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ÖN SÖZ
Livre de Lyon Yayınevi tarafından hazırlanan “Mimarlık ve Mühendislik
Bilimleri: Araştırma ve Uygulama” isimli bu kitap farklı alanlarda yapılan
mühendislik, mimarlık, bilim ve teknoloji konularından oluşan araştırma ve
incelemeleri on bölümde bir araya getirmektedir. Kitabın hayata geçirilmesinde
emeği geçen tüm bölüm yazarlarına, eser incelemelerini gerçekleştiren değerli
hakemlere ve Livre de Lyon Yayınevine teşekkürlerimi sunarım. Bu kitabın tüm
okuyucular için faydalı olması dileğiyle.

Editör
Prof. Dr. Duygu Kavak
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BÖLÜM I
ATIK SU İLE ISI GERİ KAZANIMI*
Heat Recovery From Wastewater
Gözde URAL1 & Ali ERİŞEN 2

1

Makine Mühendisi, Kırıkkale Üniversitesi, gozdeural0697@gmail.com
Orcid: 0000-0003-2444-2738
2

1.

(Prof. Dr.) OSTİM Teknik Üniversitesi, alierisen@hotmail.com
Orcid: 0000-0001-7486-2357

GİRİŞ

Ç

evresel sürdürülebilirlikle ilgili zorluklar ve evsel su ısıtmasında
tüketilen büyük miktarda enerji göz önüne alındığında, bu enerji
tüketimini azaltmak konusunda küresel ilgi artmaktadır (Mohamed
ve Mostafa, 2020:115712). Avrupa Birliği (AB) ve İsviçre, küresel ısınmayı
azaltma çalışmalarında, binalarda karbon ayak izini azaltmayı hedeflemektedir:
AB’de, Binaların Enerji Performansı Yönergesi (EPBD), tüm yeni binaların
neredeyse sıfır enerji olmasını şart koşmaktadır. İsviçre’de, 2050 Enerji
Stratejisi, konutlarda birincil enerji kullanımında 2010’a kıyasla %45’lik bir
azalmayı hedeflemektedir (Hadengue vd., 2022:117677).
Evlerde banyo, çamaşır yıkama, yemek pişirme vb. amaçlarla suya
ısıtma yoluyla önemli miktarda enerji eklenmektedir. Sıcak su, kanalizasyon
sistemine deşarj edilmekte ve evsel atık su bir ısı taşıyıcısı haline gelmektedir.
Suya gömülü olan bu ısıyı geri kazanmanın birkaç yolu vardır. Evlerden gelen
suyun ısı içeriği evlerde, kanalizasyondan veya atık su arıtma tesislerinde geri
kazanılabilir. Isının çoğu, evlerde merkezi olmayan bir şekilde geri kazanılabilir
(Frijns vd., 2013:357-363).
* Bu çalışma Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana
Bilim Dalı Prof. Dr. Ali ERİŞEN danışmanlığında yürütülmekte olan GRAVİTY-FİLM
ISI DEĞİŞTİRİCİSİNİN ISI POMPASI SİSTEMİNE ENTEGRESİ İLE SICAK SU
ELDESİ isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir.)
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Literatürde sunulan bina seviyesindeki sistemler, pasif ve aktif ısı geri
kazanımı arasında ayrım yapmaktadır. Pasif stratejiler – genellikle drenaj suyu ısı
geri kazanımı olarak adlandırılmaktadır – yalnızca ısı eşanjörlerini içermektedir.
Bu nedenle atık su akışlarından, tipik olarak duşlardan ısının doğrudan
çıkarılmasını sağlamaktadır (Hadengue vd., 2022:117677). Aktif yaklaşımlar
ise yeniden kullanımdan önce geri kazanılan ısıyı daha da yükseltmek için bir
entegre sistem içermektedir.
Drenaj Suyu Isı Geri Kazanımı (DWHR, Drain Water Heat Recovery),
sıcak veya ılık drenaj suyundan kalan enerjiyi geri kazanmak için tasarlanmıştır
(Torras vd., 2016:670-683). Konut tipi DWHR, karşı akışlı bir ısı eşanjörüne
dayanmaktadır. Drenaj borularından geçen sıcak atık sudan gelen ısı, bir konuta
giren daha soğuk tatlı suya aktarılır. Suyun sıcak su ısıtıcısına girmeden önce bu
şekilde ısıtılması, suyu önceden tanımlanmış bir sıcaklığa ısıtmak için gereken
enerji miktarını azaltır.
Üç tip isteğe bağlı DWHR ısı eşanjörü vardır: (a) düşey tip, (b) yatay tip
ve (c) duş tipi. Farklı tasarımlar arasında düşey gravity film ısı eşanjörü en etkili
olanıdır. Bunun nedeni basitliği, kirlenme direnci, kolay kurulumu ve sınırlı
bakımıdır. GFHE (gravity film heat exchanger) DWHR’de, sıcak gri su, iç
yüzeyinde merkezi bir bakır boruya yerçekimi ile akmaktadır. Bu sırada gelen
soğuk su, merkezi borunun etrafına helezoni olarak sarılmış bakır borulardan
akmakta ve ön ısıtma gerçekleşmektedir.
Garcia (Garcia, 2016), bir DWHR cihazının sıcak sudan soğuk su
tarafına ısı transferi için bir termal direnç ağı modeli geliştirmiştir. Bu modeli
doğrulamak için deneysel veriler kullanılmış ve model tahmini ile deneysel
veriler arasındaki sapma %10’dan az olduğu belirlenmiştir. Garcia, ayrıca bobin
sayısını artırmanın etkililik üzerindeki etkisini de incelemiş ve bobin sayısı
arttıkça etkinliğin azalacağı sonucuna varmıştır.
Cardone ve Fabiano, ısı eşanjör borularının duş tabanının altında olduğu
duş tipi bir gri su ısı eşanjörü sunmuştur. Bu tasarımda gri su, kademeli
olarak merkezi bir açıklığa doğru derine inmeden önce spiral bir oluk içinde
toplanmıştır. Aynı oluk içinde, bir spiral bobin ısıtılacak akan soğuk suyu
içermektedir (Mohamed ve Mostafa, 2020:115712).
Ni (Ni vd., 2012:53-62), alan ısıtma, alan soğutma ve kullanım suyu
ısıtma için konut atık suyundan ısıyı geri kazanmak için ısı pompası sistemine
bir DWHR’yi dahil etmenin potansiyel tasarrufunu analiz etmiştir. Drenaj suyu
ısı geri kazanım sistemi ile geleneksel bina enerji sistemi arasında yıllık enerji
tüketimi ve içme suyu tasarruflarının karşılaştırılması için sayısal bir model
geliştirilmiştir.
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Bu çalışma, bir konutta ani su ısıtıcısı ile gravity film ısı değiştiricisinin
banyodan duş suyu ısısı geri kazanım potansiyelini araştırmaktadır. Duş
tahliyesinin altına dikey olarak monte edilen bir çift geçişli karşı akışlı ısı
eşanjörü, bir ani su ısıtıcısına giden soğuk suyun ön ısıtılması için yerel bir ısı
geri kazanımı amacıyla kullanılmaktadır. Isıl enerji değişimi, Isı Geçiş Birimi
katsayısı (ε-NTU) yaklaşımı kullanılarak değerlendirilmiştir.
2.

SİSTEM TANITIMI - GRAVITY FILM HEAT EXCHANGER

GFX (GravityFilm Heat Exchanger), drenaj suyundan (genellikle ılık) ısı çeken
ve binaya giren soğuk suyu ön ısıtmak için kullanılan dikey, karşı akışlı bir
ısı eşanjörüdür. GFX, bir konuttaki mevcut dikey tahliye hattının bir bölümüne
kurulmaktadır. Bu ısı değiştirici, merkezi borunun etrafına sarılı 1/2 inç bakır
bobinlere sahip 3 veya 4 inçlik bir merkezi bakır borudan (sıcak atık suyu
taşıyan) oluşmaktadır. Gravity film ısı değiştirici olarak G3-40 kullanılmıştır.
GFX’in atık su ısı geri kazanımı için bir dizi avantajı vardır:
1.
2.
3.
4.

Hareketli parça bulundurmamaktadır.
Tamamen bakır konstrüksiyondan oluşmaktadır.
Kanalizasyon borularının bulunduğu yerlere döşenebilir.
Hat basıncının bulunduğu bobinin her iki ucundaki dişli olmayan ya da
dişsiz (sweat) bağlantıları bulunmaktadır.
5. Basınç düşüşünü azaltmak için merkezi borunun etrafında çok sayıda paralel
bobin mevcuttur (Tomlinson, 2005:3).
GFX nispeten daha az termal kütleye sahip olduğundan, daha sonra kullanmak
üzere fazla ısı enerjisi depolayamaz. Sonuç olarak, GFX, ılık atık su üretimi
ile sıcak veya ılık su ihtiyacı çakıştığında en iyi şekilde çalışacak şekilde
tasarlanmıştır. Örneğin, bir GFX, bir banyo için suyun ön ısıtılması için özellikle
faydalı olmayacaktır, ancak duş için sıcak veya ılık su kullanımının ve duştan
atık su üretiminin aynı anda meydana geldiği duşlarda kullanım için idealdir. Su
aynı anda hem lavaboya hem de lavabodan akıyorsa, küçük lavabolarda da bir
GFX’ten yararlanabilir (Tomlinson, 2005:3).
3.

YÖNTEM

Sunulan bu çalışmada bir konutta duş atık suyundan ısı geri kazanımı potansiyeli
üzerinde durulmuştur. Önerilen lokalize sistemden enerji eldesi için iki farklı
tasarım yapılmıştır.
GFX ısı değiştiricisinin ısıl hesaplamalarında yapılan kabuller:
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1. Isı transferinin sürekli rejimde gerçekleştiği,
2. Isı değiştiricisinin ortam sıcaklığına karşı yalıtılmış olduğu,
3. Akışkan olarak kullanılan şebeke suyunun fiziksel özellikleri ve özgül
ısısının akış boyunca sabit kaldığı,
4. Isı değiştirici yüzey malzemesi olarak kullanılan bakırın, şebeke suyu ile
iletimle bir ısı geçişi yapmadığı,
5. Isı değiştirici boyunca U toplam ısı geçiş katsayısının sabit olduğu,
6. GFX ısı değiştiricisi olarak G3-40 kullanılmasıdır.
Isıl hesaplamalarda iki farklı yöntem bulunmaktadır. Logaritmik sıcaklık
farkı (LMTD) ve geçiş birimi katsayısı (NTU) yöntemi çözümlemelerde aynı
sonuçları vermektedir. LMTD yönteminde akışkanın ısı değiştiricisine giriş
ve çıkış sıcaklıkları bilinmesi gerekmektedir. Deneme yanılma ile çözümleme
yapıldığından uzun zaman almaktadır. Yapılan bu çalışmada şebeke suyunun
GFX ısı değiştiricisine giriş sıcaklıkları ve debisi bilindiğinden LMTD yöntemi
yerine NTU yöntemi kullanılmıştır.
NTU = U*A/CMİN
Q = ε*CMİN*(TH,İ-TC,İ)

(1)
(2)

Verilen eşitliklerde kullanılan epsilon değeri, ısı değiştiricilerinin termal
performansının bir ölçüsüdür. Q ise, aktarılan ısı miktarıdır. GFX, zıt akışlı bir ısı
değiştiricisidir. Ayrıca giren ve çıkan şebeke suyunun debisi değişmemektedir.
C* = CMİN/CMAKS

(3)

Eşitlik (3)’de verilen C* değeri, ısıl kapasite oranıdır. Debilerin değişmemesi
durumunda C*=1 olmaktadır. Zıt akışlı ısı değiştiricisi için ε (etkinlik):
ε = NTU/1+NTU

(4)

formülü ile hesaplanmaktadır. Etkinlik değeri, ısı değiştiricilerin termal
performansının bir ölçüsüdür (Kaçar ve Erbay,2016:8).
3.1. GFX-Elektrikli Isıtıcı İle Sıcak Su Elde Edilmesi
İlk tasarımda sıcak su ihtiyacını tedarik edebilmek üzere gravity film ısı
değiştirici ve ani su ısıtıcı kullanılmıştır. Şekil 1’ de bu entegre sistemin
kavramsal diyagramı görülmektedir. Gravity film ısı değiştiricisi şebeke suyunun
ön ısıtmasını sağlamaktadır. Duştan gelen atık su ısı değiştiricinin merkezi
borusundan geçerken, şebeke suyu merkezi borunun etrafına sarılmış haldeki
ince bakır borudan geçmektedir. Ön ısıtma yapıldıktan sonra ani su ısıtıcısına
aktarılan su, istenilen sıcaklığa ulaştığında duş başlığına gönderilmektedir.
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Şekil 1’de verilen şemada 9 noktasındaki sıcak su, duş başlığından
çıkıp ısı değiştiricisine girdiği süre içerisinde ortam sıcaklığına bağlı olarak
ısı kaybetmektedir. Dolayısıyla belirtilen iki nokta arasında sıcaklık farkı
oluşmaktadır. Aradaki sıcaklık farkı aşağıdaki eşitlikle elde edilebilmektedir
(Nagpal vd., 2021:1274) :
T5-T3 = 3, 6*10-10*T56,673*Ta-0,530

(5)

Eşitlik (5) ‘ de verilen parametreler arasında bulunan Ta, ortam sıcaklığı olarak
kabul edilmiştir.
GFX-Elektrikli ısıtıcı ile su ısıtma işleminde kullanılan şebeke suyu ile
duş suyunun sıcaklık ve debi değerleri (Nagpal vd., 2021:1274) yaklaşımı ile
belirlenmiştir.
Bu tasarımda kullanılan ısı değiştirici için yapılan hesaplamalarda
MATLAB programında kodlama ile aşağıda verilen grafiklerdeki değerlere
ulaşılmıştır.

5
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Şekil 1: GFX-Elektrikli Isıtıcı İle Sıcak Su Elde Edilmesi (1. Şebeke Suyu,
GFX’e Giriş, 2. GFX’ ten Çıkan Ön Isıtılmış Şebeke Suyu, Elektrikli Isıtıcıya
Giriş, 3. Duştan Gelen Atık Sıcak Su, GFX’e Giriş, 4. Atık Su, GFX’
ten Çıkış, 5. Elektrikli Isıtıcıdan Çıkış, Duş Suyu)
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Şekil 3: Sıcaklıkların Debiye Göre Değişimi
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Şekil 2: Aktarılan Isı Miktarının Debiye Göre Değişimi
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Şekil 4: NTU ve ε değerlerinin debiye göre değişimi
3.2. Elektrikli Isıtıcı İle Sıcak Su Elde Edilmesi
Araştırılan diğer sistem ise gravity film ısı değiştiricisi ile ön ısıtma yapılmadan
şebeke suyunun direkt ani su ısıtıcısı ile ısıtılması durumudur. Şebekeden
gelen soğuk su, elektrikli ısıtıcı tarafından önceden belirlenen sıcaklıklara
getirildiğinde duş başlığına aktarılmaktadır. Bu sistem Şekil 5’ de gösterilmiştir.

7
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Şekil 5: Elektrikli Isıtıcı İle Sıcak Su Elde Edilmesi (6. Şebeke Suyu,
Elektrikli Isıtıcıya Giriş, 7. Elektrikli Isıtıcıdan Çıkış, Duş Suyu)
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Isıtıcı kullanılarak şebeke suyunun istenilen sıcaklık değerine gelmesi için
gerekli olan ısı miktarı aşağıdaki eşitlik ile bulunabilir (Oskay, 2006:37-52):
Qel.1s1t1c1=Debi * Sıcaklık Farkı * 0, 07

(6)

Eşitlik (6)’de kullanılan debi, şebeke suyunun 1 noktasından geçerken sahip
olduğu hacimsel debi değeridir. Sıcaklık farkı ise şebeke suyu ile duş suyu
sıcaklığı arasındaki fark olarak alınmaktadır.
Elektrikli ısıtıcı ile suya aktarılan ısı miktarının debiye göre değişimi Şekil
6 ‘da verilmiştir.
25

AKTARILAN ISI MİKTARI (kW)

20

DEBİ (lt/dk)

15
10
5

6.50

Qel.ısıtıcı (kW) 13.195

7.50

8.50

9.50
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15.225

17.255

19.285

21.315

0

Şekil 6: Elektrikli ısıtıcı ile aktarılan ısı miktarının debiye göre değişimi
Grafikte ulaşılan değerlerde şebeke suyu ve duş suyu sıcaklığı sabit olup,
sırasıyla 7 °C ve 36 °C alınmıştır.
4.

SONUÇ

Yapılan sayısal analizlerde ısı miktarı, sıcaklık değişimleri ve NTU-ε (etkinlik)
değerlerinin şebeke suyunun hacimsel debisine (lt/dk) göre değişimi üzerinde
durulmuştur. Şebeke suyu ve duş suyu sıcaklığı sabit tutularak yalnızca debi
değişiminin sistemin performansına etkisi gösterilmiştir.
Isı değiştiricisi ve ısıtıcının suya aktardığı ısı miktarının debi miktarıyla
orantılı olarak arttığı Şekil 2’de görülmüştür. Duş başlığından çıkan sıcak suyun
(T9), GFX ısı değiştiricisine girdiği an arasında geçen süre içerisinde ortam
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sıcaklığına bağlı olarak ısı kaybı saptanmıştır. Hesaplamalarda ortam sıcaklığı
21 °C olarak kabul edilmiştir. Isı değiştiricisinin giriş noktasındaki su sıcaklığı
(T7), duş suyu sıcaklığı sabit kabul edildiği için değişmemiştir. Şekil 3’ de
grafiğe bakıldığında T6 ve T8 sıcaklıkları arasındaki farkın arttığı görülmüştür.
T6 değeri düşerken, ters orantılı olarak T8 sıcaklığının arttığı gözlenmiştir.
Bunun sebebi, GFX ısı eşanjörü etkenlik değerinin debi artışıyla azalmasıdır.
Debinin artışı ile minimum ısıl kapasitenin artması sonucunda NTU
eğrileri de düşey doğrultuda hareket ettiği gözlemlenmiştir. Aynı şekilde epsilon
eğrilerine bakıldığında NTU değerinin düşmesi Eşitlik (4)’te verilen etkinlikNTU formülündeki oranda azaldığı belirtilmiştir.
Elektrikli ısıtıcı kullanımı ile sıcak su elde edilmesi çalışmasında ısıtıcıdan
aktarılan ısı miktarının, GFX ısı değiştiricisi ile birlikte kullanımı durumundaki
bulgularımıza göre yaklaşık iki kat arttığı görülmüştür. Çalışmada elde edilen
sonuçlar neticesinde GFX ısı değiştiricisinin sistem performansına katkısı
ortaya konmuştur.
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1.

Giriş

Y

emeklik yağlar, enerji, esansiyel yağ asitleri ve besin maddeleri
sağlamak için günlük hayatta insan diyetinin önemli bir bileşenini temsil
etmektedir. Yemeklik yağların besin değeri, yağlı tohum türlerine,
ekstraksiyon tekniklerine, işleme yöntemlerine ve depolama koşullarına bağlı
olarak değişiklik göstermektedir (Li ve diğerleri, 2020). Nüfusun sürekli artması
ve ekonomik gelişme neticesinde insanlara sunduğu sağlık yararları nedeniyle
sağlıklı ve besleyici bitkisel yağlara olan talep artmaktadır. Piyasada tercih
edilen ham yağlar, daha kaliteli ve oksidatif stabiliteye sahip yemeklik yağların
üretilmesi için rafine edilmesi gereken birçok istenmeyen maddeyi içermektedir.
Renk pigmentleri, serbest yağ asitleri (SYA), yapışkan maddeler, mumlar,
fosfatlar, pestisit kalıntıları, eser metaller ve uçucu bileşikler ham yağlarda
bulunması istenmeyen maddelerdir.
Ham yağlar, kokusuz ve tatsız, yenilebilir yağlar üretmek için kimyasal
veya fiziksel olarak rafine edilmektedirler. Her bir işlem basamağı, istenmeyen
spesifik malzemeleri ortadan kaldırmak için belirli işlevlere sahiptir. Herhangi
bir işlem basamağındaki parametre değişiklikleri, son yağ kalitesi üzerinde
önemli etkilere sahip olabilir. Bu nedenle, farklı yağlar için rafine etme sürecinde
işlem parametrelerinin optimize edilmesi ön plana çıkmaktadır.
Her bir bitkisel yağ için optimize edilmiş rafinasyon işleminin amacı,
istenmeyen maddelerin ortadan kaldırılmasını en üst düzeye çıkarmak ve
istenen bileşenlerin (fenolikler, tokoferoller ve fitosteroller) bozunmasını ve
11
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aynı zamanda yağ kaybını en aza indirmektir (Chew ve diğerleri, 2018; Chew
ve Nyam, 2019).
Rafinasyon işlemi, bitkisel yağları yüksek sıcaklık, alkali (sodyum
hidroksit) ve asit (asit aktif ağartma toprağı, fosforik asit veya asetik asit)
ortamlarına ve ayrıca metal işleme ekipmanlarına maruz bırakmaktadır. Bu
maruziyetler, işlenmiş yağların kimyasal bileşiminde oksidatif stabiliteyi
etkileyen birçok sayıda değişikliğe yol açabilmektedir. Bu nedenle, rafine
edilmiş bitkisel yağların besin kalitesini korumak için yağ rafine etme sürecini
iyileştirmeye yönelik daimî bir çaba söz konusudur. Rafine edilmiş bitkisel
yağların küçük bileşenlerindeki değişiklik, beslenme açısından her zaman
dikkate alınması gereken bir konudur (Essid ve diğerleri, 2016).
2.

Kimyasal Rafinasyon (Arıtma)

Farklı bitkisel yağlar, istenmeyen bileşiklerin farklı bileşiklerden oluşabilir.
Bu nedenle, bu istenmeyen bileşikler, yağlardaki tokoferoller, fitosteroller ve
fenolikler gibi arzu edilen biyoaktif bileşiklerin mümkün olan en az bozulmasıyla
sonuçlanırken; Rafinasyon işlemi yoluyla verimli bir şekilde uzaklaştırılmalıdır.
Biyoaktif bileşenler, oksidatif strese karşı antioksidan aktivite gibi insan
sağlığına yararlı yağlardaki küçük bileşenlerdir. Oksidatif stres, vücutta yaşlanma
sürecine, kanserojeneze ve damar sertliğine yol açan serbest radikallerin
birikmesiyle olur (Bimakr ve diğerleri, 2019; Noroozi ve diğerleri, 2021).
Bitkisel yağın kimyasal olarak rafine edilmesi;
1.
2.
3.
4.

Yapışkan maddelerin giderilmesi,
Asitlik giderme,
Renk açma ve
Koku giderme işlemlerini içermektedir.

2.1. Yapışkan Maddelerin Giderilmesi (Zamk/Gam Giderme)
Yapışkan maddelerin giderilmesi, fosfolipitleri, eser metal iyonlarını ve diğer
müsilajlı maddeleri uzaklaştırmak için bitkisel yağların rafinasyon işleminin
ilk basamağıdır. Fosfolipitler, yağın oksidasyonunu hızlandırmak için bitkisel
yağlarda pro-oksidanlar olarak hareket edebilir. Ayrıca fosfolipidler, rafinaj
verimini azaltabilir. Bu sebeple sonraki rafinasyon işlemlerine devam etmeden
önce ortamdan elemine edilmeleri şarttır. Fosfor içeriği, rafinasyonun bir sonraki
aşamasına geçmeden önce 10 ppm’nin altına düşürülmesi gereken bir bitkisel
yağ ölçüm indeksidir (Chew ve diğerleri, 2017a).
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Yağda, geleneksel zamk giderme işleminde sırasıyla asitle zamk giderme
ve suyla zamk giderme ile giderilebilen hidratlanabilir fosfolipit (lipitte
çözünmez) ve hidrate olmayan fosfolipit (lipitte çözünür) vardır. Asitle zamk
gidermenin amacı, hidrate olmayan fosfolipidleri, fosforik asit çözeltisi veya
sitrik asit çözeltisi ile hidratlanabilir fosfolipidlere dönüştürmektir (Zufarov ve
diğerleri, 2008). Fosforik asit çözeltisi (% 50-85), en yaygın olarak kullanılan
asit zamk giderme maddesidir. Ancak fosforik asit çözeltisinin aşırı kullanımı,
işlenmiş yağların fosfor içeriğinin artmasına neden olabilir.
Önceki çalışmalarda, fosforik asit çözeltisi dozajlarının (% 85) kolza yağı
için % 0.07 (Kraljic ve diğerleri, 2015), kenaf tohumu yağı için % 0.09 (Chew
ve diğerleri, 2017a), kanola yağı için % 0.10 (Ghazani ve Marangoni, 2013),
buğday tohumu yağı için %0.15 (Wang ve Johnson, 2001) ve aspir yağı için
fosforik asit çözeltisi dozajının % 0.10’u (% 75) (Ortega-García ve diğerleri,
2006), ayçiçek yağı için fosforik asit çözeltisi dozajının %0.2’si (%50) (Pal ve
diğerleri, 2015) bildirilmiştir.
Önceki çalışmalarda ayrıca, asitle gam gidermenin aspir yağında (OrtegaGarcía ve diğerleri, 2006) ve ayçiçek yağında (Suliman ve diğerleri, 2013)
uygulanan tek gam giderme yöntemi olduğu bildirilmiştir.
Asitle gam giderme işleminden sonra, hidratlanabilir fosfolipitleri
çöktürmek için normal olarak su ile gam giderme işlemi yapılır. Çökeltilmiş
hidratlanabilir fosfolipitler, daha sonra santrifüjleme ile çıkarılabilir. Önceki
çalışmalar, hidratlanabilir fosfolipitleri uzaklaştırmak için;
-

Soya fasulyesi (Farr, 2000) ve kanola yağlarında (Ghazani ve Marangoni,
2013) su dozajının % 1-3,
Palm yağı ve kolza yağında %10 su dozajının (Franke ve diğerleri, 2009),
Moringa oleifera tohum yağında % 20 su dozajı (S´anchez-Machado ve
diğerleri, 2015), ve
Kenaf tohum yağında % 22.4 su dozajı (Chew ve diğerleri, 2017a)
eklendiğini göstermiştir.

Zufarov ve diğerleri (2008), kolza tohumu ve ayçiçek yağlarının fosfor içeriğinin
su ile gam gidermede % 40.2-64.7, asitle gam gidermede % 62.1-90.9 ve
toplam gam giderme işleminde % 93.4-98 olduğunu bildirmiştir. Fosfolipitlerin
tamamen giderilmesini sağlamak için toplam zamk giderme işleminde su ve asit
zamk giderme kombinasyonu ile seyreltik bir bazın eklenmesi uygulanmıştır. Bu
nedenle, yağların gam giderme işlemi sırasında asitle gam giderme, su ile gam
giderme veya her ikisinin kullanımına karar vermek için fosfolipitlerin bileşimini
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belirlemenin önemi ortaya çıkmıştır. Örneğin, fosfatidilkolin, fosfatidilinositol ve
fosfatidiletanolamin (kısmen hidratlanabilir) gibi hidratlanabilir fosfolipitler ve
lizofosfatidik asit, lisofosfatidil etanolamin ve fosfatidil asit gibi hidratlanamayan
fosfolipidler, bitkisel yağlarda bulunan fosfolipid içeriğidir (Chew ve diğerleri,
2017). Bunun yanı sıra, bitkisel yağlardan etkili bir fosfolipit uzaklaştırma
sağlamak için gam giderme ajan dozajının optimize edilmesi gerekmektedir.
Fosfolipitleri daha verimli uzaklaştırmak için yüksek bir sıcaklık
(60–95 ◦C) gereklidir (Farhoosh ve diğerleri, 2009; Kraljic ve diğerleri, 2015;
Suliman ve diğerleri, 2013; Wang ve Johnson, 2001). Ancak yüksek sıcaklık
yağdaki beslenme kalitesi ve oksidatif stabilite üzerine etkili biyoaktif bileşikleri
bozabilir. Bu nedenle, düşük sıcaklıkta zamk giderme, son zamanlarda zamkları
uzaklaştırmak ve aynı zamanda yağ kalitesini korumakla ilişkili hale gelmiştir
(Ortega-García ve diğerleri, 2006). Sırasıyla, Wei ve diğerleri (2015) ile Chew
ve diğerleri (2017a)’nde, çay tohumu yağı ve kenaf tohumu yağından zamkların
35 ◦C ve 40 ◦C’de etkin bir şekilde uzaklaştırıldığı bildirilmiştir.
Etkili gam giderme işlemi, çöktürülmüş zamklar tarafından adsorpsiyon
yoluyla birincil ve ikincil oksidasyon ürünlerini azaltmaktadır. Bu metal
iyonları hidroperoksitlerin ikincil oksidasyon ürünlerine oksidasyonunu
hızlandırabilirken, metal katyonları şelatlayarak hidratlanamayan fosfolipidlerin
hidratlanabilir hale dönüştürülmesini sağlar (Lamas ve diğerleri, 2014; Wang ve
Johnson, 2001).
Chew ve diğerleri (2017a), optimize edilmiş zamk giderme işleminin
ham kenaf tohumu yağındaki fosfor içeriğinin %85.9’unu ortadan kaldırdığını,
hidroperoksit içeriğini biraz azalttığını ve yağ asidi bileşimini etkilemediğini
bildirmiştir.
Ayrıca Ortega-García ve diğerleri (2006), fosforik asit çözeltisinin, yüksek
oleik aspir yağının asitle zamk giderme işlemi sırasında serbest sterolleri serbest
bırakmak için esterlenmiş sterolleri hidrolize ettiğini göstermiştir.
Önceki çalışmalar, zamk gidermenin soya fasulyesi, mısır ve aspir
yağlarındaki toplam tokoferolün % 4-6’sını ortadan kaldırdığını bildirmiştir
(Ortega-García ve diğerleri, 2006; Verleyen ve diğerleri, 2002). Yağ, oksidasyon
ve polimerizasyon nedeniyle havaya veya ısıya maruz kaldığında tokoferoller
yok olabilir.
Chew ve diğerleri (2018), 40 ◦C’de zamk gidermenin, rafine etme işleminde
kullanılan optimize edilmiş parametreler nedeniyle kenaf tohumu yağının
toplam tokoferol ve tokotrienol içeriği üzerinde önemli bir etkisinin olmadığını
göstermiştir. Ayrıca monoasilgliseritler (MAG), diasilgliseritler (DAG) ve
klorürler, su ve asit gam giderme ile ayrılabilen ve glisidil esterlerin ve 3-MCPD
esterlerinin oluşumunu azaltan polar bileşiklerdir.
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2.2. Asitlik Giderme (Nötralizasyon)
Asitlik giderme, sodyum sabunları oluşturmak ve kalıntı fosfolipitleri,
pigmentleri ve mumları çıkarmak için stokiyometrik miktarda NaOH çözeltisi
ekleyerek yağdaki serbest yağ asitlerini nötralize etmek için kimyasal arıtmanın
ikinci aşamasıdır. Yağlarda serbest yağ asitlerinin tamamen nötralizasyonunu
garanti etmek için NaOH çözeltisinin bir miktar fazlası (%0.1-0.5) eklenir (Lee
ve diğerleri, 2014; Wang ve Johnson, 2001; Wei ve diğerleri, 2015).
Diğer taraftan, bazı çalışmalar, nötralizasyonda NaOH’in stokiyometrik
miktarının yanı sıra % 5-25 oranında NaOH çözeltisinin ilave edildiğini
bildirmiştir (Farhoosh ve diğerleri, 2009; Karabulut ve diğerleri, 2005; Kralji´c
ve diğerleri, 2015; Pal ve diğerleri, 2015; Ravinder ve diğerleri, 2015). Bu
nedenle nötralizasyonda ihtiyaç duyulan NaOH miktarını hesaplamak için gamı
giderilmiş yağın serbest yağ asitleri içeriğinin belirlenmesi gerekir. Bundan
sonra sabun santrifüj ile uzaklaştırılır ve kalan sabunlar ve alkali solüsyonu
uzaklaştırmak için işlenmiş yağlar % 10-20 su ile yıkanır (Ghazani ve Marangoni,
2013).
Bitkisel yağları nötralize etmek için yüksek sıcaklık (65–90 ◦C) gereklidir
(Farhoosh ve diğerleri, 2009; Karabulut ve diğerleri, 2005; Lee ve diğerleri,
2014; Wang ve Johnson, 2001). Nötralizasyon sırasında, sabun stoğuna
emilen hidroperoksitler, yağların oksidatif stabilitesini iyileştirebilir. Ancak bu
aşamada kullanılan yüksek sıcaklık ve daha uzun süre, yağların oksidasyonunu
hızlandırabilir (Chew ve diğerleri, 2017b).
Wei ve diğerleri (2015) ile Chew ve diğerleri (2017b), düşük sıcaklıkta
nötrleştirmenin (40–50 ◦C) serbest yağ asitlerini ortadan kaldırmak için
etkili olduğunu ortaya koymuştur. Düşük sıcaklıkta nötralizasyon, yağların
besin kalitesini koruyabilirken, yüksek sıcaklıkta nötralizasyon, yağların
oksidasyonunu artırabilir.
Chew ve diğerleri (2017b), kenaf tohumu yağının nötralizasyonunun
optimize edilmiş parametrelerinin, 20 dakika boyunca % 3.75 NaOH ve 40 ◦C
olduğunu bildirmiştir. Sonuçlar, kenaf tohumu yağının nötralizasyonunun serbest
yağ asitlerinin % 93.8 ‘ini ve peroksitlerin %45.9’unu çıkardığını göstermiştir.
Nötralizasyon, fosfolipitlerin sabun stoğuna emilmesi ve pıhtılaşması
yoluyla gamı giderilmiş yağdaki kalıntı fosfolipitleri uzaklaştırmıştır (Chew
ve diğerleri, 2018; Ghazani ve Marangoni, 2013). Ancak nötralizasyon, yağ
veriminin düşmesine neden olur.
Bunun yanı sıra, önceki çalışmalar fenoliklerde önemli bir kayıp (%
40-63) (Kralji´c ve diğerleri, 2015; Szydłowska-Czerniak ve diğerleri, 2008) ve
nötralize kolza yağında neredeyse tamamen bir bozulma olduğunu bildirmiştir
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(Zacchi ve Eggers, 2008). Fenolikler, yüksek sıcaklık ve alkali koşulları ile
bozunabilen ve ayrıca nötralizasyonun yıkama aşaması boyunca yıkanabilen
polar bileşiklerdir (Szydłowska-Czerniak ve diğerleri, 2008).
Bu aşamada kullanılan yüksek sıcaklık ve alkali nedeniyle tokoferoller ve
fitosteroller bozunabilir. Tokoferollerin absorpsiyonu ve fitosterollerin sıvı-sıvı
olarak sabun stoğuna bölünmesi de meydana gelebilir.
Chew ve diğerleri (2018), nötralizasyonda optimize edilmiş parametreler
kullanarak tokoferollerin iyi bir şekilde tutulduğunu gösteren kenaf tohumu
yağından tokoferol içeriğinde %9.3’lük bir düşüş bildirmiştir.
Naz ve diğerleri (2011) ile Taşan ve Demirci (2005), ayçiçek yağında
toplam tokoferol içeriğinin % 15 ve % 16.5’inin bozunduğunu bildirmiştir.
Ayrıca, Chew ve diğerleri (2018) ile Karabulut ve diğerleri (2005) kenaf tohumu
yağı ve fındık yağında fitosterol içeriğinin sırasıyla % 13.1 ve % 10.7 oranında
kayıp yaşadığını bildirmiştir.
2.3. Renk Açma (Ağartma)
Renk açma, renk pigmentlerini, oksidasyon ürünlerini, artık sabunları,
artık fosfatitleri, ve ağartma toprağı ile metal iyonlarını uzaklaştırmak için
gerçekleştirilir. Genel olarak asitle aktive ağartma toprağı, doğal ağartma toprağı,
aktif karbon ve alümina tozu, silika jel, alüminyum silikat ve magnezyum silikat
gibi diğer adsorbanlar, bitkisel yağların ağartılmasında kullanılan yaygın ağartma
maddeleridir. Bentonit, sepiyolit ve paligorskit, yüksek adsorpsiyon yetenekleri
ve düşük satın alma maliyetleri nedeniyle ağartma aşamasında yaygın olarak
kullanılan ağartma topraklarıdır (Hussin ve diğerleri, 2011; Zschau, 2001).
Ağartma aşamasında dikkat edilmesi gereken ana parametreler;
- ağartma toprağının türü ve dozajı,
- sıcaklık ve süresidir.
Kılcal yapı, tane boyutu, mikro gözeneklilik ve parçacık boyutu dağılımı,
toprak ağartma performansı için dikkate alınması gereken faktörlerdir. Ağartma
toprağının yüksek sıcaklıkta sülfürik asit veya hidroklorik asit ile asit aktivasyonu,
adsorpsiyon kapasitesi için mevcut olan spesifik yüzey alanını arttırır. Bu
nedenle asitle aktifleştirilmiş ağartma toprağı, ağartma toprağı ile hedeflenen
bileşikler arasında daha fazla temas şansı sunan yüksek adsorpsiyon kapasitesi
nedeniyle doğal ağartma toprağından daha verimlidir (Ghazani ve Marangoni,
2013). Renk pigmentleri (klorofil, karotenoidler ve diğer pigmentler), fiziksel
etkileşim yoluyla toprağı ağartarak adsorbe olurken, diğer safsızlıklar, kovalent
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veya iyonik bağlar gibi kimyasal etkileşimler yoluyla toprağı ağartarak giderir
(Gibon ve diğerleri, 2007; Taylor, 2005).
Bitkisel yağların ağartılması normal olarak 85-110 ◦C’de 20-40 dakika
boyunca kısmi vakum basıncı altında % 0.5-2 ağartma toprağı eklenerek
gerçekleştirilir (Farhoosh ve diğerleri, 2009; Lee ve diğerleri, 2014; OrtegaGarcia ve diğerleri, 2006). Artan miktarda ağartma toprağı, etkileşim için
mevcut olan yüzey alanını geliştirmektedir.
Bununla birlikte, Chew ve diğerleri (2017c) ağartılmış kenaf tohumu
yağının toplam oksidasyon durumunun, ağartma toprağının dozu % 1.5 ‘dan
fazla olduğunda arttığını göstermiştir. Bu sonuç, hidroperoksitlerin ağartma
toprağı tarafından katalize edilen ikincil oksidasyon ürünlerine ayrışmasından
kaynaklanmaktadır.
Öte yandan, yüksek sıcaklık, ağartma toprağı ve renk pigmentleri
arasındaki etkileşimi kolaylaştırabilir. Nwabanne ve Ekwu (2013) ve OrtegaGarcía ve diğerleri (2005), yağların renk azalmasını maksimize etmek için
ağartma aşamasının optimum sıcaklığının 95–100 ◦C olduğunu bildirmiştir.
Chew ve diğerleri (2017c) ile Wei ve diğerleri (2015), ağartma aşamasının
optimum sıcaklıklarının, kenaf tohumu yağında % 1.5 ağartma toprağı ile
40 dakika boyunca 70 ◦C ve çay tohumu yağında % 1.2 asitle aktive edilmiş
bentonitler ile 60 dakika boyunca 85 ◦C olduğunu bildirmiştir.
Bununla birlikte, Chew ve diğerleri (2017c), Ortega-García ve diğerleri
(2006) ile Strieder ve diğerleri (2017) ‘nın çalışmalarında, ikincil oksidasyonun
artmasıyla birlikte birincil oksidasyonun azalmasının sonuçları gözlemlenmiştir.
Bunun nedeni, yüksek sıcaklığın oksidasyon mekanizmasını desteklemek için
ağartma toprağının katalitik işlevini hızlandırabilmesidir. Bu nedenle, renk
azalmasının yanı sıra yağların oksidasyon durumu da dikkate alınmalıdır.
Dolayısıyla, yağların kalitesi üzerindeki olumsuz etkiyi önlemek için ağartma
toprağı dozajının ve sıcaklığın optimize edilmesi gerekmektedir.
James ve diğerleri (2008) ile Skevin ve diğerleri (2012) daha uzun ağartma
süresinin renk azaltma etkinliğini azalttığını ve yemeklik yağın oksidatif
stabilitesini olumsuz yönde etkilediğini bildirmiştir. Bunun nedeni, düşük
sıcaklığın adsorpsiyon mekanizmasını kolaylaştırması, ancak adsorpsiyon
dengesinin desorpsiyona kaymasıdır. Böylece, adsorbe edilen bazı moleküller,
daha uzun bir süre için daha yüksek bir sıcaklıkta yağa geri dönmektedir.
Biyoaktif bileşiklerin içeriği, yağların oksidatif stabilitesini ve besin
kalitesini etkilediği için ağartma aşamasında da dikkate alınmalıdır. Ağartma
aşamasının yüksek sıcaklığı fenoliklerin bozunmasını artırabilir ve bazı
fenolikler ağartma toprağı üzerine adsorbe edilebilir (Zschau, 2001). Ayrıca
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fitosteroller, ağartma toprağının yüzeyinde asit katalizli dehidrasyona uğrayarak
steradienlerin oluşumuna neden olabilir.
Ortega-García ve ark. (2006), aspir yağının ağartma aşamasında toplam
sterol içeriğinde % 14.2’lik bir azalma bildirirken, kenaf tohumu yağının
optimize edilmiş parametreler kullanılarak ağartılması % 4.1’lik bir azalma ile
sonuçlanmıştır (Chew ve diğerleri, 2017c). Bu nedenle, yağların besin kalitesini
ve stabilitesini korurken ağartma işleminin kapsamını en üst düzeye çıkarmak
için optimum parametreler hayati önem taşımaktadır.
Bununla birlikte, ağartma aşamasında ağartma toprağının uygulanması, yağ
tutma, filtrasyon ve çevre sorunları gibi bazı dezavantajlarla ilişkilendirilebilir. Bu
nedenle, sürdürülebilir, çevre dostu ve daha kısa süreli renk açma uygulamasını
keşfetmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
2.4. Koku Giderme
Koku giderme, bitkisel yağların, sıyırma gazı olarak buhar kullanılarak vakumbuhar damıtma yoluyla yüksek sıcaklık ve düşük basınçta gerçekleştirilerek
rafinasyon işleminin nihai aşamasıdır. Koku gidermenin amacı, sebest yağ
asitleri, kokulu bileşikler ve oksidasyon ürünleri gibi uçucu bileşikleri
uzaklaştırmak ve ayrıca renk pigmentlerini ayrıştırmaktır.
Bu, açık renkli ve kokusuz rafine yağ üretebilir (Chew ve diğerleri,
2017d). Sıyırma buharının sıcaklığı, süresi ve debisi koku giderme aşamasında
dikkat edilmesi gereken unsurlardır. Koku giderme normalde 1–3 saat boyunca
200–260 ◦C’de vakum basıncı altında gerçekleştirilir (Karabulut ve diğerleri,
2005; Mariod ve diğerleri, 2012; Martinˇciˇc ve diğerleri, 2008; Ortega-García
ve diğerleri, 2006). Sırasıyla, % 5-15 (w/w) ve % 0.5-2 (w/w) sıyırma buharı
genellikle toplu koku giderme ve sürekli koku giderme için uygulanır.
Chew ve diğerleri (2017d) ile Ghazani ve Marangoni (2013) kokusu
giderilmiş yağların serbest yağ asitleri değerinin % 0,05’in altında olduğunu,
bunun da yenilebilir amaca uygun olduğunu, gözle görülür yeşil renk ve
istenmeyen koku olmadığını göstermişlerdir. Orta sıcaklıktaki koku giderme,
yağların besin kalitesini koruyabildiği için oldukça endişe vericidir.
Riyadi ve diğerleri (2016), kırmızı palmiye yağının koku giderme
işleminin, karotenoid içeriğini korumak için 1-2 saat boyunca 130-150 ◦C’de
gerçekleştirildiğini göstermiştir. Bununla birlikte, orta dereceli sıcaklık, serbest
yağ asitlerini verimli bir şekilde ortadan kaldırmak için yeterli olmayabilir.
Hidroperoksitin termal ayrışması, koku giderme sırasında hidroperoksiti
mümkün olduğunca minimuma indirebilir. Ayrıca, uçucu oksidasyon ürünleri,
buharın soyulmasıyla temizlenebilir. Böylece koku giderme, geliştirilmiş
oksidasyon kararlılığına sahip rafine yağ üretebilir (Mariod ve diğerleri, 2012).
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Chew ve diğerleri (2017d), kokusu giderilmiş kenaf tohumu yağında
hidroperoksit içeriğinin tespit edilmediğini bildirmiştir. Bununla birlikte, sıcaklık
1.5 saatten daha uzun süre 240 ◦C’den yüksek olduğunda ikincil oksidasyon
artmıştır. Kokusu giderilmiş kenaf tohumu yağında ikincil oksidasyon durumu,
1.5-2 saat boyunca 180-220 ◦C’de oldukça azalmıştır. Bu, aşırı sıcaklığın
yağların oksidasyon durumunu olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir.
Koku gidermede yüksek sıcaklık; karotenoidler, fenolikler,
tokoferoller ve fitosteroller gibi bitkisel yağlardaki biyoaktif bileşikleri
bozmaktadır. Tokoferolün bozunması, ağartılmış soya fasulyesi yağından
kokusu giderilmiş soya fasulyesi yağında % 10.1 olmuştur (Ortega-García
ve diğerleri, 2006). Chew ve diğerleri (2017d), kokusu giderilmiş kenaf
tohumu yağının tokoferol içeriğini korumak için 180-210 ◦C sıcaklığının
stabil olduğunu göstermiştir.
Martinˇciˇc ve diğerleri (2008), sıcaklık 250 ◦C’nin üzerinde olduğunda
tokoferollerin bozunmasının % 50’den fazla olduğunu bildirmiştir. Koku
giderme sırasında bitkisel yağlardaki tokoferol içeriğini bozan ana elementlerin
yüksek sıcaklık ve sıyırma buharı olduğu iddia edilmektedir. Yağ havaya veya
ısıya maruz kaldığında tokoferoller oksitlenebilir ve polimerize olabilir.
Bunun yanı sıra fenolikler, vakum basıncına rağmen koku gidermede
kullanılan yüksek sıcaklık nedeniyle bozunan bir başka biyoaktif bileşiktir.
Kralji’c ve diğerleri (2015), koku gidermenin kolza yağındaki fenoliklerin
içeriğini daha da bozduğunu göstermistir.
Karabulut ve diğerleri (2005) ile Ortega-García ve diğerleri (2006), koku
gidermenin yüksek sıcaklıkta sterollerin dehidrasyonunu da arttırdığını ortaya
koymuştur. Chew ve diğerleri (2017d), ağartılmış kenaf tohumu yağına kıyasla
optimize edilmiş parametreler kullanılarak kokusu giderilmiş kenaf tohumu
yağındaki fitosterollerin %8.1’inin bozunmasını tespit etmiştir.
Nergiz ve Çelikkale (2011), genel rafinasyon işleminin zeytinyağındaki
skualen içeriğinde %40.94’lük bir azalmaya neden olduğunu ve koku giderme
sırasında olumsuz bozulmanın meydana geldiğini bildirmiştir.
Rafine yağın 3-MCPD içeriği son zamanlarda gündeme gelen bir diğer
konudur. MAG, DAG ve klorür gibi ham petrolün içsel bileşimi ve koku giderme
parametreleri (sıcaklık> 200 ◦C), 3-MCPD ester ve glisidil ester oluşumuna yol
açan ana faktörlerdir (Chew ve diğerleri, 2018; Franke ve diğerleri, 2009).
MAG, DAG ve klorür bileşikleri, glisidil ester üretiminin öncüleridir,
glisidil esterler ise 3-MCPD esterin öncüsüdür. Yüksek sıcaklıktaki sıyırma
buharı, protonları serbest bırakmakta ve 3-MCPD esterlerinin oluşumunu
kolaylaştırmak için yeterli enerjiyi sağlamaktadır.
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1.5. Vinterizasyon (Soğuklatma)
Vinterizasyonda amaç mumu çıkarmaktır. Bu işlem, yağın bulanıklığını azaltarak
yağın görünümünü iyileştirmektedir. Tüm yağlarda mum bulunmadığından,
rafinasyon işleminde vinterizasyon isteğe bağlıdır. Vinterizasyon, pirinç, mısır
ve ayçiçeğinden elde edilen yağlar için yaygın olarak uygulanan fiziksel bir
yöntemdir.
Vinterizasyon, yüksek erime noktalı trigliseritleri, viskoz bir sıvı fraksiyon
ve bir katı fraksiyon oluşturmak üzere fraksiyonlama yoluyla ayırmaktadır.
Bir rafineri ünitesinin kışlama bölümü, iyi yalıtılmış bir yağ tankı, soğutma
serpantini, su soğutucusu ve filtrasyon bölümünden oluşur. Yağın vinterizasyonu
sırasında yağın en az 6 saat 0–19 ◦C’de soğuması gerekir. Yüksek erime
noktalı trigliseritler, katı fraksiyonu oluşturmak üzere kristalleşir. Katı kısım
daha sonra kristallerin çökeltilmesi ve ardından süzülerek ayrılır. Sıcaklık,
zaman ve çalkalama, kristal boyutunu etkileyecek faktörlerdir. Aşırı soğutma,
çekirdeklenme ve kristal büyümesi, yüksek erime noktalı trigliseritlerin
kristalleşmesinin üç aşamasıdır (Strieder ve diğerleri, 2017).
Balık yağının vinterizasyonu, erime noktaları, zincir uzunlukları ve
doymamışlık derecelerindeki farklılıklar nedeniyle doymuş yağ asitlerini
doymamış yağ asitlerinden ayırır. Bu işlem, çoklu doymamış yağ asitlerini
balık yağında yoğunlaştırır. Ayçiçek yağının vinterizasyon işlemi 6 ◦C’de 10
saat (Suliman ve diğerleri, 2013) ve 15 ◦C’de 4 saat (Pal ve diğerleri, 2015)
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca vinterizasyon, kullanılan düşük sıcaklık nedeniyle
yağların biyoaktif bileşiklerini etkilememiştir (Suliman ve diğerleri, 2013).
Genel olarak, rafinasyon işlemi yemeklik yağın yağ asidi profilini
etkilememektedir (Aluyor ve diğerleri, 2009; Karabulut ve diğerleri, 2005; Pal
ve diğerleri, 2015). Tüm rafinasyon işlemi, fındık yağındaki toplam tokoferol
içeriğinin %10’unu (Karabulut ve diğerleri, 2005), kenaf tohumu yağındaki
%17.1’ini (Chew ve diğerleri, 2018), aspir yağındaki %28.5’ini (Ortega García
ve diğerleri, 2006) ve ayçiçek yağındaki %29.2’si (Suliman ve diğerleri, 2013)
ile aspir yağındaki toplam sterollerin %18.9’unu bozmuştur (Ortega-García ve
diğerleri, 2006).
3.

Fiziksel Rafinasyon (Arıtma)

Kimyasal rafinasyon, düşük yağ verimi, daha fazla kimyasal kullanımı, daha
yüksek maliyet içermesi ve atık sorunu yaratması gibi dezavantajlar getirebilir.
Ancak kimyasal rafinasyon biyoaktif bileşiklerin korunması ve petrol stabilitesi
için faydalıdır (Suliman ve diğerleri, 2013).
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Fiziksel rafinasyon prosesi, daha düşük yatırım maliyeti ve daha iyi
yağ verimi, daha az kimyasal ve sabun stoğu atığı sorunu olmadan, kimyasal
rafinasyon prosesindeki dezavantajlarla karşılaştırılabilir. Bununla birlikte,
fiziksel arıtma, yağda tercih edilen biyoaktif bileşikleri ve yağ stabilitesini
daha fazla etkiler. Bu nedenle, yüksek çoklu doymamış yağ asitleri içeriğine
sahip yağ, yüksek sıcaklık söz konusu olduğundan fiziksel arıtma işlemine tabi
tutulmaya uygun değildir.
Fiziksel rafinasyon, hindistancevizi yağı, palmiye yağı ve aspir yağı gibi
düşük fosfolipit içeriğine sahip bitkisel yağlar için daha uygundur (Chew ve
Nyam, 2019).
Fiziksel arıtma ile kimyasal arıtma arasındaki fark, nötralizasyon aşaması
olmadan fiziksel arıtmadır. Fiziksel arıtma, zamk giderme, ağartma ve koku
giderme veya moleküler damıtma ile yapılan bir arıtma işlemidir. Moleküler
damıtma, damıtılmış sıvının, buharlaştırıcı ve yoğunlaştırıcı arasında küçük bir
mesafe ile damıtma boşluğunda yüksek bir vakumda yükselen bir sıcaklığa kısa
süreli maruz bırakılması işlemidir. Bu nedenle, serbest yağ asitleri esas olarak,
vakum basıncına (2-5 mbar) sıyırma buharı (% 0.5-2.0 w/w) eklenmesiyle
yüksek sıcaklıkta (220–280 ◦C) fiziksel arıtmanın koku giderme aşaması
sırasında damıtılır (Decap ve diğerleri, 2004; Ortega-García ve diğerleri, 2006).
Zeytinyağı ve pirina yağının buharla damıtılması sırasında 3-MCPD ester
ve glisidil ester üretmek için yüksek sıcaklık birincil faktördür. Zeytinyağında
glisidil ester oluşumunda sıcaklık ve su akış hızı arasındaki etkileşim hayati
önem taşımaktadır. Özdikicierler ve diğerleri (2016), 3-MCPD ester ve glisidil
ester oluşumunu en aza indirmek için moleküler distilasyon için optimizasyon
parametrelerinin zeytinyağı için 1.2 mL/dk su akış hızı ve 4 mbar basınç ile 230
◦
C ve zeytin ezmesi yağı için 1 mL/dk su akış hızı ve 2 mbar ile 230 ◦C olduğunu
bildirmiştir.
Bitkisel yağlardaki doymamış yağ asitleri, fiziksel rafinasyonun koku
giderimi sırasında yüksek sıcaklığa karşı kararsız olabilir ve yağ bileşiminde
kimyasal değişikliklere yol açabilir. Kimyasal reaksiyonlar; oksidasyon, cistrans izomerizasyon, siklizasyon, polimerizasyon ve çift bağ göçü yoluyla
meydana gelir. Bu nedenle, fiziksel arıtma işleminde trans yağ asidi oluşabilir.
Bu nedenle kanola yağı linolenik asit açısından zengin olduğundan kanola yağı
için fiziksel rafinasyon uygun değildir.
Literatürde, 240 ◦C’de kanola yağının koku giderme sırasında %1 trans
izomer ile %0.3-1.0 polimer ürettiği bildirilmiştir. Toplam tokoferol içeriğinin
%27.5’i kaldırılmıştır (Ghazani ve Marangoni, 2013). Bunun yanı sıra, fiziksel
arıtmanın ağartma aşaması, işlemde serbest yağ asitleri, kalıntı fosfolipidler
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ve pigmentlerin önceden uzaklaştırılması olmadığından daha yüksek dozda
ağartma toprağı kullanılmasını gerektirmiştir.
4.

Sonuç

Değişik kaynaklardan elde edilen ham yağların rafine edilmesi gereği,
günümüzde sıkça tartışılmasına karşın, özellikle yemeklik yağların üretiminde
yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Bunun başlıca nedeni, ham yağların elde
edildiği hammaddeye bağlı olarak, tat, koku ve içerdiği bileşenler yönünden
doğrudan tüketime uygun nitelikte olmamasıdır. Ayrıca hava oksijenine, ışığa ve
ısıya karşı çok duyarlı olması, ham yağların kaynaklarından elde edilişi sırasında
kolaylıkla bozulma tepkimeleri vermesine neden olmaktadır. Günümüzde
tüketici istemlerine koşut olarak, yağların değişik modifiye işlemlerinden
geçirilmesi, yağ üretim ve işleme teknolojisinde, rafinasyon sürecini zorunlu bir
işlem haline getirmiştir.
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ietnam, dünyanın önde gelen çay (Camellia sinensis L.) ihracatçılarından
biri olarak bilinmekteydi. Mahsul, başta ülkenin kuzeyinde yer alan Thai
Nguyen olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde kırsal gelir ve istihdam
yaratmada bilhassa küçük ölçekli çiftçiler için önemli bir rol oynamaktaydı
(Tran, 2009b). Vietnam, dünyanın yedinci çay ihracatçısı konumundaydı ve çay,
toplam 64 ilin üçte ikisinde yetiştirilerek 107 ülkeye ihraç ediliyordu (Tran et
al., 2004; Tran, 2009b; Vinning ve Chinh, 2008). Sadece Thai Nguyen eyaleti,
15.000 hektardan fazla çay ekili alanı ve 30 işleme ünitesi ile çay üretimi için
tercih edilen koşullara sahipti (Nguyen et al., 2007; Ha, 2014).
Filipinler’de kalkınma odaklı kuruluşlar uzun süredir kırsal kalkınma için
organik tarımı savunmaktaydı. Örneğin, MASIPAG, Yeşil Devrim’e alternatif
olarak pirinç ve mısır programları, çeşitlendirilmiş entegre sistemler ve çiftçi
tarafından geliştirilmiş ve uyarlanmış teknolojiler gibi bir dizi faaliyet başlatmıştı
(Maghirang et al., 2011).
Organik Tarım uygulamalarında dikkat çeken bir diğer ülke Tayland idi.
Tayland’ın 1992-2006 yılları arasındaki organik tarım politikası, siyasi partiler
tarafından hükümet komitesinin politika belirlemesi ve hükümet tarafından
politika uygulama planı çerçevesinde yönetilen kamu politikasıydı. Araştırma
27
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sonuçları, Tayland’ın 2008 yılında 21.701 hektarlık organik tarım arazi alanına
veya yüzde 0.07 organik tarım arazi alanına veya yüzde 0,01 tarım arazisine
sahip olduğunu ve birbirinden farklı 2 çeşit organik tarıma elverişli olduğunu
ortaya koymuştu (Mingchai ve Yossuck, 2008).
Tayland’da her ne kadar organik tarım faaliyetleri ivmeli bir seyir gösterse
de bu tarz yenilikçi tarım uygulamalarının sahaya yansıması son derece yavaştı.
Öyle ki, Chiang Mai’de organik tarımın tanıtımı, ilgili STK’lar ve devlet kurumları
tarafından desteklense de, benimsenmesi hala başlangıç aşamasındaydı. Bu
nedenle, ülkenin organik tarım uygulamalarının mevcut durumunu ve organik
çiftçileri düzenli olarak teşvik etme ve destekleme yollarını incelemeye ve bu
tür tarım uygulamalarının benimsenmesini daha da geliştirmeye ihtiyaç vardı
(Pattanapant ve Shivakoti 2009). Hatta bazı büyük marketlerin stantlarında
organik tarım departmanları da görmek mümkündü Şekil 1. (Anonim, 2022).

Şekil 1. Tayland’ da bir süpermarketin organik tarım departmanı
Endonezya’nın Batu kentindeki organik patates yetiştirme sistemlerini
belirli önerilerle karakterize eden araştırıcılar, sürdürülebilir organik patates
çiftçiliğinin; pazarlama ağı, etkin kamu politikaları ve yerel toplum destekleri ile
mümkün olabileceğini savunmuşlardı (Sugiarto et al., 2013). Endonezya, Asya
ülkeleri içerisinde 1960’larda en büyük pirinç ithal eden ülkelerden biriydi.
21. yüzyıla girerken, insanların kemo-sentetik girdilerin olumsuz etkilerinin
daha fazla farkına vardığı “doğaya dönüş” yaşam tarzı ortaya çıkmıştı. Yeni
tarım uygulaması arayışları lokal olsa da sahada belirmeye başlamıştı. Örneğin
Endonezya Organik Topluluğu (MAPORINA), çoğunlukla Tarım Bakanlığı
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memurlarından ve akademiden oluşan bir grup olarak 2000 yılında kurulmuştu.
2007 itibariyle 14 şubesi vardı ve organik çiftlik modellerinin araştırılması,
danışmanlığı ve geliştirilmesine odaklanan bir misyona sahipti (Jahroh, 2010).
Çin’de, fasulye, pirinç, çay, mantar, sebze, işlenmiş yağ ve şifalı bitkiler
gibi organik ürünlerin çoğunluğu AB, ABD ve Japon pazarları olmak üzere
dış pazarlara ihraç edilmekteydi. Çin yerel organik pazarı 2000 yılında
neredeyse yoktu, ancak o zamandan beri hızlı bir büyüme göstermişti. Hali
hazırda iç piyasada satılan ürünlerin çoğu COFCC ve OFDC tarafından
sertifikalandırılmıştı. Pekin, toplam iç piyasa değerinin üçte birini oluşturan en
büyük organik Pazar konumundaydı ve bunu Şanghay, Guangzhou, Nanjing ve
Shenzhen gibi diğer bazı metrepol şehirler takip etmişti. Sertifikasyon maliyetini
de kapsayan üretim ve ticarete verilen desteğin yanı sıra, organik tarım üzerine
araştırma ve danışmanlık için de bağışçılardan/hükümetten fon alınabiliyordu
(Feng et al., 2005; Li, 2006).
Hong Kong’un küçük arazi alanına ve yüksek nüfus yoğunluğuna rağmen,
yerel olarak üretilen gıdaların üretilmesine ve tüketilmesine artan bir ilgisi vardı.
Gıda üretimindeki hormonlar, pestisitler ve kimyasalların sorunlu kullanımı gibi
faktörler bu bakış açısının geliştirilmesinde etkili olmuştu (Chan, 2016).
Malezya da organik üretim noktasında kapsamlı üretim uygulamalarına
daha fazla güvenmeye başlayan ülkeler arasında yer alıyordu. Birbirini izleyen
Malezya Planlarında organik tarım, tarım sektörünün gelişimi için kilit bir hedef
haline gelmişti. Tarım uygulamalarının yoğunlaştırılmasından kaynaklanan
olumsuz etkileri azaltmak için organik tarım gibi çevre dostu üretim yöntemleri
teşvik edilmişti. Hatta bir ara Organik üretime odaklanma, Yeni Ekonomik
Model’de sürdürülebilir kalkınma kapsamında organik hareketin ana gündemi
haline gelmişti (Haris, et al., 2006).
Kamboçya’da pirinç üretimi, Güneydoğu Asya’daki komşu diğer ülkeler
gibi tarım sektöründe baskın bir ürün olarak kabul edilmekteydi (Deichert ve
Yang, 2002). Takeo Eyaleti, Tramkok Bölgesinde bulunan ve organik pirinç
üreten bir organik pirinç derneği (CEDAC), yerel çiftçileri organik tarımla
ilgili teknik bilgiler konusunda desteklemekte ve organik pirinç ürünlerinin
pazarlanmasını kolaylaştırmaktaydı. Takeo ili Tramkok bölgesinde çiftçilerin
organik pirinç tarımı konusundaki olumlu algısı ve çiftçilerin %60 kadarı çeltik
tarlalarını organik tarıma adapte etmiş ve dönüştürmüştü (Kennvidy, 2011).
Bir diğer Asya ülkesi olan Kore’de çiftçiler, çiftlik verimliliğini en üst
düzeye çıkarmak için hükümet politikasına uygun olarak yapay gübrelerin ve
tarım kimyasallarının ana tüketicileri haline gelmişti. Üstelik 1999 yılında Çevre
Dostu Tarımı Teşvik Yasası’nın çıkarılmasının ardından, 2004 yılında, tarımsal
kimyasalların kullanımını 2013 yılına kadar %40 oranında azaltmak için bir
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merkezi hükümet planı dahi başlatmışlardı (Choo ve Jamal 2009). Organik
Tarım için çevre dostu sertifikasyon adımları Kore’de hız kesmeden devam
ediyordu. Kore hükümeti her 5 yılda bir çevre dostu tarımın geliştirilmesi için
politika hedefleri ve temel bir plan belirlemekte ve bu planı uygulamaktaydı
(Kim ve Lim 2015).
Japonya’da genç organik çiftçiler, üretime yönelik tarımın çevreye ve
insanlara yönelik tehlikelerinin son derece farkındaydı. Bazıları bu farkındalığı
üniversitedeyken, kimileri ise yurt dışında çalışırken edinmişti. Kimileri ise
tarım dışı ortamlarda büyüyen, organik tarım konusunda üniversite veya
stajyerlik eğitimi almış kişilerdi (Rosenberger, 2017).
Avustralya organik tarıma eğitim tabanlı bakan ülkeler arasında yer
alıyordu. Ülke, artan organik gıda tüketimi ile örgün eğitim seviyesi arasındaki
ilişkinin güçlü olduğunu savunuyordu. Ancak söz konusu ülke, organik ürünlerin
tüketimindeki mevcut büyümenin gerçekte tüketici yaşam tarzlarına direkt tesir
edip etmemesi noktasında endişeliydi (Lockie et al., 2002).
Yeni Zelanda’nın ilk iki büyüğü BioGro New Zealand ve AsureQuality
Limited olmak üzere dört organik ürün sertifikası vardı. Uluslararası Organik
Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM) onaylı bu kuruluşlar; ABD, Avrupa
Birliği, Avustralya, Güney Doğu Asya ve Japonya gibi ülkelere pazar erişimine
izin vermekteydi (Oeanz, 2017a,b,c,d). Yeni Zelanda’ da ayrıca organik
üretimde hükümet dışı ve/veya hibrit neoliberal düzenlemeler, bilhassa tarımsal
gıda sektöründe öne çıkıyordu. Ancak kimi sektörlerde bireyselcilik ön planda
idi. Örneğin ülkedeki süt endüstrisi neredeyse sadece Fonterra süt kooperatifi
tarafından yönetiliyordu (Schewe, 2011). Tablo 1’de ayrıca Yeni Zelanda’daki
organik sertifikalı tarım ürünlerinin 20007-2015 yılı esaslı ihracatları verilmiştir.
Tablo 1. Organik sertifikalı ürünlerin Yeni Zelanda ihracatı,
milyon NZ$, 2007-2015 (OANZ) (2016). 2016.
2007

2009

2012

2015

Taze Meyve ve Sebzeler

88.3

85.9

96.9

108.1

Süt Ürünleri

7.0

27.9

37.0

68.3

Et ve Yün

8.9

9.2

10.1

İşlenmiş Gıda ve Malzemeler

6.1

20.3

29.3

25.2

Şarap

3.9

17.0

11.0

24.7

17.8

10.1

Diğer İçecekler
Bal

4.0

8.3

7.9

0.2

Diğerleri

2.2

2.0

5.0

3.9

Toplam

120.4

170.5

215.0

240.5
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SONUÇ
Küreselleşen dünyamızda Asya-Pasifik ülkeleri ile ülkemiz arasındaki sosyal
ve ticari etkileşimler her geçen gün artmaktadır. Ticaret hacmi giderek artan
Asya ülkeleri son yıllarda Türkiye ile pek çok alanda kültürel etkileşimler de
kurarak adından fazlaca bahsettirir hale gelmiştir. Turizm sektörü de söz konusu
ülkelerden ülkemize olan insan girdisini artırmıştır. Bu bağlamda, başta eklem
bacaklı canlılar olmak üzere pek çok diğer canlı grupları biyolojik mücadele
kapsamında ülkeler arasında (ithal egzotik tür) kullanılabilmektedir. AsyaPasifik ülkeleri her ne kadar ülkemize coğrafi olarak uzak olsalar da uzak dünya
ülkelerinde yürütülen biyolojik mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi sahibi olmak,
olası yeni türlerin ithalinde ülkemiz için ufuk oluşturabilecektir. Bunun yanı
sıra bu çalışmanın ülkemiz Türkiye ile Asya-Pasifik ülkelerindeki ticari malların
taşınımı esnasında dolaylı olarak ülkemize gelebilme olasılığı olan yabancı
istilacı türlere ilişkin de farkındalılık oluşturması öngörülmektedir. Organik
Tarım İşletmeleri’nde kullanılan teknik, yöntem, farklılık ve uygulanabilirlik
faktörleri ülkemiz ile Asya-Pasifik Ülkeleri arasında kapsamlı bir biçimde ele
alınmalı ve olası kazanımlar, aykırılıklar saptanmalıdır.
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1.

Giriş

Y

ara, deri ya da mukozal dokuların kesilme, yırtılma ya da delinme
gibi bir travma sonucunda işlevini ve fonksiyonlarını kaybetmesidir.
Yara iyileşmesi; yeni hücrelerin üremesiyle, doku bütünlüğünün
yeniden sağlanması ve yaranın anatomik, fizyolojik ve histolojik yapısının
yeniden kazanılmasıyla oluşan dinamik ve karmaşık bir süreçtir (Günaydın,
2016). Derinin, yaralanmaları kendi başına iyileştirmesine izin veren rejenaratif
özellikleri vardır. Ancak, derinin kendini iyileştirme süresi, yaranın büyüklüğüne
göre uzayıp kısalabilir.
Yara bakımı; vücudun, kendi kendini iyileştirme sürecine yardımcı olmak
için gereklidir (Nesari ve Ahmadi, 2022). Yara bakımının öncelikli hedefi,
hasar görmüş bir ciltte komplikasyon sonucu meydana gelen enfeksiyonun
önlenmesidir (Simões vd., 2018; Liang vd., 2021). Yara iyileşmesi için,
optimum iyileşme ortamının sağlanmasında yara yönetimi önemlidir (Thu et
al., 2012). Yara tedavisi için gerekli optimum koşular, yara etrafında hücre
ve dokuların rejenerasyonuna izin verecek kadar nemli ve bir ortam, etkin
oksijen sirkülasyonu, enfeksiyon ve bakteriyel kontaminasyondan korunma
olarak özetlenebilir. Bu ideal koşullara ulaşabilmek için modern yara örtüleri
geliştirilmektedir (Kurtoğlu ve Karataş, 2009).
Yaralar akut, kronik olması yanısıra eksüdalı, kuru veya enfekte olma
özelliği taşıyabilir. Bu nedenle, yaraların bakımı için tek tip bir yara örtüsü
en iyi seçenek olamamaktadır. Yara iyileşme sürecinde birbirini izleyen farklı
35
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aşamaların tedavi ihtiyacı da tek tip yara örtüsü ile sağlanamayabilir. Tedavide,
hastanın genel sağlık durumu, çevresel ve sosyal koşulları, seçilen yara
örtüsünün fiziksel ve kimyasal özellikleri gibi değişik faktörler birlikte çok iyi
değerlendirilmelidir. Örtü seçimi, yaranın tipi ve yaralanma derecesine uygun
materyallerden seçilmelidir.
Yara örtüleri öncelikle yarayı nemli tutmak, mikroorganizmaların yaraya
ulaşmasını önlemek ve fazla eksudaları emmek için kullanılır (Jayakumar
vd. 2011). Steril gazlı bezler, geleneksel yara örtüleri olarak yaygın olarak
kullanılmaktadır. Ölü derinin yaradan uzaklaştırılmasının gerekli olduğu
yaralanmalarda etkin olarak kullanılmaktadır; ancak nemli yara iyileşmesi
sağlamada başarılı olamamıştır (Wodash, 2012). Enfeksiyonu önlemek ve
yara iyileşmesini hızlandırmak için, nemli bir ortam sağlayan yara örtülerinin
geliştirilmesi gereklidir (Gisby ve Bryant, 2000).
Son yıllardaki yara örtüleri, nem tutan bileşikler ile işlevselleştirildi ve yara
iyileşme sürecini hızlandırmak veya yara komplikasyonlarını engellemek için
biyoaktif moleküller salarak yaralarla etkileşime girecek şekilde tasarlanmıtır
(Pinho ve Soares, 2018; Varaprasad vd., 2020).
2.

Yara İyileşmesini Etkileyen Faktörler

Yara iyileşmesini etkileyen, lokal ve sistemik faktörler bulunmaktadır. Lokal
faktörler; yara bölgesinde enfeksiyon, yetersiz kan dolaşımı, hipoksi, doku
nekrozu, yabancı partiküllerin varlığı, tekrarlayan travmalar ve yara bölgesinin
hareketliği şeklinde sıralanabilir. Sistemik faktörler; beslenme yetersizliği,
diyabet, kronik renal yetmezlik, immün bağışıklık sendromu gibi hastalıklar
ve kortikosteroid kullanımı, hastanın yaşı ve genetik yapısı gibi faktörlerdir.
Pek çok yara problemsiz iyileşirken, kronik yaraların büyük kısmında onarım
süresinin uzaması ile iyileşmede sorunlar yaşanmakta ve destek malzemelerin
kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır (Kurtoğlu ve Karataş, 2009).
3.

Yara örtüleri

İdeal yara örtüsü, her şeyden önce biyouyumlu olmalıdır. Bir yara örtüsünün
biyouyumluluğu, olumsuz doku reaksiyonlarının doku yaralanmasını
şiddetlendirmemesini garanti edebilmelidir. Lokal dokularda, travmaya sebep
olmamalıdır. Yara örtülerinin gaz değişim kapasitesi, yaranın solunması ve yara
maserasyonunun önlenmesi için çok önemlidir ve optimal olmalıdır (Graça vd.,
2020). Yara örtüsü yoluyla düşük gaz değişimi, bakteriyel enfeksiyonlar için
anaerobik bir ortam sağlar (Zhou vd., 2018). Bir miktar biyoaktiviteye sahip
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olmasına rağmen, polimerik yara örtülerinin iyileşme potansiyeli, biyoaktif
ajanların dahil edilmesi ile geliştirilir. Yara patofizyolojisine bağlı olarak,
yara örtüleri belirli ajanları yara yatağına iletmelidir (Graça vd., 2021). Yara
örtülerinin su alma kapasitesi, yara eksüdalarının absorpsiyon potansiyelini
gösterir. Bu nedenle, yüksek eksüdalı yaraların tedavisinde; fazla eksuda ve
toksik materyali dışarı atmalıdır (Moeini vd., 2020). Yara örtülerinin mekanik
özellikleri, uygulama ve çıkarma sırasında kolay kullanımları için çok önemlidir.
Aynı zamanda, inert, ağrıyı azaltan, koku oluşturmayan, estetik, ergonomik,
ve ekonomik olmalıdır. Yara örtüleri transparan film örtüler, hidrokolloid
örtüler, polimer köpük örtüler, hidrojeller, hidrofiber örtüler, alginat örtüler,
antibakteriyel örtüler, ballı örtüler ve deri yapısına eşdeğer biyolojik yara
örtüleri gibi birçok çeşit ve özelliğe sahiptir.
3.1. Geleneksel yara örtüleri
Geleneksel yara örtüleri sentetik, yarı sentetik ve doğal malzemelerden yapılır.
Bu örtülerin ana amacı; yaradaki sıvıyı emmek ve yarayı dış etkenlerden
korumaktır. Genellikle bu örtü türleri; selüloz, pamuk lifi ve poliamidden yapılır.
Düşük maliyetleri, basit üretim yöntemleri, kullanım kolaylığı ve yara iyileşmesi
üzerine koruyucu etkileri nedeniyle hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla
birlikte; (1) yarayı nemli tutamazlar ve yara iyileşmesini geciktirirler; (2) yara
granülasyon dokusu, örtüyü değiştirirken yaraya yapışma eğiliminde olan, yeni
granülasyon dokusuna zarar veren ve ağrıya neden olan örtünün ağ gözüne
doğru büyüme eğilimi gösterir; (3) pansumanın bariyer işlevi penetrasyondan
sonra zayıftır, bu da ekzojen enfeksiyona ve zayıf hemostaz’a neden olma
eğilimindedir (Hu ve Catchmark, 2011; Lin vd., 2011). Bu nedenlerden, modern
yara örtüleri tasarlanmaya başlanmıştır (Boateng vd., 2007; Dhivya vd., 2015).
3.2. Modern yara örtüleri
Yarayı örtmek, iyileşmeyi desteklemek ve yara alanını nemli tutmak için
modern yara örtüleri geliştirilmiştir. Modern yara örtüleri üç sınıfa ayrılır: pasif,
aktif ve biyoaktif yara örtüleri (Paul vd, 2004). Pasif yara örtüleri; sadece yarayı
kaplayarak yarayı dış etkenlerden koruyabilir. İyileşme sürecine önemli bir
etkisi yoktur. Pasif yara örtülerinin aksine belirli nem geçirgenliğine sahip aktif
ürünler, yaranın iyileşmesinde daha etkilidir. Biyoaktif ürünler ise; yara alanına
salınarak yara iyileşmesinde aktif rol oynarlar.
Modern yara örtüleri esas olarak hidrojeller, filmler ve köpükler gibi
fiziksel özelliklerine göre de sınıflandırılır (Deng vd., 2007). Poliesterler gibi
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sentetik polimerlerden yapılmış köpükler, filmlerden yapılan sargılardan daha
fazla miktarda eksüdayı yani yaralanma sonucu vücudun salgıladığı sıvıyı
emmek için yeterli emicilik sergiler. Köpükler, uygulanan alanın çevresinde
gaz geçirgenliği ve nemli bir ortam sağlayabilirler. Bu avantajları göz önüne
alındığında, köpükler yara örtüsü uygulamalarında iyi bir çözüm olarak
görülmektedir. Ancak; köpüklerin dezavantajı gözenekli yapısının olması ve
yapısından kaynaklı olarak su alımının yüksek olmasıdır. Bu durum; ilaç salım
sisteminin etkinliğini önemli ölçüde azaltmaktadır (Carvalho ve Mansur, 2017).
Hidrojeller, üç boyutlu, çapraz bağlı bir yapı ağına sahip ve daha yüksek
su hacimlerini yutabilen yapıya sahiptir. Hidrojel esaslı yara örtüleri, amorf
bir yapı gösterir. Hidrojellerin avantajı, cildin uygulanan bölgesinden kolay
bir şekilde çıkarılmasıdır. Hidrojel bazlı yara örtülerinin dezavantajı ise; hem
çevre gazlarının hem de özellikle oksijenin yüksek düzeyde geçirgenliğidir. Bu,
enfeksiyonlara karşı kullanımı sınırlar.
Yara örtüsünün son şekli olan film formu, cilt yaralarının iyileşmesi için
farmasötik kullanımında daha uygundur. Film formu aynı zamanda uygulama
biçimi, biyo-yapışkanlık ve biyouyumluluk özelliklerine sahiptir. Film esaslı
yara örtülerinin, en önemli özelliği oksijen, buhar veya karbondioksit gibi gaz
değişimindeki yara geçirgen yapısıdır. Bu durum, film esaslı yara örtülerini daha
kontrol edilebilir malzeme haline getirir (García vd., 2017).
3.2.1.

Doğal yara örtüleri

3.2.1.1. Kolajen
Kollajen, hayvan tendonlarında, bağlarında, kıkırdağında, deride ve diğer bağ
dokularında yaygın olarak bulunan hayvan fibroblastları tarafından sentezlenen
beyaz, opak, dallanmamış lifli bir proteindir. Organları destekleme ve kası koruma
işlevi vardır. Biyolojik olarak parçalanabilir ve emilebilir, ve hücre tutunması ,
göçü ve çoğalması için destek sağlayabilir, toksik değildir ve biyolojik olarak
uyumludur (Ghica vd., 2013; Tang vd., 2021). Kollajen yara örtüleri, güçlü su
emilimine sahiptir ve büyük miktarda eksüdayı emebilir, travmatik eksüdadan
protein ve elektrolit kaybını azaltır ve yaranın dehidrasyonunu önler (Tripathi
vd., 2021; Cui vd., 2020).
3.2.1.2. Kitin ve kitosan
Kitin ve kitosan, yara örtülerinde çok yaygın olarak kullanılan biyotip örtülerdir.
Kitin, bazı yumuşakçaların ve kabukluların kemiklerinde ve mantarların hücre
duvarlarında bulunur (Ahmad vd., 2020). Düşük maliyetli olması nedeniyle,
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biyomateryal uygulamaları için çekici bir materyaldir (Singh vd., 2017; Moeini
vd., 2020). Kitosan, yara dokusunun ağ yapısını, kollajen sentezini, yaranın
gerilme mukavemetini artırabilir ve makrofajları aktive edebilen ve yara
iyileşmesini teşvik edebilen güçlü hava geçirgenliğine sahip olabilir (Qu vd
2018). Biyouyumlu, biyobozunur, antibakteriyel, hemostaz, anti-inflamatuar, iyi
eksüda emilimi ve doku rejenerasyonunu ve cilt kollajen lif büyümesini teşvik
eder (Peng vd., 2022).
3.2.1.3. Aljinat
Aljinat, yosunlardan elde edilen biyomateryaldir. Yara yüzeyi ile temas
ettiğinde, eksüdaki sodyum ile aljinat içeriğindeki kalsiyumun yer değiştirmesi
ile hidrofilik bir jel oluşturur (Lansdown, 2002). Bu jel sayesinde, yüksek
eksüda absorpsiyonu sağlanır. Yara için, nemli iyileşme ortamı sağlar. Bu
özelliği nedeniyle, yara örtülerinin üretimi ve doku mühendisliğinde kullanımı
oldukça yaygındır. Yarada tüm kalsiyum aljinatı tamamen dönüştürmek için
yeterli eksüda yoksa, yara yüzeyinde sert bir kabuk oluşur ve bu da pansuman
değiştirildiğinde yeniden yaralanmaya neden olabilir. Bu nedenle, özellikle
yatak yaraları ve ülserler gibi eksüdası yüksek yoğunluklu kronik yaralar için
uygundur. Jelleştikleri için, yaradan kaldırılmaları, ağrısız ve kolay olur. Genel
olarak 3–5 günde değiştirilmesi önerilir, fakat yenilenmesi için örtünün sıvıya
doyması da beklenebilir (Skorkowska-Telichowska vd., 2013).
3.2.1.4. Hayvansal kaynaklı malzemeler
Domuz ve balıktan elde edilen deri ve yara örtüsü malzemeleri, şu anda ağırlıklı
olarak yanıkların ve deri greftlerinin tedavisinde kullanılmaktadır (Hartinger
vd., 2020; Pérez-Díaz vd., 2018) . Hammadde olarak kolayca temin edilebilir
ve yapı, yapışma ve kolajen içeriği bakımından insan cildine daha yakın özellik
gösterir. Dikişe gerek kalmadan yaraya sıkıca yapıştırılır, yara yüzeyindeki ısı,
su, protein ve elektrolit kaybını azaltır, ağrıyı azaltır, yanık bölgesinin hareketini
engellemez, yarayı nemli tutar, bakteri istilasını önler ve enfeksiyonu kontrol
eder. Bununla birlikte, zayıf mekanik özelliklere sahiptir ve otolog deri greftlerini
etkileyebilecek şekilde delaminasyonu kolaydır ve patojenik mikroorganizmalar
kolayca kontamine olur ve kolayca depolanamaz (Zahedi vd., 2009).
3.2.2.

Sentetik yara örtüleri

3.2.2.1. Hidrojeller
Hidrojeller, yapılarında yüksek oranda su içeren, suda çözünmeyen bir tür
kolloidal maddedir. %96 su içeriği ile nemlendirebilir ve nemli bir ortamı

40   Mimarlık ve Mühendislik Bilimleri

sürdürebilir (Zhong vd., 2020; Liu vd., 2021). Yara ile temas ettiğinde, tekrar
tekrar hidrasyona uğrayabilir, suyu dokudan içine absorplar, dengeye ulaşana
kadar yavaş yavaş şişer, ancak absorpsiyon kapasitesi yüksek değildir ve yüksek
eksudalı yaralar için uygun değildir (Griffin vd., 2021). Hidrojelin kendi sıcaklığı
sadece 5 °C’dir, bu nedenle hafif bir soğutma etkisine sahiptir ve ameliyat
sonrası ağrı ve iltihabı önemli ölçüde azaltabilir. Viskozitesinin yetersiz olması
nedeniyle yara yüzeyinde tek başına tutulması zordur. Hidrojeli yara onarımında
daha iyi kullanmak için, onu yerinde tutan ikinci bir pansuman tabakası veya
yapışkan özelliği olan modifiye hidrojel gereklidir (Yang vd., 2020). Hidrojeller
elastik yaprak, amorf jel ya da film olarak uygulanmaktadırlar.
3.2.2.2. Hidrokolloidler
Hidrokolloid yara örtüleri, jel oluşturucu ajanlara ek olarak elastomer ve
adezifler gibi ürün bileşimlerinden ince tabakalar halinde elde edilen yara
bakım ürünleridir. Yara eksüdası ile temasa geçince, yapılarında homojen olarak
dağılmış halde bulunan hidroaktif parçacıklar sayesinde hidrokolloid matriks
eksüdayı absorplar ve zamanla şişerek jel halini alır. Hidrokolloid matriks
boyunca nem iletimi oldukça yavaş olduğundan, yara, iyileşmeyi destekleyen nem
iletici tabaka ile kaplanmış olur. Bu örtülerin kullanımı kolaydır; çünkü yaraya
doğrudan yapıştığından ikinci bir örtü kullanımı gerektirmemektedir. Ağrıyı
dindirir ve yabancı cisimleri geçirmezler. Dış kaynaklı mikroorganizmaları ve
yabancı maddeleri, yara yatağının dışında tutarlar. Bunların olumlu özellikleri,
ideal nem ve gaz geçirgenliği ile birlikte bakteriler için bariyer oluşturmasıdır.
Geleneksel örtülerden daha az örtü değişimi gerektirirler. Hafif-orta eksüdalı,
kısmi veya tam yaralarda kullanımları uygundur. Bası yaraları, yanıklar,
travmatik yaralar gibi pek çok yarada ayrıca kompresyon tedavisine cevap
vermeyen bacak ülserlerinde de kullanılabilirler. Bu örtülerin, anjiyogenezi
uyardığı ve yara iyileşmesini artırdığı gözlenmiştir. Enfeksiyonlu yaralar için
tavsiye edilmezler, uygun aralıklarla değiştirilmezse deriyi zayıflatabilirler
(Altay ve Başal, 2010; Stashak et al., 2004).
3.2.2.3. Film tipi yara örtüleri
Film tipi yara örtüleri, polietilen, poliakrilonitril, polilaktik asit,
politetrafloroetilen, poliüretan ve polivinil alkol gibi bir tarafı duyarsızlaştırılmış
tıbbi yapıştırıcı ile kaplanmış bir polimer kompozitten yapılır ve bunlar arasında
en yaygın olarak kullanılan poliüretandır (Schmeel vd., 2018; Zhang vd., 2018;
Moon vd., 2019). Film örtüsü, gaz ve buharı geçirir, ancak sıvıyı geçirmez. Bu
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sayede, yaranın nemli tutulmasını sağlar. Ancak, absorpsiyon özelliği yoktur.
Şeffaflık, elastikiyet, nefes alabilirlik, suya dayanıklılık, incelik, vb. avantajlara
sahiptir. Antibakteriyel ve yapışkan özellikleri iyidir. Bakterilerin ve eksüdanın
geçmesine izin verirler. Bakterileri etkili bir şekilde izole eder ve yara üzerinde
ıslak bir ortam sağlar. Bununla birlikte, ince boyutu ve zayıf su emilimi
nedeniyle enfeksiyona yol açabilecek büyük miktarlarda eksüda birikmesine
çok eğilimlidir. Bu nedenle fazla miktarda eksudalı yaralarda kullanılmamalıdır
(Peng vd., 2022).
3.2.2.4. Köpük tipi yara örtüleri
Köpük tipi yara örtüleri, esnek, yüksek absorbsiyon kapasitesine sahip polimer
(polivinil klorür veya poliüretan gibi) ve silikon bazlı ürünlerdir. Derin yaralarda,
boşlukları doldurarak genişler ve yaraya uyum sağlar, elastik ve nefes alabilir,
yapışkan değildir (Walker vd., 2017). Oksijen ve karbon dioksite neredeyse
tamamen geçirgen olan yara eksüdasının tedavisi, yara için sabit bir sıcaklık
ve nemli mikro-ortam (Namviriyachote vd., 2019) sağlayarak ödemi azaltır.
Bakteriyel kontaminasyonu sınırlıdır. Orta derecede sızdıran ve travmatik
yaralara karşı iyi koruma sağlar (Niimi vd., 2020). Daha az biyouyumlu yüksek
reçine içeriği nedeniyle; düşük şeffaflıkta yarayı görmeyi imkansız kılan bir
malzemedir.
3.2.3.

Etken madde içeriğine göre modern yara örtüleri

3.2.3.1. Antibakteriyel – antimikrobiyal etken madde içeren yara örtüleri
Bağışıklık sistemi, enfeksiyonu bir dereceye kadar tolere edebilmektedir.
Ancak; bağışıklık sistemi zayıflamışsa veya enfeksiyon şiddetliyse, antienfektif yara örtülerinin geliştirilmesi gerekir. Bu amaçla, doğal antibakteriyel
aktiviteye sahip biyomalzemelerin kullanılması veya yara örtülerine antienfektif ajanların eklenmesi gerekmektedir. Antimikrobiyal ajanlar, yara
enfeksiyonlarını tedavisinde yara örtülerinin işlevselleştirilmesinde en çok
kullanılan bileşiktir. Yara örtülerine, antimikrobiyal özellikler kazandırmak
için farklı antimikrobiyal ajanlar kullanılmalıdır (Simões vd., 2018) . Yara
örtülerinde kullanılan antimikrobiyal ajanlar üç gruba ayrılabilir: antibiyotikler,
nanopartiküller ve doğal biyolojik materyaller (Naseri ve Ahmadi, 2022).
Tetrasiklin (Alavarse vd., 2017), siprofloksasin (Li vd., 2017) , gentamisin
(Bakhsheshi-Rad vd., 2022) ve mupirosin (Li vd., 2018) gibi geleneksel
antibiyotikler yanısıra gümüş nanopartiküller , yara pansumanlarında yaygın
olarak kullanılan en etkili antimikrobiyal ajanlardır (Chen vd., 2020; Haider vd.,
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2018; Augustine vd., 2018). Altın (Al-Musawi vd., 2020), çinko (Khorasani vd.,
2018) ve bakır ( Villanueva vd.,2016), anti-enfektif yara örtülerinde kullanılan
diğer nanoparçacık örnekleridir.
3.2.3.2. Büyüme faktörü içeren yara örtüleri
Antibakteriyel yara örtüleri, enfeksiyonlu yaranın iyileşmesine katkı sağlarken,
iyileşme sürecine aktif fizyolojik bir katkı sağlayamamaktadır. Büyüme
faktörleri, hücrelerin bölünmesi, migrasyonu, farklılaşması, protein ve enzim
üretiminde aktif rol oynar. Yara iyileştirici özelliğe sahip büyüme faktörleri,
anjiyogenezi ve hücresel üreme ile etkisini gösterir (Kurtoğlu ve Karataş, 2009).
Yaygın olarak, Becaplermin-trombosit kaynaklı büyüme faktörü (Regranex),
epidermal büyüme faktörü (Heberprot-P), plateletten zengin plazma (Platelet
rich plasma-PRP) kullanılmaktadır (Savcı, 2019)
Tablo 1. Yara pansumanlarında kullanılan antimikrobiyal ajanlar
(Naseri ve Ahmadi, 2022).
Antimikrobiyal Ajanlar

Biyomalzemeler

Hedef Mikroorganizmalar

ANTİBİYOTİKLER
Ampisilin

PU

K. pnömoni
S. aureus

Sefazolin

Polivinilpirrolidon /
PLA/polietilen oksit/
polietilen oksit

E. coli
S. aureus
P. aeruginosa

Seftazidim

karboksimetil guar
zamkı

S. aureus
P. aeruginosa

Siprofloksasin

Kitosan/bakteriyel/
selüloz

P. aeruginosa
S. aureus

Doksisiklin

PLA

E. koli

Moksifloksasin

Kitosan/polietilen oksit

S. aureus
E. coli
P. aeruginosa

Mupirosin

PLGA

S. aureus

kitosan

S. aureus
B. cereus
E. coli
K. pneumoniae

Norfloksasin

Yara Tedavisi Ve Yara Örtüleri   43

Antimikrobiyal Ajanlar

Biyomalzemeler

Hedef Mikroorganizmalar

Streptomisin

PVA/kaolin

P. aeruginosa
Shigella sp
P. vulgaris
S. aureus
S. pyogenes

Sülfanilamid

aljinat

S.aureus
E.coli

Tetrasiklin

PVA/kitosan

E. coli
S. epidermidis
S. aureus

Vankomisin

Kitosan/PVA/PEG

S. aureus

Kitosan

Bacillus
E. coli

Bakteriyel Selüloz
Kitosan/Pva

S. aureus
E. coli
B. cereus
S. aureus
E. coli
S. enterica

İpek Fibroin
Bal/Kitosan

S. aureus
E. coli
P. multocida
K. rhinoscleromatis
S. pyogenes
V. vulnificus

Bakteriyel Selüloz
PVA
Kitosan
Jelatin/Polivinil
Pirolidon

S. aureus
P.aeruginosa
C. auris
S. aureus
E. coli
S. aureus
E. coli
S. typhi
B. subtilis
S. aureus
E. coli

NANOPARTİKÜLLER
Bakır

Demir Oksit

Altın

Gümüş
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Antimikrobiyal Ajanlar

Biyomalzemeler

Titanyum Dioksit

Gellan Sakızı
PCL/Polidioksanon

Çinko Oksit

İpek Fibroin
Bakteriyel Selüloz

Hedef Mikroorganizmalar
S. aureus
E. coli
S. aureus
E. coli
E. coli
E. coli
P. aeruginosa
Staphylococcus aureus
C. freundii

DOĞAL BİYOLOJİK
MALZEMELER

Aloe Vera

Bal
Uçucu yağlar: karanfil ve
melaleuca
Uçucu yağlar: karanfil,
kekik ve çay ağacı
kurkumin

timol

3.2.4.

S. aureus
E. coli
Aljinat
S. typhi
Polikaprolakton/kitosan K. pneumoniae
S. aureus
E. coli
S. aureus
Aljinat/PVA
E. coli
Selüloz asetat
S. aureus
S. aureus
kitosan
E. coli
C. albicans
S.aureus
PVA/nişasta
E.coli
S.aureus
PCL/montmorillonit
E.coli
S. aureus
E. coli
PU
E. coli
Kollajen
P. aeruginosa
S. aureu

Akıllı yara örtüleri

Akıllı yara örtüleri, yaralarla etkileşime girebilen, yara durumunu algılayabilen
ve yerleşik sensörler ve/veya uyaranlara duyarlı materyaller ve kendi
kendine çalışan akıllı materyaller kullanarak, yara durumuna veya ortamdaki
değişikliklere tepki verebilen materyallerdir. Uyaranlara duyarlı yara örtüsü
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(Wang vd., 2019; Op ’t Veld vd., 2018; Li vd., 2017; Bhadauriya vd., 2018; Zhao
vd., 2020) hareketli yaralar için kendi kendini iyileştiren yara örtüsü (Li vd.,
2020; Qu vd., 2018) kendiliğinden çıkarılabilen yara örtüsü (Liang vd., 2021;
Ding vd., 2021; Zhu vd., 2020) ve izleme yara örtüsü (Zhu vd., 2020; Gong
vd., 2020) geliştirilmiştir. Bu yara örtüleri yara ortamı ile etkileşime girebilir,
yara iyileşme sürecindeki değişiklikleri yansıtabilir, yara enfeksiyonunu
kontrol edebilir, kronik yaraların gelişmesini engelleyebilir ve yara iyileşmesini
kolaylaştırabilir.
3.2.4.1. Uyaranlara duyarlı yara örtüsü
Yara iyileşmeşme sürecinde, sıcaklık, yara bölgesinin pH’ı, oksijen seviyesi,
glikoz seviyesi ve diğer birçok faktör etkilidir (Dong ve Guo, 2021).
3.2.4.1.1. pH duyarlı yara örtüsü
Sağlıklı bir cildin pH’ı; 4-6 aralığındadır (Schmid-Wendtner ve Korting, 2006).
Ancak bu değer iyileşme süreci devam eden enfekte veya kronik yaralarda
değişiklik gösterir. Yaraların pH’ı hakkında hala tartışmalar devam etse de,
kronik yaranın pH’ının 7’den yüksek olduğu kabul edilmektedir (Percival vd.,
2014). Ancak pH ne olursa olsun, yara bölgesindeki pH sağlıklı deriden farklıdır.
Araştırmacılar, pH farkından yararlanarak enfekte ve kronik yaraları tedavi
etmek için pH’a duyarlı yara örtüleri geliştirdiler (Kiaee vd., 2018; Ninan vd.,
2016; Ahmadian vd., 2021). Uyaranlara duyarlı materyaller; harici kontrollü pH
değişimine yanıt veren ve yerel pH değişimine yanıt veren olmak üzere ikiye
ayrılır. Harici kontrollü pH değişimine yanıt veren yara örtüsü üzerine yapılan bir
çalışmada; elektrik voltajı uygulayarak yara örtüsünün pH’ı kontrol edilmiştir.
Yara örtüsü, poli(etilen glikol)-diakrilat/laponitten yapılmış ve ilaç yüklü kitosan
nanoparçacıkları ile kapsüllenmiştir (Kiaee vd., 2018). Anot olarak çinko tel ve
katot olarak bakır tel ile hidrojele doğru akım voltajı uygulanmıştır. Pozitif yük
anottan uzaklaştığından (katot hidrojele gömülü değildi) ve elektrotta redoks
reaksiyonu meydana geldiğinden voltaj uygulandığında anot yakınındaki pH
artmıştır. Kitosan nanoparçacıkları bazik bir ortamda deprotone olur ve büzülür
ve pH arttığında laponit ile kitosan nanoparçacıkları arasındaki elektrostatik
etkileşim zayıflar ve bu da kitosan nanoparçacıklarından ilaç salınımına yol
açmıştır. Bu harici kontrollü pH değişikliği, yara örtüsünden ilaç salınımını daha
da uyarmak için ortamın pH’ını doğru ve zamanında kontrol edebilir. Ancak,
pratik uygulamada harici kontrol uygun değildir ve bu pH’a duyarlı yara örtüsü,
etkili ilaç salınımını sağlamak için çok yüksek bir pH değerine (~ 14) ihtiyaç
duyar.
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3.2.4.1.2. Sıcaklık duyarlı yara örtüsü
Yaralı bölgede, pH değişikliği yanısıra sıcaklık da sağlam dokudan farklıdır.
Sağlıklı cilt, normal sıcaklıktadır (~ 37 °C), ancak yara oluştuğunda, enfekte
veya iltihap olduğunda vücut ısısı yükselir. Araştırmacılar, yara iyileşmesini
hızlandıran ilaçlar ve faktörler içeren ısıya duyarlı özelliklere sahip yara örtüleri
geliştirdiler. Montaser vd. 2019, sodyum aljinat-greft-NIPAM ve polivinil alkol
(PVA) bazlı bir hidrojel geliştirmiş ve anti-inflamatuar ilaç olarak diklofenak
sodyum(DS) kullanılarak ilaç salınımı incelenmiştir. Sıcaklık yaklaşık 25 °C
olduğunda, ilaçlar hidrojelden sürekli salınım göstermiştir. Sıcaklık 37 °C’ye
yükseltildiğinde, NIPAM’ın termo-tepkisel davranışı nedeniyle ikincil bir
serbest bırakma aşaması gözlemlenmiştir. İlk aşamada, LCST’sinden daha düşük
sıcaklık olan NIPAM, PVA’daki -OH gruplarıyla hidrojen bağları oluşturacak
ve bu da, salınım sırasında oda sıcaklığında hidrojeldeki ilaçların yaklaşık
%30’unun korunmasına yol açtığı görülmüştür. Kontrollü ilaç salınımı sağlayan
ısıya duyarlı yara örtüsü, yara enfeksiyonunu tedavi etmenin iyi bir yoludur.
inflamasyon
enfeksiyon

Şekil 1. Yara örtüsünden sıcaklığa bağlı ilaç salınımı (Dong ve Guo, 2021).
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3.2.4.1.2. Glikoza duyarlı yara örtüsü
Diyabetik ülser gibi kronik yaraların tedavisi oldukça güçtür. Diyabet, yara
iyileşmesinde anjiyogenez bozuklukları ile birlikte gelir. Bu durum, yara
iyileşmesini geçiktirir ve komplikasyonlara sebep olur (Dong ve Gua, 2021).
Diyabetik yara tedavisinde, kan şekeri seviyelerine cevap verebilen yara
örtüleri etkili olmaktadır. Zhao vd., 2020, Schiff-baz ve fenilboronat ester
reaksiyonu yoluyla glukozla tetiklenen bir ilaç salım sistemi kurmuştur.
Çalışma sonucunda, glikoza duyarlı yara örtüsünün, sadece yara iyileşmesini
hızlandırmakla kalmadığı, aynı zamanda kan şekeri seviyesinin kontrolünü de
sağladığı gözlemlenmiştir (Bhadauriya vd., 2018).
3.2.4.1.3. Reaktif oksijen türleri (ROS)’a duyarlı yara örtüsü
Reaktif oksijen türleri (ROS), immünositlerin toplanmasına ve bakterilerin
yok edilmesine katkıları nedeniyle yara iyileşme sürecinde önemli rol oynar
(Dunnill vd., 2017). Bununla birlikte, yaralı bölgede aşırı ROS, protein, DNA
ve diğer birçok aktif biyomolekülün (Yoshitomi vd., 2014; Tsang vd., 2014)
hasarına yol açacaktır . Aşırı yüklenmiş ROS ayrıca oksidatif stres yaratarak,
yara iyileşme sürecinin durmasına neden olabilir. Aşırı ROS’un temizlenmesi,
in vitro fibroblast büyümesini teşvik edebilir (Hu vd., 2017).
Wu vd. ceria nanokristalleri ve mezogözenekli silikanın sinerjik etkileriyle
yara iyileşmesini hızlandırmak için bir ROS-süpürücü doku yapıştırıcısı
geliştirilmiştir (Dong ve Gua, 2021). Çalışmada, düşük ROS seviyesi, yara
iyileşmesi için gerekli olan sitokinlerin salınımını kolaylaştırarak yara
iyileşmesini desteklemiştir. Cheng vd. 2020, çalışmalarında ROS’u temizlemek
için nanopartiküller kullanılmıştır. Zhao vd., 2020 diyabetik yaraların
iltihaplanmasını azaltmaya odaklanan ROS temizleme yeteneğine sahip bir
hidrojel geliştirmiştir. Thi vd. 2020, ROS tüketen reaksiyon yoluyla bir hidrojel
yara örtüsü oluşturmuştur.
3.2.4.1. Kendi kendini iyileştiren yara örtüsü
Hareketli bölgelerdeki yaralar, yara örtülerine en fazla ihtiyaç duyan spesifik bir
yaradır. Boyun veya vücudun eklemlerindeki bu yaralar, gerilim, kompresyon
ve diğer hareket kaynaklı streç stresleri yaşar. Bu tür yaralar için yara örtüleri,
ekstra mekanik gerilme stresine maruz kalır ve yara bölgesinden kolayca
ayrılır. Araştırmacılar, yara örtülerini yaralı bölgede tutmak için, kendi kendini
iyileştiren yara örtüleri geliştirmişlerdir. Hareketli bölgelerdeki yaralar için, yara
örtülerinin kendi kendini iyileştirme yeteneği yanı sıra iyi yapışma ve mekanik
özellikler de gereklidir(Dong ve Gua, 2021).
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3.2.4.2. Kendiliğinden çıkarılabilen yara örtüsü
Yara örtüsünün değiştirilmesi, ağrıya ve yara tedavisinin bozulmasına neden
olabilir. Bu dezavantajlardan kaçınmak için; kendiliğinden çıkabilen yara
örtüleri tercih edilir. Kendi kendine çıkarılabilen yara örtüleri geliştirmek için
çeşitli stratejiler önerilmiştir. Birincisi ısıya duyarlı polimerler kullanmaktır.
Wagener’in grubu, poliizosiyanopeptid (PIC) bazlı bir hidrojel geliştirmiştir
. Bu hidrojel, 16 °C’nin altındaki sıcaklıkta sıvıdır ve jelleşmeye uğrayabilir.
Bu hidrojelin termo-duyarlılığı sayesinde, sadece sıcaklığı 16 °C’ye düşürerek
kolayca çıkarılabilir. Ancak, soğuk koşullarda kullanılamamıştır (Op ’t Veld vd.,
2018).
Işıkla tetiklenen çözünme, kendi kendine çıkarılabilen yara örtüsü tasarlamak
için mevcut başka bir seçenektir. Wu et al. PEG-4-(3-(1-(N-hidroksisüksinimidil
karbonik ester)etil)-4-nitrofenoksi)bütanoat (PNN) ve glikol kitosan (Wu vd.,
2019) ile UV ile tetiklenen isteğe bağlı çözünme yara örtüsü hazırlamıştır .
UV ışığına uzun süre maruz kalmanın insan vücudunun hem hücreleri hem de
dokuları için zararlı olmaktadır. Zhu vd. yara örtüsüne fototermal tetiklemeli
çözünme ile kendi kendini temizleme özelliği kazandırmıştır (Zhu vd., 2018). Bu
hidrojel, NIR ışığı ile tetiklendiğinde, fototermal etkiler göstermiş ve sıcaklığın
artması hidrojen bağının bozulmasına yol açarak bu hidrojelin çözünmesini ve
çıkarılmasını kolaylaştırmıştır. NIR ile indüklenen çözünme, herhangi bir ilave
ajan eklemediği için yara örtüsünü çıkarmanın kolay bir yoludur.
3.2.4.3. İzleme kapasiteli yara örtüsü
Yaralar, tamamen iyileşmeden önce moleküler düzeydeki değişikliklerle birden
fazla aşama geçer ve moleküler düzeydeki herhangi bir değişiklik, yara iyileşme
sürecini bozabilir ve onu kronik yaralara dönüştürebilir. Yara durumundaki
değişiklikleri moleküler düzeyde izleyebilen yara örtüleri, olası kronik yara
oluşumunu erken aşamada bildirmek için tercih edilir. Enfeksiyon, hiperglisemi
vb. dahil olmak üzere birçok faktör kronik yaranın oluşumuna yol açacaktır.
Bu faktörlerin değişikliklerini izleyebilen yara örtüleri, yara iyileşmesini
kolaylaştırmaya yardımcı olmak için geliştirilmiştir ( Tablo 2 ).
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Tablo 2. İzleme yeteneği olan yara örtüleri, avantajları ve sınırlamaları
(Dong ve Guo, 2021).
İzlenecek
faktörler

pH

İzleme/algılama
yeteneğine katkıda
bulunan bileşenler
veya unsurlar
Metilen mavisi

Kolay
gözlemlenebilir.

Polianilin (pH
sensörü)

pH tespiti doğru.

Sıcaklık

Sıcaklık sensörü

H2O

Öropiyum(III)
koordinasyon
polimerleri

Glikoz
seviyesi

Glikoz oksidaz
(GOx) ve HRP

2

Avantajları

Sıcaklık okunabilir
ve kablosuz olarak
mobil cihazlara
bildirilebilir.
Renk değişiminin
gözlemlenmesi
kolaydır.
Renk değişiminin
gözlemlenmesi
kolaydır.

Dezavantajları
pH kantitatif olarak
okunamaz.
pH’ı ölçmek ve okumak
için harici cihazlar
gerekir.
Geniş alan yaralar için
uygun değildir.
UV ışığı gereklidir ve
cilde zararlı olabilir.
Glikoz seviyesindeki
değişiklik nicel olarak
tespit edilemez.

3.2.4.4. Enfeksiyon izleme için yara örtüsü
Enfeksiyon, yara iyileşme sürecini durdurarak ve kronik yara oluşumuna yol
açmaktadır. He vd., bakteriyel enfeksiyonu doğrudan izleyebilen bir yara örtüsü
geliştirmiştir (He vd., 2020). Çalışmalarında, bakteriyel enfeksiyon izleme
kapasitesini elde etmek için yara örtüsüne metilen mavisi (MB) eklenmiştir. MB,
bakterilerle temas ettiğinde renksiz hale gelen mavi renkli bir katyonik boyadır.
Yaralı bölgeye uygulandıktan sonra, enfeksiyon meydana gelirse MB’nin rengi
kaybolmaktadır. Niteliksel olarak; enfeksiyon kolaylıkla gözlemlenir ancak; u
gösterebilir, ancak niceliksel olarak enfeksiyonun seviyesini ve devam eden
durumu gözlenmenemez. Yara bölgesindeki enfeksiyon genellikle pH ve
sıcaklığın değişmesine neden olur. PH veya sıcaklık değişikliklerini izleyebilen
yara örtüsü, yara bölgesindeki enfeksiyonun izlenmesine yardımcı olabilir ve
enfeksiyon üzerinde erken aşamada tedaviyi mümkün kılar.
Başka bir çalışmada, Pang vd. yara örtüsüne gerçek zamanlı izleme, erken
aşamada teşhis ve isteğe bağlı terapötik yetenekler kazandırmak için esnek
elektronikler eklenmiştir (Pang vd., 2020). Bu yara örtüsü, iki katmandan
oluşmaktadır. Birinci katman; sıcaklık sensörü ve UV ışık yayan diyotlar ile
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entegre olan yüzey katmanı, ikinci katman da; UV’ye duyarlı antibakteriyel
hidrojel tarafından oluşturulan matris katmanıdır (yara ile doğrudan temas
eden). Enfeksiyon meydana geldiğinde ve hipertermiye yol açtığında, cihaz
Bluetooth aracılığıyla mobil cihaza bir uyarı gönderir. Aynı zamanda, yara
örtüsüne gömülü UV-LED, antibiyotik salınımını tetikleyerek açılır. Bu cihaz
yalnızca sıcaklığı izlemekle kalmaz, aynı zamanda zamanında tedavi de sağlar.
H2O2- seviyelerinin izlenmesi de yara enfeksiyon durumunu gösterir .
Wu vd. H2O2- seviyesindeki değişimini izlemek için poliakrilonitril nanofiber
matlara europium ( III) koordinasyon polimerleri yüklemiştir (Wu vd., 2020).
H2O2- seviyesindeki değişim, 397 nm’de ultraviyole ışık üzerine yara örtüsünün
görünür renk değişimine çevrilebilir .
Sonuç
Cilt vücudun en büyük organıdır. Yaralar ciltte en sık görülen komplikasyonlardır.
Mikrobiyal enfeksiyon, uygun şekilde tedavi edilmediği takdirde ölümcül
olabilen yaralardan kaynaklanan en yaygın komplikasyondur. Yara iyileşme
sürecinde uygun yara örtüsünün kullanılması kritik öneme sahiptir. Yara
örtüsünün yapısı, üretim teknikleri, ilaç salım hızı iyileşme sürecini doğrudan
etkilemektedir.
En uygun yara örtüsü, homojen bir yüzeye ve antimikrobiyal aktiviteye
sahip, biyobozunur, yüksek nemli ortam sağlayan ve kontrollü ilaç salım
davranışı gösteren bir yapı gösterir. Bu amaçla; yüzlerce yıldır yara örtüleri
geliştirilmekte ve yara iyileşme sürecinin derinleştiği anlayışı ile her geçen gün
daha fazla yara iyileşme evrelerinde farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek yara
örtüleri geliştirilmiştir. Bu çalışmada, yara tedavisinde yaygın olarak kullanılan
yara örtüleri yanısıra teknolojik gelişmelerle farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek
yara örtüsü geliştirilmesinin önemi vurgulanmıştır.
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1.

Türkiye’de Orman Yangınları

E

n değerli kaynaklarımızdan olan ormanlar üzerinde, nüfusun hızlı
artması, tarım arazilerinin giderek genişlemesi, sanayileşme ve
kentleşme hareketleri gibi nedenlerle baskı giderek artmaktadır.
Ülkemizde ormanların giderek azalması artık güncel bir sorun olup orman
azaltıcı faktörlerden biri de artan sıcaklıklarla beraber daha da sıklaşan orman
yangınlarıdır (Doğanay ve Doğanay, 2004). Neyişçi (2010)’a göre; orman
yangını denetim altına alınamayan, alınması güç ya da imkânsız pek çok etkenin
bileşkesinde ortaya çıkan son derecede karmaşık bir olaydır. Son yıllarda afet
düzeyindeki büyük çaplı orman yangınlarının çoğalması, rastlantıdan çok
59
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küresel ısınmanın neden olduğu iklimsel değişiklikler (kuraklığın artması,
yağışların azalması), ormanlar üzerindeki yanlış uygulamalar ve hızlı nüfus
artışından kaynaklanmaktadır (Ertuğrul, 2005). Bu durum orman yangınlarının
gelecekte insanoğlu için ciddi problemlere sebebiyet vereceğine işaret
etmektedir. Türkiye’nin bulunduğu coğrafya itibariyle önemli bir bölümünde
yangınlar açısından uygun meteorolojik koşulların bulunması, bitki örtüsünün
görece olarak kolay yanabilen türlerden oluşması ve turizm merkezlerinin
fazla olduğu bu bölgelerde nüfus hareketlerinin yoğun olması nedeniyle her
yıl çok sayıda orman yangını meydana gelmektedir (Avcı ve Korkmaz, 2021).
Yapılan çalışmalar, Türkiye için daha uzun ve şiddetli yangın sezonları ile
daha yüksek bir yangın aktivitesini ön görmektedir (Ertuğrul ve Varol, 2016;
Ertuğrul vd., 2021). 22.5 milyon hektarlık orman varlığının (Şekil 1) % 57’si
yangına hassas olan (Şekil 2) Türkiye’de 1969-2008 periyodunda ki 100
ha’dan büyük yangınlar iklim verileriyle birlikte değerlendirildiğinde dikkate
alındığında 2008 yılının en yüksek yangın riskine sahip yıl olduğu belirlenmiştir
(Ertuğrul vd., 2019). Varol vd., (2019) ise 2001-2018 yılları arasında 28 orta
ve 11 büyük yangının meydana geldiği İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde
orta büyüklükteki yangınlarda en yüksek sıklığının 2001-2004-2007-2017
yıllarında, büyük yangınlarda ise 2008 ve 2017 yılları arasında olduğunu tespit
etmişlerdir. Aynı şekilde Türkiye’deki orman yangınların %10’unun ve yanan
alanların %16’sının meydana geldiği Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nde
1992-2013 periyodunda büyük yangınların (>300 ha) 2000 yılı öncesi ve
sonrası arasında önemli farklılıklar olduğu, 2000 yılından sonra sıkça (2004,
2006, 2007, 2008, 2010 ve 2013) büyük yangınlar meydana gelmiştir (Varol
ve Ertuğrul, 2016).

Şekil 1: Türkiye İllere Göre
Orman Yoğunluğu Haritası
(Kavlak vd., 2020).

Şekil 2: Orman İşletme Müd.
İtibariyle Yangın Risk Haritası
(Kavlak vd., 2020).
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2.

Orman Yangınlarına Müdahaleye Bakış

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) orman yangınları ile mücadele için sürekli
genişleyen ve kendini yenileyen bir organizasyon kurmuş ve bu organizasyonu
güncel teknolojiler ile desteklemiştir (Avcı ve Korkmaz, 2021). Son yıllarda
özellikle orman yangınları ile mücadelede başarılı ülkelerde uygulanan
yeni tekniklerin ülkemiz orman yangınlarında da uygulanması amacıyla
çalışmalar yapılmaktadır. Nitekim yangınlarla savaşta yangın potansiyelinin
belirlenmesinde büyük önem taşıyan yanıcı madde haritalanması, coğrafi
bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknolojilerini kullanarak yangınlarla
mücadelede etkinliğin artırılması gibi çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Araç gereç eksiklikleri ise gün geçtikçe giderilmektedir. Ayrıca, orman
köylülerine yönelik bilgilendirme amaçlı toplantılar düzenlenerek eğitim
faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. (OGM, 2003). 2022 yılı itibariyle, bu
eğitimlere 21 bin teşkilat mensubumuzun yanı sıra 20 bin askeri personel
ve 100 binin üzerinde gönüllü vatandaşımızın katılımı sağlanmıştır (OGM,
2022). Ancak, ülkemizin orman yangınlarına yaklaşımı, yangınların en kısa
sürede (yangına ilk müdahale süresi 2020 yılı itibariyle 12 dk.) ve ne olursa
olsun söndürme merkezlidir (OGM, 2021). Orman yangınları ile mücadelede
en akılda kalıcı kareler hava araçları ile yangın üzerine müdahale edildiği
çalışmalardır. Ancak hava araçları, söndürme çalışmalarının sadece bir kısmını
oluşturmaktadır. Çünkü bina yangınlarının aksine sürekli hareket halinde olan
ve şiddetli rüzgârların çalışmaları daha da zorlaştırdığı orman yangınları hava
araçları ile kontrol altına alınabilse de yer ekiplerin söndürme çalışmalarında
aktif şekilde görev alması bir zorunluluktur. Bu nedenle söndürme
çalışmalarının önemli bir kısmını, yangına direk müdahale çalışmaları,
yangın sonrası soğutma çalışmaları ile yangınların durması ve kontrol altına
alınmasında oldukça etkili bir teknik olan yangın emniyet şeritlerinin açılması
oluşturmaktadır.
Türkiye’de 2021 yılı mayıs ayında çoğunluğu kıyı bölgelerindeki 49 ilde
15’i büyük olmak üzere çıkan 299 orman yangınına 15 yangın söndürme uçağı,
62 helikopter, 9 insansız hava aracı, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su
tankeri, 450 iş makinesi ve 5250 personel ile müdahale edilmiştir (Wikipedia,
2021). Sadece 28-30 Temmuz 2021 tarihlerini kapsayan dönemde 21 ilimizde
çıkmış ve 43’ü kontrol altına alınabilmiş toplam 63 yangına, 4000 personel ve
187 sağlık personelinin yanı sıra 3 uçak, 38 Helikopter, 620 arazöz, 9 İHA, 1
JCB, 63 su ikmal aracı, 39 su tankeri, 54 iş makinesi, 2 toma, 9 tır, 184 arazi aracı,
45 itfaiye, 21 araç, 2 ekskavatör, 46 ambulans, 13 UMKE aracı, 4 mobil komuta
aracı ile müdahale edilmiştir (URL-1). Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde
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orman yangınları ile mücadelede kullanılan 2022 yılı araç (kara ve hava gücü)
ve personel sayısı ise aşağıdadır (Tablo 1).
Tablo 1: Yangınlara Müdahalede Kullanılan Araç ve
Personel Sayıları (OGM, 2022).
20+2*

8+1*

692

55+25*

1.350

Uçak

İHA

İş Makinesi

Helikopter

Arazöz

2.270
İlk Müdahale
Aracı

12
Su Tankeri

185

25

229

Dozer

Greyder

Treyler

20.000

>100.000

1.913

21.000

Eğitim almış asker

Gönüllü (eğitim almış)

Ekskavatör

OGM personeli

İhtiyaç halinde orman yangınları ile mücadele çalışmalarına katılacak rezerv
kuvvetler.
*

Ayrıca, 2022 yılı için 5000 yeni yangın işçisi istihdamı yapılacağı ve yangın
işçilerinin çalışma sürelerinin 4 ay daha uzatılarak 10 aya çıkarılacağı dikkate
alındığında 2011-2020 yılı yangın müdahale işçisi sayısı Tablo 2’de verilmiştir.
Son yıllarda çıkan yangınların sayısı ve büyüklüğü ile ilişkilendirildiğinde
işçi sayısının daha fazla artırılması gerekmesine rağmen yangına müdahale
işçi sayısında azalma yaşandığı görülmektedir. Bu durum, mevcut personelin
daha fazla çaba sarf etmesine dolayısıyla yangınlara müdahalenin etkinliğinin
zayıflamasına ve çeşitli sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına vb. yol
açmaktadır.
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Tablo 2: 2011 - 2020 Yılları Yangın Müdahale İşçisi Sayısı
(Avcı ve Korkmaz, 2021).
Yangın müdahale

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8386

8860

9619

9642

9367

9182

9255

8138

8566

8388

işçi sayısı

3.

Orman Yangınlarında İşçi Sağlığı

Son yıllarda çıkan büyük yangınlarla mücadelede yangın müdahale işçilerinin
yanı sıra en önde yer alan orman köylülerinin verdiği cansiperane katkı da
göz ardı edilmemelidir. Sadece orman yangınlarıyla mücadele eden yangın
işçileri değil yangına müdahalede en önde yer alan orman köylüleri de, çalışma
koşulları, sağlık problemleri ve iş güvenliği bakımından tehlike içerisindedir.
Çünkü yangın söndürmede başarı göstergesi olarak tek ve yegâne amacı
yangını en kısa sürede söndürmek oluşturmakta, iş sağlığı ve güvenliği konuları
çoğu zaman yeterince dikkate alınmamaktadır (Sayın vd, 2014). İş sağlığı ve
güvenliği önlemlerinin, devlet-işveren-işçi üçlüsünün taraf olduğu bir strateji
ile etkin hale getirilebileceği bir gerçekken ormancılık sektöründe bu üçlü
mekanizmanın sadece farkındalık oluşturabildiği anlaşılmaktadır. Eğitimli ve
uygun işçi eksikliği, zor arazi şartları, çalışma ortam koşullarının çeşitliliği
ormancılık faaliyetlerini diğer iş kollarından ayırarak İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu hükümlerinin bu alanda uygulanmasını engellemektedir. Sonuçta,
ormancılıkta iş sağlığı ve güvenliği risklerinin iyileştirilmesine yönelik sunulan
yasal fakat bağlayıcı niteliği olmayan önlemler uygulamada eksik kalmaktadır.
Bu kapsamda, ormancılık faaliyetleri içerisinde orman yangınına karşı koruma
faaliyetleri tehlikeli sınıfta yer almaktadır (Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı [ÇSGB], 2012). Aynı zamanda yangınla mücadele çalışmalarında
meydana gelen iş kazaları ve sağlık problemlerine ait yeteri kadar istatistiki
verilerde bulunmamaktadır (Gümüş ve Türk, 2011).
Ormancılık faaliyetlerinde olduğu gibi orman yangınlarıyla başarılı
mücadelede de sağlık açısından gerekli olan tedbirlerin alınması, iş sağlığı
kurallarına uyulması ve çalışanların bu kültürü benimsemesi önem arz etmektedir
(Şekil 3). Ancak, en kısa sürede yangını kontrol altına almak ve yangında başarılı
olmak düşüncesinin olduğu orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları sırasında
sağlık problemlerinin dikkate alınmadığı anlaşılmaktadır.
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Şekil 3: Ülkemiz Orman Yangınları ile Mücadele Çalışmalarından Bazı
Kesitler (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği [TÜSAD], 2021).
Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında gerek yoğun dumandan kaynaklı
partikül sayısından gerekse şerit açarken maruz kalınan tozdan korunmak için
en pratik çözüm olan maske kullanımı önemi anlaşılamamış kişisel koruyucu
donanımlardan en önemlisidir. Çünkü duman solunması kaynaklı problemlerin
orman yangınlarında en çok karşılaşılan yaralanma türü olduğu görülmektedir
(Kök, 2020). Orman yangını sırasında ortaya çıkan yoğun duman; farklı
boyutlarda tanecikler, su buharı, karbonmonoksit, karbondioksit ve nitrojen
oksitler gibi zararlı gazları içermektedir. Duman içindeki büyük tanecikler
akciğerin derinliklerine ulaşamasa da burun ve boğazı tahriş edebilir. Daha ince
ve küçük yapıda tanecikler ve gazlar ise akciğerlerin derinliklerine ulaşıp ciddi
solunum sorunlarına yol açabilir. Dumanın sağlığımızı nasıl etkileyeceği, yaşa,
sağlık durumuna, dumanın hangi maddeleri içerdiğine ve ne kadar süre dumana
maruz kaldığınıza bağlıdır (Kaya, 2019; Türk Toraks Derneği [TORAKS],
2022). Yangın ile açığa çıkan zehirli gazlar, vücutta farklı fizyolojik etkilere
neden olabilmektedir (Kök, 2020). Genellikle; havadaki oksijeni azaltarak
boğulmaya neden olmakta, nefes yollarını tahriş etmekte, akciğerleri etkileyerek
sinir sisteminde, kanda ve hücrelerde hasarlara sebebiyet verebilmektedir
(Küçük, 2001). Ayrıca, yangınlarda meydana gelen ölüm vakalarının önemli
bir kısmının da dumanın neden olduğu gaz zehirlenmelerinden kaynaklandığı
tespit edilmiştir. Avrupa’da her yıl, 30.000 kişi yangınlarda açığa çıkan gaz
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ve dumandan dolayı hayatını kaybetmektedir (Brushlinsky vd., 2006). Ayrıca,
zehirli gazlardan kaynaklı ölümlerin, yanarak ölenlerin oranından iki kat fazla
olduğu da yapılan araştırmalarla belirlenmiştir (Kılıç, 2010). Ek olarak; yangın
sonrası havaya yayılan gaz, duman, karbonmonoksit ve küçük partiküller
solunum yollarımız için oldukça tahriş edici olup yüksek sıcaklıkta olan bu
gazlar aynı zamanda solunum yolu mukozamızda yanık etkisi de yaratmaktadır.
Bu gaz ve duman maruziyeti solunum yollarında uzun vadede kalıcı daralma
yaratabilmekte, astım, bronşit, nefes darlığı ve diğer kronik akciğer hastalıklarına
neden olabilmektedir. Orman yangınlarıyla mücadelede görevli personel
dışında, yangına müdahalede en önde yer alan orman köylülerinin yangınlar
konusunda eğitimli, deneyimli, donanımlı ve en önemlisi de görevli olmadıkları
göz önünde bulundurulduğunda orman yangınları gibi uzmanlık gerektiren son
derece tehlikeli bir çalışmada yangınla mücadele eden tüm personel, kişisel
koruyucu donanımlarını mutlaka kullanmalıdır. Ayrıca yangına direkt ya da
dolaylı müdahale çalışmalarına ek olarak, yanan sahalardan yanmış ağaçların
çıkarılması için yapılan üretim çalışmaları sırasında orman işçilerinin yanmış
arazi üzerindeki kül (partiküller) nedeniyle maruz kalacağı zararlar için de
kişisel koruyucu donanım kullanımının gerekli olduğu unutulmamalıdır (Şekil
4). Bu kapsamda, teknik personelin ve orman yangın işçilerinin kişisel koruyucu
donanımları kullanmalarında sorunlar olduğu da görülmektedir. Söz konusu bu
kişisel koruyucu donanımların en önemlilerinden biri de maske kullanımıdır.
Bu çalışma ile de, orman yangınları ile mücadele çalışmalarında koruyucu
maskelerin öneminden bahsedilerek, yapılan müdahale çalışmalarına göre
uygun ekipman ve maskenin tercihi ve doğru şekilde kullanımları konusunda
bilgiler verilmeye çalışılmıştır.

Şekil 4: Yangın Sonrası Yanan Sahalardan Yanmış Ağaçların
Çıkarılması İçin Yapılan Üretim Çalışmaları (URL-2).
4.

Orman Yangınlarıyla Mücadelede Maske

İlk kez 1900’lü yılların başında mendil şeklindeki görüntüsüyle özellikle
ameliyatlar esnasında hastaların doktorlardan doktorların da hastalardan
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maruz kalınabilecek bakteri, virüs gibi mikroplardan kan, tükürük gibi vücut
sıvılarından korunması amacıyla kullanılan maske, teknolojinin ilerlemesiyle
evrim geçirmiş, özellikle koronavirüs gibi dünyayı etkileyen büyük salgınlar, Çin
gibi ülkelerde baş gösteren hava kirliliği sonucunda zararlı partiküllerin tehlikeli
boyutlara ulaştığı doğa felaketleri ile hayatımızın en popüler objesi haline
gelmiştir. Bu nedenle daha önce söylenildiği gibi en önemli amacın mümkün
olabilecek en kısa zamanda yangını söndürmek olduğu orman yangınları ile
mücadelede, yangına direk müdahale çalışmaları ve yangın sonrası soğutma
çalışmaları sırasında, yangın sonrası yanan sahalardaki üretim çalışmaları
sırasında, yangınların durdurulması, kontrol altına alınması ve yavaşlatılmasında
etkili bir teknik olan yangın emniyet şeritlerinin tesisi sırasında oluşabilecek
sağlık problemlerinin ortaya çıkmaması adına filtreleme ve koruyuculuk
özelliği farklı olan en uygun maske kullanımı önem arz etmektedir. Yapılacak
iş ve işlemlere göre oluşabilecek sağlık problemlerinin engellenebilmesi adına
kullanılabilecek maske özellikleri farklı olup toza (partiküle) maruz kalındığı
durumlarda toz maskeleri, duman ve zehirli gazlara maruz kalındığı durumlarda
ise gaz maskeleri ayrı ayrı değerlendirilmelidir.
Yangın emniyet yolları ve yangın emniyet şeritleri, yangının yayılmasını
yavaşlatmak amacıyla doğal ve yapay engellerden faydalanılarak oluşturulan
tesislerdir (Çanakçıoğlu, 1993). Toz Maskesi; yangın emniyet şeritleri
açılırken, yangın sonrası soğutma çalışmaları ya da yanan sahalarda üretim
çalışmaları yapılırken maruz kalınan tozdan (partikülden) koruyan ancak ısıya
ve ateşe dayanıklı olmayıp, ortamdaki zehirli gazlara karşı da etkisiz kişisel
koruyuculardır (Türkiye Ormancılar Derneği [TOD], 2020). Partikülden
korunmada maskenin geçirgenliği ne kadar az olursa partikül sayısını daha
çok azaltabilmek mümkün olmaktadır. Ancak geçirgenlik azaldıkça solunumun
zorlaşacağı da unutulmamalıdır (Şekil 5).

A

B

Şekil 5: Toz Maskesinin Yangın Emniyet Şeritleri Açılırken (A.Doğru
Kullanım) ve Yangına Direk Müdahale Çalışmalarında (B.Yanlış Kullanım)
Kullanılması (URL-3 ve URL-4).
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Toz maskelerin seçiminde temel kriter çalışma ortamındaki riskleri en aza
indirmek dolayısıyla doğru filtreleme yeteneğine sahip olan en uygun maskeyi
seçmektir. Toz maskeleri filtre grupları FFP1, FFP2 (N95) ve FFP3 (N99)
olmak üzere 3 ana bölüme ayrılmaktadır. FFP, partikül filtreli yüz maskelerinin
İngilizce karşılığı olan “Filtering Face Piece” ifadesinin kısaltmasıdır.
Maskenin sunduğu koruma düzeyinin (filtre özelliği) yanında bazı tasarım
elemanları da maskenin etkinliğini belirlemektedir. Bu nedenle, toz maskeleri
filtreleme özelliği yanında zorunlu olmamakla beraber ventile sahip olmasına
göre de seçilmektedir. Ayrıca, toz maskesinin filtresi ilave edilen aktif karbon
katmanı ile aktif karbonlu maskeler olarak kullanılmasına imkân tanımaktadır
(Şekil 6).

Şekil 6: Toz Maskesi Filtre Grupları (URL-5).
Maskeler arasındaki fark Avrupa Standardizasyon Komitesi tarafından
belirlenen P değerlerine (partikülleri filtreleme oranını) göre değişkenlik
göstermektedir. Bu değerlere uygun üretilen FF (face filter) maskeler genellikle
toz, duman, kimyasal üretim olan yerlerde kullanılmaktadır. Maskeler, partikül
filtreleme etkinliklerine ve içeriye doğru sızdırmazlık değerlerine göre üç
sınıfa ayrılırlar. Bunlar FFP1, FFP2 ve FFP3’tür (İstanbul Hazır Giyim ve
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği [İHKİB], 2019). FFP1 Toz Maskesi, çalışma
alanında bulunan insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen, çalışma verimini
düşüren toz partiküllere karşı kullanılan bir kişisel koruyucu donanımdır. Bu
maskeler cerrahi maskelerden daha iyi koruma düzeyi sunmakla beraber daha
çok tehlikeli tozların ve duman gibi aerosollerin zararlı etkilerinden korunmak
için tasarlanmıştır. FFP1 korumalı toz maskeleri, partiküller ile neme karşı
%80 oranında koruma sağlamaktadır. N95 (filtrasyon oranı %95) olarak
da adlandırılan FFP2 maskeleri, sağlık için zarar teşkil edebilecek partikül
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ve aerosellere karşı filtrasyon sağlayan en etkili solunum maskelerinden
biridir. FFP3 toz maskeleri ise partiküller ile dumana, neme ve bazı biyolojik
tehditere karşı en etkin korumayı sağlayan (%99 seviyesinde) kişisel koruyucu
donanımlardır. FFP2 maskeler nemli ve sıcak alanlarda FFP3 maskeler ile
kıyaslandığında nefes alışını daha sağlıklı hale getirir. Günlük olarak kullanılan
cerrahi maskelerin koruma süresi ortalama olarak 5 saat kadardır. FFP2 (N95)
ve FFP3 (N99) maskeler ise 8 saat koruma süresine sahiptir. Ventilli (valf)
Maskeler; daha rahat nefes alıp verebilmek dolayısıyla daha rahat efor sarfiyatı
sağlayarak kullanım rahatlığı oluşturmak için üzerinde kapakçık bulunan ve
buğulanmayı önleyen solunum maskesidir. Filtreleme işlemi kapakçık dışındaki
filtreli kısımdan yapılırken, kapakçık dışarıdan hava girişini engelleyecek ve
nefes verirken de açılarak nefesin büyük bir kısmını filtre edilmeden dışarıya
verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu yüzden bedensel efor sarfedilen çalışmalarda
daha az terlemeye neden olduğu için daha çok tercih edilmektedir. Ventilsiz
Maske; kapakçık veya valf bulunmayan maskelerdir. Valfsiz maskeler, oldukça
hafif ve hacimli olması nedeniyle rahatça takılabilmektedirler. Valfler, daha ağır
ve hacimli bir maske görüntüsü verse de hava çıkışına izin verdiği için daha
iyi bir nefes imkânı sunmaktadır. Aktif Karbonlu Toz Maskesi ise, içeriğinde
bulunan karbon tanecikleri ile etkili koruma sağlayan, daha çok ağır ve rahatsız
edici kokuların bulunduğu çalışma ortamlarında kullanılan, koruma özelliğinin
yanında kötü kokuları süzme yeteneği ile de çalışanlar için konfor sunan
maskelerdir. Hem ventilli hem de ventilsiz olarak bulunmaktadır.
Yangın emniyet şeritleri açılırken, yangın sonrası soğutma çalışmaları
yapılırken, yanmış sahalardan yanmış ağaçların çıkarılması için üretim
çalışmaları gerçekleştirilirken maruz kalınan tozdan (partikülden) koruyan toz
maskelerinin aksine ısıya, ateşe dayanıklı ve ortamdaki zehirli gazlara karşı
etkili olan yüz maskeleri (gaz maskeleri) yangınlara direkt müdahale sırasında
kullanılması gereken maskelerdir. Gaz maskesi olarak da bilinen yarım yüz
ve tam yüz maskelerin toz maskesi olarak bilinen maskelerden farkı birden
fazla kullanılabilmeleridir. Gözleri koruyan siperlikten yoksun olan yarım yüz
maskesi tam yüz maskesi ile aynı şekilde çalışmaktadır. Tam Yüz Gaz Maskesi
(Filtreli): Yangınlara yakın müdahale sırasında özellikle su tabancası kullananlar
tarafından kullanılmaktadır. Ağız, burun ve yüzü tamamen kapatarak gazın ciltle
temasını engellemekte ve zararlı dumanlar ve zehirli gazlara karşı tam koruma
sağlamaktadır. Gaz maskesi, filtre ile birlikte dumanın yoğun olduğu ortamlarda
2 saat kadar kullanılabilmektedir. Yarım Yüz Maskesi: Gaz filtresi veya toz
filtresi takılarak kullanılan zehirli gazlara ve zararlı tozlara karşı solunum
yollarını koruyan maskelerdir (Şekil 7).
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Şekil 7: Yangına Direkt Müdahale Çalışmalarında Kullanılan Tam Yüz ve
Yarım Yüz Maskeleri (URL-6 ve Anadolu Ajansı [AA], 2021).
5.

Öneriler

Sonuç olarak, orman yangınlarına müdahalenin sadece yangına direk müdahale
edildiği çalışmalar kapsamında değerlendirilmemesi, yangınların durması
ve kontrol altına alınması ve yavaşlatılmasında oldukça etkili bir teknik olan
yangın emniyet şeritlerinin açılması çalışmaları, yangın sonrası soğutma
çalışmaları hatta yanan sahalardan yanmış ağaçların çıkarılması amacıyla
yapılan üretim çalışmalarının da birlikte değerlendirilmesi işçi sağlığı açısından
gereklidir. Bu amaçla, yangın emniyet şeritlerinin açılması, yangın sonrası
soğutma çalışmaları ve yanan sahalardan yanmış ağaçların çıkarılması amacıyla
yapılan üretim çalışmalarında görev alacak görevli personel, orman işçisi ve
diğer destek elemanlarının maruz kalacağı temel risk faktörünü toz partikülleri
oluşturacağı için toz partiküllere karşı filtrasyon sağlayan en az FFP1 korumalı
toz maskesi kullanmaları sağlanmalıdır. Ayrıca zorunlu olmamakla birlikte,
kullanım rahatlığı sağlamak için üzerinde kapakçık bulunan, rahat nefes
verilebilmeyi kolaylaştıran, maske kullanımından kaynaklı oluşan buğulanmayı
önleyen solunum maskeleri olan ventilli maskelerin çalışma verimini daha
da artıracağı göz önüne alındığında imkânlar ölçüsünde kullanılmaları da
teşvik edilmelidir. Temel risk faktörünün ısı, ateş ve ortamdaki zehirli gazlar
olduğu yangına direkt müdahale çalışmalarında görev alan görevli personel
ve diğer destek elemanlarının ise bu risklere karşı etkili olan ağız, burun ve
yüzü kapatarak kullanıcıyı ısı, zararlı duman ve zehirli gazlara karşı koruyan,
gazın göz ve ciltle temasını engelleyerek tam koruma sağlayan yüz maskelerini
(gaz maskeleri) kullanmaları sağlanmalıdır. Yarım yüz maskesinin gözleri
koruyan siperlikten yoksun olması dışında tam yüz maskesi ile aynı şekilde
çalıştığı da unutulmamalıdır. Ayrıca, cerrahi maskeler ile solunum maskeleri
karşılaştırıldığında, tek yönlü koruma için tasarlanmış cerrahi maskelerde
FFP özelliği olmadığı unutulmamalıdır. Solunum maskeleri ise uygun şekilde
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takıldığında standartlarda belirtilmiş olan güvenlik derecesine kadar koruma
sağlamaktadırlar.
Orman yangınlarına müdahalede sağlık ve güvenlik kavramları son
derece önemlidir. Bu nedenle, yangına müdahale edenlerin bu konuda yüksek
derecede eğitimli olmaları bir zorunluluktur. Bunun yanında, yangınlarla
mücadelede yangın müdahale işçilerinin yanı sıra eğitimli, ehliyetli, deneyimli,
donanımlı ve en önemlisi de görevli olmayan orman köylülerine ve diğer destek
personellerine (kolluk kuvvetleri gibi) de gerekli eğitimlerin verilmesi ve gerekli
ekipman desteğinin sağlanması işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından önemlidir.
Uygulamada gerek teknik personelin gerek orman yangın işçilerinin gerekse
diğer destek elemanlarının koruyucu maske gibi kişisel koruyucu donanımları
kullanmalarında sorunlar olduğu da açıkça görülmektedir. Bu ekipmanlar
OGM tarafından personele dağıtılmasına rağmen yangın sırasında genellikle
kullanılmamaktadır. Her ne kadar bazı çalışmalarda OGM tarafından alınan
önlemlerin yeterli olduğu vurgulansa da 2021 mayıs ayından itibaren başlayan
orman yangınlarının sonuçları bu ifadelerle çelişmektedir. Yangınla mücadele de
yer alan personelin (OGM personeli + gönüllüler + askerler) bilinçli olduğu kadar
duyarsızlığı koruyucu donanımların kullanılmasını önemli kılmaktadır. Uygun
maske kullanımının müdahale çalışmalarında daha rahat nefes alıp vermeye,
daha iyi bir solunum ortamı sunmaya, daha az terlemeye yardımcı olacağı
düşüncesi göz ardı edilmektedir. Bu nedenle, yapılan müdahale çalışmalarına
göre ekiplere uygun maske kullanımı konusunda bilgilendirme yapılarak
risklere karşı korunma konusunda eğitimler verilmeli, uygun maske temini
sağlanmalıdır. Çünkü, uzun vadede insan sağlığı açısından tehlike oluşturan
bu risklere karşı maske takarak dumanın zararlı etkilerinden korunmak, bol su
içmek (dumanlı ortamda mukoza nemini korumak için) gibi doğru yöntemler göz
ardı edilmediği ve bu konularda dikkat gösterildiği takdirde başarılı olacağımız
gerçektir. Ek olarak; personel sayısının eksik kalması dışında işçi alımlarının
ve eğitimlerinin yangın mevsimi başlamadan tamamlanması etkin bir yangın
mücadelesi için olmazsa olmazdır. 2021 yılı ağustos ayında dahi yangın işçisi
alımı yapıldığı ve bu personele kısa süre içinde eğitim verilmeye çalışıldığı
göz önüne alındığında yangın işçilerinin daimî kadroya alınması sağlanarak
mevsimlik işçi alımlarında zaman zaman yaşanan geç işe alınma sorunlarının da
ortadan kaldırılacağı açıktır. Orman yangın işçilerinin bu şekilde daimî kadroya
alınması halinde, onlara yangın harici zamanlarda iş güvenliği de dâhil olmak
üzere yangınla mücadele eğitimleri verilerek yangın konusunda uzmanlaşmaları
sağlanabilecektir. Ayrıca, orman yangınları ile mücadelede görev alan OGM
personelinin yaş ortalamalarının artması nedeniyle işin yürütülmesinde yeterli
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fiziksel gereksinimleri sağlayamaması, yangınlar konusunda uzmanlaşmış
tecrübeli personelin başka görev ve yerlere atanması gibi nedenler sonucunda
kurumsal hafızanın sürekli zayıflaması gibi faktörler de dikkate alınarak planlama
yapılmalıdır. Özellikle yangına hassas bölgelerde orman köylüleri ve diğer
destek personelinin de (kolluk kuvvetleri gibi) orman yangınlarına müdahale
çalışmalarında görev alabileceği düşünülerek işçi sağlığı açısından maskenin
önemi ve uygun maske kullanımı hakkında gerekli eğitimler planlanmalı, maske
gibi koruyucu ekipmanların temini konusunda kurum/kooperatif bünyesinde
çalışmalar tamamlanmalıdır. Orman yangını söndürme çalışmalarında, arazi
ve iklim koşullarına bağlı olarak yangına güvenli bir mesafede (0,1-1 km)
bulunmaya dikkat edilmeli, hiçbir yangın çalışanı tek başına kalmamalı, en
azından iki kişi birlikte çalışmalı, çalışanlar arasında sürekli ses ve göz irtibatı
sağlanmalıdır.
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1.

Giriş

H

astaların tanı ve tedavisinde kullanılan tıbbi cihazlar, sağlık
kuruluşlarında hayati bir önem arz etmektedir. Yaşanan teknolojik
gelişmeler, teşhis ve tedavi hizmetlerinin sunum şeklini ve kalitesini
önemli ölçüde etkilemiştir. Günümüzde sağlık kuruluşları sundukları sağlık
hizmetinin kalitesini yükseltmek için üstün teknoloji ürünü olan tıbbi cihazları
kullanmakta ve bu kullanım giderek yaygınlaşmaktadır. Sağlık kuruluşlarına
teşhis, muayene ve tedavi için tıbbi cihaz üreten firmalar ise müşteri istek ve
beklentilerini en iyi şekilde karşılamak ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğini
sağlamak amacıyla ürünlerini uluslararası standartları karşılayacak düzeyde
üretmek durumundadır. Bunu yaparken firmalar herhangi bir gecikme
yaşamamak adına üretimde ihtiyaç duyduğu malzemelerin temininde etkin bir
satın alma politikası oluşturmak ve tedarikçilerini doğru seçmek durumundadır.
Tedarikçi seçimi, satın almanın doğru, hızlı ve en düşük maliyetle
gerçekleştirilebilmesi dolayısıyla bütün olarak işletme performansının ve buna
bağlı olarak rekabet gücünün iyileştirilebilmesi açısından son derece önemlidir.
75
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İşletmeler arası rekabetin artık tedarik zincirleri arasında olduğu gerçeği göz
önüne alındığında, işletmelerin gücünün sadece kendi performanslarına bağlı
olmadığı, tedarik zinciri içerisindeki tüm birimlerin performansının işletme
başarısını etkilediği açıktır. Tedarik zinciri içerisinde kritik öneme sahip olan
tedarikçi firmaların seçimi ve değerlendirilmesi de bu noktada karşılaşılan
önemli konulardan birisidir. Tedarikçi seçimine verilen önem, tedarikçilerle
sadece tedarik edilen ürünün fiyatına bağlı olmayan uzun süreli ilişkilerin
gelişmesini sağlamakta ve bu ilişkiler uzun dönemde işletmenin rekabet etme
gücünü olumlu yönde etkilemektedir.
İşletmelerin tedarikçi seçerken dikkat edeceği maliyet, kalite, performans,
teknoloji, hız vb. pek çok kriter bulunmaktadır. Bu kapsamda satın alma süreci
için seçim kriterlerinin öncelikle değerlendirilip öncelik sırasına konulmasına
ya da ağırlıklandırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum, karar verici için
daha hızlı ve daha doğru kararların alınmasına imkân sağlayacaktır. Tedarikçi
seçim kriterlerinin belirlenmesinde 1960’lı yıllardan bu yana birçok çalışma
yapılmıştır. Literatüre bakıldığında tedarikçi seçim problemi ile ilgili çok fazla
çalışmanın yapıldığını görülmektedir. Dickson (1966) tedarikçi seçiminde
göz önünde bulundurulması gereken 23 kriter tanımlamıştır. Yine Arbel ve
Seidmann (1984;1985;1990), Beck ve Lin (1981), Ghodsypour ve Brien (1998),
Zviran (1993) ve Bard (1986) yaptıkları çalışmalarda tedarikçi seçimi için göz
önünde bulundurulması gereken kriterleri finansal, teknik ve işletim başarısı
olmak üzere üç grupta toplamışlardır (Özçelik ve Atmaca, 2014). Barbarosoğlu
ve Yazgaç (1997), Narasimhan (1983), Nydick ve Hill (1992) ve Partovi vd.,
(1989) tedarikçi seçimi problemi için AHP (Analytic Hierarchy Process)
yönteminin kullanımını önermişlerdir. Dağdeviren ve Eren (2001) AHP yöntemi
ile 0-1 Hedef Programlama yöntemini, Demirtaş ve Üstün (2009) ANP (Analitik
Serim Süreci) ile Hedef Programlama yöntemini, Soner ve Önüt (2006) ise AHP
ve ELECTRE yöntemlerini bütünleşik olarak kullanmışlardır. Dağdeviren ve
Erarslan (2008)’de Promethee sıralama yöntemi ile tedarikçi seçim problemini
ele almışlardır (Özçelik ve Atmaca, 2014).
Literatürde tedarikçi seçimi problemlerinde AHP ve TOPSIS yöntemlerini
birlikte uygulayan çalışmalar da mevcuttur. Örneğin; Supçiller ve Çapraz (2011)
oluklu mukavva kutu üreten bir firmanın tedarikçi seçimi probleminde, Gündüz
ve Güler (2015) termal turizm işletmelerinin tedarikçi seçiminde, Günay ve
Ünal (2016) bir telekomünikasyon şirketinde ekipman ve teknik destek sağlayan
tedarikçilerin değerlendirilmesinde, Jabbarzadeh (2018) bir inşaat projesinde
yüklenici firmaların seçiminde, Öztürk (2019) bir hazır giyim işletmesi için
en uygun kumaş hammadde tedarikçisi seçiminde bu iki yöntemi birlikte
kullanmışlardır (Öztürk ve Tekin, 2021).
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2.

Yöntem ve Uygulama

Yapılan çalışmada tıbbi cihazlar üreten bir firmada çok kriterli karar verme
tekniklerinden AHP (Analitik Hiyerarşi Prosesi) ve TOPSİS (Technique for Order
Preference by Similarity to Ideal Solution) yöntemi kullanılarak belirlenen kritik
bir parça için (vakum pompası) tedarikçi seçimi problemi üzerinde durulmuştur.
Seçilen kritik parça olan vakum pompası firmada hemen hemen tüm ürünlerin
üretiminde kullanılmaktadır. Bu parçanın temin zamanı 5 hafta olup üretimde
gecikmeler sıklıkla yaşanmakta ve üretimde aksamalara, siparişlerin zamanında
teslim edilememesine neden olmaktadır. Yapılan istatiksel analizler sonucu
teslimatın gecikmesinin nedenleri; vakum pompasının tedarik sürecinden
kaynaklanan problemler, makina ve ekipmanların arızalanması, operatörlerin
çalışma hızlarının ve deneyimlerinin birbirinden farklı oluşu, makine kapasitesi
yetersizliği ve işlerin ertelenmesi olarak sıralanabilir. Çalışma yapılan dönemde
geciken 16 siparişin gecikme nedenleri ve dağılımları detaylı olarak incelenmiş
ve Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo1: Sipariş Gecikme Nedenleri ve Dağılımı

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Tedarik Kaynaklı

Makine Eki pman Kaynaklı

Operatör
Kaynaklı

Makine
Kapasitesi
Kaynaklı

Tablo 1’e göre, vakum pompasının tedarik sürecinin uzun olması ve tedarikte
gecikmelerin yaşanmasından dolayı 8 sipariş gecikmiştir. Makina ve ekipmanların
arızalanmasından dolayı 3 sipariş gecikmiştir. Operatörlerin çalışma hızlarının ve
deneyimlerinin birbirinden farklı oluşundan dolayı 2 sipariş gecikmiştir. Makine
kapasitesi yetersizliği ve işlerin ertelenmesinden dolayı 3 sipariş gecikmiştir. Bu
sonuçlara göre siparişte gecikmeleri önleyebilmek için, firmanın tedarik süreci
incelenmeli ve tedarikçi seçimi problemi üzerinde durulmalıdır.
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Firmanın tedarikçi seçim süreci incelendiğinde tedarikçi seçiminde
tek kriter olan fiyata göre karar verildiği ve seçimde analitik bir yöntem
kullanılmadığı görülmektedir. Firmada tedarikçiler doğru seçilmediği için çok
sık tedarikçi değişimi olmakta ve bu da tedarikçilerle ilişkilerin zayıf olmasına
ve üretimde gecikmelere neden olmaktadır.
Firmada, seçimde tek bir kriter olan fiyatın tek başına yeterli olamayacağı
ve başarı sağlanamayacağı düşünülerek çok kritere göre bir tedarikçi seçimi
yapılmasına karar verilmiştir. Firma mevcut durumu incelendiğinde, seçilen
kritik parça için mevcut durumdaki tedarikçiye 3 farklı tedarikçi firma daha
ilave edilerek seçimdeki tedarikçi firma sayısı 4’e çıkartılmıştır. Bunlar, A, B, C
ve D tedarikçileri olarak gösterilmiştir. Firmanın mevcut durumdaki tedarikçisi
ise C tedarikçisidir.
2.1. Problemin Çözümü
2.1.1 AHP Uygulaması ve Expert Choice Paket Programı ile Çözümü
1. Adım: Amaç, ana ve alt kriterler ile alternatifler belirlenerek hiyerarşi
oluşturulmuş ve öncelikler tespit edilmiştir.
Kriterler:
■ K1: Kalite
■ K2: Fiyat
■ K3: Temin zamanı
■ K4: Esneklik
■ K5: Satış sonrası hizmetler
Alt Kriterler:
■ K1 Kalite		
K11: Hatalı ürün yüzdesi
				K12: Ürünün 50 milibar civarında vakum yapabilmesi
özelliği
■ K2: Fiyat		
K21: Ürün Fiyatı
				
K22: Taşıma maliyeti
■ K3: Temin zamanı K31: Zamanında teslim
				
K32: Doğru miktarda teslim
■ K4: Esneklik	K41: Ürün miktarındaki değişimlere cevap verebilme
				K42: Tasarımdaki değişimlere cevap verebilmesi
■ K5: Satış sonrası hizmetler
Oluşan hiyerarşik yapı Şekil 1’de verilmiştir.
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Şekil 1: Hiyerarşik Yapı
2. Adım: İkinci aşamasında ikili karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu aşamada
kriterler kendi içlerinde birbirleriyle karşılaştırılırken aynı zamanda
kriterlere göre alternatifler de kendi aralarında karşılaştırılmıştır.
Karşılaştırma Matrislerinin Oluşturulması
I. Kriter Karşılaştırma Matrisinin Belirlenmesi
Çözümde Expert Choice programı kullanılmıştır. Programın çıktılarına göre
oluşan matris Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. Kriter Karşılaştırma Matrisi
Şekil 2’ye göre; kriterlerin birbirlerine kıyasla önem dereceleri belirtilmiştir.

80   Mimarlık ve Mühendislik Bilimleri

II. Alternatif Karşılaştırma Vektörlerinin Belirlenmesi
Tedarikçilerin Çevrim Zamanı Kriterine Göre Karşılaştırma Vektörü
Oluşan matris Şekil 3’de verilmiştir.

Şekil 3. Tedarikçilerin Çevrim Zamanı Kriterine Göre Karşılaştırma Vektörü
Şekil 3’e göre; alternatif tedarikçilerin çevrim zamanı kriterine göre birbirlerine
kıyasla uygunluk dereceleri belirtilmiştir.
Tedarikçilerin Esneklik Kriterine Göre Karşılaştırma Vektörü
Oluşan matris Şekil 4’de verilmiştir.

Şekil 4. Tedarikçilerin Esneklik Kriterine Göre Karşılaştırma Vektörü
Şekil 4’e göre; alternatif tedarikçilerin esneklik kriterine göre birbirlerine kıyasla
uygunluk dereceleri belirtilmiştir.
Tedarikçilerin Kalite Kriterine Göre Karşılaştırma Vektörü
Oluşan matris Şekil 5’de verilmiştir.

Şekil 5. Tedarikçilerin Kalite Kriterine Göre Karşılaştırma Vektörü
Şekil 5’e göre; alternatif tedarikçilerin kalite kriterine göre birbirlerine kıyasla
uygunluk dereceleri belirtilmiştir.
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Tedarikçilerin Teknik Destek Kriterine Göre Karşılaştırma Vektörü
Oluşan matris Şekil 6’da verilmiştir.

Şekil 6. Tedarikçilerin Teknik Destek Kriterine Göre Karşılaştırma Vektörü
Şekil 6’ya göre; alternatif tedarikçilerin teknik destek kriterine göre birbirlerine
kıyasla uygunluk dereceleri belirtilmiştir.
Tedarikçilerin Fiyat Kriterine Göre Karşılaştırma Vektörü
Oluşan matris Şekil 7’de verilmiştir.

Şekil 7. Tedarikçilerin Fiyat Kriterine Göre Karşılaştırma Vektörü
Şekil 7’ye göre; alternatif tedarikçilerin çevrim zamanı kriterine göre birbirlerine
kıyasla uygunluk dereceleri belirtilmiştir.
3. Adım: Matrislerin tutarlı olup olmadıkları belirlenmiştir. Program bunu
otomatik yapmıştır ve sonuçlar hesaplanmıştır.
Expert Choice’da Karar Ağacı: Karar Ağacı Şekil 8’de verilmiştir.

Şekil 8. Karar Ağacı
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Expert Choice Programında Ağırlıklandırılmış Tercih Vektörlerinin (ATV)
Bulunması
Çevrim Zamanı İçin ATV Bulunması: Sonuçlar Şekil 9’da verilmiştir.
Şekle göre; bu kriter için uygunluk açısından sıralama; a, c, b, d şeklindedir.

Şekil 9. Çevrim Zamanı İçin ATV
Şekil 9’a göre, bu kriter için uygunluk açısından sıralama; A-C-B-D şeklindedir.
Esneklik İçin ATV Bulunması: Sonuçlar Şekil 10’da verilmiştir.

Şekil 10. Esneklik İçin ATV
Şekil 10’a göre, bu kriter için uygunluk açısından sıralama; A-C-B-D şeklindedir.
Fiyat İçin ATV Bulunması: Sonuçlar Şekil 11’de verilmiştir.
Şekil 11’e göre, bu kriter için uygunluk açısından sıralama; A-B-C-D
şeklindedir.

Şekil 11. Fiyat İçin ATV
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Kalite İçin ATV Bulunması: Sonuçlar Şekil 12’de verilmiştir.

Şekil 12. Kalite İçin ATV
Şekil 12’ye göre, bu kriter için uygunluk açısından sıralama; A-B-C-D
şeklindedir.
Teknik Destek İçin ATV Bulunması: Sonuçlar Şekil 13’de verilmiştir.

Şekil 13. Teknik Destek İçin ATV
Şekil 13’e göre; bu kriter için uygunluk açısından sıralama: A-B-C-D şeklindedir.
Sonuç Matrisi: Sonuçlar Şekil 14’de verilmiştir.

Şekil 14. Sonuç Matrisi
Şekil 14’e göre alternatiflerin uygunluk sıralaması A-C-B-D şeklindedir.
2.1.2. TOPSİS Yönteminin Uygulanması
Adım 1: Karşılarında her bir kriterin alternatiflere göre gösterdikleri özellikler
listelenmiştir. A Matrisi oluşturulmuştur.


(1)
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1 numaralı formül ile normalize matris elde edilmiştir (R Matrisi). A Matrisi
Tablo 2’de, R Matrisi ise Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 2. A Matrisi
K1

K2

K3

K4

K5

A

10

9

6

5

5

B

8

7

5

5

4

C

7

6

6

4

3

D

5

4

4

3

2

Tablo 3. R Matrisi
A
B
C
D

K1

K2

K3

K4

K5

3,88661
2,487431
1,904439
0,971653

3,148154
1,904439
1,39918
0,621858

1,39918
0,971653
1,39918
0,621858

0,981653
0,991653
0,621858
0,349795

0,971653
0,621858
0,349795
0,155464

Adım 2: Kriter Ağırlıklarının Bulunması
TOPSİS yönteminde kullanılan kriter ağırlıkları AHP’de kullanılan kriter
ağırlıklarıyla aynıdır. Bu ağırlıklar Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. Ağırlıklar
Ağırlıklar

K1

K2

K3

K4

K5

0,473

0,284

0,119

0,091

0,033

Adım 3: a+ve a- ideal noktaları tanımlanmıştır. Elde edilen V Matrisi Tablo 5’de
verilmiştir.
Tablo 5. V Matrisi
A
B
C
D

K1

K2

K3

K4

K5

1,838367
1,176555
0,9008
0,459592

0,894076
0,540861
0,397367
0,176608

0,166502
0,115627
0,166502
0,074001

0,08842
0,08842
0,056589
0,031831

0,032065
0,020521
0,011543
0,00513

Tablo 5’e göre,
a+ = Sütunlardaki en büyük değerler
a - = Sütunlardaki en küçük değerler
max (a+)

1,83837

0,89408

0,1665

0,08842

0,03206

min (a-)

0,45959

0,17661

0,074

0,03183

0,00513
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Adım 4: Maksimum ideal noktaya olan uzaklık
(2)


2 numaralı formül ile hesaplanmıştır ve Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Sİ+ Tablosu
K1
0
0,437995
0,979033
1,901021

K2
0
0,12476
0,24672
0,51476

K3
0
0,00259
0
0,00856

K4
0
0
0,00101
0,00320

K5
0
0,00013
0,00042
0,00073

Toplam
0
0,56548
1,12719
2,42827

Sİ +
0
0,75198
1,06169
1,558289

Adım 5: Minimum ideal noktaya olan uzaklıklar
(3)


3 numaralı formül ile hesaplanmıştır ve Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. Minimum ideal noktaya olan uzaklıklar
A
B
C
D

K1
1,9010
0,5140
0,1947
0

K2
0,5148
0,1327
0,0487
0

K3
0,0086
0,0017
0,0086
0

K4
0,0032
0,0032
0,0006
0

K5
0,0007
0,0002
0,0001
0

Toplam
2,4283
0,6519
0,2526
0

Sİ +
1,5583
0,8074
0,5026
0

Adım 6: Her bir alternatif göreceli olarak sıralanmış ve puanları

(4)


4 numaralı formül ile bulunmuştur ve Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8. Alternatiflerin Göreceli Sıralanması ve Puanları
A
B
C
D

Ci
1
0,517768
0,321297
0
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Tablo 8’e göre sıralama A-B-C-D şeklindedir. A firmasının tercih puanı diğer
alternatiflerden daha yüksek olduğu için bu firmanın seçilmesi en uygundur.
2.1.3. AHP ve TOPSİS Yönteminin Çözüm Sonuçlarının Karşılaştırılması
AHP ve TOPSIS yönteminin çözüm sonuçlarının karşılaştırılması Tablo 9’da
verilmiştir.
Tablo 9. AHP ve TOPSIS Yönteminin Çözüm Sonuçlarının Karşılaştırılması
Tedarikçiler
A
B
C
D

AHP Öncelik
Değerleri
0,418
0,238
0,248
0,096

TOPSIS Öncelik
Değerleri
0,544
0,282
0,174
0

AHP
Sıralaması
A
C
B
D

TOPSIS
Sıralaması
A
B
C
D

Tablo 9’a göre; AHP’ ye göre tercih puanları sıralaması A-C-B-D şeklindedir.
TOPSİS’e göre tercih puanları sıralaması A-B–C-D şeklindedir.
Her iki yönteme göre en iyi alternatif ve en kötü alternatif değişmemekle
birlikte 2. ve 3. iyileyen alternatifler değişiklik göstermektedir. Bu sonuçlara
göre firmaya mevcut tedarikçisi olan C tedarikçisini değiştirerek A tedarikçisini
seçmesi önerilmiştir.
3.

SONUÇ

Firmalar üretimde herhangi bir gecikme yaşamamak adına üretimde ihtiyaç
duyduğu malzemelerin temininde etkin bir satın alma politikası oluşturmak
ve tedarikçilerini doğru seçmek durumundadır. Doğru tedarikçilerin seçimi,
firmaların başarıya ulaşmalarında önemli bir etmendir. Rekabet baskısı tedarik
zinciri yönetimini firmaların iş stratejilerini başarmada dikkate aldıkları önemli
konulardan biri haline getirmiştir. Bir firmanın tedarik zincirinin yönetiminde
en uygun tedarikçi veya tedarikçilerin seçilmesi önemli bir problemdir.
Tedarikçi seçimi, birbiriyle çatışan, sayısal ve sayısal olmayan birden fazla
kriteri bünyesinde barındıran çok kriterli bir karar verme problemidir. Tedarikçi
seçimi probleminde firmaların istekleri doğrultusunda en uygun tedarikçilerin
belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Literatürde çok kriterli bir karar verme problemi olan tedarikçi seçimine
yönelik olarak farklı yaklaşımlar sunulduğu görülmektedir. Yapılan çalışmada ise
çok kriterli karar verme yöntemlerinden AHP ve TOPSİS yöntemi kullanılmıştır.
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Çalışma ile elde edilen bulgular doğrultusunda tedarikçi seçiminin hiyerarşik
yapısı ortaya konmuş, amaç, ana kriterler, alt kriterler ve tedarikçilerin göreceli
öncelikleri toplu bir bakış açısıyla sunulmuştur. Değerlendirme sonucunda kalite,
fiyat, esneklik, çevrim zamanı ve teknik destek ana kriterler olarak belirlenmiştir.
Problemin çözümünde Expert Choice paket programından yararlanılmıştır.
Çalışmanın amacı AHP ve TOPSİS yöntemiyle en uygun tedarikçinin
belirlenmesi ve çıkan sonuçların karşılaştırılmasıdır. Yapılan çalışmada her iki
yöntemin sonucunda da en yüksek tercih puanına sahip firmanın A firması olduğu
görülmüştür ve firmaya mevcut tedarikçisi olan C tedarikçisini A tedarikçisi ile
değiştirmesi önerilmiştir.
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1.

Geleneksel Bir Kent, Kula-Manisa

1.1. Kula ilçesi ve tarihi

K

ula ilçesi Manisa ilinde bulunan Kula ilçesinin doğusunda Eşme
ve Gediz, batısında Salihli, Gördes, kuzeyinde Simav, Demirci ve
güneyinde Alaşehir ile çevrilidir (Tosun, 1969, 12). Kula’nın il
merkezine uzaklığı 118 km, Ege Denizi’ne ihracat limanımız olan İzmir iline
olan uzaklığı 147 km’dir. İzmir limanının canlılığı tarih boyunca ekonomik
büyüme sağlayarak çevre illeri olumlu yönde etkilemiştir. Kula da bu şehirlerden
biridir (Altınel, 2021, 98). Kula; İzmir ve Ankara’ya giden yol üzerinde yer
alması nedeniyle merkezi bir ilçe konumuna sahiptir.
Kula; Ege Bölgesi’ndeki volkanların faaliyet gösterdiği topraklarda
kurulmuştur. İkinci derece deprem kuşağı üzerinde yer alır ve kuzeydoğu tarafı
tamamen volkanik arazilerle çevrilidir. 800 metre yüksekliğindeki Karadivlit
yanardağının güneyinde uzanan volkanik vadi üzerine kurulmuş 720 rakımlı
bir beldedir (Tosun, 1969, 12). Kula ilçesinin yüzölçümü 960 kilometrekaredir.
Yaklaşık 30-35 km uzunluğunda ve 10-15 km genişliğinde olan bu alan,
Türkiye’nin en genç yanardağlarının yoğun olarak yaşadığı bir bölgedir. Bölge,
Akdeniz iklimi ile karasal iklim arasında bir geçiş bölgesidir. Aynı zamanda Kula
antik yerleşimlerle çevrilidir. Bu yerleşimlerin en önemlilerinden biri Salihli
sınırlarındaki tarihi Sardes kalıntılarıdır. Bölge hakkında sahip olduğumuz ilk
bilgileri, günümüze ulaşan ilk coğrafya kitabıyla da tanınan Amasyalı filozof ve
gezgin Strabon vermektedir (Altınel, 2021, 99).
Strabon, bölgeyi tamamen yanmış anlamına gelen Kattakekaumene
(Yanmış Topraklar) olarak tanımlar. Mysia olarak bilinen bu bölgeye bir
gönderme, Roma Cumhuriyet Dönemi sonunda birinci yüzyılda yaşamış
ünlü mimar Vitruvius’un eseri De Architectura’nın ikinci kitabının Pozzolana
bölümünde yapılmaktadır. Vitruvius’a göre pomza (köfeke), Etna yanardağının
çevresi, Yunanlıların Katakekaumene olarak adlandırdıkları bölge ve benzeri
yerlerden başka yerlerden de elde edilebilmektedir (Altınel, 2021, 99).
Arkeolojik kazılarda M.Ö. 56 yılına ait kalıntılar bulunmuştur. Kula
ve çevresinin yerleşim alanı olduğunu göstermektedir. 1071 yılına kadar
Bizanslılar’ın elinde olan Kula, kısa bir süre için Türkler ile Bizanslılar arasında
değişmiş, ancak daha sonra tekrar Türklerin eline geçmiştir. Eldeki bilgilerle
Kula’nın bölgeye yerleşen Türklerin yerleşmesiyle kurulduğu düşünülmekte
olup, arasında hüküm süren Kütahya merkezli Germiyanoğlu Beyliği’nin
elindeki topraklarda önemli bir yerleşim yeri olarak kabul edilmektedir.
1299-1499 (Altınel, 2021, 99). İlçenin nüfusu 2021 TÜİK verilerine ve nüfus
istatistiklerine göre 44035’tir.
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1.2. Kula’da Ticaretin Gelişimi
Kula, ekonomik anlamda daha çok tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin
yoğunlaştığı Manisa’nın bir ilçesidir. Buna bağlı olarak ilçedeki ticari faaliyetler
çoğunlukla tarım ve hayvancılık sektörlerinden beslenmektedir. İlçede ihracat ve
ithalatta bulunan belli başlı firmalar bulunmaktadır. Uluslararası ticaret yapan bu
firmaların faaliyet gösterdiği sektörler genel olarak tarım ve hayvancılık altında
belirtilebilir. İlçenin kırsal kesimlerinde tarım ve hayvancılık daha yoğun bir
şekilde ön plana çıkar. Kula ilçesi 35.563 hektarlık tarım alanına sahiptir. Bu
alanın dağılımı şöyledir:
●
●
●
●
●
●

Tarla - % 85
Meyve - % 5
Sebze - % 5
Zeytin - % 2
Bağ - % 1
Diğer - % 2

Tarımsal üretime bakıldığında genel olarak tahıl, tütün, haşhaş, buğday, fiğ,
susam, zeytin, nohut ve meyve-sebze üretilir. Kiraz üretimi yaygındır ve ihraç
edilen ürünler arasındadır. Son dönemlerde ceviz ve badem üretimi artmıştır.
Üzüm üretimi yapıldığı gibi buna bağlı olarak şarapçılık gelişmiştir. İlçe
ekonomisinde payı az da olsa şarap ihraç edilen ürünler arasındadır. Karpuz
üretimi yaygındır, ancak, dağıtımı bölgesel kapasite ile sınırlıdır. Çilek üretimi
yaygındır ve ihraç edilen ürünler arasındadır.
Tarım ve tarım dışı sektörler genel düşünüldüğünde Kula ilçesindeki toplam
işyeri sayısı 200 civarıdır. Bu işletmelerin çoğunluğu küçük ve çok küçük çaplı
işletmelerdir. Bunların % 45’e yakını deri, % 20’ye yakını metal eşya makine, %
3’e yakını orman ürünleri, % 5’e yakını tekstil, % 20’ye yakını gıda sektöründe,
geri kalanı da çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. 2016 verilerine göre
deri sektöründe 30 tane işyeri faaliyettedir. Dericilik sektöründe fason işçilik
hakimdir. Ancak bu firmalar arıtma tesisleri bulunmadığı için geçici olarak
faal değildir. Dokuma sektöründe ise gittikçe üretim kaybı yaşanmaktadır. Son
dönemlerde kurulmuş Akar Tekstil fabrikası hariç tutulursa sektörde geleneksel
üretimin görüldüğü ve sadece battaniye üretimi yapıldığı söylenebilir.
Bunun yanında mermer, leblebi, maden suyu gibi bazı spesifik ürünlerin
pek çok ülkeye ihraç edildiği bilinmektedir. Ancak son dönemlere ait olmak
üzere Kula’nın ticari hayatına yönelik resmi veya akademik bir araştırma veya
rapora rastlanmamaktadır. Eldeki veriler çoğunlukla geçmiş dönemlere aittir ve
daha çok tarım, hayvancılık ve zanaat kollarıyla alakalıdır. Bunun sebebi ise
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Kula’nın ticaret hacminde ihracat veya ithalatın payının çok düşük olmasıdır
(MİKTM, 2016; MTSO, 2013; MTSO, 2010; MVÇŞİM, 2012; ZKA, 2014).
1.3. Kula’da Geleneksel Konut Mimarisi
Kula’da küçük siyah taşlarla örülen sokakların kaldırımları arduaz taşı ile
döşenmiştir. Doğu Roma döneminde Şehrin bir kısmı kefere mahallelerinden
(gayrimüslimler), bir kısmı ise Türk mahallelerinden oluşmaktadır (Ataş ,2017,
177). Kent sönmüş bir yanardağın dibinde yer aldığı için taş malzemenin bolluğu
evlerde ve sokaklarda taş kullanımına yol açmıştır (Bozer, 1988, 42). Sokaklar
bazalt taşı ile döşenmiştir. Ahşap çıkıntılı yığma evler birbirine bitişiktir. Türk
evleri bahçelerin alt kısmında olup avlu kapısına sahiptir. Rum evleri cadde
üzerinde olup 2,3 basamaklı mermer merdivenlidir. Yunan avluları evin arka
tarafındadır. İnşa edilen evlerin (genellikle 2 ve 3 katlı) çatıları birbirine çok
yakın olduğu için geçmişte yağmur yağdığında ıslanmadan çarşıya ulaşmak
mümkündür. Bir diğer deyişle ahşap çıkıntılı yığma evler birbirine bitişiktir
(Ataş ,2017, 177). Kula’nın mimari dokusunu tarihi çeşmeler, camiler, hamamlar
ve kiliseler oluşturmaktadır.
Kula bir bütün olarak ele alındığında, çok eski bir geleneğe sahip, mimari
süsleme, el sanatları gibi çeşitlilikte kültürel zenginliğe sahiptir. Halıları ile
dikkat çekmesinin yanında han, hamam, cami, çeşme, köprü, türbe gibi mimari
eserleri de bulunmaktadır.
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde 1671 yılında Kula’da 1200 ev, 24
cami, 3 hamam, 6 han olduğu belirtilmiştir. Bugün bu eserlerin birçoğunun
bulunmadığı ve günümüze sadece, 18 cami, 3 han, 1 hamam, 1 kervansaray
(ribat), 1 türbe ve 1 çeşmenin bulunduğu bilinmektedir (Öztürk , M .2020, S.10)
2.

Kula Kentsel Ticaret Alanı ve Tarihsel Gelişimi

2.1. Osmanlı Dönemi Tarihi Ticaret Alanları
Osmanlı dönemi ticari alanları, geleneksel Orta Asya Türk ve İslam şehircilik
kültürünün etkisi altında şekillenmiştir. Kentlerin ve kasabaların merkezi
alanlarında konumlanmıştır. Çarşıların şehir içi konumları, gelişigüzel olarak
seçilmemiştir. Yer seçiminde; kale veya şehir surlarına, ana yollara, geleneksel
kent dokusuna ve kültürel alanlara yakınlık gibi etkenler önemli bir neden
oluşturmuştur. Bu ticari bölgelerin şekillenmesinde, Selçuklu dönemi yollarının,
ticaret akslarının katkısı olmuştur.
Osmanlı döneminde de kullanılan bu 3 önemli yol ve ticaret aksından bir
tanesi, Üsküdar’dan başlayıp Eskişehir, Konya, Adana, Antakya yolu ile Halep
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ve Şam’a kadar giden “Hac Yolu”dur. Diğer yol, Üsküdar’dan başlayan İznik,
Bolu, Merzifon, Tokat, Sivas, Malatya, Harput, Diyarbakır, Nusaybin, Musul,
Kerkük ile Bağdat ve Basra’ya varan “Basra Bağdat Yolu”dur. Üçüncü yol ise,
Merzifon’dan itibaren Ladik, Niksar, Karahisar, Aşkale, Erzurum’a varan, Kars’a
ve Tebriz’e uzanan yoldur. 15. Yüzyıldan itibaren bu yollar üzerinde yer alan kent
ve kasabalara merkezlerinde pek çok ticari yapı yapılmıştır (Halaçoğlu, 1998).
Osmanlı döneminde kentlerin gelişmesi, nüfusun artması ve yerleşik ticaret
kültürünün ilerlemesiyle ticari alanlarda pek çok önemli yapı yapılmıştır. 15. ve
16. yüzyıllarda Edirne, Bursa, İzmir, İstanbul ve birçok Anadolu kentlerinde,
ticari bölgelerde pek çok “ticari han” yapıları yapılmıştır. Bu süreçte genellikle
merkez cami, bedesten, arasta ve dükkanlar gibi yapı çeşitlerinin bu merkez
noktaları sarmalamasıyla, ticaret faaliyetlerinde dallara göre uzmanlaşan
sokaklar oluşmaya başlamıştır. Osmanlı ticari alanları, sadece ticaret yapılan
bir alan olmayıp, aynı zamanda üretim yapılan bölgeler olmuştur. Han, hamam,
cami gibi pek çok sosyal tesisi içinde barındırmaktadır. Bu sebeple de ticaret
alanları kentin ya da kasabanın kalbinde yer alırlar. Ticaret alanı içerisinde farklı
meslek grupları ve zanaatlara ait ait dükkanlar yer alır. Tarihi ticaret alanının
merkezinde (ulu) cami, Han -bedesten bulunur. Bu merkezin çevresinde, farklı
meslek gruplarına ait ticaret yapıları yer alır. Ticari alanlar ikamet alanlarından
kesin çizgilerle ayrılmıştır.
2.2. Kula Kentsel Ticaret Alanı
Tarihsel sürece bakıldığında, Osmanlı Döneminde Kula ticaret alanı ile
ilgili bilgiler, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde görülür. Seyyah,
Seyahatnamesi’nde Kula’dan “evsâf-ı şehr-i Kula” başlığı altında söz eder.
Seyahatnameye göre, Kula’da 1671 yılında “8 mahalle, 24 cami, 3 hamam, 6 han
ve 1200 ev, 200 dükkân ve 11 mektep” vardır. Yörenin ünlü halı ve kilimlerinin
de 17. Yüzyılda bile üretildiği belirtilmiştir ( Evliya Çelebi, 1935).
Kaynakların bazılarında, 18. yüzyılda uzun bir çarşısı olan Kula’da “8
han, 11 çeşme ve cami, 3 okul”un yer aldığını yazılmıştır. Kula’da, 19. Yüzyıl
başlarında Müslüman ve Gayrimüslimler bir arada yaşamaktadır. . Kılıç
makalesinde (2018)’de bir de türbeye değinmekte ve Kuzguncuk ve Hızırilyas
adlarındaki mahallelerde gayrimüslimlerin yaşamış olduğunu belirtmektedir.
19. Yüzyılın ilk yarısında Kula’da, “30 cami, 2 Ortodoks kilisesi, 3 hamam,
2 han, 1 Pazar, 35 dükkân, 10 kahvehane, 12 depo, 15 çeşme, 4 fırın” olduğu
belirtilmektedir.
19. yüzyılın başlarında kenti gezen Ch. Texier, kentin genel yapısı,
ekonomik yaşamı ve yaşayanları hakkında bize bilgiler vermektedir. Seyyah,
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Kula sokaklarının temizliğinden, insanların çalışkan, sanatkâr ve oldukça
varlıklı olduğunu yazmaktadır. Bu dönemde, kasabanın nüfusunu, 4000-5000
kişi kadar olduğu tahmin edilmiştir. Rumlar tarafından, Yün, pamuk, afyon ve
hububat ticaretinin yapıldığını belirtmektedir. Türkler ise, genellikle kervancılık
ve Rumlarla beraber halı dokumacılığı gibi işlerle uğraşmaktadır. Türklerin
Yörük boylarının kadınlarının, çadırlarında seccade dokuduğunu yazmıştır
(Kılıç, 2018).
19 yüzyıl başlarında, Kula’ya uğrayan bir diğer gezgin. Cuinet ise toplamda
6.000 olarak verdiği nüfusun, 5655’i Müslüman, 345’inin Rum olduğunu
bildirmektedir. Cuinet, Kula’da “30 cami, 2 kilise, 3 hamam, 2 han, 1 Pazar,
35 dükkân, 10 kahve, 4 fırın ve 15 çeşme”nin olduğunu yazmaktadır (Cuinet,
1894:565-569; Bozer, 1990). Bozer (1990) ise, günümüzde 18 cami ve mescit,
1 hamam, 3 han, 1 han (ribat) kitabesi, 1 çeşme ve 1 çeşmenin ayna taşının
kalabildiği belirtmektedir (Bozer,1990; Kılıç, 2018).
2.2.1. Kula Hanları ve Mimari Özellikleri
Kula Kentsel Ticari alanında, klasik Osmanlı kent ve kasabalarının şekillenişi
görülmektedir. Bu alanda, camiler, hamam, hanlar, dükkan yapıları, imalathaneler,
vb. yapılar görülmektedir. Kula’nın yoğunluklu olarak Müslüman nüfusunun
yaşadığı mahallelerinde; “debbağ (Derici-tabak), erbab-ı ziraat, demirci, dikici,
nalbant, kasap, helvacı, leblebici” gibi meslek dalları yapılmaktadır Gayrimüslim
halkının yaptığı meslekler arasında, ziraat erbabı ya da debbağlık görülmez
iken, Müslümanlarla benzer mesleklerde yapılmaktadır.Örneğin “bezzaz (bez
satan- manifaturacı), çapacı (çapa yapan işçi), terzi, çerçi ( tuhafiyeci- gezici
esnaf), vb. gibi meslekler sayılabilir. “Hizmetkârlık, ekmekçilik ve kahvecilik”
gibi meslekler de her iki grubun yaptığı meslekler olmuştur (Kılıç, 2018)
Günümüzde, Kula tarihi sit alanı içerisindeki hanların, sadece 2 tanesinin
ayakta kalabildiğini görmekteyiz. Oysaki bazı kaynaklarda “Ciğeroğlu, Zincirli,
Velioğlu, Şapçı” hanlarının varlığına değinildiği görülmektedir (Ataş, 2017)
Kula kentsel sit alanında yer alan, bu kültürel miras yapılarının yok olduğu
söylenebilir. “Velioğlu, Şapçı Han” ise, harabe olarak günümüze ulaşmıştır.
Yapılar, kullanılamaz durumdadır. Günümüze harap halde ulaşabilen Velioğlu
ve Şapçı hanlarının mimari özellikleri aşağıda belirtilmiştir.
Kula Şapçı Hanı ve Mimarisi: Şapçı hanı kentsel sit alanı içerisinde,
Hamdullah Caddesi üzerinde yer almaktadır. Tek katlı avlulu, taş yığma olarak
yapılmıştır. Yapı yıkılmak üzeredir. Çatısı yer yer yok olmuştur. Yapının farklı
dönemlerde yapılmış rölöveleri mevcuttur. Ancak yapının bu süreçte restorasyonu
yapılmadığı için, kaybedilen mimari bölümleri rölövelerde görülmektedir. Hanın
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tarihi dükkanlar arasında yer alması, ticari amaçlı kullanıldığını gösterebilir.
Şapçı Hanı plan şeması, arsa durumu neticesinde dikdörtgenimsi-yamuk bir
form üzerine şekillenmiştir. Han içerisindeki bulunan mekanlardan bir kısmına
sokaktan erişim sağlanmaktadır. Ana bölümündeki birimler avlu etrafında yer
almaktadır. Bu birimlerin bazıları, sırt sırta yer alırken, birine sokaktan diğerine
avludan giriş sağlanmaktadır. Avludan sokak kısmına açılan 2 adet çıkış
bulunmaktadır. Avluda form olarak, parçalı dikdörtgen plan düzeni içerisindedir.
Hanın kuzeybatı cephesine bitişik olan dükkanların duvarları sıvalı ve boyalıdır.
Bu cephede 15 adet dükkân bulunmaktadır.

Şekil 1. Şapçı Hanı Vaziyet Planı, (Kula Belediyesi Arşivi), Şapçı Hanı Giriş
Kapısı, Yapının 2000’li yılların başındaki durumu (R.Alper Gürer, İzmir 2
No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Arşivi), Şapçı
Hanın yıkılma sürecine girmeden önceki iç mekanı, 2000’li yılların başı
(R.Alper Gürer, İzmir 2 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Arşivi)
Şapçı Hanın yıkılma sürecine girmeden önceki iç iç mekanı fotoğraflara göre
incelendiğinde, ahşap aşıklardan oluşan çatı örtüsü, ahşap kapısı ve oldukça
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sade iç duvarları dikkat çekmektedir. Ancak bu süreçte, yapı restore edilmediği
için, bu mekanları sağlam bir şekilde günümüze ulaşmamıştır.

Şekil 2. Şapçı Hanı Zemin Katı Plan Restitüsyonu, Şapçı Hanı Cephe Restitüsyonları, (R. Alper Gürer, İzmir 2 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Arşivi)
Kula Velioğlu Hanı ve Mimarisi: Kentsel sit alanı içerisinde, Hamdullah
Caddesi ile 1. Sokak’ın kesişiminde yer almaktadır. Ahşap karkas yapım sistemi
ile inşa edilmiştir. Bu han yapısı oldukça harap durumdadır. Yıkılma tehdidi
ile karşı karşıyadır. Alt katı kısmen kullanılmaktadır. Üst katı ise kullanılamaz
durumdadır. Yapının Kitabesinde, H (1311) M. 1894 tarihinde yaptırıldığı
yazmaktadır. Yapı iki katlı beşik çatılı alaturka kiremitle örtülüdür. Ayakta
kalan kısımlarının alt katı moloz taş malzeme ile inşa edilmiştir. Plan şemasında
ortasında avlu yer almaktadır. Avlunun etrafında iki katlı odalar yer almaktadır.
Hana bağlı olan tek kat dükkanları tonozla örtülüdür. İki girişi olan yapının
planının büyük oranda değiştiği söylenebilir.
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Şekil 3. Velioğlu Han’ın Konumu ve Vaziyet Planı (İzmir 2 No’lu Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Arşivi), Arşiv Eski tarihli fotoğraflarda Velioğlu Han ve günümüze ulaşamayan Ciğercioğlu Han, (İzmir 2 No’lu
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Arşivi),
Yapının günümüzdeki harabe halindeki durumu
3.

Dükkanların Mimari Özellikleri

Müslümanlar ile gayrimüslimlerin konutları bölgesel olarak farklı alanlarda
yoğunlaşmış olsa da, genellikle tüm etnik gruplar ticari alanda birlikte faaliyet
göstermişlerdir. Nitekim Kula’da da tek ve ortak bir ticaret alanının varlığı
görülmektedir. Bu alan içerisinde Müslümanlar ve gayrimüslimlerin dükkanları
yan yana bulunmaktadır. Dükkanlarda kullanılan yapı malzemelerinin türü, bu
malzemeler üzerindeki süslemeler ve cephe karakterinden dükkanların kimlere
ait olabileceğine ilişkin bir fikir yürütülebilmekte ancak kesin çıkarımlarda
bulunulamamaktadır.
Geleneksel çarşı bölgesinin merkezi, iki ana paralel cadde olan Hamdullah
Caddesi ve Yunus Emre Caddesi etrafında oluşmuştur. Kula tarihi ticaret
bölgesindeki dükkanları incelemek için bu ana caddeleri içeren bir alan seçilmiştir.
Bu alan içerisinde pek çok özgünlüğü korunmuş dükkan bulunmaktadır.
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Belirlenen alanın kuzey, batı ve güney yönünde yeni çarşı sınırları gelişmiştir.
Doğusunda ise geleneksel konut alanı bulunmaktadır. Seçilen alan içerisinde
298 adet ticari yapı bulunmaktadır. Çalışma kapsamında 298 yapı; ticari faaliyet
türü, harabiyet durumları, özgün işlevleri, kullanım durumları, kat sayıları,
taşıyıcı sistem özellikleri ve cephe öğeleri bağlamında detaylıca incelenmiştir.

Şekil 4. Seçilen alanın konumu ve sınırları
Seçilen alanda bulunan tüm yapılar tarihi nitelik yansıtmamaktadır. 298 yapının
72 tanesi betonarme (dokuya aykırı yapı) iken, 205 tanesi kagir, 21 tanesi de
karkas yapıdır. Tespit edilebilen 10 adet yapının zemin katı kagir, üst katı karkas
sistemde karma olarak inşa edildiği görülmüştür. Bu bölüm kapsamında tarihi
nitelik yansıtan 236 yapının mimari özellikleri aktarılacaktır.
Alanda kagir yapım sistemine sahip dükkanlar çoğunluktadır. Bölgenin
yerel taşı olan volkanik “karataş”tan örülmüş taş kâgir duvarlar ile birlikte
taş+tuğla kâgir almaşık duvarların da varlığı oldukça fazladır. Kâgir yapılarda
açıklıklar etrafında bulunan söveler, saçak veya kat hizalarında bulunan silmeler
ve hafifletme kemerleri gibi cephe öğeleri de taş veya tuğladan yapılmıştır.
Ahşap karkas yapım sistemine sahip dükkanlar ise genellikle ön cephe
duvarları karkastan yapılmış dükkanlardır. Diğer dükkanlarla bitişik olan beden
duvarları 19. yüzyılda yürürlüğe giren nizamnamelere göre yangına karşı önlem
almak için kagir sistem ile yapılmış olmalıdır. Alandaki karkas duvarlar bağdadi
değil, hımış dolgulu olarak yapılmıştır. Taşıyıcı ahşap iskeletin içinin taş veya
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tuğla dolgulu şeklinde yapıldığı dökülen sıva yerlerinden anlaşılmaktadır. Karkas
duvarlara sahip dükkanlarda açıklık etrafındaki pervazların, kepenklerin, saçak
veya kat hizalarında bulunan silmelerin de ahşaptan yapıldığı görülmektedir.

Şekil 5. Kagir yapı örneği ve Karkas yapı örneği
298 adet yapının kat sayıları incelendiğinde tek katlı yapı sayısı 108, bodrum + 1
katlı yapı sayısı 4, 1 + asma katlı yapı sayısı 50, iki katlı yapı sayısı 125, bodrum
+ 2 katlı yapı sayısı 2, üç katlı yapı sayısı 9 olarak tespit edilmiştir.

Şekil 6. Soldan sağa; 1 katlı, bodrum + 1 katlı, 1 + asma katlı,
iki katlı, bodrum + 2 katlı yapı örnekleri.
Tek katlı dükkanlar, tek bir hacimden oluşmaktadır. Sövelerle çevrelenmiş,
yanlardaki beden duvarlarının kalınlıkları çıkarıldığında, cephe genişliği kadar
olan geniş bir açıklığa sahiptirler.
Bodrum + 1 katlı dükkanlar, cephenin aşağısında havalandırma penceresi
boyutundaki, kimi zaman sövelerle çevirili bir pencereye sahip olup, zemin kata
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az sayıda basamaklar ile ulaşılan dükkanlardır. Bodrum kata mekân içerisinde
bulunan merdivenler ile ulaşılır.
1 + asma katlı dükkanlar tek katlı dükkanlardan yüksek, iki katlı
dükkanlardan alçak bir kat yüksekliğine sahiptir. Bu dükkan tipi geniş zemin
kat açıklığının üzerinde, cephenin orta aksında bulunan göz pencerelerden
tespit edilebilir. Göz pencereler geniş yarım daire biçiminde, küçük kemerli,
düşey dikdörtgen bir pencere biçiminde veya geniş yatay dikdörtgen
biçimlerinde görülebilmektedir. Bu pencerelerde genellikle bir demir
parmaklık bulunmaktadır. Asma katlara, zemin kat içerisinde, duvarın dibinde
bulunan yüksek rıhtlı ahşap merdivenler ile ulaşılmaktadır. Asma katlar
ahşap kirişleme üzeri ahşap döşeme kaplamalarından yapılmıştır ve çoğunda
korkuluk yoktur.
İki katlı dükkanlardan özellikle kagir yapım sistemine sahip olanlar büyük
hacimli dükkanlardır. Bazılarının zemin katlarında büyük bir adet dükkan,
bazılarında iki veya üç adet dükkan bulunmaktadır. Dükkan açıklıkları oldukça
geniş olup, sövelerle çevrelenmiştir. İkinci kata çıkış, yapının köşesinde
bulunan yine sövelerle çevrelenmiş, genellikle sac dolgulu demir kapılardan
sağlanmaktadır. Kapı, ahşap merdivenin bulunduğu bir mekâna açılır ve
merdiven kullanıcıyı doğrudan üst kata ulaştırır. İkinci katlar, aşağıda satışı
yapılan dükkanların üretim yeri/atölyesi olarak veya aşağıda ticarethanesi
bulunan kişinin evi olarak kullanılmıştır. Bugünkü kullanıcılarla yapılan sözlü
araştırmalara göre birinci kullanım yoğunluktadır. Üst kattaki pencereler
genellikle -düz atkılı veya kemerli- taş sövelerle çevrili olup, demir kepenklere
ve/veya demir parmaklıklara sahiptir. Bazı örneklerde üst katlarda balkonların
bulunduğu da görülmüştür.
Bodrum + 2 katlı dükkanlar, cepheden bodrum kata sahip olduğu
anlaşılamayan, iki kat yüksekliğine sahip dükkanlardır. Bu dükkanların bodruma
sahip oldukları zemin kat döşemelerinin ahşap olması sebebiyle anlaşılmıştır.
Kullanıcılara sorulduğunda herhangi bir penceresi bulunmayan bodrumların depo
amaçlı kullanıldığı, döşemenin bir noktasında bulunan kapağın kaldırılmasıyla
ulaşılabildiği öğrenilmiştir. İlk yapılış amacı dükkanda satılan/kullanılan
ürünlerin serin tutulmak istenmesi olabilir. Bodrum + 2 katlı dükkan sayısının
tespit edilenden daha fazla sayıda olması mümkündür. Çünkü dükkanların
bodrum katının olduğu cepheden anlaşılamamakta, dükkanların içlerine girmek
gerekmektedir. İnceleme esnasında her dükkanın içine girilemediği için net sayı
tespit edilememiştir.
Dükkanların kat sayılarına, tipolojilerine ve yapım sistemlerine göre
cephede yer alan yapı elemanları değişiklik göstermekle birlikte Kula geleneksel
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ticaret alanındaki dükkanların ortak bir mimari dili vardır. Bu ortak mimari
dili oluşturan, cephelerde tekrar eden mimari öğeler; ahşap/metal kepenkler,
söveli kapı/pencereler, üçgen alınlıklar, göz pencereler, demir parmaklıklar, sac
kaplı ahşap sundurmalar, taş/tuğla/ahşap silmeler ve köşe plasterleridir. Bazı
dükkanlar söveler ve köşe plasterleri üzerinde çiçekler, akant yaprakları gibi
bitkisel motifler veya dini semboller ile bezenmiştir.
4.

Kula Geleneksel Ticaret Alanının Koruma Sorunlarına İlişkin Tespitler

Çalışma alanı içerisinde bulunan yapıların özgünlük durumları incelendiğinde
yapıların bir kısmının zaman içerisinde özgün mimari özelliklerinin değişime
uğradığı, bir kısmının ise geçen zamana ve koşullara rağmen özgünlüklerini
ve mimari bütünlüklerini koruyabildikleri görülmüştür. Yapıların değişime
uğramasına etki eden faktörler göz önünde bulundurulduğunda, varlıklarını
sürdürdükleri süreç içinde meydana gelen doğal faktörlerin yanında insanların
bilinçli veya bilinçsiz olarak yaptıkları müdahaleler sonucunda da değişime
uğradıkları görülmektedir. Bunlardan farklı olarak tarihi ticaret bölgesinde,
çalışma alanı sınırları dahilinde, günümüze yakın tarihlerde oluşturulmuş ticaret
yapıları bulunmaktadır. Bu yapılar çağın yapım teknikleri ve malzemeleri
kullanılarak inşa edildiğinden, tarihi doku içerisinde bulunan diğer tarihi
yapılara gerek yapım teknikleri gerek çağdaş malzeme kullanımı gerekse kat
adedi olarak aykırı kalmaktadır. Bu nedenle çalışma alanında bulunan yapıların
özgünlük durumlarını incelemek için üç kriter oluşturulmuştur. Bunlar; dokuya
aykırı yapılar, özgünlüğü korunmuş yapılar ve değişime uğramış nitelikli
yapılardır.
Çalışma alanındaki 298 adet yapının özgünlük durumları incelendiğinde,
dokuya aykırı yapı sayısı 63, özgünlüğü korunmuş yapı sayısı 128 ve değişime
uğramış nitelikli yapı sayısı ise 107 olarak tespit edilmiştir.
Çalışma alanı içerisinde bulunan yapıların harabiyet durumları
incelendiğinde yapıların geçen zaman içerisinde gerçekleşen olumsuz hava
koşulları, doğal afetler gibi doğal etkenler nedeniyle ve insanların neden olduğu
beşeri etkenler nedeniyle bozulmaya uğradıkları görülmektedir. Bu olumsuz
etkenler geçen zamanla birlikte çalışma alanındaki yapıların büyük bir kısmının
bozulmasına neden olmuştur. Aktif olarak kullanımına devam edilen yapıların
zaman içerisinde çeşitli onarımlar geçirdiği görülmektedir. Bozulan yapıların
bir kısmının onarım faaliyetleri mülk sahipleri, belediye, vakıflar veya kurullar
aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle doğru bir şekilde restorasyonu
gerçekleştirilmiş yapılar çok müdahale gerektirmeden bütünlüklerinin
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korunmasına devam edilebilecek durumdadır. Fakat çalışma alanındaki
yapıların bir kısmında gerçekleştirilen onarımların yapının tarihi niteliklerine
ve bütünlüğüne dikkat etmeksizin bilinçsiz bir şekilde gerçekleştirilmiş olması,
yapıların onarım geçirirken özgünlüğünün bozulması sorununu beraberinde
getirmiştir. Bu nedenle bu yapılarda öncelikle gerçekleştirilecek onarımlar;
yapıda daha önce uygulanan bu olumsuz müdahaleleri yok etmek ve yapıyı
özgün mimari özelliklerine kavuşturmak olmalıdır. Bunlardan farklı olarak
yapıların bir kısmı ise uzun zamandır onarım geçirmemiş, gerek doğal gerekse
insanların neden olduğu olumsuz faktörler nedeniyle harap olmuş ve büyük bir
şekilde onarım müdahaleleri gerektiren yapılardır. Bu nedenle çalışma alanında
bulunan yapıların harabiyet durumlarını incelemek için üç kriter oluşturulmuştur.
Bunlar; restore edilmiş yapılar, basit onarım gerektiren yapılar ve esaslı onarım
gerektiren yapılardır.
Çalışma alanındaki 298 adet yapının harabiyet durumu incelendiğinde,
onarım gerektirmeyen yapı sayısı 70, basit onarım gerektiren yapı sayısı 91,
esaslı onarım gerektiren yapı sayısı 137 olarak tespit edilmiştir.
Bunlardan farklı olarak tarihi ticaret bölgesinde çalışma alanı içinde
bulunan bu yapılar üzerinde gerçekleştirilmiş bazı olumsuz müdahaleler ve
yabancı eklentiler söz konusudur. Geçen zaman ve değişen koşullar gereği
yapılar üzerinde gerçekleştirilen bu müdahale ve eklentiler yapı özgünlüğünü,
mimari özelliklerini bozan unsurlar durumundadır. Bunlardan ilki sonradan
çeşitli malzemeler ve tekniklerle kapatılmış kapı ve pencere boşluklarıdır.
Yapının özgün durumda bulunan kapı ve pencereler zamanla değişen kullanım
koşulları ve ihtiyaçlar doğrultusunda kapatılmış veya farklı bölümlerde
yeniden oluşturulmuştur. Gerçekleştirilen bu değişiklikler yapının özgün
cephe özelliklerinin, plan şemasının ve mekân kurgusunun bozulmasına
neden olmaktadır. Bu nedenle bu durum yapının özgün mimari özelliklerinin
bozulmasına neden olan önemli bir etkendir.
Tarihi yapıların özgün özelliklerinin bozulmasına neden olan bir diğer
faktör, yapılara içinde yürütülen ticari faaliyeti anlatan tabelalardır. Bu tabelalar
tarihi yapının yaşam döngüsüne baktığımızda, baştan beri var olmayıp, tarihi
yapıya uygun olmayan malzeme, form ve boyutlarda son yıllarda oluşturularak
yapı cephesine eklenmişlerdir. Bu olumsuz müdahale, yapıların özgün cephe
düzenlerinin bozulmasına neden olmakta, dükkanların tarihi dokusunun
algılanmasını etkilemektedir.
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Dokuya aykırı

Özgünlüğü korunmuş

Değişime uğramış nitelikli

Onarım gerektirmeyen

Basit onarım gerektiren

Esaslı onarım gerektiren

Kapatılmış kapı/pencere

Tabela

Klima ünitesi/çanak anten

Şekil 7. Yapılardaki dokuya aykırılık, onarım ve eklenti durumları
Tarihi yapılar üzerine gerçekleştirilen bir diğer yabancı eklenti ise klima
üniteleri olmuştur. Günün koşulları gereği ihtiyaç duyulan bu birimler her ne
kadar ihtiyaçtan doğmuş olsa da tarihi yapının özgün cephe düzenini bozan
bir diğer etken durumundadır. Bunlardan farklı olarak çanak anten, kablolar,
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kutular, tahliye boruları, elektrik panoları, özgün olmayan sundurmalar, özgün
olmayan kepenkler, yapıştırma yazı ve görseller havalandırma üniteleri gibi
yabancı eklentiler yapının özgün cephe özelliklerinin, cephe düzenlerinin ve
cephe algısının bozulmasına neden olmaktadır.
5.

Değerlendirme ve Sonuç

Geleneksel Kula çarşısında yapılan incelemeler sonucunda; oldukça nitelikli
bir ticari dokunun varlığı tespit edilmiştir. Çok sayıda özgün niteliğini korumuş
dükkan ve örnekleri az sayıda, yitirilmek üzere olan hanlar bulunmaktadır.
Günümüzde, Kula tarihi sit alanı içerisindeki hanların, sadece 2 tanesinin ayakta
kalabildiğini görmekteyiz. Kaynaklarda “Ciğeroğlu, Zincirli, Velioğlu, Şapçı”
hanlarının varlığına değinildiği görülmektedir. Kula kentsel sit alanında yer
alan, bu kültürel miras yapılarının, bazıları yok olmuştur. Velioğlu, Şapçı han
ise, harabe olarak günümüze ulaşmıştır. Yapılar, kullanılamaz durumdadır. Her
iki han yapısı, gün geçtikçe mimari özelliklerini ve elemanlarını yitirmektedir.
Yapıların rölövelerinin alınması ve ivedilikle restitüsyon projelerine göre restore
edilmeleri gerekmektedir.
Alanda yapılan özgünlük, harabiyet durumu analizlerine göre, özgünlüğünü
korumuş dükkanların genellikle kullanım dışı olduğu, kullanımda olan
dükkanların ise, kullanıcının isteğine/işlevine göre şekillendirildiği, değiştirildiği
görülmüştür. Kullanıcılarının bilinçsiz müdahalesi sonucu dükkanların özgün
dokusu zarar görmüştür. Bunun yanı sıra az sayıda da olsa bilinçli şekilde
müdahale ederek, restorasyonları yapılan dükkanlar da bulunmaktadır.
Hala kentteki tek ticaret merkezi olan alanın canlılığını koruması ve gerek
ada- parsel şekilleri, dükkan boyutları, gerek cephe öğeleri, gerek de az da olsa
devam eden eski meslek faaliyetleriyle geleneksel Osmanlı çarşı dokusunu
yansıtır nitelikte olması sebebiyle koruma çalışmalarının arttırılması ve doğru
restorasyonlarla varlığını geleceğe taşıması önem arz etmektedir.
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1.

Giriş

Ç

ağdaş mimaride mevcut olan binaları restore ederek yeniden kullanım
için onarmak önemli hale gelmiştir. Bu durumu oluşturan nedenler
arasında ise ekonomik durum ve sürdürülebilirliğin sağlanması
söylenebilmektedir. Bu bağlamda uyarlanabilir bir yeniden kullanım önemli hale
gelmektedir. Toplum ve ekonominin farklı ihtiyaçları doğrultusunda yapıların
işlevleri de değişmeye başlamaktadır.
Bu durum Rönesans döneminden beri yeniden işlev verilen yapılar olarak
görülmüştür. Fransız devriminde ise dini yapılara el konularak endüstriyel
ve askeri amaçla kullanım durumları olmuştur. Günümüzde ise tarihi mirası
koruma ve yeniden yaşatma amacıyla işlev değişiklikleri ile uygulanmaya
devam etmektedir. Tarihi yapıları koruma ilgili farklı tanımlamalar Fransa
ve İngiltere’de oluşmaya başlamıştır. Bu yenilemenin koruma hareketi ya da
restorasyon hareketi olarak tanımlanması durumu 19. Yüzyılda tartışılmaya
başlanmıştır.
Günümüzde ise tarihi yapılara yeniden işlev verilmesi 19. Yüzyılda
olduğundan farklı olarak gelişmektedir. Günümüzde mimarlık, iç mimarlık,
koruma ve planlamanın ara yüzünde işleyen bir faaliyet alanını temsil
etmektedir. Gelişmekte olan bir olgu olmasının yanında ekolojik, kültürel ve
sosyal kaygıların da içerisinde olduğu bir alanı temsil etmektedir. Yapılan
107
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uygulamalar dönüştürme, uyarlama, yeniden işlev verme, yenileme vb.
terimlerle tanımlanmaktadır. Bina koruma için dönüm noktasının Fransız
Devrimi (1789-99) olduğu belirtilmektedir. Bu devrim ile geleneksel fikirlerin
köklü değişimlere uğraması sonucunda yeni ilkelerin oluşumu başlamıştır.
Meclis, kilisenin binaları, sanat eserlerine el oymuştur. Halk için yararlı olan
yapıların envanteri tutulmaya başlanmıştır.
Çalışmanın da konusu olan işlevsel dönüşüm, tarihi yapıların estetik ve
kültürel değerlerini korumanın yanında kullanıcının güncel gereksinimlerine
cevap verebilecek şekilde düzenlenmesi amacıyla yapılan müdahaleler olarak
tanımlanmaktadır. Zaman içinde kullanım dışı kalan ve mevcut olan işleviyle
kullanıcının gereksinimlerini karşılamayan yapılar bu durumda birlikte yeni bir
işlev kazanmaktadır. Bu yapılan dönüşümlerle tarihi dokunun devamlılığının
sağlanması ve kent yaşamının özgün yapısı devamlı hale gelebilmektedir.
Yapılan bu farklı işlevlere (kültürel mekâna dönüşüm, kütüphane, kafe vb. )
dönüşümler tarihi değerlerin yeniden hayata geçmesine de destek olmaktadır
(Plevoets, B., ve Van Cleempoel, K. 2013).
Aynı zamanda tarihi kentlerin merkezinde bulunan yapıların anıt olarak
korunmasının yanında ticarileşmesi durumda yeniden kullanım ve işlev
gerekmektedir. Zaman icerisinde kullanılmayan yapılara ne yapılacağının
tartışılmaya başlanması ile koruma, itibar iadesi yeniden inşa ve yenileme
kavramları ile yeniden işlevlendirme, yeniden kullanım, iyileştirme, yeniden
hayat verme, değer kazandırma, yeniden uyarlama gibi kümelendirme
yapılmıştır.Yeniden işlevlendirme fiziksel ömrünü tamamlamamış yapıların
kaybettiği fonksiyon özelliklerini mevcut ya da farklı ihtiyaçlar doğrultusunda
onarma olarak da tanımlanmıştır (Burden, 2004:215).
Yeniden işlevlendirmenin başarılı olması durumunda çevrede yaşayan
insanların yapıyı kabullenmesini daha hızlı hale getirmekte ve bu sayede yapının
korunmaya ve kullanılmaya devam etmesini sağlamaktadır.
Böylede yapının sürdürülebilirliği sağlanabilmektedir. Yapıda asıl
kimliğinin de göz önünde bulunması ve ondan parçaların orijinal olarak
korunarak devam ettirilmesi tarihle ilgili merakı da arttırmakta ve yapı ile
ilgili bilgi vermektedir. Selimiye hamamı yeniden işlevlendirme projesinde de
hamam bölümü sergileme alanı olarak kullanılmıştır.
Araştırmanın sınırlılıkları olarak, İstanbul içerisinde bulunan yeniden
işlev verilmiş olan tarihi Selimiye hamamı olarak belirlenmiştir. Bu yapıda
olan değişim mekansal olarak incelenmiştir. Araştırmanın kapsamı İstanbul’da
bulunan farklı amaçlarla tramvay hangarı, fabrika ve hamam olarak inşa
edildikten sonra turistik işlev verilen yapıların sürdürülebilirliğinin incelenmesi
olarak belirlenmiştir.
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Bu dönüştürülen tarihi yapılardan biri de yakın zamanda yeniden
işlevlendirilen Fişekhane yapısıdır.

Şekil 1: Fişekhane binasının dönüştürülmesi, (Yazar arşivi).
Fişekhane yapısı 1846 yılından bu yana demir, fişek ve ordunun ihtiyacı olan
metal aksamlar üretilen bir yer olmuştur.2010 yılına kadar da Türk silahlı
kuvvetlerine ait tank bakım fabrikası olarak kullanılmıştır (Şekil 1). Yeniden
dönüşüm sonunda birden fazla fonksiyon ile işlevi değiştirilerek restore
edilmiştir. Bu işlevler arasında restoran, alışveriş, ofis ,kültür merkezi gibi
işlevler bulunmaktadır.12020 yılında projesi tamamlanan yapıda fişekhane,
dökümhane, top fabrikası, komutanlık binası, hamam bölümleri bulunmaktaydı.
Bu yapıda bulunan fişekhanenin bir kısmı loft, bir kısmı ofis ve çarşı olarak
işlevlendirilmiştir. Hamam ise sergi ve sanat işlevi ile kullanılmakta, top
fabrikası dökümhane ise kültür merkezi olarak kullanılmaktadır. Komutanlık
binası ise sosyal merkez olarak kullanılmakta, çocuk oyun alanı bulunmaktadır.
Üsküdar’da bulunan ve yeniden işlev verilen diğer bir yapı ise Tarihi tramvay
hangarıdır. Yapı Bağlarbaşı bölgesindedir. Altunizade’ye yakınlığı nedeniyle
merkezi bir konumdadır. Tramvay hangarı olması planlanan yapı, atlı
tramvayların kaldırılmasıyla işlevini yitirmiştir. Osmanlı Devleti'nin son
yıllarında inşasına başlanmış ve 1928 yılında tamamlanmıştır. Mimarının Ali Talat2
Bu yapının önemli diğer bir özelliği de dünyanın ilk seri atışlı sahra topunun burada
döküldüğü çizim ve tasarımlarının Alman Krupp firmasına II. Abdülhamit’in izniyle
verildiğidir.
2
Birinci Ulusal Mimari Akımı’nın önemli mimarlarındandır. (1869-1922)
1
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Bey olduğu bilinmektedir. Yapıda elektrik üretmeye başlanmıştır. Daha sonra
tramvay hangarı olarak kullanılmış ve İETT otobüslerinin bakım onarım ve
garaj olarak kullandığı işlevi de olmuştur.

Şekil 2: Tarihi Tramvay Hangarı (Yazar arşivi)
Üsküdar’da bulunan tarihi tramvay hangarı günümüzde kütüphane kafe işlevi
ile ders çalışma, kitap ödünç alma ve kafe ve sergi mekanı işlevlerine yer
vermektedir. Yapının kulesi ise İyi ki Üsküdar var platformu tasarım ofisi
işlevinden sonra mozaik atölyesi işlevi ile kullanılmaya devam etmektedir
(Şekil 2).

Şekil 3: Tarihi tramvay hangarı, Nevmekan kafe iç görünümü(Yazar arşivi)
Yapı, yeniden işlevlendirilmesinin ardından kitap kafe olarak kullanılmaya
başlanmıştır. Zemin kat ve asma katta oturma alanları, ders çalışma, dinlenme,
yeme içme gibi işlevlere yer vermektedir. Zemin katta kafe bölümünün tatlı
bankosu, kasa ve kitaplıklar ile oturma alanları bulunmaktadır. İçerisinde bir
adet de atlı tramvay sergilenmektedir. Yapının içinde bulunan vinç ise elektrik
santrali olarak kullanıldığı dönemde trafoları taşımak için kullanılmaktayken
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günümüzde mekanda konser ve söyleşi düzenlendiğinde kullanılan sahneyi
taşımakta ve kullanılmadığında havada tutmaktadır.

Şekil 4: Tarihi tramvay hangarı, Nevmekan kafe iç görünümü(Yazar arşivi)
Asma katta ise bir piyano ve oturma birimleri yer almaktadır. Tarihi bir tramvay
zemin katta sergilenmektedir. Yapıya merkezden giriş verilmiştir ve bu girişin
sağ tarafında bulunan alt kata inen merdivenlerle sergi salonuna geçilmektedir.
Yeni verilen kütüphane kafe işlevi geçmişin izlerini de barındırmakla
birlikte mimari kimliğinim ettirerek terk edilmiş bir mekan hissinden uzaklaşmış
bulunmaktadır (Akaydın , vd .2018).
2.

Selimiye Hamamı

Yeniden işlevlendirilen ve Üsküdar’da bulunan diğer bir yapı ise tarihi Selimiye
hamamı olmuştur. Çalışmanın konusunu da kapsayan bu yapı kültürel amaçla
kullanılan bir yapı haline gelmiştir. Hamam yapılarının bazıları günümüzde
orijinal işlevi ile korunmakta, bazıları restore edilmeyi beklemekte ve bazısı ise
farklı işlev ile günümüz ihtiyaçlarına göre işlevlendirilmektedir.
2.1. Hamamın Teknik Özellikleri
Suyun ısıtılmasıyla insanların yıkanarak temizlenmesi için yapılan yapılara
hamam denilmektedir. Sıcak olmak (hamm) anlamıyla Arapça’dan geçmiş
kelimedir. Sözlük anlamı olarak ısıtılan yer anlamı taşımaktadır. Romalılar
zamanında da mekanın içinde sıcak havanın dolaştırılmasıyla ısıtma sistemiyle
kullanılmıştır. Romalılar döneminde de hamam yapıları yıkanma işlevi dışında
dinlenme, kitap okuma gibi işlevlere sahip yapılar olmuştur. İslam dininde
temizliğe önem verilmesiyle hamam sayıları da artmıştır. İslam şehirlerine özgü
yapılar olarak cami ve hamam yapıları söylenmektedir.
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İslam coğrafyalarında inşa edilen hamamların ısıtma teknikleri ve bazı
işlevsel bölünmeleri benzerlikler taşımalarına karşın, tarihî süreçte kendine ait
bir yapılanma gösterdiği söylenebilmektedir. Bu anlamda İslam şehirlerine özgü
yapıların arasında cami ve hamam yapılarının olduğu söylenebilir. Osmanlı
Devleti’nin yerleşiminin olduğu alanlarda da Roma ve İslam dönemi yapı
kültürlerinin devamı olarak hamam yapılarının inşa edildiği görülmektedir.
Bunun yanında Osmanlı döneminde inşa edilen hamamların, doğrudan Roma
geleneği yerine Osmanlı öncesi diğer İslam devletlerinin hamam kültürüyle
daha çok ilişkisi bulunmaktadır.
Hamamlar, özel hamamlar ve genel hamamlar olarak sınıflandırılmakta,
tek ve çift hamamlar olarak da ayrılmaktadır. Tek hamamlarda erkekler
için yapılmış olup, kadınlar belli saatlerde hamamı kullanmaktadır. Çifte
hamamlarda ise kadınlar kısmı erkekler kısmına göre genellikle küçük tutulmuş
ve mahremiyet nedeniyle kapısı tali yola açılmaktadır. Hamamlar yıkanma
dışında eğlenme amacı, kadınların görücü usulü kız beğendiği yer olarak da
kullanılmıştır (Ertuğrul, A. 2009).
Temiz su, hamamlara sarnıç, kuyu vb. su kaynaklarından gelmiştir.
Hamamlara gelen su, su deposunun duvar örgüsü içinde yerleştirilmiş olan
maslak adı verilen dağıtım merkezinden geçmekte ve içerideki bölümlere
aktarılmaktadır. Bu maslağa gelen sular da soğuk su deposuna gelmekte, başka
bir delikten ise şadırvan ve ılıklıktaki tuvaletlere gönderilmektedir.
Mahremiyetin sağlanması için ve ısı kaybının da minimumda olması için
gün ışığı mekanın üzerindeki ışıklıklar ile sağlanmıştır. Duvarlardaki nişlerde
de şamdan ve kandil yakılmaktadır. Bu yapıların dış cepheleri de sade yapılarak
iç yüzeylerde çini vb süslemeler kullanılmıştır. Malzeme olarak bakılacak
olursa büyük hamam kubbelerinin kurşunla kaplandığı görülmektedir. Bazen
daha ucuz olan taş malzeme, kiremit ile kaplanmıştır. Mermer kurnalarda taş
işçiliği kullanılmıştır. Sıcaklık bölümünde ise sütun bulunuyorsa başlıklarında
mukarnas3 ya da baklava kullanılmıştır. Gelin kurnası olarak tanımlanan
kurna ise daha süslemeli olarak kullanılmıştır. Zemin ve duvarlarda mermerin
kullanılması Türk hamamlarında Beylikler devrinden bu yana uygulanmaktadır
(Ertuğrul A.2009).

Mukarnas ya da mukarnes, İslam mimarisinin süsleme ve taşıyıcı geçiş tekniklerinden
biridir. İslam mimarisinde kullanılan bu teknik, prizmatik formların simetrik bir
harmonisini temsil etmektedir.
3
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2.2. Selimiye Hamamı ve Tarihsel Süreci
Selimiye hamamı, dönemin Nizamı Cedid askerlerine hizmet vermek için
Selimiye kışlası ile birlikte inşa edilmiştir. İşlevini yitirmiş olan Kavak
hamamı4 yıkılmış ancak hamam yapılırken yıkılan hamamın temellerinden
yararlanılmıştır. Aynı zamanda yapı, Selimiye külliyesinin bir parçasıdır.

Şekil 5: Selimiye kışlası görünümü ve
Selimiye hamamı Google maps görünümü,2022
Hamamın dışında bu külliyenin içerisinde atölyeler, mumhane, mescit, dükkanlar
vb. bulunmuştur. Selimiye külliyesi Harem iskelesine yakınlığı ile de bölgeyi
daha cazip hale getirmiş aynı zamanda çevresinin gelişimini de olumlu yönde
etkilemiştir. Selimiye Camii de 1805 yılında ibadete açılmış ve bu bütünlüğün
parçası olarak tanımlanmıştır. Yapı barok üslubundadır.1962 yılında Albay
Ferit Erdoğan tarafından hamamın onarılmasına çalışılmıştır. Ilıklık, sıcaklık,
külhan bölümleri özgün olmakla birlikte soğukluk bölümü değiştirilmiştir.
Ilıklık kısmında odalar ve tuvaletler vardır. Sıcaklık bölümünü büyük bir kubbe
örtmektedir, etrafını dört halveti ve beşik tonoz örtülü ve beşik tonoz örtülü üç
eyvanı bulunmaktadır. Klasik hamam şemasına sahiptir.
2.2.1. Hamamın Yenilenme Aşaması:
Yeniden işlevlendirme veya uyarlanabilir yeniden kullanım mimarisi, asıl
yapım amaçlarını yitiren binaları farklı kullanımlar veya işlevler için aynı
zamanda tarihi özelliklerini korurken yeniden kullanma sürecidir. Dünyada bu
tür uygulamaların sayısı giderek artmaktadır. Selimiye hamamında da yıkanma
işlevinde olan yapının kültürel bir mekan dönüşüm süreci oluşmuştur. Sergi,
kitap okuma, yeme içme işlevlerini barındıran bir yapı haline gelmiştir.
Kavak Saray, şimdiki Selimiye Kışlası arkasında, Talimhane Meydanı adını verdiğimiz
yüksek plâtform üzerinde idi. Sultan III. Selim’in mimarı, kızkardeşi Hatice Sultan’ın
ressamı M. Melling 1805 yılında hazırladığı Voyage Pittoresque de Constantinople et
des Rivers du Bosphore adlı kitabında, Kavak Sarayı’nın bulunduğu yer, hazırladığı
harita ve resimlerde belirtmiştir.
4
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Şekil 6:Selimiye Hamamı cephe görünümü(Yazar arşivi)
Önceki yenilenme aşamasında betonarme olarak tekrar inşa edilen soğukluk
bölümü aslına uygun hale getirilerek ahşap karkas ve kaplama ile yapılmıştır.
Çimento esaslı sıva ile kaplanan taş yüzeyler hamam bölümünde tekrar
ortaya çıkarılmıştır. Kalem işi detaylar da raspa5 çalışmasıyla yeniden ortaya
çıkarılmıştır. Müştemilat kısmı da tekrar yapılmıştır.
Yeni işlevinde Dünya edebiyatı, Türk edebiyatı, felsefe, çocuk kitapları vb.
okuma ve ödünç alma için kullanılmakta, ders çalışma, sergi ve aynı zamanda
kafe işlevi de bulunmaktadır.

Şekil 7:Sergileme alanı(Yazar arşivi)
Raspa işlemi : Kesici aletler, freze, torna, eğe ve planya sonucunda ede edilen yüzeyler
üzerinde pürüzler ve sert yükseklikler meydana getirebilmektedir. Tüm bu pürüzler
raspa adı verilen kesici aletle ortadan kaldırılır. Raspa ile yapılan işleme de raspalama
adı verilmektedir.
5
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Hamamın zemininde temperli cam6 kullanılmıştır. Bu alan sergileme bölümü
olarak kullanılmaktadır. Bu zemin sayesinde zeminde bulunan tarihi detaylar da
sergi alanını ziyaret edenler tarafından görülmektedir.

Şekil 8: Giriş bölümü ve kitaplıklar (Yazar arşivi).
Yapının merkezinde bulunan havuzun yanına bekleme icin oturma elemanı
yerleştirilmiş ve sarkıt avize bu merkeze yerleştirilmiştir. Yapının odalarında
kitaplık her bölümde bulunmakta ve ders çalışma ya da yemek yeme vb. işlevler
için masalar ve sandalyeler bulunmaktadır.

Cam zemin iç mekanlarda doğal ışığın binanın en uzak köşelerine ulaşmasını sağlar,
çalışma ve kamusal alanları genişletmektedir. Dış mekanlarda camdan köprüler
uygulanabilmektedir. Güneş ışınlarından etkilenmez, her iklimde kullanılabilir ve pas
tutmaz.Çelikten daha hafiftir.Sertleştirilmiş cam olarak da bilinen temperli cam güvenlik
camlarının bir çeşididir. Isıl ve kimyasal işlemlere tabi tutularak normal cama kıyasla
daha yüksek mukavemetli olması sağlanır. Kırıldığı zaman büyük parçalar halinde
değil küçük taneli buz parçacıkları görünümü veren kısmi kırıklar halinde dağılırlar.
Dağılan bu parçaların yekpare şekilde kırılan düz camlara nispeten daha az yaralama
riski oluşturmaları beklenmektedir.
6
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Şekil 9: Sergileme alanı (Yazar arşivi)
Kubbeden giren güneş ışığının yanında aydınlatma olarak zeminde ve duvar ile
tavan arasında aydınlatma kullanılmaktadır.

Şekil 10: Nevmekan Selimiye - Walkposer(Yazar arşivi)
Hamamın yıkanma bölümü korunmuş ve zeminde temperli cam ve aydınlatma
kullanılmıştır. Kitap kafe olarak kullanılan bölümde ise farklı alanlarda kitaplar
ahşap kitaplıklar içerisinde depolanarak istenildiğinde ödünç verilebilmekte ya
da kafe içerisinde incelenmektedir.
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Şekil 11: Islak hacimler (Yazar arşivi)
Islak hacimlerde zeminde tarihi hamamın dikdörtgen formlu hela taşı bulunmakta
ve zeminde temperli cam uygulaması ile görülmektedir. Alaturka tuvaletin
üzerine klozet yerleştirilerek eski ile yeni tuvalet bir arada kullanılmıştır.
Sonuç
İnsanların ihtiyaçlarının zaman içinde değişmesi nedeniyle mekânsal olarak
ihtiyaçlar da değişmektedir. Kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayamayan asıl işlevini
yitirmiş olan yapılara yeniden işlev verilebilmektedir. Bunun sonucunda ise
bu yapılar tekrar farklı bir işlev ile kent yaşamına katılabilmektedir. Selimiye
hamamında olduğu gibi bir kütüphane kafe ya da tarihi tramvay hangarının
dönüştürülmesiyle oluşturulan kafe ve kütüphane, sergi mekanı gibi işlevlerin
verilmesi de görülmektedir. Fişekhane yapısının yeni işlevinde kültür merkezine
dönüşmesi, tarihi Beykoz ahır binalarının ise cam billur müzesine dönüşmesi
gibi uygulamalar günümüzde görülmektedir.
Bunun gibi yapılarda oluşturulan işlevsel dönüşümlerde yapının mevcut
hali mümkün olduğunca korunmaktadır. Yapının aslının korunması ön
planda olduğundan yeni işlev uygulanırken de kullanıcının gereksinimleri de
düşünülerek tasarım uygulanmalıdır.
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•
•
•

•

Tarihi yapıların korunması konusunda toplum bilincinin oluşması da
önemlidir. Yasa ve yönetmeliklerle koruma ile ilgili şartlar oluşturulmalıdır.
Tarihi yapılarda yeni bir işlev düşünmeden önce özgün algısını bozmayacak
şekilde kullanım tasarlanmalıdır.
Tarihi yapının mimari özellikleri ve yeni tasarlanan işlevin gerektirdiği
işlevsel zorunluluklar birlikte değerlendirilerek bu dönüşüme karar
verilmelidir.
Yapıda geriye dönüşü olmayacak şekilde müdahalelerde bulunulmamalıdır.

Selimiye hamamının dönüştürülmesinde de hamamın görünümünde müdahale
olmadan zeminde şeffaf malzeme kullanımı ile sergi vb. işlevler verilmektedir.
Sergideki eserler ve mekana olumsuz müdahale olmaması bakımından görevliler
de bulunmaktadır.
Tarihi yapılar kente sundukları yeni fonksiyonlarla kimi zaman
fabrikadan kültür merkezine, hamamdan kitap kafeye ve sergi salonuna
dönüşebilmektedirler. Bunun sonucu olarak sosyal ve kültürel ihtiyaçlara cevap
verebilmekte, sanat, kültür sergileme işlevlerini bir arada tutabilecek bir mekan
tasarlanmış olabilecektir.
Tarihten günümüze yıkanma, temizlenme amacı ile kullanılmakta olan
hamam yapıları Roma ve Türk hamamı olarak tanımlanmaktadır. Bu mekanlar
medeniyetler için önemli mekanlar olmuştur. Hala günümüzde orijinal işlevini
sürdüren tarihi hamamlar, otellerde yer alan hamamlar vb. olarak turistik
amaçla veya geleneksel olarak kullanılmaktadır. Ancak her evde olan banyo,
duş ve modern hayatın getirdikleri ile hamamların gelirleri azalmış ve mevcut
olan hamamların bazıları işlevini yitirmeye başlamıştır. Kullanım dışı kalan bu
mekanlar tarihi öneminin yanında estetik unsurları ile de dikkat çeken mekanların
kullanım dışı kalması ile harap duruma gelmesi söz konusu olmaktadır. Turistik
amaçla restore edilerek kendi işlevini sürdüren hamam yapılarının dışında
restore edilerek farklı işlev verilip kullanıma açılanları da bulunmaktadır.
Üsküdar Belediyesi tarafından işlev verilen, “Nevmekan Selimiye” olarak
adlandırılan ve kullanıma sunulan bu kitap kafe ve sergi işlevlerini taşıyan
Selimiye hamamı da bu dönüşüm sürecinden geçmiştir. Doğru işlevlendirilen
yapılar kentin gereksinimlerini de göz önüne alarak tasarlandığında yapının
korunması da olumlu yönde etkilenmektedir. Bu çalışmada incelenen yapı ile
verilen diğer örneklerde son yıllarda yapılan yenileme çalışmaları ile kültürel
projelerin ortak sürdürülmesini göstermektedir. Nitelikli yeniden kullanım
projelerinde binanın özgünlüğüne saygı ve çağdaş teknik malzeme ile çözümler
getirilerek asıl binadan yapılan yenilemenin ayrılması da önem taşımaktadır.
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Bu sayede yapılan uygulamada katmanlar algılanabilmekte ve yeni kullanım ile
eskinin bütünleşmesi farkındalık oluşturabilmektedir.
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1. Giriş
Konut kelimesinin tanımına Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğünden
bakıldığında İnsanların içinde yaşadıkları, yatıp kalktığı apartman gibi yer,
mesken, ikametgâh olarak belirtilmektedir. Sözlük anlamının dışındaki
tanımlamalar incelendiğinde genel olarak barınma ihtiyacının karşılanması
amacı ile oluşturulmuş yaşam mekânlarından, tarihsel süreçte geçirmiş
olduğu değişiklikler ile sadece barınma ihtiyacını karşılamak amaçlı olması
tanımı genişleyerek birlikte sosyal ihtiyaçları da karşılayan bir unsur haline
dönüşmüştür. Konut kavramını sadece bir barınak olarak değil, bireylerin
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mahremiyetini sağlayan, kendilerini güvende hissetmelerine olanak tanıyan bir
mekan olarak tanımlamak da doğru olacaktır (Esen, 2019).
2.

Toplu Konut Kavramı

2.1. Toplu Konut Kavramının Tanımı
Toplu konut denildiğinde ilk akla gelen birden fazla sayıda konutun bir arada
inşa edilmesi olsa da toplu konut kavramını sadece sayı olarak incelemek
doğru olmayacaktır. Toplu konutlar birden fazla konutun oluşturduğu aynı
zamanda kullanıcı ve yapısal ilişkileri açısından ekonomik, sosyal, toplumsal
ve psikolojik ilişkilerden meydana gelen bir bütün olarak tanımlanabilir. Toplu
konutlar tasarlanırken geleneksel mahalle ilişkilerini içerisinde barındırabilme
özelliği de öne çıkmaktadır.
2.2. Toplu Konut Üretiminde Proje Yönetiminin Gerekliliği
Özellikle sanayi devrimi sonrasında kentlerde artan iş imkânları köyden kente
göçü arttırmış ve kent nüfusu hızla artması sonucunda eldeki konut stoku
yetmeyince yeni konut gereksinimleri ortaya çıkmıştır. Bu dönemde üretilen
konut biçimlerinde çeşitliliğin artması yeni teknolojik gelişmelerin takibini
zorunlu hale getirmiştir. Bu durum daha hızlı sürede konut üretebilme, daha çok
sayıda konut üretebilme arzusunu doğurmuştur. Endüstri devrimi sonrasında
toplumda oluşan sınıf farklılıkları sonucunda yapı ihtiyaçlarının ve isteklerinin
de değişmesi yeni üretim modellerinin oluşmasına yol açmıştır.
Dar gelirli grupların ihtiyaçlarına yönelik konut politikaları, yüksek gelirli
sınıfın istekleri ve taleplerine yönelik konut politikaları günden güne gelişmeye
devam ederken konut üreticileri üretim süreçlerinde daha sistemli bir üretim
modeli arayışında bulunmuşlardır.
Projelerdeki süre ve maliyet açısından gecikme ve sapmalar önemi
göz ardı edilemeyecek ekonomik kayıplara yol açmakla beraber, prestij ve
verim kaybına da neden olmaktadır. Bu nedenle projelerin ölçeği büyüdükçe
ve karmaşıklaştıkça proje yönetimi de bir gereklilik olmaya başlamıştır.
Özellikle toplu konut projeleri gibi büyük ölçekli projelerin uygulanmasında
süre ve maliyet açısından gecikme ve sapmaların en aza indirilmesi için proje
yönetiminin uygulanmasına önem verilmelidir. Projelerin her evresinin titizlikle
takip edilmesi, incelenmesi, raporlanması ve olası sorunlarda ivedi olarak gerekli
tedbirlerin alınarak uygulanması gereklidir. Böylelikle hem işveren ve yüklenici
firmaların zamandan ve maliyetten tasarruf sağlamalarına hem de sektörel güven
ve prestij kayıplarının da önüne geçilmesine katkıda bulunulacaktır.
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3.

Proje Yönetiminin Tanımı ve Proje Yönetim Evreleri

3.1. Proje ve Proje Yönetiminin Tanımı
Başlangıç ve tamamlanma noktası belli olan, amacı ve bütçesi net bir şekilde
tanımlanmış ve bir defa olmak üzere gerçekleştirilen faaliyetlerin tamamına
proje denir (Timurlenk, 2018). Bir projenin diğer faaliyetlerden ayıran en
önemli özelliği her defasında benzersiz, kendine has yeniden planlama yapılan,
organizasyonel süreç içerisinde ilerleyen yapısı olmasıdır. Proje yönetimi
ise, projelerin amaçlarına ulaşması için proje faaliyetlerinin planlanması,
programlanması ve kontrol edilmesidir (Coşkun ve Ekmekçi, 2012, s.39-53).
Projenin ürüne dönüşme sürecinin her aşamasının planlanması, titizlikle takip
edilmesi ve bütçe, kalite ve süre açısından hedeflenen amaca ulaşılabilmesi
adına kontrollerin düzenli yapılması gerekmektedir. Proje yönetimi sorunları
ortadan kaldıracak yöntemleri içerisinde barındıran ve başarılı sonuç almayı
hedefleyen bir süreçtir. Planlı ve sistemli bir yöntem uygulanarak başarıya
ulaşmak kaçınılmazdır (Toltar ve Komurlu, 2018, s.8).
3.2. Proje Yönetim Evreleri
Proje yönetimi birbirini takip eden ve birbiri ile ilişikli beş evreden meydana
gelmektedir. Bu evreler birbirinden kesin olarak ayrımı yapılamayan birbiri ile
iç içe ve peşi sıra gerçekleşen aşamalardır.

Şekil 1: Proje Yönetimi Süreçleri ve Bunların
Birbirleriyle Olan Etkileşimi (Er, 2019).
3.2.1.

Başlatma Evresi

Bu evrede projenin tanımı iyi yapılmalıdır. Proje fikirlerinin değerlendirildiği,
ön fizibilite çalışmalarının yapıldığı, projenin yerinin uygunluğunun
değerlendirilmesi ve projenin yapılmasının ne kadar doğru olduğunun tartışıldığı
evredir. Organizasyonel yapıların, kaynakların ve uygulanacak stratejilerin ana
hatlarının belirlenmesi gerekmektedir.
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3.2.2.

Planlama Evresi

İlk evrede belirlenen projenin net olarak tanımlandığı evredir. Bu evrede neyin ne
zaman yapılacağı, ne nerede, kim ne yapacak, kim nerede gibi soruların net olarak
cevaplarının belirlenmesi gerekmektedir. Yani projenin başlatma aşamasından
sonlandırma evresine kadar gerekli bütün süreçlerin, organizasyon yapılarının,
süre ve maliyet planlamalarının, karşılaşılacak sorunların çözümlerinin ve
tedbirlerinin, idari izin vb. gibi işlemlerin, fikrin ürüne dönüştüğü evreye kadar
ki tüm süreçlerin ve paydaşlarının net bir şekilde tanımlanması ve kararlar
alınması gerekmektedir.
3.2.3.

Uygulama Evresi

Planlama aşamasında planlanan projenin ürüne geçirildiği aşamadır. Başka bir
deyişle projenin yapımının gerçekleştiği evredir. Gerekli altyapının varlığı,
takımların oluşturulduğu, üretimin bütün organizasyonel yapısının belirlendiği,
alet edevat, makine ekipman, iş gücü faktörlerinin sağlandığı şartlarda ürünün
somut halde ortaya çıkarılmasıdır.

Şekil 2. Uygulama İşlemleri ve Aralarındaki İlişki (Toltar, 2019).
3.2.4.

Kontrol Evresi

Projenin uygulama aşamasındaki gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin takip ve
kontrol edildiği evredir. Kontrol evresi ürünün hedeflenen süre, bütçe ve kalitede
üretilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle proje yönetim ekiplerinde
nitelikli kalite kontrol birimleri oluşturularak kontrol evresinin sistematik bir
biçimde yürütülmesi sağlanmalıdır.
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Şekil 3. Kontrol İşlemleri ve Aralarındaki İlişki (Toltar, 2019).
3.2.5.

Sonlandırma Evresi

Projenin belirlenen hedefe ulaştığı, tamamlandığı evredir. Bu evrede alt işveren
hesapları kesinleştirilip ödenir ve kapatılır.
3.3. Süre ve Maliyet Yönetimi
3.3.1.

Süre Yönetimi

Projenin başında tanımlanan bütün faaliyetlerin hedeflenen süre içerisinde
tamamlanmasını sağlamak için gerekli bütün süreçleri içinde kapsayan yönetim
biçimidir. Bir projenin hedeflenen süresinde tamamlanabilmesi için, proje
başında maliyet ve bütçe, gerekli organizasyonel yapı ve süreçler, personel
organizasyonu, iş planlaması gibi süreçlerin iyi planlanması ve çerçevelerinin
iyi çizilmesi gerekmektedir.
Projelerde meydana gelebilecek aksamaları engellemek ve projeyi
süresinde tamamlayabilmek için kapsamlı planlamanın yapılması, süre
tahminlerinin doğru yapılması, süreç içerisindeki raporlamaların eksiksiz olarak
yapılması, yapımı tamamlanan işler ile süre çizelgesinin sürekli ve düzenli
olarak karşılaştırılarak değerlendirilmesi gerekmektedir (Yıldırım, 2014).

Şekil 4. Projelerde Zaman Yönetimi (Sönmez, 2007).
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Süre yönetimi sürecinde süre takvimi oluşturularak yapılacak faaliyetlerin süre
planlaması yapılır. Süreç içerisinde oluşturulan bu iş programı takip edilerek
süre yönetiminin kontrolü sağlanmalıdır. Eğer aksayan bir faaliyet varsa gerekli
tedbirler alınarak gerekirse süre planlaması toplam hedef süreyi uzatmadan
tekrardan gözden geçirilmelidir.
3.3.2.

Maliyet Yönetimi

Maliyet kavramı üretilecek ürünün planlanması, oluşturulması ve pazarlamasında
kullanılacak bütün faktörlerin parasal karşılığıdır. Yapım süresi ne kadar uzun
olursa olsun bir inşaatta yapılacak imalatların miktarları değişmeyeceğine
göre, o imalatların fiyatlarının ileriye dönük olarak hesaplanmasıyla, inşaatın
maliyetini ileriye dönük olarak da hesaplamak mümkün olur (Pehlivan, 2015).
Bir başka tanımla işverenin projesinin tamamlanması için ödemeyi gözden
çıkardığı toplam maliyeti ifade eden bütçedir (Er, 2019). Maliyet yönetimi ise,
projenin hedeflenen bütçede tamamlanabilmesi için proje ekibinin kaynak,
maliyet tahmini, bütçeleme ve maliyet kontrolü ile ilgili olarak bilmesi gereken
temel konuların ele alındığı faaliyetlerdir (Kurşunluoğlu, 2017).
Proje üretimi aşamasında başlangıçtan, tamamlanma evresine kadar
istenilen kalite, müşteriye sunulan tasarım ve diğer çeşitli isteklerin yerine
getirilebilmesi için gerekli olan kaynağı tarif ettiğinden dolayı maliyet yönetimi
en önemli aşamalardandır.

Şekil 5. Maliyet Yönetim Unsurları
4.

Toplu Konut Üretiminin Uygulamalı Örnek Üzerinden Süre Yönetimi
Ve Maliyet Yönetimi Açısından İncelenmesi

4.1. İncelenecek Toplu Konut Uygulama Örneğinin Tanıtılması
Kocaeli ili Başiskele ilçesi Yuvacık semtinde yer alan proje alanına inşa edilen 7
blok ve toplamda 312 daireden oluşan özel toplu konut projesidir.
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Şekil 6. Proje Alanının Konumunu Gösteren Harita Görselleri

Şekil 7. Zeray Güneşi Toplu Konut Projesinin
Uygulama Öncesi Render Görseli
Projeye dair genel bilgiler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Projenin Adı: Zeray Güneşi Toplu Konut Projesi İnşaatı
Proje İşvereni (Sahibi): X İnşaat
Projenin Finansmanını Yapan: X İnşaat
Proje Kontrolörü: Yapı Denetim Firması
Yüklenici Firmalar: Y İnşaat, Z İnşaat, T İnşaat, V İnşaat
Sözleşme Tarihi: 20.07.2017
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7. Projenin Yapımına Başlandığı Yer Teslim Tarihi: 14.11.2017
8. Proje Tamamlanma Tarihi: 15.05.2019
4.2. Toplu Konut Uygulama Projesi Örneğinin Proje Yönetim Evrelerinin
Süre ve Maliyet Yönetimi Açısından İncelenmesi
4.2.1.

Başlangıç Evresi

İşveren firma genel müdürlüğündeki teknik müdürlük birimi tarafından her
imalat kaleminin keşifleri ve yaklaşık maliyetleri önceden hazırlanmıştır.
Projenin tamamlanma tarihi Aralık 2018 hedefi konularak, projenin toplam
süresi 12 ay olarak hedeflenmiştir.
Bu çerçevede her iş kaleminin süre tahminleri yapılıp yaklaşık maliyetleri
hesaplandıktan sonra, tahmini bütçe belirlenmiş ve tahmini iş süreleri
hazırlanmıştır. Proje ihale süreci her iş kalemini kendi içerisinde ayırarak alt
işveren belirlenmesi ve işlerin belirlenen alt işverenlere ihale edilmesi şeklinde
yürütülmüştür.
Tablo 1. Zeray Güneşi Toplu Konut Projesi 1 Blok İçin
Kaba İnşaat İşleri Keşif Özeti Tablosu.
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Birim fiyatlar belirlenirken birim fiyatı analizi yapılmış, aşağıdaki formüle göre
hesaplanmıştır: Birim Fiyat (TL) = Esas Giderler (TL) + Genel Giderler (TL)
+ Kar
4.2.2.

Planlama Evresi

Firmalardan gelen teklifler sonucu belirtilen keşif tutarına en yakın teklif
veren firma Y İnşaat ile A-B-C Bloklar için, Z İnşaat ile E-F-G Bloklar için
kaba inşaat işleri sözleşmesi imzalanmıştır. D Blok işin işleyişine göre
opsiyonel bırakılmıştır. İş kalemleri teklif alma usulü ile belirlenen firmalara
ihale edildikten sonra sözleşmeleri imzalanmaya başlanırken, idari müdürlük
tarafından da yapı ruhsat belgesi alma süreçleri ilgili belediye kurumlarınca
devam etmiştir. Bu süreçte yaşanan belediyenin isteklerine karşın proje
uyumsuzlukları ve bu sebeple gerçekleşen proje revizyonlarının hazırlanması,
onay süreci uzadığından uygulama evresine geçiş yaklaşık 4 ay gecikmiştir
(Sözleşme Tarihi: 20.07.2017, Yer teslim tarihi: 14.11.2017). Bu da iş tesliminin
gecikmesi, hazırlanan iş programlarında revizeler, hazırlanan bütçe planlarında
revizelere yol açmıştır.
4.2.3.

Uygulama Evresi

Başlatma evresinde ihale edilen iş kalemleri, planlama evresinde iş programları
hazırlanarak her iş kalemi niteliğine ve sınıflandırma biçimine göre alt
yükleniciler ile sözleşmeler hazırlanarak karşılıklı imza altına alındıktan
sonra idari ve yasal tüm süreçlerin de tamamlanması üzerine uygulama evresi
başlamıştır. Bu evrede incelenen örnekler iş programında yaşanan aksamalar ve
bütçe planında meydana gelen sapmalar açısından belirli iş kalemleri özelinde
seçilmiştir. Bu iş kalemleri şu şekildedir;
1.
2.
3.
4.
5.

Kaba İnşaat İşleri,
Alçı Sıva İşleri,
Cephe PVC Doğrama İmalatları,
Cephe Prekast Kaplama İmalatları,
Çevre Altyapı ve Peyzaj işleri,

Planlama evresi devam ederken diğer iş kalemlerinden ayrı olarak ihale edilen
ve işveren firmanın kendi ekskavatör iş makinesi ile hafriyat çalışmalarına
başlanmış olup üç bloğun (A-B-C Bloklar) temel kazıları kaba inşaat işlerine
başlanmadan önce tamamlanarak kaba inşaat işleri grobetonları (temel altı C16
beton uygulaması) dökülerek 14.11.2017 tarihinde Y İnşaat (B ve C Blok),
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Z İnşaat (A Blok)’a yer teslim belgesi ile teslim edilmiş ve kaba inşaat işleri
başlamıştır.
Kaba inşaat işleri planlama aşamasında imzalanan sözleşmeler ile üç
blok Y İnşaat’a, üç blok Z İnşaat’a ihale edilmiş, bir blok opsiyonel olarak işin
durumuna, zamanında tamamlanmasına, teknik şartnamede belirtilen kalite
ve diğer fenni standartlara uygunluğuna göre daha başarılı olan firmaya ihale
edilmek üzere bırakılmıştı. Kaba inşaat işlerinde yaşanan gelişmeler ve ilerleyen
süreç sonrasında Y ve Z inşaatların her ikisinin de üzerlerindeki iş yükünü ancak
idare edebilecek kalifiye ekiplerinin bulunması, iş programında aksamaların
yaşanması sonrasında daha öncesinde opsiyonel olarak bırakılan D Blok T
İnşaat firmasından teklifler alınarak aynı birim fiyatlar ile sözleşme imzalanmış
ve D Blok kaba işlerinin ayrı bir alt yüklenici tarafından yürütülmesine
karar verilmiştir. Böylece üç alt yüklenici firmanın da iş programları toplam
süreyi değiştirmeyecek şekilde yeniden revize edilmesi yoluna gidilmiş ve iş
programındaki aksamalarının önüne geçilmeye çalışılmıştır.

Şekil 8. C Blok Temel Kalıp ve Donatı Montajları
Tamamlandıktan Sonra Beton Dökülmesi.
Kaba inşaat işlerinin uygulama süresince süre yönetimi açısından bakıldığında
her bir alt yüklenici firma ile iş programının aksamasına yol açan yaşanan en
temel sorunlar şu şekilde sıralanabilir;
1.
2.
3.
4.

Ekip sayılarının yetersizliği,
Ekiplerin kalifiye personel durumları,
Projenin tasarımına adapte olunmasındaki yaşanan problemler,
Ana firma yetkilileri ve proje müellifleri tarafından planlama aşamasında
öngörülemeyen ya da ihmal edilen projelerdeki detayların ortaya çıkması.
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Maliyet yönetimi açısından uygulama örneğine bakıldığında ise bütçe planındaki
sapmalara sebep olan sorunlar ise şu şekilde sıralanabilir;
1.
2.
3.
4.

İlave makine ve ekipmanların temin edilmesi ve iş makinesi arızaları
Bütçe planına dahil edilmeyen maliyet kalemlerinin ortaya çıkması,
Personel sirkülasyonu,
Proje revizelerinin mali değeri ve bu revizelerden kaynaklı ilave birim fiyat
artışları,
5. Projede uygulama aşamasında fark edilen ilave işlerin uygulanması ve
bunların karşılığında ek yevmiye ücretlerin ödenmesi.
Süre ve maliyet açısından yaşanan bütün bu aksamalar proje yönetimi ile ilgili
kararların uygulamaya adapte edilmesi ile azaltılmaya çalışılmıştır. Düzenlenen
haftalık koordinasyon toplantıları ve şantiye raporlamaları sayesinde sürecin
düzenli olarak takibinin yapılması ile ivedi şekilde gerekli tedbirler alınarak
minimize edilmiştir.

Şekil 9. Kaba İnşaat İşleri Uygulama Aşaması
Kaba inşaat süreci şantiye bütünü açısından tamamlanmadan her blok kendi
bazında tamamlandıktan sonra ince iş kalemleri uygulama sürecine sırayla
girmiştir. Bu aşamada süre ve maliyet açısından hedeflenen tablo ile yaşanan
tablonun kıyaslanması özellikle uygulama süresince aksamalarının etkisinin
büyüklüğüne göre bazı örnekler üzerinden incelenecektir.
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Şekil 10. Alçı Sıva İşlerinin Uygulama Aşamasından Bir Örnek.
Alçı sıva işleri başladığında kaba inşaat süreçlerinde betonarme elamanlardaki
kısmi kalite sorunları (şakülsüzlük vb.) veya duvar imalatlarında mastarsızlık,
terazide olmama sorunlarından kaynaklı alçı sıva işlerinde bütçe planında
aksamalara sebep olan durumlar yaşanmıştır.
Örneğin sıva işlerini üstlenen alt yüklenici yetkilileri çıkan sıva farklarından
dolayı birim fiyat artışı istemiş (m²’ye kullanacağı alçı keşif aşamasında 18 kg
iken, 20 kg olacağını iddia ederek fiyat farkı talepleri olmuştur) ve bir önceki
iş kalemlerinde hatalı üretildiği sonradan fark edilen kısmen bazı ilave işler
için de yevmiye talebinde bulunmuştur. Bütün bu sorunlar teknik müdürlük
yetkilileri ve saha teknik ekipleri tarafından yapılan bir keşifle irdelenmiş alt
yüklenicinin gerekli yerlerde uygun görülen yevmiye talepleri kabul edilmiş ve
birim fiyatlarda 1 TL’lik artışa gidilmiştir.
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Şekil 11. Cephe PVC Doğrama İmalatları
Uygulama Aşamasından Bir Fotoğraf.
Cephe PVC doğrama imalatlarında uygulama aşamasına geçilmeden ilgili alt
yüklenici firma ve saha teknik ekipleri birlikte keşif gezisi düzenleyerek yerinde
ölçüler alınmıştır.
Ölçülerin alındıktan sonra şap imalatları tamamlanmayan daireler, prekast
imalatlarının PVC Doğrama imalatlarından önce başlamış olması ve birbiri ile iç
içe geçiş imalat kalemlerinin artması sebebi ile bazı sorunlar ile karşılaşılmıştır.
Örneğin prekast cephe sütunlarının boy doğrama kenarlarından geçiyor olması
ve doğramanın oturacağı yan duvarlarda prekast alınların dönülmesi sebebi ile
doğrama boşlukları 7 ile 10 cm arasında daralmalar göstermiştir. Ölçüsü önceden
alınarak iş programındaki aksamalara tedbir amaçlı üretimi yaptırılan bir blok
malzemesi olan doğramalar sahaya ulaştığında imalat aşamasında uyuşmazlıklar
ile karşılaşılmıştır. Bu blokta ilave kırımlar, tadilatlar, ilave iş gücü ve geri
dönüşlere sebep olan bu aksaklıklar bütçe planında da sapmalara sebep olmuştur
(ilave işlerden dolayı ortaya çıkan birim fiyat artışları, ölçü değişikliklerinden
dolayı ortaya çıkan üretim birim fiyatı artışları, yevmiyeli işler ile yaptırılan
geri dönüşler vb. ). Diğer bloklarda ölçüler tekrardan revize edilerek üretim
birimlerine tekrardan bildirilmiş ve bu aksaklıkların diğer bloklarda minimize
edilmesi amaçlanmıştır.
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Şekil 12. Cephe Prekast Kaplama İmalatları Uygulama Aşamasından
Cephe prekast kaplama imalatlarının uygulama aşamasındaki işleyişine
değinilecek olursa parça üretimleri işverene ait şantiye dışında bir yere kurulmuş
atölyede yapılmaktaydı. Üretilen parçalar ana işverene ait nakliye araçları ile
montaj için sahaya getiriliyor ve malzeme depolama alanına indiriliyordu.
Üretim aşamasında yaşanan aksamalar (günlük üretilmesi gereken parça sayısı
hedefine ulaşamama, üretim ekiplerinin sayı ve kalifiye durumları açısından
yetersiz olması, nakliye yapılacak araçların başka imalat kalemine ait malzeme
sevkiyatında kullanılması ya da sahada malzeme indirilirken beklenilen süre,
üretim atölyesinin şantiye dışında olması ve yol süresi vb.) prekast imalatlarının
iş programında geri kalmasına neden olmuştur. Prekast kaplama imalatlarında
iş programında yaşanan aksaklıkların önüne geçilebilmesi adına, farklı ilave alt
yükleniciler ile sözleşme imzalanmış ve blok iş yükleri paylaştırılmıştır. Ayrıca
sadece prekast işlerinden sorumlu teknik personel (inşaat mühendisi) istihdam
edilerek kontrolün ve takibin daha sıkı yapılması amaçlanmıştır. Her ne kadar
alınan tedbirler bir ölçüde fayda sağlasa da asıl sorun üretim atölyesinin
kapasitesi ve üretim hızı olması sebebi ile prekast imalatlarında birçok sorunla
karşılaşılmış ve iş programında yaklaşık 2 ay gecikilmiştir. Kendi içerisindeki
gecikme yaşanmasının yanı sıra cephe ile ilişkili peşi sıra takip eden neredeyse
diğer bütün iş kalemlerini olumsuz etkilemiş ve burada yaşanan iş programı
aksaması diğer imalatlara yansımıştır. Bütçe planı açısından incelenecek olursa
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üretim atölyesine planda ön görülmeyen kapasitesi daha güçlü döküm makineleri
temin edilmesi, ilave nakliye ve taşıma araçları temin edilmesi gibi ilave maliyet
kalemleri ortaya çıkarak bütçe planında da kendi iş kalemi içerisinde %16
oranında sapmaya sebep olmuştur.

Şekil 13. F Blok Cephe Genel Görünümü ve Çevre Peyzaj Çalışmaları.
İmalatlar hem içerde hem dışarda büyük ölçüde teslim aşamasına yaklaşırken
çevre altyapı işleri ve peyzaj düzenlemeleri de hızla devam edip bir ay gibi
rekor süre ile tamamlanarak iş programındaki kısmi de olsa gecikme geriye
çekilmiştir. Altyapı ve peyzaj düzenleme işleri işveren bünyesindeki ekipler
ve işverene ait malzeme tedarik yerleri sayesinde bütçe planında bir sapmaya
yol açmamış, aksine imalat aşamasının büyük çoğunluğunu firmanın kendi
bünyesinde çözmesi sebebi ile karlılık yakalanmıştır.
4.2.4.

Kontrol Evresi

Projenin mali, zaman ve performans yönünden kontrolü ağırlıklı olarak Zeray
İnşaat A.Ş. firmasındaydı. İmalat kalitesi açısından da kontroller genellikle
yapı denetim firması ve yine Zeray A.Ş. kalite kontrol birimi tarafından
yapılmaktaydı. Bu doğrultuda, projenin uygulama alanında sürekli olarak tam
zamanlı kalite kontrol mühendisleri bulunmaktaydı ve belirli periyotlar ile yapı
denetim firmasından da kontrol mühendisleri gelmekteydi. Örneğin her beton
aşamasında priz almamış betondan ve beton sonrası imalattan alınan numune
laboratuvarlara gönderiliyordu.
4.2.5.

Sonlandırma Evresi

Uygulama evresi tamamladıktan sonra, şantiye mobilizasyon sahası kaldırılması
ve ekiplerin tasfiyesi, iskân sürecinin tamamlanması ve konut aboneliklerinin
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alınması vb. gibi teknik, idari süreçlerin sona ererek projede hayatın başladığı
evredir. Projede teslimler 15.05.2019 tarihinde başlayarak sonlandırma evresi
tamamlanmıştır. Bu süreçten sonra işveren firma proje kullanıcılarına 2 yıl
daha bakım, onarım garantisi vererek bünyesinde bulunan site yönetim birimi
sayesinde projesinin uygulandıktan sonra da takipçisi olmaktadır.

Şekil 14. Projenin Tamamlandıktan Sonra Çekilmiş Fotoğrafı.
5.

Sonuç

Toplu konut projeleri gibi büyük ölçekli projelerde teknolojik çözümleri içerisinde
barındıran, her bir evresi titizlikle takip edilen sistemli bir mekanizmanın
olması gerekmektedir. Bu mekanizma yüksek disiplinli bir proje yönetimi ile
mümkün olacaktır. Proje yönetiminin önemini vurgulamak amacıyla incelenen
örnekte toplu konut üretiminin uygulama süresince her bir alt yüklenici firma ile
yaşanan ve iş programının aksamasına yol açan temel sorunlar tespit edilmiştir.
Ekip sayılarının yetersizliği, ekiplerin kalifiye personel durumları, projenin
tasarımına adapte olunmasında yaşanan problemler ile ana firma yetkilileri ve
proje müellifleri tarafından planlama aşamasında öngörülemeyen ya da ihmal
edilen projelerdeki detayların iş programında aksamalara sebep olması süre
yönetimi açısından oluşan temel sorunlar arasında sayılmaktadır.
Maliyet yönetimi açısından bakıldığında ise bütçe planındaki sapmalara
sebep olan sorunlar da tespit edilmiştir. İlave makine ve ekipmanların temin
edilmesi, bütçe planına dâhil edilmeyen maliyet kalemlerinin ortaya çıkması, İş
makinesi arızaları, personel sirkülasyonu, proje revizyonları kaynaklı ek fiyat
artışları ve uygulama aşamasında fark edilen ilave işlerin uygulanması sırasında
ortaya çıkan ek maliyetler olarak sıralanabilir.
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Çalışmanın sonucunda toplu konut uygulama projesinin uygulama
aşamasının 2019 yılının mayıs ayı başı gibi tamamlanarak proje kullanıcılarına
teslim tarihinden yaklaşık 5 ay sonra teslim edildiği gözlemlenmiştir (planlanan
teslim tarihi: 31 Aralık 2018, gerçekleşen teslim tarihi: 15 Mayıs 2019). Proje
tesliminde yaşanan 5 aylık bir gecikme, zaman yönetimi açısından firma için
büyük bir kayıptır. Ayrıca proje uygulama evresi sonunda bütçe planında %17
sapma meydana geldiği tespit edilmiştir. Proje genelindeki bütçede yaşanan
%17’lik sapma maliyet yönetimini açısından önemli bir kayıptır.
Süre ve maliyette yaşanan bu sapma ve gecikmeler gerek işveren firmaya,
gerek ana yüklenicilere ve alt yüklenicilere gerekse ülke ekonomisine olumsuz
olarak yansıyarak prestij ve güven kayıplarının yanında ciddi maddi kayıplara
da sebep olmaktadır.
Bu sebeple projeler ne kadar büyük ve karmaşık olursa, süre ve maliyet
açısından kayıpların en aza indirilmesi için proje yönetiminin uygulanması da o
oranda gerekli olmaktadır ve önemi günümüzde giderek artmaktadır. Projelerin
her evresinin titizlikle takip edilmesi, incelenmesi, raporlanması ve gerekli
tedbirlerin alınması ve uygulanması gereklidir. Bu hem işveren ve yüklenici
firmalara zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayacaktır, hem de güven ve
prestij kayıplarının da önüne geçecektir.
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Yeşil Bina

G

elişen teknoloji tüm sektörlerde olduğu gibi inşaat sektöründe de yeni
gelişmeler beraberinde getirmiştir. Özellikle 20.yüzyılın sonları ile 21.
yüzyılın başlarında inşaat sektöründe yeni teknolojilerin kullanımı,
yeni malzemeler ve yeni yönetim yaklaşımları gibi yenilikçi arayışlar inşaat
sektörünün çevreye daha fazla zarar vermesine neden olmaya başlamıştır. Bu
da inşaat sektörünü dünyaya çevresel olarak zarar veren en kritik sektörlerden
biri olmasına yol açmıştır. Günümüzde CO2 salınımının %40’ı, su kullanımının
%12’si, enerji tüketiminin %71’i ve atıkların %65’i bina ve yerleşimler nedeniyle
oluşmaktadır (URL1).
Yaşanan bu gelişmeler sonrası birçok kurum, kuruluş ve dernek sorumluluk
biliciyle harekete geçmiş ve yeşil bina, yeşil bina üretimi, sürdürülebilirlik
139
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gibi kavramlar üzerinden inşaat sektörünün yapılardan kaynaklanan karbon
salınımlarının azaltılması ve çevreye olan negatif etkilerinin minimize edilmesi
için bazı çalışmalar ve araştırmalar yapmaya başlamışlardır. Bu çalışma ve
araştırmalar, yeşil bina üretimi adı altında dünya çapında hızla gelişmektedir.
Yeşil bina, yapının inşa edileceği arazinin kararı itibariyle başlayan ve
yaşam döngüsü boyunca yürütülen, bütüncül bir yaklaşımla ve hem sosyal hem
çevre bilinci ile tasarlanan, iklime ve inşa edildiği bölgeye ait şartlara uyumlu,
ihtiyacından fazlasını tüketmeyen, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan
ayrıca doğal ve atık ortaya çıkarmayan malzemelerden üretilen, katılımcı ve
ekosistemlere duyarlı yapılardır (URL 1).
1.1. Yeşil Bina Hedefleri
Yeşil bina hedefleri şu şekilde sıralanabilir;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Binanın değişken durumlara uyumlu ve uzun ömürlü tasarıma sahip olmak
Enerjiyi verimli kullanmak
Kaynakları etkin kullanmak
Oluşan atığı azaltmak
Temiz su kaynaklarını korumak
Zararlı ve tehlike yaratabilecek malzemeleri kullanmamak
Sağlıklı ve güvenli olmak
İç mekanda hava kalitesini yükseltmek
Biyolojik çeşitliliği koruyarak zarar vermemek (Voinov ve Smith, 1994).

1.2. Yeşil Bina Bileşenleri
Yudelson (2009) tarafından, yüksek performanslı ve düşük maliyetli yeşil
binaların gerçekleştirilmesi için en temel 10 bileşen belirlenmiştir (Yudelson,
2009; Yılmaz, 2012).
Bu bileşenler;
•
•
•
•
•
•
•
•

Taahhüt etme
Liderlik
Hesap verme zorunluluğu
Süreç yönetimi
Bütünleşik tasarım
Enerji modelleme
Devreye alma
Sözleşme ve şartnameler
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•
•

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve Yaşam Döngüsü Maliyeti
Sürekli gelişim.

1.3. Yeşil Bina Üretiminde Karşılaşılan Zorluklar
Yeşil bina üretiminde karşılaşılan zorluklar aşağıda sıralanmıştır. Bunlar;
•
•
•
•
•
•
•

2.

Yeşil inşaat uygulamaları ve yeşil malzeme için daha yüksek maliyetler
İnşaat sürecinde teknik zorluk
Proje tesliminin farklı sözleşme biçimlerinden kaynaklanan risk
Yeni yeşil teknolojiler ve geri dönüştürülmüş malzemeler için uzun planlama
ve onay süreci
Yeşil teknolojilere aşina olmama
Proje ekibi üyeleri arasında daha fazla iletişim ve ilgi gerekliliği
Sahada yeşil inşaat uygulamalarını uygulamak için daha fazla zaman
gerekliliği (Hwang ve Ng, 2013).
Yeşil Bina Değerlendirme (Sertifika) Sistemleri

Çevreye zarar vermeyen ve enerji tasarrufu sağlayan yapım projelerinin
gündeme gelmesi ve uygulanmaya başlanması sonucunda, binaların yeşil
olarak adlandırılabilmesi için sahip olması gereken özelliklerin belirlenmesi
ve standartlaştırılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaçla beraber sertifika
sistemleri hızla oluşmaya başlamış ve yaygınlaşmıştır.
Görgün (2012)’e göre, yeşil bina değerlendirme sistemleri, binanın çevre
üzerindeki etkilerini ve doğal kaynaklara karşı hassasiyetini belirlemek için
ölçülebilir bir referans oluşturmak için geliştirilen ve bir çeşit değerlendirme
sürecini içeren derecelendirme sistemleridir (Görgün, 2012).
Yeşil bina değerlendirme sistemleri, binanın sürdürülebilirliğini, enerji
tüketim ve/veya tasarruflarını ve çevre dostu olup olmadıklarını ortaya
koymaktadır.
Yeşil bina sertifika sistemleri, bir inşaat projesinin enerji, su, kaynaklar,
doğal yaşam alanı, çevre ile ilişkiler, ulaşım vb. dahil olmak üzere farklı
süreçlerini ve yönlerini değerlendirir ve ödüllendirir (Kömürlü ve Arditi, 2017).
Bu sistemler binanın sürdürülebilirliğini, enerji tüketim ve/veya
tasarruflarını ve çevre dostu olup olmadıklarını ortaya koymaktadır.
2.1. Dünyada ve Ülkemizde Uygulanan Sertifika Sistemleri
Farklı ülkeler tarafından geliştirilen yeşil bina sertifika sistemlerinin en
bilinenleri ve oluşturulma tarihleri şu şekildedir;
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•
•
•
•
•
•

1990- İngiltere: BREEAM,
1996- Kanada: SBTOOL,
1998- Amerika Birleşik Devletleri: LEED,
2003- Avustralya: GREENSTAR,
2004- Japonya: CASBEE
2009- Almanya: DGNB’dir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji ihtiyacı ve çevresel sorunlar yeşil
yapı üretimine ilgi ve yönelimi arttırmıştır. 2008 yılından itibaren somut adımlar
atılmaya başlanmıştır (Şenol, 2009).
Türkiye’de farklı meslek gruplarının katılımıyla oluşturulan ve çalışmaları
devam etmekte olan sertifika süreçleri devam etmektedir. Bunların en önemlileri
TSE tarafından oluşturulan Güvenli Yeşil Bina Sertifikası, ÇEDBİK tarafından
geliştirilen B.E.S.T. Konut Sertifikası, Mimar Sinan Üniversitesi Yapı Uygulama
ve Araştırma Merkezi öncülüğünde oluşturulan SEEB-TR (Sürdürülebilir Enerji
Etkin Binalar - Türkiye) sertifika sistemleridir. Ayrıca Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından yayaınlanan “Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil Sertifika
Yönetmeliği” isimli bir yönetmelik de bulunmaktadır (Kömürlü, 2018).
ÇEDBİK, 2007 yılında yapı sektörünün sürdürülebilirliğine katkıda
bulunmak için kurulmuş ve 2012 yılında Dünya Yeşil Binalar Konseyi (WGBCWorld Green Building Council) Tam Konsey Statüsü elde etmiştir. ÇEDBİK,
LEED ve BREEAM sertifika sistemlerini değerlendirmiş ve ülke koşullarına
uyarlayarak ülkemize özgü, B.E.S.T. Konut Sertifikası (Binalarda Ekolojik ve
Sürdürülebilir Tasarım) adında bir sertifika sistemi oluşturmuştur (URL 2).
2.2. BREEAM
İlk yeşil bina değerlendirme sistemi 1926 yılında İngiltere’de kurulan Bina
Araştırma Enstitüsü (BRE) tarafından 1990 senesinde oluşturulan BREEAM (The
Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method)’dir.
İngiltere’de konutlarda uygulanmaya başlanan bu sertifika devlet desteği
ile yaygınlaşmış ve sonrasında tüm konutlarda zorunlu hale gelmiştir (Bengü,
2012).
Günümüzde 89 ülkede, 594.011 yapı BREEAM Sertifikasına sahiptir
(URL 3).
BREEAM artık uluslararası operatörler, değerlendiriciler ve endüstri
profesyonellerinden oluşan bir ağ aracılığıyla yerel olarak uyarlanan, işletilen
ve uygulanan uluslararası bir standarttır. BREEAM uygulaması ve kullanımı
sayesinde, müşterilerin binalarının çevresel etkilerini ölçmelerine ve
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azaltmalarına yardımcı olur. böylelikle daha yüksek değer, daha düşük riskli
varlıklar yaratır (BRE, 2016).
Sertifikalı bir BREEAM değerlendirmesi, derecelendirme ile
gerçekleştirilir. Onaylı derecelendirme, bir projenin ve paydaşlarının elde ettiği
performansı, standarda ve onun karşılaştırmalı değerlendirmelerine göre ölçülen
şekilde yansıtır. Derecelendirme, projeler arasında karşılaştırılabilirliği mümkün
kılar ve müşterilere ve kullanıcılara güvence sağlayarak varlığın kalitesini ve
değerini destekler (URL 3).
BREEAM Sertifikasının günümüzde kullanılan türleri aşağıda belirtilmiştir;
•

•
•
•
•

BREEAM NC(New Construction/Yeni Yapı): Yeni yapılar, sanayi tesisleri,
adliye ve konutlar, ofis yapıları, hastane ve okullar, alışveriş merkezleri, otel
binaları
Refurbisment & Fit Out: Konut ve konut dışı yenileme ve restorasyonlar
BREEAM In-Use:Mevcut yapılar
Altyapı tesisleri (pilot sertifikasyon)
Yerleşkeler (Çelebi, 2018).

BREEAM kapsamında 10 ana başlık üzerinden değerlendirme yapılır. Tablo
1’de BREEAM NC’ye ait değerlendirme kriterleri ve puanları gösterilmiştir.
Tablo 1. BREEAM- NC Değerlendirme Kriterleri
Değerlendirme Kriterleri
1. Yönetim
Proje Özeti ve Tasarım
Yaşam Döngüsü Maliyeti
Onaylı İnşaat
Uygulamaları
Devreye Alma ve Devir
Tamamlayıcı Bakım
2. Sağlık ve Konfor
Görsel Konfor
İç Mekân Hava Kalitesi
Kirletici Maddelerin
Laboratuvarda Güvenli
Muhafazası(sadece konut
dışı binalar)
Isıl Konfor
Akustik Performans
Ulaşılabilirlik

Toplam
Puan
21
4
4
6
4
3
25
1-6
5
2
3
1-4
2

Risk Yönetimi
Özel Alan
Su Kalitesi
3. Enerji
Enerji kullanımı ve
karbon salınımlarının
azaltılması
Enerji İzleme
Dış Mekan Aydınlatma
Düşük Karbon Tasarımı
Enerji Etkin Soğutma
Sistemler (Konut Dışı
Yapılar İçin)
Enerji Etkin Taşıma
Sistemleri
Enerji Etkin Laboratuvar
Sistemleri (Konut Dışı
Yapılar İçin)
Enerji Etkin Ekipman

1
1
1
35
15
2
1
3
3
3
5
2

144   Mimarlık ve Mühendislik Bilimleri

Kurutma Alanı (Uzun
Vadeli ve Kalıcı Konutlar
İçin)
4. Ulaşım
Toplu Taşımaya Erişim
Sosyal Olanaklara
Yakınlık
Alternatif Ulaşım
Biçimleri
Maksimum Otopark
Kapasitesi
Ulaşım Planı
Evden Çalışma (Home
Office) (Sadece Konutlar
İçin)
5. Su
Su Tüketimi
Su Ölçümü
Sızıntı Tespiti ve
Önlenmesi
Su Tasarruflu Ekipman
Kullanımı
6. Malzeme
Yaşam Döngüsü Etkileri
Sorumlu İnşaat
Malzemesi Tedariği
Dayanıklılık ve Direnç
İçin Tasarım
Malzeme Verimliliği
7. Atıklar

1
13
1-5
1-2
1-2
1-2
1
1
10
5
1
3
1
12
1-6
4
1
1
9

İnşaat Atık Yönetimi
Geri Dönüşümlü
Agregalar
İşletim Atıkları
Kaplama Malzemeleri
İklim Değişikliklerine
Uyum
İşlevsel Uyumluluk
(Konut Dışı Yapılar İçin)
8. Arazi Kullanımı ve
Ekoloji
Saha Seçimi
Sahanın Ekolojik Değeri
ve Ekolojik Özelliklerinin
Korunması
Saha Ekolojisini
Geliştirme
Biyolojik Çeşitliliğe
Uzun Dönem Etkisi
9. Kirlilik
Soğutucu Akışkanların
Etkisi
Azotoksitlerin Salınımı
Yüzey Suyu Akımı
Gece Işığı
KirliliğininAzaltılması
Gürültü Kirliliğinin
Azaltılması
10. İnovasyon

3
1
1-2
1
1
1
10
3
2
3
2
13
4
2
5
1
1
10

2.3. B.E.S.T. Konut Sertifikası
ÇEDBİK, 2012 yılı itibariyle WBGC tam üyesi olmuştur. 1999 yılında kurulan
bu konsey ve yeşil bina konseylerinin ortaya çıkmasını belirleme ve yönlendirme
yetkisini elinde bulunduran tek kuruluştur. Hedefleri global sürdürülebilir bina
çalışmalarını yaygınlaştırmak ve hız kazandırmaktır (URL 4).
ÇEDBİK tarafından 2013’te 2. Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi adlı
bir zirve düzenlenmiştir. Bu zirvede akademisyenler, sivil toplum kuruluşları
ve sektör temsilcilerinin ortak çalışmasıyla oluşturulan Yeşil Konut Sertifika
Kılavuzu tanıtılmıştır. Ayrıca dernek ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
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işbirliği ile bir protokol imzalanmıştır. Protokol doğrultusunda, oluşturulan Yeşil
Bina Sertifika Kılavuzu konutlara yönelik bir referans olarak kabul edilmiş ve
sertifika çalışmalarının ÇEDBİK ortaklığıyla gerçekleştirilmesi kabul edilmiştir
(URL 5).
Uluslararası değerlendirme sistemlerinin ışığında ülkemiz için ulusal
bir yeşil bina sertifikası geliştirilmesi yönünde geliştirilen bu sertifika, konut
yapılarını içermektedir. 9 ana kriterden ve 110 puandan oluşmaktadır.
Tablo 2’de B.E.S.T. Konut sertifikasına ait değerlendirme kriterleri ve
puanları yer almaktadır.
Tablo 2. B.E.S.T. Konut Sertifikası Değerlendirme Kriterleri
Değerlendirme Kriterleri

AlınaTasarım
bilecek Puan

İnşaat Toplam
Puan

1. Bütünleşik Proje Yönetimi
Ön koşul – Entegre Tasarım
1.1. Entegre Tasarım

Ön Koşul

Ön
Koşul

Ön
Koşul

1-2

2

-

1.2. Çevreye Duyarlı Müteahhit

2

2

1.3. İnşaat Atık Yönetimi

3

1

2

1.4. Gürültü Yönetimi

2

1

1

1-3

3

-

2.2. Afet Riski

3

2

1

2.3. Yoğunluk ve Konut Yapısı İlişkisi

2

1

1

2.4. Arazinin Yeniden Kullanımı

3

2

1

2.5. Kentsel Donatılara Yakınlık

1-2

1

1

Ön Koşul

Ön
Koşul

Ön
Koşul

1-6

6

-

2

1

1

1-2

1

2

1

9

2. Arazi Kullanımıw
2.1. Araziye Yerleşim

13

3. Su Kullanımı
Ön koşul – Su kullanımını azaltma
3.1. Su Kullanımını Azaltma
3.2. Su kayıplarını Önleme
3.3. Atıksu Arıtma ve Değerlendirme
3.4. Yüzeysel Su Akışı

1

12
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4. Enerji Kullanımı
Ön koşul 1- Kontrol, İşletmeye Alma ve
Kabul

Ön Koşul

Ön
Koşul

Ön
Koşul

Ön Koşul 2- Enerji Verimliliği

Ön Koşul

Ön
Koşul

Ön
Koşul

4.1. Enerji Verimliliği

1-15

15

-

4.2. Yenilenebilir Enerji Kullanımı

1-7

2

5

4.3. Dış Aydınlatma

1

1

-

4.4. Enerji Verimli Beyaz Eşyalar

1

-

1

4.5. Asansörler

2

1

1

3

3

-

1-3

3

-

5.3. Taze Hava

3

1

2

5.4.Kirleticilerin Kontrolü

2

-

2

5.5. İşitsel Konfor

3

2

1

3

-

3

6.2. Mevcut Bina Elemanlarından
Yararlanılması

1-3

-

3

6.3. Malzemenin Yeniden Kullanımı

1-3

-

3

6.4. Yerel Malzeme Kullanımı

1-3

-

3

6.5. Dayanıklı Malzeme

1-2

-

1

7.1. Evrensel ve Kapsayıcı Tasarım

1-2

-

2

7.2. Güvenlik

1-3

-

3

7.3. Spor ve Dinlenme Alanları

2

-

2

7.4. Sanat

1

-

1

7.5. Ulaşım

3

-

3

7.6. Otopark Alanı

2

-

2

7.7. Evden Çalışma

2

-

2

26

5. Sağlık ve Konfor
5.1. Isıl Konfor
5.2. Görsel Konfor

14

6. Malzeme ve Kaynak Kullanımı
6.1. Çevre Dostu Malzeme

14

7. Konutta Yaşam

14
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8. İşletme ve Bakım
8.1. Atıkların Yeniden Ayrılması ve
Kullanıcı Erişimi

2

1

1

8.2. Atık Teknolojileri

1

-

1

8.3. Bina Kullanım ve Bakım Kılavuzu

1

-

1

8.4. Tüketim Değerlerinin Takibi

2

-

2

9.1. Yenilikçilik

1

1

-

9.2. Onaylı Danışman

1

1

-

54

56

6

9. Yenilik

TOPLAM

2
110

2.4. LEED
LEED Sertifika Sistemi, USGBC (ABD Yeşil Binalar Konseyi)’nin , yeşil bina
tanımlamak ve değerlendirmek amacıyla oluşturduğu sertifika sistemidir. 1998
yılında yayımlanmıştır.
USGBC verilerine göre 169 ülkede 133968 proje LEED sertifikasına
sahiptir (URL 6).
1998 yılında yayınlanan ilk sürüm LEED v1.0’dır. Yıllar içerisinde çeşitli
gelişmeler ve güncellemelerle yeni versiyonları yayınlanan LEED sertifikasının
son versiyonu, 2019 yılında yayınlanan LEED v4.1’dir.
LEED v4.1 için 8 çeşit LEED Sertifika alanı bulunmaktadır. Bunlar LEED
BD+C, LEED ID+C, LEED O+M, LEED ND, LEED Homes, LEED Cities and
Communities, LEED Resertification) ve LEED Zero’dur (URL 7).
Puanlandırma 9 ana kriter üzerinden değerlendirme yapılır.
LEED BD+C: New Construction‘a ait değerlendirme kriterleri ve puanları
Tablo 3’de gösterilmiştir.

148   Mimarlık ve Mühendislik Bilimleri

Tablo 3. LEED- BD+C: New Construction Sertifikası Değerlendirme Kriterleri
Değerlendirme Kriterleri

Toplam Puan

1. Bütünleşik Süreç
Bütünleşik Proje Plan ve Tasarımı
Bütünleşik Süreç
2. Konum ve Ulaşım
LEED-ND Sertifikalı Yerleşim Olması
Hassas Arazilerin Koruması
Yüksek Öncelikli Bölge
Yoğunluk ve Çeşitli Kullanımlar
Kaliteli Geçişe Erişim
Bisiklet Olanakları
Azaltılmış Otopark Alanı
Elektrikli Araçlar
3. Sürdürülebilir Araziler
Yapım Aktivitesinde Kirliliğin Önlenmesi
Arsa Seçimi
Habitatın Korunması veya Yenilenmesi
Açık Alan
Yağmur Suyu Yönetimi
Isı Adası Etkisinin Azaltılması
Işık Kirliliğinin Azaltılması
4. Su Verimliliği
Dış Mekan Su Kullanımının Azaltılması
İç Mekan Su Kullanımının Azaltılması
Bina Seviyesi Su Ölçümü
Soğutma Kulesi Suyu Kullanımı
Su Ölçümü
5. Enerji ve Atmosfer
Temel Devreye Alma ve Doğrulama
Minimum Enerji Performansı
Bina Seviyesinde Enerji Ölçümü
Temel Soğutucu Akışkan Yönetimi
Gelişmiş Devreye Alma
Optimize Enerji Yönetimi
Gelişmiş Enerji Ölçümü
Şebeke Uyumu (Talep Tepkisi)
Yenilenebilir Enerji Kullanımı

1
Ön Koşul
1
16
16
1
2
5
5
1
1
1
10
Ön koşul
1
2
1
3
2
1
11
Ön Koşul + 2
Ön Koşul + 6
Ön Koşul
2
1
33
Ön Koşul
Ön Koşul
Ön Koşul
Ön Koşul
6
18
1
2
5
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Gelişmiş Soğutucu Akışkan Yönetimi
6.Malzeme ve Kaynaklar
Geri Dönüştürülebilir Maddelerin Toplanması ve
Depolanması
İnşaat ve Yıkım Atık Yönetim Planlaması
Bina Yaşam Döngüsü Etkisini Azaltılması
Bina Ürün Bilgilendirme ve Optimizasyonu- Çevresel
Ürün Beyanları
Bina Ürün Bilgilendirme ve OptimizasyonuHammadde Tedarik Edilmesi
Bina Ürün Bilgilendirme ve Optimizasyonu- Malzeme
Bileşenleri
İnşaat ve Yıkım Atık Yönetimi
7. İnovasyon
İnovasyon
LEED Akredite Profesyoneli
8. Bölgesel Öncelik
Bölgesel Öncelik: Özel Kredi
Bölgesel Öncelik: Özel Kredi
Bölgesel Öncelik: Özel Kredi
Bölgesel Öncelik: Özel Kredi
9. İç Mekan Kalitesi
Minimum İç Hava Kalitesi Performansı
Çevresel Tütün Dumanı Kontrolü
Gelişmiş İç Mekan Hava Kalitesi Stratejileri
Düşük Salınımlı Malzeme Kullanımı
İnşaat İç Hava Kalitesi Yönetim Planı
İç Hava Kalitesi Değerlendirmesi
Isıl Konfor
İç Aydınlatma
Gün Işığı
Manzara Kalitesi
Akustik Performans
3.

1
13
Ön Koşul
Ön Koşul
5
2
2
2
2
6
5
1
4
1
1
1
1
16
Ön Koşul
Ön Koşul
2
3
1
2
1
2
3
1
1

Yeşil Bina Proje Yönetimi

Yeşil bina süreci yapının arazi seçiminde itibaren başlayan yıkım sonrası
parçaların yeniden kullanıma kadar devam eden tüm proje yaşam döngüsünü
ifade eden uzun bir süreçtir.
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Yeşil binalarda kullanılan proje yönetimi yaklaşımları ve bütünleşik
tasarım sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi yeşil binaların sürdürülebilir
kabul edilmesi ve uygun maliyetlerle tamamlanabilmesi açısından önem arz
etmektedir (Kömürlü, Gürgün ve Somalı, 2013).
Yeşil bina projelerinde, geleneksel mimari tasarım süreci ile yeşil bina
değerlendirme sistemi sürecinin bir araya getirilmesi gerekmektedir. Geleneksel
proje sürecine yeşil bina değerlendirme sistemi sürecinin beraberinde getirdiği
adımlar ve dönüm noktası işlemler biraraya getirilerek, yeşil bina proje yönetim
süreci oluşturulur (Sümer, 2013).
Şekil 1’de geleneksel bina tasarım sürecine yer verilmiştir. Şekil 2’de ise
yeşil bina tasarım süreci gösterilirken, Şekil 3, yeşil bina inşaat sürecine aittir.
Şekil 4’de ise yeşil bina proje yönetimi sürecine yer verilmiştir.

Şekil 1. Geleneksel Bina Tasarım Süreci (Yılmaz, 2012).

Şekil 2. Yeşil Bina Tasarım Süreci (Yılmaz, 2012).

Yeşil Bina Proje Yönetiminin Çeşitli Yeşil Bina Değerlendirme Sistemleri . . .   151

Şekil 3. Yeşil Bina İnşaat Süreci Bora, 2012).

Şekil 4. Yeşil Bina Proje Yönetimi
4.

Yeşil Bina Proje Yönetiminin Çeşitli Yeşil Bina Değerlendirme
Sistemleri Üzerinden İncelenmesi

Çalışma kapsamında ülkemizde kullanılan sertifika sistemlerinden olan
BREEAM, B.E.S.T. Konut ve LEED değerlendirme sistemlerinin sertifika
süreçleri ve kilit eylemleri incelenerek, bu üç yeşil bina değerlendirme sistemi
üzerinden yeşil bina proje yönetimi süreci açıklanmıştır.
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4.1. BREEAM Sertifikası Kapsamında Yeşil Bina Proje Yönetimi
BREEAM Sertifika derecelendirme kriterleri arasında yönetim kategorisi
olduğu görülmektedir. Bu kategori, tasarım ve kaynak şekliyle sürdürülebilirlik
adımlarının konsept proje evresinden yapım süreci devamında bakım sağlama
aşamasına eklemlenmesi üzerine yoğunlaşmaktadır.
Bu kategori altında yer alan alt kategoriler ve karşılığında kazanılan
puanlar Tablo 4’de gösterilmektedir.
Tablo 4. BREEAM Yönetim Kategorisi
Değerlendirme Kriterleri

Toplam Puan

1. Yönetim

21

Proje Özeti ve Tasarım

4

Paydaş Danışmalığı

2

Sürdürülebilirlik Savunucusu

2

Yaşam Döngüsü Maliyeti

4

Temel Yaşam Döngüsü Maliyeti

2

Bileşen Seviyesinde Yaşam Döngüsü Maliyeti

1

Sermaye Maliyeti Raporlaması

1

Onaylı İnşaat Uygulamaları

6

Yasal Olarak Kesilmiş ve Ticareti Yapılmış Kereste Kullanımı

Ön Koşul

Ulusal Sağlık ve Güvenlik Mevzuatı

Ön Koşul

Çevre Yönetimi

1

Sürdürülebilirlik Savunucusu

1

Çevreye Saygılı İnşaat
Şantiye Etkilerinin İzlenmesi
Devreye Alma ve Devir

1-2
2
4

Test ve Devreye Alma Sorumlulukları

1

Devreye Alma Hizmetleri

1

Test ve Bina Kabuğunun İncelenmesi

1

Devir

1

Tamamlayıcı Bakım
Tamamlayıcı Bakım Desteği
Dönemsel İşletmeye Alma
Kullanım Sonrası Değerlendirme

3
1
1
1
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Konsept tasarım aşamasından önce bir sürdürülebilirlik raporu hazırlanmalı,
konsept proje tamamlanmadan önce tüm paydaşların görev, sorumluluk ve
katkılarının belirlenmesi amacıyla paydaşlar bir araya gelmelidir. Proje özeti,
belirlenen paydaş katkılarının belirlenmesi ve görüşmeler sonucu şekillenmelidir.
Proje özeti, uygulama planı, iletişim stratejisi ve konsept tasarım projesini içerir
(Çelebi, 2018).
Performans hedeflerinin planlanması ve bu hedeflere ulaşılması için bir
sürdürülebilirlik savunucusu fizibilite aşamasından önce atanmalı ve bu görevi
fizibilite aşaması boyunca yerine getirmelidir (Çelebi, 2018).
BREEAM Değerlendiricisi aracılığıyla BREEAM Yeni İnşaat planına
katılımın ve kullanımının zamanlanması, yeni inşa tedarik sürecine metodolojinin
sorunsuz entegrasyonunu sağlamak için çok önemlidir. Bu olmadan, binanın
çevresel performansını uygun maliyetli bir şekilde optimize etme ve istenen
BREEAM derecelendirmesine ulaşma yeteneği tehlikeye atılacaktır. Projenin
başlarında bir BREEAM Değerlendiricisi veya Akredite Uzmanı atamak, tasarım
kararlarının, bütçelerin ve potansiyel çözümlerin esnekliği üzerinde aşırı etkiler
olmadan hedef derecelendirmeye ulaşılmasına yardımcı olacaktır (BRE, 2016).
Ana yüklenicinin sertifikalı bir çevre yönetim sistemi işletmesi, proje ekibi
tarafından kirliliği önleme politika ve prosedürü oluşturması, inşaat süresince
enerji kullanımını, su tüketimini ve nakliye verilerini izleyerek, kaydetmek ve
rapor hazırlamak üzere bir kişinin görevlendirilmesi bu kategori altında ele
alınan ve kredi sağlayan eylemlerdir.
İnşaatın çevreye saygılı olabilmesi için, inşaat sahasına uygun ve güvenli
erişim sağlanmalı, inşaat sahası içinde ve güvenli erişim sağlanmalı, saha giriş
çıkışları açıkça gösterilmeli, tüm yol işaret ve isimleri görünür olmalı, uyarıcı
ve işaretleyiciler ortak bir dille yazılmalı ve sahaya büyük araçların giremediği
yerlerde küçük araçlar kullanılmalıdır.
Devreye alma ve devir kriteri, bina kullanıcılarının ihtiyaçlarını göz önüne
alarak doğru biçimde planlanmış devreye alma sürecinin desteklenmesini
amaçlar. Devirden önce yapıyı kullanacak kişilere yol göstermesi amacıyla bir
bina kullanım rehberi geliştirilerek, bina sahipleri veya yöneticilerine bununla
ilgili bir eğitim verilmelidir (Çelebi, 2018).
Yapının kullanımının başlayacağı birinci yıl, yapının tasarlanma nedenine
ve işletim isteklerine uyumlu olarak çalışmasını sağlamak amacıyla tamamlayıcı
bakım sağlanması BREEAM yönetim kategorisi altında ele alınmıştır. Bina
işletmeye alındıktan en az 1 yıl boyunca dönemsel devreye alma faaliyetlerini
sürdürmelidir.
Şekil 5’te BREEAM-NC sertifikasına ait süreç, Şekil 6’da BREEAM-NC
kapsamında yeşil bina proje yönetim süreci yer almaktadır.
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Şekil 5. BREEAM-NC Sertifika Süreci (BRE, 2016).

Şekil 6. BREEAM-NC Sertifikası Kapsamında
Yeşil Bina Proje Yönetim Süreci
4.2. B.E.S.T. Konut Sertifikası Kapsamında Yeşil Bina Proje Yönetimi
B.E.S.T. Konut Sertifikası derecelendirme kriterlerinden ilkinin “Bütünleşik
Yeşil Proje Yönetimi” olduğu görülmektedir.
B.E.S.T. Konut Sertifika Kılavuzu’na göre, bu kriterin amacı sürdürülebilir
tasarım ve inşaat konusunda çeşitli uzmanların birlikte çalışmasını sağlamak ve
yeşil konut projesinin bütünleşik bir anlayışla yönetilmesini olanaklı kılmaktır.
Yeşil binaların kapsamlı yapıları gereği proje sürecinde katılımcı tüm uzmanların
birbirlerinden bağımsız olarak projeye dahil olması yerine bir takım halinde
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projenin ilerlemesini sağlamaları gerekmektedir. Bu uzmanlar, mimarlar,
mühendisler, müteahhitlerdir. Hedef hem tasarım hem inşaat sürecinin etkili bir
şekilde ve şeffaflıkla yönetilmesidir.
Bütünleşik Yeşil Proje Yönetimi, projenin maliyet etkin bir şekilde
gerçekleştirilmesini sağlar. Proje ekibindeki paydaşların alanlarında uzman
kişiler olması, yapıda yeni teknoloji ve sistemlerin etkin bir şekilde kullanılmasını
mümkün kılar. Bunun yanında inşaat boyunca ortaya çıkan gürültü, inşaat atığı
vb. çevresel etkilerin en aza indirilmesi için gerekli önlemler de alınır (ÇEDBİK,
2019).
Entegre tasarım bu kriter için bir ön koşuldur. Bu koşul kapsamında
sürdürülebilir tasarım ve yeşil yapı konusunda uzmanların birlikte çalışma
sürdürdüğü platformda, proje başlangıcında hedeflenen performansın
gerçekleştirilebilmesi için yapılması gereken tüm uygulamaların planlanan
zamanda ve hedeflenen bütçe içerisinde çözümlemek amaçlanır.
Tasarım ve inşaat başlamadan önce sürdürülebilirlik hedefleri işveren
ve proje yöneticisi tarafından tartışılarak belirlenmelidir. Disiplinler arası bir
takımın oluşturulması işveren açısından maliyet doğurabileceği için anahtar
personelin projeye hangi aşamalarda dahil olacağı açıkça belirtilmelidir. Proje
paydaşlarının tümünün projenin en başından itibaren, karar verilen aralıklarla
ve paydaşlarla koordinasyon toplantıları düzenlemesi gerekir. Yeşil binaların
özellikli projeler olması yönetimlerinde de bazı değişiklikleri de doğurmaktadır.
Proje yönetimindeki değişimlerle proje riskleri azaltılabilir ve maliyetteki büyük
değişikliklerinin önüne geçilebilir.
Proje boyunca ilk evrelerde paydaşlar koordine edilmelidir. Proje
başlangıcıyla birlikte Proje tedarik yönetimine karar verilmeli ve süreçler de
buna uygun olarak düzenlenmelidir.
Çevreye Duyarlı Müteahhit: İnşaatın çevreye verdiği zararı en aza
indirgemek için müteahhit, inşaata uyumlu yönetim tekniklerini geliştirmelidir.
Yapım evresinde role sahip tüm paydaşların çevresel ve sosyal farkındalığa
sahip olması gerekmektedir.
İnşaat Atık Yönetimi: İnşaatta şantiye sahasında ortaya çıkan atıkların
çevreye zarar vermesinin önüne geçmek için yapım, yıkım ve temizlik
süreçlerinde meydana gelen moloz ve atıkların etkin olarak yönetilmesini
sağlamayı amaçlar.
Buna göre, oluşan atıklar ağırlık veya hacimce en az %45 oranında geri
dönüştürülmeli ve/veya yeniden kullanılmalıdır.
Gürültü Kirliliği: Yapımın neden olduğu ses kirliliğinin en aza indirgenmesi
ve yakın çevre yaşamını sürdürenlerin bu ses kirliliğinden etkilenmesinin önüne
geçilmesi için alınması gereken önlemleri içeren bir kriterdir.
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Kriter kapsamında yarıçap olarak 800 m mesafesi belirlenmiştir. Bu
mesafede gürültüye hassas yapılar var ise, bazı şartların sağlanması ile birlikte
puan elde edilebilir. Bunlar:
•

•
•
•

Yapım esnasında gürültü kaynağı olarak var olabilecek eylemlerin ve
ekipmanların tespit edilerek gerekli gürültüyü azaltmak amacıyla gerekli
önlemlerin alınması,
Ses kirliliğine yol açan aletlerin, resmi mesai saatleri dışında kullanılmaması
Belirlenen aralıklarla gürültü ölçümlerinin yapılması,
Yapılan ölçümlerin tablolarla ifade edilmesi ve kanıtlanması

B.E.S.T. Konut sertifikası süreci Şekil 7’de, B.E.S.T. Konut sertifikası
kapsamında yeşil bina proje yönetim süreci Şekil 8’de gösterilmiştir.

Şekil 7. B.E.S.T. Konut Sertifika Süreci

Şekil 8. B.E.S.T. Konut Sert. Kapsamında Yeşil Bina Proje Yönetim Süreci
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3.3. LEED Sertifikası Kapsamında Yeşil Bina Proje Yönetiminin
İncelenmesi
LEED Sertifikası için yönetim başlığı bulunmamasına rağmen, B.E.S.T. Konut
ve BREEAM sertifikalarındaki bütünleşik yeşil proje yönetimi ve yönetim
kategorileri incelendiğinde, bu kategoriler kapsamında ele alınan konuların
LEED sertifikasında;
•
•
•
•
•
•

•

Bütünleşik süreç, bütünleşik proje planlama ve tasarım kategorisinde,
İnşaat ve yıkım atık yönetim planlaması ve sonrasında bu maddelerin
yönetiminin malzeme ve kaynaklar kriteri içerisinde,
İnşaattan kaynaklanan kirliliğin önlenmesi sürdürülebilir araziler kriteri
içerisinde ön koşul olarak,
LEED akredite personelinin katılımının inovasyon kriteri içerisinde,
Temel devreye alma ve doğrulama ve gelişmiş devreye alma süreçlerinin
enerji ve atmosfer kriteri içerisinde,
Binayı efektif bir şekilde kullanmak adına ihtiyaç duyulan bilgileri barındıran
mevcut yapı gereksinimlerini ve işletme ve bakım planının hazırlanması,
temel test ve devreye alma ön koşulu olarak malzeme ve kaynaklar kriteri
içerisinde,
Onaylı malzeme kullanımı, bina ürün bilgilendirme ve optimizasyonu
konularının malzeme ve kaynaklar kriteri içerisinde yer aldığı görülmektedir.

LEED ile ilişkili faydaların gerçekleştirilmesi, tasarım sürecinin kendisinde bir
dönüşüm ile başlar. LEED ve yeşil bina tasarımındaki başarı en iyi, hem kısa hem
de uzun vadede maliyet etkinliğine öncelik veren ve tüm proje ekibi üyelerini
sistemler ve bileşenler arasındaki yararlı ilişkileri ve sinerjileri keşfetmeye dahil
eden bütünleştirici bir tasarım süreciyle başarılır. Ekip, teknik ve canlı sistemleri
entegre ederek yüksek düzeyde bina performansı, insan performansı ve çevresel
faydalar elde edebilir. Bütünleştirici Süreç kredisindeki stratejiler, en etkili olacağı
erken tasarım aşamalarında entegrasyonu teşvik ettikleri için tüm LEED projeleri
için tavsiye edilir. Kredi, tüm proje ekibi üyeleri arasında yüksek düzeyde iş
birliği yoluyla erken tasarım kararlarını bilgilendirmek için enerji ve su ile ilgili
araştırma ve analizlere odaklanarak bütünleştirici bir süreç sunar. Bütünleştirici
süreç 3 aşamadan oluşur. Bunlar, keşif, tasarım ve yapım(uygulama), kullanım,
operasyonlar ve performans geri bildirimidir (URL 8).
Keşif şematik tasarım öncesi süreci kapsar. Tasarım ve yapım(uygulama),
şematik tasarım ile başlayan süreçtir. kullanım, operasyonlar ve performans
geri bildirimi süreci ise performansı ölçmek için hazırlanmaya ve geri
bildirim mekanizmaları oluşturmaya odaklanır. Performansın hedeflere göre
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değerlendirilmesi, bina operasyonlarını bilgilendirmek ve herhangi bir düzeltici
eylem ihtiyacını belirlemek için kritiktir.
Ekonomik ve çevresel performansa ulaşmak, her konunun ve tüm ekip
üyelerinin (müşteriler, tasarımcılar, mühendisler, inşaatçılar, operatörler)
herhangi bir şey tasarlanmadan önce en erken noktada projeye dahil edilmesini
gerektirir. Bu insan, bilgi ve analiz akışını yönetecek yapı aşağıdaki gibidir:
Tüm tasarım ve inşaat disiplinlerini temsil eden tüm proje ekibi üyeleri,
projeyle ilgili bilgi ve verileri toplar. Ekip üyeleri bilgilerini analiz eder. Ekip
üyeleri, notları karşılaştırmak ve sinerji fırsatlarını belirlemek için çalıştaylara
katılır (URL 8).
LEED’e ait Sertifika süreci Şekil 9’da, sertifika kapsamında yeşil bina
proje yönetim süreci Şekil 10’da gösterilmiştir.

Şekil 9. LEED Sertifika Süreci (Sümer, 2013).

Şekil 10. LEED Sertifikası Kapsamında Yeşil Bina Proje Yönetim Süreci
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5.

Sonuç

Her yapım projesinde olduğu gibi yeşil bina üretiminde hedeflenen faydalara ve
performansa ulaşmak, sürecin iyi tasarlanması, gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi
ile başlar. Yeşil bina üretimi, gerektirdiği yeni uzmanlık alanları, çok paydaşlı
yapısı, sertifika sürecinin tasarım ve yapım sürecine dahil olması gibi nedenlerle
proje yönetiminin önem kazandığı karmaşık projelerdir. Bu nedenle yeşil bina
proje yönetimi bu projelerinin başarıyla gerçekleştirilmesi için kritik bir yere
sahiptir.
Yeşil bina proje yönetiminde paydaşların belirlenmesi, görev ve
sorumlulukların tanımlanması ve projeye erken katılımı, proje başarısı için
önemli faktörlerden biridir. İncelenen BREEAM, B.E.S.T. Konut ve LEED
sertifikalarında bu eylemlerin tasarım öncesi fizibilite aşamasında tanımlandığı
görülmektedir. Ekip üyeleri arasındaki yüksek iletişim ve koordinasyonun tüm
proje süreci içerisinde sürdürülmesi gerekir.
Yaşam döngüsü değerlendirmesi, bütün yaşam ömrü süresince bir
malzemenin, ürünün veya binanın çevresel ve kaynaksal etkilerini belirlemek
için oluşturulmuştur. BREEAM inşaat öncesi süreçte yaşam döngüsü maliyeti
planı oluşturulmasını öngörür. LEED ve B.E.S.T. Konut sertifikaları ise maliyet
etkin yeşil binaların gerçekleştirilmesi gerektiğine yer verir.
BREEAM yasal olarak kesilmiş ve ticareti yapılan kereste kullanımı
kriteri ile LEED çevresel etkileri yaşam döngüsü analizi ile meydana getirilmiş
malzemelerin kullanımını teşvik etmek, malzeme üreticilerini hammadde
çıkarımı ile ilgili kurumsal sürdürülebilirlik raporu elde edilmesine teşvik etmek
kimyasal etkileri bilinen malzemelerin seçilmesini desteklemek, böylelikle
zararlı maddelerin oluşmasını ve kullanılmasını en aza indirgeyerek yaşam
döngüsü etkilerinin iyileştirilmesi için bina ürün bilgilendirme ve optimizasyonu
kriteri ile yapıda kullanılan malzeme ve ürünlerin de yeşil olmasını sağlamayı
hedeflerken, B.E.S.T. Konut sertifikasında bu yönde bir kritere rastlanmamıştır.
LEED ve BREEAM sertifikalarında akredite sertifika uzmanının katılımı
zorunludur. B.E.S.T. Konut sertifikasında ise proje sahibi veya işveren başvuru
değerlendirmesi sonrası isteğe bağlı olarak danışman talep edebilir. Bu uzmanın
katılımı tasarım kararlarının, bütçenin ve potansiyel çözümlerin esnekliği
üzerinde aşırı etkiler olmadan hedef derecelendirmeye ulaşılmasını sağlaması
açısından önem arz etmektedir.
İnşaat sürecinde şantiyenin çevreye etkileri izlenmeli, tüm proje boyunca
oluşan moloz ve atıklar etkin yönetilmeli, bunun için çevresel yönetim ve
atık yönetim planları oluşturulmalıdır. BREEAM, LEED ve B.E.S.T. Konut
sertifikaları bu konu kapsamında kriterleri ele alarak puanlamada yer vermişlerdir.
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B.E.S.T. Konut sertifikasında gürültü kirliliği kriteri inşaat kaynaklı ses
kirliliğinin en aza indirgenmesi ve yakın çevrede bulunanların bu kirlilikten
etkilenme ihtimalinin ortadan kaldırılması için önlemlerin alınmasını,
dolayısıyla daha çok inşaat sürecindeki gürültü kirliliğine odaklanır. BREEAM
Sertifikasında ise binadan kaynaklı gürültü kirliliğinin önlenmesi içim 800
metre yakınında sese gürültüye duyarlı binanın olmaması var ise gerekli
etki değerlendirmesinin yapılarak önlemlerin alınmasıyla puan elde edilir.
BREEAM Sertifikasında onaylı inşaat uygulamaları-çevre yönetimi kriteri
içinde inşaat sürecinden kaynaklı gürültü kirliliği ile ilgili açıklamalar yer
almaktadır. Bu bağlamda gürültüye neden olan eylemler, çevreyi en az rahatsız
edecek zamanlarda planlanmalı, gürültü kontrol cihazları kullanılmalı, darbe ve
patlatma faaliyetleri için engeller veya saptırıcılar kullanılmalı denilmektedir.
LEED Sertifikasında ise gürültü kirliliği ile ilgili kritere rastlanmamıştır. Gerek
inşaat gerek inşaat sonrası süreçte gürültü kirliliğinin azaltılması, kontrol
edilmesi yakın mesafe içinde yaşayanların konforu için önemli bir kriterdir.
B.E.S.T. Konut İşletme ve bakım kriteri Bina Kullanım ve Bakım Kılavuzu
oluşturulmasını ve bir eğitim ile birlikte kullanıcılara içinde yaşayacakları
binanın ve sitenin verimli ve etkin kullanılmasını sağlamak adına yardımcı
olunması öngörür. LEED enerji atmosfer başlığında temel test ve devreye alma
kriteri binanın verimli bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla gerek
duyulan bilgileri barındıran mevcut tesis gereksinimlerini ve işletme ve bakım
planının hazırlanması gerekliliğinden bahsetmektedir. LEED Sertifikasında bu
kriter bir ön koşuldur. BREEAM sertifikasında devreye alma ve devir kriteri
içerisinde bina kullanım rehberi geliştirilmesi gerektiğine ve bina sahipleri
veya yöneticilerine, teslimat süresince uygun bir şekilde hazırlanmış bir
eğitim verilmesi gerektiğine eğitim yer verilmiştir. Yeşil bina üretim sürecinde
olduğu kadar kullanım sürecinde de amacına yerine getirmelidir. Bu nedenle
kullanıcıların bu konuda bilinçlendirilmesi hedefe ulaşılmasına büyük bir katkı
sağlayacaktır.
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