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I

ÖN SÖZ

Bilim ve teknoloji yaşam ve insanlığın geleceğini şekillendiren temel güçlerden 
biridir. Yapılan bilimsel araştırmaları ve sonuçlarını incelediğimizde bu 
değişimin ve gelişimin etkilerini kolaylıkla görebiliriz. Bilimsel çalışmalar ve 
bunlarla birlikte geliştirilen ve hayatımız giren her yenilik yapılması gereken 
daha çok çalışma olduğunu göstermektedir. Bu da yeni araştırmacılar için 
birçok fırsatların olduğu anlamına gelmektedir. Bu amaçla günümüzde yapılan 
ve sayıları hızla artan disiplinler arası çalışmalar ve sonuçları daha çok ilgi 
görmekte ayrıca sanayide geniş kullanım alanları bulmaktadır. 

‘Mühendislik Bilimleri: Yenilikçi Yaklaşımlar” isimli bu kitap farklı 
alanlarda yapılan bilim ve teknoloji konularından oluşan araştırma ve 
incelemeleri bir araya getirmektedir. Bu proje ile akademik çalışmalar, 
uygulamalar ve sonuçlarını bir arada sunulmaktadır. Kitap içeriğinde bulunan 
çalışmalar ile farklı konularda bilgi sahibi olmayı isteyen araştırmacılar ve genç 
bilim insanları için teorik, deneysel çalışmalardan oluşan bir seçki sunmaktadır.

Prof. Dr. Murat ODUNCUOĞLU
İstanbul – 2021 
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B Ö L Ü M  1

BALIKÇILIK AV ARAÇ VE GEREÇLERİNİN 
SINIFLANDIRILMASI
Classification of Fishing Gear

Adnan Tokaç
(Prof.Dr.), Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, İzmir, 35040, Türkiye

e-mail:adnan.tokac@ege.edu.tr
Orcid: 0000-0002-2968-7315

1. Giriş

Balıkçılıkta kullanılan av araç ve gereçleri, yakalanması hedeflenen 
tür özelliklerine, av operasyonunun yapıldığı ortam koşullarına, 
av yöntemine, kullanılan malzeme özelliklerine ve diğer benzeri 

etmenlere bağlı olarak oldukça fazla sayıda çeşitlilik göstermektedir. Aynı 
zamanda, balıkçılıkta kullanılan av araç ve gereçleri ile uygulanan avcılık 
yöntemleride zaman zaman çevre koşulları ve yöreye bağlı olarak farklılıklar 
gösterebilmektedir. Balıkçılıkta kullanılan av araç gereçleri genellikle balıkçılar 
tarafından temin edilen malzemelerden balıkçının kendisi tarafından imal 
edilmektedir. Bu nedenle bir atölye yada fabrika tarafından yapılan takımlar 
olmadığı için her balıkçı takımı aynı kategoride yer alsa bile aralarında az yada 
çok farklılıklar mutlaka bulunmaktadır. Bu nedenle zaman zaman balıkçılık 
yönetiminde bu farklılıklarından veya yöresel ismlendirme farklılığından 
kaynaklanan bazı karışıklıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu durum sadece 
Türkiye için değil  dünyadaki diğer ülker için de geçerli bir durumdur. İşte 
bu karışıklığın bir ölçüde giderilebilmesi için balıkçıkta kullanılan av araç ve 
gereçlerinin sınıflandırılılmasına yönelik birçok katalog çalışmaları veya ilgili 
çalışmalar yapılmıştır  (FAO, 1972; Nédéléc, 1975; Tokaç vd., 2010; Tokaç, 
2012). Balıkçılıkta kullanılan av araç ve gereçleri gelişen teknolojiye paralel 
olarak  gelişim göstermekte ve bu nedenle söz konusu av araç ve gereçlerinin 
sınıflandırılmasında da zaman zaman güncelleme yapılmak istenmektedir. 
Bu amaçla He vd. (2021) tarafından 2021 yılında yayınlanan 672 nolu FAO 
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Balıkçılık ve Akuakültür Teknik Bülteni bu konuda yayınlanmış en güncel 
bilgileri içermektedir. 

2. Balıkçılık Av Araç ve Gereçlerinin Sınıflandırılması

CWP (FAO Balıkçılık İstatistikleri Koordinasyon Çalışma Grubu) tarafından 
2016 yılında Roma’daki Yirmi Beşinci Oturumunda kabul edilen revize edilmiş 
Uluslararası Standart İstatistiksel Sınıflandırmasına göre  balıkçılık av araç ve 
gereçleri aşağıdaki gibi 10 ana başlık altında toplanmıştır (FAO, 2014). 

2.1. Çevirme Ağları

Çevirme ağları ile yapılan balıkçılık çoğunlukla mantar ve kurşun yakalar ile 
çerçevelenmiş dikdörtgen ve uzun bir ağdan duvar ile balık sürülerinin etrafının 
çevrilerek yakalanması esasına dayanmaktadır. Bu grub  kendi içünde 3 alt sınıfa 
ayrılmaktadır. Bunlar sırasıyla 1- Gırgır ağları 2- İstinga halatı olmayan çevirme 
ağları 3- Çevirme ağları şeklindedir. Gırgır ağları sadece bu grup içinde değil 
aynı zamanda bütün balıkçılık av araç ve gereçleri arasında en önemli balıkçılık 
ekipmanıdır. Modern gırgır ağları ve özellikle orkinos avcılığında kullanılan 
gırgır ağları son derece büyük balıkçı takımları olup uzunlukları 2000-2500 m 
derinlikleri ise 150- 250 m arasında olabilmektedir (Şekil 1).

Şekil 1. Gırgır ağının yenilenmesi ve donatımı (Tokaç vd. 2010).
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Modern gırgır balıkçılığında çoğunlukla ekosounder ve sonar gibi hidroakustik 
balık bulucu cihazlar ile balık sürülerinin konumu tespit edilmekte ve balıkçılık 
operasyonu planlanmaktadır. Bir operasyonun ne kadar süreceği denize atılan 
ağ miktarı ile ilgilidir. Yedi boy ağın atıldığı bir avcılıkta operasyon yaklaşık 
1,5 saat sürmektedir. Gırgır ile gündüz avcılık yapılabildiği gibi gece dağınık 
sürüleri toplamak için lamba kayıklarında bulunan ışıkların yakılması ve balık 
sürülerinin ışık altında toplanmasından sonra etraflarının sarılması şeklinde de 
yaygın olarak uygulanmaktadır.  Gırgır ağları genellikle hedef av türüne göre 
isimlendirilmekte olup hamsi- sardalya gırgırı, istavrit gırgırı, palamut-lüfer 
gırgırı ve orkinos gırgırı gibi isimler ile anılmakta ağın boy, derinlik, göz açıklığı 
gibi teknik özellikleri her bir gırgır ağ türü için farklılıklar içermektedir. Şekil 2 
de hamsi-sardalya gırgır ağının teknik planı verilmiştir.

Şekil 2. Hamsi-sardalya gırgır ağı planı (Tokaç vd. 2010).

İstinga halatı olmayan çevirme ağları balıkları yüzeyde yada sığ suda 
çevreleyerek yakalanmsı esasına dayanmaktadır. Bu tip ağlarda kurşun yakadan 
çok daha kısadır böylece ağ geri çekilirken kurşun yakadaki gerginlik ağın 
mantar yakasını öne doğru çekerek balıkların kaçması önlenir. Bir veya iki tekne 
ile avcılık yapılmakta olup bu av aracını en iyi temsil eden örnek lampara ağıdır. 

2.2. Kıyı  Sürütme Ağları

Kıyı sürütme ağları uzun kanatlardan oluşan koni şeklindeki torba ağın kıyıya 
yakın sığ sularda açıktan karaya doğru çekilerek sürütülmesi ile torbasında 
biriken sucul canlıların yakalanması ile avcılık yapan balıkçılık takımlarıdır 
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(Şekil 3). Bu tür balıkçılıkta kıyıya yakın alanlarda bulunan demersal ve semi 
pelajik türlerin avcılığı yapılmaktadır. Bu ağlar tekne ile açığa bırakıldıktan 
sonra ya elle iki grup balıkçılar tarafından karaya çekilmekte  yada kıyıya yakın 
bir yerde demirleyen teknede bulunan makaralar (ırgatlar) vasıtasıyla tekneye 
geri çekilmektedir. Kıyı sürütme ağlarının en önemli özellikleri çok uzun kanat 
kısmlarının olmasıdır. Bu sayede ağ denize döküldüğünde kıyıya gelesiye kadar 
oldukça geniş bir deniz tabanını tarayabilmekte ve torba içine düşen balıkların 
ağın içinden geri çıkma şansını azaltmaktadır. Bu grup içindeki balıkçılık 
takımları kendi içindeki bazı yapısal farklılıklarından dolayı trata, ığrıp, manyat 
ve tarlakoz gibi farklı  isimler altında isimlendirilmektedirler ancak temel 
yapıları aynıdır. 

Şekil 3. Kıyı sürütme takımı operasyonunun şematik görünümü

2.3. Troller

Trol ağları koni şeklinde bir gövdesi olan hareketli bir veya iki tekne arkasından 
çekilerek su kütlesini süzen ve süzdüğü su kütlesi içinde bulunan sucul canlıların 
belli bir süre sonra trol ağının torba kısmına doğru toplanmaları sonucunda 
yakalanmaları sağlanan önemli bir balıkçılık av aracı ve yöntemidir.  Trol ağları 
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deniz tabanına temas eden ve zemin üzerinde sürütülerek çekilen dip trolü ve 
ortasuda çekilen ortasu trolü olmak üzere başlıca iki ana şekilde tasarlanmakta 
ve kullanılmaktadır. Semi pelajik trol ağları ise bu iki ana trol şeklinin bir hibriti 
olup hedef türün durumuna göre trol ağı dipten yada ortasudan çekilebilmektedir. 
Trol ağları çekilen trol ağı sayısına göre, tek tekne çekilen tek trol ağı ki bu 
yöntem en yaygın olanıdır (Şekil 4), tek tekne ile çekilen iki trol ağı (ikiz trol 
ağı), veya ikiden fazla sayıda (çoklu trol ağı) şeklinde farklı uygulama şekillerina 
sahiptir. Bununla birlikte tek bir trol ağı çoğunlukla tek bir tekne ile çekilirken 
tek bir trol ağının iki tekne ile (çift trol teknesi) çekilme şeklinde uygulamada 
mevcuttur. Özellikle dip trol ağları deniz tabanındaki ve 1000 metreye kadar 
derinliklerde bulunan  birçok sucul canlının yakalanmasında kullanılabilecek 
yegane av aracı olması bakımından balıkçılık av araçları içinde özel bir öneme 
sahiptir.

Şekil 4. tek tekne ile çekilen geleneksel dip trol ağının mantar yakası

Bununla birlikte dip trol ağlarının kısmen seçiciliğinin az olması, önemli ıskarta 
miktarına sahip olması ve bentoz üzerindeki potansiyel fiziksel etkisi nedeni 
ile çoğunlukla tartışma konusu haline gelmiştir. Bu nedenle son yıllarda trol 
ağlarının seçiciliğinin artırılmasına, ıskarta oranının azaltılmasına yönelik 



6     MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 

iyileştirme çalışmaları yoğun olarak yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. 
Literatürde çok sayıda bu amaca yönelik seçicilik çalışmasına rastlamak 
mümkündür. 

2.4. Dreçler

Dreçler genellikle alt kısmında bir kazıyıcı bıçak veya dişlerle donatılmış, sucul 
canlıları deniz tabanından kazıyarak çıkarmak ve onları kafes veya torba içine 
alınmasını sağlamak için çekilerek veya kaldırılarak kullanılan kafese benzer 
bir av aracıdır. El ile kullanılan el dreci, tekne ile çekilerek kullanılan mekanik 
dreçler ve hidrolik dreçler bulunmaktadır. Dreçler genellikle beyaz kum midyesi 
(Chamelea gallina), akivades (Tapes decussatus, Ruditapes philippinarum), 
kum şırlanı (Donax trunculus), kara midye (Mytilus galloprovincialis) ve diğer 
çift kabuklular  istiridye (Ostrea edulis), kidonya (Venus verrucosa) ve tarak 
(Pecten sp.) avcılığında yoğun olarak  kullanılmaktadır. 

El drecinin ucunda bıçak ve elek, arkada ise ince örgülü file torba 
bulunmaktadır (Şekil 5). Balıkçının bu av aracını tutması için 120-130 cm’lik 
dreç çeki kolu ve bele bağlamak için kemer bulunmaktadır (Çolakoğlu & Tokaç, 
2017).

Şekil 5. Kum şırlanı avcılığında kullanılan el dreci  (Çolakoğlu & Tokaç, 2017)
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Mekanik drecin ana yapısı ızgara elekli ve ucunda dişleri bulunmakta, arkada 
1-2 m uzunluğunda ağ torba ve drecin alt yanlarında zeminde kayması için 
kızaklar (tekerlek) bulunmaktadır (Şekil 6) (Çolakoğlu & Tokaç, 2017).

Şekil 6. Tekne ile çekilerek avcılık yapılan mekanik dreç  
(Çolakoğlu & Tokaç, 2017)

En gelişmiş dreç ise hidrolik dreçlerdir. Özel olarak tasarlanmış tekneler 
ile kullanılmaktadır. Otomatik elek sistemleri teknenin kıç tarafında 
konumlandırılmıştır (Şekil 7). Ülkemizde, özellikle beyaz kum midyesi 
avcılığında hidrolik dreçler kullanılmaktadır.

2.5.  Kaldırma Ağları

Kaldırma ağı, balıkların ağın üzerindeki alana girmesine izin vermek için suya 
indirilen ve daha sonra orada biriken balıkları toplamak için kaldırılan veya 
yukarı çekilen bir çerçeveye monte edilmiş bir ağ parçasıdır. Kaldırma ağları 
taşınabilir (portatif) kaldırma ağları, tekne ile kullanılan kaldırma ağları ve 
kıyıya kurulan kaldırma ağları olmak üzere 3 alt kategoride sınıflandırılmaktadır. 
Ülkemizde en yaygın olarak kıyıya kurulan ve ülkemizde çökeltme dalyanları 
olarak isimlendirilen bir çeşit kaldırma ağı kullanılmaktadır. Bu ağlarda ağ 
deniz dibine yatay olarak yatırılan genellikle dikdörtgen ya da kare şekilli ağ 
parcasının üzerinden balıklar geçerken çekme ipleri yardımıyla kenarlarının 
kaldırılarak balıkların yakalandığı geleneksel bir balıkcılık yontemidir (Şekil 8).
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Şekil 7. Çift kabuklu yumuşakça avcılığında kullanılan hidrolik dreç  
(Çolakoğlu & Tokaç, 2017)

Çökeltme dalyanları ile kıyı boyunca günlük veya mevsimsel göç yapan 
balıklar yakalanmaktadır. Çökeltme dalyanları ile kefal, levrek, lüfer, çipura, 
karagöz, mırmır, sargos, istavrit, uskumru ve ahtapot gibi türler ağırlıklı olarak 
yakalanmaktadır. Çökeltme dalyan balıkcılığında rüzgarın yönü çok önemlidir. 
Genellikle rüzgara karşı korunaklı olacak şekilde kurulan çökeltme dalyanları 
hangi rüzgara karşı korunaklı ise o isimle anılmaktadır (poyraz dalyanı, lodos 
dalyanı gibi) (Tokaç, ve diğerleri, 2010).

2.6. Kapama Av Araçları 

Kapama araçları, suyun altındaki balıkları yakalamak için üstten suya atılan ve 
suya indiğinde aşağı doğru inen bir ağ yada sepete benzer bir yapıdır. Bu av 
araçların kullanımı genellikle sığ sular ile sınırlıdır. Daha çok göl ve derelerde 
sığ ve akıntı olmayan sakin yerlerinde kullanılmaktadır. Kapama araçları kendi 
içinde serpme ağları, sepet tipi kapama araçları ve tekne ile kullanılan kapama 
araçları olmak üzere alt grublara ayrılmakla beraber ülkemizde çoğunlukla 
serpme ağlarının yaygın olarak kullanımı sözkonusudur (Şekil 9).
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Şekil 8. Bir kaldırma ağı çeşiti olan çökeltme dalyanı planı ve  
görselleri (Tokaç, ve diğerleri, 2010)

Şekil 9. Serpme ağı görseli
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2.7. Uzatma Ağları ve Dolanan Ağlar

Uzatma ağları ve dolanan ağlar balıkçılıkta kullanılan en yaygın balıkçılık 
takımlarından birisidir. Uzatma ağları için kullanılan diğer yaygın isim 
solungaç ağlarıdır. Bu ağlar ile balıklar solungaçlarından, ağ gözüne saplanarak, 
ağa takılarak veya dolanarak veya ağda oluşan küçük ceplere sıkışarak 
yakalanmaktadırlar. Uzatma ağlarının bir birimi çoğunlukla 100 m uzunluktaki 
ağdan oluşmakta ve buna balıkçılıkda 1 posta ağ adı verilmektedir. İstenilen 
uzunlukta ağ birbirine eklenerek sağlanabilmektedir örneğin 5 posta uzatma 
ağnın toplam uzunluğu 500 m. anlamına gelmektedir. Hedeflenen av türüne ve 
ortam koşullarına bağlı olarak kilometrelerce uzunlukta uzatma ağları balıkçılkta 
kullanılmaktadır. Uzatma ve dolanan ağlar grubu içine giren ağlar kendi içinde 6 
farklı alt grupta sınıflandırılmaktadır. Bunlar sırasıyla; 

1. Sade uzatma ağları (Çapa ile sabitlenmiş) 
2. Sürüklenen uzatma ağları (Akıntı uzatma ağları) 
3. Çevirme uzatma ağları 
4. Sabit uzatma ağları 
5. Fanyalı uzatma ağları (Şekil 10) ve 
6. Kombine uzatma ağları – fanyalı ağlardır. 

Şekil 10. Kefal, çipura ve levrek avcılığında kullanılan fanyalı uzatma ağı

2.8. Tuzaklar

Tuzaklar, balıkların içine yönlendirildiği veya akıntı tarafından itildiği yada yem 
ve benzeri diğer cezbedici maddeler ile av aracının içine çekildiği değişik şekil 
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ve büyüklükteki av araçlarıdır. Tuzaklar genellikle yakalanan sucul canlıların 
içinde tutulduğu ayrı bir komportmana yada torbaya sahiptirler. Bu kısma 
girişte bir vaya birden fazla huni şeklinde yapılan boğazlar ile torbaya giren 
sucul canlıların tekrar geriye dönüşü engellenmektedir. Tuzaklar da kendi içinde 
1-Sabit üstü açık havuz ağlar 2- Sepetler 3- Pinterler 4- Çit dalyanları 5- Havai 
Kapanlar şeklinde alt gruplara dağılmaktadırlar. Ülkemizde sabit üstü açık havuz 
ağlar ile çit dalyanlarının kombine edilmesi ile geleneksel olarak ağ dalyanlar 
olarak isimlendirilen balıkçılık takımları mevcuttur. Bu geleneksel dalyanlar 
aralarındaki ufak yapısal farklılıklar nedeni ile şıra dalyanı, kurtağzı dalyanı, 
kırma dalyanı, kepasti dalyanı, çekme dalyanı gibi isimler ile anılmaktadır. 
Tuzaklar içinde yer alan sepetler genellikle kamış, söğüt dalı, hayıt veya telden 
örme şeklinde yapılan av araçlarıdır. Sepet içine yerleştirlen çeşitli yemler 
balıkları cezbetmekte ve sepetin ağzından içine giren balıklar daha sonra çıkış 
yolunu bulamasıklarından sepet içinde yakalanmaktadırlar. Ayrıca sepet olarak 
bazı durumlarda çömlek ve değişik yapıda kapanlarda kullanılabilmektedir. 
Diğer yaygın olarak kullanılan tuzak grubu içindeki av aracı pinterlerdir. 
Pinterler genel olarak ahşap veya metal çemberlerce donatılan iç içe konik 
yapılı ağ malzemelerinden oluşan av aracıdır (Şekil 11). Tek girişli veya çift (iki) 
girişli pinterler mevcuttur. Genelikle deniz, göl ve akarsu kıyılarında akıntının 
az olduğu sığ sularda ve balıkların geçit yaptığı bölgelere kurulmaktadır.

2.9. Oltalar

İğne, beden (ip veya misina) ve mantar, kurşun gibi yardımcı malzemelerin uygun 
bir şekilde bir araya getirilerek balık yakalamak için kullanılan düzeneğe olta 
takımı adı verilmektedir. Olta takımları çoğunlukla yemli kullanılmakla beraber 
yemsiz kullanılan olta takımlarıda mevcuttur. Yemli olta takımlarında balıkların 
yemli iğneyi yutmaları nedeni ile genellikle ağızdan yakalanmaktadır. Yemsiz 
olta takımlarında ise balık yakalama işi genellikle yemsiz iğnenin balık bulunan 
ortamdan geçerken balıkların vucuduna çarpma, takılma veya yırtma şeklinde 
temas etmesi ile yakalanmasına dayanmaktadır. Ayrıca bazı olta takımlarının 
iğnelerinde kauçuk, plastik veya tüy gibi yapay yemlerde kullanılmaktadır. 
Olta takımları tek iğneli yada çok sayıda iğneden oluşabilmektedir. Çok sayıda 
iğneden oluşan olta takımlarından paragat ve çapari en yaygın olarak kullanılan 
balıkçılık av ekipmanlarıdır. Küçük ölçekli balıkçılıkta kullanılan 200-300 
iğneli ve deniz tabanına döşenen sabit paragat olta takımları yanı sıra büyük  
gemiler ile denize kilometrelerce döşenen endüstriyel sürüklenen paragat olta 
takımları ile ton türleri ve orkinos gibi büyük pelajik türlerin yakalanması 
hedeflenmektedir.
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Şekil 11. Pinterler ve teknik planı (Tokaç, ve diğerleri, 2010)

2.10. Diğer Av Araç ve Gereçler

Balıkçılıkta kullanılan diğer av araç ve gereçlerinden kastedilen yukarıda 
açıklanan dokuz ana kategoride yer almayan ancak dünya balıkçılığında 
özellikle küçük ölçekli ve zanaatkar balıkçılıkta kullanılan çok çeşitli başka 
av araçlarıda bulunmaktadır.  Bunlar sırası ile özellikle kılıç balığı avcılığında 
kullanılan zıpkınlar, sığ sularda alg, yosun ve benzeri ürünleri toplamak için 
kullanılan el tırmık ve maşa ve benzeri basit el aletleri, kepçeler, elektrikle 
yapılan balıkçıllık, dalarak yapılan balıkçılık gibi farklı araç ve yöntemler 
ile yapılan balıkçılık faaliyetlerinin hepsi diğer av araç ve gereçler kategorisi 
başlığı altında sınıflandırılmaktadır. 

3. Sonuç ve Öneriler

Balıkçılıkta kullanılan av araç ve gereçleri çok fazla çeşitlilik göstermektedir. 
Aynı zamanda aynı grub içinde yer alsa bile bu araç ve gereçlerin kendi içinde 
dahi birbirinden farklılıklar gösterdiği ve bir standardizasyonun olmadığı 
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çok açıktır. Bu kadar fazla çeşitlilik ve  bir standart uygulamanın olmaması 
özellikle balıkçılık yönetiminde gerek karar almada ve gerekse uygulamada bazı 
zorluklara neden olmaktadır. Bu zorluk balıkçılık kaynaklı istatistik verilerinin 
kaydadilmesi ve değerlendirilmesinde de sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle 
sözü edilen bu olumsuzlukların bir ölçüde giderilebilmesi için balıkçılıkta 
kullanılan av araç ve gereçlerin sınıflandırılması önemli bir konu haline gelmiştir. 
Dünya ülkeleri ile ülkemizde kullanılan av araç ve gereçleri çoğunlukla birbirine 
oldukça benzerdir. Bu nedenle balıkçılıkta kullanılan av araç ve gereçlerinin 
sınıflandırılmasının konu olarak irdelendiği bu derleme çalışmasında, Dünya 
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından geliştirilen ve yayınlanan Balıkçılık 
Av Araç ve Gereçlerinin Uluslarası Standart İstatiki  Sınıflandırılması dikkate 
alınmıştır. Bu kapsamda küresel olarak balıkçılkta kullanılan av araç ve 
gereçlerin 10 ana başlık altında incelemesi yapılmış ve her grub için ilgili 
örneklerin verilmesine çalışılmıştır. Balıkçılıkta kullanılan av araç ve gereçleri 
doğal olarak teknolojinin gelişimi ile bir takım inovasyon uygulamalarınada 
konu olabilmektedir. Özellikle günümüzde sürdürülebilir balıkçılık bakımından 
akıllı av araç ve gereçleri (Smart Fishing Gear) uygulamalarına yönelik birçok 
yenilikçi proje yapılmaktadır. Bu kapsamda balıkçılkta kullanılan av araç ve 
gereçleride kendi içinde  zaman ile tarihsel bir gelişme göstermektedir. Diğer bir 
ifade ile balıkçılkta kullanılan av araç ve gereçlerine ait yapılan bu sınıfladırma 
çalışmalarının belirli zaman aralıklarınca güncellenmesi yerinde ve doğru bir 
uygulama olacaktır. 
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1. Giriş

Bir sistem normalde, sistemin performansı farklı düzeylerde etkileyen 
birden çok bileşenden oluşur. Böyle bir sistemin genellikle sınırlı 
kaynaklar kullanılarak verimli bir şekilde tasarlanması, geliştirilmesi 

veya sürdürülmesi gerekir. Bununla birlikte, oldukça karmaşık sistemler için, 
optimal bir strateji geliştirmek her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda, 
bileşenlerin sistem için ne kadar önemli olduğuna göre kaynakları tahsis etmek 
ve kaynakları sistem için en önemli olan bileşenlerin küçük alt kümesine 
indirgemek doğru bir yol olarak kabul edilir (Kuo ve Zhu, 2012). 

Günümüzde mühendislik sistem tasarımlarında üzerinde durulan en 
önemli konu güvenilirliktir. Optimal güvenilirlik tasarım problemlerinde amaç 
fonksiyonu sistem güvenilirliğinin maksimizasyonu, sistem kullanılabilirliğinin 
maksimizasyonu, maliyetin minimizasyonu veya sistem yaşam döngüsü 
maliyetinin minimizasyonu şeklinde olabilir. Kısıtlamalar, bütçe kısıtlamalarını, 
güvenilirlik gerekliliklerini ve hacim ve ağırlık gibi diğer hususları da içerebilir. 
Tasarım parametreleri veya karar değişkenleri; bileşen güvenilirlik değeri veya 
bilinen bileşenlerin düzenlenmesi olabilir (Kuo ve Zuo, 2003).

Bir sistemi oluşturan bileşenlerden bazıları, sistem güvenilirliği açısından 
sistemdeki diğer bileşenlerden daha önemli olabilir. Örneğin, sistemin geri 
kalanıyla seri şekilde bağlı olan bir bileşen, birinci dereceden bir kesen 
kümesidir ve genellikle daha yüksek bir düzeyden bir kesen kümesinin elemanı 
olan başka bir bileşenden daha önemli bir pozisyona sahiptir. Yani sisteme seri 
bir şekilde bağlı olan bileşenler genelde daha fazla öneme sahip olmaktadırlar. 
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Mühendislik sistemleri tasarlanırken sistemi oluşturan bileşenlerin hangilerinin 
sistem için daha önemli olduğunu belirlememize yarayan bileşen önem 
ölçümleri kullanılmaktadır. Bu şekilde tasarlanan sistemlerdeki bileşenlerin 
önem sıralamasına sistemdeki yerleri belirlenerek sistemin güvenilirliğinin 
arttırılması hedeflenmektedir.

Bileşen önemi ile ilgili ilk çalışma Birnbaum (1969) tarafından yapılmıştır. 
Sistem güvenilirlik fonksiyonundan yola çıkarak incelenen her bileşene 
göre kısmi türevlerini alarak geriye kalan bileşenlerin değerlerini ölçerek 
bir değerlendirme yapmaktadır. Boland ve El-Neweihi (1995), ikili tutarlı 
sistemlerin bileşen önem ölçümlerinin literatür çalışmasını yapmışlardır. Bulut 
vd. (2015), n ’den ardıl k  çıkışlı tutarlı sistemlerin Birnbaum bileşen önem 
ölçümü üzerine genel bir uygulama yapmışlardır. Meng (2004) çalışmasında 
genel ikili tutarlı bir sistemdeki bileşenlerin Birnbaum güvenilirlik önem 
ölçüsünü karşılaştırmak için bazı basit kriterler geliştirmiştir. Peng vd. (2012), 
bağımsız bozulma bileşenleri olan sistemler için ve ilişkili bozulma bileşenleri 
olan sistemler için olmak üzere iki yeni önem ölçüsü önermişlerdir. Andrews 
ve Beeson (2003), Birnbaum tarafından geliştirilen önem ölçümünü kullanarak 
tutarlı olmayan sistemlerin önem ölçümünün hesaplanmasını mümkün kılan bir 
yöntem geliştirmişlerdir. Xie ve Bergman (1991), sistem bileşenlerinin öneminin 
genel bir ölçümünü incelemişlerdir. Miziula ve Navarro (2019), Birnbaum 
bileşen önem ölçüsünü, yakın zamanda önerilen ve incelenen diğer ölçümlerle 
hem bağlantılar kurup hem de karşılaştırmalar yaparak, ilgili özellikleri elde 
etmeye izin verecek şekilde bağımlı bileşenler durumuna genişletmişlerdir. 
Ayrıca, bileşen önemi ölçmek için birçok yöntem geliştirilmiştir (Barlow ve 
Proschan, 1975; Fussel, 1975; Natvig, 1979; Wu, 2005).

Bu çalışmada sistem tasarımında önemli bir yer tutan yapısal önem ölçümü, 
güvenilirlik önem ölçümü, kritiklik önem ölçümü ve göreceli (nısbi) kritiklik 
önem ölçümleri incelenmiştir. İlk olarak bu önem ölçümlerinin ne olduğu ve 
nasıl hesaplandığı verildikten sonra dört yöntem de aynı sistem için hesaplanarak 
incelenen yöntemlerden hangisinin iyi olduğu gösterilmesi amaçlanmıştır.

2. Bileşen Önem Ölçümleri

2.1. Yapısal Önem Ölçümü

.i  bileşenin yapısal önem ölçümü aşağıdaki tanımlanır.

(1) nolu denklemde ix , kaldırılan ix  bileşen durum vektörünü temsil ederken; 
(1 , )i ix , i  bileşeni durum 1’deyken bileşen vektörünü temsil eder. .i  bileşenin 
yapısal önemi, .i  bileşeninin durumunun sistemin durumunu belirlediği bileşen 
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durum vektörlerinin sayısı ile içinde  1 n - bileşen bulunan farklı bileşen durum 
vektörlerinin toplam sayısı arasındaki orandır. 12n- , içinde 1n -  bileşen 
bulunan farklı bileşen durum vektörlerinin toplam sayısını temsil eder ve 

( )1 , (0 , )i i
i ix xf fé ù-ë ûå  ise, .i  bileşenin durumunun sistemin durumunu 

belirlediği bileşen durum vektörlerinin sayısını temsil eder. Esasında bir 
bileşenin yapısal önemi, bileşenin pozisyonunun önemini ölçer. Söz konusu 
bileşenin güvenilirlik değerinden bağımsızdır ve ayrıca diğer tüm bileşenlerin 
güvenilirliğinden de bağımsızdır. 

Sistem tasarımında yapısal önem kavramını uygulamak için, yapısal 
önemi daha yüksek olan pozisyonlara daha güvenilir bileşenler tahsis edilmesi 
önerilmektedir. Bu kavram, bileşen güvenilirlik değerlerine ilişkin veriler mevcut 
olmadığında sistem tasarımının ilk aşamalarında faydalı olmaktadır. Genelde 
farklı pozisyonlardaki bileşenlerin geliştirilmesini sağlamak için kullanılması 
daha uygundur (Kuo ve Zuo, 2003).

2.2. Güvenilirlik(Birnbaum) Önem Ölçümü

.i  bileşenin güvenilirlik ya da Birnbaum önem ölçümü,

şeklinde olup burada, , .ip i  bileşenin güvenilirliğini; p , bileşen güvenilirliklerin 
vektörünü ve SR  ise sistemin güvenilirliğini temsil etmektedir. .i  bileşenin 
güvenilirlik önemi, .i  bileşenin güvenilirliği bir birim arttırıldığında sistem 
güvenilirliğindeki artış miktarına eşittir. Bu ifade ve 0 1ip£ £  eşitsizliği 
göz önüne alınarak, güvenilirlik(Birnbaum) önem ölçümü aşağıdaki şekilde 
yazılabilir.

burada 
ip , kaldırılan .i  bileşen güvenilirlik vektörünü temsil eder. (3) ile ifade 

edilen Birnbaum önem ölçümünü aşağıdaki gibi de ifade edilebilir.

burada f , sistemin yapısal fonksiyonudur. Bu nedenle, .i  bileşenin Birnbaum 
önemi, .i  bileşenin sistemin işleyişi için kritik bir öneme sahip olma olasılığı 
olarak yorumlanabilir. Ayrıca bütün j i¹  için 0.5jp =  olursa (4) ile verilen 
denklem yapısal öneme ( S

iI ) eşit olur (Kuo ve Zuo, 2003; Birnbaum, 1969).   

2.3.  Kritiklik Önem Ölçümü

Kritiklik önem ölçümünün iki farklı tanımı vardır. Bir tanesi sistemin başarısı 
açısından ele alınırken diğeri sistemin hatalı olması açısından ele alınmaktadır. 
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İlk olarak sistemin başarılı olmasından yola çıkılarak nasıl hesaplandığını 
göstereceğiz.

.i  bileşenin kritiklik önemi, .i  bileşenin sistem başarısı için kritik olma 
ve sistemin çalışır durumda olduğu göz önüne alındığında çalışır durumda olma 
olasılığı olarak tanımlanabilir. Sistemin çalışır durumda olduğu göz önüne 
alındığında, bu bileşenin sistemin çalışma durumuna katkısını temsil eder. 

CS
iI ’yi, sistem başarısı açısından .i  bileşeninin kritik önemini belirtmek için 

kullanırız. Matematiksel olarak CS
iI  aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Ayrıca Birnbaum önem ölçümünün bir fonksiyonu olarak da aşağıdaki gibi ifade 
edilebilir.

Sistem başarısı açısından kritiklik önemi, .i  bileşeninin çalışıyor olma olasılığını 
ölçer ve sistemin çalıştığı göz önüne alındığında sistem başarısına katkıda 
bulunan bileşendir. CS

iI ‘ nin değeri ne kadar yüksek olursa, .i  bileşeninin 
sistem başarısına katkıda bulunan bileşen olma şansı o kadar yüksek olur.

Kritiklik önemi, sistem arızası açısından da tanımlanabilir.  bileşenin 
sistem arızası açısından kritik önemini belirtmek için CF

iI ‘yi kullanırız. Bu 
durumda, .i  bileşeninin arızalı olma olasılığını ölçer ve sistemin arızalı durumda 
olduğu göz önüne alındığında sistem arızasına katkıda bulunan bileşendir ve 
aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Sistem arızası olarak tanımlanan kritiklik önemini arıza teşhisinde kullanabiliriz. 
Sistemin arızalı olduğunu tespit ettiğimizde, en yüksek CF

iI  değerine sahip 
bileşen, büyük olasılıkla sistemin arızalanmasına neden olan bileşendir. Sonuç 
olarak, daha yüksek CF

iI ‘ye sahip bileşen, arıza teşhisinde önce kontrol 
edilmelidir.

Aynı sistem yapısına ve aynı bileşen güvenilirliklerine sahip sistemler için 
hesaplanan CS

iI  ve CF
iI  değerleri farklı değerlere sahip olurlar (Kuo ve Zuo, 

2003).

2.4.  Göreceli(Nısbi) Kritiklik Önem Ölçümü

Boland vd. (1989), optimal sistem tasarımında faydalı olan tutarlı bir sistemdeki 
iki bileşenin göreceli kritiklik kavramına değinmişlerdir. Ayrıca, minimal 
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yol kümeleri ve minimal kesen kümelerini kullanarak iki bileşenin göreceli 
kritikliğini belirlemek için bir yöntem geliştirmişlerdir.

Burada 1 2( , , , )nx x x x= ¼  bileşenlerin durumlarını temsil etsin ve p  ise 
karşılık gelen bileşen güvenilirlik vektörü olsun. (0 ,1 , )ij

i j x , 0ix =  ve 1jx =  
olan x  vektörü olsun ve ijx  ise, x ‘den ix  ve jx ‘nin silinmesiyle elde edilen 
vektör olsun. Aynı mantık 

ijp   için de yapılabilir.
Tanım 2.1 .i  bileşen, f  yapı fonksiyonu için .j  bileşenden daha kritik 

bir öneme sahiptir ve ci j>  şeklinde yazılır şayet (1 , 0 , ) (0 ,1 , )ij ij
i j i jx xf f³  

bu durum tüm ijx  ve tam eşitsizlik bazı ijx  için geçerliyse (Boland vd., 1989).
Teorem 2.1 n bileşenden oluşan tutarlı bir sistemin minimal 

yol kümesi 1 2, ,  , mP P P¼  ve yapı fonksiyonu da ( )xf  olsun. Ayrıca 
{ } : , 1, 2, ,  i r rA P i P r m= Î = ¼  olsun. Eğer jA , iA ’nin uygun bir alt kümesi 

ise ( )j iA AÌ , o zaman ci j>  yazılabilir. Benzer ilişki minimal kesen küme 
için yazılabilir (Kuo ve Zuo, 2003; Boland vd., 1989).

3.  Bulgular ve Tartışma

Bu bölümde incelenen dört önem ölçümünün sonuçlarını gözlemleyebilmek 
için hepsinde Şekil 1’de verilen körü sistemini kullandık. Bu sayede yöntem 
değiştikçe bileşenlerin önem sıralamalarında farklılıklar olup olmadığını 
görmek istedik. Her bir önem ölçümü için de sistemimiz tutarlı ve bileşenler de 
özdeş ve bağımsız p  dağılımına sahiptir.

1

2

3

4

5

Şekil 1. Köprü Sistemi

5 bileşenden oluşan bu sistemin sırasıyla Yapısal Önem, Güvenilirlik(Birnbaum) 
Önem, Kritiklik Önem ve Göreceli Kritiklik Önem ölçümlerini hesaplayacağız.

3.1.  Yapısal Önem Ölçümünün Uygulanması

5 bileşenden oluşan köprü sisteminde 1 ve 2 nolu bileşenler ile 4 ve 5 nolu 
bileşenler birbirine paralel 3 nolu bileşen ise bunlara seri olarak bağlıdır. Sistem 
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incelendiğinde aslında 3 nolu bileşenin diğer bileşenlerden daha az önemli 
olduğu görülmektedir.

Şimdi 1 nolu bileşen için bileşen durum vektör kümesininin elemanlarını 
belirleyelim. Bu işlem uzun sürdüğü için sadece 1 nolu bileşen için ayrıntılı 
hesaplaması verilecek olup diğer bileşenler için sadece sonucu verilecektir. 

şeklinde oluşturulur. Her bir gözlem değeri için aşağıdaki değerler elde edilir.

Bu sonuçlardan yapısal önem ölçümü 1. bileşen için;
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Benzer işlemler 2, 3, 4 ve 5. bileşenler için yapıldığında aşağıdaki yapısal önem 
ölçümleri elde edilir.

2 4 5
3
8

S S SI I I= = =   ve 3
1
8

SI =  olarak elde edilir. Bu sonuçlar 1, 2, 4 ve 5 nolu 

bileşenlerin en önemli pozisyona sahip olduğunu, 3 nolu bileşenin ise en düşük 
öneme sahip pozisyona sahip olduğunu bize gösterdi.

3.2. Güvenilirlik(Birnbaum) Önem Ölçümünün Uygulanması

Ele alınan sistemin minimal yol kümesi,

şeklindedir. Minimal yol kümesinden yola çıkarak sistemin güvenilirlik 
fonksiyonu,

şeklinde elde edilir. Sırasıyla 1, 2, 3, 4 ve 5. Bileşenler için Birnbaum önem 
ölçümleri aşağıdaki gibidir.

Bileşenlerin özdeş ve bağımsız dağıldığı ve bileşen güvenilirlik değerlerinin 
aynı p  olduğu varsayımı altında önem ölçümlerini,

olarak elde edilir. Bu sonuçlara göre 1, 2, 4 ve 5 nolu bileşenler aynı ve yüksek 
Birnbaum önemine sahipken 3 nolu bileşen ise daha düşük Birnbaum önemine 
sahip olduğu görülmüştür.

3.3. Kritiklik Önem Ölçümünün Uygulanması

Kritiklik önem ölçümü hesaplayabilmemiz için ihtiyacımız olan güvenilirlik 
fonksiyonu ve Birnbaum önem ölçümleri bölüm 3.2’de elde edilmişti. Bu 
bilgilerden yararlanarak 5 bileşen içinde başarı durumunu göz önüne alarak 
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kritiklik önem ölçümlerini bütün bileşenlerin bileşen güvenilirlik değerleri aynı 
ve p  varsayımı altında aşağıdaki gibi elde ettik. 

Çıkan sonuçlardan 1, 2, 4 ve 5 nolu bileşenlerin aynı ve sistem için 3 nolu 
bileşenden daha kritik öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz.

3.4. Göreceli(Nısbi) Kritiklik Önem Ölçümünün Uygulanması

Şekil 1’de verilen sistemin göreceli kritiklik önemini belirlemek için sistemin 
minimal yol kümesi ile minimal kesen kümesini belirlememiz gerekiyor. 
Sisteme ait minimal yol ve kesen kümeleri sırasıyla aşağıdaki gibidir.

Burada hem yol kümeleri için hem de kesen kümeleri için ayrı ayrı sonuca 
ulaşılabileceği için sadece minimal yol kümesi ile devam edeceğiz. Teorem 2.1’i 
kullanarak;

elde ederiz. Burada A1 kümesi, 1 nolu bileşeni içinde barındıran minimal yol 
kümesidir. Benzer şekilde A2, A3, A4  ve A5  kümeleri de sırasıyla 2, 3, 4 ve 5 nolu 
bileşenleri içeren minimal yol kümelerin kümesidir. Yine Teorem 2.1’e göre bu 
sistem için elde edilen minimal yol kümeleri için j iA AÌ  olacak şekilde hiçbir 
küme bulunamamıştır. Dolayısıyla incelenen bu sistem için Göreceli(Nısbi) 
Kritiklik Önem ölçümü gereği herhangi bir bileşenin diğerinden daha kritik 
olduğunu söyleyemiyoruz.

4.  Sonuç

Mühendislik sistem tasarımlarında en önemli şey sistemi oluşturan bileşenlerin 
sistem güvenilirliği üzerindeki etkilerinin ne ölçüde olduğunu belirlemektir. Bu 
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çalışmada sistem tasarımında önemli bir yer tutan bileşen önem ölçümlerinden 
yapısal önem, güvenilirlik önem, kritiklik önem ve göreceli kritiklik önem 
ölçümlerini inceledik. İncelenen sistem için elde edilen bulgular ışığında 
göreceli kritiklik önem ölçümü hariç diğer üç yöntemde de 1, 2, 4 ve 5 nolu 
bileşenin sistem için en önemli olduğu, 3 nolu bileşenin ise daha az öneme sahip 
olduğu bulunmuştur. Göreceli kritiklik önem ölçümü ise belirlenen yöntemle ele 
aldığımız sistem için herhangi bir sonuç vermemiştir. 

Sonuç olarak, sistemi oluşturan bileşenlerin sistem için ne kadar 
önemli olduğu o bileşenin sistemde nasıl konumlandırıldığıyla alakalı olarak 
değişmektedir. İncelenen sistemde bileşenlerin yerleri değiştirildiğinde önem 
ölçüm değerlerinin de değişeceği aşikardır. 
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1. Giriş

İnsanlığın ateşi bulması ile en temel ihtiyaçları karşılaşmak için yanma
sonucu ortaya çıkan enerjiden olumlu yönde yararlanılmaya başlanmıştır.
Yanıcı madde, ısı ve oksijen üçlüsünün yarattığı ateş ile yiyecek pişirme,

ısınma, aydınlatma ve ulaşım gibi birçok ihtiyaç giderilmiştir. Ortaya çıkan 
yanma reaksiyonu, kontrollü gerçekleştiği takdirde canlılar için yararlı olmakla 
birlikte kontrolsüz gerçekleştiğinde yangın adını alarak insan ve çevre sağlığı 
açısından ciddi tehlike oluşturmaktadır (Şengöz, 2018).

Bilimin ve teknolojinin hızla gelişmesi ile hammaddeden mamul üreten 
endüstriyel işletmeler daha fazla kimyasal madde, elektrikli ekipman ve sıcak 
iş ekipmanları kullanmaya başlamış ve önlem alınmadan yürütülen faaliyetler 
sonucu büyük oranda can ve mal kayıplarının yaşandığı yangın ve patlama 
felaketleri meydana gelmiştir. Endüstriyel yangınlar ve patlamalar yoğun 
kimyasal madde sızıntısı ve yayılımına neden olmakla birlikte sadece yangın 
noktasını değil çevresindeki bölgeyi de etkilemektedir. Yanan maddenin 
cinsine bağlı olarak oluşan zehirleyici ve boğucu gazlar uzun vadede bölge 
halkı üzerinde kronik rahatsızlıklara yol açıp, aynı zamanda toprak ve su 

* Bu kitap bölümü Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü
Adli Bilimler Anabilim Dalı’nda Dr. Öğretim Üyesi Sultan Mehtap BÜYÜKER
danışmanlığında yürütülen “2015-2020 Yılları Arasında İstanbul'da Çıkan Endüstriyel
Yangınların Çıkış Sebeplerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi” konulu yüksek
lisans tezinden üretilmiştir.
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kirliliğine neden olabilmektedir (TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi, 2019).

Özellikle kömür işletmelerimizde çıkan yangın ve patlamalar en fazla can 
kayıplarının yaşandığı felaketleri oluşturmaktadır. 13 Mayıs 2014’te Manisa 
ilinin Soma ilçesinde bulunan kömür madeninde çıkan yangında 301 kişi yaşamını 
yitirmiştir. Bu olay Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en ölümlü maden faciası 
olarak kayıtlara geçmiştir (Doymaz Aydın ve Yıldırım, 2020).

Ülkemizde zaman zaman fabrika yangınları da felakete dönüşebilmektedir. 
Örneğin, 8 Ağustos 1992 tarihinde Tekirdağ Çorlu›da bulunan mensucat 
fabrikasında çıkan patlama, 32 kişinin ölümüne ve 84 kişinin yaralanmasına 
sebep olmuştur (Girgin ve Yetiş, 2007).

1 Ocak 2008 yılında İstanbul Davutpaşa’da bulunan bir iş hanındaki 
maytap üretim yeri ve kot taşlama atölyesinde çıkan yangın ve patlama, 21 
kişinin ölümüne ve 116 kişinin yaralanmasına neden olmuştur. (TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, 2014).

Yakın zamanda 03 Temmuz 2020 tarihinde Sakarya ilinin Hendek ilçesinde 
bulunan havai fişek fabrikasında oluşan patlama, 7 kişinin ölümüne ve 127 
kişinin yaralanmasına neden olmuştur  Patlama sonrasında kalan patlayıcıların 
imhası amacıyla yapılan nakliye sırasında da üç askerimiz şehit olmuştur. 
(Kuran ve Polat, 2021).

Yangınlar ve patlamalar önlenemez olaylar değildirler. Öncelikle yangın 
oluşturacak kaynakların tespiti yapılmalıdır. Bu kaynaklara yönelik olarak 
konusunda uzman kişilerce, bilimsel yöntem ve metotlar uygulanarak alınacak 
iş güvenliği önlemleri ile bu yangın ve patlamaların çoğu önlenebilir.

Amerika’da kurulmuş olan Ulusal Yangından Korunma Derneği 
(National Fire Protection Association-NFPA), 2018 yılında endüstriyel 
yangınlar hakkında bir rapor yayınlamıştır. Bu raporda, Amerika’da çıkan 
endüstriyel yangınların nedenleri; elektrikli ekipmanlar, ısıtma ekipmanları, 
kasıt (kundaklama), yemek pişirme ekipmanları, sıcak iş ekipmanları ve 
sıçrama yangınları olarak 6 kategoride incelemiştir (Campbell, 2018). Yangın 
sebeplerinin konusunda uzman kişilerce araştırılıp tespit edilmesi yangınla 
mücadale ve önleme çalışmalarının doğru hedeflere yönlendirilmesini 
sağlayacak ve kayıpları en aza indirecektir.

Her endüstriyel tesis farklı yangın ve patlama riskine sahiptir. Alevlenebilir 
ve patlayıcı malzemeler bulunduran bir işletmenin, potansiyel yangın 
tehlikesine sahip olduğunu bilmek mücadelenin il adımıdır.  Yanıcı maddelerin 
neler olduğunun bilinmemesi, bu maddelerin malzeme güvenlik formlarında 
yazılı depolama koşullarına uyulmaması, bu tür maddelerle çalışırken açık alev 
kaynaklarının yakında tutulması, elektrik tesisatının periyodik kontrollerinin 



ENDÜSTRİYEL YANGINLAR     27

yapılmaması gibi faktörler endüstriyel işletmelerden kaynaklı yangın ve 
patlamaların en önemli sebeplerini oluşturmaktadır.

2. Yanma ve Yangın

2.1. Yanma

Yanma, yanabilme özelliğine sahip bir maddenin yakıcı bir madde ile birlikte 
minimum tutuşma sıcaklığında meydana getirdiği ekzotermik bir reaksiyondur. 
Bu reaksiyon yavaş ya da hızlı olabilmektedir.

CX HY + (x + 4
Y

 ) O2 + ısı  ®    XCO2 + ( 
2
Y

 )H2O + ısı

Tutuşma sıcaklığına kadar reaksiyon endotermiktir. Bu noktadan itibaren ısı 
kaynağı ortamdan uzaklaşsa bile reaksiyonun devamlılığı devam eder (İnce, 
t.y). Yukarıda gösterilen tepkime dışında yanan maddenin formülüne bağlı 
olarak daha farklı yanma ürünleri oluşabilir.

Örneğin; yanan maddenin yapısında eğer azot elementi bulunuyor ise 
yanma sonucu ürün olarak siyanürler veya azot oksitleri, kükürt elementi 
bulunuyor ise kükürt dioksit ortaya çıkabilmektedir (İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, 2020).

2.1.1. Yanmanın Temel Kimyası

Yanma, oksitlenme reaksiyonu olarak bilinen bir seri kimyasal reaksiyonlar 
zinciridir. Karbon gibi doğal elementler oksijen ile birleşip reaksiyona girerek 
karbondioksit ve su meydana getirirler. Bu reaksiyonlar sonucu çevreye yayılan 
ısı artarak diğer reaksiyonları hızlandırır. Örneğin 10°C’lik artış, reaksiyonu 
iki kat hızlandırır. Yakıt ise karbon içeren organik bir maddedir. Oksijen ise 
havadan sağlanır. Yangının başlaması için yakıtın tutuşma sıcaklığından daha 
yüksek bir ısıya ihtiyaç vardır. Bu ısı ise kıvılcım veya alevle sağlanır. Bütün 
şartlar sağlandıktan sonra, başlayan yangın ortamdaki oksijeni sürekli olarak 
tüketecektir. Yangının devam edebilmesi, yeterli oksijenin sürekli ortama 
girmesine bağlıdır, yani havalandırma yeterli olmalıdır ( Dönmez KG, Dönmez 
CA ve Nuralın L, 2004).

2.2. Yangın

Kontrol altına alınamayan kontrol dışı gerçekleşen yanma olaylarına yangın 
denir (Dizdar, 2006).

Ulusal Yangından Korunma Derneği (NFPA)’ne ait terimler sözlüğünde 
yangın; “Patlamaları da içeren yıkıcı ve kontrolsüz herhangi bir yanma olayı” 
veya “Ekzotermik kimyasal bir reaksiyon sonucu değişen yoğunluklarda 
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ışık ve ısının evrimi ile sonuçlanan hızlı bir oksidasyon süreci” olarak 
belirtilmektedir (NFPA, 2021).

7486 numaralı Türk Standardında ise yangın; “alevin, dumanın ya da 
her ikisinin beraberce ısı yayması ile karakterize edilen bir yanma olayı ve 
yanmanın, mekân ve zaman olarak kontrol edilmemiş bir şekilde yayılması” 
olarak belirtilmektedir (Eroğlu, 2015). 

2.2.1.  Yangın Teorileri

Yangını açıklayan üç temel teori bulunmaktadır. Bunlar; “Yangın Üçgeni”, 
“Yangın Tetrahedronu” ve “Yangın Yaşam Döngüsü” teorileridir. İlki, bilenen 
en eski teoridir. İkincisi, yangın kimyasının daha detaylı açıklandığı bir teoridir. 
Üçüncüsü ise ilkinin daha detaylı açıklandığı bir sürümdür. Her biri aşağıda 
açıklanmıştır(Srinivasareddy, 2010; Icove, DeHaan ve Haynes, 2013).

2.2.1.1.  Yangın Üçgeni Teorisi

Bu teorilerden ilki olan yangın üçgeni teorisi oldukça basittir ve bir yangının 
oluşması için üç temel bileşene ihtiyaç olduğunu belirtir (Srinivasareddy, 2010). 
Bunlar oksijen, yanıcı madde ve ısıdır. Bunlardan herhangi bir tanesi olmaz 
ise yanma ve patlama olayı gerçekleşemez  (Crowl ve Louvar 1990).  Yanma 
olayının başlayabilmesi için yanıcı madde ile birlikte genellikle hava olarak 
karşımıza çıkan oksijenin ve tutuşmaya yetecek bir enerji kaynağının ortamda 
bulunması gerekmektedir. Bahsettiğimiz bu üç temel bileşen, yani yanıcı madde, 
oksijen ve ısı, yangın üçgeni olarak bilinmekle birlikte Şekil 1’de gösterilmiştir.

Yanma = Gerekli Miktarda Isı + Yakıcı Madde (oksijen) + Yanıcı Madde   (yakıt)

Şekil 1: Yangın Üçgeni
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Kaynak: ( Daştan, 2017 )

2.2.1.2  Yangın Tetrahedronu Teorisi

Bu teori, dördüncü bir tarafın yangın üçgeni teorisine eklenmesiyle oluşan bir 
piramit veya tetrahedron olmakla birlikte eklenen bu dördüncü taraf; yanmanın 
zincir reaksiyonu ya da serbest zincir reaksiyonu olarak adlandırılır.
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Bu teoride, yapısında hidrokarbon bulunan bir yakıta enerji uygulandığında, 
karbon-karbon bağlarının bir kısmı kırılır, eşleşmemiş bir elektron bırakılarak 
moleküller parçalanır ve böylece serbest bir radikal oluşur. Bu eşleşmemiş 
elektronlar veya “sarkan” bağlı moleküller oldukça reaktiftir ve bu nedenle sekizli 
kuralını yerine getirmek için reaksiyona girecek başka bir madde ararlar. Aynı 
zamanda bazı oksijen bağları da oksit radikallerini oluştururlar. Zincir halinde 
kitlesel bağ kopmaları gerçekleşir. Bu bağların kopması içlerinde depolanan 
enerjiyi serbest bırakır, ortaya çıkan bu enerji ise daha fazla bağ kırılması için enerji 
kaynağı haline dönüşür. Bu da sırayla daha fazla enerji açığa çıkmasına neden 
olur. Yakıcı olarak belirtilen oksijen bitene kadar veya oluşan enerjinin tamamı 
başka bir madde tarafından emilene kadar ateş sürekli olarak kendini besler. 

Ateşin devamlı kendini beslenmesiyle birlikte yangınlar büyümeye devam 
eder. Bu durumun önüne geçmek için ise erken müdahale oldukça önemlidir. Erken 
müdahale yangının söndürülmesini de kolaylaştıracaktır (Srinivasareddy, 2010).

De Forest ve arkadaşlarının bahsettiği bu yangın prizmasına göre yangının 
süregelmesi için oksijen, yakıt ve ısıya ek olarak serbest zincir reaksiyonuna da 
ihtiyaç vardır (Şekil 2). Bu dört bileşen olmadan yangın gerçekleşemez.

Şekil 2: Yangın Tetrahedronu
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Kaynak: ( Daştan, 2017)
Serbest Zincir Reaksiyonu; yangının kendi kendini sürdürebilmesi için oldukça 
gerekli olmakla birlikte, “kendi kendini sürdürebilen alevli bir yangının devam 
etmesi için gerekli olan karmaşık olaylar dizisi” olarak da tanımlanmaktadır  
(O’Connor, 1996).  

2.2.1.3.  Yangın Yaşam Döngüsü Teorisi

Bu teoriye göre yangını oluşturan altı unsur; ısı girişi, yakıt, oksijen, oranlama, 
karışma ve ateşlemenin devamlılığıdır (Şekil 3).
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İlk adım “Isı Girişi”dir. Döngü, ısı ile başlamakla birlikte bu ısı, maddenin 
tutuşma sıcaklığına ulaşmasını sağlayacak kadar yüksek olmalıdır. Döngünün 
ikinci adımında bulunan “Yakıt” yangın üçgeni ve tetrahedronu teorilerindeki 
gibidir. Döngünün üçüncü adımında bulunan “Oksijen” atmosferik oksijendir. 
Yayılma alevini temel alan teoride, alev; kendiliğinden oluşan bir karışımdan 
anlık olarak üretilen bir alevdir. Sadece atmosferik oksijeni baz alması ve ikincil 
oksijen kaynakları yani oksidasyon ajanlarını teori dışında bırakması teoride bir 
kusur olarak gözükmektedir. 

Döngünün dördüncü adımı “Oranlama”, oksijen ve hidrokarbon 
molekülleri arasında çarpışmaların meydana gelmesidir. Moleküllerin hızı 
ve çarpışmaların sayısı, oksijen ve yakıt karışımının ısısına bağlıdır. Karışım 
ne kadar sıcaksa, hız o kadar yüksek olur. Bu kural kimyada herhangi bir 
reaksiyonun hızını artırmak için de kullanılır. Örneğin; her 10 derecelik artış 
reaksiyon hızını iki katına çıkartır. Döngünün beşinci adımında yer alan 
“Karışma”, ısı sağlandıktan sonra yakıtın ve oksijenin tutuşma meydana 
gelmeden hemen öncesinde uygun karışım haline gelmesidir. Döngünün altıncı 
adımında ise “Ateşlemenin Devamlılığı” vardır. Alevin yakıtın yüzeyine geri 
dönmesi ve ateş döngüsünün devamlılığının sağlanması bu aşamada olur. Isı, 
girdi görevi görecek kadar yüksek olmalıdır.

Şekil 3: Yangın Yaşam Döngüsü
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Kaynak: (Srinivasareddy, 2010)

3. Endüstriyel Yangın

Endüstriyel tesislerde meydana gelen yangınlar sonucunda büyük kayıplar 
meydana gelmekte olup, her yönü ile özenle değerlendirilmesi gereken bir 
konudur. “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin” 14. 
maddesinde endüstriyel yapıların tanımı, “Endüstriyel yapılar; her çeşit 
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ürünün yapıldığı fabrika ve işleme, montaj, karıştırma, temizleme, yıkama, 
paketleme, depolama, dağıtım ve onarım gibi işlemlere mahsus bina ve 
yapılardır. Her türlü fabrika, bıçkıhaneler, çamaşırhaneler, tekstil üretim 
tesisleri, enerji üretim tesisleri, gıda işleme tesisleri, dolum ve boşaltım 
tesisleri, kuru temizleme tesisleri, maden işleme tesisleri, rafineriler ve 
benzeri yerler bu sınıfa girer.” şeklinde yapılmıştır.

18. Yüzyılın ikinci yarısında başlayan sanayileşme, diğer bir deyişle 
endüstriyelleşme günümüzde ülke ekonomisine etki eden en önemli faktördür. 
Endüstriyel tesis ve işletmelerin sürdürülebilirliği ülke ekonomileri için çok büyük 
önem arz etmektedir. Bir işletmede risk, işletmenin ve çalışanlarının varlığını tehdit 
etmekte olan tehlike unsuru olarak tanımlanır. Endüstriyel tesislerde de diğer tüm 
işyerlerinde olduğu gibi birtakım riskler ile karşı karşıya kalınmaktadır. Riskler; 
finansal, politik, üretim, ve katastrofik (yıkıcı etkisi olan) olarak sınıflandırılabilir. 
Endüstriyel yangın ve patlamalar da bu sınıflamaların içinde yer almaktadır. 
Endüstriyel tesislerde büyük hasar ile sonuçlanan bir yangın durumunda, 
işletmelerin sigorta poliçeleri olsa dahi bu işletmelerin ekonomi pazarına geri 
dönebilme oranı %40’tır. Yangınların sonucunda işletmelerde oluşan fiziki 
zararlar bir yana ortaya çıkan dolaylı kayıpların etkileri çok daha fazladır. Yangın 
sonrasında meydana gelen pazar kaybı, marka değer kaybı ve itibar kaybı dolaylı 
kayıplar içerisinde yer alan paha biçilmez kayıplardır. Bu tür yangınların ülke 
ekonomisinde yarattığı zararlar da dikkate alındığında itina ile değerlendirilmesi 
gereken bir konu olduğu ortadadır (Aydoğdu ve Şimşek, 2020; Nazlıer, 2019).

4. Tarihteki Büyük Endüstriyel Kazalar

Yeni kimyasal element ve moleküllerin keşfi, teknolojik gelişmeler ve sanayide 
kullanılan karmaşık üretim modellerinin artması, çalışma yaşamına yönelik 
risklerin çoğalmasına neden olmuştur.

02.03.2019 tarih ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Büyük 
Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında 
Yönetmelik” tanımına bakıldığında, yönetmeliğin 5/ç maddesine göre; 

Büyük endüstriyel kaza; “Bu yönetmelik kapsamındaki herhangi bir 
kuruluşun işletilmesi esnasında, kontrolsüz gelişmelerden kaynaklanan ve 
kuruluş içinde veya dışında insan ve/veya çevre sağlığı için anında veya 
daha sonra ciddi tehlikeye yol açabilen bir veya birden fazla tehlikeli 
maddenin sebep olduğu büyük bir yayılım, yangın veya patlama olayı” 
olarak ifade edilmektedir (Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin 
Azaltılması Hakkında Yönetmelik, 2019). Tarihteki büyük endüstriyel kazalara 
ilişkin veriler, Tablo 1’ de yer almaktadır.
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Hindistan’da gerçekleşen Bhopal felaketi, bu zamana kadar gerçekleşmiş 
en ölümcül endüstriyel kazalardan biridir. 3 Aralık 1984’te, tarım ilacı üretilen 
Union Carbide adlı firmada bulunan yaklaşık 40 tonluk metil izosiyanatın 
şehre sızması sonucunda gerçekleşen bu felaket, ilk evrelerde resmi rakamlara 
göre 3 bin 787 kişinin ölümüne neden oldu. Bu sızıntıdan en çok fabrikanın 
çevresindeki köyler ve kenar mahalleler etkilendi. Bu felaketten sonra, 20 yıl 
içerisinde 15 bin ile 20 bin arasında erken ölüm vakasına rastlandı.

5.  Türkiye’de Yaşanan Büyük Endüstriyel Kazalar

1988 yılından itibaren Catholique de Louvain Üniversitesi (Belçika), Afet 
Epidemiyolojisi Araştırma Merkezi (Center for Research on Epidemiology 
of Disasters-CRED) tarafından tutulan kayıtlardan oluşan Acil Durumlar Veri 
Tabanı (EMDAT), teknolojik ve doğal afetler hakkında oluşturulan en kapsamlı 
veri kaynaklarından birisidir. Bu araştırma merkezi aynı zamanda ABD Dış Afet 
Yardımı Ofisi (OFDA) tarafından da desteklenmektedir. Bir felaketin EM-DAT 
veri tabanında yer alabilmesi için aşağıda belirtilen dört kriterden en az birini 
bulundurması gerekmektedir.

 10 veya daha fazla ölü,
 100 veya daha fazla etkilenen kişi,
 Acil durum deklarasyonu,
 Uluslararası yardım çağrısı.

Bu kriterler kapsamında ülkemizde yapılan bir araştırmada, 1979-2006 tarihleri 
arasında OFDA/CRED veri tabanında yer alan ve Türkiye’de meydana gelmiş 
büyük endüstriyel kazalara ilişkin bilgilere Tablo 2’ de yer verilmiştir.
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2007-2020 yılları arasında Türkiye’de gerçekleşen bazı endüstriyel patlama 
ve yangınlar hakkında gazete arşivleri incelenerek hazırlanan tabloya ilişkin 
bilgiler ise Tablo 3’ te verilmiştir.

Tablo 3: 2007-2020 Yılları Arasında Türkiye’de Gerçekleşen Bazı Endüstriyel 
Patlama ve Yangınlar

TARİH YER TESİS TÜRÜ KAZA 

TÜRÜ

SONUÇLAR 

27.09.2007 İstanbul 
Tamir ve Montaj 
Yeri

Patlama
1 ölü, 4 yaralı               

(CNN Türk, 2007)

31.01.2008 İstanbul İş Hanı Patlama
21 ölü, 115 yaralı 

(Kırkeser, 2019)

03.02 2011 Ankara
Hidrolik Makine 
İmalatı
(Ostim Org.San.)

Patlama

8 ölü  

(TMMOB İnşaat 

Mühendisleri Odası, 

2011).

03.02 2011 Ankara
Motor Yedek 
Parça İmalatı         
(İvedik Org.San.)

Patlama

12 ölü 

(TMMOB İnşaat 

Mühendisleri Odası, 

2011).

11.02 2011 Sakarya Havai Fişek Fab. Patlama
1 ölü, 6 yaralı              

(Mynet, 2011)

22.06.2012 Eskişehir
Dinamit Üretim 
Yeri

Patlama
4 ölü 

(CNN Türk, 2012)

30.06.2013 Sakarya Havai Fişek Fab. Patlama
8 yaralı 

(Çetintaş ve Tokuş , 2013)

13.05.2014
Manisa 
(Soma)

Kömür Madeni Yangın
301 ölü                      

(Düzgün, 2016)

12.07.2014 İstanbul 
Plastik Ürünler 
İmalatı

Patlama
3 ölü, 11 yaralı       

(Anadolu Ajansı,2014)

14.12.2014 Sakarya  Havai Fişek Fab. Patlama
1 ölü, 2 yaralı                   

(CNN Türk, 2014) 

06.06.2019 Kocaeli Tekstil Fab. Yangın
4 ölü, 5 yaralı                

(Sabah, 2019)

22.06.2019 İstanbul
Tekstil ve Plastik 
Fab.

Yangın
4 ölü, 6 yaralı                    

(CNN Türk, 2019)

03.07.2020 Sakarya Havai Fişek Fab. Patlama
7 ölü, 127 yaralı, 3 asker                           

(A3 Haber, 2021)
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6.  Türkiye’de Yangın Güvenliği Mevzuatı

6.1.  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY)

Türkiye’de yangın ve etkilerinden korunma hakkında geniş çapta çıkartılan ilk 
yönetmelik, 1992’de yayımlanan “İstanbul Belediyesi Yangından Korunma 
Yönetmeliği”dir. Bu yönetmelik sadece İstanbul ili için geçerli idi ve sadece 
İstanbul Belediyesi tarafından uygulanmaktaydı. Daha sonra benzer yönetmelik 
araştırması çalışmalarına İzmir, Bursa, Antalya ve Mersin Belediyeleri de 
katılmıştı. Fakat büyükşehir belediyelerinin farklı yönetmelikler çıkarması ve 
uygulama yapması karmaşaya neden olmuştu. Büyükşehir sınırlarının dışında 
kalan il ve ilçelerde yangın güvenlik önlemleri hakkında herhangi bir mevzuat 
oluşturulmamıştı.

Bu eksiklikleri gidermek, belediyeler arasındaki farklı uygulama 
sorunlarını çözmek, işletme sahiplerine yön vermek, yangınlar sonucu ortaya 
çıkacak mal ve can kayıplarını en aza indirmek, önlemlerin doğru ve yeterli bir 
şekilde alınıp alınmadığının denetimini sağlamak üzere “Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğü” koordinatörlüğünde, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun, itfaiye 
müdürlüklerinin, üniversitelerin ve meslek odalarının katılımı ile hazırlanan ilk 
geniş çaplı yönetmelik, 2002 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren “Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”tir (Kılıç, 2003).

Bütün kanun ve yönetmeliklerde olduğu gibi, bu yönetmelikte zaman 
içinde değişip gelişerek 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmî Gazete 
yayımlanarak “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” olarak 
mevzuatta yerini almıştır. Yönetmelik zaman zaman değişikliğe uğrayarak halen 
güncelliğini korumaktadır (Binaların Yangından Korunması, 2007).

6.2.  Seveso Direktifleri

Seveso, İtalya’nın kuzeybatısında yer alan Milano’ya 20 km uzaklıktaki küçük 
bir kasabadır. Kasabanın hemen yakınında “ICMESA Chemical Company” 
isimli bir fabrikada 10.07.1976 tarihinde, Triklorofenol (TCP) üretimi yapan 
reaktörde patlama gerçekleşmiş ve beyaz renkli bir gaz bulutu çevreye 
yayılmıştır. Bu gazın adı “dioksin” dir. Dioksin çok zehirli bir gazdır. Kasabada 
ilk önce hayvan ölümleri, sonrasında ise çevrede yaşayan insanların hastaneye 
başvuruları görülmeye başlanmıştır. Yapılan incelemelerde geniş bir alanın 
tamamen bu gaz ile temas edip, kirlendiği tespit edilmiş ve 100’e yakın konut 
tamamen boşaltılmıştır (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, t.y.). Bu vahim kaza 
sonrasında, Avrupa Komisyonu tarafından kazaların önlenmesi ve etkilerinin 
azaltılması amacıyla bazı direktifler yayımlamış ve “Seveso Direktifleri” olarak 
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isimlendirilmiştir. Direktif ve yönergelerde güncellemelere gidilmesine, ek 
önlemler alınmasına rağmen halen günümüzde büyük kazalar yaşanmaya devam 
etmektedir (Doğan, 2015).

Seveso’da yaşanan bu kaza sonrasında, Avrupa Komisyonu tarafından 
hazırlanmış olan ilk “Seveso Direktifi”, 1982 yılında kabul edilmiştir. Fakat 
daha sonra 1984 yılında Hindistan’ın Bhopal kentinde ve 1986 yılında 
İsviçre’nin Basel şehrinde yaşanan iki büyük kaza bu direktifin tekrar gözden 
geçirilmesi gerektiğini düşündürmüş ve 9 Aralık 1996’da “Tehlikeli Maddeleri 
İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin” 96/82/EC sayılı “Seveso II 
Direktifi” kabul edilmiştir. 

Yıllar içerisinde gelişen başka kazalar doğrultusunda, Seveso II direktifinde 
de değişikliğe gidilmesi gerektiği kanaatine varılmış; tehlikeli maddelerin 
sınıflandırılması, büyük endüstriyel kazalar hakkında kamuoyunun güvenli 
bilgiye erişiminin sağlanması, denetim mekanizmaların geliştirilmesi ve daha 
sıkı kurallar getirilmesi gibi konuları içeren “Seveso III Direktifi”, 26 Haziran 
2012 tarihinde AB Bakanlar Konseyi’nde kabul edilmiştir.

Bu direktiflerin temel amacı, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve 
insan sağlığı ve çevre üzerindeki muhtemel etkilerinin azaltılmasıdır (İktisadi 
Kalkınma Vakfı, 2020).

6.3.  Seveso ve AB Direktiflerini Ülkemiz Mevzuatına Uyumlaştıran 
Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Amacıyla Çıkartılmış Bazı Kanun ve 
Yönetmelikler

6.3.1.   İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

30.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren, 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu”, Türkiye için çalışma hayatının yeni bir döneme girmesine sebep 
olan önemli bir kanundur. Daha önceleri 4857 sayılı “İş Kanunu” ve ilgili 
yönetmelikleri ile düzenlenen iş güvenliği kavramı, dağınık bir yapıya sahipti. 
“İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile iş güvenliği mevzuatı tek bir çatı altında 
toplanmıştır. Ayrıca bu kanun ile mevcut olan kapsam da genişletilerek 4857 
sayılı kanunda dışarıda tutulan kamu personeli de iş güvenliği mevzuatının içine 
alınmıştır. Artık işyerlerinde sağlık ve güvenlik koşulları tüm çalışanları kapsayan 
bir kavram haline gelmiştir. Yeni yaklaşımda işverenlerin, çalışanlarını etkin bir 
şekilde iş birliğini sağlayarak çalıştırması ve işyerinde kazaların önlenmesi için 
bütüncül korunma önlemlerini alması gerekliliğinin üzerinde durulmuştur. 6331 
sayılı kanun ve bağlı olarak çıkartılan kırkın üstünde yönetmelik ile işverenin 
ve çalışanın iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesindeki tüm yükümlülükleri 
belirlenmiştir (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2012).
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6.3.2.  Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması 
Hakkında Yönetmelik

Bu yönetmelik; 2010 yılında yayımlanan “Büyük Endüstriyel Kazaların 
Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin” ve 2013 yılında yayımlanan “Büyük 
Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında 
Yönetmeliğin” yürürlükten kaldırılması ile bugünkü güncel şeklini almıştır. 
BEKRA olarak kısaltılmış ismi kullanılmaktadır.

Bu yönetmelik kapsamındaki tesis ve işletmeler; endüstriyel kazaları 
önlemek ve büyük bir kazanın oluşması durumunda, kaza etkilerini insan ve 
çevre sağlığına en az zarar verecek şekilde sınırlamak ve gereken tüm önlemleri 
almakla yükümlüdür. Yönetmeliğe göre işletmenin tehlikelilik oranı temel 
alınarak işyeri sahiplerine (BEKRA; 2019); 

·  Bildirimde bulunma,  
·  Büyük kaza önleme politikası oluşturma (BEKÖP), 
·  Bilgi alışverişinde bulunma (Domino Etkisi), 
·  Kaza sonrası eylem, iletişim ve raporlama, 
·  Güvenlik raporu oluşturma, 
·  Güvenlik yönetim sistemi oluşturma, 
·  Dâhili acil durum planı hazırlanma,
·  Harici acil durum planı hazırlanma ve
·  Bilgi paylaşarak halkı bilgilendirme yükümlülükleri verilmiştir.

6.3.3.  Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve 
Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik

Bu yönetmelik, piyasaya sürülecek zararlı olan madde ve karışımların 
etiketlenmesinin, ambalajlanmasının, madde ve karışımların sınıflandırılmasının 
aynı zamanda envanter bildirilmesinin nasıl yapılacağına dair hükümlerin yer aldığı 
bugünkü en güncel yönetmeliktir. SEA olarak kısaltılmış ismi kullanılmaktadır. 

Bu yönetmelik ile 26.12.2008 tarihli “Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların 
Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik” 
(SAE) yürürlükten çıkarılmıştır. Bu yönetmelikte yapılan güncellemeler ile; 15 
tehlikeli sınıfı 28’e çıkartılarak tehlike sınıfları yerine zararlılık sınıfları ifadesi 
getirilmiştir. Daha önceki yönetmelikte kullanılan müstahzar kelimesinin yerine 
karışım kelimesi, tehlike işaretleri ve piktogramların yerine zararlılık işaretleri 
getirilmiştir (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, 2013).

Patlayıcılar, alevlenir katı, sıvı, gaz ve aeresoller, oksitleyici katı, sıvı, gaz 
sınıflandırmalarına ek olarak; basınç altındaki gazlar, kendiliğinden tepkimeye 
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giren madde ve karışımlar, kendiliğinden ısınan madde ve karışımlar, piroforik 
sıvılar ve katılar, su ile temas eden madde ve karışımlar, organik peroksitler ve 
metaller için aşındırıcılar sınıfları da eklenmiştir ( Çekim, 2014).

6.3.4. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması 
Hakkında Yönetmelik

99/92/EC sayılı Atex 137 direktifi uyum yönetmeliği olarak bilinmektedir. 
Bu yönetmelik ile işverenlere; iş yerlerinde patlama ve yangın risklerini 
belirleme, patlayıcı ortamların oluşmasını engelleme, patlayıcı ortam meydana 
gelecek yerleri sınıflandırma, iş yeri ve iş ekipmanları hakkında özel güvenlik 
gerekliliklerini sağlama yükümlülükleri verilmiştir (Çalışanların Patlayıcı 
Ortamların Tehlikelerinden Korunması, 2013).

6.3.5. Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu 
Sistemler İle İlgili Yönetmelik

94/9/EC sayılı Atex 100a Direktifi uyum yönetmeliği olarak bilinmektedir. Bu 
yönetmelik işverenlere, patlamadan korunma dokümanına göre zone bölgelerini 
oluşturma ve sonrasında mevzuat kapsamında uygun ekipman ve makine 
tasarımını yaparak kontrol ve bakım prosedürlerini yerine getirme yükümlüğünü 
vermiştir (Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat, 2016; Atlas Tmgd, 
(t.y.)).

6.3.6. Diğer Mevzuat

Yukarıda belirtilen mevzuatların dışında yangın güvenliğinin sağlanması dolaylı 
olarak birçok mevzuatın içinde yer almaktadır.  Örneğin; bir işyerinin açılıp 
faaliyete geçebilmesi için o işyerinin çalışma ruhsatının olması şarttır. İşyeri 
sahibinin çalışma ruhsatını alabilmesi için «2005/9207 Sayılı İşyeri Açma 
ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik» hükümlerini yerine getirmesi 
gerekmektedir. İlgili yönetmeliğin 5/h maddesinde belirtilen «Umuma açık 
istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, 
satıldığı ve depolandığı işyerleri;  otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her 
türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı 
olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri 
işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye 
raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin 
alınmış olması»ibaresinden anlaşılacağı üzere yangın ile ilgili önlemler bu 
mevzuatın içinde de yer almakla birlikte, çalışma ruhsatı alınma aşamasında bu 
önlemler işverene aldırılmaktadır (İşyeri Açma ve Çalışma, 2005). 
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Ayrıca 2872 sayılı “Çevre Kanunu” ve ilgili yönetmeliklerinde; zararlı 
kimyasalların üretimi, depolanması, satışı, kullanılması, geri kazanımı, taşınması 
ve bertaraf faaliyetleri mevzuat gereği belirli kurallara bağlanmıştır. Bu 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi de yangın mevzuatına katkı sağlamaktadır 
(Çevre Kanunu, 1983).

7.  Endüstriyel Yangınların Temel Nedenleri ve Önlemleri

7.1. Yangın Çıkış Sebebinin Tespiti 

İdeal bir inceleme için araştırmacının en kısa zamanda hatta yangın devam 
ederken olay yerine gitmesi gerekmektedir. Sabotaj olaylarında yanmayı 
hızlandıran uçucu ve alevlenir kimyasal sıvılar oldukça fazla kullanılır ve hızla 
yok olma özelliklerinden dolayı örnek alım işlemleri oldukça hızlı yapılmalıdır.

Yangın araştırmacısı yangın yerine giderken, eski ve rahat giysiler 
giymelidir. Baret, eldiven, koruyucu ayakkabı, gözlük, solunum maskeleri, 
korozif ve toksik maddenin özelliğine göre özel giysiler kullanmalıdır. Yanında, 
kalem, defter, güçlü bir fener, fotoğraf ve video makinesi, mezura, pense, 
tornavida, somun anahtarı, fırça, testere ve kürek gibi malzemeler getirmelidir.

Yangın incelemecisi; olayı gören şahitler, itfaiye ve emniyet personeli ile 
mülakat yaparken, incelediği yangının sınıfını belirlerken, yangının başlangıç 
noktası, yayılımı ve yangın çıkış nedenini tespit ederken, delilleri ve numuneleri 
toplayıp ve laboratuvara gönderirken ve tüm sonuçları raporlarken yukarıda 
sayılı bilgi ve becerilerini kullanmak zorundadır (Caymaz, 2001).

Yangın olay yerlerinde inceleme yapmak oldukça zordur. Delillerin 
çoğunun yüksek sıcaklık nedeni ile bozulmuş olması, incelemelerin tehlikeli 
ortamda yapılması ve çalışılan ortam renginin siyah ya da gri tonlarında olması 
inceleme zorlukları arasında yer almaktadır. Yangın olaylarının araştırılmasında 
değişik kurum, kuruluş ve uzmanlık alanlarına sahip araştırmacılar beraber 
çalışabilir. Bu araştırmacılar; itfaiye teşkilatı, kolluk güçleri, olay yeri inceleme 
personeli, sigorta yetkilileri, mühendisler ve sağlık görevlileri olabilmektedir. 
Disiplinler arası bir çalışma olan yangın sonrası olay yeri incelemelerinde 
önemli olan koordinasyondur.

Yangın incelemelerinde en önemli genel kural olarak “yangın çıkış 
noktasının tespitinden sonra yangın sebebinin tespitine yönelmek” tir. Eğer 
bu kuralın tersi yapılırsa sonuca varmak zorlaşacaktır. Bu tespitleri yaparken, 
yangının ne zaman başladığı ve söndürme faaliyetleri başlamadan önce 
ne kadar süre devam ettiği sorularının cevapları da inceleme sonuçlarına 
katılmalıdır.
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Yapılan bütün gözlemler, ihtimaller, laboratuvar sonuçları ile eşleştirilmeli, 
mantığa uymayan eksik kalan şeyler tekrar sorgulanmalıdır. Şahitlerin 
verdiği bilgilere önem gösterilmelidir. Tüm yapılacak tespitlerde olay yeri 
incelemecisinin bilgi ve tecrübesi çok önemlidir ( Seyhan, 2017).

Yangınlar genel anlamda sebepleri açısından 3 sınıfa ayrılır (İnce, t.y.)

1. Doğal afetlerden kaynaklı yangınlar
2. Kasıtsız olarak çıkan yangınlar
3. Kasıtlı olarak çıkarılan yangınlar  

Tüm yangınlar ilke olarak aksi ispatlanıncaya değin kasıtsız olarak düşünülmeli 
ve “Kasıtsız Yangın Sebeplerinin Ayıklanması Analizi” yapılmalıdır.

Olay yerinde gözlemlenen ısınma aygıtları, elektrik sistemleri, sigara, 
pişirme işlemleri, kaynak ve benzeri ısıl işlemler, tamir ve bakım aletleri 
gibi tüm kaynakların bu kadar hasar yaratıp yaratmayacağı sorusunun 
cevabı değerlendirilip eğer kasıt ihtimali düşünülür ise “Kasıt Sebepleri 
Ayıklanması Analizi” yapılmalıdır. Muhtemel ateşleyicilerin, hızlandırıcıların, 
ekipmanların ve bulguların analizleri iyi değerlendirilmeli ve olayın çıkış sebebi 
neticelendirilmelidir (İnce, t.y.)

Yangın incelemesi genel olarak 2 aşamadan oluşmaktadır. 
Birinci aşama, yangının çıkış noktası, çıkış sebebi ve yangın ilerleme 

yolunun tespiti ve belgelenmesi süreçlerinden oluşmaktadır.
İkinci aşama, kasten yani kundaklama şüphesi olması durumunda, 

sonucun ortaya çıkmasına olanak sağlayacak bulgu ve örneklerin usulüne 
uygun olarak toplanması, laboratuvara teslimi ve analizlerin yapılması 
süreçlerinden oluşur.

Adli yangın incelemelerinde yangın başlangıç noktasının ve nedeninin 
belirlenmesi; yangınlar da oluşan can kayıplarının ve maddi zararların tekrar 
yaşanmaması açısından olduğu gibi yangının arkasında gizlenen bir suçun açığa 
çıkması açısından da çok önemlidir. Araştırmalar sonucunda, bazı kundaklama 
vakalarının cinayet suçunu gizlemek amacıyla yapıldığı tespit edilmiştir. 

Olay yerine genellikle ilk varan ekip olan kolluk teşkilatının (Polis, 
Jandarma veya Zabıta) görevi, kamu düzeni ve olay yerinin güvenliğini 
sağlamaktır.

Yangın olaylarına ilk müdahaleyi yapan itfaiye ekiplerinin öncelikli görevi 
ise yangını söndürmektir. İtfaiye ekipleri yangın sonrasında “Belediye İtfaiye 
Yönetmeliği” gereğince yangınla ilgili yapılan tespitleri tutanak haline getirmek 
zorundadırlar ( Kaygısız, 2007).
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21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Belediye İtfaiye Yönetmeliği”, İtfaiye teşkilatına “Yangın 
Çıkış Nedeni” hanesinin de bulunduğu yangın raporunu düzenleme görevini 
vermektedir.  İtfaiye birimleri, kundaklama ihtimalinden ve/veya herhangi bir 
suçun gerçekleştiğinden şüphelendiklerinde, adli birimlere durum hakkında 
bildirimde bulunmalıdır.

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri Şube Müdürlüğü Olay 
Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri, şüpheli yangınlarda ve kundaklama olaylarında 
gerekli inceleme ve araştırmaları yapmakla ve yangınla ilgili olay yeri inceleme 
tutanağı düzenlenmek ile yükümlüdürler (Kuloğlu M., Dağlıoğlu N. ve Kuloğlu 
L., 2020; Polis Vazife ve Salȃhiyet Kanunu,1934).

Adli bir olayın genel sorumlusu, soruşturmanın başında bulunan 
Cumhuriyet savcılığıdır.  Olayın türüne göre adli olay yerinde; Cumhuriyet 
savcısına bağlı olarak gerekli iş ve işlemleri yürüten soruşturma ekibi, olay yerini 
inceleyip ve bulguları toplayan OYİ ekibi, Cumhuriyet savcısının nezaretinde 
adli tıp uzmanı, ihtiyaç duyulan acil müdahaleyi gerçekleştirecek 112 acil servis 
ekipleri ve özel uzmanlık isteyen konularda bilgilerinden yararlanılan uzman 
adli bilimciler görev alabilmektedirler (Kuloğlu ve diğerleri, 2020).

7.2 .  Endüstriyel Yangınların Temel Nedenleri

Meydana gelen endüstriyel yangınların sebepleri incelendiğinde;  yanıcı tozlar, 
elektrik tesisatları, sıcak işler, zararlı kimyasal maddeler, niteliksiz iş gücü ve 
personel dikkatsizliği, mekanik sorunlar, bakımsızlık, statik elektrik, kalitesiz 
malzemeler, mekanik aksaklıklar, proseslere özgü nedenler ve sabotaj yangın 
nedenleri olarak sıralanabilir ( Nazlıer, 2019).

7.2.1. Yanıcı Tozlar

Toz patlamalarına ilgi duyan ilk araştırmacı Weber, 1878 yılında yaptığı bir 
çalışmada, toz parçacıkları arasındaki kohezyon (molekül çekim kuvveti) ve 
yayılım olaylarının üzerinde durmuş ve buğday unu taneciklerinin patlama ve 
yanma olaylarını analiz etmiştir (Ergür, 2012).

Genellikle gözden kaçan ve son derece ölümcül olan yanıcı 
tozlar, gıda üretimi, ağaç işleme, kimyasal üretim, metal işleme, ilaç ve 
isimlendirebileceğimiz hemen hemen her sektörde yangının başlıca nedenidir. 
Bunun nedeni, yiyecekler, boyalar, kimyasallar ve metaller de dâhil olmak üzere 
hemen hemen bütün maddelerin toz halinde yanıcı olma potansiyeline sahip 
olmalarıdır. Bu toz patlamalarını kontrol altına almak kolay değildir. Tipik bir 
olayda, yanıcı malzeme bir tutuşma kaynağı ile temas ederek küçük bir yangına 
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neden olur. Bu olayda eğer bölgede toz varsa sonuç çok daha kötüye gidebilir. 
Birincil patlama bu tozun havada kalmasına neden olur. Daha sonra, toz bulutu 
tutuşarak birincil patlamanın boyutunun ve şiddetinin birçok katı olabilen ikincil 
bir patlamaya neden olabilir. Yeterli toz birikmişse, bu ikincil patlamaların tüm 
tesisleri çökertme potansiyeli vardır ve bu da büyük hasara ve ölümlere neden 
olur. Bu tür tanecikli yapıdaki toz maddelerinde patlama ve alevsiz yanma riski 
bir arada bulunmaktadır. Hububat silolarında görülen patlama ve yangınlar bu 
olaya örnek teşkil etmektedir. Alevsiz yanma modelinde, yakıt oksidasyonu 
verimli bir şekilde gerçekleşmez. Yanma hızı ve sıcaklık düşüktür. Kömür, odun, 
kâğıt, tahta, döşeme malzemeleri, selülozik yalıtım malzemeleri ve sentetik 
polimerler, gözenekli (poroz) yapıları nedeni alevsiz yanma kabiliyetindedirler. 
Bir ısı kaynağı ile temas etmeleri halinde veya oksijen difüzyonu sonucunda 
patlayabilirler.

Alevsiz yanma, zamanla alevli yanmaya geçiş potansiyeline sahiptir. Bu da 
ciddi bir tehlikedir. Alevsiz yanma, gözenekli yanıcı maddelerin iç kısımlarında 
ortaya çıkar. Katı faz yanması olarak karakterize edilebilir. Katı faz oksidasyonu 
tarafından yayılan ısı, henüz reaksiyona girmeyen malzemeye iletim, taşınım ve 
ışınım yoluyla transfer edilir ve bu olayda alevsiz yanmanın yayılımını oldukça 
kolaylaştırır.

Alevsiz yanma, kömür depolarında, yonga levha (sunta) tesislerinde, 
tahıl silolarında, talaş depolarında, pamuk ve selülozik yalıtım malzemeleri 
depolarında ve benzeri yerlerde görülür. Uzun süren alevsiz yanma süresi 
boyunca maddenin yüzeyinde herhangi bir değişiklik olmaması, alevsiz 
yanmanın tespiti güçleştirmektedir. Zaman zaman sınırlı bölgelerde sıcaklık 
yükselmeleri gerçekleşir o nedenle takibinin iyi yapılması gerekir. Yanma sonucu 
oluşan gazların havadaki derişimleri gazların tozlar tarafından emilmesinden 
dolayı düşük çıkabilir.

Amerika’da araştırmaları sonuçlanmış ve literatüre geçmiş alevsiz yanma 
sonucu oluşan patlamalara; Haziran 1987’de meydana gelen arpa tozu patlaması, 
Nisan 1981’de meydana gelen kömür silosundaki metan ve kömür tozu karışımı 
patlaması ve 2017 yılında gerçekleşen mısır silosu patlaması örnek verilebilir 
(Serçe, 2006). 

Toz patlamalarından korunmak için; tozun tamamen ortadan kaldırılması 
zor olsa da işyerlerinde toz toplama ünitelerinin ve uygun havalandırma 
sistemlerinin kurulması, düzenli temizlik ve bakımlarının yapılması sağlanarak 
tozun tehlikeli bir seviyeye gelmesi önlenmelidir.

BYKHY 88/4 maddesinde belirtilen “Un, tahıl, kepek, nişasta ve şeker 
gibi parlayıcı organik tozlar meydana getiren maddelerin işlendiği, imal veya 
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depo edildiği yerlerde, bu maddelerin tozlarının toplanmasını önleyecek özel 
havalandırma tertibatı yapılması mecburidir. Bu yerlerde soba, ocak ve benzeri 
açık ateş kaynağı bulundurulması ve tedbir alınmaksızın kaynak yapılması 
yasaktır.” hükmü gereği bu tür işletmelerde, açık alev ve kıvılcım kaynağı 
oluşturan işlerin yapılmasında azami dikkat gösterilmesi gerekmektedir 
(Binaların Yangından Korunması, 2007).

7.2.2. Sıcak İş

Sıcak iş, genellikle kaynak ve torçla kesme ile eşleştirilse de yangın tehlikesi 
oluşturan yakma, ısıtma ve lehimleme dâhil birçok başka faaliyeti de 
içermektedir. Çalışmadan kaynaklanan kıvılcımlar çevredeki alanları da 
tutuşturabileceğinden, sıcak iş aynı zamanda yanıcı toz yangınlarında da önemli 
bir sorundur. Kuzey Carolina’daki bir olayda, çalıştıkları silodaki odun tozunun 
kaynak kıvılcımları ile tutuşması sonucu üç sözleşmeli kaynakçının ciddi şekilde 
yandığı tespit edilmiştir. Soruşturma sonunda; siloda çalışma başlamadan önce 
tozdan arındırılmadan sıcak çalışmaya başlandığı ve herhangi bir yangından 
korunma ve önleme planı mevcut olmadığı tespit edilmiştir (Tunner, 2009).

Kaynakla yapılan çalışmalar, yangın ve patlama tehlikesini içerdiği gibi; 
elektromanyetik alan, sıcak yüzey, zehirli gazlar, titreşim, ergonomik zorlanma, 
gürültü ve yüksekte çalışma gibi tehlikeleri de beraberinde içermektedir. Kaynak 
aşırı derecede sıcaklık üretir ve asıl tehlike arkın yanındaki yoğun ısıdan, 
kıvılcımlar ve sıçramalardan kaynaklanır. Bu sıçrama kaynak alanının yaklaşık 
10 metre uzağına kadar ulaşabilir. 

Patlayıcı ve alevlenir kimyevi maddeler, açık alev ve kaynak işlerinin 
yapıldığı yerlerden en az 11 metre uzaklıkta bulunmalıdır. Yangın söndürme 
cihazları kaynak sırasında her daim hazır tutulmalı ve sıcak iş prosedürleri 
uygulanmalıdır.

Kaynak yapılırken genellikle, argon, LPG, oksijen, asetilen ve koruyucu 
gazlar kullanılmaktadır. Kaynak gazları silindirik basınçlı tüpler içerisinde 
bulundurulur. Herhangi bir sebeple tüpün üzerindeki ventilin (vana) kırılırsa, 
içindeki basınçlı gaz hızla boşalır ve roket etkisi oluşmasına neden olur. Bazen 
tüpün ısınmasından dolayı içerisinde bulunan gazın genişlemesi sonucu da 
patlamalar oluşabilir. Ayrıca, yakıcı gaz olan oksijenin, yağ ile teması da ayrı bir 
yangın nedenidir (Turan, 2015). 

BYKHY 109/12 maddesinde belirtilen “Kesme, kaynak ve tavlama gibi 
ısıya bağlı işlemler sırasında, oksijen tüplerinin ve beraberinde kullanılan LPG 
tüplerinin bağlantılarında alev tutucu emniyet valflerinin takılı olması gerekir.” 
zorunluluğuna uyulması gerekmektedir.
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Bu tür kazalardan korunmak için mümkün ise sıcak iş yöntemi yerine 
alternatif yöntem bakılmalı, eğer kaynak yapılacak ise alanın tozlar, sıvılar ve 
gazlar dâhil yanıcı veya parlayıcı maddelerden arındırılmış olduğundan emin 
olunması gerekmektedir. İş güvenliği uzmanları ile iç denetimlerin, devlet 
yetkilerince de dış denetimlerin aksatılmadan yapılması gerekmektedir. Ayrıca 
sıcak iş ile uğraşan çalışanın mesleki yeterliliği olmalı ve uygun kişisel koruyucu 
donanım giymeden çalışmaya başlamasına izin verilmemelidir.

7.2.3. Zararlı Kimyasal Maddeler

Yanıcı maddeleri tanımak ve özelliklerini bilmek felaketlerin önüne geçmemizi 
sağlayabilir. Tüm işyerlerinde kullanılan kimyasalların zararlarını, tehlikelerini, 
depolama koşullarını, yangın oluşturma risklerini, olası bir kaza durumunda 
neler yapılması gerektiği bilmek, bildirmek ve önlemler almak işverenlerin 
görevidir.

“Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve 
Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik”, maddeleri fiziksel zararlılıkları 
bakımından aşağıdaki gibi sınıflandırmıştır (Maddelerin ve Karışımların 
Sınıflandırılması, 2013; Çekim, 2014).

·  Patlayıcı özellikte olanlar
·  Alevlenir özellikte olan gaz ve aeresoller
·  Alevlenir özellikte olan sıvı ve katılar
·  Oksitleyici özellikte olan gaz, sıvı ve katılar
·  Basınç altında bulunan gazlar 
·  Kendiliğinden tepkimeye girme eğilimde olan madde ve karışımlar 
·  Kendiliğinden ısınma özelliğine sahip madde ve karışımlar 
·  Piroforik özellikte olan sıvılar ve katılar 
·  Su ile tepkime verme özelliği olan madde ve karışımlar 
·  Organik peroksitler 
·  Metaller için aşındırıcılar 

7.2.3.1. Katılar (Alevlenir, Piroforik, Oksitleyici)

Alevlenir katılar; kolay yanabilen özelliğe sahip maddelerdir. Sürtünmeye bağlı 
olarak yangın oluşturabilirler. Kolay yanabilen a l e v l e n i r  katılar, kibrit 
ö r n e ğ i n d e  o l d u ğ u  gibi ateş kaynağı ile kısa bir süre temas ettiğinde 
hemen tutuşan ve alevi hızlıca yayılan, granül toz veya macun kıvamında olan 
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zararlı madde veya karışımlardır. Örnek olarak; magnezyum tozu, alüminyum 
tozu, kırmızı fosfor, trietilalüminyum, fosforpentasülfür ve metaldehit verilebilir.

Piroforik katılar; çok küçük miktarları bile hava ile temasından sonra beş 
dakika içinde tutuşabilen zararlı katı madde veya karışımdır. Örnek olarak; beyaz 
fosfor, piroforik çinko tozu, piroforik zirkonyum tozu ve kadminyum verilebilir.

Oksitleyici katılara örnek olarak ise; sodyum peroksit, baryum klorat, 
potasyum klorat, krom (VI) trioksit ve potasyum bromat verilebilir (Maddelerin 
ve Karışımların Sınıflandırılması, 2013).

Bu özellikteki katı maddelerin depolanması serin yerlerde olmalıdır. 
Alevlenir maddeler, güçlü oksitleyici maddeler ve kendiliğinden yanma 
özelliğine sahip maddeler ayrı ayrı yerlerde tutulmalıdır. Depo bölümlerinin 
zeminleri, duvarları ve tavanları yangına en az iki saat süre dayanan malzemeden 
yapılmış olmalıdır. Depolama odalarına ait tesisatlarda elektrik topraklaması 
yapılmış olmalı ve periyodik olarak kontrolü düzenli olarak sağlanmalıdır. Bu 
alanlarda otomatik yangın veya duman dedektörleri yerleştirilmiş olmalıdır 
(T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2020).

7.2.3.2. Sıvılar (Alevlenir, Piroforik ve Oksitleyici)

BYKHY hükümlerinde belirtilen yanıcı ve parlayıcı sıvı tanımları içerisinde kalan 
kimyasalların; “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi 
ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” eklerine bakıldığında alevlenir, 
piroforik ve oksitleyici sıvılar olarak sınıflandırıldığı göze çarpmaktadır. 

Alevlenir sıvılar; parlama noktası 60°C’den düşük olan sıvılardır ve belirli 
kriterleri vardır (Tablo 4). Örnek olarak; metanol, etanol, terebentin, asetik asit, 
asetaldehit, metil format, metilpridin, karbondisülfür, pentan, hekzan, heptan, 
benzen, toluen, etilendiklorür, eter, furan ve metil 2 benzoat verilebilir.

Tablo 4: Alevlenir Sıvı Kriterleri

Kategori Kriterler
1 Parlama Noktası <23°C ve başlangıç kaynama noktası≤ 35°C
2 Parlama Noktası <23°C ve başlangıç kaynama noktası> 35°C
3 Parlama Noktası ≥ 23°C ve ≤ 60°C1

1≥55°C ve ≤75°C aralığında bir parlama noktasına sahip gaz yağı, dizel ve hafif 
kalorifer yakıtları Kategori 3 olarak kabul edilebilir.
Kaynak: (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, 2013)

Alevlenir maddeler iyi havalandırılmış ve serin olan yerlerde depolanmalıdır. 
Bu sıvıların buharları havadan ağır olduğu için uzakta bulunan tutuşturma 
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kaynağına zeminden yayılarak ulaşabilir. Bu tür sıvıların bulunduğu yerlerde 
sigara ve açık alevler için yasak konulmalıdır. Bir litreden fazla olan alevlenir 
sıvıların depolanması için metal kaplar kullanılmalıdır. Alevlenir sıvıların metal 
malzemeden aktarımı yapılırken çok dikkatli olunmalı, kapalı transfer sistemi 
kullanılmalı veya elverişli egzoz havalandırması bulunmalıdır.

Çok kolay alevlenir özellikteki sıvılar, oksitleyici maddelerden ve 
kendiliğinden yanmaya yatkın olan maddelerden ayrı olarak depolanmalıdır. 
Kullanılan elektrik teçhizatı yanmaz olarak onaylanmış olmalıdır. İşletmenin 
acil durum eylem planı olmalı ve yangın söndürme sistemlerinin düzenli 
bakım ve kontrolleri yapılmalıdır. Depolama yerlerinin zeminleri, duvarları ve 
tavanları yangına en az iki saat süre ile dayanıklı olmalıdır. Elektrik tesisatlarının 
topraklaması yapılmalı ve periyodik olarak kontrolü sağlanmalıdır. Otomatik 
yangın algılama veya duman dedektörleri yerleştirilmiş olmalıdır. Tanklarının 
üzerindeki kontrol vanaları açıkça işaretlenmeli, boru hatlarında sıvının akış 
yönünü ve cinsini açıklayan farklı renklerde güvenlik işaretleri konulmalıdır. 
Bu sıvıları içeren tanklar tesiste bulunan diğer binaların eğim olarak aşağısına 
konumlandırılmalıdır. Eğer tüm binalar düz bir zeminde ise, yangının yayılmasını 
engellemek için yeterli aralık bırakılarak tanklar yerleştirilmeli ve hendekler 
oluşturulmalıdır. Taşma ihtimaline karşın, hendek kapasitesi depolama tankının 
1,5 katı kadar olmalıdır. Tanklardan tahliyeler yapılırken dikkatli olunmalı 
önlem olarak tankların üzerinde alev kesiciler bulundurulmalıdır (T.C. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2020).

Piroforik Sıvılar; çok küçük miktarları bile hava ile temas ettiğinde beş 
dakika içerisinde tutuşup yanabilen sıvı madde veya karışımlardır. Örnek 
olarak, n-hekzillityum, dietilmetoksiboran, magnezyum alkilleri, alüminyum 
alkilleri, dietilçinko ve dimetilçinko verilebilir (Maddelerin ve Karışımların 
Sınıflandırılması, 2013).

Bu sıvılar, inert atmosfer ya da kerosen yakıt altında depolanmalıdır. 
Piroforik sıvıların depolama alanlarında; açık alev, ısı, oksitleyici madde ve su 
kaynaklarından kaçınılmalıdır. Bu kimyasalları taşıyan tank ya da konteynerler 
dikkatlice kimyasalın adını ve tehlike uyarılarını gösterecek şekilde işaretlenmeli 
ve etiketlenmelidir. Az miktarda oluşan safsızlıklar bile yangın veya patlamaya 
neden olduğundan kullanım sonrası artan kimyasal maddeler konteynerlere geri 
koyulmamalıdır (T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2020).

Oksitleyici Sıvılar; kendiliğinden yanmayan sıvı madde veya karışımlardır. 
Oksijen oluşturarak diğer malzeme ve maddelerin yanmasına neden olurlar. 
Örnek olarak; hidrojen peroksit, perklorik asit ve kromil diklorürverilebilir 
(Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, 2013).
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7.2.3.3. Gazlar (Alevlenir Gazlar, Basınç Altındaki Gazlar, Oksitleyici Gazlar)

Alevlenir gazlar; 101,3 kPa standart basınçta ve 20°C havada, alevlenme 
aralığına sahip olan gazlar veya gaz karışımlarıdır. Kimyasal yapısı kararsız 
olan bir gaz, oksijen veya hava olmasa bile patlayıcı olarak tepkime verebilir. 
Örnek olarak; hidrojen, karbonmonoksit, metan, etan, propan, bütan, asetilen, 
etilen, arsin, metil merkaptan ve fosfin verilebilir (Maddelerin ve Karışımların 
Sınıflandırılması, 2013).

Bu tür gazlar, güneş ışığından, alev kaynaklarından ve ısıdan uzak tutularak 
depolanmalıdır.  Depo bölümlerinin zeminleri, duvarları ve tavanları en az iki 
saat yangına dayanıklı materyallerden inşa edilmiş olmalıdır. Depo odalarının 
kapıları otomatik olarak kapanan yangın kapılarından yapılmış olmalıdır. Tüm 
elektrik tesisatlarının topraklaması ve periyodik kontrolleri düzenli yapılmalı, 
yangın veya duman dedektörleri yerleştirilmiş olmalıdır. 

Gaz buharlarının hava ile tutuşmasını önlemek amacı ile bu tür maddeler, 
serin ve elverişli havalandırılan yerlerde tutulmalıdır. Alevlenir maddelerin 
kullanıldığı yerlerde kesinlikle sigara içilmemelidir ve uyarı levhaları asılmalıdır. 
Çok kolay alevlenir kimyasallar, kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler 
ve güçlü oksitleyiciler birbirinden ayrı yerlerde tutulmalıdırlar. Kimyasal 
maddenin özelliklerine uygun olarak seçilmiş bir yangın söndürücü hazır 
olarak bekletilmeli ve söndürücüleri kullanacak çalışanlara gerekli eğitimler 
verilmelidir.

Basınç altındaki gazlar, sıkıştırılmış gaz, sıvılaştırılmış gaz, soğutulmuş 
sıvılaştırılmış gaz ve çözünmüş gaz olarak sınıflandırılırlar ve ısıtıldıklarında 
patlayabilirler. Basınçlı tüplerin olduğu depolar mümkün olduğunca tek katlı, 
zeminleri, duvarları ve tavanları hafif ve yanmaz malzemeden inşa edilmiş 
olmalıdır. Silindirlerin bulunduğu yerlerin havası kuru ve uygun havalandırma 
sistemi yapılmış olmalıdır. Silindirler duman, aşındırıcı maddeler, tuz ve 
ısıdan uzakta bir alana yerleştirilmelidirler. Gün ışığı almayan bölümlerde 
depolanmalıdırlar. Zemin altında depolama yapılmamalı, dolu ve boş silindirler ayrı 
ayrı gruplandırılmalıdır. Gaz silindirlerinin depolandığı yerdeki sıcaklık 65°C’yi 
aşmamalıdır. Aynı zamanda kolay tutuşan maddeler ile korozif maddelerden uzak 
tutulmalıdırlar. Her gaz cinsine göre uyarı levhaları asılmalı ve düşme, çarpma, 
takılma ile devrilmemeleri için basınçlı tüpler, kayış veya zincir ile duvara 
sabitlenmiş olmalıdırlar (T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2020).

Oksitleyici Gazlar; Yangına yol açabilir veya yangını şiddetlendirebilirler. 
Örnek olarak; oksijen, azot dioksit, flor, klor, klor dioksit ve trietilalüminyum 
verilebilir. Oksitleyici gazlar da alevlenir gazların depolama koşullarına uygun 
yerlerde depolanmalıdır.
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7.2.3.4. Patlayıcılar

Çevreye zarar verecek şekilde yüksek sıcaklık, basınç ve hızda gaz oluşturan, 
kendiliğinden kimyasal reaksiyona girebilen katı veya sıvı madde ya da 
karışımlara patlayıcı madde veya patlayıcı karışım denir. Gaz oluşturmasalar 
bile piroteknik maddelerde bu gruba dâhildir.

Kararsız patlayıcılara örnek olarak; etil nitrat, etilenglikoldinitrat, 
dikloroasetilen ve kurşundiazid verilebilir.

Kütlesel patlama zararı bulunan patlayıcılara örnek olarak; nitrogliserin, 
nitroselüloz, oksidietilendinitrat, pentaeritritoltetranitrat ve 1,3,5-trinitrobenzen 
verilebilir (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, 2013).

Patlayıcı maddeleri depolamak oldukça zordur. Özel bir alan oluşturmak 
şarttır. Depo yerleri sağlam malzemeden yapılmış olmalıdır. Kapıları güvenli 
bir şekilde kilitlenmiş olan depolar, diğer bina ve yapılardan uzak alanda 
kurulmalıdır. Depo içi, iyi havalandırılmalı ve kuru (rutubetsiz) tutulmalıdır. 
Bu tür depolarda doğal aydınlatma kullanılmalıdır. Portatif elektrik lambaları 
veya dışarıdan aydınlatma da tercih edilebilir. Depo zeminleri kıvılcım 
oluşturmayacak malzemeden yapılmış olmalı ve temiz tutulmalıdır. Patlayıcı 
depoları, yanıcı atık madde, petrol, yağ ve açıkta ateş veya alev içeren binaların 
yakınında olmamalıdır. Patlayıcılar ve kara barut ayrı depolama bölümlerinde 
tutulmalıdır. Patlayıcı kutularını açarken paslanmaz aletler kullanılmalıdır.  
Kullanan görevlilerin kesinlikle eğitimleri olmalı, izinsiz ve ruhsatsız bir şekilde 
patlayıcı madde depolanmamalıdır.

7.2.3.5. Su ile Temas Ettiğinde Alevlenir Gazlar Çıkaran Madde ve Karışımlar

Bu madde veya karışımlar; su ile reaksiyona girdiğinde hızlıca alevlenir hale 
g e l e n  veya yüksek miktarlarda alevlenir gaz ç ı k a r t m a y a  yatkın olan sıvı 
veya katı madde veya karışımlardır.

Örnek olarak; sodyum, kalsiyum, lityum, magnezyum tozu, alüminyum tozu 
ve kalsiyum karbürverilebilir ( Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, 
2013).

7.2.3.6. Kendiliğinden Tepkimeye Giren Maddeler ve Karışımlar

Bu tür maddeler ısı ile patlama ve yangına neden olurlar. Örnek olarak; 
3-azidosülfonilbenzoik asit, benzoil peroksit, bis(4-metilbenzil)peroksit, r-2,3-
epoksi-1-propanol ve perasetik asit verilebilir. Bu tür maddeler depolanırken; 
ışıktan, ısı kaynaklarından, alevlenebilir yanıcı maddelerden ve nemden 
uzakta tutulmalıdırlar. Uygun risk önlemleri alınarak düşük sıcaklıklarda 
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depolanmalıdır. Yığınlar veya paletler arasında hava boşlukları bırakılmalıdır 
(Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, 2013).

Tüm kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanmasında ortak kural; 
kimyasalların tehlikelerini bilerek çalışmaktır. Tehlikelerine ait bilgiler, 
ürünlerle birlikte gelen malzeme güvenlik formlarında (Material Safety Data 
Sheet-MSDS) yazılıdır. Risk analizleri, acil durum eylem planları, ortam 
ölçümleri ve çalışan eğitimleri düzenli aralıklar ile yapılmalı, ekipman ve tesisat 
bakımları geciktirilmemeli, kişisel koruyu donanım giyilmeden çalışılmasına 
izin verilmemelidir.

7.2.4. Ekipman ve Makineler

Arızalı ekipman ve makineler de endüstriyel yangınların başlıca nedenlerindendir. 
Isıtma ve sıcak iş ekipmanı tipik olarak buradaki en büyük sorundur. Özellikle 
uygun şekilde kurulmamış, çalıştırılmamış ve bakımı yapılmamış fırınlar yangın 
için tehlike kaynağıdır. Ayrıca herhangi bir mekanik ekipman, hareketli parçaları 
arasındaki sürtünme nedeniyle yangın tehlikesi oluşturabilir. Bu risk, yağlama 
dâhil önerilen temizlik ve bakım prosedürlerini uygulayarak pratik olarak 
ortadan kaldırılabilir. Görünüşte zararsız olan ekipman bile yanlış koşullar 
altında tehlike oluşturabilir. Ve çoğu durumda, şirketlerin riski fark etmemesi ve 
uygun önlemleri almaması nedeniyle, yangın riski olarak düşünülme olasılığı 
en düşük olan ekipman bile en büyük sorun olarak ortaya çıkabilir. Varlığını 
bilmediğiniz riskler önlenemez ve çalışanlarda bunu engelleyemez. Çalışanlara 
ekipmanlarla çalışmada güvenlik bilinci eğitimi verilmelidir. Ekipman ve 
makinenin çevresindeki alan temiz tutulmalıdır. Özellikle kir veya gresle 
kaplı olan elektrikli ekipmanlar büyük bir risk oluşturmaktadır. Tüm ekipman 
ve makineler için üreticinin önerilen bakım prosedürleri izlenmelidir. Aşırı 
ısınmayı önleyerek yangın riski azaltılmalı, düzenli bakım ile de ekipmanın en 
iyi durumda çalışması sağlanmalıdır (Watkins, 2017).

7.2.5. Elektriksel Tehlikeler

Elektrik, dünyada ve ülkemizde en sık görülen yangın sebeplerinden biridir. 
Elektrik yangınlarının önemli bir özelliği çok ani gelişmesidir. Örneğin, pano 
yangınları çok hızlı bir şekilde gerçekleşir ve aniden inanılmaz bir sıcaklığa 
yükselir.

Elektrik yangınları dört temel sebepten kaynaklanır. Bunlar; aşırı yük, 
izolasyon, planlı bakım eksikliği ve metalik arızalardır.

Aşırı yük, ekipmanın aşırı akım çekmesine neden olabilir. Akımın 
karesi ile doğru orantılı bir şekilde ısınan kablo, aşırı ısındığında deforme 
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olur ve izolasyon özelliğini yitirerek kısa devreye yol açıp pano içerisindeki 
bir ekipmanın patlamasına ve yanmasına neden olabilir. Aşırı yüklenme aynı 
zamanda ana trafolarında yanmasına sebep olabilir. 

İzolasyon hasarı ise kısa devreye neden olup sürekli bir ark oluşmasını 
sağlayabilir. Ark sıcaklığının yüksek olması sebebi ile kısa süre içerisinde 
söndürülemediği takdirde etraftaki malzemeler yanmaya başlar. Motorlarda, 
tesisatlarda, trafo ve panolarda izolasyon düşüklükleri yangınlara neden 
olabilmektedir.

Elektrik sistemleri ve panoların zamanında yenilenmemesi ve bakımsız 
olmaları, ekipman kontaklarının bozulmasına ve kıvılcım oluşmasına sebebiyet 
verebilir. Bu durumlarda ark oluşmayabilir ama ısının kendisi yanma ve yangını 
başlatmaya kâfidir.

Metal yorgunluğu, akım ileten ekipmanlarda mekanik baskı nedeni ile 
oluşur. Meydana gelen kırılma ya da çatlaklar ark başlatıp yangına sebebiyet 
verebilir (Kır, Özdemir, Topgaç, (t.y.)).

Elektrik kaynaklı yangınların en sık görüldüğü ekipmanlar; trafolar, 
panolar, motorlar ve kablolardır. Elektrik enerjisi yangını başlatan ateşleyici 
taraftır. Elektrik akımının yangına neden olması için en az 60 watt güce, en az 
5 joule enerjiye ve en az 0,3 amper akıma ihtiyaç duyulmaktadır. 220 voltluk 
hatalı bir sistemde elektrik enerjisinin yangını başlatma süresi 83 milisaniye 
olarak hesaplanmıştır. 

Yalıtım hatalarından kaynaklanan hata akımını algılamak ve kaçak 
akım değerinin belirlenmiş değerin üstünde çıkması halinde devrenin hemen 
kesilmesini sağlamak yangından koruma rölesi ya da kaçak akım röleleri ile 
yapılmaktadır. 

Yapılmış deneyler sonucunda, 300 mA’lik bir kaçak akımın, kısa bir sürede 
etraftaki malzemeleri tutuşma sıcaklığına ulaştırarak yangına sebebiyet verdiği 
anlaşılmıştır. Yangından korunmada kaçak akım röle değeri 300 mA’dir.

30mA’lik akım, insan için çarpma akım sınırıdır ve insan vücudunun 200 
milisaniye süresince dayanabileceği akımın sınırı olarak belirlenmiştir. Tesisatı 
yangından korumak için konulması gereken temel koruma rölelerine doğrudan 
dokunma tehlikesine karşı ilave koruma yapılmalıdır. Elektrik tehlikelerinden 
korunmada, insan için 30 mA, tesisat için ise 300 mA düzeneği kurulmalıdır 

Elektrik yangınlarını önlemenin anahtarı farkındalık, denetim ve 
kontroldür. Ayrıca aşağıda yazılı önlemlere de uyulmalıdır (Paker, 2017).

1. Devreler aşırı yüklenmemelidir.
2. Kablolar alev iletmeyen malzemeden seçilmelidir.
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3. Kabloların ek yerleri yeterince sağlam izolasyonlu olmalı, kablo kesitleri 
uygun olarak seçilmelidir.

4. Kullanılmadığı zamanlarda geçici ekipman takılı bırakılmamalıdır.
5. Uzatma kabloları kullanmaktan kaçınılmalıdır.
6. Gerekli yerlerde antistatik ekipman kullanılmalıdır.
7. Devre kesici akımlar uygun seçilmiş olmalıdır.
8. Topraklamalar uygun olmalıdır.
9. Kaçak akım röleleri ve ark hatası algılama cihazları kullanılmalıdır.
10. Pano kapakları yeterli yalıtımı sağlıyor olmalıdır.
11. Gerektiğinde patlayıcı ortamda kullanılabilme (exproof) özelliği gösteren 

elektrikli aletler seçilmelidir.
12. Trafolarda ve elektrik panolarında duman algılama sistemleri ve otomatik 

yangın söndürme sistemleri kurulmalıdır.
13. Ekipman ve makinelerin bulunduğu alanlardan yanıcı tozları ve diğer 

tehlikeli maddeleri temizlemek için düzenli bir temizlik planı olmalıdır.
14. Bir elektrik yangın riskini düzenli olarak gözlemleyen kontrol eden uzman 

olmalıdır.
15. Elektrik ve topraklama tesisatlarının düzgün çalıştığı yetkili kurum veya 

kuruluşlarca onaylanmalıdır. 

Elektrik kaynaklı yangınların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin yer 
aldığı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”, “Elektrik 
İç Tesisleri Yönetmeliği” mevzuatlarına ve TS HD 60364-4-42 standardına 
uygun olarak elektrik tesisatlarının yapılması, potansiyel yangın tehlikelerini 
azaltacaktır.

Sonuç olarak; yangından korunma ve önleme faaliyetleri yürütülürken, 
tecrübe, bilgi, eğitim ile mevzuata ve Ulusal/Uluslararası standartlara uygunluk 
önem verilmesi gereken hususlardandır.

8.  Sonuç 

Her çıkan yangının gerçek sebebinin tespiti titizlikle araştırılmalıdır. Bazı 
yangınların çıkış nedenlerine bakıldığında, cinayet, hırsızlık ve benzeri işlenen 
suçların örtbas edilmesi amacı ile kundaklama yapılarak yangın çıkartıldığı 
tespit edilmektedir (Kaygısız, 2007). Dolayısı ile yangınların çıkış sebeplerinin 
tespiti adaletin yerini bulmasına yardımcı olacağı gibi yaşanmış kazaların 
tekrarlanmaması için proaktif yaklaşımlar ile gerekli önlemlerin alınmasına 
da olanak sağlayacaktır. Yangınların önlenmesi için uygulanacak süreçlerin 
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belirlenmesinde ve hukuki anlamda yeni düzenlemelerin oluşturulmasında, 
yangınların ortaya çıkış nedenlerinin ilgili makamlarca tespiti ve bu konuda 
yapılan istatistiklerin paylaşımı çok önemlidir. 

Endüstriyel yangınların tekrarlanmaması için yangın nedenlerine yönelik 
proaktif yaklaşımlar belirlenerek proses aşamasında gerekli önlemlerin alınması 
gerekmektedir. Yapı malzemelerinin seçimi, bina çıkış kapasitesi, kaçış yolu 
sayıları, kaçış uzaklıkları ve genişlikleri, yangın algılama, uyarma ve söndürme 
sistemleri gibi çalışmalar işletmenin kurulumu öncesinde projelendirilip 
yapılmalıdır. «Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik» bu 
çalışmalara rehber niteliğindedir.

Ülkemizde yangın güvenliği konusunda birçok mevzuat bulunmaktadır. 
İşletmelerin mevzuat hükümlerine titizlikle uyarak faaliyet göstermelerini 
sağlamak amacı ile yetkili mercilerce yeni politikalar oluşturulması 
önerilmektedir. 

Mevzuatlar kapsamında işletmelere; risk analizi ve acil durum eylem 
planı hazırlama, acil durum ekipleri oluşturma, eğitimler düzenleme, yangın 
tatbikatları yapma, yangın algılama, ihbar ve anons sistemleri kurma ve 
çalışır durumda olduklarından emin olmak için düzenli test yapma gibi birçok 
yükümlülük getirilmiştir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği ilgili 
mercilerce daha sık denetlenmelidir.
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1. Giriş

Kolajen, canlı organizmalarda bulunan tüm proteinlerin % 20 ila% 30’unu 
oluşturan ve tüm bağ dokularında (deri, kemikler, bağlar, tendonlar 
ve kıkırdak) hücre dışı matrisin ana yapısal bileşenini temsil eden 

karmaşık bir makroproteindir (Muller, 2003).
Eşsiz özellikleri sayesinde, kolajen biyomedikal cihazlar, dermal 

implantlar ve yeni ortaya çıkan sağlık uygulamaları için yapısal bir destek olarak 
bilinmekte ve büyük ölçüde nütritik, yiyecek ve içeceklerde kullanılmaktadır. 
Kolajen, yüksek su emme kapasitesi nedeniyle tekstüre etme, koyulaştırma 
ve jel oluşumu için de iyi bir adaydır. Ayrıca, emülsiyon, köpük oluşumu, 
stabilizasyon, yapışma ve kohezyon, koruyucu koloid fonksiyonlar ve film 
oluşturma kapasitesi ile ilgili ilginç özelliklere sahiptir (Hashim vd., 2015; 
Karsdal, 2016)

Biyouyumluluğu ve mükemmel parçalanabilirliği nedeniyle kolajen çeşitli 
uygulamalarda kullanılabilir. Ayrıca kollajenin zayıf immünojenikliğe sahip 
bir molekül olduğu bilinmektedir. Bu molekül halihazırda düşük antijeniteye 
sahip olmasına rağmen, bu özellik, herhangi bir bağışıklık yanıtını baskılayacak 
şekilde modifiye edilerek artırılabilir. Ayrıca, kolajen peptidler ve jelatin, 
gıda, ilaç, kozmetik, deri ve film endüstrileri, tanısal görüntüleme ve terapötik 
uygulama gibi farklı alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır (Park vd., 2007; 
Wahyudi  vd., 2016; Dong  vd., 2016;).

Uzun yıllar boyunca, mevcut kollajenlerin çoğu özellikle sığır ve domuz 
gibi memeli hayvanların yan ürünlerinden elde edilirken son zamanlarda bu 
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kaynaklardan kollajen kullanımı sınırlı kalmıştır. Dünya nüfusunun % 38,4’ünü 
oluşturan Müslümanlar, Hindular ve Yahudiler inanca dayalı kısıtlamalar 
nedeniyle özellikle domuz jelatininin kullanımını yasaklamışlardır. Dahası, 
dünyanın birçok yerinde sığır kaynaklı ürünlerin kullanımı, son dönemde 
meydana gelen deli dana hastalığı (DDH), bulaşıcı süngerimsi ensefalopati 
(BSE) ve şap hastalığı (ŞH) gibi problemler sebebiyle endişe verici hale 
gelmiştir. Bu tür problemler araştırmacıları, kolajen için farklı hammaddeler 
arayışına yönlendirmiştir (Bama vd., 2010; Hackett vd., 2012).

Son yıllarda, su canlıları, herhangi bir din için bir sınırlama bulunmadığından 
ve olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili hiçbir rapor bildirilmediğinden, ümit 
verici kolajen kaynakları olarak değerlendirilmiştir. Özellikle, balık işleme 
endüstrilerinin atıkları ve insan tüketiminde değerlendirilmeyen su ürünleri 
(deniz kestanesi atıkları, denizanası, köpekbalıkları, denizyıldızı, süngerler 
gibi) önemli, ancak yeterince kullanılmamış bir kolajen kaynağı haline gelebilir. 
(Avila Rodríguez vd., 2018; Felician  vd., 2018). Atılan ve yetersiz kullanılan bu 
biyokütlenin kullanımı, önemli ölçüde azaltılmış çevresel etkiye sahip kolajen 
elde etmek için sürdürülebilir bir kaynak olarak katkıda bulunacaktır.

Bu araştırmada; balık, işleme endüstrilerinden kaynaklanan atıklar, hedef 
dışı avcılıkla elde edilen ve tüketilmeyen su ürünlerinden kolajen izolasyonu 
üzerine yürütülen çalışmalara genel bir bakış sunulmakta ve kolajenin yapısı, 
ekstraksiyon yöntemleri ve uygulama alanlarından bahsedilmektedir. 

2. Kolajen Tanımı ve Yapısı

Kollajen, çoğu omurgalıların ve omurgasızların destek yapılarında bulunan 
lifli bir proteindir. Tüm proteinlerin ağırlığının yaklaşık %25’ine tekabül eden 
memelilerin genel olarak doku, kıkırdak, kemik, tendon ve derilerinde bol 
bulunan proteindir (Voet vd., 2006)

Kolajen molekülü, alfa zincirleri olarak adlandırılan üç polipeptit 
ipliğinden oluşur ve yaklaşık 285 Kd’lik bir moleküler kütleye sahiptir (Şekil 
1). Bu üç sarmal, hidrojen bağları ile stabilize edilen üçlü bir sarmal oluşturmak 
için birlikte bükülür. Kolajen yüksek hidroksiprolin içeriğine ve amino asidine 
sahiptir, bileşim tipik bir proteinden oldukça farklıdır. Kolajendeki en yaygın 
amino asit dizisi Gly-Pro-X ve GlyX-Hyp’dir; burada X, glisin (Gly), prolin 
(Pro) veya hidroksiprolin (Hyp) dışında herhangi bir amino asittir. Kolajendeki 
amino asit dizisi genellikle tekrarlayan bir tripeptit birimidir (Gly-X-Y), burada 
X sıklıkla Pro ve Y Hyp’tir (Nelson ve Cox, 2004; Muralidharan  vd., 2013). 
Omurgasızların kolajenine ilişkin birçok rapor, morfolojik ve fonksiyonel 
özelliklerini vurgulamıştır (Tiago vd., 2014). Kolajen molekülü sarmalları 
arasında değişken miktarda kovalent çapraz bağlanma vardır. Bu şekilde fibriller 
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gibi iyi organize edilmiş agregalar oluşur. Kolajen fibriller, tropokolajen adı 
verilen birkaç alt birimin kümelenmesidir. Bu fibriller, kollajen moleküllerinin 
yarı kristal kümeleridir. Kolajen lifler, lif demetleridir. Bu lifler, çoğu dokuyu 
destekleyen ve hücrelere dışarıdan yapı sağlayan hücre dışı matrisin önemli 
bir bileşenidir. Kolajen vücudun birçok yerinde bulunur. Ancak vücuttaki 
kolajenlerin %80-90’ı tip 1, tip 2 ve tip 3 grubuna aittir. Diğer kolajen tipleri 
çok düşük miktarlarda, özellikle kalp kası, bağırsak mukozası, bazal membran 
ve akciğer gibi spesifik organlarda bulunmaktadır (Langasco vd., 2017). 

Yapılarına göre striatum (lifli), lifli olmayan (ağ oluşturan), mikrofibriler 
(iplikli) ve fibril ile ilişkili olanlar olarak sınıflandırılan en az 29 farklı kolajen 
türü rapor edilmiştir (Damoradan vd., 2010). Tip I kollajen, başta bağ dokusu 
olmak üzere cilt, tendon ve kemik gibi dokularda en yaygın olanıdır. α1(I) ve 
α2(I) adı verilen, ikisi birbirinin aynısı olan ve farklı amino asitlerden oluşan üç 
polipeptit zincirinden oluşur. Tip II kolajen neredeyse sadece kıkırdak dokusunda 
meydana gelir ve a1 (II) alt biriminin a1 (I) alt birimine benzer olduğuna inanılır. 

Tip III kolajen [α1(III)] 3 ağ yapılı liflerden oluşmaktadır ve büyük ölçüde 
yaşa bağlı olarak miktarı değişiklik göstermektedir. Çok genç ciltte  %50’ye 
kadar içerebilir, ancak zamanla bu oran %5-10’a kadar düşebilir. Genellikle 
tip I kolajenle beraber bulunur. Cildin elastikiyetini ve sıkılığını sağlar. Kan 
damarında, kornea, kalp kası, akciğerler ve bağırsak mukozasında bulunur 
(Schrieber ve Gareis, 2007; Berillis, 2015; Schmidt vd., 2016).

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1 : Kolajen üçlü sarmal oluşumu ().

3. Su Ürünlerinden Kolajen Eldesi

Dünyanın % 70’inden fazlası, çeşitli canlı organizmaların yaşadığı sularla 
kaplıdır. Süngerler, balık ve özellikle köpekbalıklarının derisi ve kemikleri, 
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deniz kestanesi atıkları, deniz yıldızı, balık pulları ve yüzgeçler yüksek kolajen 
içeriğine sahiptir (Şekil 2). Su ürünleri kolajenleri, memeli kolajeninden daha 
düşük jelleşme ve erime sıcaklıklarına sahiptir, ancak eşdeğer sığır formlarından 
nispeten daha yüksek viskozitelere sahiptir (Felician  vd., 2018). Prolin ve 
hidroksiprolin amino asitleri memeli kollajenine kıyasla azalırken balık 
kolajeninde serin, treonin ve metiyonin artmıştır. Ayrıca büyük miktarlarda glisin 
de rapor edilmiştir (Langasco vd., 2017). Özellikle, prolin ve hidroksiprolin 
seviyeleri balık türleri arasında önemli ölçüde değişir (Lim  vd., 2016), balığın 
yaşadığı ortam sıcaklığına bağlıdır ve kolajenlerin termal stabilitesini etkiler. 

Şekil 2: Su Ürünlerinden Kolajen Eldesi ve Kullanım Alanları (Coppola vd., 
2020).

Balık atıkları dünya çapında çok fazladır ve çeşitli çalışmalar, projeler ve yerel 
ve uluslararası yetkililer bu değerli atığın nasıl kullanılacağına odaklanmıştır. 
Atıkların kullanımı biyoteknolojik uygulamalar,  hedef dışı av ve balık işleme 
endüstrisi yan ürünlerinin ekonomik değerini artırmak ve ayrıca çağdaş 
toplumlar için atık miktarını azaltma ihtiyacı nedeniyle son zamanlarda artmıştır 
(Muralidharan  vd., 2013; Mahboob, 2015; Silvipriya  vd., 2016; Sotelo vd., 
2016; Raman ve Gopakumar, 2018).

Balık işleme endüstrileri, her yıl toplam üretimin yaklaşık olarak % 25’ini 
oluşturan büyük miktarlarda balık atığı üretmektedir. Atık, temelde balıkların 
%70’inden fazlasını oluşturan kemikler, deri, pullar ve yüzgeçlerden oluşur. 
Günümüzde bu atıkların bir kısmı balık eti ile hemen hemen aynı miktarda 
protein içerdiğinden yem olarak kullanılmaktadır. Yine de, bu atığın çoğu 
tam olarak kullanılmamakta ve çoğu atılmakta çevre için temel bir sorun 
yaratmaktadır (Daniela vd., 2020).
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Balık atıklarındaki protein bileşiminin tespitleri, Tablo1’de gösterildiği 
gibi, deri, kemik ve balık pullarının kolajen açısından zengin olduğunu 
vurgulamıştır. Bu atıklardan ekstrakte edilen kolajen verimi, kuru kütlede % 
50’nin üzerine çıkabilse bile ancak incelenen balık sayısı, gıda endüstrilerinde 
kullanılan balık türlerinin sayısı ile karşılaştırıldığında nispeten sınırlıdır. Bu 
nedenle, bu atık malzemeler, çevre dostu ve düşük maliyetli bir kolajen kaynağı 
olarak kullanılma potansiyeline sahiptir (Daniela vd., 2020).

Tablo 1:  Bazı su ürünlerinin farklı yapılarında bulunan kolajen içeriği  
(% kuru madde üzerinden)

Balık türü Doku Kolajen 
İçeriği Kaynak

Priacanthus tayenus (Richardson, 
1846)

kemik 1,6 (Kittiphattanabawon 
P.,vd.,2005)

deri 10,9 (Kittiphattanabawon 
P.,v.d.,2005)

Hemibragus macropterus (Bleeker, 
1870) deri 28.0 (Zhang M.,vd.,2009)

Syngnathus schlegeli (Kaup, 1856) deri 33,2 (Khan S., vd., 2009)

Lagocephalus gloveri (Abe and 
Tabeta, 1983) deri 54,3 (Senaratne L., vd., 

2006)

Takifugu rubripes (Temminck and 
Schlegel, 1850) deri 44,7 (Nagai T., vd., 2002)

Trachurus japonicas (Temminck 
and Schlegel, 1844) pullar 1,5 (Minh Thuyle 

T., vd.,2014)

Mugil cephalis (Linnaeus, 1758) pullar 0,4 (Minh Thuyle 
T., vd.,2014)

Mollusca

Illex argentinus (Castellanos, 1960) deri 53 (Kołodziejska I., v.d., 
1999)

Sepiella inermis (Van Hasselt, 
1835) deri 16,2 (Shanmugam V.,vd., 

2012)

Elasmobranchii

Chiloscyllium punctatum (Müller 
and Henle, 1838) kıkırdak 9,59 (Kittiphattanabawon 

P.,vd.,2010)

Carcharhinus limbatus (Müller and 
Henle, 1839) kıkırdak 10.3 (Kittiphattanabawon 

P.,vd.,2010)

Echinoidea

Paracentrotus lividus (Lamarck, 
1816) tümü 7  (Benedetto CD., vd., 

2014)
Anthocidaris crassispina (Agassiz, 
1864) tümü 35 (Nagai T., vd., 2000)
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3.1. Balık Derisi

Balık derisi tipik olarak, türün yaşına ve mevsime bağlı olarak yüksek derecede 
saflığa sahip (yaklaşık %70) tip I kolajen içerir (Chinh vd., 2019). Balık derisinden 
alınan kolajen mükemmel bir su tutma kapasitesine sahiptir ve tahriş etme 
potansiyeli göstermez, bu nedenle dermal uygulamalar için oldukça uygundur 
(Cumming vd., 2019). Blanco ve ark. iki teleost türü ve iki Chondrichthyes türü 
derisinden alınan kollajenin 23 ila 33°C aralığında, morina balığı derisinden 
izole edilen kollajenin ise 16°C civarında denatüre olduğunu bildirmişlerdir. 
Araştırmacılar bu sonucun türlerin yaşam alanı ile ilgili olabileceğini 
vurgulamışlardır (Sionkowska vd., 2014). Başka bir çalışmada,  Govindharaj ve 
ark., yılan balığı derisinden elde edilen kolajenin (tip I) 3D baskı uygulamaları 
için kullanımını araştırmıştır. Çalışmada, kolajenin nihai verimi yaklaşık % 4,2 
olarak tespit edişmiştir. Yılan balığından ekstrakte edilen kolajen veriminin % 
4,7 olduğu benzer bir sonuç bildirilmiştir (Veeruraj vd., 2013). 

3.2. Balık Pulu

Balık pulları, balık işleme endüstrilerinden önemli miktarda atık oluşturur. Son 
çalışmalar (Van De Water  vd., 2013; Jeevithan vd.,2014; Liang vd., 2014), 
balık pullarından elde edilen kolajenin, iki α1 zinciri ve bir α2 zincirinden 
oluşan tipik tip I kollajen özelliklerine sahip olduğunu ileri sürmüştür. Tilapia 
( Oreochromis sp.) pullarından kollajen üzerine yapılan bir çalışma da, 
muhtemelen yüksek amino asit içeriği ve hidrojen bağları, dipol-dipol 
bağlarından dolayı yüksek bir denatürasyon sıcaklığı (57,9–79,0°C) tespit 
edilmiştir (Jeevithan vd., 2014). Buna karşılık, sazan ( Cyprinus carpio ) 
pullarından izole edilen kolajen, düşük denatürasyon sıcaklığı (32°C) göstermiştir 
(Liang vd., 2014). Tilapia, yayın balığı ve uskumru pullarında kolajen, balık 
derisine (% 4,3) kıyasla daha düşük ekstraksiyon verimi (% 0,13) ile daha 
yüksek bir ekstraksiyon sıcaklığı (16,6–19,03°C ) ve daha uzun ekstraksiyon 
süresi (77,51 saat) gerektirmektedir (Chen vd., 2016). Balık pullarından 
elde edilen kolajenin de uygun su emme (% 13,3) ve tutma özelliklerine (% 
15) sahip olduğu bildirilmiştir bu da onu tıbbi ve terapötik uygulamalar için 
uygun hale getirmektedir (Jeevithan vd., 2014). Tilapia ve kefal pullarından 
elde edilen kollajen bazlı yara sargısı mükemmel antimikrobiyal aktivite 
göstermiştir . Ayrıca, yüksek yara iyileştirme kapasitesi (% 99,63’e kadar) de 
göstermiştir (Van De Water vd., 2013; Shalaby vd., 2020). 

3.3. Kılçık

Balık kılçığından elde edilen kolajen, iki α1 ve bir α2 zincirinden oluşan tip 
I kolajenin özelliklerini göstermektedir (Kimura vd.,1991; Duan vd., 2009)  
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Tilapia ( Oreochromis mossambicus ) kılçıklarından elde edilen kolajen üzerine 
yapılan bir çalışma da denatürasyon sıcaklığı 32.5 °C olarak tespit edilmiştir 
(Yunoki vd., 2003). Tilapia, yayın balığı ve uskumru balıklarının kemiklerinden 
elde edilen kolajen, balık pulları ve deriye kıyasla yüksek ekstraksiyon sıcaklığı 
(16.6–19.03 °C) ve daha kısa ekstraksiyon süresi (73,16 saat) gerektirmektedir 
ve ayrıca ekstraksiyon verimi de balık derisine kıyasla daha düşüktür (% 0,64)  
(Chen vd., 2016).  He ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada atık balık 
kemiklerinden kalsiyum ve kolajenin izolasyonu için yarı biyonik ekstraksiyon 
(YBE) ve PEF muamelelerinin birleşik ekstraksiyon yöntemi kullanıldır.  Yazarlar, 
PEF ve YBE’nin kombine tekniğinin balık kılçığından kollajen ve kalsiyum 
izolasyonu için oldukça etkili olduğu bildirildi (Shavandi vd., 2019). Yakın 
zamanda yapılan bir çalışmada aynı grup, 20 kV/cm’lik bir PEF gücü ile %1 
pepsin kullanarak balık kemiklerinden maksimum 16,13 mg/mL kolajen verimi 
elde etti. Tuzdan arındırma, yüksek hidroksiapatit ve kalsiyum içeriği nedeniyle 
kemik kollajen ekstraksiyonunda önemli bir işlem olarak önerilmektedir ve ön 
işlem sırasında EDTA veya HCl ile uzaklaştırılmaktadır; bununla birlikte, HCl 
kullanmak kolajeni bozabilir (Yunoki vd., 2003).

3.4. Balık Kıkırdağı

Balık kıkırdağından elde edilen kolajen, ağırlıklı olarak tip II kolajenden 
ve  IX ve tip XI gibi küçük miktarlarda diğer bazı kolajen türlerinden 
oluşmaktadır (Silvipriya vd., 2016). Tip I kollajen, Sphyrna lewini, Dasyatis 
akjei ve Raja porosa’nın kıkırdağında bulunmuştur (Brazee vd., 2006). Amur 
mersin balığı ( Acipenser schrenckii ) kıkırdağında, asitte çözündürülmüş ve 
tuzda çözündürülmüş kollajende tip I kollajen tespit edilmiştir ve pepsinle 
çözündürülmüş kollajende küçük miktarda tip II bulunmuştur (Qi vd., 
2017). Hoki kıkırdağından türetilen kolajenlerin, memeli kıkırdağındaki 
kolajenlere benzer a zinciri düzeneğine, amino asit bileşimine ve yapıya 
sahip olduğu  ayrıca kıkırdakla ilişkili hastalıkların tedavisi için biyomalzeme 
olarak kullanılabilecekleri bildirilmiştir (Lucas vd., 2016).  Köpekbalığından 
izole edilen kolajenler, yüksek antioksidan aktivitesi nedeniyle biyomedikal 
uygulamalar için uygun bir aday olabilir (Jeevithan vd., 2014).  Luo vd.(2018) 
tarafından yapılan başka bir çalışmada ASC ve PSC  yöntemleri ile Sibirya 
mersin balığı kıkırdaklarından ( Acipenser baerii) sırasıyla % 27,13 ± 1,15 ve 
% 14,69 ± 0,85 verim alınmıştır. Sonuçlara göre, bu kıkırdaktan elde edilen 
kolajenler, memeli tip II kolajenlerinin uygun alternatifleri olabilir.

Balık kıkırdağı kolajeni, türlerin habitatına göre 26,3 °C ila 35,9 °C 
aralığında bir denatürasyon sıcaklığı gösterirler; örneğin, hoki kolajeninin 
düşük denatürasyon sıcaklığı, soğuk su habitatıyla uyumludur (Brazee vd., 
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2006). Chum somonundan ( Oncorhynchus keta ) elde edilen kolajen 19°C’de 
denatüre olurken, bu tür köpekbalığı kolajeni yaklaşık 30 °C’de denatüre 
olur. Bu sıcaklık dengesizliği, kolajenden türetilmiş biyomalzemelerin insan 
tıbbi uygulamalarında uygulanmasını sınırlar. Bu nedenle, biyomedikal 
uygulamalar için daha uygun olan ve termal ve mekanik stabilite açısından daha 
iyi performansı garanti edebilen, daha yüksek denatürasyon sıcaklığına sahip 
balık kolajenine eşit derecede sürdürülebilir bir alternatif bulmak için daha 
fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Termal stabiliteye ek olarak, kolajenin 
bileşimi / yapısı, özellikle biyomedikal uygulamalar için, memeli kolajenlerine 
mümkün olduğunca benzer olmalıdır (Mahboob, 2015).

3.5. Ekinodermler

Deniz kestanesi ve denizyıldızı gibi ekinodermler kolajen yönünden 
zengindir. Bunlar, son zamanlarda doku mühendisliği ve rejeneratif tıp 
uygulamalarında “akıllı dinamik biyomateryaller” için olası ilham kaynağı 
olarak önerilen, değişebilir kollajenöz dokular olarak adlandırılan benzersiz 
bağ dokularıyla tanınmaktadır. Deniz kestanesi atıkları ve denizyıldızı 
kaynaklı kolajenler, yapı ve mekanik performans yönünden ve ticari olarak 
satılanlara oranla çok daha mekanik olarak daha dirençlidir. Özellikle, 
denizkestanesi rejeneratif tıp uygulamaları için sürdürülebilir ve çevre dostu 
fibril kollajen kaynağı olarak önerilmiştir ( Benedetto, 2014).

4. Su Ürünlerinden Kolajen Ekstraksiyonu 

Denizel kaynaklara göre farklı ekstraksiyon yöntemleri uygulanabilmektedir. 
Ancak, kolajen izolasyonunun genel prosedürü, hazırlama, ekstraksiyon ve geri 
kazanımı oluşturmaktadır. Ön hazırlık çoğunlukla yıkama, temizleme, hayvan 
parçalarının ayrılması ve sonraki ön muameleyi kolaylaştırmak için numuneleri 
keserek veya kıyma yoluyla boyut küçültme işlemlerinden oluşur (Jafari vd., 
2020). Materyal hazırlandıktan sonra ekstraksiyonun etkinliğini artırmak ve 
kolajen olmayan maddeleri uzaklaştırmak için hafif bir kimyasal ön işlem 
uygulanır. Genellikle hammaddelere ve ekstraksiyon yöntemine bağlı olarak 
farklı ön işlemler (alkali veya asit işlemi) tercih edilir (Şekil 3). Hayvanların bağ 
dokusundaki çapraz bağlı kollajen nedeniyle ekstraksiyondan önce çapraz bağlı 
kolajeni parçalamak için seyreltilmiş bir asit veya baz ile ön işlem kullanılır 
ve bu işlem ile kollajen zincirlerini sağlam tutan kısmi hidroliz gerçekleşir 
(Schmidt vd.,2016).

Asidik ön işlem formunda, hammaddeler asit çözeltisine daldırılır. Kolajen 
yapısına nüfuz eden çözelti, başlangıçtaki hacminin iki veya üç katı kadar şişer, 
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bu da kovalent olmayan inter ve intramoleküler bağların bölünmesine yol açar. 
Alkali ön arıtma, sodyum hidroksit (NaOH) veya kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2) 
kullanılarak gerçekleştirilen bir işlemdir Bununla birlikte, doku matrisindeki 
kütlenin transfer hızını artırarak kolajen ekstraksiyonunu kolaylaştırmaya yol 
açan daha yüksek şişme kabiliyeti nedeniyle NaOH kullanılması daha uygundur 
(Draget vd., 2000).

Ayrıca, ekstraksiyon aşamasından önce, vücudun kemik, kıkırdak ve pullar 
gibi yüksek miktarda mineral içeren kısmından kolajen ekstraksiyon etkinliğini 
arttırmak için ham maddelerin demineralizasyonu gereklidir. Genellikle 
demineralizasyon, EDTA veya HCl kullanılarak yapılabilir. Sonunda, Kolajen 
liflerinin suda çözünmez hale getiren kararlı moleküller arası ve moleküller arası 
hidrojen bağları çapraz bağları ile üçlü bir sarmal olarak var olmasını sağlayan 
kısmi hidroliz gerçekleşir. Bu nedenle, ekstraksiyon için, kolajen proteinlerinin 
çözünürlüğünü arttırmak ve izolasyonlarını sağlamak için spesifik ekstraksiyon 
tekniklerinin kullanılması gerekir (Liu vd., 2015). Asitle çözünen kollajenin 
(ASC) ekstraksiyonu, pepsinle çözünen kollajenin (PSC) ekstraksiyonu, derin 
ötektik solvent (DÖS) ve süper kritik sıvı (SKS) ekstraksiyonları, balık yan 
ürünlerinden kolajen izolasyonu için literatürde bildirilen başlıca yöntemlerdir 
(Jafari vd.,2020).

Şekil  3. Kolajen eldesinde asit ve enzim hidroliz yöntemlerinin kullanımı 
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5. Su Ürünlerinden Elde Edilen  Kolajenin Kullanım Alanları

Kolajenler, dokuları hücre dışı matris şeklinde destekler ve yapı kazandırır. 
Tendon, kemik, kıkırdak ve cilde esneklik sağlar, doku ve organ gelişimine 
yardımcı olur. Toksinlerin ve patojenlerin emilimini engelleyerek cilde koruma 
sağlar (Fratzl, 2008). Hasarlı kemiklerin veya kan damarlarının iyileşmesine 
yardımcı olur (Buehler, 2006). Kolajenler mükemmel su tutma özelliklerine, 
düşük alerjik reaksiyonlara ve hasarlı cildi onarıcı özelliğe sahip olduğundan 
kozmetik sanayide yaygın olarak kullanılmaktadır (Morimura vd., 2002). 
Ciltteki glikozaminglikan (GAG) (proteoglikanların karbonhidrat kısımları) 
ve hiyaluronik asit (polisakkarit) miktarlarındaki düşüş de yine cilt yaşlanması 
açısından önemlidir (Bernstein vd., 1996; Elsner vd., 2005). Denizel 
kaynaklardan elde edilen kolajenin güneş koruyucu losyonlar, şampuanlar, saç 
jelleri, ojeler ve rujlarda kullanım potansiyeli yüksektir (Kim, 2012). Ayrıca 
denizel kolajenler tırnak güçlendirici ve saç besleyici gibi kozmetik ürünlerde 
de sıklıkla kullanılmaktadır (Kim ve Mendis,  2006). 

5.1. İlaç Endüstrisi

Kolajen zayıf antijenite, hücrenin bağlanma kabiliyeti, biyo-bozunurluk ve biyo-
uyumluluk gibi özelliklerinden dolayı farmasötik ve biyomedikal alanlarında 
çoğunlukla kullanılmaktadır (Leitinger ve Hohenester, 2007). İlaç endüstrisinde 
mikro partiküller, enjekte edilebilir karışımlar ve ilaç salınım sistemlerinde 
kullanılmaktadır. 

5.1. Doku Mühendisliği 

Doku mühendisliği, doku replasmanı için birlikte tasarlanmış biyomateryalleri, 
hücreleri ve biyokimyasal faktörleri kullanan rejeneratif tıbbın ana bileşenlerinden 
biridir. Bu teknoloji, yaralanma, travma, hastalıklar vb. nedeniyle hasar 
gören veya kaybedilen dokuların/organların işlevlerini eski haline getirmeye, 
sürdürmeye veya iyileştirmeye yardımcı olur. Doku mühendisliğinin bilinen 
iki stratejisi vardır. Birincisi, tek başına doku/organın kendini yenilemesine 
yardımcı olan biyomateryallerin kullanımı, ikincisi ise doku rejenerasyonunu 
desteklemek için iletken hücreler ve büyüme faktörleri içeren biyomateryallerin 
kullanımıdır (Parenteau-Bareil vd., 2010; Felician vd., 2018).

Kollajen, hücresel göçü, hücre matrisi etkileşimini ve doku onarımını 
sağladığından doku mühendisliği için uygun biyomateryal olarak kabul edilir. 
Su ürünlerinden elde edilen kollajeninin doku mühendisliği için biyomateryal 
olarak uygunluğu konusunda bazı ilerlemeler ve araştırmalar mevcuttur 
(Felician vd.,2018).
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Denizanası Rhopilema esculentum gibi deniz organizmalarından 
ekstrakte edilen kollajen, insan kollajen I’e benzer görünmektedir ve kıkırdak 
onarımı için kondrojenik fenotipi geleneksel domuz kollajen I iskelesinden 
daha iyi desteklediğini göstermiştir. Cheng ve arkadaşları (2017), denizanası 
R. esculentum’dan tip I kolajeni izole etmiş ve hemostatik özelliklere sahip 
kolajen süngerleri oluşturmak için onu 1-etil-3-(3-dimetilaminoprofil)-
karbodiimid (EDC) ile çapraz bağlamışlardır. Yazarların sonuçları, EDC 
kolajen süngerlerinin, daha yüksek su emme kapasitesi ve taze yara 
bölgesine uygulandığında trombositleri ve kan hücrelerinin agregasyonunu 
teşvik etme kabiliyeti nedeniyle kanı hızla emebildiğini ortaya koydu. 
Rhizostoma pulmo denizanasından izole edilen kolajen aptamer sensör 
uygulamaları için tasarlanmıştır. Trombin aptameri ile glutaraldehit ile çapraz 
bağlanarak nöroklinikte tespit edilebilen ve gelecekte trombinle ilgili çeşitli 
hastalıkların klinik teşhisinde kullanılmak üzere düşük tespit limitli aptasensör 
oluşturulmaktadır (Derkus vd., 2016).

5.3. Biyomedikal Endüstrisi 

Dokuların yenilenmesi için iskele gereklidir. Kolajen amaca hücresizleştirilmiş 
ESM şeklinde hizmet eder. Böyle bir hücresiz kolajen matrisi, domuz veya insan 
dermisinden ve domuz alt mukozasından veya bağırsaktan elde edilir. Kolajen 
iskeleleri, sinir sistemi modellerindeki hücreleri görselleştirmek gibi birçok 
amaca hizmet etmektedir (Badylak, 2004;  Gingras vd., 2008). 

5.4. Tıp

Modern tıpta, kolajen bazlı iskeleler hayati rol oynar. Kıkırdak ve kemiklerin 
yeniden yapılanmasına yardımcı olur. Cerrahi bir dikişte, yaralar veya yanıklar 
için kolajen filmler ve tozlar ile sünger şeklinde kolajen bazlı pansuman 
kullanılır. Ürogenital bozukluklarda kornea defektleri, nöral göç, dental, kemik 
grefti, artrit ve obezite vb birçok alanda kullanılmaktadır (Sanz-Herrera ve 
Reina-Romo, 2011). Kolajen, Kardiyoloji (kalp kapağı), Dermatoloji (cildin 
değiştirilmesi, yumuşak dokunun büyütülmesi, cilt dokusu mühendisliği, yapay 
cilt dermisi gibi), Cerrahi (hemostatik ajan, yara onarımı ve pansuman, sinir 
onarımı, kan damarı protezleri gibi), Ortopedik (tendon, kemik ve bağ onarımı, 
kıkırdağınyeniden yapılanması gibi), Oftalmoloji (kornea greftleri, kontakt 
lensler gibi), Üroloji (diyaliz membran hemodiyaliz, büzücü kas tamiri gibi) ve 
Vasküler (vasküler greft, damar replasmanı)gibi alanlarda çeşitli uygulamalara 
sahiptir (Rose ve Oreffo, 2002).
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5.5. Gıda Katkı Maddeleri ve Paketleme

Biyomedikal ve farmasötik alanlar dışında, kolajen, gıda katkı maddesi veya 
ambalajı olarak gıda endüstrisinde geniş uygulama alanı bulabilir. Vücuttaki 
kolajen üretimi yaşla ve sağlıksız beslenme ile azalır. Bu nedenle, çeşitli 
yiyeceklere kolajen eklenmiştir (Hashim vd., 2015) Kolajenler genellikle sosis 
ve sosislerin reolojik özelliklerini iyileştirmek ve yağ tüketimini azaltmak için 
gıda katkı maddesi olarak kullanılır. 

 Farklı gıda ürünlerinin kalitesinin korunması, raf ömrünün uzatılması 
için doğal ve biyolojik olarak parçalanabilen, toksikolmayan kolajen ve jelatin 
bazlı yenilebilir filmler ve kaplamalar üretilmiştiru film veya kaplamalar, 
gıda ürününe yapısal bütünlük ve buhar geçirgenliği sağlayarak oksijen, nem 
ve çözünen maddelerin göçüne karşı bir bariyer katmanı görevi görür. Ayrıca 
yağ oksidasyonunu, renk değişimini, mikrobiyal büyümeyi önler ve duyusal 
nitelikleri korur. Çözücülerle uygun şekilde muamele edilirse, sosis kılıfları  
üretmek için kullanılabilir (Coppola vd., 2020).  

6. Sonuç ve Öneriler

Kolajen tüm canlılarda mevcut olan bir protein molekülüdür. Kolajen kaynakları 
arasında su ürünlerinden elde edilen kolajen, yüksek ürün eldesi, herhangi bir 
hastalık riski taşımaması ve dini açıdan da kullanımında bir engeli olmaması 
sebebiyle iyi bir alternatiftir. Ayrıca yapılan çalışmalarda, denizel kaynaklardan 
elde edilen kolajenler domuz kolajenine göre daha saf ve güvenli bulunmuştur 
(El-Rashidy vd., 2015).

Denizel kolajenler balık, karides, kalamar, ahtapot gibi su ürünlerinde insan 
gıdası olarak kullanılan kısmının (balıketi, vb) haricindeki değerlendirilmeyen 
(atılan) doku ve organlarının kullanılmasını mümkün kılmaktadır. Genel olarak 
su ürünleri kolajen kaynağı olarak balık vb. omurgalı canlılarda çalışmalar 
yapılmış olup, omurgasız canlılarda yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Ülkemiz 
denizlerinde sayısız denizel omurgasız türü bulunmaktadır. Bu türlerden bazıları 
ekonomik öneme sahip olup, avcılıkları ile ülke ekonomisine hali hazırda katkı 
sağlamaktadır. Bu ekonomik omurgasızların yanı sıra diğer türlerin de direkt 
insan gıdası olarak kullanımı dışında değerlendirilmesi için ihtiva ettikleri 
kolajen yapısının ve tipinin belirlenmesi gerekmektedir. Dolayısı ile ileride, 
şu anda gerekli değeri görmeyen omurgasızların, değerlendirilmesi ve böylece 
ülke ekonomisine kazandırılması söz konusu olabilecektir. Denizel canlıların 
sadece balık ve balık ürünlerinden ibaret olmayıp, sucul omurgasızların da bu 
değerli kaynaklar içerisinde yer aldıkları unutulmamalıdır. Böylece omurgasız 
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kaynakların medikal, tıp, biyomühendislik, farmakoloji, doku mühendisliği 
ve malzeme mühendisliği gibi birçok alanda ham madde olarak kullanılması 
mümkün olabilecektir.
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1. Giriş

Uyarılmış yolculuk talebi modelleri kapsamında ortaya konulmuş olan 
literatür çalışmalarından farklı olarak, bu çalışma, bireyler bazında 
gerçekleştirilen günlük yolculuk süreleri ile günlük yolculuk sayıları 

arasındaki etkileşimin incelenmesine yönelik yöntemsel çerçeve tartışmasını 
ortaya koyan ilk çalışmadır. Bu noktadan hareketle, bir bireyin deneyimlediği 
günlük yolculuk süresindeki bir birimlik değişimin, ilgili bireyin günlük 
yolculuk sayısı üzerindeki tekil etkisinin modellenmesinde kullanılacak olan 
yöntemsel çerçeve tartışmalarının ortaya konulması, çalışmanın temel amacını 
ve literatüre katkısını ifade etmektedir. Söz konusu araştırma sorusunun 
deneysel olarak cevaplanabilmesi ışığında ise, yolculuk talep yönetimi çerçevesi 
içerisindeki politika ve stratejilere yönelik temel performans göstergelerinin 
neler olabileceği ve bu bağlamda herhangi bir ulaşım yatırımına yönelik fayda 
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ve maliyet analizlerinde ne tür parametrelerin öne çıkacağı tartışmalarına yön 
verilebilmesi amaçlanmıştır.

Açıkça ifade etmek gerekirse, yolculuk sürelerindeki birim değişikliğin 
kaç adet ek yolculuk tetikleyeceği sorusunun cevabı, herhangi bir ulaşım 
yatırımının yaratacağı uyarılmış ek yolculuk talebini hesaplamaya ve ilgili 
hesaplar üzerinden ise alternatif ulaşım yatırımları seçiminin yapılmasına 
olanak sağlayabilir. 

Söz konusu temel motivasyon ibareleri ışığında bu çalışma toplamda beş 
bölümden oluşturulmuştur. Giriş bölümünü takiben, araştırma konusuna yönelik 
ortaya konulan yazın çalışmaları, yöntemsel yaklaşımlar odağında literatür 
araştırması bölümü içerisinde tartışılmıştır. Çalışma içerisinde kullanılan veriler 
ve detaylı yöntemsel tartışmalar ise, çalışmanın üçüncü bölümünde ortaya 
konulmuştur. Çalışmanın dördüncü bölümünde, yöntemsel tartışmalar sonucu 
geliştirilen model sonuçları irdelenmiştir. Beşinci ve son bölümde ise, çalışma 
içerisinde geliştirilen model sonuçlarının yolculuk talep yönetimi politikaları 
ile alternatif ulaşım yatırımlarının fayda ve maliyet analizlerine nasıl bir girdi 
oluşturabileceği tartışması yapılmıştır.

2. Teorik Arka Plan

Uyarılmış yolculuk talebi kavramsal çerçevesine yönelik yazın, mekânsal 
çözünürlük açısından ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki, belirli bir yapı adası 
ve çevresi veya belirli bir ulaşım altyapısı boyunca tarif edilen bir koridor 
boyunca toplanan veriler üzerinden yürütülen çalışmalar; ikinci ise tüm kentsel 
alandan belirli bir sistemsel genel denge yakalanacak bir biçimde toplanan 
verilerle yürütülen çalışmalar şeklindedir. İlk kategoriye giren örnek çalışmalar; 
sırasıyla, Pells (1989), Hansen vd. (1993), Kroes vd. (1996), Luk ve Chung 
(1997) ve Mokhtarian vd. (2000) şeklindedir. Söz konusu çalışmalar, yöntemsel 
olarak genellikle büyüme karşılaştırmalı analizler (growth comparison analysis) 
ve eşleştirilmiş sınıf analizleri (matched pair analysis) üzerinden yürütülmüştür 
ve tahmin edilen ilgili tekil elastikiyet katsayıları, yüzde değişim birimi 
üzerinden ortaya konulmuştur. İkinci kategoriye yönelik örnek çalışmalar ise; 
Hansen ve Huang (1997), Noland ve Cowart (2000), Fulton vd. (2000), Cervero 
ve Hansen (2002), Cervero (2003), Silva ve Costa (2007), Ozuysal ve Tanyel 
(2008), Holcombe ve Williams (2010), Hymel, Small ve Dender (2010), Melo, 
Graham ve Canavan (2012) ve Vos ve Witlox (2013) şeklindedir. Bu örnek 
çalışmalarda ise, kat edilen toplam yolculuk mesafelerindeki değişim, yolculuk 
boyunca geçirilen toplam süredeki birim değişim kullanılarak en küçük kareler 
bağlanımı,  iki aşamalı en küçük kareler bağlanımı, otomatik bağlanım modelleri 
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ve yolculuk talep modelleri aracılığıyla tahmin edilmiştir (Hansen ve Huang, 
1997; Noland ve Cowart, 2000; Fulton vd., 2000; Cervero ve Hansen, 2002; 
Cervero, 2003; Silva ve Costa, 2007; Ozuysal ve Tanyel, 2008; Holcombe ve 
Williams, 2010; Hymel, Small ve Dender, 2010; Melo, Graham ve Canavan, 
2012; Vos ve Witlox, 2013). 

Söz konusu çalışmalarda ilk olarak, belirli bir ulaşım altyapısı koridoru 
boyunca toplanan veriler üzerinden yürütülen çalışmalar kapsamında zaman 
gecikmeli ek şerit uzunluğu değişkeninin, ilgili bağlanım eşitlikleri içerisinde 
kullanılması dikkatleri çekmektedir. Böylelikle, yolculuklar boyunca harcanan 
toplam zamandaki değişime bağlı olarak değişen toplam yolculuk mesafesine 
yönelik tekil elastikiyet katsayılarının gerek orta vadede, gerekse de uzun 
vadedeki tahminlerinin yapılmasına olanak sağlanmıştır (Pells, 1989; Hansen 
et al., 1993; Kroes et al., 1993; Luk ve Chung, 1997; Mokhtarian et al., 2000).

Yukarıda verilen örnek çalışmalardan anlaşılacağı üzere, uyarılmış yolculuk 
talebi araştırmalarında kullanılan veri yapıları, toplulaştırılmış (aggregated) ve 
davranış birimleri odaklı (disaggragated) yaklaşımlar  olmak üzere iki temel 
çerçevede ele alınabilir. İlgili çalışmalardaki modellerin neredeyse tamamında 
ortaya konulan bağımlı değişken, motorlu taşıtlarla kat edilen toplam yoculuk 
mesafesi olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu modellerdeki bağımsız 
değişkenler olarak ise, karayolu ağlarına eklenen toplam ek şerit uzunlukları 
ile birlikte çok sayıda zaman gecikmeli değişkenler ve coğrafik değişkenler 
ortaya konulmuştur (Pells, 1989; Hansen et al., 1993; Kroes et al., 1993; Luk 
ve Chung, 1997; Mokhtarian et al., 2000; Hansen ve Huang, 1997; Noland ve 
Cowart, 2000; Fulton vd., 2000; Cervero ve Hansen, 2002; Cervero, 2003; Silva 
ve Costa, 2007; Ozuysal ve Tanyel, 2008; Holcombe ve Williams, 2010; Hymel, 
Small ve Dender, 2010; Melo, Graham ve Canavan, 2012; Vos ve Witlox, 
2013). Ayrıca, davranış birimleri odaklı modellerde ise, ilgili bireylere yönelik 
sosyoekonomik değişkenlere ek olarak yolculuk boyunca harcanan toplam 
süre veya ortalama yolculuk hızı değişkenleri ortaya konulmuştur (Hansen ve 
Huang, 1997; Noland ve Cowart, 2000; Fulton vd., 2000; Cervero ve Hansen, 
2002; Cervero, 2003; Silva ve Costa, 2007; Ozuysal ve Tanyel, 2008; Holcombe 
ve Williams, 2010; Hymel, Small ve Dender, 2010; Melo, Graham ve Canavan, 
2012; Vos ve Witlox, 2013). İlgili modeller için tercih edilen fonksiyonel 
yapının, genellikle logaritma dönüşümlü doğrusal bağlanım modellerine işaret 
ettiği görülmektedir. İlgili model yapısı seçimindeki temel sebebin ise, model 
sonucu elde edilen katsayılar üzerinden araştırma sorusunca ortaya konulan 
elastikiyet katsayılarının direkt olarak elde edilebilmesine olanak sağlanması 
olduğu anlaşılmaktadır.  
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Uyarılmış yolculuk talebinin ölçülmesine yönelik toplulaştırılmış model 
yapılarını içeren söz konusu örnek çalışmalarca kullanılan ilgili yöntemsel 
çerçevelerin hepsinde, veri toplulaştırması ve toplulaştırılmış verinin 
genelleştirilmiş fonksiyonel yapılar üzerinden modellenmesi yaklaşımı 
benimsenmiş olup, bu yaklaşımların yanıltıcı sonuçlar doğurabileceği 
görülmektedir. Şöyle ki, davranış birimleri odaklı olmayan çalışmalar, her 
bir bireyin yolculuk eğilimi ve davranışı rasyonalitesini yakalayamamakta 
ve hem veri yapısı toplulaştırması kaynaklı hem de toplulaştırılmış veriler 
üzerinden kurgulanan genelleştirilmiş fonksiyon yapıları kaynaklı katlanarak 
artan oldukça yüksek tahmin  hatalarının meydana gelmesi olasılığını 
arttırmaktadır. Söz konusu modellerdeki tahmin hataları ise, çalışma alanı 
büyüklüğüne paralel olarak artan bir eğilim sergileyecektir. Bu noktada, model 
tahminlerindeki sapkının en aza indirilmesine yönelik olarak davranış birimleri 
odaklı veri toplama ve modelleme yaklaşımının benimsenmesi gerekliliği 
gündeme gelmektedir. Bir diğer ifadeyle, bireyler veya hanehalklarına yönelik 
saha araştırmaları aracılığıyla toplanan davranış birimleri odaklı veriler 
üzerinden kurulan modellerin, ilgili bireylerin yolculuk eğilimlerinin çok daha 
düşük hata paylarıyla tahmin edilmesinde etkili olması beklenmektedir. Bu 
noktadan hareketle ortaya konulan sayıca az çalışmalardan biri, Barr (2000)’ın 
çalışmasıdır. İlgili çalışmada, Amerika Birleşik Devletleri için ulusal ölçekte ve 
hanehalkı bazında yapılan saha araştırmaları sonucu elde edilen kesit verileri 
kullanılmıştır. Çalışma içinde kullanılan modellerde ana bağımlı değişken, 
motorlu taşıtlarca ilgili hanehalkı tarafından kat edilen toplam yolculuk 
mesafesinin logaritması olarak tanımlanmış olup, bağımsız değişkenler olarak 
ise söz konusu hanehalklarına yönelik sosyoekonomik veriler ileri sürülmüştür 
(Barr, 2000). 

Uyarılmış yolculuk talebinin ölçülmesine yönelik çalışmalardaki model 
tahmini sapkılarını arttıran bir diğer etken ise, bağımlı değişken ve bağımsız 
değişkenler arasındaki eşanlılık ilişkisinin gözardı edilmesidir. Bu noktada, ana 
bağımlı değişken olarak tanımlanan motorlu taşıtlarla yapılan yolculuklarda 
kat edilen toplam mesafe değişkeni, yaygın olarak kullanılan bağımsız 
değişkenlerden ilgili çalışma alanı içerisindeki karayolu ağı içerisinde eklenen 
yeni ek şeritlerin toplam uzunluğu değişkeni ile eşanlılık ilişkisi sergileyebilir. 
Şöyle ki, karayolu ağının genişletilmesi çalışmaları kapsamında eklenen her 
yeni bir şeritin toplam uzunluğu ölçüsü, motorlu taşıtlarla gerçekleştirilen 
toplam yolculuk mesafesi değişkenini etkileyecek ve söz konusu toplam 
yolculuk mesafesi ise eş zamanlı bir biçimde ek şeritlerin toplam uzunluğuna 
yönelik olarak yeniden ek talepler oluşturacaktır. Söz konusu eşanlılık ilişkisinin 
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gözardı edilmesi, katlanarak artan model tahmini sapkılarına yol açacaktır. Bu 
noktada, ilgili eşanlılık durumlarını göz önünde bulunduran örnek çalışmalar da 
mevcuttur. Örneğin, Noland ve Cowart (2000), söz konusu bağımlı ve bağımsız 
değişkenler arasındaki eşanlılık ilişkisini araç değişkenler tanımlayarak ele 
almışlardır. Cervero ve Hansen (2002) ise, iki aşamalı en küçük kareler bağlanımı 
üzerinden eşanlı denklem sistemleri aracılığıyla ilgili durumu ele almışlardır. 
Söz konusu bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki eşanlılık ilişkilerini daha 
derinden inceleyen çalışmalar da mevcuttur. Örnek vermek gerekirse, Cervero 
(2003), çalışmasında geliştirdiği dört adet eşanlı denklem eşitliklerinden oluşan 
modelinde; sırasıyla, kentsel gelişme, ek şerit uzunlukları toplamı, motorlu 
taşıtlarla gerçekleştirilen yolculuklarda kat edilen toplam mesafedeki artış ve 
yolculuk hızı değişkenlerinin her birine yönelik olarak birbirleri ile eşanlı ilişkiler 
kuran ayrı modeller geliştirmiştir (Cervero, 2003). Söz konusu çalışmalardaki 
bulgular ışığında, eşanlılık durumunun göz önünde bulundurulduğu ilgili tekil 
elastikiyet katsayılarının, eşanlılık durumlarının göz ardı edildiği tek denklemli 
modellerden elde edilen ilgili tekil elastikiyet katsayılarına kıyasla daha düşük 
değerler sergiledikleri görülmüştür (Cervero, 2002; 2003). 

Uyarılmış yolculuk talebinin modellenmesine yönelik ortaya konulan 
diğer çalışmalarda öncekilere ilave olarak, trafik sıkışıklığı düzeyinin, 
uyarılmış yolculuk talebi tahminlerinde anlamlı bir etki oluşturup oluşturmadığı 
sorgulanmıştır. Hymel, Small ve Dender (2010)’in çalışmalarındaki bulgularda, 
trafik sıkışıklığı düzeyinin, uyarılmış yolculuk talebi tahminlerini anlamlı bir 
şekilde negatif yönde etkilediği ve ilgili negatif yönlü etkinin, yolcuların gelir 
düzeyleri arttıkça güçlendiği görülmüştür (Hymel, Small ve Dender, 2010). 
Öte yandan, Noland ve Cowart (2000) ‘ın deneysel çalışmalarında ise, trafik 
sıkışıklığı düzeyinin uyarılmış yolculuk talebi üzerindeki etkisi, anlamlı bir 
düzeyde doğrulanamamıştır (Noland ve Cowart, 2000). Söz konusu literatür 
tartışmalarını sistematik olarak toparlamak gerekirse, uyarılmış ulaşım talebinin 
modellenmesine yönelik çalışmalardaki yöntemsel yaklaşımlar temelde:

i. toplulaştırılmış veri yapısı üzerinden oluşturulan modeller ile davranış 
birimleri (birey veya hanehalkı) odaklı modeller,

ii. `belirli bir yapı adası çevresi veya belirli bir karayolu boyunca tanımlanan 
koridorlar ile tüm kentsel alanı çalışma alanı olarak örneklemleyen 
çalışmalar ve

iii. tek denklemli modellerle yürütülen çalışmalar ile eşanlı denklem sistemleri 
modelleri ile yürütülen çalışmalar olmak üzere üç kategoride ele alınabilir. 
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İlgili kategorik ayırımlar ise; sırasıyla, veri yapısı yaklaşımları, çalışma alanı 
tanımınca ortaya konulan mekansal algı ve model yapısı olmak üzere üç temel 
başlıkta toplanabilmektedir. İlgili temel kategorik ayırımlar ışığında ortaya 
konulan uyarılmış ulaşım talebi modellemesine yönelik çalışmalarda, aşağıda 
maddeler halinde sıralanan yaklaşımlara gereksinim duyulduğu söylenebilir:

i. Yolculuk sürelerindeki birim değişimin, motorlu taşıtlarla yapılan toplam 
yolculuk mesafesi üzerindeki tekil etkisi yerine, ilgili yolculuk süresindeki 
birim değişimin, direkt olarak yolculuk sayısına yönelik tekil etkisinin 
incelenmesi.

ii. Bir gün içrisinde gerçekleştirilen toplam yolculuk sayısı ile toplam yolculuk 
süresi arasındaki eşanlılık ilişkisinin göz önünde bulundurulduğu eşanlı 
denklem sistemleri kurgusunun oluşturulması ve uygun model yapılarının 
geliştirilmesi.

iii. İlgili araştırmalara yönelik saha araştırmalarında yolculuk verilerinin, 
davranış birimleri olarak tanımlanan birey veya hanehalkı ölçeği üzerinden 
oluşturulması ve modellenmesi.

iv. Söz konusu araştırmalardaki çalışma alanının noktasal (yapı adası ve 
yakın çevresi) ya da çizgisel (koridor boyunca) mekan algıları üzerinden 
tanımlanması yerine, ilgili çalışmaların yapıldığı il sınırları içindeki tüm 
alanı örneklemleyen (alansal) bir yapıda olması. 

Yukarıda maddeler halinde vurgulanan temel gereksinimler ışığında ortaya 
konulan çalışmalar sonucu tahmin edilecek olan söz konusu tekil elastikiyet 
katsayıları ise, geleneksel dört aşamalı yolculuk talebi modellerinin ilk aşaması 
olan yolculuk üretimlerinin (trip generation stage)  modellenmesi ve dördüncü 
ve son aşaması olan toplam optimum sistemsel yolculuk süresi (total system 
travel time) üzerinden şekillenen ağ ataması (network assignment) arasındaki 
döngüsel ilişkiyi açıklayan deneysel bulgular olma işlevini göreceklerdir. 
Bir diğer ifadeyle, geleneksel dört aşamalı yolculuk talebi modellemesi 
çerçevesindeki ilk aşama olan yolculuk üretimi (yolculuk sayısı değişkenine 
referansla) ve son aşama olan ağ ataması aşamasının bir çıktısı olan toplam sistem 
yolculuk süresi (yolculuk süresi değişkenine referansla) arasındaki döngüsel 
ilişkinin bir ölçümü olan söz konusu tekil elastikiyet katsayıları, kentsel bir 
alanda gerçekleştirilmesi planlanan alternatif ulaşım projeleri arasından seçim 
yapılmasında ve ulaşım talebi yönetimi politikaları bağlamındaki performans 
ölçütlerinin tanımlanmasında kullanılabileceklerdir. Bu bağlamda, kentsel 
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bir alanda ve bireyler veya hanehalkları ölçeğinde, günlük toplam yolculuk 
sürelerindeki bir birimlik değişimin, günlük toplam yolculuk sayılarına etkisinin 
ölçülmesine yönelik olarak ortaya konulan araştırma sorusunun cevaplanmasına 
yönelik nasıl bir yöntemsel çerçevenin benimsenebileceği, bu çalışmamızın 
temel konusudur.

3. Yöntemsel Tartışma, Veriler ve Model Kurgusu

Çalışma kapsamında ortaya konulan araştırma sorusu kapsamında yolculuk 
yapan kişi, 16 yaş ve üzeri kişiler olarak tanımlanmıştır. İlgili tanımdan 
hareketle, kentsel bir alan içerisinde yolculuk yapan veya yapma potansiyeli olan 
bireyler, mekânsal olarak katmanlaştırılmış bir düzlemde ve sistematik olarak 
katmanlı rastgele örneklem seçimi yöntemi (stratified simple random sampling) 
aracılığıyla seçilmiştir. İlave olarak, yolculuk kavramı ise, yolculuk hareketinin 
başladığı noktaya (origin) 15 dakika içerisinde geri dönülmeyen motorlu 
taşıtlarla gerçekleştirilen tüm hareketler olarak tanımlanmıştır. Örneklem seçimi 
ve günlük yolculuk sayılarına yönelik ilgili saha araştırmalarının içeriği ve 
yöntemi tartışmaları ise, bu çalışmanın kapsamı dışında olup, ayrı bir çalışmayı 
hak etmektedir. 

Çalışmada kullanılan veriler, İstanbul metropoliten alanı sınırları 
içinde 2006 yılında hane halkları bazında yapılan yolculuk anketleri ve saha 
araştırmaları üzerinden elde edilmiştir. Söz konusu çalışma, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı Ulaşım Birimi’nce yürütülmüştür. Çalışmada kullanılan 
örneklem büyüklüğü 90.000 hane, örneklem oranı ise % 3 şeklindedir. Anket 
yapılan hane halkı örneklemi seçimi, iki aşamalı tesadüfi kümeleme (two-stages 
random cluster sampling) aracılığıyla yapılan örneklem seçimi yöntemiyle 
gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada, yaklaşık 4.000 adet birincil örneklem birimi 
dönemin Büyükşehir Belediyesi yapılar listesine kayıtlı güncel bina listesi 
içerisinden tesadüfi olarak seçilmiştir. İkinci aşamada ise, birincil örneklem 
birimlerinden oluşan liste içerisinde kayıtlı her 90 hane halkı içerisinden 30 
hane sistematik olarak seçilmiş ve böylelikle İstanbul Metropoliten alanı 
içerisinde 450 adet trafik analiz bölgeleri içerisinde ikincil örneklem birimleri 
oluşturulmuştur. İlgili anket çalışmaları ise, seçilen ikincil örneklem birimleri 
içerisinde yer alan hanelere uygulanmıştır. Seçilen örneklem birimleri arasında 
ikame yapılmamasına özen gösterilmiştir. Anketlerde % 80 cevap oranı elde 
edilmiştir. 72.000 adet hane halkı ve toplamda 264.000 bireyle gerçekleştirilen 
yüz yüze görüşmeler üzerinden yarı yapılandırılmış derinlemesine anket 
görüşmeleri uygulanmış olup, toplamda 356.000 günlük yolculuk, yolculukların 
başlangıç ve bitiş bilgilerinin de dâhil olduğu detaylarıyla kaydedilmiştir. 
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Genel notası verilen ilgili veri toplama yöntemi üzerinden toplanan veriler 
üzerinden ortaya konulan temel bağımlı ve bağımsız değişkenlerin tanımları ise, 
sırasıyla aşağıdaki gibidir: 

 yolculuk_sayı: bir bireyin, bir gün içerisinde ve motorlu taşıtlar aracılığıyla 
gerçekleştirdiği toplam yolculuk sayısı.

 yolculuk_süre: bir bireyin, bir gün içerisinde motorlu taşıtlar aracılığıyla 
gerçekleştirdiği tüm yolculuklar boyunca harcadığı toplam yolculuk süresi 
(dakika cinsinden).

 yolculuk_mesafe: bir bireyin, bir gün içerisinde motorlu taşıtlar aracılığıyla 
gerçekleştirdiği tüm yolculuklar boyunca kat ettiği toplam yolculuk mesafesi 
(km cinsinden).

 erkek: yolculuk yapan (veya yolculuk yapma potansiyeli olan) bireyin 
erkek olması durumunda 1; diğer durumda 0 değerini alan yapay değişken.

 hh_reisi: yolculuk yapan (veya yolculuk yapma potansiyeli olan) bireyin, 
hane halkı reisi olması durumunda 1; diğer durumda 0 değerini alan yapay 
değişken.

 hh_gelir: ilgili bireyin ait oldu hane halkının aylık harcanabilir geliri (TL/
Ay cinsinden).

 araç_sayı: ilgili bireyin ait olduğu hane halkı tarafından sahip olunan 
motorlu araç sayısı.

 hh_büyüklük: ilgili bireyin ait olduğu hane halkının büyüklüğü (kişi 
sayısı).

 yaş: ilgili bireyin yaşı.
 ebi: ilgili bireyin bir gün içerisinde gerçekleştirdiği yolculuklardan en az 

birinin ev bazlı iş (ebi) yolculuğu olması durumunda 1; diğer durumlarda 0 
değerini alan yapay değişken.

 ebo: ilgili bireyin, bir gün içerisinde gerçekleştirdiği yolculuklardan en az 
birinin ev bazlı okul (ebo) yolculuğu olması durumunda 1; diğer durumlarda 
0 değerini alan yapay değişken.

 tahsil_yıl: ilgili bireyin eğitim aldığı toplam yıl sayısı (tahsil yılı sayısı).
 sah: serbest akım hızına bağlı yolculuk süresi. Bir diğer ifadeyle, ilgili 

bireyin yolculuk yaptığı akslar boyunca, belirlenen bir yolculuk başlangıç 
ve yolculuk bitiş noktaları arasında seyahat eylemini gerçekleştirdiği 
motorlu taşıtın, ilgili aks içerisindeki tek motorlu taşıt olması durumunda 
gerçekleştirebileceği serbest akım hızı aracılığıyla deneyimleyebileceği 
ortalama teorik yolculuk süresi (dakika cinsinden).
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 motorlu_yolculuk: ilgili bireyin, belirtilen gün içerisinde en az bir adet 
motorlu taşıt yolculuğu yapması durumunda 1; diğer durumlarda 0 değerini 
alan yapay değişken.

 
Yukarıda belirtilen değişkenler aracılığıyla kurulan modeller üzerinden 
cevaplanmak istenen temel araştırma sorusu, günlük motorlu yolculuk 
süresinin, günlük motorlu yolculuk sayısına olan tekil etkisinin ölçülmesine 
yöneliktir. İlgili araştırma sorusu ve ortaya konulan değişkenler aracılığıyla 
kurulan söz konusu model yapıları tartışmasında ise, çözümlenmesi gereken 
dört temel teknik durum söz konusu olmuştur. İlk olarak, günlük yolculuk sayısı 
verisi, bir tür kesikli sayım verisi türündeki bir bağımlı değişkendir. Bir diğer 
ifadeyle, günlük yolculuk sayısı, bir bireyin bir gün içerisinde gerçekleştirdiği 
yolculukların sayılması üzerinden elde edilebilecek olan ve genellikle en 
az sıfır ve en fazla beş tamsayıları arasında değişmesi beklenen bir bağımlı 
değişkendir. İkinci olarak, bir gün içerisinde hiç yolculuk yapmayan bireylerin 
sayısının da çoğunlukta olduğu (bkz. Şekil 1) göz önünde bulundurulmalıdır 
ki; ilgili durum, ekonometri yazınında çok sayıda sıfır sayım verisi (excess 
zero observations) sorununa işaret etmektedir. Bu noktada, bir diğer bağımlı 
değişken olan günlük yolculuk süreleri ise, birimi dakika olan, sıfırdan çok 
büyük değerlere kadar işaret edilebilecek olan ve normal dağılım göstermesi 
beklenen bir tür sürekli veridir. 

Şekil 1: Günlük Motorlu Yolculuk Frekansları.

Üçüncü olarak, söz konusu bağımlı değişkenler arasında eşanlılık ilişkisinin söz 
konusu  olması durumudur. Bir diğer deyişle, yolculuk süresindeki bir birimlik 
azalma, belirli bir miktarda ek yolculuk yapma eğilimini gündeme getirecek 
olup, ilgili günlük ek yolculuk miktarı ise igili kişinin bir gün içerisinde harcadığı 
toplam yolculuk süresini tekrar etkileyecektir ve bu ilişki eşanlı gelişen bir 
döngü olarak ele alınmalıdır. 
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Dördüncü olarak, söz konusu bağımlı değişkenler arasındaki döngüsel ve 
karşılıklı yürüyen eşanlılık durumuna; bağımlı değişkenlerden günlük yolculuk 
sayısının doğrusal olmayan  bir sayım verisi olması ve günlük yolculuk süresinin 
ise normal dağılan sürekli ve doğrusal bir içsel gözlem verisi (endogeneous 
variable) olması durumları  eklenince, klasik ekonometrik modellerin yetersiz 
kaldıkları anlaşılmaktadır. 

Tüm bu teknik durumlar ışığında, ilk olarak, doğrusal olmayan bağlanım 
modelleri gündeme gelmektedir. Bu noktada, bir bireyin motorlu taşıtlar 
aracılığıyla gerçekleştirdiği günlük yolculuk sayısı verisi, en az sıfır ve en fazla 
beş tamsayıları arasında değişmesi beklenen kesikli bir tamsayı verisidir ve 
klasik doğrusal bağlanım modelleri, söz konusu değişkenin modellenmesinde 
yetersiz kalacak ve sapkılı sonuçlar doğuracaktır (Cameron ve Trivedi, 2005; 
Green, 2007). Doğrusal olmayan bağlanım modelleri kapsamında ilk gündeme 
gelen model türleri ise, poisson bağlanım modeli (PBM) ve negatif binom 
dağılımlı bağlanım modeli (NBBM) şeklindedir (Cameron ve Trivedi, 2005; 
Green, 2007). Doğrusal olmayan sayım verisi modellerinden ilki olan PBM 
yapısı içerisinde, yi olarak adlandırılan rastlantısal değişkenin poisson dağılımı 
gösterdiği varsayımı ve ilgili dağılım değişkeninin ortalamasının λi olarak 
kodlanmasını takiben, aşağıdaki eşitlik (1) yazılmaktadır: 
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Söz konusu dağılım değişkeninin ortalaması olan λi’nin xi olarak kodlanan 

açıklayıcı değişkenleri üzerinden kurgulanabilecek olan logaritma dönüşümlü 
doğrusal modeli ise eşitlik (2)’deki gibidir:

 ln( ) 'l bi ix= ´  (2)

İlave olarak, PBM yapısı içerisindeki temel varsayım, ilgili dağılım değişkenine 
yönelik koşulsal ortalama ve koşulsal varyansın, eşitlik (3)’te gösterildiği üzere 
birbirine eşit olduğu varsayımıdır:

 E y x Var y x ei i i i i
xi[ | ] ( | ) '= = = ´l b  (3)

Bu durumda, yolculuk_sayısı (yi) ve yolculuk_süresi (xi) değişkenleri arasındaki 
ilgili tekil elastikiyet katsayıları, eşitlik (4) üzerinden formüle edilmektedir:

 ¶
¶

= ´ = ´ ´E y x
x

ei i

i
i i

xi[ | ] 'l b l b  (4)



UYARILMIŞ YOLCULUK TALEBİ ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİR MODEL . . .     87

Yukarıda belirtilenler ışığında, PBM çerçevesi içerisindeki parametrelerin 
tahmini için, en çok olabilirlik (maximum likelihood) fonksiyonu ise, eşitlik 
(5)’te gösterildiği şekilde yazılmaktadır:

 ln( ) ( ' ln( !))L y x yi
i

i n
i i i= -å + ´ ´ -

=

=
l b

1
 (5)

Öte yandan, PBM yapısı içerisindeki temel varsayım olan ana bağımlı değişkenin 
(yi) ortalamasının ilgili değişkenin varyansına eşit olduğu varsayımının, çoğu 
zaman gerçeği yansıtmayan bir varsayım olduğu ileri sürülmektedir (Kennedy, 
1998). Bu noktada, ilgili varyansın, söz konusu ortalamadan büyük olması 
(overdispersion) durumlarını da göz önünde bulunduran model yapıları olarak 
negatif binom dağılımlı bağlanım modelleri (NBBM) gündeme gelmektedir. 
Böylesi bir ilişkinin θ olarak ifade edilebilecek olan bir ölçek değişken 
aracılığıyla ifade edildiği şekli, eşitlik (6)’da gösterildiği gibidir: 
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Bu noktadan hareketle, yukarıda tanımlanan bağımlı değişkene yönelik ortalama 
λi olarak kalırken;  varyans ise λi( 1 + (1/θ)λi) şeklinde olacaktır (varyans, bu 
sefer ortalamadan daha büyük). İlgili tekil elastikiyet katsayıları ise, eşitlik 
(4)’te gösterildiği şekliyle elde edilebilecektir (Green, 2007).

PBM ve NBBM modelleri arasındaki seçimler bağlamında yukarıda 
belirtilen durumları değerlendiren çok sayıda test yöntemleri mevcuttur. Bu 
hususta en yaygın biçimde kullanılan yöntemlerden biri de olabilirlik oranı 
(likelihood ratio (LR)) testidir (Green, 2003; 2007) ve söz konusu test, aşağıdaki  
verilen eşitlik (7) üzerinden yapılmaktadır:

 LR L LNBBM PBM= ´ -2 [ln( ) ln( )]  (7)

Yukarıda belirtilen eşitlik (7) aracılığıyla hesaplanan ilgili oranın (LR) belirli 
bir güven aralığı için araştırmacı tarafından belirlenen kritik değeri geçmesi 
durumu, model içerisinde öne sürülen ana bağımlı değişkenin beklenen değerinin 
(ortalamasının) varyasından küçük olacağı hipotezini kanıtlar ve PBM yerine 
NBBM yapısının daha uygun olacağının sinyalini verir. 

Toparlamak gerekirse, ilk teknik durum olarak karşımıza çıkan bir bireyin 
bir gün içerisinde motorlu araçlarla gerçekleştirdiği toplam yolculuk sayısı 
değişkeninin doğrusal olmayan kesikli bir sayım verisi olması dolayısıyla 
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gündeme gelen PBM ve NBBM yapıları, söz konusu değişkeni tek denklemli 
model kurgusu içerisinde modelleyebilmekte ve ilgili yapılar içerisinde 
NBBM yapısının, çalışmanın bir sonraki bölümünde model sonuçlarıyla 
birlikte açıklandığı üzere, yolculuk_sayısı değişkeni için daha uygun bir yapı 
sergilediği görülmektedir. Öte yandan, söz konusu model yapıları, yolculuk_
sayısı değişkenine ait olabilecek çok sayıda sıfır gözlem verisi sorunu ile 
yolculuk_sayısı ve yolculuk_süresi değişkenleri arasındaki eşanlılık ilişkisini 
çözümleyememektedirler. Dolayısıyla, bir bireyin gerçekleştirdiği toplam 
günlük motorlu yolculuk sayısı değişkeninin çok sayıda sıfır gözlem içermesi 
durumu, PBM ve NBBM yapıları dışında başka model yapılarını gündeme 
getirmektedir. Söz konusu model yapıları ise, Sıfır Sensörlü Modeller (Zero 
Censored Models) ile Sıfırın Budandığı Modeller (Zero Truncated Models) 
olmak üzere iki temel kategoride ele alınabilmektedir (Cameron ve Trivedi, 
2005). Söz konusu model yapılarını önceki model yapılarından ayıran 
husus ise, sıfır gözlemlerin ele alınma biçimleridir. Bu noktada, bu çalışma 
kapsamında ortaya konulan uyarılmış yolculuk talebinin bireyler bazında 
ölçülmesi şeklinde ifade edilebilecek olan söz konusu araştırma çerçevesi, 
yolculuk_sayısı değişkeni için sıfır gözlemleri göz ardı edecek ve ilgili durum, 
sıfırın budandığı modeller yapısını öne çıkaracaktır. Söz konusu model yapısı 
ise Sıfırın Budandığı Poisson Bağlanım Modeli ve Sıfırın Budandığı Negatif 
Binom Dağılımlı Bağlanım Modeli alt başlıklarını gündeme getirecektir. Daha 
önce de belirtildiği üzere, yolculuk_sayısı değişkeni için NBBM yapısının 
daha uygun olması dolayısıyla, söz konusu model yapıları içerisinde Sıfırın 
Budandığı Negatif Binom Dağılımlı Bağlanım Modeli öne çıkmaktadır. İlgili 
model çerçevesindeki temel matematiksel bağıntı ise, eşitlik (8)’de belirtilmiştir 
(Cameron ve Trivedi, 2005):

 F y y f y
F

y( | , ) ( | )
( | )

, , ,...q
q

q
³ =

-
=1

1 0
1 2  (8)

Burada, f(y|θ): olasılık dağılım fonksiyonu (odf), F(y|θ)=Prob.[Y<=y]: 
rastlantısal değişkene (y) yönelik birikimsel olasılık dağılım fonksiyonu  ve  θ, 
bir parametre vektörü olarak tanımlanmaktadır. 

Ortaya konulan araştırma sorusu gereğince tanımlanan ana bağımlı 
değişkene yönelik gözlemler içerisinde belirli bir eşik değerin göz önünde 
bulundurulduğu veya göz ardı edildiği ilgili model yapılarının birçok farklı 
versiyonu ileri sürülebilir (Long, 1997; Cameron ve Trivedi, 2005; Green, 2007; 
Winkelman, 2008). Öte yandan, söz konusu model yapıları, tek denklemli model 
yapıları kategorisine işaret ediyor olup, yalnızca ana bağımlı değişkenlerden 
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birinin (bir bireyin motorlu araçlarla gerçekleştirdiği günlük toplam motorlu 
yolculuk sayısı) modellenebildiği yapılardır. Bir diğer ifadeyle, söz konusu 
model yapıları, yolculuk_sayısı değişkeninin doğrusal olmayan sayım verisi 
yapısına sahip olması ve çok sayıda sıfır gözlemi içermesi durumları ile 
başedebiliyorken; ilgili değişkenin (yolculuk_sayısı), yolculuk_süresi değişkeni 
ile eşanlılık ilişkisini çözümleyememektedirler. 

Dolayısıyla ortaya konulan ana bağımlı değişkenler arasındaki eşanlılık 
ilişkisini ele alan model yapıları olarak eşanlı denklem sistemleri modeli 
(simultaneous equations model), bahsi geçen modellere ek olarak gündeme 
gelmektedir. Şöyle ki, önceki model yapılarında içerilen tek denklemli yapıdan 
farklı olarak eşanlı denklem sistemleri modeli içerisinde birden çok bağımlı 
değişken tanımlanabilmektedir. Diğer bir deyişle, ana bağımlı değişkeni 
açıklayan bağımsız değişkenler içerisinden biri içsel bir değişken olup, ayrı bir 
bağımlı değişken olarak modellenebilmektedir. Klasik eşanlı denklem sistemleri 
modeli yapılarına örnek olarak İki Aşamalı En Küçük Kareler Bağlanımı Modeli 
ya da Üç Aaşamalı En Küçük Kareler Bağlanımı Modeli yapıları ileri sürülebilir. 
İlgili model yapılarındaki temel mantık, ana bağımlı değişken ile ana bağımlı 
değişkeni açıklayan bağımsız değişkenlerden birinin içsel değişken olması 
durumunda, söz konusu iki temel değişken arası araç değişken (instrumental 
variable) tanımlanması üzerinden aşamalı bağlanım denklemleri yoluyla 
eşanlılık ilişkilerinin içerilmesidir. Öte yandan, söz konusu model yapıları, ilgili 
ana değişkenlerin ikisinin de normal dağılımlı sürekli veriler olması durumunda 
geçerlidir (Cameron ve Trivedi, 2005; Green, 2007). Diğer bir deyişle, bu 
makale kapsamında tanımlanan ana bağımlı değişkenlerden yolculuk_sayısının 
doğrusal olmayan kesikli sayım verisi olması ve yolculuk_süresi değişkeninin 
ise normal dağılımlı sürekli bir gözlem verisi olması durumu, klasik eşanlı 
denklem sistemleri modeli yapısını yetersiz kılmaktadır. Bu noktada, klasik 
eşanlı denklem sistemlerine kıyasla çok daha kapsayıcı olan Genelleştirilmiş 
Eşanlı Denklem Sistemleri Modeli (Generalized Simultaneous Equations 
Model) gündeme gelmektedir. 

Kurgulanan genelleştirilmiş eşanlı denklem sistemleri model yapısı 
içerisinde, ilkin, bir bireyin gerçekleştirdiği günlük motorlu yolculuk sayısı, 
NBBM model yapısı üzerinden tahmin edilmiştir. Akabinde ilgili tahminler 
(tahmin_yolculuk_sayı), içsel bir değişken olan yolculuk süresi değişkeninin 
doğrusal bağlanım modeli aracılığıyla modellenmesine yönelik ayrı bir açıklayıcı 
değişken olarak kullanılmıştır (bkz. Şekil 2). Böylelikle, bireyler bazındaki 
günlük motorlu taşıtlarla yapılan yolculuk sayısı ve günlük motorlu taşıtlarla 
yapılan yolculuklar boyunca harcanan toplam zaman arasındaki eşanlılık ilişkisi, 
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döngüsel olarak ele alınmış olacaktır. Böylesi bir yaklaşım, klasik iki aşamalı 
en küçük kareler bağlanımı modelindeki mantıkla benzer olmakla birlikte tek 
farkı, ilgili değişkenlerden birinin (yolculuk_sayısı) doğrusal olmayan kesikli 
bir tamsayı verisi olmasıdır.

Şekil 2: Genelleştirilmiş Eşanlı Denklem Sistemleri Modeli Kurgusu. 

Yukarıda belirtilen model yapıları tartışmalarına ek olarak, günlük yolculuk 
süresinin, günlük yolculuk sayısı üzerindeki tekil etkisinin hesaplanması 
gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Söz konusu gereklilik ise, değişkenlerden birinin 
doğrusal olmadığı; diğerinin ise normal dağılımlı doğrusal ve sürekli bir değişken 
olduğu durumda, ilgili tekil elastikiyet katsayılarının nasıl bir matematiksel 
mekanizma üzerinden hesaplanabileceği konusunu gündeme getirmektedir. 
Bir diğer ifadeyle, yukarıda genel kurgusuyla verilen genelleştirilmiş eşanlı 
denklem sistemleri modeli aracılığıyla edinilen sonuçlar üzerinden günlük 
yolculuk süresindeki bir birimlik değişimin, günlük yolculuk sayısı üzerindeki 
etkisinin nasıl elde edilebileceğinin temel düzeyde matematiksel tartışmalarının 
yapılması ihtiyacı doğmaktadır. Bu noktadan hareketle, ekonometri yazınında 
üç temel yöntemsel yaklaşımın söz konusu olduğu söylenebilir (Cameron ve 
Trivedi, 2005): 
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a) Bireyler bazındaki ilgili ortalama değerlerinin tahmini üzerinden, söz 
konusu tekil elastikiyet katsayılarının hesaplanması,

b) Bireyler bazındaki ilgili değerlerin tahminlerinin ortalaması üzerinden söz 
konusu tekil elastikiyet katsayılarının hesaplanması,

c) Bireyler bazındaki ilgili değerlerin, teorik olarak önceden belirlenmiş olan 
bir düzeye eşit olduğu durumda tekil elastikiyet katsayılarının hesaplanması.

İlgili kategoriler ışığında, doğrusal olmayan modeller üzerinden tekil elastikiyet 
katsayısının hesaplanması, en basit düzeyde,  aşağıda verilen eşitlik (9) ile 
temsil edilebilir:  

 ME E Y X
X j

=
¶

¶
[ | ]  (9)

Burada ME (marginal elasticity), söz konusu tekil elastikiyet katsayısını, 
E(.) ise beklenen değer (expected value) fonksiyonunu temsil etmektedir. Bu 
noktadan hareketle, tek değişkenli modellerde söz konusu eşitlik (9), herhangi 
bir g(.) fonksiyonunun doğrusal olmayan ortalama değerler fonksiyonu olduğu 
varsayımı üzerinden aşağıda belirtilen eşitlik (10)’da gösterilen şekilde 
güncellenebilmektedir:
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İlgili çıkarımları takiben, birden çok sayıda açıklayıcı değişkeni olan model 
yapıları içerisindeki söz konusu açıklayıcı değişkenler arasındaki göreli 
değişimlerin etkisi (relative effects of changes in regressors) ise,  eşitlik (11)’de 
gösterilen formu alır:
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Öte yandan, sonlu farklar metodu (finite difference method) çerçevesinde ise, 
eşitlik (11), aşağıda belirtilen eşitlik (12)’deki gibi değişecektir:

 D
D
E Y X
X

g X e g X
j

j
[ | ] ( , ) ( , )= + -b b  (12)

Yukarıda belirtilen eşitlik 12’de, ej, diğer elemanları 0 olan bir vektörün j’ninci 
elemanını temsil eder. Son olarak, üstel koşullu ortalama dağılımlarında ise, 
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söz konusu form (eşitlik 12), aşağıda belirtilen eşitlik (13)’teki gibi olacaktır 
(Cameron ve Trivedi, 2005):  
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Ek olarak, ilgili tekil elastikiyet katsayılarının yukarıdaki eşitliklerde belirtilen 
matematiksel notasyonlar  ışığında her bir i bireyi için hesaplanması, aşağıda 
verilen eşitlik 14’te gösterildiği şekliyle temsil edilebilecektir:

 1
N

i i i

ii

E yolculuk say1 X yolculuk süre
yolculuk süre

´
¶

¶=

[ _ | , _ ]
( _ )11

i N=
å  (14)

Ayrıca, bir i bireyi için herhangi bir Xi açıklayıcı değişkeninin, günlük 
yolculuk sayısı üzerindeki ortalama tekil etkisi ise eşitlik (15) üzerinden 
hesaplanabilecektir:

 1
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Toparlamak gerekirse, makalenin bu bölümü içerisinde yapılan detaylı yöntemsel 
tartışmalar ışığında oluşturulan Genelleştirilmiş Eşanlı Denklem Sistemleri 
Modelinin, ortaya konulan araştırma sorusuna yönelik olarak en çok tercih 
edilebilecek yöntemsel çerçeveye işaret ediyor olduğu açıkça vurgulanabilir. 
Bu noktada, ilgili model yapısının, ana bağımlı değişkenlerden günlük yolculuk 
sayısının doğrusal olmayan kesikli tamsayı verisi olması ve günlük yolculuk 
süresinin ise normal dağılımlı sürekli bir veri yapısına sahip olması; günlük 
yolculuk sayısı değişkeninin çok sayıda 0 (sıfır) gözlemi içeriyor olması ve 
günlük yolculuk sayısı ile günlük yolculuk süresi değişkenleri arasında eşanlılık 
(endogeneity) ilişkisinin olması şeklinde ifade edilebilecek tüm durumların 
üstesinden gelebilmesi beklenmektedir (bkz. Tablo1).
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Tablo 1: Model Karşılaştırmaları1.

MODEL yolculuk_
sayısı 

değişkeninin 
doğrusal 
olmayan 

yapısının ele 
alınabilmesi

yolculuk_sayısı 
değişkenine ait 

gözlemlerde 
çok sayıda 

0 (sıfır) 
gözlemlerin 

olması 
sorunu ile baş 
edebilme yetisi

“yolculuk_sayı” 
değişkeni ile 

“yolculuk_süre” 
değişkeni 

arasındaki 
eşanlılık  

(endogeneity) 
ilişkisinin 

çözümlenebilmesi

“yolculuk_
sayı” ile 

“yolculuk_süre” 
değişkenleri 
arasındaki 
döngüsel 
eşanlılık 

ilişkisinin 
irdelenebilmesi

Poisson 
Bağlanım 
Modeli (PBM)

✔ X X X

Negatif Binom 
Dağılımlı 
Bağlanım 
Modeli (NBBM)

✔ X X X

Sıfırın 
Budandığı 
Modeller

✔ ✔ X X

Klasik Eşanlı 
Denklem 
Sistemleri 
Modeli (2 
Aşamalı ve 3 
Aşamalı)

X X ✔ ✔

Genelleştirilmiş 
Eşanlı Denklem 
Sistemleri 
Modeli

✔ ✔ ✔ ✔

4. Model Bulguları

Çalışma içerisinde ortaya konulan model sonuçları kapsamında ilk olarak, 
Poisson Bağlanım Modeli (PBM) ve Negatif Binom Bağlanım Modeli (NBBM) 
sonuçlarının, ortalamaların eş varyanslı (equidispersion) olduğu varsayımını 
çürüttüğü görülmektedir. Bir diğer ifadeyle, bir önceki bölümde ortaya konulan 
eşitlik (7) aracılığıyla günlük motorlu yolculuk sayıları için gerçekleştirilen en 

1  (Not: ✔: ilgili özellik, ilgili modelce sağlanıyor; X: ilgili özellik, ilgili modelce 
sağlanmıyor). 
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çok olabilirlik oranı testi sonucuna2 göre NBBM model yapısının, PBM model 
yapısına kıyasla daha başarılı ve güvenilir sonuçlar verebileceği görülmektedir 
(bkz. Tablo 2). Bu nedenle, çalışma içerisinde ileri sürülen genelleştirilmiş eşanlı 
denklem sistemleri model yapısı içerisinde günlük motorlu yolculuk sayılarının 
tahmin edilmesine yönelik olarak NBBM yapısı tercih edilmiştir.  

Tablo 2: PBM ve NBBM Sonuçları.

PBM       
Katsayı      

Standart 
Hata    

z   NBBM     Katsayı      Standart 
Hata    

z   

erkek  0,0818 0,0083001 9,85 erkek                    0,0299 0,007 4,2

hh_reisi 0,1406 0,009524 14,8 hh_reisi                     0,1076 0,0077 14,0

hh_gelir 6,79e-06 1,58e-06 4,3 hh_gelir                   7,80e-06 1,93e-06 4,05

araç_sayı 0,1617 0,0053751 30,1 araç_sayı            0,1146 0,0049 23,3

hh_
büyüklük     

-0,0138 0,0020895 -6,6 hh_
büyüklük     

-0,014 0,0017 -8,0

yaş -0,0021 0,0003179 -6,5 yaş                        -0,002 0,00026 -7,8

tahsil_yıl    0,0311 0,001005 31,0 tahsil_yıl                  0,0240 0,0008 30,1

yolculuk_
süre 

0,0054 0,0000725 74,8 yolculuk_
süre    

 0,0085 0,00009 95,4

ebi  0,9484 0,0098287 96,5 ebi                       0,739 0,0087 84,6

ebo  0,8404 0,0147617 56,9 ebo                  0,6928 0,0118 58,9

sah  0,1482 0,0206504 7,18 sah                   1,516 0,042 36,4

_sabit   -1473,4 0,0201662 -73,1 _sabit              -1,713 0,016 -105

/lnalpha     -1,369                 0,0398

alpha          0,254 0,0101

LPBM = 182318,45 LNBBM=173215,72

2   2 x [ln(173215,72)-ln(182318,45)] = 0,1024343 ilgili değer, 95 % güven aralığındaki 
kritik ki kare değerinden 2 bağımsızlık katsayısı için büyüktür (0,1024>0,10) 
(LNBBM=173215,72 ve LPBM = 182318,45 (bkz. Tablo 2)). 
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Ek olarak, Genelleştirilmiş Eşanlı Denklem Sistemleri modeli sonuçlarına göre 
(bkz. Tablo 3), tüm açıklayıcı bağımsız değişkenlerin katsayılarının, istatistiksel 
olarak en az 99 % güven aralığı için anlamlı olduğu görülmektedir. Katsayı 
işaretleri tartışmasında ise, ilk olarak, hane halkı büyüklüğü değişkeninin, 
günlük en az bir motorlu taşıt yolculuğu yapılıp yapılmadığını gösteren yapay 
değişkenin (motorlu_yolculuk) bağımlı değişken olduğu modelde negatif bir 
katsayıya işaret etmesi dikkatleri çekmiştir. Bir diğer deyişle, bir bireyin 
bir gün içerisinde motorlu taşıt yolculuğu yapma eğiliminin, ilgili bireyin 
ait olduğu hane halkı büyüklüğüyle ters orantılı olduğu görülmektedir. Bu 
sonucun, hane halkları bazındaki gelir kısıtı içerisinde düşünülecek olursa, kişi 
başı yolculuk maliyetlerinin minimize edilmesi eğiliminden kaynaklandığı 
ifade edilebilir. Öte yandan, aynı bağımlı değişken (motorlu_yolculuk) için 
tanımlanan yaş değişkeninin katsayısının ise pozitif olduğu görülmektedir. 
Bir diğer ifadeyle, yaş ilerledikçe, motorlu taşıt yolculuğu gerçekleştirme 
eğilimi bireyler bazında artmaktadır. Bu durum, emeklilik sonrası ev bazlı 
iş yolculuklarına ikame olarak rekreasyon amaçlı yolculukların yapılması 
ihtiyacından kaynaklı olabilir. 
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Tablo 3: Genelleştirilmiş Eşanlı Denklem Sistemleri Modeli Sonuçları.

Değişken Katsayı Standart hata.   z
motorlu_yolculuk

erkek        0,0876364 0,008781     9,98   
hh_reisi        0,1824174   0,0098624 18,50  
hh_gelir  0,0000381   5,01e-06       7,60   
araç_sayı         0,2149051 0,0060338      35,62   
hh_büyüklük      -0,0340989   0,0020449    -16,68   
  yaş       0,000905   0,0002754        3,29   
tahsil_yıl            0,0537412   0,0010146 52,97   
ebi      1,448814   0,0078503    184,55   
ebo       1,230701   0,0139649     88,13  
_sabit      -1,498341   0,0181383     -82,61   

yolculuk_sayı
erkek     0,094116   0,0078328    12,02   
hh_reisi   0,1502352   0,0086166    17,44   
hh_gelir    0,0000143   2,67e-06     5,35   
araç_sayı   0,1087255   0,0053448      20,34   
hh_büyüklük  -0,0162595   0,0019109    -8,51   
yaş   -0,0010601   0,0002899     -3,66   
tahsil_yıl   0,0430605   0,0008928     48,23   
ebi     1,052222 0,0101024    104,16   
ebo    1,042079   0,0122483    85,08   
sah    2,269169   0,0490115    46,30   
_sabit        -1,65532   0,0177808 -93,10   
yolculuk_süre   -0,0023983   0,0000523    -45,89   

sah

yolculuk_mesafe  0,0102411 0,000213 48,07   
motorlu_yolculuk    0,2824551   0,0030349    93,07   
_sabit  -7,54e-18   1,28e-19      -58,70   

yolculuk_süre
tahmin_yolculuk_sayı    7,415484   0,4303755    17,23   
_sabit   30,81517   0,3910488    78,80   

/yolculuk_sayı
 lnalpha -0,8130799    0,030545                      
var(e.sah) 0,0407052   0,0113116    
var(e.yolculuk_süre) 3392,502    41,8371    

Log uyarlanmış-en çok olabilirlik (Log pseudolikelihood) = -1314459,5
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Model sonuçları tartışmasında ikinci olarak, günlük motorlu yolculuk sayılarının 
(yolculuk_sayı) bağımlı değişken olarak tanımlandığı modelde hem hane halkı 
büyüklüğü hem de yaş değişkenlerinin katsayıları negatif çıkmıştır (bkz. Tablo 
3). Burada dikkatleri çeken husus, yaş faktörüdür. Şöyle ki, yaş ilerledikçe 
yolculuk yapma eğilimi artarken, günlük yolculuk sayısı azalmaktadır. Söz 
konusu bulgular ilk bakışta çelişkili bulgular olarak görünse de, bu durum, yaş 
ilerledikçe rekreasyon amaçlı motorlu yolculuk yapma eğiliminin artması ve 
ev bazlı iş ile ev bazlı okul yolculuklarının sistematik olarak elimine edilmesi 
dolayısıyla günlük motorlu yolculuk sayılarında genç yaştaki bireylere kıyasla 
düşüşler olabilmesi üzerinden açıklanabilir. 

Üçüncü olarak, günlük motorlu yolculuk sayılarının bağımlı değişken 
olduğu modelde günlük yolculuk süreleri açıklayıcı değişkeninin katsayısı, 
bekleneceği üzere negatif çıkmıştır. Böylelikle, yolculuk süreleri azaldıkça 
yolculuk sayıları artar öngörüsü, deneysel olarak bir kez daha bu makalenin 
bulguları tarafından doğrulanmıştır. 

Söz konusu model bulgularını takiben geliştirilen tekil elastikiyet 
katsayıları sonuçlarına göre ise, günlük yolculuk sürelerindeki bir dakikalık 
bir azalma, her bir birey bazında ortalama 0,000953 ek motorlu taşıt yolculuğu 
yapılmasına neden olmaktadır (bkz. Tablo 4). Bir diğer ifadeyle, günlük 
yolculuk sürelerindeki 10 dakikalık bir kısalma, tüm İstanbul içerisinde 261 bin 
250 günlük ek motorlu yolculuk yapılmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla, 
İstanbul içerisinde yapılacak büyük ölçekli bir ulaşım yatırımı sonrası kent 
içerisinde motorlu taşıtlarla yolculuk yapan bireyler bazındaki ortalama yolculuk 
sürelerindeki % 26,42’lik bir kısalmanın, günlük ortalama motorlu yolculuk 
sayılarında yaklaşık % 70,4’lük bir artışa neden olacağı tahmin edilmiştir (bkz. 
Tablo 4).
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Günlük yolculuk sürelerine ek olarak, günlük motorlu yolculuk sayılarını arttıran 
temel etkenler sırasıyla cinsiyet yapay değişkeni (erkek), hane halkı reisi yapay 
değişkeni (hh_reisi) ve hane halkınca sahip olunan motorlu taşıt sayısı (araç_
sayı) şeklindedir. Tekil elastikiyet katsayıları bulgularına göre, erkekler, kadınlara 
kıyasla ortalama 0,1597 daha fazla günlük motorlu taşıt yolculuğu yapmaktadırlar. 
İlave olarak, hane halkı reisi, hane halkının diğer üyelerine kıyasla ortalama 
0,256 fazla günlük motorlu taşıt yolcuğu gerçekleştirmektedir. Her bir hanede 
sahip olunan ek bir motorlu araç ise, ilgili hanenin her bir bireyi için 0,1884 ilave 
günlük yolculuk yapılmasına olanak sağlamaktadır (bkz. Tablo 4).  

Tekil elastikiyet katsayıları sonuçları değerlendirmesinde ek olarak, 
hane halkı büyüklüğü ve yaş değişkenlerinin işaret ettiği elastikiyet katsayıları 
sırasıyla -0,028 ve -0,0017 şeklindedir. Bir başka ifadeyle, hane halkı bir kişi 
arttıkça, ilgili hane tarafından gerçekleştirilen günlük motorlu taşıt yolculuğu 
sayısı, hane içerisindeki her bir birey için 0,028 adet azalmaktadır. Hane 
içerisindeki her bir birey 1 yaş yaşlandıkça ise, günlük gerçekleştirilen motorlu 
taşıt yolculuğu sayısı her bir birey için 0,0017 adet azalmaktadır (bkz. Tablo 4). 
Bir başka açıdan bakmak gerekirse, yolculuk yapma potansiyeli olan bir birey, 
kendinden bir yaş daha genç bir bireye kıyasla günlük 0,0017 daha az motorlu 
taşıt yolculuğu gerçekleştirmektedir. 

Tekil elastikiyet katsayıları sonuçları değerlendirmesinde son olarak, hane 
halkı harcanabilir aylık gelir değişkeninin, günlük motorlu taşıt yolculukları 
sayısını arttıran faktörler arasında en zayıf olması dikkat çekicidir. Söz konusu 
tekil elastikiyet katsayısı 0,000025 olarak hesaplanmıştır (bkz. Tablo 4). Bir diğer 
deyişle, hane halkı aylık gelirindeki 10.000 TL’lik bir artış, her bir hane bireyi 
için yalnızca 0,025 ek motorlu yolculuk yapılması sonucunu doğurmaktadır. 
Yolculuk talep modellerinde yaygın olarak kullanılan hane halkı gelir düzeyi 
verisinin İstanbul özelinde, diğer ülke ve illere yönelik yapılan deneysel 
bulgulara kıyasla ön planda olmayışı dikkatleri çekmektedir. 

Sonuç 

Türkiye’de 1990’lı yıllardan günümüze dek yolculuk talep yönetimi 
politikalarının sahadaki başarılarının ölçülmesine yönelik tartışmalar zayıf kalan 
bir yapıya hapsolmuştur. Bu noktada,  yolculuk talep yönetimi politikalarının 
başarısını ölçme, değerlendirme ve gerektiğinde tekrardan formüle etme gibi 
işlemlere yönelik olarak ise, uyarılmış yolculuk talebi kavramı, öncül bir 
kavramsal çerçeve olarak dikkatleri çekmektedir. İlgili kavramsal çerçeve, 
temelde yolculuk hareketliliğindeki artışın ortaya konulması ve bu artışın hangi 
öncü faktörlerce tetiklendiği konusu ile ilgilenir. Söz konusu öncü faktörlerin 



100     MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 

belirlenmesi hususuna yönelik olarak ise, bireyler bazındaki günlük yolculuk 
sayıları ve yolculuk süreleri arasındaki ilişki, genelleştirilmiş eşanlı denklem 
sistemi üzerinden ilk defa bu makale tarafından modellenmiştir. İleri düzey 
ekonometri modelleri tartışması etrafında şekillenen söz konusu yöntemsel 
çerçeve, çalışmanın ilk katkısına işaret etmektedir.

İkinci olarak, ortaya konulan model sonuçları üzerinden her bir değişkene 
yönelik olarak tahmin edilen tekil elastikiyet katsayıları, geleneksel dört 
aşamalı yolculuk talebi modellerinin ilk aşaması olan yolculuk üretimlerinin 
modellenmesi ve dördüncü ve son aşaması olan toplam optimum sistemsel 
yolculuk süresi üzerinden şekillenen ağ ataması arasındaki döngüsel ilişkiyi 
açıklayan deneysel bulgular olma işlevini göreceklerdir. Örneğin, çalışma 
bulgularına göre, İstanbul geneline yönelik yapılan büyük ölçekli herhangi 
bir ulaşım altyapısı yatırımı sonucu oluşabilecek günlük motorlu yolculuk 
sürelerindeki 10 dakikalık bir azalma, toplamda 261 bin 250 ek motorlu taşıt 
yolculuğu yapılmasına neden olmaktadır. İlgili ek yolculuk sayısı ise, trafik 
analiz bölgeleri bazında dağıtıldıktan sonra türel dağılım aşaması modellenebilir. 
Akabinde, dördüncü ve son aşama olan ağ ataması hesaplamaları yeniden 
yapılarak yeni toplam sistem yolculuk süreleri hesaplanabilir. Böylelikle, tüm 
kent ölçeğinde yaratılabilecek uyarılmış motorlu yolculuk taleplerinin minimize 
edilmesi kaygısı üzerinden söz konusu alternatif ulaşım altyapısı yatırımları 
değerlendirilebilir.

Üçüncü olarak, yolculuk talep yönetimine yönelik politika ve stratejilerin 
belirlenmesi ile birlikte bu politika ve stratejilerin performanslarının izlenip 
değerlendirilmesine yönelik olarak  bu makalede ileri sürülen model 
yönergelerinden faydalanılabilir ve gerek Türkiye’nin diğer illeri üzerinden, 
gerekse de diğer ülkelerin farklı illeri üzerinden söz konusu model yapıları 
geliştirilebilir.  Bu bağlamda, günlük motorlu taşıt yolculukları talebini 
tetikleyen öncül parametrelerin deneysel olarak tespit edilmesini takiben, 
söz konusu parametreler üzerinden yolculuk taleplerinin yönetilmesine 
yönelik politikalar geliştirilebilir. Örneğin, makale içerisinde ortaya 
konulan genelleştirilmiş eşanlı denklem sistemleri model sonuçlarına göre, 
günlük motorlu taşıt yolculukları sayısını tetikleyen temel değişkenler 
sırasıyla cinsiyet yapay degişkeni (erkek), hane halkı reisi yapay değişkeni 
(hh_reisi) ve hane halkınca sahip olunan motorlu taşıt sayısı (araç_sayı) 
şeklindedir. Bu bulgular ışığında, söz konusu parametreler, benzer bir 
yöntemsel çerçeve üzerinden Türkiye’nin diğer illeri için de test edildikten 
sonra, bunlara yönelik yolculuk talep yönetimi politikaları geliştirilebilir ve 
iller söz konusu politikaların uygulanması için ilgili parametreler üzerinden 
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önceliklendirilebilir. Örnek vermek gerekirse, model bulgularına paralel olarak 
Türkiye’deki iller, yolculuk yapma potansiyeli olan 16 yaş ve üzeri erkek 
nüfusunun tüm nüfusa oranı, hane halkı reisi sayısının toplam nüfusa oranı 
ve hane başına düşen motorlu araç sayısı parametrelerine göre sıralanabilir 
ve öne çıkan iller, ulaşım talep yönetimi politika ve stratejilerinin geliştirilip 
uygulanması adına önceliklendirilebilir. Söz konusu ulaşım talep yönetimi 
ve stratejilerinin belirlenmesi adına ise, örneğin kent merkezlerine girişlere 
kota koyulması, erkeklerin ehliyet başvurularında ek koşulların istenmesi, 
araç sahipliliği oranının en yüksek olduğu illere yönelik ek vergilendirme 
stratejilerinin geliştirmesi gibi konular irdelenebilir. Elbette, ulaşım talep 
yönetimi politikaları ve ilgili stratejilerinin  geliştirilmesine yönelik çok 
daha detaylı tartışmalar yapmak münkündür, ancak söz konusu tartışmalar, 
bu çalışmanın kapsamı dışında olacaktır. Bu noktada, çalışmanın temel 
hedefi, bir kez daha vurgulanmalıdır ki, söz konusu politika ve stratejilerin 
neler olabileceği tartışmasını yapmaktan ziyade, bu politika ve stratejilerin 
geliştirilmesine yönelik deneysel altlıkların  ve performans göstergelerinin 
(temel parametrelere referansla) neler olabileceğine yönelik tartışmaların 
deneysel olarak başlatmaktır. Böylesi çalışmalar farklı ülkelerin farklı illeri 
üzerinden de geliştirilip genelleştirilebilir.
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Kısaltmalar

NBBM : negatif binom dağılımlı bağlanım modeli.

PBM  : poisson bağlanım modeli.

SEM : simultaneous equations model.

ME  : tekil elastikiyet (marginal elasticity).

hh  : household.

ebi   : ev bazlı iş.

ebo  : ev bazlı okul.

Semboller

i  : i gözlemi.

λi  : yi bağımlı değişkenine ait ortalama.   

yi   : yi bağımlı değişkeni.

xi  : i gözlemine ait açıklayıcı değişken.

ln  : doğal logaritma.

E(.)  : beklenen değer.

Var  : varyans.

∂  : türev.

θ   : ölçek parametresi.
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L  : olabilirlik (likelihood).

LR  : olabilirlik oranı (likelihood ratio).

ML  : maksimum olabilirlik (maximum likelihood).

f(y|θ) : olasılık dağılım fonksiyonu.

F(y|θ)=Prob.[Y<=y] :  y bağımlı değişkenine ait birikimsel olasılık dağılım 
fonksiyonı. 

e  : tahmin edilen değer (estimated value).
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1. GİRİŞ

Küresel Ekonomik krizler Bankacılık sektöründe mevcut ve ileriye 
dönük kredi riskinin doğru ölçülmesi ihtiyacını beraberinde getirmiştir. 
Bu çerçevede uzlaşılan Basel kararları ile kredi riskine ilişkin Temerrüt 

Olasılığı (TO), Temerrüt Tutarı (TT) ve Temerrüt Halinde Kayıp (THK) gibi risk 
ölçüm modelleri geliştirilmiştir. Bu modeller banka sermayesinin risk ağırlıklı 
varlıklara oranı olan Sermaye Yeterlilik Rasyosunun (SYR) yanı sıra TFRS9 
raporlama standartları kapsamında sorunlu kredi karşılık hesaplamalarını da 
etkilemiştir.  

Kredi riski hesaplamasında kullanılan diğer iki bileşen olan TO ve TT 
modelleri için oldukça yaygın bir uygulama ve literatür oluşmasına rağmen 
THK modelleri için hem veri hazırlama hem de modelleme tekniği zorlukları 
sebebiyle bu durum söz konusu değildir. TO ve TT modelleri için sıklıkla LOGIT 
Regresyon veya karar ağacı yöntemleri kullanılırken, THK modelleri için kısıtlı 
bir literatürle birlikte uygulamada sadece karar ağacı yöntemleri kullanılmaktadır. 
Ancak panel veri tipine karar ağacı yöntemlerinin uygulanmasındaki zorluklar 
sebebiyle veri kayıplarına katlanılarak veri basitleştirmelerine gidilmektedir. 

Türkiye’de ve dünyada yaşanan yerel ve küresel ekonomik krizler 
Bankacılık alanında denetimlerin ve denetleyici kuralların sıkılaşmasına yol 
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açmıştır. Bankacılık sektörünün sık kriz üretmesinin en önemli sebeplerinden 
biri diğer sektörlerden daha yüksek bir finansal kaldıraç kullanmasıdır. Daralan 
kredi kanalları aracılığıyla, yaşanan krizler reel kesimde de etkisini göstermiştir. 
Bu tür olumsuzlukları önleyebilmek, bankacılık denetim, gözetim ve düzenleme 
kalitesini iyileştirici çalışmalarda bulunmak için uluslararası bankacılık otoriteleri 
1974 yılında küresel bir düzenlemenin gerekliliğine karar verilip İsviçre’nin Basel 
şehrinde bankacılık komitesi toplanarak küresel bankacılık düzenlemelerine bir 
standart getirmişlerdir. Bankacılık şekil değiştirip küreselleştikçe düzenlemeler 
de değişmiştir. Özellikle 2009 küresel krizi sonrasında düzenlemelerin önemi 
daha da artmış ve ek düzenlemeler getirilmiştir.

Basel I, Sermaye Yeterlilik Uzlaşısı adıyla uluslararası piyasalarda işlem 
yapan tüm bankaların sermaye yeterliliğine ilişkin bir standarttır. Bu standartta 
ilk aşamada sadece kredi riski için bir sermaye gerekliliği belirlenmiş, izleyen 
dönemlerde piyasa riski ve diğer bankacılık riskleri için de sermaye tutma 
zorunluluğu getirilmiştir.

Basel Bankacılık Denetleme Komitesi (BCBS), sermaye yeterliliği 
ölçümüne ilişkin Basel I’in eksikliklerini ve finansal piyasalarda meydana gelen 
gelişmeleri dikkate alarak yeni sermaye uzlaşısını duyurarak 2004’te yürürlüğe 
koymuştur. Bankacılık sektöründe “Basel II” olarak bilinen bu taslak 3 ana 
bloktan oluşmaktadır (“Basel II”, t.y., par.1-19):

Blok 1: Kredi, Piyasa ve Operasyonel riskler hakkında düzenleyici 
minimum sermaye gereksinimlerini detaylandırmaktadır.

Blok 2: Bankaların sermaye yeterliliğini kendi içsel modelleri ile 
belirleyebilmesini sağlamaktadır.

Blok 3: Risk ve Sermaye bilgilerinin external taraflara raporlanabilmesi 
amaçlı rehberler içermektedir.

Basel II’nin getirdiği en önemli yeniliklerden biri bütün bankalara 
uygulanacak tek tip bir sermaye yeterliliği ölçümünden vazgeçilmesidir. 
2006’da operasyonel risk de sermaye yeterliliği hesaplamalarına dahil 
edilmiştir. Kredi riski hesaplamalarında ise risk duyarlılığı arttırılmıştır ve risk 
ağırlıkları güncellenmiştir. Ayrıca, bankalara bünyelerinde yaptıkları kredi riski 
analizlerini sermaye yeterliliği raporlarında kullanabilme imkânı sağlanmıştır 
(Saltoğlu, 2009).

Basel II düzenlemelerinin eski anlayış ile temel farklılıkları; sermaye 
yeterliliği hesaplamasına dahil edilen riskleri çeşitlendirmesi; yani kredi, piyasa 
ve operasyonel risk yönetimini bir arada gerçekleştiren entegre risk yönetim 
sistemine geçmesi ve iç denetim ve risk kontrol mekanizmalarına verilen ağırlığı 
arttırması şeklinde değerlendirilebilir (Kalkan, 2007).
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2008 küresel krizi, mevcut risk düzenlemelerindeki eksikliği ortaya 
çıkarmıştır. Finansal düzenlemeleri değiştirme kararı alınarak 2009’da Basel 2.5 
ortaya çıkmıştır. Piyasa riski ölçümünde getirilen yenilikle Riske Maruz Değer 
(VAR) tahmini hesaplamasında yaşanmış bir kriz dönemini kapsayan stresli bir 
dönemi içeren veri kullanılarak sermaye yükümlülüğü hesaplamalarına stresli 
VAR eklenmiştir.

2008 krizinde banka sermayeleri yetersiz kaldığı için Basel III düzenlenmiştir. 
Yeni düzenlemeyle makroekonomik istikrara yönelik düzenlemelerle nitelikli 
sermaye oranı arttırılmıştır, likidite yaptırımları eklenmiştir. Sermaye yeterliliği 
oranlarıyla birlikte uygulanacak bir kaldıraç oranı, döngüsel sermaye tamponu, 
sermaye koruma tamponu, karşı taraf riski eklenmiştir. Basel III ile ekonomik 
büyüme hızlandığında kredi büyümesini sınırlayacak, ekonomi yavaşladığında 
kredi hızını arttıracak mekanizma kurgulanmıştır. Bu yaklaşımla, bankalara 
güçlü büyüme dönemlerinde daha fazla sermaye tutma zorunluluğu getirilmiştir 
(Saltoğlu, 2009).

2013 yılında yeniden gözden geçirilerek “Basel III” (“Basel III”, t.y., par.1) 
olarak bilinen bu revize taslak aynı zamanda “Avrupa Birliği Sermaye Yeterliliği 
Yönetmeliği”ndeki (“Eur-Lex”, t.y., par.1) bankacılık sektöründe “Sermaye 
Gereksinimleri Yönetmeliği IV” ya da “CRD IV” (T.C. Cumhurbaşkanlığı 
Mevzuat Bilgi Sistemi, t.y., par.1) olarak bilinen yönetmeliğin de temelini 
oluşturmaktadır. CRD IV, 2014 Ocak ayında yürürlüğe girmiştir ve tüm Avrupa 
bankaları ve yatırım bankaları için uyulması zorunludur.

Ayrıca Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), CRD IV gereksinimlerine 
ilaveten bir dizi ilave rehberler yayınlanmıştır. Özellikle “EBA/GL/2017/16 
rehberi” (EBA, t.y., par.1) İDD modellerinin geliştirilmesinde bazı spesifik 
gereksinimler getirmiştir. Bu gereksinimlerin tüm Avrupa Bankaları tarafından 
uygulanması gerekmektedir.

Türkiye’de ise bu gelişmelere paralel olarak BDDK tarafından 23.10.2015 
tarihinde 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bankaların Sermaye 
Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” (T.C. 
Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi, t.y., par.1) kapsamında bankaların 
maruz kalınan riskler nedeniyle oluşabilecek zararlara karşı konsolide ve 
konsolide olmayan bazda yeterli öz kaynak bulundurmalarının sağlanmasına 
ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Ayrıca BDDK tarafından 23.10.2015 tarihinde 29511 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan “Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye 
Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ” ile bankaların İçsel 
Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar kullanarak kredi riskine esas tutar 
hesaplamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlenmektedir.
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Özellikle 2005 yılından itibaren Basel 2 kuralları ile Bankacılık alanında 
kullanılmaya başlanan risk modelleri son 15 yılda oldukça yaygınlaşmıştır. 
Bankalar beklenmedik risklere karşı kendilerini korumak için yeterli sermaye 
ayırmak zorundadırlar. Basel III taslağında da belirtildiği gibi finansal kurumların 
ayırması gereken sermaye miktarını Risk Ağırlıklı Varlıklar (RAV) formülü baz 
alınarak sıralanan komponentlere bağlı olarak hesaplanır: Temerrüt Olasılığı 
(TO), Temerrüt Tutarı (TT), Temerrüt Halinde Kayıp (THK), Efektif Vade (EV).

İleri Düzey İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımla (A-IRB) Sermaye 
hesaplamak için TO, TT ve THK değerlerini finansal kurumlar kendi belirledikleri 
içsel modeller ile hesaplamak durumundadırlar. Tüm risk bileşenleri (TO, TT, 
THK ve EV) bankalarca hesaplanarak tahmin edilmelidir.

Temerrüt, kelime anlamı hukuk literatüründe direnimdir. Kredi borçlusunun 
ödeme periyodunda gerekli olan geri ödemeleri bankaya yapmaması durumunda 
ödeme vadesinden itibaren 90 gün geçmesi durumunda temerrüt sayılmaktadır.

Temerrüt olasılığının ölçülmesi (PD Modelleri) genellikle Logit Regresyon 
modelleri ile çözümlenen ve kredinin 1 yıl içinde geri ödenmeme ihtimalini ya 
da Basel tanımıyla 90 gün gecikme yaşanma ihtimalini tahmin eden modellerdir. 
Genel olarak sermaye piyasalarında mali Analiz tekniklerini içeren uzman 
görüşüne dayalı bir finansal skorlama literatürü olduğundan PD modellerinin 
anlamlandırılması yorumlanması bankalar için daha kolay olmuştur.

Bir firmanın 1 yıl içinde temerrüt olma ihtimalinin hesaplanmasından sonra 
riskin ikinci bacağı olan temerrüt durumunda kredi beklenen büyüklüğünün 
ölçülmesi gerekmektedir. Temerrüt bakiyesinin (EAD) tahmini, firmaların halen 
kullanabilecekleri yeni kredilerin ve mevcut kullanmadıkları limitlerinin bir 
fonksiyonu olarak değişmekte ve genellikle basit doğrusal regresyon veya karar 
ağacı yöntemleri ile çözümlenen modellerdir.

Son olarak temerrütte düşen kredi bakiyesi için bankalar borçlarının 
tahsili için gerek teminatların kullanılması gerek yasal süreçler gerek yeniden 
yapılandırma ile anlaşma gibi birçok yöntem ile alacaklarını tahsil etmeye 
çalışmaktadırlar. Temerrüde düştükten sonra başlayan ve dosya bir şekilde 
kapanana kadar devam eden bu süreçte tahsil edilemeyen bölümün EAD’ye 
oranı THK olarak adlandırılır.  

THK, tahsilat kabiliyetini gösteren bir değer olduğu için kredi riski 
düzenlemelerinde doğru hesaplanması oldukça önem arz etmektedir. Hem 
veri işleme zorlukları hem de kavramsal zorluklar yüzünden LGD modelleri 
Bankacılık literatüründe yaygınlaşmamış ve bilimsel açıdan olgunlaşmamıştır. 

Bu çalışma ile çok sınırlı hesaplama yöntemlerine sahip olan THK için 
yeni bir hesaplama yöntemi önerilecektir. 
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1.1.  Temerrüt Halinde Kayıp Üzerine Yapılan Çalışmalar (Literatür 
Taraması)

Kredi riski finansal kurumlar ve onların risk yönetimleri için her zaman önemli 
bir yer teşkil etmektedir. Bu riski ölçmek ve yönetebilmek hem sermaye açısından 
hem beklenen kredi kaybı ve de doğru kredi kararları için önem arz etmektedir. 
Kredi riski komponentinden biri olan Temerrüt Olasılığı (TO) hakkında 
yeteri kadar çalışma olmasına rağmen THK hakkında pek fazla çalışmaya 
rastlanmamıştır. Her ne kadar son yıllarda THK üzerine yapılan araştırmalar 
artıyor olsa da halen istenilen seviyede değildir. THK ya da onun tamamlayıcısı 
olan tahsilatlar ile ilgili yapılan bazı çalışmalara aşağıda yer verilmiştir: 

Gürtler ve Hibbeln (2013) THK’yı ileri düzeyde tahmin edebilen 
kurumların rekabet açısından bir avantaj sağlayacaklarını söylemiştir.

Schuermann (2004) ise yapmış olduğu çalışmayla tahsilatların 5 
karakteristik özelliğini şu şekilde özetlemiştir:

· Tahsilat dağılımı bimodaldır, yani ya çok yüksek ya da çok düşüktür ve 
düşük oranlı tahsilatlar yüksek oranlı tahsilatlardan daha yaygındır.

· Teminat ve derecesi önemlidir. Teminatlı kredilerden elde edilen tahsilat 
teminatsız kredilerden çok daha fazladır. Dermine ve Carvalho, 2005 yılında 
yaptığı çalışmada teminat türünün önemli olduğunu ipotek, finansal ve 
fiziksel teminatların tahsilat oranı anlamında ayrıştığını ancak tüm teminat 
türlerinin tahsilatlar ile pozitif korelasyonu olduğunu belirtmiştir.

· Tahsilatlar ekonomik yapıdan etkilenirler. Yani resesyon olan dönemlerdeki 
tahsilat oranları büyüme dönemlerindekine göre daha azdır. Frye (2000) 
yapmış olduğu çalışmada takipteki kredilerinden yapılan tahsilatlar resesyon 
dönemlerinde %20 azalmaktadır.

· Sektör etkisi. Borçlunun faaliyet gösterdiği sektör tahsilat oranını 
etkilemektedir. Çok fazla miktarda maddi duran varlıklara sahip sektörlerin 
THK’sı daha az maddi duran varlığı olan sektörlere (ör: hizmet sektörü) 
göre daha düşük olmaktadır.

· Kredi büyüklüğünün tahsilat oranı modellerinde bir etkisinin olmayacağı 
belirtilmiştir. Temerrüt olasılığı modellerinde önemli olmasına rağmen 
tahsilat oranı modellerinde güçlü bir etkisi yoktur. Ancak bazı çalışmalar 
kredi büyüklüğünün tahsilatları etkileyebileceği belirtilmiştir. Dermine ve 
Carvalho (2005) bankaların büyük kredileri temerrüte almaları konusunda 
yayılma etkisinden (spillover effect) dolayı çok isteksiz oldukları ve 
büyük ölçekli kredilerin tahsilat performanslarının daha kötü olacağını 
vurgulamışlardır.
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Khieu, Mullineau ve Yi (2012) yaptıkları çalışmada kredi türünün de THK 
oranlarında belirleyici olduğunu göstermiştir. Örneğin; t eksitli krediler daha 
düşük THK değerine sahipken rotatif krediler de daha yüksektir.

Borçlunun ülkesi, coğrafik konumu da kredi risk modellerinde belirleyici 
faktör olarak kullanılmaktadır. Çünkü iflas sürecinde ülkelere ya da bölgelere 
göre değişen yasal farklılıklar THK’yı etkileyebilmektedir. Gupton (2005) ve 
Araten (2004) coğrafik konumu THK modellerinde kullanmışlardır.

Ayrıca Qi ve Yang (2009) temerrüte düşmüş konut kredileri üzerinden 
THK modeli yaptıklarında en önemli değişkenin LTV (Kredi/Teminat) olduğunu 
belirlemişler ve modelin uyarlanmış R-kare değerinin de 0.61 olduğunu, LTV 
değişkensiz ise 0.15’e düştüğünü görmüşler. Leow, Mues ve Thomas (2009) 
LTV yanında ekstra bazı değişkenler ile modelin ayrıştırıcı gücünün arttığını da 
tespit etmişlerdir.

Çalışma kapsamında THK ele alınarak bankalarda günümüzde uygulanan 
klasik yaklaşım ile önerilen yaklaşım ele alınarak THK’ın hesaplamasına yeni 
bir bakış açısı getirilmeye çalışılacaktır. Bu sebeplerle çalışmada ele alınan 
eleştiriler ve öneriler finans sektöründe uygulamaya katkılar sunacaktır. 

Çalışma toplam dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Bankacılık 
Sektörü Tarihsel Gelişimi anlatılırken, ikinci bölümde Temerrüt ve THK 
açıklanarak uygulama hakkında detaylı bilgi verilmiş, üçüncü bölümde ise 
sonuç tartışılmıştır.  

2.  TEMERRÜT VE TEMERRÜT HALİNDE KAYIP (THK)

Bu bölümde Temerrüt ve THK kavramları üzerinde durulacaktır. THK 
hesaplama yöntemlerine değinilerek çalışma kapsamında önerilen yöntem 
detaylandırılacaktır.

2.1.  Temerrüt 

Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile 
Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ’de yer verilen temerrüt tanımı aşağıdaki gibidir:

· Teminatlara başvurulmaksızın borçlunun bankaya veya konsolide edilen 
finansal kuruluş niteliğindeki bağlı ortaklıklarından birine olan borçlarını 
tamamen ödeyemeyeceğine banka tarafından kanaat getirilmesi,

· Borçlunun bankaya ve konsolide edilen finansal kuruluş niteliğindeki bağlı 
ortaklıklarından birine olan önemli tutardaki yükümlülüklerini ifa etmede 
90 günden fazla gecikmesi (Resmî Gazete, 2015).
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İşletmeler tarafından temerrüt riskinin belirlenmesine yönelik olarak temerrüt 
tanımları yapılırken, elde edilebilir bilgiler çerçevesinde nitel göstergeler dikkate 
alınmaktadır. Söz konusu temerrüt tanımı, tüm finansal varlıkları kapsayacak 
şekilde tutarlı uygulanmalıdır. Diğer taraftan elde edilen bilginin makul ve 
desteklenebilir olmaması finansal varlığın geri ödemelerinde 90 günü aşması 
durumu, söz konusu varlığın temerrüte uğradığına ilişkin aksi ispat edilebilir ön 
koşul olarak kabul edilmektedir (Aydın, 2020).

Temerrüt tanımı bankalar için ise aşağıdaki gibidir:

· Borçlunun borcunun vadesini 90 günden fazla geçirmesi,  
· Bankanın teminatlara başvurulmadan kredi borcunun ödeme yükümlüğünün 

yerine getirilmesinin mümkün olamayacağı kanaatine ulaşması.

Bu çerçevede temerrüde düşen firma ve müşterilerin temerrüt başlangıç 
tarihinden dosyanın kapanma tarihine kadar geçen süreç THK modelleri için 
veri niteliğindedir.

2.2.  Temerrüt Halinde Kayıp (THK) 

SYR’nin hesaplamasında önemli girdilerden biri THK oranının tahmin edilmesi 
büyük önem taşımaktadır. THK verisi bir müşterinin borçlarını olağan süreçte 
ödeyemez hale geldikten sonra bankanın alacaklarının ne kadarını tahsil 
edebileceğini ve bu tahsilatlarının zaman periyodundaki hareketlerini tahmin 
etmeye çalışır

THK, temerrüde düşen bir kredinin zarara dönüşmesi beklenen kısmıdır. 
Başka bir deyişle, temerrüde düşen bir krediden dolayı uğranan net kaybın, 
kredinin temerrüt anındaki bakiyesine oranıdır. 

Temel olarak iki tip THK hesaplama yöntemi bulunmaktadır. Bunlar 
aşağıda sıralandığı gibidir:

Piyasa Verisi Kaynaklı THK (Market THK): Bir ürünün piyasa fiyatıyla 
temerrüt ettiği tarihteki fiyatı üzerinden hesaplanmaktadır. Kurumsal tahvil 
fiyatından veya temerrüt noktasında bulunan hisse fiyatından elde edilen tahsilat 
yüzdesi 1’den çıkarılarak hesaplanır.

Teminatın Banka Tarafından Nakde Çevrilmesi (Workout THK): 
Bir ürüne/krediye ait tasfiye ve izleme süreçlerindeki nakit akışları, temerrüt 
tarihindeki tutarlarına iskonto edilerek bulunmaktadır. Çalışma kapsamında da 
“workout” yaklaşımı kullanılmıştır. Workout THK değerleri iki farklı yaklaşımla 
hesaplanabilmektedir: Gross THK ve Blanco THK

Gross THK: Kredi/ürün bazında, krediye/ürüne gelen tüm tahsilatların 
ve masrafların tek seferde değerlendirilerek net ekonomik kayıp hesaplanarak 
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belirlenen THK’dır. THK’nın bu hesaplaması, olası veya fiili zarar tutarını, bir 
kredinin temerrüde düştüğü andaki toplam risk tutarıyla karşılaştırmaktadır.

Blanco THK: Ürünlere/kredilere bağlı teminatların net ekonomik kaybı 
dikkate alınarak teminat tipi kırılımında hesaplanan THK’dır. 

Çalışma kapsamında ele alınan veri setini oluşturan tahsilat verilerinde, 
tahsilatın hangi teminatlardan yapıldığı bilgisi mevcut değildir. Bu nedenle 
Blanco THK hesaplaması bu veri deseni ile mümkün olmadığı için THK 
hesaplamaları Gross THK yöntemi (çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde 
THK olarak anılacaktır) ile yapılmıştır.  THK hesaplamada kullanılan temel 
formül Eşitlik 1’de gösterildiği gibidir:

   (1)

2.3. Tahsilat Eğrisi

Tahsilat eğrisi, takipteki kredilerin temerrütte kalma süreleri bazında gerçekleşen 
tahsilat oranlarını gösteren eğridir. Başka bir deyişle, takibe giden krediler için 
yapılan tahsilatların ilgili kredinin faiz oranı ile takip tarihine indirgenerek 
temerrüt riskine oranının zaman bazında kümülatif olarak gösterimidir. 

Eşitlik 1’de gösterildiği gibi (1-THK), toplam net tahsilatın (tahsilat- 
masraf) temerrüt tutarına oranıdır. Ancak bu tahsilat tek seferde değil zaman 
içerisinde kesikli olarak yapılan bir süreçtir. 

Temerrüde hali hazırda düşmüş ve tahsilatın bir kısmı yapılmış müşterilerin 
kalan tahsilatlarının tahmin edilebilmesi için THK’nın yanı sıra tahsilat 
eğrilerinin de tanımlanıp hesaplanması gerekmektedir.

Şekil 1’de farklı tahsilat eğrilerine yer verilmiştir. Her bir müşterinin 
tahsilat oranları kendi faiz oranıyla takip tarihine indirgenerek ilgili kredinin 
temerrüt riskine oranının benzer müşterilerle gruplandırılan tahsilat eğrileri 
Şekil 1’de gösterilmiştir.
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Temerrüt tutarı sabit olduğundan net tahsilat eğrileri kümülatif devam eden 
ve sonunda toplam tahsilat oranına diğer bir değişle (1- THK) değerine ulaşan 
eğrilerdir. Grafikte yer alan her eğri bir tekil hesaba/müşteriye ait gözlemlerdir.

THK modellerini karmaşık hale getiren ve basit yöntemlerle çözülmesini 
zorlaştıran nokta sadece toplam tahsilat oranının değil tüm tahsilat sürecinin 
tahmin edilmesidir. Bu anlamda bir panel veri söz konusudur. 

2.3.1. THK Dağılım Türleri

Yapılan ampirik çalışmalar incelendiğinde sıklıkla THK değerleri için weibull, 
logistic ve beta dağılımları karşılaştırılmıştır. Genel kanı ekonomik beklentilere 
de uygun olarak iki tepeli Beta dağılımlarının THK verisini daha iyi temsil 
ettiği yönündedir. Regresyon bazlı modellerde beta regresyon kullanılmaktadır. 
Ancak çalışma kapsamında karar ağacı yöntemlerinden yararlanılacağı için Beta 
dağılımın kısıtlarını bağlı kalınılacaktır.

Beta Dağılımı: THK verisi 0 ile 1 arasında değerler aldığı için bu tür veriler 
için Beta dağılımı ideal bir dağılım özelliği sunmaktadır. Beta olasılık dağılımı 
Eşitlik 2’de yer alan formül ve Şekil 2’de yer alan görünümlere sahiptir:

  (2)

Eşitlik 2’de yer alan sembollerin açıklamaları aşağıdaki gibidir:
α: rassal değişkenin 1. Momenti (beklenen değer)
β: rassal değişkenin ölçek parametresi (varyans)
B(α, β): hesaplanan olasılık değerinin 0 ile 1 arasında olmasını sağlayan 

normalleştirme sabiti

Şekil 2. Beta Dağılımı
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Şekil 2’de farklı α, β parametre değerleri için Beta dağılımının grafiksel 
gösterimine yer verilmiştir. α=β=0.5 olarak çizilen U şeklindeki dağılım sıklıkla 
görülen dağılım şekillerindendir.

2.3.2. THK Tahmin Yaklaşımları (Klasik Yöntemler)

THK modelleri panel veri olmasına rağmen panel veri regresyonu THK 
modellemesi için ne akademik çalışmalarda ne de banka uygulamalarında 
kullanılmamaktadır. Uygulamalarda tahsilat düşünülmeden kümülatif toplam 
sonuç THK değerleri kesit verisi olarak ele alınarak THK tahmin edilmektedir. 
Tahmin edilen sonuçlar belirli gruplara ayrılarak zaman boyutunda sonuç 
tahsilat değeri oluşturan eğrilerin ortalaması beklenen THK değeri olarak 
kullanılmaktadır.

Akademik çalışmalarda sıklıkla kullanılan regresyon yönteminde veri 
dağılımlarının olağan En Küçük Kareler ya da Logit regresyon yöntemlerinin 
varsayımlarını sağlamadaki zorluklar ortaya çıkmaktadır. Genellikle THK 
değerlerinin beklenen dağılımı bimodal Beta dağılım formundadır. Kuyruk 
noktalarında aşırı yığılma olduğundan LOGIT gibi binomial regresyon 
modellerinde sıkça karşılaşılan determinasyon katsayısının düşük ölçülmesi 
sorununu doğurmaktadır. Ayrıca bağlımlı değişkenin normal dağılımdan oldukça 
uzak olması hata terimlerinin de normal dağılmaması sorununa yol açmaktadır. 

Bu problemlerin çözümü için çeşitli yollar önerilmektedir. Bunların en 
önemlileri;

1.  Verilerin dönüştürülerek normal dağılıma uygun hale getirilir.
2.  İki aşamalı regresyon yönteminde birinci aşamada veriler 0, 1 ve ara 

değerler olmak üzere 3 kategoriye ayrılarak multinominal logit regresyon 
yardımı ile sınıflanır. İkinci aşamada ise 0 ve 1 sınıfı haricindeki veriler için 
klasik doğrusal regresyon yöntemi ile bir tahmin yapılır.

3.  Karar ağacı yöntemlerinden faydalanılarak doğrusal olmayan ve normal 
dağılmayan verilerin regresyonda oluşturduğu dezavantajlar ortadan 
kaldırılır. 

Her halükârda bu yöntemlerin tamamı hedef değişken olarak kümülatif toplam 
tahsilat oranı üzerinden modellendiği için kümülatif toplam THK rakamının 
oluşum evrimini dikkate almamaktadır.

Bankalarda uygulamada kullanım kolaylığı sebebiyle karar ağacı yöntemi 
çok sık kullanılmaktadır. Özellikle Türkiye’de bankalarda çok yaygın olarak 
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SAS yazılımı tercih edilmektedir. SAS yazılımının karar ağacı metodunda 
“Classification and Regression Trees” (CART) yöntemi herhangi bir özel 
değişiklik gerektirmeden standart ayarlarda geldiği için çoğunlukla bu algoritma 
uygulamalarda tercih edilmektedir. Bu yöntem klasik regresyon ile yapılan 
sınıflama modellerindeki varsayımların birçoğunu içermemesi ve sunduğu 
parametrik olmayan yapı sayesinde güçlü bir alternatif olmaktadır. Hem 
kategorik hem de sürekli değişkenlerin sınıflama ve regresyon problemlerinde 
kullanılabilen CART algoritması her aşamasında ilgili bağımlı değişkeni 
kendinden daha homojen iki sınıfa ayırarak karar ağacı oluşturur. Ağaçlar 
gini, twoing, en küçük kareler gibi farklı değişim ölçülerinden yararlanılarak 
oluşturulabilmektedir. CART algoritması her değişken tipine uygulanabildiği 
için normallik, dönüşüm gibi işlemleri gerektirmemektedir.

Şekil 3’de yer alan grafikte klasik yöntemde vade sonundaki tahsilat 
oranına odaklanılışı göstermektedir.  
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Üç yaklaşım tarzında da tahsilat eğrisinin gelişimi dikkate alınmadan tahsilat 
eğrisi kümülatif değerler üzerinden modellenmektedir. Yapılan yaklaşım 
Regresyon modellemesi üzerinden gösterilmek istenirse: i zaman boyutunu, 
j kesit boyutunu göstermek üzere;  formunda olması 
gereken panel veri zaman boyutunda kümülatif değerler alınarak kesit verisine 
dönüştürülmektedir.

  (3)



116     MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 

Eşitlik 3’te görüldüğü gibi kümülatif değerler üzerinden tahmin edilen her 
bir  değeri gruplandırılarak (karak ağacı yöntemi ile) her bir grup için hedef 
değişkenin zaman boyutundaki tahminleri Eşitlik 4’te verilen formül yardımıyla 
grupların ortalaması alınarak tahmin edilir.

  (4)

Çalışma kapsamında THK’yı tahminlemek için önerilen yaklaşım, yukarıda 
sıralanan üçüncü klasik yaklaşım olan vade sonundaki tahsilat oranının CART 
karar ağacı yöntemi ile tahmin edilmesi yaklaşımı ile karşılaştırılacaktır. Bu 
sayede önerilen yöntemin tahmin gücü gözler önüne serilmeye çalışılacaktır.

2.3.3. THK Tahmini İçin Yeni Bir Yaklaşım (Önerilen Yöntem) 

Çalışma kapsamında THK’yı tahmin etmek amacıyla bankalarda kullanılan 
klasik yaklaşımlara alternatif bir yöntem önerilmektedir. Önerilen yöntem 
birinci aşamada benzer tahsilat eğrisine sahip grupların denetimsiz öğrenme 
algoritmaları (K-means) ile kümelenmesini ve ikinci aşamada ise belirlenen 
bu kümeler ile karar ağacı yöntemiyle (CART) THK’nın tahmin edilmesi 
prosedürlerini kapsamaktadır. 

SYR hesaplamaları ile sermeye yeterliliği belirlendiğinden kullanım 
amacına uygun olarak kısa vadeli konjektörel hareketlerden etkilenmemesi 
gerekir bu sebep en az bir ekonomik döngü içerisinde yer alan (en az 7 yıl) panel 
veriler kullanılmalıdır. TFRS9 raporlamasında ise farklı olarak anlık risklerin 
hesaplanması esastır. Bu nedenle kullanılan panel veri zaman derinliğinden (en 
fazla 4 yıl) çok yatay genişliği kapsayıcılığı önemlidir.

Çalışma kapsamında ayrıca verinin önerilen yönteme uyarlanabilmesi için 
yeni bir veri düzenleme yaklaşımı da önerilmiştir. Şöyle ki: Panel verilerdeki 
zaman boyutu kesitinin noktaları itibari ile faktörlere dönüştürülecek şekilde 
transpozu alınmaktadır. Böylece her bir panel kesiti Tablo 2’de görüleceği üzere 
tek satır gözleme dönüşmektedir. Böylece her bir zaman faktörü bir kümeleme 
faktörü olmak üzere gözlemler gruplandırılmaktadır.  

Tablo 2. Panel Veri dönüşümü
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Tablo 2 de görüldüğü gibi zaman boyutunda transpozu alınarak dönüştürülen 
veriler kümeleme algoritmaları yardımı ile kümelere ayrılır. Böylece satır 
bazında tüm veri kümesini temsil eden kategorik bir faktör oluşturulmuş olur. 

3.  ÖRNEK UYGULAMA 

Çalışma kapsamında önerilen yeni hibrit yaklaşımda amaç, müşteri bazında THK 
modellerinde tahmin edilen beklenen tahsilat tutarlarının zaman eğrisi boyunca 
daha düşük varyanslarla tahmin edilmesidir. Bu amaçla önerilen yöntem ile 
klasik yöntemin sonuçları karşılaştırılıp başarı oranı değerlendirilecektir. 

Uygulamada kümeleme analizleriyle karar ağacı yöntemleri birlikte 
kullanılmıştır. İlk aşamada tahsilat eğrileri kümeleme analiziyle gruplandırılıp 
ikinci aşamada her bir grup karar ağacı yöntemi ile açıklayıcı değişkenler 
kullanılarak tahmin edilmiştir. Bu haliyle yapılan tahmin değerlerindeki tahsilat 
eğrileri benzer gruplardan geldiği için tahmin varyansları küçültülmüştür.

3.1.  Veri Seti ve Değişkenler

Çalışma kapsamında bir bankaya ait Temmuz 2020-Ocak 2013 tarihleri arasında 
takibe düşmüş ve takip süreci kapanmış tüzel müşteri verisi ele alınmıştır. 
Toplam 22.689 gözlemden oluşan veri setinden ilk 10 ve son 10 kesit verisine 
Tablo 3’te yer verilmiştir. 

Tablo 3. Veri Setinden Bir Kesit

ID LGD
TKP_BAS_T
AR

TMRT_BIT_
TAR EAD EAD_ADJ

TEMINAT
_FLAG

CCR_TEM_
GRUP_1

CCR_TEM_
GRUP_2

CCR_TEM_
GRUP_3_C

CCR_TEM_
GRUP_3_E

CCR_TEM
_GRUP_4

CCR_TEM_
GRUP_5

GRUP1_HC
_TO_EAD

 
GRUP3C_H
C_TO_EAD 

 
GRUP3E_HC_
TO_EAD 

4100 0.98 30Sep2015 18Oct2018 1122032 1967329 0 58.5 63.2 52.5 0 -             -                 
10526 0.02 08Jan2013 30Sep2013 1310419 2824032 1 54.2 74.4 27.4 1.80805731 1.18           1.06               
10528 0.80 28Jun2013 27Jun2016 862144 1815846 1 62 34.1 50.9 0.55941212 0.20           0.35               
11993 0.01 17Apr2013 24Apr2013 1267109 2697401 0 28.4 70 55.7 0 -             -                 
16075 0.57 30Oct2015 27Jun2019 689095 1200193 1 21.5 73.5 15.7 1.89435247 0.41           1.10               
17992 1.01 11Mar2016 31May2017 50840 86163 0 55.3 61.8 58 0 -             -                 
18088 0.44 28Jun2013 30Jun2014 15183 31978 0 44.4 16.6 60.4 0 -             -                 
18476 0.18 30May2014 17Nov2016 304 588 0 60.3 70.9 86.4 0 0 0 -             -                 
19704 0.12 27Feb2015 07Mar2019 164 301 0 97.5 60.5 31.6 0 0 0 -             -                 
21256 1.01 30Jan2015 27Jun2016 15650 29067 0 20.9 39 41.7 0 -             -                 

GRUP4_HC
_TO_EAD

GRUP5_HC
_TO_EAD

BLACKLIST
_FLAG

NEG_
INFO

 
MEMZUC_R
ISK_PAYI_1 FARMER

C_RR_
3

C_RR_
6

C_RR_
9

C_RR_
12

C_RR_
15

C_RR_
18

C_RR_
21

C_RR_
24

C_RR_
27

C_RR_
30

C_RR_
33

C_RR_
36

DURASYO
N25

DURASYO
N50

DURASYO
N75

DURASYO
N90

0 1 0.02             0 0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    37 37 37 37
0 0 0.30             0 -      0.01    0.99    0.99    0.99    0.99    0.99    0.99    0.99    0.99    0.99    0.99    7 7 7 7
1 1 0.37             0 0.05    0.05    0.05    0.05    0.05    0.05    0.05    0.05    0.05    0.23    0.23    0.24    37 37 37 37
0 0 0.87             0 0.99    0.99    0.99    0.99    0.99    0.99    0.99    0.99    0.99    0.99    0.99    0.99    1 1 1 1
0 1 0.60             0 -      -      0.01    0.01    0.01    0.01    0.01    0.01    0.01    0.01    0.39    0.39    31 37 37 37
0 1 0.04             0 -      0.01    0.01    0.01    0.02    0.02    0.02    0.02    0.02    0.02    0.02    0.02    37 37 37 37
0 0 1.00             1 0.14    0.20    0.21    0.25    0.58    0.58    0.58    0.58    0.58    0.58    0.58    0.58    13 13 37 37

0 -               0 -      0.50    0.53    0.54    0.54    1.30    1.30    1.34    1.34    1.34    1.34    1.34    4 7 16 16
0 -               0 1.04    1.04    1.04    1.04    1.04    1.04    1.04    1.04    1.04    2.01    2.01    2.01    1 1 1 1

0 0 0.05             0 -      -      -      -      -      0.02    0.02    0.02    0.02    0.02    0.02    0.02    37 37 37 37

Veri seti %80 eğitim (train) ve %20 doğrulama (test) oranında ikiye ayrılarak 
model sonuçları doğrulama veri seti ile test edilmiştir. Böylelikle eğitim seti 
18.151 doğrulama seti ise 4.538 gözlemden oluşmuştur. Tablo 5’te veri setinde 
yer alan değişkenlerin açıklamalarına yer verilmiştir. 
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Tablo 5. Veri Seti Değişkenlerinin Açıklamaları
Değişken Adı Açıklaması
EAD_ADJ Temerrüt Tutarı Enflasyon düzeltmesi
EAD Temerrüt Tutarı
CCR_TEM_GRUP_1 Grup 1 Teminat Tutarı/Toplam Cash Risk
CCR_TEM_GRUP_2 Grup 2 Teminat Tutarı/Toplam Cash Risk
CCR_TEM_GRUP_3_C Grup 3 Teminat Tutarı/Toplam Cash Risk
CCR_TEM_GRUP_3_E Grup 3 Expertiz Tutarı/Toplam Cash Risk
CCR_TEM_GRUP_4 Grup 4 Teminat Tutarı/Toplam Cash Risk
CCR_TEM_GRUP_5 Grup 5 Teminat Tutarı/Toplam Cash Risk
TEMINAT_FLAG Herhangi bir Teminatı var mı yok mu?

GRUP1_HC_TO_EAD GRUP1_HC/EAD

GRUP3C_HC_EAD GRUP3C_HC/EAD
GRUP3E_HC_EAD GRUP3E_HC/EAD
GRUP4_HC_EAD GRUP4_HC/EAD
GRUP5_HC_EAD GRUP5_HC/EAD
BLACKLIST_FLAG Sakıncalılık sorgusu var mı? Varsa 1, yoksa 0
NEG_INFO Memzuç- Memzuçta olumsuz bir risk bildirimi var mı?

MEMZUC_RISK_PAYI_1
Müşterinin Bankadaki Cash riski/Memzuç toplam 
Cash riski

FARMER Çiftçi mi değil mi?
TEMTOPLAM Teminatların toplam tutarı(TL)
FIRMAAKTIFTOPLAM Temerrüt anındaki tutar(TL)
C_RR_3 Takip sonrası 3 ay içerisindeki tahsilat oranı
C_RR_6 Takip sonrası 6 ay içerisindeki tahsilat oranı
C_RR_9 Takip sonrası 9 ay içerisindeki tahsilat oranı
C_RR_12 Takip sonrası 12 ay içerisindeki tahsilat oranı
C_RR_15 Takip sonrası 15 ay içerisindeki tahsilat oranı
C_RR_18 Takip sonrası 18 ay içerisindeki tahsilat oranı
C_RR_21 Takip sonrası 21 ay içerisindeki tahsilat oranı
C_RR_24 Takip sonrası 24 ay içerisindeki tahsilat oranı
C_RR_27 Takip sonrası 27 ay içerisindeki tahsilat oranı
C_RR_30 Takip sonrası 30 ay içerisindeki tahsilat oranı
C_RR_33 Takip sonrası 33 ay içerisindeki tahsilat oranı
C_RR_36 Takip sonrası 36 ay içerisindeki tahsilat oranı

Bir veri kümesinden uç değerleri veya aykırı değerleri kaldırma veya hariç tutma 
işlemine kırpma (trimleme) denmektedir. Aykırı değerler, bir veri kümesindeki 
dağılımları bozan uç değerlerdir. Uç değerlere sahip değişkenlerde veri setinden 
ödün vermeden aykırı değerleri ortadan kaldırmak modelleme öncesi başvurulan 
aşamalardan biridir.

Çalışma kapsamında analizlere başlanmadan önce CCR_TEM_
GRUP_3_C, EAD_ADJ, CCR_TEM_GRUP_5, GRUP1_HC_TO_EAD 
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değişkenlerine trimleme uygulanmıştır. Ardından değişkenlere ilişkin Q1, Q3, 
Maksimum, Minimum, Ortalama, Medyan, Kayıp değer bilgileri elde edilmiştir. 
Söz konusu betimsel istatistikler Tablo 6’da gösterilmiştir.

Tablo 6. Ham Eğitim Veri Seti Özet İstatistikleri

Değişken 
Adı Q1 Q3

M
ak

si
m

um

M
in

im
um

O
rt

al
am

a

Medyan NA’s

C_RR_3 0 0.1778 64.3167 0 0.2004 0  
C_RR_6 0 0.5288 64.3167 0 0.3247 0  
C_RR_9 0 0.83432 102.63726 0 0.44075 0.06439  
C_RR_12 0 0.9375 102.6373 0 0.5516 0.2239  
C_RR_15 0 0.9851 102.6373 0 0.6593 0.4353  
C_RR_18 0.01429 0.99728 102.63726 0 0.74988 0.631  
C_RR_21 0.02128 0.99946 102.63726 0 0.80978 0.71271  
C_RR_24 0.05146 0.99998 102.63726 0 0.85823 0.75896  
C_RR_27 0.08495 1.00837 102.63726 0 0.89949 0.78996  
C_RR_30 0.1027 1.0145 102.6373 0 0.9245 0.8055  

C_RR_33 0.1182 1.0212 102.6373 0 0.9423 0.8198  

C_RR_36 0.1321 1.0263 102.6373 0 0.9555 0.8264  

CCR_TEM_GRUP_1 27.8 69 1075 0.2 49.4 48.7  
CCR_TEM_GRUP_2 28.5 69.1 1046.5 0.1 49.72 49.2  
CCR_TEM_GRUP_3_C 28.2 69.2 1059.2 0.1 49.63 48.8  
CCR_TEM_GRUP_3_E 0 0 21296.296 0 3.688 0  
CCR_TEM_GRUP_4 0 0 5656.109 0 8.357 0 14990
CCR_TEM_GRUP_5 0 0 456.23 0 1.38 0 15454
EAD 343 27201 20755879 100 53700 7483  
EAD_ADJ 572 44331 37197713 106 91567 12120  
GRUP1_HC_TO_EAD 0.508 0.917 212.434 0.001 2.459 0.61 17826
GRUP3C_HC_TO_EAD 0 0 2718.4 0 1.213 0  
GRUP3E_HC_TO_EAD 0 0 3718.544 0 1.762 0  
GRUP4_HC_TO_EAD 0.346 15.172 390.227 0 14.017 0.702 17642
GRUP5_HC_TO_EAD 0.291 59.157 207.688 0.016 36.441 9.949 18106
MEMZUC_RISK_PAYI_1 0.01982 0.59723 1 0 0.3286 0.14066  
FIRMAAKT-IFTOPLAM 4000000 9000000 11000000 1000000 6037739 6000000  
TEMPTOPL- AM 21480 48330 59070 5370 32849 32220  

Verilerde tespit edilen uç değerlerin etkisini azaltmak için veriler çeyrek 
açıklığı (interquantile) yöntemi ile kırpılmıştır. Çeyrekler açıklığı, bir veri 
setindeki değişkenlerin ilk çeyrek (Q1) ve üçüncü çeyrek (Q3) arasındaki farktır. 
Betimsel istatistik ölçütlerinden olan medyan, 1. ve 3. çeyrekler arasında kalan 
uzaklıklardan faydalanarak hesaplanan bir değerdir. Veriler normal dağıldığında 
standart sapma ölçütleri ile aynı sonuçlar üretirken özellikle uç değerlerin 
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büyüklüğünden etkilenmemesi sebebiyle normal dağılmayan verilerde çok daha 
isabetli sonuçlar alınmaktadır. Normal dağılım altında 3. çeyrek ile 1. çeyrek 
arasında kalan alanın olasılık karşılığı %50’dir (Şekil 4).

Şekil 4. Inter Quartile Range Gösterimi

Çeyrekler arasında kalan alanın 1.5 katı kadar çeyreklerden uzaklaşılırsa ortada 
kalan toplam alan yaklaşık %99 .3 ile yaklaşık 3 standart sapma seviyesindedir.

Her bir değişken için ayrı ayrı değerlendirme yapılarak çeyrekler açıklığı metodu 
(Eşitlik 5) uygulanıp hesaplanan değerinden (Eşitlik 6) küçük değerli kayıtlara 
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xmin ve xmax değerinden (Eşitlik 7) büyük değerli kayıtlara ise xmax değişkeni 
atanmıştır. 

Tablo 7 ve Tablo 8’de sırasıyla eğitim ve test veri setleri için betimsel 
istatistik değerlerine yer verilmiştir. 

Tablo 7. Trimlenmiş Eğitim Verisi Özet İstatistikleri

Değişken Adı Q1 Q3 Maksimum Minimum Ortalama Medyan

C_RR_3 0.000 0.178 1.000 0.000 0.181 0.000

C_RR_6 0.000 0.529 1.000 0.000 0.272 0.000

C_RR_9 0.000 0.834 1.000 0.000 0.347 0.064

C_RR_12 0.000 0.938 1.000 0.000 0.413 0.224

C_RR_15 0.000 0.985 1.000 0.000 0.474 0.435

C_RR_18 0.014 0.997 1.000 0.000 0.525 0.631

C_RR_21 0.021 0.999 1.000 0.000 0.560 0.713

C_RR_24 0.051 1.000 1.000 0.000 0.586 0.759

C_RR_27 0.085 1.000 1.000 0.000 0.605 0.790

C_RR_30 0.103 1.000 1.000 0.000 0.618 0.806

C_RR_33 0.118 1.000 1.000 0.000 0.627 0.820

C_RR_36 0.132 1.000 1.000 0.000 0.633 0.826

CCR_TEM_GRUP_1 27.800 69.000 77.000 0.200 47.290 48.700

CCR_TEM_GRUP_2 28.500 69.100 77.100 0.100 47.630 49.200

CCR_TEM_GRUP_3_C 28.200 69.200 81.600 0.100 48.050 48.800

CCR_TEM_GRUP_3_E 0.000 0.000 4.472 0.000 0.164 0.000

CCR_TEM_GRUP_4 0.000 0.000 38.925 0.000 0.382 0.000

CCR_TEM_GRUP_5 0.000 0.000 52.786 0.000 0.063 0.000

EAD 343.000 27201.000 20755879 100.000 53700.000 7483.000

EAD_ADJ 572.400 44331.500 822749 231.600 60751.800 12120.500

GRUP1_HC_TO_EAD 0.000 0.000 2.393 0.000 0.015 0.000

GRUP3C_HC_TO_
EAD

0.000 0.000 4.386 0.000 0.129 0.000

GRUP3E_HC_TO_
EAD

0.000 0.000 3.971 0.000 0.118 0.000

GRUP4_HC_TO_EAD 0.000 0.000 39.342 0.000 0.269 0.000
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Tablo 8. Trimlenmiş Test Verisi Özet İstatistikleri

Değişken Adı Q1 Q3 Maksimum Minimum Ortalama Medyan
C_RR_3 0.000 0.175 1.000 0.000 0.180 0.000
C_RR_6 0.000 0.528 1.000 0.000 0.272 0.000
C_RR_9 0.000 0.856 1.000 0.000 0.354 0.069
C_RR_12 0.000 0.949 1.000 0.000 0.414 0.212
C_RR_15 0.000 0.988 1.000 0.000 0.473 0.426
C_RR_18 0.014 0.998 1.000 0.000 0.523 0.608
C_RR_21 0.026 0.999 1.000 0.000 0.556 0.695
C_RR_24 0.050 1.000 1.000 0.000 0.581 0.743
C_RR_27 0.084 1.000 1.000 0.000 0.599 0.773
C_RR_30 0.095 1.000 1.000 0.000 0.609 0.791

C_RR_33 0.112 1.000 1.000 0.000 0.620 0.805

C_RR_36 0.122 1.000 1.000 0.000 0.625 0.815

CCR_TEM_
GRUP_1

27.600 68.900 76.900 0.200 47.172 49.150

CCR_TEM_
GRUP_2

27.900 69.300 76.900 0.100 47.525 49.100

CCR_TEM_
GRUP_3_C

27.600 68.900 81.400 0.200 47.531 48.300

CCR_TEM_
GRUP_3_E

0.000 0.000 4.183 0.000 0.159 0.000

CCR_TEM_
GRUP_4

0.000 0.000 38.661 0.000 0.487 0.000

CCR_TEM_
GRUP_5

0.000 0.000 57.560 0.000 0.105 0.000

EAD 356 26806 8924036 100 52866 7284

EAD_ADJ 592 43361 831657 232 60652 11858

GRUP1_HC_
TO_EAD

0.000 0.000 3.201 0.000 0.014 0.000

GRUP3C_HC_
TO_EAD

0.000 0.000 3.697 0.000 0.121 0.000

GRUP3E_HC_
TO_EAD

0.000 0.000 3.578 0.000 0.113 0.000

GRUP4_HC_
TO_EAD

0.000 0.000 39.496 0.000 0.340 0.000
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Trimleme öncesinde bazı değişkenler aykırı değerlerden arındırılarak trimleme 
sonrası değişkenler veri modelleme için hazırlanmıştır.

Tablo 9. Kategorik Değişkenlerin Eğitim Verisi Üzerindeki Dağılımı

Müşteri Sayısı
Değişken Adı 0 1 NA
TEMINAT_FLAG 15673 2478  
BLACKLIST_FLAG 14528 971 2652
NEG_INFO 13972 4179  
FARMER 11605 6546  

Tablo 9’da 0 (yok), 1 (var) şeklinde işaretlenen değişkenlerin müşteri sayısı 
dağılımını göstermektedir. 

3.2. Bankalarda Kullanılan Yaygın Yöntem (Klasik Yöntem ile THK Tahmini)

Bölüm 2.5. THK Tahmin Yaklaşımları (Klasik Yöntemler)’te açıklanan 
CART algoritması klasik yöntem uygulamalarında sıklıkla karar ağacı 
yönteminde kullanılarak toplam tahsilat oranı belirli açıklayıcı değişkenler 
ile ayrıştırılmaktadır. Her bir sonuç sınıfında oluşan tahsilat oranları mevcut 
değişkenler ile ayrıştırılabilecek en homojen oranları barındırmaktadır. 
Böylece ağacın birbirinden farklı dallarında oluşan düğümlerindeki firmaların 
ortalama tahsilat oranı o düğüme düşen firmaların tahmini beklenen tahsilat 
oranı olmaktadır. Aynı zamanda her bir düğümde yer alan firmaların tahsilat 
eğrilerinin ortalaması da o düğümdeki firmaların beklenen tahsilat eğrisi olarak 
hesaplanmaktadır. Ancak tahsilat oranlarının homojen olması tahsilat eğrilerinin 
de homojen olmasını garanti etmemektedir. Bu dezavantaj verideki panel yapının 
dikkate alınmamasından kaynaklanmaktadır. Uygulamada kullanılacak veri 
setinin bağımlı değişkeni olan kümülatif ve toplam tahsilat oranı örneklerine 
aşağıda yer alan Tablo 10’da yer verilmiştir.
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Tablo 10. Bağımlı Değişken Örnek Veri Seti
 Zaman

M
üş

te
ri

0-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 31-33

34
-3

6 
B

ağ
ım

lı 
D

eğ
iş

ke
n

1 - 0.011 0.992 0.992 0.992 0.992 0.992 0.992 0.992 0.992 0.992 0.992

2 0.137 0.195 0.214 0.249 0.580 0.580 0.580 0.580 0.580 0.580 0.580 0.580

3 - 0.498 0.526 0.545 0.545 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

5 - - - - - 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016

6 0.319 0.705 0.900 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995

7 0.025 0.287 0.288 0.289 0.289 0.362 0.362 0.362 0.362 0.362 0.362 0.362

Tablo 10’da da görüldüğü üzere THK modellerinde hedef değişken panel 
verisidir. Ayrıca zaman boyutu itibari ile kümülatif bir veri olduğundan zamana 
göre otokorelasyonlu bir veridir. Uygulamada panel verisi ile çalışma zorlukları 
sebebiyle modellerde hedef değişken olarak nihai kümülatif toplam olan “34-n” 
değişkeni hedef değişken olarak kullanılır. Bu değişken aynı zamanda 1-Kayıp 
oranı (THK) olarak adlandırılır. Genellikle karar ağacı yöntemi ile tahmin 
edilen THK oranları için ağacın her bir düğümüne denk gelen müşterilerin diğer 
aylardaki kayıp oranları da o gözlemlerin ortalamasından hesaplanmaktadır.
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Şekil 5. Örnek Tahsilat Eğrisi

Şekil 5’te örnek olarak verilen sınırlı sayıda gözlemde “34-n” yani kümülatif 
toplam tahsilat oranı hedef değişken olarak seçilerek karar ağacı yöntemi ile 
düğümler bulunmuştur. Artık bu düğümlerdeki ortalama “34-n” değeri hedef 
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değişkenin beklenen değeri kabul edilir. Aynı düğümlerdeki gözlemlerin 
kümülatif tahsilat eğrilerinin ortalamasında ortalama tahsilat eğrisinin beklenen 
değeri kabul edilmektedir (Eşitlik (8)). 

    (8)

Bankalarda kullanılan klasik yöntemi test etmek için kullanılacak karar ağacı 
R programlama dilinde “Rpart” paketi kullanılarak CART algoritması ile 
oluşturulmuştur. Algoritma parametrelerine aşağıda yer verilmiştir:
 rpart(train$C_RR_36 ~. ,train[,c(6:22)], control = rpart.control(minsplit = 

100, cp= 0.00005, maxcompete = 5, usesurrogate = 2, maxdepth=4, xval= 
10, method =”anova”)

Yukarıdaki R kodunda belirtilen ifadeler aşağıda açıklanmaktadır:

Minsplit: Her düğümde bulunması gereken en düşük gözlem sayısıdır.

cp: Her bir düğüm bölünmesinin sağlanması için başarı ölçütünde ki beklenen 
en düşük artış oranı

Maxcompete : Çıktıda tutulan rakip bölmelerinin sayısı.

Maxdepth : En fazla oluşabilecek ağaç derinliği

Xval: Çapraz validasyon sayısıdır.

Analiz sonucunda Şekil 6’da yer alan ağaç yapısı elde edilir.

Şekil 6. Klasik Model Karar Ağacı
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Ortalama değeri %63 Toplam tahsilat oranı 4 basamakta toplam 12 farklı 
homejen gruba ayrılmıştır. Her bir grup belirlenen kriterler doğrultusunda bir alt 
gruba heterojen biçimde bölünemediği için grupların ortalama tahsilat oranları 
o gruptaki gözlemlerin beklenen en iyi tahsilat oranıdır. İkinci aşamada her bir 
gruptaki gözlemin toplam tahsilat oranını oluşturan kümülatif tahsilat eğrilerinin 
ortalaması alınmaktadır. Bu ortalama tahsilat eğrileri o gruba girecek gözlemlerin 
tahsilat eğrisini temsilen kullanılır. Karar ağacının son düğümlerinde yer alan 
her bir kümenin ortalama tahsilat eğrileri Şekil 7’teki gibidir.
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Şekil 7. Klasik Karar Ağacı Tahsilat Oranı Eğrileri

3.3.  Önerilen Yöntem ile THK Tahmini

Mevcut yapıda karar ağaçları hedef değişken olan kümülatif toplam tahsilat 
oranına yani tahsilat eğrisinin son noktasına odaklanmakta eğrinin geri kalanını 
için ilgili sınıfın ortalamasını almaktadır. Bu sebeple toplam tahsilat oranı aynı 
olan ancak tahsilat eğrileri farklı olan kitleleri yeterince ayrıştıramamaktadır.  
Genel olarak bankalarda toplam tahsilat oranının tahmini henüz temerrüde 
düşmemiş firmalarda önemli iken hali hazırda tahsilat sürecinin için de olan 
temerrüt firmaları için tahsilat eğrisinin tahmini daha önemli olabilmektedir. Bu 
sebeple hem panel verinin gerektirdiği ileri seviye test ve analizlere girmeden 
hem de bilgi kaybını en aza indirmek için modelleme öncesinde tahsilat eğrileri 
için bir kümeleme analizi yapılarak devamında her bir kümenin bir karar ağacı 
algoritması kullanılarak tahmin edilmesi yöntemi test edilecektir.

1. Aşamada denetimsiz öğrenme modellerinden K-ortalama kümeleme 
analizi sayesinde benzer kümülatif tahsilat eğrilerine sahip gözlemler 
kümelenmiştir. İkinci aşamada karar ağacı yöntemi ile (CART) kümeler 
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açıklayıcı değişkenler vasıtası ile sınıflanmaktadır. Böylece oluşturulan model 
sadece toplam tahsilat tutarının değil tüm kümülatif tahsilat eğrisi benzer 
gözlemlerin bulunduğu kümeleri tahmin edebilir hale gelmektedir. 3. Aşamada 
ise karar ağacında tahmin edilen her bir kümenin ortalama tahsilat oranlarının 
ve eğrilerinin hesaplanması ile beklenen tahmin değerleri elde edilmektedir.

Bu yöntem ile klasik yönteme nazaran elde edilen en büyük avantaj toplam 
beklenen tahsilat oranı tahmin edilen sınıftaki gözlemlerin kümülatif tahsilat 
eğrilerinin de benzer olmasıdır. Elde edilen homojenlik sayede hesaplanan 
ortalama tahsilat eğrilerinin de varyansı azalmış olmaktadır. Banka tahsilat 
politikaları açısından ise belirli aksiyon planlarının benzer müşteriler üzerinde 
uygulanabilmesi sağlanmaktadır.

3.3.1. Kümeleme

K-means (K-kümeleme) bir veri setinde benzer nicelikler taşıyan gözlemleri 
kümelemek amacıyla önsel olarak verilen k parametresi adedince küme 
oluşturmaktadır. Kümeler oluşturulurken dikkate alınan amaç/maliyet 
fonksiyonu kümeler arası benzerlikleri en düşük yaparken kümeler arası 
farklılıkları maksimum yapmaktır. Gözlemler THK değerleri tahmin edilen 
müşterileri, nicelikler ise o müşterilerin zaman boyutundaki tahsilat eğrileridir. 
Böylece Tablo 1’de verilen bağımlı değişken verileri kümelenmektedir.

Silhouette skoru, K-means gibi kümeleme algoritmaları kullanılarak 
oluşturulan kümelerin kalitesini, örneklerin birbirine benzer diğer örneklerle ne 
kadar iyi kümelendiğini değerlendirmek için kullanılır. Silhouette puanı, farklı 
kümelerin her bir örneği için hesaplanır. Her gözlem/veri noktası için Silhouette 
puanını hesaplamak için, tüm kümelere ait her gözlem için aşağıdaki mesafelerin 
bulunması gerekir:

* Aynı kümedeki gözlem ve diğer tüm veri noktaları arasındaki ortalama 
mesafe. Bu uzaklığa ortalama küme içi uzaklık da denilebilir. Ortalama 
mesafe bir ile gösterilir.

*  Gözlem ile bir sonraki en yakın kümenin diğer tüm veri noktaları arasındaki 
ortalama mesafe. Bu mesafe aynı zamanda ortalama en yakın küme mesafesi 
olarak da adlandırılabilir. Ortalama mesafe b ile gösterilir

Silhouette puanı, S, her gözlem için Eşitlik (9)’daki formül kullanılarak 
hesaplanmaktadır:

 (S = \frac{(b - a)}{maks(a, b)}\) (9)
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Elbow grafiği küme içi kareler toplamının küme sayısının bir fonksiyonu 
cinsinden gösterilmesidir.  Bu grafik sayesinde her bir ek kümelemenin getireceği 
katkı sezgisel olarak incelenir ve en uygun küme sayısı belirlenebilir.

Tablo 11’de gösterilen aylar itibari ile ölçülen her kümülatif tahsilat değeri 
bir değişken kabul edilerek K-means algoritması ile segmente edilmektedir. 
Silhouette ve Elbow yöntemlerine göre önerilen segment sayıları sırasıyla Şekil 
8 ve Şekil 9’da gösterildiği gibidir.

Şekil 8. Silhouette Metodu

Şekil 9. Elbow Metodu

Yukarıdaki şekillere göre Elbow: 4 ve Silhouette: 8 küme önermektedir. 
Ancak ayrıştırma katkısı düşük gereksiz kümeler ilgili gözlemlerin açıklayıcı 
değişkenleri açısından da benzerse karar ağacı modelinde tekrar aynı sınıflarda 
toplanacağından küme sayısı olabildiğince geniş tutulmuştur böylece bağımlı 
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değişkeni sürekli seriden kategorik veriye dönüştürülmesi ile yaşanan bilgi 
kaybı en aza indirilecektir. Bu sebeple gözlemler yani tahsilat eğrileri k-means 
yöntemi kullanılarak 11 kümeye ayrılmıştır. Toplam tahsilat oranı yerine tüm 
tahsilat noktaları ile yapılan k-means kümeleme çalışması sonrasında oluşturulan 
kümelerin tahmin edildiği karar ağacı Şekil 10’daki gibidir.

Şekil 10. Yeni Model Karar Ağacı

Karar ağacı yaklaşımında toplam 19 farklı sonuç düğümü oluşturulmuştur. Ancak 
belirlenen 11 kümeden sadece 1’i karar ağacında hiçbir sınıfta yer almamıştır. 
İkinci aşamada her bir sınıfın ortalama toplam tahsilat oranı ve ortalama tahsilat 
eğrileri belirlenmiştir.
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Şekil 11. Yeni Yaklaşım Karar Ağacı Tahsilat Oranı Eğrileri
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3.4. Modellerin Karşılaştırılması

Her iki yöntemle elde edilen modeller test veri üzerinde çalıştırılarak test 
tahmin verileri elde edilmiştir. Elde edilen tahmin verilerinin performansı Kök 
Ortalama Karekök Hatası (RMSE) kullanılarak karşılaştırılmıştır. RMSE tahmin 
hatalarının standart sapmasıdır. Düşük RMSE değerine sahip model performansı 
daha iyi olduğu sonucunu vermektedir. Eşitlik 10’da RMSE hesaplamasına yer 
verilmiştir.

  (10)

Formul 10’da yer alan değişken açıklamaları aşağıda açıklanmıştır:
y: Gerçekleşen THK
ŷ: Tahmini THK

Tablo 11. Klasik ve Yeni Yaklaşım Metotlarına Ait RMSE Sonuçları

THK Klasik Yaklaşım RMSE Yeni Yöntem RMSE
C_RR_3 32.63% 27.18%
C_RR_6 37.79% 26.36%
C_RR_9 40.09% 30.14%
C_RR_12 40.78% 29.82%
C_RR_15 40.26% 31.06%
C_RR_18 39.04% 29.87%
C_RR_21 37.61% 30.63%
C_RR_24 36.36% 30.26%
C_RR_27 35.09% 29.39%
C_RR_30 34.30% 28.81%
C_RR_33 33.50% 28.68%
C_RR_36 33.16% 28.51%

Tablo 11’den de görüldüğü üzere tüm dönemler için yeni yöntem ile elde edilen 
model klasik yaklaşımdan daha düşük RMSE değeri üretmiştir.

Beklenen Tahsilat (Expected Recovery) değerini hesaplamak için Eşitlik 
(11)’de yer alan formülden yararlanılmıştır: 

  (11)

Modelleri karşılaştırmak amacı ile THK değeri yerine tahmin edilen C_RR_36 
THK değerleri kullanılacaktır.   
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Test verisinde gerçekleşen tahsilat miktarı: 100.385.214

Klasik model tahmini tahsilat miktarı        :   126.923.604

Yeni model tahmini tahsilat miktarı           :   109.686.969

4.  SONUÇ

Finans sektöründe önemli bir kriter olan THK tahmini. Borçlu müşterilerin 
borçlarını ödememeleri durumunda bankaların karşılaşabileceği risk tutarını 
belirlemek için kullanılmaktadır. Genel olarak temerrüt tarihinden itibaren 
dosyanın kapanma yani tahsilat imkânı kalmayana kadar gelişen süreçte oluşan 
bir kümülatif tahsilat oranı eğrisi tahmin edilmektedir. Bu eğriler her bir müşteri 
için kümülatif zaman serisi iken bir portföy için kesit veridir. Bu sebeple panel 
veri özelliği taşıyan THK modellerinin kurulması zorlaşmaktadır. Klasik 
yaklaşım birinci aşamada kümülatif eğrinin son noktası olan toplam kayıp 
miktarını karar ağaçları yöntemi ile homojen sınıflara ayırır ikinci aşamada 
ise her bir sınıfın içinde ye alan müşterilerin kümülatif zaman noktalarındaki 
tahsilat oranlarının ortalamasını ve bu değeri ilgili sınıfın beklenen tahsilat 
eğrisi olarak kabul eder.

Bu çalışmada önerilen yaklaşımda ise homojen olması istenen ilgili 
sınıflamanın, eğrilerin son noktasına göre değil eğrilerin tamamı için oluşturulması 
fikrine dayanmaktadır. Bu sebeple karar ağaçları yöntemine geçmeden önce 
panel veri durumundaki bağımlı değişken kümeleme algoritmaları ile homojen 
gruplara ayrılır ardından her bir grup bir bağımlı değişken kategorisi haline 
getirilerek karar ağacı yöntemi ile tahmin edilir.

Kümeleme yöntemi ile oluşturulan gruplarda tüm tahsilat eğrisi dikkate 
alındığından tahmin edilen grupların ortalama tahsilat eğirişine göre grup 
gözlemlerinin tahsilat eğrisi varyansları da klasik yönteme göre düşük çıkması 
beklenmelidir. Ancak önerilen yöntemin özellikle toplam tahsilat tutarını 
tahmin açısından sürekli seri olan bağımlı değişkeni kategorilere indirgemesi 
veri kaybında beraberinde getirecektir. 

Yapılan analizler sonucunda ortalama kare hatanın tüm zaman noktalarında 
yeni yöntemde klasik yönteme göre daha düşük çıkmıştır. Tüm tahsilat zaman 
noktalarındaki hataların ortalamasında klasik yöntemde 36,72 iken yeni 
yöntemde 29,23 olmuştur.

Beklenen toplam tahsilat tutarlarının test verisinde doğru tahmin edilip 
edilmediği incelendiğinde test verisinde 100 milyon olarak gerçekleşen tahsilat 
tutarı Klasik modelde yaklaşık 126 milyon olarak tahmin edilirken yeni 
yöntemde yaklaşık 109 milyon olarak daha yakın tahmin elde edilmiştir.
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Bu sonuçlar doğrultusunda THK tutarı ve tahsilat eğrilerinin tahmin 
edilmesinde tek başına karar ağacı yerine kümeleme algoritmaları ile karar 
ağaçlarının birlikte kullanılması tahmin hatalarını ve varyansını azaltmaktadır. 

KAYNAKLAR

Araten, M., Jacobs, M., ve Jr. Varshney, P. (2004). Measuring G on Commercial 
oans: An 18-Year Internal Study. The RMA Journal, May 2004.

Authority, E.B. (2018). EBA/GL/2017/16. Guidelines on PD estimation, LGD 
estimation and the treatment of defaulted exposures. 

Ay, A., Erdoğan, S. ve Uysal, D. (2007). İstikrar Politikaları ve Türkiye IMF 
İlişkileri. Türkiye Ekonomisi. (ed) Çizgi Kitabevi, Konya, ss. 579- 613.

Aydın, T. (2020). TFRS 9 Standardı Kapsamında Karşılık Uygulamalarının 
Türk Bankacılık Sektörüne Etkisinin İncelenmesi.

Basel II. (t.y.). Basel II: International Convergence of Capital Measurement and 
Capital Standards: a Revised Framework içinde. Erişim adresi https://www.
bis.org/publ/bcbs107.htm

Basel III. (t.y.). Basel III içinde. Erişim adresi https://www.bis.org/bcbs /basel3.
htm?m= 3%7C14%7C572

BDDK. TFRS 9 Uyarınca Beklenen Kredi Zarari Karşılığı Hesaplamasına İlişkin 
Rehber, https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/ mevzuat_0085.
pdf

BIS. Basel II. International Convergence of Capital Measurement and Capital 
Standards: a Revised Framework. 10 Jun 2004

BIS. Basel III. BIS. Revisions to the standardised approach for credit risk.  22 
Dec 2014.

Dermine, J. ve Carvalho, C. (2005). Bank loan losses-given-default: A case 
study. Journal of Banking & Finance. 1219- 1243. 30 pp.

EBA. (t.y.) EBA içinde. Erişim adresi https://eba.europa.eu/documents 
/10180/2192133/Guidelines+on+PD+and+LGD+estimation+%28E-
BA-GL-2017-  16%29_EN.pdf

EUR-Lex. Consolidated text: Regulation (EU) No 575/2013 of the European 
Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements 
for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) 
No 648/2012 (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance.

Frye, J. (2000). Depressing Recoveries. Risk. 13(11). pp. 108–111.



TEMERRÜT HALİNDE KAYIP TAHMİNLEMESİ İÇİN DENETİMLİ . . .     133

Gupton, G. (2005). Advancing Loss Given Default Prediction Models: How 
the Quiet Have Quickened. Economic Notes by Banca Monte dei Paschi di 
Siena SpA. (34-2). pp. 185–230

Günal, M. (2006). Para Banka ve Finansal Sistem.
Gürtler, M. ve Hibbeln, M. 2013. Improvements in loss given default forecasts 

for bank loans. Journal of Banking & Finance. 37.  2354–2366.
Kalkan, A. 2007. Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Türk Bankacılık Sistemi Üzerine 

Bir Değerlendirme. ss. 20
Kaya, F. 2012. Bankacılık Giriş ve İlkeleri.
Khieu, H., Mullineau X. ve Yi, H. (2012). The determinants of bank loan 

recovery rates. Journal of Banking & Finance. 36. pp. 923-933.
Leow, M., Mues, C. ve Thomas, L. C. (2009). Modelling Loss Given Default for 

Mortgage Loans. Presentation in Conference of Credit Scoring and Credit 
Control XI. Edinburgh. August 2009.

Resmî Gazete. (23/10/2015). Sayı: 29511. Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel 
Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ.

Saltoğlu, B. 2009. Finansal Risk Yönetimi. İstanbul. ss.37.
Schuermann, T. (2004). What Do We Know About Loss Given Default. Working 

Paper. http://ssrn.com/abstract=525702.  
Qi, M. ve Yang, X. (2009). Loss given default of high loan-to-value residential 

mortgages. Journal of Banking & Finance. 33. 788-799.
TCMB, Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı 2001. (2001). https://www.

tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/26640b7b-9641-4c35-99ec-cd10a9d4e51b/
program.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID= ROOTWORKSPACE-
26640b7b-9641-4c35-99ec-cd10a9d4e51b-m3fB7oF.

Eur-Lex. (t.y.). Eur-Lex içinde. Erişim adresi https://eur-lex.europa.eu/ legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0575 -20200627

T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi. (t.y.) T.C. Cumhurbaşkanlığı 
Mevzuat Bilgi Sistemi içinde. Erişim adresi https://www.mevzuat.gov.tr/
mevzuat?MevzuatNo=21194&MevzuatTur=9& MevzuatTertip=5




