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ÖN SÖZ 
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Kitabın hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm bölüm yazarlarına, eser 

incelemelerini gerçekleĢtiren değerli hakemlere ve Livre de Lyon 

Yayınevine teĢekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın tüm okuyucular için 

faydalı olması dileğiyle. 

Editörler 

Prof. Dr. Duygu Kavak 

Dr. Öğr. Üyesi Alper Polat 



 



III 

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1: Yapı Mühendisliğinde Yapay Zekâ: GeçmiĢten Günümüze

Türkçe   Çalışmalar . ..................................................................................................1

ASCE 7-16 Ve Eurocode-8’in Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi.....................40

ÇBÖLÜM 3: Çakıldak-Kabalı (Sinop)  Arasındaki Alanda Önemli

      Tektonik Yapılar . ...................................................................................................74

CBÖLÜM 4: Covid-19 Ve Yeni  Normalde Mekan Kullanımı . .......................................85

BÖLÜM 5: Sıvı Kromatografik  Yöntemler Ġçin Tampon  Çözelti Hazırlama . .................. 100 

BÖLÜM 6: Meyve- Sebze Ve Ürünlerinin Minerallerle ZenginleĢtirilmesine

Yönelik YaklaĢımlar ........................................................................................... 111 

BÖLÜM 7: Biyomühendislik Ve Biyoteknoloji Bilimlerinde Yeni YaklaĢımlar:

Mikroorganizmaların Hücresel Konumu Ve Özellikleri . ................................... 150 

BÖLÜM 8: Bankacılık Virüsü Trickbot ....................................................................... 164 

CBÖLÜM 2: Betonarme Yapıların Deprem Güvenliği Açısından TDY-2018



 



1 

YAPI MÜHENDĠSLĠĞĠNDE YAPAY 

ZEKÂ: GEÇMĠġTEN GÜNÜMÜZE 

TÜRKÇE ÇALIġMALAR 

Artificial intelligence in Structural Engineering: 

Turkish Studies from Past to Present 

Tarkan KARAÇAY
1
 & Hakan ÖZBAġARAN

2

1

2

(Doktora Öğr.),  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

e-posta: tarkankaracay@yapayzekaturkiye.net

ORCID: 0000-0002-4893-5126 

(Doç. Dr.), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

e-posta: ozbasaran@ogu.edu.tr

ORCID: 0000-0003-1959-5297

1. GiriĢ

irdiler ile çıktılar arasındaki iliĢkinin geleneksel yöntemler ile

kurulamadığı veya kurulmasının güç olduğu problemlerin

modellenmesinde yapay zekâ yöntemleri oldukça kullanıĢlıdır.

Yapay zekâ ile deneysel çalıĢmalarda deney değiĢkenlerinin sonuçları 

nasıl etkilediğini matematiksel modeller haline getirmek ve tasarım 

problemlerinde en düĢük maliyetli tasarımları belirlemek gibi ihtiyaçlar 

için tatmin edici çözümler üretmek mümkündür. Yakın gelecekte inĢaat 

mühendisliğinin yapay zekâ yöntemlerinden daha fazla yararlanabileceği 

ve yapay zekânın inĢaat mühendisliği sektörünü önemli ölçüde 

etkileyeceği öngörülmektedir. McKinsey & Company‘nin hazırladığı 

raporda da (Company, 2020) inĢaat mühendisliği sektörünün, gelecekte 

yapay zekâdan en çok etkilenen sektörlerden biri olacağını belirtilmiĢtir. 

Bu nedenle yapay zekâ konusunda yetkin ve özgün içerik üretebilen 

araĢtırmacılar ülkemiz için son derece önemlidir. 

ĠnĢaat mühendisliğinde yapay zekâ uygulamaları ile ilgili Türkçe 

G 
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ve Ġngilizce çalıĢmaları inceleyen bir teknik not 2006 yılında Tayfun 

Uygunoğlu ve ġaban Yurtçu tarafından ―Yapay Zeka Tekniklerinin İnşaat 

Mühendisliği Problemlerinde Kullanımı‖ baĢlığı ile yayımlanmıĢtır 

(Uygunoğlu & Yurtçu, 2006). Bu çalıĢma, 2006‘da yayımlanması 

sebebiyle son 14 yılda (2006 ile 2020 yılları arası) yapılan çalıĢmaları 

içermemektedir. Güncel çalıĢmaları incelemek ve 2006‘dan önce 

yayımlandığı halde söz edilen yazıda değinilmeyen bazı kaynakları da 

incelemek amacıyla bu çalıĢma hazırlanmıĢtır. Bu çalıĢma ile inĢaat 

mühendisliğinin yapı, mekanik, yapı malzemeleri ve deprem 

mühendisliği dallarında hazırlanmıĢ Türkçe yapay zekâ çalıĢmalarının 

detaylı bir incelemesi sunularak araĢtırmacılara zaman kazandırmak 

amaçlanmıĢ ve yapı mühendisliğinde yapay zekâ alanındaki Türkçe 

çalıĢmaların değerlendirmesi ortaya konmuĢtur. 

Kaynak taraması Ek 1‘de belirtilen 23 farklı anahtar kelime ile 

scholar.google.com.tr, lens.org, sciencedirect.com, tandfonline.com, 

techno-press.org, researchgate.net, academia.edu, tez.yok.gov.tr ve 

dergipark.org.tr veri tabanları üzerinde yapılmıĢ ve konuyla ilgili 

ulaĢılabilen tüm Türkçe kaynaklar gözden geçirilmiĢtir. UlaĢılabilen 

kaynaklardan bazıları inĢaat mühendisliğinin tek bir dalı ile ilgili olmakla 

beraber bazıları birden fazla dalın araĢtırmacılarını ilgilendirebilecek 

niteliktedir. Tablo 1.1‘de verilen konu matrisi incelenen çalıĢmaların 

dağılımı ile ilgili özet bilgi sunmaktadır; örnek olarak ―Yapı‖ ve 

―Mekanik‖ dallarının ikisini birden ilgilendiren 31 adet Türkçe çalıĢmaya 

ulaĢılmıĢtır ve bu çalıĢmalar Tablo 1.2‘nin 2. Satırında listelenmiĢtir. 

Tablo 1.2‘de listelenen kaynaklar dıĢında iki derleme makaleye (A. 

Arslan & Emiroğlu, 1997; Uygunoğlu & Yurtçu, 2006) ve belli bir dal 

için sınıflandırılmamıĢ, yapay zekâ teknikleriyle ilgili bilgi veren ve 

örnek bir problem çözümü içeren bir makaleye daha (Tuzcuoğlu, 2003) 

ulaĢılmıĢtır. Ayrıca kullanılan yapay zekâ metotlarına göre çalıĢma 

sayıları Tablo 1.3‘te sınıflandırılmıĢ ve ilgili çalıĢmalar Tablo 1.4‘te 

verilmiĢtir. Tablo 1.1‘e ve 1.2‘ye dâhil edilmeyen çalıĢmalar (A. Arslan 

& Emiroğlu, 1997; Tuzcuoğlu, 2003; Uygunoğlu & Yurtçu, 2006) Tablo 

1.3‘e ve 1.4‘e de dâhil edilmemiĢtir. Ġncelenen çalıĢmalardan ikisinde 

(Civalek, 2005; Z. Kaya, Balcıoğlu, Gün, & Seçkin, 2020) dört farklı 

yapay zekâ metodu, birinde (Topçu & Sarıdemir, 2008) üç farklı yapay 

zekâ metodu bulunduğundan bu çalıĢmalar Tablo 1.3‘e ve 1.4‘e dâhil 

edilmeyip, tablonun altında not Ģeklinde belirtilmiĢtir. Ayrıca bir 

çalıĢmanın daha (T. Yıldız, SağbaĢ, & Ballı, 2016) Tablo 1.4‘ün altında 

https://www.academia.edu/
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belirtilmesine gerek duyulmuĢtur. Son olarak ġekil 1.1 inĢaat 

mühendisliğinin yapı, mekanik, malzeme ve deprem mühendisliği 

dallarında yapay zekâ konusunda kaç adet hangi türde çalıĢma 

yapıldığını yıllara göre göstermektedir. 

 

Tablo 1.1: Türkçe ÇalıĢmaların Konu Matrisi 

 Yapı Mekanik Malzeme Deprem 

Yapı 18 adet (1) 31 adet (2)  6 adet (3) 

Mekanik  28 adet (4)  3 adet (5) 

Malzeme   36 adet (6) 2 adet (7) 

Deprem    14 adet (8) 

 

 

Tablo 1.2: Tablo 1.1‘de SınıflandırılmıĢ ÇalıĢmalar 

 ÇalıĢmalar 

1 

(Aktepe, 2019; Atabay, 2004; Atabay & Gülay, 2004; Ballı & ġen, 

2014; BekdaĢ & Nigdeli, 2013; Budak & Can, 2005; Çağlar, Küyük, 

& Köksal, 2005; DeliktaĢ, Bikçe, CoĢkun, & Türker, 2009; DeliktaĢ, 

Türker, CoĢkun, Bikçe, & Özdemir, 2005; KarakaĢ, 2017; Koçer, 

2016; Mazanoğlu & Kandemir Mazanoğlu, 2017; H. T. Öztürk, 2020, 

2013; Palanci, 2014; Sertkaya, 2017; Sertkaya & Arslan, 2017; 

Yalçın, 2020) 

2 

(Artar, 2015; Artar & Daloğlu, 2015; Aydın, 2006; Bekiroğlu, 2003; 

ÇarbaĢ, Doğan, Erdal, & Saka, 2011; ÇarbaĢ & Saka, 2015; Civalek, 

2005; Daloğlu, Artar, Özgan, & KarakaĢ, 2015; Değertekin, 

Hayalioğlu, & Görgün, 2011; Değertekin, Hayalioǧlu, & Ülker, 

2006; E. Doğan, Erdal, ÇarbaĢ, & Saka, 2011; E. Doğan & Saka, 

2009, 2013; F. Erdal, Tunca, TaĢ, & ÇarbaĢ, 2016; F. Erdal, Tunca, 

TaĢ, & Doğan, 2015; Hasançebi & Saka, 2010; Hayalioǧlu & 

Değertekin, 2005; IĢık, 2019; Kayabekir, 2018; KeleĢoğlu, 2006; 

Onat & Gul, 2018; Örmecioğlu, 2019; Özbayrak, 2008; Paksoy, 

2018; S. ġeker, Doğan, & Kozanoğlu, 2017; T. ġeker, 2008; Sezer, 

1987; TayĢi & Arslan, 2011; TayĢi, Özakça, & Çevik, 2007; Toğan & 

Daloğlu, 2006; Türkeli, 2016) 
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 ÇalıĢmalar 

3 

(AktaĢoğlu & ġahin, 2012; Ġdemen, 2003; Karabörk, Sönmez, Aydın, 

Çelik, & BölükbaĢ, 2018; Özbayrak, 2019; ġahin, n.d.; Ġ. Yılmaz, 

2012) 

4 

(Albayrak, 2011; Artar, 2016; Artar & Daloğlu, 2014; ÇarbaĢ, Tunca, 

& Erdal, 2019; Civalek, 1999; Civalek & Calayır, 2007; Civalek & 

Çatal, 2004; Civalek & Ülker, 2004; CoĢkun, 2017; Değertekin & 

Hayalioğlu, 2015; Değertekin & Karaaslan, 2016; Değertekin, 

Lamberti, & Ülker, 2015; Değertekin, Ülker, & Hayalioǧlu, 2007, 

2013; Deǧertekin, Ülker, & Hayalioǧlu, 2006; Erkan Doğan, Erdal, 

ÇarbaĢ, Hasançebi, & Saka, 2013; GöğüĢ, TayĢi, & Çevik, 2007; S. 

Kaya, 2006; Kaymak, 2019; KeleĢoğlu & Fırat, 2006; Malgıt, 2020; 

Sevim & Sönmez, 2014; Tanyıldızı & Yazıcıoğlu, 2006; Toğan, 

2004; Toklu, 2013; Uğur, 2017; Ülker & Civalek, 2002; A. H. 

Yılmaz, 2019) 

5 
(Altun, Sağıroğlu, & Kayırga, 2004; Gökdağ & Yıldız, 2012; M. A. 

Kömür, Çağlar, & Elmas, 2004) 

6 

(Açıkgenç, Alyamaç, & Ġnce, 2012; Alkan Çakıroğlu & Çimen, 2015; 

Alkan Çakıroğlu, Kaya, & Yiğit Yedek, 2014; Alkan Çakıroğlu, Terzi, 

Kasap, & Çakıroğlu, 2010; BölükbaĢ, 2011; Çankaya, 2013; Çankaya, 

Arslan, & Ceylan, 2013; G. Doğan, 2006; H. Erdal, 2015; Gündüz, 

2016; F. Kaya, Keskin, & Alkan Çakıroğlu, 2014; Z. Kaya vd., 2020; 

Kubat & Kiraz, 2012; Mohabbi Yadollahi, Demirboğa, Polat, Karagöl, 

& Kaygusuz, 2011; Namlı, Erdal, & Erdal, 2016; Özbakır & Nasuf, 

2016; Polat & Özel, 2012; SubaĢı, Beycioğlu, & Emiroğlu, 2008; 

SubaĢı, ġahin, & Çomak, 2010; Topçu, Canbaz, & Sarıdemir, 2009a, 

2009b; Topçu, Karakurt, & Sarıdemir, 2009; Topçu & Sarıdemir, 

2008; Topçu, Sarıdemir, & Nohutçu, 2007; Topçu, Uygunoğlu, & Ġnce, 

2010; Topçu, Uygunoğlu, & Sivri, 2006; Türk & Bildik, 2001; 

Uygunoğlu & Ünal, 2005; Yaprak & Karacı, 2009; S. Yıldız, 

BölükbaĢ, & KeleĢtemur, 2011b, 2011a; T. Yıldız vd., 2016; T. Yıldız, 

Yıldız, KeleĢtemur, & BölükbaĢ, 2011a; T. Yıldız, Yıldız, KeleĢtemur, 

BölükbaĢ, & Demirel, 2011b; Yörübulut, Doğan, Erdugan, & 

Yörübulut, 2020; Yüzer, AkbaĢ, & Kızılkanat, 2007) 

7 (M. H. Arslan, Ceylan, & Koyuncu, 2011; Koyuncu, 2009) 

8 

(Ali K. Baltacıoğlu, YavaĢ, Civalek, Öztürk, & Akgöz, 2010; Ali 

Kemal Baltacıoğlu, Civalek, Akgöz, & Korkmaz, 2010; Bayraktar & 

Özkal, 2016; Bingöl, Er Akan, Örmecioğlu, & Er, 2020; Çerçevik & 
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ÇalıĢmalar 

AvĢar, 2020; Dikmen, 2017; Kılağız, Baran, & Ulusu, 2006; M. 

Kömür & Altan, 2005; S. M. Nigdeli & BekdaĢ, 2011; Sinan Melih 

Nigdeli & BekdaĢ, 2013; Özsoy & Fırat, 2004; B. Öztürk, Akgöz, 

Baltacıoğlu, Demir, & Civalek, 2010; Pekgökgöz, 2005; Ulusoy, 

2020) 

Tablo 1.3: Türkçe ÇalıĢmaların Metot Matrisi 

Yapay 

Sinir Ağları

Metasezgisel
 Algoritmalar

Bulanık 

Mantık 

Uzman 

Sistemler 

Görüntü 

ĠĢleme 

Destek 

Vektör 

Makineleri 

Yapay Sinir 

Ağları 
47 adet (1) 8 adet (2) 3 adet (3) 1 adet (4)

Metasezgisel 

Algoritmalar 
62 adet (5) 1 adet (6) 

Bulanık Mantık 10 adet (7) 

Uzman Sistemler 2 adet (8) 

Görüntü ĠĢleme 

Destek Vektör 

Makineleri 

(Z. Kaya vd., 2020) Yapay sinir ağları, destek vektör makineleri, karar ağaçları, rassal 

orman 

(Civalek, 2005) Yapay sinir ağları, bulanık mantık metotlu uzman sistem, metasezgisel 

algoritmalar, uzman sistemler 

(Topçu & Sarıdemir, 2008) Yapay sinir ağları, uzman sistem, bulanık mantık 

(T. Yıldız vd., 2016)  Alternatif Model Ağaçları 
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Tablo 1.4: Tablo 1.3‘de SınıflandırılmıĢ ÇalıĢmalar 

 ÇalıĢmalar 

1 

(Açıkgenç vd., 2012; Albayrak, 2011; Alkan Çakıroğlu & Çimen, 2015; Altun vd., 

2004; M. H. Arslan vd., 2011; Bayraktar & Özkal, 2016; BölükbaĢ, 2011; Budak 

& Can, 2005; Çağlar vd., 2005; Civalek & Calayır, 2007; Civalek & Çatal, 2004; 

G. Doğan, 2006; GöğüĢ vd., 2007; Gündüz, 2016; S. Kaya, 2006; KeleĢoğlu, 

2006; KeleĢoğlu & Fırat, 2006; Koçer, 2016; M. A. Kömür vd., 2004; Koyuncu, 

2009; Kubat & Kiraz, 2012; Mazanoğlu & Kandemir Mazanoğlu, 2017; Mohabbi 

Yadollahi vd., 2011; Namlı vd., 2016; Onat & Gul, 2018; Özbakır & Nasuf, 2016; 

Özbayrak, 2008, 2019; Özsoy & Fırat, 2004; ġahin, n.d.; Sertkaya, 2017; Sertkaya 

& Arslan, 2017; SubaĢı vd., 2008; TayĢi vd., 2007; Topçu, Karakurt, vd., 2009; 

Topçu vd., 2010, 2006; Türk & Bildik, 2001; Ülker & Civalek, 2002; Yalçın, 

2020; Yaprak & Karacı, 2009; S. Yıldız vd., 2011b, 2011a; T. Yıldız vd., 2011a, 

2011b; Yörübulut vd., 2020; Yüzer vd., 2007) 

2 

(Ali Kemal Baltacıoğlu vd., 2010; Civalek, 1999; Civalek & Ülker, 2004; F. 

Kaya vd., 2014; Topçu, Canbaz, vd., 2009a, 2009b; Topçu vd., 2007; Ġ. Yılmaz, 

2012) 

3 (Bingöl vd., 2020; Çankaya, 2013; Çankaya vd., 2013) 

4 (H. Erdal, 2015)
 

5 

(AktaĢoğlu & ġahin, 2012; Aktepe, 2019; Artar, 2015, 2016; Artar & Daloğlu, 

2014, 2015; Atabay, 2004; Atabay & Gülay, 2004; Aydın, 2006; BekdaĢ & 

Nigdeli, 2013; Bekiroğlu, 2003; ÇarbaĢ vd., 2011, 2019; ÇarbaĢ & Saka, 2015; 

Çerçevik & AvĢar, 2020; CoĢkun, 2017; Daloğlu vd., 2015; Değertekin & 

Hayalioğlu, 2015; Değertekin vd., 2011, 2006, 2015, 2007, 2013; Değertekin & 

Karaaslan, 2016; Deǧertekin vd., 2006; DeliktaĢ vd., 2009, 2005; Dikmen, 2017; 

E. Doğan vd., 2011; E. Doğan & Saka, 2009, 2013; Erkan Doğan vd., 2013; F. 

Erdal vd., 2016, 2015; Gökdağ & Yıldız, 2012; Hasançebi & Saka, 2010; 

Hayalioǧlu & Değertekin, 2005; IĢık, 2019; Karabörk vd., 2018; KarakaĢ, 2017; 

Kayabekir, 2018; Kaymak, 2019; Malgıt, 2020; S. M. Nigdeli & BekdaĢ, 2011; 

Sinan Melih Nigdeli & BekdaĢ, 2013; Örmecioğlu, 2019; H. T. Öztürk, 2013, 

2020; Paksoy, 2018; Palanci, 2014; S. ġeker vd., 2017; T. ġeker, 2008; Sevim & 

Sönmez, 2014; Sezer, 1987; TayĢi & Arslan, 2011; Toğan, 2004; Toğan & 

Daloğlu, 2006; Toklu, 2013; Türkeli, 2016; Uğur, 2017; Ulusoy, 2020; A. H. 

Yılmaz, 2019)
 

6 (Pekgökgöz, 2005) 

7 

(Alkan Çakıroğlu vd., 2014, 2010; Ballı & ġen, 2014; Ali K. Baltacıoğlu vd., 

2010; Kılağız vd., 2006; M. Kömür & Altan, 2005; Polat & Özel, 2012; SubaĢı 

vd., 2010; Tanyıldızı & Yazıcıoğlu, 2006; Uygunoğlu & Ünal, 2005) 

8 (Ġdemen, 2003; B. Öztürk vd., 2010) 



MÜHENDĠSLĠK BĠLĠMLERĠNDE YENĠ YAKLAġIMLAR    7 

 
1
ġekil 1.1: Türkçe ÇalıĢmaların Yıllara Göre Yayın Türü Ve Sayısı 

 

ĠnĢaat mühendisliği köprü, çok katlı yapı, baraj, fabrika ve hava limanı 

gibi yapıların tamamının projelendirilmesi, yapımı ve iĢletmesi ile 

ilgilenen geniĢ bir mühendislik dalıdır (ġekil 1.2). Yapı mühendisliği 

yapıların dayanıklı, ekonomik, ihtiyaca tam karĢılık verecek Ģekilde 

tasarlanmasını, inĢa edilmesini, bakımını ve onarımını görev edinmiĢ bir 

mühendislik dalıdır. Bu yazıda yapı mühendisliği alanı ile doğrudan 

iliĢkili olduğu düĢünülen yapı, mekanik, yapı malzemeleri ve deprem 

mühendisliği dallarında yapılan çalıĢmalar incelenmiĢtir. Mekanik, 

cisimlerin yük etkisi altındaki davranıĢını inceler ve diğer inĢaat 

mühendisliği dallarının temelini oluĢturur. Yapı malzemeleri alanı her 

türlü yapı malzemesinin imalatını, geliĢtirilmesini ve kontrolünü kapsar. 

Son olarak deprem mühendisliği yapıların depreme karĢı dayanıklı 

tasarlanması ve deprem sırasında can ve mal güvenliğinin sağlanması 

baĢlıklarına yoğunlaĢır. 

                                                            
1 Bu çalıĢmaların dıĢında 1987‘de yayımlanmıĢ bir tez, 1997‘de ve 1999‘da yayımlanmıĢ birer 

makale bulunmaktadır. Bir çalıĢmanın ise türü (makale, bildiri vb.) ve yayımlanma zamanı 

bulunamamıĢtır. 
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İnşaat Mühendisliği

Yapı Mekanik

Hidrolik

Ulaştırma

Geoteknik
Yapı 

Malzemeleri

Yapım 
Yönetimi

Deprem

 
ġekil 1.2: ĠnĢaat Mühendisliği Dalları 

2.  Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi 

Bilgisayar donanımı teknolojisinin artmasıyla beraber yapay zekâ ile 

ilgili yapılan çalıĢmalar da hız kazanmıĢtır. Yapay zekâ; zeki canlıların 

öğrenme, öğrendiğini uygulayabilme, analiz etme ve karar verme gibi 

canlılara has özelliklerin makineler tarafından taklit edilmesi olarak 

tanımlanabilir. Makine öğrenmesi ise yapay zekânın bir dalıdır. Yapay 

zekâ, insan yorumuna ihtiyaç duyarak belli iĢlevleri yerine getirebilir; 

herhangi bir yoruma ihtiyaç duymadan da öğrenebilir ve yorumlama 

yeteneği kazanabilir. Makine öğrenmesi, insan yorumuna ihtiyaç 

duymadan kendi kendine öğrenebilen ve çıkarım yapabilen bir yapay 

zekâ metodudur. Bu çalıĢmada incelenen yapay zekâ metotları ġekil 

2.1‘de gösterilmiĢtir. 

Yapay sinir ağları insan beyninin çalıĢma Ģeklinden esinlenilerek 

oluĢturulmuĢ bir yapıdır. Yapay sinir ağlarında insan sinir hücrelerini 

taklit eden nöronlar ve nöronların birleĢerek oluĢturduğu ağlar vardır. 

Basit bir tanım ile: yapay sinir ağları girdileri bileĢke fonksiyonlar ile 

değerlendirerek çıktılar üretir. Bir yapay sinir ağının tasarımı ve eğitimi 

bu fonksiyonların türü ve katsayıları için uygun değerlerin bulunmasıdır. 

Yapay sinir ağları matematiksel modeli kurulamayan veya kurulması zor 

olan problemlerin girdileri ve çıktıları arasında bir iliĢki bulmada son 

derece kullanıĢlıdır. 
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Yapay Zekâ

Yapay Sinir 
Ağları

Uzman 
Sistemler

Görüntü 
İşleme

Metasezgisel 
Algoritmalar

Bulanık 
Mantık

Destek Vektör 
Makineleri

 
ġekil 2.1: Bu Yazıda Ġncelenen Yapay Zekâ Metotları 

 

Yapay sinir ağlarıyla birlikte en çok yararlanılan yapay zekâ 

yöntemlerinden biri de metasezgisel algoritmalardır. Metasezgisel 

algoritmalar ele alınan problem için verilen kısıtlar altında en iyi çözüme 

yaklaĢmayı sağlayan algoritmalardır. Metasezgisel algoritmalar ile 

çözüm aramak için problemin değiĢkenleri, kısıtlar ve amaç değer(ler)i 

arasında tam ve açık bir matematiksel bağlantı kurmak gerekli değildir. 

Metasezgisel algoritmaları günümüzdeki yerine taĢıyan ve optimizasyon 

alanındaki güncel çalıĢmalarda tercih edilmesini sağlayan büyük ölçüde 

bu özellikleridir. Bulanık mantık canlı sağduyularına benzer Ģekilde 

problemdeki değiĢkenlerin ifade edilebilmesini sağlayan bir yöntemdir. 

Klasik yaklaĢımda bir nesnenin bir küme için üyelik derecesi ya 1 ya da 

0‘dır. Yani nesne o kümenin elemanıdır ya da değildir. Bulanık mantıkta 

ise nesne 0 ile 1 arasında herhangi bir üyelik derecesine sahip 

olabilmektedir. Örneğin, klasik yaklaĢımda hava ya soğuktur ya da 

sıcaktır. Bulanık mantık yaklaĢımında ise hava soğuk ve sıcak olarak 

değerlendirilebilmekle beraber biraz soğuk, ılık ve biraz sıcak olarak da 

değerlendirilebilir. Bulanık mantık problem çözmek için diğer yapay 

zekâ yöntemleri ile birlikte kullanılmaktadır. Bulanık mantıktan en çok 

yararlanılan yapay zekâ yöntemlerinden biri uzman sistemlerdir. Uzman 

sistemler, belirli bir konudaki uzman kiĢilerin o konudaki bilgisine sahip 



10    YAPI MÜHENDĠSLĠĞĠNDE YAPAY ZEKÂ: GEÇMĠġTEN GÜNÜMÜZE…  

olan ve tecrübesini taklit edebilen sistemlerdir. Günümüze kadar daha 

çok, insanlara problemlerin çözümünde fikir vermesi amacı ile 

kullanılmıĢtır. Geleneksel karar yapıları ile basit uzman sistemler 

geliĢtirilebileceği gibi, bulanık mantık, yapay sinir ağları ve metasezgisel 

algoritmalar kullanılarak modern uzman sistemler hazırlanabilir. Görüntü 

iĢleme dijital ortamda bulunan bir görüntünün çeĢitli yöntemler 

kullanılarak iĢlenmesi ve görüntüden bilgi çıkarılması olarak 

tanımlanabilir. Görüntü iĢleme yöntemlerinde görüntü matrisi 

oluĢturularak görüntüde bulunan bilgiler iĢlenebilir ve kullanılabilir 

matematiksel bir ifadeye dönüĢtürülmüĢ olur. Son olarak destek vektör 

makineleri iki sınıf örneği uzayda bir düzlem ile birbirinden ayıran bir 

yöntemdir. Söz edilen düzlemi iki sınıf örneğe de en uzak mesafede 

olacak Ģekilde belirlemek bir optimizasyon problemidir. Bu 

optimizasyon problemi yeterli hassaslıkta çözüme ulaĢtırıldığında iki 

sınıf en iyi Ģekilde ayrılmıĢ olur. 

3. ĠnĢaat Mühendisliğinde Yapay Zekâ konusunda 

Türkçe ÇalıĢmalar 

Yapılan kaynak taraması sonucunda metasezgisel algoritmalar ile 

optimizasyon ve beton dayanımının yapay zekâ metotları ile bulunması 

konusunda çok fazla çalıĢma olduğu görülmüĢtür. Yapı mühendisliği çok 

geniĢ bir çalıĢma alanına sahiptir. Bu kadar geniĢ çalıĢma alanına sahip 

bir dal için araĢtırmacıların neden bu iki konuya çok fazla odaklandığı 

merak konusudur. Bu iki konuda yapılan çalıĢmalar teker teker 

açıklanmamıĢ her alt baĢlığın altında bir paragraf ile özetlenmiĢtir. Yine 

de bazı çalıĢmaların daha iyi anlaĢılabilmesi için açıklanmasına gerek 

duyulmuĢtur. 

3.1. Yapı Dalıyla İlgili Yapay Zekâ Çalışmaları 

Yedi çalıĢma (Aktepe, 2019; Atabay, 2004; Atabay & Gülay, 2004; 

BekdaĢ & Nigdeli, 2013; DeliktaĢ vd., 2009, 2005; H. T. Öztürk, 2020) 

yapı elemanlarının metasezgisel algoritmalar ile optimizasyonu ve üçü 

(KarakaĢ, 2017; H. T. Öztürk, 2013; Palanci, 2014) yapı sistemlerinin 

optimizasyonu konularındadır. 

Budak ve Can betonarme kolon kesitlerinde donatı hesabı için 

yapay sinir ağlarını kullanarak yeni bağıntılar geliĢtirmiĢtir. GeliĢtirdiği 



MÜHENDĠSLĠK BĠLĠMLERĠNDE YENĠ YAKLAġIMLAR    11 

bağıntılarla bulduğu donatı alanlarını, denge denklemlerinden buldukları 

ile karĢılaĢtırmıĢtır. Elde ettiği bağıntılar ile ulaĢtığı sonuçların, denge 

denklemlerinden bulunan sonuçlara çok yakın olduğunu belirtmiĢtir 

(Budak & Can, 2005). Çağlar vd. basit mesnetli, izotropik ve kayma 

donatısız kiriĢlerin kesme dayanımının yapay sinir ağlarıyla bulunması 

konusunda çalıĢmıĢlardır (Çağlar vd., 2005). 

Ballı ve ġen bulanık mantığa sahip uzman sistem tasarlayarak 

cam lifleri ile çapraz takviye edilmiĢ epoksi matrise sahip pimli ya da 

cıvatalı kompozit plaklarda hasar analizi gerçekleĢtirmeyi 

amaçlamıĢlardır. Deneysel çalıĢmaların maliyet ve zaman açısından 

getirdiği olumsuzlukların bulunduğunu belirtmiĢler ve bu olumsuzluklara 

karĢı yapay zekâ teknikleri kullanarak çözüm aramıĢlardır. 

ÇalıĢmalarında daha önce büyük maddi harcamalar ile yapılmıĢ deneysel 

çalıĢmadan elde ettikleri verileri kullanmıĢlardır. OluĢturdukları uzman 

sistem sayesinde zamandan ve maddi kaynaklardan tasarruf ederek iyi bir 

Ģekilde hasar tahmini gerçekleĢtirdiklerini belirtmiĢlerdir (Ballı & ġen, 

2014). 

Koçer fretli kolonların kesme, eğilme ve süneklik kapasitelerinin 

yapay sinir ağları ile belirlenmesi üzerine bir tez yazmıĢtır. Literatürden 

topladığı 79 tane numuneye ait veri setiyle birbirinden farklı yapay sinir 

ağlarını kullanarak kolonların kesme, eğilme ve süneklik kapasitelerini 

tahmin etmiĢtir. Yapay sinir ağları sayesinde literatürdeki deney 

verilerini kullanarak, hasarsız bir Ģekilde, kısa sürede sonuçlara 

ulaĢabildiğini belirtmiĢtir (Koçer, 2016). Sertkaya betonarme ve 

öngerilmeli beton kiriĢlerin kesme kapasitesini tahmin etmek için yapay 

sinir ağlarından yararlanmıĢtır. Mevcut yönetmeliklerdeki bağıntıları 

kullanarak elde ettiği sonuçlar ile yapay sinir ağlarından elde ettiği 

sonuçları karĢılaĢtırmıĢtır. Yapay sinir ağlarının her durumda, 

yönetmeliklere göre kiriĢ kesme kapasitesini daha doğru tahmin ettiği 

sonucuna varmıĢtır (Sertkaya, 2017). Mazanoğlu ile Kandemir-

Mazanoğlu çatlaklı kiriĢlerin yapay sinir ağları ile modellemesi üzerine 

çalıĢmıĢtır. Yapay sinir ağının girdi katmanı çekicin impuls değerleridir. 

Çıktı katmanında kiriĢin ivme cevapları vardır. OluĢturulan model 

sayesinde deney yapmaya gerek kalmadan kiriĢ boyunca ivme cevapları 

tahmin edilmiĢ ve gerçek ölçüm değerleri ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Yazarlar, 

sunulan yöntemin çatlak yerinin belirlenmesi konusunda baĢarılı 

olduğunu belirtmiĢlerdir (Mazanoğlu & Kandemir Mazanoğlu, 2017). 

Sertkaya ve Arslan öngerilmeli betonarme kiriĢlerin kesme 
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kapasitelerinin tahmini için yapay sinir ağlarından yararlanmıĢtır. 

ÇalıĢmada yapay sinir ağları ile deneysel sonuçlara %98.44 oranında 

yakınsama sağlanmıĢtır. TS 3233‘te ise bu baĢarı sadece %74.5‘te 

kalmıĢtır. Yapay sinir ağları ile yönetmeliğe göre daha üstün bir baĢarı 

yakalanmıĢtır (Sertkaya & Arslan, 2017). Yalçın basit mesnetli 

köprülerde hareketli yüklerin köprü kiriĢlerine dağılımı için yapay sinir 

ağlarından yararlanarak formüller elde etmiĢtir. Elde ettiği yük 

katsayılarını AASHTO LRFD‘deki yük katsayıları ile karĢılaĢtırmıĢtır 

(Yalçın, 2020). ÇalıĢma sayıları kullanılan yapay zekâ metotlarına göre 

ġekil 3.1.1‘de, konularına göre ise ġekil 3.1.2‘de görselleĢtirilmiĢtir. 

 

 
ġekil 3.1.1: Yapı Dalındaki ÇalıĢmalarda Kullanılan Metotlar 

 

 
ġekil 3.1.2: Yapı Dalındaki ÇalıĢmaların Konuları 

3.2. Yapı – Mekanik Dalları ile İlgili Yapay Zekâ Çalışmaları 

Üç çalıĢma (F. Erdal vd., 2016, 2015; Türkeli, 2016) yapı elemanlarının 

Yapı Elemanlarının Analizi

Yapı Elemanlarının Optimizasyonu

Diğer

1 2 543 76

Yapı Sistemlerinin Optimizasyonu
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metasezgisel algoritmalar ile optimizasyonu ve yirmi iki çalıĢma (Artar, 

2015; Artar & Daloğlu, 2015; Aydın, 2006; Bekiroğlu, 2003; ÇarbaĢ vd., 

2011; ÇarbaĢ & Saka, 2015; Daloğlu vd., 2015; Değertekin vd., 2011, 

2006; E. Doğan vd., 2011; E. Doğan & Saka, 2013, 2009; Hasançebi & 

Saka, 2010; Hayalioǧlu & Değertekin, 2005; IĢık, 2019; Örmecioğlu, 

2019; Paksoy, 2018; S. ġeker vd., 2017; T. ġeker, 2008; Sezer, 1987; 

TayĢi & Arslan, 2011; Toğan & Daloğlu, 2006) yapı sistemlerinin 

metasezgisel algoritmalar ile optimizasyonu konularındadır. 

Civalek yapay sinir ağları, bulanık mantık metotlu uzman sistem, 

karınca koloni algoritması (metasezgisel algoritma) ve uzman sistem 

kullanarak düzlem kafes sistem çubuklarının optimum boyutlandırılması 

konusunda çalıĢma yapmıĢtır. Elde ettiği sonuçları literatürde bulunan 

önceki çalıĢmalarla karĢılaĢtırmıĢtır. En iyi sonucu bulanık mantık 

metotlu uzman sistem ile yakaladığını ayrıca tavlama benzeĢimi ve 

genetik algoritmalar ile yapılan baĢka çalıĢmalardaki sonuçların da kabul 

edilebilir olduğunu belirtmiĢtir (Civalek, 2005). 

KeleĢoğlu betonarme kiriĢ kesitlerinin yapay sinir ağları ile 

analizi üzerine bir bildiri yayımlamıĢtır. Bildirisinde ankastre kiriĢ ve T 

kesitli tablalı kiriĢ sayısal uygulamalarına yer vermiĢtir. Yapay sinir 

ağları ile elde ettiği sonuçlar ile sayısal çözüm yöntemlerinden elde ettiği 

sonuçları karĢılaĢtırmıĢtır. Yazar, yapay sinir ağlarında yeterli veri seti 

kullanıldığında çok iyi sonuçların elde edildiğini belirtmiĢtir (KeleĢoğlu, 

2006). TayĢi vd. kutu kiriĢ köprülerin serbest titreĢim analizi konusunda 

bir bildiri yayımlamıĢlardır. Farklı geometriler için yapay sinir ağı 

eğittiklerini söylemiĢler ve sonuçların kullanılabilir olduğunu 

belirtmiĢlerdir (TayĢi vd., 2007). Özbayrak kiriĢsiz döĢemelerin yatay 

kuvvetler altında yapay sinir ağları ile analizi konusunda bir tez 

yazmıĢtır. KiriĢsiz döĢemeli sistemlerin yatay kuvvetler altında analizinin 

zor olduğunu ve hata yapma olasılığının yüksek olduğunu belirtmiĢ ve bu 

problemin çözümü için yapay sinir ağlarından yararlanmıĢtır. 

AraĢtırmacı %98.21‘lik bir baĢarı elde ettiğini söylemiĢtir (Özbayrak, 

2008). Onat ve Gul yaptıkları çalıĢmada deprem yüküne maruz 

bırakılmıĢ betonarme dolgu duvarların yapay sinir ağları ile 

modellenmesini ele almıĢtır. Yapay sinir ağları ile dolgu duvarların 

düzlem dıĢı deplasmanı, göçme modu ve göçme limiti tahmin edilmeye 

çalıĢılmıĢtır (Onat & Gul, 2018). Kayabekir yazdığı tezde kiriĢ, kafes 

sistem, çerçeve, istinat duvarı ve kablo gibi yapı elemanları / sistemleri 

için 3 farklı metasezgisel algoritma ile optimizasyon çalıĢması yapmıĢtır 
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(Kayabekir, 2018). ÇalıĢma sayıları kullanılan yapay zekâ metotlarına 

göre ġekil 3.2.1‘de, konularına göre ise ġekil 3.2.2‘de görselleĢtirilmiĢtir. 

 

 
ġekil 3.2.1: Yapı – Mekanik Dalındaki ÇalıĢmalarda Kullanılan Metotlar 

 

 
2
ġekil 3.2.2: Yapı – Mekanik Dallarındaki ÇalıĢmaların Konuları 

 

 

                                                            
2 Aylin Ece Kayabekir‘in 2018 senesinde yazdığı tezde (Kayabekir, 2018) hem yapı sistemlerinin 

hem de yapı elemanlarının optimizasyonu konusu çalıĢılmıĢtır. Bunun için bu yazı ġekil 3.2.2‘de 

ilgili iki kutucuğa da eklenmiĢtir. 

Yapı Sistemlerinin Optimizasyonu

4 8 201612 24

Yapı Elemanlarının Analizi

Yapı Elemanlarının Optimizasyonu

Kutu Kiriş Köprülerin Serbest Titreşim Analizi

2 6 181410 22
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3.3. Mekanik Dalıyla İlgili Yapay Zekâ Çalışmaları 

Bir çalıĢmada (ÇarbaĢ vd., 2019) metasezgisel algoritma ile yapı elemanı 

optimizasyonu yapılmıĢtır. On yedi çalıĢma (Artar, 2016; Artar & 

Daloğlu, 2014; CoĢkun, 2017; Değertekin & Hayalioğlu, 2015; 

Değertekin & Karaaslan, 2016; Değertekin vd., 2015, 2007, 2013; 

Deǧertekin vd., 2006; Erkan Doğan vd., 2013; Kaymak, 2019; Malgıt, 

2020; Sevim & Sönmez, 2014; Toğan, 2004; Toklu, 2013; Uğur, 2017; 

A. H. Yılmaz, 2019) yapı sistemlerinin metasezgisel algoritmalar ile 

optimizasyonu konusundadır.  

Civalek dairesel plakların nöro-fuzzy tekniği ile analizi 

üzerine bir çalıĢma yayımlamıĢtır. (Nöro-fuzzy tekniği yapay sinir 

ağları ile bulanık mantığın birleĢimidir. Veri setleri bulanık mantık 

metodu ile Ģekillendirilerek kullanılır). Yazar üç farklı mesnet koĢulu 

ve yükleme durumu için dairesel plakların moment ve 

deplasmanlarını tahmin etmiĢtir. Elde edilen tahminlerin Prof. Dr. 

Enver Çetmeli‘nin klasik çözümlerine çok yakın olduğunu 

göstermiĢtir (Civalek, 1999). Ülker ve Civalek yapay sinir ağlarını 

kullanarak eksenel yüklü kolonların burkulma analizini 

gerçekleĢtirmiĢlerdir. Elde ettikleri sonuçların duyarlılıklarının yeterli 

olduğunu söylemiĢlerdir. Ayrıca yapay sinir ağlarının genel olarak 

birçok problem için iyi sonuç verdiğini, ağın eğitimi hariç yapılan 

iĢlemlerin klasik programlamaya göre daha basit olmasının avantajlı 

olduğunu belirtmiĢlerdir (Ülker & Civalek, 2002). Civalek ve Çatal 

yapay sinir ağları kullanarak çeĢitli mesnet koĢulları için elastik 

kiriĢlerin statik ve dinamik analizi üzerine çalıĢmıĢlardır. Yapay sinir 

ağları ile elde ettikleri sonuçların, analitik sonuçlara oldukça yakın ve 

tatmin edici doğrulukta olduğunu belirtmiĢlerdir (Civalek & Çatal, 

2004). Civalek ve Ülker yapay sinir ağı ve bulanık mantık metotlarını 

birleĢtirerek (Nöro-fuzzy) dikdörtgen plakların analizi üzerine bir 

çalıĢma yayımlamıĢlardır. OluĢturdukları yöntem ile yaptıkları sayısal 

uygulamalarda plak orta nokta momentlerini ve deplasmanlarını elde 

etmiĢlerdir. Elde ettikleri sonuçlar ANSYS programının verdiği 

sonuçlara çok yakındır (Civalek & Ülker, 2004). 

KeleĢoğlu ve Fırat yapay sinir ağlarını kullanarak iç basınç 

altındaki ince cidarlı çubukların hacminde meydana gelen değiĢimi 

incelemiĢlerdir. Yük, boru çapı ve boru kalınlığını yapay sinir ağının 

girdisi olarak kullanarak kabuğun hacim artıĢı değerlerine ulaĢmaya 

çalıĢmıĢlardır. Elde ettiklerin sonuçların yeterli hassasiyette olduğunu 
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belirtmiĢlerdir (KeleĢoğlu & Fırat, 2006). Kaya yapay sinir ağları ile 

eksenel yüklü kolonların burkulma analizi konusunda çalıĢmıĢtır. Farklı 

mesnet koĢulları için burkulma yükünü veren çok katmanlı sinir ağı 

yapısı ile yeterli sonuçlar elde etmiĢtir (S. Kaya, 2006). Tanyıldızı ve 

Yazıcıoğlu çelik kiriĢlerin plastik analizi için gerekli olan göçme yük 

faktörünün bulanık mantık metotlu uzman sistem ile bulunması üzerine 

bir makale yayımlamıĢlardır. Bulanık sistem ile kiriĢlerdeki dönme açı 

değerlerini ve açı değerleri sayesinde göçme yük faktörünü 

hesaplamıĢlardır. Bulanık mantıklı uzman sistem ile bulunan sonuçların 

klasik yöntemlerle bulunan sonuçlar ile neredeyse aynı olduğunu 

belirtmiĢlerdir (Tanyıldızı & Yazıcıoğlu, 2006). Civalek ve Calayır ince 

dikdörtgen plakların titreĢim frekanslarının yapay sinir ağları ile tahmin 

edilmesi konusundaki çalıĢmalarını yayımlamıĢlardır. Ağın eğitiminde 

kullanılan veriyi literatürdeki diğer çalıĢmalardan toplamıĢlar ve elde 

ettikleri sonuçların sayısal yöntemlerle elde edilen sonuçlara oldukça 

yakın olduğunu söylemiĢlerdir (Civalek & Calayır, 2007). GöğüĢ vd. 

tarafından kaleme alınan çalıĢmada sonlu Ģeritler metodu ve yapay sinir 

ağları ile panellerin burkulma analizi yapılmıĢtır. Sonlu Ģeritler metodu 

ile geliĢtirilen yöntemin çıktıları yapay sinir ağının girdisini 

oluĢturmuĢtur. Böylece farklı panel boyutları için kritik burkulma yükleri 

hesaplanmıĢtır. Kullanılan analiz tekniğinin ve yapay sinir ağlarının 

baĢarısı grafik ve tablolar ile gösterilmiĢtir (GöğüĢ vd., 2007). Albayrak 

yapay sinir ağları ile yanal burkulma etkisi altındaki I kesitli kiriĢlerde 

ideal desteklerin belirlenmesi konusunda bir tez yayımlamıĢtır. Yazar, 

çalıĢmasında yapay sinir ağları hakkında detaylı bilgi vermiĢtir. Yapay 

sinir ağlarının eksik ve hatalı bir bilgi olsa bile sonuç verdiğini, esnek bir 

yapısının olduğunu söylemiĢtir. Yapay sinir ağı için elinde bulunan 262 

veriden farklı sayılarda seçerek eğitimler yapmıĢ ve elde ettiği sonuçları 

açıklamıĢtır. Yanal burkulma etkisi altındaki I kesitli kiriĢlerde ideal 

yanal desteklerin ve burulma desteklerinin belirlenmesi konusundaki 

çalıĢmasında iyi bir doğruluk oranı elde ettiğini sayısal olarak 

açıklayarak belirtmiĢtir (Albayrak, 2011). ÇalıĢma sayıları kullanılan 

yapay zekâ metotlarına göre ġekil 3.3.1‘de, konularına göre ise ġekil 

3.3.2‘de görselleĢtirilmiĢtir. 
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ġekil 3.3.1: Mekanik Dalındaki ÇalıĢmalarda Kullanılan Metotlar 

 
ġekil 3.3.2: Mekanik Dalındaki ÇalıĢmaların Konuları 

3.4. Yapı Malzemeleri Dalıyla İlgili Yapay Zekâ Çalışmaları 

On dört çalıĢmada (Açıkgenç vd., 2012; BölükbaĢ, 2011; Kubat & Kiraz, 

2012; Özbakır & Nasuf, 2016; SubaĢı vd., 2008; Topçu, Karakurt, vd., 

2009; Topçu vd., 2006, 2010; Yaprak & Karacı, 2009; S. Yıldız vd., 

2011a, 2011b; T. Yıldız vd., 2011a, 2011b; Yörübulut vd., 2020) farklı 

katkılara sahip ya da katkısız birbirinden farklı beton tipleri için yapay 

sinir ağları ile, dördünde (Alkan Çakıroğlu vd., 2010; Polat & Özel, 

2012; SubaĢı vd., 2010; Uygunoğlu & Ünal, 2005) bulanık mantıklı 

uzman sistem ile, dördünde (F. Kaya vd., 2014; Topçu, Canbaz, vd., 

2009a, 2009b; Topçu vd., 2007) yapay sinir ağları ve bulanık mantık ile, 

birinde (Topçu & Sarıdemir, 2008) yapay sinir ağları – bulanık mantık – 

uzman sistem ile, birinde (Namlı vd., 2016) dalgacık dönüĢümü yapay 

Yapı Sistemlerinin Optimizasyonu
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sinir ağları ile, birinde (Çankaya vd., 2013) görüntü iĢleme – yapay sinir 

ağları ile ve birinde (H. Erdal, 2015) destek vektör makineleri ve yapay 

sinir ağları ile beton dayanımları belirlenmiĢtir. 

Türk ve Bildik uygun granülometrinin belirlenmesi için yapay 

sinir ağlarını kullanmıĢladır. Sinir ağı çıktı olarak agrega oranlarını 

vermektedir (Türk & Bildik, 2001). Doğan atmosferik korozyonun metal 

yapı malzemeleri üzerindeki korozyon hızının tahminini yapay sinir 

ağları ile gerçekleĢtirmiĢtir (G. Doğan, 2006). Yüzer vd. yüksek sıcaklığa 

maruz betondaki renk değiĢimi ile beton dayanımı arasındaki iliĢkiyi 

bulabilmek için yapay sinir ağlarından yararlanmıĢlardır (Yüzer vd., 

2007). Mohabbi Yadollahi vd. beton elastisite ve kayma modüllerinin 

yapay sinir ağları ile bulunması konusunda bir bildiri yayımlamıĢlardır 

(Mohabbi Yadollahi vd., 2011). Çankaya‘nın yazdığı tez yapay sinir 

ağları ve görüntü iĢleme teknolojisi kullanılarak betonun basınç 

dayanımının, elastisite modülünün ve yaptığı deformasyonların 

bulunması üzerinedir. Yazar görüntü iĢleme ve yapay sinir ağlarıyla 

beton mekanik özelliklerini yüksek doğruluk oranları ile bulabildiğini 

belirtmiĢtir (Çankaya, 2013). Alkan Çakıroğlu vd. kuru karıĢım 

püskürtme betonun elastisite modülünün bulanık mantıklı uzman sistem 

ile tahmin edilmesi konusunda çalıĢmıĢlardır (Alkan Çakıroğlu vd., 

2014). Alkan Çakıroğlu ve Çimen geri seken malzeme ile üretilmiĢ parke 

taĢlarının çekme dayanımlarının yapay sinir ağları ile bulunması 

konusunda çalıĢmıĢlardır (Alkan Çakıroğlu & Çimen, 2015).  

Yıldız vd. farklı oranlarda cam lif bulunduran beton numunelerin 

yarmada çekme dayanımlarını bulmak amacıyla alternatif model ağaçları 

yöntemini kullanmıĢtır. Alternatif model ağaçlarının uzman sistemlerden 

farkı alternatif model ağaçlarının dallar ve tahmin düğümleri içermesidir. 

Düğümlerde sabit belirleyiciler yerine regresyon kullanılmaktadır (T. 

Yıldız vd., 2016). Gündüz çelik tel donatılı betonun kırılma 

parametrelerinin yapay sinir ağları ile incelenmesi üzerine çalıĢmıĢtır. 

Farklı yapay sinir ağlarından aldığı sonuçları karĢılaĢtırmalı olarak 

sunmuĢtur (Gündüz, 2016). Kaya vd. tabakalı kompozit yapıda kırılma 

davranıĢının incelenmesi amacıyla 4 farklı yapay zekâ yöntemi 

kullanmıĢlardır. Bu yöntemler yapay sinir ağları, destek vektör 

makineleri, karar ağaçları ve rassal orman (çok sayıda karar ağacının bir 

yöntemde birleĢtirildiği bir yapay zekâ yöntemi) yöntemleridir (Z. Kaya 

vd., 2020). ÇalıĢma sayıları kullanılan yapay zekâ metotlarına göre ġekil 

3.4.1‘de, konularına göre ise ġekil 3.4.2‘de görselleĢtirilmiĢtir. 
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ġekil 3.4.1: Yapı Malzemeleri Dalındaki ÇalıĢmalarda Kullanılan 

Metotlar 

 

 
ġekil 3.4.2: Yapı Malzemeleri Dalındaki ÇalıĢmaların Konuları 

3.5. Deprem Mühendisliği ile İlgili Yapay Zekâ Çalışmaları 

Tablo 1.1 ve Tablo 1.2‘de gösterilen çalıĢmalardan yapı – deprem, 

mekanik – deprem, malzeme – deprem ve deprem için sınıflandırılmıĢ 

çalıĢmaların tamamı sırayla bu baĢlık altında açıklanmıĢtır. 

ġahin kiriĢ benzeri yapılarda hasar Ģiddetinin ve yerinin tahmin 

edilmesi konusunda çalıĢmıĢtır. Hasar Ģiddet ve yerinin tahmini için 

farklı girdilere sahip yapay sinir ağlarıyla titreĢim temelli verileri 
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kullanmıĢ ve elde ettiği sonuçları grafik ve tablolarla desteklemiĢtir 

(ġahin, n.d.). Ġdemen binaların ağırlık merkezi ile rijitlik merkezi 

iliĢkisini mimari tasarım aĢamasında kuran bir uzman sistem üzerine 

çalıĢmıĢtır. ÇalıĢmasında 1998 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar 

Hakkında Yönetmelik‘i esas almıĢtır. Yazar, oluĢturduğu uzman sistem 

sayesinde binaların kuvvet etkisi altında dönmesinin engellenebileceğini 

belirtmiĢ fakat tasarım sırasında burulmanın yanında depremde tehlike 

oluĢturabilecek diğer etkilerin de göz önüne alınması gerektiğini 

söylemiĢtir (Ġdemen, 2003). Yılmaz Osmanlı Dönemi mimarlık 

eserlerinin restorasyon maliyetlerinin yapay zekâ yöntemleri ile 

belirlenmesi konusunda çalıĢmıĢtır. Yapı biçimi, yapı yüksekliği, yapı 

açıklığı ve hasar düzeyi gibi parametreler kullanmıĢ ve yapısal hasarları 

bulanık mantık ile belirleyerek maliyet tahmini için yapay sinir 

ağlarından yararlanmıĢtır (Ġ. Yılmaz, 2012). AktaĢoğlu ve ġahin kiriĢ 

benzeri yapılarda testere kesiği tipi hasarların tespiti konusunda 

çalıĢmıĢlardır. Hasarın tespit edilebilmesi amacıyla sonlu elemanlar 

yöntemi ile yapıdaki titreĢim karakteristikleri değiĢimlerini incelemiĢler 

ve MATLAB araç kutusundan genetik algoritma ve lineer olmayan 

eniyileme birleĢik sistemini kullanmıĢlardır (AktaĢoğlu & ġahin, 2012). 

Karabörk vd. kaleme aldıkları çalıĢmada çelik yapılarda kullanılan 

diyagonal çelik çaprazların yapay arı kolonisi algoritmasıyla 

optimizasyonu konusunda çalıĢmıĢlardır (Karabörk vd., 2018). Özbayrak 

yatay kuvvetler altındaki betonarme kiriĢsiz döĢemelerde meydana gelen 

eğilme momentlerinin tahmin edilmesi amacıyla yapay sinir ağlarından 

yararlanmıĢtır (Özbayrak, 2019). 

Kömür vd. yapay sinir ağlarını kullanarak betonarme yapıların 

itme analizi konusunda araĢtırma yapmıĢlardır. Yapay sinir ağının 

eğitimi ve testi için 2 açıklığa sahip 4 katlı 76 adet çerçeve sistemi 

kullanmıĢlardır. Yazarlar, yapay sinir ağları ile kapasite eğrilerini ve 

plastik mafsal dağılımlarını bulmuĢlar ve elde ettikleri sonuçları 

Ruaumoko isimli inelastik dinamik analiz programının ürettiği sonuçlar 

ile karĢılaĢtırmıĢlardır. Yapay sinir ağlarından elde ettikleri sonuçların 

tatmin edici olduğunu söylemiĢlerdir (M. A. Kömür vd., 2004). Altun vd. 

tarafından yayımlanmıĢ çalıĢma eĢdeğer deprem yükü etkisindeki 5 katlı 

betonarme bir yapının düzlem çerçeve kesit tesiri değerlerinin yapay sinir 

ağları kullanılarak tahmin edilmesi hakkındadır. Yapay sinir ağları ile 

çeĢitli girdi değerleri iĢlenerek çerçevelerin en olumsuz kesit tesiri 

değerlerinin hesaplanabildiğini söylemiĢlerdir. Buldukları yapay sinir ağı 
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tahmin değerlerinin SAP2000 programı ile bulunan değerler ile yakın 

olduğunu ve matematiksel formüllere gerek kalmadan kesit tesirlerini 

baĢarılı bir Ģekilde hesaplayabildiklerini belirtmiĢlerdir (Altun vd., 2004). 

Gökdağ ve Yıldız kiriĢlerde hasar tespiti için iki farklı metasezgisel 

algoritmanın karĢılaĢtırmasını yapmıĢlardır. CPSO algoritması ile ABC 

algoritmasına göre daha iyi sonuçlar elde edebildiklerini belirtmiĢlerdir 

(Gökdağ & Yıldız, 2012). 

Koyuncu mevcut betonarme binaların performans 

değerlendirmesinin yapılması amacı ile yapay sinir ağlarından 

yararlanmıĢtır. Kullanılan verilerin içerisine beton dayanımını 

eklemediğinde yapay sinir ağının tahmin baĢarısı %72.89‘da kalmıĢtır. 

Beton sınıfının dâhil edilmesi ile beraber %80.46 tahmin baĢarısı elde 

edilmiĢtir. Yazar, yapay zekâ yöntemlerinin kullanılması ile binaların 

deprem performanslarının hem hızlı hem de ekonomik bir Ģekilde 

belirlenebileceğini belirtmiĢtir (Koyuncu, 2009). Arslan vd. 2011 yılında 

beton parametrelerini de dikkate alarak mevcut betonarme yapıların 

performanslarının değerlendirilmesi konusunda bir çalıĢma 

yayımlamıĢlardır. 4 ile 10 kat arasında değiĢen 66 adet betonarme bina 

için yapay sinir ağları ile 2007 Türkiye Deprem Yönetmeliği‘ne göre 

performans sınıflandırması üzerine çalıĢmıĢlardır. Kısa sürede ve 

ekonomik bir Ģekilde %80‘e varan baĢarı ile binaların performans 

değerlendirmesini yaptıklarını belirtmiĢlerdir (M. H. Arslan vd., 2011).  

Özsoy ve Fırat kiriĢsiz döĢemeli betonarme binalarda rüzgâr 

veya depremden oluĢan yatay deplasmanın yapay sinir ağları ile tahmini 

üzerine çalıĢmıĢlardır. SAP2000 programından elde ettikleri veri ile 

yapay sinir ağını eğittiklerini söylemiĢlerdir. Eğittikleri yapay sinir 

ağının test sonuçlarının SAP2000 ile elde edilen sonuçlar ile uyumlu 

olduğunu belirtmiĢlerdir (Özsoy & Fırat, 2004). Kömür ve Altan deprem 

hasarı görmüĢ binaların hasar tespitinin yapılması amacıyla 

oluĢturdukları bulanık mantıklı uzman sistem üzerine bir makale 

yayımlamıĢlardır. Klasik programlamanın keskin ve tavizsiz 

sınırlandırmalarına kıyasla bulanık mantık ile daha iyi sonuçlar 

alınabildiğini söylemiĢlerdir. Klasik yöntem kullanılarak elde edilen bina 

hasar puanları ile bulanık mantıklı bina hasar puanları karĢılaĢtırmalı 

olarak sunulmuĢtur (M. Kömür & Altan, 2005). Pekgökgöz yazdığı tezde 

yapı davranıĢının yarı aktif akıĢkanlı sönümleyiciler ve sismik tabanlı 

yalıtım sistemleri kullanılarak deprem etkisi altında kontrolü konusunda 

araĢtırma yapmıĢtır. AraĢtırmacı bulanık mantığın üyelik 
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fonksiyonlarının sınır değerlerini genetik algoritma ile belirlemiĢtir 

(Pekgökgöz, 2005). Kılağız vd. bulanık mantıklı uzman sistem ile 

deprem hasarı risklerinin belirlenmesi konusunda çalıĢma yapmıĢlardır. 

Çok sayıda parametreyi dikkate alarak oluĢturdukları yöntem ile 

buldukları sonuçların uzman kiĢilerin bulduğu sonuçlarla neredeyse aynı 

olduğunu belirtmiĢlerdir. Bu metodu deprem sigortası primi 

hesaplamasında kullanılması amacıyla tasarladıklarını ifade etmiĢlerdir 

(Kılağız vd., 2006).  Baltacıoğlu vd. bulanık mantık ile giriĢ değerleri 

Ģekillendirilen altı hücreli girdi katmanına sahip yapay sinir ağı ile 

deprem hasarlarının hızlı tespiti konusunda çalıĢmıĢlardır. Elde ettikleri 

sonucun güvenilirlik oranının daha çok veri ile iĢlenerek 

artırılabileceğini, yine de oluĢturdukları metodun var olan hali ile hızlı 

hasar tespiti için kullanılabileceğini belirtmiĢlerdir (Ali Kemal 

Baltacıoğlu vd., 2010). Öztürk vd. mevcut çatlaklara dayalı olarak 

deprem hasarlarının tespiti için bir uzman sistem üzerine çalıĢmıĢlardır. 

OluĢturdukları uzman sistemi Antalya‘daki hasarlı bir bina üzerinde test 

etmiĢlerdir. Yazarlar, uzman sistemin binanın az hasarlı olduğunu fakat 

daha doğru sonuç elde edilebilmesi için verilerin eksik olduğunu 

bildirdiğini belirtmiĢlerdir (B. Öztürk vd., 2010). Baltacıoğlu vd. kaleme 

aldıkları çalıĢmada yirmiden fazla parametre kullanarak bulanık mantık 

tabanlı uzman sistem ile binaların deprem hasar analizinin yapılmasını 

amaçlamıĢlardır. OluĢturdukları programın sonuç vermenin yanında 

sonuçların ne kadar güvenilir olduğunu da sunduğunu belirtmiĢlerdir (Ali 

K. Baltacıoğlu vd., 2010). Nigdeli ve BekdaĢ‘ın 2011 yılında yaptığı 

araĢtırma pasif kütle sönümleyicilerin optimizasyonu konusundadır  (S. 

M. Nigdeli & BekdaĢ, 2011). Aynı araĢtırmacılar ayrıca 2011 yılında 

farklı periyotlu binaların çarpıĢmaması için gereken optimum kütle 

sönümleyicisi tasarımı konusunda çalıĢmıĢlardır. BitiĢik nizam yapıların 

çarpıĢmasının pasif kütle sönümleyiciler ile engellenebilir olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Bunun için özelleĢtirilmiĢ yöntemlerin kullanılması 

gerektiğini yazmıĢlardır (Sinan Melih Nigdeli & BekdaĢ, 2013). 

Bayraktar ve Özkal yapay sinir ağları kullanarak yumuĢak kat 

düzensizliklerinin tespiti konusunda bir çalıĢma yayımlamıĢlardır. 

Yazarlar, yapay sinir ağının eğitimi için 288 adet kat planı 

oluĢturduklarını ve analizleri STA4CAD isimli programla 

gerçekleĢtirdiklerini yazmıĢlardır. Yazarlar, yapay sinir ağının eğitim ve 

test baĢarısının oldukça yüksek olduğunu belirtmiĢlerdir (Bayraktar & 

Özkal, 2016). Dikmen‘in yazdığı tezde konu bitiĢik binaların 
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çarpıĢmaması için viskoz sönümleyicilerin optimum tasarımıdır. Yazar, 

bu konuda yeni bir algoritma geliĢtirdiğini ve 3 farklı metot ile kullandığı 

algoritmayı test ettiğini belirtmiĢtir. Sonuç olarak viskoz sönümleyiciler 

yardımıyla bitiĢik nizam binaların çarpıĢmasının önlenebileceğini 

yazmıĢtır (Dikmen, 2017).  

Bingöl vd. görüntü iĢleme ve derin öğrenme metotlarını 

kullanarak düzensiz taĢıyıcı sistemlerin tespiti konusunda çalıĢmıĢlardır. 

AraĢtırmacılar A1, A2 ve A3 düzensizliklerinin oluĢturulan Ģemalarda 

%92.5 baĢarıyla tespit edilebildiğini belirtmiĢlerdir (Bingöl vd., 2020). 

Çerçevik ve AvĢar makalelerinde karga arama algoritması kullanarak 

izolatör deplasman limitleri aĢılmadan en düĢük tepe ivmesini veren 

izolasyon sisteminin belirlenmesini hedeflenmiĢlerdir. Sonuç olarak 

karga arama algoritması ile yapılan optimizasyon çalıĢmasının geçerliliği 

diğer çalıĢmalarla test edilmiĢ ve yeterli olduğu belirtilmiĢtir (Çerçevik & 

AvĢar, 2020). Ulusoy hibrit kontrollü taban izolasyonlu sistemlerin 

optimizasyonu konusunda çalıĢmıĢtır (Ulusoy, 2020). ÇalıĢma sayıları 

kullanılan yapay zekâ metotlarına göre ġekil 3.5.1‘de, konularına göre 

ise ġekil 3.5.2‘de görselleĢtirilmiĢtir. 

 

 
ġekil 3.5.1: Deprem Mühendisliği Dalındaki  

ÇalıĢmalarda Kullanılan Metotlar 
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ġekil 3.5.2: Deprem Mühendisliği Dalındaki ÇalıĢmaların Konuları 

3.6. Tablo 1.1’de Sınıflandırılmamış İnşaat Mühendisliğinde 

Yapay Zekâ konusunda Türkçe Çalışmalar 

Uygunoğlu ve Yurtçu ―Yapay Zeka Tekniklerinin İnşaat Mühendisliğinde 

Kullanımı” isimli bir makale yayımlamıĢlardır. Makale yapay zekâ 

tekniklerinin bir kısmı hakkında bilgiler vermektedir. Yazarlar, 

makalenin ilerleyen kısımlarında yapay zekâ tekniklerini kullanarak 

uygulamalar yapmıĢ olan kiĢilerin çalıĢmalarını incelemiĢlerdir. 

Makalenin sonunda yapay zekâ tekniklerinin inĢaat mühendisliğinde 

kullanılabilir olup olmadığıyla ilgili açıklamalar yapmıĢlar ve öneriler 

getirmiĢlerdir (Uygunoğlu & Yurtçu, 2006). Arslan ve Emiroğlu 

tarafından 1997 yılında yayımlanan ―Uzman Sistemler ve İnşaat 

Mühendisliğinde Uygulamaları‖ isimli çalıĢmada uzman sistemin ne 

olduğundan, genel özelliklerinden, diğer programlama yöntemlerinden 

farklarının neler olduğundan, uzman sistemin avantaj ve 

dezavantajlarından bahsedilmiĢtir. ÇalıĢmada uzman sistemler ile ilgili 

detaylı bilgi verilmiĢ daha sonra inĢaat mühendisliğinde uzman sistem 

Bina Hasar Tespiti

Deprem Sönümleyicisi ve İzolatörü Optimizasyonu

Diğer

2 4 61 3 75

Bina Performans 
Değerlendirmesi

Yapı Elemanlarında 
Hasar Analizi

Düzensizlik 
Tespiti
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uygulamalarından bahsedilmiĢtir (A. Arslan & Emiroğlu, 1997). 

Tuzcuoğlu‘nun 2003 yılında ―Yapay Zekâ Teknikleri, Depremde 

Kullanılması ve Küme Kuramları‖ baĢlığı ile yayımladığı makalede 

yapay zekâ ve yapay zekânın bazı dalları ile ilgili ayrıntılı bilgi 

verilmiĢtir. Yazar, yapay zekâ tekniklerinin inĢaat mühendisliği 

problemlerinde kullanılabilirliğini göstermek amacıyla bulanık mantık ile 

elastik eğrinin hesaplanması konusunda örnek bir problem çözümü 

göstermiĢtir (Tuzcuoğlu, 2003). 

4. Sonuçlar 

Farklı veri tabanlarında yapılan kaynak taraması sonucunda yapı 

mühendisliğinde yapay zekâ ile ilgili olduğu düĢünülen 141 adet Türkçe 

çalıĢmaya ulaĢılmıĢtır. Bu çalıĢmalar ilgili oldukları inĢaat mühendisliği 

alanlarına, konularına, kullanılan yapay zekâ yöntemlerine ve 

yayımlanma yıllarına göre sınıflandırılmıĢ ve incelenmiĢtir. Bu çalıĢma 

kapsamında ulaĢılan sonuçlar aĢağıda maddeler halinde özetlenmiĢtir. 

 

 UlaĢılan ilk Türkçe yazı 1987 yılında yayımlanmıĢtır. Bu yazı 

çelik çatılarda kafes kiriĢ ve aĢık aralıklarının optimum tasarımı 

konusundadır. Yapay zekânın bir bilim olarak kabul edildiği 

1956 yılı (―Dartmouth Konferansı,‖ n.d.) ve ulaĢabildiğimiz ilk 

Türkçe yazının yayımlandığı 1987 yılı yan yana konduğunda, 

yapı mühendisliğinde yapay zekâ konusunda yapılan 

çalıĢmaların Türkçe olarak sunulmasında oldukça gecikilmiĢtir 

denebilir. 

 UlaĢılan çalıĢmaların %44‘ü (62) mekanik, %39‘u (55) yapı, 

%27‘si (38) yapı malzemeleri ve %17.7‘si (25) deprem 

mühendisliği ve alanlarındadır. Bu oranların toplamının 1 

(%100) etmemesinin sebebi bazı çalıĢmaların birden fazla alana 

giriyor olmasıdır (Tablo 1.1). 

 Kullanılan yöntemler açısından bakıldığında, ulaĢılan 141 

çalıĢmanın %45.4‘ü (64) metasezgisel algoritmalar, %44‘ü (62) 

yapay sinir ağları ve %23.4‘ü (33) ise diğer yöntemler 

kullanılarak yapılmıĢtır. Önceki maddedeki duruma benzer 

Ģekilde, bu oranların da toplamının 1 (%100) etmemesi bazı 

çalıĢmalarda birden fazla yöntemin kullanılmasından 

kaynaklanmaktadır (Tablo 1.3). 
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 Son 3 yılda konu ile ilgili yayımlanan (ve yazarların ulaĢabildiği) 

ortalama çalıĢma sayısının 6.33 çalıĢma/yıl olduğu görülmektedir 

(ġekil 1.1). Bu sonucun yapı mühendisliğinde yapay zekâ 

alanında çalıĢan az sayıda araĢtırmacı olduğunu mu (I), yoksa 

araĢtırmacıların çalıĢmalarını Türkçe sunmayı tercih 

etmediklerini mi (II) gösterdiği incelemeye değer bir konudur. 

Bir baĢlangıç noktası olarak, ikinci düĢüncenin (II) doğru olma 

ihtimalinin daha yüksek olduğu öngörülmektedir. 

 Ġncelenen çalıĢmaların büyük çoğunluğunda yazarlar ele aldıkları 

problemleri baĢarıyla çözüme ulaĢtırdığını belirtmiĢtir. Bu sonuç 

yapı mühendisliği alanı için yapay zekâ tekniklerinin kullanıĢlı 

bir alet çantası olarak düĢünülebileceğini göstermektedir. 

 

DeğiĢkenleri ile çözümleri arasında tam, açık ve/veya doğrudan 

matematiksel iliĢkiler kurulamayan büyük bir ―mühendislik problemleri 

havuzu‖ bulunmaktadır. Yapay zekâ yöntemlerini kullanarak üretilecek 

yeni nesil ürünler (eğitilmiĢ yapay sinir ağı, algoritma, yazılım vb.) 

çeĢitli yapı mühendisliği problemlerinin de içinde bulunduğu bu büyük 

havuzun boĢaltılmasında büyük katkı sağlayabilir. Bu bağlamda konu ile 

ilgili çalıĢmaların desteklenmesi ve daha büyük gruplara ulaĢabilmek 

amacıyla çalıĢma sonuçlarının Türkçe olarak da sunulmasının teĢvik 

edilmesi gerektiği düĢünülmektedir. 
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1. GiriĢ 

ünümüzden 4,5 milyar yıl önce oluĢum aĢamasında Dünya‘nın 

oluĢum sürecinde özellikle yeryüzü Ģekillerinin oluĢmasında 

büyük öneme sahip depremler, biz insanlar için hayatın bir 

gerçeğidir. Türkiye, dünyadaki en büyük deprem kuĢaklarından bir tanesi 

üzerinde bulunmaktadır. GeçmiĢte ülkemizde büyük depremler olmuĢtur. 

Gelecekte de bu tür depremlerin gerçekleĢmesi kaçınılmazdır. Türkiye 

coğrafyasının %92‘si deprem bölgesi içerisindedir. Ayrıca ülke 

nüfusunun %95‘i, büyük sanayi merkezlerinin %98‘i ve barajlarımızın 

%93‘ü deprem bölgesindedir.  

Son 60 yılda depremler sonucunda, 58 binden fazla vatandaĢımız 

hayatını kaybetmiĢ, 122 binden fazla kiĢi yaralanmıĢ ve 411.465 bina 

yıkılmıĢ veya ağır hasar görmüĢtür. Bu da demektir ki depremlerden 

dolayı yılda ortalama 1000 vatandaĢımız hayatını kaybetmekte ve 7 

G 

BÖLÜM 2 
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binden fazla bina yıkılmaktadır [1]. ĠĢte bu acı kayıpları en aza indirmek, 

depremden maddi manevi olarak daha az etkilenmek için ülkemizdeki 

inĢaat mühendislerinin görevi oldukça önemlidir. ĠnĢaat mühendisleri 

olarak inĢa ettiğimiz tüm yapılar (binalar, kara ve demir yolları, köprüler, 

viyadükler, barajlar vb.) zemine oturmaktadır. Dolayısıyla tüm yapılar 

depremden etkilenmektedir. Olası bir deprem durumunda bu yapıların 

mümkün olan en az hasarla ayakta kalmaları ve insan ölümüne sebep 

olmamaları gerekmektedir. Bunun için ülkemizde geçmiĢten günümüze 

çeĢitli deprem yönetmelikleri uygulanmıĢtır. ÇalıĢma kapsamında bu 

yönetmeliklerin geliĢimi, Amerika ve Avrupa yönetmeliklerine göre 

yapılan çalıĢmalar araĢtırılmıĢ ve çalıĢma kapsamında benzerlikler ve 

farklılıklar irdelenmiĢtir. 

2. Türkiye ve Deprem 

Dünya‘nın çekirdeğinde eriyik halde bulunan magma üzerinde yüzen 

tektonik levhaların çarpıĢmaları, birbirlerinin altına dalmaları veya 

üstlerine çıkmaları gibi hareketlerden dolayı beklenmedik bir anda ortaya 

çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve 

bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayına deprem denir. 

Türkiye; Avrasya levhası, Arap levhası, Afrika levhası, Ege 

levhası tarafından çevrelenen Anadolu levhası üzerinde bulunmaktadır. 

Ülkemizde Kuzey Anadolu deprem kuĢağı, Doğu Anadolu deprem 

kuĢağı ve Batı Anadolu deprem kuĢağı bulunmaktadır (ġekil 1). Bu da 

ülkemizi aktif bir deprem ülkesi yapmaktadır.  

 

ġekil 1: Türkiye‘den Geçen Fay Hatları [2] 

 

Kaynak: www.cografyabilimi.gen.tr 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Enerji
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sismik_dalga
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sismik_dalga
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yery%C3%BCz%C3%BC
https://www.cografyabilimi.gen.tr/wp-content/uploads/2017/11/ScreenHunter_33.bmp
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2.1. Türkiye Deprem Yönetmelikleri Tarihçesi 

Ülkemizde belirli zamanlarda deprem yönetmelikleri çıkarılmıĢtır. Bu 

yönetmelikler gerektiğinde revize edilmiĢlerdir. Ülkemizde yayınlanan 

deprem yönetmelikleri Tablo 1‘de verilmiĢtir. 

 

Tablo 1:Türkiye Deprem Yönetmelikleri [3] 

Yıl Yönetmelik Adı 

1940 
Zelzele Mıntıkalarında Yapılacak ĠnĢaata Ait Ġtalyan Yapı 

Talimatnamesi 

1944  Zelzele Mıntıkaları Muvakkat Yapı Talimatnamesi 

1949  Türkiye Yersarsıntısı Bölgeleri Yapı Yönetmeliği 

1953  Yersarsıntısı Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 

1962  
Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 

(ABYYHY) 

1968  
Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 

(ABYYHY) 

1975  
Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 

(ABYYHY) 

1998  
Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 

(ABYYHY) 

2007  
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 

(DBYBHY) 

2016  Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-Taslak) 

2018  Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) 

Kaynak: GeçmiĢten Günümüze Afet Yönetmelikleri ve  

Uygulamada KarĢılaĢılan Tasarım Hataları 

3. TDY-2018’in ASCE 7-16 ve Eurocode-8’e göre 

farklılıklarının karĢılaĢtırması 

Bu çalıĢma kapsamında Türk deprem yönetmeliği referans alınarak;  

 Deprem risk haritaları, 

 Yerel Zemin Sınıfları,  

 Yatay Elastik Tasarım Spektrumu,  

 DüĢey Elastik Tasarım Spektrumu,  

 Bina Kullanım Sınıfı ve Bina Önem Katsayısı,  

 Düzensizlikler,  

 TaĢıyıcı Sistem DavranıĢ Katsayıları,  
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 Etkin Kesit Rijitliği Çarpanları,  

 Hareketli Yük Kütle Katılım Katsayısı,  

 

maddeler halinde belirtilen dokuz alt baĢlık altında incelenmiĢ ve 

değerlendirmeler yapılmıĢtır. 

3.1. Deprem Tehlike Haritaları 

TBDY-2018‘de deprem hesapları için gereken değerler her yapı için 

yapının bulunduğu arsanın koordinatlarına göre belirlenmektedir. Bu 

değerlere ulaĢmak için  https://tdth.afad.gov.tr adresinde raporlama 

sekmesinden arsa içerisindeki enlem ve boylam yazılarak gerekli 

değerler raporlanır (ġekil 2). 

 

ġekil 2: Türkiye Deprem Tehlike Haritaları [4] 

 

Kaynak: https://tdth.afad.gov.tr 

 

ASCE 7-16‘da deprem hesabı için gereken değerler BirleĢik Devletler 

Jeoloji Enstitüsü (USGS), Bina Deprem Güvenlik Konseyi (BSSC) ve 

Amerikan ĠnĢaat Mühendisleri Birliği (ASCE) iĢbirliğiyle Amerika 

BirleĢik Devletleri‘nin her bölgesi için ayrı ayrı olarak detaylandırılmıĢ 

haritalardan elde edilmektedir. Bu haritalar yönetmelik içerisinde olduğu 

gibi, https://earthquake.usgs.gov/hazards/designmaps/pdfs adresinden de 

ulaĢmak mümkündür (ġekil 3). 

 

https://tdth.afad.gov.tr/
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ġekil 3: Amerika BirleĢik Devletleri Deprem Tehlike Haritası [5] 

Kaynak: www.usgs.gov 

Eurocode-8‘i kullanan her ülke kendi ulusal otoritelerince hazırlanan 

sismik haritaları kullanmaktadır. Ayrıca tanım gereği her bölgedeki 

tehlikenin sabit olduğu varsayılmaktadır. Eurocode-8 uygulamalarının 

çoğunda, A tipi zeminlerin maksimum yer hızı değeri referans alınmıĢtır. 

Zayıf sismik etki durumunda, azaltılmıĢ veya basitleĢtirilmiĢ sismik 

tasarım prosedürleri bazı yapı tipleri ve sınıfları için kullanılabilmektedir 

(ġekil 4). 

ġekil 4: Avrupa Deprem Tehlike Haritası [6] 

Kaynak: www.efehr.org
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3.2. Yerel Zemin Sınıfları 

TBDY-2018‘de zeminler altı grupta incelenmiĢtir (Tablo 2). F tipi 

zeminler sahaya özel araĢtırma gerektiren zeminlerdir. Her zemin 

sınıfının tanımı ve zemin parametreleri tablo olarak verilmiĢtir. Bu 

parametreler temelin veya kazığının altından itibaren üst otuz metre 

kalınlığındaki zemin tabakası için belirlenmektedir.  

 

Tablo 2:TBDY-2018‘deki Yerel Zemin Sınıflandırması 

Kaynak: TBDY-2018 (s. 343) 

Zemin 

Sınıfı 
Tanım 

Üst 30 metrede ortalama 

(V
S
)30 

[m/s] 

(N
60

)30 

[darbe/30 cm] 

(c
u )30 

[kPa] 

ZA Sağlam, sert kayalar > 1500 – – 

ZB Az ayrıĢmıĢ, orta sağlam kayalar 
760–

1500 
– – 

ZC 

Çok sıkı kum, çakıl ve sert kil 

tabakaları veya ayrıĢmıĢ, çok 

çatlaklı zayıf kayalar 

360–760 > 50 > 250 

ZD 
Orta sıkı – sıkı kum, çakıl veya 

çok katı kil tabakaları 
180–360 15–50 70–250 

ZE 

GevĢek kum, çakıl veya yumuĢak 

– katı kil tabakaları veya PI>20 ve 

w>% 40 koĢullarını sağlayan 

toplamda 3 metreden daha kalın 

yumuĢak kil tabakası (cu<25 kPa) 

içeren profiller 

<180 <15 <70 

ZF 

Sahaya özel araĢtırma ve değerlendirme gerektiren zeminler: 

1) Deprem etkisi altında çökme ve potansiyel göçme riskine sahip 

zeminler (sıvılaĢabilir zeminler, yüksek derecede hassas killer, 

göçebilir zayıf çimentolu zeminler vb.), 

2) Toplam kalınlığı 3 metreden fazla turba ve/veya organik içeriği 

yüksek killer, 

3) Toplam kalınlığı 8 metreden fazla olan yüksek plastisiteli (PI >50) 

killer, 

4) Çok kalın (> 35 m) yumuĢak veya orta katı killer. 
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ASCE 7-16‘da altı adet zemin sınıfı vardır. Bunlardan F tipi zeminler 

sahaya özel araĢtırma gerektiren zeminleri tanımlanmaktadır. Dikkate 

alınan parametreler üst otuz metre için hesaplanmaktadır (Tablo 3). 

 

Tablo 3: ASCE 7-16‘deki Yerel Zemin Sınıflandırması 

Zemin 

Sınıfı 

Tanım vs N veya 

Nch 

su 

A Sert kaya >5.000ft/s NA NA 

B Kaya 
2.500-5.000 

ft/s 
NA NA 

C 
Çok yoğun zemin ve 

yumuĢak kaya 

1.200-2.500 

ft/s 

< 600 

ft/s 

> 2.000 

lb/ft2 

D Sert zemin 600-1.200 ft/s 
15-50 

blows/ft 

1.000-2.000 

lb/ft2 

E 

10 fitten kalın ve aĢağıdaki 

karakteristiklerdeki her 

zemin 

  - plastiklik indeksi Pl>20 

  - nem muhtevası w≥ %40 

  - drenajsız kesme dayanımı 

su<500 lb/ft2 

< 600 ft/s 

 

<15 

blows/ft 

 

< 1.000 

lb/ft2 

 

F Sahaya özel araĢtırma gerektiren zeminler 

Not:1 ft=0.3048 m; 1 ft/s=0.3048 m/s; 1 lb/ft2 =0.0479 kN/m2 

Kaynak: ASCE 7-16 (s. 204) 

 

Eurocode-8‘de A, B, C, D ve E olmak üzere beĢ adet zemin sınıfı vardır. 

Zeminlerin sınıflandırılması tablodan ve formüllerden arazi deneyleri 

sonucunda elde edilmektedir. Ayrıca S1 ve S2 olmak üzere iki adet özel 

zemin türü belirlenmiĢtir. Tüm zemin sınıflarına ait parametreler Tablo 

4‘te verilmiĢtir. 
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Tablo 4: Eurocode-8‘deki Yerel Zemin Sınıflandırması 

Zemin 

Sınıfı 
Tanım 

vs,30 

(m/s) 

NSPT 

(blows/30cm) 

cu 

(kPa) 

A 

Yüzeyde en fazla 5 metrelik zayıf 

malzeme içeren kaya veya kaya 

benzeri jeolojik oluĢumlar 

>800 - - 

B 

Derinlikle birlikte mekanik 

özelliklerin kademeli olarak 

artmasıyla karakterize edilen, 

kalınlığı en az birkaç on metre olan 

çok yoğun kum, çakıl veya çok sert 

kil birikintileri 

360-

800 
>50 >250 

C 

Onlarca veya yüzlerce metre 

kalınlığa sahip yoğun veya orta 

yoğunlukta kum, çakıl veya sert kilin 

derin birikintileri 

180-

360 
15-50 

70-

250 

D 

GevĢek-orta kohezyonsuz zemin 

birikintileri (bazı yumuĢak 

kohezyonlu tabakalar) veya ağırlıklı 

olarak yumuĢak-sert kohezyonlu 

zemin 

<180 <15 <70 

E 

C veya D tipi zeminlerin vs 

değerlerine sahip, 5-20 metre arası 

derinlikte, daha sert malzemenin 

vs>800 m/s değerine sahip alüvyonlu 

katmanları içeren zeminler 

   

S1 

Yüksek plastisite indeksi (PI> 40) ve 

yüksek su içeriğine sahip yumuĢak 

kil/siltlerden oluĢan veya en az 10 m 

kalınlığında bir katman içeren 

zeminler 

<100 - 
10-

20 

S2 

SıvılaĢtırılabilir zemin, hassas kil 

çökeltileri veya A - E veya S1 

tiplerine dahil olmayan diğer 

herhangi bir zemin profili 

   

Kaynak: Eurocode-8 (p. 1, s. 34) 

3.3. Yatay Elastik Tasarım Spektrumu 

TBDY-2018‘de dikkate alınan herhangi bir deprem yer hareketi düzeyi 

için yatay elastik tasarım ivme spektrumunun ordinatları olan yatay 
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elastik tasarım spektral ivmeleri Sae(T), doğal titreĢim periyoduna bağlı 

olarak yerçekimi ivmesi [g] cinsinden yönetmelikte verilen denklemler 

üzerinden hesaplanmaktadır (Tablo 5). Burada TA ve TB köĢe 

periyotlarıdır. Yönetmelik burada sabit yer değiĢtirme bölgesine geçiĢ 

periyodunun TL=6 saniye olarak alınmasını istemektedir.  

 

Tablo 5: Tasarım Spektral Ġvmesi Hesabı 

Tasarım spektral ivme hesabı Periyot Aralığı 

Sae (T )= [0.4+0.6(T/TA)]SDS           (0≤T≤TA) 

Sae (T )= SDS                                                  (TA≤T≤TB) 

Sae (T )= SDl/T                              (TB≤T≤TL) 

Sae (T )= (SDlTL)/T2                      (TL≤T) 

Kaynak: TBDY 2018 

 

Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası üzerinden AFAD resmi sitesinde 

koordinata göre harita spektral ivme katsayıları raporlanmaktadır. Bu 

değerler kısa periyot için Ss, uzun periyot için Sl sembolleriyle 

gösterilmektedir. Harita spektral ivme katsayıları yardımıyla tasarım 

spektral ivme katsayıları SDS ve SDl yönetmelikte verilen formülle 

bulunmaktadır (Formül 1-2). Yatay Elastik Tasarım Spektrumu Eğrisi 

ġekil 5‘te verilmiĢtir. 

 SDS= SSFS  (1) 

 SDl= SlFl (2) 

Burada Fs ve Fl sırası ile kısa periyot ve 1 saniye periyotları için 

tanımlanan yerel zemin etki katsayılarıdır. Kısa ve uzun periyot için yerel 

zemin etki katsayılarının bulunmasına yarayan tablolar yönetmelikte 

mevcuttur (Tablo 6-7). Ara değerlerin hesabı için doğrusal enterpolasyon 

uygulanmalıdır.  

 

Tablo 6: Fs Katsayısı 

Yerel 

Zemin 

Sınıfı 

Kısa Periyot Bölgesi Ġçin Yerel Zemin Etki Katsayısı Fs 

Ss ≤ 

0.25 

Ss= 

0.50 
Ss= 0.75 Ss= 1.00 Ss= 1.25 Ss≥ 1.50 

ZA 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

ZB 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

ZC 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 
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ZD 1.6 1.4 1.2 1.1 1.0 1.0 

ZE 2.4 1.7 1.3 1.1 0.9 0.8 

ZF Sahaya özel zemin davranıĢ analizi yapılacaktır 

Kaynak: TBDY-2018 (s. 8) 

 

Tablo 7: F1 Katsayısı 

Yerel 

Zemin 

Sınıfı 

1.0 Saniye Periyot Ġçin Yerel Zemin Etki Katsayısı F1 

S1 ≤ 

0.10 

S1= 

0.20 

S1= 

0.30 

S1= 

0.40 

S1= 

0.50 

S1 

≥0.60 

ZA 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

ZB 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

ZC 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 

ZD 2.4 2.2 2.0 1.9 1.8 1.7 

ZE 4.2 3.3 2.8 2.4 2.2 2.0 

ZF Sahaya özel zemin davranıĢ analizi yapılacaktır 

Kaynak: TBDY-2018 (s. 8) 

 

ġekil 5: Yatay Elastik Tasarım Spektrumu Eğrisi 

 
Kaynak: TBDY-2018 (s. 9) 

 

ASCE 7-16‘da yatay elastik tasarım spektral ivmeleri için kullanılan 

formüller TBDY-2018‘de de kullanılmıĢtır ve aynı spektrum eğrisi 

mevcuttur (ġekil 6). ASCE 7-16‘da kısa ve uzun periyot için tasarım 

spektral ivme değerleri SDS ve SDl hesaplanırken 2/3 katsayısıyla 

azaltılmaktadır (Formül 5-6). Formüllerdeki Fa ve Fv, sırasıyla kısa ve 
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uzun periyot için belirlenen yerel zemin etki katsayılarıdır (Formül 3-4). 

Bu katsayıları gösteren tablolar TBDY-2018‘de de kullanılmıĢtır. ASCE 

7-16‘da sadece F türü zeminler değil, Sl= 1,0 saniye ve daha büyük 

olduğu durumlardaki E türü zeminlere özel Ģartlar koymuĢtur (Tablo 8-

9). ASCE 7-16‘daki Bölüm 11.4.8‘de tanımlanan bu Ģartlar aĢağıdaki 

gibidir; 

 

 Sismik izolasyonlu ve sönümleme sistemli yapılarda Sl değerinin 

0,6‘dan büyük veya eĢit olduğu durumlar 

 Ss değeri 1,0‘dan büyük eĢit olduğu, E sınıfı zemine oturan 

yapılar 

 Sl değeri 0,2‘den büyük eĢit olduğu D ve E sınıfı zeminlere 

oturan yapılar 

 SMS= FaSs (3) 

 SMl= FvSl (4) 

 SDS= (2/3)SMS (5) 

 SD1= (2/3)SM1 (6) 

Sabit yer değiĢtirme bölgesine geçiĢ periyodu olan (TL) değeri TBDY-

2018‘deki gibi sabit bir değer değildir, Amerika BirleĢik Devletleri 

Jeoloji AraĢtırmaları Kurumu (United States Geological Survey-USGS) 

tarafından ABD‘nin her yeri için özel olarak hazırlanmıĢ haritalardan 

belirlenmiĢtir.  
 

Tablo 8: Fa Değerleri 

Yerel 

Zemin 

Sınıfı 

Kısa Periyot Bölgesi Ġçin Yerel Zemin Etki Katsayısı Fa 

Ss ≤ 

0.25 

Ss= 

0.50 

Ss= 

0.75 
Ss= 1.00 Ss= 1.25 Ss≥ 1.50 

A 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

B 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

C 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 

D 1.6 1.4 1.2 1.1 1.0 1.0 

E 2.4 1.7 1.3 
(Bkz. 

11.4.8) 

(Bkz. 

11.4.8) 

(Bkz. 

11.4.8) 

F Sahaya özel zemin davranıĢ analizi yapılacaktır 

Kaynak: ASCE 7-16 (s. 84) 
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Tablo 9: Fv Değerleri 

Yerel 

Zemin 

Sınıfı 

1.0 Saniye Periyot Ġçin Yerel Zemin Etki Katsayısı Fv 

S1 ≤ 

0.10 

S1= 

0.20 
S1= 0.30 

S1= 

0.40 

S1= 

0.50 

S1 

≥0.60 

A 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

B 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

C 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 

D 2.4 2.2 2.0 1.9 1.8 1.7 

E 4.2 
(Bkz. 

11.4.8) 

(Bkz. 

11.4.8) 

(Bkz. 

11.4.8) 

(Bkz. 

11.4.8) 

(Bkz. 

11.4.8) 

F Sahaya özel zemin davranıĢ analizi yapılacaktır 

Kaynak: ASCE 7-16 (s. 84) 

 

ġekil 6: Yatay Elastik Tasarım Spektrumu Eğrisi 

 
Kaynak: ASCE 7-16 (s. 84) 

 

Eurocode-8‘de sismik hareketin yatay bileĢenleri için elastik tepki 

spektrumu Se(T) aĢağıdaki ifadelerle tanımlanmıĢtır (Tablo 10). 

 

Tablo 10: Se(T) Değerleri 

Elastik Tepki Spektrumu Periyot Aralığı 

Se(T)= ag.S[1+(T/TB)(2.5η-1)] (0≤T≤TB) 

Se(T)= 2.5ag.S.η                                    (TB≤T≤TC) 

Se(T)= 2.5ag.S.η(TC/T)                          (TC≤T≤TD) 

Se(T)= 2.5ag.S.η[(TC/TD)/T2]                 (TD≤T≤4s) 

Kaynak: Eurocode-8 
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Burada; Se(T): Elastik tepki spektrumunu, T: Doğrusal tek serbestlik 

dereceli sistemin titreĢim periyodunu, ag: A tipi zemin üzerinde tasarım 

yer ivmesini (ag = γI.agR), TB: Sabit spektral ivme periyodunun alt 

sınırını, TC: Sabit spektral ivme periyodunun üst sınırını, TD: Spektrumun 

sabit yer değiĢtirme tepki aralığının baĢlangıcını tanımlayan değeri, S: 

Zemin faktörünü, η: % 5 viskoz sönümleme için referans değeri η= 1 

olan sönümleme düzeltme faktörünü temsil etmektedir. 

TB, TC, TD ve zemin faktörü S, elastik eğrinin Ģeklini zemin 

türüne göre tanımlanır. Ayrıca beĢ zemin türü içinde Type-1 ve Type-2 

olmak üzere iki adet spektrum değerleri Tablo 11‘de, Önerilen Spektrum 

Eğrileri ġekil-7‘de verilmiĢtir. Yüzey dalga büyüklüğü (Ms), 5,5‘ten 

büyük olmayan en etkili depremler için Type-2 türündeki spektrumun 

kullanılması tavsiye edilmiĢtir.  

 

Tablo 11: Tip-1 ve Tip-2 Spektrumu için Parametre Değerleri 

Zemin 

Sınıfı 

Tip-1 Spektrumu Değerleri Tip-2 Spektrumu Değerleri 

 S TB(s) TC(s) TD(s) S TB(s) TC(s) TD(s) 

A 1.00 0.15 0.40 2.00 1.00 0.05 0.25 1.20 

B 1.20 0.15 0.50 2.00 1.35 0.05 0.25 1.20 

C 1.15 0.20 0.60 2.00 1.50 0.10 0.25 1.20 

D 1.35 0.20 0.80 2.00 1.80 0.10 0.30 1.20 

E 1.40 0.15 0.50 2.00 1.60 0.05 0.25 1.20 

Kaynak: Eurocode-8 (s. 38-39) 

 

ġekil 7: Tip-1 ve Tip-2 Ġçin Önerilen Spektrum Eğrisi 

 
Kaynak: Eurocode-8 (s.39) 

Tip-1 Tip-2 
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3.4. Düşey Elastik Tasarım Spektrumu 

TBDY-2018‘de herhangi bir deprem yer hareketi düzeyi için düĢey 

elastik tasarım ivme spektrumunun ordinatları olan düĢey elastik tasarım 

spektral ivmeleri SaeD(T), yatay deprem yer hareketi için tanımlanan kısa 

periyot tasarım spektral ivme katsayısına ve doğal titreĢim periyoduna 

bağlı olarak yerçekimi ivmesi [g] cinsinden verilen denklemlerle 

hesaplanır (Formül 7-9). DüĢey elastik tasarım spektral ivme hesabı için 

kullanılan formüller Tablo 12‘de, düĢey spektrum eğrisi ise ġekil-8‘de 

verilmiĢtir. 
 

Tablo 12: SaeD(T) Hesabı  

Yerçekimi ivme formülü Doğal titreĢim periyot aralığı 

SaeD(T)= [0.32+0.48(T/TAD)]SDS             (0≤T≤TAD) 

SaeD(T)= 0.8SDS                                                      (TAD≤T≤TBD) 

SaeD(T)= 0.8SDS(TBD/T)                       (TBD≤T≤TLD) 

Kaynak: TBDY-2018 

Bu denklemde düĢey spektrum köĢe periyotları TAD ve TBD ile 

gösterilmektedir. TLD formülü de aĢağıdaki formüllerde verilmiĢtir. 

 TAD=TA/3 (7) 

 TBD= TB/3 (8) 

 TLD= TL/2 (9) 

 

ġekil 8: DüĢey Spektrum Eğrisi 

 
Kaynak: TBDY-2018 (s. 11) 
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ASCE 7-16‘da dikkate alınacak dikey yer hareketlerinin uygulanması 

için kullanılacak formüller ve spektrum eğrisi yönetmelik 11.9‘da 

belirtilmiĢtir. Buradaki gerekenlerin sadece C, D, E ve F deprem tasarım 

sınıflarında kullanılması gerektiği vurgulanmıĢtır. Dikey etki tasarım 

spektrumunun kullanılması standart tarafında istenildiği ve zemine özel 

prosedürlerin kullanılmadığı durumlarda, dikey etki spektral ivmesi tablo 

13‘te verilen formüllerden hesaplanır. 

 

Tablo 13: Dikey Etki Spektral Ġvme Hesabı 

Dikey Periyot Değeri (Tv) Dikey Etki Spektral Ġvme formülü 

Tv  ≤ 0,025 s SaMv= 0,3CvSMS  

0,025s < Tv  <0,05 s SaMv=20CvSMS(Tv−0,025)+0,3CvSMS 

0,05 s < Tv  <0,15 s SaMv= 0,8CvSMS 

0,15 s < Tv  <2,0 s SaMv= 0,8CvSMS(0,15/Tv)
0,75 

 

Bu formüllerde; Cv: Ss değerine bağlı tanımlanmıĢ etken, SMS: Kısa 

periyottaki spektral etki ivme parametresi, Tv: TitreĢim dikey 

periyodudur. Bunlara ait parametreler tablo 14‘te ve düĢey spektrum 

eğrisi Ģekil-9‘da verilmiĢtir. 

 

Tablo 14: Cv Değerleri Tablosu 

Kısa Periyotta HaritalandırılmıĢ 

MCEr Spektral Etki Parametresi 

Zemin Sınıfı 

A B C D E F 

Ss≥ 2.0 0.9 1.3 1.5 

Ss= 1.0 0.9 1.1 1.3 

Ss= 0.6 0.9 1.0 1.1 

Ss= 0.3 0.8 0.8 0.9 

Ss≤ 0.2 0.7 0.7 0.7 

Not: Ss ara değerleri için doğrusal enterpolasyon kullanılacaktır. 

Kaynak: ASCE 7-16 (s. 87) 
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ġekil 9: DüĢey Spektrum Eğrisi 

 
Kaynak: ASCE 7-16 (s. 540) 

 

Eurocode-8‘de sismik etkinin düĢey bileĢeni, Sve(T), bir elastik tepki 

spektrumu olarak çeĢitli ifadelerden türetilmiĢtir (Tablo 15). 

 

Tablo 15: Sve(T) Hesabı 

Sve(T) formülü Periyot aralığı 

Sve(T)= avg[1+(T/TB)(3.0η-1)] (0≤T≤TB) 

Sve(T)= 3.0avg.η (TB≤T≤TC) 

Sve(T)= 3.0avg.η(TC/T) (TC≤T≤TD) 

Sve(T)= 3.0avg.η(TC.TD)/T2                              (TD≤T≤4s) 

Kaynak: Eurocode-8 

 

Bu formüllerdeki değerler her ülke için farklılık gösterebileceğinden 

Eurocode-8 kullanan ülkelerin kendi ulusal ekinde yer alan değerlerin 

kullanılması önerilmektedir. DüĢey elastik spektrum tanımlarken de tıpkı 

yatay spektrumdaki gibi Tip-1 ve Tip-2 olmak üzere iki farklı spektrum 

önerilmiĢtir. DüĢey spektrum için önerilen parametre değerleri tablo 

16‘da verilmiĢtir. Buradaki Tip-1 ve Tip-2 tanımı yatay spektrumdakiyle 

aynıdır. A, B, C, D ve E türü zeminler için önerilen değerler bir tabloda 

verilmiĢtir. Bu değerlerin özel zemin türleri olan S1 ve S2 için 

kullanılamayacağı belirtilmiĢtir. 
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Tablo 16: DüĢey Spektrum Ġçin Önerilen Parametre Değerleri 

Spektrum avg/a TB(s) TC(s) TD(s) 

Type-1 0.90 0.05 0.15 1.00 

Type-2 0.45 0.05 0.15 1.00 

Kaynak: Eurocode-8 (p. 1, s. 41) 

3.5. Bina Kullanım Sınıfı ve Bina Önem Katsayısı  

TBDY-2018‘de binanın kullanım amacına göre üç adet Bina Kullanım 

Sınıfı (BKS) tanımlanmıĢ ve her birine karĢılık sabit bir Bina Önem 

Katsayısı (I) tablo 17‘de verilmiĢtir.  

 

Tablo 17: Bina Kullanım Sınıfı ve Bina Önem Katsayıları 

Bina 

Kullanım 

Sınıfı 

Binanın Kullanım Amacı Bina Önem 

Katsayısı (I 

) 

BKS= 1 

Deprem sonrası kullanımı gereken binalar, 

insanların uzun süreli ve yoğun olarak 

bulunduğu binalar, değerli eĢyanın 

saklandığı binalar ve tehlikeli madde içeren 

binalar 

a) Deprem sonrasında hemen kullanılması 

gerekli binalar (Hastaneler, dispanserler, 

sağlık ocakları, itfaiye bina ve tesisleri, 

PTT ve diğer haberleĢme tesisleri, 

ulaĢım istasyonları ve terminalleri, 

enerji üretim ve dağıtım tesisleri, vilayet, 

kaymakamlık ve belediye yönetim 

binaları, ilk yardım ve afet planlama 

istasyonları) 

b) Okullar, diğer eğitim bina ve tesisleri, 

yurt ve yatakhaneler, askeri kıĢlalar, 

cezaevleri, vb. 

c) Müzeler 

d) Toksik, patlayıcı, parlayıcı, vb. 

özellikleri olan 

maddelerin bulunduğu veya depolandığı 

binalar 

1.5 
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BKS= 2 

Ġnsanların kısa süreli ve yoğun olarak 

bulunduğu binalar 

AlıĢveriĢ merkezleri, spor tesisleri, sinema, 

tiyatro, konser salonları, ibadethaneler, vb. 

1.2 

BKS= 3 

Diğer binalar; BKS=1 ve BKS=2 için verilen 

tanımlara girmeyen diğer binalar (Konutlar, 

iĢyerleri, oteller, bina türü endüstri yapıları, 

vb.) 

1.0 

Kaynak: TBDY-2018 (s. 15) 

 

ASCE 7-16‘da binanın kullanım türüne göre dört adet risk kategorisi 

belirlenmiĢtir. Binaya uygun risk kategorisine göre yapı için kar, buz ve 

deprem gibi faklı etkilere karĢı önem katsayıları tanımlanmıĢtır. Ayrıca 

ASCE 7-16‘daki Risk Kategori I ve II, TBDY 2018‘de BKS=3 olarak 

tanımlanmıĢtır. Risk kategorileri tablo 18‘de, önem faktörleri ise tablo 

19‘da verilmiĢtir. 

Tablo 18: Risk Kategorileri 

Bina veya Yapının Kullanım Amacı 
Risk 

Kategorisi 

Göçme durumunda dahi insan hayatı için düĢük risk 

içeren yapılar 
I 

I, III ve IV risk kategorisi dıĢındaki tüm yapılar II 

Göçme durumunda insan hayatı için önemli risk 

oluĢturan yapılar 

 

 

 

 

III 

Göçme durumunda önemli bir ekonomik etkiye ve/veya 

günlük sivil yaĢamın büyük ölçüde kesintiye uğramasına 

neden olma potansiyeline sahip risk kategorisi IV‘e 

dahil olmayan yapılar 

(Tehlikeli yakıtlar, tehlikeli kimyasallar, tehlikeli atıklar 

gibi maddeleri iĢlemek, iĢlemek, depolamak, kullanmak 

veya bertaraf etmek veya patlayıcılar ,bunlarla sınırlı 

olmamak üzere, üretim yapan tesisler dahil) madde 

miktarının yetkili kurumlar tarafından belirlenen eĢik 

miktarını aĢtığı ve serbest bırakılması halinde halk için 

tehdit oluĢturmaya yeterli olduğu durumlarda zehirli 

veya patlayıcı maddeler içeren, risk kategorisi IV‘e 

dahil olmayan yapılar 
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Temel tesisler olarak belirlenen yapılar 

IV 

(Tehlikeli yakıtlar, tehlikeli kimyasallar, tehlikeli atıklar 

gibi maddeleri iĢlemek, iĢlemek, depolamak, kullanmak 

veya bertaraf etmek veya patlayıcılar ,bunlarla sınırlı 

olmamak üzere, üretim yapan tesisler dahil) yetkili 

kurumlar tarafından belirlenen eĢik miktarını aĢan ve 

serbest bırakıldığında halk için tehdit oluĢturmaya 

yetecek kadar yüksek derecede toksik madde içeren 

yapılar 

Risk kategorisi IV‘teki diğer yapıların iĢlevselliğini 

korumak için gerekli yapılar 

Kaynak: ASCE 7-16 (s. 4) 

 

Tablo 19: Önem Faktörleri 

Risk 

Kategorisi 

Kar Önem 

Faktörü, (Is) 

Buz Önem 

Faktörü-

Kalınlık, (Ii) 

Buz Önem 

Faktörü-

Rüzgar, (Iw) 

Sismik 

Önem 

Faktörü, (Ie) 

I 0.80 0.80 1.00 1.00 

II 1.00 1.00 1.00 1.00 

III 1.10 1.15 1.00 1.25 

IV 1.20 1.25 1.00 1.50 

Kaynak: ASCE 7-16 (s. 5) 

 

Eurocode-8‘de binalar deprem sonrası aldıkları hasarın insan hayatını 

etkilemesine göre dört sınıfa ayrılmıĢtır. Bu sınıflar tabloda verilmiĢtir. 

Her sınıf için önem katsayıları açıklanmıĢtır. Bina önem sınıfı II olan 

yapılar için önem katsayısının tanım gereği 1,0 alınması gerektiği 

söylenmiĢtir. Önem katsayılarının farklı sismik bölgelerdeki ülkeler için 

deprem sonrası göreceği hasara göre değiĢebileceği vurgulanmıĢtır. I, III 

ve IV sınıfı yapılar için önem katsayılarının sırasıyla 0,8, 1,2 ve 1,4 

olarak alınması önerilmiĢtir (Tablo 20). 
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Tablo 20: Önem Sınıfları ve Önem Katsayıları 

Önem 

Sınıfı 
Tanım 

Önem 

Katsayısı 

I 
Toplum güvenliği için düĢük öneme sahip 

yapılar (tarımsal yapılar v.b.) 
0.8 

II Diğer kategorilere ait olmayan sıradan yapılar 1.0 

III 

Okullar, toplantı salonları, kültürel enstitüler 

gibi çökme ile iliĢkili sonuçlar açısından sismik 

direnci önemli olan binalar 

1.2 

IV 

Hastaneler, itfaiyeler, enerji tesisleri gibi deprem 

anında hasar görmemesi sivillerin hayatı için 

hayati öneme sahip binalar 

1.4 

Kaynak: Eurocode-8 (p. 1, s. 53) 

3.6. Düzensizlikler 

TBDY-2018‘de depreme karĢı olumsuz davranıĢ sergilediklerinden 

dolayı düzensiz binaların yapımından kaçınılması istenmiĢtir. Planda (A 

tipi) ve düĢey doğrultuda (B tipi) tanımlanan düzensizlikler tablo olarak 

verilmiĢtir (Tablo 21). 

 

Tablo 21: TBDY-2018‘de göre düzensizliklerin tanımı  

Planda Düzensizlikler (A Tipi) 

A1 Burulma Düzensizliği: 

- Birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için, herhangi 

bir kattaki en büyük göreli kat ötelemesinin o kattaki aynı 

doğrultudaki ortalama göreli ötelemeye oranının 1,2‘den büyük 

olması durumudur. 

A2 DöĢeme Süreksizlikleri:  

Herhangi bir kattaki döĢemede; 

- Merdiven ve asansör boĢlukları dahil, boĢluk alanları toplamının kat 

brüt alanının 1/3‘ünden fazla olması durumu, 

- Deprem yüklerinin düĢey taĢıyıcı sistem elemanlarına güvenle 

aktarılabilmesini güçleĢtiren yerel döĢeme boĢluklarının bulunması 

durumu,    
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- DöĢemenin düzlem içi rijitlik ve dayanımında ani azalmaların olması 

durumudur. 

A3 Planda Çıkıntılar Bulunması:  

Bina kat planlarında çıkıntı yapan kısımların birbirine dik iki 

doğrultudaki boyutlarının her ikisinin de, binanın o katının aynı 

doğrultulardaki toplam plan boyutlarının %20'sinden daha büyük olması 

durumudur. 

DüĢeyde Düzensizlikler (B Tipi) 

B1 -KomĢu Katlar Arası Dayanım Düzensizliği (Zayıf Kat):  

Betonarme binalarda, birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi 

birinde, herhangi bir kattaki toplam etkili kesme alanı‘nın, bir üst kattaki 

toplam etkili kesme alanı‘na oranı olarak tanımlanan Dayanım 

Düzensizliği Katsayısı ηci‘nin 0.80‘den küçük olması durumudur. 

B2 -KomĢu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği (YumuĢak Kat):  

Birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için, bodrum katlar 

dıĢında, herhangi bir i‘inci kattaki ortalama göreli kat ötelemesi oranının 

bir üst veya bir alt kattaki ortalama göreli kat ötelemesi oranına 

bölünmesi ile tanımlanan Rijitlik Düzensizliği Katsayısı ηki‘nin 2.0‘den 

fazla olması durumu. 

B3 -TaĢıyıcı Sistemin DüĢey Elemanlarının Süreksizliği: 

TaĢıyıcı sistemin düĢey elemanlarının (kolon veya perdelerin) bazı 

katlarda kaldırılarak kiriĢlerin veya guseli kolonların üstüne veya ucuna 

oturtulması, ya da üst kattaki perdelerin altta kolonlara oturtulması 

durumudur. 

Kaynak: TBDY-2018 (s. 20) 
 

ASCE 7-16‘da yatayda ve düĢeyde olmak üzere iki ana grupta 

düzensizlikler belirlenmiĢtir. Her iki grup için hangi bölümlere 

bakılacağı ve hangi deprem tasarım sınıfının kullanılacağını gösteren 

tablolar verilmiĢtir (Tablo 22). 

 

Tablo 22: ASCE 7-16‘da göre düzensizliklerin tanımı 

Düzensizlik 

Tipi 

Planda Düzensizlikler 

1a 

Burulma Düzensizliği: Maksimum kat ötelenmesinin 

olduğu kattaki ötelenmenin, ortalama kat ötelemesine 

oranının 1,2‘den fazla olduğu durumdur. 

1b AĢırı Burulma Düzensizliği: Maksimum kat ötelenmesinin 
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olduğu kattaki ötelenmenin, ortalama kat ötelemesine 

oranının 1,4‘den fazla olduğu durumdur. 

2 

Girintili KöĢe Düzensizliği: Yapıda belirli bir 

doğrultudaki girinti uzunluğunun, aynı doğrultudaki 

toplam uzunluğa oranının %15‘ten büyük olduğu 

durumdur. 

3 

BoĢluklu Diyafram Düzensizliği: Diyaframdaki boĢluk 

alanının brüt diyafram alanına oranı %50‘den büyük veya 

etkin diyafram rijitliğinin bir kattan diğer kata %50‘den 

fazla değiĢmesi durumudur. 

4 

Planda Çıkıntı Düzensizliği: DüĢey elemanlardan en az 

birinin yatay kuvvet direnci doğrultusunda planda çıkıntı 

yapacak Ģekilde bulunması durumudur. 

5 

Paralel Olmayan Sistem Düzensizliği: Dikey yanal 

kuvvete dirençli elemanların sismik kuvvete dirençli 

sistemin ana ortogonal eksenlerine paralel olmaması 

durumudur. 

 DüĢeyde Düzensizlikler 

1a 

YumuĢak Kat Düzensizliği:  

Bir katın yanal rijitliğinin bir üst katın rijitliğinin 

%70‘inden daha az olması veya üstteki üç katın ortalama 

rijitliğinin %80‘inden az olması durumudur. 

1b 

AĢırı YumuĢak Kat Düzensizliği:  

Bir katın yanal rijitliğinin bir üst katın rijitliğinin 

%60‘ından daha az olması veya üstteki üç katın ortalama 

rijitliğinin %70‘inden az olması durumudur. 

2 

Kütle Düzensizliği:  

Herhangi bir katın etkin kütlesinin, komĢu katın etkin 

kütlesinin %150‘sinden fazla olması durumudur. 

3 

Dikey Geometri Düzensizliği:  

Herhangi bir kattaki sismik kuvvete karĢı dirençli sistemin 

yatay boyutunun komĢu katın %130‘undan fazla olması 

durumudur. 

4 

Yanal Kuvvete Dirençli Dikey Elemanda Düzlem Ġçi 

Düzensizlik:  

Dikey sismik kuvvete karĢı dirençli elemanlarda 

devrilmeye sebebiyet verecek çıkıntıların bulunması 

durumudur. 
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5a 

Yanal Mukavemette Süreksizlik - Zayıf Kat Düzensizliği: 

Herhangi bir kattaki yanal dayanımın bir üst kattakinin 

%80‘inden az olması durumudur. Kat yanal dayanımı, söz 

konusu yön için kat kesmesini paylaĢan tüm sismik 

dirençli elemanların toplam yanal dayanımıdır. 

5b 

Yanal Mukavemette Süreksizlik-AĢırı Zayıf Kat Düzensizliği:  

Kat yanal dayanımının üst kattakinin %65‘inden az olması 

durumudur. Kat yanal dayanımı, söz konusu yön için kat 

kesmesini paylaĢan tüm sismik dirençli elemanların 

toplam yanal dayanımıdır. 

Kaynak: ASCE 7-16 (s. 95,97) 
 

Eurocode-8‘de gereksinimler ve kriterler kısmında düzensizlikler planda 

düzensizlikler ve düĢeyde düzensizlikler olmak üzere ikiye ayrılmıĢtır. 

Dolgu duvarlardan kaynaklanan planda düzensizlik durumlarının dikkate 

alınması istenmiĢtir. Dolgu duvarların yaptığı kot düzensizliklerinin de 

dikkate alınması istenmiĢtir (Tablo 23). 

 

Tablo 23: Eurocode-8‘de göre düzensizliklerin tanımı 

Planda Düzensizlikler 

Oldukça düzensiz, asimetrik veya üniform olmayan dolgulardan 

kaçınılmalıdır. 

Simetrik olmayan dolgulardan dolayı planda ciddi düzensizlikler 

oluĢması durumunda yapının analizi için mekansal modeller kullanılmalı 

ve dolgular analize dahil edilmelidir. 

BoĢluklu dolgular da analize dahil edilmelidir. 

Dolgu duvarları düzenli bir Ģekilde dağıtılmadıklarında, ciddi bir 

düzensizlik oluĢturacak Ģekilde değil, bu düzensizlikler 2,0 katsayısıyla 

artırılarak hesaba katılabilir. 

DüĢeyde Düzensizlikler 

Eğer düĢeyde önemli ölçüde düzensizlikler varsa (bir veya daha fazla 

kattaki dolguların diğerlerine kıyasla önemli ölçüde azaltılması gibi), 

ilgili katların düĢey elemanlarındaki sismik etkiler artırılmalıdır. 

Eğer daha kesin bir model kullanılmazsa,  hesaplanan sismik etkiler η 

büyütme faktörüyle büyütülür (Formül 10).  

Kaynak: Eurocode-8 
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 η = (1+ ∆VRw/ΣVEd) ≤ q (10) 

Burada; ∆VRw: Ġlgili kattaki yığma duvarların direncinin üst kattakilere 

oranla toplam azaltılması, ΣVEd: Ġlgili katın tüm dikey taĢıyıcı 

elemanlarına etki eden kesme kuvvetlerinin toplamıdır. Eğer yukarıdaki 

formülde η değeri 1.1 değerinden küçük çıkarsa sismik etkilerin 

değiĢtirilmesine gerek yoktur. 

3.7. Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayıları 

TBDY 2018‘de de farklı taĢıyıcı sisteme sahip binalar için taĢıyıcı sistem 

davranıĢ katsayısı (R) ve dayanım fazlalığı katsayısı (D), bina yükseklik 

sınıfı (BYS)‘ye bağı olarak tablolardan sabit değerler olarak 

okunmaktadır (Tablo 27). TBDY 2018‘de binalar deprem hesabında bina 

toplam yüksekliği (HN) ve Deprem Tasarım Sınıfı (DTS)‘na bağlı olarak 

sekiz sınıfa ayrılmıĢtır (Tablo 26). Burada BYS=1 sınıfı yüksek binalar 

sınıfına girmektedir. Bina Yükseklik Sınıfı (BYS) tablodan Deprem 

Tasarım Sınıfı (DTS)‘na bağlı olarak bulunur. Deprem Tasarım Sınıfı 

(DTS), standart tasarım deprem yer hareketi (DD-2) için kısa periyot 

tasarım spektral ivme katsayısına (SDS) bağlı olarak tablodan belirlenir 

(Tablo 25). SDS değeri SDS=SS.FS formülünden hesaplanmaktadır. Deprem 

yer hareketi düzeyleri tablo 24‘te verilmiĢtir. 

 

Tablo 24: Deprem Yer Hareketi Düzeyleri 

Deprem Yer 

Hareketi Düzeyi 

50 Yılda 

AĢılma 

Ġhtimali (%) 

Tekrarlanma 

Periyodu (yıl) 
Tanım 

DD-1 2 2475 

Göz önüne alınan en 

büyük deprem yer 

hareketi 

DD-2 10 475 
Standart tasarım 

deprem yer hareketi 

DD-3 50 72 
Sık deprem yer 

hareketini 

DD-4 68 43 
Servis deprem yer 

hareketi 

Kaynak: TBDY-2018 
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Tablo 25: Deprem Tasarım Sınıfları 

DD-2 Deprem Yer Hareketi Düzeyinde Kısa 

Periyot Tasarım Spektral Ġvme Katsayısı (SDS ) 

Bina Kullanım Sınıfı 

BKS= 1 BKS= 2.3 

SDS< 0.33 DTS= 4a DTS= 4 

0.33≤ SDS <0.50 DTS= 3a DTS= 3 

0.50≤ SDS <0.75 DTS= 2a DTS= 2 

0.75≤ SDS DTS= 1a DTS= 1 

Kaynak: TBDY-2018 (s. 16) 

 

Tablo 26: Bina Yükseklik Sınıfları 

Bina 

Yükseklik 

Sınıfı 

Bina Yükseklik Sınıfları ve Deprem Tasarım Sınıflarına 

Göre Tanımlanan Bina Yükseklik Aralıkları [m] 

DTS 1, 1a, 2, 2a DTS 3, 3a DTS 4, 4a 

BYS= 1 HN >70 HN >91 HN >105 

BYS= 2 56<HN≤70 70<HN≤91 91<HN≤105 

BYS= 3 42<HN≤56 56<HN≤70 56<HN≤91 

BYS= 4 28<HN≤42 42<HN≤56 

BYS= 5 17.5<HN≤28 28<HN≤42 

BYS= 6 10.5<HN≤17.5 17.5<HN≤28 

BYS= 7 7<HN≤10.5 10.5<HN≤17.5 

BYS= 8 HN≤7 HN≤10.5 

Kaynak: TBDY-2018 (s. 17) 
 

Yukarıdaki tablolardan deprem tasarım sınıfı ve bina yükseklik sınıfı 

bulunduktan sonra deprem hesaplarında kullanılacak taĢıyıcı sistem 

davranıĢ katsayıları tablodan seçilir. AĢağıda örnek olarak süneklik 

düzeyi yüksek yerinde dökme betonarme yapılar için kullanılacak 

davranıĢ katsayıları tablosu verilmiĢtir. 
 

Tablo 27: R ve D Katsayıları 

Bina TaĢıyıcı Sistemi R D BYS 

A11. Deprem etkilerinin tamamının moment 

aktaran süneklik düzeyi yüksek betonarme 

çerçevelerle karĢılandığı binalar 

8 3 
BYS≥ 

3 

A12. Deprem etkilerinin tamamının süneklik düzeyi 

yüksek bağ kiriĢli (boĢluklu) betonarme perdelerle 

karĢılandığı binalar 

7 
2.

5 

BYS≥ 

2 
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A13. Deprem etkilerinin tamamının süneklik düzeyi 

yüksek boĢluksuz betonarme perdelerle karĢılandığı 

binalar 

6 
2.

5 

BYS≥ 

2 

A14. Deprem etkilerinin moment aktaran süneklik 

düzeyi yüksek betonarme çerçeveler ile süneklik 

düzeyi yüksek bağ kiriĢli (boĢluklu) betonarme 

perdeler tarafından birlikte karĢılandığı binalar 

8 
2.

5 

BYS≥ 

2 

A15. Deprem etkilerinin moment aktaran süneklik 

düzeyi yüksek betonarme çerçeveler ile süneklik 

düzeyi yüksek boĢluksuz betonarme perdeler 

tarafından birlikte karĢılandığı binalar 

7 
2.

5 

BYS≥ 

2 

A16. Deprem etkilerinin tamamının çatı 

düzeyindeki bağlantıları mafsallı olan ve yüksekliği 

12 m‘yi geçmeyen süneklik düzeyi yüksek 

betonarme kolonlar tarafından karĢılandığı tek katlı 

binalar 

3 2 - 

Kaynak: TBDY-2018 (s. 35) 
 

ASCE 7-16‘da kısa periyot (SDS) ve 1 saniyelik periyot (SD1) tasarım 

spektral ivme katsayılarına bağlı olarak iki ayrı sismik tasarım sınıfı 

belirleme tablosu mevcuttur ve tasarımın daha zorlayıcı olana göre 

yapılması istenmektedir (Tablo 28). SDS ve SD1 için tanımlanan bu 

tablolar TBDY-2018‘de 2/3 azaltma katsayısı hariç aynen kullanılmıĢtır. 

Farklı sismik tasarım sınıfındaki farklı taĢıyıcı sistemlere sahip yapılar 

için tepki spektrumu katsayısı R, dayanım fazlalığı katsayısı Ω0 ve yer 

değiĢtirme büyütme faktörü Cd yardımıyla bina yükseklik sınırları ve 

kullanılacak yöntemler oldukça kapsamlı bir tabloda belirtilmiĢtir (Tablo 

29).  
 

Tablo 28: Kısa Periyot ve 1  

Saniyelik Periyot Ġçin Deprem Tasarım Sınıfları 

SDS Değeri 
Risk Kategorisi 

SDl Değeri 
Risk Kategorisi 

I-II-III IV I-II-III IV 

SDS < 0.167 A A SDl < 0.067 A A 

0.167≤ SDS <0.33 B C 0.067≤ SDl <0.133 B C 

0.33≤ SDS <0.50 C D 0.133≤ SDl <0.20 C D 

0.50≤ SDS D D 0.20≤ SDl D D 

Kaynak: ASCE 7-16 (s. 85) 
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Tablo 29: DavranıĢ Katsayıları 

Sismik Kuvvete Dirençli Sistem 

Bina Yüksekliğine Bağlı TaĢıyıcı 

Sistem Sınırları, hn (ft) 

Sismik Tasarım Kategorisi 

TaĢıyıcı Sistem R Ω0 Cd B C D E F 

Özel Betonarme 

Perdeler 
5 2.5 5 SY SY 160 160 100 

Tipik Betonarme 

Perdeler 
4 2.5 4 SY SY ĠV ĠV ĠV 

Özel Betonarme 

Çerçeveler 
7 2.5 5.5 SY SY SY SY SY 

Tipik Betonarme 

Çerçeveler 
6 2.5 5 SY SY ĠV ĠV ĠV 

SY: Sınır Yok; ĠV: Ġzin Verilmez 

Kaynak: ASCE 7-16 (s. 90) 

 

Eurocode-8‘de betonarme taĢıyıcı sistemler yatay sismik kuvvet altındaki 

davranıĢlara göre aĢağıdaki gibi sınıflandırılmıĢtır; 

 

 Çerçeve Sistem 

 Perdeli Çerçeve Sistem 

 Sünek Perdeli Sistem 

 Hafif GüçlendirilmiĢ Perdeli Sistem 

 Ters Sarkaçlı Sistem 

 Burulmaya KarĢı Esnek Sistem 

 

Burulma açısından esnek olan sistemler hariç, betonarme binalar bir 

yatay doğrultudan diğerine tek bir yapısal sistem olarak 

sınıflandırılabilir. Ġlk dört tip sistem minimum burulma rijitliği 

düzensizliğini her iki yatay doğrultuda da sağlamalıdır. DüĢey 

elemanların plana düzgün Ģekilde dağıldığı perdeli çerçeve sistemlerde 

minimum burulma rijitliği düzensizliğinin analitik olarak kontrolüne 

gerek yoktur. Eğer yapısal sistem hafif güçlendirilmiĢ perdeli sisteme 

uygun değilse o zaman sistemdeki tüm perdeler sünek perde olarak 

detaylandırılır. TaĢıyıcı sistemler için davranıĢ katsayılarının hesabında 

kullanılan bir formül tanımlanmıĢtır (Formül 11).  

 q=qokw≥ 1.5 (11) 
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Burada qo taĢıyıcı sistem türüne göre ve düĢeydeki düzenlilik durumuna 

göre belirlenen temel davranıĢ katsayısı, kw ise perdeli taĢıyıcı 

sistemlerde hâkim olan hasar modunu gösteren faktördür. DüĢeyde 

düzenli binalar için qo değerleri farklı taĢıyıcı sistemler için kullanılacak 

temel davranıĢ katsayısı tablo 30‘da verilmiĢtir. Ayrıca tablo 30‘daki 

hesaplarda kullanılan αu/α1 değerleri tablo 31‘de erilmiĢtir. 

 

Tablo 30: q0 Değerleri 

TaĢıyıcı Sistem Orta Sünek Yüksek Sünek 

Çerçeve sistem, perdeli çerçeve sistem, 

birleĢik perde sistem 
3.0αu/α1 4.5αu/α1 

Ayrık perde sistem 3.0 4.0αu/α1 

Burulmaya karĢı esnek sistem 2.0 3.0 

Ters sarkaçlı sistem 1.5 2.0 

α1; Diğer tüm tasarım kuvvetleri sabit kalırken, yapıdaki herhangi bir 

elemanın eğilme direncine ilk önce ulaĢmak için yatay sismik tasarım 

kuvvetinin çarpıldığı değer 

αu; Diğer tüm tasarım kuvvetleri sabit kalırken, genel yapısal istikrarsızlığın 

geliĢmesi için yeterli sayıda bölümde plastik mafsallar oluĢturmak için yatay 

sismik tasarım kuvvetinin çarpıldığı değerdir. αu faktörü, doğrusal olmayan 

statik (itme) genel analizinden elde edilebilir. 

Kaynak: Eurocode-8 (p. 1, s. 82) 

 

Tablo 31: αu/α1 Değerleri 

TaĢıyıcı Sistem Tanım αu/α1 

Çerçeve veya 

çerçeveye 

eĢdeğer sistem 

Tek katlı yapılar 1.1 

Çok katlı, tek açıklıklı çerçeveler 1.2 

Çok katlı, çok açıklıklı veya çerçeveye 

eĢdeğer ikili sistemler 

1.3 

Perde veya 

perdeye eĢdeğer 

ikili sitem 

Yatay doğrultu baĢına sadece iki tane 

ayrık perde içeren perde sistemler 

1.0 

Diğer ayrık perde sistemler 1.1 

Perdeye eĢdeğer ikili veya birleĢik perde 

sistemler 

1.2 

Kaynak: Eurocode-8 
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3.8. Etkin Kesit Rijitliği Çarpanları 

TBDY-2018‘de Dayanıma Göre Tasarım yapılırken betonarme taĢıyıcı 

sistem elemanlarının kesit özelliklerinin modellenmesinde tablo 32‘de 

verilen etkin kesit rijitliği çarpanlarının kullanılmasını istenmektedir. 

Ayrıca tabloda verilen her iki çarpanda hesap modelinde göz önüne 

alınmalıdır. Yönetmelikte etkin kesit rijitlikleri çarpanlarının yalnızca 

deprem etkisini içeren yük birleĢimleri içerisinde yer alan ve bu 

birleĢimlere giren yükler altındaki hesaplamalarda kullanılmaları 

istenmektedir. 

 

Tablo 32: Etkin Kesit Rijitliği Çarpanları 

Betonarme TaĢıyıcı Sistem Elemanı Etkin Kesit Rijitliği Çarpanı 

Perde – DöĢeme (Düzlem Ġçi) Eksenel Kayma 

Perde 0.50 0.50 

Bodrum perdesi 0.80 0.50 

DöĢeme 0.25 0.25 

Perde – DöĢeme (Düzlem DıĢı) Eksenel Kayma 

Perde 0.25 1.00 

Bodrum perdesi 0.50 1.00 

DöĢeme 0.25 1.00 

Çubuk eleman Eksenel Kayma 

Bağ kiriĢi 0.15 1.00 

Çerçeve kiriĢi 0.35 1.00 

Çerçeve kolonu 0.70 1.00 

Perde (eĢdeğer çubuk) 0.50 0.50 

Kaynak: TBDY-2018 (s. 47) 

 

ASCE 7-16‘da etkin rijitlik çarpanları tablo 33‘te verilmiĢtir. Bu 

çarpanlar sadece deprem hesabında çatlayan kesitin rijitliğini 

hesaplamada kullanılır. 
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Tablo 33: Etkin Rijitlik Çarpanları 

Eleman 
Doğrusal Modeller Doğrusal Olmayan Modeller 

Eksenel Eğilme Kesme Eksenel Eğilme Kesme 

Düzlem içi taĢıyıcı 

perde 
1.0EcAg 0.75EcIg 0.4EcAg 1.0EcAg 0.35EcIg 0.2EcAg 

Düzlem dıĢı 

taĢıyıcı perde 
- 0.25EcIg - - 0.25EcIg - 

Düzlem içi bodrum 

perdesi 
1.0EcAg 1.0EcIg 0.4EcAg 1.0EcAg 0.8EcIg 0.2EcAg 

Düzlem dıĢı 

bodrum perdesi 
- 0.25EcIg - - 0.25EcIg - 

KiriĢ 1.0EcAg 0.5EcIg 0.4EcAg 1.0EcAg 0.3EcIg 0.4EcAg 

Kolon 1.0EcAg 0.7EcIg 0.4EcAg 1.0EcAg 0.7EcIg 0.4EcAg 

Kaynak: ASCE 7-16 

 

Eurocode-8 göre, betonarme elemanlardaki çift doğrusal kuvvet-

deformasyon iliĢkisinin elastik rijitliği, çatlamıĢ kesitlerinkine ve donatı 

akmasının baĢlamasına karĢılık gelmelidir. ÇatlamıĢ kesitlerin daha 

doğru bir analizi yapılmadıkça, betonarme elemanların elastik eğilme ve 

kayma direnci özelliklerinin, çatlaksız elemanın karĢılık gelen 

rijitliğinin% 50'si olarak alınmasını önermektedir (Tablo 34). 

 

Tablo 34: Kesit Rijitlikleri 

Eleman ÇatlamamıĢ ÇatlamıĢ 

Kolon Ig 0.5Ig 

KiriĢ Ig 0.5Ig 

Perde Ig 0.5Ig 

Kaynak: Eurocode-8 

3.9. Hareketli Yük Kütle Katılım Katsayısı 

TBDY-2018‘de hareketli yüklerin kütleye katılımı yapılırken belirli 

katsayılarla düzenlenmektedir (Tablo 35). Yönetmelik bu konuda 

endüstri binalarındaki sabit duran ekipmanların ağırlıkları için n= 1,0 

alınmasını, vinç kaldırma yüklerinin kat ağırlıklarının hesabında göz 

önünde bulunmamasını istemektedir. 
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Tablo 35: Hareketli Yük Kütle Katılım Katsayısı 

Binanın Kullanım Amacı  n 

Depo, antrepo, vb.  0.80 

Okul, öğrenci yurdu, spor tesisi, sinema, tiyatro, konser salonu, 

ibadethane, lokanta, mağaza, vb.  
0.60 

Konut, iĢyeri, otel, hastane, otopark, vb. 0.30 

Kaynak: TBDY-2018 (s. 47) 

 

ASCE 7-16‘da çatı hareketli yükleri hariç diğer tüm minimum üniform 

yayılı yüklerin yönetmelikteki kurallara göre azaltılmalarına izin 

verilmiĢtir. Bu azaltma KLLAT değeri 400 ft2 (37.16 m2) veya daha fazla 

olan alanlarda aĢağıdaki (12) ve (13) numaralı formüllere göre 

yapılmasına izin verilmiĢtir; 

 L= L0[0.25+(15/(KLLAT)0,5)] (12) 

 L= L0[0.25+(4.57/(KLLAT)0,5)] (13) 

Bu denklemlerde; L: Elemanlarla desteklenen birim alan baĢına düĢen 

azaltılmıĢ tasarım hareketli yükü, L0: Elemanlarla desteklenen birim alan 

baĢına düĢen azaltılmamıĢ tasarım hareketli yükü, KLL: Hareketli yük 

faktörü, AT: Ft2 (m2) cinsinden bağımlı alanı temsil etmektedir. L değeri 

tek katı destekleyen elemanlar için 0.5L0‘dan, iki veya daha fazla katı 

destekleyen elemanlar için 0.4L0‘dan daha az olmamalıdır. Hareketli yük 

faktörü değerleri tablo 36‘da verilmiĢtir. 

 

Tablo 36: Hareketli yük faktörü (KLL) Değerleri 

TaĢıyıcı Elemanlar KLL 

Ġç kolonlar 4 

Konsol döĢemesiz dıĢ kolonlar 4 

Konsol döĢemeli kenar kolonlar 3 

Konsol döĢemeli köĢe kolonlar 2 

Konsol döĢemesiz kenar kiriĢler 2 

Ġç kiriĢler 2 

AĢağıdakiler dahil tanımlanmamıĢ diğer tüm elemanlar; 

Konsol döĢemeli kenar kiriĢler, Konsol kiriĢler, Tek yönlü 

döĢemeler, Çift yönlü döĢemeler 

1 

Kaynak: ASCE 7-16 (s. 17) 
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Eurocode-8‘de sismik yüklerin diğer yüklerle kombinasyonu yapılırken 

hareketli yükler için azaltma katsayıları kullanılmıĢtır. Tasarım sismik 

hareketinin eylemsizlik etkileri, aĢağıdaki eylem kombinasyonlarında 

ortaya çıkan tüm yerçekimi yükleriyle iliĢkili kütlelerin varlığı dikkate 

alınarak değerlendirilmelidir (Formül 14). 

 ΣGk,j "+"ΣψE,i.Qk,i (14) 

Burada ψE,i çeĢitli hareketler için kombinasyon katsayısıdır. Bu 

kombinasyon katsayıları (ψEi) deprem anında tüm yapıda hareketli yüklerin 

tamamının olmadığı olasılığına göre hesaba katılır. Ayrıca bu katsayılar 

yapı ile arasındaki rijit olmayan bağlantı nedeniyle kütlelerin katılımının 

azaltılmasında kullanılır. ψEi değeri ψEi=ϕ.ψ2i formülünden hesaplanır. ϕ 

değerlerinin her ülkenin kendi ekinde farklı olabileceği vurgulanmakla 

birlikte tablo 37‘de önerilmiĢtir. Bina türüne göre kullanılan ψ2i değerleri 

tablo 38‘de verilmiĢtir. 

Tablo 37: ϕ Değerleri 

DeğiĢken Eylem Tipi Kat ϕ 

Kategori A-C 

Çatı 1.0 

ĠliĢkili meskenlere sahip katlar 0.8 

Bağımsız olarak kullanılan katlar 0.5 

Kategori D-F ve ArĢivler  1.0 

Kategoriler EN 1991-1-1:2002‘de detaylıca iĢlenmiĢtir. 

Kaynak: Eurocode-8 (s. 52) 
 

Tablo 38: ψ2i Değerleri 

Bina Türü ψ2i 

Konut Tipi Yapılar 0.3 

Ofis Binaları 0.3 

Toplantı Salonları 0.6 

AlıĢveriĢ Merkezleri 0.6 

Depo Alanları 0.8 

Araç ağırlığının 30 kN‘dan küçük olduğu trafik alanları 0.6 

Araç ağırlığının 30 kN ile 160 kN arasında olduğu trafik alanları 0.3 

Çatı Katı 0 

Kaynak: Eurocode-8 
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4. Sonuç 

AraĢtırma kapsamında TBDY-2018, ASCE 7-16 ve Eurocode-8 

yönetmelikleri betonarme yapılar için deprem güvenliği açısından 

karĢılaĢtırılmıĢ ve ulaĢılan sonuçlar aĢağıda maddeler halinde verilmiĢtir. 

 

 TBDY-2018‘in ASCE 7-16 ile büyük ölçüde benzer olduğu 

görülmüĢtür. Hem TBDY-2018 hem de ASCE 7-16 koordinata göre 

hesaplanan deprem parametrelerini kullanmaktadır. Böylece daha 

modern ve gerçekçi sonuçları olan deprem tasarımı yapılmaktadır. 

Eurocode-8 ise her ülkenin kendi otoritelerinin belirlediği haritaların 

kullanılmasını istemektedir. 

 ASCE 7-16‘da tasarım spektral ivme değerleri hesaplanırken 

kullanılan SDS=(2/3)Fa.Ss ve SDl=(2/3)Fv.Sl formüllerindeki (2/3) 

katsayısı kullanılmaktadır. Bu formüller TBDY-2018‘de de (2/3) 

katsayısı hariç aynen kullanılmaktadır. Dolayısıyla TBDY-2018 

deprem hesabı için daha büyük kuvvetler kullandığından daha 

güvenli tarafta kalmaya çalıĢıyor denilebilir. 

 Her üç yönetmelikte de beĢ esas zemin türüne ek sahada özel 

çalıĢma gerektiren zemin türü de tanımlanmıĢtır. 

 TBDY-2018 ve ASCE 7-16‘da aynı yatay spektrum eğrisi 

mevcuttur. Burada ASCE 7-16‘nın TBDY-2018‘den farkı, sabit yer 

değiĢtirme bölgesine geçiĢ periyodu olan (TL) değerinin ülkenin her 

yeri için farklı değerler almasıdır. Eurocode-8 ise benzer bir yatay 

spektrum eğrisi kullanılmakta olup kullanılan formüllerde 

farklılıklar vardır. Ayrıca Eurocode-8‘de her zemin türü için Type-1 

ve Type-2 durumları için yatay spektrum eğrilerine yer verilmiĢtir. 

 Her üç yönetmelikte de benzer Ģekilde yapılan bir bina sınıflandırma 

sistemi mevcuttur. ASCE 7-16‘da diğerlerinden farklı olarak kar, 

buz, rüzgar gibi yüklemeler içinde önem katsayıları verilmiĢtir. 

 Üç yönetmelikte de deprem anında binadaki hareketli yüklerin 

tamamının binada olmadığı varsayımına göre hareketli yüklerin kütleye 

dahil edilmesi hususunda kullanılacak azaltma katsayıları mevcuttur. 

 

Ġnceleme sonucunda ülkemizde yakın zamanda yürürlüğe giren TBDY-

2018, Avrupa birliği ve Amerikan yönetmeliği ile birçok benzerlikler 

bulunmaktadır. Dünyadaki geliĢmiĢ ülkelerin yönetmelikleri kadar 

TBDY-2018‘de ülkemizdeki betonarme yapıların depreme karĢı 
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dayanıklı ve güvenli tasarımı için yeterli olacağı değerlendirilmiĢtir. 

Ancak küresel iklim değiĢikliğinden dolayı yakın zamanda bazı 

illerimizde görülen kasırga vb. afetlere karĢıda ileride tıpkı ASCE 7-

16‘da olduğu gibi farklı afetlere karĢıda bina önem katsayıları 

oluĢturulabilir. Yeni yönetmelikteki tablolar ve formüllerin fazlalığı 

tasarım yapmayı zorlaĢtırmaktadır. Bu yüzden yeni yönetmelikle tasarım 

yapmak inĢaat mühendisliği öğrencilerine ders olarak verilebilir. 
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1. GiriĢ

nceleme alanı, jeolojik konum olarak Orta Pontidlerde yer alır (ġekil

1). Sinop iline bağlı, güneyde Çakıldak Köyü ile kuzeydeki Kabalı

Köyü arasındaki bölgeyi kapsar (ġekil 1). Alan, morfolojik olarak, 

özellikle güney kesimleri oldukça engebelidir (ġekil 2). 

ġekil 1. ÇalıĢma alanı yer bulduru haritası(Okay ve Tüysüz,1999). 

İ 

BÖLÜM 3 
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Bu alanda gözlenen, Geç Kretase-Orta Eosen yaĢ aralığındaki kayaçlara 

rastlanır. ÇalıĢma alanı ve  çevresindeki alanlarda, baĢta petrol amaçlı 

çalıĢmalar olmak üzere, sedimantolojik, petrografik vb. amaçlı birçok 

jeolojik çalıĢma yapılmıĢtır. Bu bölgede, stratigrafik ve tektonik 

çalıĢmalar da yapılmıĢtır. Ketin & GümüĢ, 1963; Gedik & Korkmaz, 

1984; Aydın vd., 1982, 1995b), Korkmaz, 1992, tektonik ağırlıklı olarak 

baĢlıca, Tüysüz ve YiğitbaĢ, 1990, Okay vd., (2006), Okay, A.I., ġengör, 

A.M.C. and Görür, N. (1994), Yılmaz, Y., Tüysüz, O., YiğitbaĢ, E., 

Genç, A.C. ġengör, A.M.C. (1997),  Ustaömer, T. ve Robertson, A. 

(1997), Okay, A.I. ve Tüysüz, O. (1999), gibi çalıĢmalar mevcuttur. 

Bu çalıĢmada ise, Çakıldak ve Kabalı beldeleri arasında gözlenen 

yapılar incelenmiĢtir. Bu alanda, yoğun bitki örtüsünden dolayı, tabaka 

konumu ölçümü oldukça zordur. Araziden alınan ölçümler, bilgisayar 

ortamında, stereonet programında değerlendirilmiĢtir. Alanda sıkıĢmalı 

ortamda oluĢan yapıları oluĢturan sıkıĢma ve geniĢleme kuvvet yönleri 

belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Tespit edilen diyagram değerleriylei arazideki 

yapılar üzerinde yapılan değerler birbirleriyle uyuĢum içindedir. 

Bölgenin tektonik olarak aktif olması birçok yapının oluĢmasına neden 

olmuĢtur. 

 

 

ġekil 2. Çakıldak-Kabalı arasının morfolojik görünümü. 

2. Materyal ve Metod 

Alanda, 2006 ve 2016 yıllarında  arazi çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Ayrıca, Ġnceleme alanına ait, önceki çalıĢmalar değerlendirilmiĢtir. 
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Önceki çalıĢmalar ve bu çalıĢmada elde edilen bulgular karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Arazi gözlemleri ve bilgisayar çalıĢmaları beraberce ele alınmıĢ ve 

değerlendirilmiĢtir. 

3. Ġnceleme Alanının Jeolojisi ve Stratigrafisi 

Ġnceleme alanı, jeolojik olarak, güneyde, Boyabat havzasının kuzey 

kenarını sınırlayan, Ekinveren bindirme fayı ile kuzeyde ise Sinop 

havzasının güney sınırını oluĢturan Erikli fayı ve kuzeyini kapsayan alanı 

kapsar (ġekil 3).  

ÇalıĢma alanı, güneyde Çakıldak beldesi ve kuzeyde ise 

Kabalı beldesi arasındaki bölgeyi içine alır (ġekil 4). Bu alanda, en 

yaĢlı birim, Erken Kretase yaĢlı Gürsökü formasyonudur. Bu birim 

üzerine, Geç Kretase-Erken Paleosen yaĢlı Akveren formasyonu 

uyumlu olarak gelir Alanda, Erken Eosen yaĢlı, AtbaĢı formasyonu ve 

Orta Eosen yaĢlı Kusuri formasyonlarına ait kayaçlar görülmektedir 

(Korkmaz, 1984). Bu birimler alanda, birbirleri üzerine bindirmeli 

olarak gelirler (ġekil 4).  

 

 

ġekil 3. Ġnceleme alanı jeolojik konumu. 
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ġekil 4. Ġnceleme alanı jeolojik Haritası. (MTA, 2006dan değiĢtirilerek 

alınmıĢtır). 

4.  Yapısal Jeoloji 

4.1. İnceleme alanında görülen yapılar. 

Ġnceleme alanında, Orta Eosen sonrası dönemde geliĢen sıkıĢmalı 

tektonik kuvvetler etkisi altında, önemli jeolojik yapılar geliĢmiĢtir. 

Bu yapılardan, 3 önemli yapı, düz-yokuĢ yapısı, ekay bindirme 

ve dupleks yapılarıdır (ġekil 5). 

 

 

ġekil 5. Alanda sıkıĢmalı tektonik rejimde geliĢen yapısal      

unsurlar.(Mc.Clay, 1992‘den değiĢtirilerek alınmıĢtır). 



78    ÇAKILDAK-KABALI (SĠNOP) ARASINDAKĠ ALANDA ÖNEMLĠ… 

 

Ġnceleme alanı güneyindeki Erikli fayı ve alanın kuzeyindeki Balıfakı 

fayları arasındaki bölgede de, alanda görülen yapıların, büyük ölçekli 

olanları geliĢmiĢtir (ġengör, 1995). 

Alanda, tabakaların düĢük eğimli (Flat) ve dike yakın eğimli 

(Ramp) tabaka duruĢlarının gözlendiği, belirli bir sıyrılma düzlemi 

üzerinde geliĢen düz-yokuĢ yapısını görmek mümkündür (ġekil 6-7). 

Düz-yokuĢ yapısı içerisinde, ekay bindirme fayları oluĢmuĢtur. Çakıldak 

ve Kabalı arasında, bu fayları görmek mümkündür. Erikli bindirme fayı 

ve Balıfakı bindirme fayları, ekay bindirme faylarının en önemlileridir. 

Bu faylar arasında kalan bölgede, tabaka eğimleri yataya yakın ölçüdedir 

(ġekil 8). Ancak bindirme (ramp) bölgelerinde, tabaka dikleĢmeleri 

gözlenmektedir. 

 

 
ġekil 6. Tangal alanında düĢük eğimli (düz yapısı) tabakaların 

görünümü, 

 

Özellikle Tangal köyü civarında dikleĢmiĢ tabakaları görmek 

mümkündür.bu alanda, tabaka eğimleri dik ya da dike yakın durumdadır 

(ġekil 9 a,b). 
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ġekil 7. Kabalı alanında tabakaların yokuĢ (Ramp) yapısı. 

 

 

ġekil 8. Akveren formasyonu içinde  düĢük eğimli tabakalar. 



80    ÇAKILDAK-KABALI (SĠNOP) ARASINDAKĠ ALANDA ÖNEMLĠ… 

 

   
a b 

ġekil 9. Akveren formasyonu içinde yüksek eğimli tabakalar. 

 

Ġnceleme alanında, görülen önemli yapılardan biri de dupleks yapılardır. 

Bu yapılar sıkıĢmalı ve geniĢlemeli tektonik rejime uğramıĢ bölgelerde 

oluĢabilmektedir. ÇalıĢma alanında gözlenen dupleks yapılar, sıkıĢmalı 

tektonik rejime bağlı geliĢmiĢtir (ġekil 10, 11). Dupleks yapılar, ekay 

bindirmelerin olduğu alanlarda geliĢir. Taban ve tavan bindirme fayları 

arasında kalan kesimde oluĢurlar. Özellikle düĢük açılı bindirme fayları 

arasında sıklıkla görülen yapılardandır (ġekil 5).  

Ġnceleme alanında da, dupleks yapılar geliĢmiĢtir. Burada 

görülen yapılar, sıkıĢmalı alanlarda geliĢmiĢtir. Hors diye adlandırılan 

tabakalar birbiri üzerine gelerek bu yapıları oluĢtururlar. Alanda, yüksek 

açılı bindirme düzlerinden, düĢük açılı bindirme düzlemlerine kadar, 

bindirme fayları geliĢmiĢtir. GeniĢlemeli tektonik rejimlerde ise, normal 

fay düzlemlerine bağlı olarak geliĢen, geniĢlemeli dupleks yapılar oluĢur. 

Ġnceleme alanında, fayları oluĢturan sıkıĢma kuvvetlerinin yönü, 

tabaka ölçümlerinin stereografik projeksiyonda değerlendirilmesiyle 

belirlenmiĢtir (ġekil 12, 13). 
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ġekil 10. Dupleks yapı. 

 

 
ġekil 11. Dupleks yapı    
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ġekil 12. Arazide 56 tabaka ölçüme göre hazırlanan kontur diyagramı. 

Kıvrım  eksen konumu: K83B/8GD 

 

a              b  

ġekil 13. Çakıldak alanı tabaka 5 ölçüm, Beta diyagramı (kıvrım eksen 

konumu: K82B/8GD  antiklinal ekseni(a). Tangal alanı tabaka 5 ölçüm 

Beta Diyagramı (Kıvrım Eksen Konumu : K87D/10KD  

Senklinal ekseni (b). 

 

Diyagramlarda yapılan değerlendirmelere göre kıvrım eksen konumları; 

K83B/8GD, K82B/8GD  ve K87D/10KD olarak belirlenmiĢtir. Kıvrım 

eksen konumları yaklaĢık doğo-batı gidiĢlidir. SıkıĢma yönü buna göre, 

yaklaĢık, kuzey-güney yönlü ve geniĢleme yönü ise, doğu- batı yönlüdür. 

Ġnceleme alanının güneyindeki mostrada, bölgesel olarak, 

Boyabat ile Kabalı arasındaki bölgede geliĢen pop-up yapısının küçük bir 

modeli görülmektedir (ġekil 14). 
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B
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ġekil 14. Ġnceleme alanı güneyinde geliĢmiĢ pop-up yapısı. 

5. Sonuç ve Değerlendirme 

Ġnceleme alanında, özellikle Orta-Geç Eosen sonrası oluĢan sıkıĢmalı 

tektonik rejim etkisiyle yapısal unsurlar geliĢmiĢtir. Bölgesel olarak 

geliĢen, düz-yokuĢ (Flat-ramp) yapısı içinde, ekay bindirmeli yapılar ve 

dupleks yapılar oluĢmuĢtur. Arazide ölçülen tabaka duruĢları, 

diyagramlarda değerlendirilmiĢtir. Bu değerlendirmeler sonucunda, 

yaklaĢık, doğu-batı gidiĢli kıvrım eksenleri tespit edilmiĢtir. Buna göre 

de inceleme alanı, yaklaĢık, kuzey güney sıkıĢma ve doğu-batı yönlü 

geniĢlemeye uğramıĢtır. 
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1. GiriĢ

ünya ve ülkemiz milyarlarca insanın geçimini, sosyal hayatını

ve hepsinden önemlisi sağlığını bedenen ve ruhen sarsan,

COVID – 19 diye adlandırılmıĢ bir pandemi döneminden

geçiyor. Tarihsel süreçlere bakıldığında, yaĢanılan her pandemi insanlar 

için ‗‘yeni normaller‘‘ yaratmıĢ ve bu normalleĢtirilen yeni 

alıĢkanlıklar ve tedbirlerle yaĢanmasını sağlamıĢtır. Günümüzde 

yaĢanmakta olan COVID – 19 pandemi süreci de sağlık alanı baĢta 

olmak üzere ülkelerin ekonomisini olumsuz yönde etkilemiĢtir. Birçok 

ülke hem salgının seyrini takip etmek, hem de  ekonomiyi 

canlandırmak adına tamamen kapanma sürecinin ardından kontrollü 

açılma yöntemleriyle yeni açılımlar uygulamıĢlardır. Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO) gibi birçok sağlık kuruluĢu ve neredeyse tüm devletler, 

COVID- 19 Pandemisi ile ilgili  bilimsel anlamda kurallar, önelmeler 

ve uyarılar içeren   bildiriler yayınlamıĢlardır.   

Dünyanın ortalama her 100 yılda bir pandemik salgınlarla 

yüzleĢtiği ve bu salgınlar nedeniyle yüz binlerce, hatta milyonlarca kayıp 

D 
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verildiği bilinmektedir. Tarihsel açıdan salgın hastalıkların oluĢturduğu 

bazı büyük pandemilere bakıldığında, 1347-1351 yılları arasında etkin 

olan Bubonik Veba (kara ölüm) salgını (Bu salgının Avrupa nüfusunun 

tahmini olarak %30 ila 50‘sini yok ettiğine değinilmektedir), 1520‘de 

görülen Çiçek hastalığı, 1918-1919 yılları arasında etkin olan Ġspanyol 

Gribi (Dünya nüfusunun 1/3‘nün bu hastalığa yakalandığı ve yaklaĢık 50 

milyon insanın öldüğü tahmin edilmektedir), 1981‘de baĢlayan ve halen 

devam etmekte olan HIV/AIDS, 2002-2003 yılları arasında görülen 

SARS Virüsü, 2009-2010 yılları arasında görülen Swine Influenza Virus 

(SIV/ H1N1), 2012‘de görülen MERS Virüsü, 2014-2016‘da görülen 

Ebola Virüsü yer almaktadır ( Üstün, 2020 ).       

Her salgın sonrası yeni alıĢkanlıkların ortaya çıktığı ve buna 

paralel olarak da önlemlerin arttırıldığı bilinmektedir. Tüm dünya 

ülkelerinin  COVID-19 diye adlandırılmıĢ bir pandemi sürecinden geçtiği 

bu dönemde de insanların sosyal yaĢantısının yanı sıra, ruh ve beden 

sağlığı da olumsuz yönde etkilenmiĢtir. Pandemik salgınlar, din, dil, ırk, 

cinsiyet ve yaĢ farkı olmaksızın hızla yayılmakta ve virüsün yayılmak 

için de ―sosyalleĢmeye‘‘ ihtiyaç duyduğu düĢünülmektedir (Samancı, 

2020). YaĢam alanlarını, sosyal ve özel alanları etkileyen birçok  ―yeni 

normal‖ önlemler ve alıĢkanlıklar kazanılarak pandemi süreçleri 

olabilecek en az zararla atlatılmaya çalıĢılmaktadır. ―Yeni normal‖ 

önlemler bilimin önderliğinde, COVID-19 salgınının daha çok bulaĢ 

sayısı olmadan sosyalleĢmeyi, kiĢilerin kontrollü Ģekilde ve bulaĢ hızını 

azaltacak Ģekilde yayılmasını ve toplum bağıĢıklığının artırılmasını 

amaçlayan bir yöntemdir.  

Ortalama her 100 yılda bir yaĢanan pandemi süreçleri, içinde 

bulunulan yüzyılın yaĢam Ģartları, geliĢen teknoloji ile birlikte değiĢen 

gündelik hayatlara göre değiĢiklik göstermekte ve içinde bulunulan yüzyıla 

göre önlemler alınarak atlatılmaktadır.  Özellikle sosyal mesafe 

kurallarının yoğun bir Ģekilde hayatımızın yeni normali  olarak yer aldığı 

bu süreçte, kamusal alanlarla birlikte özel alanlarımızda da çeĢitli önlemler 

alarak, yaĢam alıĢkanlıklarımızın değiĢtiği ve önümüzdeki 100 yıl boyunca 

yeni yaĢam alıĢkanlıkları olması ön görülen deneyimler kazandığımız 

süreçlerdir (UlutaĢ, 2020). Yeni normal dediğimiz bu yeni alıĢkanlıklar, 

elbette ekonomik kaygıları da beraberinde getirerek iĢ yaĢamını da 

olumsuz bir Ģekilde etkilemektedir.  Ġçinde bulunulan yüzyılın çalıĢma 

Ģartları ile birlikte çalıĢan insanlar ciddi bir Ģekilde etkilenmiĢ ve evden 

çalıĢma ―normaline‖ uyum sağlama sürecine girmiĢlerdir.  
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Özellikle teknolojininde sağladığı imkanlar doğrultusunda, ev 

ortamları iĢ ortamına dönüĢerek çevrimiçi teknoloji sayesinde günün her 

saati çalıĢabilme imkanını beraberinde getirmiĢtir. Çevrimiçi teknolojiler 

sayesinde sosyal mesafeler korunarak, iĢ arkadaĢlarıyla görüĢmeler 

sağlanmakta ve böylelikle ev ortamında iĢlerin aksatılmadan yürütülmesi 

sağlanmaktadır. Kendi kiĢisel mekanlarında internet eriĢimi olmayanlar 

ise iĢlerini yürütmek, internet ortamına eriĢmek ve kontrollü Ģekilde 

sosyalleĢmek için yeme – içme mekanlarını tercih etmektedirler.  

2019 Aralık ayında Çin‘in Wu- han kentinde baĢlayarak dünya 

geneline yayılan COVID-19 pandemisi, salgın hastalıklar tarihindeki son 

etkin hastalık olarak etkisini sürdürmektedir (DeWitte 2020 ). 2019 yılı 

sonu, 2020 baĢında  baĢlayan ve hala devam etmekte olan pandemi 

sürecinde, birçok ülke tamamen kapanma sürecine girmiĢ, çeĢitli 

kısıtlamalar ile sosyal mesafe kuralları uygulanmıĢtır. Özellikle kısmi 

sokağa çıkma yasakları, sosyal mekanların tamamen kapatılması, yiyecek 

– içecek sektörünün tamamen devre dıĢı kalması, eğitim alanlarının 

tamamen kapatılması gibi çeĢitli önlemler alınmıĢtır. Kuzey Kıbrıs‘ta da 

11 Mart 2020 sonrasında önce kısmen sonra tamamen sosyal alanların 

kapatılması ve kısmi / tamamen sokağa çıkma yasakları uygulanmıĢtır 

(Kibris Gazetesi, 12 May 2020). Tüm hayatı durduran önlemlerle ve 

uzayan süreçlerle birlikte ekonomik sorunlar da global ölçekte olduğu 

gibi Kuzey Kıbrıs‘ta da ortaya çıkmıĢtır. Sürdürülebilir ekonomik 

yapının mevcut olmadığı gibi temel ekonomik yapının da sarsıldığı bu 

sürecin ardından, çalıĢmayan sektörler, iĢsiz veya yarı – iĢsiz kalan 

çalıĢanların sayısının artmasına da neden olmuĢtur. Uzayan kapanma 

süreci, alınan önlemlerle azaltılmıĢ, global ölçekte  olduğu gibi Kuzey 

Kıbrıs‘ta da ekonominin çarklarının dönmesi için çalıĢmalar 

baĢlatılmıĢtır. COVID-19 Pandemisinin etkisinin uzun süreceği 

düĢünülerek,  önlemlerle birlikte hayatın ―yeni normal‖ Ģartlara dönmesi 

gerekliliği anlaĢılmıĢtır (Sneader, K., & Singhal, S. ,2020). 

Devletler toplumsal olarak önlemler alırken, bireyler de kendi 

önlemlerini alarak bulaĢın yayılmasını ve yayılma hızını yavaĢlatmaya 

çalıĢmaktadır. Uzayan kapanma süreci sonrası, yeniden faliyete geçen 

kamusal alanlar içinde ciddi önlemler alınmıĢtır. Dünya Sağlık Örgütü 

gibi uluslarası örgütler tarafından bir dizi önlemler ve yönlendirici 

bildiriler yayınlanmıĢtır (Who, 2019). 

ÇalıĢma, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen sağlık 

önlemlerinin ele alınıp mekansal olarak yorumlanmasını ve yol gösterici 
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(guide) olabilmesi için yeniden derlemesini içermektedir. ÇalıĢmanın 

amacı, COVID-19 Pandemisiyle mücadelede alınacak önlemlerle ilgili 

yol gösterici olmak ve önlemlerin etkin Ģekilde uygulanmasına yönelik 

çözüm önerileri sunmaktır.  ÇalıĢmada, Kuzey Kıbrıs‘ın baĢkenti 

LefkoĢa ve merkezinde bulunan Surlariçi semtinde faaliyet gösteren iki 

mekan pandemi önlemleri çerçevesinde karĢılaĢtırılarak değerlendirme 

yapılmıĢtır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından alınan mekansal önlemlere 

ne kadar uyumlu oldukları, çevresel faktörlerle iliĢkileri, global ve yerel 

ölçekte bu önlemlerin ne kadar etkili oldukları değerlendirilmiĢ ve 

değerlendirme sonucunda Kuzey Kıbrıs‘taki mekansal önlemlerin ne 

kadar etkili olduğu ile global ölçekte nasıl değer gördüğü tartıĢılmıĢtır. 

Alınan önlemlerin yeterliliği tartıĢılırken, Dünya Sağlık Örgütü‘nün 

belirlemiĢ olduğu kriterlerin uygulanıp uygulanmadığı, COVID – 19 

salgının artması olasılığına karĢı ne kadar hazırlıklı olunduğu 

değerlendirilmiĢtir. COVID-19 sürecine dair bugün yapılacak her 

değerlendirme ve atılacak her adım, salgının sadece bugününü değil tüm 

dünya ülkelerinin ve KKTC‘nin yakın gelecekte yaĢayacağı sorunları 

için de belirleyici olacağı düĢünülmektedir. 

2. Yöntem  

COVID – 19 Pandemi sürecinin ele alındığı bu araĢtırmada, pandemi 

sürecinde yeme – içme alanlarında ne tür önlemler alındığı, alınan 

önlemlerin global ölçekte ve Dünya Sağlık Örgütü‘nün almıĢ olduğu 

önlemlerle ne kadar örtüĢtüğü, Kuzey Kıbrıs, LefkoĢa – Surlariçi‘nde 

bulunan iki mekanın alanları ve servis sunumları karĢılaĢtırılarak benzeĢen 

mekanlarla ne kadar uyum sağladığı ortaya çıkarılmaya çalıĢılmıĢtır.  

Bulgular mekanlara yönelik gözlem yoluyla ve fotograflarla desteklenmiĢ, 

müĢterilerle ve mekan sahipleri ile görüĢmeler yapılarak elde edilmiĢtir.  

Dünya Sağlık Örgütünün COVID-19 Pandemisi sürecinde 

belirlediği kriterler doğrultusunda, yeme - içme sektöründe bulunan 

kamusal mekanlar, belirlenen kriterlere göre nitel analiz yöntemiyle 

değerlendirilerek uygunluk dereceleri belirlenmiĢtir. Gözlem yoluyla 

ziyaret edilen mekanların fotoğrafları çekilmiĢ, basit skeçler Ģeklinde 

oturma düzenleri ve sosyal mesafe kuralı önlemleri belirtilmiĢtir. Global 

ölçekte Dünya Sağlık Örgütünün almıĢ olduğu önlemlere uyumluluk 

oranı ile birlikte ―yeni normal‖ sürecinde yapılması gereken yeni öneriler 

ve uyumluluk oranları belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.  
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3. Dünya Sağlık Örgütünün BelirlemiĢ Olduğu 

Yeme – Ġçme Mekanları için Mekansal Önlemler  

Dünya Sağlık Örgütü tarafından ―Pandemi‖ kapsamına alınan Yeni 

Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik 

tedbirler kapsamında, kontrollü normalleĢme süreci aĢamasına 

geçilmiĢtir. Bu kapsamda, yeme-içme sektöründeki iĢletmelerin 

faaliyetlerinin güvenli bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilmesi amacıyla, hala 

aktif olan veya faaliyete geçecek olan yeme-içme mekanları ile 

bünyesinde yeme-içme alanı bulunduran kapalı ve açık mekanlarda, 

aĢağıda belirtilen önlemlerin alınması ve sürekliliğinin sağlanması 

hedeflenmektedir. Bu tedbirler restoran, lokanta, kafeler ile içinde yeme-

içme hizmeti alanı bulunan dinlenme mekanları, kitapçılar, büfe ve 

kantinler ile diğer iĢletmelerin restoran-kafe mekanları dahil yeme-içme 

sektöründeki tüm iĢletmeler için geçerlidir. (Gov.uk,2020) 

Pandemi tüm insanların sosyal davranıĢlarını da etkileyerek 

birçok alıĢkanlığın ve davranıĢın değiĢmesine neden olmuĢtur. Birçok 

ülkede insanların sosyal iliĢkilerini sürdürebilmek için komuĢuluk 

iliĢkilerini balkondan balkona ya da terastan terasa yaptıkları 

bilinmektedir.  Bu noktada halka açık alanlardaki sosyal davranıĢlar da 

önem kazanmıĢtır. Bu alanları salgının artması durumunda adapte 

edebilmek için esnek mekanlar yaratabilme gerekliği de ortaya çıkmıĢtır. 

Kafelerin fiziksel birlikteliği yakalamak ve mevcut alanlarını daha esnek 

alanlara dönüĢtürmek için stratejiler yapması gerektiği görülmüĢtür 

(Harrouk, 2020). 

Sosyal izolasyon, birey ile toplum arasında kısmî ya da tam 

temas yoksunluğunu ifade eden bir durumdur (Gierueld vd. ). Özellikle 

65 yaĢ ve üzeri insanların sağlık açısından ciddi bir sorunla yüzleĢmesini 

sağlayabilecek bir salgın olması nedeniyle 65 yaĢ üstü insanların ilk 

etapta tamamen izole edilmesi üzerinde kararlar alınırken, gençlerin de 

birer taĢıyıcı durumunda olmaları nedeniyle izole olmaları yönünde yeni 

kararlar üretilmiĢtir. Böylelikle toplumların geneli yeni normaller 

sürecinde evlerinde izole olarak hayatlarını sürdürmek zorunda 

kalmıĢlardır. 

Özellikle ülkelerin ekonomisine büyük bir katkı sağlayan ulaĢım, 

ticari ve turistik faaliyetler bu süreçte sekteye uğramıĢ ve kendini izole 

altına alan uluslararası uçuĢlar durdurulmuĢtur. Özellikle yeme – içme 

alanlarının hem yerel, hem de yabancı turistler tarafından uğrak yeri 
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olduğu ve ekonomiye büyük katkı sağladığı düĢünüldüğünde, alınan 

önlemlerin en fazla bu sektörü etkilediği söylenebilir. Dünya Sağlık 

Örgütü tarafından yapılan açıklamada, uluslararası seyahat ve ticareti 

önemli ölçüde etkileyen sağlık önlemlerini değerlendirebilmek için 

salgının seyrini sürekli olarak izlemenin ve mevcut alanlardaki 

kapasiteleri kontrol etmenin gerekli olduğu bildirilmiĢtir (WHO, 2020). 

Böylelikle yeni normal hayatta turist kapasitesinin azlığı ekonomik 

yapıyı büyük oranda etkileyeceği görülmektedir.  

―Yeni normal‖ olarak adlandırılan bu süreçte yeme – içme 

sektörü iĢletmecileri, sektörün tamamında sosyal mesafe önlemlerini 

almakla yükümlüdür. Genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine 

iliĢkin sosyal mesafe planı hazırlanmalı ve tesisin misafir kapasitesi 

sosyal mesafe planına göre belirlenmelidir.  

4. Kriterler ve Mekansal Analizler  

ÇalıĢmada Covid 19 Pandemisi sürecinde cafelerde alınabilecek önlemler 

mimari açıdan ele alınıp, belirlenen kriterler LefkoĢa Surlariçi‘nde bulunan 

yeme – içme fonksiyonlu iki mekan üzerinde değerlendirilmiĢtir. Dünya 

Sağlık Örgütünün öngörüleri ile derlenmiĢ olan mekansal önlemler aĢağıdaki 

gibidir. Buna bağlamda mekanlar, giriĢ bölümü, oturma alanları ve genel 

kullanım, servis alanları ve ödeme alanları olarak üç ana fonksiyona 

ayrılmıĢtır. 

4.1 Tipica  

Tablo 1: Tipica 

1- Misafir Kabulü- Giris bolumu 

a- GiriĢ alanına COVID-19 tedbirleri ve kurallarının yer 

aldığı panolar düzenlenmelidir. 

- 

b- GiriĢ zemininde ayakların temizlenmesi için antiseptik yer 

paspası bulundurulmalıdır. 

- 

c- Misafirin giriĢte ateĢini ölçmek veya var ise termal 

kamerayı yerleĢtirmek için yeterli alan bulundurulmalıdır. 

✔ 

d- Misafirlerin ellerini antiseptikle temizlemelerine olanak 

sağlamak için yeterli alan ayrılmalıdır. 

✔ 

e- Misafirlerin maskesi yoksa maske vermek amacıyla 

kullanılacak banko masasi için yeterli alan ayrılmalıdır. 

✔ 
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f- Asansörlerin içine 1‘er metre ara ile sosyal mesafe yer 

iĢaretleri yapılarak, toplam kapasitesinin üçte birini 

geçmemek kaydıyla kapasitesi belirlenmeli ve yazılı/görsel 

bilgilendirme yapılmalıdır. 

- 

g- Merdivende 1,5 metre ara ile sosyal mesafe iĢaretlemeleri 

yapılmalıdır. 

- 

 

2- Oturma alanIarı ve Genel kullanım alanları 

a- Masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre, yan yana 

sandalyeler arası 60 cm olacak Ģekilde düzenlenmelidir. 

✔ 

b- Yan yana tek kiĢilik oturma düzeni olan bar masası 

Ģeklindeki masalarda sandalyeler arası mesafe 1 metre 

olacak Ģekilde düzenlenmelidir.  

- 

c- Personel ile müĢterilerin doğrudan yüz yüze kaldığı bar 

masaları mümkünse kullanılmamalıdır. Kullanılmaları 

halinde personel ile müĢteri arasındaki mesafe en az 1 

metre olmalıdır. 

✔ 

d- Genel tuvaletlerin giriĢ kapıları mümkünse otomatik kapı 

sistemi olarak düzenlenmelidir.  

- 

e- Tuvalet ve lavabolarda sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt 

havlu icin gerekli alan bulundurulmalıdır. 

✔ 

f- Merkezi havalandırma sistemleri bulunan binaların 

havalandırması %100 doğal hava sirkülasyonunu 

sağlayacak Ģekilde düzenlenmelidir. Merkezi havalandrma 

sistemi yoksa kapalı mekanların kapı ve pencereleri sürekli 

açık kalmalıdır. Vantilatörler çalıĢtırılmamalıdır.  

✔ 

 

3- Servis alanları ve ödeme alanları 

a- Mekanın içinde veya dıĢında sıra oluĢabilecek her yerde 1,5 

metre ara ile sosyal mesafe iĢaretlemeleri yapılmalıdır. 

- 

b- Mümkün olduğunca, temassız menü sistemi  ve temmassız 

ödeme sistemi kullanılmalıdır.  

✔ 

c- Cafe barları müĢteri ile uzak temasta bulunmalı ya da 

seperator ile ayrılmalıdır. 

✔ 

d- Bütün gıdalar kapalı odalarda yada dolaplarda 

saklanmalıdır. 

✔ 

 

 



92    COVID-19 VE YENĠ NORMALDE MEKAN KULLANIMI 

 

1- Misafir Kabulü- Giriş bölümü 

 
2- Oturma alanIarı ve Genel kullanım alanları 
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3- Servis alanları ve ödeme alanları 

    

Kaynak: fotoğraflar ġAH B. (2021) 

4.2 Zahra 

Tablo 2: Zahra 

1- Misafir Kabulü- Giris bolumu 

h- GiriĢ alanına COVID-19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı 

panolar yerleĢtirilmelidir.  

- 

i- GiriĢ zemininde ayakların temizlenmesi için antiseptik yer 

paspası bulundurulmalıdır. 

- 

j- Misafirin giriĢte ateĢini ölçmek veya varsa termal kamerayı 

yerleĢtirmek için yeterli alan bulundurulmalıdır. 

✔ 

k- Misafirlerin ellerini antiseptikle temizlemelerine olanak 

vermek için yeterli alan ayrılmalıdır. 

✔ 

l- Maskesi olmayan misafirlere maske vermek icin banko 

masasında yeterli alan ayrılmalıdır. 

✔ 

m- Asansörlerin içine 1‘er metre ara ile sosyal mesafe yer 

iĢaretleri yapılarak, toplam kapasitesinin üçte birini geçmemek 

kaydıyla kapasitesi belirlenmeli ve yazılı/görsel bilgilendirme 

yapılmalıdır. 

- 

n- Merdivende 1,5 metre ara ile sosyal mesafe iĢaretlemeleri 

yapılmalıdır. 

- 
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2- Oturma alanIarı ve Genel kullanım alanları 

g- Masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre, yan yana 

sandalyeler arası 60 cm olacak Ģekilde düzenlenmelidir. 

✔ 

h- Yan yana tek kiĢilik oturma düzeni olan bar masası Ģeklindeki 

masalarda sandalyeler arası mesafe 1 metre olacak Ģekilde 

düzenlenmelidir.  

✔ 

i- Personel ile müĢterilerin doğrudan yüz yüze kaldığı bar 

masaları mümkünse kullanılmamalıdır. Kullanılmaları halinde 

personel ile müĢteri arasındaki mesafe en az 1 metre olmalıdır. 

✔ 

j- Genel tuvaletlerin giriĢ kapıları mümkünse otomatik kapı 

sistemi olarak düzenlenmelidir.  

- 

k- Tuvalet ve lavabolarda sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu 

icin gerekli alan bulundurulmalıdır. 

✔ 

l- Merkezi havalandırma sistemleri bulunan binaların 

havalandırması %100 doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak 

Ģekilde düzenlenmelidir. Merkezi havalandrma sistemi yoksa 

kapalı mekanların kapı ve pencereleri sürekli açık kalmalıdır. 

Vantilatörler çalıĢtırılmamalıdır.  

✔ 

 

3- Servis alanlari ve odeme alanlari 

e- Mekanın içinde veya dıĢında sıra oluĢabilecek her yerde 1,5 

metre ara ile sosyal mesafe iĢaretlemeleri yapılmalıdır. 

- 

f- Mümkün olduğunca, temassız menü sistemi  ve temmassız 

ödeme sistemi kullanılmalıdır.  

✔ 

g- Cafe barları müĢteri ile uzak temasta bulunmalı ya da seperator 

ile ayrılmalıdır. 

- 

h- Bütün gıdalar kapalı odalarda veya dolaplarda saklanmalıdır. ✔ 
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1- Misafir Kabulü- GiriĢ bölümü 

   

2- Oturma alanIarı ve Genel kullanım alanları 

  

3- Servis alanları ve ödeme alanları 

    

Kaynak: fotoğraflar ġAH B. (2021) 
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5. Bulgular ve Yorum 

LefkoĢa Surlariçi‘nde benzer özellikler gösteren 2 farklı yeme-içme 

mekanı olan Zahra ve Tipika‘nın kriter değerlendirmeleri ve yapılan 

röportajlarla birlikte elde edilen bulgular aĢağıdaki gibidir. 

5.1. Giriş bölümü 

Ġncelenen iki mekanda da asansör bulunmadığı için asansör için olması 

gereken kurallar mekan kriterlerine eklenmemiĢtir. Ġki mekanın da giriĢ 

bölümünde misafirlerin ateĢini ölçmek için alan ayrılmıstır. GiriĢ-çıkıĢ 

zemininde olması gereken antiseptik halı kullanılmamıĢtır. Zahra‘nın  

giriĢ alanında bilgilendirme panoları bulunduğu, fakat Tipica‘da 

bulunmadığı tespit edilmiĢtir. Mekanların her ikisinde de sosyal mesafe 

iĢaretlemeleri yapılmadığı fakat önlemlerin alındığı görülmüĢtür. 

4.2. Oturma Alanları ve Genel Kullanım Alanları 

Ġncelenen iki mekanda da merkezi soğutma sistemi olmadığı için 

değerlendirmeye alınmamıĢtır. Mekanların her ikisinde de masalar  ve 

oturma elemanları arasında mesafeye dikkat edildiği gözlenmiĢtir. Genel 

tuvaletlerin giriĢ kapılarının maliyetinin yüksek olması nedeniyle 

otomatik kapı sistemi eklenmediği,  bu alanlarda sıvı sabun, tuvalet 

kağıdı ve kağıt havluluk gibi malzemelerin elektronik olarak yenilendiği 

görülmüĢtür. Mekanların ikisinde de büyük pecereler olduğu için hava 

sirkülasyonunun sağlandığı tespit edilmiĢtir. 

4.3. Servis alanları ve ödeme alanları 

Ġncelenen iki mekanda da sıra olabilecek yerlere sosyal mesafe iĢaretleri 

yapılmamıĢtır. Mekanların ikisinde de elektronik menü bulunmadığı, 

fakat menüler büyük panolarda temassız sergilendigi için kabul edilebilir 

olduğu söylenebilir. Mekanların ikisinde de cafe-bar servis alanlarının 

yeterli derecede izole edilmediği, buna karĢılık gıdaların camlı 

buzlukların arkasında sergilendiği ve temasın engellendiği 

gözlemlenmiĢtir. 

Covid 19 tedbirleri kapsamında bakıldığında, mekanların 

fonksiyonları hariç çok benzer önlemler alındığı gözlemlenmiĢtir. 

Analizler yapılmaya baĢlanmadan ön görülmemiĢ bir durum ortaya 

çıkmıĢtır. Ġki kafenin de dıĢında yer alan sur duvarlarının kamusal alan 

olarak kullanılmaya baĢlandığı görülmüĢtür. Mekanların içerisinde 
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oturmak istemeyen büyük çoğunluk sandalyelerini alıp sur duvarlarına 

geçmiĢlerdir. Mekan sahipleri bu durum sonucunda sur duvarlarına 

oturma düzeni kurmuĢ ve önlemlere uygun olarak kendi alanlarına 

dönüĢtürmüĢlerdir. 

6. TartıĢma ve Sonuç 

Koronavirüs salgını, dünyanın dört bir yanında yaĢayan insanların 

hayatını farklı Ģekillerde etkilemiĢtir. Yıllardır alıĢılmıĢ olan yaĢam 

Ģeklinden bir anda vazgeçmek zorunda kalan insanlar  bu salgının 

yayılmasını önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için özgürlüklerinin 

kısıtlanmasına razı gelerek, rutinlerinden vazgeçmek zorunda  

kalmıĢlardır. 

NormalleĢme sürecine girildiğinde,  insanlar kapalı olduğu 

süreçte yalnızca ekrandan görebildiği ailesiyle, arkadaĢlarıyla ve 

sevdikleriyle vakit geçirmek istemiĢlerdir. Cafeler ve yeme-içme 

mekanları normalleĢme sürecinde  en çok aktif olan mekanlar haline 

gelmiĢlerdir. Bu süreci en az zararla atlatmak için ise Dünya Sağlık 

Örgütü gibi birçok sağlık kuruluĢu ve birçok ülkeden bilim uzmanlarının 

katkılarıyla çeĢitli önlemler yayınlamıĢ ve uyulması gereken kurallar 

belirlenmiĢtir. AraĢtırmada, cafelerde alınacak önlemlere Dünya Sağlık 

Örgütü‘nün ve çeĢitli ülkelerin belirlediği kriterlerden alınan örnekler 

derlenerek eklenmiĢ, mekansal ve pratik çözümler üreten bir rehber 

(guide) oluĢturulmuĢtur. LefkoĢa Surlariçi‘nde benzer özellik gösteren 

iki mekanda da araĢtırma kapsamında oluĢturulan rehber doğrultusunda 

analizler yapılmıĢtır. 

Analizler sonucunda alınan önlemlerin ortalama düzeyde olduğu 

ve artabilecek COVID-19 salgını karĢısında, kolayca adapte olup daha 

sıkı önlemler alabilecek pozisyonda oldukları gözlemlenmiĢtir. 

Böylelikle herhangi bir artan vaka sayısı karĢısında ciddi problemler 

yaĢanmaksızın alınacak önlemlerle sosyal hayatın yeme – içme 

mekanlarında sürdürülebileceği sonucuna varılmıĢtır. Elbette ki bu 

sürecin en az kayıpla sonuçlanması, dünyanın içinde bulunduğu 

ekonomik sorunların da ortadan kalkması sağlık alanında alınacak 

önlemler ve sosyal mesafeye dikkat edilmesini gerektiren kurallar 

sonucunda gerçekleĢecektir. Aynı sorunların Kuzey Kıbrıs Ģartlarında ve 

bilimsel öngörüler ıĢığında son bulacağını ve daha sağlıklı bir sosyal 

yaĢama kavuĢulabileceğini ön görmek yanlıĢ olmayacaktır. AraĢtırma 
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kapsamında ortaya çıkarılan rehberin (guide) uygulama alanlarına 

taĢınması için belediyelerle istiĢare edilmesi gerektiği ve bu rehberin tüm 

yeme- içme mekanlarınının mekansal anlamda alacakları önlemlere yön 

vereceği düĢünülmektedir. 
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1. GiriĢ

nalitik kimya, bir veya daha fazla bileĢik veya elementten

oluĢmuĢ doğal ve yapay materyallerin ayrılması, kimyasal

bileĢenlerin tanımlanması ve bileĢenlerinin miktarının

belirlenmesi üzerine yapılan çalıĢmaları kapsamaktadır. Analitik yöntem

geliĢtirme çalıĢmaları ve analitik tekniklerin iyileĢtirilmesi, analitik

kimyanın geliĢimine imkan sağlamıĢ, böylelikle analiz zamanları ve

maliyetleri düĢerken analizlerin kesinlik ve doğruluğu artmıĢtır. Özellikle

sıvı kromatografisi ve gaz kromatografisi, son derece hassas, yüksek

doğruluk ve kesinliğe sahip, aynı zamanda çok az numune gerektiren

modern teknikler olarak karĢımıza çıkmaktadır (Ravisankar, Navya,

Pravallika ve Sri, 2015; Vogeser ve Seger, 2008).

Sıvı kromatografisi, günümüzde klasik kolon kromatografisinden

türetilmiĢ olan en önemli analitik tekniklerden biridir ve hatırı sayılır bir

literatüre sahiptir. Sıvı kromatografisi, hareketli faz denilen bir sıvının

sabit faz olarak nitelenen bir kolona pompalanması ve numune

çözeltisinin kolona yüklenmesi sürecini içerir. Numune bileĢenlerinin

ayrılması, numunenin sabit ve hareketli faz arasında kolon boyunca göç

A 

BÖLÜM 5 
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hızlarındaki farklılıklara dayanmaktadır. Sıvı kromatografisi, uçucu ve 

termal olarak kararlı numunelerle sınırlı olmaması yanında daha fazla 

hareketli ve sabit faz seçeneği ile gaz kromatografisine göre üstünlük 

göstermektedir (Gupta, Jain, Gill ve Guptan, 2012; Jupille, Dolan, 

Snyder ve Molnar, 2002). 

Sıvı kromatografisi tekniği; ilaç analizleri, biyokimyasal 

analizler, gıda analizleri, adli tıp ve toksikoloji analizleri, klinik 

biyokimya analizleri, gıda ve çevre kirleticileri analizleri ve endüstriyel 

analizler için çok yaygın bir kullanım alanı bulmaktadır (Burcu ve 

Dinçel, 2018).   

Sıvı kromatografi ayırma yöntemlerinin optimizasyonu oldukça 

karmaĢıktır. Bir kromatografik kolon için, bir analitin tutulması, pH, 

tampon çözelti bileĢenleri ve çözücü bileĢimi gibi hareketli faz 

özelliklerine bağlıdır. Çoğunlukla deneysel ve yarı deneysel yaklaĢımlar, 

analitin tutulmasını hareketli faz özellikleri ile iliĢkilendirmek için 

kullanılır. Hareketli faz pH‘ı iyonize olabilen bileĢiklerin ayrılmasında 

çok önemli bir faktördür. Bu nedenle etkin bir ayırma için hareketli faz 

pH‘ının kontrolü gerekmektedir. pH kontrolünde yaygın olarak tampon 

çözeltiler kullanılmaktadır (Rosés, Canals, Allemann, Siigur ve Bosch, 

1996; Bosch, Espinosa ve Rosés, 1998). 

2.  Tampon Çözeltiler 

Tampon çözeltiler, bir zayıf asit ile konjüge bazının veya bir zayıf baz ile 

konjüge asitinin karıĢımından oluĢan ve pH değiĢikliklerine karĢı direnç 

gösteren çözeltilerdir. Tampon çözeltiler, bir çözeltinin pH‘ını belirli bir 

seviyede ve sabit tutmak gerektiğinde kullanılırlar (Skoog, West, Holler 

ve Crouch, 2004). 

Sıvı kromatografisinde, numune asidik veya bazik bileĢenler 

içerdiği durumda veya iyon değiĢim kolonlarında olduğu gibi kolon 

asidik veya bazik alanlar bulundurduğunda hareketli fazın pH'ı, 

numunenin veya kolonun iyonlaĢma derecesini belirleyecek ve alıkonma 

etkilenecektir. Bu durumda pH kontrolü gerekir ve tampon içeren 

hareketli fazlar kullanılır (Tindall ve Dolan, 2003a).   

Bir asit çözeltisi, pKa değerinin 2 birimden fazla üstünde bir pH 

değerine sahip ise %99‘dan fazla iyonize, pKa değerinin 2 birimden fazla 

altında bir pH değerine sahip ise %99‘dan fazla non-iyonize durumdadır. 

Bazlar ise pKa değerlerinin altında iyonize, pKa değerlerinin üstünde ise 



102    SIVI KROMATOGRAFĠK YÖNTEMLER ĠÇĠN TAMPON…  

 

non-iyonize durumda bulunurlar. Non-iyonize form daha az polardır ve 

böylece ters faz kromatografik sistemde daha güçlü alıkonulurlar. Özetle 

ters faz kromatografik sistemde asitler düĢük pH‘da,  bazlar ise yüksek 

pH‘da daha fazla alıkonulurlar. Eğer hareketli faz pH‘ı analit pKa‘sına 

yakın ise pH‘daki küçük değiĢiklikler, alıkonmada büyük değiĢikliklere 

neden olabilir. Küçük pH değiĢimlerine yüksek hassasiyet gösteren bazı 

bileĢikler için pH‘daki 0,1 birimlik değiĢiklik resolüsyonda 2 faktörlük 

değiĢime neden olabilir (Dolan, 2009). 

3.  Tampon Kapasitesi 

Tampon kapasitesi, az miktarda asit veya baz eklendiğinde bir tamponun 

pH'daki değiĢikliklere ne kadar iyi direnç gösterdiğinin kantitatif bir 

ölçüsüdür. Tamponlar, optimum pH aralıklarının çok ötesinde 

hazırlandıklarında bile, hiç tampon olmaması durumuna göre büyük 

tamponlama kapasitesi sağlarlar. Tekrarlanabilir bir ayırma elde etmek 

için gerekli olan minimum tampon kapasitesinin hesaplanması kolay 

değildir. Ancak sabit faz, nispeten büyük hacimde hareketli faza maruz 

kaldığı için kolonu sabit bir durumda tutmak için düĢük tamponlama 

kapasitesi yeterli olacaktır. Kolona yüklenen bileĢenlerin deriĢimi de çok 

küçük olduğundan düĢük bir tampon kapasitesi, bu bileĢenleri sabit bir 

iyonizasyon durumunda tutulmasını sağlar. Bu nedenle, düĢük tampon 

deriĢimleri çoğu zaman yeterli olmaktadır (Tindall ve Dolan, 2003a).   

Tampon bileĢenleri olarak kullanılan asitlerin pKa değerlerinin 

değiĢimi tampon kapasitesini de düĢürebilmesine rağmen, tampon 

kapasitesi çoğunlukla tampon deriĢimi ile orantılıdır. Uygun bir tampon 

sistemi seçerken, sadece gerekli pH değil, aynı zamanda gerçekleĢecek 

tepkimelerin doğası hesaba katılmalıdır. Bir asit-baz tepkimesinin 

kontrolü için yüksek bir tampon kapasitesi gereklidir ve ortamın 

seyreltilmesi olasıysa düĢük bir seyreltme değeri istenir. Seyreltme 

değeri, eĢit hacimde saf çözücü ile seyreltildiğinde bir çözeltinin maruz 

kaldığı pH artıĢı olarak tanımlanır. Bazı durumlarda tuz etkileri ve 

sıcaklık değiĢiklikleri önemli olabilir. Tamponun pH değerinin değiĢimi, 

tampon bileĢenlerine ve bileĢime bağlıdır (Espinosa, Bosch ve Rosés, 

2002). Zayıf asitlerden ve bunların tuzlarından hazırlanan tamponlar, en 

iyi tampon kapasitesine zayıf asidin pKa değerinden ±1 pH biriminde pH 

aralıklarında olduğunda sahip olur. 

Kromatografik bir ayırmada, tampon kapasitesi ayırma sırasında 



MÜHENDĠSLĠK BĠLĠMLERĠNDE YENĠ YAKLAġIMLAR    103 

nadiren bir sorun olarak ortaya çıkar. Ancak enjeksiyon sırasında tampon 

kapasitesinin yetersiz kaldığı durumlar görülebilir. Bazı durumlarda 

numune konsantre edilmiĢ ve numune pH'ı, hareketli fazın pH'ından çok 

farklı olabilir. Hareketli fazın tampon kapasitesi yetersizse, numune 

kolonda uygunsuz bir Ģekilde tutulabilir ve pik morfolojisi bozulabilir. 

Böyle durumlarda numuneyi hareketli faz pH'ına getirmek için yüksek 

bir tampon kapasitesi gerekli olabilir. Bu sorun, hareketli fazın tampon 

kapasitesini artırarak veya daha küçük bir hacim enjekte ederek 

çözülebilir (Tindall ve Dolan, 2003a).   

4.  pH Ölçümü 

Günümüzde pH ölçümleri çözeltinin pH'ını doğrudan dijital bir ekrandan 

okumaya olanak sağlayan modern pH metreler ile yapılmaktadır (Tindall 

ve Dolan, 2002).  IUPAC organik çözücüler ve sulu organik çözücü 

karıĢımları için pH ölçüm kural ve prosedürlerini tanımlamıĢtır (Inczedy, 

Lengyel, Ure, Gelencsér ve Hulanicki, 1998). 

IUPAC‘ın pH tanımı çerçevesinde sıvı kromatografi 

uygulamalarında kullanılabilecek üç farklı prosedür mevcuttur. Bu farklı 

ölçüm prosedürleri sonucu elde edilen pH değerleri sırasıyla w
wpH, s

wpH 

ve sspH Ģeklinde nitelendirilebilir: 

 

1.  pH‘ın tampon çözelti hareketli faz çözücü sistemi ile 

karıĢtırılmadan, sulu referans tampon çözeltilerle kalibre edilmiĢ 

elektrotlar kullanılarak ölçülmesi durumu (w
wpH), 

2.  pH‘ın tampon çözelti ile hareketli faz çözücü sistemi 

karıĢtırıldıktan sonra, sulu referans tampon çözeltilerle kalibre 

edilmiĢ elektrotlar kullanılarak ölçülmesi durumu (s
wpH), 

3.  pH‘ın tampon çözelti ile hareketli faz çözücü sistemi 

karıĢtırıldıktan sonra, hareketli faz olarak kullanılan çözücü 

ortamında hazırlanmıĢ referans tampon çözeltilerle kalibre 

edilmiĢ elektrotlar kullanılarak ölçülmesi durumu (s
spH) 

Ģeklindedir. Literatürde çeĢitli çözücü sistemleri için yapılmıĢ 

çalıĢmalara ulaĢılabilir. 

 

En sık kullanılan w
wpH ölçümüdür fakat analitin pKa değerlerine yakın 

pH aralıklarındaki tampon çözeltiler için iyi sonuçlar verebilir. Bu 

durumda bile analitin hareketli faz içindeki gerçek termodinamik pK 
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değerleri ile iliĢkilendirmek zorlaĢır. Bu nedenle s
spH ölçümüne göre 

kullanım kolaylığı da göz önüne alınarak s
wpH ölçümü sıvı kromatografi 

uygulamalarında kullanımı tavsiye edilmektedir (Canals, Oumada, Rosés 

ve Bosch, 2001; Rosés ve ark., 1996). 

Sıvı kromatografisinde en sık kullanılan organik çözücüler olan 

metanol ve asetonitril suya göre daha düĢük dielektrik sabitlerine 

sahiptir. Bu nedenle iyonları ayırma yetenekleri açısından farklılık 

gösterirler. Bunun sonucunda %50'ye kadar metanol veya asetonitril 

içeren hareketli fazlarda, en önemli değiĢiklik tampon ve numune 

bileĢenlerinin pKa'sında olacaktır. Örneğin su ile 50:50 (v:v) metanol-su 

arasında ±1 birimlik pKa değiĢiklikleri beklenebilir. Asetonitril için ise 

daha büyük değiĢiklikler gözlenir. Çözücü çok az su içerdiğinde veya hiç 

içermediğinde çok büyük değiĢikliklerle karĢılaĢılabilir. Ölçümlerde 

%50'ye kadar metanol içeren çözeltiler için fark 0.1 pH biriminden daha 

az olurken, %100 metanolde fark 2 pH biriminden fazla 

gözlenebilmektedir (Tindall ve Dolan, 2002). Literatürde önerilen çeĢitli 

matematiksel yaklaĢımlarla, farklı su-organik çözücü bileĢimleri için 

analitlerin pKa değerlerinin hesaplanması mümkündür (Bosch, Bou, 

Allemann ve Rosés, 1996). 

pH ölçümlerinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta tampon 

çözelti veya hareketli fazın pH ölçümü sırasında kontaminasyona 

uğramamasıdır. pH metre probunun doğrudan tampon çözelti veya 

hareketli faz çözücü sistemine yerleĢtirilmesi kontaminasyona neden 

olabilir ve ortaya çıkan safsızlıklar hayalet pikler gözlenmesine yol 

açabilir. Bunun önlenmesi için çözeltilerden küçük miktarlar alınarak pH 

ölçümlerinin yapılması uygun olur. Benzer Ģekilde bu çözeltilerin plastik 

kaplarda saklanması da kontaminasyona yol açabilir (Williams, 2004). 

5.  Tampon Çözelti Seçimi 

Tampon çözelti seçimi tipik olarak istenen pH'a göre belirlenir. Silika 

bazlı sabit fazlar için tipik pH aralığı pH 2 ila 8'dir. Tampon çözeltiler, 

pH'ı pKa'larında en iyi Ģekilde kontrol ettiğinden, tamponun istenen pH'a 

yakın bir pKa'ya sahip olması önemlidir (Gupta ve ark., 2012). Bir 

tampon çözeltisinin en etkin olduğu durum pKa‘sının ±1 pH aralığında 

kullanıldığı durumdur, ancak ±2 aralığında da tamponlama sağlayabilir. 

Genel kural olarak istenen hareketli faz pH'ının en fazla 2 pH birimi 

aralığında pKa değerine sahip olan bir tampon çözelti seçilmelidir 
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(Dolan, 2009). Ek olarak, tampon çözeltisinin kullanılan tespit 

yöntemiyle uyumluluğu da dikkate alınmalıdır; örneğin, 

spektrofotometrik saptama yapılıyor ise tampon bileĢenleri, ilgili bölgede 

absorbe edilmemeli veya kütle spektrometresi kullanılıyorsa uçucu 

bileĢikler oluĢturmamalıdır (Espinosa ve ark., 2002). 

Kromatogarfik ayırmalarda farklı pH değerlerinde elde edilen 

alıkonma ve pik Ģeklinde önemli farklılıklar gözlenir. Bunun yanında 

aynı pH değerinde çalıĢılsa bile tamponun deriĢimi ve kimyasal yapısı 

elde edilen sonuçları etkiler. Genel olarak, tampon deriĢimini artırmak, 

tampon katyonunun kalıntı silanollerle rekabetçi etkileĢimi nedeniyle 

tutulmayı azaltır ve pik Ģeklini iyileĢtirir. Tampon katyonunun 

sodyumdan potasyuma değiĢtirilmesi de pik Ģekli üzerinde faydalı 

etkilere sahiptir (McCalley, 2003). 

Sıvı kromatografisi için en popüler tampon çözeltiler düĢük UV 

absorbsiyonuna sahip fosfat ve asetattır. Fosfat ve asetat tamponlarının 

220 nm altındaki dalga boylarında kullanılabilmeleri büyük üstünlük 

sağlar. Fosfatın üç pKa değerine sahip olması Tablo 1‘de görüldüğü gibi 

1,1<pH<3,1; 6,2<pH<8,2 ve 11,3<pH<13,3 aralığında (pKa±1 pH birimi) 

tamponlama olanağı sağladığından yaygın kullanıma sahiptir. Ancak 

silika bazlı kolon dolgularında çözünmeyi en aza indirmek için pH 8'den 

yüksek seviyelerde fosfattan kaçınılması önerilir. Bunların yanında fosfat 

tamponlarının düĢük maliyeti, yüksek saflığı, hazırlama kolaylığı ve iyi 

kromatografik davranıĢ sergilemesi nedeni ile öncelikli olarak tercih 

edilirler (Dolan, 2009; Wilson, Morrison ve Dolan, 2001). 

Tampon çözeltiler ile çalıĢılırken, özellikle de fosfat tamponları 

kullanırken, tampon çözeltilerinin organik çözücü içindeki 

çözünürlüğüne dikkat edilmelidir. Örneğin %80'den fazla organik çözücü 

oranlarında ve 10 mM'den yüksek deriĢimlerde fosfat tamponu 

kullanmaktan kaçınmak gerekir. Metanol bu açıdan asetonitrile göre daha 

avantajlıdır. DeğiĢken hareketli faz sistemi ile çalıĢıldığında çalıĢma 

boyunca sabit tampon deriĢiminin korunması daha iyi sonuçlar verir. 

DüĢük pH aralıklarındaki çalıĢmalar için alternatif bir tampon 

trifloroasetik asittir. Özellikle biyomoleküllerin ayrılması çalıĢmalarında 

tercih edilen trifloroasetik asidin uçuculuğu, onu kütle spektrometresi ile 

uyumlu hale getirir. DüĢük dalga boylarında %0,1 oranında trifloroasetik 

asit çözücü sistemine dahil edilerek kullanılabilir. Orta pH değerleri için, 

asetat tamponları genellikle en iyi seçimdir. Bu tamponlar ayrıca 

uçuculuk avantajına sahiptir, bu yüzden LC-MS (Sıvı kromatografisi-
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Kütle spektrometresi) ile uyumludurlar (Wilson ve ark., 2001). 

Sıvı kromatografisinde sıklıkla kullanılan tampon çözeltiler, 

kullanılması önerilen pH aralığı ve LC-MS ile uyumluluğu Tablo 1‘de 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 1: Sıvı Kromatografisinde Kullanılan Tampon Çözeltiler 

Tampon Çözelti pH Aralığı LC-MS Uyumluluğu 

fosfat (pK1) 1,1-3,1 Yok 

fosfat (pK2) 6,2-8,2 Yok 

fosfat (pK3) 11,3-13,3 Yok 

asetat 3,8-5,8 Var (amonyum asetat 

olarak) 

sitrat (pK1) 2,1-4,1 Yok 

sitrat (pK2) 3,7-5,7 Yok 

sitrat (pK3) 4,4-6,4 Yok 

trifloroasetik asit (%0,1) 2,0 Var 

fosforik asit (%0,1) 2,0 Yok 

formik asit (%0,1) 2,7 Var 

amonyum format 2,7-4,7 Var 

amonyum bikarbonat 6,6-8,6 Var 

borat 8,3-10,3 Var 

Kaynak: (Dolan, 2009). 

 

Tampon çözelti seçiminde diğer bir konu da yeterli tamponlamayı 

sağlayacak deriĢimin belirlenmesidir. Yetersiz tampon kullanıldığında 

pik morfolojisinde bozulmalar gözlenir. Güvenlik faktörü olarak gereken 

minimum tamponlama miktarından daha fazlasını kullanmak tercih 

edilmelidir. Analitik çalıĢmalar için çoğu numune içeriği µg/mL ile 

ng/mL aralığında değiĢir. Dolayısıyla 100 µL altındaki enjeksiyonlarda 

kolondaki analit kütlesi birkaç yüz ng‘dan fazla olmayacaktır. 

Dolayısıyla uygun tampon kapasitesindeki çok küçük miktardaki tampon 

numune için ihtiyaç duyulan tüm tamponlamayı sağlayacaktır. 

Enjeksiyondan önce numune pH‘ı ayarlanarak da hareketli fazda yüksek 

tampon deriĢimi ihtiyacının üstesinden gelinebilir. Tampon çözeltisinin 

kolonu da sabit pH‘da tutması beklenir. Nispeten büyük miktarlarda 

tamponlu hareketli faz kolondan geçtiğinden sabit faz sürekli olarak 

tampona maruz kaldığından istenen tamponlama sağlanabilir. Özellikle 



MÜHENDĠSLĠK BĠLĠMLERĠNDE YENĠ YAKLAġIMLAR    107 

yeni nesil ve yüksek saflıktaki silika kolonlar daha az asidik silanol 

gruplarına sahip olduğundan daha az tampon çözelti gerektirirler.  

Hedeflenen tamponlama için %0,1 (v:v) aralığında asit ilavesi veya son 

çözeltide en az 5-10 mM tampon kullanımı tavsiye edilir. (Dolan, 2009). 

Önemli bir problem de yüksek tampon deriĢimi ve/veya yüksek 

organik yüzdesine bağlı olarak tampon bileĢenlerinin sistem içinde 

çökmesidir. Bu durumda temizleme iĢlemi oldukça zahmetli olabilir ve 

bazı parçaların değiĢmesi gerekebilir. Tampon bileĢenleri kolon içinde 

çökerse, katı faz gözeneklerinden tamponu yıkamak neredeyse 

imkansızdır ve kolon kullanılamaz hale gelir. Kullanılan çözücü 

sistemine göre çökme için kritik tampon çözelti deriĢimleri bilinmeli ve 

uygun deriĢim tercih edilmelidir. Sistem içinde saf organik çözücüler ile 

tampon çözeltilerin doğrudan teması önlenecek Ģekilde uygulama 

yapılmalıdır (Dolan, 2009). 

6.  Tampon Çözeltilerin Hazırlanması 

Tampon çözeltilerin hazırlanmasında dört farklı yaklaĢım izlenebilir: 

 

1.  YaklaĢım: ÇeĢitli çevrim içi kanallar aracılığı ile hesaplama 

programları kullanılabilir. Bu özel programlar istenen pH, 

deriĢim ve tampon türü için bir reçete oluĢturarak pratik kullanım 

sağlarlar. Özellikle aktivite katsayısı düzeltmelerini dikkate alan 

programlar tercih edilmelidir. 

2.  YaklaĢım:  Zayıf bir asidin ayrıĢması için denklem kullanılarak 

tampon reçetesi hesaplamaktır. 

3.  YaklaĢım: Bir pH metre aracılığı ile asit veya baz çözeltisinden 

azar azar eklenerek istenen pH‘ın deneysel olarak 

ayarlanmasıdır.  

4.  YaklaĢım: Organik içeren hareketli fazda bir hedef pH'ın 

ayarlanmasıdır. 

 

Yeterli ayırma ve kabul edilebilir bir kolon ve numune stabilitesi ile 

sonuçlanan bir pH bulduktan sonra, bu koĢulları sonraki ayırmalarda 

uygun ve kesin bir Ģekilde tekrarlayabilmek önemlidir. 3. yaklaĢım, 

tampon çözelti hazırlamanın en fazla zaman alan yoludur. Bu yaklaĢım, 

pH koĢullarını tekrarlamak için uygun bir yol gibi görünse de pH 

ölçümlerinin günlük tekrarlanabilirliği nadiren 0,1 birimden daha iyi 
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olduğundan kesinliğin düĢük olduğu bir yoldur. 1. ve 2. yaklaĢımlar, çok 

daha hızlı ve daha kesindir çünkü kütle ve hacim ölçümleri, bir pH 

ölçümüyle elde edilebilenlerden çok daha kesin deriĢimler verecektir. 

Ayrıca pH metre kalibrasyonu da gerektirmez. 4. yaklaĢım genellikle 

tavsiye edilmez. Mevcut organik çözücü ile istenen pH değerini elde 

etmek mümkün olsa da doğrudan sulu tampon pH ölçümleriyle 

karĢılaĢtırılamaz, bu nedenle pH'ın sayısal değeri çok anlamlı değildir 

(Tindall, ve Dolan, 2003b). 

Özetle tampon hazırlamanın en iyi yolu, tampon bileĢenlerini 

reçeteye göre tartmak ve istenilen hacme kadar seyreltmektir. Bu 

yaklaĢım genellikle pH ayarlama tekniklerinden daha hızlıdır ve farklı 

zamanlarda ve laboratuvardan laboratuvara yeniden üretilmesi kolaydır. 

Bunun yanında, istenen deriĢimde ve pH'da bir tampon sunar. Hata 

yapılmadığından emin olmak için hazırlama sonrası pH kontrol edilebilir. 

Tampon çözelti hazırlamada kullanılan kimyasal maddelerin saflığından 

emin olunmalı, pH metre probundan gelebilecek kirlilikler için çözeltinin 

küçük bir porsiyonunda ölçüm yapılmalıdır. Tampon çözeltiler 

hazırlandıktan sonra 0,5 μm gözenekli filtre ile süzülmelidir. Saf organik 

bir çözücünün saf sulu bir tamponla karıĢtırılmasından kaçınmak için her 

türlü çaba gösterilmelidir. Tampon çözeltiler mikroorganizmalar için iyi 

bir besin kaynağı olduğundan mikrobiyal büyümeyi destekleyen 

koĢullardan kaçınmak gerekir. Hazneyi yeniden doldurmak yerine 

yıkamak ve kullanılmayan tamponu atmak için makul bir son kullanma 

tarihi belirlemek önemlidir. LC-MS için kullanılan uçucu tamponların 

buharlaĢma kaybı nedeniyle zamanla pH'ı değiĢtirme olasılığından dolayı 

günlük olarak hazırlamak gerekebilir. Kromatografik sistemde çökmeleri 

ve/veya mikrobiyal büyümeyi engellemek için sistem kapatılmadan önce 

tampon çözeltiler sistemden mutlaka uzaklaĢtırılmalıdır (Dolan, 2009; 

Schellinger ve Carr, 2004). 

7.  Sonuç 

Sıvı kromatografisi, analitik uygulamalarda birçok alanda kullanılan bir 

yöntemdir. Sıvı kromatografik teknikler ile daha doğru ve kesin 

ölçümlerin elde edilebilmesi optimum Ģartların sağlanabilmesi ile 

iliĢkilidir. Bu açıdan pH kontrolü önemli bir faktör olarak ortaya 

çıkmaktadır. Sıvı kromatografisinde pH kontrolü için sıklıkla tampon 

çözeltiler kullanılmaktadır. Doğru tampon türü, deriĢimi ve pH seçimi 
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analitik ayırmalarda kritik rol oynayabilmektedir. Kullanılacak tampon 

çözeltisi belirlenirken, sabit ve hareketli faz özellikleri, analitlerin doğası, 

tampon bileĢenlerinin doğası, tamponlama aralığı ve tampon kapasitesi 

gibi faktörler dikkate alınmalıdır. 
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1. GiriĢ

ünümüzde sağlıklı beslenmenin önemin anlaĢılması ve

toplumun bilinçlenmesi ile zenginleĢtirilmiĢ gıdalara talep

artmıĢtır. Gıdalarda doğal olarak bulunan veya bulunmayan,

bir veya birden fazla elzem besin öğesinin, toplumda veya özel risk 

gruplarında besin öğe yetersizliklerinin düzeltilmesi veya önlenmesi 

amacıyla gıdalara eklenmesi zenginleĢtirme olarak tanımlanmaktadır 

(Lindsay ve ark., 2006; ÇoĢkun 2012; Jan ve ark., 2019). Özellikle 

iyot, demir, çinko, A vitamini vb. vitamin ve mineral eksiklikleri ile 

kendini gösteren mikro besin yetersizlikleri, küresel sağlık riski 

olarak tüm dünyayı etkilemektedir (Ohanenye ve ark., 2021). Makro 

besin ögeleri gibi enerji ihtiyacımız için kullanılmayan, mikro besin 

G 
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öğeleri az miktarlarda gereksinim duyulmasına rağmen vücudun 

önemli fonksiyonlarını yerine getirmesinde anahtar rol oynamaktadır 

(Lindsay ve ark., 2006). Gıdaların mikro besin içeriklerinin 

iyileĢtirilmesi ile, yetersiz beslenme ile ilgili olarak ortaya çıkan 

sağlık risklerin azaltılması, çocukların fiziksel ve zihinsel olarak 

geliĢimlerinin düzenlenmesi ve arttırılması, beslenmeye bağlı olarak 

oluĢan hastalıkların (malnutrisyon, anemi, guatr, körlük, vb.) 

önlenmesi, kronik hastalık riskinin azaltılması ve yaĢam kalitesinin 

arttırılması amaçlanmakta ve bunla ilgili araĢtırmalar devam 

etmektedir (Eichler ve ark., 2019; Tam ve ark., 2020; Peña-Rosas ve 

ark., 2019; Hwalla  ve ark., 2017; Bailey ve ark., 2015). Mikro besin 

öğelerinin (vitamin-mineral) eksik alımı dünyada halk sağlığı ve 

ekonomi açısından önemli sorunlar oluĢturmaktadır (Fletcher ve ark., 

2004). Besin öğesi yetersizliklerinden en çok etkilenen grupların 

―bebekler, büyüme çağındaki çocuklar, gebe ve emzikli kadınlar‖ 

olduğu belirtilmektedir (DPT, 2003). Yetersizliklerinin baĢlıca 

nedenleri; beslenme bilincinin yetersizliği ve yanlıĢ beslenme 

alıĢkanlığı, gıdaların depolama, hazırlama, piĢirme ve piĢtikten sonra 

saklama süreçlerindeki kayıplar ve ekonomik yetersizliklerdir. Bu 

nedenlerle gıda zenginleĢtirme uygulamaları tavsiye edilmektedir 

(Köksel ve Aslan, 2003). ZenginleĢtirmede günlük vitamin-mineral 

gereksinimlerinin RDA değerlerinin %25-35‘inin karĢılanması 

hedeflenmektedir (Blake, 2007). BM raporunda (United Nations 

System Standing Committee on Nutrition, 2004) dünya nüfusunun 

yarısından fazlasının yetersiz mikro besin öğesi tüketmek durumunda 

kaldığı, bu durumdan en çok okul öncesi çocukların ve kadınların 

sorun yaĢadığı ve olumsuz etkilendiği rapor edilmiĢtir (Ortiz-

Monasterio ve ark., 2007). 

ZenginleĢtirme ile ilgili araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarında 

gıdalara çeĢitli besin öğeleri (vitamin-mineral-aminoasit vb.) katılmakta 

ve böylece ürünler fonksiyonel özellikler kazanmaktadır (Maurya ve 

ark., 2020; Das ve ark., 2019; Peña-Rosas ve ark., 2019;). Dünyada temel 

gıda maddeleri arasında yer alan un ve unlu mamuller, süt ve ürünleri, 

tuz, çocuk maması, devam sütü vb. gibi gıdalar sıklıkla minerallerle 

zenginleĢtirilirken (Saha ve Roy, 2020; Santos ve ark., 2019; Huertas ve 

ark., 2019; Cardoso ve ark., 2019; Martins ve ark., 2017; Johnston ve 

ark., 2004; Walker ve ark., 2014; Eichler ve ark., 2012; Klemm ve ark., 

2010), taze olarak tüketilen meyve ve sebzelerin zenginleĢtirilmesinde de 
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son yıllarda artıĢ gözlenmiĢtir (Joshi  ve ark., 2020; Gras ve ark., 2003; 

Kugo ve ark., 2018). Taze olarak tüketilen meyve ve sebzelerin 

kalitelerinin korunması, raf ömrünün uzatılması, besinsel değerinin 

arttırılması, ekonomik ölçekte değerlerinin korunması amacıyla 

minerallerle zenginleĢtirme uygulanmaktadır. Meyve ve sebzelerin 

zenginleĢtirilmesi özellikle vejetaryen ve vegan olarak beslenenler 

açısından büyük önem taĢımaktadır. Bu amaçla kalsiyum, demir, 

selenyum ve çinko sıklıkla kullanılan mineraller arasındadır. Bu 

çalıĢmada, meyve ve sebzelerin minerallerle zenginleĢtirilmesinde 

kullanılan kaynaklar, uygulama metotları ve kullanılabilirliği hakkında 

bilgi verilecektir. ÇalıĢma kapsamında demir (Fe), çinko (Zn), kalsiyum 

(Ca), iyot (I), selenyum (Se) ve magnezyum (Mg) minerallerinin meyve 

ve sebze zenginleĢtirilmesindeki uygulama örneklerine yer verilmiĢtir. 

Bu çalıĢmanın zenginleĢtirme konusu ile ilgili bilincin artması ve ileride 

teknik araĢtırmaların geliĢtirilmesine katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. 

2. Meyve ve Sebze Tüketimi ve Sağlık Açısından 

Önemi 

Önemli tarım ürünlerinden olan meyve ve sebzeler, yeterli beslenme 

için gerekli vitamin ve mineral kaynakları oldukları için tüketimleri 

elzemdir. Hızla artan dünya nüfusu, yetersiz beslenme sorunları, 

salgın hastalıklar ve günümüzde yaĢanılan Covid-19 pandemi süreci 

gibi toplumun geneline etki eden sorunların çözümünde, ülkelerin 

beslenme politikalarında ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)‘nün  

tavsiyelerinde taze meyve sebze tüketiminin arttırılması teĢvik 

edilmektedir (Akbay ve ark., 2005; Sezgin, 2014; WHO 2021; 

Richardson ve Lovegrove 2021). WHO ―günde en az 400-500 g 

meyve ve sebze‖ tüketilmesini önermektedir (WHO, 2003). Rakıcıoğlu 

ve ark. (2002) 19-24 yaĢ aralığında 200 öğrencinin beslenme eğitimi 

almasına karĢın tavsiye edilen günlük düzeyin altında meyve sebze 

tükettikleri bildirilmiĢtir. Bu durumu düzeltmek için de beslenme 

programlarını geliĢtirilmesi tavsiye edilmiĢtir. 229 kiĢi (48-72 ay 

grubu çocuk ve annesi) ile yapılmıĢ baĢka bir çalıĢmada, çocukların  

sebze grubunu meyveye göre daha az tercih ettiği, ayrıca enginar, 

kereviz, brokoli, pırasa, karnabaharı ya hiç tüketmedikleri ya da tadını 

beğenmedikleri bildirilmiĢtir. Farklı piĢirme teknikleri ve sunumlar ile 
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tüketimin arttırılması tavsiye edilmiĢtir (Demiriz ve Özgen, 2019). 

Yapılan çalıĢmalar anne babaların beslenme alıĢkanlıklarının, 

çocukların da gıda tercihlerini etkilediğini ve özellikle erken çocukluk 

döneminde kazanılan alıĢkanlıkların yetiĢkinliğe kadar devam 

edebileceği vurgulanmıĢtır (Aydın 2020; Kobak ve Pek, 2015). Ayrıca 

çocuk beslenmesinde, diğer karbonhidrat kaynaklarının yanında, 

sebze ve meyvenin alımının artırılması ile yeterli diyet lifin vücuda 

alımı da sağlanabilmektedir (Göbel, 2016). Meyve ve sebzeler, 

yüksek diyet lif ve mikro besin içeriği nedeniyle diyetlerin daha 

sağlıklı olmasını sağlamaktadır (Curioni ve ark., 2020). Vücuda 

yeterli düzeyde meyve ve sebze alınmadığında, hipertansiyon, koroner 

kalp hasatlıkları, inme, obezite, kanser ve diğer kronik hastalık 

risklerinin arttığı bildirilmiĢtir (Colabianchi ve ark. 2021; Cooper ve 

ark., 2012; Bazzano ve ark., 2002). Bu nedenle meyve sebze 

tüketiminin teĢvik edilmesi önemli halk sağlığı önceliklerinden biri 

olmuĢtur. Özellikle ergenlik dönemindeki gençlerde sebze tüketiminin 

düĢük olduğu, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) verilerine 

göre 25 Avrupa ülkesi ortalamasının günde 26 -227 g sebze tüketimi 

olarak değiĢtiği belirtilmiĢtir (Vereecken ve ark., 2019). Appleton ve 

ark. (2019)‘a göre sebze tüketimi fazla olan gençlerin daha fazla 

sağlıklı beslenme alıĢkanlıklarına sahip olduğu rapor edilmiĢtir. Genel 

olarak değerlendirildiğinde, demografik özellikler, gıda ve beslenme 

bilgisi, kiĢisel değerler, gıda fiyatları, ulaĢılabilirlik ve diğer faktörler 

tüketicilerin meyve sebze tüketimine etki etmektedir. Günlük taze 

meyve ve sebze tüketiminin arttırılmasının sağlık üzerine olumlu 

etkileri nedeniyle, meyve ve sebzelerin mikro besin ögeleri ile 

zenginleĢtirilmesinin önemi ve gerekliliği de artmıĢtır. Meyve ve 

sebzeler, vitaminler, mineraller, antioksidanlar, karotenoidler ve 

flavonoidler gibi çeĢitli besinler ve biyoaktif bileĢikler içermektedir 

(Hernandez ve ark., 2019). Meyve ve sebzelerde bulunan selüloz, 

hemiselüloz, lignin, pektin ve ksiloglukanlar gibi diyet lif bileĢenleri 

insan sindirim enzimleri tarafından parçalanamadıkları için, bağırsak 

hacmini arttırıp, bağırsak hareketlerini hızlandırmaktadır. Ayrıca 

diyet liflerin bağırsak mikroflorası, kolesterol, kan  Ģekeri seviyesini 

düzenleme ve diyabet, kalp hastalıkları, kolon kanseri risk faktörlerini 

önleme gibi pek çok faydası bulunmaktadır (Chau ve Huang, 2003; 

Dülger ve ġahan, 2011; Holscher, 2017; Rezende ve ark., 2021). 

Bunun yanında diyet lifin insülin direncini de düzenlediği 
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bildirilmiĢtir (Aleixandre ve Miguel, 2016). Meyve ve sebzelerin 

düĢük glisemik indeksleri ve kilo yönetimini düzenleme potansiyeli 

ile birlikte diyet lifi, mineral, vitamin ve polifenol içerikleri ile 

diyabet riskini azaltıcı etkileri bulunduğu da ifade edilmiĢtir 

(Bulantekin ve ark., 2020).  

3.  Gıdaların ZenginleĢtirilmesi 

Sağlıklı bir yaĢam için besin öğelerinin yeterli miktarlarda ve dengeli 

olarak vücuda alınması lazımdır. Halk sağlığını iyileĢtirmek için, hedef 

gruplara yönelik olarak, gıdalara besin ögesi eklenmesi ile gıda 

zenginleĢtirme uygulaması yapılmaktadır. Bu mikro besin ögeleri 

yetersizliğinin önlenmesi ve kontrolünde üç ana strateji 

uygulanabilmektedir (FAO/ILSI, 1997). Bu stratejiler içerisinde diyetin 

geliĢtirilmesi, besin destekleri olarak direk mikro besin alımı ve 

toplumun sık olarak tükettiği yiyecek ve içeceklerin mikro besin ögeleri 

ile zenginleĢtirilmesidir. Gıdaların zenginleĢtirilmesinin orta veya uzun 

dönemde etkili olan sağlık üzerindeki genel yararları ġekil 1‘de ortaya 

çıkan riskleri azaltmaktır (Boyacı, 2008). 
 

 

ġekil 1. Gıda ZenginleĢtirmenin Sağlık  

Üzerindeki Genel Yararları Kaynak: (Boyacı, 2008) 

 

Gıdaların besin öğeleri ile zenginleĢtirilmesi 1940'lı yıllardan bu 

yana uygulanmaktadır. Gıdaların zenginleĢtirilmesi amacıyla iyot, 

Gıda 
ZenginleĢtirme 

Anne çoçuk 
sağlığı ile ilgili 

sorunlar 

Beslenmeye bağlı 
hastalıklar 

Kronik hastalıklar 

Büyüme-geliĢme 
sorunları 
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demir, çinko, kalsiyum, selenyum, tiamin, riboflavin, niasin, A, C, D 

ve E vitaminleri v.b. birçok mikrobesin öğesi kullanılmıĢtır 

(FAO/WHO 1992; DPT 2003). Dünyada her dört kiĢiden birisi bir 

mikro besin yetersizliği ile karĢı karĢıyadır. Bu kapsamda en yaygın 

olarak görülen mikro besin yetersizlikleri iyot, vitamin A ve demir 

eksiklikleridir (Köksel ve Aslan, 2003). Gıdaların besin değerlerinin 

arttırılmasında kullanılan üç yöntem ġekil 2‘de verilmiĢtir.  

 

 
ġekil 2. Gıdaların Besin Değerlerini Arttırmada Kullanılan Yöntemler 

 

Vitamin ve mineral eksikliklerinden özellikle demir, iyot, çinko, 

kalsiyum, flor, selenyum, A vitamini, B grubu vitaminler, C vitamini, D 

vitamini ve folik asit yetersizlikleri az geliĢmiĢ ülkelerde önemli bir 

sorun teĢkil etmektedir. En fazla çocukların ve hamilelerin vücut için 

gerekli mikro besinleri gerekli olan seviyeden daha düĢük seviyelerde 

aldıkları bildirilmiĢtir (Ercili, 2004). Bu nedenle zenginleĢtirme 

programları kapsamında temel gıda maddelerinin zenginleĢtirilmesi ve en 

 

 

 

 

 

Gıdaların besin 
değerlerini 
arttırma 
yöntemleri* 

Onarma (Restoration): Gıda üretimi sırasında veya taĢıma-
depolama iĢlemlerinde kayba uğrayan önemli besin 
maddelerinin eklenerek eski besinsel içeriğine 
ulaĢtırılmasıdır (Ottaway, 2008) 

Güçlendirme (Enrichment): Gıda zenginleĢtirme ile aynı 
anlamlara gelmektedir (FAO/WHO, 1994). Gıdanın zengin 
hale getirilmesi için mevcut besin içeriğinin attırılmasıdır 
(Ottaway, 2008).  

Zenginleştirme  (Fortification): Özel sağlık sorunları olan 
insanlarda veya genel olarak rsikli olan hastalıkların 
önelnmesinde, elzem besin ögelerinin gıdaya eklenmesine 
denilmektedir (Allen ve ark., 2006). 
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hızlı biçimde toplumun diğer alt gruplarının da mikro besin 

yetersizliklerinin önlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle seçilen baĢlıca 

gıda türleri (tuz, un, pirinç, su, mama vb.) ve mikro besin ögeleri ġekil 

3‘te verilmiĢtir (Jan ve ark., 2019; Kahyaoğlu ve Demirci, 2019). 

 
ġekil 3. Gıda ZenginleĢtirmede Kullanılan Mikro Besin Ögeleri ve 

ZenginleĢtirme Uygulanan Gıdalar 

Kaynak: (Jan ve ark., 2019; Kahyaoğlu and Demirci, 2019) 

 

Ülkelere göre gıdalara ilave edilecek besin öğelerinin kullanımı ile ilgili 

yasalar değiĢkenlik göstermektedir. Bazı ülkelerde zorunlu olan kurallar, 

bazı ülkelerde henüz yürürlülüğe girmemiĢtir. ABD, Avustralya, 

Ġngiltere ve Kanada gibi geliĢmiĢ olan ülkelerde, toplumun en çok 

tükettiği ekmek, kahvaltılık tahıl, süt ve süt ürünlerinde mikro besinler 

ile zenginleĢtirme iĢlemlerinin zorunlu olarak uygulandığı görülmektedir 

(Kahyaoğlu ve Demirci, 2019). Avrupa Birliği ülkelerinde tüketici 

sağlığının korunması için gıdaların zenginleĢtirilmesi konusunda 

düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu bildirilmiĢtir. Genel olarak, gelir düzeyi 

düĢük gruplarda fazla miktarda tüketim riskini önlemek için 

zenginleĢtirilmiĢ gıdaların toplam mikro besin öğesi alımı üzerine 

Gıda 
ZenginleĢtirme 

Mikro besin ögeleri 

Ġyot, Demir, Çinko, 
Selenyum, Kalsiyum, 

Magnzeyum 

Vitamin A, Folik asit, 
Vitamin D, Vitamin B, 

Omega yağ asitleri 

Gıdalar 

Tuz,Ģeker, su, meyve, 
sebze, bitki, baklagil, 
tahıllar (Buğday unu, 

mısır unu, pirinç), soya 

Unlu mamuller, süt ve süt 
ürünleri, margarin, yağ, 

ekmek, kahvaltılık 
tahıllar, içecekler, devam 
sütleri, bebek mamaları, 

yumurta, yoğurt, su, 
meyve suyu 
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etkisinin tahmin edilmesinde bir modele ihtiyaç bulunduğu 

belirtilmektedir (Rasmussen ve ark., 2006). Bunun yanında 

zenginleĢtirmenin güvenli olması ve seviyelerinin ayarlanması önemlidir 

(Kloosterman ve ark., 2007). Hollanda‘da risk değerlendirme modelinin 

geliĢtirilmesi üzerine bir çalıĢma yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada, Hollanda‘da 

vitamin ve mineraller ile zenginleĢtirilen gıdalarda risk yöneticisi 

tarafından risk değerlendirme modeli ile maksimum güvenli takviye 

seviyeleri (MGTS) ve izin verilen takviye seviyeleri (ĠTS) 

tahminlenmiĢtir. Folik asit, A vitamini ve D vitamini için MGTS'ler risk 

değerlendirme modelinde hesaplanmıĢ ve uygun ĠTS‘ler belirlenmiĢtir. 

Folik asit takviyesine en duyarlı grup 6 yaĢına kadar olan çocuklar, D 

vitamini için 4-10 yaĢ arası çocuklar olarak tespit edilmiĢ ve uygun ĠTS 

miktarları (100 µg/100 kcal- 4.5 µg/100 kcal) bildirilmiĢtir. A vitamini 

takviyesine en duyarlı grupların 10 yaĢına kadar çocuklar, erkekler ve 

menopoz sonrası kadınlar olduğu ve nüfusun büyük bir bölümünü temsil 

ettiğinden ve aĢırı A vitamininin ciddi Ģekilde zararlı etkileri nedeniyle A 

vitamini için genel bir muafiyete izin verilmediği bildirilmiĢtir. 

Türkiye‘de gıdaların zenginleĢtirilmesinde; TGK (2013)‘de 

yayınlanan ―Takviye Edici Gıdalar Tebliği‘nde takviye edici gıdalarda 

kullanılan vitamin ve minerallerin günlük maksimum limitleri ve bu 

gıdaların etiketlerinde bulunması zorunlu bilgiler yer almaktadır. Buna 

göre ―Takviye edici gıdaların etiketinde, sunumunda ve reklâmında; bir 

hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu 

bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer alamaz‖ ve 

―Vitamin ve minerallerle ilgili bilgiler verilirken, Türk Gıda Kodeksi 

Etiketleme Yönetmeliğinde yer alan beslenme referans değerlerinin 

yüzdesi olarak da etikette belirtilir.‖ Ģeklinde yer verilmiĢtir. ―Vitamin ve 

mineraller için referans değerlerinin yüzdesi grafik formunda da 

verilebilir.‖ Ayrıca, takviye edici gıdalarda kullanılan ―vitamin (Vitamin 

A (μg RE),Vitamin D (μg), Vitamin E (mg α-TE), Vitamin K (μg), Vitamin 

B1 (tiamin) (mg), Vitamin B2 (riboflavin)(mg),Vitamin B3 (niasin) (mg 

NE), Vitamin B5 (pantotenik asit) (mg), Vitamin B6 (piridoksin) 

(mg),Vitamin B12 (kobalamin) (μg),Vitamin C (mg), Folik asit (μg), 

Biotin (μg)ve minerallerin (Kalsiyum (mg), Magnezyum (mg), Demir 

(mg), Bakır (μg), İyot (μg), Çinko (mg), Manganez (mg), Fosfor (mg), 

Potasyum (mg), Selenyum (μg), Krom (μg), Molibden (μg), Flor (mg), 

Klor (mg), Bor (mg), Silikon (mg), Sodyum (mg)‖ formları ve gerekli 

kısıtlamalar tebliğ eklerinde verilmiĢtir (TGK, 2013). Ayrıca, ülkemizde 
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zenginleĢtirme çalıĢmaları kapsamında 1994 yılından beri ―İyot 

Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi ve Tuzun İyotlanması Programı‖ 

yürütülmektedir. 1998 yılında hazırlanan tuz tebliği ile tüm sofra 

tuzlarının iyot ile zenginleĢtirilmesi sağlanmıĢtır. 2013/48 Türk Gıda 

Kodeksi Tuz Tebliğine göre  ―sofra tuzuna 25-40 mg/kg oranında 

potasyum iyodat katılması zorunludur” (Anonim, 2021). Dünyadaki her 

üç kiĢiden biri yani iki milyardan fazla insan mikro besin öğesi eksikliği 

problemi ile karĢı karĢıya bulunmaktadır. Mikro besin eksikliği için risk 

faktörleri aĢağıda sıralanmıĢtır (Allen ve ark., 2006). 

 

 DüĢük mikro besin alımına ve zayıf biyoyararlanıma neden olan 

monoton beslenme 

 Hayvansal kaynaklı gıdaların düĢük alımı 

 Tamamlayıcı gıdaların düĢük mikro besin yoğunluğu 

 Gebelik ve emzirme döneminde büyüme için artan fizyolojik 

talepler 

 Akut enfeksiyon, kronik enfeksiyon (örn. Tüberküloz, sıtma ve 

HIV / AIDS) ve hastalık (örn. kanser) 

 Kötü genel beslenme durumu, özellikle protein-enerji yetersizliği 

 Ġshal veya bağırsak parazitlerinin varlığı 

 ArtmıĢ atılım  

 Gıdalardaki mevsimsel değiĢiklikler, yiyecek kıtlığı 

 DüĢük eğitim seviyesi, sosyal yoksunluk, cahillik  

 Zayıf ekonomik durum ve yoksulluk  

 DüĢük emzirme prevalansı 

 

Tüm bu risk faktörleri yanında, Covid-19 salgını nedeniyle pandemi 

döneminde yetersiz beslenme riskini azaltmak ve halkın bağıĢıklığını 

temel gıdalar ile güçlendirebilmek için gıda zenginleĢtirmenin hayati bir 

önem taĢıdığı ve ülkelerin sürdürülebilir gıda sistemleri için bu konuya 

destek vermesi gerektiği rapor edilmiĢtir (Food Fortification Initiative, 

2020). Genel olarak gıda zenginleĢtirmede dikkatli olunması gereken 

hususlar bulunmaktadır. Bu maddeler Ģu Ģekildedir: (FAO, 1994; Ranum, 

2000; Dary ve Hainsworth 2018).  

 

 ZenginleĢtirilecek gıdanın hedef kitle tarafından eriĢilebilirliği ve 

etiket bilgilerinde standart ve düzenlemelere uyulması 
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 ZenginleĢtirilecek gıdanın tüketici tarafından kabul edilebilirliği, 

denetim ve izleme yöntemlerinin geliĢtirilmesi, devlet tarafından 

yaptırımların uygulanabilmesi 

 ZenginleĢtirilecek gıdanın üretiminde meydana gelebilecek ek 

maliyetlerin tüketiciler tarafından karĢılanabilirliği 

 ZenginleĢtirilecek gıdanın tüketimin güvenli olması, toksik etki 

göstermemesi, besin öğelerinin taĢıma ve depolama sırasında 

stabilitesi 

 ZenginleĢtirilecek gıdada istenmedik duyusal ve piĢirmeye özgü 

değiĢikliklerin oluĢmaması ve raf ömrünün kısalmaması 

 ZenginleĢtirilecek gıdanın belirlenen sorunu düzeltebilmesi veya 

önleyebilmesi 

 Maliyet etkinliğini sağlayan yeterli üretim ve endüstriyel 

ortamlar, iĢleme teknikleri 

3.1. Mineral Maddelerle Zenginleştirme 

Mineraller anorganik maddeler olup, esansiyel ve toksik mineraller 

olmak üzere iki kategoride değerlendirilmektedir. Vücudumuzun küçük 

bir bölümünü (%4) oluĢturmalarına rağmen birçok önemli iĢlevi bir araya 

getiren mineraller elzem besin ögelerindendir. Mineraller kemik, kan, kas 

ve kemik, diĢ gibi yapılarda da bulunmaktadır. Ayrıca metal içeren 

enzimlerin yapısında ve hücre içi ve dıĢı sıvılarda da bulunmaktadırlar. 

Ancak bu mineraller gereğinden çok yüksek miktarlarda alındığında 

toksik etki göstermekte ya da az miktarda alındığında bazı hastalıklara 

neden olabilmektedir. Mineraller genel olarak diyetlerde yeterli miktarda 

bulunmaktadır. Ancak minerallerin vücut tarafından absorbe edilmesi ve 

kullanılması farklılıklar göstermektedir. Besin öğelerinin vücuda alınan 

miktarlarıyla vücutta kullanılan miktarları farklılık göstermektedir 

(Özkaya 1986). Bu durum söz konusu besin öğesinin biyoyararlılığı ile 

iliĢkilendirilmektedir. Biyoyararlılık, gıdanın sindirilmesi ile alınan 

bileĢiğin, metabolik ve fizyolojik fonksiyonlar için kullanılan veya 

depolanan kısmı olarak tanımlanır. Biyoyararlılık, gıdayı tüketen kiĢinin 

genetik özelliklerine, fizyolojik durumuna, beslenme Ģekline, gıdanın 

kimyasal bileĢimine, mineralin formuna ve diğer besin öğeleriyle 

etkileĢimine bağlı olarak değiĢim göstermektedir (Hurrell 1999). 

Minerallerle sıklıkla zenginleĢtirilen ürünler arasında, meyve ve sebzeler, 

tahıl ve tahıl ürünleri, süt ve süt ürünleri; meyve suları, içecekler, bebek 
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mamaları, özel diyet ürünleri ve diğer bazı ürünler (tuz, seker, sos vb.) 

yer almaktadır (FAO 1995; DPT 2003). Gıdalara eklenen mineraller 

ürüne göre çeĢitlilik göstermektedir (PAHO/WHO 1998). 

4. Meyve ve Sebzelerin Mineral Maddelerce 

ZenginleĢtirilmesi 

Esansiyel mineraller içinde eksikliğine en fazla rastlananlar, demir (Fe), 

çinko (Zn), kalsiyum (Ca) ve selenyum (Se)‘dur. Minerallerin 

yetersizliği temel gıdalarda, örneğin öğütülmüĢ tahılların baskın bir 

Ģekilde diyette yer alması ve düĢük biyoyararlılık içeren minerallerin 

alınmasıyla ortaya çıkmaktadır (Christou ve Twyman, 2004). Meyve ve 

sebzelerin minerallerle zenginleĢtirilmesi özellikle vejeteryan ve vegan 

beslenme uygulayan bireyler açısından son derece önemlidir. 

ZenginleĢtirme iĢlemi, gıdanın besin değerini arttırması yanında, taze 

meyve ve sebzeleri korumak ve raf ömrünü uzatmak için de 

kullanılmaktadır (Chiplonkar, 1999). Özellikle taze ve kesilmiĢ taze 

ürünler için zenginleĢtirme amacıyla; ozmotik iĢlemler (atmosfer veya 

vakum altında) ve mikro besin çözeltilerine daldırma uygulamaları 

yanında, ultrasonikasyon, omik ısıtma, darbeli elektrik alan gibi iĢlemler 

kullanılarak ürünlerinin gözenek yapısı artırılmakta ve ürün içine 

zenginleĢtirme çözeltisinin infüzyonu hızlandırılmaktadır (Joshi ve ark, 

2020). 

Taze meyve ve sebzelerin zenginleĢtirme uygulamalarında genel 

olarak, daldırma ve emdirme uygulamaları kullanılmaktadır. Daldırma 

iĢlemleri, özellikle yapraklı sebzeler gibi çabuk bozulabilir taze ürünler 

için yaygın olarak kullanılmaktadır. Genellikle ürünün ıslatılması, 

mekanik çalkalama ve ardından fazla yıkama solüsyonunun 

uzaklaĢtırılmasından oluĢmaktadır. Bu yöntem, doku hasarına ve 

metabolik strese neden olabilecek emdirme yöntemine göre ürüne daha 

duyarlıdır. Yıkama iĢlemi genellikle uygulanmakta ve ardından soyma, 

kesme, parçalama ve/veya dilimleme gibi iĢlemler gerçekleĢtirilmektedir. 

Daldırma süresi genellikle 1-5 dakika arasında değiĢmektedir. Daldırma 

sıvısının sıcaklığı iĢlemin etkinliğinde çok önemli olup 40-60 oC‘lik 

uygulamaların en iyi sonucu verdiği ifade edilmiĢtir. Emdirme iĢleminin 

amacı, malzemenin bütünlüğünü etkilemeden, kısmen su uzaklaĢtırma ve 

çözücü ile emdirme yoluyla gıda bileĢiminin değiĢtirilmesidir. Ayrıca, 
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ürün stabilitesini elde etmek, dokusal özellikleri geliĢtirmek ve/veya 

ürünü güçlendirmek için de emdirme teknikleri kullanılmaktadır. Bu 

iĢlem, örnek ve çözelti arasındaki ozmotik gradyan, vakum uygulaması 

ve vakumun ardından atmosferik koĢulların restorasyonuna bağlı olarak 

gerçekleĢmektedir. Uygulamanın süresi (dakikalardan günlere) ve 

kullanılan vakumun büyüklüğüne (5-200 mbar) veya çözelti 

konsantrasyonuna (20-75 brix) bağlı olarak, ürünün karakteristikleri 

değiĢmektedir. Bu yöntem meyve ve sebze iĢlemede geniĢ uygulamalar 

sağlamaktadır (Martin-Diana ve ark., 2007). Günümüzde meyve ve 

sebzeler, demir, çinko, kalsiyum, iyot ve selenyum ile sıklıkla 

zenginleĢtirilmektedir.  

4.1. Demir ile Zenginleştirme 

Demir (Fe) eksikliği dünyadaki en yaygın beslenme yetersizliklerinden 

biri olup dünya nüfusunun çoğunda görülmektedir. WHO raporuna göre, 

dünyada yaklaĢık 2 milyar insanın anemik olduğunu ve bunlardan 1 

milyarının demir eksikliğine bağlı olarak gerçekleĢtiği bildirilmiĢtir. 

Demir eksikliği anemisi, genellikle tahıl ve baklagil bazlı diyetlerden 

alınan demirinin düĢük biyoyararlanımından kaynaklanmakta ve uzun 

vadeli negatif demir dengesi oluĢturmaktadır. Uygun olmayan diyet 

yanında bebeklerin, ergenlerin ve hamile kadınların artan ihtiyaçları, ağır 

enfeksiyonlar, yoğun adet kanamaları da demir dengesinin negatif 

olmasına neden olabilmektedir (Ottoway, 2008). Demir eksikliği 

sonucunda anemi, gebeliğin azalması, bebeklerde psikomotor ve mental 

gerilik, performans düĢüklüğü, öğrenme sorunları, bağıĢıklık sisteminin 

zayıflaması gibi olumsuz etkiler görülmektedir (WHO/FAO 1998). 

Demir eksikliği, özellikle doğurganlık çağındaki vejeteryan kadınlarda 

sıklıkla görülen beslenme yetersizliklerinin arasında yer almaktadır 

(WHO 1992). Bu durumun en büyük nedeninin vejeteryan diyette 

bulunan düĢük biyoyararlılığa sahip hem olmayan demir olduğu 

bilinmektedir (Ballot ve ark., 1989; Layrisse ve ark., 1996). Demir 

yeryüzünde en fazla bulunan metallerden biri olup, insan fizyolojisi için 

hayati önem taĢımaktadır. Demir, elektron alıp verme özelliği nedeniyle 

kırmızı kan hücreleri tarafından oksijen taĢınımı gibi çeĢitli biyolojik 

fonksiyonlarda görev almaktadır. Demir minerali protein sentezinde, 

enzimlerin yapısında, enerji üretilmesinde, genetik yapımızda önemli 

iĢlevlere sahiptir (Hurrell, 1999).   

Diyette yer alması gereken tavsiye edilen günlük demir miktarı, 
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bebekler için 1 mg, çocuklar için 10 mg, ergenlik çağındaki çocuklar için 

12-15 mg, laktasyon döneminde 15 mg olarak belirtilmiĢtir (Baynes ve 

Bothwell, 1990). Özellikle biyolojik olarak emilimi sınırlı demir türü 

içeren bitkisel kaynaklı diyetle beslenen kiĢilerde eksikliğine sık 

rastlanmaktadır. Bu nedenle geliĢmekte olan ülkelerde demir ile 

zenginleĢtirme ve yüksek risk gruplarına yönelik beslenme programları 

uygulanmaktadır (Martinez-Navarrete ve ark., 2002). Diyette bulunan 

demir, inorganik demir tuzlarından oluĢan hem olmayan demir ve 

hayvansal kaynaklı hemoglobinden ve miyoglobinden gelen hem demir 

olmak üzere iki Ģekilde bulunmaktadır (Martinez ve ark., 1998). Hem 

olmayan demir bitkisel gıdalarda yer almaktadır ve suda çözünürlüğü 

düĢüktür, ayrıca diyette bulunan diğer bileĢiklerle interaksiyona girerek 

çözünmez bağlar yapmaktadır. Buna karĢılık et ve et ürünlerinde, 

bulunan hem demir, çabuk emilebilir özelliğiyle mukoza hücrelerinden 

bütün olarak absorplanmakta olup yüksek biyoyararlılığa sahiptir (Van 

Moorsell, 1997). Hem demir emilimi diyet bileĢimi veya demir 

durumundan önemli ölçüde etkilenmezken, hem olmayan demir emilimi 

demirin değerliğinden, demir alımını engelleyen veya artıran diyet 

faktörlerinden güçlü bir Ģekilde etkilenmektedir. Özellikle, tahıllardan ve 

baklagillerde bulunan fitik asit, çay ve kahve gibi içeceklerden bulunan 

tanenler ve polifenoller, hem olmayan demir emilimini önemli ölçüde 

inhibe etmektedir. Vejeteryan diyetlerde, yeĢil yapraklı sebzeler zengin 

demir kaynakları olarak bilinmekle birlikte, içerdikleri yüksek diyet lif 

ve okzalik asit içeriği nedeniyle demirin absorbsiyonu olumsuz 

etkilenmekte ve biyoyararlılığı azalmaktadır. Bu durumu önlemek için 

askorbik asitçe zenginleĢtirilmiĢ gıdalar yeĢil yapraklı sebzelerin 

hazırlanmasında eklenebilmektedir (Chiplonkar ve ark., 1999). 

Gıdaların zenginleĢtirilmesinde kullanılan demir bileĢiklerinin 

gıdanın organoleptik özelliklerinde değiĢikliğe neden olmaması 

gerekmektedir. Gıdaların zenginleĢtirilmesinde farklı demir bileĢikleri 

kullanılmaktadır. ZenginleĢtirmede kullanılan demir bileĢikleri suda 

çözünenler, suda az çözünenler, seyreltik asitte çözünenler, suda 

çözünmeyen, seyreltik asitte az çözünenler olarak 

gruplandırılabilmektedir. Ayrıca bunlara dahil olmayan, NaFeEDTA 

(sodium iron ethylenediaminetetraacetic acid) ve hemoglobin gibi 

bileĢiklerin bulunduğu bir grup daha bulunmaktadır (Ohanenye, 2021). 

Genel olarak, suda çözünen bileĢiklerin biyoyararlılıkları daha yüksektir. 

Fakat renk ve tatta değiĢikliklere sebep olmaktadırlar. Ferröz sulfat, 
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ferröz glukonat, ferröz laktat, ferrik amonyum sitrat suda çözünen demir 

bileĢiklerine örnektir. Ferröz sülfat yüksek demir içeriğine ve yüksek 

biyoyararlılığa sahip olası ve düĢük fiyatı ile en çok kullanılan demir 

zenginleĢtirme bileĢiklerinden biridir (Dary ve Hurrell, 2006). Suda az 

çözünen, seyreltik asitte iyi çözünen bileĢikler organoleptik problemlere 

daha az sebep olduğu ve yüksek biyoyararlılığa sahip oldukları için gıda 

üreticileri tarafından tercih edilmektedirler. Bunlara örnek olarak; ferröz 

fumarat, ferröz suksinat, ferrik sakkarat, ferrik gliserofosfat 

verilmektedir. Suda çözünmeyen, seyreltik asitte az çözünen bileĢikler 

(ferrik ortofosfat, ferrik pirofosfat, sodyum demir pirofosfat, elementel 

demir tozları vb.) organoleptik problemlere sebep olmamakta, ancak 

düĢük biyoyararlılığa sahiptirler (Hurrell 1997).  

Gıda zenginleĢtirme amacıyla demir bileĢiklerinin enkapsüle ve 

stabilize yeni formları kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu amaçla bazı 

firmaların gıdalara eklemek için ticari mikrobesin formülleri 

geliĢtirdikleri bildirilmiĢtir (Boccio ve ark., 1997; Chin-Wen-Lin ve ark., 

1995; Gotelli ve ark., 1996; Jackson ve ark., 1992a, 1992b). Demirle 

zenginleĢtirme programların da demir bileĢiğinin dikkatli seçilmesinin, 

hedef nüfusun, diyette eksik olan miktarın, gıdadaki seviyesinin ve 

demirin biyoyararlığının belirlenmesi ve zenginleĢtirme iĢlemlerinin bu 

doğrultuda uygulanması gerektiği ve mutlaka dikkatle izlenmesi 

gerektiği ifade edilmiĢtir (Hurrell, 2007). AĢağıda Dünya‘da yapılan bazı 

demir zenginleĢtirme çalıĢmalarına örnekler verilmiĢtir. Patates ve elma 

içeren yemekler sodyum demir EDTA (NaFeEDTA) eklenerek demir ile 

zenginleĢtirilmiĢ ve %38‘inde demir eksikliği bulunan 127 kadın 

gönüllünün diyetlerinde sunulmuĢtur.  200 g patates süresi, ilk öğünde 3 

mg Fe (1.4 mg‘ı FeSO4), ikinci öğünde 20 mg Na2EDTA (EDTA:Fe 

molar oranı 1.0), elma püresine ise demir (toplam 3 mg, 0.3 mg FeSO4 

olarak 2.7 mg  intrinsik Fe) ve Na2EDTA (1. günde yok, 2. günde 20 mg) 

olarak ilave edilmiĢtir. EDTA ve Fe molar oranları 0.25, 0.5 ve 1 

oranlarında olduğunda ortalama demir absorpsiyonları sırasıyla %11.3, 

%13.5 ve %8.8 olarak, Na2EDTA hiç bulunmadığında ise %3.8 olarak 

arttığı bildirilmiĢtir (MacPhail ve ark., 1994). 

Okul öncesi çocuklarında demir takviyeli portakal suyu 

kullanarak demir eksikliği anemisinin kontrolünü sağlama yönelik 

çalıĢma Almeida ve ark. (2003) tarafından yapılmıĢtır. Buna göre 

Brezilya'da 50 okul öncesi çocuğa, 20 mg demir sülfat heptahidrat ile 

zenginleĢtirilmiĢ 200 ml portakal suyu, 84 gün boyunca verilmiĢtir. Fe ile 
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zenginleĢtirilmiĢ portakal suyunun duyusal olarak mükemmel olarak 

tanımlanmıĢ ve istenmeyen bir etki göstermemiĢtir. ÇalıĢmanın sonunda 

çocukların hemoglobin düzeyleri yükselmiĢ ve anemi prevalansı 

düĢmüĢtür. Okul öncesi çocuklarda demir eksikliğini önlemek için iyi bir 

strateji olduğu rapor edilmiĢtir. Gabriel ve ark. (2005), Filipin 

portakalından (Citrus nobilis) elde edilen içime hazır portakal sularını 

demir ile zenginleĢtirmiĢ ve tüketici beğenisi testi olarak 16-45 yaĢ 

arasında 72 Filipinli kadına uygulamıĢtır. Ferröz sülfat (FeSO4) ile 

zenginleĢtirilen farklı formülasyonlar, porsiyon baĢına günlük önerilen 

demir alımının %0, 10, 20 ve 30'unu karĢılayacak Ģekilde üretilmiĢtir. 

Demirle zenginleĢtirilmiĢ portakal suyunun duyusal özellikleri 

beğenilmiĢ ve ürün kabul edilebilir olarak ifade etmiĢtir. Ayrıca demirle 

zenginleĢtirilmiĢ ve zenginleĢtirilmemiĢ portakal sularının fizikokimyasal 

ve duyusal özellikleri arasında istatistiksel olarak bir farklılık 

belirlenememiĢtir.  

Meyveli içeceklerin demir ile zenginleĢtirmesinde, tat, görünüĢ 

ve stabilitesinden ödün vermeden demirin biyoalınabilirliğini arttırmak 

için kapsülleme, Ģelasyon ve elektrokimyasal (redoks modülasyonu) 

yöntemleri kullanılmıĢtır. Analiz sonuçlarına göre ―GrowthPlus‖ olarak 

bilinen yeni zenginleĢtirme teknolojisinin ürün formülasyonlarında 

meydana gelen olumsuzlukları engellediği bildirilmiĢtir. Hayvan ve insan 

denemelerinde ―GrowthPlus‖ uygulanmıĢ demir bis-glisinat ve lesitin ile 

kapsüllenmiĢ ferröz fumaratın biyoyararlılığı olumsuz etkilememiĢtir. 

Özellikle, meyveli içeceklerde kullanılan redoks stabilize demir 

formunun okul çocukları, ergenlik dönemindeki kız çocukları ve hamile 

kadınlarda hemoglobin ve ferritin göstergelerine göre demir eksikliğini 

önemli ölçüde azalttığı rapor edilmiĢtir (Mehansho, 2006). Tüketime 

hazır kabak (Cucurbita moschata Duchesne ex Poiret) dokusuna, kuru 

infüzyon iĢlemi uygulanarak demir (FeSO4.7H2O (0.5% w/w) ve 

askorbik asit ile zenginleĢtirilmiĢtir. Hem demir hemde askorbik asit 

oygulaması sonucu görülen renk kararmaları nedeniyle ürünler K-

karregenan ve tapyoka niĢastası ile kaplanmıĢtır.  NiĢasta ile kaplama 

sonucunda askorbik asit bozulmasının azaldığı, renk ve tekstür 

değiĢimlerinin engellendiği, Fe biyoalınabilirliğininin iyileĢtirildiği ve 

mikrobiyolojik olarak güvenli bir ürün elde edildiği bildirilmiĢtir. 

Kullanılan kuru infüzyon tekniğinin uygun, sürdürülebilir ve ekonomik 

olduğu ifade edilmiĢtir (Genevois ve ark., 2016). Kabak ile yapılan baĢka 

bir araĢtırmada, eĢzamanlı zenginleĢtirme iĢlemi ile demir ve 
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Lactobacillus casei' nin atıĢtırmalık kabak cipsi üzerindeki etkileri 

incelenmiĢtir. Kuru infüzyon iĢleminde 0.6 g FeSO4·7H2O /100 taze 

kabak olacak Ģekilde demir ile zenginleĢtirilen kabak dokusuna L. casei 

içeren yenilebilir bir kaplama uygulanmıĢtır. Sonuçta demir ile 

zenginleĢtirme ile kabağın demir içeriği 12 kat artmıĢtır. Ayrıca demirle 

zenginleĢtirme sonucunda kabağın sertliği, sıkılığı ve elastikiyeti 

artmıĢtır. Ġn-vitro olarak uygulanmıĢ gastrointestinal sindirim sonuçlarına 

göre probiyotik varlığı demirin biyoyararlanımını olumlu yönde 

etkilemiĢ ve demir biyoeriĢilebilirliği %61 olarak belirlenmiĢtir. 

Tüketiciler demir ve L. casei ile zenginleĢtirilmiĢ kabak atıĢtırmalığını 

organoleptik olarak kabul edilebilir olarak değerlendirmiĢlerdir 

(Genevois ve ark., 2017). 

4.2. Çinko ile Zenginleştirme 

Çinko (Zn), bağıĢıklık sistemi, büyüme ve geliĢme, üreme süreçlerinde, 

enzim ve proteinlerin yapısında bulunması ve yaraların iyileĢmesindeki 

etkisi ile önemli bir mineraldir (Ohanenye ve ark., 2021). Çinko 

eksikliğinde embriyo, fetüs, bebek ve küçük çocukların büyümesi 

etkilemekte ve sağlık bozuklukları ve biliĢsel bozukluklara neden 

olmaktadır (Hambidge ve ark., 2000). Yılda 0.4 milyon çocuk 

ölümünden çinko eksikliğinin sorumlu olduğu bildirilmektedir (Black ve 

ark., 2008). Günde 12-15 mg yetiĢkinlere, 10-15 mg çocuklara ve 5 mg 

da bebeklere önerilmektedir.  Bu mineralin eksikliğine en çok çocuklar, 

ergenlik dönemi- hamilelik dönemindeki kadınlarda ve yaĢlılarda 

görülmektedir (Hurrell 1999). Ayrıca çinko eksikliğinde, büyüme geriliği 

yanında beyin fonksiyonlarının engellenmesi, diyare, bağıĢıklık 

sisteminin zayıflaması, göz ve deri lezyonları, yaraların iyileĢmesinde 

aksaklıklar görülmektedir (WHO/FAO, 1998). ABD Gıda ve Ġlaç Ġdaresi 

(FDA) tarafından gıda zenginleĢtirmesinde kullanılmak üzere GRAS 

statüsünde listelenen 5 adet çinko bileĢiği bulunmaktadır. Bu 

bileĢiklerden en çok kullanılan çinko sülfat ve çinko oksittir. Çinko sülfat 

suda kolay çözünmesi ve düĢük maliyeti nedeniyle sıklıkla 

zenginleĢtirme iĢlemlerinde tercih edilmektedir. Çinko oksit ise ucuz ve 

reaktivitesinin yüksek olması nedeniyle zenginleĢtirmede tercih 

edilmektedir. Diğer GRAS statüsünde çinko bileĢikleri; çinko klorür, 

çinko glukonat ve çinko streattır. Bunlar dıĢında farklı çinko bileĢikleri 

de bulunmaktadır (Dary ve Hurrell, 2006; Salguerio, 2002). 

Meyve ve sebzelerin çinko ile zenginleĢtirmesinde genellikle 
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fresh-cut ürünler tercih edilmiĢtir. Tapia ve ark., (2003) yaptıkları 

çalıĢmada 2.2 cm kalınlık ve 2 cm yüksekliğindeki kavun (Cucumis melo 

L.) dilimleri kalsiyum ve çinkoya ile zenginleĢtirilmiĢtir. Bu amaçla, 

içerisinde 100 ppm kalsiyum ve 375 ppm çinko içeren farklı sakkaroz 

Ģurupları (%8, %29, %50), vakum yöntemiyle kavunlara emdirilmiĢ ve 

atmosferik basınç altında 3, 24 ve 45‘er dakika bekletilmiĢtir. 1:3 ve 1:10 

oranlarında Ģurup ve meyve kullanılmıĢtır. %8 sakkaroz Ģurubu ve 1:3 

oranı kavun uygulaması en iyi sonuçları vermiĢtir. Yapılan duyusal 

analizlerde tekstür, aroma, tat, renk ve genel kabuledilebilirlik sonucunda 

zenginleĢtirilmiĢ kavunların, taze kavunlara göre daha kabul edilebilir 

olduğu ifade edilmiĢtir. Philip ve ark. (2012), yapraktan çinko içeren 

gübre kullanarak patates (Solanum tuberosum L.) yumrularının Zn 

konsantrasyonlarını biyolojik olarak zenginleĢtirmiĢtir. 2004-2009 yılları 

arasında 23 patates genotipi ile gerçekleĢtirilen çalıĢmada Zn 

konsantrasyonu üzerinde genotipin önemli olduğu belirlenmiĢtir. 

Yapraktan gübreleme iĢlemi ile yumru Zn konsantrasyonları ortalama 

10.8 mg kg-1 kuru madde olarak bildirilmiĢtir. Benzer Ģekilde Hadi ve 

ark. (2015), demir ve çinko içeren gübrelerin patates yumrularında Fe ve 

Zn birikimine etkilerini incelemiĢtir. 'Marfona' patates (Solanum 

tuberosum) çeĢidinin kullanıldığı, denemede gübre uygulama yöntemleri 

(2 seviye püskürtme ve bir seviye sulama), gübre türü (demir ve çinko) 

ve gübre seviyeleri (0, 1, 2 ve 3 mg/L) belirlenmiĢtir. ÇalıĢma 

sonuçlarına göre sulama suyuna Fe ve Zn uygulamasının yapraklara 

sprey uygulamasından daha etkili olduğu, hasat edilen yumrularda Fe ve 

Zn‘nun daha yüksek konsantrasyonlarda bulunduğu ve mikro besin 

değerlerini iyileĢtirmesine katkıda bulunduğu rapor edilmiĢtir. Gıdalara 

doğrudan eklenmelerinin yanı sıra, çinko oksit nanopartiküllerinin (ZnO-

NP) topraklara uygulamasının yem bitkisi olan sorgumun, çinko ile 

zenginleĢtirmede iyi sonuçlar verdiği belirtilmiĢtir. Toprak, ZnO-NP'ler 

ile 1, 3 ve 5 mg Zn/kg da olarak zenginleĢtirilmiĢtir. ZnO-NP, kuraklık 

stresi altında bitki azot, potasyum ve çinko içeriklerini iyileĢtirmiĢtir 

(Dimkpa ve ark., 2019). Benzer bir çalıĢmada Semida ve ark. (2021), 

çinko oksit nanopartiküllerinin yapraktan püskürtme uygulamasının 

patlıcanda (Solanum melongena L.) kuraklık stresine karĢı dayanıklılığı 

teĢvik ettiği bildirilmiĢtir. Domates üzerinde ZnO-NP uygulamasında ise 

özellikle büyümeyi, biyokütleyi ve verimi önemli ölçüde geliĢtirebildiği 

bildirilmiĢtir (Pejam ve ark., 2021). 
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4.3. Kalsiyum ile Zenginleştirme 

Kalsiyum (Ca), iskeletin normal büyümesi ve geliĢimi için mutlaka 

gereklidir. Kalsiyumun kemik sağlığının yanında, kan pıhtılaĢması, kas 

kasılması, enzimatik reaksiyonların aktivasyonu, hormon ve 

nörotransmiter salınımı, glikojen metabolizması gibi birçok hayati iĢlevi 

de vardır. Kalsiyum gereksinimi, hamilelik, laktasyon, çocukluk, 

bebeklik ve yetiĢkinlik dönemindeki ihtiyaçlara ve cinsiyete göre kiĢiler 

arasında değiĢiklik göstermektedir. Ca en iyi kaynağı süt ve süt ürünleri 

olup toplam Ca alımının %50-73‘ü süt ve ürünlerinden, %25-27‘si tahıl 

ürünleri, meyve ve sebzelerden sağlanmaktadır (Hurrell, 1999). Çok 

düĢük kalsiyum alımı, çocuklarda raĢitizme ve yetiĢkinlerde osteoporoz 

riskini arttırarark kemiklerin kırılmasına neden olmaktadır. Gıdalar ile 

yeterli seviyelerde alınan kalsiyum, koroner arter hastalıklarını, insülin 

direnci, obezite, osteoporoz, hipertansiyon ve kolon kanseri riskini 

azaltabildiği bildirilmiĢtir. Yeterli Ca alımı ile riskinin azaldığı 

bildirilmektedir. Ayrıca, 1943‘ten bu yana yürürlükte ve zorunlu olan 

buğday ununun Ca ile zenginleĢtirilmesi ile (kepekli çeĢit hariç) BirleĢik 

Krallık‘tan elde edilen verilerde toplam nüfusta toplam kalsiyum 

alımının %14‘üne katkı sağladığı ifade edilmiĢtir (Weaver, 1998; 

Palacios ve ark., 2021). Gıda zenginleĢtirme amacı ile kullanılan çok 

sayıda farklı Ca preparatları bulunmaktadır ve yüzden fazla farklı 

formülasyon kullanılmaktadır. EC‘nin bildirdiği; Ca karbonat, Ca klorit, 

Ca sitrik asit tuzları, Ca glukonat, Ca gliserofosfat, Ca laktat, Ca 

ortofosforik asit tuzları, Ca hidroksit ve Ca oksit biyoyararlığı yüksek ve 

besinsel ihtiyaçları karĢılama özelliğindedir. Birçok Ca tuzu tatsız ve 

kokusuz olmasına rağmen tatda değiĢikliklere neden olabilmektedir. Ca 

klorit, laktat, hidroksit, fosfat ve glukonat için eĢik değeri 8-50 mM 

olarak belirlenmiĢtir. Ca klorit ve laktat eĢik değeri üzerinde (1-100 mM) 

istenmeyen ekĢi ve acı tadlara yol açmaktadır. Gıda ve içeceklerin 

içindeki tat, Ca iyonlarının gıda içeriği ile interaksiyonuna bağlı olarak, 

saf halde çözünmüĢlüğüne göre daha az belirgindir. Ca tuzları ilave 

edildiğinde, renk, aroma ve tekstür, görünüĢ ve stabilitede istenmeyen 

kalite değiĢikliklerine yol açabilmektedirler. Katılan zenginleĢtirici 

madde miktarı arttıkça, teknolojik zorluklarda artmaktadır. Bu nedenle 

bazı gıdalara yüksek miktarlarda Ca ilavesi teknolojik olarak 

sınırlandırılmaktadır (Hurrel, 1999). 

Taze meyve ve sebzelerde bozulmanın engellenmesi, sanitasyon 

ve besinsel zenginleĢtirme için farklı kalsiyum tuzları kullanılmaktadır. 
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Kalsiyum karbonat ve kalsiyum sitrat, besin değerini artırmak için 

gıdalara eklenen baĢlıca kalsiyum tuzları olmakla birlikte, amaç ürün 

sağlamlığının korunması ve/veya geliĢtirilmesi olduğunda daha çok 

kalsiyum laktat, kalsiyum klorür, kalsiyum fosfat, kalsiyum propiyonat 

ve kalsiyum glukonat tercih edilmektedir. Uygun kaynağın seçimi, 

biyoyararlılık, çözünürlük, aroma değiĢikliği ve gıda bileĢenleriyle 

etkileĢim gibi faktörlere bağlıdır. Kalsiyum klorür, meyve ve sebze 

endüstrisinde tüm ve taze kesilmiĢ ürünler için koruyucu ve sıkılaĢtırıcı 

ajan olarak yaygın bir Ģekilde kullanılmaktadır (Martın-Diana ve ark., 

2007). Kalsiyum klorürün etkisinin incelendiği ve son ürünün kalitesinde 

önemli geliĢme gösteren meyve ve sebzeler, taze kesilmiĢ kavun (Luna-

Guzman ve Barrett 2000), çilek (Garcia ve ark., 1996; Suutarinen ve ark., 

1998), taze kesilmiĢ Ģeftali (Wills ve Mahendra,1989), greyfurt (Baker, 

1993), acı biber (Mohammed ve ark. 1991) ve küp küp doğranmıĢ 

domatestir (Floros ve ark., 1992). Kalsiyum klorür kullanımı ile ürün 

yüzeyinde kalan klor iyonu nedeniyle acı ve kötü tat oluĢumları 

gözlemlenebilmektedir. Ayrıca, kalsiyum klorür dıĢındaki kalsiyum 

tuzlarının kullanılması, klor kullanımına bağlı kanserojen bileĢiklerin 

(kloraminler ve trihalometanes) oluĢumunu önleyebilmektedir.  

Yapılan bir araĢtırmada, tüketime hazır elma dilimlerine (1.5 cm 

çapında ve 2 cm uzunluğunda), yüksek çözünürlüğe sahip ve gıdalarda 

iyi bir tat bırakan Ca laktat ve Ca glukonat içeren izotonik glukoz 

solusyonu içinde 30 mm Hg basınçta konveksiyon ile 10 dakika 

emdirilmiĢtir. Daha sonra atmosferik basınç altında 10 dakika 

bekletilmiĢtir. Sonuç olarak elmaların kalsiyumla zenginleĢtirilmesi 

sağlanmıĢ ve raf ömürleri artmıĢtır (Alzamora ve ark., 2001). BaĢka bir 

çalıĢmada ise, mantar (Agaricus bisporus), patlıcan ve havuç vakum 

emdirme yöntemi kullanılarak kalsiyumla zenginleĢtirilmiĢtir. Bu amaçla 

sakkaroz ve kalsiyum laktat içeren bir isotonik solüsyon kullanılmıĢtır. 

Sonuçta, kalsiyumla zenginleĢtirme iĢlemi sonrasında hücreyapısında 

pektin bulunan patlıcan ve havuçta mekanik dayanıklılık sağlanırken 

mantarda belirgin bir etki saptanamamıĢtır (Gras ve ark., 2003). 

Probiyotikler ve minerallerle (kalsiyum ve çinko) zenginleĢtirilmiĢ 

fonksiyonel meyve ve sebze matrislerinin geliĢtirilmesinde vakum 

emdirme ve atmosferik uygulamaların kullanılabileceği bildirilmiĢtir 

(Alzamora ve ark., 2005).  Yılmaz ve Ersus (2018), Starking çeĢidi taze 

elmalarda (Malus domestica L.) kalsiyum laktat ve siyah havuç 

fenoliklerinin yemeye hazır elma dokularına infüzyonunu artırmak için 
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ultrason vakum emdirme iĢlemi uygulamıĢlardır. Bu amaçla elma 

dilimleri 5 ml emdirme solüsyonuna (%0.8 siyah havuç konsantresi 

içeren veya içermeyen 0.2 M mannitol, %3 Ca-laktat ve %3 laktik asit) 

daldırılmıĢ ve vakum emdirme iĢlemi parametreleri 211 mm Hg basınç, 3 

dakika ve 20 dakika sürelerde farklı ultrason güçleri (96-198W) 

ayarlanmıĢtır. ÇalıĢma sonuçlarına göre, vakum emdirme iĢlemi sırasında 

130W ultrasonun uygulanması, elmanın kalsiyum içeriğini %12.03‘ten 

%61.27‘ye yükselttiği rapor edilmiĢtir. 

4.4. İyot ile Zenginleştirme 

Ġyot (I), insan sağlığı için önemli bir mikro elementtir ve insan vücudu 

için gerekli olan tiroid hormonları (T4-tiroksin ve T3-triiyodotironin) ve 

beyin ve sinir merkezi sistemleri için gerekli bir bileĢendir. Önerilen 

günlük miktarı (RDA) 150-200 μg, emzrime ve hamilelik döneminde 

230-260 μg/gün‘dür (EFSA, 2006). Sebzelerde, tahıllarda ve diğer birçok 

gıdadaki iyot içeriğinin düĢük olması nedeniyle, iyot eksikliği dünyada 

en yaygın görülen hastalıklarından biridir (Caffagni ve ark., 2011). Ġyot 

yetersizliği büyüme çağındaki çocuklarda fiziksel ve mental geliĢimi 

etkilemektedir. Toprakta iyodun yeterince bulunmaması ve besinlerden 

alınamaması, iyotlu tuzun kullanılmasının önemli olduğunun farkında 

olunmaması, deniz ürünlerinin az tüketilmesi veya hiç tüketilmemesi gibi 

nedenlerle iyot yetersizliği görülmektedir. Birçok ülkede bu konuyla 

ilgili çalıĢmalar yürütülmektedir. ZenginleĢtirme çalıĢmalarında en 

yaygın kullanılan iyot formu, suda daha çok çözünen ve ucuz olan 

potasyum iyodür‘dür. Ancak sıvı ortamlarda iyot tuzları, diğer bileĢikler 

ile etkileĢim içine girmekte (Mehra ve Srinivasan, 2009) ve nemden, 

ıĢıktan, ısıdan ve yüksek asitlikten hemen etkilenmekte ve kayba 

uğramaktadır. (Hurrell, 1999). 

Tuzun iyotla zenginleĢtirilmesinin tek baĢına iyot yetersizliğini 

engellemede yetersiz kalması nedeniyle sebzelerin iyotla 

zenginleĢtirilmesi ile ilgili çalıĢmalar yapılmıĢtır. Ġyotla zenginleĢtirilmiĢ 

sebzeler (patates, çeri domates, havuç ve yeĢil salata) 50 sağlıklı gönüllü 

tarafından tüketilmiĢtir. Her bir porsiyon sebze 45 mg iyot (Önerilen 

günlük miktarın %30'u) içeren 100 gr patates, havuç, domates veya 

salatadan gönüllülere 2 hafta boyunca verilmiĢtir. Ġdrar iyot (UI) atılımı 

sebzelerin alınmasından önce ve sonra ölçülmüĢtür. Gönüllülerde sebze 

alımından önce ölçülen UI konsantrasyonu 98.3 mg/L (bazal değer), 

sebze alımı sonrasında 117.5 mg/ L olarak bildirilmiĢtir.  Sebzelerin 
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iyotla zenginleĢtirilmesi, UI konsantrasyonunda hafif ama anlamlı bir 

artıĢ sağlamıĢtır (Tonacchera ve ark., 2013). Sebzelerin iyotla 

zenginleĢtirilmesinde kullanılan bir baĢka yöntemde toprak ve bitkilerin 

iyotlu bileĢiklerce gübrelenmesidir. Caffagni ve ark. (2011)‘nın domates 

ve patates ile yaptığı çalıĢmada sulama suyuna iyot tuzları katılarak 

zenginleĢtirme iĢlemi yapılmıĢtır. Ġyot tuzları olarak KI ve KIO3 

kullanılmıĢtır. Tavsiye edilen günlük iyot alım miktarına ulaĢmak ve iyot 

yetersizliğini önlemek amacıyla 100 g taze sebze için, sulama suyunda 

tavsiye edilen iyot tuzu miktarları; patates için, %0.028 KIO3 veya 

%0.004 KI ve domates için ise %0.014 KIO3 veya %0.002 KI olarak 

belirlenmiĢtir. Lawson ve ark. (2015), marulları iyot ile zenginleĢtirmek 

için toprak ve yapraklara iyot gübrelemesi yapmıĢlardır. Dikimden 

hemen önce KI ve KIO3 ile 0, 1.0, 2.5, 7.5 ve 15 kg I ha-1 olacak Ģekilde 

toprağı gübrelemiĢ ve marulların iyot konsantrasyonunu arttırmıĢtır. 

Yaprak gübrelemesi ise topraktan gübrelemeye göre iyot birikimini daha 

çok arttırmıĢtır. Ayrıca yaprak spreyleri ve toprak uygulamalarının ev 

tipi piĢirmede kaynama sırasında sebze suyuna iyotlu tuz eklemekten 

daha etkili olduğu bildirilmiĢtir (Comandini ve ark., 2013). Izydorczyk 

ve ark. (2021), bitki mikrobesin gübrelemesinin gıda üretimine yönelik 

agro-kimyasal yaklaĢım açısından çok önemli olduğu belirtilmiĢtir. 

ZenginleĢtirmenin etkinliğinin, dengeli besin gübrelemesi, 

mikroorganizmaların varlığı ve bitki çeĢitlerinin seçimi ile bağlanytılı 

olduğu ve iyotun artan dozları ile yapraktan gübrelemenin, bitkileri iyotla 

zenginleĢtirmenin en etkili bir yollarından biri olarak belirtilmiĢtir. 

Uygun mikro besin gübrelemesi, tarımı ve ekonomiyi olumlu etkilemesi 

yanında, gizli açlıkla savaĢmanın bir yolu olarak bitkilerin mikro besin 

ögeleri ile zenginleĢtirilmesi amacıyla tavsiye edilmiĢtir.  

4.5. Selenyum ile Zenginleştirme 

Selenyum (Se), kanser ve kalp-damar hastalıkları riskinin azalması gibi 

sağlık üzerindeki iyi etkileri nedeniyle önem kazanmıĢ bir eser elementtir 

(Birringer ve ark., 2002; Alzate ve ark., 2010). Gıdalardaki Se varlığı, 

özellikle sebze ve meyvelerde oldukça düĢüktür ve bu elementin 

konsantrasyonu, piĢirme ve diğer gıda ön iĢleme teknikleri ile daha da 

azalmaktadır. Bu nedenle, günlük alınması gereken Se gereksiniminin 

karĢılanabilmesi için, Se-zenginleĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar atıĢ 

göstermiĢtir (Terry ve ark., 2000). Selenyum, bitkisel kaynaklı gıdalarda, 

hayvansal kaynaklı gıdalara göre daha fazla absorbe edilmektedir. 1996 
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yılında WHO, keshan hastalığı baz alınarak yapılan bir hesaplamaya 

bağlı olarak, bazal gereksinimi erkeklerde 21 µg/gün, kadınlarda 16 

µg/gün olarak belirtmiĢtir. RDA‘ya göre bu değerler 55-75 µg/gün olarak 

rapor edilmiĢtir. ZenginleĢtirme amacıyla; ―sodyum selenit, sodyum 

selenat, selenometiyonin, selenosistein‖ kullanılmaktadır (Hurrell 1999). 

Se ile zenginleĢtirme çalıĢmalarında; lahana, sarımsak, yeĢil soğan, 

domates, salatalık ve marul üzerinde yapılmıĢ çalıĢmalara yer verilmiĢtir. 

Bunlar; 

Genel olarak toprakların biyolojik olarak kullanılabilir Se 

bakımından düĢük olduğu bazı ülkelerde Se gübrelemesi tavsiye 

edilmektedir. Bu amaçla, marul (Lactuca sativa L.)‘un antioksidatif 

özelliklerini geliĢtirmek ve büyümesini teĢvik etmek için Se (H2SeO4 - 0.1 

mg/kg toprak) ile zenginleĢtirme yapmıĢtır. Selenyum ile 

zenginleĢtirmenin yaĢlanmaya bağlı oksidatif stresi marulda önlediği, 

lipid peroksidasyonu azalttığı, tokoferol konsantrasyonunun azalmasını 

önleyerek ve süperoksit dismutaz (SOD) aktivitesini artırarak antioksidan 

kapasiteyi güçlendirdiği bildirilmiĢtir. Ayrıca, daha yüksek Se dozunun 

genç bitkilerde toksik olduğu ve verimi düĢürdüğü de bildirilmiĢtir (Xue 

ve ark., 2001). 

Hawrylak-Nowak (2013), farklı konsantrasyonlarda selenit (2–30 

μM) ve selenatı (2–60 μM) marullar üzerinde uygulamıĢtır. Selenit ve 

selenat için toksisite eĢikleri sırasıyla 15 ve 20 μM olarak belirlenmiĢtir. 

Marulun yenilebilir kısımlarında, Se konsantrasyonu selenat varlığı için 

selenite göre daha yüksek belirtilmiĢtir. Bu uygulama bitki büyümesi, 

oksidasyon durumları için 15 μM'nin altı uygulama dozları tavsiye 

edilmiĢtir. Smrkolj ve ark. (2005), Kabakları (Cucurbita pepo L.) 

selenyumla zenginleĢtirmek amacıyla, çiçeklenme döneminde yapraklara 

Na2SeO4 formunda litre baĢına 1.5 mg Se içeren çözelti 

püskürtmüĢlerdir. Sonuçta kabak tohumlarının selenyum içeriği, 

kabaklarda 0.19 µg/g ve zenginleĢtirilmiĢlerde 1.1 µg/g olarak 

bildirilmiĢtir. BaĢka bir çalıĢmada Se ile zenginleĢtirilme sonucunda, Se 

içeriği taze sarımsakta 28.33 μg/g iken, selenyum ile zenginleĢtirilmiĢ 

sarımsakta 95.95 μg/g olarak tespit edilmiĢtir (Dumont ve ark., 2006).  

Kápolna ve Fodor (2007), YeĢil soğan (Allium fistulosum) ve frenk 

soğanını (Allium schoenoprasum) selenyumla zenginleĢtirmek amacıyla 

10 mg/ml konsantrasyonda Se (IV), Se (VI) ve SeMet içeren çözelti ile 2 

hafta boyunca her gün sulanmıĢtır. ZenginleĢtirilen Allium türlerinin Se 

içeriğinin toplam biyoalınabilirliği %90 olarak tespit edilmiĢtir. 
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Bitkilerden elde edilen selenyumun selenat formunda olduğu belirlenmiĢ 

olup, çok yüksek inorganik Se içeriğine sahip olduğu için insan 

kullanımına uygun olmadığı bildirilmiĢtir. Businelli ve ark. (2015), 

salatalık (Cucumis sativus L.), marul (Lactuca sativa L.) ve domatese 

(Solanum lycopersicum L. Karst) ekim öncesi, 10-20 mg/kg Se içeren 

turf içinde geliĢtirilerek Se-zenginleĢtirilmesi yapılmıĢtır. Hasat 

sonucunda, yenilebilir organlarda Se zenginleĢmesi, kontrollere kıyasla 

1.6 (domates)-8.5 (marul) kat olmuĢtur. Kontrollere göre verim 

düzeyinde ve kalitede olumsuz bir etki bildirilmemiĢtir. Se ile 

zenginleĢtirilmiĢ yenilebilir organlarda tespit edilen Se 

konsantrasyonları, salatalık meyveleri için 29.3–48.0 μg/kg, marul 

yaprakları için 22.7–53.4 μg/kg ve domates meyveleri için 15.2–19.9 

μg/kg rapor edilmiĢtir. Ayrıca kontrole göre, marulun raf ömrünün ve 

domatesin A vitamini içeriğinin arttığı bildirilmiĢtir.  

Havuçları farklı selenyum kaynakları (kaynak: selenat-Na2SeO4 

ve selenit- Na2SeO3, doz: 1.0 mg/dm3 ve 50 μm/L) ve farklı uygulama 

(toprak ve yaprak uygulaması) Ģekilleri kullanarak selenyumca 

zenginleĢtirmiĢlerdir.  Yapraktan yapılan uygulamada, selenatın 

kullanımı verimi ve titre edilebilir asitliği artırarak kök oluĢumunu 

düĢürürken, selenit uygulaması sürgünlerdeki Se içeriğini ve köklerdeki 

karotenoid içeriğini arttırmıĢtır. Hem Se kaynakları (selenat ve selenit) 

hem de uygulama formları (toprak veya yaprak uygulaması) havuçların 

selenyum içeriğini arttırmıĢtır. Havuçların yenilebilir kısmındaki Se 

içeriğini arttırmak, bu mineralin insanlar tarafından tüketilmesini 

kolaylaĢtırmak için yapraktan selenyum uygulaması tavsiye edilmiĢtir 

(Oliveira ve ark., 2018). Zagrodzki ve ark. (2020), lahana (Brassica 

oleracea L. var. sabellica L.) ve alabaĢ (Brassica oleracea convar. 

acephala var. Gongylodes) filizlerinde selenyum zenginleĢtirilmesi 

amacıyla selenometiyonin (SeMet) kullanmıĢtır.  Se ile zenginleĢtirilmiĢ 

filizlerin, potansiyel fonksiyonel gıda ürünleri olarak ilgi çekici ve 

güvenilir olarak kullanılabileceği ifade edilmiĢtir. Izydorczyk ve ark. 

(2021), bitkileri selenyum ile zenginleĢtirmenin en iyi yolunun, artan 

dozlarda Se (VI) ile yapraktan gübreleme olduğu bildirmiĢtir.  

5.  Sonuç 

Günümüzde sık görülen mikrobesin yetersizliklerinin önlenmesinde 

kolay ulaĢılabilen, herkes tarafından tüketilebilen gıdaların 
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zenginleĢtirilmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle meyve ve sebzelerin 

kullanılması olukça önemlidir. Meyve ve sebzelerin 

zenginleĢtirilmesinde farklı yöntemler kullanılmaktadır. Öncelikle meyve 

sebzelerin toprak yada yapraktan gübrelenmesi ile zenginleĢtirilmesi 

uygulamaları baĢlamıĢ ve bu yöntemler ile oldukça baĢarılı sonuçlara 

ulaĢılmıĢtır. Burada zenginleĢtirilecek bitki, zenginleĢtirme amacıyla 

kullanılacak bileĢiğin türü ve kimyasal yapısı, uygulanılacak yöntem ve 

uygulama sıklığı gibi etmenler son derece önemlidir.  Tüketime hazır 

meyve ve sebzelerde ve ürünlerinde ise daldırma, emdirme, vakum, 

ultrason vb. yöntemler ile minerallerin ürünlere geçiĢi sağlanmaktadır. 

Meyve suyu ve konsantrelerinde ise zenginleĢtirme iĢlemi belirli 

konsantrasyonlarda direkt olarak içine ilave edilme Ģeklinde de 

yapılmaktadır. Mineral eksiklikleri sonucunda meydana gelebilecek 

hastalıkların önlenmesi amacıyla, zenginleĢtirme uygulamaları gelecek 

dönemlerde de artan bir öneme sahip olarak hızla gerçekleĢtirilmeye 

devam edecektir. Özellikle günümüzde yaĢanan pandemi döneminde 

artıĢ gösteren besin yetersizlikleri ülkelerin farklı stratejiler belirlemesine 

ve beslenme programlarını geliĢtirmesine neden olmaktadır. 

Diyetlerimizdeki meyve ve sebze tüketiminin önemi düĢünüldüğünde bu 

çalıĢmaların yaygın bir Ģekilde artarak devam edeceği öngörülmektedir. 
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1. GiriĢ

ikroorganizmalar, yeryüzünde milyarlarca yıl önce meydana

gelen ilk canlı biyolojik sistemlerdir. 3 milyar yıl boyunca 

Kambriyen (paleozoik zaman) öncesi devirde tüm canlılar 

mikroskobikti. Kambriyen dönem Paleozoik zamanın ilk alt bölümü 

olarak Kambriyen kayaç sistemlerinin oluĢtuğu ve içinde en eski fosilleri 

taĢıyan jeolojik zaman dilimidir.   Dünya tarihinin büyük bir bölümünde 

mikroorganizmalar tek canlı biçimiydi (Altermann ve Kazmierczak, 

2003; Schopf, 1994; Schopf, 2006). 

Mikroorganizmalar Biyolojik sistemin önemli bir bölümünü 

oluĢturmaktadır. Bu kapsamda özellikle son yıllarda gerek 

BĠYOMÜHENDĠSLĠK gerekse BĠYOTEKNOLOJĠ alanındaki çalıĢmalar 

için ihtiyaç duyulan mikroorganizma çeĢitliliğinin muhafazası, sürdürülebilir 

kullanımı ve ekonomiye aktarımı oldukça önem arz etmektedir (Kolankaya 

ve Ünal, 1996; Kolankaya ve Ünal, 2012; Ünal, 2013).  

M 
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Mikroorganizmalar biyolojik güç ve zengin gen potansiyelleri 

olup, biyoekonomi için en temel ve en pratik biyolojik sistemlerdir. 

GeliĢen teknolojiyle birlikte, insanların mikroorganizmalar ile karĢı 

karĢıya geldikleri ortam ve Ģartlar da değiĢmektedir. Önceleri sadece bir 

enfeksiyon etkeni (mikrop) olarak değerlendirilmekte olan 

mikroorganizmalar ile bugün, çok çeĢitli sektörlerde çalıĢılmaktadır. Bu 

çeĢitlilik tarım, gıda, tıp, çevre, enzim ve diğer pek çok endüstri 

sektöründen biyolojik silaha kadar kendini göstermektedir. Mikrobiyal 

biyoçeĢitliliğin ve mikroorganizma genetik kaynaklarının izlenmesi, 

klasik olarak ekosistemlerden alınan örneklerdeki mikroorganizmaların 

kültürü yapılıp taksonomik değerlendirilmesi ile gerçekleĢtirilmektedir 

(Ünal, 2020: 33). 

Bugüne değin kültürü yapılabilen yeryüzündeki prokaryotik 

mikroorganizma sayısının 5.000‘in üzerinde olduğu saptanmıĢtır. 

Doğadaki kültürü yapılamayan mikroorganizmalarla birlikte toplam 

prokaryot sayısının 2.000.000 civarında olacağı hesaplanmaktadır  

(Lengeler, 1999; Wilson, 1998).  

Özellikle gıda,  tarım, çevre ve enzim sektöründe 

Biyoteknoloji alanının temel amacı Bilgi Temelli Biyoekonomi 

oluĢturmaktır. Biyoekonomi konusunda biyolojik süreçlerle 

biyomateryallerden mikroorganizmalar aracılığıyla üretilen mal,  

enerji ve hizmet gibi ürünlerin ticari dağılım ve tüketimi baĢta 

yaĢam Ģirketleri olmak üzere pek çok endüstriyel sektörde öncelikli 

konular arasında yer almaktadır. BĠYOMÜHENDĠSLĠK ve 

BĠYOTEKNOLOJĠ‘de yaygın kullanım alanı olan 

mikroorganizmaların özellikle patente konu endüstriyel çalıĢmalar 

için hücresel konumu, morfolojik, mikroskobik ve moleküler 

özellikleri oldukça büyük önem arz etmektedir (Ünal, 2014; Ünal, 

2020; Ünal, 2021).  

2. Mikroorganizmaların Canlılar Alemindeki Yeri 

2.1. Mikrobiyal Biyoçeşitlilik 

Tüm canlılar alemi altında mikroorganizmalar alt-alemler olarak diğer 

canlılardan daha fazla yer iĢgal ederler. Canlılar (bitki, hayvan, 

mikroorganizma) aleminin 3/5‘ini mikroorganizmalar oluĢturur 

(Cavalier-Smith, 2006; Schopf, 1994).  
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Funguslar (Mantar, Maya, Küf) ve bakteriler mikroorganizma 

gruplarını oluĢtururlar. Moleküler filogenetik sınıflandırmaya göre 

canlılarda biyoçeĢitlenme, 16S ribozomal RNA baz dizilimine göre 

yapılan filogenetik sınıflandırmaya göre canlılar Bakteriler, Arkeler ve 

Ökaryotlar olarak 3 üst-alemde toplanmaktadır. 16S ribozomal RNA baz 

dizilimine göre sınıflandırma ilk kez 1977 yılında Carl Richard Woese 

tarafından yapılmıĢtır. Birçok mikroorganizma, hızlıca yenilenebilir ve 

çok farklı türler arasında, konjugasyon, transformasyon ve transdüksiyon 

ile serbest gen transferi yapabilmektedir (Cavalier-Smith, 2006; 

Kolankaya ve Ünal, 1996). 

2.2. Sınıflandırma ve Moleküler Akrabalık İlişkileri 

19. yüzyıla gelinceye kadar yeryüzü biotasındaki organizmaları 

bitkiler ve hayvanlar alemi diye iki grupta toplamak yeterli olmuĢtur. 

Ancak yeni canlı türlerinin bulunmasının çok ileri aĢamalara vardığı 

19. yüzyılda biyolojideki karmaĢayı gidermek üzere daha ileri 

düzeyde sınıflandırmalara gereksinim duyulmuĢ ve sonuçta tüm 

canlılar sırasıyla bakteriler, funguslar, bitkiler, hayvanlar ve 

protist‘ler olmak üzere 5 ayrı aleme ayrılmıĢtır. Bakteriler alemi bazı 

bilim adamları tarafından ―Monera‖ kavramı içinde ele alınırken, 

Protist‘lerin kapsamı içinde alg, protozoa, sıvaĢıcı-küfler (slime-

molds), siliatlar vb. canlı grupları yer almıĢtır.  Edouard Chatton 1937 

yılında hücre yapılarındaki morfolojik farklılıkları dikkate alarak 

canlıları Prokaryotlar ve Ökaryotlar olmak üzere iki üst-grupta 

(Domain) toplamayı önermiĢ, bu öneri doğrultusunda canlıları ele alıp 

incelemek Biyoloji‘de bugün de sürmekte olan geleneksel bir 

yaklaĢım olmuĢtur. Ancak, 1970‘lerden itibaren Moleküler Genetik 

alanında yaĢanan hızlı geliĢmeler sonucunda 1980‘lerde Carl Richard 

Woese tüm canlı hücrelerde bulunan küçük-alt-birim ribozamal 

RNA‘lardaki (SSU rRNA) baz dizilimi temel alınarak canlıların 

sınıflandırılabileceğini ileri sürmüĢtür. Bu sınıflandırmaya göre tüm 

canlılar: a) Arkeler (önceleri arkebakteriler diye isimlendirilirdi) b) 

Bakteriler (önceleri öbakteriler diye isimlendirilirdi) c) Ökaryotlar 

olmak üzere günümüzde de 3 ayrı üst-grupta (domain) toplanmaktadır 

(ġekil 1). SSU rRNA‘daki (küçük alt-birim ribozomal RNA) baz 

dizilimlerine göre yapılan bu sınıflandırma, organizmaların akrabalık 

dereceleri ve konumları hakkında da bilgi vermektedir (Bajrović ve 

Hadžiselimović, 2019; Bulloch, 1938). 
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ġekil 1.  SSU rRNA baz dizilimine göre  

canlılardaki üst-gruplar arasındaki akrabalık ilişkisi 

 

Söz konusu sınıflandırmada SSU rRNA olarak yaĢamsal süreç içinde 

nükleotid baz diziliminde fazla değiĢme göstermeyen 16S rRNA ve 18S 

rRNA‘lardaki baz dizilimleri temel alınmıĢtır. Nitekim bu temele göre 

yapılan sınıflandırmada prokaryotik yapıda olan arkelerin akrabalık 

bakımından bakterilerden çok ökaryotlara daha yakın oldukları 

saptanmıĢtır. Ökaryotik hücre yapısındakiler, prokaryotik yapıda 

olanlardan hücre-içi zarla çevrilmiĢ özel iĢlevleri bulunan hücre 

organelleri (mitokondri çekirdek, golgi aygıtı, vb.) sahip olmakla 

ayrılırlar. Ökaryotikler üst-grupta bulunup, bitkiler ve hayvanlar 

aleminden farklı olarak Mikrobiyoloji biliminin ilgi alanına giren 

protistler alemi ise tek hücreler halinde ya da kolonize Ģekilde üreyen 

ökaryotik organizmalardan oluĢur.  

Bunlar gerçek doku organizasyonu göstermezler. Protozoa, 

Ciliata, SıvaĢıcı küf ve Alg'ler bu alem içinde yer alan mikroorganizma 

gruplarıdır. Yine ökaryotik gruptan Fungus'lar alemi içinde ise maya ve 

küf biçiminde üreyen ökaryotik mikroorganizmalar bulunur. Küf adı 

verilen ve filamentöz (ipliksi görünümde) tarzda üreyen funguslar çok 

hücreli bir organizasyon gösterirken maya morfolojisinde olanları tek 

hücreli üreme konumuna sahiptir. Ortam koĢularına bağlı olarak maya 

veya küf biçiminde üreme gösteren funguslar da vardır. Bu grup 

funguslara dimorfik funguslar denir. Funguslarda da bakteri ve bitkilerde 

olduğu gibi hücre duvarı bulunup, fungus hücre duvarının kimyasal 

yapısı bakterilerinkinden çok bitkilerinkine benzerlik gösterir. Bitkiler 

alemi doku ve organ temelinde organizasyona sahip olup, bitki doku ve 

organları fotosentez yapabilme yeteneğindeki ökaryotik hücrelerden 

oluĢur. Hayvanlar aleminde yer alan canlılar doku ve organ temelindeki 

organizasyon bakımından bitkilere benzerlik göstermekle beraber, bu 

Ökaryotlar 

Atasal hücre 

  Arkeler 

Bakteriler 
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organizasyonları oluĢturan hücrelerin hücre duvarı ve fotosentez 

yapabilme yeteneği bulunmaz. Görüldüğü gibi yeryüzü biotasını 

oluĢturan beĢ ayrı canlı aleminden üçü, yani BAKTERĠ, FUNGUS ve 

PROTĠSTA alemlerindeki organizmalar Mikrobiyoloji biliminin ilgi 

alanına girmektedir. Bunlara ek olarak VĠRÜS'ler de günümüzde yine 

Mikrobiyoloji‘nin ve Mikrobiyolog‘ların ilgi ve uğraĢ alanı içinde yer 

almaktadır (Dowling vd., 1986; Jacquelyn, 2015). 

3. Mikroorganizmaların Doğadaki Filogenetik 

Konumu  

YaĢamın yeryüzüne ne zaman ortaya çıkmıĢ olabileceğini söylemek zor 

olsa da yaĢamın ilk canlılarından kabul edilen mikroorganizmaların 3.5 

milyar yıldan beri yeryüzünde bulunduğunu gösteren fosil kanıtlar 

bulunmaktadır; Mikroorganizmalar tarafından oluĢturulan ve batı 

Avustralya‘da gözlenmiĢ olan ―stromatolit‖ adı verilen sedimentlerin 

varlığı bize mikroorganizmal yaĢamın 3.5 milyar yıl önceye dayandığını 

göstermektedir. Stromatolit yapılar siyanobakteriler tarafından oluĢan 

yığınlardır. Bitkiler ve mavi-yeĢil algler olarak bilinen siyanobakteriler, 

karbondioksit ve suyu kullanarak besin ve oksijen üretir. Üzerinde 

yaĢadığımız gezegenin yaĢının 4.5 milyar yıl olduğu düĢünüldüğünde, ilk 

yaĢam biçimlerinin oluĢup ortaya çıkması için geçen yaklaĢık 1.0 milyar 

yıllık dönem içinde yeryüzü koĢullarının canlı yaĢam için gerekli 

fizyolojik sınırlara geldiği ileri sürülmektedir. Ancak, günümüzde de 

varlıklarını aĢırı-fizyolojik koĢullarda sürdürdüğünü bildiğimiz arkeler 

bize ilk yaĢam formlarının ortaya çıkması için ortam koĢullarının 

yeryüzünde yaĢanabilir fizyolojik koĢullara gelmesinin Ģart olmadığını 

göstermektedir. Öte yandan yine siyanobakterilerin yeryüzünde ortaya 

çıkıĢlarının 2.8 milyar yıl önceye dayanabileceğini, oksijenli solunum 

yapabilen ilk ökaryotik hücresel oluĢumların ortaya çıkıĢının da 2.0 

milyar yıl önceye dayanabileceğini göstermektedir.  Bu son durumu 

dikkate alan görüĢlere göre biyotik süreçte ilk oluĢan organizmalar 

anaerobik karakterdeydiler. Bunların büyük olasılıkla anaerobik-solunum 

ve oksijensiz-fotosentez süreciyle enerji ürettikleri tahmin edilmektedir. 

Gerek anaerobik solunum gerekse oksijensiz-fotosentez yapan mor-yeĢil 

kükürt bakterilerinin bugün de var olmaları bu olasılığı güçlendiren 

kanıtlardır (Schopf, 1994; Schopf, 2006). 
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Diğer yandan, yaĢamsal sürecin baĢında oksijenden yoksun 

olması nedeniyle kimyasal açıdan indirgeyici özellikteki ortam koĢulları, 

organizmaların yapısında yer alan birçok organik maddenin oluĢumunda 

ve okside olmadan da kalabilmelerinde önemli rol oynamıĢtır. Bu 

nedenle de bazı görüĢlere göre, yaĢamsal süreçte ilk ortaya çıkan 

organizmalar enerjilerin ortamdaki organik moleküllerden sağlayan 

heterotroflardır. Siyonobakterilere benzeyen ve günümüzdeki bitkiler 

gibi oksijen oluĢturarak fotosentez yapan mikroorganizmaların yaĢam 

sürecinde ortaya çıkıĢının 2.8 milyar yıl önceye kadar dayandığı 

düĢünülmektedir. Bu mikroorganizmaların oksijenli fotosentez yaptığı 

varsayıldığında, bunların oluĢturduğu oksijenin karasal ve sucul 

ortamlardaki indirgenmiĢ yapıdaki organik bileĢiklerle tepkimeye 

girmesi sonucu atmosferde serbest halde birikmesi beklenemezdi. Bu 

bakımdan siyanobakterilerin ataları olabilecek mikroorganizmaların 

büyük olasılıkla günümüzdeki mor-yeĢil bakterilere benzerlik gösteren 

anaerobik-fotosentez yapan mikroorganizmalar olması gerekir (Brock, 

1961; Brock, 1988; Brock, 1991). 

Boyutları gerek siyanobakterilerden gerekse bakterilerden daha 

büyük ve gerçek çekirdek yapısı taĢıyan kayalarda saptanmıĢ ökaryotik 

mikroorganizma fosillerinin yaĢı 1.4 milyar yıl olarak hesaplanmıĢ 

olmakla beraber, bunların gerçekte 2 milyar yıl önce oksijenli atmosfere 

sahip yeryüzünde ortaya çıkmaları kuvvetli bir olasılıktır. Sonuçta 

prokaryotların yaĢamsal geçmiĢinin 3.5 milyar, ökaryotlarınkinin ise 1.5-

2.0 milyar yıl önceye kadar dayandığı tahmin edilmektedir (Schopf, 

1994; Schopf, 2006). 

Mikroorganizmalar pre-biyotik yaĢam sonrası yeryüzünde ilk 

ortaya çıkan canlılar olarak kabul edilirler. Biyotik sürecin sonucunda ise 

mikroorganizmalarda ortaya çıkan yapısal ve iĢlevsel farklılıklar, 

günümüzde mikroorganizmaların değiĢik gruplar altında toplanmasına 

neden olmuĢtur. Söz konusu farklılaĢmaların temelinde yeryüzü 

doğasında karĢılaĢılan ortam koĢullarındaki değiĢimlere 

mikroorganizmaların uyum gösterme (adaptasyon) çabası ye alır. 

Mikroorganizmalarda yaĢamsal süreci içinde oluĢan bu adaptasyon çaba 

ve eğilimi farklı genetik, morfolojik ve fizyolojik yapıda 

mikroorganizma gruplarının ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıĢtır. Hücresel 

yapı ve iĢlevlerdeki farklılıklar öncelikle mikrooorganizmaların, 

ökaryotik ve prokaryotik yapıda olanlar Ģeklinde ikiye ayrılmasına neden 

olmuĢtur. Diğer yandan genetik farklılaĢmadan doğan farklılıklar ise 
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mikroorganizmaların akrabalık (filogenetik) açısından canlılar 

alemindeki yerlerinin belirlenmesinde rol oynamıĢtır. SSU rRNA (küçük 

alt birim ribozomal RNA) baz dizilimi analizleri esas alınarak yapılan bu 

filogenetik dağılıma göre mikroorganizmalar tüm canlılar alemi içinde 

bakteriler, arkeler ve ökaryotik mikroorganizmalar protistler ve funguslar 

gibi alt-alemler içinde yer alacak Ģekilde gruplandırılmıĢlardır. 

Siyanobakterileri diğerlerinden ayıran en temel özellik, oksijen 

oluĢumu ile sonuçlanan fotosentez yeteneğine sahip olmalarıdır. Bu 

yönleriyle siyanobakteriler bitkilere benzerler. Ancak, öbakteriler içinde 

de fotosentez yeteneğine sahip bakteri grupları vardır. Mor-yeĢil 

bakteriler olarak bilinen bu grup bakterilerdeki fotosentetetik tepkimeler 

sonucunda, bitki ve siyanobakterilerin gerçekleĢtirdiği fotosentezden 

farklı olarak oksijen oluĢmaz. Yani bir baĢka anlatımla bu grup 

bakterilerdeki fotosentez anoksijenik fotosentezdir (Brock ve Madigan 

1991; Kolankaya ve Ünal, 1996). 

Arkebakteriler yüksek-sıcaklık, yüksek-tuzluluk, düĢük-pH gibi 

aĢırı ortam koĢullarına uyum göstermiĢ mikroorganizma gruplarını içerir. 

Arkebakterilerde hücre duvarı, hücre zarı gibi hücresel yapılar kimyasal 

kompozisyonları yönünden diğer prokaryotlarınkinden farklıdır. Bunların 

doğada bulunduğu ortam koĢulları, fizyolojik tolerans sınırını belirleyen 

koĢullardır. Yani bu sınırın ötesinde yaĢam söz konusu olamamaktadır. 

YaĢam sürecinin baĢlangıcında ortam koĢullarının anaerobik ve aĢırı 

termofilik olduğu düĢünülecek olursa, arkebakterilerin niçin yaĢam 

sürecinin baĢlangıcında ortaya çıktıkları görüĢü daha da iyi anlaĢılabilir.  

Ökaryotik yapıdaki mikroorganizmalar algler, sıvaĢıcı-küf, 

fungus ve protozoalar olmak üzere gruplandırılmaktadır. Ökaryotik 

algler oksijenli fotosentez yeteneği yönünden bitki ve siyonabakterilere 

benzerler (Brock ve Madigan 1991; Kolankaya ve Ünal, 1996) . 

3.1. Mikroorganizmaların Temel Hücresel Özellikleri   

Diğer canlı hücrelerinin uymak zorunluluğunda olduğu yasalar doğada 

bağımsız yaĢama özelliği taĢıyan mikroorganizmalar için de geçerlidir. 

"Evrende tüm sistemler atom ve moleküllerin en üst düzeyde düzensiz 

dağılım gösterdiği konuma yani entropiyi artırmaya doğru yönelmiştir" 

diye özetlenebilecek termodinamiğin birinci yasası, canlı hücreler için de 

geçerlidir. Ancak canlı hücrelerin yaĢam süreci içindeki konumu 

termodinamiğin yukarıda sözü edilen bu kuramı ile çeliĢir görünümdedir. 

Çünkü canlı hücreler gerek yapıları gerekse metabolik iĢlevleri yönünden 
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maksimum bir düzene sahiptirler.  Canlı hücrelerdeki metabolik 

etkinliğin düzenliliği, hücredeki uygun yapı ve bunların 

gerçekleĢtirdikleri uygun iĢlevlerle sağlanmakta olup, sonuçta da 

entropik konumları minimum düzeyde kalmaktadır. Canlı hücreler dıĢa 

açık sistemlerdir. Bulundukları ortamla baĢta besin ve enerji olmak üzere 

her türlü alıĢveriĢ içindedirler. Açık bir sistem olmalarına karĢın, canlılık 

süresince yüksek entropili konuma, yani düzensizliği arttırarak 

bulundukları ortamla uyumlu ve dengeli olabilecek duruma geçmezler. 

Kısacası canlı hücreler sahip oldukları minimum Entropi durumunu 

canlılık sürecince korurlar. Bulundukları ortamla dengede olmadıklarını 

oksijen, hidrojen, karbon, kükürt ve azot gibi canlı sistemler için makro 

element konumundaki elementlerin hücre içi yoğunluklarının dıĢ 

ortamdaki yoğunluklarından daha yüksek olmasından anlamaktayız 

(ġekil 2). Bu durum elementler dıĢında hücrelerin beslenmesinde önemi 

olan birçok organik bileĢik için de geçerlidir. Canlı hücreler minimum 

entropi düzeylerini oldukça geliĢmiĢ, kontrollü metabolik düzen ve 

yapısal elementleriyle sağlarlar. Canlı hücrelerdeki metabolik kontrolde 

ENZĠMLER önemli bir iĢleve sahip olmakla beraber, hücrelerde 

kontrolün ana kumanda merkezini kalıtsal materyal yani hücre genomu 

oluĢturur. Kalıtsal materyaldeki nükleotid baz dizilimleri canlı 

hücrelerdeki minimum entropinin sağlamasını belirleyen temel unsurdur. 

Canlı hücrelerin önemli özelliklerinden biri de çeĢitli organik makro 

molekülleri sentezleyebilmesidir. Organik makro molekülerin sentezi 

doğada sadece canlı sistemlerde gözlenebilen bir olgudur.  Canlı 

sistemlerde sentezlenen makro moleküllere örnek olarak, nükleik asit, 

protein, fosfolipid ve karbonhidratları verebiliriz. Canlı sistemlerdeki 

makro moleküllerin büyük bir bölümü polimerik yapıdadır. Söz konusu 

bu biopolimerlerin sentezi enerji konservasyonu (muhafazası) açısından 

da önemlidir. Biyopolimerlerdeki polimerizasyon derecesine göre 

kovalant bağ sayısı da arttığından, canlı sistemlerde enerji muhafazası da 

buna bağlı olarak artmaktadır. Dolayısıyla sistemde bir iç enerji artıĢı 

yani Entalpi artıĢı söz konusu olmaktadır. Sonuçta canlı sistemlerin 

minimum entropi ve maksimum entalpi konumunda olduklarını 

söyleyebilme olanağı ortaya çıkmaktadır (Brock ve Madigan 1991; 

Kolankaya ve Ünal, 1996). 
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Şekil 2. Hücresel (Hücre İçi) ve Yeryüzü (Hücre-Dışı)  

element yoğunluklarındaki dağılım 

 

Mikroorganizmalarda da tüm diğer canlı hücrelerinde olduğu gibi 

beslenme, çoğalma, kendini eĢleme (replikasyon), hücresel-farklılaĢma, 

hücreler arası iletiĢim süreçlerine rastlamak mümkündür. Genelde 

bakteriler, fungus ve algler özel taĢıma-mekanizmalarını (örneğin basit 

diffüzyon ve aktif-taĢıma gibi) kullanarak ortamdaki besin maddelerini 

enerji üretimi ve biyomoleküllerin sentezi için hücre içine alırlar. Hücre 

duvarına sahip olmayan protozoalarda ise, besin maddelerinin hücre içine 

aktarımı pinositoz ve fagositoz gibi hücresel mekanizmalarla gerçekleĢir. 

Yine tüm mikroorganizmalar metabolik artıklarını bulundukları ortama 

verebilirler. Dolayısıyla madde ve enerji alıĢ veriĢi bakımından daha 

önce de değinildiği gibi mikroorganizmal hücreler, dıĢ ortama açık 

konumda olan sistemleri oluĢturmaktadırlar (Brock ve Madigan 1991; 

Kolankaya ve Ünal, 1996). 

Mikroorganizmalar için geçerli olan bir baĢka özellik de, tüm 

canlı sistemlerdeki gibi mikroorganizmaların da kendini eĢleyen 

moleküllere sahip olmasıdır (örneğin, DNA replikasyonu). Moleküler-

eĢleme süreci cansız sistemlerde rastlanmayan bir özelliktir. Canlılığın en 

temel göstergelerinden biri olan hücresel çoğalma temelinde, moleküler-

eĢleme mekanizmasının söz konusu olduğunu düĢünmek yanlıĢ 

olmayacaktır. Mikroorganizmalar içinde önemli bir grubu oluĢturan 

bakterilerde çoğalma süreci mitotik değildir. Bakteriler basit ikiye 
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bölünme mekanizmasıyla çoğalırlar. Bakteriler diğer canlılar arasında 

çoğalma hızları en yüksek olan organizmalardır. Bu bakımdan da  

―ikilenme süreleri‖ oldukça kısadır. Örneğin Escherichia coli bakterisi 

için ikilenme süresi uygun koĢullarda 20-30 dakikadan fazla değildir 

(Brock ve Madigan 1991; Kolankaya ve Ünal, 1996).  

Yüksek yapılı canlılarda daha açık Ģekilde gözlenebilen hücre 

farklılaĢması sürecine mikroorganizmalarda da kısmen rastlanır. Yüksek 

yapılı canlılarda bu süreç farklı organ ve dokuların oluĢmasıyla 

sonuçlanır. Bazı bakteri gruplarında rastlanılan endospor oluĢumu 

bakterilerdeki hücre farklılaĢmasına verilecek tipik örnektir. Bakteriyel 

endospor oluĢumu bu grup mikroorganizmaların ortam koĢullarının 

olumsuzluğu karĢısında, yaĢamsal aktivitelerini korumak için 

gerçekleĢtirdiği özel bir yapısal değiĢimdir. Bu yönüyle bakteriyel 

endospor oluĢumu funguslarda izlenen spor oluĢumundan farklı bir 

süreçtir. Funguslardaki spor oluĢumu da bir çeĢit hücresel farklılaĢma 

olmasına karĢın, bu süreç sonunda oluĢan fungus sporları üremeyle ilgili 

bir iĢleve sahiptir. Mikroorganizmalarda örnek verebileceğimiz bir baĢka 

hücresel farklılaĢma olgusu da, filamentöz üreyen siyanobakterilerde ve 

azot fiksasyonu yapan baĢka grup bakterilerde rastladığımız Sist (Cyst) 

oluĢumudur. Siyanobakterilerdeki sist oluĢumu bu mikroorganizmalarda 

metabolik bir gereklilik olarak ortaya çıkar. Sist oluĢumu genellikle 

ortamda azot kaynaklarının azaldığı durumda organizmanın azot 

özümleyebilmek için geliĢtirdiği oluĢumlardır (Brock ve Madigan 1991; 

Kolankaya ve Ünal, 1996)  

Mikroorganizmalar doğal ortam koĢullarında bağımsız 

yaĢadıklarından, bunlarda hücreler arası iletiĢim mekanizmaları çok 

hücreli canlılardaki kadar fazla geliĢmemiĢtir. Bununla beraber 

mikroorganizmalarda da hücreler arası bir iletiĢimin var olduğu ileri 

sürülmektedir. 

Kalıtsal materyalde değiĢim sonucu ortaya çıkan bireylerden, 

ortama uyum gösterenler canlı olarak kalabilirken, göstermeyenlerin de 

elimine edilmesi (doğal seçilim) olarak tanımlayabileceğimiz süreç 

mikroorganizmalarda diğer canlılardan daha hızlı seyreder. Mutasyon 

adını verdiğimiz kalıtsal değiĢimlerin oluĢma sıklığı baĢta bakteriler 

olmak üzere mikroorganizmalarda diğer canlılara kıyasla daha yüksektir. 

Mikroorganizmaların çoğalma hızının da yüksek olması, mutasyonla 

oluĢan yeni bireylerin populasyon içinde kendini göstermesinde etkin rol 

oynar (Brock,1961; Urry vd., 2016). 
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Kendiliğinden mutasyon (spontan-mutasyon) bölünerek çoğalan 

canlılarda sıklıkla gözlenen bir olgudur. Dolayısıyla bölünme hızı yani 

yeni kuĢaklar oluĢturma hızı ile mutant bireyler oluĢma hızı arasında 

doğru orantılı bir iliĢki vardır. Bakterilerde kendiliğinden mutasyon 

sonucu yeni mutant bireylerin ortaya çıkma sıklığı, ortalama olarak 10-6 

bakteri olarak saptanmıĢtır. Yani bölünme sonucu oluĢacak bir milyon 

bakteri bireyinden birinin mutant birey olma olasılığı vardır. 

Mikroorganizmaların doğal koĢullarda yüksek yapılı canlılara oranla 

daha yüksek mutasyon gösterme özelliklerini belirleyen bir baĢka durum 

da, bağımsız ve korunmasız yaĢamaları nedeniyle mutajenik (mutasyon 

oluĢturan) koĢullara daha açık konumda bulunmalarıdır. 

Mikroorganizmalar içinde haploid karaktere sahip bakterilerde 

oluĢabilecek mutasyonların doğrudan fenotipe yansıması bu 

mikroorganizmaların evrimleĢme hızlarının yüksek olmasını etkileyen 

bir baĢka özelliktir. Nitekim, insan etkinlikleri sonucunda üretilen, 

örneğin plastik gibi insanlık tarihinin yakın geçmiĢinde üretilen sentetik 

maddeleri besin kaynağı olarak kullanabilen baĢta bakteriler olmak üzere 

çeĢitli mikroorganizmaların kısa sürede ortaya çıkması, 

mikroorganizmalarda gözlenen bu hızlı evrimleĢmenin tipik bir 

göstergesidir. Haploid karakteri ve yüksek mutasyon sıklığı nedeniyle 

çeĢitli bakteri türleri, genetik ve moleküler genetik çalıĢmalar için 

günümüzde tercih edilen canlı sistemlerdir (Brock ve Madigan 1991; 

Lengeler vd., 1994). 

4. Sonuç 

Mikroorganizmalar zengin gen potansiyelleri olmalarının yanı sıra 

biyolojik güç olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bilim dünyası teknolojinin 

geliĢmesiyle birlikte özellikle BĠYOMÜHENDĠSLĠK ve 

BĠYOTEKNOLOJĠ alanında mikroorganizmalara ihtiyaç duymaktadır. 

Ġlk mikroorganizma kültür koleksiyonları, riskli, patojen enfeksiyon 

ajanlar ve biyolojik materyallerin üretiminin sınırlandırılması, 

mikroorganizmaların uluslararası giriĢ ve çıkıĢlarında kontrolün 

sağlanması amacıyla kurulmuĢtur. 

Son yıllarda Biyomühendislik ve Mikrobiyal Biyoteknoloji 

alanındaki geliĢmeler hızla artmakta olup, özellikle laboratuvar 

ölçeğinden, pilot ölçeğe, pilot ölçekten endüstriyel ölçeğe aktarılabilecek 

Ar-Ge çalıĢmaları için mikroorganizmaların kullanımı hem pratik, hem 
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de ekonomik açıdan kıymetli olmaktadır.  

Gıda sektöründe en çok bilinen geleneksel ürünlerin üretimi 

(ekmek üretimi, peynir üretimi, yoğurt üretimi, sirke üretimi vb.) yanı 

sıra enzim üretimi, biyogaz üretimi, biyorafinerilerin geliĢtirilmesi gibi 

endüstriyel çalıĢmalar için de mikroorganizmalar kullanılmaktadır. 

Bu kapsamda gıda ve tarım sektörü baĢta olmak üzere pek çok 

sektörde gerek Ar-Ge düzeyinde, gerek endüstriyel ölçekte ve gerekse 

ticari amaçlı kullanılacak yerel ve diğer mikroorganizma suĢlarının yanı 

sıra yerli ve milli mikroorganizma izolatlarının hücresel konumunun 

bilinmesine, makroskobik, mikroskobik tanısına, moleküler 

karakterizasyonuna ve muhafazasına ihtiyaç duyulmaktadır.  

Sonuç olarak, mikroorganizma genetik kaynaklarımızın 

mikroskobik ve moleküler düzeyde tanımlanması, karakterizasyonu, 

Mikrobiyal BiyoçeĢitliliğimizin korunması ve sürdürülebilir kullanımı 

amacıyla yeni bir yaklaĢım olarak ülkemizde Ulusal Mikrobiyal Genetik 

Kaynaklar Merkezi‘nin kurularak BĠYOMÜHENDĠSLĠK, 

BĠYOTEKNOLOJĠ ve BĠYOEKONOMĠ çalıĢmalarına hizmet verilmesi 

oldukça büyük önem arz etmektedir.  
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1. GiriĢ

er geçen gün hızla geliĢmekte olan bilgisayar ve yazılım

teknolojileri insanları dijital bankacılık sistemlerini kullanmaya

yöneltmiĢtir. Türkiye‘de aktif dijital bankacılık kullanan müĢteri

sayısı 56 milyon kiĢiye ulaĢmıĢtır. Bu sayının yaklaĢık 4 milyon kiĢisi 

―sadece internet bankacılığı‖ iĢlemi yaparken, 44 milyonu sadece ―mobil 

bankacılık‖  iĢlemi yapmıĢtır. Hem internet hem mobil bankacılık iĢlemi 

yapan kullanıcı sayısı ise 8 milyon 412 bin kiĢidir.(Türkiye Bankalar 

Birliği (TBB), Mart 2020:i,ii). Ġnternet bankacılığının kullanımında bu 

denli bir artıĢın olması faydalarının yanında kiĢilerin ve sistemlerinde 

hedef haline gelmesine neden olmuĢtur.  

TrickBot virüsü de bankacılık bilgileri, kimlik bilgileri, kiĢisel 

olarak tanımlanabilir bilgiler (PII) ve hatta bitcoinler gibi verileri için 

hem iĢletmeleri hem de tüketicileri hedefleyen tanınmıĢ bir 

bankacılık Truva Atıdır.(Trend Micro, (2019)). Oldukça modüler bir kötü 

amaçlı yazılım olarak, içinde bulunduğu herhangi bir ortama veya ağa 

uyum sağlayabilmektedir. 

Bu virüs ilk olarak 2016 yılında çeĢitli finans kurumlarını, 

bankaları ve kredi kartı sağlayıcılarını hedef almıĢtır. 2017 yılının 

sonlarında TrickBot güncellenmiĢtir ve genellikle spam e-postalar yoluyla 

çoğaltma iĢlemini kullanmıĢtır. Bunun yanı sıra sahte Adobe Flash Player 

H 

BÖLÜM 8 
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güncellemeleri kullanılarak kendini daha da yayabilmiĢtir ve mümkün 

olduğu kadar çok bilgisayara bulaĢmıĢtır.(A. Gezer, G. Warner, C. Wilson, 

and P. Shrestha 2019:vol. 84, pp. 179–192), (Tomas Meskauskas on 18 

January). Bu kötü amaçlı yazılım esasen web tarayıcılarını ele geçirir ve 

onlar tarafından görüntülenen web sitelerinide değiĢtirebilmektedir. Siteler, 

girilen giriĢler ve Ģifreler kaydedilecek ve siber suçlular tarafından kontrol 

edilen uzak bir sunucuya gönderilecek Ģekilde tasarlanmıĢtır. TrickBot'un 

daha yeni sürümleri ise kurbanın bilgisayar ekranını kilitleyebilmektedir. 

Siber suçlular bu özelliği kullanarak insanları bilgisayarlarına tekrar 

eriĢebilmeleri için fidye ödemeye zorlayabilmektedir. Ayrıca, TrickBot 

çeĢitli uygulamaları (WinSCP, Microsoft Outlook, Filezilla, Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer), kaydedilmiĢ 

parolaları, otomatik doldurma verilerini ve web tarayıcısı çerezlerini 

kullanarakta çalma iĢlemlerini gerçekleĢtirebilmektedir. (Çelik R.(21 

Haziran 2019):volume 5 issue 3 pp. 95-105). 

2. TrickBot Nedir? 

TrickBot virüsü, Dünya‘da banka hesaplarına ve kredi kartlarına 

saldırıda kullanılan en güçlü ve en etkili virüslerden biridir. Özellikle 

internet tarayıcılarına saldırılarda kullanılmaktadır. Tarayıcılardaki 

eklentiler ve ssl önbelleklerinde kalan verilerden faydalanılarak kredi 

kartı kullanıcılarının kiĢisel verilerine ulaĢım sağlamaktadır. TrickBot 

aynı zamanda spam e-postalar yoluylada yayılabilmektedir. Bu Ģekilde 

kendini kurbanların bilgisayarlarına bulaĢtırmaktadır. TrickBot‘un en az 

250 milyon e-posta hesabını ele geçirdiğide bilinmektedir(Luciona 

Hernandez, 2019), (Lee Mathews, 2019). Uzaktan eriĢilebilmesi ve bir 

Botnet'in parçası olarak kullanılabilmesi için sistemler içerisinde bir arka 

kapı da kurabilme yeteneğine sahip olan bir virüstür (David Storm, 

2020). 

3. TrickBot’un Tarihi GeliĢim Süreci 

TrickBot (diğer adlarıyla Trick veya TrickLoader), 2016 yılında ortaya 

çıktığından beri tehlikeli ve yaygın bir botnettir. Dyre veya Dyreza 

olarak bilinen bir botnetten evrimleĢtiğine inanılmaktadır. (Fidelis Social 

Security), (Michael Mimoso October 17, 2016). TrickBot, kullanıcının 

bankacılık web sitelerine eriĢtiğinde kimlik bilgilerini çalabilme 

https://www.pcrisk.com/tomas-meskauskas
https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
https://www.forbes.com/sites/leemathews/2019/07/14/stealthy-trickbot-malware-has-compromised-250-million-email-accounts-and-is-still-going-strong/#2000113d4884
https://www.forbes.com/sites/leemathews/2019/07/14/stealthy-trickbot-malware-has-compromised-250-million-email-accounts-and-is-still-going-strong/#2000113d4884
https://www.forbes.com/sites/leemathews/
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yeteneğine sahiptir. Bu nedenle, baĢlangıçta bir bankacılık truva atı 

olarak kategorize edilmiĢtir. Ekim 2016 yılında Avustralya'daki bankaları 

hedef almıĢtır(Fidelis Social Security), (Xiaopeng Zhang, 2016). Daha 

sonra birçok ülkenin finans kurumunu, kredi kartı sağlayıcılarını ve 

bankalarınıda hedef almıĢtır. 2016 yılında yine Amerika BirleĢik 

Devletleri seçimleri öncesinde ortaya çıktığı kayıtlarda gözlemlenmiĢtir. 

Yıllar öncede benzer virüslerle kullanıcı bilgisayarları hacklenerek 

kurumsal ve kiĢisel veriler ĢifrelenmiĢtir. O zamanlarda da amaç sadece 

kötü amaçlı yazılım yazarlarının nakit ihtiyaçlarını karĢılamak ve banka 

hesabı kullanıcılarının verilerini ele geçirmektir. (Savunmatr Siber 

Güvenlik Ekibi, 2020). 

Nisan 2017 itibariyle Ġngiltere, ABD ve Ġsviçre'nin önde gelen 

bankalarına saldırılar olmuĢtur. Ancak 2017'nin sonlarında TrickBot'ta 

Ģifreleme tekniklerinin kullanımı çok popüler olmuĢtur. Daha sonra 

TrickBot, kötü amaçlı yazılım kodunda bazı güncellemeler yapılmıĢtır. 

Bu güncellemeler nedeniyle TrickBot sürekli geliĢmekte ve yeni 

özellikler kazanmaktadır. Ek olarak, eklenen yeni modüller ile TrickBot 

mümkün olduğu kadar çok bilgisayara bulaĢabilmektedir. Genellikle, 

TrickBot spam e-posta kampanyaları ile yayılır ve etkin makrolar içeren 

bir Microsoft Office belgesi olarak gizlenen e-posta eklerini 

içermektedir(Çelik R.(21 Haziran 2019):volume 5 issue 3 pp. 95-105).  

Kasım 2018'de, TrickBot yazarları yeni bir FileZilla, Microsoft 

Outlook ve WinSCP gibi en bilinen uygulamalardan kimlik bilgilerini 

çalmak için modül geliĢtirmiĢtir. TrickBot daha sonra Ryuk ve 

Ransomware dahil olmak üzere diğer kötü amaçlı yazılımlar için bir 

yükleyici haline gelmiĢtir(Microsoft 365 Defender Threat Intelligence 

Team October 12, 2020). 

Ocak 2019'un baĢından itibaren, en son sürümler sanki sezonluk 

temalı spam e-postalar aracılığıyla kullanıma sunulmuĢtur. Günümüzde 

ise TrickBot yazarları karĢılaĢabilcekleri her türlü savunmaya karĢı 

önlemlerini alarak bu virüsü geliĢtirmeye devam etmektedirler. 

4. TrickBot’un BulaĢma Yöntemleri 

TrickBot‘un birçok farklı Ģekilde bilgisayarlara bulaĢtığı 

gözlemlenmiĢtir. Öncelikle tarayıcılarda kullanılan birçok eklenti ve 

modüllerden bulaĢan bu virüs Windows 8 ve Windows 10 kullanıcıları 

için sorun yok gibi görünse de Windows Defender bu virüsü bulup, 

https://www.fortinet.com/blog/search?author=Xiaopeng+Zhang


MÜHENDĠSLĠK BĠLĠMLERĠNDE YENĠ YAKLAġIMLAR    167 

karantinaya almaktadır. Ancak son iki ayda bu virüsün aniden çoğalması 

virüsün yeni versiyonunun Windows Defender‘a yakalanmadığı 

sonucunu ortaya çıkarmıĢtır.(Nick Griffin August 6, 2019), (Defender 

Threat Intelligence Team October 12, 2020). 

TrickBot virüsü bir e-posta yoluyla da bulaĢmaktadır. Tarafınıza 

iletilen e-posta içerisinde sizi yanıltıcı ve merak uyandırıcı bilgiler ile 

herhangi bir resim ya da linke tıklamanızı sağlamaktadır. Tıklanan linkte 

gizli özelliği bulunan bir siteye yönlendirmektedir. Bu Ģekilde 

kullanıcıların kullanmıĢ oldukları bilgisayarlarda veya mobil cihazlardaki 

veriler içerisine yerleĢerek amacı gereği çoğalma iĢlemini 

gerçekleĢtirmektedir. (Çelik R.(21 Haziran 2019):volume 5 issue 3 pp. 

95-105) (ġekil 1). 

 

 

ġekil-1 TrickBot‘un BulaĢma Yöntemi ġeması 

5. TrickBot’un  Saldırı Yöntemleri 

Son 3 yılda, TrickBot çok sayıda yaratıcı değiĢken üretmiĢtir. 

Trojan.TrickBot, bir yapılandırma dosyasıyla birlikte çeĢitli saldırı 

modülleri ile kendisini kullanıcıların bilgisayarlarında kurmaktadır. 

TrickBot‘un saldırı modülleri aĢağıdaki gibidir: 

 

 Kalıcılık Modülü: TrickBot, uç nokta kullanıcısı tarafından 

tespit edilememektedir ve gizlice bir ZamanlanmıĢ Görev 

oluĢturarak kalıcılık kazanmaktadır. 

 Yönlendirme ve Sunucu Tarafı Enjeksiyonu: TrickBot, bir 

kullanıcının bankacılık oturumundan oturum açma bilgilerini 

çalmak için yeniden yönlendirmeler ve sunucu tarafı 

enjeksiyonları gibi güvenlik açıklarından yararlanmaktadır. 

https://spanning.com/blog/open-redirection-vulnerability-web-based-application-security-part-1/
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TrickBot bunu kullanarak finansal bilgileri toplayabilmekte ve 

kurbanlarını dolandırabilmektedir. 

 Çerez Çalma: TrickBot'un çerez çalma modülü , oturum açma 

durumu, web sitesi tercihleri ve kiĢiselleĢtirilmiĢ içerik gibi 

kullanıcıların değerli verilerini toplamayı amaçlamaktadır. 

 Uzaktan Uygulama Çalma: TrickBot, uzak masaüstü uygulama 

kimlik bilgilerini toplamak için yapısına bir modül eklemektedir 

ve bir dizi uygulamayı kullanmasını sağlamaktadır. 

 Viral Dağıtım: Yeni TrickBot modülü TrickBooster kiĢilerin 

güvenilir hesaplarından gönderiliyormuĢ gibi oluĢturulan e-

postalara tıklaması sonucu oluĢturulan bir yöntemdir. Bu 

yöntemle TrickBot 250 milyondan fazla e-posta hesabını içeren 

bir veritabanına sahiptir(Lee Mathews Senior Contributor, 2019). 

 

Trickbot virüsü bilgisayara bulaĢtığında, TrickBot operatörü ile bağlantı 

kurulmaktadır ve birden fazla farklı eklentisi bulunan bu virüs 

antivirüslerden geçen eklentileri ele geçirdiği bilgisayara kendini 

kurmakta ve baĢka virüslerinde kurulumuna ortam hazırlamaktadır. 

BulaĢtığı bilgisayardan elde ettiği önemli bilgileri, TrickBot operatörüne 

yedekleme yapabilmektedir. Banka ve finans kuruluĢlarının sistemlerine 

saldırı amaçlı kullanmak asıl amaçlarından biridir. (S. Oza. (2019)). 

6. TrickBot’un DavranıĢsal Analizi 

TrickBot tarafından hedef olarak alınan bir kullanıcı bu virüsü kullanmıĢ 

olduğu makineye e-posta ya da bilinmeyen bir dosyayı açması sonucunda 

bulaĢtırabilmektedir. BulaĢma ve dosya açılımı sonrasında kullanıcılar 

TrickBot‘un belirtilerini belirgin bir Ģekilde görememektedir. Kötü 

amaçlı yazılım yazarları ağ yöneticisi üzerindeki Wireshark programı ile 

network trafik analizini takip edebilmektedirler. TrickBot baĢlangıçta 

geçerli bir sunucuya bağlanmak istemektedir, Böylece görünür IP‘leri 

almaya çalıĢacaktır. Bu amaçla kendi kullanıcı aracısını ("BotLoader" 

veya "TrickLoader") kullanır ve kendisini meĢru bir tarayıcı olarak 

gizleme giriĢiminde bulunmaktadır. Bot'un C&C ile iletiĢiminin çoğu 

SSL Ģifrelidir, ancak bazıları ĢifrelenmemiĢ olarak bırakılmaktadır. Bu 

Ģekilde oluĢan veya kara listeye alınan IP‘lere ve alan adlarına 

ulaĢılmaya çalıĢılmaktadır.(Fraud Watch International March 01, 

2017)(ġekil 2) 

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/trickbot-trojan-now-has-a-separate-cookie-stealing-module/
https://threatpost.com/trickbot-remote-desktop/141879/
https://threatpost.com/trickbot-remote-desktop/141879/
https://www.deepinstinct.com/2019/07/12/trickbooster-trickbots-email-based-infection-module/
https://www.forbes.com/sites/leemathews/
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ġekil-2 TrickBot‘un Wireshark Anlık Trafik Görüntüsü 

 

TrickBot‘un verileri geniĢletmek ve görevleri almak için komut ve 

kontrol altyapısıyla iletiĢim kurmaktadır. Trojan TrickBot ZamanlanmıĢ 

Görev (Task Scheduler) oluĢturarak kalıcılık kazanmaktadır. (Xiaopeng 

Zhang, 2016)(ġekil 3). 

 

 
ġekil-3 Task Schedular (ZamanlanmıĢ Görev) Dosyası 

https://www.fortinet.com/blog/search?author=Xiaopeng+Zhang
https://www.fortinet.com/blog/search?author=Xiaopeng+Zhang


170    BANKACILIK VĠRÜSÜ TRĠCKBOT 

 

Kullanıcılar TrickBot gibi zararlı bir dosyayı bilgisi dıĢında 

çalıĢtırdığında bu dosyanın zararlı olup olmadığını görebilmek için 

Safety Detective Vulnerabilities Scanner, VirusTotal, ESET Scanner, F-

Secure Scanner, Bitdefender Virus Scanner, Norton Security Scan, 

Bullguard Virus Scan ve benzeri farklı antivirüs programlarında güvenlik 

amaçlı olarak taratabilirler(ERĠC C. 2021). Örnek verecek olursak 

VirusTotal adlı uygulama ile yapılan ön incelemeyle virüsün ayrıntılı bir 

Ģekilde farklı antivirüs programları tarafındanda benzer özelliklerle 

Banker ve Spy isimleri ile birlikte ağırlıklı olarak Trojan TrickBot ismi 

ile adlandırıldığı görülmektedir(ġekil 4). Söz konusu zararlı yazılımı 

çalıĢtırarak sistemde bıraktığı izler tespit edilmektedir. TrickBot zararlı 

yazılımını kullanıcı hesabı ile çalıĢtırıp bir süre bekledikten sonra zararlı 

yazılımın farklı bir proses altında çalıĢmaya baĢladığı görülmektedir. 

Ayrıca analiz esnasında orijinal olarak çalıĢtırılan dosya ismindeki bazı 

harflerin değiĢtirilerek yeni isim ile prosesin oluĢturulduğu görülmüĢtür. 

(Xiaopeng Zhang‖ 29 Nisan 2019). Ayrıca dinamik analiz esnasında 

çalıĢtırılan trickbot.exe isimli zararlı yazılım ismi gizlenmiĢ bir Ģekilde 

oluĢturulduğuda gözlenmektedir(ġekil 5). 
 

 

ġekil-4 Virüstotal Uygulamasında antivirüs  

programlarının TrickBot‘u tespit etme 

https://tr.safetydetectives.com/blog/en-iyi-gercekten-online-ucretsiz-virus-tarayicisi/#safetydetective
https://tr.safetydetectives.com/blog/en-iyi-gercekten-online-ucretsiz-virus-tarayicisi/#virustotal
https://tr.safetydetectives.com/blog/en-iyi-gercekten-online-ucretsiz-virus-tarayicisi/#eset
https://tr.safetydetectives.com/blog/en-iyi-gercekten-online-ucretsiz-virus-tarayicisi/#fsecure
https://tr.safetydetectives.com/blog/en-iyi-gercekten-online-ucretsiz-virus-tarayicisi/#fsecure
https://tr.safetydetectives.com/blog/en-iyi-gercekten-online-ucretsiz-virus-tarayicisi/#bitdefender
https://tr.safetydetectives.com/blog/en-iyi-gercekten-online-ucretsiz-virus-tarayicisi/#norton
https://tr.safetydetectives.com/blog/en-iyi-gercekten-online-ucretsiz-virus-tarayicisi/#bullguard
https://tr.safetydetectives.com/author/eric/
https://www.fortinet.com/blog/search?author=Xiaopeng+Zhang
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ġekil-5 Processhacker Görüntüsü  
 

ÇalıĢtırılacak olan dosyanın %APPDATA% altında Roaming dosyası 

içerisinde newmslib klasöründe olduğu görülmektedir. Zararlı yazılımın 

kendisini her açılıĢta veya görev yöneticisi tarafından kapatıldığında 

tekrar çalıĢmak için önlem aldığı anlaĢılmaktadır. (Fraud Watch 

International  Mar 01, 2017)(ġekil 6). 

 

ġekil-6 AppData/Roaming klasörleri içerisinde newmslib adlı klasör 

oluĢumu 

https://fraudwatchinternational.com/author/blog/
https://fraudwatchinternational.com/author/blog/
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Zararlı yazılım daha sonra newmslib klasörü içerisinde farklı amaçlarla 

dosyalar oluĢturmaktadır(ġekil 7). Bu dosyaların her biri farklı amaçlar 

için TrickBot tarafından oluĢturulmuĢtur. (Jason Davison March 21. 

2018). 

 

 
ġekil-7 Roaming klasörleri içerisinde TrickBot‘un indirmiĢ olduğu 

dosyalar 

 

TrickBot‘un oluĢturduğu bu modüller aĢağıdaki gibidir: 

a) injectDll32: 

 Bu Ģifreli modül, bankacılık uygulamalarının kullanabileceği 

web sitelerini izlemektedir. Ayrıca, Yansıtıcı DLL Enjeksiyonu 

(bir kütüphanenin bellekten bir ana bilgisayar iĢlemine 

yüklenmesini gerçekleĢtirmek için yansıtıcı programlama 

kavramını kullanan bir kütüphane enjeksiyon tekniği) 

kullanılarak ĢifrelenmiĢ bir kod enjekte etmek için 

kullanılmaktadır(Xiaopeng Zhang‖ 29 Nisan 2019). 

 InjectDll32, iki farklı kimlik bilgisi çalma yöntemi için 

bankacılık web sitelerinin izlenmesini gerektirmektedir. Bir 

kullanıcı Kanada, Ġspanya, Almanya ve Japonya gibi herhangi bir 

ülkedeki bankaları içeren web sitelerinde oturum açtığında, 

TrickBot kullanıcının giriĢ bilgilerini almak için derhal harekete 

https://www.fortinet.com/blog/search?author=Xiaopeng+Zhang
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geçmektedir. Ġkincisi, TrickBot, bir kullanıcının farklı 

uluslararası bankalarla ilgili belirli web sitelerine eriĢimi olup 

olmadığını izlemekte ve kullanıcıları sahte kimlik avı web 

sitelerine yönlendirmektedir. 

 TrickBot tarafından hedeflenen bankacılık URL'leri çoğunlukla 

ABD, Kanada, Ġngiltere, Almanya, Avustralya, Avusturya, 

Ġrlanda, Londra, Ġsviçre ve Ġskoçya'dan gelmektedir (Trend 

Micro. (2019). 

b)  networkdll32: 

 TrickBot bu Ģifreli modülü ağı taramak ve ilgili ağ bilgilerini 

(kiĢisel kimlik bilgileri) çalmak için kullanmaktadır. Etkilenen 

sanal makine hakkında bilgi toplamak için farklı komutlar 

kullanmaktadır. 

c) pwgrab32: 

 TrickBot'un yeni modülü pwgrab32 (PasswordGrabber), 

Filezilla, Microsoft Outlook ve WinSCP gibi popüler 

uygulamalardan kimlik bilgilerini çalmaktadır. KiĢisel bilgileri, 

uygulamalardaki kiĢisel verileri çalmanın yanı sıra kullanıcı 

adları, Ģifreler, çerezler, arama geçmiĢi, otomatik doldurmalar ve 

HTTP yayınları çalmayıda amaçlamaktadır. 

d) importDll32: 

 Bu modül, tarama geçmiĢi, çerezler ve eklentiler gibi tarayıcı 

verilerini çalmaktan sorumludur. 

e)  systeminfo32: 

 CPU, OS ve bellek bilgileri gibi virüslü cihazların sistem 

bilgilerini toplamak; Kullanıcı hesapları; ve yüklü programların 

ve hizmetlerin listeleri ve bunların C&C sunucusuna 

gönderilmesini sağlamaktadır. 

(systeminfo32/systeminfo64)(Fraud Watch International January 

30, 2020). 

f)  post32: 

 Bu modül, bilgileri çalmak için kullanıcıların makinelerinde 

depolanan tüm e-posta adreslerini toplamak için virüslü sistemin 

dosyalarını arar. Spam kampanyalarının ihtiyaçları için e-posta 

https://fraudwatchinternational.com/author/blog/


174    BANKACILIK VĠRÜSÜ TRĠCKBOT 

 

adreslerini toplamak, kötü amaçlı yazılımların en belirgin 

davranıĢını yerine getirmektedir. 

g)  shareDll32: 

 TrickBot kendini gizlice ağa yaymak için shareDll32 modülünü 

kullanır. Kötü amaçlı yazılımı daha kalıcı hale getirmek için, 

makine her açıldığında TrickBot'un çalıĢmasını sağlayan bir 

otomatik baĢlatma servisi vardır. Bu hizmet, Service 

Technology, Service_Techno2, Techniques-Service2, 

Technoservices, Advanced-Technic-Service, ServiceTechno5 

gibi adlara sahip olabilmektedir. 

h)  networkdll32: 

 Bu Ģifreli modülü kullanarak, TrickBot yararlı bilgileri bulmak 

için ilgili ağ bilgilerini taramak ve çalmak için ağı kullanır. 

Amaç enfekte sistem hakkında bilgi toplamaktır. 

 ÇalıĢtırılan trickbot.exe dosyasının oluĢturduğu prosesin 

çalıĢması takip edildiğinde Windows Defender‘ın durdurulduğu 

ve daha sonra bu servisin silindiği görülmektedir. Ayrıca 

Windows Defender‘ın aktif monitör özelliği de kapatılmaktadır. 

Daha sonra zamanlanmıĢ görev altında zararlı yazılımın tekrar 

çalıĢmaya baĢladığıda görülmektedir. (Jason Davison March 21. 

2018). 

7. TrickBot’tan Korunma Yöntemleri 

Teorik olarak, TrickBot virüsünü ortadan kaldırmak mümkündür. Bu 

tehditin var olduğunu tespit edip, temizleme yöntemi geliĢtirmek gerekir. 

Kötü amaçlı uygulamayı devre dıĢı bırakmak için tüm kötü amaçlı 

yazılım bileĢenlerini silmek önemlidir. Sadece TrickBot virüsü 

sisteminizden kaldırmak için güvenilir bir tarayıcı kullandığınızdan emin 

olmanız gerekmektedir. 

Windows Defender‘ın orta seviyede kullanıcılar için yeterli 

olduğu söylenebilir. Windows Defender virüs veritabanı olarak oldukça 

iyi durumdadır. 

 

1. Windows‘ta her zaman güvenlik kiĢisel olarak uygulanan ve alınan 

tedbirler sayesinde oluĢmaktadır. TrickBot virüsünün Linux 
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sunucularda barındırılan e-postalarda bazı eklentilerde de 

gözlemlendiği öngörülmektedir. Web tarayıcısından banka 

hesaplarına veya Ģifre ile bir web siteye giriĢ yapıldıktan sonra 

tarayıcının çerezlerinin silinmesi gerekir. Çünkü TrickBot bu 

çerezlerin içindeki giriĢ bilgilerini çalmaktadır. 

2. Web tarayıcısına kurulan eklentilere (plug-in) çok dikkat edilmesi 

tavsiye edilir en sağlıklısı ise tarayıcılarda hiç eklenti 

kullanılmamasıdır. 

3. Eğer anlaĢılmayan ya da tanımadığınız kiĢilerden veya mail 

adreslerinden bir e-posta alındıysa emin olmadığımız sürece 

yönlendirdiği linke ya da resimlere tıklanmaması gerekmektedir. 

4. Gelen e-postalar tanıdık kiĢilerin adı altında geliyorsa bunların teyit 

edilmesi gerekmektedir. 

 

Yukarıda belirtilen yöntemler denenmiĢ ve yıllardır sorun yaĢanmayan 

yöntemlerdir. Ayrıca iĢin uzmanlarının da önerdiği en basit ve en etkili 

yöntemlerdir. (Vargonenblog Kasım 2020). 

8. Sonuç 

Bankacılık truva atı yazarları, bankacılık müĢterilerini kimlik avı e-

postalarını ve kötü amaçlı dosyaları açmaya, metin mesajlarındaki kötü 

amaçlı bağlantıları tıklamaya veya kötü amaçlı reklamlara girmelerini 

sağlayarak kandırmak için sosyal mühendisliğe güvenmektedir. Bunlara 

rağmen, bankaların müĢterilerine güvenlik bilinci eğitimi vermeleri 

yaygın bir uygulama değildir. Bunun nedeni büyük olasılıkla yasal 

endiĢeler ve maliyetli müĢteri hizmetleri çağrılarının potansiyel olarak 

yüksek olmasıdır. TrickBot'un bu bankacılık hedeflerini incelerken, bazı 

bankaların, özellikle de müĢterisine değer veren bankaların, web 

sitelerinde müĢterilere güvenlik tavsiyesi sunmaları gerekmektedir.  

Ancak güvenlik bilinci uğraĢ ve emek gerektiren bir 

durumdur. Büyük ölçüde bilgisiz halkı günümüz siber dolandırıcılığı 

konusunda eğitmekte çok önemlidir. Bunun için aĢağıdaki yolları 

izlemek gerekir: 

 

1. Eğitme: Bir virüste ana vektör malspam olduğu gibi tehlikelerine 

karĢı çalıĢanları eğitmek gerekir. E-posta güvenliği ile ilgili kuruluĢ 

çapında bir politikanın uygulanması gerekir. 
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2. Güncelleme: Virüsten koruma programlarının otomatik olarak 

güncellendiğinden ve en son ağdaki tüm istemcilere ve sunuculara 

düzenli olarak yüklendiğinden emin olunmalıdır. 

3. Ġzleme: Kötü amaçlı e-postaları tespit etmek için e-posta ağ 

geçitlerinde filtreler kullanılmalıdır. Ağı trafikteki Ģüpheli 

değiĢiklikler veya kara listeye alınmıĢ IP'ler ve etki alanları ile 

iletiĢim kurma giriĢimleri içinde izlemek gerekmektedir. 

4. EriĢimi Kısıtlama: Virüsün makroları devre dıĢı bırakılmalı, harici 

uygulama indirmelerine ve beyaz listede olmayan URL'lere eriĢime 

izin verilmemesi gerekir. 

 

TrickBot gibi sürekli geliĢen kötü amaçlı yazılım türlerinde, güvenliğe 

yönelik çok yönlü bir yaklaĢım en iyi koruma yöntemi olacaktır. 
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