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MİKRO ELEKTRO  
MEKANİK SİSTEMLER

Serra ALTINOLUK

GİRİŞ
Mikro Elektro Mekanik Sistemler (MEMS) adından da anlaşılacağı üzere mik-

ron boyutunda (1 mikron= 10-6 metre, yani metrenin milyonda biri) elektrik ve 
mekaniğin birleşmesiyle meydana gelmiş sistemlerin tasarlandığı ve üretildiği 
bir bilim dalıdır. Gelişmiş yarıiletken teknolojisinden faydalanarak daha küçük 
boyutlu ve hafif, seri üretime imkan vererek, başka elektronik devrelerle de be-
raber çalışabilecek yapıların üretimini sağlamak MEMS’in başlıca avantajlarıdır. 
Kullanılan malzeme boyutu üzerinde düşünülmesinin sebebi, fiziksel olarak bo-
yut ve şekil değiştiği takdirde, fonksiyon ve kullanılabilecek alanların değişecek 
olmasıdır. Şekil 1’de gösterilen mikron mertebelerinde küçük küplerin birara-
ya gelerek makro boyutta bir sistem ürettiğini düşünelim, küçük parçalar farklı 
farklı dizilimlerle biraraya gelerek yeni ve fonksiyonel anlamda çok çeşitlendiri-
lebilecek ürünlere dönüşebilmesi MEMS ile mümkündür. Mikro sistemin uzunluk 
skalası, makro sistemin 10-3 oranındadır. İnsan saçının yaklaşık 60-70 µm olduğu 
düşünüldüğünde, insan gözüyle görülemeyecek kadar, küçük boyutlu yapılara 
fonksiyonlar tanımlayıp çeşitli işlemlerle yeni ürünler üretmek değişik şekiller-
de gerçeklenebilir.

 
Şekil 1. Makro boyut ve mikro boyutlu temel yapı taşlarının şematik gösterimi (ölçeksiz)

Şekil 1’de gösterilen yapıların yoğunluklarını sabit ve aynı kabul edersek, bu 
küplerin kütleleri hacimleriyle orantılıdır. Bir kübün hacmi kenar uzunluğunun 
kübüdür, U3, mikron boyutlu kübün kütlesini makro boyutlu kübe oranladığımız-
da aşağıdaki sonucu elde ederiz.

CHAPTER 
1
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Kenar uzunluğu göz önüne alındığında, mikro küp her ne kadar makro kübün 
10-3 katı olsa da, kütlesi 10-9 katıdır. Mikro ve makro boyutlu iki bloğun yüzey 
alanları karşılaştırıldığında:

Bu oranlama sonucunda mikro kübün yüzey alanı, makro kübün yüzey alanı-
nın 10-6 katı olarak bulunur. Kullanılmak istenen boyut ve amaca göre, küçük veya 
büyük parçaların uzunluklarından yola çıkarak, gerekli matematiksel hesapla-
malar ve modellemelerle yeni şekillere sahip ürünleri günümüz teknolojisiyle 
yaratmak mümkündür.

MEMS, çoğunlukla mühendislerin öncülüğünde, farklı farklı bölümlerin bira-
raya gelerek ürünler tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği disiplinlerarası çalışma 
alanıdır. Pek çok farklı alanlarda kullanıma sunulan ürünlerde MEMS teknolo-
jisinin ürünlerine rastlamak mümkündür. Savunma sanayi, sağlık sektörü, akıllı 
telefonlar, manyetik rezonans ile görüntüleme, evde tahlil yapabilme gibi pek çok 
alanda hayatımızı kolaylaştıran ve etkin çözümlerle karşımıza farklı farklı çıka-
bilen bu teknoloji tam olarak nedir? Kısaca her şeydir, ve hayatımızın her alanı-
na yer etmiş teknolojik gelişimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bir karıncadan bile 
daha küçük aletler üretmemizi sağlayan MEMS, nasıl olmuş da günümüze kadar 
gelişerek ilerleyebilmiştir? Teknolojinin günümüzdeki seviyelerinde olmadığı 
eski zamanlarda, evrim sürecinin en başından beri olduğu gibi, insan hayatını 
kolaylaştırma yolunda sistemlerin üretimi gerçeklenmiştir. İlk başlarda daha bü-
yük ve nispeten “ilkel” denebilecek çarklar, dişliler, testereler, taş ocaklar insan 
gücünün gereksiniminin en aza indirgendiği, kapsamlı ve olabildiğince hassas bir 
hal almıştır. Günümüzde insan iş gücü gereksinimini azaltmak ve seri üretimi mi-
nimum enerjiyle yapabilmek için makinalar ve bu makinaların üretimi için takım 
tezgahları tasarlanmıştır. Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) sayesinde belirli 
amaçlara yönelik aletlerin üretimi, tezgah kontrolü, insanı üretim aşamasında 
yormayacak şekilde geliştirilen uygun kodlama teknikleriyle hayata geçirilmiştir. 
Bu gelişime tanık olan yaratıcı fikirli bilim insanları, bu çarkların, dişlilerin bir 
karıncadan daha küçük boyutlarda yapılabileceğine inanmış ve bu yönde dene-
melerle insanlığa hayatının en konforlu desteğini sunmuşlardır. 

Zaman içerisinde MEMS’in etkisini en fazla gözlemlediğimiz taknolojik geliş-
melere en güzel örnek olarak bilgisayarlar ve cep telefonları gösterilebilir. Bil-
gisayarlar ilk üretildiğinde, kapasiteleri arttıkça, daha da büyük boyutlardalara 
sahiplerdi. Herkesin bilgisayarının olma olasılığı, herkesin evinde televizyon 
olma olasılığına denkti ki bu sayı olarak çok az denebilecek bir değere tekabul 
etmekteydi. İlk bilgisayarlar, oldukça maliyetli ve büyük bir alana gereksinim du-
yarlarken günümüzde hafif, hızlı işlemler yapabilen, ve oldukça küçük hacimli 
cihazlara dönüşmüşlerdir. Her bir işlemcisi hacmen küçülerek, bir birimde barın-
dırdırabildiği entegre devrelerin sayısı günden güne artmaktadır. Birim hacme 
düşen işlemci sayısı arttıkça, ürün daha kompakt, hafif, ve kullanımı kolay bir hal 
almıştır. Aynı süreç cep telefonları için de söz konusudur. İlk üretilen cep tele-
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fonlarının boyutları ve işlem hızları düşünüldüğünde, içinde bulunduğu dönem 
için mükemmel icatlar olarak görülseler de, günümüz dünyası için çağ dışı olarak 
nitelendirilebilecek ürünler olarak tarihteki yerlerini almışlardır. Bu ifadenin, 
eski telefonları kötülediğini düşündürdüğünü tahmin edebiliyorum, fakat benim 
burda esas vurgulamak istediğim, aynı hacme daha fazla miktarda entegre devre 
sığdırarak kullanımı daha kolay olan ürünler sayesinde günlük yaşantımızın bir 
parçası haline gelerek, daha konforlu bir hayat sunabilen MEMS teknolojisinin 
güzelliğine vurgu yapmak. 

Gözle görülemeyen, belirli özelliklere sahip mikroskoplarla incelemeye ola-
nak sunan bu teknolojiyi, normal ortamda uygulayabilmek mümkün değildir. 
Ortamdaki en ufak bir toz parçası işlem sürecini olumsuz etkileyeceğinden özel 
alanlara ihtiyaç duyulmuştur. Sıcaklık, nem, canlı ve cansız kirleticiler, hava akış 
yönleri ve basınç gibi parametrelerin kontrol edildiği, şartlandırılmış ve kont-
rol edilebilir havalandırma sistemlerine sahip, özel taban ve tavanlı hijyenik özel 
odalara temiz oda denmektedir. Temiz odaların verimliliği, ortamdaki partikül 
konsantrasyonuna bağlı olarak değişir. İstenilen kirlilik sınıfını elde edebilmek 
için, temiz oda tasarımında kullanılacak malzemelerin ve uygulama ekiplerin 
niteliğinin çok yüksek olmasının yanı sıra, uygulama aşamasında ve sonrasın-
da yapılacak test, ölçüm ve kalibrasyon kalitesi önemlidir. Üretim aşamasında 
kullanılan kimyasalların bir kısmı dikkatsiz ve hatalı kullanım sonucu dönüşü 
olmayacak kalıcı hazarlar bırakabilir. Temiz odada çalışırken ortamın temizliğine 
ilaveten orda çalışan araştırmacıların dikkatli ve hassas bir şekilde işlemlerini 
yapmaları gerekmektedir. Temiz odalardaki en büyük muhtemel kirlilik kaynağı 
ortamda bulunan insandır. İçerde ağız kısmına maske takmadan çalışıldığında, 
alıp verilen her nefeste ortama partikül salınmış olur. Filtreler efektif bir şekilde 
çalışsa bile ortamın kirlenmesi temizlenmesinden çok daha kolay olduğundan 
hava duşları, maskeler, uygun kıyafetler, eldivenler, ve ortamda çalışan aşaştır-
macıların hassasiyeti, titizliği temiz oda üretiminin vazgeçilmezleridir. 

Hayatımızı ciddi anlamda değiştiren, konforlu hale getiren aletlerin üreti-
minin gerçekleştiği temiz odalarda malzemeler şekillendirilip çok fonksiyonlu 
ürünler elde edebiliyoruz. Malzemenin şeklinin değiştiğinde, işlevinin de değişe-
ceği daha önce belirtilmişti. MEMS teknolojisinde yüzeyi şekillendirme, sentezle-
me metodları iki şekilde geliştirilebilir:

1. Yukarıdan aşağıya yaklaşım metodu: Büyük bir gövdeyle (bulk) işleme 
başlanır. Bu gövdeden, daha küçük boyutta ve sonraki işlemlerin devamı-
nı kolayca sağlayabilecek alt taşlar (wafer) üretilir. Alt taş yüzeyi istenen 
desenlerle şekillendirilip, kullanılacağı yere göre fiziksel olarak istenen 
hale getirilir. Bu metodda yaygın olarak silisyum (Si) alttaş tercih edilir. 
Doğada bulunma çokluğu, yüzey işleme kolaylığı bakımından kullanımı 
kapsamlı olan Si alttaşların kalınlığı genel olarak 200-500 µm aralığında 
değişmektedir. Alttaş yüzeyi temizlendikten ve fırında olası herhangi bir 
su parçacığından arındırılmak (dehidrasyon) için fırında belirli bir süre 
tutulur. Sonrasında ışığa duyarlı fotorezist ile kaplanır. Fotorezistler po-
zitif ve negatif olmak üzere ikiye ayrılırlar. Ortaya çıkan yüzey açısından 
birincisinde rezistin olduğu kısım geliştirme (develop) evresinde koru-
nurken, ikincisinde rezistin olduğu kısım alttaş yüzeyine kadar açılır. 
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Alttaşta belirli bir yüzey deseni istiyorsak, bu desenin önceden tanım-
lanmış olduğu maskeden aktarım sağlanır. Desen aktarımının başarılı bir 
şekilde gerçeklenebilmesi için rezist kalınlığı bu işlemin en kritik para-
metresidir. Rezist türü yapılması planlanan işleme göre belirlenir. Sert bi-
leşenli kimyasallara, çoklu işlem basamaklarına maruz kalacak bir yüzeyi 
kalın rezistle kaplamak gerekir. Daha hassas ve küçük boyutlu yüzeyler 
hedefleniyorsa ince rezistler tercih edilir. Şekil 2’de rezist kaplanmış ve 
desen aktarımı gerçekleştirilmiş yüzeylerin şematik hali görülmektedir. 
Kaplanan rezistin sonrasındaki işlem basamaklarına dayanılırlığından ve 
yüzey şekillerinin doğru ve istenen şekilde aktarıldığından emin olduk-
tan sonra yüzeyler aşındırma işlemine hazır olarak kabul edilir.

 
Şekil 2. Yukarıdan aşağıya yaklaşım metodunun şematik gösterimi: işlem görmemiş 

yalın alttaş ve takiben iki farklı rezistle elde edilebilen yüzey desenleri

MEMS’in üretim aşamasının en temel kısmı, yüzeydeki olayların gerçekleştiği 
yerlerdeki seçici işlem yapabilme kontrolüdür. Yüzeyde meydana gelen herhangi 
bir işlem, uygulamayı gerçekleştiren araştırmacı tarafından bilinçli ve planlı bir 
şekilde yapılmıştır. Şekil 2’de görülebileceği gibi, alttaş yüzeyinin istenen kısmı-
na, istenen boyutta ve fonksiyonda çipler tanımlamak ve seri üretime hazır hale 
getirmek MEMS’in en büyük avantajlarındandır. 
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Aşındırma işlemine hazır hale getirilmiş yüzey, koşullardaki farklılıklara göre 
(sıcaklık, kullanılan kimyasalların oranları gibi) önemli ölçüde değişik sonuçlar 
verebilir. Yüzeyde belirli bir kısmı kimyasal işleme tepkime versin, belirli bir 
kısım vermesin istiyorsak, korunması tasarlanan bölgeyi kullanılan kimyasalla 
tepkimeye girmeyecek farklı bir malzemeyle maskelemeliyiz. Si yüzeyinde kolay-
lıkla büyütülebilen oksit tabakası MEMS cihazlarında kullanılan önemli bir mas-
keleme malzemesidir. Si yüzeyinde, havadaki oksijenle bile büyüyen bu tabaka, 
silisyumdioksit (SiO2) olarak meydana gelir. Bazı kimyasallar SiO2 ile tepkimeye 
girerlerken, bazıları da Si kısmında reaksiyona girip önceden maskelenen kısım-
larda seçici bir aşındırılmış yüzeyle sonuçlanır. Farklı aşındırıcıların uygulamala-
rı Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Farklı aşındırıcıların uygulamaları ve özellikleri

Aşındırıcı Uygulama Aşınma oranı (s) Notlar

%48 Hidrofluorik asit (HF) SiO2
20-2000 nm/dk
Si için, 0.3 Aº/dk İzotropik

Tamponlu oksit aşınma (BOE) (28 
mL HF/113 g NH4F/170mL H2O) SiO2

100-500 nm/dk 
(25 ºC) İzotropik

Çoklu aşınma (poly etch) HF/
HNO3/HC2H3O2

Si 5 μm/dk (25 ºC) İzotropik

Potasyum hidroksit (KOH) 
(44g/100mL) Si 1.4 μm/dk (80 ºC)

28 Aº/dk SiO2
Anizotropik

Tetrametilamonyumhidroksit 
(TMAH) Si

10 μm/dk (90 ºC)
(SiO2 neredeyse 

reaktif)
Anizotropik

Islak kimyasal aşındırma işleminde, aşındırıcı karışımı aşındırılacak yüzeyle 
etkileşim haline getirilerek işlem sağlanır. Kimyasal solüsyondaki reaktif bileşen 
yolunu bularak tepkimeye girer ve yüzeyden malzemeyi aşındıra aşındıra işlemi-
ni sürdürür. Bu işlemin süresini iki parametre belirler: 1) aşındıracağı yüzeyde, 
tepkimeye girebileceği malzeme olması, 2) hazırlanmış solüsyon içinde işlemi 
devam ettirecek reaktif bileşenin olması. 

Aşındırıcıların izotropik, anizotropik olma durumunu belirleyecek etkenler; 
kullanılan alttaş ve hazırlanan kimyasal solüsyondaki reaktif maddedir. Tama-
men dikey bir aşınma anizotropik olarak adlandırılır. Üst tabakada rezist ve mas-
kelemeyi sağlaması hedeflenen bir katman bile olsa, izotropik aşınmada yan du-
varlardan da malzeme solüsyonla tepkimeye girecek ve o bölgelerde de Şekil 3’te 
gösterildiği gibi aşınmalar meydana gelecektir. 
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Şekil 3. İzotropik ve anizotropik aşınmanın şematik gösterimi

MEMS işlemlerinde en çok kullanılan malzeme Si olduğu için, aşınma karak-
teristiğini belirleyen en önemli faktör Si’nin nasıl bir dizilime sahip olduğudur. 
Şekil 4’te gösterilen elmas kübik bir dizilime sahip olan Si her bir yüzeyi için 
farklı indislere sahiptir. Farklı yönlerdeki atomların birbirleriyle olan uzaklığı ve 
bağlandıkları atom sayısı farklı olacağından, kimyasal reaksiyon hızları da her bir 
düzlem için farklı bir hıza sahiptir.

Şekil 4. Kübik dizilime sahip yüzeyin farklı düzlemlerinin gösterimi

Atom sayısı (111) > (110) > (100)’dır. Atom sayısı fazla olan düzlemde re-
aksiyon diğer düzlemlere göre daha yavaş ilerleyecektir. Bu durumda Si atomu 
için yavaş bir reaksiyonla sonuçlanacak düzlem (111), en hızlı tepkimeye girecek 
düzlemse (100)’dır. Daha hızlı tepkimeye girdiği için genellikle (100) oryantas-
yona sahip alttaşlar kullanılır. Üretilmek istenen ürüne göre farklı malzeme ve 
oryantasyonlar gözönünde bulundurulup, karakteristik özelliklere göre süreç 
belirlenir. Hızlı reaksiyon, kullanılan kimyasalın, yavaş tepkiyen yüzeye kıyasla 
daha az malzeme tüketeceği anlamına gelir. 



Serra ALTINOLUK 13

İlk bakıldığında işlemlerinin maliyetli, kullanılan malzemelerin kontrol ve 
değişim süreçlerinin karmaşıklığı araştırmacıları MEMS teknolojisinde efektif 
ilerleme yolları aramaya itmiştir. Malzeme olarak daha büyük alttaşla ilk adım 
olarak atılmıştır. Daha küçük bir alttaşta “x” kadar çip üretilirken, daha büyük bir 
alttaşta hacimsel büyüklerine oranla, “xy” kadar çip üretilebilmektedir. 

Şekil 5. Alttaş boyutlarının zaman içerisinde gelişimi ve istenen bölgede istenen desenin 
işlenmesinin şematik ifadesi

Seri üretim düşünüldüğünde, sisteme yükleyip işlenebilecek alttaş sayısının 
sabit kaldığını varsayarsak, verimli üretim algoritması için ilk iş daha büyük alt-
taşlarla çalışmaya başlamak olmuştur. Alttaş üreticileri bu noktada kendilerini 
geliştirip daha büyük boyutlu ürünler sunmuşlardır. Şekil 5’te yıllara göre gelişen 
alttaş boyutları görülebilir.

2. Aşağıdan yukarıya yaklaşım metodu: 
En küçük yapı taşı olan atomlar veya mo-
leküllerle  nano (nano=10-9 metre) boyutta 
kümeler oluşturulur. Nano boyutlu küme-
ler de biraraya gelerek daha büyük boyut-
lu parçacıkları oluşturmaktadır. Büyük bir 
bütünü (bulk) alıp, ondan parçalar çıkarmak 
yerine, bu metotta seçici bir şekilde ekleme 
yaparak büyütme işlemi gerçekleşmektedir. 
Değişik tekniklerle malzeme büyütme işle-
mi yapılabilir, en çok kullanılan metodlar 
arasında kimyasal ve fiziksel buharlaştırma 
işlemleri (chemical vapor deposition, CVD, 
physical vapor deposition, PVD) gelmekte-
dir. İşlem yapılacak yüzeyin, üst kısmında 
malzemenin büyüyebileceği uygun ortamın 
sağlanması gerekmektedir. Şekil 4’te her iki 
metodun da işlem basamaklarının ne şekilde 
seyrettiği şematik olarak gösterilmiştir.

 

Şekil 6. Aşağıdan yukarı ve yukarı-
dan aşağıya yaklaşım metodlarının 
şematik ifadesi
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Şekil 6’da görülebileceği gibi, her iki metodun da son aşamasında varacakla-
rı yer aynıdır. Yukarıdan aşağıya yaklaşım metodunda büyük bir gövdeden küçük 
yüzeylere gitme işlemi esnasında harcanan malzeme maddi yönden büyük bir ka-
yıptır. Lego evleri gibi küçük küçük parçalardan dev yapılar elde edilen aşağıdan 
yukarıya yaklaşım metodu çok daha az maliyetli bir işlem olsa da günümüz MEMS 
aletlerinde yukarıdan aşağıya yaklaşım metodu çoğunlukla tercih edilmektedir.

Yüzeyin fiziksel özelliklerini ister aşındırarak ister katkılayarak değiştirebi-
liriz. Fiziksel özellikleri değiştirilmiş yüzeyin fonksiyonları ve kullanılış amaçla-
rı da değişecektir. Yüzeyin şekli ve boyutu fiziksel olarak kullanım alanına göre 
şekillendirilirken, elektriksel özellikleri de MEMS teknolojisinin mümkün kıldı-
ğı katkılama (doping) metoduyla değiştirilebilir. Fiziksel ve elektriksel değişim, 
malzemenin imkan tanıdığı ölçüde gerçeklenebilir.

MEMS’te kullanılan malzemeleri elektriksel özelliklerine göre iletkenler, yarı 
iletkenler, ve yalıtkanlar olarak özdirençlerine göre sınıflandırabiliriz. Özdirenç 
(resistivity) birim uzunluk ve kesit alana sahip bir öğenin elektrik akımına karşı 
ne ölçüde direnç gösterdiğinin bir ölçüsüdür. Özdirenç, öğenin geometrik ölçüle-
rinden bağımsız bir büyüklük olup, sadece onu meydana getiren maddenin özel-
likleriyle ilgilidir. Elektriksek iletkenlik, malzemenin elektrik iletim kabiliyetini 
ifade eden özelliktir. Seçilmiş bazı malzemelerin 20 ºC’deki özdirençleri Tablo 
2’de verilmiştir.

Tablo 2. Seçilmiş bazı malzemelerin 20 ºC’deki özdirençleri
Malzeme Özdirenç (Ω-m)
Gümüş 1.59 x 10-8

Bakır 1.72 x 10-8

Germanyum 4.6 x 10-1

Silikon 6.40 x 102

Cam 1010 ~ 1014

Kuvartz 7.5 x 1017

İletkenler, diğer adlarıyla metaller, elektrik iletimini sağlama amacıyla kul-
lanılan özdirençleri düşük malzemelerdir. MEMS teknolojisinin üretim aşama-
larında kullanılan temel metaller; alüminyum (Al), nikel (Ni), altın (Au), ve gü-
müştür (Ag). Bu metaller değişik tekniklerle yüzeyde oluşturulabilir. En yaygın 
olarak kullanılan yöntemler, aşağıdan yukarıya yaklaşım metodunda anlatılmış 
olan buharlaştırma, ve kimyasal solüsyon hazırlayarak metalin yüzeye tutun-
masını sağlamaktır. Kullanım amacına göre metal seçimi işlem kelitesini önemli 
ölçüde belirleyecek önemli faktörlerden bir tanesidir. Üretim aşamalarının en te-
mel sorunu maliyet gibi gözükse de, kaliteli ve çalışabilen bir cihaz üretimi için 
tasarımın hatasız şekillendirilebilmesi esas sorundur. Kısa vadede üretimin mali-
yeti yüksek gibi algılansa da, ürüne dönüştüğü anda ortaya çıkan sonuç, kullanım 
alanına uygun bir hizmet sunduğunda uzun vadede karlı sayılabilecek bir işlem-
dir. Au buharlaştırıp yarı iletken bir malzeme üzerine atılan kontak, Ag kullana-
rak atılan bir kontaktan daha maliyetli olacaktır, fakat yerine göre Au’nun tercih 
edildiği ve beklenen sonuçların alınacağı öngörüldüğü durumlarda daha yüksek 
fiyatlı ve kaliteli malzeme kullanımı kaçınılmazdır. 
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Şu ana kadar anlatılan kısım, malzemenin yüzeyine işleyebilme, istenen bo-
yutta ve dizinde şekiller oluşturabilme, ve iletimin ölçümünü sağlayacak kontakt-
ların farklı tekniklerle üretilmesi esasına dayanmaktadır. Bu işlemlerin kolaylıkla 
yapılabileceği, üretim basamaklarında araştırmacıları çok emek isteyen zorlu sü-
reçlere sürüklemeden ilerleme kaydedebilecekleri bir malzeme arayışına itmiş-
tir. MEMS’te kullanılan en popüler yarı iletken malzeme atom numarası 14 olan 
Si’dir. Si atomunun en dış kabuğu 8 elektrona kadar barındırabilir, ve atomun en 
stabil hali en dış kabuğunun tamamen dolu olduğu halidir. Şekil 5’te Si atomunun 
kabuklarındaki elektron dizilimi görülebilir.

 
Şekil 7. Si atomunun kabuklarındaki elektronların diziliminin şematik gösterimi

Oda sıcaklığında yalıtkan olan yarı iletken bir malzeme, uygun katkılama iş-
lemleri (doping) yapıldığında iletken bir hale dönüşür. Katkılama işlemi yapılma-
dığı taktirde, ve ısısında her hangi bir değişiklik olmadığında elektriksel olarak 
yalıtkandır. MEMS’te en çok kullanılan Si elementi periyodik cetvelde dördüncü 
kolonda yer almaktadır, katkılama işleme yaparak iletken bir hal alabilmesi için 
ya üçüncü gruptan ya da dördüncü gruptan bir elementle katkılanarak iletken-
liği sağlanır. Katkılama işleminin dikkatli kontrolü, özelliklerde yüksek oranda 
lokalize farklılıklar sağlayabilir, bu farklılıklar MEMS teknolojisiyle üretilen cihaz 
fonksiyonlarında, ve mikro üretim işleminin kendisinde çok sayıda kullanım ola-
nakları sunar.

Katkılama işlemine bir örnek veremek istersek, dördüncü grupta yer alan 
Si’yi ele alalım, Si kristale beşinci grupta yer alan Fosfor (P) elementini enjek-
te ettiğimiz takdirde, son orbitalinde 5 elektron bulunan P’nin açıkta olan bir 
elektronu Si’ye geçecektir, yani P elementi, Si elementine 1 elektron bağışlamış 
olacaktır. 1 elektron alan Si n-tipi (negatif) katkılanmış olarak adlandırılacaktır. 
P ile katkılanmış Si atomu ve P tarafından Si’ye verilen ekstra elektron Şekil 8’de 
görülmektedir.
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Şekil 8. P ile katkılanmış Si atomununun elektronlarının P ile bağlanması ve açıkta kalan 

esktra elektronun şematik gösterimi

Şekil 9’de görülen, Si kristale üçüncü grup elementi olan Boron (B) katkılan-
dığında, 3 elektronu olan B, Si’den 1 elektron alarak Si atomunun kendi boşluğu 
ile bağlanmasını sağlayarak p-tipi (pozitif) katkılama gerçekleştirmiş olacaktır. 

 
Şekil 9. B ile katkılanmış Si atomunun elektron ve boşluklarının şematik gösterimi

P ile katkılandığı zaman, ekstra bir elektron, ve B ile katkılandığı zaman eks-
tra bir boşluk ile şekillendirilmiş Si kristalinde elektron ve boşlukların hareketi 
sayesinde elektriksel iletkenlikte önemli değişiklikler meydana gelecektir. Or-
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tamda bulunan serbest yükler kendilerine bir yörünge bulup oraya yerleşecekler, 
ve hareketlerinde bir sürerlilik meydana gelecektir. Yüklerdeki hareket akışını 
suyun içindeki bir hava kabarcığının hareketine benzetebiliriz. Hava kabarcığı 
hareket ettikçe, arkasında bıraktığı boşluk otomatikman su ile dolacaktır, elekt-
ron ve boşlukların hareketi de aynı mantıkla gerçekleşmektedir. Yeterli enerjisi 
olan elektron hareket ettiği zaman, eski yerinde bir boşluk oluşacaktır, bu boşluk 
başka bir elektron tarafından doldurulacak, ve bu hareket sistemdeki elektron 
sayısı, hareket edebilecek uygun yörünge, ve elektronların sahip oldukları enerji 
yettiği sürece devam edecektir.

Katkılama işlemi çeşitli yollarla yapılabilir. Bunlardan bir tanesi si kristali-
nin büyütme evresinde sisteme katkılanacak elementin dahil edilmesi, eklenen 
grubun özelliklerine göre ya p-tip yada n-tipi malzeme olarak büyütülecektir. Bu 
şekilde katkılama işleminin sonucunda alttaş her yerinde eşit bir yük dağılımına 
sahip olacaktır. Katkılama işlemi halihazırda yapılmış alttaşlar iki şekilde üretile-
bilir: 1) implantasyon, 2) ısıl difüzyon. Bahsedilen iki metotla elde edilen katkıla-
ma işlemi her yerde aynı oranda dağılımla sonuçlanmaz. Alttaş büyütülürken sis-
teme dahil edilen elemente göre daha önceden bildiğimiz p-tipi yada n-tipi olan 
alt katmanın üstüne, zıt kutuplu olmasını sağlayacak katkılama işlemi sonucunda 
p-n eklemi meydana gelir. P-n eklemi mikro üretimde önemli bir role sahiptir. 
Kimyasal aşındırma işleminin durdurulacağı mekanizma görevini, zıt kutupla-
rında oluşacak elektron-boşluk hareketlerinden elektriksel iletim elde edilme-
sini p-n eklemi üstlenebilir. Bu şekilde yük farkından meydana gelen elektriksel 
akıma en güzel örnek olarak güneş pilleri verilebilir. En basit anlamda güneş hüc-
relerinin verimi, alttaşı katkılayarak, gelen güneş ışığının p-n ekleminde artı ve 
eksi uçtan toplanmak üzere hareket eden elektron ve boşlukların toplamı olarak 
ifade edebiliriz. Yüzeyde herhangi bir fiziksel değişikliğe gidilmeden elde edilen 
güneş hücrelerinin verimi, yüzeyin fiziksel olarak değiştirilmesi ile daha yüksek 
değerlere ulaşabilir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER
MEMS teknolojisi sayesinde hayatımız daha konforlu ve güvenilir bir hal 

almıştır ve almaya da devam etmektedir. Geldiği nokta daha da ileri seviyelere 
taşınabilir. Fiziksel gerçeklikler doğrultusunda daha da gidecek çok yolumuzun 
olduğunun en güzel ifadesi ünlü fizikçi Richard Feynman’ın en meşhur sözüyle 
tarihteki yerini almıştır : “There is plenty of room at the bottom”. 

Daha düşük maliyetli, daha kompakt ürünler üretmek hergün gelişen bilim, 
teknoloji ve modern tekniklerle yapılan araştırmalar sayesinde mümkündür. 
Teknolojinin günümüzde geldiği noktaya bakarak, kısa denebilecek bir sürede 
nasıl bir evrimsel gelişim çağı yaşadığımızı algılayabiliriz. Evlerimizde kullan-
makta olduğumuz akıllı cihazlar, hastanelere bile gitmeden evde tahlillerimizi 
yapabilme imkanı, savunma sanayinde dışa bağımlılığı en aza indirgeyerek ürün 
geliştirme, doğayı koruyarak gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma amacıy-
la günden güne yaygınlaşan temiz enerji sektörüyle hayatımızın her alanında ve 
her anlamda daha iyiye yönelmiş bir hayat bizlere sunulmaktadır. İhtiyaçlarımız 
doğrultusunda şekillenen ürünler MEMS sayesinde ürün haline dönüşebilmekte-
dir. Farklı kullanım amaçlarına yönelik elektriksel özelliklerin değişebildiği kat-
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kılama işlemi, fiziksel özelliklerin değişebildiği aşındırma işlemleri ile biraraya 
geldiğinde, hem fiziksel hem de elektriksel farklı amaçlara yönelik ürünler geliş-
tirebilmemizi MEMS teknolojisine borçluyuz. 

Geldiğimiz noktayı değerlendirdiğimizde, oldukça iyi sayılacak bir yerdeyiz, 
daha iyi yapabilmek bizim elimizde. MEMS bize bu doğrultuda yeni kapılar aç-
makta, bizim vaizefimiz de açılan kapılardan daha iyi sonuçlar verecek hedeflere 
yönelip çok yönlü ürünler geliştirmek olmalıdır.
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BİYOPOLİMER ESASLI ULTRAFİLTRASYON 
MEMBRANLARI VE UYGULAMALARI

Mithat ÇELEBİ, Mehmet Arif KAYA

Ultrafiltrasyon Membranları
Ultrafiltrasyon membranları çeşitli ayırma işlemlerinde tercih edilmektedir-

ler. Membran yüzeyine taşınan farklı molekül büyüklüğündeki bileşikler memb-
randan geçerek ayrılır. Membrandan geçen kısma süzüntü (filtrat, permeat) ve 
membrandan geçmeden kalan derişik çözeltiye ise kalıntı (retantant) adı verilir. 
Membranlar molekül ağırlık sınırı veya gözenek büyüklüğüne göre sınıflandırı-
lırlar. Membranlar en büyük gözenek büyüklüğünden küçük gözenek büyüklüğü-
ne doğru sıralandığında; mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon (1.000 <MW <100.000), 
nanofiltrasyon (500 <MW <15.000) ve ters osmoz (MW <1.000) olmak üzere temel 
dört sınıfta toplanmaktadır (Pavko 2011;   Kumar, Isloor ve Ismail 2014). Saflaş-
tırılmak istenen çözeltideki moleküllerin karakterine ve gözenek büyüklüklerine 
göre farklı alanlarda farklı özellikte membranlar kullanılmaktadır. 

Ultrafiltrasyon membranları endüstride yaygın kullanım alanına sahiptir. Ult-
rafiltrasyon yöntemi klasik ayırma yöntemlerine göre düşük basınç ve sıcaklıkta 
gerçekleşmesi, faz değişiminin olmaması, kimyasal madde tüketiminin az olması 
nedeniyle proteinlerin saflaştırılmasında ve konsantre edilmesinde önemli bir 
yere sahiptir (Fane & Wang 2011; Gao vd. 2011). Ultrafiltrasyon yöntemi ile sağ-
lanan saflaştırmada enzimlerin aktivite kaybının daha düşük olması nedeniyle 
biyokimyasal ürün eldesinde kullanılmaktadır (Ghosh 2008). Elde edilen ürünün 
kalitesinde, kimyasal yapısında ve aktivitesinde değişiklik meydana gelmemesi 
Ultrafiltrasyon yönteminin en önemli avantajlarından birisidir (Baldasso  & Tes-
saro 2011; Blatt 1971). Ultrafiltrasyon membranların önemli kullanım alanların-
dan birisi de çevre kirliliğinin azaltılmasıdır (Abdessemed & Ben-Aim 2000;  Li 
vd. 2016; Saffaj vd., 2004). 

Ultrafiltrasyon membran malzemesi olarak çeşitli polimerler tercih edilmek-
tedir. Yöntemin uygulanmaya başladığı ilk yıllarda selüloz asetat esaslı polimerik 
membranlar kullanılmakla birlikte son yıllarda polisülfon ve polietersülfon poli-
merleri yaygın olarak tercih edilmektedir (Aryanti vd. 2015; Eren vd. 2015; Ku-
mar & Ismail 2014; Zodrow vd. 2009). Polisülfonların hidrofobik özellikli petrol 
türevli ve maliyetli olmaları nedeniyle yeni membran malzemeleri üzerine araş-
tırmalar devam etmektedir (Attafuah & Hall 1995; Charcosset 2006; H. Huang 
vd. 2018; Koyuncu vd. 2015).

CHAPTER 
2
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Polisülfon ve Biyopolimer Esaslı Ultrafiltrasyon Membranları
Polimerik membran malzemesi olarak polisülfon esaslı malzemeler yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Termoplastik ailesinden olan polisülfonlar yüksek sı-
caklıkta tokluk ve kararlılığı ile membran uygulamaları için en uygun aday olarak 
ön plana çıkmaktadırlar. Bu polimerler ana zincirlerinde aril-SO2-aril tekrarlanan 
birimleri içerirler. Polisülfon membranlar diğer polimerik membran malzemele-
ri ile karşılaştırıldığında, çok düşük basınç değerlerinde son derece yüksek akış 
değerleri sunmaktadırlar (Abdessemed & Ben-Aim 2000; Zodrow vd. 2009). Po-
lisülfon mükemmel kimyasal ve sıcaklık dayanımı, yüksek Tg sıcaklığı ve üstün 
mekanik özellikleri ile yüksek performans polimerlerindendir. Polisülfonlar ko-
layca ısıl işlemler ile şekillendirilebildiklerine ve diğer yüksek performans poli-
merlerinin aksine pek çok çözücü içinde çözünebildiklerinden dolayı kolayca film 
veya arzu edilen diğer formlara sokulabilirler. Ayrıca bu çözünme özelliği memb-
ran imali için en önemli parametrelerden biri olan gözenek boyutu ve dağılımı-
nı da kontrol imkânı sağlamaktadır. Membran uygulama gereksinimlerini üstün 
bir şekilde karşılayabilmeleri ve membran formuna kolaylıkla sokulabilmeleri 
polisülfonların membran malzemesi olarak neden bu kadar sık tercih edildiğini 
açıklamaktadır. Polisülfon ile yenilenebilir kaynaklardan elde edilen polimer ka-
rışımlarının devreye alınması ile membranın gözenek büyüklüğü ve dağılımına, 
akı geçirgenliğine, morfolojisine, mekanik özelliklerine ve tıkanma özelliklerine 
kadar birçok karakteristik özelliğinde değişim yapmaya imkân doğmaktadır. Po-
limer karışımları ile yeni membranların hazırlanmasıyla, ekonomik avantajların 
yanında yukarıda bahsedilen geniş özellik çeşitliliğinin sağlanması ve yeni tip 
membran malzemesi elde edilmesi fırsatı yakalanmaktadır (Guenoun vd. 2017; 
Philp, Ritchie & Guy 2013; Sivakumar vd. 2006). Membran yüzeyinin hidrofilik 
özellik kazanmasıyla ıslanabilir özellikte olması ayırmanın verimi ve saflaştırılan 
suyun miktarı ve akısı için önemli bir özelliktir (Xu vd. 2009). Polisülfonun sayı-
lan üstün özelliklerinin yanında stres altında çatlama ve hidrofobik karakterde 
olması gibi sınırlamaları ve dezavantajları da mevcuttur. Bundan dolayı, polisül-
fonun hidrofilik karakterinin geliştirilmesi ve membranın tıkanmasını engelle-
mek için modifikasyon çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır (Gao 
vd. 2014). Membranlar hidrofobik polimerlerden üretildiklerinde membranın 
kirlenmesi hızlı gerçekleşmektedir. Hidrofobik polimerlerin mekanik özellikleri 
ve kimyasal dayanımları iyi olmasına karşın tıkanma en büyük sorunlarındandır. 
Biyoesaslı polimerler ile polisülfon karışımları hazırlanarak membranın tıkan-
ması en aza indirilebilmektedir (Dobosz 2015). Biyopolimer olarak membran 
karışımlarında poli(laktik asit) ve kitosan çok yönlü olmalarından dolayı sıklıkla 
tercih edilmektediler.

Kitin doğada çokca bulunan, amin grupları içeren doğal bir polimerdir. Kito-
san ise kitinin deasetilasyonu ile elde edilir. Kitosan, hidrofilitesinin yüksek ol-
ması ve antimikrobiyal özellik taşıması nedeni ile çevre kirliliğinin azaltılmasın-
da, medikal ve sağlık sektöründe sıklıkla kullanılan polikatyonik yapıda önemli 
bir polimerdir (Çelebi & Özdemir 2017). Polisülfonun biyopolimerler ile karışım-
ları Tablo 1’de özetlenmiştir.
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Tablo 1. Polisülfon (PSf) ve biyopolimer karışımları ile ilgili literatürde son yıllarda 
yapılan çalışmalar

P o l i s ü l f o n 
karışımları Uygulama Referans
Polisülfon/
kitosan, 
Polisülfon/N-
süksinil kitosan

Ultrafiltrasyon membranları Cu2+, Cd2+, Ni2+ iyon-
larının uzaklaştırılmasında kullanılmıştır.

(Kumar & Ismail 
2014) 

Polisülfon/
Kitosan

Kadminyum uzaklaştırılması amacıyla UF mem-
branları elde edilmiştir.

(Wanichapichart 
vd. 2014) 

Polisülfon/
Amfilik selüloz

PSf membranları ile amfilik selüloz kompozit 
membranları hazırlanmıştır. PSf membranına 
göre kompozit membranların mekaniksel ve akı 
özelliklerinin arttığı gözlenmiştir. 

(Gao vd. 2014)

Polisülfon/N-
propilfosfonik 
kitosan

Farklı yüzde bileşimlerde Polisülfon-(N-propilfos-
fonik kitosan) (95:5, 90:10, 80:20) UF membran-
ları hazırlanmış ve tıkanma özellikleri polisülfon 
ile karşılaştırıldığında arttığı görülmüştür

Kumar vd. 
(2013a)

Polisülfon/N-
süksinil kitosan ve 
PSf-PEG

Metal iyonlarının uzaklaştırılması amacıyla UF 
membranları üretilmiştir.

Kumar vd. 
(2013b)

Polisülfon/
Çapraz Bağlı kitosan 

Alkol su karışımlarının susuzlaştırılması için 
kompozit Ultrafiltrasyon membranları hazırlan-
mıştır. 

(Huang & Yan 
2009)

Polisülfon/
Selüloz Asetat 
karışım membranı 

PSf’nun sertliğini, kirlenmeye karşı direncini, hi-
drofilikliğini ve ayırma performansını artırmak 
amacıyla Selüloz asetatla harmanının UF mem-
branları yapılmıştır.

(Sivakumar vd. 
2006)

Polisülfon/N,O-
karboksimetil 
kitosan 

NaCl ve Na2SO4’ün giderilmesi amacıyla kompozit 
Nanofiltrasyon membranlarını hazırlanmışlardır. (Miao vd. 2006)

Kitosan ve kitosan türevleri genellikle sulu çözelti ortamlarından metal iyon-
larının uzaklaştırılması için kullanılmaktadır (Kumar & Ismail 2014). Kumar vd. 
(2014) polisülfon/kitosan karışımlarını kitosanın şelat yaparak iyon değiştirme 
özelliğinden yararlanarak ağır metal iyonlarının uzaklaştırılması için kullanmış-
lardır. Yapılan çalışmada Cu2+, Cd2+, Ni2+ iyonlarını polisülfon/kitosan (Psf/CS), 
polisülfon/N-süksinil kitosan (Psf/NSCS), N-propilfosfonil kitosan (Psf/NPPCS) 
harmanlarına dayanan farklı Ultrafiltrasyon membranları ile uzaklaştırmışlardır. 
Polisülfon/N-süksinil kitosan (yüzde bileşimi; 80:20) kullanılmasıyla maksimum 
%78 Cu, %73 Ni ve %68 Cd; PSf/NPPCS (yüzde bileşimi; 80:20)  %75 Cu, %71 
Ni ve %66 Cd; PSf/CS için %76 Cu, %69 Ni ve %66 Cd giderimi gerçekleşmişler-
dir. Ağır metal gideriminin Ultrafiltrasyon prosesi sırasında akı değişiminden ve 
pH’tan etkilendiği, Kitosanın hidrofilik karakterinin membranın tekrar kullanı-
labilirliğini arttırdığı, PSf içindeki CS, NSCS, NPPCS içerikleri yüksek olduğunda 
metal iyonlarının uzaklaştırma oranının arttığını gözlemlemişlerdir. Kumar vd. 
(2013a) tarafından yapılan diğer bir çalışmada ise N-propilfosfonik asid kito-
san türevi sentezlenmiştir. Polisülfon/N-propilfosfonik kitosan karışımları farklı 
yüzde bileşimlerde (95:5, 90:10, 80:20) Ultrafiltrasyon membranı hazırlanmış-
tır. Propilfosfonik kitosan türevinin membranın hidrofilikliğini artırdığı, temas 
açısı ölçümleriyle kanıtlanmıştır. Polisülfon/N-propilfosfonik kitosan karışım 
membranların tıkanma özellikleri polisülfon ile karşılaştırıldığında arttırdığı 
görülmüştür. PSf/NPPCS karışım membranlarındaki –POOH gruplarının varlığı 
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hidrofiliteyi arttırmıştır. –POOH grupları membran ile güçlü hidrojen bağları ku-
rarlar. Çalışmada saf polisülfon membranının temas açısı 73° iken % 5 NPPCS, 10 
NPPCS, % 20 NPPCS karışımlarından hazırlanan membranlarının temas açıları 
sırasıyla 70°, 66°, 58° olduğu rapor edilmiştir.

Kumar vd. (2013b) tarafından PSf/NSCS ve PSf/PEG karışımları hazırlan-
mıştır. N-süksinil kitosan (NSCS) ve polietilenglikol (PEG) hidrofiliteyi arttırdığı 
buna paralel şekilde su akısının da arttığı, PEG ile NSCS’nin saf su akısına etkile-
rinin birbirine eş değer oldukları ve PEG600 kullanımı ile membran yüzeyinde 
makrodelikler oluştuğunda saf su akısının buna bağlı olarak daha da arttığı so-
nuçlarına ulaşmışlardır.

Sivakumar vd. (2006) polisülfon membranların hidrofilikliği artırmak ama-
cıyla polisülfon ve selüloz asetat karışımlarını hazırlamışlardır. 

Poli(laktik asit)’in Özellikleri ve Membran Malzemesi Olarak Kul-
lanımı
Poli(laktik asit) (PLA) % 100 yenilenebilir kaynaklardan (mısır şekeri, şeker 

kamışı ve pancar şekeri) elde edilen laktik asit monomerinin kimyasal sentez ile 
polimerleşmesinden elde edilen termoplastik ailesinden bir polimerdir (Nurra vd. 
2014). Yenilenebilir kaynaklardan üretilen polimerler arasında PLA, ticari potansi-
yeli en yüksek olan biyopolimerlerdendir. PLA petrolden üretilen poli(etilenterafi-
talat) (PET) ve polipropilene (PP) benzer özellikler göstermektedir. Erime sıcaklığı 
PLA’nın D- ve L- enantiyomerlerinin oranına göre 150 oC ile 180 oC arasında değişir. 
PLA enantiyomerlerin oranına göre yarı kristalin ya da amorf özellik gösteren rijit 
ve alifatik termoplastik polimer ailesindendir (Auras vd. 2010).

PLA L- ve D- enantiyomerlerinin oranına göre polimer 3 farklı yapıda kristal-
leşebilir: α-yapısı, β-yapısı ve γ-yapısı. α-yapısında bulunan PLA kristalleri daha 
kararlıdır ve erime noktası 185°C civarındadır. β-yapısında bulunan PLA kristal-
lerinin erime noktası ise 175°C’dir. Stereokimyasal olarak saf olan PLA’nın, yani 
sadece L- ya da D-izomerinden, eklenecek D-izomerinin de oranına bağlı olarak, 
erime noktasını 50 °C kadar aşağıya çekebilir. PLA’nın erime noktasının mezo-i-
zomerinin oranına bağlı olarak değişimi polimerin ticari üretiminde çok önem-
lidir. L-enantiyomerinden oluşan PLLA polimeri % 37 civarında kristal yapıya 
sahiptir ve daha çok β-yapısında bulunan zincirler 173-178°C arasında erime 
sıcaklığı gösterirler. Ayrıca, PLLA’nın camsı geçiş sıcaklığı (Tg) ise 50 °C ile 80 °C 
arasındadır. PLA zincirindeki L-izomerinin oranı arttıkça Tg değeri artar (Auras 
vd. 2010;  Xiao, 2012). 

PLA’nın özellikle uzun süreli kullanımlarda üretilmesi için gereken enerji ihti-
yacı sentetik polimerlerin üretilmesi için gereken enerji ihtiyacına göre çok azdır 
(Xiao vd. 2012). 

Nurra vd. (2014) mikroalglerin susuzlaştırılmasında PLA’yı kullanmışlardır. 
Saf polisülfonun temas açısı 92o iken tek başına PLA’nın temas açısının 76o olduğu 
Nurra vd. (2014) tarafından rapor edilerek PLA’nın polisülfona göre daha hidrofilik 
karekterde bir polimer olduğu gösterilmiştir. Gao vd. (2015) PLLA polimerine po-
lietilenoksit (PEO) karıştırarak farklı kompozisyonlarda membranlar hazırlamışlar 



Mithat ÇELEBİ, Mehmet Arif KAYA 23

ve hemodializ membranı olarak kullanılmıştır. Minbu vd. (Minbu et al. 2015) PLLA 
polimerini ve Li vd. (Li & Arafat 2013) ise PLA polimerini mikrofiltrasyon uygu-
lamalarında kullanmışlardır. Zhu vd. (2015) yaptıkları çalışmada PLA membran-
larını hemodiafiltrasyon uygulamalarında kullanmışlardır (Zhu vd. 2015).

PLA’nın Yüzey Modifikasyonu
Polimer modifikasyonunda kullanılan yöntemlerin avantaj ve dezavantajları 

Tablo 2’de gösterilmiştir. Kimyasal yöntemin kolay ve ekonomik olması, enzima-
tik yöntemin ise çevreci olması nedeniyle tercih edilmektedir. PLA’nın alkali 
ve enzimatik modifikasyonu sonucu PLA’nın yüzeyinde hidrofilik karakterde 
fonksionel gruplar oluşmaktadır (Vasita & Katt 2008). PLA polimeri herhangi bir 
reaktif yan zincir gruplarına sahip olmadığından dolayı PLA’nın yüzey modifi-
kasyonunda güçlükler vardır (Rasal & Hirt 2010). Alifatik poliesterlerin yüzey hi-
drolizi sonucu ester bağlarının kırılması ile malzemenin yüzeyinde karboksil ve 
hidroksil fonksiyonel grupları oluşur (Wang & Bei 2005). Ribitsch vd. yaptıkları 
çalışmada Thermobifida halotolerans mikroorganizmasından esteraz enzimini 
üretmişlerdir. Üretilen bu enzimle PET ve PLA muamele edilerek yüzeyleri modi-
fiye edilmiştir (Ribitsch vd. 2012). Poliester yüzeylerin enzimatik modifikasyonu 
daha etkili tekstil sonlanma proseslerine kadar çok değişik alanlarda kullanıl-
maktadır (Ribitsch vd. 2012).

Tablo 2. PLA Modifikasyon yöntemlerinin avantaj ve dezavantajları

Yöntem Akı Kolaylık/
çok yönlülük 

Yeniden 
üretilebilirlilik

Çevreyi 
Koruma Maliyet

1 Kaplama Düşük Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek
2 Karışım Yüksek Mükemmel Yüksek Yüksek Yüksek
3 Kompozit Yüksek Yüksek Düşük Yüksek Yüksek
4 Kimyasal Düşük Yüksek Düşük Düşük Yüksek
5 Aşılama Yöntemi

Kimyasal Yüksek Yüksek Yüksek Düşük Yüksek
Fotokimyasal Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek
Radyasyon Yüksek Düşük Düşük Düşük Düşük
Plazma Yüksek Düşük Düşük Yüksek Düşük
Enzimatik Yüksek Mükemmel Yüksek Mükemmel Mükemmel

6 Birleşik Yöntemler Düşük Düşük Yüksek Düşük Düşük

Alkali yüzey hidrolizi PLA üzerinde karboksilik asit (-COOH) ve hidroksiller 
(-OH) gibi reaktif fonksiyonel grupların oluşturulmasında kullanılan basit bir 
yöntemdir (Rasal & Hirt 2010). PLA’nın modifikasyon ile hidrofilik özelliği arttı-
rılarak membranın su akısının arttırılması ve tıkanmasının önlenmesi amaçlanır. 
Şekil 1’de PLA’nın alkali ve enzimatik yöntemle modifikasyonu şematik olarak 
gösterilmektedir. 
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Şekil 1. PLA’nın alkali ve enzimatik yöntemle modifikasyonun şematik olarak gösterimi

Enzimatik yüzey modifikasyonu ile PLA’nın hidrofilikliğinin arttırılması 
amaçlanmaktadır. Enzimatik hidroliz polimer yüzeyinde hidroksil ve karboksil 
gruplarının artmasına yol açar (Brueckner vd. 2008; Eberl vd. 2009). Tekstil-
den kompozitlere ve medikal cihazlara kadar değişen uygulamalarda PLA, PET 
benzeri poliesterlerin hidrolizi ile hidrofilik özellik kazanmaları sağlanmaktadır. 
Enzim temelli yaklaşımlar zararlı kimyasallardan kaçınılması, daha az enerji ih-
tiyacı ve çevreci olmaları nedeniyle tercih edilmektedirler (Ribitsch vd. 2012). 

Enzimler katalitik aktiviteye sahip protein yapısında olan biyolojik katalizör-
lerdir (Çelebi vd. 2016). Enzimlerin bulundukları kaynaktan elde edilme işlemi 
sırasında aktiviteleri kaybetmemeleri ve konsantre hale getirilmeleri önemlidir. 
Proteinlerin ve özellikle enzimlerin konsantre edilmesinde, tampon çözeltilerinin 
değiştirilmesinde, tuz vb. küçük moleküllerin uzaklaştırılmasında ve saflaştırılma-
sında ultrafiltrasyon membranları kullanılmaktadır.  İşlem sırasında düşük basınca 
sahip olan protein/enzim çözeltisindeki bileşenler molekül ağırlığına göre ve kim-
yasal yapılarına göre membrandan geçerek ayrılmakta veya membrandan geçeme-
yerek konsantre hale gelmektedirler (Roslan vd. 2018) Seyreltik protein ve enzim 
çözeltilerin konsantre edilmesinde Selüloz Asetat (CA) ve polietersülfon (PES) 
membranları yaygın olarak kullanılmaktadır. Çelebi vd. (2016), Mucor miehei 
Rennet enziminin konsantre edilmesi ve Mucor miehei Rennet-Dekstran sülfat 
konjugasyon reaksiyonu sonrasında oluşan küçük molekül ağırlıklı yan ürünle-
rin ve tuzların protein çözeltisinden uzaklaştırılması amacıyla Selüloz Asetat ve 
polietersülfon Ultrafiltrasyon membranlarını kullanmışlardır (Çelebi vd. 2016). 

Gıda endüstrisinde Ultrafiltrasyon ile gerçekleşen saflaştırma ve konsanstre 
etme işlemi ürüne zarar vermeden düşük sıcaklıklarda gerçekleştirilir. Ultrafilt-
rasyon membranları gıda endüstrisinde süt- protein oranındaki mevsimlik deği-
şimleri engellemek için peynir sütünün konsantrasyonunda ve peynir altı suyun-
daki yağ ve serum proteinlerinin ayrılmasında kullanılmaktadır (Baldasso vd. 
2011; Charcosset 2006; Cuartas-Uribe vd. 2009; Mohammad vd. 2012). Peynir 
yapımı işlemi sırasında peynir altı suyunun uzaklaştırılması için Ultrafiltrasyon 
membranı kullanılır. (Yetişemiyen & Yıldız, 2012).

Membranlar ile tekstil atık suların uzaklaştırılmasında; renk giderimi yap-
ması, prosesin hızlı gerçekleşebilmesi ve büyük hacimler için uygulanabilmesi 
gibi önemli avantajları vardır. Bunun yanında, membranlar ile atık su arıtma 
yönteminde sermaye yatırmının yüksek olması, membranların temizlenme ih-
tiyacı ve atık suyun ön arıtma gerekliliği gibi dikkat edilmesi gereken konular 
vardır. Membranların diğer yöntemlere göre en önemli üstünlüğü sistemin sı-
caklığa, beklenmedik bir kimyasal çevreye ve mikrobiyal aktiviteye karşı dirençli 
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olmasıdır (Çelebi vd. 2013; Kocaer & Alkan 2002). Guenoun vd. (2017), biyopo-
limer esaslı suda çözünen polimer (hidroksipropil selüloz) ile glutaraldehit çapraz 
bağlayıcısı kullanarak faz dönüşümü metodu ile gözenekli membran üretilmiştir 
(Guenoun et al. 2017). Clasen vd (2006), farklı özellikte kitosan membranlarını 
hazırlamışlar ve karakterize etmişlerdir. Hidrofilik kitosan membranlarının mikro-
biyal bariyer olarak yaraların iyileştirilmesinde kullanılabileceğini rapor etmişle-
rdir (Clasen & Kulicke 2006). Kitosan atık sulardan ağır metal gideriminde de 
kullanılabilmektedir (Crini vd. 2017). Gu vd. (2001) tarafından gözenekli kitosan 
membranı hazırlanmıştır (Gu vd. 2001). Chen vd. (2013), poli(laktik-ko-glikolik 
asit) (PLGA) membranları doku mühendisliği uygulamaları için hazırlamışlardır 
(Chen vd. 2013).

Zuo vd. (2012) kitosan (CS)/poli(L-laktik asid) (PLLA) karışım membranlarını 
faz dönüşümü yöntemi ile hazırlamışlardır. Kitosan ve poli(laktik asit) en çok kul-
lanılan biyolojik malzemelerden ikisidir. Kitosan asidik pH’larda pozitif yüklü tek 
polikatyondur. Kitosan yenilenebilir, biyobozunur, biyouyumlu, zehirsiz ve çok fonk-
siyonlu bir polimerdir. Biyomedikal uygulamalarda yaygın bir biçimde kullanılmak-
tadır. Kitosanın suda ve çoğu organik çözücüde çözünmez yalnızca seyreltik asidik 
çözeltilerde çözünmektedir. Bu olumsuzlukların üstesinden gelmek için kitosanın 
türevleri veya diğer polimerler ile karışımları hazırlanmaktadır (Zuo vd. 2012).

Sonuç
Polimerik esaslı membranlar kolay şekillendirilebilmeleri ve kolay kullanım-

ları nedeniyle endüstride ve araştırmacılar tarafından tercih edilmektedirler. Po-
limerik membranların içinde ise üretimde kullanılan polimerin seçimi açısından 
polisülfonlar üstün özellikler sergilemesi nedeniyle tercih edilmektedir. Polisül-
fonun kimyasallara karşı gösterdiği dayanım, farklı pH değerlerinde çalışabilme-
si, membran uygulamalarındaki sıcaklık aralığında sergilediği yüksek mekanik 
özellikler, bu alanda tercih edilmesi için önemli parameterlerdir. Bununla bera-
ber polisülfonun aromatik yapısı hidrofobik bir karakter sergilemesi dolayısıyla 
su ile daha az etkileşimde bulunmasına neden olmaktadır.  Polisülfonun hidrofilik 
özelliğinin arttırılması nedeniyle modifikasyonlar yapılmaktadır veya hidrofilite-
si yüksek biyopolimerler ile karışımları hazırlanmasına yönelik ilgi artmaktadır. 
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EV TİPİ YUMUŞATICILARIN TEKRARLI 
YIKAMA SONRASINDA EL ÖRME 

KUMAŞLARA ETKİLERİ

Züleyha DEĞİRMENCİ, Şafaktan KARAOSMANOĞLU

1.GİRİŞ
Tekstil malzemelerinin temizlenmesi için kullanılan birçok temizlik ürünü 

vardır. Ev tipi yıkamalarda çamaşır makinesinde toz halinde veya sıvı halde de-
terjanlar kullanılmaktadır. Bu deterjanların içerikleri kimyasal açıdan değişiklik 
göstermektedir. Kullanıcıların birçoğu deterjana ilaveten yıkama sırasında yu-
muşatıcı da kullanmaktadır. Yumuşatıcılar, tekstil malzemesinin pürüzsüz hisset-
tirmesini ve güzel kokmasını sağlamak için kumaşa eklenen bir kaplayıcıdır. Kul-
lanıcılar, kumaşın kuruma hızını yavaşlatmak, statik elektriklenmeyi azaltmak ve 
ütülemeyi kolaylaştırmak için yumuşatıcı kullanmaktadır. Esas olarak yumuşatı-
cılar, kumaşı oluşturan liflerin emiciliğini azaltmaktadır. Bu da özellikle, havluların 
yumuşak ve güzel kokarken emiciliğinin azalması anlamına gelmektedir. Yumuşa-
tıcıların içerikleri kumaşın rengini değiştirmeyecek, boncuklanmayı ve tüylenmeyi 
geciktirecek ve orijinal şeklini muhafaza etmesini sağlayacak biçimde olmalıdır. 
Ancak; yumuşatıcı kullanımının sağlığa zarar verdiği; yıkanmış ve arınmış giysile-
rin yumuşatıcı kullanımı ile yeniden kimyasalla kaplandığı ve bunun da başta as-
tım olmak üzere pek çok hastalığa neden olabileceği bildirilmektedir [1-3].

1930’lardan bu yana yıkama esnasında yumuşatıcılar kullanılmasına rağ-
men, sentetik elyafların, deterjanların ve modern çamaşır makinesi ile otomatik 
kurutucunun ortaya çıkması gibi çeşitli faktörler nedeniyle yumuşatıcı taleple-
ri 1950’lerde büyük ölçüde artmıştır. Otomatik çamaşır makinelerinin mekanik 
olarak çalkalanmasından kaynaklanan aşınma, kumaşlarda yüzey çatlaklarının 
oluşmasına, ayrıca liflerin bozulmasına ve dolaşmasına neden olmaktadır. Ayrı-
ca, sentetik deterjanlar, doğal elyaflarda kondüsyon sağlayıcı olarak işlev gören 
yağları ve balmumunu çıkardığından; bu etkilere karşı koymak için kumaş yumu-
şatıcılara ihtiyaç duyulmaktadır [4]. 

Yumuşatıcıların içeriğine bakıldığında karşımıza yüzey aktif maddeler çık-
maktadır. Yüzey aktif maddeler bulunduğu ortamın yüzey gerilimini etkileyen, 
suyu seven ve suyu iten kısımlardan oluşan maddelerdir. Yüzey aktif maddelerin 
fonksiyonları: dispersiyon, ıslatma, çözünme, temizleme, nemlendirme, yağla-
ma, köpük yapma ve köpük engelleme olarak sınıflandırılabilir [5]. Yüzey aktif 
maddeler kimyasal yapılarına göre anyonik, katyonik ve non-iyonik olarak sı-
ralanabilir. Bir yüzey aktif madde hidrofob grup molekülün (-) yüklü grubunda 
bulunuyorsa “anyonik yüzey aktif madde”, (+) yüklü grubunda bulunuyorsa “kat-
yonik yüzey aktif madde” adını alır. Suda çözünen fakat iyonlarına ayrılmayan 
yüzey aktif maddelere ise “non-iyonik yüzey aktif maddeler” adı verilmektedir. 
Anyonik yüzey aktif maddelerde Na, K ve NH4 katyonları bulunur. Bu katyonlar 
karboksilat sülfanat, sülfat, fosfat gibi negatif yüklü gruplarla beraber molekülün 
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polar grubunu oluşturur. Katyonik yüzey aktif maddelerde ise klörür, bromür ve 
metasülfat iyonları bulunur. Bu iyonlar pozitif yüklü cuaterner azot atomları ile 
beraber molekülün polar grubunu oluşturur. Non-iyonik yüzey aktif maddelerde 
ise etilen oksit veya propilen oksit grupları bulunmaktadır [6]. Katyonik yüzey 
aktif maddeler kumaş ve saç bakım ürünlerinde yumuşatma amacı ile; anyonik 
yüzey aktif maddeler yıkama sırasında yumuşatma ve cilde uyumluluğu nedeni 
ile; non-iyonik yüzey aktif maddeler ise su sertliğine ve PH’a hassasiyetinin dü-
şük olması nedeni ile tercih edilmektedir [7].

Özetle; katyonik içerik pozitif yüklü iyonları sayesinde, kumaşların çoğunun 
üzerinde oluşan negatif bölgelere doğru çekilir. Bu bölgelere tutunarak daha 
yumuşak bir his verir. Gerçekte ise kumaşı yumuşatmamaktadır. Ayrıca sente-
tik olduğundan doğada kolayca parçalanmaz. Deride kuruluk, kızarıklık ve ka-
şıntıya yol açabilir. Bazı yumuşatıcıların içeriğinde “Benzisathiazoline” bulun-
maktadır. Bu kimyasal(C7H5NOS), antibakteriyel koruyucu olarak isimlendirilir. 
Ürünün bozulmasını engellemek ve raf ömrünü uzatmak için kullanılmaktadır. 
Ancak, cildi tahriş eder ve bağışıklık sistemine zarar verir. Yumuşatıcılar içinde 
en fazla kullanılan ise parfümdür. Ürün etiketleri içinde asla kimyasal içerikleri 
yer almaz ancak tamamı sentetiktir. Petrol türevi bu sentetik kokular, alerjiye 
bağışıklık sisteminin zarar görmesine, baş ağrısı ve baş dönmesine yol açabil-
mektedir. Fazla kullanımı ciltte tahrişe neden olan bu ürünler yüksek oranda 
ftalat içermektedir. Ftalatlar ise kokuyu sabitlemek ve ürünün cilt tarafından 
emilimini kolaylaştıran ve eş zamanlı olarak vücudun endokrin sistemini boza-
bilen kanserojen kimyasallardır [8, 9].

Bu konuda yapılmış akademik çalışmalardan bazıları şöyledir: Reddy ve di-
ğerlerinin sunduğu (2008), bu çalışmada 8 farklı endüstriyel yumuşatıcı kıyas-
lanmıştır. Kıyaslama yapmak için ardışık 5 yıkama yapılmış ve yıkama öncesi 
ve sonrasında numuneler karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar 3 farklı kullanıcı 
görüşleri alınarak yapılmıştır. Anyonik, noniyonik, katyonik ve iyonik olmayan 
polietilen grupları ve reaktif, reaktif olmayan, birincil ve üçüncül aminofonksi-
yonel grupları içeren yumuşatıcılar değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçları-
na göre yumuşatıcıların içerikleri kumaşın yapısını ve tutumunu oldukça fazla 
etkilemektedir [10]. Lau ve diğerlerinin yaptığı (2002) bu çalışmada, ardışık 
yıkamanın, buruşukluk bitim işlemi görmüş ve görmemiş kumaşların komfor 
özelliklerine etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. Karşılaştırmalar, işlem gör-
memiş kumaşlar, hidrofobik buruşmazlık bitim işlemi görmüş kumaşlar ve 
hidrofilik buruşmazlık bitim işlemi görmüş kumaşlar arasında yapılmıştır. Bu-
ruşmaz yüzeyde hidrofilik bir yumuşatıcı uygulaması, yüzey su emme oranını 
artırabilir, ancak tekrar tekrar yıkanmaya hidrofilik yumuşatıcının dayanıklılığı, 
yıkamadan sonra kumaş özelliklerinin bozulmasını önlemek için daha da ge-
liştirilmelidir [11]. Chiweshe ve Crews, (2000) ev tipi yumuşatıcıların ve selü-
laz enzim içeren çamaşır deterjanlarının, seçilmiş kumaşların boncuklanma ve 
mukavemetine olan etkisi araştırılmıştır. Sonuçlar, tabaka tipi yumuşatıcıların 
pamuk ya da polyester kumaşların boncuklanma ve tuşede yağlanmada artışa 
veya kopma mukavemetinde azalmaya neden olmadığını göstermiştir. Bu so-
nuçlar önerilen kullanım miktarları ve fazlasında değişmemektedir. Buna kar-
şılık, sıvı yumuşatıcıları (hem önerilen hem de aşırı doz), tüm pamuk içeren 
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kumaşlarda ve polyester kumaşlarda boncuklanmayı arttırmış ve oluşan bon-
cukların büyüklüğünün artması neden olmuştur [4]. Baker ve Reagan, (1979); 
bu çalışmada tekrarlı kuru temizleme ve yumuşatıcılı ve/veya yumuşatıcısız yı-
kamanın battaniyelerdeki kalınlık, hava geçirgenliği, boyutsal dayanım ve ısıl 
yalıtım özelliklerine etkileri incelenmiştir. Yıkama sırasında yumuşatıcılardan 
biri durulama; diğeri ise kurutma sırasında eklenmiştir. Yapılan değişikliklerin 
kumaşların ısıl iletkenlikleri üzerine etkisi “hot plate (sıcak plaka)” prensibine 
göre ölçülmüştür. Yıkama ve kurutma sırasında yumuşatıcı kullanmanın ısıl ilet-
kenlik üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir [12]. Parthiban 
ve Kumar, (2007); bu çalışmada kumaş yumuşatıcılarının, tekrarlı yıkamadan 
sonra hava geçirgenliği, ısı yalıtım değeri ve sertlik gibi termal konfor özellikleri 
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Farklı seviyelerde kullanılan kumaş yumuşatı-
cılarının, pamuklu kumaşların hava geçirgenliğini ve sertliğini önemli ölçüde 
azalttığı, ancak polyester kumaşların özelliklerini önemli biçimde etkilemediği 
gözlenmiştir. Yumuşatıcı muamelesi hem pamuk hem de polyester kumaşların 
ısı yalıtım değerini benzer bir dereceye kadar arttırmıştır [13]. Avınç, (2010), 
bu çalışmada yumuşatıcıların etkileri ve tekrarlı yıkamanın, mısır nişastasından 
elde edilen poli (laktik asit) filament ipliklerinden yapılan örme kumaşların tu-
şesi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Kumaşların yumuşaklığı objektif olarak 
Kawabata Değerlendirme Sisteminin (KES-F) kullanılarak ölçülmüştür. Tekrarlı 
yıkama işlemi yumuşatıcıların yararlı etkilerini azaltmış olsa da, bu bozulma ka-
bul edilebilir bir tuşe seviyesindedir. Kumaş tuşesi, yumuşatıcı maddenin kim-
yasal yapısı, kullanılan emülsiyon türü ve hidrofobikliğin derecesinden (ıslana-
bilirlik açısından değerlendirilmiştir) etkilenirken yumuşatıcının iyonikliğinin 
tuşe üzerinde önemli bir rol oynamadığı görülmüştür [14]. Guo, (2003); bu ça-
lışmada, ev tipi çamaşır yumuşatıcılarının ardışık yıkama işleminden sonra% 
100 pamuk ve % 100 polyester kumaşların ısıl konfor ve yanıcılığı üzerindeki 
etkileri incelenmiştir. Termal konfor, su buharı geçirgenliği ve hava geçirgenliği 
ile ilgili iki kumaş özelliği incelenmiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, hem 
sıvı yumuşatıcı ve hem de tabaka yumuşatıcının, test numunelerinin su buharı 
iletimini benzer ölçüde azalttığını göstermiştir. Sıvı yumuşatıcı test numunele-
rinin hava geçirgenliğini daha fazla azaltmıştır. Sıvı yumuşatıcı, hem pamuk hem 
de polyester kumaşların yanıcılığını artırmış, ancak tabaka tipi yumuşatıcı, her 
iki kumaş tipinin yanıcılığı üzerinde önemli bir etki yaratmamıştır. [15]. 

Sonuç olarak; literatür incelendiğinde yumuşatıcıların kumaşların perfor-
mans ve tuşeleri üzerinde olumsuz etkileri olduğu söylenebilmektedir. Litera-
türde anlatılanlardan farklı olarak bu çalışmanın ana amacı piyasada farklı bakış 
açılarına sahip kullanıcılar tarafından tercih edilen ve satılma ve tercih edilme 
popülerliğine bağlı olarak ayrışan yumuşatıcıların örme kumaşlarda tekrarlı yı-
kama sonrası neden oldukları görünüm değişikliklerini analiz etmek ve varsa 
ürünler arasındaki farklılığı ortaya çıkarmaktır.

2. MATERYAL ve METOT
Çalışmada el örmeciliğinde sıklıkla tercih edilen 14 farklı iplik (Tablo 1)  

PRYM marka 2 E 44 iğneli yuvarlak örme makinesinde (Şekil 1) aynı ilmek uzun-
luğu baz alınarak süprem kumaşa dönüştürülmüştür.
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Şekil 1. PRYM Örme makinesi

Şekilde verilen örme makinesinde el örmesinde sıklıkla tercih edilen kalın, 
tüylü ve fantezi iplikler örme yüzeye dönüştürülebilmektedir. Çalışmanın ana 
amacı da el örme iplikleri üzerine olduğu için üretimler bu makinede aynı opera-
tör tarafından gerçekleştirilmiştir.

Tablo 1. Çalışmada kullanılan numune iplikler
No Beyaz Renk No Koyu Renk
1 % 25 Yün % 75 Akrilik 8 % 25 Yün % 75 Akrilik
2 % 100 Akrilik  (Anti-Bakteriyel) 9 % 100 Akrilik  (Anti-Bakteriyel)
3 % 100 Pamuk (Exoline) 10 % 100 Pamuk (Exoline)
4 % 100 Yün 11 % 100 Yün
5 % 100 Akrilik (Anti-Piling) 12 % 100 Akrilik (Anti-Piling)
6 % 74 Akrilik % 13 Yün % 13 Polyester 13 % 74 Akrilik % 13 Yün %13 Polyester
7 % 100 Akrilik (Spagetti) 14 % 100 Akrilik (Spagetti)

İlk 14 grupta bulunan numuneler kontrol grubu olarak ayrılmış ve yıkanma-
mıştır. Bu grubun mikroskobik görüntüleri gözlem için Digital Blue marka mikros-
kopla 10x zoom ile alınmıştır. Aynı işlem geride kalan ve yıkama işlemine girmemiş 
42 numune içinde yapılmıştır. Daha sonra çalışmanın ilk yıkama işlemine geçilmiş-
tir, ilk yıkama işleminde;  1 ölçek Ece non-fosfat deterjanı ( Standard soap without 
optical brightening agent) tüm yıkama işlemleri için aynı oran baz alınarak 3 grup 
altında toplanan ucuz, popüler ve hassas olarak adlandırılan yumuşatıcılardan 
önerilen ölçüde kullanılarak önden yüklemeli ev tipi çamaşır makinasının 30 C̊ de 
yünlü yıkama program ayarında 2 kez durulama yapmak üzere 50 dakika yıkan-
mıştır. Yıkama işlemi bittikten sonra numuneler eşit sıcaklık ve eşit süreyle serile-
rek kurutulmuştur. Kuruma işlemi tamamlandıktan sonra ilk yıkama sonuçlarını 
görebilmek için 42 numune ayrı ayrı Digital Blue marka mikroskop ile incelenip 
görüntüleri ilk yıkama sonucu olarak kayıt edilmiştir. İlk yıkama işlemi böylece 
sonlanmıştır. Çalışmada ilk yıkamanın ardından 5’er defa ardışık olarak yıkama iş-
lemine geçilmiştir. Aynı yıkama koşullarına sabit kalınarak deterjan, yumuşatıcı ve 
yıkama programı kullanılmıştır. Ardışık yıkamada ilk yıkama bitikten sonra ikinci 
başlatılarak devam etmiştir ve beşince yıkamadan sonra serilerek kurutulmuştur. 
Bu işlem ucuz, popüler ve hassas grup yumuşatıcılar için ayrı ayrı yapılıp aynı ko-
şullarda olmasına özenle dikkat edilmiştir. Beşinci yıkama işlemi bitip serilerek 
kurutulduktan sonra mikroskopta kumaş ve ilmek görüntüleri kaydedilmiştir. Ça-
lışmada kullanılan yumuşatıcıların içerikleri Tablo 2’de gösterilmektedir.
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Tablo2. Yumuşatıcıların içerikleri
Ucuz Grup Yumuşatıcı Popüler Grup Yumuşatıcı Hassas Grup Yumuşatıcı

	%5-10 Katyonik aktif 
madde

	Benzisathiazoline
	Parfüm

	%5-10 Katyonik aktif 
madde

	Parfüm 
	Koruyucu  

	%15-30 katyonik yüzey aktif madde
	<%5 noniyonik yüzey aktif madde
	Parfüm
	Koruyucu
	Boya içermeyen hipoalerjenik formül

Çalışma kapsamında alınan mikroskop görüntüleri aynı grupları ve aynı renk-
leri içeren tablolar haline getirilmiştir. Ve üç gözlemci tarafından bu görüntülerin 
değerlendirilmesi istenmiştir. Gözlemcilere 1-5 arası bir puan verilmesi söylenmiş-
tir. Değerlendirme de kullanılan rakamların anlamı Tablo 3’de verildiği gibidir.

Tablo 3.Değerlendirme rakamlarının anlamları
RAKAMLAR 5 4 3 2 1
ANLAMLARI Değişme yok Çok az değişme Orta değişme Değişme var Çok değişme var

3. BULGULAR
Çalışma sonucunda gözlemcilerimizin değerlendirme sonuçlarının ortalamaları 

alınarak oluşturulan tablolardaki skalasal değerlendirmelerin yanı sıra gözlemciler 
gözlemlerinden de bahsetmişlerdir. Genel olarak bu değerlendirmeler şöyledir:

•	 Kumaşta sıkılaşma
•	 Kumaşta gevşeme
•	 Renkte matlaşma
•	 Renkte solma
•	 İlmeklerde şişme
•	 Yüzeyde bulunan kısa liflerin dökülmesi
•	 Keçeleşmenin azalması
Çalışmada kullanılan numunelerin yıkama öncesi ve sonrası mikroskobik gö-

rüntüleri Tablo 4 ile Tablo 18 arasında sunulmaktadır.

Tablo 4. % 25 Yün % 75 Akrilik Beyaz İplikten Örülmüş Süprem Numune
UCUZ 
GRUP

POPÜLER 
GRUP

HASSAS 
GRUP

UCUZ GRUP
POPÜLER 

GRUP
HASSAS GRUP

Yıkama 
öncesi

5 5 5

1.Yıkama 
sonrası

4 5 4-5

5.Yıkama 
sonrası

3-4 
(Sıkılaşma)

3-4 
(Sıkılaşma)

3  (Gevşeme-
Matlaşma)

Bu kumaş için kullanılan iplik yün ve akrilikten oluşmaktadır. Akrilik kısa lif oranı 
ve tüylülüğüne bağlı olarak yüne en çok benzeyen sentetik liftir. Kumaşta yıkama ön-
cesinde herhangi bir boncuklanma görülmemiştir. İlk yıkama sonrasında ucuz olarak 
belirtilen grupta az miktarda değişme görülmektedir. 5. Yıkama sonrasında ise en 
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fazla görünüm değişikliği hassas yumuşatıcı ile yıkama sonrasında görülmüştür. 
Ucuz ve popüler olarak belirtilen yumuşatıcılarla yıkanan kumaşlarda sıkılaşma 
görülürken hassas yumuşatıcı kumaşta gevşeme ve renkte matlaşmaya neden 
olmaktadır. Buradan hareketle yüksek miktarda katyonik yüzey aktif madde ve 
non-iyonik yüzey aktif maddenin beraber kullanılmasının ilmeklerde gevşemeye 
neden olduğu sonucu çıkarılabilir.

Tablo 5. % 25 Yün % 75 Akrilik Koyu Renk İplikten Örülmüş Süprem Numune
UCUZ 
GRUP

POPÜLER 
GRUP

HASSAS 
GRUP

UCUZ 
GRUP

POPÜLER 
GRUP

HASSAS 
GRUP

Yıkama 
öncesi

5 5 5

1.Yıkama 
sonrası

4 4-5 4-5

5.Yıkama 
sonrası

4 4-5 3  
(Gevşeme)

 Tablo 4 ve 5 beraber değerlendirildiğinde rengin yıkama sonrası görünüm 
üzerinde olumlu etkisi olduğu görülmüştür. Ancak yumuşatıcı içeriği renkten ba-
ğımsız olarak kumaşta gevşemeye neden olmaktadır.

Tablo 6. % 100 Akrilik  (Anti-Bakteriyel) Beyaz İplikten Örülmüş Süprem Numune
UCUZ 
GRUP

POPÜLER 
GRUP

HASSAS 
GRUP UCUZ GRUP POPÜLER GRUP HASSAS GRUP

Yıkama 
öncesi

5 5 5

1.Yıkama 
sonrası 4-5 4-5 4

5.Yıkama 
sonrası 4 4-5 3 

Tablo 6’ya göre yıkama sayısındaki artış kumaşın sıkılaşmasına neden olmak-
tadır. Hassas olarak belirtilen yumuşatıcının ise kumaşı gevşeterek görünümünü 
değiştirdiği görülmektedir.

Tablo 7. % 100 Akrilik  (Anti-Bakteriyel) Koyu Renk İplikten Örülmüş Süprem Numune
UCUZ 
GRUP

POPÜLER 
GRUP

HASSAS 
GRUP

UCUZ 
GRUP

POPÜLER 
GRUP

HASSAS 
GRUP

Yıkama 
öncesi

5 5 5

1.Yıkama 
sonrası

4 4-5 3-4

5.Yıkama 
osonrası

3-4 4 3

Tablo 6 ve 7 beraber değerlendirildiğinde akrilikten üretilmiş ve anti-bakteri-
yel bitim işlemi görmüş ipliklerde boyamanın görünümü kötüleştirdiği açıktır. As-
lında ilk yıkama sonrası parlaklık korunmuş ancak yıkama sayısındaki artış kuma-
şı matlaştırmıştır. Bu da yumuşatıcı ve deterjanın boyanın parlaklığını azalttığını 
göstermektedir.
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Tablo 8. % 100 Pamuk (Exoline) Beyaz İplikten Örülmüş Süprem Numune
UCUZ 
GRUP

POPÜLER 
GRUP

HASSAS 
GRUP UCUZ GRUP POPÜLER GRUP HASSAS GRUP

Yıkama 
öncesi 5 5 5

1.Yıkama 
sonrası 4-5 4 4-5

5.Yıkama 
sonrası 4 3 4

 Tablo 8’de pamuk ipliğinden örülen kumaşa ait sonuçlar verilmiştir. Tablo-
daki görüntülere göre pamuklu kumaşlar için popüler olarak sunulan yumuşatıcı 
tipi uygun değildir. Yumuşatıcıların içerik olarak aynı olduğu görülse de parfüm 
ve koruyucuların içerikleri ve miktarları net olarak verilmemektedir. Ancak par-
fümlerin kalıcılığını arttırmak için yüksek oranda ftalat kullanıldığı bilinmekte-
dir. Ürünlerde meydana gelen bu değişimin sebebi ftalat olabilir.

Tablo 9. % 100 Pamuk (Exoline) Koyu Renk İplikten Örülmüş Süprem Numune
UCUZ 
GRUP

POPÜLER 
GRUP

HASSAS 
GRUP UCUZ GRUP POPÜLER GRUP HASSAS GRUP

Yıkama 
öncesi 5 5 5

1.Yıkama 
sonrası 4 4 3-4 

(Gevşeme)

5.Yıkama 
sonrası

3 
(Sıkılaşma) 

3 
(Sıkılaşma)

3 
(Gevşeme)

Tablo 8 ve 9 birlikte değerlendirdiğinde boyanmış numunelerin ilmekleri 
ucuz ve popüler yumuşatıcılarla yıkama sonrasında sıkılaşmış hassas yumuşatı-
cılarla yıkama sonrasında ise ilmekler gevşemiştir. Sonuç olarak yumuşatıcıların 
kumaşların görüntüsünü bozduğu açıkça görülmektedir.

Tablo 10. % 100 Yün Beyaz İplikten Örülmüş Süprem Numune
UCUZ 
GRUP

POPÜLER 
GRUP

HASSAS 
GRUP UCUZ GRUP POPÜLER GRUP HASSAS GRUP

Yıkama 
öncesi 5 5 5

1.Yıkama 
sonrası 3 4-5 4

5.Yıkama 
sonrası

3 
(Gevşeme) 4 4

Tablo 10’a göre yünlü kumaşlar için ucuz olarak adlandırılan yumuşatıcının 
uygun olmadığı söylenebilir. Bunun nedeni bu grupta anti-bakteriyel koruyucu 
olan “Benzisathiazoline” isimli kimyasalın kullanılmasıdır.
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Tablo 11. % 100 Yün Koyu Renk İplikten Örülmüş Süprem Numune
UCUZ 
GRUP

POPÜLER 
GRUP

HASSAS 
GRUP UCUZ GRUP POPÜLER GRUP HASSAS GRUP

Yıkama 
öncesi 5 5 5

1.Yıkama 
sonrası 3-4 4 4-5

5.Yıkama 
sonrası 3 4 4

Tablo 10 ve 11 benzer sonuçlar sergilediğinden boyama ile yıkama arasında 
herhangi bir ilişkiden bahsedilemez. Ancak anti-bakteriyel koruyucunun yünlü 
kumaşlar için uygun olmadığı söylenebilir.

Tablo 12. % 100 Akrilik (Anti-Piling) Beyaz İplikten Örülmüş Süprem Numune
UCUZ 
GRUP

POPÜLER 
GRUP

HASSAS 
GRUP UCUZ GRUP POPÜLER GRUP HASSAS GRUP

Yıkama 
öncesi 5 5 5

1.Yıkama 
sonrası 4 4 4-5

5.Yıkama 
sonrası 3 4 4

Tablo 12’ye göre boncuklanma karşıtı bitim işlemi uygulanan akrilik kumaş-
lar yıkandıkça görünümleri iyileşmektedir. Bu durum yıkama sırasında kısa tüy-
lerin uzaklaşması şeklinde yorumlanmış ve yumuşatıcı değişikliğinin etkisi net 
olarak görülmemiştir.

Tablo 13. % 100 Akrilik (Anti-Piling) Koyu Renk İplikten Örülmüş Süprem Numune
UCUZ 
GRUP

POPÜLER 
GRUP

HASSAS 
GRUP

UCUZ 
GRUP

POPÜLER 
GRUP

HASSAS GRUP

Yıkama 
öncesi 5 5 5

1.Yıkama 
sonrası 4 4-5 4-5

5.Yıkama 
sonrası 3 -4 4 4

Tablo 12 ve 13 benzer sonuçlar göstermiştir. Bu tarz numuneler herhangi bir 
yumuşatıcı ile yıkanabilir. Buna da neden olarak uygulanan bitim işleminin lif ve 
yumuşatıcı arasındaki reaksiyonu geciktirmesi gösterilebilir. Ancak, genel olarak 
yumuşatıcıların yüzey görünümünü istenilen aksine kötüleştirdiği açıktır. 
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Tablo 14. % 74 Akrilik % 13 Yün % 13 Polyester Açık Renk İplikten Örülmüş Süprem 
Numune

UCUZ 
GRUP

POPÜLER 
GRUP

HASSAS 
GRUP

UCUZ 
GRUP

POPÜLER 
GRUP

HASSAS 
GRUP

Yıkama 
öncesi 5 5 5

1.Yıkama 
sonrası 4-5 4-5 4-5

5.Yıkama 
sonrası 3 3-4 3-4

Tablo 15. % 74 Akrilik % 13 Yün % 13 Polyester Koyu Renk İplikten Örülmüş Süprem 
Numune

UCUZ 
GRUP

POPÜLER 
GRUP

HASSAS 
GRUP

UCUZ 
GRUP

POPÜLER 
GRUP

HASSAS 
GRUP

Yıkama 
öncesi

5 5 5

1.Yıkama 
sonrası

4-5 4-5 4-5

5.Yıkama 
sonrası

3 3-4 3

Tablo 14 ve 15 birlikte incelendiğinde ardışık yıkamanın görünümü değiş-
tirdiği ancak yumuşatıcılar arasında herhangi bir tercih yapılamayacağı sonucu 
çıkmaktadır.

Tablo 16. % 100 Akrilik (Spagetti) Beyaz İplikten Örülmüş Süprem Numune
UCUZ 
GRUP

POPÜLER 
GRUP

HASSAS 
GRUP

UCUZ 
GRUP

POPÜLER 
GRUP

HASSAS 
GRUP

Yıkama 
öncesi 5 5 5

1.Yıkama 
sonrası 5 5 5

5.Yıkama 
sonrası 4-5 4-5 4-5

Tablo 16’ya göre oldukça kalın olan akrilik ipten üretilmiş açık renkli kumaş-
ların yıkamaya ve yumuşatıcılara oldukça dayanıklı olduğu söylenebilir. 
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Tablo 17. % 100 Akrilik (Spagetti) Koyu Renk İplikten Örülmüş Süprem Numune
UCUZ 
GRUP

POPÜLER 
GRUP

HASSAS 
GRUP

UCUZ 
GRUP

POPÜLER 
GRUP HASSAS GRUP

Yıkama 
öncesi 5 5 5

1.Yıkama 
sonrası 4-5 4 4

5.Yıkama 
sonrası 3 3 3

Tablo 17 göstermektedir ki boyama ardışık yıkama sonrası kumaşta sıkılaş-
ma ve tüylenmeye neden olmaktadır. Dolayısıyla boyamanın akrilik ipliklerin gö-
rüntüsünü kötüleştirdiği söylenebilir.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Çalışma sırasında yapılan araştırmalar göstermektedir ki yumuşatıcıların 

kullanımı oldukça yaygın olmasına karşın sağlık açısından kullanımları çok tav-
siye edilmemektedir. Ancak bu çalışmada sağlık açısından herhangi bir değerlen-
dirilme yapılmamıştır. Bu çalışmanın yapılma amacı büyük bir emekle örülen el 
örme tekstil ürünlerinin görünümlerinin yıkama sırasında kullanılan yumuşa-
tıcının özelliğine göre ne kadar değiştiğini tespit etmektir. Çalışma kapsamında 
hammadde, renk, kalınlık, bitim işlemi gibi nedenlerle birbirlerinden farklı iplik-
ler kullanılmıştır. Bu ipliklerden elde edile örme kumaşlar piyasada farklı tüketi-
ciler tarafından kabul gören yumuşatıcılarla tekrarlı olarak yıkanmıştır. Çalışma 
sonucunda elde edilen bulgular şöyle sınıflandırılmaktadır:

	Yumuşatıcılar genel olarak örme kumaşların görünümlerini kötüleştirmek-
tedir.

	Yumuşatıcılar içinde kullanılan koruyucular, ilmeklerin gevşemesine neden 
olmaktadır.

	Yumuşatıcılar içinde kullanılan parfüm miktarı arttıkça ilmeklerin görünüm-
leri değişmektedir.

	Yumuşatıcılar içerisinde kullanılan anti-bakteriyel koruyucu; özellikle yün ip-
liklerden elde edilen kumaşların görünümlerini kötüleştirmektedir.

	Akrilik ipliklerden üretilen kumaşların görüntüleri yıkandıkça güzelleşmekte 
ve ilmeklerin görüntüleri netleşmiştir. Buna ise neden olarak kısa lif uçlarının 
yıkamaya bağlı olarak yüzeyden uzaklaşması gösterilebilir.

	Renk ve yumuşatıcı arasındaki ilişkiye bakıldığında ise bariz bir fark görül-
memektedir.

	Pamuklu kumaşlarda parfüm oranı arttıkça ftalat miktarı da arttığından il-
meklerin görünümleri bozulmaktadır. Aynı zamanda ftalat kanserojen oldu-
ğundan bu ürünlerin sağlık ve görünüm açısından kullanılması tavsiye edil-
memektedir.
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Sonuç olarak tekstil malzemelerinin kullanım sırasında hoş kokmaları ve yu-
muşak olmaları için kullanılan yumuşatıcılar eş zamanlı olarak ürünlerin faydalı 
kullanım ömürlerinin de azalmasına neden olmaktadır. Dahası ürünlerin emici-
likleri azalmakta, tüylülük seviyeleri artmakta ve boyalı ürünlerin renginde mat-
laşmalar meydana gelmektedir. Literatürden edinilen bilgi ışığında bu ürünlerin 
tüketicilerin sağlıkları üzerinde olumsuz etkileri olduğu, özellikle çağın hastalığı 
olan alerjik astımı tetiklediği söylenebilir. Bu nedenle fiyatı ve tanıtıcı bilgilere 
bağlı olarak seçilme gerekçeleri farklı olsa da yumuşatıcı kullanımı tavsiye edil-
memektedir. Yıkama esnasında suyun yumuşamasını sağlayıcı doğal veya sente-
tik bileşenlerin kullanımı hem malzemelerin parlak ve yumuşak olmasını sağlar-
ken hem de durulanacağından tene herhangi bir temas oluşturarak vücuda nüfuz 
etmeyecektir. Bu nedenlerden ötürü el örme ürünler için içeriği ve markası ne 
olursa olsun yumuşatıcı kullanılmaması tavsiye edilmektedir.
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TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE 
ÇEVRE DOSTU TEKSTİL LİFLERİ

Mihriban KALKANCI

Tekstil ve hazır giyim sektörü ülkemiz ekonomisinin de önemli sektörlerinden 
birisi olup sektördeki büyüklük beraberinde çevresel sorunları da getirmektedir. 
Örneğin, Aral Denizi’ni besleyen iki ana nehrin suların pamuk tarlalarının sulanma-
sı için kontrolsüz kullanımı sonucunda Aral Denizi tamamen kurumuştur (Alwood, 
2006).  Tekstil sektörü ile ilgili çevresel sorunlar, doğal liflerin yetiştirilmesinde 
kullanılan ilaçlar ve sentetik liflerin üretimindeki emisyonlarla başlamaktadır. Lif-
leri işlenmesi ile başlayan süreç bitmiş ürün elde edene kadar neredeyse binlerce 
farklı kimyasal kullanılarak devam etmektedir. Yıkama işlemlerinden kaynaklanan 
sıvı atıklar, lifler ve gres gibi azımsanmayacak düzeyde organik ve askıda kirlilik 
yükü barındırmaktadır. Boşaltılan kimyasalların bir kısmı zehirlidir ve sulardaki 
çözünmüş oksijen miktarını azaltabilir, su yaşamını tehdit edebilir ve akıntı yönün-
deki genel su kalitesini düşürebilir (ITKIB, 2012).   2030 yılında yeryüzünde daha 
iyi bir yaşam için tekstil materyalinin önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir. 
Gelecekteki tekstil sanayi açısından hammaddeler, üretim işlemleri ve iş modelleri 
anlamında sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm öne çıkmaktadır. 

Tekstilde Sürdürülebilirlik Uygulamaları 
Sürdürülebilirlik, toplumun ekonomik, sosyal, kurumsal ve çevresel yönle-

rinin sürekliliği ile ilgili sistemik bir kavram olupekonomik kalkınmayı, insan 
yaşantısını ve çevresel dengeyi olumlu yönde etkileyecek adımlar atılmasını 
hedeflemektedir (Toksöz& Mezarcıöz, 2013). Günümüzde tekstil alanında sür-
dürülebilirlik kapsamında “Yeşil Tekstiller” “Organik Tekstiller”, “Ekolojik Teks-
tiller”, “Ekolojik Tasarım”, “Çevre İçin Tasarım”, “Sürdürülebilir Tasarım (Design 
for Sustainability”, “Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi- YDD (Life Cycle Assess-
ment- LCA)”, gibi birçok kavram ortaya atılmıştır.  Tasarımdan başlamak üzere, 
tekstil üretiminin her alanında yeni kavramlar sürdürülebilirlik kapsamında 
ortaya atılmıştır ve uygulanmaya alınmıştır (İşmal & Yıldırım, 2012).  Özellikle 
tasarımda çevre dostu yaklaşımlar olarak “Etik Moda”, “Eko Moda”, “Yavaş Moda” 
uygulamaları giderek yaygınlaşmaktadır. Tekstil sanayisinde de önemli yer tu-
tan ve sürdürülebilirlik için önemli bir kavram olan Yaşam Döngüsü Değerlen-
dirmesi ile sınırlı olan doğal kaynakların etkin kullanımı, atık yönetimi, enerji 
verimliliği ve endüstrilerin çevre yüklerinin azaltılması konusunda farkındalık 
kazandırmaya yönelik çalışmalara bir çerçeve oluşturulmaktadır (Balpetek et al., 
2012). Ayrıca tekstil üretim ve terbiye sektöründe de çevre dostu uygulamalar, 
“Temiz Üretim”, “Yeniden Kullanım/Geri Dönüşüm”, “Atıkların Kaynağında Azaltı-
mı”, “Ürün Modifikasyonu”, “geri dönüşüm (recycle)”, “Enerjinin Geri Kazanımı”, 
“Telef Kullanımı” gibi stratejiler ile yürütülmektedir (Eser et al., 2016). Terbiyede 
çevre dostu yaklaşımlar enerji ve su sarfiyatı açısından büyük önem arz etmek-
tedir. Örneğin; ultrason jeneratörleri ile modifiye edilmiş boyama kazanları üre-
timi ve optimizasyonu ile boyama işlemini daha az su, tuz ve kimyasal kullanarak 
gerçekleştirmek, enerji maliyetlerini düşürmek mümkün olmaktadır. Ayrıca atık 
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su arıtma işlemleri için sazlık yatağı sistemleri, alternatif tekstil yardımcı kimya-
salları, elektrokimyasal boyama, ultrasonik işlemler, elektron-ışın işlemi,  plazma 
teknolojisi, enzim ile katalizlenen terbiye işlemleri ile çevre dostu terbiye işlem-
leri giderek yaygınlaşmaktadır (Kayahan & Karaboyacı, 2016).  

Tekstil sektöründeki büyük üretim miktarlarının sonucu olarak Türkiye’de 
her yıl yaklaşık olarak bir milyon ton civarında tekstil atığının ortaya çıktığı gö-
rülmektedir. Bu atıklar, geri kazanılabilir niteliktedir. Bu geri kazanım tamamıyla 
gerçekleştirilebilirse; elde edilecek geri dönüştürülen pamuk miktarı ülke kütlü 
pamuk üretiminin %17’sini karşılayacaktır ve Türkiye’de çöpe giden yalnızca 
polyester ve pamuk ürünler geri kazanılmış olsa, yılda kaba bir yaklaşımla 13,1 
milyar kWh enerji pamuktan, 14 milyar kWh enerji polyesterden kazanılabile-
cektir. Çöplüklere atılan pamuklu ürünlerin geri kazanılması ile yılda 2,4-10,9 
milyar m3 suyun harcanması önlenecektir ve Türkiye’de % 29’u pamuk üreti-
minde kullanılan pestisitlerin kullanımı önemli ölçüde azalacaktır (Altun, 2016).  
Eskiyip çöpe atılan tekstil ürünlerinin, yakılarak, çürümeye bırakılarak, depola-
narak veya başka bir şekilde yok edilirken çevreye ve insanlara zarar vermemesi 
gerekir. Bu alanda en önemli çözüm recyling’dir (Chen & Burns, 2006).  Yani es-
kiyen tekstil ürünlerinin liflerinin tekrar kullanılmasıdır (Bayraktar, 2005). Üre-
tim sırasında kullanılan hammadde, makine parkı, enerji çeşitleri ve maliyetleri, 
süreçlerde ortaya çıkan çevresel etkileşimler ve ürünlerin geri dönüşüm potan-
siyelleri aynı olmadığından tekstil ürünlerinde geri dönüşüm konusunun tek bir 
başlık altında değerlendirilmesi oldukça zordur (Güngör et al., 2009).

Ülkemizde ve dünyada sosyal sorumluluk çerçevesinde sürdürülebilirlik ra-
poru hazırlayan şirketlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Çevre yönetimi üze-
rindeki olumlu etkiler paylaşılmakta ve pazarda marka ile ilgili sürdürülebilirlik 
açısından olumlu bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Yapılan hesaplara göre 
tekstil üretimi 1 ton kumaş için 200 ton su kullanılmakta ve kirletilmektedir. Sa-
dece Çin’de bulunan 100 firma gerekli önlemleri alsa dünyada tasarruf edilecek 
su miktarı yıllık 16 milyon ton olacaktır. Bu 12,4 milyon kişinin 1 yıllık içme su-
yuna bedel bir miktardır (Zorlu Sürdürülebilirlik Raporu, 2015).

Tekstil Liflerinin Çevresel Etkileri 
Araştırmalara göre tüketici ve endüstri; sentetik elyafların “kötü”, doğal el-

yafların “iyi”  olduğu hakkında yanlış bir kanıya sahiptir. Bu yargı doğal elyafla-
rın doğadan geldiği ve saf olduğu; sentetiklerin de kimyasal kökenli ve fabrika 
ürünü olduğu düşüncesinden kaynaklanmıştır. Oysa gerçek göründüğünden çok 
daha karmaşıktır; sentetik liflerle beraber doğal liflerin üretim süreçleri de çevre 
üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Örneğin, 1kg pamuk (ortalama 5 T-shirt yap-
mak için yeterli miktar) üretebilmek için en az 8000 litre su kullanılmalıdır (bu 
miktar iklime göre artabilir; Sudan’da 1 kg pamuk üretimi için 29.000 litre su 
tüketilmektedir) (Türkmen, 2016). 

Pamuk üretiminde yüksek miktarlarda su, gübre ve pestisid kullanımı söz 
konusudur. Gübre ve pestisid kullanımı toprağın verimsizleşmesine, biyolojik çi-
şitliliğinin azalmasına, pestisid zehirlenmesine bağlı olarak gelişen önemli sağlık 
sorunlarını tetikleyen çevre problemleri de ortaya çıkmıştır. 
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Yün üretimi de metan oluşumu nedeni ile, küresel ısınmaya yol açan etken-
lerdendir. Yeni Zelanda gibi, yün endüstrisinin yoğun olduğu yerlerde, sera gazı 
emisyonunun en önemli bölümünü tarımsal faaliyetler oluşturmaktadır Yün li-
finde de pamuğa benzer şekilde çevre etkileri mevcuttur. Her 1 kg. temizlenmiş 
yün başına 1,5 kg. kadar atık ortaya çıkmaktadır (Altun, 2016).  

Poliester tekstil hammaddesi olarak en fazla kullanılan sentetik liflerden biri-
dir. Poliester lifinde üretimden kaynaklanan emisyon miktarı (hava ve suya) çevre 
kirliliği açısından orta ile yüksek oranlardadır. İşlemden geçirilmeden çevreye ve-
rilen atıkları da, bir ağır metal olan kobalt, mangan tuzları, sodyum bromid, bilinen 
bir karsinojen olan antimon oksit ve titanyum dioksit maddelerini içermektedir. 
Buna karşılık 1kg poliester üretimi için ise, çok az veya hiç su kullanımı gerekme-
mektedir. Öte yandan, polyester üretimi sırasında aynı miktardaki pamuğun üre-
timine göre iki kat fazla enerji harcanması gerekir. Bu durumda daha fazla su mu, 
yoksa enerji mi harcanmasının daha doğru bir karar olacağı konusu tartışılmalıdır. 
Her ikisinin de etki alanları ve sınırları farklılık gösterir(Türkmen, 2016). 

ÇEVRE DOSTU TEKSTİL LİFLERİ 
Çevresel zararların bir kısmı yetiştirilme ve elyaf üretimindeki etkileri azalta-

rak, bir kısmı da materyaller hakkında yeni ve daha sürdürülebilir bir düşünme 
şekli geliştirerek şu an içinde bulunduğumuz birkaç çeşit elyafa olan bağımlılığı-
mızdan bizi kurtaracak daha geniş bir elyaf yelpazesi oluşturabilmekle mümkün 
olabilir (Kurtoğlu et al., 2013).Tekstil sanayinde yeni jenerasyon bitkisel kaynaklı 
liflerin kullanımına yönelik gelişmelerin, tüketicilerin konforlu, doğal ve çevreye 
zarar vermeyen ürünlere yönelik eğilimlerini ve taleplerini önemli ölçüde karşı-
layacağı düşünülmektedir. Şekil 1’de çevre dostu tekstil liflerinin sınıflandırılma-
sı görülmektedir (Sirohi, 2016).

 
Şekil 1. Çevre dostu tekstil liflerinin sınıflandırılması.



 Mühendislik Alanında Akademik Çalışmalar44

Organik Pamuk 
Organik pamuk, GDO (genetiği değiştirilmiş organizmalar) içermeyen bitki-

lerden üretilen ve üretiminde suni gübre veya zirai ilaçlar gibi sentetik tarımsal 
kimyasallar kullanılmayan doğal pamuktur. Suni gübre ve tarımsal ilaçlar kulla-
nılmamaktadır. Organik pamuğun yetiştirilmesi biyolojik çeşitliliği ve döngüleri 
desteklemekte ve konvansiyonel pamuğun tersine geliştirmektedir. Geleneksel pa-
muk üretiminde yüksek miktarda tarımsal kimyasallar kullanılmaktadır (Keskin & 
Ören, 2008).  Pamuk tarımında tüm diğer tarım mahsüllerin üretiminde kullanılan 
zirai ilaçtan daha fazla kimyasal kullanılmaktadır. Bu kimyasallar toprak tarafından 
emilmekte,  yüzey sularını ve havayı kirletmektedirler. Kimyasal gübre kullanılan 
topraklar suyu daha az tutarak, su kaybına neden olmaktadır. Ayrıca bu tarlalarda-
ki calışma koşulları sebebi ile, tarım işçilerinde sağlık sorunları sıklıkla görülmek-
tedir. Organik olarak yetiştirilen pamuk, pamuk yetiştiricilerine sağlıklı ve güvenli 
iş ortamı sağlamaktadır ve çevreye olan olumsuz etkileri ise konvansiyonel pamu-
ğa göre daha azdır (Organic Cotton Market Report, 2016). 

Organik pamuk, pestisitler, gübreler, ışınlama veya genetik mühendisliği kul-
lanılmadan yetiştirilmektedir. Organik çiftçiler, toksik kimyasallar yerine, top-
rak kalitesini arttırmak, biyoçeşitliliği arttırmak ve bağımlı olduğumuz havayı 
ve suyu korumak için faydalı böcekler, mahsul çevrimi gibi yöntemler ve yabani 
otları elle veya makineyle toplamak suretiyle organik pamuk elde etmektedir-
ler. Organik pamuk üretimi, sentetik pestisid ve gübre kullanımı yerine çeşitli 
zararlıları, hastalıkları ve tohum kontrolünü doğal yöntemlerle sağlama üzerine 
kurulmuştur. Pamukta az su tüketimi de çevreye olumsuz etkiyi azaltmaktadır. 
Örneğin; yağmurlama yöntemi ile sulama ise, konvansiyonel sulama yöntemle-
riyle karşılaştırıldığında su tüketimini %30 oranında azaltmaktadır Geçtiğimiz 
son üç yılda fazla değişmemekle beraber 2016 yılı içinde dünyada organik pa-
muk üreten ilk 5 ülke toplam küresel organik pamuk lifinin % 92.16’sını üret-
miştir (Kalkancı, 2017).

Global Organik Tekstil Standart’ı 2005 yılında International Working Group 
(Uluslararası Çalışma Grubu) tarafından başlatılan özel bir standarttır (Global 
Organic Textile Standard, 2016). Versiyon 4.0 Mart 2014’ten bu yana geçerlidir. % 
70’ten fazla organik elyaf ihtiva eden standartta belirtilen yasak ve kısıtlamalara 
uygun bir şekilde imal edilen mamuller için geçerli olan “Global Organik Tekstil 
Standardı (GOTS)”, sertifikalı tüm organik doğal liflerden mamul iplik, kumaş ve 
giysilerin imalatı işlenmesi, dikimi, paketlenmesi, etiketlenmesi, ihracatı, ithalatı 
ve dağıtımı kapsamaktadır (Hashem et al., 2009).

Polylacticacid (PLA)
Çevresel farkındalık ile birlikte, biyobozunabilir polimerler ve liflerden üreti-

len biyobozunabilir kompozitler daha fazla dikkat çekmiştir. Polilaktik asit (PLA), 
geri dönüşümleri zor veya ekonomik olmadığından dolayı biyolojik olarak bozu-
namayan geleneksel polimerlere bir alternatif sunmaktadır (Pamuk et al., 2016).

Polylacticacid (PLA) de, %100 yenilenebilir kaynaklardan, örneğin mısır bit-
kisinden üretilmiş termoplastik bir polyesterdir (tamamen yeni bir elyaf sınıfı). 
Ancak polyesterin tersine, fosil yakıtlardan elde edilmemiş ve biolojik olarak 
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çözülebilir bir elyaftır. Çözünebilmesi nedeniyle sürdürülebilir bir elyaf olduğu 
düşünülmektedir. Mısır lifi biyolojik olarak parçalanabilir. Tüm boyalarla iyi has-
lık gösterir. Mısır liflerinin üretimi için gerekli enerji düşüktür (Chavin, 2001), 
kompostlanabilir, yanabilir ve geri dönüştürülebilir (Reena, 2009). Laktik asidin 
polimerleşmesiyle oluşan poli(laktik asit)’in en çok ve en geniş uygulama alanı, 
tıp alanındaki cerrahi dikişlerdir(Üner & Koçak, 2012).  

Lyocell 
Bir diğer sürdürülebilir lif olan Lyocell ağaç hamurundan (genellikle okalip-

tüsten) elde edilen, selülozik elyaftır ve yenilenebilir kaynakları hammadde ola-
rak kullanılabilen, çevreye karşı sorumlu sayılan bir elyatır. 

Tencel, lyocell lifinin ticari ismidir ve ilk olarak 1992 yılında büyük bir rayon 
lifi üreticisi olan “Courtaulds Fibres” firması tarafından üretilmeye başlamıştır. 
Bu lifin şu an en büyük üreticilerinden biri “Lenzing” firmasıdır. Sentetik liflerle 
karşılaştırıldığında lyocell lifinin hidrofilitesi oldukça fazladır.  Bu sayede çok iyi 
ısı transferi sağlar ve serinlik hissi verir. Sıvı emişi pamuğa göre %50 oranında 
daha fazladır. Lyocell lifi bakteri oluşumunu doğal yollardan engelleyen, dolayı-
sıyla hijyenik bir liftir. Aşınma dayanımı diğer rejenere elyaflara göre yüksektir. 
Tamamen doğal kaynaklı bir lif olması dolayısıyla biyolojik olarak tamamen çö-
zünebilir (Dündar, 2008). Lyocell, özel olarak yetiştirilen ağaç tomruklarından 
eriyikten lif çekim yöntemiyle elde edilen ve çekim eriyiği tekrar geri dönüştü-
rülebildiğinden çevre dostu bir elyaftır. Üretimi sırasında su ve bir solvent olan 
aminoksit solüsyonu gerekir; üretim sürecinin sonunda suyun buharlaşması so-
nucu solventin % 99,5‟i korunur ve arıtılıp geri dönüştürülerek ana sürece tek-
rar dahil edilir. Lyocell’in diğer avantajları ise; zaten çok temiz olan bu elyafın 
ağartma gerektirmemesi, boyama sırasında daha az kimyasal, su ve enerji harca-
ması ile düşük ısıda yıkanmaya uygun olmasıdır(Türkmen, 2009).

Lyocell lifi pamuk, yün, ipek, yün, poliester, keten, rayon gibi liflerle karıştırı-
larak mükemmel haslık içeren kumaşların elde edilmesi mümkündür (Chavan, 
2004). Lyocell lifi ve karışımları erkek, bayan ve çocuk giysileri, havlu ve bornoz-
lar, çarşaflar, sportif giysiler, çoraplar ve iç çamaşırı üretiminde kullanılmaktadır.

Bambu 
Bambu bitkisinden elde edilen bambu lifi de son zamanlarda kullanılan çevre 

dostu lifler arasında yer almaktadır. Şekil 2’de bambu lifinin üretim aşamaları 
görülmektedir. 

Rejenere selülozik bir lif olan bambu lifinin doğal antibakteriyel özelliği, yüksek 
miktarda nem absorbsiyonu, hava geçirgenliği gibi özelliklerinin yanında, üretim 
proseslerinin çevreye zarar vermemesi ve biyolojik olarak tamamen parçalanabil-
mesi gibi özellikler, bambu lifini diğer selülozik liflere alternatif oluşturma konumu-
na getirmektedir. Rejenere bambu lifinin kimyasal üretim yönteminin viskon rayon 
üretimine büyük ölçüde benzerlik göstermesi nedeniyle rejenere bambu lifi bambu 
viskoz olarak da adlandırılmaktadır (Erdumlu, 2008). Bambu lifi doğal antibakteri-
yel özelliği, biyolojik olarak ayrışabilme, yüksek oranda nem tutma kapasitesi, yumu-
şaklık ve parlaklık, UV ışınlarını kırma gibi özellikleri sayesinde tekstilde geniş bir 
kullanım alanı bulmakta ve diğer selülozik liflere alternatif oluşturmaktadır. Tekstil 
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endüstrisinde kullanılan bambu lifi, Çin patentli bir lif olup, şu an üretimi yalnız 
Çin’de gerçekleştirilmektedir (Waite, 2009).

 
Şekil 2. Bambu lifinin elde edilmesi 1. Bambunun toplanması, 2. Bambu öğütülüp işlenir 

3. Hamur haline getirilip işlenmesi 4. Liflere ayrıştırılması ve kasarlanması 5. İplik 
oluşumu  (Waite, 2009).

Bambu lifi, bitki olgunlaşınca bitkinin kabuk kısımlarından ayrılarak elde edilen 
sak lifi ve hidrolizalkalizasyon ve çok fazlı ağartma işlemleri sonucu bambu bitkisinin 
gövdesinin ve yapraklarının inceltilmesi ve arıtılması ile oluşan bambu hamurundan 
elde edilen rejenere selülozik lif olmak üzere iki farklı tiptedir. Sak lifi olarak elde 
edilen bambu lifi doğal bambu lifi olarak da tanımlanmaktadır (Okur, 2008).

Bambu hamuru, hidroliz-alkalizasyon ve çok fazlı ağartma işlemleri sonucu 
bambu bitkisinin gövdesinin ve yapraklarının inceltilmesi ve arıtılması ile oluşan 
bir üründür. Sonraki aşamada bambu hamuru, lif üretim prosesleri ile bambu 
lifi haline getirilmektedir. Bambu lifinin üretim prosesinin viskon lifine büyük 
ölçüde benzerlik göstermektedir. Bambu lifi; yumuşaklık, doğal antibakteriyel 
özelliği, hava geçirgenliği, UV ışınları önleme gibi birçok olumlu özelliklerinin 
yanında mukavemeti, özellikle yaş mukavemetinin oldukça düşüktür ve bu duru-
mun boya ve terbiye işlemlerinde kısıtlayıcı bir faktördür (Bamboo Fiber Techni-
cal Guidance, 2007). Bambu elyafı; erkek, bayan iç ve dış giyim, çorap, battaniye, 
havlu, tıbbi giyim, gıda ambalajları, yatak çarşafları, nevresim ve perde yapımın 
yanında jeotekstil ürünlerinde, endüstriyel kayış ve filtrelerde, kord bezi üreti-
minde, otomobillerde, inşaat yapılarında, tıbbi tekstil ürünlerinde ve havacılık 
sektöründe kullanılmaktadır.

Soya Fasülyesi Protein Lifi 
Soya Protein Lifi, protein esaslı bitkisel bir liftir, yumuşaklık, parlaklık, pürüz-

süzlük, dökümlülük, UV ve bakteri dayanımı gibi çeşitli özelliklere sahiptir. Soya 
protein lifi kaşmir ve yün liflerini tamamlayacak veya onlarla rekabet edebilecek 
bir lif olarak görülmekte ve ayrıca SPF’nin biyobozunur bir lif olduğu da belirtil-
mektedir Bununla birlikte lifin üretim rotasının çevre kirlenmesine sebep olma-
dığı da Lif ayrıca yenilenebilirdir (Yıldırım et al., 2015). Çevre dostu soya lifinden 
bebek giysileri, dış giysiler, nevresim, çarşaf, kazak vb. giysiler yapılabilmektedir. 
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%100 soya elyafı kullanarak üretilen ürünler, cildin rahat nefes almasını sağ-
lamakta olup insan vücudundaki kan dolaşımını dengeleyen ürünler, koku oluşu-
munu da engellemektedir. Deterjan kullanmadan soğuk su ile yıkandığında bile 
temizlenebilen ürün, sadece 15 dakika yıkandığında bile temizlenmektedir. Anti 
bakteriyel olan ürün, bakteri oluşumunu engeller, ıslaklığı hızla emer ve nemi ku-
rutur. Anti-ultraviyole olan ürün, elektromanyetik dalgalardan da korumaktadır 
(Özdemir & Tekoğlu, 2012).  

Jüt Lifi  (Jute Fiber)
Jüt, ıhlamurgiller (Tiliaceae) familyasının Corchorus cinsine mensup tekstil 

üretiminde pamuktan sonra ikinci öneme sahip sak lifidir. Tropik ve subtropik 
iklimlerde yetişen, boyu 2- 4 metreye kadar ulaşan odunsu bir bitkidir. Jütün baş-
lıca üretim bölgesi Asya kıtasıdır. Hindistan ve Bangladeş dünya üretiminin % 
90’ını karşılamaktadır. Sıcağı seven bir bitki olması nedeniyle Türkiye’de yetişti-
rilmesi oldukça zordur. Antalya, Adana, Hatay ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 
yetiştirilebilir. Dünyada üretim ve kullanılabilirlik açısından pamuktan sonra ge-
len jüt lifi, doğada % 100 bozunur olduğu için geri dönüşümlü ve çevre dostudur. 
Jüt lifi kendine özgü altın ve ipeksi bir parlaklığı sahiptir(Mutlu, 2012).  

Kenevir Lifi  (Hemp Fiber)
Günümüzde kenevir liflerinden üretilen tekstil ürünlerine olan talebin hızla 

yükseldiği görülmektedir. Çevresel kaygıların üst düzeyde olması bu ilginin te-
mel sebebidir. Dünyada en çok kullanılan doğal lif olan pamukla ve petrol türevi 
sentetik liflerle karşılaştırıldığında kenevir lifleri, üstün ekolojik özellikleriyle ve 
organik tekstil üretimi potansiyeliyle dikkat çekmektedir(Gedik et al., 2010).

Kenevir lifleri, mükemmel mekanik özelliklere sahip olup, atık arıtma ihtiyaç-
larını karşılamada biyolojik olarak parçalanabilen çevre dostu bir liftir.  Günü-
müzde sicim, halat, çuval v.b. üretimlerin dışında, otomobil endüstrisinde de iç 
donanım uygulamalarında oldukça fazla kullanım alanı bulmaktadır. Özellikle de 
otomobil tekstili için tarımı yapılmaya başlanan bu bitkiden elde edilen liflerle 
daha hafif tasarımlara olanak sağlanabilmektedir (Merdan et al., 2012, Bourma-
ud & Baley , 2007 ).  Kenevir liflerinin kısa stapel liflerle karıştırılabilmesi için 
kotonizasyon işlemine tabi tutulmaları gerekir. Kotonizasyon işleminde kenevir 
lifleri, keten lifleri gibi kimyasal veya biyolojik işlemlerle kısa stapel lifler haline 
dönüştürülür (Cierpucha et al., 2004, Gedik et al., 2010). 

Muz Lifi (Banana Fiber)
Muz bitkisi, dünyanın pek çok bölgesinde, özellikle Japonya’da ve Nepal’de, 

üstün nitelikli tekstil ürünlerine, iyi bir kaynak oluşturmaktadır. Muz lifinin gö-
rünümü, bambu lifi ile rami lifine benzer, ancak zarafeti ve bükülebilirliği, diğer 
ikisinden daha iyidir. Muz lifinin kimyasal bileşimi, selüloz, hemiselüloz ve lig-
nindir. Muz lifi yazlık giysi ve yastık kılıfı, çanta, masa örtüsü, perde vb. ev tekstili 
üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Nepal’de muz lifi ipliğinden yapılan 
halılar oldukça revaçtadır (wordpress.com, 2016). Muz lifleri yüksek mukave-
metli, hafif, daha az uzama, güçlü nem emme yeteneği, biyolojik parçalanabilirlik 
özelliklerine sahiptir. Bu yüzden, çevre dostu lif olarak sınıflandırılabilir. Hemen 
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hemen, tüm eğirme yöntemleriyle eğrilebilirler (Ortegaa et al., 2016) Ayrıca muz 
lifi; filtre kağıdı, kağıt torba, dekoratif kağıtlar, halat, paspaslar ve kompozit mal-
zemeler vb. ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır (Bhatnagar et al., 2015). Şekil 
3’de muz lifinin üretim aşamaları görülmektedir. 

Şekil 3. Muz lifinin elde edilme aşamaları (http://textilelearner. blogspot.com.tr, 2014).

Ananas  (PALF- PineApple Leaf Fibers)
PALF (PineApple Leaf Fibers) lifleri olarak da bilinen ananas yaprağı lifleri de 

hem tekstil ürünlerinde hem de kompozit yapılarda yaygın olarak kullanılabilen 
bir doğal lif türüdür. Ananas yaprağı lifleri, hem çevre dostu, biyobozunur, antibak-
teriyel karakteri hem de sahip olduğu üstün mukavemet özellikleri ile günümüz-
de birçok endüstri alanında kullanım potansiyeli yüksek bir lif türüdür. Tarımsal 
ananas bitkisi yetiştiriciliğinin atık maddeleri olan ananas yaprak lifleri oldukça 
higroskopiktir ve yüksek mukavemet ve sertliğe sahiptirler. Şekil 4’de ananas yap-
rağı elyafının üretimi sırasıyla (a) ekimi, (b) ananasın meyveleri, (c) ananas yap-
raklarından lif elde etmek için elyaf çıkarma ve (d) ananas lifi olarak görülmektedir.

Şekil 4. Ananas bitkisinden lif elde etme aşamaları (Kalaycı et al., 2016).
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Yüksek hidrofilite, spesifik mukavemet ve modül gibi özellikleri sayesinde 
ananas yaprağı lifleri diğer doğal lifler arasında önemli bir yere sahiptir. Yaklaşık 
%70 oranında selüloz içeren yapısı ile pamuk liflerine benzer niteliktedir ve bu 
sayede pamuk eğirme sistemlerinde yapılan küçük modifikasyonlar ile kolaylıkla 
eğrilebilmektedirler (Kalaycı et al., 2016). Ananas yaprağı lifleri olarak doğal lif-
ler ve diğer bazı sentetik elyaflar ile karıştırılarak dekorasyon amaçlı kullanılan 
iplik üretimine elverişlidir. Kreme çalan beyaz renkte, ince ipeksi lifler olan ana-
nas yaprağı lifleri ter emicilik ve anti-bakteriyel performanslara sahip bir elyaf 
cinsidir. Hem çeşitli tekstil ürünlerinde hem de kompozit yapılar içerisinde yay-
gın bir kullanım potansiyeline sahiptir (http://www.fibre2fashion.com/advan-
tages-of-pineapple-fiber, 2018). 

PALF jütten daha ince olmasına karşın, pamuktan 10 kat daha kabadır. Lif % 
70 selüloz içeriği nedeniyle pamuk selülozik liflerine çok benzer. Ananas lifleri-
nin esas bileşenlerinin yüzdesi şu şekildedir; %70– 82 selüloz, % 5-12 lignin, % 
1,1 kül (Bozacı et al., 2007). Ananas lifi ile elde edilen kumaşlar halı, perde gibi ev 
tekstillerinde kullanılmaktadır (Asim et al., 2015).

Isırgan Otu Lifi 
Isırgan lifleri doğal, biobozunabilir, yenilenebilir kaynaklıdır ve üretimlerinde 

az enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Bu yüzden ısırgan otu lifleri çevre dostudur ve 
ekolojik avantaja sahiptir (Şekil 5). Ayrıca ısırgan lifinin kullanılmasıyla tekstil 
lif üretimi için kullanılan su miktarlarında tasarruf sağlanabilmektedir. Isırgan 
otu bitkisi gıda, kozmetik, ilaç, tarım ve yem sanayinde kullanım bulmuş bir bit-
kidir. Bu bitkiden elde edilen ısırgan lifinin uzun yıllar öncesinde tekstil alanında 
kullanıldığına dair literatürde bilgiler mevcuttur. Sürdürülebilir ve yenilenebilir 
kaynaklı tekstil lifleri için yeni arayışlar içinde olan tekstil sektörü için alternatif 
olabilecek ısırgan otu bitkisi son yıllarda yeniden ilgi çekmeye başlamıştır. Başta 
İngiltere ve Almanya olmak üzere Avusturya, Finlandiya, Fransa, İtalya gibi ülke-
lerde ısırgan otu lifiyle ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Yurdumuzda Karadeniz 
Bölgesi’nde ısırgan otu yetiştiriciliğine dair çalışmalar yapılmaktaysa da henüz 
yeterli seviyede değildir(Kurban et al., 2011). Avrupa’da ilk çağlardan kalma ka-
lıntılar bu bitkinin balık ağı, sicim ve giysi yapımında kullanıldığını göstermiş-
tir. Isırgan otunun pamuk üretimine göre birçok avantajı vardır. Pamuk ılıman 
iklimde yetişir, çok sulama ister. Çok miktarda zirai ilaç ve kimyasal gübre ister. 
Oysa ısırgan otu hemen hemen her iklimde yetişir. Su, gübre ve zirai ilaç istemez. 
Elyaf üretiminde ısırgan otunun kaşındıran kısımları değil, gövdesindeki lifler 
kullanılır.

Isırgan otundan elde edilen lif, bir tekstil lifi için gerekli tüm nitelikleri yerine 
getirmektedir. Bu lifin germe davranışı, lif inceliği ve uzunluğu tekstil prosesle-
ri için yeterlidir. Lifin süper nem absorblama kabiliyeti nihai ürün için rahatlık 
sağlamaktadır. Isırgan lifi el ile dokunulduğunda yumuşak ve hoş bir his verir 
(Tekstil Sektöründe Bir Yenilik: Isırgan Otu Kumaşı, 2016).  Nefes alma özelliği 
dolayısıyla insan vücudunu terletmeyen doğal bir elyaf durumundadır ve insan 
vücudundaki nemin çekilmesi bitki lifleri tarafından çok kısa sürede yapılmakta-
dır. Isırgan otu lifi, üst giysilerde, ceketlerde, denim kumaşlarda, masa örtülerin-
de, nevresimlerde ve halılarda kullanım alanı bulmaktadır. 
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Şekil 5. Isırgan otu bitkisi 

Fasülye Elyafı 
Çevre dostu elyaf arayışları nedeniyle sentetik liflerden üstün özelliklere sa-

hip olan rejenere protein elyaflar konusunda yapılan çalışmalar artarak sürmek-
tedir. Çeşitli bitkisel esaslı protein kaynaklarından, protein saflaştırarak tekstilde 
kullanılmak üzere elyaf üretimi mümkün olabilmektedir. Bilinen en klasik yön-
temle, baklagillerden saflaştırılan proteinler, elyaf çekim çözeltisi hazırlanarak 
yine basit bir düze sistemi ile püskürtülerek elyaf çekilebileceği gözlemlenmiştir. 
Fasülye bitkisinden elyaf elde edilmesi, farklı protein kaynaklarının tekstil en-
düstrisinde kullanılabileceğini ortaya koymuştur. %30’luk tuz çözeltilerinde ni-
şasta uzaklaştırma işlemine uğrayıp % 20’lik NaOH çözeltisi ile elyaf çekim çözel-
tisi hazırlanan numuneler iyi sonuçlar vermiştir. Ancak üretilebilen bu elyaflar 
gerekli mukavemeti ve elastikiyeti taşımadıklarından dolayı tek başlarına tekstil 
endüstrisinde kullanılamamaktadır. Ancak bu elyaflar günümüzde üretilebildik-
leri halleri ile sentetik elyaflarla oluşturulabilecek özel karışımlar ile sentetik el-
yafların mukavemet gibi özelliklerinden faydalanarak kullanılabilmesi öngörül-
mektedir (Üçgül et al., 2014).

Bamya 
Tarım atıklarından elde edilen lifler, azalan doğal selüloz ihtiyacını karşıla-

yabilecek niteliktedir. Tarım ürünlerine katma değer sağlamak ve çevre dostu lif 
arayışlarına bir uygulama da bamya bitkisinden lif elde edilmesidir. Bamya lifinin 
kimyasal ve fiziksel özellikleri üzerine az sayıda çalışma vardır. 

Bamya bitkisinin sap dip, sap orta, sap uç, dal dip ve dal uç kısımlarından 
2 hafta süreyle suda çürütme yöntemi ile ham bamya lifleri elde edilmiştir. Do-
ğal selülozik bamya lifinin, iyi karakteristik özelliklere sahiptir ve hem tekstil lifi 
hem de polimerik kompozit takviye malzemesi olarak kullanılabilir niteliktedir 
(Konak, 2014). Bamya lifinin kimyasal özellikleri yeni araştırmalara konu olmuş 
liflerin ana bileşenlerinin a-selüloz, hemiselüloz ve lignin olup, geri kalanlar kü-
çük oranlara sahip olduğu ve yapıya etkilerinin az olduğu sonucuna varılmıştır 
(Shamsul & Arifuzzaman, 2007). Bamya liflerinin fiziksel-kimyasal özellikleri ve 
yüzey modifikasyonu üzerine çalışmalarda; ağartma, alkalizasyon ve aşı kopoli-
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merizasyonu gibi kimyasal işlemlerin bamya lifleri üzerindeki morfolojik deği-
şiklikleri SEM (taramalı elektron mikroskobu (Şekil 6), IR (kızılötesi spektros-
kopi), su emme ve çekme özelliklerinin ölçümleri yapılmıştır. Lifler üzerine uy-
gulanan alkalizasyon, ağartma ve aşı kopolimerizasyonu gibi kimyasal işlemler 
sonucunda bamya liflerinin içsel mekanik özelliklerini muhafaza ederken daha 
iyi yüzey özelliklerine sahip olduğu görülmüştür (Arifuzzaman et al., 2009). 

 
Şekil 6. Bamya bitkisi ve ham bamya sak lifinin 500 defa büyütülmüş SEM mikroskobisi 

(Arifuzzaman et al., 2009).

Süt (Kazein) Lifi 
Çevre dostu bir diğer lif süt lifidir. Kazein yağı alınmış sütten elde edilen hay-

vansal protein elyafıdır. Kazein elyafı eldesi için önce süt pıhtılaştırılır, suyu süzülür 
ve geri kalan posası toz haline getirilir. Seyreltik sodyum hidroksit çözeltisinde çö-
zündürülür. Çözelti olgunlaşmaya bırakılır. Filtre edilir ve vakumla havası alındık-
tan sonra düzelerden asidik banyoya gönderilerek yaş çekim yöntemi ile filament 
elde edilir. Formaldehit banyosundan geçirilerek sertleştirilir. Filament kabloları 
yıkama ve kurutma işlemlerinden sonra kıvrım verilerek kesilir ve ştapel elyaf ha-
linde balyalanır(Kiraz, 2010). Suyu ve yağı alınmış süt yeni biyomühendislik tekni-
ği ile yaş çekim işlemine uygun bir şekilde imal edilir. 18 adet amino asit içermek-
tedir. İpek, yün, kaşmir, bambu, rami, pamuk, gibi liflerle karıştırılarak elastanlı 
veya elastansız iplik imalinde kullanılabilir. Cildi besleyici, nemlendirici ve bakte-
riye karşı destekleyici etkisi vardır.  Yumuşak, konfor özellikleri uygun olan bir lif 
olup çeşitli karışımlar ile nefes alabilirlik, soğuk geçirmez, sağlık bakım özellikleri 
daha da geliştirilebilir (Özipek, 2017). Süt (Kazein) Lifi iyi nem emme ve iletim, 
mükemmel boyanabilme, bu liften üretilmiş kumaşlarda mükemmel konfor özel-
likleri, beyazlık ve insan cildi ile aynı Ph değeri (6.8) ve çoğu elyafla harmanlanıp 
kullanılabilme özellikleri gibi pek çok avantaja sahiptir (http://www.patrickyarns.
com/green-recycled/milk-protein/, 2018). Dış giyim, ilaç, otomotiv sanayi ve ev 
tekstilinde bu çevre dostu liften yararlanılabilmektedir. 
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                                Şekil 7. (a)Süt lifi                                (b)Süt lifinden üretilmiş kumaş 

Kahve Takviyeli Lif 
Doğayı korumaya ve topluma doğa bilinci kazandırmaya yönelik çalışmalara 

yenilikçi ürünlerden biri de kahve takviyeli kumaştır. Tayvan kökenli bir firma 
olan Singtex Industrial Co. tarafından geliştirilen ve ticari olarak S. Cafe adı altın-
da piyasaya sürülen kahve takviyeli kumaş, doğal kaynaklı tekstil ürünlerine bir 
örnektir. Cafe teknik kompozit bir lif ve kahve posaları ile yapılmaktadır. Kuma-
şın önemli özelliklerinden biri doğal olarak kötü kokulara karşı koruma sağlama-
sıdır. Kahvenin kendi doğal aroması kumaşın üretimi sırasında giderilmektedir. 
Üretim süreci bambu lifinin üretim sürecine benzemektedir. İplik, Singtex Co. ta-
rafından geliştirilen ve patenti alman bir yöntemle 160°C’de kahve parçacıkları-
nın karbonizasyonu ile yapılmaktadır. Atık kahve posalarının nano ölçekte küçül-
tülüp yeniden tekstil yüzey kaplaması olarak kullanılması yöntemi de yine aynı 
firma tarafından geliştirilmiştir. Bir fincan kahve posası ile iki tişörte yüzey kap-
lama yapılabilmektedir. Polyester, naylon ve diğer geleneksel liflerle karıştırıla-
rak kumaşlar üretilebilmektedir. Kahve takviyesi yapılan kumaşların en belirgin 
özellikleri kötü kokulara ve zararlı UV ışınlara karşı koruma sağlamaları ve daha 
çabuk kurumalarıdır. Kahve çekirdeğinin yapısı gözenekli olduğundan kahve tak-
viyeli kumaşların hava ve nem geçirgenliği daha iyi olmaktadır. Kahve takviyeli 
lifin en büyük dezavantajı ise kahve parçacıklarının %2’ den fazla kullanılması 
durumunda kumaşın mukavemet özelliğinin azalmasıdır. Kahveli kumaş ile ya-
pılmış ilk giysi Fransız firması Eider Action Wear tarafından üretilen bir spor giy-
sisidir. Ancak Timberland, New Balance, North Face, Nike ve Puma gibi dünyaca 
bilinen firmaların kahveli kumaşa ilgi göstermesi, kahveli kumaşın sadece kahve 
düşkünleri için hazırlanmış fantezi bir ürün olmadığını göstermektedir (https://
www.myfikirler.org/dogal-liflerin-teknik-tekstillerde-kullanimi.html, 2018). 

Geri Dönüşümlü Lifler 
Geri dönüştürülmüş lifler, diğer lif kaynaklarına alternatif bir çözüm olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Pamuk, yün vb doğal ve sentetik liflerin geri dönüşümleri 
elde edilebilmektedir. Olumlu etkileri; düşük enerji tüketimi, düşük kaynak tüke-
timi ve düşük kimyasal tüketimidir (tekrar boyama söz konusu değilse). Örneğin 
geri dönüştürülmüş saf yün kumaş için tüketilen enerji miktarı, kullanılmamış 
yeni materyal için olanın yarısı kadardır (Tayyar & Üstün, 2010).
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Poliester, naylon 6.6 gibi sentetik liflerden yapılmış tekstiller de, kimyasal iş-
lemlerle elyafı moleküler düzeyde çözüp tekrar polimerize etme prensibiyle geri 
kazandırılabilir. Kimyasal geri dönüşüm, doğal liflerin geri dönüşümüne oranla 
daha az enerji harcamakla birlikte, elde edilen lif kalitesi daha yüksektir. Bugün 
en yaygın geri dönüştürülmüş sentetik lif, plastik şişelerden elde edilen polyes-
ter liftir. Repreve by Unifi geri dönüşümlü sentetik liflere örnektir ve tekstil ve 
endüstri atıklarından oluşturulup büküm aşamasında boyanabilen %100 geri 
dönüştürülmüş polyester ipliktir. 

r-PET lifleri, PET şişe atıklarından geri dönüştürülerek elde edilen liflerdir. 
r-PET lifleri, enerji ve hammadde maliyetlerinde getirdiği büyük avantajın yanı 
sıra daha az oluşum enerjisi ve karbon salınımıyla çevre dostu bir lif olarak kar-
şımıza çıkmaktadır (Telli & Özdil, 2013).

SONUÇLAR 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün 2015 

yılı “Temiz Üretim Alanındaki Faaliyetleri” raporunda Türkiye’de temiz üretim 
için öncelikli sektörlerin ikincisi olarak tekstil sektörü belirtilmektedir (Engin, 
2015). Ayrıca VİZYON 2023 Teknoloji Öngörü Projesi, Tekstil Paneli’nde öncelikli 
teknolojik faaliyet konuları (ÖTFK) kapsamında ilk sırada yer alan ÖTFK1: Teks-
til terbiyesinde enerji tasarrufu sağlayan / çevre-dostu teknolojilerin kullanılma-
sı enerji tasarrufu sağlayan / çevre-dostu teknolojiler öne çıkmaktadır (Vizyon 
2023 Teknoloji Öngörü Projesi, 2003). 

Çevre dostu liflerin üretimi geliştirilmesi amacıyla birçok proje yürütülmek-
tedir. Örneğin, muz, portakal, mandalina, hindistan cevizi, ananas gibi meyve 
atıklarından lif üretimi ve ile doğal esaslı, doğal çevreye ve insan sağlığına duyar-
lı, ürün kalitesini koruyan sürdürülebilir ambalaj ve paketleme ürünleri gelişti-
rilmeye çalışılmaktadır. Petrol ürünü ambalaj ya da poşetlerin insan sağlığına ve 
çevreye verdiği zararların yanı sıra sebze meyvelerin de vitamin ve kalite açısın-
dan olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Bu yüzden atık meyve kabukla-
rından biyo-bozunur ambalaj, poşet, çuval ve çanta malzemesi üretimi hem ticari 
hem de sosyal inovasyon vadetmektedir (Sivri, 2014).

Çevre dostu liflerin kullanımı dünyamızı temiz tutmak ve küresel ısınmayı 
en aza indirmek için tekstil alanında uygulanabilecek en iyi çözümdür. Bu ne-
denle, çevre dostu liflerin tekstil alanında kullanımı, insanlara ve çevreye ve-
rilen zararı en aza indirmek için çevresel olarak daha sürdürülebilir olacaktır. 
Ayrıca çevre dostu liflerden üretilen kumaşlar, içinde tahriş edici kimyasallar 
bulunmadığından kullanıcı tarafından rahatlıkla giyilebilmektedir. Bu araştır-
mada çevre dostu liflerden bilinenler ve kullanım olanakları araştırılan lifler 
incelenmiştir. Henüz keşfedilememiş ve geliştirilebilecek olan lif çeşitleri üze-
rinde yoğunlaşılmalı ve yeni projeler desteklenmelidir. Gelecek nesillere yaşa-
nabilir bir dünya bırakmak için kaynakların etkin kullanımı konusunda tekstil 
ve hazır giyim sektörü olarak çevre dostu liflerin ürerimi ve süreçleri destek-
lenmeli ve teşvik edilmelidir.
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LENO DOKUMA TEKNİĞİNİN TEKSTİL 
ÜRÜNLERİNDE KULLANIMI

Bilge BERKHAN KASTACI, H.Ziya ÖZEK

GİRİŞ
Dokuma kumaşlar çeşitli giyim ve kullanım amaçları için dokuma tekniğinin 

olanak verdiği çok değişik yapılarda üretilirler. Bu yapıların özelliklerinin bilin-
mesi, hem üretim hem de kullanım açısından oldukça önemlidir. Dokuma kumaş-
lar yapılarına göre genel olarak;

I. Basit yapılı dokuma kumaşlar (Şekil 1)

II. Karmaşık yapılı dokuma kumaşlar olmak üzere iki ana grupta incelenir 
(Özek 2013).

Diğer taraftan dokuma kumaşları 1. Normal dokunmuş kumaşlar, 2. Çapraz 
(leno) dokunmuş kumaşlar, 3. İlmeli yapılı kumaşlar, 4. Üç eksenli kumaşlar, 5. El 
dokumaları, 6. Dar dokumalar, 7. Üç boyutlu dokuma yapıları olmak üzere yedi 
ana grupta incelemek mümkündür (Başer, 2004).

Standart yapılı dokuma, atkı ve çözgü olarak bilinen iki ayrı iplik grubunun 
90° lik açıda birbiriyle kesişerek öngörülen örgü düzenine uygun, birbirinin al-
tından ve üstünden geçerek bağlantılar yapması neticesinde oluşturulan gele-
neksel bir tekstil yüzeyidir.

    (a)    (b)

  Şekil 1. (a) Basit yapılı dokuma kumaş
   (b) Leno kumaş yapısı 

Leno yapılı ya da leno kumaşlar, karmaşık yapılı kumaşlar grubunda yeralır 
(Şekil 1). Yapı içinde birbirine paralel konumlanmış standart çözgülere ek olarak 
ya da tümüyle leno çözgüler yeralır. Leno ya da döner gücü ile anılan dokuma 
yüzeyleri ise; çözgü ipliklerinin yukarı ve aşağı hareketinin yanında, aynı za-
manda çapraz hareket ettirilmesiyle oluşturulan, seyrek dokunmuş fakat sağlam 
yapılı olan tekstil yüzeyleridir (Yavaşçaoğlu 2012).

Leno dokuma kumaşlarda yan yana bulunan leno çözgü iplikleri atkı ile bağ-
lantı yaparken birbirine paralel kalmayıp, aynı zamanda çapraz geçişler yaparak 
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birbirine de bağlanırlar. Kumaşa seyrek fakat dayanıklı yapısını veren çözgü ip-
liklerinin meydana getirdiği bu çapraz geçişlerdir (Türkyılmaz 2008).

Leno kumaşlarda birim yapı iki çözgü ipliği ve bir atkı ipliğinden meydana 
gelir. Bu iki çözgü ipliğinden düz olana sabit çözgü veya standart çözgü, bağlama 
hareketi yapan çözgüye ise çapraz çözgü veya döner çözgü denir. Standart doku-
ma kumaşlarda çözgü iplikleri atkı iplikleriyle dik konumda bağlantı yaparken, 
leno kumaşlarda bu çözgü çiftleri paralel atkı ipliklerini aralarına alarak bükü-
lürler (Gong 2011).

Leno kumaşlarda kullanılan çözgü ipliklerinden biri düz diğeri çapraz hare-
ket ediyorsa bu tür örgülere Şekil 2a’da görüldüğü gibi ‘‘yarım leno örgü (gauze)’’, 
her iki çözgü de çapraz hareket ediyorsa, bunlara da Şekil 2b’de de görüldüğü 
gibi  ‘‘tam leno örgü’’ denir (İmer 1989). Tıbbi sargı bezi olarak kullanılan gele-
neksel gaze bezi (gauze) de bezayağı örgü ve yarım leno bağlantısı ile elde edilir 
ve ilk kez Gazze bölgesinde üretildiği için bu isimle anılmaktadır (Özek 2013).

(a)                                             (b)
Şekil 2. (a) Yarım leno kumaş (İmer 1989)  

   (b) Tam leno kumaş (İmer 1989)

Leno kumaş üretiminde dokuma kumaş yüzeyinin tamamı leno bağlantıla-
rıyla oluşturulabildiği gibi, varolan dokuma örgüleri ile birlikte de kullanılarak 
zengin desenlendirme çeşitliliği sunulabilmektedir.

Leno dokuma kumaşların zarif görünümü ve dayanıklı performansı sayesinde 
giyim eşyası olarak kullanımı çok eskilere dayanmaktadır. Lif ve kumaş üretim 
teknolojisindeki gelişmeler sayesinde, mükemmel yapısal kararlılığı nedeniyle 
leno kumaş giyim dışında birçok alanda kullanılmaktadır (Gong 2011).

Leno kumaşlar kadın ve erkek üst giyiminde, ev tekstilinde, paketleme ve çu-
val bezi yapımında, tarım tekstillerinde, inşaat sektöründe, jeotekstil uygulama-
larında, tıbbi tekstillerde ve otomobil döşemelikleri gibi teknik tekstillerde de 
giderek artan kullanım alanına sahiptir.

Geniş kullanım alanı bulunan leno kumaşların teknik ve bilimsel literatürde 
aynı ağırlıkta yer bulmadığı gözlenmiştir. Bu çalışmanın temel amacı da bu alan-
daki eksikliği gidermek ve leno yapıların özellikle teknik tekstillerdeki kullanım 
alanlarını ortaya koymaktır. 
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ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR
Geniş bir kullanım alanı bulunan leno kumaşlarla ilgili literatürde pek çok 

patent çalışması mevcuttur. 1800’ lü yıllara uzanan bu çalışmalarda ilk yıllar 
leno örgü yapısı incelenmiş, dokuma teknikleri ortaya konmuş, zaman içerisinde 
ise teknolojinin gelişimiyle beraber bu örgünün farklı kompozisyonlarda, farklı 
ürünlerde kullanımı ile sağlanan avantajlar gözlemlenmiştir.

1896 yılında Redding W. (US1896/571,795), 1911 yılında Kelmel A. ( 
US1911/1,006,563) ve 1930 yılında Snow I. (US1930/1,757,947) ortaya koy-
dukları buluşlarda desene göre leno dokuma yapılabilmesi için farklı dokuma 
tezgah düzenekleri denemişler ve bu düzenekler ile çözgüde çapraz bağlama ile 
leno örgüler elde etmişlerdir. 1941 yılında Arnold W. üç çözgü iplikli leno dokuma 
ile tüp şeklindeki çantalar için dokuma tezgahındaki üretim aşamalarını ortaya 
koymuştur (US1941/2,253,202). 1944 yılında Faber B. kalın havlı kumalarda leno 
örgü kullanarak çözgü boyunca ilmekler elde etmiştir (US1944/2,355,789). 1954 
yılında Teague M. nin ortaya koyduğu buluşta atkı yönünde yüksek elastikiyetli ip-
likler kullanarak leno örgü yapılı kauçuk kaplı kumaşların yapısı ve üretim metot-
larından bahsedilmiştir (US1954/2,677,872). Yine 1954 yılında Crandall E. nin 
buluşu cam elyaftan leno örgü ile dokunmuş ve yalıtım verniği ile emdirilmiş veya 
kaplanmış elektrik kontaktörlerinde kullanılan kumaşların yapısını içermektedir 
(US1954/2,679,677). 1957 yılında Bussiere J. aldığı patent ile sentetik iplikten be-
zayağı veya leno örgü ile dokunmuş açık ağ yapılı kumaşların yapısını ortaya koy-
muştur (US1957/2,817,371). 1958 yılında Scuggs T. yaptığı buluşta çanta gibi yer-
lerde kullanılan leno dokuma ile üretilen açık ağ yapılı kumaşların kenarları ve di-
kiş ile birleştirme metotlarından bahsetmiştir (US1958/2,840,117).1965 yılında 
Heitzmann F. leno örgüler ile elde edilen pansuman ve bandajların yapısını ortaya 
koymuştur (US1965/3,221,736).  Yine 1965 senesinde Bellmore R. nin aldığı pa-
tent kadın erkek çorap ve iç çamaşırlarında kullanılan leno örgülü elastik yapılı dar 
kolon kumaşlarla ilgilidir (US1965/3,213,893). 1966 yılında Taticek L. ve Striker 
M. yaptıkları buluşta leno örgüyü kumaş kenarlarında kullanmışlardır 
(US1966/3,242,949). Yine 1966 yılında Wall E. buluşunda bitişik miller üzerinde 
taşınan iki standart gücüleri içeren bir dokuma tezgahı için döner gücüler ile gazlı 
bez üretim metodu incelemiştir (US1966/3,255,783).  1967 senesinde Koch B. bu-
luşunda dokuma tezgahında döner gücüleri tutan çubuğun hareketini incelemiştir 
(US1967/3,353,569). 1968 yılında Rhodes C. çeşitli ev tekstillerinin kenarlarında 
kullanılan saçak kumaş yapısında leno örgüyü kullanarak atkı ve çözgü ipliklerinin 
daha sağlam bir bağlantı yaparak dağılmasını önlemiştir (US1968/3,395,738). 
1971 yılında Gosnell C. nin buluşu şişirilebilir radar antenlerinde kullanılan Dac-
ron iplikle dokunmuş leno kumaşları ve anten yapısını içerir (US1971/3,587,098). 
1972 yılında Lucas G. depolarda eşyalara destek olabilmesi için kullanılan şişirile-
bilir destek aparatlarının yapısını ortaya koyar. Bu yapı basınca dayanıklı, esnek 
polimerik malzemeden ve açık ağ kumaş katmanları dahil olmak üzere polimerik 
malzemenin tüm dış yüzeyi kaplamasıyla laminat yapı oluşturur. Burada kullanılan 
polimerik materyal havayı en az geçiren malzeme, tekstil kumaş katmanı ise leno 
dokumalı yapılardır (US1972/3,667,625). 1975 yılında Romanski E., Horn J., Dutt 
W. buluşlarında konveyör kayış üretiminde kullanılan taşıyıcı tekstillerin yapısını 
ortaya koymuştur. Bu tekstiller çözgü ipliği poliamid elyaftan ve merkezi cam ve/
veya metal tel örtülü poliamid elyaftan leno dokuma ile üretilirler ve poliamid ve 
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türevlerinden yüksek ısıya dayanıklı reçine ile kaplanırlar 8US1975/3,871,946). 
Yine 1975 senesinde Goff R. buluşunda hafif, kıvrılır, dar, elastik kemer kumaş 
yapısını incelemiştir. Bu kumaşlar elastik, düz ve tekstürize olmak üzere üç grup 
çözgü ipliği ile leno örgü ile dokunurlar (US1975/3,920,054). 1986 yılında Mc-
Call C., Wallhalla S.C., Capbell M., Dean W. nin ortaya koydukları bu buluşta teks-
türize termoplastik ipliklerin belli numara ve farklı sıklıklarda kilit dikiş örme 
veya leno dokumalarda kullanılmasıyla oluşan yüksek hacimli ve ısı ile çektiril-
miş kumaşların elastikiyetleri ve geri dönüşleri incelenmiştir (US1986/4,604,315). 
1989 yılında Capadia I.ve İbrahim M. yaptıkları buluşta sentetik iplik ile dokun-
muş bezayağı veya dimi örgü ile kombinli leno örgü kullanarak kesilse dahi ön 
pıhtılaşma sağlayacak dokunmuş vasküler damar yapısını ortaya koymuştur 
(US1989/4,816,028). 1993 yılında Williams M., Carriker R., Barkis E., Biley L., 
Cabanis T. bariyer çitlerde kullanılan leno kumaş yapılarını inceleyerek patent 
almışlardır (US1993/5,201,497). 1994 yılında Tucker M., Ferris L., Lepage S. Por-
ter J.,aldıkları patentte leno örgü kullanarak duvar güçlendirme sistemlerinin 
üretim metotlarını incelemişlerdir (EP 0 637 658 A1). 1994 yılında Ogawa T., 
Mori H., Matsude Y. yaptıkları buluş ile yamaç paraşütü ve normal paraşüt için 
paraşüt kumaşını ve paraşüt kumaşının bölme duvarlarının yapısını ortaya koy-
muştur. Burada havalandırma aracının odaları arasında elek veya ağ yapılı ku-
maşlar kullanılarak yanal hava akımı oluşumu sağlamışlardır (EP 0 475 293 B1). 
1995 yılında Keating J., Baucom E., Batman J. elektroliz prosesinde kullanılan ve 
iyon değiştirme yapabilen leno dokuma takviyeli zarları buluşlarında incelemiş-
lerdir (US1995/5,384,019). Yine 1995 senesinde Boyd G., Castle G. yangından 
korunma kaplamaları için güçlendirilmiş sistemleri araştırmış ve bu hibrit yapılı 
kumaşlarda çeşitli iplik kombinasyonları ile leno örgüyü kullanmıştır 
(US1995/5,433,911). 1996 yılında Friedman A., Ribble W., Wade W. yerleştirile-
bilir reflaktörler için ağ yapılı kumaş içeren reflaktör panellerini incelemiş, ağ 
yapılı kumaş üretiminde leno dokuma yöntemini kullanmıştır 
(US1996/5,488,383). 1998 yılında Scari D., Scari M. endüstriyel uygulamalarda 
kullanılan çözgüden tek yönlü leno ipliklerle bağlanmış cam kumaş yapılarını in-
celemişlerdir (US1998/5,752,550). 1999 yılında Stevenson E., Bruner J. buluşla-
rında kompozit yapıda ağ yapılı kumaşların yapısını ortaya koymuştur. Bunlar 
çeşitli iplik kombinasyonları ile tam veya yarım çapraz leno örgü ile elde edilen 
dokuma tekstil yapılarıdır (US1999/5,965,467). 2001 yılında Scales J. buluşunda 
toprak yamaç ve temelleri stabilize etmek için kullanılan tekstil materyallerin-
den bahsetmiştir. Kullanılan tekstil ağ yapılı kumaşlar leno örgü ile oluşturmuş 
ve bu sayede toprak yamaç ve yol altında kir stabilizasyonu için aralıklara boy-
dan boya çarpan partikülleri tutulmasını sağlamıştır (US2001/6,193,445 B1). 
2002 yılında Goettsch L. buluşunda endüstriyel ürünlerin üretiminde kullanılan 
güç iletim kayışları gibi takviye ürünlerin kullanımı ve takviye materyallerinin 
üretim metotlarını incelemiş ve kayışlarda şerit şeklinde leno örgülü kumaşlar 
kullanmıştır (EP 0 975 898 B1). 2003 yılında Fensel F., Horne L., Winowich D., 
Hallam C. Sokol D. yaptıkları buluşta cam elyaf fitilinin taşıyıcı ağ üzerine sabit-
lenmesiyle oluşan kompozit çatı malzemelerinin yapısını incelemişlerdir. Bura-
daki kullanılan taşıyıcı ağ kumaşın leno örgü ile elde edilebileceğini ortaya koy-
muşlardır (US2003/6,524,980 B1). 2007 yılında Wahhoud A. buluşunda farklı 
fonksiyonel ve estetik özellikler için kullanılabilecek leno kumaşların kalınlıkları 
ile ilgilenmiş, çeşitli atkı iplik numaralarında ve sıklıklarında, ipliklerde oluşan 
kıvrılmalar ve kısalmalar incelenmiştir (US2007/7,287,553 B2). 2008 yılında 
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Braekevelt G. Gallens J. Puype L. buluşlarında çelik gibi metal elemanlar kullana-
rak leno örgü denemeleri yapmış, kullanılan metal sayesinde ve atkı-çözgü ve 
çözgü-çözgü bağlanmasıyla kumaşın eğilip bükülme eğilimi ortadan kaldırılmış-
tır (US2008/7,341,076 B2). 2009 yılında Egan W., Newton M., Tucker M. aldıkları 
patentle korozyona karşı kullanılan dış bitirme sistemlerinin yapısını incelemiştir. 
Bu sistemlerde cam lifi gibi metalik olmayan liflerden dokunmuş açık ağ yapılı ku-
maşlardan elde edilen kafesler kullanılmıştır (US2009/7,625,827 B2). 2011 yılın-
da Adams B. kuşlara bağlı dış duvar zararlarını azaltmak için dış yalıtım örtülerinin 
kullanımı için dış yalıtım bitirme sistemlerinin üretim ve kompozisyon metotlarını 
ortaya koymuştur. Bunlar duvara monte edilen levhalar olup, ara katmanı leno 
örgü ile dokunmuş kumaşlardır (US2011/0078971 A1).2011 senesinde yapılan 
bir diğer çalışmada Callaghan S. duvar kağıdı kumaşı olarak kullanılan hafif ağırlık-
lı, son kullanımı kolay, estetik, belirli boyutta ve sağlam yapılı cam elyaf kullanılmış 
leno dokumaların üretim proseslerini incelemiştir (EP 2 339 054 A1).  Yine 2011 
senesinde Imhoff S. nin yaptığı, aynı yıl içerisinde Michiels D. Peschek J, Delanoy W, 
Eackhout P., Snauwaert B. nin ortaya koydukları, 2012 yılında Asaad M. nin buluş-
larında pnömatik lastiklerin yapısı ve üretim metotlarından bahsedilmiş ve bu las-
tiklerin ara katmanlarında leno dokuma kumaşlar kullanılmıştır (US2011/7,992,611 
B2- US2012/0085474 A1). 2012 yılında Li S. buluşunda son kullanımda sınırlama 
olmaksızın otomobil lastikleri, kayışlar, hortumlar, baskılı örtülerde kullanılan iş-
lenmiş tekstil kauçuk kompozitlerin yapısını ortaya koyar. Burada kullanılan tekstil 
malzemesi leno örgülü dokuma kumaşlardır (US2012/8,247,490 B1). Yine 2012 
senesinde Cyek S. buluşunda koltuk arkaları, koltuk altları gibi mobilya iskeletini 
tutan, düşük aşınma sağlaması hedeflenen atkısı elastomerik ağ yapılı kumaşların 
yapısını incelemiştir (US2012/0149263 A1). 2012 yılında Hitchings J. nin aldığı bir 
diğer patentte metal döküm işlemlerinde kullanım için geliştirilmiş, kaplama yapıl-
mış silika ağ yapılı kumaşlar açıklanmıştır (US2012/8,273,289 B2). 2013 yılında 
Kopan B. buluşunda yüksek performanslı lifler kullanılarak sarmal yapıda leno do-
kuma kumaşların katman olarak kullanıldığı balistik zırh sistemlerinin yapısını 
incelemiştir (US2013/0319214 A1). Yine 2013 senesinde Rudo D. leno örgü tekno-
lojisiyle elde edilmiş şerit kumaşların diş tedavilerinde kullanılabilirliğini ortaya 
koymuştur (US2013/0017510 A1). 2014 yılında Bell T. spor ayakkabıların üzerin-
de kullanılan jakar mekanizması ile kombine edilmiş leno örgü ile dokunmuş mal-
zemelerin yapısıyla ilgili çalışmasına patent almıştır (US2014/0173932 A1). Yine 
2014 senesinde Vito R. buluşunda darbe dağıtan kumaş yapma metotlarını ortaya 
koymuştur. Bu konuda çeşitli alternatifler sunan Vito R. nonwoven kumaş katman-
larının arasına leno dokuma kumaş katmanı da eklemiştir (US2014/02066248 
A1). 2014 senesinde yapılan bir diğer buluş Newton M. ye aittir. Newton M. bulu-
şunda mimari köpük kaplama için güçlendirilmiş ağ yapılı kumaşların yapısını ve 
üretim metotlarını ortaya koyar (US2014/8,828,894 B2).

FTA İnnovating Textiles firması, cam, karbon gibi düz güçlendirilmiş ipliklerden 
leno örgülü kıvrımsız kumaşlar elde etmiş ve ‘‘Leno- Woven Non- Crimp Fabrics 
(NCF)’’ adı altında bu kumaşların normal kıvrımsız kumaşlar ile gerilme mukave-
meti, sıkıştırma mukavemeti, gerilme sertliği ve kıvrılabilme özelliklerini karşılaş-
tırmıştır. Tüm bu performans özelliklerinde leno bağlantılı kıvrımsız kumaşların 
daha iyi olduğunu ve teknik tekstillerin birçok alanında kullanılabilirliği konusunda 
patent almıştır (Fta 2016). 
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Bu patentler dışında Zhau Y., Chen X. ve Wells G. yayımladıkları makalede, kumaş-
larda iplik- iplik sürtünmesinin vücut zırhında darbe enerjisinin absorbe edilmesin-
de önemli rol oynadığını tespit etmişler ve kumaşlarda iplik kavramasıyla sürtünme-
yi arttırmak için leno bağlantılar kullanarak, çift atkı atarak ve atkı sıklığını arttırarak 
uygulanabilir kumaş yapılarını ortaya koymuşlardır (Zhou Y. ve ark., 2014).   

LENO DOKUMA KUMAŞLARIN KULLANIM ALANLARI
Leno örgüler temel olarak kumaş kenarlarında ve kumaş yüzeylerinde kulla-

nılırlar. Kumaş yüzeylerinde ise yüzey oluşturmak için veya sadece kumaşa desen 
vermek için kullanılabilirler. Kumaş yüzeylerinde kullanılan leno kumaşların giyim 
tekstillerinde, ev tekstillerinde ve teknik tekstillerde yaygın bir kullanım alanı bu-
lunmaktadır.

Leno Kumaşların Giyim Tekstillerinde Kullanımı
Leno örgüler giyim tekstillerinde kumaşa genellikle desen vermek amacıyla kul-

lanılırlar. Daha çok gömlek, pantolon, ceket gibi dış giyim ürünlerinde, gecelik, sabah-
lık gibi iç giyim ürünlerinde, şal, fular gibi aksesuar ürünlerinde leno dokuma kumaş-
lara sıklıkla rastlanır. Dış giyim ve iç giyim ürünlerinde çoğu kez desen vermek için 
kullanılan leno örgüler, şal, fular gibi aksesuarlarda hem desen olarak hem de yüzey 
olarak kullanılırlar. Şekil 3’de leno kumaş şal uygulamaları görülmektedir.

 
Şekil 3. Leno kumaş şal uygulaması ve deseni (Etsy/261331729-2016)

Leno Kumaşların Ev Tekstillerinde Kullanımı
Ev tekstilleri, kullanılan malzeme, üretim tekniği, tasarım ve kullanım alanları 

olarak sürekli gelişime paralel değişkenlik gösterir. Leno örgü tekniği, ev tekstil-
lerinde yaygın olarak masa örtülerinde, yatak örtülerinde,  perdelerde, döşeme-
lik kumaşlarda, koltuk şalı, halı tabanlarında, kırlent ve minder kumaşları gibi 
birçok üründe kullanılır. Leno örgü ile bu ürünlerde kimi zaman kumaşlara desen 
verilir, kimi zamanda tüm yüzey leno dokuma ile oluşturulur. Şekil 4’de leno ma-
saörtüsü uygulamaları görülmektedir.

 
Şekil4. Leno kumaş masa örtüsü  uygulaması ve deseni  (Etsy/237362398 -2016)                                           
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Tarım Tekstillerinde Leno Uygulamaları
Tarım teknik tekstilleri; tarımsal ürünlerin paketlenmesi, bitkilerin büyüme 

sürecinin hızlandırılması, ürünlerin UV ışınlarından korunması, tarımsal alanla-
rın ilaçlanması, yabani otların büyümesinin önlenmesi, tarımsal amaçlı drenaj ve 
erozyon kontrolü, besicilikte hayvanların hava şartlarından korunması, balıkçılık 
vb. gibi pek çok alanda çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Bu uygulama alanların-
da teknik tekstiller; ağlarda, çuvallarda, bitkilerin korunması için gölgeliklerde, 
seralarda (Şekil 5), filizlendirme aşamasında tohumların korunmasında, zemin 
kuvvetlendirmede, koruyucu giysilerde, buzlanmayı önleyici örtülerde, hortum-
larda, filtrelerde vs. birçok farklı amaçla kullanılmaktadır. Tarım tekstillerinde 
kullanılan teknik tekstil ürünleri olumsuz iklim koşullarında bozulma gösterme-
mesi için yeterli mukavemet ve iyi geçirgenlik karakteristiklerine sahip olmalıdır. 
Ürünün özellikleri üretildiği hammaddelere (liflere) ve üretim koşullarına bağlı-
dır (Kara ve Özüş 2014).

Tarım alanında leno kumaşlar seraları ve meyve bahçelerini dolu ve kuş gibi 
zararlılardan korumak ve bu arada güneş ışığından da yeterince faydalanmak 
için kullanılır(Şekil 6). Kimi zamanda seralarda, meyve ve sebzelerin güneş ışın-
larından yanarak çürümemesi için gölgelendirme amacıyla kullanılır (Şekil 7).

 
Şekil 5. Leno sera uygulaması  ve kumaşı (Snbao    2016).  

  
Şekil 6. Leno meyve örtüsü ve deseni    (Plasticscreenmesh 2016)
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Şekil 7. Leno ışın koruyucu örtü ve deseni (Plasticscreenmesh 2016)

Jeotekstillerde Leno Uygulamaları
Jeotekstiller, inşaat ve jeoteknik mühendisliği alanlarında toprakaltı uygulama-

larda kullanılan tekstil malzemeleridir (Tarakçıoğlu ve ark. 2007). Amerika stan-
dartlarında yapılan tanıma göre; insan yapısı bir proje, yapı veya sistemin bir parçası 
olarak temel elemanı, zemin, kaya ve toprakla veya jeoteknik mühendisliği ile ilgi-
li herhangi bir malzeme ile kullanılan geçirimli tekstil ürünüdür. Başlıca jeotekstil 
ürünleri; jeokompozitler, jeogridler, jeokeçeler, jeomembranlar ve jeoağlardır (Kara 
ve Özüş 2014). Jeotekstillerin: Ayırma, güçlendirme, filtrasyon, drenaj ve bariyer ol-
mak üzere beş farklı fonksiyondan en az birine sahip olması gerekmektedir (Tarak-
çıoğlu ve ark. 2007)

Leno teknoloji ile üretilmiş jeotekstillerden jeosentetikler, PVA ile kaplı yüksek 
mukavemetli çok hafif polipropilen şeritlerden 4-6 mm aralıklı gözeneklerle üreti-
lirler. Daha çok erozyon uygulamalarında tek başlarına veya jeoızgaralar ile beraber 
kullanılırlar (Şekil 8).

 
Şekil 8. Leno erozyon örtüsü ve deseni  (Artusa 2016 ve Tecnomaccaferri 2016)

Bina ve inşaat teknik tekstillerinde leno uygulamaları
Bina ve inşaat teknik tekstilleri, inşaat mühendisliğinin toprak üstünde olan 

uygulamalarında kullanılan tekstil malzemeleridir (Tarakçıoğlu ve ark. 2007). 
Yapı ve inşaat sektöründeki tekstil malzemeleri genel olarak üç alanda kullanıl-
maktadır. Bunlar, betonlarda tekstil takviyesi, binalarda yalıtım malzemesi ve mi-
mari alanda tekstil yapı malzemesidir (Akalın ve Mıstık 2010).

Beton inşaat sektöründe, dünyanın her yerinde yaygın olarak kullanılan ka-
bul görmüş bir malzemedir. Beton bir kompozit malzeme olduğu için, içinde ba-
rındırdığı malzemelerin hem kimyasal hem de fiziksel özellikleri çok önemlidir. 
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Tekstil lifleri ve kumaşları beton için iyi bir takviye malzemesi olarak kullanıl-
maktadır (UTİB ve Butekom 2011).

Leno örgü teknolojisiyle üretilen cam lifi ürünler beton yapıyı güçlendirme 
olarak kullanılmaktadır. Cam lifli leno fileler (Şekil 9) alkali ve neme karşı direnç-
lidir ve betona çok iyi tutunur. Betonun uzun süreli mukavemetli olmasını sağlar-
lar. Hafifliği, tüm yapıya mukavemet kazandırması, kolay monte edilebilirliği ve 
korozyona uğramaması gibi birçok avantajından dolayı inşaatlarda vazgeçilmez 
bir malzeme olmaktadırlar (UTİB ve Butekom 2011).

 
Şekil 9. Leno sıva örtüsü ve deseni (Archiproducts 2016)

Leno teknolojisi ile dokunmuş polyester kumaşlara PVC katman lamine edilerek 
çeşitli konstrüksiyonlarda elde edilen tenteler de inşaat sektöründe sıklıkla kullanıl-
maktadır. Bu ürünlerin çok farklı renklerde üretilmeleri, su geçirmemesi, asit ve baz-
lara dayanıklı olması, UV ışınlarına karşı dirençli olması, yüksek kopma ve yırtılma 
mukavemetine sahip olması önemli özellikleridir (UTİB ve Butekom 2011).

 Yine inşaat sektöründe alçıpan tarzında eklemeli duvarların birleştirilmesin-
de ve duvarda sonradan oluşan hasar ve çatlakları yamalamak için yani duvar 
tamirlerinde cam lifinden leno teknolojisi ile üretilmiş kendinden yapışır bantlar 
(Şekil 10) kullanılmaktadır (UTİB ve Butekom 2011).

 
Şekil 10. Eklemeli duvarlar için leno yapışır bant (UTİB   ve Butekom 2011)

Tıbbi teknik tekstillerde leno uygulamaları
Tıbbi tekstiller ve bununla ilgili olan bakım ve hijyen sektörü tekstil endüst-

risinin önemli ve büyüyen bir alanıdır. Büyüme hem tekstil teknolojisindeki hem 
de tıbbi yöntemlerdeki sürekli devam eden ilerleme ve yenilikler sayesinde ol-
maktadır (Arslan 2009). Tekstil malzemeleri mukavemet, esneklik, çevre doku 
ile uyum gösterme, fiziksel ve kimyasal yapısını bozmadan sterilize edebilme ve 
bunun gibi pek çok özelliği nedeniyle tıbbi uygulamalarda tercih edilmektedir 
(BTSO ve Butekom 2015). Tıp ve hijyen uygulamaları için tekstil malzemeleri, 
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genel olarak dört sınıf altında toplanabilmektedir. Bunlar implante edilebilen 
(vücut içine yerleştirilebilen) ürünler, implante edilemeyen ( vücut içine yerleş-
tirilemeyen) ürünler, ektra bedensel (ektrakorporal) ürünler ve bakım-hijyen 
ürünleridir (Tarakçıoğlu ve ark. 2007)

Ortopedik tedavilerde kullanılan leno teknolojisiyle üretilen doğal alçılı sargı 
bezlerinde (Şekil 11) leno örgüdeki sarmal yapı sayesinde alçı kaybı minimuma 
iner ve ıslak bandajın mukavemeti artar. Leno örgünün delikli yapısı sayesinde 
alçılı sargı bezi suya daldırıldığında çok hızlı bir sürede hiç kuru yer kalmayacak 
şekilde ıslanması sağlanmaktadır (Gypsona   2018).

 
Şekil 11. Leno ortapedik alçı ve kumaşı (Gypsona   2018)

Yaralı bölgeleri kaplamak suretiyle kullanılan, hava geçirgenliği yüksek ve uy-
gulanan ilacı sızdırmaz özelliğe sahip leno teknolojisi ile dokunmuş tıbbi bandaj-
larda medikal tekstil olarak en sık kullanılan ürünlerdir (Şekil 12).

 
Şekil 12. Kendinden yapışkanlı leno bant  (Bactigras 2018)

Leno dokumalar Şekil 13’de görüldüğü gibi diş tedavisinde protezlerin güç-
lendirilmesinde, tek diş eksikliklerinde implant diş uygulamalarında ve dişlerin 
restorasyonunda da kullanılmaktadır (Yavaşçaoğlu 2012).

 
Şekil 13. Leno implant uygulaması ve diş şeridi (Ribbond 2016)
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Taşıt teknik tekstillerinde leno uygulamaları
Mobiltek, kara, deniz, hava taşıma araçlarında ve uzay sanayinde kullanılan 

teknik tekstillerdir. Bu alana giren başlıca ürünler: Emniyet kemerleri, hava yas-
tıkları, iç yüzey kaplama malzemeleri, koltuk döşemelikleri ve otomobil örtüleri, 
kord bezleri, lastikler, halılar, perdeler, hortumlar, kayışlar, halatlar, filtreler ve 
kompozit yapılardır (Tarakçıoğlu ve ark.2007).

Gözenekli yapısı ile hava sirkülasyonunu sağlaması ve rölyef şeklinde doku-
nabilmesi nedeniyle leno teknolojisi ile dokunmuş kumaşlar Şekil 14’de de gö-
rüldüğü gibi oto döşemeliklerinde kullanılabilmektedir (Akelma 2007).

 
Şekil 14.Leno otomobil kumaşı uygulaması (Akelma    2007)

Endüstriyel teknik tekstillerde leno uygulamaları
Endüstriyel amaçlı ürünlerde kullanılan tekstiller, endüstriyel teknik tekstil-

ler sınıfına girmektedir. Endüstriyel tekstiller, geniş bir uygulama alnına sahiptir. 
Genel olarak bu gruba: Filtreler, konveyör kayışları, aşındırma bantları, contalar, 
sızdırmazlık elemanları, elektrik, elektronik komponentleri ve ilgili diğer en-
düstriyel ürünler dahil edilmektedir (Tarakçıoğlu ve ark. 2007).

Leno örgü tekniği ile dokunmuş PTFE kaplı konveyör bantlar (Şekil 15), 
aşınma ve yıpranmaya karşı, yüksek ısı ve kimyasallara karşı mukavim olmaları 
dolayısıyla petrol ve kimya sanayi, çevre koruma, hava sahalarında, elektronik 
ve metalürji gibi birçok alanda üretim hattında mal taşınması için kullanılırlar 
(Anonim2016x).

 
Şekil 15. Leno konveyör bant ve rulosu (Shreeshyamcorporation 2016)

Döner gücü sistemiyle leno dokuma yapılırken çözgü ipliğinin dönme hareke-
ti sırasında araya bir şiş atılarak havlı yapılar oluşur. Bu havlar ısıyla sertleştiri-
lerek kesilirse endüstriyel alanlarda da sık kullanılan cırt bantlar (Şekil 16)elde 
edilir (Akelma 2007).
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Şekil 16.Leno cırt bant uygulaması (Akelma 2007)

Paketleme teknik tekstillerinde leno uygulamaları
Paketleme teknik tekstilleri, paketleme ve ambalaj sanayinde; endüstriyel, ta-

rımsal ve diğer malların paketlenmesi, taşınması, depolanması ve korunması için 
kullanılan tüm tekstil yapılarını içermektedir (Tarakçıoğlu ve ark. 2007).

Paketleme teknik tekstillerinde çok yaygın olarak kullanılan leno çuvallar 
(Şekil 17), patates, soğan, sarımsak, limon gibi ürünlerin ambalajlanmasında, 
taşınmasında ve muhafazasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Mukavemeti ve 
havayı geçiren yapısı leno çuvalları önemli kılmaktadır. Bu özelliği yiyeceklerin 
bozulmadan depolanmasını ve taşınmasını sağlar (Kara ve Özüş 2014).

 
Şekil 17. Leno çuval uygulaması ve kumaşı (Europlast 2016 ve Reformpack 2016)

Kağıt ambalaj malzemelerinde güçlendirici (Şekil 18) olarak kullanılan, şekil 
stabilitesi ve mekanik sağlamlık sağlayan atkı ipliğinin iki çözgü ipliği ile sabit-
lendiği leno kumaşlar da kullanılmaktadır (UİB ve Butekom 2013).

 
Şekil 18. Leno kağıt ambalaj güçlendirici (Lecowerke 2016)
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T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

tarafından hazırlanan Bira Tebliğine (Tebliğ no: 2006/33) göre bira; sadece mal-
tın veya malt ve ekstrakt maddelerinin öğütülüp, sıcak su ile belirli yöntemlerle 
işlenmesi sonucunda elde edilen şıranın; şerbetçi otu ile kaynatılması ve soğu-
tulması, bira mayası ile fermente edilmesi ve dinlendirilmesinden sonra, filtre 
edilerek veya edilmeyerek, pastörize edilerek veya edilmeyerek üretilen içinde 
çözünmüş halde karbondioksit bulunan bulanık veya berrak içki olarak tanım-
lanmaktadır (Anonim, 2006). 

Bira üretimi temel olarak malt üretimi, mayşeleme, şıra kaynatma, fermentas-
yon, olgunlaştırma, filtreleme ve ambalajlama aşamalarından oluşmaktadır. Bu 
üretim aşamaları sırasında tahıl tanesinde bulunan nişasta basit şekerlere par-
çalanmakta ve fermantasyon sırasında da bir kısmı alkole dönüşmektedir. Bira 
üretiminde nişasta kaynağı olarak kullanılan temel tahıl arpa olmakla birlikte, 
buğday, pirinç ve mısır da sıklıkla kullanılmakta; daha nadir ve bölgesel olarak 
darı, sorgum, Afrika’da Tapyoka kökü, Brezilya’da patates, Meksika’da Agav bitki-
leri de kullanılmaktadır (Nigam vd., 2018).

Bira üretiminde kullanılan ham maddeler temel olarak arpa, maya, şerbetçi otu 
ve sudur. Biranın belli başlı bileşenleri ise su, alkol, ekstrakt, CO2 ve vitaminlerdir. 
Birada alkol miktarı ortalama %2 – 5.5 arasında olmakla birlikte bazı özel biralar-
da alkol miktarı %15-20 düzeyine de çıkabilmektedir. Bira ekstraktında dekstrin-
ler, azotlu proteinler, şerbetçi otu ve malttan gelen birtakım maddeler ve mayadan 
gelen bazı maddeler bulunmaktadır (Akman ve Yazıcıoğlu, 1962). Bira içerisinde 
B1, B2, B6 vitaminleri, pantotenik asit, nikotinik asit, biotin ve folik asit bulunmak-
tadır. İçerdiği bu maddelerden dolayı bira besin değeri yüksek bir içecektir. 

Bir ürünün iyi veya kaliteli, kusurlu ya da kusursuz oluşunu o ürünün duyu-
sal özellikleri belirlemektedir. Bira çeşitli Saccharomyces cerevisiae suşlarının fer-
mantasyonda kullanımı sonucunda elde edilen duyusal yönden oldukça hassas bir 
üründür. Biranın kalitesinde bira bileşiminin ve şıra ekstraktının önemli rol oyna-
masının yanı sıra; flavor, köpük ve kolloidal stabilite de büyük önem taşımaktadır 
(Türker, 1974). Çimlendirilmiş arpanın yani maltın sudaki maserasyonu ile elde 
edilen şıranın, şerbetçi otu ile tatlandırıldıktan sonra fermantasyona uğratılması 
ile elde edilmesi sırasında yapılacak bir yanlışlık ya da olası bir mikrobiyal konta-
minasyon biranın görünüşünde, tadında, flavorunda veya kokusunda kolaylıkla bir 
değişmeye neden olmaktadır. Kalite daha çok subjektif bir kavram olmakla birlikte; 
tüketiciler kaliteyi “göz, burun ve damak” algıları ile değerlendirmekte ve tüket-
tikleri biradan genel olarak beklentileri biranın görünüşünün tüketilinceye kadar 
berrak kalması ve biranın kendine özgü tat ve kokuda olmasıdır (Quain, 2015, 
Bamforth, 2009). Bira tüketicileri öncelikle birayı gözleriyle değerlendirmekte 
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ve bira içerken en önemli beklentileri biraya has berrak görünüşün ve köpüğün 
varlığı olmaktadır. Tüketicilerin görüntü ile değerlendirmesi sonrasında burun 
ve damak değerlendirmesi ile de biraya özel buruk tat ve kokunun mevcudiyeti 
tüketicinin öncelikli beklentisidir. 

Birada en önemli kalite faktörleri biranın kendine özgü flavoru, köpük ve 
koloidal yapısıdır. Birada kusur ve hatalar denildiği zaman biranın stabilitesinin 
bozulması anlaşılmaktadır. Birada çeşitli nedenlerle meydana gelen off-flavorlar, 
köpük kırılmaları ve kolloidal stabilite bozulmaları, mikroorganizmalardan ya da 
fizikokimyasal yapının değişmesinden kaynaklanan bira kusur ve hastalıklarından 
meydana gelmektedir. Genel olarak bira kusur ve hastalıkları mikrobiyal bozukluk-
lar ve mikrobiyal olmayan bozukluklar olarak sınıflandırılmaktadır (Priest, 2006). 
Mikroorganizma kaynaklı bulanıklık ve bozulmalara bira hastalıkları denirken, 
biranın fizikokimyasal stabilitesindeki değişmelerden kaynaklı bulanıklıklara, tat 
ve görünüşte oluşan aksaklıklara ise bira kusurları denilmektedir (Türker, 1974).

Bira, düşük pH derecesi (3.8–4.7), etanol içeriği ( %0.5–10 w/w), şerbetçi otun-
dan gelen acılık bileşeni olan α-asitlerinin (yaklaşık 17-55 ppm) antiseptik etkisi, 
glikoz, maltoz ve maltotrioz gibi mikroorganizmaların kullanabileceği karbon kay-
naklarının kısıtlı miktarda bulunması, azaltılmış O2 konsantrasyonu ( < 0.1 ppm) ve 
CO2 içeriği (%0.5 w/w), nedeniyle raf ömrü boyunca mikrobiyal gelişmelere kar-
şı dayanıklı ve mikrobiyal olarak göreceli stabil bir üründür (Quain, 2015, Priest, 
2006, Thelen v.d., 2006, Sakamoto ve Konings, 2003). Bu nedenle bira, pek çok gı-
dada bozulma yapan mikroorganizmalar için bira elverişli bir kaynak değildir. 

Her ne kadar bira mikroorganizmaların üremesi, gelişmesi ve çoğalabilmesi 
için çok elverişli bir ürün olmasa da bira bakteri ve mayalar tarafından bozul-
maya açık bir üründür. Biraya havadan, üretim ekipmanlarından, biranın temas 
ettiği yüzeylerden, hammaddeden, kullanılan sudan ve bu gibi kaynaklardan çe-
şitli mikroorganizmalar bulaşabilmektedir. Eğer depolama koşulları zayıf ve bira 
oksijen ile temas halinde ise bu bulaşan mikroorganizmalar gelişme gösterebil-
mekte ve bozulmaya sebep olabilmektedirler (Quain, 2015, Priest, 2006). 

Birada biyolojik stabilite bozukluklarına bakteri, maya ve mantar kontami-
nasyonları neden olmaktadır. Modern bira fabrikalarında bozulmaya neden olan 
mikroorganizmalar uygulanan teknoloji ve biranın içeriğine bağlı olarak değiş-
mekle birlikte; bira endüstrisinde genel olarak Gram pozitif bakterilerden Lac-
tobacillus spp. ve Pediococcus spp. suşları olmakla birlikte, bazı kesin anaerobik 
Gram negatif bakteriler ve bazı belirli yabani mayalardır.( Quain, 2015, Jespersen 
ve Jakobsen, 1996) Bira endüstrisinde bozulmaya sebep olan mikroorganizmalar 
şu şekilde gruplanabilmektedir:

•	 Bakteriler: 
o Gram pozitif bakteriler

	 Lactobacillus spp.
	 Pediococcus spp.

o Gram negatif bakteriler
	 Asetik asit bakterileri
	 Pectinatus
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	 Megasphaera
	 Zymomonas spp.
	 Enterobacteriaceae

•	 Yabani mayalar:
o Saccharomyces spp.
o Saccharomyces spp. Olmayanlar

	 Brettanomyces spp.
	 Torulopis spp.
	 Pichia spp.
	 Candida spp.

•	 Küfler
Bu mikroorganizmaların hiç birisi patojenik değildir. Ayrıca çoğu aerobik ol-

duğu için biradaki düşük oksijenden dolayı faaliyet gösterememektedirler. An-
cak, bu mikroorganizmalar bira içerisinde gelişerek faaliyet gösterirlerse, faali-
yetleri biranın görünüşünde pıhtılaşma ve bulanıklıklara neden olduğu gibi bi-
ranın organoleptik kalitesini değiştirmekte, birada diasetil, laktik asit ve ya sirke 
gibi istenmeyen tat ve kokular oluşturmakta ve birada kalite düşüklüğüne sebep 
olmaktadır (Quain, 2015). 

1. Bakteriyel Kaynaklı Bozulmalar:
Bira endüstrisinde oluşturdukları bulanıklık, asitlik, diasetil ya da hidrojen 

sülfür gibi istenmeyen kokular sebebiyle bozulmaya sebep olan bakteriler yüz-
yıllardır problem oluşturmaktadır. Biranın fizikokimyasal özelliklerinden dolayı 
Salmonellae typhimurium ve Staphylococcus aureus gibi patojen bakteriler birada 
gelişememekte veya yaşamını sürdürememektedir. Benzer şekilde bira içerisin-
de bulunan şerbetçi otu bileşenleri (özellikle de izo- α – asitler) laktik asit bakte-
rilerinin gelişmesini önleyici etki göstermektedir (Sakamoto ve Konings, 2003). 
Ancak biradaki bu elverişsiz şartlara rağmen bazı bakteriler birada gelişebilmek-
te ve birada bulanıklığa ve duyusal özelliklerde bozulmaya sebep olmaktadır (Su-
zuki, 2011, Sakamoto ve Konings, 2003).

Birada gelişebilen bakteriler, hücre duvarı yapılarına göre Gram pozitif ve 
Gram negatif olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Gram pozitif bakteriler, şerbetçi-
otundan gelen bileşiklere Gram negatif bakterilere kıyasla daha duyarlı olup ge-
lişmeleri şerbetçiotundan gelen α – asitleri ile kısıtlanmaktadır (Priest, 2006).

Bira endüstrisinde gelişen teknoloji nedeniyle bozulma yapan bakteriler de 
değişmektedir. Günümüzde bira üretimi sırasında biranın oksijen ile teması mi-
nimum düzeye indiği için daha önceleri biracılıkta en çok bozulma yapan bak-
teriler Gluconobacter oxydans ve Acetobacter spp. gibi aerobik asetik asit bak-
terileri iken; günümüzde Lactobacillus, Pediococcus, Pectinatus ve Megasphaera 
cinsi bakteriler sıklıkla bozulma yapan önemli bakteriler arasında sayılmaktadır 
(Suzuki, 2011, Sakamoto ve Konings, 2003, Jespersen ve Jakobsen, 1996). 

Bira içerisinde bozulmaya sebep olan bakteriler tablo 1’de görülmektedir. 
Bira içerisinde bozulmaya sebep olan bakterilerin büyük bir çoğunluğu Gram 
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pozitif bakterilerden laktik asit bakterileri olup çok az bir miktarı Gram negatif 
bakterilerden oluşmaktadır. Günümüzde bira endüstrisinde en önemli bozulma-
lara Pectinatus spp. ve Megasphaera cerevisiae gibi zorunlu anaerob bakteriler 
sebep olmaktadır. Bu gruptaki bakteriler hemen hemen hiç oksijen bulunmayan 
ortamlarda, pastörize edilmemiş ya da sadece flash pastörizasyon uygulanmış 
biralarda bile gelişebilmekte ve bira içerisinde bulanıklık, çürük yumurta veya 
ransid gibi istenmeyen kokulara sebep olabilmektedir (Juvonen, 2015) . 

Tablo 1 Birada bozulmaya sebep olan bakteriler (Sakamoto ve Konings, 2003).

Çubuk Şekilli Kok Şekilli

Gram Pozitif Bakteriler

Lactobacillus spp. Pediococcus spp.
Lb. brevis 
Lb. brevisimilis 
Lb. buchneri 
Lb. casei
Lb. coryneformis 
Lb. curvatus
Lb. lindneri
Lb. malefermentans
Lb. parabuchneri
Lb. plantarum

P. damnosus
P. dextrinicus
P. inopinatus

Micrococcus sp.

M. kristinae

Gram Negatif Bakteriler

Pectinatus spp. Megasphaera sp.
P. cerevisiiphilus 

M. cerevisiaeP. frisingensis
P. sp. DSM20764
Selenomonas sp. Zymomonas sp.
S. lacticifex 

Z. mobilisZymophilus sp.
Z. raffinosivorans

1.1. Gram Pozitif Bakteriler:
Bira içerisindeki uygun olmayan koşullardan dolayı Bacillus ve Staphylococ-

cus gibi patojen Gram pozitif bakteriler gelişme gösterememekte ve canlılıklarını 
sürdürememektedir. Bununla birlikte bira endüstrisinde mikrobiyal bozulmala-
rın yaklaşık %70’ine sebep bakterilerin büyük çoğunluğu Lactobacillus ve Pedio-
coccus türlerine ait laktik asit bakterileridir. Bunlar birada bulanıklık ve sünmeye 
sebep olarak birayı bozmakta ve ekşilik ile atipik koku gibi hoş olmayan değişik-
liklerine neden olmaktadır. (Suzuki, 2015, Sakamoto ve Konings, 2003). Lactoba-
cillus ve Pediococcus türleri diğer Gram pozitif laktik asit bakterilerinden farklı 
olarak şerbetçi otundan gelen acılık bileşenlerinin antibakteriyel etkisine kar-
şı direnç gösterebilmekte ve bozulmalara sebep olmaktadır (Suzuki, 2015). Bu 
bakteriler dışında bazı Micrococcus ve Staphylococcus cinsi bakteri de birada ya-
şamını sürdürebilmekte ve bozulmaya neden olabilmektedir ( Bamforth, 2009). 
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Laktik asit bakterileri homofermentatif ve heterofermentatif bakteriler olup 
fakültatif anaerob, ve kok veya çubuk şeklinde bulunabilmektedir. Homofermen-
tatif laktik asit bakterileri şekerleri laktik aside kadar fermente ederler. Hetero-
fermentatif laktik asit bakterileri ise şekerlerden laktik asidin yanı sıra laktat, 
asetat ve CO2 de üretmektedir (Priest, 2006). Bu bakteriler genel olarak istenme-
yen off-flavorlar ve istenmeyen tat - koku bileşikleri oluşturur, bulanıklığa neden 
olur ve rope (sünme) hastalığına neden olarak birayı tüketilemez hale getirmek-
tedir (Sakamoto ve Konings, 2003).

1.1.1. Lactobacillus spp.
Bira içerisinde en temel bira bozucu LAB arasında Lb. brevis, Lb. lindneri, Lb. 

curvatus, Lb. casei, Lb. buchneri, Lb. cornyneformis ve Lb. plantaum sayılmaktadır. 
Bu Lactobacillus cinsi bakteriler diğer pek çok Gram pozitif bakterinin aksine 
şerbetçi otuna karşı bir adaptasyon geçirmişlerdir. Bu geçirdikleri adaptasyon 
sayesinde şerbetçi otundan gelen bileşiklere karşı dayanıklıdırlar. (Menz v.d. , 
2010)

Zorunlu heterofermentatif bir bakteri olan Lactobacillus brevis bira fabrika-
larında en sık rastlanan ve neredeyse bozulmaların yarısına sebep olan Lacto-
bacillus türü bakteridir. Lactobacillus brevis şerbetçi otu bileşiklerine karşı da-
yanıklıdır ve en uygun gelişme koşulları 30 ˚C sıcaklık ve pH 4-6 aralığıdır. Lb. 
brevis dekstrinleri ve nişastayı da fermente edebildiği için zayıf karakterde bira 
(super-attenuation) oluşumuna neden olmaktadır (Sakamoto ve Konings, 2003). 
L. brevis bakterisinin biraları bozma özelliği bakterinin suşuna bağlı olup genel 
olarak pek çok suşu bulanıklık, tortu ve asitlik oluşturmakta ancak istenmeyen 
diasetil oluşumuna sebep olmamaktadır (Suzuki, 2015). 

L. brevis bakterisinin alt suşlarından olan Lacto bacillus frigidus olarak bilinen 
bakteriler ise ekstraselüler kapsüller oluşturabilmekte pastörizasyon işlemine 
ve fabrikalarda kullanılan dezenfektanlara karşı bile direnç gösterebilmektedir. 
Bu alt grup bakterilerin biraya bulaşmaları halinde bira içerisinde bulanıklık, 
tortu ve çökelek oluşumu ile sünme hastalığı görülmektedir (Back, 2005).

Birada bozulmaya neden olan bir diğer önemli bakteri de Lactobacillus lind-
neri’dir. Lb. Lindneri; Lb. brevis ile yakın akraba bakteri olup şerbetçi otu bile-
şiklerine karşı dayanıklıdır. Bu bakteri için en uygun gelişme koşulları 19 – 23 
˚C sıcaklık aralığı olup Lb. Lindneri 28 ˚C’nin üzerindeki sıcaklıklarda gelişeme-
mektedir (Suzuki, 2015, Back 2005, Sakamoto ve Konings, 2003). Lactobacillus 
lindneri pastörizasyon gibi kısmi yüksek ısıl işlemleri tolere edebilme özelliğinde 
olup, genellikle zayıf bulanıklık ve hafif koku bozukluğuna sebep olarak lager cin-
si biralarda bozulmaya neden olmaktadır (Suzuki, 2015, Priest, 2006). 

Birada laktik asit bakterilerin gelişmesi sonucunda yüksek miktarda diasetil 
ve laktik asit oluşumu görülmektedir. Oluşan bu diasetil ve laktik aside bağlı ola-
rak asitlik artmakta, istenmeyen aromalar ve off-flavorlar oluşmaktadır (Menz 
v.d. , 2010). Ayrıca bu bakteriler birada çökmedikleri için bulanıklıklar ve rope 
hastalığı oluşturmaktadırlar (Miller, 1995, Bamforth, 2009). Bu hastalıklara 
ek olarak laktik asit bakterilerinin yüzeyde zar oluşturduğu da görülmektedir 
(Menz v.d. , 2010).
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Ayrıca Lb. buchneri, Lb. casei, Lb. Coryneformis, Lb. curvatus, Lb. plantarum 
cinsi bakteriler ise  Lb. brevis ve Lb. lindneri kadar sık bulunmasalar bile birada 
bulunmakta ve bozulmaya neden olmaktadırlar. Lb. buchneri melezitozu fermen-
te edebilmekte, Lb. casei ise şişelenmiş birada yüksek miktarda diasetil oluştu-
rarak tereyağı benzeri bir aroma oluşturmaktadır (Sakamoto ve Konings, 2003). 
Bu bakterilerin dışında Lb. brevisimilis, Lb. malefermentants,  Lb. parabuchneri, 
Lb. delbrueckii, Lb. fermentum ve Lb. fructivorans cinsi bakterilerin de birada bu-
lunabildiği ancak bozulmaya çok nadir veya hiç sebep olmadıkları bildirilmiştir 
(Jespersen ve Jakobsen, 1996). LAB suşlarının genel olarak biralarda bozulmaya 
sebebiyet verme dereceleri bulaşan bakterinin şerbetçi otuna adaptasyonuna, 
üretilen biranın acılığına, pH değerine ve etanol içeriğine ve diğer antibakteriyel 
faktörlere bağlıdır.  

1.1.2. Pediococcus spp.
Kok şekilli, homofermentatif laktik asit bakterilerinden olan Pediococcus cin-

si bakteriler içinde birada bozulmaya neden olan en önemli bakteri Pedioococcus 
damnosus’dur. Pedioococcus damnosus bira üretiminde düşük sıcaklıklarda gelişim 
gösterebilmesi sebebiyle fermantasyon ve olgunlaştırma aşamasında en sık karşı-
laşılan bakterilerden birisidir. Birada P. damnosus kaynaklı bozulmaların temel ka-
rakteristiği asit formasyonu ve diasetil oluşumu nedeniyle birada tereyağı aroması 
oluşması ile karakterize olan Sarcina hastalığı’dır (Back, 2005, Priest, 2003). Bira 
içerisinde fermantasyon ve olgunlaşma sırasında görülen diasetil miktarındaki ani 
artış genellikle P. damnosus kontaminasyonu ile açıklanmaktadır. P. damnosus kay-
naklı diasetil oluşumu veya miktarındaki artış bakteri kontaminasyonu çok düşük 
miktarda olsa bile fark edilebilir seviyede olmaktadır. Bazı P. damnosus suşları ise 
bira içerisinde ekzopolisakkaritleri oluşturarak biranın yapışkan ve jelatinimsi ya-
pıda olmasına sebep olmaktadır (Suzuki, 2015, Priest, 2003). 

Bira içerisindeki bakteriyel bozulmaların yaklaşık %20’sinden sorumlu olan 
P. damnosus dışında bira içerisinde Pediococcus spp. olan Pediococcus acidilactici, 
P. dextrinicus, P. halophilus, P. inopinatus, P. parvulus ve P. pentosaceus türleri de 
bulunabilmektedir (Sakamoto ve Konings, 2003). Pediococcus cinsi bakterilerin 
biraya bulaşması mayalanma süresinin aşılmasına ve asıl fermantasyon mayası-
nın baskılanmasına neden olmaktadır. Bunun dışında birada çok yüksek miktar-
da laktik asit oluşumuna ve diasetil oluşmasına neden olarak tereyağı aromasına 
benzer off -flavorlara ve aromalara da neden olmaktadır (Menz v.d., 2010). Ay-
rıca Pediococcus cinsi bakteriler birada fermente edilebilir şekerlerin bulunma-
sına bağlı olarak rope hastalığına da neden olmaktadırlar (Bamforth, 2009). Son 
zamanlarda bira üretiminde hijyen ve sanitasyon koşullarının gelişmesi sayesin-
de Pediococcus cinsi bakterilerin kontaminasyonları ve onlardan kaynaklanan 
bozulmalar ciddi ölçüde azalmaktadır. 

1.2.3. Diğer Gram Pozitif Bakteriler
Lactobacillus spp. ve Pediococcus spp. cinsi bakteriler dışında bira üretimin-

de çok nadir olarak çevreden bulaşabilen Stapylococcus spp., Kocuria ve Micro-
coccus cinsi bakterilere de rastlanmaktadır (Priest, 2003).  Staphylococcus epi-
dermidis ve Staphylococcus saprophyticus gibi kok şekilli Gram pozitif bakteri-
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ler bira içerisinde bulunabilmekte ancak şerbetçiotu bileşenlerine karşı hassas 
olmaları ve 4.5’den düşük pH derecelerinde gelişememeleri sebebiyle bozulma 
yaratamamaktadırlar. Kocuria spp. cinsi bakteriler zorunlu aerobik olmalarına 
ve birada çoğunlukla bozulma yaratmamalarına rağmen Kocuria kristinae fakül-
tatif anaerob özellik göstermekte ve bira içerisindeki gelişimi oksijen konsant-
rasyonundan etkilenmektedir. Bununla birlikte Kocuria kristinae, şerbetçi otu 
bileşenlerine ve asidik ortama karşı tolerans gösterebilmekte ve özellikle yüksek 
pH değerinde acılığı düşük olan biralara kontaminasyonu sonucunda meyvemsi 
aromalar oluşturarak tipik bira tadının bozulmasına sebep olmaktadır (Suzuki 
2015, Sakamoto ve Konings, 2003).

1.2. Gram Negatif Bakteriler:
Modern bira fabrikalarında çok az miktarda Gram negatif bakteri bira bozul-

masına sebep olmaktadır. Biralarda bozulmaya sebep olan bakteriler anaerobik 
Gram negatif bakteriler ve aerobik Gram negatif bakteriler olmak üzere iki gruba 
ayrılmaktadır. Pectinatus, Megasphaera, Zymophilus ve Selenomonas cinsi bakte-
riler anaerobik Gram negatif bakteriler sınıfına girerken; asetik asit bakterileri 
(AAB), Zymomonas ve bazı Enterobacteriaceae türleri ise aerobik Gram negatif 
bakteriler sınıfına girmektedir (Paradh, 2015). 

Modern bira fabrikalarında gelişen teknoloji nedeniyle, son biranın oksijen içe-
riği ve üretim sırasında biranın oksijenle teması azalmaktadır. Bunun sonucunda, 
aerobik Gram negatif bakterilerden olan Gluconobacter ve Acetobacter gibi asetik 
asit bakterilerinin bira bozulmasındaki önemi azalmaktadır. Bu bakteriler etanolü 
asetik aside metabolize etmekte ve birada sirke aromasına sebep olmaktadırlar. 
Gluconobacter ve Acetobacter gibi asetik asit bakterilerinin biracılıktaki öneminin 
azalmasına rağmen; zorunlu anaerobik bakterilerden olan Pectinatus, Megasphe-
ra, Selenomonas, Zymomonas ve Zymophilus cinsi bakterilerin bira bozulmasındaki 
rolü ve önemi ise artmaktadır (Paradh, 2015, Sakamoto ve Konings, 2003).

Genellikle Gram negatif bakteriler son ürün olan bira içerisinde gelişme gös-
terememekte ancak bira üretim proses basamaklarında kontamine olabilmekte 
ve gelişerek son üründe istenmeyen off-flavorların oluşmasına sebep olmaktadır. 

1.2.1. Asetik Asit Bakterileri
Asetik asit bakterileri Gram negatif, aerobik, spor oluşturmayan çubuk şekilli 

bakteriler olup enerjilerini etanolü asetik aside okside ederek kazanmaktadır. Bu 
bakteriler optimum pH 5-6.5 arasında gelişebilmelerine rağmen yüksek asidik (pH 
4-5) ortamlarda da gelişme gösterebilmektedir (Paradh, 2015). Asetik asit bakte-
rileri şerbetçi otunun bakteriostatik etkisine dayanıklı olmaları, asidik ortamda 
ve etanol varlığında gelişebilmeleri nedeniyle birada bozulma yapabilmektedir 
(Priest, 2003). Ancak zorunlu aerobik bakteriler oldukları için biranın oksijen ile 
temasının olmadığı durumlarda gelişmeleri ve bozulmaya sebep olmaları zordur. 

Günümüzde Acetobacter türü içerisinde geçerli 33 ve Gluconobacter türü 
içerisinde geçerliliği kabul edilmiş 16 cins olmasına rağmen Acetobacter türün-
den 10 cins (en sık görülenleri: Acetobacter aceti, Acetobacter liqueficiens, Ace-
tobacter pastorianus ve Acetobacter hansii) ve Gluconobacter türünden sadece 1 



 Mühendislik Alanında Akademik Çalışmalar80

cins (Gluconobacter oxydans) bira bozulması ile ilişkilidir (Paradh, 2015, Priest, 
2006). Son zamanlarda Gluconobacter cerevisiae cinsinin de bira üretim ortamın-
da bulunabildiği belirtilmektedir (Spitaels vd., 2014). 

Acetobacter türü ve Gluconobacter türlerinin en önemli karakteristik özelliği 
etonolü asetik aside okside edebilmeleridir. Bu bakterilerin neden olduğu bo-
zulmalar birada asetik asit üreterek asitliğin yükselmesi, sirke ve benzeri off-fla-
vorların oluşması, bulanıklığın meydana gelmesi ve yapışkanlığın ve sünmenin 
görülmesidir (Priest, 2006, Priest, 2003). Bunun yanı sıra bira içerisinde Gluco-
nobacter türlerinin gelişim göstermesi zar oluşumuna, oksijen içeren biralarda 
bulutsu bir yapıya ve fazla miktarda dekstran üretimi sonucunda yüksek viskozi-
te ve sünmeye sebep olmaktadır (Hornsey, 2013).

Bira üretimi sırasında oksijenin ortamdan elemine edilmesi ile bu türlerin se-
bep olduğu bira bozulmaları azalmıştır. Buna rağmen bu bakterilerden kaynaklı 
bozulmalar bira fermantasyon ve depolama tanklarında ve halen fıçı biralarda 
özellikle oksijen ile temasın olduğu ve sıcaklığın nispeten yüksek olduğu dolum 
basamağında görülebilmektedir (Paradh, 2015).

1.2.2 Pectinatus spp. 
Bu grup bira içerisindeki bakteriyel bozulmaların yaklaşık %20-30 kadarını 

oluşturmakta olup genellikle pastörize edilmemiş veya flash pastörizasyon uygu-
lanmış biralardaki en önemli bozulma yapan bakterilerdir (Sakamoto ve Konin-
gs, 2003). Kesin anaerobik mezofilik bakteri olup, 15 - 40˚C aralığında optimum 
olarak 32 ˚C’de, pH 3.5 - 6 aralığında optimum pH 4.5’da gelişme göstermekte-
dirler (Tholozan v.d, 1997). Ancak etil alkol miktarı % 3.7 – 4.4 (w/v) civarına 
geldiğinde gelişmeleri yavaşlama gösterir ve etanol konsantrasyonu %5.2 (w/v) 
olduğunda gelişme gözlenmemektedir (Suzuki, 2011). Bu bakterilerin gelişme-
leri sırasında propiyonik asit, asetik asit, süksinik asit, metil merkaptan, dimetil 
sülfit ve hidrojen sülfit oluşumu görülmektedir (Jespersen ve Jakobsen, 1996).

Bira içerisinde bozulmaya Pectinatus cerevisiiphilus, P. frisingensis ve P. haika-
rae cinsi bakteriler sebep olmaktadır. Bu bakterilerin birada gelişmesi ile yüksek 
miktarlarda uçucu yağ asitleri olan propiyonik asit (>1000 mg/L), asetik asit ve 
hidrojen sülfit (20–300 μg/L) ve bulanıklık oluşması ile karakterize olmaktadır 
(Juvonen, 2015, Tholozan v.d, 1997).

Bu bakteriler tarafından yapılan bozulmalarda yaygın bir bulanıklılık ve pek 
çok yağ asitlerinin hidrojen sülfit ve metil merkaptan ile kombinasyonundan 
oluşan ağır çürük yumurta tadı ve kokusu görülmektedir (Sakamoto ve Konings, 
2003). Ayrıca bozulan birada yoğun çökelekler, bulanıklık ve küçük pıhtılaşmalar 
da görülmektedir (Suzuki, 2011). Bira içerisinde P. cerevisiiphilus ve P. frisingen-
sis gelişiminin kontrolünde pH değeri, alkol miktarı ve çözünmüş oksijen içeriği 
önemli faktörleri oluşturmaktadır. 

1.2.3. Megasphaera
Bira bozulmalarında %2-7 oranında paya sahip olan Megasphaera spp. türü-

nün en önemli üyesi Megasphaera cerevisiae olup M. sueciensis ve M. paucivorans 
cinsleri de etkilidir. Kok şekilli, kesin anaerobik, hareketsiz, spor oluşturmayan 



Özlem YALÇINÇIRAY 81

ve düşük pH derecelerine (pH < 4.1 ) karşı hassas olan bu bakterilerin gelişimi 
%3.5 (w/v) etanol konsantrasyonunda inhibe olmaktadır. Şerbetçi otu bileşik-
lerini oldukça tolere edebilen bu bakteri düşük alkollü biralarda ve pastörize 
edilmemiş biralarda bozulmaya sebep olmaktadır (Suzuki, 2011, Jespersen ve 
Jakobsen, 1996).

Bu bakteriden kaynaklanan bozulmalarda özellikle bütirik asit ve diğer kısa 
zincirli yağ asitleri ve yüksek miktarda bulanıklık oluşmaktadır (Juvonen, 2015, 
Suzuki, 2011). Ayrıca bakteri gelişmesi sonucunda bütirik asidin yanı sıra daha 
düşük miktarlarda asetik asit, valerik asit, kaproik asit ve aseton oluşumu da gö-
rülmektedir. Oluşan hidrojen sülfür nedeni ile çok ağır koku oluşumu ve bira ta-
dında değişiklikler meydana gelmektedir (Sakamoto ve Konings, 2003).

1.2.4. Diğer Gram negatif bakteriler
Birada yukarıda belirtilen bakteriler dışında ayrıca Zymomonas spp. cinsi 

bakteriler, Zymophilus spp. Selenomonas ve bazı Enterobacteriaceae da gelişme 
gösterebilmektedir. Aerotolerant anaerobik bakteri olan Zymomonas mobilis 
şerbetçi otu bileşiklerine karşı dayanıklı olup pH 3.4’ün üzerinde gelişme gös-
terebilmektedir. Maltozu fermente edemeyen ancak glikoz ve fruktozu fermente 
edebilen seçici fermantasyon yeteneğinden dolayı lager biralarında bozulmaya 
neden olmamakta;  genellikle cider ve ale cinsi biralarda bozulmaya sebep ol-
maktadır (Priest, 2006). Yüksek miktarda asetaldehit ve hidrojen sülfür üreten 
bu bakterinin kontaminasyonu sonucunda birada esterimsi/ kükürtümsü flavor 
oluşumu ve çürük elma ile yumurta off-flavorları oluşmaktadır (Paradh, 2015, 
Sakamoto ve Konings, 2003, Jespersen ve Jakobsen, 1996). Bu bakterilerin cider 
biralarda oluşturduğu bozulmalar sonucunda cidera özgü meyvemsi tadın yerine 
çürük muz, limon, frambuaz veya çimen aromaları geçmekte, oluşan yoğun gaz 
sebebiyle yoğunluk düşmekte ve yoğun bulanıklık oluşmaktadır (Paradh, 2015).

Zymophilus spp. türü bakterilerden olan Zymophilus raffinosivorans ve Zy-
mophilus paucivorans birada gelişme gösterebilmektedir. Bu bakterinin gelişme 
şartları ve yaptığı bozulmalar da Pectinatus spp. cinsi bakterininkine çok benze-
mektedir (Juvonen, 2015, Sakamoto ve Konings, 2003). Üzerinde çok az çalışma 
yapılan ve birada çok nadir görülen bir bakteri olan Selenomonas lactiflex pH 4.3- 
4.6 aralığında gelişme göstermekte ve glukozu asetik, laktik ve propiyonik aside 
çevirmektedir (Suzuki, 2011, Priest, 2006).

Enterobacteriaceae familyası Salmonella ve Shigella gibi patojen bakterileri 
içermektedir. Ancak bu patojen bakterilerin biradaki gelişimleri gelişen teknoloji 
ve biranın antimikrobiyal özelliklerinden dolayı inhibe olmuştur (Paradh, 2015). 
Bu familyadan birada gelişebilen bakteriler Hafnia protea, Hafnia alvei, Klebsiel-
la pneumoniae, Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes’dir. Bu bakteriler 
daha çok bira şıra halindeyken bozulmaya neden olmaktadır. Bunların arasından 
sadece H. protea ve E. cloacae fermantasyondan sonra hayatta kalmayı başarabil-
mektedir. Bu bakteriler birada füzel alkoller, 2,3- butanediol, dimetilsülfat (DMS) 
ve dimetil sülfit oluşturarak bozulmaya neden olmaktadır (Jespersen ve Jakob-
sen, 1996).

H. protea ile enfekte olmuş birada yaban havucu benzeri meyvemsi koku ve 
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flavor oluşumu görülmektedir (Sakamoto ve Konings, 2003). Daha nadir olarak 
ise birada fenolik aroma oluşturmak için arpaların hücre duvarlarından elde et-
tikleri sinamik asitleri dekarboksile ederek kullanmaktadırlar. Obesumbacterium 
proteus genel olarak zararsız bir bakteri sayılmakla birlikte son üründeki füzel 
yağlarının ve dimetilsülfat (DMS) miktarının artmasına katkıda bulunmaktadır 
(Priest, 2006). Enterobacteriaceae familyasının bir diğer üyesi olan Rahnella aqu-
atalis ise şerbetçi otu katılmış ya da katılmamış şıralarda gelişme gösterebilmek-
tedir. Bu bakteri ile kontamine olmuş biralarda genellikle meyvemsi/kükürtlü 
aroma ve flavor gelişimi olmakta ve biradaki asetaldehit, diasetil, etil asetat ve 
dimetilsülfat (DMS) miktarında artış görülmektedir (Priest, 2006).

2. Yabani Maya Kaynaklı Bozulmalar:
Biracılıkta genel olarak üretilecek biranın türüne bağlı olarak Saccharomyces 

cerevisiae ve Saccharomyces pastorianus cinsi mayalar kullanılmaktadır. Biracı-
lıkta yabani mayalar ise biraya isteyerek katılmayan ve gelişmesi tamamen kont-
rol altında bulunmayan bütün mayaları kapsamaktadır. Bu tanıma göre biracılık-
ta kullanılan ancak elde edilmek istenilen türde bira üretimine uygun olmayan 
maya suşları da yabani maya sayılmaktadır (Liu, 2015, Priest, 2006).

Yabani bira mayaları biraya genel olarak havadan, ham maddelerden veya 
bira fabrikası içerisindeki çapraz kontaminasyonlardan bulaşabilmektedir. Bira-
yı bozan mayalar Saccharomyces cinsi olanlar ve Saccharomyces cinsi olmayanlar 
olarak iki grupta incelenebilmektedir (Pham vd. 2011, Jespersen ve Jakobsen, 
1996).

Yabani mayalardan kaynaklı bira bozulmaları sonucunda birada pek çok çeşit 
yabancı tat ve koku oluşturmakla birlikte yabancı mayalar diyastaz aktivitesi ve 
proteolitik aktiviteye zarar vererek pus ve bulanıklığa neden olmaktadır. Buna ek 
olarak yabancı mayalar biranın flokülasyon karakteristiklerini değiştirmekte ve 
ayrıca kültür mayası ile rekabet ederek fermentasyonun yönüne zarar vermek-
tedir (Pham, 2011, Bamforth, 2009). Biralarda yabancı maya bulaşması sonucu 
genellikle ferulik ve sinamik asitlerin karboksilasyon reaksiyonları meydana 
gelmekte ve fenolik off-flavorlar ve ek olarak asetik asit ve esterler aromaları 
oluşmaktadır (Pham vd. 2011). Son üründe yabancı maya gelişmesi sonucunda 
protein, polifenol ve polisakkaritlerin mayalar tarafından kullanılması, ferman-
tasyon sırasında SO2 üretmeleri sonucunda aromadaki bozulmaların yanı sıra; 
bira stabilitesinin bozulması bulanıklık oluşumu, köpük stabilitesinin ve renk 
özelliklerinin bozulması da karşılaşılan sorunlar arasındadır (Liu, 2015).

Fermentatif özellikte olan Kluyveromyces, Saccharomyces, Torulaspora ve Zy-
gosaccharomyces gibi mayalar kültür mayası ile rekabet edebilmekte, onlardan 
daha hızlı gelişme gösterebilmekte ve hatta kültür mayalarını öldürerek yerleri-
ne geçebilmektedir. Bu durum fermantasyonda ciddi sorunlara neden olabilmek-
tedir (Priest, 2006). Bu yabani mayalar genel olarak birada topaklaşmadıkları 
veya durultma ajanları ile interaksiyona girmedikleri için dinlendirme olgunlaş-
tırma aşamasına da geçmektedirler. Biranın organoleptik özelliklerini bu ikinci 
fermantasyon aşamasında bozmaktadırlar. Ayrıca pus ve bulanıklığa da neden 
olmaktadırlar (Canbaş, 1986).
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Genel olarak birada enfeksiyonlar Saccharomyces spp. olan mayalardan kay-
naklanmaktadır. Saccharomyces cinsi yabani mayaların arasında en çok izole edi-
lenler Sacch. diastaticus, Sacch. pastorianus, Sacch. ellipsoideus ve Sacch. williau-
nus cinslerine aittir (Jespersen ve Jakobsen, 1996).

Bu mayaların yaptığı enfeksiyonlar çoğunlukla birada fenolik off-flavorlara ve 
son biranın çok zayıf özellikte olmasına neden olmaktadır. Bu mayaların ferulik 
asit ve trans-sinamik asitler gibi fenolik asitleri dekarboksile etme özelliklerin-
den dolayı fenolik off-flavorlar oluşmaktadır. Glukozaminlerin nişasta dallarını 
dekstrinlere parçalaması ve normalde kültür mayalarının kullanmadığı dekstrin-
leri bu yabani mayaların kullanması nedeniyle zayıf özellikte biralar oluşmakta-
dır (Liu, 2015, Jespersen ve Jakobsen, 1996).

Saccharomyces cinsi olmayan mayalar ise genellikle kesin aerobiktir ve şekerle-
ri anaerobik koşullarda fermente edemezler. Bu nedenle biranın oksijen ile teması 
olmadığı sürece bu mayalar birada çok büyük problemler yaratmamaktadırlar. 

Pichia membranefaciens ve Hansenula anomala biracılıkta en sık görülen 
kontaminant mayalardır. Saccharomyces cinsi olmayan mayalar sınıfına giren di-
ğer mayalar ise Torulaspora, Debaryomyces, Filobasidium, Schizosaccharomyces, 
Hanseniaspora, Kluyveromyces, Brettanomyces, Zygosaccharomyces, Kloeckera ve 
Candida cinsi mayalardır. Candida spp. cinsi mayalar içinde C. mycoderma ve C. 
krusei cinsi mayalar birada bozulma yapan mayalar olarak belirtilmiştir (Kühle 
ve Jespersen, 1998, Jespersen ve Jakobsen, 1996).

Ayrıca asetik asit oluşturan Brettanomyces ve Dekkera türleri de fermentatif 
olmalarına rağmen biradaki anaerobik koşullar altında gelişme gösterememek-
tedirler. Ancak bira oksijen ile temas eder ise bu mayalar ale ve lager cinsi bira-
larda bozulmaya neden olmaktadır (Priest, 2006). Brettanomyces cinsi mayaların 
bira içerisinde malto-oligosakkaritleri fermente etmesi sonucunda zayıf karak-
terde biraların oluşmasına sebep olmaktadır (Liu, 2015). 

Pichia membranefaciens cinsi mayalar birada film tabakası oluşturmakta, bu-
lanıklık ve off-flavorlara neden olmaktadır. Debbaromyces, Pichia ve Williopsis 
gibi aerobik olan mayalar esterimsi ve mayamsı tatta off-flavorlar oluşturarak 
birada bozulmaya ve Torulopsis spp. ise zayıf özellikte biralar oluşmasına neden 
olmaktadır (Priest, 2006, Jespersen ve Jakobsen, 1996). Kluyveromyces thermo-
tolerans cinsi laktik asit üreten mayaların biraya kontamine olması sonucunda 
birada yüksek asitlik ve eksi tat meydana gelmektedir( Liu, 2015). 

3. Küf ve Mikotoksin Kaynaklı Bozulmalar:
Küfler gelişebilmek için mutlak oksijene ihtiyaç duyduklarından birada doğ-

rudan bozulma yapan mikroorganizmalar olarak kabul edilmemektedirler. Ancak 
bira ham maddelerinde gelişebildikleri ve bu yolla bozulmaya neden oldukları için 
indirekt bozucu mikroorganizmalardır (Bamforth, 2009). Mikotoksinler ise bira 
üretim prosesi süresince stabil bileşikler olup, bulaştığı noktadan son ürüne kadar 
birada varlıklarını sürdürebilmektedirler. Bira üretimi sırasında küf veya miko-
toksin bulaşmış hammaddelerin kullanılması hem maltlama hem de bira üretimi 
sırasında kalite düşüklüklerine sebep olacağı gibi, mikotoksinlerin toksik ve kan-
serojenik etkisinden dolayı insan sağlığına da zarar vermektedir (Laitila, 2015).



 Mühendislik Alanında Akademik Çalışmalar84

Biranın ham maddesi olan arpa, hem depolama hem de malt üretimi sırasında 
küf kontaminasyonuna uğrayabilmektedir. Bu arpa, malt ve malt katkılarının bira 
üretiminde kullanılması sonucu bira üretiminde de küf ve küf kaynaklı metabo-
litlere rastlanabilmektedir (Laitala, 2015). Biralara küf bulaşması sonucunda 
biranın gaz stabilitesinde azalma, ambalajlanmış birada fışkırma gibi problemle-
rin yanı sıra oluşan mikotoksinler de biracılıkta sorun oluşturmaktadır (Gümüş, 
2002).

Biracılıkta en fazla sorun oluşturan küfler Aspergillus, Penicillium ve Fusari-
um cinsi küfler olup bu küflerin ürettikleri mikotoksinler ise aflatoksinler (AFs), 
okratoksin A (OTA), patulin (PAT), deoxynivalenol (DON), zearalenon (ZEN) ola-
rak adlandırılmaktadır. Bu küfler ve mikotoksinler bira içerisine arpa, malt, şer-
betçiotu ve diğer katkılar gibi ham maddelerden bulaşabilmektedir (Pascari vd. 
2018).

Arpa ve malttaki fungal enfeksiyonlar genel olarak Fusarium cinsi küflerden 
kaynaklanmaktadır. Fusarium cinsi küfler birada fışkırma probleminin doğru-
dan nedenidir. Fusarium cinsi küfler çimlendirme aşamasında gelişme göstere-
rek arpanın çimlenme kapasitesini düşürmekte, arpa rengini değiştirmekte ve 
off-flavor oluşumuna neden olmaktadır (Wolf-Hall, 2007). Ayrıca Nigrospora ve 
Trichoderma türlerinin üyeleri de birada fışkırmaya neden olmaktadır. Bunların 
yanı sıra bozulma yapan küfler arpalarda Alternaria, Cladosporium, Epicoccum, 
depolarda ve silolarda ise genellikle Aspergillus, Eurotium ve Penicillium cinsleri-
dir (Sarlin v.d. , 2005).

The Analysis Committee of the European Convention (EBC)’nin yaptığı bir 
araştırmaya göre biracılıkta ham maddelerde ve katkılarda sıklıkla görülen mi-
kotoksinler ise Aflatoksinler (AFB1, B2, G1, G2), Okratoksin A (OTA), Tricothece-
nes, Zearalenone ve Fumonisins (B1, B2)dir ( Pascari vd., 2018, Mѐlotte, 2004).

Birada en sık görülen mikotoksin okratoksin A olup, bunun bir kısmı bira 
üretimi sırasında parçalanmakta, bir kısmı ise son ürüne geçmektedir. Küflü 
arpadan kaynaklı mikotoksinler sağlık üzerine olumsuz etki yapmakla birlikte, 
aynı zamanda bira aromasına ve diğer duyusal kalite özelliklerine de olumsuz 
etki yapmaktadır (Gümüş, 2002). Okratoksin A bir depo mikotoksini olup ayrıca 
çimlendirme aşamasında da oluşabilmektedir. Bu mikotoksin genel olarak Peni-
cillium verrucosum ve bazı Aspergillus cinsi küflerden kaynaklanmaktadır. Malt 
katkısı olarak kullanılabilen darıda görülebilen Fumonisins mikotoksini Fusari-
um moniliforme tarafından, aynı şekilde hububatlarda görülen Zearalenone mi-
kotoksini de Fusarium çeşitlerinden F. culmorum, F. graminearum ve F. crookwel-
lense tarafından üretilmektedir ( Mѐlotte, 2004).

Fusarium graminearum ve Gibberella zeae başta olmak üzere pek çok Fusari-
um cinsi küf (Fusarium avenaceum, Fusarium culmorum ve Fusarium poae) hu-
bubatlarda “Fusarium head blight” hastalığına neden olmaktadır (Pascari, 2018, 
Schmale ve Bergstrom, 2003). Bu hastalık aynı zamanda FHB veya Scap olarak da 
bilinmektedir. FHB hastalığının biracılık endüstrisine en önemli etkisi çimlenme 
oranının ve dolayısıyla malt kalitesinin düşmesi ve arpalarda ağırlık kaybına ne-
den olarak ekonomik zarara neden olarak verimliliğin azalması olmakla birlikte 
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daha önemli etkileri insan sağlığı üzerine görülmektedir. FHB hastalığı ile küfler 
ve mikotoksin kontaminasyonları arasında ilişki mevcuttur. FHB hastalığı ile po-
zitif korelasyonu bulunan başlıca mikotoksin Fusarium graminearum küflerinin 
ürettiği deoxynivalenol (DON)’dur (Priest, 2006). Bu mikotoksin; hem insan ve 
hayvanlarda sindirim sistemine etki ederek insanlarda kusma, bulantı, ağrı ve 
ateşe sebep olmakta aynı zamanda nörotoksik, immunosupresif ve teratojenik 
ve kanserojenik etki de göstermektedir (Pascari vd. 2018). FHB hastalığı görülen 
hububatlarda ayrıca trichothecene cinsi mikotoksinlerden nivalenol, diacetoxys-
cirpenol ve zearalenone cinsi mikotoksinler de izole edilmiştir (Wolf-Hall, 2007).

FHB hastalığı ile enfekte olmuş arpalardan üretilen malttan yapılan biralarda 
şıra kompozisyonunda çözünebilen azotlu bileşikler ve karbonhidratlar açısın-
dan değişmeler meydana gelmektedir. Ayrıca küf tarafından proteaz enzimleri 
salgılanabilmekte ve bu da son biranın renginde, aromasında, tekstüründe ve kö-
pük karakteristiğinde bozulmalara neden olmaktadır (Wolf-Hall, 2007).

Bira üretimi sırasında mikotoksinlerin varlığı sağlık üzerine etkili olmanın 
yanı sıra üretimde fermantasyon süresince maya metabolizmasını ve viyabili-
tesini, biyokütle artışını ve metabolik aktivitesini baskılamak gibi sorunlara da 
neden olmaktadır. Aflatoksin (AFB1), ve Tricothecenes fermantasyon sırasında 
alkol hidrojenaz aktivitesini inhibe etmekte ve düşük CO2 salınımına sebep ol-
maktadır. Bunun sonucunda da birada köpük kalitesi bozulmakta ve alkol mikta-
rı azalmaktadır(Laitila, 2015). 

Küf veya mikotoksin bulaşmış ham maddelerden bira üretimi yapılması du-
rumunda; bu mikotoksinlerin dekontaminasyonu veya mikotoksinlerden korun-
mak için bira üretimi sırasında fungusit uygulaması, malt üretimi ve bira üretimi 
sırasında laktik asit bakterileri veya bazı özel maya suşlarının kullanılması, ozon-
lama, arpa tanelerine sıcak su uygulaması gibi çeşitli önlemler uygulanmaktadır 
(Pascari vd, 2018). 

Sonuç
Bira malt, şerbetçi otu, su ve mayadan üretilen, Dünya’da en çok tüketilen 

alkollü içkilerden birisidir. Bira içerisindeki şerbetçi otu ve acılık bileşenlerinin 
antimikrobiyal etkisi, düşük pH değeri, CO2 ve alkolün varlığı ile bira- oksijen te-
masın minimum düzeyde olması başta patojen bakteriler olmak üzere pek çok 
mikroorganizma gelişmesini önlemektedir. Buna rağmen düşük alkollü yada al-
kolsüz biralar bozulmaya karşı daha dayanıksız olmakta ve bira içerisinde çeşitli 
bakteriler, mayalar ve küfler bira içerisinde gelişebilmekte ve faaliyetleri sonu-
cunda birada bozulmaya sebep olabilmektedir. Bira içerisinde doğrudan en fazla 
miktarda bozulmaya sebep olan mikroorganizmalar Gram pozitif bakterilerden 
Lactobacillus, Pediococcus, Micrococcus ve Staphylococcus türleri; Gram negatif 
bakterilerden Zymomonas, Enterobacteriaceae , Pectinatus , Megasphaera, Sele-
nomonas ve Zymophilus türleri; yabani mayalardan Debaromyces , Dekkera , Pi-
chia , Hanseniaspora , Kluyveromyces , Torulaspora ve Williopsis türleridir. Bira 
içerisindeki olumsuz koşullardan ve oksijen eksikliğinden dolayı dolayı küfler 
birada doğrudan bozulma yapan mikroorganizmalar olarak kabul edilmemekte 
ancak kullanılan ham maddede kendileri ya da metabolitleri olan mikotoksinle-
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rin hem insan sağlığına hem de bira kalitesine olan olumsuz etkileri sebebiyle 
indirekt bozucu mikroorganizmalar olarak kabul edilmektedirler. Bira içerisinde 
en sık görülen küf Fusarium cinsi olup birada en sık rastlanılan mikotoksin ise 
deoxynivalenol (DON)’dur.

Genel olarak bira içerisinde mikroorganizmaların gelişmesi sonucu ortaya çı-
kan kalite düşüklükleri istenmeyen tat ve aroma bileşikleri, köpürme ve köpük 
problemleri, bulanıklık ve tortu yaya yüzeyde film tabakası oluşumu, bira asitli-
ğinde meydana gelen problemler, renk bozuklukları gibi alt başlıklar altında top-
lanabilmektedir. Bira içerisinde gelişme gösteren mikroorganizmalara rağmen 
bira genel olarak mikrobiyal stabilitesi yüksek bir içecek olarak kabul edilmekte 
ve gelişen biracılık teknikleri, yeni ambalajlama teknolojileri ve gelişmiş hijyen, 
sanitasyon yöntemleri ile bira sanayinde mikrobiyal bozulmalar da giderek azal-
maktadır.
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JEOFİZİK YÖNTEMLERİN YERALTISUYU 
KİRLİLİĞİ ARAŞTIRMALARINDAKİ 

UYGULAMALARI

Alperen ŞAHİNOĞLU 

1. GİRİŞ
Jeofizik yöntemlerden biri olan elektrik özdirenç (rezistivite) yöntemi ile 

yeraltına ait parametrelerin belirlenmesi uzun yıllardan beri yapılmaktadır. İlk 
defa 1915 yılında Wenner tarafından uygulanan özdirenç yöntemi, Schlumber-
ger, 1920 tarafından geliştirilmiş ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bilgisayar 
ve jeofizik cihaz teknolojisinin gelişmesiyle elektrik özdirenç yöntemi, yeraltının 
özdirenç değişimlerinin bir, iki ve üç boyutta incelenmesine olanak vermekte-
dir. Böylelikle yönebağımlı ve tekdüze olmayan yeraltının gerçeğe daha yakın 
özdirenç değişimleri incelenebilmiştir. İlk olarak bir boyutlu (1B) olarak düşey 
elektrik sondaj (DES) yöntemleri ile incelenen bu değişimler, 1990’lı yıllardan iti-
baren iki boyutlu (2B) ve üç boyutlu (3B) araştırmalara doğru gelişmiştir (Berge, 
2002; Drahor vd., 2004). 

Klasik bir yöntem olan elektrik özdirenç yöntemi, jeolojik sorunların çözü-
münde jeoloji mühendisleri tarafından başvurulan başlıca yöntemler arasında 
yer almaktadır. Kayaçların yatay veya düşey yöndeki elektriksel iletkenlik farkla-
rından yararlanarak jeolojik yapının ortaya konması elektrik özdirenç yöntemle-
rin uygulamasındaki temel amaçtır.

Mühendislik yapılarında zemin araştırmaları, yeraltı suyu ve çevre kirliliği 
araştırmaları, yeraltı suyu ve jeotermal kaynak aramaları, maden arama, arke-
olojik aramalarda ve petrol aramalarında kullanılmaktadır. Bu açıdan uygulama 
alanlarının çokluğu ile hâlâ güncel olan bu yöntem; gelişmiş ölçme cihazlarının 
modelleme aşamasında ileri teknikler kullanılarak uygulandığında oldukça iyi 
sonuçlar verebilmektedir. İki boyutlu (2B) ve üç boyutlu (3B) çözüm yöntemleri-
nin uygulanması son yıllarda bu yöntemin etkinliğini arttırmaktadır. İki boyutlu 
(2B) modellemenin kullanılması ise artık standart hale gelmiştir.

2B etütlerin uygulanması, çözünürlük gücünün artmasına paralel olarak öl-
çülerin süratle alınması ve değerlendirilmesi konusunda jeofizik mühendislerine 
önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Elektrotların aynı kotta olması, nehire paralel 
açılım gibi geleneksel 1B etütlerde karşılaşılan kısıtlamalar da büyük ölçüde or-
tadan kaldırılmıştır (Aksu, 2006).

Son yıllarda, elektronik ve bilgisayar bileşenlerinin evrimi, bir doğrultu bo-
yunca sondaj-profil ölçüsü almayı sağlayacak otomatik olarak değiştirilebilen 
çok-elektrotlu özdirenç ölçü yönteminin (elektrik özdirenç görüntüleme de de-
nilmektedir) geliştirilmesine de olanak sağlamaktadır. Bu şekilde ölçülen görünür 
özdirenç (GÖ) yapma-kesit (pseudo-section) verileri sayesinde, bir ters çözüm 
algoritması ile yorumlanarak profil boyunca olası belirti yerlerini gösteren özdi-
renç-derinlik kesitleri elde edilmektedir (Bernard vd. 2004).

CHAPTER 
7
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Çok-elektrotlu özdirenç ölçü yöntemi, konusunda ilk çalışma Van Overmeeren 
ve Ritsema (1988) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmanın ardından  Griffiths vd., 
(1990) ve Dahlin (1996) yaptıkları çalışmalar ile özdirenç yönteminin gelişmesi-
ne katkıda bulunmuşlardır. Son 4-5 yıl içerisinde ise, bu yöntem geniş kapsamlı 
olarak tartışılmakta ve kullanılmaktadır. Yöntemin uygulanmasının ülkemizde de 
yaygınlaşmaya başladığı görülmektedir.   

Çok-elektrotlu özdirenç yöntemi; eşit aralıklı (örneğin 5 m) olarak çakılmış 
elektrotlar ile bu elektrotların bağlantısını sağlayan çoklu bir kablodan (birçok tel 
içeren) oluşmaktadır. Özdirenç ölçü aleti içinde, bu elektrotların önceden tanımla-
nan ölçü alım sıralamasına göre (akım ve gerilim elektrotlarının belirlenen bir sis-
temde numaralandırıldığı bir dosya) değiştiren ve saklayan bir hafızadan oluş-
maktadır. Akım (A,B) ve gerilim (M,N) elektrotlarının çeşitli kombinasyonları ile 
karmaşık bir sondaj-profil kesiti, kablonun toplam boyuna bağlı olan en büyük 
araştırma derinliği ile elde edilmektedir (Bernard vd., 2004).

İki boyutlu elektrik özdirenç yönteminde, araziden ölçülen görünür özdirenç 
değerlerinden yeraltının gerçek model parametrelerine ulaşmak hedeflenmektedir. 
Shima ve Sakayama (1987) belli bir elektrot sayısı ile çevrelenen çalışma alanının iki 
boyutlu bir özdirenç kesitini oluşturmak için kullandıkları tekniği ilk olarak “Özdi-
renç Görüntüleme” olarak adlandırmışlardır. Bu terimin kullanımı, özdirenç metodu 
ile X-ışını görüntülemesine benzer bir çözünürlükte sonuçların elde edilmesiyle ye-
rine daha iyi oturmuş ve elde edilen çözünürlüğün geleneksel özdirenç yöntemine 
göre daha iyi ve kullanılabilir sonuçlar verdiği görülünce de bu yöntemin tercihi di-
ğer jeofizik yöntemlere oranla artmıştır (Sasaki, 1992). Bunu takiben özdirenç yön-
temi; gelişen veri toplama ve değerlendirme aşamaları ile günümüzde yeraltının iki 
ve üç boyuttaki özdirenç dağılımını gerçeğe çok yakın şekilde verebilmekte ve bu 
sebeple de birçok jeolojik sorunun çözümünde kullanılır hale gelmiştir (Şekil-1). 

 
Şekil-1. Çok-elektrotlu özdirenç görüntüleme yönteminin bazı uygulama alanları 

(Bernard vd., 2008)

Son yıllarda, 2B özdirenç görüntüleme yöntemleri, geleneksel özdirenç son-
daj veya profil araştırmalarının yetersiz kaldığı karmaşık yeraltı jeolojisine sahip 
bölgeleri haritalamak için kullanılmaktadır. 2B özdirenç veri toplama, hidrojeo-
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lojik, çevre ve mühendislik amaçlı çalışmalar için oldukça faydalıdır (Griffiths ve 
Barker, 1993).

Birçok jeolojik malzemenin özdirenç değerleri hemen hemen aynı özdirenç 
aralıklarına girmektedir. Bu durum araştırmacılara, çok önemli bir bilgi sağla-
maktadır. Ancak elektrik özdirenç yöntemi kullanılarak yapılan etüt sonucunda 
hesaplanan özdirenç değeri ile araştırma alanında ne tür kayaçların olduğunun 
belirlenmesi doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Bu sonuca varmadan önce jeofi-
zik mühendisinin çalışma alanına ait varsa jeoloji haritaları, raporlar ve sondaj 
bilgilerini de değerlendirmesi uygun olacaktır. Bu noktada imkan dahilinde ise, 
ölçüm çalışmasının bir jeoloji mühendisi ile birlikte yapılması uygun olacaktır. 
Daha sonra elektrik özdirenç verisinin yorumlamaları yapılabilir ve çalışma ala-
nındaki jeolojik birimler hakkında doğru sonuca ulaşılabilir.

Bu yazı kapsamında; çok-elektrotlu yöntemin genel özellikleri ve kullanılan 
ekipmanlar, ölçüm yöntemi, güvenilirliği, yeraltı suyu ve çevre kirliliği araştırma 
alanlarındaki uygulamaları ele alınmıştır.

2. ELEKTRİK ÖZDİRENÇ (REZİSTİVİTE) YÖNTEMİNİN ESASLARI
Çalışma alanının jeolojik yapısının ortaya konulabilmesi için uygulanacak bir-

çok jeofizik yöntem bulunmaktadır. En yaygın olan ölçüm yöntemi, iki akım elekt-
rotu (A,B) ile yeraltına elektriğin gönderilmesi ve iki potansiyel elektrot (M,N) ile 
bu akımın meydana getirdiği potansiyel dağılımının yüzeyden yapılan ölçümler 
yoluyla belirlendiği elektrik özdirenç yöntemidir (Şekil-2).

Yapay kaynaklı elektrik özdirenç yönteminde çalışma sahasındaki jeolojik 
problemlerin farklı olması durumunda ise farklı ölçüm teknikleri geliştirilmiştir. 
Sabit bir noktadan simetrik açılım yapılarak yerin düşey yöndeki değişimini iz-
lenmesi amacıyla geliştirilen düşey elektrik sondaj (DES) ölçümü, yanal süreksiz-
liklerin araştırılması için geliştirilen profil (yatay kaydırma) ölçümü, hem yanal 
hem düşey yöndeki değişimlerin saptanması amacıyla geliştirilen sondaj-profil 
ölçümü özdirenç yönteminde kullanılan ölçüm teknikleridir. 

 
Şekil-2. Özdirenç yönteminin arazi uygulaması (Robinson ve Coruh, 1988)
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DES ölçümü, akım elektrotları arasındaki uzaklığın arttırılması, akımın de-
rinlere inmesine dolayısıyla daha yeraltının daha derinlerde bulunan yapıların 
özdirenç özellikleri hakkında bilgi toplanmasına imkan sağlamaktadır. Böylece 
sabit bir noktanın düşey yöndeki değişimi belirlenmiş olmaktadır. 

Profil ölçümü, bir hat boyunca yanal süreksizliklerin belirlenmesi amacıyla uy-
gulanmaktadır. Araştırılmak istenilen derinliğe göre belirlenmiş sabit bir elektrot 
aralığı ile kurulan dizilim her ölçüden sonra profil boyunca kaydırılarak ölçme işle-
mi sürdürülmektedir. Bu ölçü tekniği daha çok kırık-çatlakların, fayların yerlerinin 
belirlenmesinde ve dayk gibi yapıların araştırılmasında kullanılmaktadır.

Sondaj-Profil ölçümünde, sondaj ve profil ölçü teknikleri birlikte kullanılmak-
tadır. Bir hat boyunca belirlenmiş noktalar üzerinde ölçülmüş DES değerleri bir-
likte sunulmaktadır. Bu yöntem ile yeraltında hem yanal hem de düşey yöndeki 
özdirenç dağılımı belirlenmektedir.

Jeofizik ölçümlerde, genel dizilim yerine akım ve potansiyel elektrotlarının 
yerleri değiştirilerek türetilmiş özel dizilimler kullanılmaktadır. Bu dizilimlerin 
özellikleri göz önünde bulundurularak karşılaşılan jeolojik probleme göre sonuca 
gitmede en etkili olan dizilim seçilmektedir. Klasik elektrot dizilimlerinden birkaç 
türü, simetri merkezine göre bir çizgi boyunca dizilen Schlumberger ve Wenner 
dizilimleridir. Bir başka yaygın kullanılan dizilim türü ise Dipol-Dipol’dür.

Schlumberger elektrot diziliminde, genellikle düşey elektrik sondaj (DES) 
ölçüm tekniği ile birlikte kullanılmaktadır ve yatay veya yataya yakın tabaka sı-
nırlarının derinlik ve özdirençlerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu di-
zilimin arazide uygulanması oldukça pratiktir ve bu nedenle çok yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Wenner dizilimine göre daha yeraltının daha derinlerinden 
bilgi alınmasına imkan sağlamaktadır. Bu dizilim de elektrotlar düzgün bir çizgi 
üzerine simetrik olarak akım elektrotları dışarıda potansiyel elektrotları içerde 
olmak üzere yerleştirilmekte ve simetri merkezi olan ölçü noktasındaki elekt-
rik alan ölçülmektedir (Şekil-3). Potansiyel elektrotları arasındaki mesafe akım 
elektrotları arasındakine göre daha azdır. Ölçme işlemi esnasında potansiyel 
elektrotlarının yer değiştirmesine gerek yoktur. Hem sığ hem de derin araştırma-
larda kullanılabilmesi, birçok teorik değerlendirme eğrisinin bulunması, daha az 
kablo ve personel gerektirmesi Schlumberger diziliminin diğer dizilimlere göre 
üstünlükleridir. 

Wenner diziliminde, akım elektrotları dışarıda, potansiyel elektrotları içeride 
ve birbirlerinden eşit uzaklıkta olmak üzere dizilmektedir. Dıştaki iki elektrottan 
yere akım verilmesi sağlanır. İç kısımda  yer alan iki elektrottan ise verilen akı-
mın yarattığı gerilim alanı ölçülmektedir (Şekil-3). 

Wenner elektrot diziliminde, düşey süreksizliklerin belirlenmesi için kaydır-
ma ölçü tekniği kullanılarak oldukça hassas bir şekilde yapılabilmektedir. Ölçüm 
işlemi elektrot arası mesafe değişmeden profil boyunca kayarak veya ölçü nok-
tası etrafında simetrik biçimde açılarak devam etmektedir. Yanal yöndeki deği-
şimler bu dizilimle daha kolay saptanmaktadır. Ancak, bu dizilim geometrisinde 
araştırma derinliği diğer yöntemlere göre daha azdır (akım elektrotları arasın-
daki uzaklığın yaklaşık üçte birine kadar derinlikten bilgi alınabilmektedir). Bu 
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yöntemin nüfuz derinliği az olduğundan sığ yapıları yüksek çözünürlükle belirle-
yebilmektedir (Wightman vd., 2003). Daha fazla kablo ve personel gerektirmesi 
bu dizilimin diğer dezavantajıdır. Dizilimin gürültüye karşı daha az duyarlı olma-
sı ise sağlamış olduğu avantajıdır. 

Dipol-Dipol elektrot dizilimi, nüfuz derinliği en fazla olan dizilimdir, ayrıca 
düşey süreksizliklerin belirlenmesinde oldukça duyarlıdır. Bu dizilim, dayk ve 
boşluklar gibi derindeki ayrımlılığın önemli olmadığı düşey yapıların haritalan-
masında iyi sonuçlar vermektedir (Şekil-3). 

 
Şekil-3. Elektrik özdirenç ölçümlerinde elektrot dizilimleri (Wightman vd., 2003)

3. ÇOK-ELEKTROTLU ELEKTRİK ÖZDİRENÇ YÖNTEMİNİN ESASLARI
Son yıllarda, elektronik ve bilgisayar bileşenlerinin evrimi, bir doğrultu bo-

yunca sondaj-profıl ölçüsü alınmasını sağlayacak otomatik olarak değiştirilebi-
len çok-elektrotlu özdirenç ölçü sisteminin geliştirilmesine olanak sağlamıştır. 
Elde edilen görüntü (görünür özdirenç yapma kesiti) bir ters çözüm algoritması 
ile işlenerek, profil boyunca belirtilerin özdirenç-derinlik değerleri hesaplanmak-
tadır (Bernard vd., 2004).

Çok-elektrotlu özdirenç yönteminde; eşit aralıklı (örneğin 5 m) olarak ve bir 
hat boyunca yere çakılmış elektrotlar ile bunların bağlantısını sağlayan çoklu kab-
lodan (birçok tel içeren) oluşmaktadır. Elektrot sayısı, çalışma amaç ve kapsamına 
göre farklı olabilmektedir. Üreticiler genel olarak 28, 56, 84 ve 112 elektrotlu veya 
20, 30, 50 elektrotlu düzenekler üretmektedirler. 

Özdirenç ölçü aleti içinde, bu elektrotların önceden tanımlanan ölçü alım sıra-
lamasına göre (akım ve gerilim elektrotlarının belirlenen bir sistemde numara-
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landırıldığı bir dosya) değiştiren ve saklayan bir hafızası vardır. Akım (A,B) ve ge-
rilim (M,N) elektrotlarının çeşitli kombinasyonları ile karmaşık bir sondaj-profıl 
kesiti, kablonun toplam boyuna bağlı olan en büyük araştırma derinliği ile elde 
edilmektedir. Çeşitli elektrot dizilimleri (Wenner-Schlumberger, Dipole-Dipole 
vb.) kullanılabilir (Bernard vd., 2004). 

Çok-elektrotlu yöntemde, ölçü cihazı bilgisayar kontrollüdür (Şekil-4 ve Şe-
kil-5). Tüm elektrotlar tek kablo ile ölçü cihazına bağlandıktan sonra, istenilen 
elektrot dizilimi için sıralı olarak ölçü alınmaktadır. Sonuç olarak, belirli istasyon-
larda (noktalarda) ve belli AB/2 değerleri için ölçümü ve doğrudan sondaj-profil 
ölçüsü alınmakta ve bu veriler ile yapma kesit elde edilmektedir. 

Şekil-4. Yöntemin ana bileşenleri ve elde edilen 2B görüntü (Tapiasa vd., 2006’dan 
uyarlanmıştır)

Günümüzde çok-elektrotlu ölçü cihazları sayesinde, ölçü alımı hızlı ve kolay 
olmaktadır. Bu nedenle, sondaj-profil ölçüsü yaygın olarak kullanılan teknik ol-
muştur. Bu yöntem ile elde edilen verilerden yeraltının hem düşey hem de yatay 
yöndeki özdirenç yapısı hakkında bilgi alınabilir. Yöntem sondaj ve profil ölçü 
yöntemlerinin avantajlarını kapsamaktadır (Candansayar, 2005). 

Sondaj-profil ölçü tekniği ile edilen veriler, hem yanal yönde hem de düşey 
yönde yer altının 2B özdirenç yapısı hakkında bilgi vermektedir. Bu yöntem ile 
ölçülen GÖ (görünür özdirenç) değerleri ile yapma-kesit çizilebilmektedir ve çi-
zilen bu veriler üzerinden nitel yorumlar yapılabilmektedir. Nicel yorum yapıla-
bilmesi için ise, GÖ yapma kesit verilerinin 2B ters çözümünün yapılması gerek-
mektedir (Candansayar, 2005).

Çok elektrot ünitesi, birçok okumanın sırayla alınabilmesini sağlayacak şekilde 
geliştirilmiştir. Bu özellik sayesinde, toplam ölçü süresi çok büyük oranda düşür-
mektedir. Buna benzer yeni tasarımlar sayesinde, günümüzde jeolojik yapıların 
yüzeyden aydınlatılmasına 2B ve 3B çözümler getirmektedir.
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Şekil-5. Çok-elektrotlu elektriksel özdirenç yöntemi ile arazide ölçü alımı

4. YERALTI SUYU KİRLİLİĞİ ARAŞTIRMALARINDAKİ UYGULAMALARI
Kıyı akiferleri içerisine tuzlu su ile tatlı suyun girişimi Bernard vd., (2004) tara-

fından İspanya kıyılarında Wenner-Schlumberger dizilimi ile ölçülen sondaj-pro-
fil verilerinin 2B ters çözümü sonucu elde edilen modelde, l Ohm.m’den küçük 
değerli yerler, sedimana tuzlu suyun karıştığı yeri göstermektedir (şekil-6). Doy-
gun olmayan zon yaklaşık 20 ohm.m özdirenç değerindedir (Bernard vd., 2004). 
Şekil-7’ de, bir tuzlu su yayılımını gösterir elektrik özdirenç kesiti verilmiştir.

 
Şekil-6. Kıyı akiferleri içerisine tuzlu suyun girişi (tatlı su-tuzlu su girişimi) (Bernard vd., 

2004)

Şekil-7. Tuzlu su yayılımını gösterir elektrik özdirenç kesitleri (Beleval vd., 2003)
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Dolgu alanlardan kaynaklanan sorunlar, çevresel araştırmalarda önemli bir 
etkendir. Özellikle kentlerin yakınlarında bulunan eski ve yeni çöplük sahaları 
büyük sorunlar üretebilmektedir. Bu aşamada çöplük sahası ve yakın çevresin-
deki jeolojik özellikler oldukça önem taşımaktadır. Jeofizik araştırmalar, kirletil-
miş alanlardaki farklı sorunları belirlenmesinde yaygın olarak uygulanmaktadır. 
Elektrik özdirenç yöntemi, bu tür alanlardaki farklı sorunların belirlenmesinde 
oldukça faydalı olup, bu yöntem atık ve dolgu alan araştırmalarında sıklıkla kulla-
nılmaktadır (Drahor vd., 2004). Şekil-8 ve Şekil-9, çok-elektrotlu elektrik özdirenç 
ölçümlerinin çevre kirliliği araştırmaları amaçlı kullanımına çeşitli örneklerdir.

Şekil-8 Alpler/Fransa  atık  alanı uygulaması (Bernard vd., 2008). Atıklar: 10 Ohm.m’den 
küçük , Alüvyon: 1 000 Oh.m’den büyük

 
Şekil -9. Çanakkale düzensiz katı atık depolama alanından yayılan kirlilik (Şengül, 2004)
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5. SONUÇLAR
Dünyada ve ülkemizde genel olarak bakıldığında, jeofizik yöntemlerle araştı-

rılabilen yeraltı suyu kirliliğine neden olan faktörler şu şekilde sıralanabilir: Kıyı 
bölgelerindeki tatlı su akiferlerine tuzlu su girişimi, katı atık alanlarından kaynak-
lanan kirletici sızıntı suyu, gömülü atık alanlarından kaynaklanan kirlilik. Jeofizik 
yöntemler kirliliğin yayılımın haritalanması amacıyla kullanılabildiği gibi son yıl-
larda alternatif biçimlerde zaman içinde izleme amaçlı da kullanılmaktadır.

Çevre ve yeraltı suyu kirliliğinde oluşan kimyasal değişimler doğrudan yeral-
tındaki suyun ve içinde bulunduğu kayacın iletkenliği ile ilişkili olması nedeniyle 
elektrik ve elektromanyetik yöntemler jeofizik yöntemler içinde öne çıkmaktadır.

Çevresel araştırmalarda klasik bir yöntem olan özdirenç yöntemi, gelişmiş 
ölçme cihazlarının kullanılması ve modelleme aşamasında, gelişmiş teknikler 
kullanılarak uygulandığında oldukça iyi sonuçlar vermektedir. İki boyutlu (2B) 
ve üç boyutlu (3B) çözüm yöntemlerinin uygulanması son yıllarda yöntemin et-
kinliğini arttırmaktadır.

Çok elektrotlu özdirenç yönteminin uygulanması ile çok geniş alanlarda hız-
lı araştırmalar yapılmakta ve yeraltı ile ilgili daha fazla veri üretilebilmektedir. 
Ölçüm sonucunda elde edilen parametreler yeraltının jeolojik ve mühendislik 
özelliklerini de birlikte yansıtmaktadır. Bu nedenle; mühendislik jeolojisi araştır-
maları, çevre ve yeraltı suyu kirliliği araştırmalarında yeraltının iki ve üç boyutlu 
modellenebildiği çok-elektrotlu özdirenç ölçümlerin diğer araştırma yöntemleri 
ile birlikte uygulanışı son derece yararlı ve yerinde bir karar olacaktır.
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ÜNİVERSİTE
DERS ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN 

GELİŞİMİ VE YÖNELİMLERİNE İLİŞKİN 
LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Zeynep Ertekin ÜSTÜNTEPE, Ukbe Üsame UÇAR,  
Selçuk Kürşat İŞLEYEN

1. GİRİŞ
Çizelgeleme problemlerine ilköğretim kurumlarında, liselerde, üniversiteler-

de haftalık ders/sınav zaman çizelgelerinde, taşımacılıkta, ulaşım faaliyetlerinin 
çizelgelenmesinde, metronun gidiş-geliş saatlerinde, uçakların uçuş program-
larında, hastanelerdeki nöbetlerin çizelgelenmesinde, fabrikadaki iş vardiyala-
rında, televizyonda izlediğimiz programlara ilişkin yayın akışlarında, personelin 
nöbet çizelgelerinin hazırlanmasında ve üretim işletmeleri için vardiya çizelge-
lenmesinde yoğun bir şekilde karşılaşılmaktadır. 

Zaman çizelgeleme problemleri birçok farklı durumda karşımıza çıkmakta, eği-
tim kurumlarındaki çizelgeleme faaliyetleri de zaman çizelgeleme problemleri ola-
rak adlandırılmaktadır. Eğitim kurumlarında zaman çizelgeleme problemleri, ders 
programı çizelgeleme ve sınav çizelgeleme olarak karşımıza çıkmaktadır [1].

Ders çizelgeleme, bir çizelgeleme problemi türüdür. Bu problemlerin kendine 
özgü kısıtları vardır. Bunlar sıkı(hard) ve esnek(soft) kısıtlar olarak ikiye ayrı-
lırlar. Sıkı kısıtlar; problemin çözümü sırasında kesinlikle karşılanması gereken 
kısıtlarken; esnek kısıtlar, problem çözümünde karşılanması zorunluluk gerek-
tirmeyen fakat çözülmesi halinde çözümün kalitesini artıran kısıtlardır. 

Eğitim kurumlarına ait ders çizelgeleme problemleri ise kendi içerisinde iki-
ye ayrılmaktadır; okul çizelgeleme problemleri ve üniversite çizelgeleme prob-
lemleri. Üniversite çizelgeleme problemi ise, ders çizelgeleme problemi ve sınav 
çizelgeleme problemi olmak üzere ikiye ayrılmıştır [2].

Problemlerde amaç fonksiyonları birbirinden farklılık gösterebilir [3]. Ele 
alınan kurumların istekleri doğrultusunda amaç fonksiyonlarında değişimler 
gözlenebilmektedir. Bazı kurumlar öğrencilerin tercihlerinin maksimizasyonunu 
amaç fonksiyonu olarak kullanırken, bazı kurumlarda da öğretim elemanı tercih-
lerinin ihlallerinin minimizasyonu amaç fonksiyonu olarak kullanılabilir.

Çalışmanın ikinci bölümünde eğitimde çizelgeleme problemleri ve ilgili özel-
likleri tartışılmış, üçüncü bölümde literatürün yöneldiği konulara ilişkin bilgiler 
verilmiştir. Dördüncü ve son bölümde ise çalışmaya ilişkin genel değerlendirme 
ve önerilerde bulunulmuştur. 

2.  EĞİTİMSEL ÇİZELGELEME PROBLEMİ
Zaman çizelgeleme problemlerinin çoğu NP-Hard problem sınıfına girmek-

tedir.  [4]. Even ve diğerleri, 1976 yılında gerçekleştirdikleri çalışmada, zaman 
çizelgeleme problemlerinin NP-Tam olduğunu belirtmişlerdir [5].

CHAPTER 
8
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Zhang ve Lau çizelgeleme probleminin tanımını “zaman uzayında kaynakla-
rın, belirli kısıtlar altında, belirlenen hedeflere mümkün olduğu kadar ulaşılarak 
tahsis edilmesi” şekilde yapmışlardır [6].  Küçüksille ve Tokmak ise ders çizelge-
leme problemini, “açılacak olan dönem derslerinin çeşitli sert ve esnek kısıtlar 
altında uygun sınıf ve zaman dilimlerine atanması” şeklinde tanımlamıştır [7].                                                            

Çizelgeleme problemleri içerisinde eğitim problemleri en önemli ve en zor 
problemlerden birisidir[8]. Öğretim elemanlarının derslere, derslerin uygun 
zaman dilimlerine atanması işlemi akademik kurumların her dönem yaptıkları 
bir işlemdir. Buna ek olarak, öğrencilerin derslere olan taleplerinin değişmesi ya 
da öğretim elemanlarının tercihleri gibi kişisel öncelikler bu atamaları zorlaştır-
maktadır [9]. 

Çizelgeleme problemlerinin hepsi gibi ders çizelgeleme problemi de Np-Zor 
problemler sınıfında yer almaktadır. Çizelgeleme problemleri üzerinde 1950’li 
yıllardan itibaren çok fazla araştırma yapılmıştır. Bu problemlerin çözümü içinde 
birçok algoritma geliştirilmiştir. Problemin çok geniş alanda kullanılması ve özel 
kısıtların varlığı nedeniyle problem genel bir yapıya oturtulamamıştır[10].

Eğitim kurumlarındaki çizelgeleme problemi için literatürde oldukça fazla sı-
nıflandırma yapılmıştır. Bunlardan en fazla kullanılanı Schaerf tarafından yapılan 
sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmaya göre çizelgeleme problemleri, okul çizelge-
leme problemi, üniversite sınav çizelgeleme problemi ve üniversite ders çizelge-
leme problemi olmak üzere üç kategoriye ayrılarak incelenmiştir[11]. 

Okul Çizelgeleme 
Problemi

Üniversite Sınav 
Çizelgeleme Problemi

Kayıt Bazlı Zaman 
Çizelgeleme Problemi

Müfredat Bazlı Zaman 
Çizelgeleme Problemi

Eğitimsel Zaman 
Çizelgeleme Problemi

Üniversite Ders 
Çizelgeleme Problemi

 
Şekil: Eğitimsel zaman çizelgeleme probleminin sınıflandırılması [11]

2.1 Okul Çizelgeleme Problemi
Okul çizelgeleme problemi, bir okulda işlenen haftalık ders programlarının 

hazırlanmasında kullanılan bir zaman çizelgeleme problemidir. Bu problemde 
atama yapılacak haftalar önceden belirlenmiştir. Problemde belirlenen bu zaman 
dilimlerine derslerin ve öğretmenlerin atanması gerçekleştirilir. Bu çizelgeler 
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elde edilirken de belirli kısıtların sağlanması gerekir. Bu kısıtlar sayesinde esnek 
bir çizelge elde edilir [12]. 

Okul çizelgeleme problemlerin çözümünde sınıfların, derslerin ve öğretmen-
lerin atanması, sıkı ve esnek kısıtlara göre yapılır. 

2.2  Üniversite Sınav Çizelgeleme Problemi
Sınav çizelgeleme probleminde verilen belirli bir zaman aralığı içerisinde be-

lirlenmiş olan sınavların programlanması ile ilgilenir.

Sınav çizelgeleme problemleri birçok eğitim öğretim kurumlarında karşıla-
şılan temel bir problemdir. Problemde sıkı ve esnek kısıtlar dikkate alınarak be-
lirli zaman aralıklarına sınavların atanması işlemleri gerçekleştirilir. Sıkı kısıtlar 
problemde ihlal edilmesi söz konusu olmayan kısıtları oluştururken; esnek kısıt-
lar özel tercihleri ifade eden ve ihlal edilmesi durumunda uygun çözümün elde 
edilmesini engellemeyen kısıtlardır [2].

2.3 Üniversite Ders Çizelgeleme Problemi
Schaerf(1999) tarafından isimlendirilen ders programı çizelgeleme prob-

lemleri tüm eğitim kurumlarında her yıl ya da her dönem birkaç kez çözülmesi 
gereken bir problemdir. Problemin girdileri ve amacı ele alınan okulun istekleri 
doğrultusunda değişebilir. Bu girdiler ve kısıtların büyümesi ile çözüm uzayı üs-
tel bir şekilde artış gösterir. Bu nedenle ders programı çizelgeleme problemleri 
NP-zor sınıfında yer alan problemlerden birisidir. 

Son 25 yıl içerisinde çizelgeleme problemi çalışmalarında en fazla üzerin-
de durulan konu eğitimsel zaman çizelgeleme problemleridir. Ders çizelgeleme 
problemi, öğrenci ve öğreticinin aynı anda birden fazla dersi olmayacak şekilde 
derslerin ve dersliklerin zaman dilimlerine atanması problemidir. Bu çalışmada 
temel bileşenler, ders, derslik, zaman dilimi ve öğretici şeklindedir. Ama genellik-
le gerçek hayatta karşılaşılan problemlerde bu bileşenlerin çeşitli kombinasyon-
ları ile çözümler elde edilmesi mümkün olabilir [13].

Malim ve diğerleri, ders çizelgeleme problemini üç alt probleme ayırmıştır. 
Bunlar; ders-öğretim elemanı atama problemleri, olay-zaman atama problemleri 
ve olay-sınıf atama problemleridir. Günümüzde çoğu eğitim kurumunda dersle-
rin öğretim elemanlarına atanması elle yapılmaktadır. Bu olayların zaman dilim-
lerine ataması ise daha sonra ayrıca yapılmaktadır [14]. 

2.3.1. Üniversite Ders Çizelgeleme Problemi Kısıtları 
Üniversite ders çizelgeleme probleminin çözümünde kullanılan birçok kısıt 

vardır. Bu kısıtlardan bir kısmı kesinlikle karşılanması gereken ve ihlal edilemez 
olan sıkı(hard) kısıtlardır. Bir diğer kısıt grubu ise esnek(soft) kısıtlardır. Bu kı-
sıtların ihlaline izin verilir ama sağlanması durumunda ise amaç fonksiyonuna 
pozitif olarak katkı sağlarlar. 

Ders çizelgeleme probleminde sıkı kısıtların ihlal edilmesi uygun çözümle-
rin elde edilmesine engel olur. Bir öğrencinin kayıtlı olduğu iki ders aynı zaman 
aralığına atanamaz, bir öğretim elemanı aynı zaman aralığında birden fazla ders 
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veremez vb. sıkı kısıtlar problem çözümünde ihlal edilemez. Ama esnek kısıtla-
rın problemde ihlal edilmesi problemde çözümsüzlüğe yol açmaz. Bu kısıtların 
sağlanması çözümün kalitesi ve etkinliği artırır. Öğle yemeği saatinde herhan-
gi bir dersin atanmaması, öğrencilerin günün erken ve geç zaman aralıklarında 
herhangi bir dersin atanması istememesi vb. kısıtlar esnek kısıtlara örnek olarak 
gösterilebilir [1]. Problem içerisinde esnek kısıtların fazla kullanılması, kurum is-
teklerinin sağlanması açısından yararlı olacak fakat problem boyutunu büyüteceği 
için karmaşıklığa sebep olacak ve uygun çözümün elde edilmesi zorlaşacaktır. Bu 
durumda kısıtlar gevşetilerek uygun çözümler elde edilebilir [15].

Uçar, yüksek lisans tezinde probleme ilişkin kısıtları MirHassani ve Habibi’ 
nin çalışmasından hareketle kısıtları sıkı ve esnek olmak üzere ikiye ayırmış ve 
aşağıdaki gibi ifade etmiştir [76], [16]

Sıkı kısıtlar şu şekildedir [76], [16] 

• Derslikler sınırlı bir kapasiteye sahip olmaktadır.
• Bir şube, herhangi bir güne ait zaman dilimlerinde aynı derse ait 2 saat-

ten fazla ders saatine atanamaz. 
• Bir sınıf şubesi için bir ders sadece bir öğretim elemanı tarafından verile-

bilmekte, belirtilen derse bu öğretim elemanı dışında başka bir öğretim 
elemanı atanamamaktadır. 

• Bir öğretim elemanı, bir zaman diliminde sadece bir derse atanabilir. 
• Derslere ait zaman dilimleri kesin olmalıdır. 
• Öğrenciler, herhangi bir zaman diliminde sadece bir derse atanabilirler. 
• Her bir öğretim elemanının ilgili hafta içerisinde verebileceği derslere ait 

kredi miktarı ve ders sayısı önceden belirlenmiştir.
• İlgili eğitim kurumundaki herhangi bir dersliğe, bir zaman diliminde sa-

dece bir ders yerleştirilebilir. 
• İlgili eğitim kurumunun yönetmeliklerine göre, dersler ihtiyaç halinde 

bloklanabilir.
• Dersler, belirli koşullar altında önceden tahsis edilmiş zaman dilimlerine 

çizelgelenebilirler. 
• Çeşitli sebeplerden dolayı müsait ya da uygun olmayan öğretim eleman-

larının durumları dikkate alınmalıdır.
• Dersliklere, ilgili dersin kontenjanı dikkate alınarak yerleştirme işlemi 

gerçekleştirilmelidir. 
• Herhangi bir özel ders olması durumunda sadece bir öğretim elemanına 

izi verilebilir.
• İki krediye sahip dersler, ardışık zaman dilimlerinde çizelgelenmelidir.
• Diğer derslere göre önceliği olan dersler, zaman çizelgesinde ilk olarak 

çizelgelenmelidir.
Esnek kısıtlar ise şu şekildedir [76], [16].

• Bazı derslerin gerçekleştirilmesi için özel derslikler gerekebilir.
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• İlgili dönem içerisinde öğrencilerin farklı seçmeli dersleri seçebilmeleri 
adına, ilgili derslerin çakışması engellenebilir. 

• Öğretim elemanları, kendileri için uygun olmayan zaman dilimlerini be-
lirtebilirler.

• Akşamın son saatlerinde ders atanmaması konusunda dikkat edilebilir.
• Oluşturulan zaman çizelgesinde gereksiz boşluk oluşturulmamasına 

özen gösterilebilir.
• İlgili eğitim kurumuna ait tüm dersliklerin kapasite kısıdını aşmadan kul-

lanılmasına özen gösterilmelidir.
• Derslere ait kredilerin haftanın günlerine düzenli ve dengeli bir şekilde 

dağılmasına özen gösterilebilir.
• Öğlen vakti olan 12:00-14: 00 zaman dilimlerine ders çizelgelenmemesi-

ne dikkat edilebilir.
• Öğrenciler için seçeceklere derslere ait bir bilgilendirme dökümanı ha-

zırlanabilir.
• Fakültelerde görev alan öğretim elemanlarının koşullarına özen gösteril-

melidir.
• Herhangi bir günde öğrencilerin girebileceği ders saati sayısı önceden 

belirlenmeli ve aşılmamalıdır.
• Öğrencilerin, tek bir bina içerisinde ardışık zaman dilimlerine atanma-

sına dikkat edilmeli, farklı binalara atanarak konum değişmesine engel 
olunmalıdır.

• Şubelerin sabah veya öğleden sonraki zaman dilimlerine çizelgelenmesi-
ne özen gösterilmelidir.

• Bazı durumlarda şubelerin kendi bünyelerinde farklı gruplara ayrılması 
gerekebilir. Bu durumda öğrencilerin gruplara eşit olarak dağıtılması ge-
rekmektedir.

• Dönem içerisindeki tüm derslerin, birbirinden bağımsız günlerde aynı 
derslik ve zaman dilimine atanması istenebilir.

• Bazı durumlarda dersler için birden fazla öğretim elemanı gerekebilir.
• Dersi alan öğrenci grupları bazı durumlarda özel zaman dilimlerine yer-

leştirilebilir.

2.3.2. Üniversite Ders Çizelgeleme Problemi İçin Amaç 
Fonksiyonları  
Ders çizelgeleme problemlerinde ele alınan amaç fonksiyonları eğitim ku-

rumunun isteklerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Her eğitim ku-
rumu kendisi için öncelikli olan durumları belirleyerek amaç fonksiyonlarını 
oluşturmaktadır. Literatürde kullanılmış olan bazı amaç fonksiyonları aşağıda 
verilmiştir.

Uçar yüksek lisans tezinde, MirHassani ve Habibi’ nin çalışmasından hareket-
le probleme ilişkin amaç fonksiyonu çeşitlerini şu şekilde sıralamıştır [76], [16].
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• Öğrencilere ait tercihlerin maksimize edilmesi
• Ders çizelgesinde atanmamış derslere ait sayının minimize edilmesi
• Zaman çizelgesinde olabildiğince boş zaman dilimlerinin az olduğu yo-

ğun bir ders programının oluşturulması
• İlgili dersi sadece bir adet dersliğe yerleştirerek, derslik ile ders ayrımın-

dan kaynaklanan problemin minimize edilmesi
• Zorunlu derslere ait yerleştirmelerin maksimize edilmesi
• Farklı derslere ait kredilerin aynı zaman diliminde çakışmasının minimi-

ze edilmesi 
• Öğretim elemanlarına dengeli bir şekilde ders dağıtımı yapılarak, eşitlik-

siz ve memnuniyetsizlikten kaynaklı maliyetlerini minimizasyonu 
• Her bir öğretim elemanına ilişkin boş zaman dilimlerinin minimizasyonu
• Öğrenciler açısından dersler arasındaki zaman boşluklarının minimize 

edilmesi
Özyandı çalışmasında amaç fonksiyonunu “temel mühendislik derslerinden 

sayısal olanların, bölüm derslerinin ve teknik seçimlik derslerin günün sabah sa-
atlerine, kalan diğer tüm derslerin günün akşam saatlerine konması tercihinin 
en büyüklenmesi” şeklinde oluşturmuştur [2]. Öte yandan Kamışlı çalışmasında 
birden fazla amacın iyilenmesi (öğretim elemanlarının gün tercihlerinin sağlan-
ması, öğretim elemanlarının zaman tercihlerinin sağlanması, birden fazla oturu-
ma sahip derslerin oturumları arasındaki gün sayısının en büyüklenmesi, öğren-
cilerin haftalık programda derslerinin olduğu gün sayısının en büyüklenmesi) 
şeklinde amaç fonksiyonunu oluşturmuştur [13]. Çalışmalarda kullanılan amaç 
fonksiyonları birbirinden farklılık gösterebilmektedir.

2.3.3. Üniversite Ders Çizelgeleme Problemi İçin Çözüm 
Yaklaşımları
Ders çizelgeleme problemleri yaklaşık 65 yıldır araştırmacıların yoğun bir şe-

kilde ilgisini çekmektedir. Bu nedenle konu hakkında farklı çözüm yaklaşımları 
ile birçok çalışma yapılmıştır. Uçar yüksek lisans tezinde, MirHassani ve Habibi’ 
nin yaptığı çalışmadan hareketle ders çizelgeleme problemi için kullanılan çö-
züm yaklaşımlarını aşağıdaki maddelerde göstermiştir [76], [16].

•	 “Model Tabanlı Metotlar
•	 Sezgisel Metotlar
•	 Sıralı metotlar
•	 Kümeleme metotları
•	 Kısıt Tabanlı Metotlar
•	 Meta-sezgisel metotlar
•	 Genetik ve Memetik Metotlar
•	 Tavlama Benzetimi
•	 Tabu Arama”.
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Uçar yüksek lisans tezinde, Pillay’ ın okul zaman çizelgeleme problemi için 
yaptığı çalışmada ifade ettiği çözüm yaklaşımlarını aşağıdaki maddelerde belirt-
miştir [76], [17].

•	 “Arı Algoritmaları
•	 Kısıt Programlama
•	 Kısıt Tatmin Metotları
•	 Dairesel Transferler
•	 Evrimsel Algoritmalar
•	 GRASP
•	 Tam Sayılı Programlama
•	 Sinir Ağları
•	 Tavlama Benzetimi
•	 Tabu Arama
•	 Eşik kabul
•	 Fayans Algoritmaları
•	 Aşağı Yürüyerek Atlama Algoritması
•	 Hibrit Yaklaşımlar”.
Uçar yüksek lisans tezinde, Özyandı’ nın ders çizelgeleme probleminde ifade 

ettiği çözüm yaklaşımlarını aşağıdaki gibi belirtmiştir [76], [2].

•	 “Graf Renklendirme Sezgiselleri
•	 Matematik Programlama
•	 Tavlama Benzetimi
•	 Tabu Arama Algoritması
•	 Genetik Algoritmalar
•	 Kısıt Programlama
•	 Karınca Kolonisi Optimizasyonu
•	 Bulanık Mantık”.
Çoruhlu, eğitim öğretim kurumlarında yapılan çizelgeleme çalışmalarında 

kullanılan çözüm yaklaşımlarını şu şekilde sıralamıştır.

• Graf Renklendirme Sezgiseli
• Matematiksel Programlama
• Tavlama Benzetimi
• Tabu Arama
• Genetik Algoritmalar [9].
Uçar’ ın yüksek lisans tezinde yaptığı çalışmadan hareketle, ders çizelgeleme 

probleminde en çok kullanılan yaklaşımlara ilişkin bilgiler sırasıyla aşağıdaki pa-
ragraflarda ifade edilmiştir. [76]. 
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Graf Renklendirme Sezgiseli, ders çizelgeleme problemlerinin çözümünde kul-
lanılması için geliştirilen ilk yaklaşımlardandır. Bu yaklaşım geliştirilmeden önce 
çizelgeler bir önceki çizelge dikkate alınarak hazırlanmakta ve çizelgeler elle 
oluşturulmaktaydı. Graf renklendirme sezgiselinde, graf üzerinde birbirine kom-
şu olan düğümlere farklı renklerin atanması ile problemin çözümü sağlanmak-
tadır. Sezgiselin amacı ise; en az sayıda renk ile her bir düğüme komşu oldukları 
düğümlerden farklı renklerin atanmasını sağlamaktır[18]. Graf renklendirme 
problemleri Np-Zor tipli bir problemdir[19].

Matematiksel modelleme, ders çizelgeleme problemlerinin çözümü için ge-
liştirilen bir diğer çözüm yaklaşımıdır. Son zamanlarda bilgisayar donanım ve 
yazılım konularının gelişmesiyle daha sık kullanılan bir çözüm yaklaşımı haline 
gelmiştir. Bilgisayar teknolojisinin bu kadar ileri olmadığı dönemlerde büyük bo-
yutlu problemlerin çözümünde yetersiz kaldığı için çok fazla tercih edilmediği 
görülmektedir[20].

Genetik algoritmalar, ders programı çizelgeleme problemlerinde oldukça faz-
la kullanılmaktadır. Algoritma, doğada gözlemlenen evrimsel sürece benzer bir 
şekilde çalışan arama ve eniyileme yöntemidir. Karmaşık çok boyutlu arama uza-
yında en iyinin hayatta kalması ilkesine göre en iyi çözümü arar. Yani doğa koşul-
larına en iyi uyum sağlayan birey hayatta kalırken güçsüz bireyler ise yok olurlar. 
Bu algoritmada probleme tek bir çözüm üretilmez, bir çözüm kümesi üretilir. Bu 
sayede çözüm uzayında daha fazla alan değerlendirilerek çözüme ulaşma zama-
nını kısaltmaktadır. Çözüm uzayında etkin bir arama gerçekleştirilir. Erben ve 
Keppler[21], uygun kodlama ve uygunluk fonksiyonlarını inceleyen bir genetik 
algoritması geliştirmiştir. 

Tavlama benzetimi, stokastik bir arama yöntemidir. Katıların fiziksel tavlan-
ma süreci ile olan benzerlikten ileri gelmektedir.  Tavlama süreci, katıların ısıtıl-
ması ve sonra yavaş yavaş soğutulması esasına dayanır. Malzeme belirli bir süre 
ısıtıldıktan sonra, yavaş yavaş soğutulur. Tavlama benzetimini kullanmak için 
problemin başlangıcında; başlangıç çözümü, amaç fonksiyonu ve başlangıç sı-
caklığı belirlenir. Daha sonra algoritmanın her iterasyonda seçilen bir komşuluk 
mekanizması ile arama uzayının farklı bir bölgesinde arama yapılır ve daha iyi 
çözümler elde edilmeye çalışılır. Algoritmanın yerel minimuma yakalanmadan 
çözüm bulması en büyük avantajlarından birisidir. Tavlama benzetimi kullanıla-
rak yapılan bazı çalışmalar; Basir ve diğerleri[22],  problemin optimal ve alt-op-
timal çözümlerini üremek için tavlama benzetimi yönteminden yararlanmıştır. 
Bellio ve ark.[23] ise, müfredat tabanlı ders çizelgeleme probleminin çözümünde 
tavlama benzetimini kullanmıştır.

Tabu arama, ilk kez 1986 senesinde Glover tarafından geliştirilmiştir. Tabu 
aramanın geliştirilme amacı da tıpkı tavlama benzetiminde olduğu gibi yerel en 
iyi noktalara takılmayı önlemektir. Tabu arama algoritmasının ana bileşenleri; 
başlangıç çözümü, hareket mekanizması, tabu yıkma kriterleri, hafıza, tabu lis-
tesi ve durdurma kriterinden oluşmaktadır. Bu algoritmada başlangıç çözümü 
iki şekilde oluşturulur; ya rasgele ya da çözüm kurucu bir algoritma kullanıla-
rak oluşturulabilir. Elde edilen başlangıç çözümü üzerinden seçilen bir hareket 
mekanizması ile yeni komşu çözümler elde edilir. Bu şekilde oluşturulan yeni 
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çözümlerden en iyi çözüm artık mevcut çözüm olarak kabul edilir. En iyi çözüm 
bulunana kadar algoritmaya devam edilir. Tabu yıkma kriterleri; tabu olarak 
belirlenen kullanılması yasak bir hareketin yapılabileceği durumları belirtmek 
için kullanılır. Algoritmada kullanılan tabu listesi, bir tür tabulaştırma görevi 
yapmaktadır. Kötü sonuç veren bölgelerde daha fazla işlem yapılmaması, istenen 
çözüme daha az hesaplamayla ulaşmayı sağlamaktadır[24].

Yapay arı kolonisi algoritması, Karaboğa tarafından (2015) arıların besin 
aramaları faaliyetleri esnasında gerçekleştirdikleri davranışlara dayanarak ge-
liştirilmiş sezgisel bir algoritma türüdür. Algoritmanın temelinde arıların yiye-
cek araştırırken yaptıkları davranışlar vardır. Arılar yuvadan ayrılıp başlangıçta 
rasgele besin arayışına girerler. Bulunan kaynakta yiyecek miktarı azaldığında 
ise yeni bir kaynak arayışına girerler. Algoritmada arıların yiyecekleri bulduk-
ları alanlar muhtemel çözümleri, nektar miktarları çözümün kalitesine ilişkin 
bilgileri vermektedir. Algoritma içerisinde temel amaç, en fazla nektar miktarına 
sahip besin kaynağına ulaşmaktır. İlk etapta, kaşif arılar yiyecek arama faaliyeti-
ni rassal bir şekilde gerçekleştirmektedir. Yiyecek kaynağını bulan kaşif arı, bu 
süreçten sonra görev sahibi bir arı olarak nitelendirilmektedir. Belirtilen görevli 
arılar yiyecek kaynağında bulunan nektarı kovanlara iletirken aynı zamanda be-
sin kaynağına ait lokasyon bilgilerini dans hareketleriyle gözcü arıya aktarırlar. 
Kaşif arılarda taşınacak nektar bulunmadığında gözcü arı pozisyonuna geçerler. 
Gözcü arılar ise gelen bilgilere dayanarak, nektarın kalitesine göre farklı bir yiye-
cek kaynağına doğru harekete geçerler. [7]. 

Bulanık mantık, doğrusal olmayan, karmaşık, modellenmesi zor durumlarda 
kullanılan bir yaklaşımdır. Klasik insan mantığında olduğu gibi çok az, az, orta vb. 
ara değerlere göre çalışmaktadır[25].

Kısıt programlama, yapay zekâ ve mantık programlamanın hibritlenmesini 
esas alan bir çözüm metodolojisidir. Genellikle büyük boyutlu problemlerin çö-
zümünde kullanılır ve oldukça etkili sonuçlar verir. Ders çizelgeleme problemleri 
genellikle kısıt tatmin problemi olarak modellenmektedir[26].

2.3.4. Üniversite Ders Çizelgeleme Problemi Literatür Araştırması
Üniversite ders çizelgeleme probleminin çözümü için günümüze kadar birçok 

çalışma yapılmıştır. Fakat hala tüm problemleri kapsayacak bir model geliştiri-
lememiştir. Yapılmış olan çalışmalar bu bölümde geniş bir şekilde anlatılacaktır.

Hertz ve Robert, çalışmalarında ders çizelgeleme problemini ele almışlardır. 
Problemin üstesinden gelebilmek için yeni bir yaklaşım geliştirerek problemi alt 
problemlere ayırmışlar ve her alt problemi bir atama problemi olarak ele almış-
lardır. Çözümlerinde dersler, öğretim elemanları ve sınıflar açısından çakışmalar 
olduğunu görmüşlerdir. Çözümlerdeki çakışmaları engellemek amacıyla graf renk-
lendirme sezgisellerini kullanmışlardır. Önerilen yaklaşımın oldukça tatminkar ol-
duğunu ve en büyük avantajının sonradan oluşabilecek küçük değişikliklerin ma-
nuel olarak sisteme dahil edilmesine izin verilmesi olduğunu ifade etmişlerdir [27].

Botsalı, yüksek lisans tezinde ders çizelgeleme problemini ele almıştır. Prob-
lemin çözümünde kısıt ve matematiksel modellemeye dayalı bir çözüm yaklaşı-
mı önermiştir. Yöntemi 3 aşamada ele almıştır. İlk iki aşamada ders çizelgesini 
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oluştururken kısıt programlama kullanmış, son aşamada ise şubelerin derslere 
atanması işleminde tam sayılı programlama kullanmıştır. Çalışmanın sonuçların-
da sadece zorunlu derslerin ele alındığını ama uygun tanımlamalar ile seçmeli ve 
laboratuvar derslerinin de kolayca çizelgeye dahil edileceğini ifade etmiştir. Ya-
pılan çalışmanın uygunluğunun test edilmesi için Bilkent Üniversitesi’nin gerçek 
verileri kullanılmıştır [1].

Müller, çalışmasında ders çizelgeleme problemini bir kısıt tatmin problemi 
olarak ele almıştır. Problemi çözmek için yerel arama ve geri izleme yaklaşım-
larını bir arada ele alan bir arama algoritması önermiştir. Algoritmada temel iki 
yapı kullanmıştır. Öncelikle boş bir çizelge ile çözüme başlamış, daha sonra tüm 
olaylar çizelgede planlanana kadar algoritmayı devam ettirmiştir. Önerdiği algo-
ritmayı Charles Üniversitesi Matematik ve Fizik Fakültesi’nde deneyip tüm kısıt-
ları sağladığını ve çok iyi sonuçlar verdiğini ifade etmiştir [28].

Valouxis ve Housos, çalışmalarında liseler için zaman çizelgeleme problemi-
ne odaklanmışlardır. Bu problemin çözümünde kısıt programlama kullanmışlar-
dır. Ayrıca çözüm uzayını daraltmak için yöneylem araştırması ve yerel arama 
yöntemlerinden de faydalanmışlardır.  Çözümde çeşitli örneklerin alt sınırlarını 
bulurken minimum maliyet eşleme algoritmasından yararlanmışlar ve bu algo-
ritmanın etkin bir mekanizma olduğunu ifade etmişlerdir. Yöntemin bazı prob-
lemler üzerinde test edildiğini ve kabul edilebilir bir zaman içerisinde optimale 
yakın sonuçlar verdiğini ifade etmişlerdir [29].

Papoutsis ve diğerleri, çalışmalarında Yunanistan’daki lise çizelgeleme proble-
mini ele almışlardır. Problemin çözümünde 0-1 tamsayılı programlamayı kullan-
mışlardır. Çözüm içerisinde sütun üretim algoritmasından faydalanarak fiziksel 
hafızanın artırılmasını hedeflemişlerdir. Sütun üretme algoritmasının zaman çi-
zelgeleme problemlerinde etkili ve sağlam sonuçlar verdiğini belirtmişler, sonuçta 
yöntemi test etmişler ve uygun çözümlerin elde edildiğini ifade etmişlerdir [30].

Kostuch, çalışmasında üniversite ders çizelgeleme probleminin çözümünde 
sezgisel bir yaklaşım olan tavlama benzetimi algoritmasını kullanmıştır. Algorit-
mayı üç aşamalı olarak ele almıştır. İlk aşamasında uygun bir zaman çizelgesi 
oluşturmuş, ikinci aşamasında tavlama benzetimi kullanılarak zaman dilimlerine 
en iyi şekilde atamalar gerçekleştirmiş, son olarak üçüncü aşamada da zaman 
dilimleri arasında iyileştirmeler yaparak çözümün kalitesini artırmaya çalışmış-
tır. Kullanılan esnek kısıtların ihlallerinin minimum olmasını amaç fonksiyonu 
olarak belirlemiştir. Algoritmanın sonuçlarının en iyi algoritmadan daha iyi per-
formans gösterdiğini ifade etmiştir[31]. 

Daskalaki ve diğerleri, çalışmalarında üniversite ders çizelgeleme problemini 
ele almışlardır. Problemin çözümünde 0-1 tamsayılı matematiksel modeli kullan-
mışlardır. Elde edilen modelin çoğu akademik kurumun kural ve ihtiyaçlarını kar-
şılayacak kısıtlara sahip olduğunu belirtmişlerdir. Problemin çözümünde öğretim 
elemanı, öğrenci ve bölüm başkanının tercihleri ile dersler arasındaki derslik de-
ğişimlerinin ele alındığı bir amaç fonksiyonu kullanmışlar ve amaç fonksiyonunda 
doğrusal maliyetlerin minimuma indirilmesini hedeflemişlerdir. [20]. 

Yiğit, çalışmasında meslek liselerinin haftalık ders programı çizelgelemesi ko-
nusunu ele almıştır. Meslek liselerinin, diğer liseler ve üniversitelere kıyasla ders 
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yoğunluğunun daha fazla olduğunu belirtmiştir. Problemin çözümünde genetik 
algoritmasından yararlanmıştır. Amaç fonksiyonunda kısıtları bozan atamala-
rın cezalandırılması ve bu cezaların minimize edilmesini ele almıştır. Programın 
kullanıcı tarafından daha kolay kullanılması için C++ Builder programlama dili 
ile bir arayüz geliştirmiştir. Sonuç olarak ele alınan algoritma gerçek veri olarak 
Gazi Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi(GATEM) model alınmış ve sonuçların 
uygun olduğunu ifade etmiştir [32].

Yang ve diğerleri, ders çizelgeleme probleminin çözümünde ajan tabanlı ge-
nel bir çözüm modeli önermişlerdir. Modelde herbir kısıt bir ajanı temsil etmekte 
ve elde edilen sistemi 3 farklı mod(pasif mod, aktif mod, paralel-aktif mod) ile 
ifade ederek sonuçları bulunmaya çalışılmışlardır.  Bu modelde mevcut ders çi-
zelgeleme çözümlerine kıyasla önerdikleri ajan tabanlı modelin probleme esnek-
lik, dinamiklik kattığını savunmuşlardır [33].

Dills ve Julian, ele aldıkları çalışmada öğrencinin başarı durumu ile hazırla-
nan ders zaman çizelgesi arasındaki etkileşimi incelemişlerdir. Kişilerin farkın-
dalıklarının gün içerisinde değişim gösterdiğini, farklı zamanlarda farkındalık 
seviyelerinin de farklı olduğunu ve öğrenme mesafesinin zaman ilerledikçe daha 
fazla gelişeceğini ifade etmişlerdir. Çalışma kapsamında öğrenci notlarını perfor-
mans ölçütü olarak ele almışlardır [34].

Memiş, yarı otomatik bir ders programı çizelgelemek için akıllı ajanları kul-
lanmıştır. Geliştirilen algoritmanın yarı otomatik olma sebebini, bazı derslerin 
(Türkçe, Tarih vb.) ders programı oluşturulmaya başlanmadan önce manuel ola-
rak çizelgeye sabit bir saat aralığına eklenmesi olarak açıklamıştır. Akıllı ajanlar 
olarak öğrencileri, öğretim üyelerini, dekanı, bölüm başkanını ve bina sorumlu-
sunu(yada fakülte yöneticisini) kullanmıştır. Bu kişilerin isteklerini anket ara-
cılığı ile temin etmiştir. Atamanın sonuçları görebilmek için beş akademisyenin 
görüşlerini alarak değerlendirmeler yapmış ve bunun sonucunda atamaların ol-
dukça zeki bir şekilde gerçekleştiğini belirtmiştir [35].

Pongcharoen ve diğerleri, çalışmalarında üniversite ders çizelgeleme prob-
lemini ele almışlardır. Bu problemin NP-zor olduğunu ifade etmişler ve bu prob-
lemin çözümü için çalışmalarında stokastik optimizasyon çizelgeleme aracını 
geliştirmişlerdir. Bu geliştirilen aracın genetik algoritma, tavlama benzetimi ve 
tabu aramadan oluştuğunu belirtmişlerdir. Genetik algoritma ile ihlal edilmemesi 
gerek sıkı kısıtları ihlal eden çözümler tekrar gözden geçirilmiş, tavlama benze-
timi ve rassal arama ile de ihlal edilen esnek kısıtların minimum seviyede olma-
sını amaçlamışlardır. Algoritmayı iki üniversitenin gerçek verilerini ele alınarak 
değerlendirmişler, ayrıca tavlama benzetimi ile elde edilen sonuçların genetik 
algoritma ile elde edilen sonuçlara göre kıyaslandığında daha kaliteli sonuçlar 
verdiğini ama genetik algoritmanın da daha hızlı olduğunu ifade etmişlerdir [36].

Bakır ve Aksop, çalışmalarında ders çizelgeleme problemini 0-1 tamsayılı prog-
ramlama ile çözmeyi hedeflemişlerdir. Modelin amacını öğretim elemanı ve öğren-
cilerin tercih ihlallerinin minimum olması ayrıca belirli kuralları sağlaması olarak 
tanımlamışlardır. Çalışmayı Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümün’ deki dersleri ele 
alarak gerçekleştirmişlerdir. Sonuçta öğretim elemanı ve öğrenci tercih ihlallerinin 
minimize edildiği optimum bir ders çizelgesinin oluştuğunu belirtmişlerdir. Ayrıca 
modelin yeni kısıtlar içinde yeterince esnek olduğunu ifade etmişlerdir [37].
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De Causmaecker ve diğerleri, yaptıkları çalışmada gerçek bir üniversite ders 
problemini çözmek için çalışmanın ana katkısı olarak ifade ettikleri sezgisel bir 
yaklaşım kullanmışlardır. Bu sezgisel çalışma çok aşamalı bir yapıdadır. Meto-
dun her aşamasında probleme fazladan bir kısıt eklemişler ve kısıtları kademeli 
şekilde çözmüşlerdir. Birinci aşamada yerel arama algoritması kullanılarak bir 
çözüm elde edilmeye çalışmışlar, elde edilen çözümü ikinci aşamada ele alınan 
ilk çözüm olarak değerlendirmişlerdir. Ele alınacak herhangi bir kısıt kalmaya-
na kadar bu aşamaları tekrarlamışlardır. Problemde esnek kısıtların ihlallerinin 
minimum olmasını amaç fonksiyonu olarak ele almışlardır. Kullanılan algoritma 
sayesinde, kısıtların tek tek ele alındığı algoritmalara kıyasla benzer veya daha 
iyi çözümler elde edilebileceğini ifade etmişlerdir[38].

Agustin-Blas ve diğerleri,  laboratuvarların sınırlı kapasitede olmaları ve be-
lirli sayıda ekipman bulundurmaları nedeniyle problemde özellikle öğrencile-
rin laboratuvarlara atanmasını dikkate almışlardır. Ayrıca çalışma kapsamında 
öğrencilerin ve öğretmenlerin istedikleri laboratuvarlara atanmasına da dikkat 
etmişlerdir. Amaç fonksiyonu olarak öğrenci ve öğretmen tercihlerinin yerine 
getirilmesi olarak belirlemişlerdir. Bu problemin çözümü için melez gruplama 
genetik algoritmasını kullanmışlardır. Çözümlerde farklı test problemleri ve bir 
İspanyol üniversitesindeki gerçek veriler kullanmışlardır [39].

Aladağ ve diğerleri, yaptıkları çalışmada üniversite ders çizelgeleme proble-
mini tabu arama algoritması kullanarak çözmüşlerdir. Problemin çözümünde ba-
sit ve değiştirme(swap) olarak adlandırılan iki yeni komşuluk yapılası kullanmış-
lardır. Basit hareketin yalnızca bir dersi değiştirdiği için yoğunlaşmaya, değiştir-
me(swap) hareketinin ise iki dersi değiştirdiği için çeşitlendirme etkisine sahip 
olduğunu vurgulamışlardır. Ayrıca bu iki komşuluk yapısını da birleştirerek top-
lamda dört komşuluk yapısı ile problemi çözmüşlerdir. Bu şekilde tabu arama 
algoritmasında çeşitlendirme oluşturmayı amaçlamışlardır. Problemi Hacettepe 
Üniversitesi İstatistik Bölümü’nün güz dönemindeki ders çizelgeleme problemi 
için kullanmışlardır. Sonuçta da iki komşuluk yapısının kullanıldığı algoritmanın 
istatistiksel olarak iyi sonuçlar verdiğini belirtmişlerdir[40].  

John van der Broek ve diğerleri, çalışmalarında TU Eeindhoven’da Endüstri 
Ürünleri Tasarımı Bölümü’nün ders çizelgesi üzerinde durmuşlardır. Daha ön-
ceden öğrenci tercihleri dikkate alınarak uygulanan aç gözlü algoritmalar ders 
programını hazırlamada yeterli olurken öğrenci sayısının artması ile bu imkan-
sız hale gelmiş ve yazarlar bu konu için bir matematiksel formülasyon önermiş-
lerdir. Problem dört alt probleme ayrılarak elde edilen doğrusal programlama 
formülasyonu CPLEX yardımıyla çözmüşler ve sonuçların öğrenciler ve bölüm 
idaresinin büyük bir bölümü için tatmin edici olduğunu belirtmişlerdir[41].

Lü ve Hao, çalışma kapsamında müfredat tabanlı ders çizelgeleme problemi 
ele almışlardır. Problem çözümünde adaptif tabu arama algoritmasını üç aşamalı 
olarak kullanmışlardır; başlatma, yoğunlaşma ve çeşitlendirme. Başlatma aşa-
masında hızlı bir açgözlü sezgisel ile bir çözüm elde etmişlerdir. Daha sonra ise 
problemdeki sıkı kısıtları sağlarken, esnek kısıtların ihlallerinin minimum olaca-
ğı şekilde yoğunlaşma ve çeşitlendirme aşamaları kullanmışlardır. Önerilen bu 
algoritmanın literatürdeki 4 örnek ve ITC 2007’deki 21 kategorisindeki örnekler 
üzerinde çok iyi sonuçlar verdiğini ifade etmişlerdir[42]. 
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Shiau, çalışmasında ders çizelgeleme problemini parçacık sürüsü optimizasyonu 
ile çözmüştür. Problemin çözüm alanı ayrık olduğu için algoritmaya yerel arama me-
kanizması dahil etmiştir. Elde edilen hibrid algoritmayı Tayvan’daki bir üniversitenin 
çizelgesi kullanılarak test etmiştir. Sonuçta öğretmen ataması ve sınıf çizelgeleme-
sinde optimal sonuçlar verdiği gösterilmiştir. Bu algoritmanın literatürde önerilen 
genetik algoritmasından daha iyi performans gösterdiğini vurgulamıştır[43].

Soza ve diğerleri, üniversite ders çizelgeleme probleminin çözümü için kül-
türel algoritmaları kullanmışlardır. Kültürel algoritmalar, arama uzayının per-
formansını artırmak için evrim süreci esnasında çıkarılan alan bilgisini kullanan 
evrimsel algoritma sınıfıdır. Çalışmada evrimsel arama esnasında çıkarılan bilgi 
kombinasyonunu, önceden birleştirilen bazı bilgiler ile birlikte kullanmışlardır. 
Bu şekilde algoritmanın diğer en iyi algoritmalarla rekabet edebilmesini amaç-
lanmışlardır. Ayrıca bu çalışmanın çizelgeleme probleminin çözümünde kültürel 
algoritmaları kullanan ilk çalışma olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan çalışmalar 
sonucu kullanılan algoritmanın en iyi çözüm veren algoritmalar ile rekabet ede-
bileceğini ifade etmişlerdir[44].

Küçüksille ve Tokmak, ele aldıkları çalışmada ders çizelgeleme problemini 
otomatik olarak hazırlayan bir program geliştirmişlerdir. Problemin çözümü için 
yapay arı kolonisi algoritmasını kullanmışlardır. Problemde Süleyman Demirel 
Üniversitesi Gelendost Meslek Yüksekokulu’nun ihtiyaçlarını ve daha önceki ça-
lışmaları inceleyerek kısıtları belirlemişlerdir. Sonuçta istenilen uygun bir ders 
programı çizelgesinin elde edildiğini ifade etmişlerdir [45].

Gunawan ve diğerleri, yaptıkları çalışmada üniversite ders probleminde öğ-
retmenlerin atamasını ve ders çizelgelerinin oluşturulması için bir çözüm yakla-
şımı önermişlerdir. Bu algoritmanın iki aşamalı hibrit bir algoritma olduğunu ifa-
de etmişlerdir. Problemde öncelikli olarak öğretmenlerin derslere atanması daha 
sonra bu derslerin zaman dilimlerine atanması işlemini gerçekleştirmişlerdir. 
Algoritma kapsamında probleme başlangıç çözümünü elde etmek ve bir alt sınır 
oluşturmak için Langrangian gevşetilmesine dayanan matematiksel bir model 
kullanmışlardır. Elde edilen bu başlangıç çözümünü Tavlama Benzetimi algorit-
ması ile daha da geliştirerek sonucu bulmuşlardır. Ayrıca öğretmenlere derslerin 
atanması işlemi yapılırken her güne dağılan iş yükünün eşit olması önemsen-
miştir. Önerilen yöntemi Endonezya’daki bir üniversiteden alınan veri kümesi ve 
gerçek problem örnekleri üzerinde test etmişlerdir. Bazı rastgele problemler için 
optimal sonucun bulunduğunu, ayrıca gerçek problem örneklerinin çözümünde 
manuel olarak hazırlanan ders programı çizelgelerinde daha iyi sonuçlar verdi-
ğini ifade etmişlerdir [4].

Yapıcı, çalışmasında kaynak kısıtlı ders çizelgeleme problemini ele almıştır. 
Problemin çözümünde genetik algoritma metodolojisini kullanmıştır. Problem 
üzerinde çözüm süresini iyileştirmek için tam genetik algoritma ve yarı genetik 
algoritma ile testler yapmıştır. Testler için gerçek ve rasgele veriler kullanılmıştır. 
Çalışma kapsamında genetik algoritmanın çaprazlama, tekrar üreme ve mutasyon 
operatörlerinin dikkatli kullanılması ile algoritmanın başarısına büyük katkı sağ-
ladığını belirtmiştir. Elde ettiği sonuçlarda çözüm süresi olarak yarı genetik algo-
ritmanın tam genetik algoritmaya göre daha hızlı çözümler verdiğini belirtmiştir. 
Elde edilen çözümlerinde uygun olduğunu ifade etmiştir [46].
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Özyandı, çalışmasında üniversitelerdeki ders çizelgeleme problemini ele al-
mıştır. Problemin çözümünde 0-1 tam sayılı matematiksel modelleme metodolo-
jisini kullanmıştır. Geliştirilen modelin çözümünde CPLEX ve GAMS programlarını 
kullanmıştır. Modeli öncelikle gerçek veriler ele alınarak test etmiş ve sonuçları-
nı incelemiştir. Sonrasında modelin performansını test etmek için farklı boyutlu 
problemleri model yardımıyla çözmüş ve problem boyutunun artmasıyla çözüm 
süresinin de arttığını ifade etmiştir. Sonuç olarak problem boyutu büyüdükçe algo-
ritmanın en iyi çözümler yerine iyi çözümler elde ettiğini belirtmiştir [2].

Santos ve diğerleri, Brezilya’ da ki liselere ait ders zaman çizelgeleme prob-
lemini ele almışlardır. Derslik-Öğretmen Çizelgeleme Probleminin çözümünde 
karışık tamsayılı matematiksel modelleme yaklaşımını kullanmışlardır. Çalışma 
kapsamında öğretmen tercihlerinin dikkate alındığı ders programları elde etmek 
amaçlanmıştır. Problemin çok fazla değişken içermesinden dolayı çözümde kes-
me ve sütun üretme algoritmalarını kullanmışlardır [47].

Soria-Alcaraz ve diğerleri, ders çizelgeleme problemi için etkili öğrenme hi-
per sezgiselini önermişlerdir. Önerilen bu sezgiseli, bir dizi hareket operatörünü 
otonom olarak birleştiren iteratif yerel arama prosedürüne dayandırmışlardır. 
Çalışma ile elde edilen çözüm yöntemini ITC-2002 ve ITC-2007’daki veri setleri 
üzerinde uygulamışlardır. Sonuçlarda sıkı kısıtların sağlandığını ve esnek kısıtla-
rında bir kısmının sağlandığını belirtmişlerdir [48].

Köçken ve diğerleri, üniversite ders çizelgeleme probleminin çözümünde ikili 
tamsayılı bir matematiksel model önermişlerdir. Modelde ele alınan kısıtlar li-
teratürde sıkça karşılaşılan sıkı ve esnek kısıtlardır. Çalışma amacının oluşturu-
lacak haftalık ders programında karşılaşılabilecek özel durumlar, istekler ve kıt 
kaynakların probleme yansıtılma şeklinin gösterilmesi olduğunu ifade etmişler-
dir. Amaç fonksiyonunu yapılacak olan atamaların öğrenim kalitesini artırması, 
öğretim elemanlarının tercihlerini dikkate alınması gibi beş farklı amacın maksi-
mizasyonu olarak belirlemişlerdir [49].

Soria-Alcaraz ve diğerleri, sınav ve üniversite ders çizelgeleme problemleri-
ni çözmek için ekleme-silme operasyonlarına dayalı sezgisel yöntemler üreten 
hiper sezgisel ile melezlenen bir iteratif yerel arama algoritması önermişlerdir. 
Algoritma ile hem Kayıt Sonrası Üniversite Ders Çizelgeleme Problemi hem de 
Müfredata Dayalı Üniversite Ders Çizelgeleme Problemi ayrı ayrı ele alınarak de-
ğerlendirmişlerdir. Önerilen bu algoritmanın temel özelliklerini esneklik ve kul-
lanılabilirlik olarak ifade etmişlerdir [50].

Uçar ve diğerleri, çalışmalarında üniversite ders çizelgeleme problemini ele 
almışlardır. Problemin amacı olarak eğitim kurumunun fiziki koşullarını ve öğ-
retim elemanlarının tercihlerini dikkate alan matematiksel bir model geliştir-
mişlerdir. Yaklaşım kapsamında problemi alt problemlere ve aşamalara bölmüş-
lerdir. Her aşamanın çıktısını sonraki aşamanın girdisi olarak ele almışlardır. Bu 
yöntem ile daha kısa zamanda daha etkili çözümler bulunmasını amaçlamışlardır. 
Problemin test edilmesi için orta boyutlu bir veri kümesini kullanmışlardır[51].

Al-Yakoob ve diğerleri, çalışmalarında lise çizelgeleme probleminin karışık tam-
sayılı matematiksel model ile çözümünü ele almışlardır. Problemin çözümünde iki 
aşamalı bir çözüm önermişlerdir. İlk etapta sınıflar için haftalık ders çizelgeleri be-
lirlenmekte, ikinci etapta ise öğretmenlerin sınıflara atanması işlemi gerçekleştiril-
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mektedir. Bu yaklaşım haricinde çözüm için başka bir alternatif sunmuşlardır. Bu 
yaklaşımda modelin haftalık çizelgeler oluşturması yerine tüm uygun haftalık prog-
ramların seçilebileceği karma tamsayılı program modelini önermişlerdir. Bu mode-
lin çözümünde ise sütun üretme algoritmasını kullanmışlardır. Kuveyt’teki liselerden 
elde edilen gerçek ve test problemlerini kullanarak modeli test etmişlerdir [52].

Abdelhalim ve El Khayat, üniversite çizelgeleme probleminin çözümünde ge-
netik algoritmasını kullanmışlardır. Algoritma kapsamında kısıtlar arası çakış-
maları engellemek ve öğretim görevlilerinin tercihlerinin sağlanması için basit 
bir ağırlıklı toplam formülü kullanmışlardır. Amaç fonksiyonu değeri bulunur-
ken hem sınıfların etkin kullanım oranı hemde sınıfların sık kullanım oranlarını 
hesaplamışlardır. Burada sınıfların etkin kullanımlarının, sık kullanım oranları-
na göre daha fazla öneme sahip olduğunu belirtmişlerdir.  Algoritmanın katkısı 
görmek için Mısır İskenderiye Üniversitesi Ticaret Fakültesi’nden gerçek veri kü-
mesini kullanmışlardır. Test sonuçlarında geliştirilen algoritmanın üniversiteler-
deki ders çizelgelerinin oluşturulmasında ve kaynakların kullanılmasında etkili 
sonuçlar elde ettiğini ifade etmişlerdir [53].

Uçar ve İşleyen, üniversite ders çizelgeleme probleminde dönem içerisinde 
yapılması planlanan bazı derslerin sempozyum, gezi vb. nedenlerle yapılama-
ması durumunda derslerin sonraki haftalarda telafi edilmesi ile ilgilenmişlerdir. 
Bu problemi telafi dersi çizelgeleme problemi (TDÇP) olarak adlandırmışlardır. 
Çalışmaları kapsamında bu problemin çözümünde yeni bir matematiksel model 
geliştirerek Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde uygulamışlar-
dır. Modelin bazı senaryolarda çok kısa sürelerde optimal çözüme ulaştığı bazı 
senaryolarda ise kabul edilebilir zaman içerisinde sadece uygun çözümler ürete-
bildiği ve optimal çözüme ulaşamadığını ifade etmişlerdir. Bunun nedenini prob-
lemin çok sayıda değişken ve kısıta sahip olması olarak belirtmişlerdir[54].

Uçar ve diğerleri, üniversite ders çizelgeleme probleminde öğretim elemanı 
tercih kısıtlarının maksimize edileceği şekilde bir çözüm önermişlerdir. Proble-
min çözümünde kısıt programlama yaklaşımını kullanmışlardır. Problemi hiye-
rarşik bir şekilde çözümleyerek daha kısa sürede uygun çözümlerin elde edil-
mesini amaçlamışlardır. Önerilen yaklaşımı Gazi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
Endüstri Mühendisliği Bölümü üzerinde uygulamışlardır[55].

Uçar ve İşleyen, üniversite ders çizelgeleme probleminde öğretim elemanı 
tercihlerinin toplam memnuniyetsizliğinin en aza indirmeyi amaçlayan bir çö-
züm önermişlerdir. Problemin çözümünde  karma tamsayılı matematiksel model 
kullanmışlardır. Elde edilen sonuçların elle hazırlanan ders programının mem-
nuniyet düzey ile karşılaştırmışlardır. Modeli Gazi Mühendislik Endüstri Mühen-
disliği Bölümü üzerinde uygulamışlardır[56].

Borchani ve diğerleri, üniversite ders çizelgeleme probleminin çözümünde 
değişken komşu iniş algoritmasını ele almışlardır. Bu algoritmada toplam 11 tane 
komşuluk yapısını geliştirmişlerdir. Bu algoritmanın amacının; tüm öğrenci grup-
ları için toplam boşluk sayısını(iki ders arasındaki boş saatler)ve ayrılmış dersle-
rin sayısının(yarım gün içinde tek ders atanması durumu) minimum olması ge-
rektiğini belirtmişlerdir. Algoritma Tunus’da Sfax İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi’nde test edilmiştir. Elde edilen sonuçlarda boşluk sayısının %52.47 oranında 
ve ayrılmış ders sayısının ise ortalama olarak azaldığını belirtmişlerdir[57].
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Ders çizelgeleme problemi ile ilgili yapılan diğer çalışmalardan bazıları Çizel-
ge 1’ deki gibi özetlemiştir.

Çizelge 1. Ders çizelgeleme problemi için yapılan çalışmalar
Yazar Yıl Yöntem
Socha K. ve diğerleri[58] 2003 Karınca Algoritması
Avella P. ve  Vasil’ev I.[59] 2003 Dal Kesme Algoritması
Abdullah S. ve diğerleri[60] 2005 Değişken Komşu Arama Algoritması
Lewis R. ve Paechter B.[61] 2005 Gruplama Genetik Algoritması
Jat S.N. ve Yang S. [62] 2008 Memetik Algoritma
Kanoh H. Ve Sakamoto Y.[63] 2008 Genetik Algoritma
Jat S.N. ve Yang S.[64] 2009 Hibrit Rehberli arama Genetik Algoritması
Chaudhuri A. ve De K.[65] 2010 Bulanık Genetik Algoritma
Yang S. ve diğerleri[66] 2011 Hibrit Genetik Algoritması
Sabar N.R. ve diğerleri[67] 2012 Bal Arısı Eşleme Algoritması
Abuhamdah A. ve diğerleri[68] 2014 Popülasyon Tabanlı Yerel Arama Algoritması
Soria-Alcaraz J.A. ve diğerleri[69] 2016 İteratif Yerel Arama Algoritması

2.3.5. Üniversite Ders Çizelgeleme Problemi Alt Grupları
Ders Çizelgeleme Problemi, akademik kurumların zorlandığı problem türle-

rinden biridir. II. Uluslararası Zaman Çizelgeleme Yarışması’nda (ITC2007), bu 
problem iki alt kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar; kayıt bazlı ders çizelgeleme ve 
müfredat bazlı ders çizelgelemedir[57].

Schaerf(1999) tarafından ders çizelgeleme problemi olarak adlandırılan 
problem ITC 2002 ve ITC 2007 uluslararası zaman çizelgeleme yarışmalarında 
iki alt gruba ayrılmıştır. Bunlardan birincisi; kayıt bazlı zaman çizelgeleme prob-
lemi (KBZÇP), diğeri ise müfredat bazlı ders çizelgeleme problemidir (MBZÇP). 
KBZÇP’ inde,  öncelikle öğrenciler katılmak istedikleri dersleri seçerler ve zaman 
çizelgesi bu seçimlere göre oluşturulur. MBZÇP’de ise zaman çizelgeleme, kurum 
tarafından önceden planlanmış müfredata göre yapılmaktadır [70]. Günümüze 
kadar bu alanlarda birçok çalışma yapılma yapılmıştır. Bunlardan bazıları aşağı-
da ifade edilmektedir.

Abdullah ve Turabieh, üniversite ders çizelgeleme problemini çözmek için 
tabu arama algoritması ile genetik algoritmayı hibritleyen tabu tabanlı bir me-
metik algoritma geliştirmişlerdir. Önerilen yöntemde ele alınmış olan çeşitli 
komşuluk yapılarının performansı araştırımışlardır. Algoritmanın testinde sınav 
çizelgeleme ve müfredat bazlı ders çizelgeleme problemlerini ele almışlardır. Li-
teratürdeki diğer yaklaşımlarla karşılaştırıldığı zaman tüm kıyaslama problem-
lerinde daha iyi sonuçlar verdiği gözlemlemişlerdir.. Yöntemi basit ama etkili ola-
rak tanımlamışlar ve çalışmanın ana katkılarından birisi olarak doğru komşuluk 
yapısının bulunması olduğunu belirtmişlerdir[71].

Mendez-Diaz ve diğerleri, Arjantin’deki bir özel üniversiteyi ele alarak ger-
çek zamanlı bir uygulamaya odaklanmışlardır. Problem, Önceden Tanımlı Ders 
Çizelgeleme Problemine benzer şekilde, olayların zaman aralıklarına atanması, 
öğrencilerin olaylara atanması gibi belirli kısıtları sağlamaktadır. Buna ek olarak 
derslerin belirli bir hiyerarşik yapıya sahip olması ile bu problem Genelleştirilmiş 
Önceden Tanımlı Ders Çizelgeleme Problemi (GPECTP) olarak adlandırılmıştır. 
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Çalışma kapsamında çözümlerin elde edilmesinde üniversitenin kendi verilerini 
kullanarak iki aşamalı sezgisel tabanlı ILP modelli bir formülasyon önermişler-
dir. Bu formülasyonun birinci aşamasında dersler zaman aralılarına atanırken, 
ikinci aşamasında öğrencilerin ilgili sınıflara atanması işlemlerini gerçekleştir-
mişlerdir. Elde edilen sonuçların gerçek sonuçlar ile karşılaştırılmasında tatmin 
edici sonuçlara ulaşıldığını belirtmişlerdir [72].

Bellio ve diğerleri, müfredat bazlı zaman çizelgeleme problemi için bir çözüm 
yaklaşımı sunmuşlardır. Bu yaklaşımın temel bileşenlerini; tek aşamalı uygula-
nan Tavlama Benzetimi ve kapsamlı bir istatistiksel analiz metodolojisi olarak 
belirlemişlerdir. Burada arama yöntemi parametreleri arasındaki ilişkiyi tanım-
lamak için istatistiksel analiz kullanmışlardır. Algoritmanın, bu metodolojiyi kul-
lanarak görünür sadeliğine rağmen, bir dizi popüler kriterle yüksek kaliteli so-
nuçlar elde ettiğini belirtmişlerdir. Ayrıca makalenin nihai katkısının, gelecekteki 
karşılaştırmalar için ölçüt olarak kullanılabilecek yeni bir gerçek dünya örneği 
kümesi olduğunu belirtmişlerdir[23].

Cacchiani ve diğerleri, müfredat tabanlı üniversite ders çizelgeleme proble-
minin çözümünde amaç fonksiyonunu iki bölüme ayırarak sonucu elde etmişler-
dir. İlk bölümünde, oda kapasitesi ve odaların uygunluklarına göre atamaların ih-
lallerinde verilen cezaları hesaplarken, ikinci bölümde ise müfredatın yoğunluğu 
ve çalışma gününün ihlallerine verilen cezaları hesaplamışlardır. Burada her iki 
parçanın da Tamsayılı Doğrusal Programlama ile alt sınırları bulunarak ve bu so-
nuçların toplanması ile amaç fonksiyonu elde edilmiştir. Kullanılan bu yöntemin 
gerçek veriler üzerinde ve daha önceki çalışmalardaki verileri değerlendirerek 
daha iyi sonuçlar elde edildiğini ifade etmişlerdir[73].

Bolaji ve diğerleri, kayıt bazlı ders çizelgeleme problemini çözmek için hibrit 
yapay arı kolonisi algoritmasını kullanmışlardır. Amaç fonksiyonunu esnek kı-
sıtların ihlallerinin minimizasyonu olarak ele almışlardır. Kullanılan algoritmayı 
Socha ve ark., tarafından sunulan 11 problem(5 küçük, 5 orta ve 1 büyük) tes-
tinde değerlendirmişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre tekniğin deneysel analizi, 
önceki tekniklere göre performansta bir miktar iyileşme gösterdiğini belirtmiş-
lerdir. Ayrıca ele alınan algoritmanın küçük problemler için hiçbir kısıtı ihlal et-
meden sonuçlar bulduğunu belirtmişlerdir[74].

Lewis ve Thompson, çalışmalarında önceden tanımlı ders çizelgeleme problemi 
üzerinde durmuşlardır. Problemde öğrenciler katılmak istedikleri dersleri seçtikten 
sonra bu tercihlere uygun olarak öğrenci-ders atamaları gerçekleştirmişlerdir. Bu 
çalışmada iki aşamalı güçlü bir sezgisel kullanmışlardır. Ele aldıkları algoritmada 
özel komşuluk operatörleri kullanılarak elde edilen çözümlerin kalitesinin ge-
nellikle arttığı gözlemlenmiştir. Literatürde yer alan tüm yöntemlerden daha iyi 
sonuçlar elde edildiğini ifade etmişleridir[75]. 

3. LİTERATÜRÜN YÖNELDİĞİ KONULAR VE GELECEKTEKİ 
ÇALIŞMALAR
Literatürde eğitimde çizelgeleme probleminin alt başlığı olan üniversite ders 

çizelgeleme problemine, diğer alt başlıklar olan okul çizelgeleme problemi ve üni-
versite sınav çizelgeleme problemine oranla daha fazla yer verilmiştir. Bu nedenle 
üniversite ders çizelgeleme problemi konusunda 1960’lardan günümüze birçok 



 Mühendislik Alanında Akademik Çalışmalar116

çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde, kullanılan yöntemler açı-
sından ilk çalışmalarda daha basit sezgisel teknikler kullanıldığı gözlemlenmiştir. 
Bu sezgisel algoritmaların bir kısmında istenilen kalitede çözümlerin elde edildiği 
ifade edilmiştir. Ama zamanla eğitim kurumlarının isteklerinin artması, öğrenci ve 
öğreticinin tercihlerinin daha fazla dikkate alınması isteği, eğitim kurumlarında-
ki derslerde belirli nedenlerle aksamaların olması(konferans olması, öğreticinin 
bulunmaması, ilgili ekipmanların eksikliği vb) gibi durumlar nedeniyle çalışmalar 
daha da karmaşık hale gelmiştir. Araştırmacılar çalışmalarında bu karmaşık du-
rumları çözebilmek için çeşitli hibrit sezgiseller kullanmışlardır. 

Üniversite ders çizelgeleme problemi için gelecekte yapılacak çalışmalarda 
kullanılan modellerdeki karmaşıklıkların daha da artması olası bir durumdur. 
Bu nedenle daha fazla sezgisel tekniklerin kullanılacağı düşünülmektedir. Ayrıca 
kullanılan sezgisel tekniklerde birden fazla sezgiselin beraber kullanılmasının 
algoritmanın daha güçlü olmasını sağlayacağı ve daha etkili sonuçların elde edi-
leceğine dair görüş birliği oluşmaktadır. 

Üniversite ders çizelgeleme problemi üzerine gelecek yıllarda da birçok çalış-
ma yapılacağı öngörülmektedir. Bu çalışmalarda kullanılan tekniklerin geliştiril-
mesinin yanı sıra problemin ele alacağı kısıtlarda ya da problemin amaç fonksiyo-
nunda birtakım farklılıkların olması olası bir durumdur. Bu farklılıklardan bazıları;

• Çalışmalarda daha fazla öğrenci odaklı olup haftanın belli bir gününde 
öğrencilerin rahatlaması, sosyalleşmesi için çeşitli etkinliklerin yapılabi-
leceği belirli zaman dilimlerine ders ataması gerçekleştirilmeyebilir.

• Öğretmenlerin ders verdikleri derslikler ile kendi odaları arasındaki me-
safenin, dersler arasında öğretmenlerin dinlenmesine olanak sağlayacak 
mesafede olması sağlanabilir,

• Öğrencilerin zor öğrendikleri, algılanması güç ya da içerik olarak yoğun 
derslerin art arda atanmaması sağlanabilir,

• Öğrencilere atanan derslerin sayısı bir önceki gün çok fazlaysa, sonraki 
gün sayı olarak daha az ders atanabilir,

• Çeşitli nedenlerle yapılamamış derslerin(sempozyum saati ile ders saati-
nin çakışması, öğretmenin hasta olması vb.) telafisinin yapılacağı günün 
belirlenmesinde, öğrencilerin daha az ders yoğunluğunun olduğu günle-
rin tercih edilmesi sağlanabilir,

• Ders programı hazırlanması amacıyla oluşturulan programların arayüz-
leri daha basit ve kullanıcının istediği oranda değişiklik yapabilmesine 
izin verebilecek esneklikte olması sağlanabilir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Eğitimde çizelgeleme problemlerinden biri olan üniversite ders çizelgeleme 

problemi, NP-zor problemler sınıfına girmektedir. Bu problemleri çözmek için 
birçok yöntem ve bilgisayar programı geliştirilmektedir. Konu hakkında birçok 
araştırma yapılmaktadır. Ayrıca özel olarak hazırlanan problem örneklerini en 
iyi çözen araştırmayı belirlemek için uluslararası yarışmalar dahi düzenlenmek-
tedir (Internenational Timetabling Competition). 
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Sonuç olarak, üzerinde çok fazla araştırma yapılan, her eğitim döneminde 
en az iki kez karşılaşılan üniversite ders çizelgeleme problemi için her kurumda 
geçerli olan, eğitim kurumlarının sınırlandırmalarını eksiksiz bir şekilde karşıla-
yan, öğrenci ve öğreticinin tercihlerini eksiksiz bir şekilde dikkate alan bir çözüm 
yöntemi henüz elde edilememiştir. Yani bu problem eğitim kurumları için hem 
gerekli hem de çözülmesi zor bir problemdir. Henüz genel bir çözümün buluna-
mamış olması ve probleme olan ihtiyaç göz önüne alındığı zaman problem için 
çalışmaların gelecekte de devam etmesi olası bir durumdur. 

Yapılacak çalışmalarda kullanıcının modeli daha rahat ve kolay bir şekilde 
anlayabilmesi ve kullanabilmesi için daha basit ara yüzler oluşturulabilir. Ayrıca 
eğitim kurumlarının istekleri birbirlerine göre farklılık gösterdiği için kurumlar 
için anlamlı olabilecek esnek kısıtlarında dikkate alındığı çözümler oluşturula-
bilir. Elde edilecek çözümün kalitesinin artırılması amacıyla ulaşılabilen en iyi 
çözüm değerleri bir sezgisel yöntemin başlangıç çözümü olarak kabul edilerek 
sezgisel yöntemlerle ulaşılabilen en iyi çözümden daha iyi bir çözüm elde edilip 
edilemeyeceği de araştırılabilir.
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BOR ATIĞININ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE 
DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÇEVRESEL 

ETKİLERİ

Esra TINMAZ KÖSE, Aylin AKYILDIZ

1. Giriş
İnsan nüfusunun artışıyla birlikte enerji ve buna bağlı olarak hammadde ihti-

yacı da giderek artmaktadır. Bu nedenle mevcut kaynakların etkin kullanımı önem 
kazanmaktadır.  Sahip olduğumuz doğal kaynakların en önemlilerinden biri olan 
bor, pek çok alanda kullanım olanağı olması nedeniyle 21. yüzyılın petrolü olarak 
adlandırılmakta ve yasam standartlarının iyileşmesindeki önemi gün geçtikçe 
artmakta ve stratejik anlamda da özel bir önem kazanmaktadır [1]. 2014 yılında 
Dünya toplam bor rezerv miktarı bor oksit (B2O3) bazında 1,31 milyar tondur. 
Türkiye bor rezerv durumu bakımından % 72,8’lik pay ile dünya sıralamasın-
da ilk sırada yer almaktadır. Dünya piyasalarında % 31’Iik üretim payına sahip 
olan ülkemizde, bor üretimi Eti Holding Etibor AŞ’ye ait Eskişehir-Kırka, Kütah-
ya-Emet, Balıkesir- Bigadiç ve Bursa-Kestelek işletmelerinde gerçekleştirilmekte 
ve sözkonusu işletmelerden yılda yaklaşık olarak 600000 tonun üzerinde atığın 
ortaya çıktığı tahmin edilmektedir [2]. Dünya bor ürünleri tüketimi yaklaşık 4 
milyon tondur. 2016 yılında Dünya bor talebinin yaklaşık %48’i Eti Maden tara-
fından karşılanmıştır. 2,7 milyon ton üretim kapasitesine sahip Eti Maden, geniş 
ürün yelpazesi ile dünya bor sektöründe 2005 yılından itibaren lider konumuna 
gelmiştir. Eti Maden’in 2002 yılında 436 bin ton olan rafine bor ürünleri üretimi 
2016 yılında 1,83 milyon ton olarak gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı Temmuz ayı 
sonu itibarıyla yaklaşık 1 milyon ton rafine bor üretimi gerçekleştirilmiştir. Bor 
atıklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar, öncelikle bor atıklarının geri 
kazanılması veya geriye kalan kil içerikli minerallerin uygun sektörlerde kullanı-
labilir hale getirilmesinin en uygun değerlendirme şekli olduğu görülmektedir. 
Bor atıklarının değerlendirme şekillerini üç sınıfa ayırmak mümkündür:

Atıkların uygun bir şekilde depolanması: Bor işletmelerinden çıkan atıklar, ha-
cim azaltmak amacıyla preslenerek depolanmaktadır [3]. Genellikle atık baraj-
larında depolanan atıklar bu alanlara verilmeden önce susuzlaştırmaya tabi tu-
tulabilmektedir. Susuzlaştırma işlemi hacim azaltımı sağlamasının yanında katı 
fazdan ayrılan sıvının tekrar kullanımı mümkün kılmaktadır. 

Borun geri kazanılması: Bor cevheri zenginleştirme sırasında ortaya çıkan 
bor atıklarının geri kazanılması amacıyla suda bekletme, mekanik dağıtma, sı-
nıflandırma, gravite yöntemleri, manyetik ayırma, elektrostatik ayırma, soda liçi, 
çözeltme, flokülasyon, flotasyon, ısıl işlem (kalsinasyon) ve briketleme sıklıkla 
uygulanan yöntemlerdir [4]. 

Bor atıklarının farklı sektörlerde kullanılması: Bor atıklarının seramik [5, 6, 7, 
8], duvar karosu [9, 10], yer karosu [11, 12], çimento [13, 14, 15], tuğla [16, 17, 
18], harç [19, 20, 21, 22] ve beton [23, 24, 25, 26] üretiminde sıklıkla kullanıl-
maktadır.  

CHAPTER 
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Gelişmekte olan dünya ülkeleri, büyük miktarda enerji ve kaynak tüketimine 
sebep olmakta ve atık üretmektedir. Atıkların uygun olmayan bertarafları sonucu 
oluşan çevre kirliliği ekolojik dengenin bozulmasına sebep olmaktadır. Özellikle 
son yıllarda atıklara değerlendirilebilecek bir malzeme olarak bakılması sonu-
cu, daha önce değerlendirilmeyen ve bir problem olarak düşünülen birçok atık 
malzemenin sanayide değişik üretim alanlarında kullanılması sağlanmış ve atık 
malzemelerin kullanımı yaygın hale gelmiştir.

Bu çalışma kapsamında Eti Holding Eti Bor AŞ’ye ait Kütahya-Hisarcık-Emet 
işletmelerine ait atık barajından temin edilen bor atıkları kurutulduktan sonra 
farklı oranlarda çimento ile ikameli olarak çimento bazlı solidifikasyon/stabili-
zasyon (S/S) prosesi uygulanmıştır.  S/S prosesi uygulamasından sonra elde edi-
len katı materyalin dayanım özellikleri belirlenerek, SEM  görüntüleri çekilerek 
inşaat yapı malzemesi olarak kullanılabilirliği ve söz konusu materyalin içeriğin-
de bulunan kirletici parametrelerin sıvı ortama geçişleri incelenerek çevresel et-
kileri ortaya konulmuştur.

2. Materyal ve Yöntem
Çalışmada kullanılan bor atığı, Eti Holding Eti Bor A.Ş.’ye ait Kütahya-Hisar-

cık-Emet işletmelerine ait atık barajından temin edilmiştir. Harç üretiminde kul-
lanılan bor atığı öncelikle 25 oC’lik oda sıcaklığının simüle edildiği etüvde sabit 
tartıma kadar kurutulmuş ve kurutulmuş numune desikatörde muhafaza edil-
miştir.

Harç üretiminde, TS EN 197-1 (2012) [27] standardına uygun olan Akçansa 
çimento fabrikasından temin edilen CEM I 42.5 çimentosu kullanılmıştır. Kullanı-
lan çimentonun fiziksel ve kimyasal ve mekanik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1 Çimentonun Fiziksel, Kimyasal ve Mekanik Özellikleri

Bileşim (%) CEM I 42.5 R
CaO 62,62
SiO2 19,88
Al2O3 5,23
Fe2O3 3,60
MgO 0,85
SO3 3,23
Na2O/K2O 0.58/0.74
Cl- 0.03
H2O -
Kızdırma kaybı 2,45
Çözünmez kalıntı
Tayin edilemeyen kalıntı
S.CaO-Free Lime

0,96
0,79
1.20

Fiziksel özelikler
Özgül ağırlık (g/cm3) 3.16
Özgül yüzey (cm2/g) 3550
Priz süresi (min) Başlangıç 119



Esra TINMAZ KÖSE, Aylin AKYILDIZ 125

Bitiş 170
Hacim genleşmesi (mm) 1
Mekanik özelikler
Dayanım (MPa) 2 gülük 31,4

7 günlük 43,8
28 günlük 60,1

Mineralojik bileşim
C3S 49,39
C2S 19,81
C3A 7,78
C4AF 10,96

Harç yapımında Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. Trakya Çimento Fabrikasında 
üretilmiş olan ve TS-EN 196-1 Standartlarına uygun CEN standart rilem kumu kul-
lanılmıştır. Kullanılan kumun tane büyüklüğü dağılımı Tablo 2’de görülmektedir.

Tablo 2. CEN Referans Kumu Tane Büyüklüğü Dağılımı

Kare göz açıklığı (mm) 2,00 1,60 1,00 0,50 0,16 0,08

Elekte kalan yığışımlı (%) 0 7 ± 5 33 ± 5 67 ± 5 87 ± 5 99 ± 1

Harcın bileşim oranları TS EN 196-1 [28]’e göre kütlece bir kısım çimento, üç 
kısım kum ve 1/2 kısım su olarak üretilmiştir. Buna göre üç deney prizmasına 
yetecek her kalıp takımı için öngörülen karışım 450 g çimento, 1350 g kum ve 
225 g sudan oluşmuştur.  Üretilen harç, 40x40x160 mm’lik kalıplara dökülmüş 
ve 24 saat sonra kalıplardan çıkartılarak 20±1 °C de ki su içerisinde 7 ve 28 gün 
süreyle kür edilmeye bırakılmıştır. Üretilen prizmatik harç numunelerinde, su/
çimento oranı 0.50 ve çimentonun yerine %2, 4, 6, 8 ve 10 oranlarında yer değiş-
tirmeli olarak bor atığı kullanılmıştır. Kür süresini dolduran numunelerin eğilme 
ve basınç dayanımları TS EN 196-1’e göre yapılmıştır.

Çalışma kapsamında, dayanımları belirlenmiş olan harç numuneleri üzerinde, 
çevresel etkilerinin ortaya konulabilmesi amacıyla, su ortamına herhangi bir geçişi 
olup olmadığının kontrolü yapılmıştır. Bu amaçla iki farklı sızma testi uygulanmıştır. 

Uygulanan sızma testlerinden biri, 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair 
Yönetmeliği [29] EK 2’de belirtilen atıklar kabul kriterlerine ilişkin sınır değerle-
rin değerlendirilmesi amacıyla yapılan TS-EN 12457-4 [30] Atıkların Nitelendi-
rilmesi standardına göre hazırlanan eluatta yapılmıştır.  Eluat, partikül boyutu 4 
mm’den küçük olacak şekilde, sıvı:katı oranı 10 lt/kg olan ve 0.45 um’lik filtrede 
süzülerek elde edilmiştir. 

Diğer sızma testi ise United States Environmental Projection Agency tara-
fından düzenlenen TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure-Method 
1311) [31] metodudur. TCLP metoduna göre, eluat, partikül boyutu 9,5 mm’den 
küçük olacak şekilde pH’ı 4.93 ± 0.05 olan asetik asit çözeltisi ve sodyum hidrok-
sit çözeltisi içinde 18 saat süreyle 20’lik bir sıvı / katı oranı (L / S) ile ekstrakte 
edilmiş ve süre sonunda 0.45 um’lik filtrede süzülerek elde edilmiştir. 
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Suya geçişleri incelenen metaller As, Ba, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se ve Zn’dur ve 
analizler, Namık Kemal Üniversitesi NABİLTEM Laboratuvarında Spectro Marka 
Spectro Blue Model ICP-OES Cihazı kullanılarak yapılmıştır.  

3. Deneysel Bulgular

3.1 Dayanım Deneyleri
Eğilme deneyine tabi tutulan bor atığı katkılı numunelerin eğilme deneyi da-

yanımı sonuçları sırasıyla Şekil 1’de görülmiştir. Şekil 1’de deney sonuçları in-
celendiğinde, 7 günlük ve 28 günlük tüm serilerde bor atığı katkı oranı arttıkça 
eğilme dayanımı değerlerinde bir azalma olduğu görülmektedir. 7 günlük numu-
nelerde en yüksek basınç dayanımına sahip olan numune kontrol numunesidir. 
Ancak ilerleyen yaşlarda K2 numunesinin kontrol numunesine (şahit numune) 
yakın sonuç aldığı görülmüştür. %10 bor katkısı içeren K10 numunesi tüm yaş-
larda düşük eğilme dayanımları göstermiştir. 28 günlük numunelerde 7 günlük 
numunelere göre, bütün katkı oranlarında artış olmuştur. K2 numunesinde re-
ferans numunesine göre (K0) %18 artış olurken, K10 numunesinde %10 artış 
olmuştur. K2 numunesi 7 ve 28 günlük numunelerde hemen hemen referans nu-
munesine yakın değer almıştır. 

Şekil 1. Bor Atığı Katkılı Harçların Eğilme Dayanımı

%2 katkı oranından yüksek olan katkı oranlarında artan katkı içeriğine bağ-
lı olarak çekme dayanımında azalmalar meydana gelmiştir.  Elde edilen çekme 
dayanımı sonuçları, basınç dayanımı sonuçlarıyla da uyumlu olduğu şekillerde 
görülmektedir.

Eğilme deneyinin ardından basınç deneyine tabi tutulan bor atığı katkılı nu-
munelerin basınç dayanım deneyi sonuçları Şekil 2’de görülmektedir.
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Şekil 2. Bor Atığı Katkılı Harçların Basınç Dayanımları

Şekil 2 incelendiğinde, tüm harç gruplarının zamana bağlı basınç dayanım-
larının arttığı görülmüştür. Deney sonuçları incelendiğinde 7 ve 28 günlük tüm 
serilerde katkı oranı arttıkça basınç dayanım değerlerinde azalma olduğu görül-
mektedir. Erken yaşlarda bor atığı katkılı numunelerin basınç dayanımı değerleri 
referans numunesinde göre düşüktür. %2 oranının üzerinde bor atığının kulla-
nılması durumunda dayanımda kayıplar meydana gelmektedir. K2 numunesi 28 
günlük basınç dayanımı 7 günlük basınç dayanımına göre %22 artış gösterirken, 
K10 numunesinde 28 günlük basınç dayanımı 7 günlük dayanıma göre %7 artış 
sağlamıştır. Elde edilen sonuçlara göre hem eğilme hem de basınç dayanımları 
açısından %2 bor atığı katkı oranının çimento katkı maddesi olarak kullanılabi-
leceği önerilmektedir.

3.2 Sızma Testleri 
S/S yöntemi ile üretilen katılaştırılmış numunenin çevresel açıdan uygunlu-

ğunun belirlenmesi amacıyla sızma testleri yapılmıştır. Sızma testleri ile katılaş-
tırılmış numunenin inşaat yapı malzemesi olarak veya dolgu malzemesi olarak 
kullanılması veya depolanması durumlarında su ortamına herhangi bir geçiş 
olup olmadığının kontrolünü sağlanmıştır. Harç üretiminde kullanılan musluk 
suyunun, bor atığı (N), bor atığı kullanılmadan üretilen şahit numunenin  (K0) ve 
%2 (K2), %4 (K4), %6 (K6), %8 (K8) ve %10 (K10) ikame oranlarıyla hazırlanan 
numunelerin sızma testi sonuçları Şekil 3’de verilmiştir.  Çalışma kapsamında 
elde edilen sonuçlar, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’te [29] 
verilen atık kabul kriterlerine ilişkin sınır değerlere göre hangi depolama tesisin-
de bertaraf edilebileceği değerlendirilmiştir. Yönetmelik’te belirtilen atık kabul 
kriterleri Tablo 3’de verilmiştir. Yönetmelikle yapılan değerlendirmelerde TS-EN 
12457-4 Atıkların Nitelendirilmesi Standardı’na [30] göre hazırlanan eluatta ya-
pılan ölçümler dikkate alınmıştır. 
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Tablo 3 Çalışmada İncelenen Metallerin Atık Kabul Kriterleri

Parametre Birim
I.sınıf

depolama tesisleri 
için sınır değerler

II. sınıf depolama
tesisleri için

sınır değerler

III. sınıf depolama 
tesisleri için sınır 

değerleri
As (Arsenik) mg / lt 2,5 0,2 0,05
Ba (Baryum) mg / lt 30 10 2
Cd (Kadmiyum) mg / lt 0,5 0,1 0,004
Cu (Bakır) mg / lt 10 5 0,2
Hg (Civa) mg / lt 0,2 0,02 0,001
Ni (Nikel) mg / lt 4 1 0,04
Pb (Kurşun) mg / lt 5 1 0,05
Sb (Antimon) mg / lt 0,5 0,07 0,006
Se (Selenyum) mg / lt 0,7 0,05 0,01
Zn (Çinko) mg / lt 20 5 0,4

Şekil 3. Sızma Testi Sonuçları

Bor çamurunun TCLP ve TS-EN 12457-4’e göre hazırlanan örneklerindeki öl-
çümlere göre As konsantrasyonları sırasıyla 0,044 ppm ve 0,030 ppm’dir. Musluk 
suyunda As görülmemiştir. S/S prosesi sonrasında elde edilen numunelerde As 
gözlenmemiştir. Bu sonuçlara göre bor çamuru ve harç örnekleri As parametresi-
ne göre III. Sınıf depolama tesisinde depolanabilir özellik sergilemiştir.

Bor çamurunda ölçülen Ba konsantrasyonu TCLP ve TS-EN 12457-4 metotlarına 
göre sırasıyla 1,57 ppm ve 0,08 ppm olarak ölçülmüştür. Musluk suyunda ölçülen 
değer ise 0,09 ppm’dir. Harç içinde bor çamurunun katkı oranı artsa bile Ba konsant-
rayonu 7 ve 28 günlük harç örneklerinden %4 ve artan ikame oranlarında birbirine 
yakın değerler elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre bor çamuru ve harç örnekleri Ba 
parametresine göre III. Sınıf depolama alanında depolanabilir niteliktedir. 

Bakır, TCLP yöntemine göre 0,1 ppm olarak ölçülmüş ancak TS-EN 12457-4 
metoduna göre hazırlanan eluatta Cu gözlenmemiştir. Musluk suyunda da Cu’a 
rastlanmamıştır. Tüm karışım oranlarındaki örneklerde hazırlanan eluatlardaki 
ölçüm sonuçlarına göre bor çamurunun ve harç örneklerinin Cu parametresine 
göre III. Sınıf depolama alanlarında depolanabildiği görülmüştür.

Bor çamurunun TCLP ve TS-EN 12457-4’e göre hazırlanan eluatlardaki öl-
çümlere göre kurşun konsantrasyonları sırasıyla 0,03 ppm ve 0,01 ppm’dir. Mus-
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luk suyunda Pb gözlenmemiştir. Katkı oranının artmasıyla sızma konsantrasyon-
ları artmış olmakla birlikle bor çamuru ve harç önekleri Pb parametresine göre 
III. Sınıf depolama alanında depolanabilir niteliktedir.

Çinko, musluk suyunda 0,07 ppm ölçülmüş olmakla birlikle bor çamurun-
da gözlenmemiştir. Ancak TCLP metoduna göre hazırlanan numunelerde artan 
katkı oranına karşı düşen konsantrasyonlarda Zn gözlenmiştir. TS-EN 12457-4’e 
göre hazırlanan numunelerde sadece 7 günlük örnekte 0,02 ppm ölçülmüş diğer 
katkı oranlarındaki numunelerde Zn gözlenmemiştir. Bor atığında Zn gözlenme-
miş olsa da harçta gözlenmiş olması musluk suyunun Zn içeriğinden kaynaklan-
dığı düşünülmektedir. Bu sonuçlara göre bor çamuru ve harç örnekleri Zn para-
metresine göre III. Sınıf depolama alanında depolanabilir özellik göstermektedir.

Çalışma kapsamında, musluk suyunda, bor çamurunda, şahit numunede ve 
bor çamuru katkılı harç numunelerinin TCLP ve TS-EN 12457-4’e göre hazırla-
nan eluatlarında Hg, Ni, Cd, Ni, Sb ve Se ölçümleri yapılmış ve bu parametrelere 
rastlanmamıştır. Buna göre harç numunelerinin sözkonusu parametrelere göre 
III. Sınıf depolama tesislerinde depolanabilir. 

Sızma testlerinde ölçümü yapılan parametrelerin konsantrasyonları karşılaş-
tırıldığında ölçümü yapılan tüm parametrelerde TCLP metoduna göre hazırlanan 
elutlardaki ölçüm sonuçlarının TS-EN 12457-4’e göre hazırlanan eluatlardaki öl-
çüm sonuçlarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu durum literatürdeki 
benzer çalışmalarla uyum içindedir.

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında bor çamuru-
nun depolanabilirliliği değerlendirildiğinde, As parametresi hariç diğer tüm pa-
rametrelerin III. Sınıf depolama tesisi sınır değerlerini karşıladığı görülmektedir. 

3.3. SEM Analizleri
Basınç dayanımı testi sonucu elde edilen numuneler üzerinde SEM analizi ya-

pılmıştır. Fotoğraf 1’de, (a) Bor atığının SEM görüntüsü (b) Referans numuneye 
ait SEM görüntüsü (c) En yüksek dayanımı veren %2 bor atığı katkılı numune-
nin 5000 kat büyütme yapılarak çekilen mikro yapı fotoğrafı görülmektedir.  Bu 
fotoğraftan da görüldüğü gibi bor atığı katılması ile çimento hamurunda mikro 
yönden büyük ölçüde doluluğun sağlandığı görülmektedir. İnce yapılı tanelerin 
çimento hamurunda yayıldığı gözlemiştir. Numunelerde  iğneye benzer oluşum-
lar görülmüştür. Bunların etrenjit olduğu tahmin edilmektedir. Bor atığı katkılı 
numunelerde atığın puzolanik etkisinden dolayı içyapı gelişiminin geciktiği ve 
iğneye benzer hidratasyon ürünlerinin oluştuğu gözlemlenmiştir.

(a) (b) (c)
Fotoğraf 1. (a) Bor Atığının SEM Görüntüsü (b). Referans Numuneye ait SEM Görüntüsü 

(c). %2 Katkılı Numuneye ait SEM Görüntüsü
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4. Sonuçlar ve Öneriler
Çalışma sonucunda elde edilen veriler değerlendirildiğinde 7 ve 28 günlük tüm 

serilerde kendi içinde katkı oranı arttıkça basınç dayanım değerlerinde azalma ol-
duğu görülmektedir. Üretilen harç numunelerinin dayanımları kür süresi ile doğru 
orantılı olarak artmıştır. Dayanım değerleri karşılaştırıldığın bor atığı ilavesi ya-
pılmamış harç numunesinin basınç dayanımına en yakın sonuç veren katkı oranı 
%2’dir ve bu oranının üzerindeki ikame oranlarında dayanımda kayıplar meydana 
gelmektedir. Çekme dayanımı sonuçları, basınç dayanımı sonuçlarıyla da uyumlu 
veriler sergilemektedir. Buna göre bor atığının %2 katkı oranında kullanılması du-
rumda inşaat yapı malzemesi olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Ancak 
atık arıtımı ve geri kazanımı temel amaç olarak düşünülürse daha düşük dayanım 
değerleri de hedeflenebilir veya katılaştırılmış ürünün dolgu malzemesi olarak 
kullanımı düşünülebilir. Bu kapsamda, ölçümü yapılan parametrelere göre bor atı-
ğı ve bor atığı ikameli harç örneklerinin III. Sınıf depolama tesisi kabul kriterlerinin 
karşılaması nedeniyle bu alanlarda depolanabileceği belirlenmiştir. 
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TERMOELEKTRİK JENERATÖRLER VE 
MATEMATİKSEL MODELLEMESİNE GENEL 

BİR BAKIŞ

Hakan TERZİOĞLU, Sema SERVİ,  
Abdullah Cem AĞAÇAYAK

1.  GİRİŞ
Artan enerji talebini karşılamak için son birkaç on yılda alternatif teknolojil-

eri keşfetmek ve geliştirmek için büyük çaba gösterildi. Dünyadaki genel elektrik 
üretim sistemlerinin çevresel ve ekonomik etkileri dikkate alındığında alterna-
tif enerji kaynaklarından yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyaç ortaya 
çıkmaktadır. Dünyadaki yenilenebilir enerji kaynakları olarak, jeotermal enerji, 
güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, biyokütle enerjisi, hidrojen enerjisi, deniz dal-
galarının oluşturduğu gel-git enerjisi yeşil teknolojiler, bu teknoloji odaklı dünya-
da ortaya çıkan enerji ve çevre konularında mücadelede önemli bir rol oynamaya 
başlamıştır. Bu teknolojiler, bir dereceye kadar çevre ile ilgili elektrik üretiminin 
olumsuz etkilerine karşı azalmaya katkıda bulunan temiz üretim tarzı nedeniy-
le inkar edilemez yararlar getirmiştir. Bununla birlikte, bu teknolojilerin üretim 
sürecindeki sera gazı emisyonu, özellikle büyük miktarda enerjiye ihtiyaç duyul-
duğunda göz ardı edilemez. Hepimizin bildiği gibi, hiç şüphesiz dünyanın toplam 
enerji talebi artmaya durmaksızın devam edecektir. Mevcut yeşil teknolojileri 
geliştirme çabası ve yeni enerji teknolojileri keşfetmek sadece geleneksel enerji 
teknolojilerindeki baskıyı farklı teknolojilere çeviriyor. Enerji talebindeki artış 
hiç değişmedi. Geriye baktığımızda enerji kaynaklarının aşırı derecede verimsiz 
şekilde tüketildiğini görürüz. Bu, tüm dikkatimizin küresel enerji ile ilgili tüm 
konuların temel nedenini merak etmemize odaklamayı sağlıyor. Bizde merakı ve 
endişeyi doğuran teknolojilerin gelişmesi değil. Bunun yerine, sonlu kaynakları-
mız aşırı ve verimsiz bir biçimde tüketen kendimizdir. Bunun önüne geçebilmek 
için birçok alanda enerji kullanımının gerekliliğini yeniden düşünmeliyiz. Aynı 
derecede önemli olmakla birlikte, sistem verimliliğini artırarak ve atık ısıyı geri 
kazanarak enerji verimliliğinin artırılması gerekiyor. Bu yazıda, birçok yeşil tek-
nolojiden biri olan termoelektrik (TE) teknolojisi, enerji verimliliğini artırma po-
tansiyelini göstermek ve enerji talebimizi hafifletmek için olası bir yönde işaret 
etmek için gözden geçirilmektedir.

2. TERMOELEKTRİK SOĞUTUCU (TEC) YAPISI
Termoelektrik soğutma, iki farklı metalin oluşturduğu devreye doğru akım 

verilerek,  elektrik akımını kapalı bir döngüde dolaştırırsak akımın yönünde uç-
lar arasında sıcaklık artışı, diğerinde ise azalışına (Peltier Etkisi) denir. Farklı tür 
iki iletken malzemeden yapılmış halkaya DC gerilim uygulandığında Joule ısısı ile 
birlikte iletkenlerin bağlı olduğu noktalar akımın hareket ettiği yöndeki birleşme 
noktasında ısı oluşurken, diğer birleşme noktasından soğuma meydana gelmek-
tedir. Açığa çıkan ısı ve soğuma miktarı doğru akımla orantılıdır ve buna Peltier 
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Katsayısı denir(Ağaçayak 2017).

(2.1)

πab : Peltier katsayısı (V),

QP : Birim zamanda transfer edilen ısınma yada soğuma miktarı (W),

I    : Devre üzerinden geçen doğru akım (A)

Peltier ile seebeck katsayısının ilişkisi;
(2.2)

αab : Seebeck katsayısı (V/0C),

T   : Mutlak sıcaklık (0C)

Peltier katsayısı sıcaklığa bağlı iken seebeck katsayısı sabit bir sayıdır.
(2.3)

Peltier soğutma eşitliği;
(2.4)

Dışarıdan verilen DC gerilim, elektronların değişen enerji düzeyine göre ha-
reket ederek ilerlerken, P-tipi yarıiletkendeki yük taşıyıcılar pozitif yüklü “ho-
le”ler ile (h+) n-tipi yarıiletkende yük taşıyıcılar negatif yüklü elektronların (e-) 
hareketleri zıttır. Hole’ler negatif kutba enerjilerini taşırken, elektronlar pozitif 
kutba enerjilerini taşıyacaktır ve bu kutuplar ısınırken karşı taraf soğuyacaktır. 

 
Şekil 2.1 Peltier deneyi ve termoelektrik soğutucu.

Şayet dışarıdan uyguladığımız DC gerilim artarsa, hareket eden elektron sa-
yısı da artacağından soğuk yüzey ile sıcak yüzey arasındaki ısı farkı da artacak-
tır. Sistemde peltier soğutucunun soğutma gücünü etkileyene iki faktör vardır. 
Bunlar ısı kazançları olarak adlandırılır ve bu ısı kazançları ısı iletimi ve joule 
ısıtmasıdır(Neşeli ve diğ. 2017).

(2.5)
ΔT : Sıcaklık farkı (℃) dır.

(2.6)

T1 : Sıcak yüzey sıcaklığı (℃), 
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T2 : Soğuk yüzey sıcaklığı (℃)
  (2.7)

Ko : Isıl iletkenlik (W/℃), “”
Kp : P Tipi yarı iletkene malzemenin ortalama ısı iletim katsayısı (W/℃),
Kn : N Tipi yarı iletkene malzemenin ortalama ısı iletim katsayısı (W/℃)

(2.8)

(2.9)

R : Elektriksel direnç, (Ω), 
I  : Devre üzerinden geçen akım şiddeti (A)

(2.10)

(2.11)

α : Seebeck katsayısı (V/℃)

Peltier soğutucularda dikkate alınması gereken bir diğer özellik ise soğutucu-
nun verim  katsayısı (COP)’dır. COP soğutma gücünün elektrik tüketimine oranı-
dır(Ağaçayak 2017).

(2.12)

(2.13)

Böylelikle COP şu şekilde yazılır:
(2.14)

Maksimum soğutma elde etmek için COP’un maksimum olduğu değeri alması 
gerekmektedir. Verim katsayısının maksimum olduğu akım değerini bulmak için 
yukarıdaki eşitliği akıma göre türevini alarak sıfıra eşitleriz.

(2.15)

(2.16)

(2.17)

Z    : Performan Katsayısı (Figure of Merit)
Tm : Ortalama Sıcaklık (℃)

Burada kullanılan yarı iletken malzemelerin elektriksel direnci;
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(2.18)

(2.19)

ρ : Malzemenin elektriksel iletkenliği (Ω cm), 

L : Malzemenin uzunluğu (m), 

A : Malzemenin alanı (m2) dır.

Kullanılan yarıiletken ısıl iletkenliği ise aşağıdaki formül ile hesaplanır:

(2.20)

(2.21)

Akımın yönüne göre birleşme noktalarında akımın hareket yönündeki birleş-
me noktasında ısınma, diğerinde ise soğuma meydana gelmektedir. 

Termoelektrik modülde P ve N tipi yarıiletken malzemelerin iki yalıtkan plaka 
arasına elektriksel olarak seri ve termal olarak paralel bağlıdır. 

 
Şekil 2.2 Bir termoelektrik modülde termoelementlerin bağlanış biçimi.

Elektriksel yalıtkanlığın yanında ısıl iletkenliğini sağlamak için seramik mal-
zeme ile modülün alt ve üst yüzeyleri kaplanmıştır. N-katkılı malzemede bulu-
nan çok sayıdaki serbest elektronlar uygulanan gerilimin etkisiyle bir plakadan 
diğerine akarken plakanın ısısını da aynı yönde taşırlar. Böylece taşıdığı taraf 
ısınırken diğer tarafta ısı azalması yani soğuma gerçekleşir. N tipi termoelektrik 
eleman için ısı akışı ve elektron akışı Şekil 2.3’de verilmiştir.

 
Şekil 2.3 N tipi termoelektrik eleman.
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P tipi termoelektrik eleman için ısı akışı ve elektron akışı Şekil 2.4’de 
verilmiştir.

 
Şekil 2.4 P tipi termoelektrik eleman.

Yukarıda bahsettiklerimden de anlaşılacağı gibi N tipi ile P tipindeki termoe-
lektrik elemanlarda elektron akışı ve bununla aynı yönde hareket eden ısı iletimi 
zıt yönde hareket etmektedir. N tipi ve P tipi yarıiletken çiftlerinden oluşan ter-
moelektrik modüllere doğru akım uygulanması ile akımın düşük enerji seviyeli 
N tipi yarı iletkenden yüksek enerji seviyesine sahip P tipi yarı iletkene geçmesi 
soğutmayı gerçekleştirir ve termoelektrik soğutma sağlanmış olur.  Doğru akım 
kaynağından sağlanan voltaj ile ısı soğuk ortamdan sıcak ortama elektronlar ta-
rafından taşınırken ısınında böylece modülün bir ucundan diğer ucuna transferi-
nin sağlanması termoelektrik soğutucunun, ısı pompası özelliğini gösterir. 

Termoelektrik ısı pompası, P tipi ve N tipi olan farklı yarıiletken materyalle-
rin birlikte kullanılmasıyla üretilen termoelektrik modülün ısı transfer metodu-
na denmektedir. Geleneksel soğutmada olduğu gibi, bu termoeletrik modüller de 
termodinamik kanunlarına göre hareket ederler.

Depolanan ısı Qc, yayılan ısı Qh ve girişteki elektriksel güç P olmak üzere mo-
dülleri tanımlayan denklemler:

(2.22)

(2.23)

(2.24)

Rm : Modülün ortalama direnci (Ω),

θm  : Termal direnç,

T1   : Depolanan sıcaklık (℃),

T2    : Ortama verilen toplam ısının sıcaklığı (℃),

Qc - Qh : Modülden yayılan ve emilen ısı miktarı (W)

Peltier etkisinden dolayı pompalanan ısı terimi (αm.T.I), ısı iletim terimi (∆T/ 
θm) ve joule etki terimi (I2.Rm). Burada Thomson etkisi küçük değerde olduğu 
için ihmal edilmiştir.
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3. TEC’İN MATEMATİKSEL MODELİ
Termoelektrik modül iç yapısını mikromodül ve termoçift oluşturmaktadır. 

Şekil 3.1’da mikromodülün yüzeylerinin birine Th (T1) diğerine Tc (T2) ve Th>Tc 
olmak üzere farklı sıcaklıklar uygulanmaktadır(Ağaçayak 2017). 

 
Şekil 3.1 Tek bir termoelektrik mikromodül.

Mikromodülde, yük (RL) olmadan a ve b noktaları arasındaki ölçülen açık dev-
re gerilimi;

(3.1)
(3.2)

ΔT  : ℃ biriminde mikromodül üzerindeki sıcaklık farkıdır.
Termoelektrik mikromodüle RL yükü bağlandığında yükten geçen akım;

(3.3)

I    : Generatör çıkış akımı (A),
Ri  :  Termoelektrik mikromodülün ortalama iç direnci (Ω), 
RL : Yük direnci (Ω)
Termoelektrik mikromodüle toplam ısı girişi (Qh) girişi :

(3.4)

Qh : Isı girişi (W),
Kc : Termoelektrik mikromodülün ısı iletkenliği (W/℃), 
Th : Termoelektrik mikromodülün sıcak tarafı(℃)
Generatörün verimi(ƞ); 

(3.5)

Termoelektrik bir modül bir sıra mikromodülden oluştuğundan, modülle 
ilgili formül;

(3.6)



Hakan TERZİOĞLU, Sema SERVİ, Abdullah Cem AĞAÇAYAK 139

Vo : Generatör çıkışı (V), 

αm : Modülün ortalama seebeck katsayısı (V/℃), 

Rm : Modülün ortalama direnci (Ω)

Ortalama modül sıcaklığı :

(3.7)

Modülün güç çıkışı (Po) (watt olarak);

(3.8)

olarak yazılabilir.

Modülün V/℃ olarak ortalama Seebeck katsayısı (αm)
(3.9)

ile, ohm olarak ortalama direnci (Rm),
(3.10)

ile ve W/℃ olarak termal iletimi (Km) de,
(3.11)

ile ifade edilebilir. Burada,
λ  : Termal iletkenlik (W/cm. ℃),
G : Termoelektrik modülün geometri faktörü (cm),
Ρ  : Özdirenç (Ω.cm),
N : Termoelektrik modülde toplam mikromodül çift sayıdır.

Generatörden maksimum verimi elde etmek için yük direnci (RL) değerinin 
generatör iç direnci (Ri) değerine eşitlenmesi gerekmektedir.

(3.12)

ile ifade edilebilir.

Ns  : Her paralel kolda seri termoelektrik modül sayısı,

Np : Seri bağlanmış modüllerle oluşturulan paralel kol sayısı.

 4. TEC KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR
TEM’lerin TEG olarak kullanılmalarıyla ilgili birçok matematiksel modelleme 

çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalardan bazıları araçların egzoz gazının atık ısı 
enerjisini TEG’ler ile tekrar kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürmek ile ilgi-
lidir. 
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Araçların egzoz gazının atık ısı enerjisini kullanarak başka bir enerji türüne 
çevirirken ortaya çıkan atık ısıdan tekrar faydalanma ve elektrik enerjisine çe-
virmeyle ilgili çalışmalar yapılmaktadır(Karana ve Sahoo 2018:12; Kim ve diğ. 
2018:143; Lan ve diğ. 2018:210; Nithyanandam ve Mahajan 2018:122). Bu ça-
lışmalardan bazıları, otomotiv atık ısı geri kazanım sisteminin, TEG sistemi için 
EG-W, ZnO ve MgO nano akışkan soğutma sıvıları ile performans karşılaştırması 
için teorik analiz ile ilgilidir. Performans parametreleri üzerindeki etkileri, yani 
TEG sistemi için egzoz giriş sıcaklığı, TEG toplam alanı, Reynolds sayısı ve nano 
akışkanların partikül konsantrasyonu ile güç çıkışı, dönüşüm verimliliği ve TEG 
sisteminin devre gerilimi incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda teorik perfor-
mans analizi, çıkış gücü, dönüşüm verimliliği açısında MgO nano akışkan başta 
olmak üzere ZnO ve EG-W soğutucularında voltajın arttığı görülmüştür (Karana 
ve Sahoo 2018:12). Araçların egzoz gazının atık ısı enerjisini kullanarak bir di-
ğer çalışmada, gazlı çalışma sıvısı kullanan bir TEG’de, termal direncin % 80’ine 
kadarı gaz tarafına bağlı olduğu belirtilmektedir. Sıcak egzoz gazından termo-
elektrik modüllerin sıcak tarafına aktarılan enerjinin uygun iyileştirme teknik-
leri ile en üst düzeye çıkarılması, TEG için verimlilik kazanımı ile sonuçlanabi-
lir. Bu amaçla, TEG’lerde sıcak tarafın ısıl direncini azaltmak için metal köpük 
bazlı ısı eşanjörlerinin performansını araştırmışlardır. Metal köpüklerin varlığı, 
ısı borusunun duvarlarındaki yüzey ısı transfer katsayısını arttırır, böylece eg-
zoz gazının kütlesinden termoelektrik modüllerin sıcak tarafına ısı transferini 
arttırır. Bu, termoelektrik verimliliği ve güç yoğunluğunda önemli bir iyileşme 
sağlar(Nithyanandam ve Mahajan 2018:122). Bir başka çalışmada, kararlı durum 
motor deneyi ve tek boyutlu (1-D) geçici döngü simülasyonu kullanılarak enerji 
geri kazanımı incelenmiştir. 40 TEG modülünden oluşan bir TEG sistemi için 1-D 
TEG sistem simülasyon modeli geliştirilmiştir. Bu simülasyon modeli daha son-
ra kararlı durum deneysel sonuçlarına göre doğrulandı. Bir motorun ortalama 
yük koşulları altında, iki sonuç arasındaki fark% 3’tür. Simülasyon sonuçları, TEG 
sisteminin, tahrik döngülerine bağlı olarak,% 1.54 ila% 1.68 arasında değişen 
güç artışlarına katkıda bulunduğunu gösterdi(Kim ve Kim 2018). Araçların egzoz 
atık ısısından faydalanmayla ilgili diğer bir çalışama da, ters akışlı ısı değiştirici-
ler (HXR’ler) ve ticari termoelektrik modüller (TEM) oluşan araç atık ısı geri ka-
zanımı için tasarlanmış dinamik bir TEG sistemi modeli üzerinde durulmaktadır. 
Model termoelektrik malzemelerden TEM içine ve daha sonra bir TEG sistemi-
ne inşa edilmiştir. Diğer TEG modelleriyle karşılaştırıldığında, önerilen modelin 
ayar ve doğrulama süreci daha eksiksizdir (Lan ve diğ. 2018:210).

Güneş enerjisini kullanarak başka bir enerji türüne çevirirken ortaya çıkan 
atık ısıdan tekrar faydalanma ve elektrik enerjisine çevirmeyle ilgili çalışmalar 
yapılmaktadır(Bjørk and Nielsen 2018, Motiei, Yaghoubi et al. 2018). Bu çalışma-
larda, tipik çevresel ve çalışma koşullarında daha fazla güneş enerjisi elde etmek 
için fotovoltaik (PV) ve termoelektrik jeneratör (TEG) teknolojilerini birleştiren 
hibrit bir güneş enerjisi üretim sisteminin (STEG) iki boyutlu sayısal modelini 
sunmaktadır. Model, sistemin ön ve arka yüzeylerindeki konvektif ve radyal ısı 
kayıplarına ek olarak güneş ışınımını, rüzgar hızını ve ortam sıcaklığını dikka-
te alır. Yönetim denklemleri sonlu hacim yöntemi kullanılarak kesilir ve zamana 
bağlı terimler için tamamen örtülü bir formülasyon benimsenir. Ayrıca rüzgar 
hızının ve ortam sıcaklığının, PN çiftlerinin boy ve dış yük direnci varyasyonla-



Hakan TERZİOĞLU, Sema SERVİ, Abdullah Cem AĞAÇAYAK 141

rının STEG performansına etkileri araştırılmıştır(Motiei ve diğ. 2018:119; Bijørk 
ve Nielsen 2018:156).

Termoelektrik jeneratör modülünün yapısal boyutunun optimizasyonuyla 
ilgili çalışmada, 199 termoelektrik (TE) çiftli bir TEG modülü sırasıyla sabit ve 
değişken özellik parametreleriyle simüle edilmiştir. Değişken özellik parametre-
lerine sahip simülatif sonuçların deney sonuçlarına daha yakın olduğu belirtil-
mektedir. Bu arada, açık devre voltajı ve çıkış gücünün TE çiftlerinin sayısıyla 
orantılı olduğu bulunmuştur. Sırasıyla 2 TE çiftine sahip parametreli dikdörtgen 
TEG (R-TEG)   ve daire TEG (C-TEG)   modülleri kurulmuştur. Simülasyon sonucu 
TEG performanslarının TE çiftinin şekliyle ilgili olmadığı bulunmuştur. Sıcak ta-
raf sıcaklık sabit olduğunda, iç direnç, açık devre voltajı ve verimlilik arttıkça, ke-
sit alanı azalmasıyla çıkış gücü azalmıştır. Kesit alanı sabit olduğunda, sıcak taraf 
sıcaklığın artmasıyla açık devre voltajı, çıkış gücü ve verimliliği artmıştır. Opti-
mize edilmiş R-TEG ve orijinal TEG’nin performansları karşılaştırıldığında, sıcak 
taraf sıcaklığın artmasıyla çıkış güçlerinin ve verimliliklerinin arttığı görülebilir. 
Optimize edilmiş R-TEG’nin maksimum çıkış gücü ve verimliliği sırasıyla% 91.88 
W ve% 4.5’e ulaşmıştır. R-TEG ve C-TEG performanslarının TE çiftinin şekliyle 
ilişkisi yoktur, ancak kesit alanıyla bağlantı vardır. Sıcak yan sıcaklığın artmasıyla 
açık devre voltajı, çıkış gücü ve verimliliği artmıştır. Kesit alanı arttıkça, açık dev-
re voltajı ve verimliliği azalırken çıkış gücü arttı (Wang ve diğ. 2018:160).

Deniz altında insanların daha uzun süre kalmasına duyulan ihtiyaç, giderek 
daha verimli Özerk Sualtı Araçlarının geliştirilmesini teşvik ediyor. Bu araçlara 
güç vermek için özellikle ümit verici bir çözüm, okyanus ısısı gradyanından ener-
ji elde edilmesidir. Bu amaçla termoelektrik jeneratörlerin (TEG) kullanımını, bir 
sualtı kanatçık gövdesine gömülü bir termoelektrik jeneratör modelini sunan 
çalışmalar yapılmaktadır. Model sadece termoelektrik jeneratörleri değil, aynı 
zamanda ısı transfer işlemini ve farklı ısı depolama malzemelerinin davranışını 
da içerir. Her depolama malzemesi için, bir termal planör için yeterli enerji üre-
timine yol açan yeterli tasarım parametrelerini belirlemek için çeşitli simülas-
yonlar yapılır. Bir enerji depolama malzemesi olarak Faz Değişim Materyallerinin 
(PCM) kullanımının deniz suyu veya paslanmaz çelik kullanımı üzerinde oldukça 
avantajlı olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, bu yaklaşımın, yüksek sayıda TEG’ye ve 
PCM kütlesine yol açmasına rağmen, mevcut mevcut planör boyutlarıyla uyumlu 
olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, 28.9 kg PCM ve 5000 
TEG’lerin her 1200 m dalış döngüsü için gerekli 6 kJ’lik enerjinin geri kazanıl-
masını sağladığını göstermektedir. Bu PCM kütlesi mevcut mevcut ticari kanatlı 
boyutları ile uyumludur (1.5–2.5 m uzunluk, 20-30 cm çapraz kesit çapı, 50–70 
kg)( Falacão Carneiro ve Gomes de Almedia 2018:163). 

TEG ve TEC karakterizasyonu kullanarak yapılan çalışmada, TE cihazının çok 
amaçlı bir optimizasyonunu oluşturmak için iki tasarım yaklaşımını bir araya 
getirilmiştir. Böyle bir optimizasyon gerçekleştirerek, TEG ve TEC performans 
kriterleri arasındaki ilişkiler, olası ticaret koşullarını ve her iki amaca yönelik op-
timal tasarım olanaklarını da içeren temel faktörlerle daha iyi bir şekilde tesis 
edilir. Ayrıca, bu kriterler ve ilgili eğilimler üzerinde en güçlü etkiye sahip anah-
tar parametreler belirlenmesi hedeflenmiştir. Optimize edilmiş sonuçlara göre, 
maksimum çıkış TEG gücü ve sistem kütlesi arasında güçlü bir renklenme vardır. 
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Daha da önemlisi, TEG ve TEC performans karşılaştırması açısından, TEC ısıtma 
kapasitesi, soğuk taraftaki ısı direncinin düşürülmesiyle geliştirilebilse de, bu 
aynı zamanda sıcak taraf sıcaklığın azalmasıyla birlikte TE cihazı TEG modunda 
çalıştırılır. Spesifik olarak, bir LT-PEMFC’nin durum çalışması olarak düşünüldü-
ğünde, gerekli sıcaklık kısıtlaması TEC’nin negatif COP’lar ile çalışmasını zorla-
mıştır. Bu gözlem TE cihazının aynı anda hem TEG hem de TEC hedefleri açısın-
dan en uygun şekilde tasarlanmasının imkansız olduğunu göstermektedir (Kwan 
ve diğ. 2018b:168). Bir diğer TEG performans analizinde ise, TE malzemesinin 
sıcaklığa bağlı özellikleri dikkate alınarak, kurucu denklemlere dayalı olarak hem 
analitik hem de sayısal olarak incelenmiştir. Pratik sonuçları tahmin etmek için 
sonlu eleman modeli için radyasyon ve iletken termal kayıplar düşünülmüştür. 
Etkin malzeme özelliklerinin ve ortalama malzeme özelliklerinin karşılaştırılma-
sı, termal kayıpların ve arayüzey direncinin, verimliliği önemli ölçüde azalttığını 
ve kayıplarla ilgili olarak, termal iletkenliğin basit bir artışı ve buna karşılık gelen 
performans katsayısı ZT’nin azalmasının bir sonucu olarak parazit kayıpların ço-
ğunluğunu oluşturan etkili özelliklerin kullanımının ortaya çıktığını göstermiştir. 
P ve N tipi yarı iletken malzemelerin oluşturduğu bacağın geometrisi sabit sı-
caklık aralığı için optimum verimliliğin çoğunu değiştirmemiştir, ancak çalışma 
koşullarına bağlı olarak optimum yükü hesaplarken önemli bir rol oynamaktadır. 
TEG’nin bacak aralığındaki artışın ısıl direncini azalttığı ve akabinde ısıyı ve gücü 
arttırdığı, ancak verimliliği azalttığı bulunmuştur. Sonuçlardan, bir termoelektrik 
materyal için ısıl kayıplara sahip olan maddi değerlerin, içsel malzeme özellikle-
rine dayanan ideal değerden daha düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Cihazın 
taşıma özellikleri ve termoelektrik özellikleri, etkili özelliklerle nicel olarak de-
ğerlendirilebilir ve TEG’nin pratik tasarım optimizasyonu için dikkate alınmalı-
dır(Lee ve diğ. 2018:211). Diğer bir çalışmada, PEMFC soğutma uygulamasında 
TEG’yi analiz etmek için bir termodinamik model sunulmuştur. Optimizasyon 
sonuçları, her durumda PEMFC çalışma sıcaklığına ulaşılabilmesine rağmen, 
maksimum TEG çıkış gücü ve maksimum spesifik güç arasında bir ilişkini mev-
cut olduğunu göstermektedir. Termokupl yüzey alanı ve uzunluğu ile ilgili olarak, 
bu iki parametrenin, maksimum TEG çıkış gücünü veren özel bir kombinasyonu 
vardır. Bu kombinasyonlardaki boyutları belirleyen faktörler, ısılçift malzeme 
özellikleri tarafından büyük ölçüde etkilenir. TEG modüllerinin sayısı ile ilgili ola-
rak, diğer optimize edilebilir parametreler TEG’nin sıcak ve soğuk yan sıcaklığını 
maksimize edecek şekilde ayarlanmışsa, TEG modüllerinin sayısının artırılması 
güç çıkışını artıracaktır. Isı emicisindeki konveksiyon katsayısının arttırılması 
maksimum TEG çıkış gücü ve verimliliğini artırabilirken, bu iyileştirme sistem kı-
sıtlamalarına göre izin verilen maksimum sıcaklıkla sınırlıdır. Daha yüksek kon-
veksiyon kovanları kullanmanın en önemli yararı, aynı soğutma hızını elde etmek 
için ısı emici alanlarının daha küçük olabileceği sistemin özel gücünü arttırma-
sıdır. Optimizasyon, birincil hedef olarak birleştirilmiş PEMFC ve TEG verimliliği 
kullanılarak yapıldığında, bu verimlilik değeri ile sistemin özel gücü arasındaki 
benzer bir ticaret durumu açıkça görülmektedir(Kwan ve diğ. 2018a:217). Pie-
zoelektrik ve termoelektrik teknolojilerine dayanan bir başka çalışmada, yeni 
bir hibrit sistemde, termal uyarım yoluyla elektrik enerjisine dönüşüm titreşim 
enerjisinde yüksek hassasiyet ve verimlilik gösteren PZT seramik buzzerindeki 
enerji üretimi ölçülmüştür. Bu çalışmada, normalde elektromekanik dönüşüm 
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için kullanılan numunenin, mekanik enerjiyi ısı enerjisi ile üretmek için fayda 
sağlayabileceğini gösterdik. Piezoelektrik etki, numune TEG’lerin yarattığı sıcak-
lıkta harekete geçirildiğinde gözlenmiştir. Deneysel sonuçlar, elektronik devreyi 
kullanan PZT-TEG sisteminin, 105 Ω’lik bir yük direnci için 3,3 µW’lik yüksek bir 
güç elde edebildiğini ve standart teknikle karşılaştırıldığında% 75’lik bir verim 
gücünde bir artış sergilediğini gösterdi. Son olarak, önerilen hibrit sistem, geri 
kazanılan enerjiyi tahmin etmek için iyi bir araçtır ve ortamdaki titreşim dönü-
şüm teknolojisinin Mikro-elektromekanik sistemlere (MEMS) güç sağlaması için 
iyi bir aday olabileceği vurgulanmaktadır(Meddad ve diğ. 2018).

Termoelektrik jeneratörlerin termal ve elektriksel temas direncine sahip per-
formans analizi yapılan bir başka çalışmada, termal ve elektrik direncine sahip 
bir TEG cihazının performansını gösteren bir faktör olarak, etkinliğin, temas di-
rençli bir TEG cihazının güç çıkışının, herhangi bir temas direnci olmaksızın, yeni 
bir oranla tanımlanması, ve termal temas iletkenliği ve elektriksel temas direnci 
değerlerinin farklı kombinasyonlarını incelemektedir. Ayrıca, termal ve elekt-
riksel temas direncinin varlığında, yarı iletken malzemenin uzunluğunun TEG 
performansı üzerindeki etkisi ayrıntılı olarak gözden geçirilmekte, yarı iletken 
malzemenin uzunluğu daha küçük olduğunda temas dirençli TEG performansı-
nın niceliksel olarak sunulması niceliksel olarak sunulmaktadır(Kim 2018:130). 

İnsanların vücut ısılarından faydalanma üzerine yapılan çalışmada, insan vü-
cudu uygulaması için yeni bir esnek TEG tasarlanmıştır. Sıcaklığa bağlı malzeme 
özelliklerini içeren tamamen geliştirilmiş tek boyutlu, kararlı durumlu, sayısal 
bir model oluşturulmuştur. Buna dayanarak, doğal konveksiyona bağlı ısı iletim 
katsayısının enerji üretimi üzerindeki etkisi incelenmiştir.

Şu sonuçlara ulaşılmıştır;

(1) Hava hızı, Va= 0-0,05m / s olduğunda, soğuk taraf kanadı boyunca sıcaklık 
dağılımını önemli ölçüde etkiler, ancak Va> 0.05m / s olduğunda hafif etkilemek-
tedir.

(2) TE elemanlarının bağlantılarındaki ısı akısı, Va = 0-0,05m / s olduğunda 
hızlı, fakat Va> 0.05m / s olduğunda yavaşça artar;

(3) dahili direnç, çıkış potansiyeli, devre akımı ve çıkış gücü, Va = 0-0,05m / s 
olduğunda keskin bir şekilde artar, ancak Va> 0.05m / s olduğunda yavaşça artar 
(Qing ve diğ. 2018:5).

Süper iletken doğru akım iletim kablo sistemleri için tasarlanmış peltier akım 
anahtarlarının termoelektrik performansı ile ilgili yapılan bir çalışmada, ısı sı-
zıntısının azaltılması, pratik süper iletken cihazların geliştirilmesinde önemli bir 
konudur. Özel olarak üretilmiş bir test tezgahını kullanarak süper iletken doğru 
akım iletim kablo sistemleri için tasarlanmış Peltier akım kablolarının (PCL) ter-
moelektrik performansını değerlendirilmektedir. PCL içerisindeki düşük sıcak-
lıkta (sıvı nitrojen) sıcaklık bölgesi ısmarlama test tezgahıyla değerlendirildi. Bu 
çalışmada (Q / I) min = 30.0 W / kA elde edilmiştir. Yani, terminalden ısı sızıntı-
sı, 120 W fo ra1-kA kablo sistemine indirgenebilir. Bu değer, geleneksel metalik 
bakır uçları kullanan sistemden elde edilen optimize edilmiş değerin yaklaşık% 
70’idir. Ek olarak, PCL’lerin içindeki enerji bileşenleri, ısı kontrol PCL’lerinde 
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daha fazla iyileştirme elde etmek için ayrıntılı olarak incelenmiştir. Sonuç olarak, 
Thomson ısısının göz ardı edilemeyeceği bulundu, çünkü Joule ısısı veya Peltier 
sıcağı gibi diğer bileşenler kadar güvenilir olabilirdi(Miyata ve diğ. 2016:26). 

Li-ion bataryalar elektrikli araçlarda yaygın olarak kullanılmaktadır ve batar-
ya yönetiminde batarya dahili durum tahmini önemli rol oynamaktadır. Bununla 
birlikte, özellikle, batarya performansını etkileyen iki anahtar durum değişken 
olan batarya iç sıcaklığının ve şarj durumunun (SOC) tahmini için teknik olarak 
zordur. Bununla ilgili makalede, bu iki dahili durumun gerçek zamanlı eş zamanlı 
tahmini için yeni bir yöntem önerilmiştir, böylece gerçek zamanlı SOC tahmini 
için önemli ölçüde geliştirilmiş bir pil modeline yol açmaktadır. Modelleme ve iç 
sıcaklık ve SOC tahmini sonuçları, önerilen yöntemin etkinliğini doğrulamıştır 
(Zhang ve diğ. 2017:64; Sinha ve Scheider 2016:52).

Deneysel termoelektrik ölçümler ve sonlu elemanlar modellemesi ile CMOS 
logic transistörlerin 20 ila 5 nm teknoloji düğümlerine kendi kendinin ısıtma et-
kisi hakkında yapılan çalışmada, Isıl iletkenliğin (k) farklı çalışma sıcaklıkları (T), 
malzeme kalınlıkları (t) ve safsızlık konsantrasyonları (N) ile karakteristikleri, 
termoelektrik ölçümler ve kendinden ısıtma etkisinin incelenmesi için geliştiri-
len simülasyon modeli ile incelenmiştir. Bu yüksek mobilite malzemelerinin, yeni 
nesil ölçeklendirilmiş teknoloji düğüm cihazlarında kullanılmasının zor olduğu-
nu belirtir, çünkü bu cihazlar, kendi kendine ısınma etkisi açısından ultra düşük 
voltajda (InAs için <0,5 V ve Ge için <0,8 V)  çalıştırılabilir(Liao ve diğ. 2017:64). 

Diğer bir çalışmada, standart tamamlayıcı metal oksit yarı iletken (CMOS) 
teknolojisi kullanılarak tasarlanmış bir mikro termoelektrik jeneratörü (TEG) 
için doğru bir termal direnç modeli sunulmuştur. Bu çalışmada, çıkış gücünü 
artırmak için yeni termal direnç modelini cihaz boyutlarına uygulanmıştır. Yeni 
cihaz boyut hesaplamalarına göre, yayınlanmış cihaz modeli kullanılarak cihaz 
çıkış gücü% 94 ila% 105 oranında artırılmıştır. Sunulan model SPICE veya diğer 
herhangi bir elektrik devre simülatörleri ile uyumludur ve bu nedenle TEG ile 
devre elemanı olarak ilgilenmek için mükemmel bir araç olacağı belirtilmektedir. 
(Sawires ve diğ. 2018:6; Zhang ve diğ. 2018:65).

Isı eşanjörlerine gömülü termoelektrik modüller (TEM), yerel elektrik enerji-
si ihtiyaçları için endüstriyel atık ısının elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağ-
lar. Termoelektrik etkinin doğası gereği, bir jeneratörün verimliliği, bir ısı eşan-
jörü olarak hareket etme yeteneğinde ve yüksek sıcaklık farkını muhafaza etme 
yeteneğinde bir denge tarafından belirlenir. Bununla alakalı yapılan çalışmada, 
sıvıdan sıvıya ısı eşanjöründe gömülü bir TEG, çeşitli giriş sıcaklıkları (T) altında 
çalıştırılırken, sabit giriş sıcaklıklarının tablo halinde yerleştirilmiş girişler kul-
lanılarak tutulması sağlanmış ve TEG’nin sıcaklık farkını değiştirmek için ise ek 
parçalar kullanılmıştır. Bu tür ek parçalar, model tarafından gösterildiği gibi, hâ-
lihazırda optimize edilmiş bir jeneratörden çok uzakta olan, üretilen elektriksel 
güçte 2.6’ya kadar bir kazanç sağlanır. Bu nedenle, ölçüte ulaşmak için farklı bir 
tasarım kullanılmalıdır(Sempels ve Lesage 2017:7).

Endüstri 4.0 sanayi devrimi, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışve-
rişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kollektif bir terimdir. Bu devrim nesne-
lerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir de-
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ğerler bütünüdür. Bununla ilgili yapılan çalışmada,  endüstri 4.0 için sensör dü-
ğümlerinde ve Nesnelerin İnterneti için enerji toplama uygulamaları için küçük 
ölçekli termoelektrik jeneratörlerin (TEG’ler) paketlenmesine odaklanılmakta-
dır. TEG’ler, sınırsız enerji ömrüne sahip, kendinden güç alan sensör sistemlerini 
etkinleştirmek için uygundur, ancak montaj ve paketleme işlemi sırasında yüksek 
mekanik yüklere ve farklı malzemelerin ısıl genleşme katsayısının uyuşmaması 
nedeniyle daha fazla baskıya dayanmaları gerekir. Farklı alt dolgulara (UF’ler) 
ve gerilim dekuplajlı termal yapıştırıcılara sahip cihazlar, bir kesme kuvveti test 
aparatı ve birlikte dört sıralı bir bükme testi ile değerlendirildi. Bu mekanik in-
celemelere tamamlayıcı olarak, UF’nin TEG’lerin termal davranışı üzerindeki et-
kisini değerlendirmek için ölçümler, FEM ve CFD simülasyonları ile ayrıntılı bir 
termal analiz yapıldı. Mekanik sağlamlığın arttırılmasının yanı sıra, UF’nin belirli 
bir ölçüm senaryosu için termal etkisinin% 15’in altında olduğu gösterilebilir 
(Zoller ve diğ. 2017:7). Tüketici elektroniğinde ve uzaktan algılama gibi endüst-
riyel uygulamalarda giderek yaygınlaşan Nesnelerin İnterneti uygulamalarından 
kaynaklanan zorlukların üstesinden gelmek için çeşitli çevre enerji kaynakla-
rından elde edilen enerji üretimi ilgi çekmeye devam ediyor. Bu konuda yapılan 
bir çalışmada, bir termoelektrik modül gibi çok düşük bir dc voltaj kaynağından 
doğrudan beslenebilen ve dc yanlılık çıkışı sağlayabilen bir transformatörsüz ve 
kendi kendine çalışan osilatör sunulmaktadır. Değiştirilmiş Hartley osilatör to-
polojisine dayanarak, önerilen cihaz, geri besleme dalında bir kapasitörün kulla-
nımı sayesinde, bir voltaj geriliminin ortaya çıkmasına izin verir, bu da, DC sapma 
çıkış voltajını ve salınım genliğinin önemli bir büyütmesini sağlar. Bu nedenle, 
böyle bir arayüz, birkaç on milivolt sırasına göre çok düşük voltaj girişleri ile dc / 
dc dönüşümü için özellikle uygundur (Lallart ve diğ. 2018:65).

Bir başka çalışmada, grafene dayalı bir TEC önerilmiştir. Model bir çift voltaj 
VGD(Grafene eklenen VGD voltajını modüle etmek, Fermi enerjisini ayarlamak ve 
melezleşmeyi değiştirmek içindir.) ve VEA(termoelektrik cihaz üzerine uygula-
nan harici voltaj) kontrol mekanizmasına dayanmaktadır. Teorik analize dayanan 
matematiksel bir model ilk önce kontrol mekanizmasının sezgisel anlaşılmasını 
sağlamak için geliştirilmiştir. Daha sonra bir HSPICE modeli oluşturuldu ve si-
mülasyonlar yapıldı. Daha sonra devre simülasyonu ve matematiksel hesaplama 
sonuçları karşılaştırılmış ve tartışılmıştır. Son olarak, substratların etkileri göz 
önüne alınarak modifiye edilmiş bir model türetilmiştir. Kullanılan substratlar 
sayesinde, önerilen soğutma cihazı önemli ölçüde geliştirilmiş bir performans 
gösterir(Wang ve diğ. 2018:65).

Bir diğer matematiksel modelleme çalışmasında, standart olmayan sınır ko-
şullarına sahip doğrusal olmayan kısmi diferansiyel denklemlerle tanımlanan 
DPS’ler için optimal kontrol problemleri, genel formda gerekli optimizasyon ko-
şullarını elde etmek için varyasyonel bir yöntem kullanılarak çözülebilir. Ardışık 
yaklaşımların sayısal yöntemi, optimal kontrol fonksiyonlarının hesaplanması 
için bir algoritma oluşturmak için uygundur. Geçici termoelektrik soğutma işle-
mi, bu gibi DPS’nin bir örneği olarak kabul edildi. Bu süreç için optimal kontrol 
sorunlarından biri genel optimizasyon koşullarının uygulanmasıyla çözüldü. So-
ğutma sıcaklığının önceden belirlenmiş bir zaman aralığı içinde en aza indirilme-
si amacıyla TEC besleme akımının zamana en uygun bağımlılıkları hesaplanmış-
tır. Elde edilen sonuçlar, TEC güç kaynağı için optimal işlevlerin uygulanmasının, 
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geçici modda soğutma sıcaklığını doğru akımda ulaşılan minimum sıcaklıktan 8 
- 10 K daha düşük bir seviyede sağlayabildiğini göstermektedir. TEC geçici modu-
nun böyle bir avantajı, termoelektrik soğutucunun güç kaynağını kontrol etmek 
için özel elektronik cihazların geliştirilmesi amacıyla hem teorik hem de pratik 
araştırmaları daha fazla hak edebilir(Kotsur 2015:15).

Diğer bir modelleme çalışmasında, 1 ile 2 x 105 aralığında gaz kazanımı, 9-60 
hPa’lık basınç aralığında hem metan hem de propan bazlı dokuya eşdeğer gaz 
karışımları için ölçülmüştür. Temel gaz özelliklerinin belirlenmesi için ilk Town-
send katsayısının Diethorn ve Williams & Sara modelleri kullanılmıştır. Ölçülen 
gaz kazanç verilerinin her iki Diethorn ve Williams & Sara grafiğinin, düşük ve 
yüksek gaz kazanımları için ayrı ayrı olmak üzere çift doğrusal bir ilişkide olması 
gerektiği bulunmuştur. Aynı zamanda, p∼10 hPa basıncı için çığ çarpma bölgesi-
nin hacminin, tüm detektörün hacminin% 10’unu oluşturduğu, böylece sayacın 
orantılılığının kuvvetli bir şekilde azaldığı bulunmuştur(Şahin ve diğ. 2014:768; 
Şahin ve Kowalski 2014:32;Kowalski 2018:108).
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TERMOELEKTRİK JENERATÖRLER VE 
KULLANIM ALANLARINA GENEL BİR 

BAKIŞ

Hakan TERZİOĞLU, Süleyman NEŞELİ,  
Gökhan YALÇIN

1.  GİRİŞ
Günümüzde gelişen teknoloji ile elektrik enerjisi ihtiyacı da artmaktadır. 

Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bu elektrik enerjisi ihtiyacı ve 
talebi daha fazladır. Artan elektrik enerji ihtiyacını karşılamak için tüm dünya-
da kullanılan enerji kaynaklarından daha ucuz, verimli ve temiz alternatif enerji 
kaynakları için çalışmalar yapılmaktadır. Dünyanın aradığı bu alternatif enerji 
kaynakları olarak günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları önde gelmektedir. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarından , jeotermal enerji, güneş enerjisi, rüzgâr en-
erjisi, biyokütle enerjisi, hidrojen enerjisi, deniz dalgalarının oluşturduğu gel-git 
enerjisi elektrik enerjisi üretiminde sık kullanılanlardır. Dünyadaki enerji ihti-
yacının artması daha çok enerji üretimine ve buda dolayısıyla daha çok çevre 
kirliliğine neden olmaktadır. Bundan dolayı son yıllarda dünya genelinde enerji 
üretimi ve çevreye etkileri konusunda yapılan çalışmalarda artmıştır. Mevcut ye-
şil teknolojileri geliştirme çabası ve yeni enerji teknolojileri keşfetmek sadece 
geleneksel enerji teknolojilerindeki baskıyı farklı teknolojilere çeviriyor. Geriye 
baktığımızda enerji kaynaklarının aşırı derecede verimsiz şekilde tüketildiğini 
görürüz. Bunun önüne geçebilmek için birçok alanda enerji kullanımının gerek-
liliğini yeniden düşünmeliyiz. Atık ısı enerjisiyle elektrik enerjisi üretiminin öne 
çıkmasıyla,  termoelektrik modüllerin (TEM) uzun ömürlü, bakım gerektirmey-
en, sessiz, hareketli parçasının olmaması, yapılarının basit olması gibi birçok 
avantaja sahip olmaları bu modülleri yanısıra  yapılarında bulunan termoelek-
trik (TE) yarıiletkenler ve bunlara bağlı teknolojilerin önemine olan ilgi gün geç-
tikçe artmaktadır (Ağaçayak 2017). 

Bu yazıda, birçok yeşil teknolojiden biri olan termoelektrik (TE) teknolojisi 
ile, enerji verimliliğini artırma ve enerji talebimizi hafifletmek için yapılan çalış-
malar gözden geçirilmektedir.

2. MALZEME GELİŞTİRME
Düşük verimlilikleri nedeniyle, termoelektrik malzemelerinin kapsamlı uy-

gulamaları, maliyetten çok güvenilirliğin büyük bir öneme sahip olduğu uzman-
laşmış alanlarla sınırlıdır. Bir termoelektrik sistemin kurulumunun başlangıç   
maliyetini düşündüğümüzde, akım dönüşüm verimliliği ile termoelektrik uygu-
lamaları küçük ölçekli uygulamalar için daha uygundur. Yeni termoelektrik ma-
teryallerin yüksek verimlilikle geliştirilmesi, termoelektrik uygulamaları aralı-
ğını orta / büyük ölçekli hale getirmenin başlıca faktörlerinden biridir. Yüksek 
verimlilikte materyallerin araştırılması ve geliştirilmesi için büyük çabalar sarf 
edilmekte ve çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları süper kafes 
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yapısı, plazma arıtımı, malzeme parçalara ayırma ve nanoteknoloji içermektedir. 
Yüksek dereceli sıcaklıklara dayanma özelliğine sahip termoelektrik malzemeleri 
elde edilmesine rağmen, araştırma laboratuarlarında geliştirilen termo-elektrik 
malzemelerinin çoğunun ticarileştirme zorluğu bulunmaktadır. Bu neden, mal-
zeme araştırmalarında yetersiz doğruluk, materyal araştırmaları, cihaz yapımı 
ve pratiklikten imalatın zorluğundan kaynaklanmaktadır.

2.1 Termoelektrik Jeneratör (TEG) Nedir?
Şekil 2.1’de görüldüğü üzere, bir termoelektrik soğutucu, ısı iletimini sağla-

ması ve elektriksel yalıtım için iki seramik plaka arasında elektriksel olarak bir-
birine seri, termal olarak birbirine paralel bağlı P ve N tipi yarıiletkenlerinden 
oluşmaktadır. Dışarıdan DC akımın uygulanmasıyla bir plakadan diğer plakaya 
ısı geçişi olur ve sonuçta bir yüzey soğurken diğer yüzeyin ısısında artma meyda-
na gelir. Hangi yüzeyin ısınıp soğuyacağını DC kutupların yönü belirler. 

 
Şekil 2.1 Soğutucu modunda termoelektrik modül.

Aynı modüle dışarıdan DC akım uygulamak yerine yük bağlanarak, termoe-
lektrik modülün seramik yüzeylerinin birine ısı diğerine soğuk uygulanırsa iki 
yüzey arasındaki ısı farkı oluşturularak Şekil 3.23’de görüldüğü gibi modülün 
DC akım üretmesi sağlanmış ve böylece termoelektrik güç generatörü yapılmış 
olunur. Termoelektrik olarak üretilen elektrik enerjisi P ve N tipi yarıiletkenler 
boyunca ısı akışı sonucu elektronların hareketiyle DC akım oluşur. P tipi yarıi-
letken parçada hole’ler (delik) parçanın soğuk yüzeyine hareket ederken, N tipi 
yarıiletken parçalarda ise elektron akışı, parçanın soğuk yüzeyine hareket eder. 
Bu olay Şekil 2.2’de görülmektedir (Ağaçayak ve diğ. 2018:6).

 
Şekil 2.2 Generatör modunda termoelektrik modül.

Teknolojik olarak gelişmiş ticari olarak kullanıma uygun TEG‘ler veya termo-
elektrik soğutucular vardır. Termo elektrik soğutucular iki yüzey arasında küçük 
sıcaklık farklarında (ΔT), maksimum verim katsayısı COP (Coefficient of Perfor-
mance-Performans verimi) ve soğutma verimine sahipken, TEG’ler ise büyük sı-
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caklık farklarında (ΔT) maksimum verime sahiptirler. Termoelektrik modüller, 
maksimum 200 0C çalışma sıcaklığıyla enerji kaynaklarına dönüştürmede teorik 
olarak en etkin TEG’lerdir. 

Termoelektrik modülün maksimum sıcaklıkta bozulmadan kalması için mak-
simum çalışma sıcaklıkları 200 0C olarak üretilenleri olsa bile imal edildikleri 
yaklaşık olarak 138 0C’ de eriyen lehimleme sıcaklığını geçmemesi dikkat edil-
mesi gereken önemli bir konudur. Genelde 125 0C den daha fazla sıcaklıklarda 
kullanılan termoelektrik modüllerin verimlerinde düşme ve işlevsel ömründe 
azalma görülmektedir.  Yüksek sıcaklıklarda lehim birleşimleri, termoelektrik 
materyalin içine hızla yayılarak verimi düşürür. Termoelektrik modüllerde, dü-
şük enerji kaynaklarının ve yüksek performanslı materyallerin kullanılmasıyla 
200 0C altındaki sıcaklıklarda yüksek verimli termoelektrikler üretilebilir. Son 
zamanlarda TEC olarak değil TEG olarak üretilen TEM’lerde bulunmaktadır. Bu 
modüllerde gelişen teknolojiyle yapısında bulunan P ve N yarıiletkenlerin lehim-
lemeler yüksek sıcaklıklara daha dayanıklı yapılmaktadır. Böylece yüksek per-
formanslı materyallerin kullanılmasıyla 200 0C üstündeki sıcaklıklarda yüksek 
verimli termoelektrikler üretilebilmektedir.

TEM’ler TEG olarak kullanıldığında % 10 civarında düşük dönüşüm verimlili-
ğinde, hareketli herhangi bir parça olmadığı için oldukça avantajlıdırlar. Bu, onları 
konvansiyonel enerji teknolojilerine kıyasla daha güvenilir ve dayanıklı hale geti-
rir. Bunun dışında, elektrik enerjisi üretimi sırasında çevreye herhangi bir kirletici 
madde bırakmamaktadırlar. Dolayısıyla geleneksel soğutma ve güç üretim yöntem-
lerinin yerini alacak farklı ölçeklerde birçok alanda uygulamalar için ideal olurlar. 
Termoelektrik modüller oldukça geniş bir kullanım ve uygulama alanına sahiptir. 
Bu alanlar; ölçüm, biyo-teknoloji, medikal, endüstriyel, elektronik, endüstri, genel 
amaçlı kullanım (büyük havalandırma sistemleri, oto, hava araçları, deniz araçları 
buzdolapları, meşrubat soğutucuları, vs.), büyük ve orta ölçekli soğutma sistemle-
ridir. Bunun yanında kalorimetre uygulamalarında, DC batarya-akü şarj durumla-
rında, veya sisteme dahil edilen güç elektroniği elemanlarıyla sistemin enerjisine 
katkı sağlayacak şekilde TEJ modülleri kullanılmaktadır. Bunlara örnek olarak ısı 
kayıplarının fazla olduğu uzay araçlarının enerji ihtiyaçlarında, motorlu araçların 
veya petrol ürünleri tüketen motorların ısı kayıpları fazla olan egzoz manifoldu 
üzerinden geri kazanımla araçlarda ve motorlarda %10 kadar yakıtta tasarruf sağ-
lanabilmekte, sıcak su/yağ telemetri sistemleri, fırın/kazan/kalorifer’lerin zayıf 
akım gerektiren kontrol elektroniği kartlarında, jeotermal ve güneş enerjisi gibi 
ısı kayıplarının çok olduğu uygulamalarda kullanılmaktadır. Hatta vücudumuzun 
yaydığı ısıyı kullanarak kol saatimizin çalışması veya kışın vücudumuzu ısıtan elbi-
seler üzerinde de çalışılmaktadır(Ağaçayak 2017). 

3. TEC KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR
TEM’lerin TEG olarak kullanılmalarıyla ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bu 

çalışmalardan bazıları güneş enerjisinin kullanılarak elde edilen ısılardan aynı 
zamanda TEG ile de elektrik enerjisi kullanmakla ilgilidir. 

Güneş enerjisini kullanarak başka bir enerji türüne çevirirken ortaya çıkan 
atık ısıdan tekrar faydalanma ve elektrik enerjisine çevirmeyle ilgili çalışmalar 
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yapılmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları tuz tabakalı güneş havuzu gibi düşük 
dereceli termal kaynaklardan elektrik üretmek için termosifon ve termoelektrik 
modüllerin (TTM) birleştirilerek sistemin tasarımı ve test sonucu araştırmışlar-
dır. Böylece güneş havuzunda bulunan sıcaklık farklarını kullanarak enerji hatla-
rından uzak alan uygulamaları için tamamen pasif ve basit bir güç kaynağı sistemi 
üretmek mümkün olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmalarda önerilen termosifon 
- termoelektrik modül, enerji üretimi için güneş havuzlarının küçük ölçekli uygu-
lamaları için en uygun olacağı belirtilmiştir. Böyle bir sistemin potansiyel bir avan-
tajı, güneş havuzunun termal depolama kapasitesi nedeniyle gece veya gündüz 
kullanışlı bir güç çıkışı sağlamaya devam etme kabiliyeti olduğu vurgulanmıştır(-
La Rocca ve diğ. 2017:11; Singh ve diğ. 2011:85(2); Sun ve diğ. 2017:119). Güneş 
enerjisi kullanılan bir başka çalışmada ise, öğle saatlerinde maksimum güneş en-
erjisi almak üzere tasarlanmış düzlem reflektörlerin basit bir düzenlemesi TEG’yi 
ısıtmak için kullanmıştır. Böylece TEG’ler ile ürettikleri enerji ile aynı model kaç 
adet TEC sürülebileceği tespit edilmiştir(GÜR ve Atkb 2009; Khattab ve El Shen-
awy 2006:47(4); Maneewan ve diğ. 2005:78; Tugay 2010). Güneş enerjisi ile ilgili 
bazı çalışmalarda PV panellerle elektrik enerjisi üretimi esnasında oluşan atık ısı-
dan TEG ile elektrik enerjisi üreterek geri kazanım üzerine yapılmıştır(Ahıska ve 
diğ. 2012:6; Champier 2017:140). Güneş enerjisi ile çalışan termoelektrik jenera-
tör araştırmalarından bazıları, matematiksel model oluşturma ve deneysel cihaz 
geliştirme üzerine yoğunlaşmıştır(Champier, 2017; Sun et al., 2017).

Araçların egzoz gazının atık ısı enerjisini TEG’leri kullanarak elektrik enerji-
ne çevirme ile ilgili çalışmalar yapılmıştır(Akçay 2015; Kushch ve diğ. 2001:20). 
Bu çalışmaların bazılarında TEG’lerin çıkış gücünün motorun devir hızına bağlı 
olduğu sonucuna varılmıştır(Demir ve Dincer, 2017:12; Kushch ve diğ. 2001:20). 
TEG’ler ile elde edilen enerjilerin tekrar araçların akü şarj sisteminde kullanıla-
bilirliği belirtilmektedir(Kaya 2010; Kim ve diğ. 2017b:128; Şafak 2014). Egzoz 
gazının oluşturduğu atık ısıdan termoelektrik enerji üretimi ile geri kazanımının 
teknik bir çözümü, sonlu zaman termodinamiğini kullanarak önerilmektedir. Eg-
zoz gazı giriş sıcaklığı, egzoz gazı ve soğutma suyu ısı transfer katsayısı gibi bazı 
anahtar parametrelerin termoelektrik elementlerin en uygun uzunluğu üzerin-
deki etkilerini analiz eden çalışmalarda vardır(Meng ve diğ. 2017:135). Bir TEG 
sisteminin otomotiv egzoz ısı geri kazanımında uygulanmasında egzoz gazı çıkış 
bacasının yapısına odaklanılmakta ve bir sandviç-plakalı bant egzoz eşanjörü ile 
boyutlarıyla en uygun bir cismin maksimum net güç çıktısını değerlendirerek eg-
zoz sıcaklık değişimlerinin egzoz eşanjörü üzerindeki etkisini göz önüne almak-
tadır(He ve diğ. 2017:196; T. Y. Kim ve diğ. 2017a:142; Kim ve diğ. 2017b:128; 
Meng ve diğ. 2017:135). 

Günümüzde termal kayaklar bir çok alanda kullanılmaktadır. Bu kullanım 
esnasında etrafa yaydıkları atık ısılar tekrar TEC gibi modüllerle elektrik ener-
jisine çevrilebilmektedir. Bu konu üzerinde yapılan çalışmalarda bir model ge-
liştirilerek TEC yüzeylere en az dirençle ısı iletimi için plakalar düzenlenmiştir. 
Bu plakalar içinden geçen suyun ısısı en az kayıpla ve yüzeye en iyi ısı yayılımı 
için plakaların içine özel su kanalları oluşturulmuştur. Yalçın ve diğ. 2016:1). La-
boratuvar ortamında kurulan deney düzeneği ile piyasada bulunan iki çeşit TEC 
modeli karşılaştırılmıştır. Ayrıca farklı basınç ve debileri de deneyler yaparak et-
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kileri ortaya çıkartılmıştır(Ağaçayak 2017; Ağaçayak ve diğ. 2017:2; Çimen ve 
diğ. 2017:6(1); Ağaçayak ve diğ. 2017:3). Laboratuvar deney düzeneğinde ba-
kır, alüminyum ve prinç malzemeden dizayn edilen plakalar ikili ve üçlü (sand-
viç) şeklinde birleştirilerek iki farklı TEC modelinde farklı debi ve basınçlardaki 
TEC’lerin performansları incelenmiştir(Neşeli S. ve diğ. 2017). 

İnsanların yaptıkları egzersiz esnasında dışarıya attıkları vücut ısısından fay-
dalanma üzerine farklı egzersiz faaliyetlerinde vücut ısısından termoelektrik soğu-
tucular (TEC) veya peltier modüller kullanılarak elektrik enerjisinin üretimi üze-
rinde durulmaktadır. Termoelektrik modülleri ve şarj edilebilir bir pil kullanan bir 
enerji toplama cihazı olan bir prototip modellemeler yapılmıştır. Elde edilen de-
ğerlerden yola çıkarak koşu bandı kullanan koşucudan elde edilen değerler, sabit 
bisiklet ve üst göğüs çalışmasına kıyasla belirli bir sürede en fazla voltaj üreten en 
etkili egzersiz olduğu belirlemiştir (Sese ve diğ. 2016:6; Suarez ve diğ. 2017:202).

TEC’lerin yapısal olarak inceleyen çalışmalara baktığımızda, Peltier soğutu-
cularda dikkate alınması gereken özelliklerden biri soğutucunun verim  katsayısı 
(COP)’dır. Maksimum soğutma elde etmek için COP’un (Coefficient of Performan-
ce-Performans verimi) maksimum olduğu değeri alması gerekmektedir. Ayrıca ter-
moelektrik elementler hakkında yapılan basitleştirilmiş modellemeler genellikle 
çok çeşitli durumlarda fiziksel davranışları çözmek için gereken basit hesaplama 
nedeniyle termoelektrik elemanların davranışlarını tanımlamak için kullanılır. Bu 
modellerin doğruluğu Thomson katsayısı ve Seebeck katsayı kullanan gelişmiş 
basitleştirilmiş modeller, bir elektrik benzeşimine ve sonlu elemanlar metoduna 
(FEM) dayanan modeller gibi daha doğru modellerle karşılaştırılmıştır(Fraisse ve 
diğ. 2013:65; Hsu ve diğ. 2011:88(12)). Bu çalışmalarda TEG-TEC sisteminin fizik-
sel olguları sayısal bir yöntemle analiz edilmiştir. Entegre sistemin performansı 
üzerine TEG ve TEC geometrik boyutlarının ve sınır koşullarının etkilerine özel 
dikkat gösterilmektedir. Temas direnci ve ısı iletiminin performans üzerindeki 
etkileri de incelenmiştir. TEG’in yapısındaki N ve P tipi yarıiletken malzemenin 
en ve boy uzunluğu ne kadar yüksekse, soğutma gücü ve COP yüzdesindeki azal-
ma yüzdesi de o kadar büyük olmaktadır. Diğer durumlarda, azaltma yüzdesini 
en aza indirgemek için optimum uzunluk bulunmaya çalışılmıştır(Chen ve diğ. 
2011:54(1-3); Chen ve diğ. 2014:87; Cheng ve diğ. 2010:53(9-10)).  

TEC’i yapısal değişiklik olarak inceleyen bir başka çalışmada, iki katlı termo-
elektrik jeneratör (TEG) ile harici ısı transferi, termoelektrik cihazın içindeki 
Joulean ısısı ve termoelektrik çift P ve N yarıiletken malzemenin üst üstü konul-
masıyla oluşturulan  yapı boyunca ısı akışı ile çalışan iki aşamalı termoelektrik 
soğutucu (TEC) kombine bir cihaz modeli önerilmektedir. Bahsettiğimiz diğer 
çalışmalar gibi bu çalışmada malzemenin ısı direnci ve performans katsayısını 
(COP) en üst düzeye çıkarmak için optimize edilmiştir(Meng ve diğ. 2010:52(3-
4)). TEC’lerin mikroişlemci gibi küçük ölçekli ekipmanlarda soğutma hakkında 
minyatür termoelektrik soğutucuların performanslarını anlamak için üç farklı 
termoelektrik soğutma modülü üç boyutlu bir sayısal simülasyon ile analiz edil-
miştir. Bu analizlerde TEC’lerin uzunluğuna, kesit alanlarına göre COP’taki deği-
şim ve karşılaşılacak zorlukar incelenmiştir(Chen ve diğ. 2012:89(1); He ve diğ. 
2015:143). Nanoyapılı TE malzemeler düşük termal iletkenliğe ve daha yüksek 
güç faktörüne (α2σ) sahiptir ve bu da TEG’nin performansını arttırır. TEC’leri 
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oluşturan P tipi ve N tipi yarıiletken malzemelerde nano-yapılı termoelektronik 
yarı iletken malzemeler kullanarak bir TEG sisteminin genel iki boyutlu sayısal 
modelini geliştiren çalışmalar yapılmıştır(Rabari ve diğ. 2014:56). Termoelektrik 
modüllerin yapısını oluşturan dünyamızda nadir bulunan (n veya p tipi) kullanımı-
nı en aza indirmeye yönelik olarak, termal dönüşüm verimliliğinden ödün verme-
den yeni bir kompozit termoelektrik cihaz (CTED) önerilmektedir(Reddy ve diğ. 
2013:67). CTED’de kompozit bir malzeme geliştirerek bu kompozit mazemenin 
altına ve üstüne N veya P tipi malzeme yerleştirlmiştir. Böylece N ve P tipi malzeme 
daha az kullanılarak asgari miktarda nadir toprak metalleri ile en son teknolojiye 
sahip yeni CTED’lerin kurulmasının, CoSb3, PbTe, Bi2Te3, Mg2Si ve oksitler gibi 
geleneksel TE malzemeler için metalizasyon tabakasıyla ilgili zorlukları aşarak, 
termal dönüşüm verimliliklerinden ve performanstan ödün vermeden maliyeti dü-
şürmesi ve atık ısı kaynaklarının temiz enerjisinin üretimine büyük ölçüde yardım-
cı olacağı düşünülmektedir(Champier 2017:140; He ve diğ. 2015:143; Liu ve diğ. 
2015:87; Reddy ve diğ. 2013:67; Zheng ve diğ. 2014:32). Ayrıca, TEG geometrisi de 
performansını önemli derecede etkilemektedir. İnce seramik plakaların kullanımı 
bağlantı sıcaklık farkını arttırıyor ve dolayısıyla TEG performansını arttırıyor; sı-
rasıyla maksimum çıkış gücüne ve maksimum dönüştürme verimliliğine karşılık 
gelen iki optimum bacak uzunluğu vardır; ısı kayıpları göz ardı edilemez olduğun-
da, geniş bir yarı iletken kesit alanı, ortama salınan ısının yüksek sıcaklıktaki ısı 
kaynağından soğurulan ısıya oranını önemli ölçüde azaltır ve dolayısıyla dönüşüm 
verimliliğini arttırdığı belirtilmiştir(Cheng ve diğ. 2010:53(9-10)).

TEG ve TEC hakkında son zamanlarda yapılan çalışmalarda, elektrik üretimin-
de ve soğutmada mevcut termoelektrik potansiyel, teori, malzeme, model, enerji 
kaynakları, üretim ve uygulamalar üzerine çalışmaları incelenmektedir. Yazarlar 
tarafından bazı uygun araştırma yönergeleri önerilmiştir. Bu araştırmalarda or-
tak payda olarak sıcaklıkla değişen performans katsayısı (ZT)’nin yükseltilmesi ve 
iyileştirilmesi hakkında son zamanlardaki termoelektrik malzemedeki gelişmeler, 
nanoteknoloji ile önemli ölçüde iyileştirdiği ve gelişmelerin umut verici olduğudur. 
Ayrıca TEG ve TEC maliyetlerinin yatırımda geri dönüşü uzun yıllar aldığı için geli-
şen teknoloji ile düşürülmesi gerektiği de vurgulanmıştır. Hala günümüzde termo-
elektrik uygulamaların mikro / küçük uygulamalar için ekonomik ve teknik olarak 
pratik olduğu sonucuna varılmıştır. Malzemelerin ve sistem dizaynındaki ilerleme-
ler ile TE sistemlerinin geleceği ticari uygulama için parlak göründüğü belirtilmiş-
tir(He ve diğ. 2015:143; Zhao ve Tan 2014:66(1-2); Zheng ve diğ. 2014:32).

Ticari olarak termoelektrik jeneratörlerin kullanılmaya başlaması, malzeme 
geliştirme ve sistem mühendisliği ile yakından ilişkili içine girerek karşılaşılan 
zorlukların çözümü aranmaktadır. ZT tek başına termoelektrik malzeme ile yük-
sek performanslı sistem performansı, jeneratör performansını belirlemek için 
yetersizdir ve diğer termo-mekanik / kimyasal malzeme özellikleri ve bileşen-
leri, ürün geliştirme sürecini güçlü bir şekilde etkiler. TEG ticareti için çözüme 
kavuşturulması gereken başlıca hususlar, ortalama ZT, termal maden ve kimya-
sal stabilitesi, arayüzlerin ve arayüz materyalleri mühendisliği ve sıcak ve soğuk 
taraflı termal dirençlerdir. Dahası, termal elektromanyetik cihazların üretilebi-
lirliği, toplam sistem maliyetiyle birlikte, teknolojinin pazara sürülmesini, ürün 
tedarikinin hazırlığını ve maliyet rekabet gücünü etkileyeceği savunulmaktadır. 
Aktif araştırma ve geliştirme çabaları, yeni prototiplerin ve pilot sistemlerin or-
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taya çıkışı ile birlikte, bağlantılı materyallere yönelik çözümleri ve sistem zorluk-
larının devam ettiğini ve termoelektrik jeneratörlerin sürdürülebilir kalkınmaya 
katkıda bulunabileceğini göstermektedir(Champier 2017:140; LeBlanc 2014:1; 
Sahin ve Yilbas 2013:55).

TEC’ler ve TEG’ler için TEM’nin matematiksel modelleri, karşılık gelen dav-
ranışlarını taklit etmek ve performanslarını analiz etmek için geliştirilmektedir. 
Modelleme ve simülasyon, tasarım döngüsünü kısaltmak için TEM’lerin analizi-
ni, tasarımını ve optimizasyonunu sağlayacaktır(Remeli ve diğ. 2015:91). Mate-
matiksel modelleme çalışmalarında termoelektrik modülün SPICE uyumlu bir 
eşdeğer devresini geliştirmesi hedeflenmektedir. Ön plandaki parametrelerin 
çıkartılması için üreticinin termoelektrik soğutucular (TEC’ler) ve termoelektrik 
üreticiler (TEG’ler) verilerinden bir metodoloji geliştirilmektedir. Model, TEC’le-
rin sürücü gereksinimlerini ve TEG’lerin yüklenme etkilerini analiz etmede yar-
dımcı olamaktadır. Mevcut modeller DC, AC ve TRAN simülasyonları için PSPICE 
veya diğer elektrik devresi simülatörleriyle uyumludur bu nedenle, sıcaklık kont-
rolünün problemlerini çözmek için mükemmel bir araç olacağı belirtilmektedir. 
Modelin önemli bir özelliği, sıcaklık kontrol uygulamaları için geri besleme ağla-
rı tasarlamak için kullanılabilen küçük sinyal aktarım fonksiyonları üretebilme 
özelliği vurgulanmaktadır(Lineykin ve Ben-Yaakov 2007:43(2)). Son zamanlarda 
yapılan çalışmalarda TEM’lerin eşdeğer devre modelleri, kolay modül analizi ve 
ticari veri tablolarındaki şartlardan model sabit sıcaklık ve basınçta bir madde-
nin iki fazdaki denge değişimlerinin parametreleri için SPICE yazılımı kullanmak 
yerine kontrol amacı için, Matlab / Simulink programı kullanma önerilmetedir. 
Matlab / Simulink programı ile bir TEM modeli oluşturmak ve özellikle Sim-
PowerSystem aracını TEC ve TEG uygulamaları için sıcaklık kontrol ve maksi-
mum güç noktası izleme (MPPT) teknolojilerinin geliştirilmesi için kullanmak 
daha iyi olduğunu savunan çalışmalarda vardır (Karami ve Moubayed 2014; S. 
Kim ve diğ. 2010:7(20); Tsai ve Lin 2010:39(9)). Elektrik sistemlerinin simü-
lasyonunda geleneksel olarak termoelektrik cihaz modeli ve yük devresi modeli 
ayrı olarak uygulanır. Termoelektrik cihaz modelinde, yük devresinin giriş özel-
liklerini temsil etmek için kapasitif, endüktif ve transistör bileşenleri içerebilen 
genellikle doğrusal bir direnç çıkarılır. Yük devresi modelinde, birleştirilmiş ter-
moelektrik işlemler sadece sabit voltaj ve dirençli basit bir dc pil olarak tanım-
lanmaktadır. TEG’lerdeki doğrusal olmayan ısı difüzyon denklemleri doğrudan 
saf bir termal simülatör görevi gören piyasada bulunan bir SPICE simülatörü ile 
çözmüştür(Chen ve diğ. 2009:24(1); Remeli ve diğ. 2015:91).

Termoelektrik (TE) modüllerin performansının belirlenmesi amacıyla çeşitli 
metotlar geliştirilmiştir. Üç boyutlu matematiksel modellemelere önce çıkmakta-
dır. Termoelektrik jeneratörlerde ise, ısı kaynakları genellikle akışkan veya yan-
malıdır. Bu yüzden sistem performansını en üst düzeye çıkarmak için çok önemli 
olan akışkan veya yanma sisteminin ve termoelektrik cihazın ortak tasarımıyla 
birlikte optimizasyonunu basitleştirmek için, hesaplamalı akış dinamikleri (CFD) 
simülasyon ortamında (FLUENT) üç boyutlu bir termoelektrik jeneratör modeli 
önerilmektedir. Diğer modelleme ve deneysel sonuçlarla kıyaslandığında sayısal 
modelin doğruluğunu görülmektedir. FLUENT’teki akışkan akış ve birleşmelerin 
mevcut çok sayıdaki CFD modelleri, akışkan yapı bağlantısının çok boyutlu sınır 
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koşul çevirisinin uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin önlendiği bir sürek-
li alan olarak termoelektrik modele hemen bağlanabilir. Bu modelin önemli bir 
özelliği, homojen olmayan materyallerin geri dönüşümlü katkılarının ve Thomson 
etkisinin ısı iletiminin kaynak terimine dahil edilmesidir. Özellikle, hesaplama so-
nuçlarındaki termal akı, olağan iletim ısı akışını ifade eder ve bu nedenle, sıcaklık 
alanı ile doğrudan bağlantılıdır ve geri dönüşümlü Peltier ve Thomson ısısından 
ayrı olarak incelenebileceği ifade edilmektedir(Chen ve diğ. 2011:54(1-3)). Ter-
moelektrik jeneratörün (TEG) çıkış gücü ve enerji dönüştürme verimliliği sadece 
malzeme özelliklerine değil aynı zamanda geometrik yapıyla da yakından ilişki-
lidir. TEG performansını araştırmak için çoklu fizik, kararlı durum ve üç boyutlu 
sayısal TEG modeli geliştirilmiş ve daha sonra model klasik termal direnç modeli 
ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma, sabit malzeme özellikleri varsayımının, aşırı 
ısınan iç elektrik direncine ve aşırı ısınan termal iletkenliğe ve Seebeck katsayı-
sına yol açtığını, böylece ısıl direnç modelinin, mevcut modelin gerçekçi olmayan 
yüksek performansını öngördüğünü ortaya koymaktadır. Sonuçlar aynı zamanda, 
TEG ve ortam arasında ısı kayıpları bulunduğunda, çıkış gücü biraz yükselmiş olsa 
da, dönüşüm etkinliği önemli ölçüde azaldığından, ısı yalıtım etkisinin geliştiril-
mesi, yüksek sıcaklık TEG’leri için kritik önem taşıdığı görülmüştür(Cheng ve diğ. 
2010:53(9-10); Shen ve diğ. 2017:203). TEM’lerin çalışmada sıcaklık, akım ve geri-
lim gibi kolaylıkla ölçülebilir parametreleri temel alırsak, klasik olarak TE modülün 
bu parametrelerini belirlemek için çok sayıda ölçüm yapılması gerekmektedir. Ay-
rıca her ölçümde ısıl dengenin sağlanması beklendiğinden bu yöntem aşırı zaman 
almaktadır. TE modül ve sistemlerin Imax, Vmax ve Emax parametrelerinin daha hızlı 
bir şekilde belirlenmesi için üç ayrık ölçüm ve parabol hesaplarına dayanan yeni 
bir algoritma geliştirilmiştir. Böylece klasik yöntemle bir saat kadar sürebilen test 
işlemi, parabol algoritmasına dayanan yeni yöntemle yaklaşık 5-10 dakika içeri-
sinde yapılabilmektedir. Geliştirilen yeni parabol algoritması, önceden geliştirilmiş 
olan Termoelektrik Performans Analiz Sistemi (TEPAS)’ne uyarlanmıştır (Dişlitaş 
ve Ahıska 2016:31(4)). Termoelektrik üretim teknolojisinin temel prensipleri ve 
sonlu zaman termodinamiği temel alınarak termoelektrik jeneratör sistemi mod-
eli kurulduğunda kuramsal analiz ve deney arasındaki sonuçların karşılaştırılması 
yoluyla, bu sistem modelinin mantıklılığı doğrulanmıştır. Test sonuçları ve tartış-
ma, özellikle endüstriyel alanlarda düşük sıcaklıklı atık ısı geri kazanımında ter-
moelektrik jeneratörün kullanılmasının umut verici potansiyelini göstermektedir. 
Sistem performansının iyileştirilmesi için bu deneysel kurulumun optimizasyonu 
ve modifikasyonunu yönlendiren bu sistem modelinde analiz yoluyla bazı öneriler 
önerilmektedir. Kuramsal analiz ve deneyin bütünleştirilmesiyle, atık ısı derecesi-
nin ve TE modüllerinin seri olarak artırılmasının yanı sıra, ısı emici yüzey alanının 
uygun bir aralıkta genişletilmesi ve soğuk taraflı ısı transfer kapasitesinin uygun 
bir aralıkta arttırılmasının performansı arttırmak için de kullanılabileceği bulun-
muştur(Gou, Xiao ve diğ. 2010:87(10)).

Ticari olarak TEC ve aynı zamanda TEG olarak kullanıma göre de üretilen 
TEM’ler vardır. Bu TEM’ler yüksek sıcaklıklarda da elektrik üretimi imkanı sun-
maktadır. Fakat ticari olarak maliyetleri TEC’lerden daha fazladır. Bu yüzden orta 
ve düşük sıcaklıklarda yerine göre TEC kullanmak daha avantajlı olabilmektedir. Bu 
durum bize iki gerçek cihaz (bir TEG ve bir TEC) aynı koşullar altında seçilerek, test 
ve simülasyonu yapılmış, sonuçları karşılaştırma ihtiyacı doğurmaktadır. Yapılan 
çalışmalarda yapısı malzemelerin bozulmadan 0 ile 100 ° C arasındaki sıcaklık ara-
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lığında güç üretimi için TEC’nin yanı sıra bir TEG de kullanılabileceği bulunmuştur. 
Düşük sıcaklıklarda, 20 ila 40 ° C arasında, TEC biraz daha iyi sonuç vermektedir. 
Bir TEC, bir TEG’den 15 kat daha ucuzdur, küçük termoelektrik enerji toplama sis-
temi (EHS) daha geniş bir uygulama alanı bulabilir. Bu şekilde maliyetler düşürüle-
bilir veya aynı yatırım için daha fazla TEC kurulabilir ve böylece daha fazla elektrik 
enerjisi üretilebileceği sonucuna varılmıştır(Nesarajah ve Frey2016:42). 

4. TEG İLE TEC’İN ÖNEMİ VE GELECEKTEKİ KULLANIM ALANLARI
Yapılan çalışmalarda şimdiye kadar üretilen TEM’ler karşılaştırıldığında sı-

caklıkla değişen performans katsayısı ZT’nin 3’ten büyük olması gerektiğini gös-
termiştir (He et al., 2015; Zhao & Tan, 2014; Zheng et al., 2014). TEC için COP, 
soğutucunun performansını değerlendirmek için önemli bir parametredir. COP, 
sıcaklık 313 K ile 293 K arasında olduğunda genellikle 1 ve 2 arasındadır. Ve aynı 
sıcaklıkta ZT = 2.4 için teorik COP değeri 3.97’dir. Cihazdan daha iyi performans 
elde etmesi için hala gelişmeler devam etmektedir. Bununla birlikte, ortam sıcak-
lığında bulunan en yüksek ZT 2.4’tür. Bu nedenle, polimer, seramik ve yarı ilet-
ken gibi çeşitli malzemeler arasında yüksek verimli TE malzemelerini bulmak 
gerekmektedir. Bu nedenle seri üretim ve yaygın kullanım için ucuz olan yüksek 
ZT malzemesinin bulunması önemlidir. Az bulunan CoSb3, PbTe, Bi2Te3, Mg2Si 
ve oksitler gibi geleneksel TE malzemeler yerine daha çok bulunan malzemeler 
kullanmak veya kompozit malzemeler ile geleneksel TE malzemelerin kullanımı-
nı azaltarak daha ucuz modül üretmek gerekmektedir. Dahası, aynı zamanda, ısı 
değiştirici yapısını, geometri tasarımını ve işletim parametrelerini geliştirerek ve 
optimize ederek TE cihazlarını geliştirmek de önemlidir, çünkü bunlar tüm sis-
temin verimliliğini önemli ölçüde etkiler. Ayrıca yapılması gereken başka bir şey 
de enerji kaynaklarını genişletmektir. Atık endüstriyel ısı, atık evsel ısı, termal su 
kaynakları, insan vücudu ve otomobilin motoru tarafından yayılan atık ısı gibi 
düşük maliyetli atık ısı, TE teknolojisinin popülerliğini artırabilir. Enerji depo-
lama, otomobillerde ısı yükünün azaltılması, ısı enerjisi yönetimi ve üreticiden 
geri kazanım gibi uygulama alanlarını genişletmek de TE teknolojisinin popü-
lerliği için gereklidir. Bunların yanında uzun vadeli operasyon ve istikrar değer-
lendirmesi de araştırmacılar için potansiyel bir araştırma alanıdır. Yaygın olarak 
incelenen ısı kaynakları biyokütle, güneş enerjisi ve TEG kaynaklar en önemli 
kaynaklardır. Bu kaynaklar, elektrik şebekesinden uzaktaki insanların elektrik 
kullanmalarını mümkün kılar. Ayrıca TEG, güneş enerjisini PV teknolojisinden 
ayrı olarak elektriğe çevirmek için alternatif bir seçenek. Ancak, TEG’nin fiyatı 
düşünüldüğünde, kurulum maliyeti geri kazandırması 6-8 yıl gibi uzun zaman-
da olmaktadır. Bu nedenle, TE malzemesinin fiyatının düşürülmesi önemlidir. 
Gelecek araştırmalarda, yüksek ZT ve daha iyi özellikleri elde etmek için maddi 
araştırmalar yapılmalıdır. Az bulunan maden malzemelerin kullanımı azaltılmalı 
veya alternatif malzemeler bulunarak fiyatı düşürülmelidir. Ekipmanın daha iyi 
performansı, gelecek vaat eden bir alan olan cihazın yapısını optimize etmek an-
lamına gelir. Kaynaklarını, uygulama alanını genişletmek ve uzun vadeli operas-
yon ve istikrar değerlendirmesini geliştirmek de daha ileri araştırma yönleridir.

Malzeme ve sistem tasarımındaki ilerlemeler ile TE sistemlerinin geleceği ti-
cari uygulama için parlak görünüyor.
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 Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine
devam etmektedir.

Ukbe Üsame UÇAR

 Ukbe Üsame UÇAR, 1991 yılında Elazığ’ da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini
 Elazığ’ da tamamlayan UÇAR, 2009 yılında girdiği Atatürk Üniversitesi Endüstri
 Mühendisliği Bölümünden 2013 yılında bölüm birincisi olarak mezun oldu. Aynı
 yıl Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde
 ÖYP Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2015 yılında Gazi Üniversitesi
 Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda, Üniversite Ders Çizelgeleme Problemi
 alanında yüksek lisansını tamamladı. Şu an Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
 Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmakta olup, Gazi
 Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimine devam
etmektedir.



 Selçuk Kürşat İŞLEYEN

 1979 yılında Bolu’da doğdu. İlk orta ve Lise öğrenimini Bolu’da tamamladıktan
 sonra 1996 yılında Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde lisans
 programına girdi. 2001 yılında lisans programından mezun olan Dr. İşleyen
 aynı Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında 2004 yılında yüksek
 lisans 2008 yılında ise Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. 2010-2012 yılları
 arasında Atatürk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde yardımcı doçent
 ünvanıyla çalışmıştır. 2013 yılında Doçent ünvanı alarak Gazi Üniversitesi Endüstri
 Mühendisliği Bölümüne atanmıştır. Halen Gazi Üniversitesinin Fen Bilimleri, Sosyal
 Bilimler ve Bilişim Enstitülerinde, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde derslerine
devam etmektedir.

CHAPTER 9

Esra TINMAZ KÖSE

 Lisans eğitimimi Trakya Üniversitesinde sonra yüksek lisans ve doktora
 eğitimlerimi ise İstanbul Teknik Üniversitesinde tamamladım. Orta Doğu Teknik
 Üniversitesi’nde doktora sonrası çalışmalarda bulundum. Halen Namık Kemal
 Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi
olarak çalışmaktayım.

Aylin AKYILDIZ

 Lisans eğitimi İstanbul Üniversitesinde tamamladıktan sonra Trakya
 üniversitesinde Yüksek Lisans ve Namık Kemal üniversitesinde doktora eğitimimi
 tamamladım. Halen Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat
Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmaktayım.
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Hakan TERZİOĞLU

 Hakan TERZİOĞLU, 2005’de Gazi Üniversitesi’nde lisansı, 2008’de Gazi
 Üniversitesi’nde yüksek lisansı, 2016’da Selçuk Üniversitesi’nde doktora
 çalışmalarını tamamlamıştır. 2005-2018 yılları arasında Selçuk Üniversitesinde
 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda Elektrik bölümünde Öğretim Görevlisi
 olarak görev yapmaktadır. Hakan TERZİOĞLU 2018 yılından itibaren Konya
 Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda Elektrik Bölümünde Dr.
 Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

 Hakan TERZİOĞLU’nun  1 adet Ulusal patenti, 9 adet dergi yayını, 30 adet çeşitli
 sempozyumlarda sunulmuş bildirileri, 5 adet ulusal kitap yazarlığı, 1 adet ulusal
 kitap editörlüğü, 1 adet uluslararası kitap bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Ayrıca
 6 farklı BAP projesinde görev almıştır. Selçuk Üniversitesi’nde lisans düzeyinde de
çeşitli derslerde görev almıştır.

 Hakan TERZİOĞLU elektrik makineleri, kontrol sistemleri, güç elektroniği, PLC
 ve Scada sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları, matematiksel modelleme
  konularında çalışmaları devam etmektedir.



Sema SERVİ

 Abdullah Cem AĞAÇAYAK

 1980 yılında Konya’da doğan Abdullah Cem AĞAÇAYAK,  Yüksek Öğrenimini Gazi
 Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinde 2006 yılında tamamladı. Özel sektörde
 otomasyon ve yazılım alanında bir çok görev aldı. 2011 yılında Selçuk Üniversitesi
 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü İklimlendirme
 ve Soğutma Teknolojisi programına Öğretim görevlisi olarak atandı ve halen
 görevine devam etmektedir. 2015 yılında  ikinci Yüksek Öğrenimini Selçuk
 Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde tamamladı. 2017 yılında
 Yüksek Lisansını Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik
 Eğitimi alanında tamamladı. Şuanda Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik
 Mühendisliğinde doktora eğitimine devam etmektedir. Selçuk Üniversitesi Bilimsel
 Araştırma Projesinde araştırmacı olarak görev aldı. Bilimsel alanda 10’dan fazla
 makalesi, 1 adet sertifikası olup 3 farklı alanda kitabı ve 1 adet kitap editörlüğü
bulunmaktadır.
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 Hakan TERZİOĞLU Bkz. Chapter 10

Süleyman NEŞELİ

 Selçuk Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği, Konya/Türkiye

 Eğitim: Süleyman Neşeli, 2016 yılından beri Selçuk Üniversitesi’nde makine
 mühendisliği dalında doçenttir. Süleyman Neşeli, Selçuk Üniversitesi’nde dört derste
 (Makine mühendisliğinde Dynamics, Statik, Malzeme Mekaniği ve İleri İmalat
 Metotları) koordinatörlük görevi yürüttü ve Autocad 2007 (Nobel, 2007) ve CNC
 Programlama ve Endüstriyel Uygulamalar (2014) ders kitaplarının yazarlarından
 biri oldu. Aynı zamanda farklı fakültelerde Mekanik Parça Tasarımı üzerine kısa
 kurslar da vermiştir. Ayrıca, Süleyman Neseli öğretmenliği için ortalamanın
 üzerinde (yani 4/5 üzerinden) ders değerlendirmesi almıştır. 7 yüksek lisans
 öğrencisi için danışmanlık ve yardımcı danışmanlık yapmıştır. Mezun yüksek lisans
 öğrencileri Türkiyenin önde gelen akademik kurumlarında ve endüstride değişik
pozisyonlarda çalışmaktadırlar.

 Araştırma: Süleyman Neseli’nin araştırma alanları, özellikle üretim sistemleri
 olmak üzere mekanik sistemlerin dinamik ve kontrolüdür. Titreşim titreşimi ve
 süreç sönümünün dinamik analizi ve kontrolü hakkında temel araştırmalar yaptı.
 Çalışmaları arasındaki tornalama dinamiği ve yüzey pürüzlülüğü optimizasyonu
 üzerine yaptığı çalışmaları geniş bir şekilde ilgi görmektedir. 50’den fazla yayını
olup sanayi ve resmi kurumlarda bir çok danışmanlığı vardır.

Gökhan YALÇIN

 1978 yılında Ankara’da doğan Gökhan YALÇIN, Yüksek Öğrenimini Gazi Üniversitesi
 Teknik Eğitim Fakültesinde 2002 yılında tamamladı. Özel sektörde makine tasarımı
 ve kalıp imalatı alanında bir çok görev aldı. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Huğlu
 Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarım programına Öğretim görevlisi
 olarak atandı. 2005 yılında Yüksek Lisansını Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri
 Enstitüsü Makine Eğitimi alanında tamamladı. 2011 yılında Selçuk Üniversitesi
 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda Makine ve Metal Teknolojileri Bölümüde
 Öğretim Görevlisi olarak başladı ve halen görevine devam etmektedir. 2017



 yılında Selçuk Üniversitesi “İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları Uygulama
 ve Araştırma Merkezi” Müdür Yardımcısı olarak atanmış halen bu görevini de
yapmaktadır.

 3 Avrupa birliği projesinde eğitmen ve araştırmacı, 1 adet Sanayi Bakanlığı Tez
 projesinde ve 3 farklı Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesinde araştırmacı
 olarak görev aldı. 3 Farklı proje ile sanayi firma danışmanlığı yaptı. Bilimsel alanda
50’den fazla yayını olup, birçok branşta 15’ten fazla sertifikaya sahiptir.




