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YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASI İÇİN YENİ BİR
GÖREVLİ ARI FAZI
A NEW EMPLOYED BEE PHASE FOR ARTIFICIAL BEE
COLONY ALGORITHM
Selcuk ASLAN1
ÖZET
Arıların besin kaynaklarını arama ve tüketme davranışlarını modelleyen Yapay
Arı Koloni (Artificial Bee Colony, ABC) algoritması sağlam ve esnek yapısı, az sayıda
kontrol parametresi ve uygulama kolaylığı ile sürü zekası temelli teknikler arasında
başarısını ispatlamıştır. ABC algoritmasının bahsedilen başarısı, iyi tanımlanmış
ve kolay uygulanabilir arı fazları ile ilişkili olmasına karşın görevli arıların bazı
önemli özelliklerinin doğrudan modellenmediği ya da rassal süreçlerin işletimine
bağlandığı söylenebilir. Bu çalışmada, ABC algoritmasının varsayılan iş akışında
olmayan görevli arıların dans alanına geçip geçmeyeceğinin kontrol edildiği bir
karar mekanizması önerilmiştir. Önerilen geçiş karar mekanizması entegre edilen
ABC algoritmasının performansı bir dizi nümerik optimizasyon probleminin
çözümü üzerinden analiz edilmiştir. Uygulama sonuçları görevli arıların dans
alanına geçiş karakterlerinin modellenmesi halinde ABC algoritmasının çözüm
yeteneklerinin önemli şekilde artırıldığını göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: ABC algoritması, görevli arı fazı, geçiş kontrol.

ABSTRACT
Artificial Bee Colony (ABC) algorithm that models the source search and
consumpution characteristics of the honey bees has proved its superiority among
other swarm intelligence based techniques with its robust and flexible structure, less
control parameters and easy implementation. Although the mentioned superiority
of the ABC algorithm can be directly related with the well-defined and easily
applicable bee phases, it can be said that some of the important properties of the
employed foragers are not modeled or related with the execution of the randomized
processes. In this study, a decision making mechanism that is not included by the
standard workflow of the ABC algorithm about whether an employed bee is passed
to the dance area or not is proposed. The performance of the ABC algorithm with
the proposed pass control mechanism is analyzed on solving a set of numerical
optimization problems. The results of the experimental studies showed that
modeling pass characteristics of the employed foragers significantly improved the
solving capabilities of the ABC algorithm.
Keywords: ABC algorithm, employed bee phase, pass control.
1 Selcuk Aslan, PhD, Ondokuz Mayis University, Department of Computer
Engineering, selcuk.aslan@omu.edu.tr
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GİRİŞ
Geçtiğimiz yıllarda sezgisel yaklaşımlar kompleks nümerik ya da ayrık
türdeki optimizasyon problemleri için kabul edilebilir süre ve kalitelerde
çözüm üretme kapasiteleri ile klasik yöntem veya programalama tekniklerinin yerine sıklıkla kullanılmıştır. Sezgisel yöntemlerin bir alt dalı olup
böcek kolonileri ya da kuş sürüleri gibi birlikte yaşayan canlıların kolektif
problem çözme yeteneklerinin modellendiği sürü zekası temelli teknikler
arasında Yapay Arı Koloni (Artificial Bee Colony, ABC) algoritması sağlama kurgusu, iyi tanımlanmış arı fazları, az sayıda kontrol parametresi ve
kolay uygulanabilir özellikleri ile pek çok araştırmacının dikkatini çekmeyi
başarmıştır (Karaboga & Akay, 2009; Banharnsakun & Tiranee & Booncharoen, 2010; Bansal & Sharma & Jadon, 2013).
ABC algoritması mevcut özellikleri ile çoğu problem için diğer sürü
zekası temelli yöntemler ile yarışır sonuçlar üretebiliyor olmasına karşın,
algoritmanın yakınsama performansının iyileştirilmesi ya da son çözümlerin kalitelerinin artırılması adına farklı çalışmalarda güncellendiği görülür.
Xingbao ve Zixing, ABC algoritmasını Evrimsel Programlama ile birlikte
kullanarak nümerik problemlerin çözümü için ABC programlama yöntemini tanıtmışlardır (Xingbao & Zixing, 2009). Zhao ve diğerleri ABC ve
Genetik algoritma arasında üretilen çözümlerin algoritmalar arasında değiştirildiği yeni bir hibrit yöntem önermişlerdir (Zhao ve diğerleri, 2010).
Duan ve diğerleri ABC algoritmasının görevli ar fazında üretilen aday çözümlerinin kalitelerini artırabilmek adına Kuantum Evrimsel algoritmasının çaprazlama ve mutasyon stratejilerinden faydalanmışlardır (Duan &
Xu & Xing, 2010). Kang ve diğerleri Rosenbrock tarafından sunulmuş metodu ABC algoritmasına entegre ederek nümerik problemlerin çözümünde algoritmanın başarımını artırmayı hedeflemişlerdir (Kang & Li & Ma,
2011). Kıran ve Gündüz, Parçacık Sürü Optimization (PSO) algoritması ile
ABC algoritmasını kullanarak HPA adını verdikleri yeni bir hibrit model
önermişlerdir (Kıran & Gunduz, 2013). Bu hibrit modelde, PSO ve ABC algoritmalarının aynı çevrim-iterasyon sonucunda bulunan en iyi çözümleri
kullanarak bir rekombinant çözüm elde edimekte, elde edilen rekombinant
çözüm PSO algoritmasında global en iyi çözüm, ABC algoritmasında ise
gözcü arı fazında seçilecek kaynak yerine kullanılmaktadır (Kıran & Gunduz, 2013).
Tsai ve diğerleri, temel çekim yasalarından faydalanarak ABC algoritmasının görevli ve gözcü arı fazlarında kullanılan aday çözüm üretme
yaklaşımlarını değiştirmişlerdir (Tsai ve diğerleri, 2009). Zhu ve Kwong,
bulunan en iyi çözümü aday çözüm üretme sürecine dahil ederek GABC
algoritmasını önermişlerdir (Zhu & Kwong, 2010). Pan ve diğerleri, ABC
algoritması için önce başlangıç besin kaynaklarının çeşitliliğini ve kalite
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seviyelerini belirli değerlerin üzerinde tutabilmek adına yeni bir yöntem
kullanmışlar, sonrasında görevli ve gözcü arı fazlarındaki aday çözüm üretme sürecini self-adaptive adını verdikleri bir yaklaşımla güncellemişlerdir
(Pan ve diğerleri, 2011). Li ve diğerleri, ABC algoritmasının aday çözüm
üretmek üzere kullandığı matematiksel benzetimi PSO algoritmasına özgü
eylemsizlik ağırlıkları ve ivmelenme katsayıları gibi kontrol parametreleri
ile güncelleyerek I-ABC algoritmasını sunmuşlardır (Li ve diğerleri, 2011).
Gao ve Liu, ABC algoritmasını Diferansiyel Gelişim algoritmasının aday
çözüm üretme stratejilerini kullanarak değiştirmişler, sonrasında ABC/
best/1 ve ABC/best/2 algoritmalarını literatüre kazandırmışlardır (Gao ve
Liu, 2012). Kıran ve Babalık, gözcü arı fazında ortalama kalite değerinin
üzerindeki çözümlerin kullanımını kontrollü olarak artırdırkları bir yöntemi ABC algoritması ile birlikte kullanarak iABC algoritmasını sunmuşlardır (Kıran & Babalık, 2014). Luo ve diğerleri, gözcü arı fazında tüketilmek
üzere seçilecek kaynağı ilgili çevrime kadar bulunmuş en iyi kaynak olarak
belirledikleri COABC algoritmasını nümerik problemlerin çözümü için
kullanmışlardır (Luo & Wang & Xiao, 2013). Uygulama sonuçları COABC
algoritmasının yakınsama performansının ABC algoritmasının standart
uygulamasına kıyasla önemli oranlarda daha iyi olduğunu göstermiştir
(Luo & Wang & Xiao, 2013).
ABC algoritması üzerine yapılan çalışmaların genelinde, algoritmanın
aday çözüm üretme ve seçme amacıyla kullanmış olduğu matematiksel
modellerin diğer sezgisel ya da deterministik yöntemler ile birlikte kullanılması veya bu yöntemlere özgü matematiksel benzetimlerin ABC algoritmasına uyarlanması işlemlerinin yapıldığını söylemek mümkündür (Karaboga & Akay, 2009; Banharnsakun & Tiranee & Booncharoen, 2010; Bansal
& Sharma & Jadon, 2013). Ancak ABC algoritmasının uygulama kolaylığını artırmak ve kontrol parametre sayısını azatmak maksadıyla göz ardı
ettiği ya da rassal süreçlerin işletimine bırakıldığı bazı zeki arı davranışlarının henüz modellenmediği dikkate alındığında, mevcut yöntemlerle algoritmanın oldukça iyi tasarlanmış aday çözüm üretme, tüketme ve seçme
karakteristiklerinin tekrar değiştirmek yerine modellenmemiş zeki davranışların ABC algoritmasına entegrasyonunun da önemli olduğu görülür.
Bu çalışmada, görevli arıların dans alanına geçişi için ABC algoritmasının
varsayılan iş akışında olmayan bir mekanizma ile kontrol gerçekleştirilmiş,
geçiş kontrol mekanizmasının ABC algoritmasının yakınsama performansı, çözüm kalitesi ve ortalama koşma zamanı üzerindeki etkileri bir dizi
nümerik optimizasyon probleminin çözümü üzerinden analiz edilmiştir.
Çalışmanın ikinci bölümünde ABC algoritmasının temel işlem adımları
verilmiş, üçüncü bölümde ise yeni önerilen geçiş kontrol mekanizmasından bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde uygulama sonuçları verilmiş, son
bölümde ise tartışma, sonuç ve önerilere yer verilmiştir.
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Yapay Arı Koloni Algoritması
İş-bölümü yapabilme ve kendi kendine organizasyon zeki sürülerin en
temel iki özelliğidir (Karaboga & Akay, 2007; Karaboga & Akay, 2008; Celik ve diğerleri, 2015; Batbat & Ozturk, 2016). Bu temel özellikler arı kolonilerinde, kaynakları tüketme ya da bırakma şeklinde tanımlanmış iki
hareket moduna sahip arı grupları ile besin kaynakları arasında zeki olarak
değerlendirilebilir davranış karakteristiklerinin ortaya çıkmasına sebep
olmuştur (Karaboga & Akay, 2007; Karaboga & Akay, 2008; Celik ve diğerleri, 2015; Batbat & Ozturk, 2016). Kaynak bulma, tüketme ve bırakma
karakteristikleri dikkate alındığında görevli ve gözcü arılar olmak üzere iki
temel arı grubunun tanımlanması mümkündür (Karaboga & Aslan, 2016a;
Karaboga & Aslan, 2016b; Karaboga & Aslan, 2016c, Aslan & Karaboga
& Aksoy, 2017; Badem ve diğerleri, 2017). Görevli arılar, yeni besin kaynakları bulma, bulmuş oldukları kaynaklardan çıkardıkları nektarı kovana
taşımakla sorumlu arı grubunu temsil eder (Karaboga & Aslan, 2016a; Karaboga & Aslan, 2016b; Karaboga & Aslan, 2016c).
Görevli arılar kovana döndüklerinde, bulmuş oldukları kaynaklar ile ilgili bilgiyi görevsiz arıların bir alt grubu olan gözcü arılara aktarırlar. Gözcü arılar bir dizi dans hareketi ile görevli arılar tarafından aktarılan bilgilere
bağlı olarak kaynakları tüketmek üzere seçerler (Karaboga & Aslan, 2016a;
Karaboga & Aslan, 2016b; Karaboga & Aslan, 2016c). Gözcü arıların tüketmek üzere seçeceği kaynakların büyük olasılıkla nektar kalitesi yüksek
kaynaklar arasındna olacağı bilinmektedir. Gözcü arılar tüketmek üzere bir
kaynağı seçtikten sonra tıpkı görevli arılar gibi kaynak arama faaliyetine
katılırlar. Görevsiz arıların ikinci alt grubu olan kaşif arılar ise tıpkı gözcü
arılar gibi kovanda beklerler ancak kovandan iç güdüsel olarak görevli arılar tarafından tanıtılan kaynaklara bağlı kalmaksızın ayrılırlar (Karaboga &
Aslan, 2016a; Karaboga & Aslan, 2016b; Karaboga & Aslan, 2016c, Aslan &
Karaboga & Aksoy, 2017; Badem ve diğerleri, 2017).
Arıların yiyecek arama davranışlarında gözlemlenen bu zekiliği
modelleyen Karaboga 2005 yılında ABC algoritmasını literatüre
kazandırmıştır (Karaboga & Aslan, 2016a; Karaboga & Aslan, 2016b;
Karaboga & Aslan, 2016c, Aslan & Karaboga & Aksoy, 2017; Badem ve
diğerleri, 2017). ABC algoritmasında besin kaynaklarının pozisyonları
çözülecek optimizasyon probleminin olası çözümleri ile, besin kaynaklarının
nektar miktarları ise çözümün kalitesi ile eşleştirilir ve daha önceden
belirlenen durdurma kriteri sağlanıncaya kadar çözümler görevli, gözcü
ve kaşif arı fazlarında iyileştirilmeye çalışılır (Karaboga & Aslan, 2016a;
Karaboga & Aslan, 2016b; Karaboga & Aslan, 2016c, Aslan & Karaboga
& Aksoy, 2017; Badem ve diğerleri, 2017). ABC algoritması optimizasyon
işlemine bir dizi besin kaynağını oluşturarak başlar.
oluşturulacak
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kaynağının

parametresini gösteriyor olmak üzere,
parametresi
ve
alt ve
üst sınırları arasında Eşitlik (1)’de verildiği üzere oluşturulabilir (Karaboga
& Aslan, 2016a; Karaboga & Aslan, 2016b; Karaboga & Aslan, 2016c).
Başlangıç kaynakları oluşturulduktan sonra ABC algoritması her kaynak
bir görevli arı tarafından tüketilecek şekilde görevli arı ve kaynaklar arasında
bir eşleştirme yapar (Karaboga & Aslan, 2016a; Karaboga & Aslan, 2016b;
Karaboga & Aslan, 2016c). ABC algoritması, bir görevli arının eşleştirildiği
kaynağın komşuluğunda yeni kaynak bulmak için gerçekleştireceği
arama faaliyetini Eşitlik (2)’de verildiği üzere modellemiştir (Karaboga &
Aslan, 2016a; Karaboga & Aslan, 2016b; Karaboga & Aslan, 2016c, Aslan
& Karaboga & Aksoy, 2017; Badem ve diğerleri, 2017). Eşitlikt (2)’de
değeri,
parametresi dışında diğer parametreleri
çözümü ile aynı
aday çözümünün
parametresini,
ve
ise sırasıyla
olan
ve
çözümlerinin
parametrelerini, ise
ile
aralığında
rastgele üretilen sayıyı göstermektedir. ve
indisleri Eşitlik (2) için
rastgele belirleniyor olmasına karşın indisinin indisinden farklı olması
gerektiğine dikkat edilmelidir (Karaboga & Aslan, 2016a; Karaboga &
Aslan, 2016b; Karaboga & Aslan, 2016c, Aslan & Karaboga & Aksoy, 2017;
Badem ve diğerleri, 2017).

Eğer
aday çözümünün
amaç fonksiyon değeri üzerinden
Eşitlik (3)’te verildiği üzere bir minimizasyon problemi için hesaplanan
uygunluk değeri,
çözümünün
uygunluk değerinden
daha büyük ise, çözümü çözümü ile değiştirilir ve çözümünün daha
iyi çözümler ile değiştirilip değiştirilemediğinin kontrolü için kullanılan
deneme sayacının değeri sıfıra eşitlenir (Karaboga & Aslan, 2016a;
Karaboga & Aslan, 2016b; Karaboga & Aslan, 2016c, Aslan & Karaboga &
Aksoy, 2017; Badem ve diğerleri, 2017). Diğer durumlarda, çözümü daha
sonraki çevrimlerde kullanılmak üzere
deneme sayacının değeri bir
artırılarak saklanır (Karaboga & Aslan, 2016a; Karaboga & Aslan, 2016b;
Karaboga & Aslan, 2016c, Aslan & Karaboga & Aksoy, 2017; Badem ve
diğerleri, 2017).

14

MÜHENDİSLİK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

Görevli arı fazı tamamlanıp arılar kovana döndüklerinde bir dizi dans
hareketi ile hafızalarındaki kaynak bilgilerini gözcü arılara aktarırlar. Gözcü arıların kalite değeri yüksek olan kaynaklara gönderilme ihtimalini artırabilmek adına ABC algoritması her besin kaynağına bir seçilim olasılığı
atamaktadır (Karaboga & Aslan, 2016a; Karaboga & Aslan, 2016b; Karaboga & Aslan, 2016c, Aslan & Karaboga & Aksoy, 2017; Badem ve diğerleri,
2017).
, kaynağının seçilim olasılığını gösteriyor olmak üzere, bu
değer Eşitlik (4)’te tanımlandığı gibi hesaplanmaktadır. Eşitlik (4)’ten de
anlaşılacağı üzere bir besin kaynağının seçilim olasılığı, kaynağın uygunluk
değeri ile orantılı belirlenmektedir (Karaboga & Aslan, 2016a; Karaboga &
Aslan, 2016b; Karaboga & Aslan, 2016c, Aslan & Karaboga & Aksoy, 2017;
Badem ve diğerleri, 2017). Bir gözcü arı tüketmek üzere seçeceği kaynağı
belirledikten sonra görevli arı olup seçtiği kaynağın komşuluğunda yeni
kaynak arama sürecine katılır. Kaynak sayısı kadar gözcü arı kovandan ayrıldıktan sonra gözcü fazı tamamlanmış olur (Karaboga & Aslan, 2016a;
Karaboga & Aslan, 2016b; Karaboga & Aslan, 2016c, Aslan & Karaboga &
Aksoy, 2017; Badem ve diğerleri, 2017).

Görevli ve gözcü arı fazlarında kaynaklardan bazıları tüketildiği ya da
kullanıma değer olmadığı için bırakılmalıdır (Karaboga & Aslan, 2016a;
Karaboga & Aslan, 2016b; Karaboga & Aslan, 2016c). ABC algoritmasında bir kaynağın bırakılıp bırakılmayacağına ilişkin karar kaşif arı fazında
adı verilen kontrol parametresi ile
kaynakların deneme sayaçlarının
karşılaştırılması sonucu verilir (Karaboga & Aslan, 2016a; Karaboga & Aslan, 2016b; Karaboga & Aslan, 2016c, Aslan & Karaboga & Aksoy, 2017;
değerini en çok aşan kayBadem ve diğerleri, 2017). Kaşif arı fazında
nak varsa bırakılır ve bu kaynak ile eşleştirilen görevli arı kaşif arı haline
gelip Eşitlikt (1)’de verildiği üzere yeni bir kaynak bulmak için kovandan
parametresine atanacak değere ilişkin doğrudan bir sınırlama
ayrılır.
olmamasına karşın, kaynak ve problemin parametre sayısından yola çıkılarak bu değer Eşitlik (5)’teki gibi belirlenebilir (Karaboga & Aslan, 2016a;
Karaboga & Aslan, 2016b; Karaboga & Aslan, 2016c, Aslan & Karaboga &
Aksoy, 2017; Badem ve diğerleri, 2017).

Geçiş Kontrol Mekanizması
ABC algoritmasının görevli ve gözcü arı fazları incelendiğinde, görevli
arıların tamamının hafızalarındaki kaynağı gözcü arılara tanıtmak üzere
dans alanına geçtikleri görülür (Karaboga, 2005; Karaboga, 2014). Ancak
kovana dönen arıların tamamının dans alanına geçmediği, görevli arılardan
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bazılarının kovana dönmüş olmalarına rağmen tükettikleri kaynak ile
ilgili bilgiyi paylaşmadıkları bilinmektedir (Karaboga, 2005; Karaboga,
2014). Görevli arıların bahsedilen bu davranış modelinin temelde kaynak
arama ve tüketme faaliyetine doğrudan etki etmediği düşünülse bile, gözcü
arıların tüketeceği kaynakların sınırlanması ve hatta kaynakların doğrudan
tayin edildiği unutulmamalıdır. Bu bağlamda, görevli arıların hangilerinin
dans alanına yönlenmeden kovandan ayrılacağının kontrol edildiği bir
mekanizma tanımlanabilir.
Görevli arıların bahsedilen bu özelliklerinden yola çıkılarak, ABC
algoritmasının gözcü arı fazında kaç farklı görevli arının bulunacağının
kontrol edildiği bir geçiş kontrol mekanizması çalışmanın temel dayanak
noktasını oluşturur. Önerilen geçiş kontrol mekanizmasında görevli
arılardan kaç tanesinin dans alanına aktarılacağı geçiş oranı,
, adı verilen
bir parametre ile kaynak sayısının çarpımına bağlı Eşitlik (6)’da verildiği
üzere belirlenir. Ancak dans alanına geçecek arı sayısının bilinmesine
ek olarak hangi arılarında geçeceğinin bilinmesi gerekir. Önerilen geçiş
modelinde dans alanına geçirilecek arı sayısı belirlendikten sonra uygunluk
değeri en yüksek olan önceki adımda belirlenmiş sayıda görevli arı dans
alanına geçirilir.

ABC algoritmasının görevli ve gözcü arı fazlarında aday çözüm üretmek
için kullandığı matematiksel benzetim, mevcut kaynakların tüketilmesi,
yeni kaynağın birden fazla kaynağın bilgisinden faydalanılarak üretilmesi şekilde, sürü zekası temelli algoritmaların genel özelliklerini yansıtacak
özellikte düzenlenmiştir. Bir diğer ifade ile ABC algoritması yeni aday çözümü iki çözümün bilgisinden faydalanalarak üretmektedir. Bu durum
dikkate alındığında dans alanına geçirilecek görevli arı sayısının en az iki
olması gerektiği unutulmamalıdır. Eşitlik (6)’da
değerinin en az
iki olarak tayin edileceği bu gereklilik üzere belirlenmiştir.

UYGULAMALAR
ABC algoritmasının standart uygulaması ve önerilen geçiş kontrol mekanizması destekli varyantı, ABC algoritmasının geçiş kontrol mekanizması destekli varyantı gABC algoritması olarak isimlendirilecektir, yüksek
hesaplama maliyetli, dönderme ve öteleme operatörlerinin kullanımı ile
zorlukları artırılmış 15 test fonksiyonu üzerinden test edilmiştir. Test fonksiyonlarının isimleri, referans optimum değerleri Tablo I’de verilen kıyaslama fonksiyonlarının tamamı için parametrelerin alt ve üst sınırları
ve
olarak belirlenmiştir (Chen ve diğerleri, 2015).
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Tablo I. Kullanılan fonksiyonlar ve referans optimum değerleri
No Fonksiyon
Ref.Dğr.
Rotated Bent Cigar Fonk.
100
Rotated Discus Fonk.

200

Shifted and Rotated Weierstrass Fonk.

300

Shifted and Rotated Schwefel’s Fonk.

400

Shifted and Rotated Katsuura Fonk.

500

Shifted and Rotated HappyCat Fonk.

600

Shifted and Rotated HGBat Fonk.
Shifted and Rotated Expanded Griewank’s plus Rosenbrock’s
Fonk.

700

Shifted and Rotated Expanded Scaffer’s
Hybrid Fonk.1

900

Fonk.

800
1000

Hybrid Fonk.2

1100

Hybrid Fonk.3

1200

Compositional Fonk.1

1300

Compositional Fonk.2

1400

Compositional Fonk.3

1500

Hem ABC hem de gABC algoritmaları için besin kaynaklarının
sayısı
olarak alınmış, fonksiyonların parametre sayısı
olarak tayin
parametresinin değeri ise kaynak sayısı ile parametre
edilmiş,
sayısının çarpımının yarısı olarak hesaplanmıştır. gABC algoritması için
geçiş oranlarının algoritmanın çözüm kalitesi, yakınsama performansı
,
ve
ve uygulama süresi üzerindeki etkisini görebilmek amacıyla
değerleri kullanılmıştır. Her bir fonksiyon için ABC algoritmamları
farklı kez
değerlendirme yapılıncaya kadar
GHz çalışma
frekansına sahip Intel Celeron işlemcili, GB ana hafızalı Fedora
isimli
Linux dağıtımı kurulmuş sistem üzerinde koşturulmuş,
koşmanın her
birinde bulunan en iyi amaç fonksiyon değerleri kaydedilmiştir. Tablo
II’de fonksiyonlar için bulunan ortalama en iyi amaç fonksiyon ve standart
sapma değerleri verilmiştir.
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Tablo II. Ortalama en iyi amaç fonksiyon değerleri ve standart sapmalar
Algoritma

Fn.

ABC

gABC(g=0.1)

gABC(g=0.2)

gABC(g=0.4)

Ort.

3.494627e+10

9.636653e+09 6.735903e+09 2.062063e+10

Std.Sp.

1.185829e+10

7.111223e+09 5.205653e+09 8.577552e+09

Ort.

1.093313e+05

1.108657e+05 1.031569e+05 1.093215e+05

Std.Sp.

1.813701e+04

1.599391e+04

Ort.

3.410503e+02

3.391266e+02 3.377687e+02 3.393515e+02

Std.Sp.

1.889067e+00

2.906179e+00

Ort.

1.764976e+04 1.407564e+04
3.077463e+00 1.834303e+00

5.438984e+03 2.432838e+03 3.134278e+03

3.982105e+03

Std.Sp.

5.826717e+02

5.379557e+02 4.085209e+02 5.824239e+02

Ort.

5.031106e+02

5.028717e+02 5.026841e+02 5.028693e+02

Std.Sp.

5.434609e-01

6.448117e-01

4.487511e-01

5.066016e-01

6.053715e+02 6.018200e+02 6.021891e+02

6.036800e+02

Std.Sp.

6.232279e-01

1.102692e+00

5.695583e-01

Ort.

8.004712e+02

7.270898e+02 7.224491e+02 7.480807e+02

Std.Sp.

2.225807e+01

1.750950e+01 9.165899e+00 1.602053e+01

Ort.

1.777904e+06

2.201045e+05 2.761027e+04 2.414493e+05

Std.Sp.

2.203502e+06

2.641930e+05 5.125014e+04 4.206014e+05

Ort.

9.137609e+02

9.136922e+02 9.136707e+02 9.137119e+02

Std.Sp.

3.259562e-01

2.398030e-01

Ort.

2.294636e+07

1.901487e+07 1.847694e+07 1.988954e+07

Std.Sp.

1.802469e+07

1.115642e+07

Ort.

1.308962e+03

1.228406e+03 1.204602e+03 1.249921e+03

Ort.

Std.Sp.
Ort.
Std.Sp.
Ort.

4.714761e+01 5.863918e+01
2.420766e+03

8.986207e-01

2.827888e-01

2.479270e-01

1.095729e+07 8.590886e+06
5.517701e+01

5.556601e+01

2.234900e+03 2.166929e+03 2.199943e+03

2.717712e+02 3.050453e+02

2.845421e+02

3.264097e+02

2.305582e+03 1.863591e+03 1.880731e+03

1.970792e+03

Std.Sp.

2.551338e+02

1.339385e+02 1.075459e+02 1.756723e+02

Ort.

1.769408e+03

1.711464e+03 1.701165e+03 1.723052e+03

Std.Sp.

5.627027e+01

3.451858e+01 2.611829e+01 2.624425e+01

Ort.
Std.Sp.

2.833375e+03 2.806463e+03 2.830109e+03
2.316782e+02

2.837554e+03

1.897242e+02 1.465400e+02 1.911311e+02
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Tablo II’de verieln sonuçlardan anlaşılabileceği üzere önerilen geçiş
kontrol yaklaşımı ABC algoritmasının çözüm kalitesini önemli oranlarda
artırmayı başarmıştır. Özellikle
parametresinin değerinin
olarak
alındığı uygulama senaryosunda gABC algoritmasının , , , , ,
, ,
,
,
ve
fonksiyonları için sadece ABC algoritmasından
değil
parametresinin değerinin
ve
olarak alındığı gABC
algoritmalarından da başarılı ortalama amaç fonksiyon değerlerine
ulaşabildiği görülmüştür. parametresine ait değerin
olarak alındığı
durumlarda ise gABC algoritması hem ABC hem de değerinin
ve
olarak alındığı gABC algoritmalarını , ,
ve
fonksiyonları
için ortalama amaç fonksiyon değerleri ile geçmeyi başarmıştır. Geçiş
kontrol mekanizmasının algoritmanın çalışma süresini nasıl etkilediğine
ilişkin analiz için Tablo III’te
koşmanın ortalaması alınarak bulunan
milisaniye türünden tamamlanma sürelerinden faydalanılabilir. Tablo
III’te verilen sonuçlardan anlaşılacağı üzere geçiş kontrol mekanizmasının
ABC algoritmasının önerilen aralıkta seçilen kaynak sayısının
uygulamalarda kullanılması durumunda tamamlanma sürelerine büyük
yük getirmediği kolaylıkla görülür. ABC algoritmasının gözcü arı fazının
tamamlanması için ihtiyaç duyduyu olasılık tabanlı seçim mekanizması,
algoritmanın tamamlanma süresinin önceki koşmalar ile ilişkilendirilip
tahminini zorlaştırıyor olmasına karşın, gözcü arı fazına dahil edilen arı
sayısının önerilen modelde olduğu gibi azaltılması durumunda ortalama
tamamlanma sürelerinin bir miktar azaltılabileceğine de dikkat edilmelidir.
Tablo III. Ortalam tamamlanma süreleri ve standart sapma değerleri
Algoritma

Fn.

ABC

gABC(g=0.1)

gABC(g=0.2)

gABC(g=0.4)

Ort.

49.531600

41.493400

38.701850

49.936750

Std.Sp.

3.066946e-02

2.037386e-02

1.429256e02

2.782892e-02

Ort.

67.035850

68.056700

69.810550

63.549350

Std.Sp.

3.114945e-02

1.533031e-02

1.357213e01

1.517386e-02

Ort.

618.243600

721.513200

657.074900

604.024500

Std.Sp.

8.322482e02

2.479482e-01

9.637130e-02

2.363426e-01

Ort.

39.767950

38.466200

36.017800

41.804950

Std.Sp.

3.000989e-02

1.586575e-02

1.175633e02

4.139130e-02
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477.597350

497.632600

485.176450

497.370150

Std.Sp.

1.612510e-01

1.486704e01

4.710929e-01

2.710012e-02

Ort.

60.516050

78.476150

64.501050

66.773100

Std.Sp.

2.630028e-02

3.368282e-02

1.381555e-02

1.008887e02

Ort.

53.428150

58.057850

59.492600

54.794700

Std.Sp.

1.228525e02

2.892592e-02

1.699567e-02

2.815549e-02

Ort.

43.542250

50.971900

52.394550

53.722800

Std.Sp.

1.712083e02

2.053666e-02

1.862457e-02

6.995718e-01

Ort.

73.714600

78.045050

61.607250

65.857200

Std.Sp.

2.358631e-02

4.045954e-01

2.093949e02

1.197684e-01

Ort.

72.757500

62.698550

78.227950

63.009250

Std.Sp.

2.541196e-02

1.855405e-02

5.552417e-01

1.702841e02

Ort.

229.643550

243.104850

173.434550

228.528850

Std.Sp.

8.632449e-02

2.200727e02

7.058650e-02

4.675785e-01

Ort.

93.824350

103.054450

113.085350

84.169100

Std.Sp.

3.328571e-02

1.357776e-01

4.210521e-02

1.948470e02

Ort.

118.910150

113.549700

96.469900

124.685950

Std.Sp.

9.586988e-02

2.799892e02

3.230547e-02

7.363181e-02

Ort.

115.045500

132.824050

158.039700

108.374400

Std.Sp.

4.717878e-02

7.181704e-02

5.398730e-02

2.398484e02

Ort.

613.513800

716.307500

701.846550

630.513800

Std.Sp.

3.359925e02

1.608858e-01

7.116099e-01

7.527588e-02
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ABC ve gABC algoritmaları arasındaki son karşılaştırma, algoritmaların
yakınsama performanslarını gösteren Şekil (1)’deki grafikler üzerinden
yapılabilir. Şekil (1)’de verilen yakınsama grafiklerinden de anlaşılacağı
üzere geçiş kontrol mekanizması sadece algoritmanın çözüm kalitelerini
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değil, global optimum değere yakınsama performansını da iyileştirmeyi
başarmıştır. gABC algoritmasının yakınsama performansının en iyi olduğu
senaryoda g parametresinin değeri
olarak belirlenmiştir.

Şekil 1. ABC ve gABC algoritmalarının , , ,
,
fonksiyonları için yakınsama grafikleri.

,

ve
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada ABC algoritmasının görevli arılarının dans alanına geçiş
kararlarının modellendiği yeni bir kontrol mekanizması önerilmiştir. Geçiş
kontrol mekanizması olarak isimlendirilen bu yaklaşımın ABC algoritmasının çözüm kalitesi, yakınsama performansı ve yürütme zamanı üzerindeki etkisi bir dizi karmaşık optimizasyon probleminin çözümü üzerinden
test edilmiştir. Dans alanına geçiş kararının, arılar tarafındna tüketilen
kaynağın kalite değerlerine bağlı olması sebebi ile gözcü arıların kaliteli
kaynaklara yönlendirilme olasılıkları artırılmış, kaliteli kaynakların daha
çok gözcü arı tarafından tüketilmesinin önü açılmıştır. Uygulama sonuçları ABC algoritmasının görevli, gözcü ya da kaşif arı fazlarında kullanılan
mevcut matematiksel benzetimlerinin değiştirilmesi yerine, algoritmanın
kolaylığını artırabilmek adına varsayılan iş akışına dahil edilmemiş ya da
rassal süreçlerin yönetimine bırakılmış arı davranışlarının modellenmesi
ve kullanılmasının oldukça başarılı sonuçlar üretebileceğini göstermiştir.
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SORU BANKASI VE ÇOKTAN SEÇMELİ SINAV GRUPLARI
HAZIRLAMA YAZILIMI1
QUESTION BANK AND MULTIPLE CHOICE EXAM
PREPARATION SOFTWARE
Telat TÜRKYILMAZ2, Serpil TÜRKYILMAZ3

ÖZET
Çalışmada; geliştirilen bir yazılım çoktan seçmeli sınav soru gruplarının otomatik olarak hazırlanmasını sağlamaktadır. Bu amaçla; Microsoft Word programı
altında Microsoft Visual Basic programlama dili kullanılmıştır. Word ortamında
her soru tasarlanan formattaki tablolara eklenmek suretiyle soru bankası oluşturulmaktadır. Geliştirilen yazılımın menüsünden grup sayısı ve soru sayısı gibi seçenekler belirlenerek yeni bir Word dokümanında çoktan seçmeli sınav soru grupları otomatik elde edilebilmektedir. Yazılım tarafından ayrı gruplardaki sorular
aynı veya farklı olacak şekilde rasgele seçilebilmektedir. Ayrıca puanlama tablosu,
çoktan seçmeli sınav cevap kâğıdı, cevap anahtarı ve sınav sonucu değerlendirme
şablonu otomatik olarak Word formatında üretilebilmektedir. Çalışmanın Microsoft Office ortamında makro yazılımları geliştiren yazılımcılara, çoktan seçmeli
sınav türünü kullanan eğitimcilere ve literatüre bu anlamda katkı sağlanması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama, Microsoft Word
Makrosu, Microsoft Visual Basic

ABSTRACT
In this study; developed software provides for the automatic preparation of
multiple-choice exam question groups. For this purpose; The Microsoft Visual
Basic programming language is used under the Microsoft Word program. In the
Word environment, a question bank is created by adding the tables in the form
to which each question is designed. By selecting options such as the number of
groups and the number of questions from the menu of the developed software,
multiple choice questions groups can be automatically obtained in a new Word
1 Bu çalışma 18-21 Ekim 2017 Alanya/ Antalya’ da düzenlenen II. International
Academic Research Congress (INES 2017)’ de sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2 Öğr. Gör. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Makine
Bölümü telat.turkyilmaz@bilecik.edu.tr
3 Doç. Dr. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik
Bölümü serpil.turkyilmaz@bilecik.edu.tr
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document. The questions in the separate groups by the software can be chosen
randomly, either the same or different. In addition, the score sheet, multiple
choice exam, answer sheet, answer key and exam result assessment template can
be automatically generated in Word format. It is expected that this study will be
contributing software developers who develop macro software in the Microsoft
Office environment, academicians and educators using the multiple-choice exam,
and the literature in this sense.
Keywords: Multiple Choice Question Preparing, Microsoft Word Macro,
Microsoft Visual Basic

GİRİŞ
Microsoft Office programlarında makro programlar yazılabilmektedir[1,
2]. Word, Excel, Access gibi programlarda makro programlama yaygın
olarak kullanılmaktadır. Makro programlama dili Microsoft Visual Basic’
dir ve yazılan program kodları Office dosyalarının içine gömülü olarak
kaydedilmektedir[1, 3]. Yazılan program kodları şifre ile korunabilmektedir.
Manuel olarak saatler alabilen dokuman hazırlama ve düzenleme işlemleri
makro programlar yardımıyla çok kısa sürede tamamlanabilmektedir.
Bu çalışmada; kaydedilen sorulardan otomatik olarak çoktan seçmeli
sınav grupları otomatik olarak elde edilebilmektedir. Bu amaçla; sorular
tasarlanan tablo biçiminde kaydedilmektedir. Geliştirilen program söz
konusu tablolardaki soruların tercihe göre tamamını veya seçildiği kadarını
kullanabilmektedir. Çalışmada word ortamında geliştirilen makro yazılımı
ile çoktan seçmeli soru grupları, cevap işaretleme kâğıdı, değerlendirmepuanlama kâğıdı ve cevap kağıtları otomatik Word dokumanı olarak
hazırlanabilmektedir. Çalışma kısımları sırasıyla programa uygun formatta
yeni soruların oluşturulması, geliştirilen programın tanıtılması, Word
ortamında önceden hazırlanmış bulunan çoktan seçmeli sınav sorularının
program formatına dönüştürülmesi şeklindedir.

ÇOKTAN SEÇMELİ SINAV GRUPLARI HAZIRLAMA
YAZILIMI VE UYGULAMASI
Soruların Hazırlanması
Soru satır
Seçenek satırı
Seçenek satırı
Seçenek satırı
Seçenek satırı

APERTURE komutunun görevi
Aşağıdakilerden hangisidir?
Çizim alanı boyutlarını değiştirir
Seçme kutusu boyutlarını değiştirir
*
Aktif osnap değerini değiştirir
Çizgi kalınlıklarını değiştirir
Şekil 1. Tablo biçiminde soru hazırlama

 Doğru cevap
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Şekil 1’ de görüldüğü gibi sorular Word ortamında tablolara yazılmaktadır. Tanıtılan soru sayısı tablo sayısı kadardır. Tabloda 1. Satır soru satırıdır. 2, 3, 4, 5 ve 6. Satırlar seçenek satırlarıdır. Doğru seçeneğin olduğu
satırın ikinci sütununda * (Yıldız) işareti eklenmelidir. Seçenek sayısı en az
2 en fazla 5 adet olabilmektedir.
Soru ve seçeneklerde resimler, biçimli metinler ve formüller kullanılabilmektedir. Sorularda kullanılacak tabloların resim formatında olması
gerekmektedir. Programda hata kontrolü yapılarak cevapsız sorular bulunabilmektedir.

Program Menüsü
Şekil 2’ de geliştirilen program menüsü görülmektedir. Programın Soruları Değiştir butonu ile diğer Word soru dosyalarından sorular alınabilmektedir. Soruları Numaralandır butonu ile tablolar numaralandırılarak
soru sayısı bulunabilmektedir. Güncelleme butonu programın yeni versiyonlarını takip etmek için kullanılabilir. Sınav bilgileri ilgili metin kutularına yazılabilmektedir. Ekranın sağ tarafında görülen “Soruları Karıştır”
onay kutusu ile sorular rastgele biçimde seçilebilmektedir. “Seçenekleri
karıştır” onay kutusu ise şıkların karıştırılmasını sağlamaktadır. “Klasik cevapları” onay kutusu işaretlenirse cevaplar soru ile birlikte verilmektedir.
“Test cevapları” onaylı olduğunda cevap anahtarı verilmektedir. “Test okuma şablonu” değerlendirme-puan kağıdının hazırlanmasını sağlamaktadır.
“Test işaretleme kağıdı” butonu ile cevap işaretleme kağıdı hazırlanmaktadır. “Doğru seçenekler yaklaşık dağıtılmaktadır” butonu onaylandığında
doğru seçenekler eşit sayıda dağıtılmaya çalışılmaktadır. “işaretleme sayfası
aynı sayfada olacak” onaylı ise A4 kağıdında yatay biçimde iki adet cevap
işaretleme kağıdı yerleştirilebilmektedir.
Şekil 2’ de 1 numara ile gösterilen kısımda hazırlanacak çoktan seçmeli
sınav grup sayısı seçilebilmektedir. Benzer biçimde 2 numara ile gösterilen kısım soru sayısının belirlenmesini sağlamaktadır. 3 nolu “yeni sayfada
harmanla” butonu ise programı çalıştırarak, belirlenen sayıda gruplarda istenilen sayıda sorular içeren çoktan seçmeli soru kağıtları, cevap işaretleme
kağıdı, cevap anahtarları ve değerlendirme-puan kağıdının yeni bir Word
dosyasında otomatik olarak hazırlanmasını sağlamaktadır.
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Şekil 2. Geliştirilen program ekranı

Ek Puan Kullanımı

Şekil 3. Ek puan kullanımı

Programda sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılmaktadır. Ek
puan verilmek istenildiğinde Şekil 2’ deki programın ana ekranındaki “Ek
Puan” kısmına örneğin +10 yazılırsa bütün sınavlara 10 puan eklenebilmekte,
-20 yazılırsa test sınavı 80 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Bu
durumda sınav sorularına 20 puanlık klasik soru eklenebilmektedir.
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Programın Çalıştırılması
Bu aşamada geliştirilen makro programının menülerden çalıştırılması
Şekil 4’ de gösterilmiştir.

Şekil 4. Makro programın menü yardımıyla çalıştırılması

Makro programın menü yardımıyla çalıştırılması için Şekil 4’ de
görüldüğü gibi GÖRÜNÜM sekmesinden MAKROLAR seçilmektedir.
Makro listesinden HARMANLAMA çalıştırılmaktadır. Bu işlemle Şekil 2’
deki Program menüsü ekrana gelmektedir.

UYGULAMA
Bu bölümde örnek sorularla program çalıştırılarak ilgili Word
dokümanlarının (soru kağıtları, cevap kağıtları, cevap anahtarı ve
değerlendirme-puan kağıdı) hazırlanması gösterilmektedir. Şekil 2’ de
gösterilen program ekranında “YENİ SAYFADA HARMANLA” butonu
ile program çalıştırılmakta ve aşağıdaki raporlar yeni bir Word dosyasında
otomatik hazırlanmaktadır.
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Raporlar 1/5 (A Grubu Soruları)
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Raporlar 2/5 (B Grubu Soruları)
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Raporlar 3/5 (Cevap Anahtarı A-B Grupları İçin)

Raporlar 4/5 (Değerlendirme-Puan Kağıdı)
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Raporlar 5/5 (Cevap Kağıdı)

Mevcut Çoktan Seçmeli Soruların Tablo Formatına Dönüştürülmesi 1/2
Bu bölümde hazır çoktan seçmeli soruların programın tablo formatına
dönüştürülmesi anlatılmaktadır.

1)APERTURE komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Çizim alanı boyutlarını değiştirir
B)Seçme kutusu boyutlarını değiştirir
C)Aktif osnap değerini değiştirir
D)Çizgi kalınlıklarını değiştirir
2)AREA komutunun görevi nedir?
A)Çalışma alanını bulmak
B)Kaydı yapılacak alanı tanımlamak
C)Ekrana getirilecek alanı belirlemek
D)Objelerin alan ve çevrelerini bulmak
Şekil 5. Dönüştürülecek hazır soruların görünümü

Hazır sorular genellikle metin formatında Şekil 5’ de gösterilen biçimdedir. Programın kullanabileceği tablo formatına dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu işlem Şekil 6’ da gösterildiği gibi manuel yapılabilmektedir.
Soru numaraları ve seçenek bilgileri kaldırılarak sorularda “-“,
seçeneklerde “)” işaretleri kullanılmalıdır.
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-APERTURE komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
)Çizim alanı boyutlarını değiştirir
)Seçme kutusu boyutlarını değiştirir
)Aktif osnap değerini değiştirir
)Çizgi kalınlıklarını değiştirir
-AREA komutunun görevi nedir?
)Çalışma alanını bulmak
)Kaydı yapılacak alanı tanımlamak
)Ekrana getirilecek alanı belirlemek
)Objelerin alan ve çevrelerini bulmak
Şekil 6. Programın tanıdığı soru formatı

Şekil 7’ de gösterilen makro listesinden YENİ_BELGEDE_ESKİ_FORMATTAN_YENİFORMAT çalıştırılarak Şekil 6’ daki manuel düzeltilen formatın program için gerekli tablolu sorulara dönüştürülmesi sağlanmaktadır.

Şekil 7. Makro programlar listesi

Dönüştürmeden sonra elde edilen görünüm şekil 8’de verilmiştir.

35

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Çalışmaları

APERTURE komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Çizim alanı boyutlarını değiştirir
Seçme kutusu boyutlarını değiştirir
Aktif osnap değerini değiştirir
Çizgi kalınlıklarını değiştirir
AREA komutunun görevi nedir?
Çalışma alanını bulmak
Kaydı yapılacak alanı tanımlamak
Ekrana getirilecek alanı belirlemek
Objelerin alan ve çevrelerini bulmak

Şekil 8. Tablo formatına çevrilmiş sorular

1
*

2

*

Elde edilen tablo formatlı sorular makro programını içeren Word sayfasında kullanılabilmektedir.

SONUÇ
Bu çalışmada; çoktan seçmeli soru hazırlama yazılımı için Microsoft
Visual programlama dilini kullanan bir Word makrosu geliştirilmiştir. Bu
yazılım yardımı ile çoktan seçmeli soru hazırlama sistemi kolayca kullanılabilmektedir. Manuel olarak saatler alabilecek sınav dokümantasyon
hazırlama işlemleri otomatik yapılabilmektedir. Geliştirilen programda yararlanılan makro programlama dili zengin fonksiyon kütüphanesine sahip
olup Word programının tüm yeteneklerini kullanabilmektedir. Tekrarlayan
düzenleme işlemleri yazılan makrolar ile çok hızlı ve kolay biçimde yapılabilmektedir. Makro programlama ile hata riski ve zaman gerektiren işlemler kısa sürede ve güvenli olarak yapılabilmektedir. Çalışmada geliştirilen
otomatik çoktan seçmeli soru hazırlama yazılımı makro programlama için
örnek teşkil etmektedir. Çalışmada görüldüğü üzere çeşitli aşamaları içeren
tekrarlı doküman düzenleme işlemlerinin makro programlamalar ile hızlı
ve hatasız yapılabilmesi mümkün olmaktadır.

ÖNERİLER
Çalışmada geliştirilen makro programı ile çoktan seçmeli soru gruplarının
hazırlanmasında rasgele seçilen soruların harmanlanması tüm soruları içerecek biçimde toplu olarak yapılmaktadır. Bazı çoktan seçmeli soru tiplerinde
soruların konu bazında gruplanması ve konulardan belli sayıda soruların seçilmesi tercih edilebilmektedir. Bu durumda harmanlamanın konular bazında yapılması gerekmektedir. Bu anlamda; yazılımda tablo formatlı soruların
geliştirilerek konu bazlı çalışabilmesi sağlanmalıdır. Çoktan seçmeli sınav
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cevap kağıtlarının optik okuyucu sistemlerle okunabilmesi mümkündür.
Eğer optik okuyucu sistemler kullanılacak ise sınav cevap kâğıtları okuma
sistemlerine tanıtılmak durumundadır.
Ofis programlarında yazılabilen makrolar ile tekrarlı işlemler daha hızlı
ve güvenli biçimde yapılabilmektedir[4, 5]. Makro programlar ile raporlar
hazırlayan yazılımlar geliştirilebilmektedir. Bu çalışma ile Ofis programları
altında Makro yazılımının avantajları çoktan seçmeli sınav sistemi hazırlama
uygulaması ile gösterilmeye çalışılmıştır. Ofis programları kullanıcılarının
Makro Programlama dilini öğrenmesi ve kullanması önerilmektedir.
Çoktan seçmeli sınav hazırlama yazılımını isteyenler http://www.telat.
tk/depo/TH/ adresinden indirip kullanabilmektedirler.

KAYNAKLAR
[1] Craig, J.C., and Webb, J. (1998). Microsoft Visual Basic 6.0 Developer’s Workshop.
Fifth Edition. Microsoft Press.
[2] Roman, S. (1999).Writing Word Macros: An Introduction to Programming Word
using VBA. O’Reilly Media Inc., USA.
[3] https://word.tips.net/C0006_Macros.html
[4] http://www.gmayor.com/word_vba_examples.htm
[5] https://msdn.microsoft.com/en-us/vba/vba-word
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ORTAM PARAMETRELERİNE GÖRE HAFIZA TABANLI
YAPAY SİNİR AĞI YARDIMIYLA DİNAMİK OLARAK
ÇALIŞMA SÜRESİNİ ÖĞRENEN AKILLI ELEKTRONİK
ANAHTARLAMA SİSTEMİ
INTELLIGENT ELECTRONIC SWITCHING SYSTEM
LEARNING DYNAMICALLY BY USING ARTIFICIAL
NEURAL NETWORK ACCORDING TO ENVIRONMENT
PARAMETERS
Muhammer İLKUÇAR1
ÖZET
Bu çalışmada iklimlendirme cihazlarında enerji tasarrufu yapabilmek
amacıyla elektronik akıllı anahtarlama sistemi önerilmiştir. Sistem, belirli bir
ortamı, iklimlendirme aygıtları yardımıyla, istenilen sıcaklığa ulaştırmak için
gerekli süreyi öğrenerek, sürekli başlat/durudur yapmadan, zamanında çalışmaya
başlayarak, minimum süre çalışarak enerji tasarrufu sağlayacaktır. Sistem; mevcut
koşullarda ortam sıcaklığını C1’den C2’ye ne kadar sürede ulaştırabileceğini mevcut
verilerden öğrenecektir. Benzer koşullarda öğrendiklerine göre hareket edecek
ancak farklı bir veri ile karşılaştığında, yeni verileri de dikkate alarak kendini tekrar
eğitecektir. Böylece yeni durumlara kendini adapte etmek için sürekli öğrenme
durumunda olacaktır. Öğrenmenin sürekli olması için; farklı koşullarda oluşacak
farklı verileri bir hafıza tablosunda depolanır. Sistem mikro denetleyici ve sıcaklık
algılayıcıları kullanılarak, dinamik, çok katmanlı, geri beslemeli yapay sinir ağı ile
gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen cihaz istenilen sıcaklığa ulaşana kadar olan süreyle
ilgilenmektedir. Sistem farklı koşullara kendini adapte edebilme yeteneğine sahip
olduğundan geniş kullanım alanları sunmaktadır. Özelikle ibadethane, konut,
işyeri, vb. gibi, belirli periyotlarla belirli süre iklimlendirme yapılan mekanlarda,
enerji tasarrufu ve konfor sunacaktır.
Anahtar kelimeler: Öğrenebilen Akıllı Anahtar, Enerji Tasarruflu Anahtar,
Tam Zamanın Çalıştırma, Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağları, YSA, Dinamik
Öğrenme.

ABSTRACT
In this study, an electronic intelligent switching system has been proposed to
save energy in air conditioning devices. The system will be able to save energy by
running a minimum of time by starting the operation in a timely manner without
constantly switching(starting/stopping) by learning the time required to reach a
1
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,
imuammer@mehmetakif.edu.tr
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certain temperature with the aid of the air conditioning devices. System; will know
from the available data how long the ambient temperature can be reached from
degree of C1 to C2 in the current conditions. They will act on the same terms as
they have learned, but if they meet a different data, they will re-learning themselves
taking into account the new data. This will lead to continuous learning to adapt to
new situations. For the continuation of the study; the different data to be formed in
different conditions are stored in a memory as a table. The system is realized with
dynamic, multi-layer, feedforward artificial neural network using microcontroller
and temperature sensors. The developed device is interested in the time it takes
to reach the desired temperature. Since the system has the ability to adapt itself
to different conditions, it offers a wide range areas of uses. In particular, places of
worship, housing, workplace, etc. It offers energy saving and comfort in the places
where it is airing for a certain period with certain periods.
Keywords: Energy-Saving Switch, Self-Learned Intelligent Switch, Right-OnTime Operation, Multi Layer Artificial Neural Network, ANN, Dynamic Learning
ANN.

GİRİŞ
Teknolojideki gelişme ile birlikte, yaşam standartları, tüketim ve konfora olan talep de sürekli artış göstermektedir. Bununla birlikte enerjiye olan
talep de artmaktadır. Bu durum enerji kaynaklarının hızla tükenmesine
sebep olmaktadır. Bilim insanları bir yandan alternatif enerji kaynakları
araştırırken, diğer taraftan mevcut enerji kaynaklarının daha verimli ve tasarruflu kullanabilmenin yollarını araştırmaktadır (Kyoto, 2018). Bu amaçla daha verimli motorlar, daha az elektrik harcayan ev eşyaları, yalıtımlı
binalar tasarruf ampuller, vb. tasarlanmaktadırlar. Aşırı ve bilinçsiz tüketimden kaynaklanan zararlı atıklar, çevrenin kirletilmesi ve küresel ısınma
ile birlikte atmosferdeki mevsimsel dengesizliklere de sebep olmaktadır.
Kışlar normalinden daha soğuk, yazlarda da daha sıcak geçmektedir. Dolayısıyla ısıtma ve soğutma için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu nedenle araç, konut, işyeri, ibadethane, depo, fabrika gibi yerlerde iklimlendirme sistemleri için harcanan enerji de artmaktadır. Özellikle doğal
enerji kaynakları olmayan veya kaynaklarını yeterince kullanamayan ülkeleri dışa bağımlı hale getirmektedir. Ülkemiz her yıl enerjiye milyarlarca
dolar harcamaktadır (TUIK, 2018; Tmmob, 2014).
Bilgisayar ve internetin gelişmesiyle birlikte sınırlar kalkmış, bilgiye
ulaşım kolaylaşmış, bilgi ve çeşitliliği de artmıştır. Bu durum, insanların
tüketim alışkanlıklarını, yaşam biçimini ve yaşam standartlarını yükseltmektedir. Örneğin; ev, işyeri, araç, ibadethane, vb. gibi mekanların sürekli
konforlu sıcaklıkta olması için, iklimlendirme sistemleri kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu sistemlerin yaygın kullanımı çevreye verdiği zararların yanında ekonomik olarak da ciddi maliyeler getirmektedir. Mevcut iklimlendirme
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sistemleri elektrik enerjisi ile çalışmakta ve termostat veya sensörler yardımıyla ortam sıcaklığına göre sürekli çalış/dur yaparak ortamı belirli bir
sıcaklıkta tutmaya çalışmaktadır. Bu durum cihazların gereksiz enerji harcamasına neden olmaktadır. Öte yandan cihazlar daha uzun süre çalışmış
olacağından ekonomik ömrü de kısalmaktadır.
Yapılan çalışma ile; belirli bir ortamı mevcut sıcaklığından, istenen zamanda, arzu edilen sıcaklığa ulaşması için gerekli sürenin ne olması gerektiği öğrenerek, tam zamanında çalışmaya başlayıp tasarruf sağlayan akıllı
elektronik anahtarlama sistemi geliştirilmiştir. Akıllı anahtar kontrolündeki iklimlendirme sistemi, özellikle belirli sıcaklığa ulaşana kadar olan durumda, yeteri kadar süre çalışacağından belirli ölçüde tasarruf sağlayacaktır. Örneğin; evin saat 07:00’da 22 0C olması için, sistem tecrübelerinden,
ortamı bu sıcaklığa ulaştırmak için ne kadar önceden çalışmaya başlaması
gerektiğine öğrenerek, yeteri kadar süre önceden çalışmaya başlayacaktır.
Böylece bir kez çalışacağı için enerji tasarrufu sağlayacaktır.
Sistem mevcut ortamı belirlenen sıcaklığa ulaştıracak süreyi, içinde bulunduğu ortam parametrelerine göre, geçmiş tecrübelerinden öğrenmektedir. Ortam parametrelerinin değişkenliğine göre öğrenme işlemi süreklidir.
Dolayısıyla sistem dinamik bir yapıya sahiptir. Sistemde farklı giriş değerleri için önceki veriler de dikkate alınarak sürekli öğrenmesi için; hafıza
destekli, çok katmanlı, geri beslemeli, yapay sinir ağı (YSA) kullanılmıştır.

YAPAY SİNİR AĞLARI
Yapay sinir ağları insan beyinin bilinen çalışma prensiplerinden
esinlenerek geliştirilmiş sınıflandırma, tahmin, kümeleme gibi işlemlerde
başarıl ile kullanılan bir makine öğrenme yöntemidir. YSA daha önce
görmediği veriler hakkında yorum yapabilme yeteneğine sahiptir. Bu
nedenle mühendislik, sağlık, sosyal bilimler gibi farklı disiplinlerde
kendine uygulama alanı bulmuştur (Ilkucar ve diğ., 2014; Tkac ve Verne,
2016; Grossberg, 2017). Zaman içinde farklı problemlerin çözümü ve
mevcutlarının geliştirilmesi için farklı YSA türleri ortaya atılmıştır.
Kullanım alanlarına ve problemin yapısına göre literatürde farklı mimari
yapıya sahip YSA’lar mevcuttur (Veen, 2018; da Silvia ve diğ. 2017).
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Şekil 1. Çok katmanlı yapay sinir ağ yapısı

Şekil 1’de çok katmanlı YSA yapısı verilmiştir. Bu tür ağlar genel olarak
giriş, gizli ve çıkış katmanı olarak üç bölüme ayrılabilir. Katmanlardaki
düğümler birbirlerine birebir bağlıdır ve bu bağlantılar ağırlık değerlerini
oluşturur. Giriş katmanı dış ortamdan gelen verilerin ağa uygulandığı
bölümdür. Bu katman düğüm sayısı veri nitelik sayısı ve özelliği ile
orantılıdır. Giriş verilerini ağa en uygun şekilde sunmak için yeteri kadar
düğüm kullanılmalıdır. Gizli katman birden çok katmandan oluşabilir. Gizli
katmanlardaki düğüm sayılarının ne olması gerektiği ile ilgili literatürde
kesin bir formül yoktur. Problemin özelliğine göre farklı düğüm sayıları ile
ağ yapılandırılarak en uygun düğüm sayısı tespit edilmeye çalışılır. Başlangıç
olarak giriş nitelik sayısı ve girişi düğüm sayısı ile çıkış düğüm sayısının
aritmetik ortalaması olarak başlanabilir (Ali ve Ahuja,2018; Öztemel,
2012). Çıkış katmanı ağdan elde edilen verileri dış ortama aktarmak için
kullanılır. Çıkış katmanı düğüm sayısı uygun çıktıyı verebilecek şekilde
düzenlenir. Ağın en az bir çıktısı olmalıdır. Çok katmanlı geri beslemeli
YSA gizli ve çıkış katmanındaki her düğüme bir eşik değeri eklenmelidir.
Eşik değeri ağın belirli bir eşiğin üstünde çalışmasını garanti eder. Gizli
katman ve çıkış katmanındaki düğümler bir sonraki katmana veya dış
ortama çıkış verir. Bu katmandaki düğümlerin net değerini hesaplamak
için; düğüme gelen veri ile ilgili verinin bağlantı ağırlık değeri çarpımları
toplanarak eşik değeri ilave edilerek hesaplanır (Denklem 1). Net değer
bir aktivasyon fonksiyonundan geçirilerek düğümden elde edilecek çıkış
değeri hesaplanır (Denklem 2). Problemin özelliğine göre farklı aktivasyon
fonksiyonları kullanılabilir. Gizli katman ve çıkış katmanı aktivasyon
fonksiyonları farklı olabilir.
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Ağın eğitimi işlemi; giriş verilerinden uygun çıktıyı elde edecek ağırlık
değerlerinin hesaplama sürecidir. Veriler belirli oranlarda (örneğin:%70,
%15, %15) eğitim, geçerlilik ve test için ayrılır. Eğitim verileri kullanılarak,
YSA Denklem 1 ve 2 yardımıyla ileriye doğru (girişikten-çıkışa) hesaplama
hesaplanarak çıkış katmanı düğüm çıkışları elde edilir (yi). Girişe uygulana
veriden beklenen çıkış değeri ile (zi) ağın hesapladığı çıkış değeri (yi) farkı hata (E) miktarını verecektir (Denklem 3). Hata miktarı; ilgili düğüme
gelen veri ile (bir önceki düğüm/ler çıkışı) ve aktivasyon fonksiyonun bir
sonucudur. Dolayısıyla, aktivasyon fonksiyonu türevinin hata miktarı ile
çarpımı geriye doru ağırlıklara yansıtılır (denklem 4) hata miktarı minimize edilmeye çalışılır. Bu işlem çıkış katmanında giriş katmanına doğru zincirleme yapılarak ağırlıklar değiştirilir. Eğitim veri setindeki her bir
veriye karşılık elde edilen hata miktarı Denklem 3’deki gibi hesaplanarak
ortalama hata bulunur (MSE) (Denklem 5). Ortalama hata miktarı ağın
eğitim sürecini belirleyen kriterlerden birisidir. Ağın eğitim işlemi MSE değeri belirli bir değere düşene kadar veya belirli sayıda yineleme yapılarak
gerçekleştirilir. Ağın eğitim sırasında, hesaplanan ağırlık değerleri ve kullanılan öğrenme parametrelerinin geçerliliğini test etmek için geçerlilik verileri kullanılır. Geçerlilik verileri ile ağın ağırlıkları değiştirilmez durumu
göre öğrenme parametreleri değiştirilebilir. Eğitim ve geçerlilik işlemleri
tamamlandıktan sonra, ağın test edilmesi işlemine geçilir. Test işlemi eğitilen ağı performansını belirler. Bu işlem için ağın daha önce görmediği, test
verileri uygulanarak ağın doğru tahmin oranları tespit edilir. Verilerden ne
kadarının doğru tahmin ettiği bakılarak ağın performansını belirlenir.
(1)
(2)
Hata =

(3)

∆i = f ’(neti)*Hata
Wi,j (k+1) = Wi,j (k) + α ∆j (k)
α : öğrenme oranı

(4)

xj (k): k. katman j. düğüm çıkış değeri
∆j (k): k. katman i. düğüm Hata miktarı ve transfer
fonksiyonu türevi
(5)
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Ağın performansı; kullanılan verilerin temsil yeteneği, ağın mimarisi,
öğrenme parametreleri, öğrenme algoritması ve aktivasyon fonksiyonuna
bağlı olarak değişebilmektedir. Bu sebeple, elimizde olan parametrelerin
farklı kombinasyonları ile farklı ağ mimarileri kullanarak probleme en uygun ay yapısını ve parametreleri tespit edilmelidir.
Ağın çıkışını etkileyen önemi hususlardan birisi de aktivasyon
fonksiyonudur. Aktivasyon fonksiyonlarını sonuçları itibarı düğüm çıkış
değerlerini belirli aralıkta sürekli veya adım olarak veren fonksiyonlardır.
Literatürde farklı aktivasyon fonksiyonları kullanılmaktadır (Sharma, 2018;
Karpathy, 2018). Ancak genellikle, step, lineer, sigmoid ve özellikle son
zamanlarda ReLU adı verilen sıfır veya lineer pozitif transfer fonksiyonları
popülerdir. Lineer transfer fonksiyonunda belirli bir eşiğin üstünde
kalanlar 1, diğerler durumlarda 0 çıkışı verir (Denklem 6). Lineer transfer
fonksiyonunda ise Denklem 7’de görüldüğü gibi düğümde hesaplanan net
değeri aynen çıkışa yansıtılır. Çıkış 0 ile 1 arasında sürekli bir değer olması
için sigmoid fonksiyonu kullanılabilir (Denklem 8). Denklem 9’da ReLU
aktivasyon fonksiyonu verilmiştir. Düğümde elde edilen net değeri sıfırdan
küçükse çıkış 0, diğer durumda lineer bir çıkış verecektir.
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ÇALIŞMA
Çalışmada; belirli bir ortamı C1 sıcaklığından C2 sıcaklığına ne kadar
sürede (T) ulaştırabileceğini öğrenerek, T kadar süre önceden çalışmaya
başlayıp, zamanında arzu edilen sıcaklığa (C2) ulaşılmasını sağlayan
elektronik bir cihaz geliştirilmiştir. Cihaz kontrol ettiği sistemi çalış/dur
yapmadan bir kez çalışarak istenen sıcaklığı ulaştıracak ve böylece tasarruf
sağlanacaktır. İş yeri, resmi daire, okul, ibadethane gibi mekanların belirli
saatlerde istenilen sıcaklıkta hazır olması istenir. Kullanıcı istediği tarih ve
saate arzu ettiği sıcaklık bilgisini kontrol panel yardımıyla sisteme girerek
aktif hale getirir. Sistem mevcut ortamı ne kadar sürede istenen sıcaklığa
ulaştırabileceğini öğrendiğinden ortam parametrelerini dikkate alarak T
süre önceden çalışmaya başlayacaktır. Örneğin bir ibadethanede sabah
saat 06:45’te ortam sıcaklığını 23 0C olması isteniyor ise; sistem, ortam
sıcaklığını (C1) sürekli ölçerek, bu sıcaklığı 23 0C’ye ne kadar sürede (T)
ulaştırabileceğini hesaplayarak başlama saatini bulur (D=06:45-T). Böylece
D saatinde çalışmaya başlayarak, T süre çalışıp, saat 06:45’te ortam sıcaklığı
23 0C’ye ulaştırılacaktır.
Sistemin ağ yapısı Şekil 2’ de verilmiştir. Ağ; ortama parametrelerinin
girildiği bir giriş katmanı, farklı düğüm sayılarına sahip gizli katman ve
tek çıkışlı çıkış katmanından oluşmuştur. Çıkış olarak, içinde bulunduğu
ortamın mevcut şartlar altında sistemin ne kadar süre (T) çalışacağı bilgisi
elde edilir. Çıkış değeri dakika cinsinden süredir. Dolayısıyla uygun çıktının elde edilebilmesi için kalibrasyon işlemi yapılmalıdır.
Çalışmada ortam parametresi olarak; çalışmaya başlamadan itibaren
belirli periyotlarla ölçülmüş şebeke voltaj değeri (volt), iklimlendirme cihazının gücü (watt), sensör ya da sensörlerden elde edilecek ortam sıcaklık
değerleri ortalaması veya en küçük değeri ( C1), hedeflenen sıcaklık değeri
(C2 ) ve hacim olarak ortam büyüklüğü (m3) kullanılacaktır. Ortam büyüklüğü, makine gücü, istenen sıcaklık bilgileri kontrol panelinden el ile
kullanıcı tarafından bir kez girilecektir. Şebeke gerilimi ve ortam sıcaklığı
bilgileri belirli periyotlarla (örn:20sn) otomatik olarak sistem tarafından
ölçülerek elde edilmektedir.
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Şekil 2. Ortam giriş parametrelerine göre sınıflandırma yaparak uygun çıktıyı
verene ağ yapısı.

Çalışma duvar ve pencereler izolasyonlu, kapı kapalı yaklaşık 40m3 lük
bir ortamda 2200 Watt’lık bir krom nikel tel rezistanslı elektrikli ısıtıcı yardımıyla, elde edilen gerçek veriler ve bu veriler baz alınarak 500 veriden oluşan bir veri seti ile test ediliştir. Bu verilerin %70 ‘i eğitim, %30’u test için
kullanılmıştır. Örnek veri seti Tablo 1’de verilmiştir. Tabloda gerçek ortam
parametrelerinden elde edilen birbirinden farklı veriler tutulmaktadır. Sisteme gelen dış ortam parametreleri tabloda bulunuyorsa, tablodaki bilgilerden
faydalanılarak çıkış değeri elde edilmektedir. Mevcut kayıtlardan farklı bir
veri seti ile karşılaşıldığında, bu veri için ağın eğitimi yapılarak tabloya eklenecektir. İhtiyaç duyulması halinde ağın gizli katman düğüm sayısına dinamik olarak eklenerek/çıkartılara ağın genişlemese/daralması sağlanır.
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Tablo 1. Veri seti hafıza haritası.
Giriş veri seti

Çıktı

V

P

Hacim

C1

C2

Y

225

2200

40

16

23

90

230

2200

40

20

22

60

215

2200

40

18

22

96

218

2200

40

22

24

95

…

…

…

…

…

…

Sistemin çalışma algoritması Liste1’de verilmiştir. Sisteme, iklimlendirme cihazının gücü, ortam büyüklüğü, otomatik çalışma süresi, durma süresi gibi veriler önceden girilmelidir. Bunun yanında hangi tarihte
hangi saatte sıcaklığın kaç 0C olacağı bilgileri kaydedilmelidir. Bu bilgiler
aynı tarihin farklı saat dilimleri için olabilir. Örneğin; her gün 06:00’ da
240C ve 17:00’ de 220C ‘ de hazır bulunma talimatı verebilir. Ayarlanan
tarih ve saate önceden belirlenen süre (Otomatik Çalışma Süresi-OÇS)
kadar kaldığı halde (örneğin belirlenen tarih ve saatte 30 dakika) sistem
aktif olmamış ise, sistem aktif hale getirilir ve yeni bir süreç başlatılır.
Bu süreç, ortamın istenilen sıcaklığa ulaşana kadar takip edilip not edilir.
İstenilen sıcaklığa ulaşılınca; başlama, bitiş, başlama anındaki sıcaklık,
son sıcaklık verileri yeni bilgi olarak ağın eğitimi yapılır ve bilgiler Tablo
1’deki gibi hafızaya eklenir.
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Liste 1. Sistemin çalışma algoritması
Adım

İşlem

1
2
3
4
5
6

Başlangıç ayarları (otomatik çalışma süresi (OÇS)=30, durma süresi
(DS=30)
Sistemin aktif olması için gereken Tarih ve Saat (D1)
Belirtilen tarih ve saatte istenen sıcak değeri (C2)
Sensörlerden ortam sıcaklığını oku (C1)
Gerçek tarih ve saati oku (D2) (RTC, 2018)
Sistemin aktif olması için gerekli ((D2- D1) <= OÇS) olduğu halde
hafızada ilgili veri yoksa
// Yeni Hafıza oluşturma
Sistemi çalıştır
Süreyi başlat (T )
Eğer (C1- C2==0) ise sistemi durdur
Yeni C1, C2, T bilgileri ile YSA eğit
C1, C2, T bilgilerini hafızaya yeni veri olarak ekle
Git Adım 10
Ortam sıcaklığını C1 den C2 ye getirmek için gerekli olan T süresini
hesapla
Eğer (D2- D1 > T) ise Git Adım 4
Sistemi aktif yap ve DS kadar çalıştır
Bitir

6.1
6.2.
6.3
6.4
6.5
6.6
7
8
9
10

Sistem temel olarak istenilen tarih ve saatte arzu edilen sıcaklığın sağlanması için, sistem ne zaman çalışmaya başlamalıdır sorusuna vereceği cevabı öğrenilerek buna göre davranır. Şekil 3’de sistemin işletilmesi ile ilgili
diyagram görülmektedir.

Şekil 3. Çalışmaya başlama zamanın karar verme süreci.

Sistem, kullanıcı tarafından el ile cihaz üzerinden veya mobil uygulama
yardımıyla programlanabilir. Bunun için, ortam büyüklüğü, cihazın gücü,
tarih, saat, arzu edilen sıcaklık bilgileri sisteme girilmelidir. Örneğin; Şekil 4’de görüldüğü gibi 18/02/2018 tarihi saat 17:30’da ortam sıcaklığının
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22
olması isteniyorsa bu bilgiler cihaz üzerinde bulunan MODE, UP,
DOWN, SET tuşları yardımıyla sisteme kaydedilir (Set işlemi). Set işlemi
gerçekleştirdikten sonra sistem başlatılır. Belirli periyotlarla veya kesme
(interrupt) olarak elektronik algılayıcılar vasıtasıyla ortam sıcaklığı, gerçek
tarih ve saat bilgisi okunarak ne kadar süre çalışmağı gerektiği ağ yardımıyla hesaplanır. Bu işlem belirli periyotlarla sürekli yapılır ve uygun süre
bulunduğunda sistem otomatik çalıştırılır ve bu bilgiler hafıza tablosunda
yoksa eklenmek üzere geçici olarak not edilir. Şekil 5’de akıllı anahtar sisteminin kullanımı görülmektedir. Sistem şebeke akımını duruma göre açıp
kapayarak AC şebeke çıkışına bağlı cihazın çalışıp/durmasını sağlayacaktır.
Anahtar olarak kontrol edilecek cihazın gücüne göre uygun bir role veya
tristör kullanılabilir. Anahtarlama işlemi şebeke voltajı büyüklüğü ve türünden (AC/DC) bağımsız olarak çalışabilir.

Şekil 4. Sistem kullanıcı paneli

Şekil 5. Akıllı anahtar sisteminin şebeke
bağlantısı.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada belirli periyotlarla, belirli süreler çalışan cihazların çalışma
zamanı YSA’ya öğretilip, istenilen zamanda çalıştırılması sağlanarak
enerji tasarrufu sağlayan akıllı anahtar sistemi geliştirilmiştir. Özellikle
iklimlendirme yapan sistemler bulunduğu ortamı ne kadar sürede istenilen
sıcaklığa ulaştırabileceğini tahmin edemediğinden, belirli bir süre önceden
çalıştırılırlar. Bu durumda, arzu edilen sıcaklığa istenen zamandan önce veya
sonra ulaşabilir. Önce ulaşırsa ayarlanın sıcaklıkta tutmak için çalış/dur
yaparak fazla enerji harcanacak, geç çalışması durumunda istenen sıcaklığa
zamanında ulaşamayacaktır. Geliştirilen sistem; ibadethane, ev, işyeri, okul
gibi mekanların iklimlendirme yapan cihazlar ile istenilen tarih ve saatte
arzu edilen sıcaklığa ulaştırmak için ne kadar süre çalışacağını öğrenerek,
tam zamanında çalışmaya başlayıp enerji tasarrufu sağlayacaktır. Sistem
daha kısa süre çalışacağı için cihazların ekonomik ömrünü de uzayacaktır.
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Özellikle ibadethanelerde, ibadet vakitleri ve istenen sıcaklık bilgisi, on-line
olarak, ortak bir veri tabanından sisteme yüklenip, sistem iklimlendirme
cihazlarını zamanında çalıştırarak, vaktinde istenilen sıcaklığa ulaştırılması
sağlanır. Böylece hem konfor hem de tasarruf sağlanacaktır.
Geliştirilen sitem, ortam parametrelerine göre kendini yeniden öğretebilme özelliği bulunduğundan farklı ortamlara kendini adapte edebilme
yeteneğine sahiptir. Dolayısıyla önceden eğitim yapılmaksızın değişen ortam parametrelerine göre kendi eğitimini yapabilecektir. Bu durum sisteme kolay ve geniş kullanım alanı sunmaktadır.
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NFC TEKNOLOJİSİNİN SAĞLIK ALANINDA KULLANIMI
USE OF NFC TECHNOLOGY IN HEALTH
Songül KIZGIN ERKİZ1, Aysun COŞKUN2
ÖZET
Yakın alan iletişim (Near Field Communication, NFC) teknolojisi otomatik tanımlama teknolojileri arasında giderek büyüyen bir teknolojidir. Son yıllarda bilgi
teknolojisi toplulukları, tıbbi cihaz üreticileri ve sağlık şirketleri teknolojiyi kendi
ihtiyaçlarına uyarlamak için daha fazla çalışma yapmaktadır. Bu çalışmada NFC
teknolojisindeki araştırmalar, sağlık sektöründe kullanımı açısından NFC teknolojisinin potansiyelini incelemek üzere gözden geçirilmiştir. Sağlık şirketlerinde
mevcut NFC teknolojisi kullanım durumu, çeşitli sağlık şirketleri ve organizasyonlarından örnekler incelenerek değerlendirilmiştir. Bu çalışma, araştırmacılar
ve sağlık yöneticilerine NFC teknolojisini sağlık sektöründe nasıl uygulayacakları
konusunda araştırmaları listeleyen önceki literatürün gözden geçirilmesini sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: NFC, Sağlık, E-sağlık, Yakın alan İletişimi

ABSTRACT
Near Field Communication (NFC) technology is a growing technology among
the automatic identification technologies. In recent years, information technology
communities, medical device manufacturers and healthcare companies are
working harder to adapt technology to their needs. In this study, investigations in
NFC technology were reviewed to examine the potential of NFC technology for
use in the healthcare industry. The current use of NFC technology in healthcare
companies has been assessed by examining samples from various healthcare
companies and organizations. This study provides researchers and health care
providers with a review of the previous literature listing research on how to apply
NFC technology in the healthcare sector.
Keywords: NFC, Health, E-health, Near Field Communication

GİRİŞ
Mobil telefon üretim şirketleri son yıllarda ürünlerinde NFC donanımını giderek daha fazla dâhil ederek satışa sunmaktadır. NFC’li cep tele1 Gazi Üniversitesi songul kizgin@gazi.edu.tr
2 Doç. Dr. Gazi Üniversitesi aysunc@gazi.edu.tr
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fonlarındaki bu artış pek çok sektörde bu teknolojinin kullanımını arttırmaktadır. NFC’li cihaz sayısındaki artışla beraber cep telefonlarının sağlık
alanında kullanımı son yıllarda gittikçe artmakta ve dünya genelindeki pek
çok sağlık kuruluşu bu teknolojiyi günlük sağlık rutinine dâhil etmeye devam etmektedir. NFC sağlık alanında hasta kaydı, vital veri toplama, hasta
izleme, hastane randevusu alma vb. pek çok uygulama alanına uyarlanabilmekte, ayrıca bu teknolojinin tıbbi cihazlar ve elektronik sağlık kaydı
alanlarında da kullanımı artmaktadır. Kablosuz teknolojilerin sağlık bakım
ortamına dâhil edilmesiyle, hasta, hasta yakını ve hastane personelinin sağlık yönetimini verimli bir şekilde sağlaması amaçlanmaktadır. NFC teknolojisi, sağlık sektörü için büyük potansiyele sahip olan son gelişmelerden
biri olarak görülmektedir.
Bu yazı girişten sonra dört bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde, NFC
teknolojisi tanımlanmış ve çalışma türleri açıklanmıştır. İkinci bölümde
NFC teknolojisinin sağlık alanında kullanımıyla ilgili daha önceki araştırmalar literatür taraması ve sağlık sektörü için potansiyelini araştırmak
üzere mevcut vaka incelemeleri olarak iki kısımda verilmiştir. Literatür taraması kendi içinde kullanım alanlarına göre altı sınıfa ayrılmıştır. Üçüncü
bölümde NFC teknolojisinin avantajları, dördüncü bölümde de dezavantajları sağlık sektörü de göz önünde bulundurularak anlatılmış ve son olarak, bu çalışmanın sonuçları, çalışmanın sonuç bölümünde tartışılmıştır.

1. NFC Teknolojisi
NFC, iki uyumlu elektronik cihazın 13.56 MHz frekansta, düşük bant
genişliğinde ve birkaç santimetre içerisinde kolay, basit ve güvenli haberleşmesini sağlayan radyo frekanslı tanımlama (RFID) tabanlı kablosuz iletişim teknolojisidir (Coskun ve arkadaşları 2011:25). NFC teknolojisi iki
NFC etkin cihaz arasında çift yönlü veri değişimini hızlı, kolay ve güvenli
bir şekilde sağlamak için bir araç olarak görülebilmekte ve RFID teknolojisine dayandığından yeni nesil RFID teknolojisi olarak tanımlanabilmektedir. NFC’nin iki yönlü veri aktarım yeteneği RFID ile karşılaştırıldığında
sağladığı en büyük üstünlüktür. Mobil cihazlar arasında, sadece NFC aktarımı etkinleştirilerek ve iki NFC özellikli cihaz birbirine yakınlaştırılarak
veri aktarımı yapılabilmektedir. NFC cihazları, veri içeren, güçsüz NFC
etiketlerini de okuyabilmekte ve NFC etiketinin okunmasıyla okuyucu önceden yüklenmiş bir programı başlatabilmekte veya bir web sitesi bağlantısına erişebilmektedir (Pesonen&Horster 2012:11).
NFC teknolojisi Philips ‘Mifare ve Inside Contactless’ PicoPass ürünlerinde uygulanan ISO 14443A gibi diğer temassız yaklaşımlarla uyumludur.
ISO 14443B, Sony’nin FeliCa teknolojisi ile kullanılan en popüler standarttır
ve NFC’nin 13.56MHz frekans aralığında da çalışmaktadır (Ortiz 2006: 18).
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NFC cihazları arasındaki iletişim aktif veya pasif bir türde kurulabilmektedir. Aktif iletişim türünde her iki cihaz da veriyi iletmek üzere RF
alanını oluşturmak için kendi enerjilerini kullanmakta, pasif iletişim türünde ise yalnızca başlatıcı RF alanını üretmekte ancak hedef cihaz aktif cihaz tarafından oluşturulan enerjiyi kullanmaktadır (Coskun ve arkadaşları
2011:29).
NFC; okuyucu/ yazıcı tür, kart öykünme türü, eşleşme türü olmak üzere 3 çalışma türünde çalışabilmektedir (Coskun ve arkadaşları 2011:31).
Okuyucu/yazıcı türde NFC etiketindeki veriler mobil aygıt tarafından
okunabilmekte veya mobil aygıttan etikete veri aktarımı yapılabilmektedir. Akıllı poster uygulamaları, oy kullanma sistemleri, mobil menü uygulamaları bu çalışma türüne örnek olarak verilebilmektedir. Bu çalışma
türü ile doktorlar veya diğer hastane çalışanları hastanın bilgilerini hasta
bilekliklerine veya anahtarlıklarına yerleştirilen bir etiketten alabilmektedir. Kart öykünme türünde cep telefonu bir akıllı kart gibi davranarak
veriler, NFC etkin bir mobil aygıttan NFC okuyucuya aktarılmaktadır.
Hastane çalışanlarının ev ziyaretleri sırasında giriş ve çıkışlarının kontrol
edilmesi bu çalışma türüne örnek olarak verilebilir. Eşler arası iletim türünde her iki cihazda da NFC etkindir. Doktor veya hemşirelerin vardiya
değişiminde iki mobil cihazı eşleştirerek son durumu aktarması bu çalışma türüne örnek olarak verilebilir.

2. NFC’nin Sağlık Alanında Kullanımı
NFC teknolojisi diğer kablosuz teknolojilerle karşılaştırıldığında daha
düşük güç tüketimi ve daha iyi kullanılabilirlik sağlaması nedeniyle, sağlık kuruluşlarında, tıbbi cihazlarda ve evde sağlık hizmetlerinde pek çok
alanda kullanılmaktadır. NFC teknolojisi, sağlık bakımında nispeten yeni
bir teknolojidir. Hasta güvenliğini tehlikeye atabilecek olası hatalardan kaçınmak, tanımlamayı otomatikleştirmek, personel ve hasta verimliliğini
sağlamak vb. pek çok alanda NFC kullanım örnekleri bulunmaktadır. Bu
bölümde NFC’nin sağlık alanında kullanımı literatür araştırması ve vaka
uygulamaları olarak iki kategoride incelenmiş; literatür araştırmaları da
kendi içerisinde sınıflandırılmıştır.

2.1. Literatür Araştırması
Bu kısımda NFC’nin sağlık alanında kullanımını araştıran makaleler
incelenmiş ve yapılan literatür araştırmasına göre araştırmalar sağlık izleme
uygulamaları, veri yakalama uygulamaları, hasta tanımlama uygulamaları,
hastane randevu uygulamaları, ilaç yönetim ve tanımlama uygulamaları ve
yönetim uygulamaları olmak üzere altı kategoriye ayrılmıştır.
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2.1.a ) Sağlık İzleme Uygulamaları
Son kullanıcıların veya bakıcılarının yaşamsal bilgileri kaydetmek ve
izlemek için kullanabilecekleri sağlık izleme cihazlarına NFC’nin uygulanması NFC için önemli oranda büyüme beklenen alanlardan biri olmuştur. NFC diğer rakip teknolojilere kıyasla, sağlık izleme cihazları ve
mobil terminaller arasındaki kısa menzilli bağlantı için yüksek potansiyel
bir teknoloji olarak görülmüştür (Strommer ve arkadaşları 2006:3247). Iglesias ve arkadaşları (2009) kullanıcıların NFC özellikli bir cihazla kolaylıkla dokunabileceği ve farklı sağlık bilgilerinin kablosuz olarak toplanabileceği ve tanımlanan kullanıcıyla ilişkilendirilebileceği bir sağlık izleme
sistemi tasarlamışlardır. Sistem bir evde bakım senaryosunda aile üyeleri
ve(ya) bakıcılar için tasarlanmış ve kullanıcı tanımlama için NFC’nin rolü
değerlendirilmiştir. Bu sistemle ev ortamındaki yaşlıların ilaçlarını doğru
bir şekilde alıp almadıklarının denetlenebileceği öngörülmüştür. Strommer ve arkadaşları (2006:3246-3249) kan basıncı denetleyicileri, kan glikoz monitörleri, kalp atış hızı denetleyicileri ve kişisel ağırlık tartıları gibi
tıbbi sensörler ve aletler için arayüz olarak NFC’nin sağlık izleme uygulamalarına uyarlanması üzerine odaklanmışlardır. Bravo ve arkadaşları
(2008) çalışmalarında RFID ve Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojilerini,
Bravo ve arkadaşları (2008: 109-125) NFC ve VTT teknolojilerini birlikte
kullanarak bir alzheimer gün merkezine uygulamışlardır. Bu çalışmalar ile
NFC teknolojisinin alzheimer bakımına uygulanmasıyla hasta tarafından
alınan bakım hizmetlerinin ve bakıcıların günlük aktivitelerinin önemli
ölçüde geliştirilebileceği açıklanmış ve mobil cihazlar ve yaşamsal işaret
cihazlarından toplanan bilgilerin hastalara daha iyi hizmet sunmak için
modellenmesi ve analiz edilmesi önerilmiştir. Sethia ve arkadaşları (2012:
104-113) kırsal alanlarda, çok sayıda kişinin sağlık kayıtlarının kontrolünü
saylayacak olan otomatik sağlık sistemi için NFC ve bluetooth teknolojisini
birlikte kullanmışlardır. Uygulama hasta tanımlamasını kolaylaştırma, sağlık parametrelerini okumak için sensörlerin okunmasını otomatikleştirme,
eğitimli sağlık yardımcısına ihtiyaç duymadan teşhis koymayı ve çok sayıda
insanın sağlık bakımını kolaylaştırmayı hedeflemiştir. Gune ve arkadaşları
(2013:195-199) sağlık hizmeti sağlayıcısının uzaktaki hasta izleme sistemini iyileştirmesini, hasta güvenliğini artırmasını ve çalışma yükünü azaltmasını sağlayabilecek tıbbi veri saklama ve alma sağlamak için NFC teknolojisi kullanılarak bir sistem geliştirmişlerdir. Geliştirilen sistem; veri toplama,
verilerin işlenmesi, EMR’de saklanması, verileri NDEF formatından sonra
NFC etiketlerinde saklama, NFC etiketinden veri alımı olmak üzere dört
ana bileşenden oluşmuştur. Sensörlerden dinamik olarak toplanan veriler,
MATLAB kullanılarak EMR olarak saklanmıştır.
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2.1.b) Veri Yakalama Uygulamaları
Elektronik veri yakalama sistemleri, klinik araştırmalar için araştırma
verilerini toplamak, belgelemek ve işlemek için kullanılmaktadır (Morak ve
arkadaşları 2009:15). Bu başlık altında sağlık durumu bilgisini içeren verileri, esnek ve mekândan bağımsız olarak yakalama, arşivleme, analiz etme
ve yorumlama amacıyla NFC teknolojisiyle donatılmış mobil telefonların
kullanımını inceleyen araştırmalar incelenmiştir.
Prinz ve arkadaşları (2012: 137-144) ve Prinz ve arkadaşları (2011: 26-31)
araştırmalarında motor becerileri bozuk hastaların sağlık durumlarını belirlenmiş bir derecelendirme ölçeğine dayalı olarak değerlendirmesini sağlayan
bir uygulamanın geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesini anlatmış
ve NFC teknolojisi bir yaşam kalitesi anketine uyarlamışlardır. Hastaların
aktif katılımı ile birlikte daha iyi dokümantasyon, tedavi ve hasta bakımında bir temel oluşturabilecek InSERT örneği ele alınmış ve bu örnek teknik
destek sistemlerinin hastalara sunabileceği potansiyelleri ve olasılıkları göstermiştir. Menschner ve arkadaşları (2011: 63-76) motor nöron hastalığına
yakalanan hastalar için kendi kendine bildirilen beslenme takibi için bir
beslenme izleme sistemi prototipi (NuTrack) tasarlamışlardır. Değerlendirmeler, prototipin doktorlar, evde bakım hemşireleri ve ince motor becerilerinde bozulma olan hastalar arasındaki bilgi lojistiği sorununu iyileştirmek
için büyük potansiyele sahip olduğunu göstermiştir. NuTrack ile bir hastanın duygusal durumu veya hastalığın ilerlemesinin değerlendirilmesi gibi
diğer verileri yakalamak için uygulanabileceği sonucuna varılmıştır. Sidén
ve arkadaşları (2011) SL13A yongasına dayanan; NFC sensörlerinin RFID
termometre, bandaj altındaki kan algılama, bebek bezlerindeki idrar içeriğini ölçmede kullanılmasını incelemişlerdir. Çalışma, dirençli sensörler
için yapılmış ve pasif etiketten bir mikro denetleyiciye güç vererek daha
gelişmiş ölçümler yapma potansiyeli doğrulanmıştır. İnsan dokusunun
okunmasıyla ilgili ön deneylerin, bu tür NFC etiketlerin insanlara implante
edilebileceğini gösterdiği belirtilmiştir. Opperman&Hancke (2011:44-49)
bir ölçüm veya sensör cihazının uzaktan izlenmesi ve veri toplama işlemini
kolaylaştırması için genel bir NFC sensör arabirimi geliştirmişlerdir. Bir
NFC etkin HRM(Heart Rate Monitor)’nin kullanımı, çalışmada bir konsept ispatının uygulanması olarak ele alınmış ancak bu fikrin herhangi bir
sensör veya ölçüm cihazı ve çok sayıda uygulama için genişletilebileceği
belirtilmiştir. Karim&Muhamad (2006:147-152) hastaneler için, NFC ve
bluetooth teknolojilerini bütünleştiren bir sistem tasarlamış ve geliştirmişlerdir. Sistem, uzak birime yerleştirilmiş NFC teknolojisini kullanarak, her
hastaya verilen akıllı kartta saklanan kişisel ve tıbbi verileri toplamak için
tasarlanmıştır. Bu sistemin özellikle tıbbi acil durumlarda ve fiziksel hasar,
yağmur, deprem ya da yangın sonucu yanlış okunması, hasar görmesi ya da
kaybedilmesi durumunda elle yazılmış kâğıt tıbbi kayıtlarla ilgili sorunları
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ortadan kaldıracağı belirtilmiştir. Morak ve arkadaşları (2009: 15-19) sağlık
verilerini toplamak için web tabanlı bir EDC sistemi üzerine çalışmış ve
örnek olarak bir kardiyovasküler izleme cihazı (cardiomontm), Morak ve
arkadaşlarının (2007:112-116) çalışmış olduğu arayüz ile NFC ile uyumlu
hale gelmiştir. Sistem pilot deneme olarak Graz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Bölümünde kullanılmış ve kalp yetmezliği çeken yatan hastalar
hastanede kalış süreleri boyunca izlenmiş ve sistemin, klinik ortamda kullanımı kolay, sezgisel ve zamandan tasarruf sağlayan veri edinimine olanak
tanıdığı belirtilmiştir. Morak ve arkadaşları (2007:112-116) NFC ile sağlık
veri edinme sürecini basitleştirmek ve NFC ile bir tıbbi ölçüm cihazını etkinleştirmek için çok amaçlı bir NFC modülü geliştirmişlerdir. Çalışmada
yalnızca tek bir senaryo (tansiyon ölçümü) desteklenmiştir. Prototipik olarak geliştirilmiş NFC tabanlı ev izleme konseptinin fizibilitesini ve kullanışlılığını değerlendirmek için öğrenciler cep telefonu tabanlı veri toplama
ve iletim için WAP, J2ME ve NFC teknolojilerini ölçüp karşılaştırmış ve
bu araştırmanın sonuçları ile, NFC teknolojisinin ev izleme senaryolarında
hastalardan veri edinme süreçlerindeki teknik altyapı eksikliğini kapatma
potansiyeline sahip olduğu varsayımı teyit edilmiştir.

2.1.c)Hasta Tanımlama ve Elektronik Tıbbi Kayıt Uygulamaları
Özellikle merkez noktalara uzak ve gelişmemiş bölgelerde sağlık tesisleri yetersiz olduğundan sağlık çalışanları kısa sürede çok sayıda hastayı
görmek muayene etmek zorunda kalmaktadır. Hastayla doğru tıbbi belge
ve tedaviler arasında bir bağlam oluşturmak için kâğıt tabanlı belgelendirme çalışmalarına alternatif olarak NFC teknolojisinin kullanımı tanımlama
süresini azaltarak verimliliği arttırmakta ve manuel gücü azaltmaktadır.
Krishna ve arkadaşları (2013: 626-629) NFC tabanlı gerçek zamanlı
hastane hasta yönetim sisteminin geliştirilmesi için çok katmanlı sistem
mimarisi tanımlamışlardır. NFC okuyucusu (bu çalışmada Poken), hastaneye veya doktor kabinine giren kişilerin verilerini toplamak için bir kapının üzerine yerleştirilmiş ve her veri alındığında veri tabanına bağlanarak
hemen güncellenmiştir. Bu mimarinin yönetim departmanı, hemşirelik
bölümü, kat hizmetleri departmanı, yardım masası, hasta fatura, eczane
departmanı ve acil serviste kullanılabileceği öngörülmüştür. Marcus ve
arkadaşları (2009: 30-35) küçük çocuklarda pnömoni tespitini kolaylaştırmak için, birden fazla sağlayıcıda elektronik hasta tanımlama ve izlemeye
izin vermek için NFC özellikli cep telefonlarını kullanan araçlar geliştirmişlerdir. Bu teknoloji ile pnömoninin ne sıklıkta ortaya çıktığını gösteren istatistiklerin toplanması ve halk sağlığı açısından önem taşıyan diğer
raporlanabilir hastalıkların salgınlarını bildirmek için kullanılabileceği
belirtilmiştir. Patil ve arkadaşları (2014: 133-137) NFC etiketi veya bilek
bantlarının kullanımıyla hastanın dijital verilerinin bir sunucuya tek bir
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dokunuşla saklanması ve ilerlemesini sağlamışlardır. Doktorun NFC özellikli cep telefonunu el bilek bandına bastırması ve hastanın rahatsızlığının/
hastalığının, danışman doktorun, daha önce verilen reçetelerin vb. tüm ayrıntılarını alabilmesi ve daha sonra doktor tarafından verilen yeni reçetelerin sunucuda saklanması amaçlanmıştır. Önerilen sisteme hastanın dinamik verileri gibi ek özellikler eklenebileceği öngörülmüştür. Bhadoriya ve
arkadaşları (2015: 1364-1366) çalışmalarında hasta tanımlanmasını hedef
almış ve senaryoda doktor, hasta, yönetici, muhasebeci olmak üzere dört
üye rol oynamıştır. Hastanın hastaneyi ilk kez ziyaret etmesi durumunda
ilgili hastane görevlisinin hasta bilgilerini doldurması ve hastaya NFC etiketi sağladıktan sonra bilgilerin doğrudan sunucuya kaydedilmesi ve hasta
kimliği olan etiketi hastaya teslim etmesi sağlanmıştır. Hasta doktor kabinini ziyaret ettiğinde, doktorun NFC özellikli cep telefonuyla hasta etiketini
tıklaması ve hastanın ayrıntılarını sunucudan alması, muhasebecinin aynı
şekilde hastanın hastaneye ilişkin harcamasını kontrol etmesi sağlanmıştır. Köstinger ve arkadaşları (2013:176-179) hasta verilerini depolamak ve
sorgulamak için mevcut openEHR tabanlı arka uç sistemi içinde hastaları ve bunlara karşılık gelen EHR’leri tanımlamak için NFC teknolojisinin
kullanımını amaçlamışlardır. Akıllı telefonlar ve tabletler gibi NFC özellikli mobil cihazların, yakında bulunan NFC etiketlerinden EHR’yi arka
uç sisteminde arayıp kimliğini çıkarması, bulunduğu zaman ilgili verinin
XML’ye seri hale getirilerek okuma yapan cihaza geri gönderilmesi sağlanmıştır. Devendran ve arkadaşları (2012:428-431) sağlık sektöründe kalite
güvencesinin geliştirilmesi ve klinik hataların azaltılması amacıyla, NFC
teknolojisini kullanan bir EMR mimarisi önermiş ve bu sistem ile hasta kayıt tutma işleminin tüm sürecinin daha kolay, daha doğru ve daha verimli
hale getirilmesi amaçlanmıştır.

2.1.d ) Hastane Randevu Alma Uygulamaları
Sağlık hizmetlerine olan talep arttıkça iyi tasarlanmış bir randevu sistemi beklentisi artmaktadır. Randevu sistemi sağlık hizmetlerine zaman kaybı
olmadan ulaşılmasına, hasta memnuniyeti ve hekim verimliliğinin arttırılmasına yardımcı olmaktadır. Randevu sistemlerine teknolojik yöntemlerin
eklenmesiyle kağıt tabanlı randevu sistemlerindeki yeniden planlama ve güncelleme sorunları çözülebilmektedir (Sankarananrayanan&Wani 2014: 24).
Mey&Sankaranarayanan (2013: 98-103) ve Symey ve arkadaşları
(2013:74-85) çalışmalarında hastanın NFC randevu kartını kullanması ve
ardından randevu almasını amaçlamışlardır. Randevuyu alan hemşirenin,
doktor muayenesinde yaş ve hastalık türüne göre hastaya öncelik tanıması
sağlanmıştır. Sistemin temel zayıflığı, önceliklendirmenin otomatikleştirilmediği ve yalnızca yaş ve hastalık türüne göre önceliklendiren hemşireye
bağlı olmasından kaynaklanmıştır. Ayrıca randevu almak için zamanlama
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kısıtlaması da çalışılmamıştır. Tüm bu eksiklikler yukarıda belirtilen çalışmaları geliştirme yönünde motive etmiş ve Sankarananrayanan&Wani
(2014: 24-29) önerdikleri sistem ile randevu noktasında bulunan kiosktaki
NFC kartına dokunan hastaya randevu atamak için, kartın takılı olduğu zamanı göz önüne alan bir zamanlama aralığı sağlamışlardır. Ayrıca hastanın
randevu alırken doktorları seçme seçeneği sunulmuş, tüm randevular bir
kez alındığında, sistem her bir hastanın yaşına, profiline ve hastalık türüne bakmadan randevular otomatik olarak önceliklendirilmiştir. Gelecekte,
hastanelerde NFC tabanlı randevu sisteminin, bekleme süresinin azaltılması konusunda bir analiz yapmaya yönlendirileceği belirtilmiştir. Buna
ek olarak hemşire tarafından ve ayrıca eczanede ilaç toplama hizmetinden
sonra doktor muayenesine nasıl öncelik verilmesi gerektiği yönünde çalışılacağı belirtilmiştir.

2.1.e) İlaç Yönetim ve Tanımlama Uygulamaları
Hemşirelikteki hataları araştıran Benner’in çalışma grubu, farklı ilaç hataları için bir taksonomi yaratmıştır. Grup, çalışmalarında yanlış ilaç dozu, ilaç
verme zamanının yanlış olması, çok hızlı IV oranı, yanlış konsantrasyon veya
verilen ilacın dozajı, yanlış yönetim yolu, yanlış ilaç verilmesi, bir hastanın
yanlış tanıtılması nedeniyle yanlış ilaçlar verilmesi olmak üzere yedi hata tipi
tespit etmiştir (Benner ve arkadaşları 2002:516). NFC teknolojisi belirtilen
ilaç hatalarını engellemek ve hastanın güvenli bir tedavi almasını sağlamak
için sağlık sektöründe dikkat çeken bir teknoloji olmuştur.
Lahtela ve arkadaşları (2008:241-244) Finlandiya’daki Kuopio Üniversitesi Hastanesi için oluşturulan pilot sistemde, RFID ve NFC ile hastanelerin ilaç bakımının, ilaç tedavisinde daha az ilaç hatası veya farklı komplikasyon türleri olacağı bir seviyeye nasıl ulaşabileceğini araştırmış, böylece
hasta güvenliğinin tehdit edilmesinin önlenmesi amaçlanmıştır. Sistemin
daha sonra hastanenin eczanesine devredilecek olan otomatik ilaç dağıtıcısına (AMD) entegre edileceği düşünülmüştür. Çalışma sonucunda KUH
otomatik tanımlama sisteminin bazı sorunlara sahip olduğu görülmüştür.
İlaçların ilaç kutusuna nasıl yerleştirileceği sorunu ortaya çıkmış ve sistemin kesin harcamalarının araştırılması gerektiği belirtilmiştir. Vergara ve
arkadaşları (2010: 27-32) hastaların sağlık ocaklarına gitmeden reçeteleri
evden almalarını sağlayacak bir öneri sunmuşlardır. Çalışma hastanın cep
telefonu uygulaması, doktorun PC uygulaması, eczanenin PC uygulaması
ve sistem yöneticisi tarafından kullanılan merkezi bir sunucu olmak üzere
dört ana bileşenden oluşmuştur. Her bir ilaç kutusuna ilaca göre bilgiyi depolayan bir NFC etiketi eklenmiş ve NFC’li telefona kurulu olan uygulama
ile etkileşim kurmak için bir NFC etiketleri paneli oluşturulmuştur. Göz
hastalıklarına sahip insanlar için uygulamanın, panel üzerindeki bilgileri
ses olarak çalması sağlanmıştır. Sistem kolay bir kullanıcı etkileşimi sunmasıyla birlikte, cep telefonunu almak ve NFC etiketlerine yakınlaştırmak
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gerekliliğinden el problemi yaşayan kullanıcılar için çözüm sunmamıştır.
İspanya, Castilla-La Mancha’nın sağlık hizmeti bu çalışmayı desteklemiştir.
Jara ve arkadaşları (2010: 1-8) ilaç reaksiyonları ve dozundan kaynaklanan
klinik hataları çözmek için bir çözüm sunmuştur. İlaçlar, NFC teknolojisi
ve barkod ile tanımlanmış ve ilaç tanımlandıktan sonra potansiyel reaksiyonları saptamak için hastanın alerji profili ve elektronik sağlık kaydı ile eşleştirildiği farmasötik akıllı bilgilendirme sistemine gönderilmiştir. Çalışmada NSAID alerji profiline sahip bir hasta, sistemi gerçek koşullar altında
test etmesi için düşünülmüştür. İlaç veri tabanı, mevcut ve gelecekteki tüm
ilaç maddelerini benimsemek ve güncel tutmak için, İspanyol İlaç Birliği
veritabanı (PortalFarma) ile senkronize edilmiştir. Devam eden çalışmalarda çözümün ilave ilaç etkileşimleri ile genişleteceği belirtilmiştir. Ervasti ve
arkadaşları (2011: 244-251) görme özürlü yaşlı kullanıcıların ilaç tedavisini
desteklemek için NFC tabanlı bir çözüm sunmuşlardır. Konseptin fizibilitesini göstermek için BlindNFC adı verilen bir prototip uygulanmıştır. NFC
etkin PDA ile ilaç paketine dokunarak ilaç adını ve dozaj bilgilerini yüksek
sesle okuma işlevselliği sağlanmıştır. İlaç paketlerinin yanı sıra diğer günlük fiziksel nesneleri ses mesajları kullanarak etiketleme ve tanımlamanın
teknolojide potansiyel bir değer bulduğu belirtilmiştir.

2.1.f ) Yönetim Uygulamaları
Favela, hastane hemşirelerinin, tıp stajyerlerinin ve hekimlerin günlük
iş akışını analiz ederek, sağlık çalışanlarının bilgi yönetimi için harcadığı
sürenin toplam çalışma süresinin % 20’sini oluşturduğunu tespit etmiştir
(Favela ve arkadaşları 2006:4). Harcanan bu zaman hekim ve hemşirelerin
hasta ile temas süresini azaltarak hizmet kalitesinde düşüşe neden olmaktadır. Sağlık sektörüne NFC teknolojisi dahil edilerek yönetim süreci otomatikleştirilebilmekte ve bilgi yönetimi sorunları tek bir etkileşimle çözülebilmektedir.
Fontecha ve arkadaşları (2011: 38-43) çeşitli hemşirelik görevlerini yerine getirmek için NFC teknolojisine dayalı bir sistem sunmuştur. NFC etiketleri ve NFC mobil cihazın etkileşimiyle, bir hemşirenin doğal bir şekilde
hizmet verebilmesi ve daha karmaşık görevleri yerine getirebilmesi için
NFC okuyucu ve dokunma etkileşim mekanizmalarının birleştirilmesi sağlanmıştır. Önerilen yaklaşıma dayalı prototip geliştirildikten sonra, eğitim
modülü İspanya’daki Ciudad Real ve Albacete’den Hemşirelik Okullarında
yapılan bir deneyle değerlendirilmiştir. Bu yaklaşımı kullanarak, bir hastane tesisinde sağlık alanında farklı mekanizmaların dâhil edilebileceği belirtilmiştir. Bravo ve arkadaşları (2008: 305-307) hemşirelik bakım yönetimi
için NFC teknolojisi ile bir teklif sunmuşlardır. Basit bir dokunuşla bilgileri
yönetme süresini azaltma hedeflenmiştir. Öneride, hemşireler için reçete
edilen ilaçlar ve dozlar, ilaç hazırlama, kan ve idrar testleri, farklı diyetlerin
yönetimi, çeşitli bakım görevleri ve kan basıncının ve sıcaklığın alınması
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görevleri incelenmiştir ve bilginin görselleştirilmesi ile bir hastane servisindeki hemşirelik bilgileri yönetimine ilişkin öneri tamamlanmıştır. Bravo
ve arkadaşları (2009: 1734-1737) hastalara ait klinik bilgileri yönetmek için
bir yaklaşım sunmuştur. Yaşlanmaya yüz tutmuş üç insan ile hayati işaret
ölçümü, ilaç reçetesi kontrolü ve hasta kayıt yönetimini içeren üç sorun için
tek bir çözüm önerilmiştir. Hepsinin, basit bir etkileşimle, bir cep telefonunun bir etikete yaklaştığı varsayılmıştır. Sonuçlara göre bu uygulamanın,
hastaya tavsiyelerde bulunabileceği ve aynı zamanda otomatik olarak doktorla iletişim kurulabileceği gösterilmiştir.

2.2. NFC Vaka Uygulamaları
Bu bölümde sağlık şirketlerinde mevcut NFC teknolojisi kullanım durumu, çeşitli sağlık şirketleri ve organizasyonlarından örnekler incelenerek
araştırılmıştır. Araştırmacılar ve sağlık yöneticilerinin NFC teknolojisini
sağlık sektöründe nasıl uygulayacakları konusundaki çalışmalarını netleştiren vaka örnekleri sunulmuştur.
Giyilebilir cihazlar, hastaların kendi başına sıcaklık ve nabız gibi hayati verilerini izlemelerine olanak tanımakta ve bu giyilebilir etiketler üzerindeki NFC bağlantısı, bir akıllı telefon veya tablette sensör ölçümlerinin
okunmasını ve görüntülenmesini sağlamaktadır. Texsas Instruments’in geliştiricileri, giyilebilir sağlık ve spor uygulamaları oluşturmak için tek ve iki
yongalı RF430 NFC aktarıcı ailesini geliştirmişlerdir. Automated Assembly
Corporation (AAC), insan vücuduna yapışan yeni bir NFC etiketleri dizisi
olan InfoSkin’i üretmiştir. Etiketlerle personelin tedavi kayıtlarını güncellemesi ve hasta faaliyetleri için otomatik zamanlama oluşturmasının sağlanması amaçlanmıştır. Aynı şirket transdermal yamalar ile ilgili potansiyel
sorun olan, NFC bağlantısı yapmak için gereken anten problemini çözmek
için bir devre yerine etiket içine yerleştirilen ve etiketi oldukça kolay aşan
bir anten oluşturma fikri üzerinde çalışmıştır. Çinli gömülü CPU sağlayıcı
Ingenic Semiconductor giyilebilir sağlık ve endüstriyel cihazlar oluşturmak
için kullanılabilecek bir MIPS tabanlı geliştirici kartı piyasaya sürmüştür.
Ergonomidesign tarafından geliştirilen “MiniME” adlı bir biyometrik cihaz
RFID ve NFC kullanarak sağlık durumlarını izlemek için hastanın vücuduna yerleştirilen biyometrik sensörleri kullanmıştır. VivaLink şirketi sürekli
olarak sıcaklığı ölçen ve bu bilgiyi akıllı telefona kablosuz olarak gönderen
FDA onaylı giyilebilir bir termometre olan Fever Scout ve Kalp Atış Hızı
(HR) ile Solunum Hızı (RR) verilerini toplamak için EKG sensörlerini kullanan kablosuz giyilebilir etiket olan Vital Scout ürünlerini piyasaya sürmüştür. Bu ürünlerle gerçek zamanlı biyometrik geri bildirim ve uygulanabilir bilgiler sağlanmıştır. Belirtilen bu giyilebilir örneklerle birlikte AMS
firması, deri altındaki bir implantta kullanılabilen sensör özellikli bir NFC
etiketini duyurmuştur. Bu etiket, diyabet hastalarının cilt altına implant
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edilen küçük bir cihaza basitçe bir NFC telefonu tutarak glikoz seviyelerinin okunmasını amaçlamıştır.
NFC’nin vital parametreleri ölçme üzerine kullanım alanları farklı şirketler tarafından gerçeklenmiştir. ABD merkezli Mayo Clinic ve Almanya’nın Fraunhofer Enstitüsü ortak girişimle ve Mobil sağlık uzmanı Gentag
ve glikoz izleme çözümleri sağlayıcısı NovioSense ile birlikte, hastaların
kan şekeri düzeylerini izlemek için glukometrelerin yerini alacak bir NFC
tabanlı diyabet izleme sistemi geliştirmişlerdir. Gentag şirketi ayrıca hamilelik, doğurganlık, patojenler, yardımcı ilaçlar, alerjenler ve hatta belirli
kanser türleri için kendi kendini test etmeyi mümkün kılmak için NFC ve
immünoassay teknolojisini birleştiren bir teşhis test platformunu sergilemiştir. İsveç firması Cypak ve ABD merkezli Meridian Health arasındaki ortak girişim olan Impak Health, test sonuçlarını kullanıcının Android
NFC telefonuna veya tabletine aktarmak için yakın alan iletişimini kullanan yeni bir kalp izleme cihazı RhytmTrak ve potansiyel uyku bozukluklarını izlemelerine yardımcı olacak SleepTrack cihazlarını geliştirmişlerdir.
Kredi kartı boyutundaki cihazda toplanan verilerin, gerektiğinde bir NFC
okuyucuyla bir klinisyene, akıllı telefona veya tablete iletilebilmesi sağlanmıştır. Benzer şekilde, bir fitness izleme şirketi olan FitBit, yakılan kalori,
atılan adım sayısı ve diğer ayrıntıların bir bilek bandından NFC ile kullanıcının akıllı telefonuna aktarılmasını sağlayarak spor istatistiklerine erişmelerine izin vermiştir. Gentag ve The Core Institute şirketleri ortak girişimle,
tıbbi operasyonlar ardından hastaların sağlık durumlarını kendilerinin takip edebileceği bir tıbbi kablosuz izleme kiti geliştirmişlerdir.
NFC’nin hasta tanımlanmasında kullanımı için İngiltere merkezli Tap2Tag firması, bir kişinin tıbbi geçmişi ve ilişkili bilgilerini anında almak
için kullanılabilen NFC bileklik, anahtar, kart ve çıkartmalardan oluşan
ürün yelpazesini tanıtmıştır. Kullanıcılar adları, alerjileri, tıbbi durumları,
ilaçları, doktor detayları, kan grubu ve organ verme tercihlerini şirketin
web sitesinden yükleyebilmiş ve bir acil durumda bir NFC telefonu ile bu
bilgiler bulut sunucusundan alabilmişlerdir. Benzer şekilde HealthID firması, önemli kişisel sağlık ayrıntılarını depolayan ve tıbbi acil durumlarda
bir NFC telefonu ile erişilebilen bileklik ve kartlar piyasaya sürmüş ve VitaBAND kullanıcıların tıbbi geçmişi, reçeteleri ve acil durum rehberi ile
programlayabilecekleri NFC özellikli tıbbi kimlik bileziklerini satışa sunmuştur. Taiwan Mobile, yaşlılara ve özellikle alzheimer hastalığına yakalananlara kaybolmaları durumunda yardımcı olabilecek bir NFC bileziğini
tanıtmıştır. Kablosuz iletişim uzmanı Sistelnetworks, ürettiği vWand NFC
kalemiyle hasta tanımlama ve Alzheimer hastalığına yakalananlara nasıl
yardımcı olabileceğini göstermiştir.
NFC’nin tıbbi cihazları veri almak üzere başlatmasına örnek olarak Plus
Prevention firması kan basıncı monitörleri, glikoz sayaçları, vücut yağ öl-
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çeği ve bir pedometre ile birlikte iki akıllı telefon uygulaması bulunan TapCheck serisini tanıtmıştır. Bu serideki cihazlardan gelen tüm verilerin basit
bir dokunmayla herhangi bir Android NFC akıllı telefonuna veya tabletine
aktarılması sağlanmıştır.
NFC’nin ev izleme senaryolarında kullanımı için Gentag ve Advanced
Health & Care şirketleri, bakım çalışanları tarafından yapılan ev ziyaretlerini izlemek için tasarlanmış bir NFC telefonunun dünya çapında kullanılabilirliğini duyurmuş ve gerçek zamanlı görev listelerinin bakım görevlilerine gönderilmesi ve varış ile ayrılma sürelerini belirlenmesi amaçlanmıştır.
Hollanda güvenlik ve kimlik uzmanı Nedap, Hollanda’daki 50.000’den fazla sağlık görevlisinin günümüzde NFC telefonları kullandığını bildirerek
evde sağlık hizmeti veren hemşireler için ne kadar kaldıklarını ve ziyaret
ettikleri her hasta için yaptıklarını tamamen otomatik bir konseptte kaydedip aktarmayı sağlayan bir çözüm sunmuştur. Benzer bir çalışma Fransa’da
da uygulanmıştır. İngiltere merkezli Advanced Health & Care ile çalışan
Fransız şirketi Cosy Phone, bakım çalışanları ve ofis personeli arasında gerçek zamanlı iletişim ve bilgi aktarımı sağlamak için NFC özellikli telefon ve
etiketleri kullanan bir uygulama geliştirmiştir.
NFC’nin ilaç kullanım senaryolarında kullanımını teşvik etmek için
Harvard Tıp Fakültesi, Brigham Kadın Hastanesi (BWH), hemşirelerin
her hastanın ilacını izlemesini ve yönetmesini kolaylaştırmak amacıyla bir
NFC sistemi geliştirmiştir. Fransa’da eczaneler Nice Üniversitesi Hastanesi
tarafından geliştirilen NFC Pharma adlı bir uygulamayı test etmişlerdir. Bu
uygulama ile hastanın ilaçlara NFC ile dokunarak ilaç etkileşimleri veya diğer
potansiyel riskler hakkında bilgi alabilmesi sağlanmıştır. Finlandiya’daki
VTT Technology tarafından geliştirilen bir demo uygulaması olan HearMe,
görme ve işitme engelli kullanıcıların ilacın adı ile eczacının kaydettiği doz
talimatlarını duymasını sağlamıştır. Gema Touch kullanıcıların ilaçlarını
izlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış NFC özellikli çıkartmalar
içeren bir kit satmaktadır. Information Mediary Corporation (IMC),
hastanın reçeteli ilaçlara uymama sorununa çözüm getiren Medic’i
tanıtmıştır. Akıllı ambalaj uzmanları IMC tarafından geliştirilen Medic
ECM, aktif hasta girişi olmadan herhangi bir blister ambalaj formatı için
ilaç kullanımını izlemektedir.
Sony Corporation, NFC uyumlu akıllı telefonlar ve NFC özellikli sağlık cihazları arasındaki uygulamalar arasında iletişimi sağlayan, Windows,
Linux ve Android de dahil olmak üzere birçok OS için ücretsiz olarak kullanılabilen bir NFC sağlık kitaplığı geliştirmiştir. Omron, Terumo ve A & D
gibi şirketler, Sony çözümünü, kendi pedometre, kan glikoz sayaçları gibi
cihazlarla birleştirmişlerdir.
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3. Nfc’nin Sağlıkta Kullanımının Avantajları
NFC teknolojisinin sağlıkta kullanımının diğer kablosuz iletişim teknolojilerine göre birçok avantajı vardır. NFC bilgi alışverişi için iki yönlü iletişim sağlar, yani her iki cihaz da tek yönlü iletişimi teşvik eden bluetooth’tan
farklı olarak aynı anda veri gönderip alabilmektedir(Sharma ve arkadaşları
2013:343).
Sağlık alanında kullanılabilirlik açısından bakıldığında, kablolu bağlantıların güç tüketimi, hantal olması, zamanla hijyen problemi oluşturması,
yıpranması, ihtiyaç duyulduğunda kaybolabilmesi vb. sorunlar kablosuz
iletişim teknolojilerinin daha çok tercih edilmesine sebep olmaktadır.
NFC’nin bluetooth’a kıyasla çok düşük güç tüketimi gerektirmesi sağladığı en büyük avantajlardan biridir. NFC düşük güç tüketimi nedeniyle bluetooth’tan daha kısa menzilde çalışmaktadır. Bluetooth, 10 metreye kadar
veri aktarırken NFC yaklaşık 10 cm’lik bir alanda veri aktarımı yapabilir.
Bu kısa mesafe dezavantaj gibi görünse de güvenlik açısından bilinmeyen
bağlantıların kurulması olasılığını azaltmaktadır. Ayrıca, bluetooth’un aksine NFC bağlantısında iki cihaz arasında manuel olarak eşleştirme yapma
problemi ortadan kalkmaktadır. NFC ile iki cihaz arasında saniyenin onda
biri sürede bağlantı gerçekleşmektedir. Dolayısıyla NFC, Bluetooth ve Irda
gibi diğer kablosuz teknolojilere kıyasla daha hızlıdır (Bhadoriya ve arkadaşları 2015:1366). Özellikle sürekli çalışan ve çok sayıda kullanılan sağlık izleme cihazları göz önüne alındığında belirtilen avantajlarından dolayı
NFC diğer kablosuz teknolojilere kıyasla daha iyi bir çözümdür.
NFC sağlık cihazları arasında veri iletişimi ve aktarımı sırasında Bluetooth’un uzun bir sinyal aralığı avantajını kullanarak iki cihazı hızlı bir
şekilde bağlayabilmekte, ardından sinyalleri bluetooth’a çevirerek iki cihaz
arasındaki bağlantıyı koparmadan daha da uzaklaşmalarını sağlayabilmektedir (Gune ve arkadaşları 2013: 195).
NFC, ağırlık, tansiyon gibi seyrek ölçümlerde ölçüm sonuçlarının direk
olarak bir mobil cihaz ile alınıp saklanmasını sağlayabilmektedir. Nabız izleme gibi gerçek zamanlı izleme gerektiren uygulamalarda ise yoğun veri
aktarımı gerektiğinden, iki cihaz arasında bluetooth iletişimi sağlamak için
tetikleme aracı olarak kullanılabilmektedir.
NFC ile hasta hastaneye gelirken önceden tanımlanmış etiketini yanında getirmesi yeterli olmaktadır. Böylelikle hastanın ağır dosyaları yanında
taşıması gerekliliği ortadan kalkmakta, hasta kayıt süreci hızlanmakta ve
sağlık personelinin kâğıt tabanlı süreci atlatarak hasta ile daha fazla ilgilenmesine olanak tanınmaktadır (Krishna ve arkadaşları 2013: 628).
NFC teknolojisini kullanmanın diğer önemli avantajları, NFC
standartlarının mevcut veri alışverişi formatlarını ve iletişim protokollerini
kapsaması, herhangi yeni bir altyapı gerektirmemesi ve akıllı telefonlarda veya
PC’lerde veri yedekleme yapabilmeleridir (Krishna ve arkadaşları 2013: 628).
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RFID cihazlarının tıbbi cihazları etkileyebileceğini iddia eden araştırmalar olmasına rağmen yapılan çalışmalarda düşük güç düzeylerinde yakın alan ve uzak alan antenlerinin tıbbi ekipmanı değiştirmedikleri gösterilmiştir (Christe ve arkadaşları 2008: 483). Ayrıca birçok cep telefonunun
radyasyon gücünün gömülü bir NFC/RFID okuyucu gücünden önemli derecede yüksek olduğu belirtilmiştir (Marcus ve arkadaşları 2009: 34).
NFC sezgisel bir iletişim yeteneği sunduğundan hastaların ve sağlık yardımı görevlilerinin eğitim gereksinimi azalmaktadır. Kullanıcıların cep telefonu kullanmaları gerekse de nasıl kullanılacağını bilmelerine gerek kalmamaktadır (Vergara ve arkadaşları 2010:32). Yaşlılar, motor becerilerinde
bozukluk olan ve bakıma muhtaç olan hastalar için bu özellik çok büyük
kolaylık sağlamaktadır.
NFC enerji tasarrufu açısından vücuda implant edilmiş tıbbi cihazlar
için çok uygundur. Vücutta yıllarca kalacak olan implante edilmiş cihazlar
yalnızca gerektiğinde etkinleştirilebilmekte ve kablosuz olarak güç aktarılabilmektedir (HCL Technologies,2013).
NFC’ye sahip bir aygıta herhangi bir görüntü biriminin yerleştirilmesine gerek kalmayacağı için küçük tıbbi ekipmanlar oluşturmak için NFC
kullanılabilmektedir. Ekipmana NFC özellikli bir cihazla dokunulup okumalar görüntülenebilmektedir (Jain&Dahiya 2015: 4).

Tablo 1: Aktörler Açısından NFC’nin Avantajları

4. NFC’nin Sağlıkta Kullanımının Dezavantajları
NFC için maksimum veri aktarım hızı, 424 Kbit’tir ve bu düşük veri
aktarım hızı görüntüleme ve moleküler teşhis gibi büyük miktarda veri
aktarımı gerektiren cihazlar için direk kullanıma uygun olmamaktadır.
NFC’nin 10 cm’lik iletişim alanı güvenlik sağlamasıyla birlikte mesafeden
dolayı alternatif teknolojilere kıyasla (örn. bluetooth 10 m mesafe) dezavantaj da olabilmektedir.
Hastane ortamında NFC’li pasif etiketlerin kullanılması durumunda
kullanılacak olan harici okuyucu bluetooth teknolojisine kıyasla daha fazla
güç tüketimine neden olmaktadır.
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NFC, veri aktarımı için radyo dalgaları kullandığından cihazlar arasında iletişim kurulurken haberleşmenin dinlenmesi, veri bozulması, veri
eklenmesi ve veri değiştirilmesi şeklinde kategorilere ayrılan güvenlik saldırıları olabilmektedir (Jain&Dahiya 2015: 5).
NFC cihazlarının kullanılması kişinin mahremiyetini etkileyebilmektedir. Belli bir mesafeden NFC etiketinin kimliği okunabilmekte ve aynı
telefon daha sonraki bir zamanda etiketi okuduğunda kişinin giriş ve çıkış
saatini belirleyebilmektedir (Jain&Dahiya 2015: 5).

SONUÇ
Bilgi ve iletişim teknolojisi ve tıbbi teknolojilerdeki ilerlemelerle birlikte,
neredeyse tüm dünyada, sağlık sektöründe farklı alanlarda önemli finansal
kaynaklar tahsis edilmiştir. Bu eğilime bağlı olarak sağlık hizmeti sunucuları arasında büyük bir rekabet ortamı oluşmuştur. Teknolojik gelişmelerle
birlikte tıbbi hizmetlerin verimli bir şekilde ve uygun bir maliyetle halka
arz edilmesi hedeflenmiştir.
Yapılan araştırma ve uygulama örneklerine bakıldığında sağlık sektöründe mobil cihaz ile veri aktarım senaryolarının arttığı görülmektedir.
NFC, cihazlar arasında oluşturduğu güvenli iletişim kanalı nedeniyle sağlık
sektöründeki aktörler arasında kablosuz iletişim için tercih edilir olmuştur. Sağlık sektöründe NFC’nin kullanımı ile sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, verimliliğin arttırılması, medikal hataların azaltılması, masrafların
azalması, hasta kayıtlarının kolaylaştırılması, hasta konforunun artması,
personel yükünün azaltılması sağlanmaktadır.
NFC’nin insan vücudundaki implante cihazlar için pil kullanımı gereksinimini ortadan kaldırması, tıbbi sensörlerin daha küçük hale gelmesini
sağlaması, termometre, glukometre gibi harici sistemler ile doğrudan iletişim kurabilmesi kullanım alanını arttıracaktır.
Yapılan literatür taramaları NFC teknolojisinin sağlık sektöründe çok
farklı senaryolarda kullanılabileceğini göstermesine rağmen, geliştirilen
uygulamaların çoğunlukla prototip seviyesinde kaldığı görülmektedir.
Akademik çalışmalarda alternatif, yenilikçi çözüm önerilerinin artmasıyla
teknolojinin açıklarının daha iyi araştırılması sağlanacak ve NFC
teknolojisinin piyasadaki örnek sayısında artış olacaktır. Sıhhi alanda
NFC kullanımının kolaylığı ve diğer avantajlarının görülmesiyle pek çok
ticari firma NFC’nin sağlık sektöründe yaratacağı avantaj ve sağlayacağı
kazançtan dolayı teknolojiye daha çok yatırım yapacaktır. Sağlık sektöründe
kablosuz teknolojilerin kullanımının artmasıyla sağlık kalitesi ve maliyet
kazancı konusunda artış olacağı aşikârdır.
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BİR ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİN TASARIMI ve ÜRETİMİ
DESIGN AND PRODUCTION OF AN ELECTRIC CAR
Hasan TİRYAKİ1, Abdurrahim AKGÜNDOĞDU2
ÖZET
Elektromobil olarak kısaltılan elektrikli otomobillerin tasarımında disiplinler
arası bir takım çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bir elektromobil tasarımında
hayati önem taşıyan kısımlar; dış kabuğun aerodinamik yapısı ile şasi, mekanik aksamlar ile kullanılan lastik ve jant, elektrik motoru ile sürücüsünün verimi, batarya
paketi ile batarya yönetim sistemi, yerleşik şarj birimi ve haberleşme sistemidir.
Bu çalışmada tüm bu alt bileşenler göz önüne alınarak genel hatlarıyla bir
elektrikli otomobilin tasarımı ve üretiminin yanı sıra elektrikli otomobillerde
yaygın olarak kullanılan pasif dengeleme yöntemi ile bir Batarya Yönetim Sistemi
ve güvenli çalışma koşullarına uygun bir Batarya Paketi tasarımı ile üretimi
üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dış Kabuk Tasarımı, Mekanik Aksamlar, Elektrik Motoru,
Batarya, Yerleşik Şarj Birimi.

ABSTRACT
Interdisciplinary teamwork is needed in the design of electric cars; which are
shortened as Electromobile. Vital parts of an electromobile design are; chassis with
aerodynamic structure of outer shell, tire and rim used with mechanical parts,
electric motor and motor drive’s efficiency, battery pack and battery management
system, embedded charging unit and communication system.
In this work, we will focus on the design and production of an electric car
in general, taking into account all these subcomponents. Also we will focus on a
battery management system with passive balancing which is widely used to prevent
battery problems, and a battery pack design and production that is suitable for safe
working conditions.
Keywords: Outer Shell Design, Mechanical Parts, Electric Motor, Battery,
Embedded Charging Unit.

1. GİRİŞ
Fosil yakıtların hızla tükendiği günümüzde fosil yakıt tüketen araçların yerine çevreci ve sıfır emisyonlu elektrikli araçların kullanımı önem
kazanmaktadır. Sektörde söz sahibi olan üretici firmalar elektrikli araçlar
1 Dr. Öğr. Üyesi, hasan.tiryaki@istanbul.edu.tr, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 34520, Avcılar / İSTANBUL / TÜRKİYE
2 Dr. Öğr. Üyesi, akgundog@istanbul.edu.tr, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 34520, Avcılar / İSTANBUL / TÜRKİYE
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konusunda Ar-Ge faaliyetlerine hız kazandırmış ve bazı prototipler kullanıcılara sunulmuştur. Ülkemizde de çeşitli tip ve boyutlarda elektrikli
araçlara yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Çevreci kaygıların yanı sıra ülkemizde kullanılan fosil yakıtların birim fiyatlarının oldukça yüksek olması
ve dışa bağımlılık gibi konular göz önüne alınırsa günlük hayatta kullanılabilecek bir elektrikli binek otomobilin ülke ekonomisine büyük katkılar
sağlayacağı açıktır. Ayrıca mekanik aksamların daha az ve sade oluşu; mevcut araçlara göre daha az bakım maliyeti, daha az arızalanma riski ve daha
uzun malzeme ömrü gibi faydalı sonuçlar doğuracaktır.
Otomobil sayısının hızla arttığı günümüzde buna paralel olarak artan çevre kirliliği, birçok ülkede otomobillerde karbon emisyonunun düşürülmesine yönelik zorlayıcı yasaların çıkarılmasına neden olmuştur.
Bu durum, otomobil firmalarını daha çevreci ve az yakıt tüketen motor
teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik araştırmaları yapmaya zorlamıştır. Günümüzde elektrikli ve hibrit araçların en önemli ekipmanlarından
biri olan elektrik motorunun ucuz, güvenilir ve az bakım gerektirmesi istenilmektedir. Bu doğrultuda istenilen özellikler için seçilecek motor önem
kazanmaktadır. Klasik (fırçalı) Doğru Akım Motorları, yüksek kalkınma
momentine ve lineer hız-moment karakteristiğine sahip motorlardır. Bu karakteristik özellikler, servo sistemler için aranan özelliklerdir. Ancak, fırça ve
kollektörlerden dolayı sürtünme ve ark oluşumu motorun verimini olumsuz
yönde etkilemektedir. Ayrıca bu motorlarda aşınma ve ısınma sonucu sık
sık arızalar meydana gelmektedir. Yukarıdaki problemlerin aşılabilmesi için
Fırçasız Doğru Akım Motorları geliştirilmiştir. Bu motorlar daha az bakım
gerektirirken verimleri de daha yüksektir (Nasar, 1993). Klasik doğru akım
motorlarının yerine tercih edilen fırçasız doğru akım motoru uygulama
alanlarının sayısı; yüksek verim, doğrusal moment/hız ilişkisi ve kolay kontrol edilebilir olmalarından dolayı gün geçtikçe artmaktadır. Bu motorların
en önemli dezavantajı ise harici bir güç elektroniği ve uygun çalışma için
konum bilgisi gerekliliğidir. Bugün gelinen yüksek teknolojik seviye ve yeni
kontrol teknikleri sayesinde bu dezavantajlar da önemsiz duruma gelmiştir.
2003 yılında, Padmaraja Yedamale çalışmaları doğrultusunda fırçasız doğru
akım motorlarının fırçalı motorlara göre belirli avantajları olduğu sonucuna
varmıştır. Hız-Tork karakteristiğinin daha iyi olması, daha verimli olması,
daha uzun ömürlü olması, daha gürültüsüz çalışması ve daha yüksek hızlarda çalışabilmesi avantajlar olarak listelenmiştir. Fırçasız doğru akım motorları, doğru akım motorlarının hareketli kısımları olan rotor bölümündeki
manyetik alanın doğal yoldan karşılandığı motor türüdür. Bu tür motorların
rotor bölümlerinde güçlü doğal mıknatıs kullanılır. Bu motorların sürücüleri için algılayıcı kullanılan ve kullanılmayan iki farklı sürüş yöntemi gözükmektedir. Hall etkisi algılayıcıları yardımıyla bu motorların pozisyonunun
belirlenmesi oldukça net olduğu için kontrol metodu da standart yapılar-
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dan oluşabilmektedir. Genellikle PI veya PID kontrolör yapıları kullanılarak
sürüş işlemi gerçekleştirilmektedir (Yedamale, 2003). Sabit mıknatıslı fırçasız doğru akım motorları, kollektör-fırça düzenini ortadan kaldırmaları ve
doğru akım makinesinin karakteristiğine benzer performans özelliğine sahip olmalarına karşılık, komütasyonun gerçekleştirilmesi için rotor konum
algılayıcılarına gereksinim duyarlar. Genel olarak bu işlev motor miline ya
da statora yerleştirilen optik ya da Hall (Alan) etkisi algılayıcıları ile gerçekleştirilir (Öksüztepe, 2008).
Fırçasız doğru akım motoru uygulamalarında motor tasarımının
yanı sıra kontrol algoritmaları ön plana çıkmaktadır. Temel güç
elektroniği devreleri ile kontrol edilebilir olmalarına rağmen geliştirilmiş
kontrol algoritmaları ile uygulamaların yapılması ihtiyacı doğmuştur.
Mikroişlemcilerin yeteneklerinin artması; elde edilen matematiksel
modellerin uygulanmasını ve bu modellere yönelik gelişmiş sayısal
kontrolörlerin tasarlanmasını kolaylaştırmıştır (Gödekoğlu, 2007). Fırçasız
doğru akım motorlarının kontrolünde bu yöntemlerle birlikte ya da bağımsız
olarak PI (Proportional and Integrative – Oransal ve İntegral Etki) ve PID
(Proportional, Integrative and Derivative – Oransal, İntegral ve Türev
Etki) kontrolörler de kullanılmaktadır. Fırçasız doğru akım motorunu
çevirmek için stator sargılarına sıralı olarak güç verilmelidir. Sargıya güç
verme sırasını bilmek için rotorun pozisyonunu bilmek önemlidir. Rotor
pozisyonu statorun içine yerleştirilen Hall etkisi algılayıcıları ile anlaşılır.
Hall algılayıcıları motora sabitlenerek 60° veya 120° açı farkı ile üç adet
yerleştirilir. Hall etkisi algılayıcıları, manyetik alan içinde kalan elektrik
yüklerinin üzerlerine alan tarafından etkiyen kuvvetin etkisi ile hareket
etmeleri ve bir potansiyel oluşturmaları esasına dayanır (Orman, 2008).
2004 yılında Yen-Shin Lai ve arkadaşları düşük güçte çalışan fırçasız doğru
akım motorlarının MOSFET ile yapılan eviricilerle sürülmesine dair yeni
bir PWM (Pulse Width Modulation-Darbe Genişlik Modülasyonu) tekniği
geliştirmişlerdir. Bu teknikle iletimden doğan elektriksel kayıpları ve ısı
kaybını en aza indirmeyi hedeflemişlerdir. Yaptıkları deneyler sundukları
teoriyi kanıtlar niteliktedir (Lai ve diğ., 2004). 2010 yılında Bhim Singh
sabit mıknatıslı fırçasız doğru akım motorlarının sürüş teknikleri hakkında
genel bir bakış açısı sunmuştur. Kapalı çevrim pozisyonu ile hız kontrolü,
gürültü ile titreşimi azaltma yolları ve algılayıcıya alternatif kontrol yolları
tartışılmıştır. Mikrokontrolör kullanarak sürüş yapılmasının maliyeti
azalttığı ve performansı arttırdığı için tercih edildiği vurgulanmıştır
(Singh, 2010). 2012 yılında Jiancheng Fang, Haitao Li ve Bangcheng Han
PWM tabanlı yeni bir akım kontrolü methodu önermiş ve bununla birlikte
motor torkundaki dalgalanmaları azaltmayı hedeflemiştir. Yöntemin sonuç
olarak torkda dalgalanmayı azalttığı ve aynı zamanda sistemin kararlılığına
da olumlu etkisi olduğu gözlenmiştir (Fang ve diğ., 2012).
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Ayrıca elektrikli araçlar için Elektronik Kontrol Ünitesi, Enerji Yönetimi
ve Batarya Yönetim Sistemleri önemli hususlar olup literatürde çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. 2002 yılında Vairamohan Baskar Hibrit Elektrikli
Araçlardaki (HEA) batarya uygulamalarında Thevenin modelini uyarlamış, batarya performans kriteri, enerji yoğunluğu, gerilim, amper saat verimi, enerji verimi, kullanılabilirlik, maliyet, çalışma sıcaklığı, boşalma oranı,
yaşam döngüsü ve yenilenme oranı parametrelerini incelemiştir (Vairamohan, 2002). 2004 yılında Z. Yuan ve arkadaşları hibrit elektrikli araçların
kontrol sisteminin yapısı hakkında bir çalışma yapmış aracın çalışma modları arasındaki geçişleri inceleyip optimal çözümleri yapay zeka yöntemleri
kullanarak belirlemiş ve enerji sarfiyatını en etkin biçimde minimize etmeye çalışmışlardır (Yuan ve diğ., 2004). 2011 yılında Cüneyt Barlak ve Yakup
Özkazanç hazırlamış oldukları çalışmada yeniden doldurulabilir bataryalar
için batarya kapasitesinin radyal tabanlı fonksiyonlarla kestirimine yönelik
bir yöntem önermişler ve önerilen yöntemin batarya kapasite kestiriminde
kullanılabilir olduğunu göstermişlerdir (Barlak ve diğ., 2011). 2013 yılında Languang Lu ve arkadaşları lityum-iyon bataryaları diğer bataryalarla
karşılaştırmış ve elektrikli arabalarda lityum-iyon bataryaların kullanılmasının avantajlarını belirterek batarya yönetim sistemini anlatmıştır (Lu ve
diğ., 2013). 2013 yılında Xiaosong Hu ve arkadaşları seri bağlı hibrit elektrikli otobüs üzerine yaptıkları çalışmada enerji yönetimi stratejileri üzerine
optimizasyon yapmışlardır (Hu ve diğ., 2013). 2014 yılında J. L. Torres ve
arkadaşları Plug-in hibrit elektrikli arabalardaki enerji yönetim stratejilerindeki gelişmeleri anlatmışlardır. Kural tabanlı optimizasyon yöntemleri
uygulamış ve başka yöntemler ile karşılaştırıp avantaj ve dezavantajlarını
göstermişlerdir (Torres ve diğ., 2014).
Bu çalışmada bir elektrikli otomobilin aerodinamik, mekanik, elektrik
ve elektronik tüm alt bileşenleri göz önüne alınarak genel hatlarıyla bir
elektrikli otomobilin tasarımı ve üretimi üzerinde durulacaktır.

2. Elektrikli Otomobilin Temel Bileşenleri
2.1. Monokok Gövde ve Şasi
Elektrikli otomobillerin en büyük darboğazı menzil problemidir. Bu
darboğazın aşılabilmesi için batarya üreticileri ürettikleri batarya hücrelerinin elektrokimyasal yapıları üzerine çeşitli araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektedirler. Öte yandan elektrikli otomobil üreticileri ise,
bataryaların kısıtlı olan enerji kapasiteleri nedeniyle genel sistem verimi
daha yüksek olan elektrikli otomobiller tasarlamakta ve üretmektedirler.
Mekanik olarak bir elektrikli otomobilin verimini arttırmanın çeşitli yöntemleri bulunmaktadır (Amjad ve diğ., 2010). Bunlar temel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir:
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• daha aerodinamik bir gövde,
• yuvarlanma direnci düşük lastikler,
• kuru sürtünmenin ve yaylanmayan kütlenin az olduğu yürür aksam
sistemleri,
• mukavemet/ağırlık oranları düşük malzemeler.
Yukarıda sayılmış olan yöntemlerden daha aerodinamik bir gövde ve
mukavemet/ağırlık oranları düşük olan malzemelerin kullanılması en etkin
yöntemler olarak düşünülebilir.
Aerodinamik kayıplar elektrik motorlarının yüksek verimli olmalarından dolayı elektrikli otomobilin toplam enerji kaybının büyük bir kısmını
oluşturmaktadır. Otomobillerdeki aerodinamik kayıplar, aracın ön alanına,
sürtünme katsayısına (Cd), havanın yoğunluğuna ve sürüş hızına bağlıdır.
Sürtünme katsayısı (Cd) aracın geometrisine bağlı bir parametredir. Araç
sürüş halindeyken akan havanın laminar akışını bozmayan tasarımlar aracın sürtünme katsayısını düşürmektedir (Larminie & Lowry, 2012).
Hareketsiz duran bir nesne üzerine gönderilen havanın ya da hareket
eden bir nesnenin üzerinden akan havanın nesne üzerinde oluşturduğu
sürtünme kuvveti aşağıdaki formülle ifade edilmektedir (Tamai, 1999).
FD=(1/2).ρ.A.CD.V2
ρ; havanın yoğunluğu
CD; sürtünme katsayısı
A; aracın ön alanı
V; hız

(2.1)

Yukarıda verilmiş olan formülden anlaşılacağı üzere aracın ön alanının mümkün olan en düşük seviyelerde tutulması aracın üzerinde havanın
akışından dolayı oluşan rüzgâr sürtünmesinin en düşük seviyelerde tutulmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca aracın geometrisinde havanın laminar
akışının bozulmamasını sağlayacak olan tasarımların kullanılması sürtünme katsayısının (Cd) düşük olmasına dolayısıyla havanın akışından dolayı
oluşan rüzgâr sürtünmesinin düşük seviyelerde tutulmasına katkı sağlayacaktır.
Kısıtlı olan enerji kapasitesi göz önüne alınarak bir elektrikli otomobilin gövde tasarımı yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli parametre araç gövdesinin aerodinamik davranışıdır. Tasarım ve üretim esnasında gövde üzerindeki çıkıntılardan (yan aynalar, antenler vb.) mümkün
olduğunca kaçınılmalı, mümkün olmayan durumlarda ise keskin kenarları
olmayan çıkıntılar kullanılmalıdır. Gövde tasarımında kullanılan keskin
kenar ve çizgiler havanın laminar akışını bozmakta ve türbülansların oluşmasına neden olmaktadır (Watkins & Vino, 2008). Bu durum göz önünde
bulundurularak tasarlanmış ve üretilmiş olan Volkswagen XL1 aracının
yan aynaları (kameraları) Şekil 2.1’de görülmektedir.
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Şekil 2.1: Volkswagen XL1 aracının yan aynaları (kameraları) (Staff ve diğ.,
2017[online])

Otomobillerin gövdeleri üzerindeki laminar akışın bozulmasına neden
olan bir diğer büyük etmen ise araç hareket halindeyken dönüş halinde
olan ön ve arka tekerleklerdir. Havanın akışı sırasında dönen tekerlekler havanın laminar akışını bozmakta ve türbülanslara neden olmaktadır
(Elofsson & Bannister, 2002). Otomobil tasarımcıları ve üreticileri bu durumu göz önünde bulundurarak çeşitli analizler sonucunda arka tekerleklerin havanın laminar akışını mümkün olduğunca az bozulmasını sağlayan
araçlar üretmişlerdir. Bu durum göz önünde bulundurularak üretilmiş olan
Citroen SM aracı Şekil 2.2’de görülmektedir.

Şekil 2.2: Citroen SM aracının görüntüsü (Petrolicious [online], 2018)

Bir elektrikli otomobil tasarlanırken yukarıda anlatılmış olan bazı temel
parametreler göz önüne alınarak bir tasarım yapılmalı ve yapılan tasarımların aerodinamik uygunluğu tasarım esnasında sonlu elemanlar yöntemiyle
akış analizlerine sokulmalıdır. Yapılan hesaplamalar ve analizlerden elde
edilen sonuçların araç üretildikten sonraki haliyle tutarlı olabilmesi için
aracın üretiminin de hassas bir şekilde yapılması gerekmektedir. Tasarıma
dâhil edilmeyen çıkıntılardan kaçınılmalı, aracın gövdesinin yüzey pürüzlülüğünün minimumda tutulmasına önem gösterilmelidir.
Enerji verimliliğinin önemli bir parametre olduğu yarışmalara katılacak bir prototip elektrikli aracın kompozit malzemeler kullanılarak şasi ve
gövdesinin monokok bir şekilde tasarlanıp üretilmesi aracın rijit bir yapıya
sahip olmasını, mukavemetinin yüksek olmasını ve ağırlığının az olmasını sağlayacaktır. Kompozit malzemeler yüksek mukavemet/ağırlık oranları
sebebiyle savunma sanayi, havacılık ve otmotiv gibi hafiflik arz eden sektör
uygulamalarında sıklıkla tercih edilmektedir (Erdoğan, 2016).
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Gövde ve şasinin üretiminde kompozit malzemelerin kullanıldığı elektrikli araçlarda yürür aksam vasıtasıyla araca aktarılan kuvvetlerin aracın
gövde ve şasisi üzerine homojen bir şekilde dağılmasını sağlayan bir şasi
tasarımının yapılması önem arz etmektedir. Kompozit malzemeler matriks
ve takviye fazı olmak üzere 2 ana fazdan oluşmaktadır. Takviye fazına fiberler, matriks fazına ise epoksiler örnek olarak verilebilir. Takviye malzemesi
olarak kullanılan fiberler kendi hallerindeyken yeterince esnek olmalarına
rağmen matriks fazı içerisine takviye edildiklerinde elde edilen kompozit
malzeme kırılgan bir hal almaktadır. Bu sebeple aracın şasisi sürüş esnasında
yol düzensizliğinden ve dönüşler esnasında binen yatay-dikey kuvvetlerden
dolayı oluşabilecek olan burulma ve gerilmeleri minimum seviyede tutabilecek şekilde olmalıdır. Kompozit malzemelerden imal edilmiş olan gövde ve
şasiye sahip elektrikli araçlarda gövde ve şasinin birleşim noktalarına dikkat
edilmeli, monokok bir yapının sağlanabilmesi için gereken önem verilmelidir. Örnek olarak bir aracın şasi tasarımı Şekil 2.3’de görülmektedir.

Şekil 2.3: Örnek şasi yapısı

Şekildeki aracın şasi elemanları sırasıyla 1, 2, 3, 4 ve 5 olarak numaralandırılmıştır. Bu tasarımda 1 ile 2 numaralı parçalar yürür aksam elemanları
vasıtasıyla araç şasisine aktarılan kuvvetleri karşılamakta, 3,4 ve 5 numaralı
parçalar ise gövde-şasi rijitliğini sağlamakta ve aynı zamanda oluşabilecek
burulmaların önüne geçmektedirler.

2.2. Yürür Aksamlar
Otomobillerde kullanılan yürür aksam sistemleri temel olarak süspansiyon sistemi ve jant-tekerlek kısımlarından oluşmaktadır. Süspansiyon sistemi, yol bozuklukları sebebiyle aracın hareketinin bozulmasına engel olmak
için kullanılmaktadırlar. Bu sağladığı fayda dışında aşağıdaki belirtilen kriterlerede hizmet etmektedir:
• Aracın yol tutuşu,
• Aracın frenleme performansı,
• Sürüş keyfi ve konforu,
• Aracın darbe ve titreşimlerden izole edilmesi.
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Günümüzde ve geçtiğimiz zamanlarda otomobillerde birden çok süspansiyon sistemi çeşitleri kullanılmaktadır. Otomobilin sınıfına ve kullanım amacına göre bu süspansiyon sistemi çeşitleri değişiklik göstermektedir. Genel olarak sınıflandırmak gerekirse, süspansiyon sistemleri Aktif,
Yarı Aktif ve Pasif olmak üzere 3 sınıfa ayrılmaktadır. Prototip olarak üretilen elektrikli araçlarda kullanımı en uygun olan çeşit kullanılan yaylar dışında herhangi bir enerji elemanına ihtiyaç duymayan pasif süspansiyon
sistemleridir (Segla & Reich, 2007).
Otomobillerde kullanılan pasif süspansiyon sistemlerinin temsili görseli
Şekil 2.4’te görülmektedir;

Şekil 2.4: Pasif süspansiyon sistemi

Şekil 2.4’te verilmiş olan pasif süspansiyon sistemi görselinde görülen
yaylanan kütle aracın şasi ve üst kısımlarıdır. Yaylanmayan kütle ise araç
şasisinin altında kalan yürür aksam (salıncak kolları, yaylar, fren kaliperleri
vb.) parçalarıdır. Otomobillerde yaylanmayan kütleyi oluşturan parçaların
ağırlıklarının azaltılması aracın sürüş performansını ve yol tutuş kabiliyetini arttırmaktadır. Bu sebepten dolayı tasarlanmış olan bir süspansiyon
sistemindeki özel olarak üretilecek olan parçaların (salıncak kolları, kingpin taşıyıcı, rot kolları vb.) sonlu elemanlar analizlerinin yüksek titizlikle
yapılması gerekmektedir.
Pasif süspansiyon sistemlerine dâhil olan ve günümüz otomobillerinde
sıklıkla kullanılan Mac Pherson ve Double Wishbone (Çift A Kol) süspansiyon sistemi olmak üzere 2 farklı süspansiyon sistemi çeşidi bulunmaktadır. Prototip elektrikli otomobiller gibi enerji verimliliğinin önemli olduğu
uygulamalarda çift a kollu süspansiyon sisteminin kullanılması daha uygun
olmaktadır. Çift a kol süspansiyon sistemlerinin sağladığı avanjtalar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Kami & Minikawa, 1984);
• Mükemmel viraj alma kabiliyeti,
• Hızlı bir şekilde dönüş yanıtı verme kabiliyeti,
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• Aracın gidiş yönünün yüksek doğrulukla sağlanabilmesi,
• Süspansiyon sistemi parametrelerinin (kamber, kaster, toe açıları
vb.) ayarlanabilmesi.
Elektrikli otomobillerde, süspansiyon sistemlerinin verimli olması kadar otomobil için seçilen lastiğin de verimli olması önemlidir. Fosil yakıtlı
otomobillerde yuvarlanma direncinden kaynaklanan enerji kaybı, aracın
toplam enerji kaybının %20’ sini oluşturmaktadır. Elektrikli otomobillerin
toplam enerji kaybı fosil yakıtlı araçlara göre daha az olduğu için bu tarz
araçlarda yuvarlanma direncinden kaynaklanan enerji kaybı daha yüksek
oranlarda olmaktadır. Yuvarlanma direncinin Newton cinsinden olan formülü aşağıda görülmektedir (Carroll, 2003).

FRO = f. m. g
FRO; sürtünme kuvveti
f; sürtünme katsayısı
g; yerçekimi ivmesi (9,81 m/sn2)

(2.2)

Yukarıdaki formülden de anlaşılacağı üzere yuvarlanma direncinden
kaynaklanan enerji kaybı direkt olarak aracın ağırlığına, lastik basınçlarına
ve lastikler ile yol arasındaki sürtünme katsayısına bağlıdır. Lastik basıncına bağlı yuvarlanma direnci değişimi Şekil 2.5’de görülmektedir (Carroll,
2003).

Şekil 2.5: Lastik basıncına bağlı yuvarlanma direnci değişimi

Yarışmalara katılacak olan ve prototip olarak üretilen elektrikli otomobiller için lastik üreticileri tarafından sürtünme katsayıları oldukça düşük olan lastikler üretilmiştir. Günümüz elektromobillerinde kullanılan
Schwalbe Energizer Solar 90/80-R16 ve Michelin Radial 95/80-R16 lastiklerinin sürtünme katsayıları diğer birçok lastiğe göre çok daha düşüktür ve
ayrıca daha hafif olduklarından dolayı aracın yaylanmayan kütlesini azaltmaktadırlar.
Otomobillerde lastik seçimi kadar jant seçimi ya da jant tasarımı da önemli
bir konudur. Enerji verimliliğinin önemli bir parametre olduğu yarışmalarda
kullanılan elektrikli otomobiller için tasarlanan jantların mukavemet/ağırlık
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oranlarının yüksek olması aracın verimliliğini arttırmaktadır. Bu sebepten
dolayı belirlenen jant tasarımının mukavemet analizleri yüksek titizlikle ve
jant üzerine gelebilecek olan yükler hesaplanarak bütün ihtimaller değerlendirilmelidir. Tasarlanan jantın, araç yüke bindiği durumdaki, çukur ve
tümseklerden geçişindeki ve viraj alma sırasındaki statik analizleri yapılmalıdır. Jant tasarımları lastik üreticilerinden alınan bilgilere göre şekillenmektedir. Taban genişlikleri farklı olan iki lastiğin aynı jant üzerinde
kullanılması araç üzerinde gereksiz vibrasyonların oluşmasına dolayısıyla
fazladan enerji kayıplarına neden olacaktır.

2.3. Elektrik Motoru ve Motor Sürücüsü
Doğru akım motorları endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Fırçalı modellerin bazı alanlarda kullanımının kısıtlı olması
Fırçasız Doğru Akım Motorlarının öne çıkmasını sağlamıştır. Fırçalı tipteki motorların sürekli olarak bakıma ihtiyaç duyması, değişken koşullarda ve sürekli kullanılan alanlarda dezavantaj sağlamaktadır. Bu sebeple
fırçasız doğru akım motorlarının geniş kullanım alanları vardır. Fırçasız
doğru akım motorları yüksek performans değerleri ile ön plana çıkmaktadır. Yüksek moment ve eylemsizlik gerektiren uygulamalarda, dış rotorlu
tipi olan fırçasız doğru akım motorları kullanılmaktadır. Araç silecek motoru, otomatik camlar, robotik, jeneratör, elektrikli araçlar, insansız hava
araçları, beyaz eşya sektörü gibi birçok alanda bu tipteki motorlar kullanılmaktadır. Dış rotorlu uygulamalarda motor koruması ve sarsıntılara karşı
görülen direnç gibi çeşitli dezavantajlar olmasına rağmen momentin doğrudan aktarımını (direct drive) sağlamaları nedeniyle herhangi bir aktarım
organına ihtiyaç duyulmaması diğer tip motorlara göre daha yüksek verim
ihtiyacı olan uygulamalarda (özellikle elektrikli araçlarda) tercih edilmektedir. Bunun haricinde fırçasız doğru akım motorları için kullanılan motor
sürücüler diğer motorlara nazaran daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Dış
rotorlu fırçasız doğru akım motorlarının moment değerlerinin yüksek olması sebebiyle özellikle elektrikli araçlarda kullanılmalarına olanak sağlanır (Tiryaki ve diğ., 2016).
Kullanılacak olan fırçasız doğru akım motorunun tasarımı için ihtiyaç
duyulan torka bağlı olarak öncelikle motor gücünün hesaplanması gerekir.
Örnek bir hesaplama için aşağıdaki yapılan hesaplar referans alınmıştır.
Kullanılacak motorun aracı 60 km/saat hız ile hareket ettirmeye yeterli seviyede tork yaratacağı düşünülmüştür. Buna göre hesaplamalarda kullanılacak parametreler Tablo 2.1'de verilmiştir;
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Tablo 2.1: Parametreler
Referans hız
Aracın ağırlığı
Kullanılan lastiğin yarıçapı
Kullanılan lastiğin sürtünme
katsayısı
Aracın sürtünmeye maruz kalan ön
alanı
Aracın sürtünme katsayısı
(aerodinamik analizler neticesinde
elde edilmiştir)
Hava yoğunluğu
Aracın üst noktasından tekerlek
göbeğine kadar olan mesafe

V= 60 km/h=16,62 m/sn
m=250 kg
R=0,279 metre
C=0,009
A=1,18 m2
CD=0,08
ρ=1,225 kg/m3
rD=0,6 metre

Aracın hareket etmesi için yenilmesi gereken kuvvetlerin, Şekil 2.6'da
görüldüğü üzere, Rüzgâr Sürtünmesi (Tamai, 1999) ve Yuvarlanma Direnci
(Carroll, 2003; Demir & Yıldız, 2009) olduğu varsayılarak aşağıdaki
hesaplar yapılmıştır;

Şekil 2.6: Bir aracın maruz kaldığı kuvvetler

FD=(1/2).ρ.V2.A.CD=0.5*1,225*
(16,62)2*1,18*0,08 =15,97 kg m/(sn2 )=15,97
Newton (Rüzgar Sürtünmesi)

(2.3)

FR=C.W=0.009*250*9,81=22,07 kg m/(sn2 )
=22,07 Newton (Yuvarlanma Direnci)

(2.4)

Yapılacak olan motorun tekerlek göbeklerinden bağlanıp tork uygulayacağı düşünüldüğünde, yuvarlanma direnci ve rüzgâr sürtünmesinin
tekerlek göbeği etrafında oluşturduğu tork değeri (Demir & Yıldız, 2009)
hesaplanmıştır;

τmotor=τD+τR=15,97*0,6+0,279*22,07
=15,739 Nm≜16 Nm

(2.5)

Yapılan hesaplamalar sonucunda, söz konusu aracın 60 km/h hız ile
seyahat etmesini sağlamak için kullanılacak fırçasız doğru akım motorunun
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sahip olması gereken tork değeri 16 Nm’dir. Bu tork ihtiyacını sağlayabilecek
uygun motorun gücü de aşağıda hesaplanmıştır;

wrpm=(V*1000)/(60*2πr)=(60*1000)/(60*2π*0,279)
=570,45 d/d
w=wrpm*(2π)/60=570,45*2π/60=59,73 rad/sn

(2.7)

Pdönme=τmotor*w=16*59,74=955,84 Watt

(2.8)

(2.6)

Bulunan Pdönme değeri (Fang & Han, 2012) motorun sürtünme ve elektriksel kayıpları ihmal edildiğindeki değeridir. Bu kayıplar ve aracın sürekli
olarak 60 km/saat hızda gitmeyeceği düşünülürse nominal gücü 1 kW olan
bir motorun kullanılabileceği anlaşılmaktadır.
Yapılan hesaplamalar ışığında fırçasız doğru akım motorunun tasarımları ve sonlu elemanlar yöntemiyle elektromanyetik analizleri ANSYS
Electromagnetics Suite Maxwell (ANSYS Electromagnetics Suite Maxwell,
2016) programı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Buna göre tasarlanan motorun özellikleri Tablo 2.2'de ve motor tasarımı ise Şekil 2.7'de belirtilmiştir;
Tablo 2.2: Tasarlanan motorun özellikleri
ÖZELİKLERİ
Çalışma Gerilim Aralığı
Nominal Gücü
Azami Gücü
Kutup Sayısı
Slot Sayısı
Nominal Devir
İşletim Sıcaklığı
Rotor Pozisyonu

DEĞERLERİ
70-200V
1 kW
2 kW
32
36
600 rpm
100 °C
Dışsal

Şekil 2.7: ANSYS Electromagnetics Suite Maxwell programında tasarlanan dış
rotorlu fırçasız doğru akım motoru

Tasarlanan motor öncelikle bilgisayar destekli tasarım (CAD) programları ile 3 boyutlu olarak hazırlanır ve ardından üretime geçilir.
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Elektrikli araçlarda kullanılan fırçasız doğru akım motorları yaygın olarak hall effect sensörleri ile birlikte kullanılır. Hall effect sensörü fırçasız doğru akım motorunun komütasyon adımlarını yakalamak amacıyla kullanılır.
Bu komütasyon adımları farklı komütasyon yöntemleri ile sürülebilmektedir. Komütasyon yöntemleri; trapezoidal komütasyon, sinusoidal komütasyon ve vektör kontrollü komütasyon olarak 3 başlıkta toplanır. Trapezoidal
komütasyon yönteminde fırçasız doğru akım motorunun faz sargılarına
kare dalga uygulanır. Trapezoidal komütasyon diğer komütasyon yöntemlerine göre yüksek devirlerde verimli bir çalışma yöntemidir. Ancak düşük
devirlerde tork üretiminde dalgalanmalara sebep olmaktadır. Sinusoidal komütasyon yönteminde fırçasız doğru akım motorunun fazlarına sinusoidal
dalga uygulanır. Sinusoidal komütasyon, düşük devirlerde tork üretimindeki
dalgalanmaları ortadan kaldırmaktadır ancak yüksek devirlerde sinusoidal
komütasyon yöntemi verimliliğini kaybetmektedir. Komütasyon yöntemleri
arasında en gelişmiş yöntem vektör kontrollü komütasyondur. Vektör kontrollü komütasyon yönteminde fırçasız doğru akım motoruna, trapezoidal
komütasyon yöntemine benzer şekilde kare dalga uygulanır. Ancak fırçasız motor doğru akım motorunun fazları arası ölçüldüğünde sinusoidal bir
dalga biçimi gözlenir. Vektör kontrollü komütasyon düşük devirlerde tork
üretimindeki dalgalanmaları ortadan kaldırdığı gibi yüksek devirlerde de verimliliğini korumaktadır (Lee ve diğ., 2009).
Elektrikli araçlarda kullanılacak olan motor sürücünün tasarımında
veya seçiminde sürücü iki ayrı ana başlıkta incelenmelidir. Bu ana
başlıklardan ilki motor sürücünün anma gücüdür. Motor sürücünün
anma gücü belirlenirken aracın ağırlığı, batarya gerilimi ve batarya
deşarj akım kapasitesi değerleri önemli rol oynamaktadır. Elektrik araç
momentsiz konumda iken motorun kalkış ataletini yenerek aracın
ivmelenebilmesi için motor sürücünün yüksek güçlere cevap verebilmesi
gerekmektedir. Araç ağırlığını düşürmek ve batarya gerilimini yükseltmek
kalkış ataletini yenmede pozitif etki yaratmaktadır. Yapılan çalışmalarda
görüldüğü üzere kalkış anında çekilen akımları karşılayabilmek için en az
3C deşarj kapasitesine sahip batarya paketleri oluşturmak ve bu akımları
karşılayabilecek motor sürücü kullanmak aracın dinamik sürüşünü önemli
derecede etkilemektedir. Motor sürücü tasarımında veya seçiminde ikinci
önemli konu ise motorun nominal gücüdür. Motor sürücü tasarımında
veya seçiminde elektrikli aracın en yüksek olasılıkta sürüleceği hız değeri ve
elektrikli aracın bu hız değerini koruyabilmesi için ihtiyaç duyduğu kuvvet
mekaniksel olarak hesaplanır. Bu mekaniksel kuvvet değerine eş değer
gelen motor ve motor sürücünün cevap vereceği mekaniksel güç, motorun
açısal hızı ve ürettiği torkun üzerinden hesaplanır. Bu hesaplamalar göz
önüne alınarak motor ve motor sürücü tasarımında veya seçiminde motor
ve motor sürücünün en verimli çalışma noktası belirlenir.
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2.4. Batarya Paketi ve Batarya Yönetim Sistemi
Lityum tabanlı bataryalar yüksek enerji ve güç yoğunluğu, %100’e yakın
coulomb verimliliği, yüksek çevrim ömrü, hafıza etkisinin olmaması ve
düşük iç deşarj kapasitesi sebepleriyle günümüzde elektriksel sistemlerin
enerji ihtiyacını karşılamak için en ekonomik çözümler olarak tercih
edilmektedir (Andrea, 2010). Bu kapsamda lityum tabanlı bataryaların
özellikle telekomünikasyon, tüketici elektroniği, yenilenebilir enerji,
robotik ve elektrikli araç uygulamalarında enerji depolama ve güç
kaynağı olarak kullanımı her geçen gün yaygınlaşmaktadır (Qian ve diğ.,
2011; Maharjan ve diğ., 2010), Ancak lityum tabanlı bataryalar, hücre
elektrokimyasal özellikleri sebebiyle bir takım tasarım sınırlamalarına
sahiptir. Bunlar aşırı şarj, aşırı deşarj ve aşırı sıcaklık sınırlamalarıdır.
Lityum tabanlı hücreler bu kısıtlar gözetilmeden kullanıldığında yanma,
ergime, patlama gibi geri dönüşü mümkün olmayan kazaların meydana
gelmesine neden olabilmektedir. Bu sebeple lityum tabanlı enerji depolama
ünitelerinde batarya güvenliğini sağlamak, servis ömrünü arttırmak, şarj
ve sağlık durumlarını kontrol ederek batarya performansının iyileştirilmesi
için batarya yönetim sistemlerine (BYS) ihtiyaç duyulmaktadır.
BYS, bir veya daha çok hücreden oluşan batarya paketlerinin şarj ve deşarj
sırasında denetimini ve yönetimini yapan sistemdir. Batarya paketlerinde
akım, gerilim, sıcaklık vb. önemli değerlerin ölçümünü yaparak optimum
değerlerin dışına çıkıldığında sisteme müdahale eden yapılardır.
Birden fazla hücrenin bir araya gelerek oluşturduğu sisteme batarya veya
batarya paketi denir. Batarya paketleri seri veya paralel bağlı hücrelerden
oluşur. Batarya paketlerinde seri bağlantılar gerilimi, paralel bağlantılar
çekilebilecek akımı ve kapasiteyi belirler. Bu seri ve paralel bağlı sistemler
arasındaki koordinasyonun sağlanması için batarya yönetim sistemleri
kullanılır. BYS’ler, şarj edilebilir bataryaların kontrol ve denetimini yapan
elektronik sistemlerdir. Batarya sistemlerinde bir koruyucu gibi davranarak
bataryaların o andaki çalışma durumlarını inceleyip optimum çalışma
değer aralıklarında kalmalarını sağlar.
Batarya paketleri hazırlanırken bir batarya yönetim sistemi ve harici
bir veri iletim sistemi ile birlikte hazırlanırlar. Ayrıca BYS ile hazırlanan
batarya paketleri, gerekli değer aralıklarında çalışabilen şarj cihazları ile
şarj edilmelidirler. Bu çalışmada kullanılan topoloji; hem şarj sırasında
hem de deşarj sırasında şarj dengeleme görevini yerine getirmektir. Batarya
yönetim sistemi alt bileşenleri Şekil 2.8’de gösterilmiştir;
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Şekil 2.8: Batarya yönetim sistemi alt bileşenleri

Lityum bazlı batarya sisteminde dengelemenin birçok önemli faydası
bulunmaktadır. Bataryalar şarj ve deşarj edildikçe kapasiteleri azalır.
Dengeleme olmadan yapılan şarj ve deşarjların gerçekleşmesi sonucunda
bataryalar standart kullanım ömürlerini tamamlayamadan bozulur ve
hızlı bir şekilde devre dışı kalırlar. Hâlbuki hücresel dengeleme sistemiyle
birlikte kullanılan bataryalardan hem daha fazla enerji çekilebilir hem de
bu bataryaların kullanım ömürleri daha uzun olur. Bu çalışmada Pasif
Dengeleme Yöntemi anlatılacaktır.

2.4.1. Elektrikli Otomobillerde Kullanılan Batarya Tipleri
Günümüzde farklı anma gerilimi ve enerji yoğunluğuna sahip çeşitli
batarya teknolojileri bulunmakta ve geliştirilmektedir. Elektrikli araçlarda
yaygın olarak kullanılan ve bazıları henüz araştırma aşamasında olan
batarya teknolojileri ve özellikleri Tablo 2.3’de verilmiştir (Yong ve diğ.,,
2015 ; Muratoğlu & Alkaya, 2016).
Tablo 2.3: Elektrikli Araçlarda Kullanılan Batarya Teknolojileri ve Özellikleri
Pil
Çeşitleri
Pb-acid
NiCd
NiMH
Li-ion
LiPo
LiFePO4
Li-S

Nominal
Voltaj
(V)
2
1.2
1.2
3.6
3.7
3.2
2.5

Enerji
Yoğunluğu
(Wh/kg
35
50-80
70-95
118-250
130-225
120
350-650

Çevrim
Ömrü

Hafıza
Etkisi

1000
2000
<3000
2000
>1200
>2000
300

Yok
Var
Nadir
Yok
Yok
Yok
Yok

Çalışma
Sıcaklığı
(C)
-15, +50
-20, +50
-20, +60
-20, +60
-20, +60
-45, +70
-60, +60

Kurşun-Asit (Pb-Acid) Bataryalar
Kurşun-asit bataryalar birçok uygulamada kullanılmakta olan eski ve
yaygın bir teknolojidir. Kurşun-asit bataryalarda negatif yüklü elektrotta
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kurşun, pozitif yüklü elektrotta kurşun dioksit (PbO2) ve elektrolit olarak
sülfürik asit (H2SO4) kullanılmaktadır. Yüksek deşarj akımı, düşük özboşalım, hafıza etkisinin bulunmaması ve ucuz olması gibi önemli avantajlara
sahiptir. Ancak düşük nominal gerilim ve enerji yoğunluğuna sahiptir. Ayrıca kullanılmadıkları zaman batarya ömürleri düşmektedir (Yong ve diğ.,
2015).

Nikel Kadmiyum (NiCd) Bataryalar
Nikel kadmiyum bataryalar güvenli ve ucuz bir teknolojidir. Nikel
kadmiyum bataryalarda negatif yüklü elektrotta kadmiyum/ kadmiyum
hidroksit (Cd/Cd(OH)2), pozitif yüklü elektrotta nikel hidroksit/nikel
oksihidroksit (Ni(OH)2/NiOOH) ve elektrolit olarak potasyum hidroksit
(KOH) kullanılmaktadır. Yüksek deşarj akımı sağlayan bu bataryalar kurşun-asit bataryalara göre daha yüksek enerji yoğunluğuna sahiptir. Ancak
önemli dezavantajlara sahiptir. Bunlar zayıf şarj/deşarj verimi, yüksek özboşalım ve hafıza etkili olmasıdır (Yong ve diğ., 2015).

Nikel Metal Hidrat (NiMH) Bataryalar
Nikel metal hidrat batarya teknolojisi nikel kadmiyum bataryaların dezavantajlarına alternatif olarak geliştirilmiştir. Kadmiyum elektrotu yerine
metal hidrat kullanılmıştır. Nominal gerilim değerleri eşit iken nikel metal hidrat bataryalar daha yüksek enerji yoğunluğuna sahiptir. Ancak nikel
metal hidrat bataryalar nikel kadmiyum bataryalarına göre daha yüksek
özboşalım oranına ve aşırı şarj durumunda daha düşük güvenilirliğe sahiptir (Yong ve diğ., 2015).

Lityum İyon (Li-ion) Bataryalar
Lityum iyon bataryalarda pozitif elektrot olarak diğer materyallere göre
düşük toksit, yüksek kapasite ve ucuz olması avantajları sebebiyle lityum
metal oksitler kullanılmaktadır. Yaygın kullanılan oksitler; Lityum kobalt
oksit (LiCoO2), Lityum nikel oksit (LiNiO2) ve Lityum manganez oksittir
(LiMn2O2). Lityum iyon batarya teknolojisi nikel tabanlı batarya teknolojilerinden farklı özelliklere sahiptir. Nikel tabanlı batarya gruplarına göre
daha yüksek nominal gerilim ve daha yüksek enerji yoğunluğuna sahiptir
(Yong ve diğ., 2015).
Tablo 2.4’de genel olarak Lityum iyon bataryaların diğer ikincil bataryalarla (gümüş-çinko, nikel-çinko, nikel-hidrojen) karşılaştırıldıklarında
sergiledikleri avantaj ve dezavantajlar sıralanmıştır (Yoshio ve diğ., 2009).

Elektrik‐Elektronik Mühendisliği Çalışmaları

89

Tablo 2.4: Lityum İyon bataryaların avantaj ve dezavantajları

Avantaj

Dezavantaj

Kapalı hücre, bakım
gerektirmemesi

Fiyatı

Uzun raf ömrü

Yüksek sıcaklıklarda
bozunması

Uzun ömürlü

Koruyucu devre ihtiyacının
oluşu

Geniş çalışma sıcaklık
aralığı

Aşırı şarj sonucunda kapasite
kaybı veya termal bozunma

Çabuk şarj olabilme
kabiliyeti

-

Yüksek güçlü deşarj
kapasitesi

-

Yüksek enerji verimi

-

Yüksek spesifik enerji ve
enerji yoğunluğu

-

Hafıza etkisinin olmayışı

-

2.4.2. Lityum İyon Batarya Çalışma Prensibi
Tekrar şarj edilebilen lityum iyon bataryalarda, hücreler diğer batarya
sistemlerinde olduğu gibi enerjiyi üretmek ve depolamaktan birincil derece
sorumlu üç ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlar anot, katot ve elektrolit
olarak sıralanabilir (Linden & Reddy, 2002). Anot malzeme negatif elektrot, katot ise pozitif elektrot olarak görev alır. Pozitif elektrotlar genelde
tünel veya tabakalı yapılara sahip metal oksitlerden (LiMOx) oluşurlar.
Negatif elektrot malzemeler de tabakalı yapılara sahiplerdir. Bu yapılar sayesinde hücrenin/bataryanın şarjı ve deşarjı esnasında Li iyonları pozitif
ve negatif elektrotları arasında karşılıklı olarak yer değiştirebilmektedir
(Ozawa, 2009; Nazri & Pistoia ,2009). Bu, yer değiştirme reaksiyonu olarak tanımlanır. Bu reaksiyonda aktif malzemeler anot ve katot olup lityum
için ev sahipliği görevini görürler. Lityum ise misafir olarak bir elektrottan
diğerine yer değiştirir. Şekil 2.9’da şematik olarak lityum iyon hücresi ve
negatif-pozitif elektrotlarda oluşan reaksiyonlar verilmiştir (Nazri & Pistoia ,2009).
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Şekil 2.9: İkincil Lityum bataryaların şarj-deşarj mekanizması
(Besenhard, 2008)

Katot reaksiyonu (M:Ni, C0, Mn);

LiMO2

deşarj

şarj Li1-xMO2+xLi++xe-

(3.1)

Anot reaksiyonu ;

C+xLi++xe-

deşarj

şarj CLix

(3.2)

Hücrede bu reaksiyonların oluşması için elektrot malzemelerinin
elektriksel iletkenliği sağlanmalıdır. Bu amaçla, elektrot malzemeleri
yüksek iletken metal folyolar üzerine kaplanır veya folyo üzerine biriktirilir.
Folyoların üzerindeki elektrotlar arasında gerçekleşmesi muhtemel kısa
devreyi önlemek için mikro gözenekli ayırıcılar ve iletkenliği sağlamak için
sıvı/jel/katı elektrolitler kullanılarak hücre içerisinde lityum iyonlarının
yer değiştirmesi sağlanır (Rahimi-Eichi, ve diğ., 2013; Hackney, 2010).
Tekrar şarj edilebilir lityum iyon bataryalarda verim kapasite ile belirlenir.
Hücrede aktif olan malzeme miktarı ile belirlenen kapasite, tam olarak şarj
edilmiş bir bataryadan belirli deşarj koşulları altında elde edilen toplam
amper saat (Ah) olarak tanımlanır. Aktif 1 gram eş değer malzeme 96500
C yük veya 26,8 Ah teorik kapasiteye sahiptir. Ticari anlamlılığa sahip bir
lityum bataryanın yalnızca güvenli ve uzun ömürlü olması değil yüksek
kapasitelerde hizmet vermesi de beklenmektedir.

Lityum İyon Polimer (LiPo) Bataryalar
Lityum iyon bataryalarla hemen hemen aynı özelliklere sahiptirler.
Aralarındaki tek fark lityum iyon polimer bataryalarda elektrolit olarak
polimer materyalinin kullanılmasıdır. Polimer elektrolit materyalin
elektriksel iletkenliği diğer organik sıvı elektrolitlere göre daha yüksektir.
Ayrıca bu materyalin kullanımı lityum polimer bataryalarının daha kolay,
daha hızlı ve farklı şekillerde üretilmelerine olanak sağlamaktadır (Yong ve
diğ., 2015).
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Lityum Demir Fosfat (LiFePO4) Bataryalar
Pozitif elektrot malzemesi lityum demir fosfat olan lityum tabanlı bataryalardır. Yüksek enerji yoğunluğu, yüksek çevrim oranı ve daha güvenilir
kullanım gibi avantajlara sahiptir. Ancak lityum iyon bataryalarla karşılaştırıldığında performansı daha düşüktür (Yong ve diğ., 2015).

Lityum Sülfür (Li-S) Bataryalar
Lityum tabanlı batarya gruplarından, katot malzemesi olarak sülfür
kullanılan bataryalardır. Yüksek enerji yoğunluğuna, yüksek şarj verimine,
düşük hücre gerilimi ve ortalama çevrim ömrüne sahip bataryalardır (Yong
ve diğ., 2015).

2.4.3. Batarya Yönetim Sistemi
Batarya hücrelerinin dengelenmesi batarya yönetim sisteminin ana
görevlerinden biridir. Dengeleme işleminde amaç şarj/deşarj işleminde
tüm batarya hücrelerinin aynı gerilim düzeyinde tutulmasıdır. Dengeleme
işlemi aktif ve pasif dengeleme olmak üzere iki çeşittir (Rahimi-Eichi,
ve diğ., 2013). Batarya hücrelerinin dengeleme topolojisi Şekil 2.10’da
verilmiştir;

Şekil 2.10: Hücre Dengeleme Topolojisi (Muratoğlu & Alkaya, 2016).

Pasif Dengeleme
Batarya hücrelerinin dengelenmesinde pasif dengeleme yöntemi basit
ve uygulanması kolay bir yöntemdir. Pasif dengeleme devresi batarya
hücrelerinin en düşük gerilim seviyesini (Vmin) ve en yüksek gerilim
seviyesini (Vmax) tespit eder ve diğer batarya hücrelerinin gerilim
seviyelerini paralel dirençler üzerinden harcayarak referans aldığı bu
gerilim seviyesine düşürür (Rahimi-Eichi, ve diğ., 2013). Pasif dengeleme
genel topolojisi ve batarya gerilim seviyelerinde oluşan değişim Şekil
2.11’de verilmiştir;
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(a)

(b)

Şekil 2.11: (a) Pasif Dengeleme Genel Topolojisi (b) Pasif dengeleme esnasında
batarya gerilim seviyelerinde oluşan değişim

Gerilim seviyesi diğer bataryalara göre daha yüksek olan ve şarj dengelenmesine ihtiyaç duyan bataryanın bir yük direnci üzerinden deşarj edilerek, sistemdeki diğer bataryalar ile aynı şarj durumunda kalması sağlanır. Yük direnci üzerinden ısı olarak harcanan enerji hem sistem verimini
düşürür hem de bu yük dirençlerinin soğutma ihtiyacı ek maliyet ve yük
oluşturur. Yazılımsal ve donanımsal olarak uygulaması en kolay şarj dengeleme tekniğidir. Şekil 2.12’de pasif dengeleme sistemine ait algoritmaları
gösteren akış diyagramı gösterilmiştir;

Şekil 2.12: Pasif dengeleme sistemi akış diyagramı
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Aktif Dengeleme
Batarya hücrelerinin dengelenmesinde kullanılan diğer bir yöntem ise
aktif dengeleme yöntemidir. Aktif dengeleme devresi, hesapladığı batarya
hücrelerinin gerilim seviyelerini gerektiğinde gerilim transferi yaparak
ortalama bir seviyede dengeler. Böylece pasif dengelemede harcanan enerji,
aktif dengelemede diğer batarya hücrelerine aktarılarak daha verimli bir
dengeleme yapılmış olur (Rahimi-Eichi, ve diğ., 2013). Aktif dengelemede
batarya gerilim seviyelerindeki değişim Şekil 2.13’de verilmiştir;

Şekil 2.13: Aktif Dengeleme

2.5. Yerleşik Şarj Birimi
Bir bataryanın şarj ve deşarj olma kabiliyeti (Nor, 1993; Bendall & Peterson, 1996) bataryanın tasarımı, şarj durumu, sıcaklığı, daha önceki çevrim
geçmişi ve kullanımı gibi birçok unsura bağlıdır. Bu çoğul bağımlılık, bataryanın şarj durumu tespitini ve şarj yöntemlerini karmaşık hale getirmektedir.
En çok kullanılan batarya şarj yöntemleri; sabit akımda şarj, sabit gerilimde
şarj ve sabit akım-sabit gerilim (iki basamaklı) şarj olarak sıralanabilir. Batarya şarj ederken genel eğilim (Bendall & Peterson, 1996; Hua & Lin, 2000),
bataryaya zarar vermeden kısa sürede şarj olabilmesi için şarj cihazının ve
bataryanın limitleri çerçevesinde, bataryaya maksimum şarj akımı sağlamaktır. Bu bağlamda, şarj yöntemi büyük şarj ve sızıntı şarjı (Masserant, 1997)
olmak üzere iki bölüme ayrılabilir. Enerji transferinin büyük kısmı, büyük
şarj kısmında ve büyük şarj akımıyla gerçekleşir. Sonra sızıntı şarjı ile ve küçük akımlarla tamamlanır. Şarj süresinin olabildiğince kısa olması, büyük
şarj kısmında mümkün olduğunca büyük şarj akımı sağlanmasıyla gerçekleşir. Bataryanın aşırı şarja maruz kalmaması için şarjın sonlarına doğru akım
azaltılır (Dhameja, 2006; Khan, 1994). Böylece bataryanın aşırı şarj olup gaz
çıkışı ve elektrolit kaybına uğraması nedeniyle ömrünün kısalması ve performansının azalması engellenmiş olur (Bendall & Peterson, 1996).

Sabit Voltaj: Bir sabit voltaj (C-V) şarj kaynağı bataryayı önceden

ayarlanmış bir voltaj değerinde akım vererek zorlamaya çalışır. Genellikle
ayar noktası veya ayar voltajı olarak kullanılır. Bu voltaj değerine ulaşıldığında ise şarj cihazı bataryada bu sabit voltajı korumak için ihtiyaç kadar
akım beslemeye devam eder. Bundan dolayı da sabit voltaj şarjı olarak isimlendirilir. Ayar voltajının doğruluğu buradaki hassas noktadır. Eğer bu voltaj değeri fazla olursa bataryanın tekrar şarj edilebilme sayısı (yani batarya
ömrü) azalır. Voltaj değeri düşük olursa da batarya tam şarj olamaz.
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Sabit Akım: Bu yöntemde seri bağlı olan tüm batarya hücrelerinde
şarj akımı eşittir. Bataryalarda şarj durumu arttıkça beraberinde iç direncin
de artış göstermesinden dolayı, sabit akımda şarja devam edebilmek için
gerilim sürekli arttırılmalıdır (Satılmış & Meşe, 2011). Ancak bu yöntemde seçilen şarj akımı çok önemlidir. Çünkü çok yüksek seçilen şarj akımı
bataryanın kısa sürede şarj olmasına imkân sağlarken diğer yandan bataryanın aşırı şarja maruz kalması ve fazla ısınması nedeniyle zarar görmesine
sebep olabilir. Düşük akımda şarj ise şarj süresinin uzamasına neden olur
(Hua & Lin, 2000). Bu tasarım genellikle nikel-kadmiyum ve nikel-metal
hidrit hücreleri veya piller için kullanılır.
Sabit Akım-Sabit Gerilim: Bu yöntemde (Hua & Lin, 2000), bataryaya sabit akım ve sabit gerilim periyotları olmak üzere iki periyotta şarj
uygulanır. Bataryaların aşırı şarja karşı çok hassas olmaları, şarjın başlangıcında sabit gerilim uygulandığında kaynaktan aşırı akımlar çekilmesi ve
şarjın olabildiğince kısa olması istendiğinden dolayı şarj önceden ayarlanmış bir gerilim seviyesine ulaşana kadar sabit akımla başlar, sonrasında sabit gerilimle devam eder ve biter.
Şarj Cihazı Topolojileri
Şarj cihazları, normal olarak, aküye uygulanan şarj voltajını kontrol etmek
için bazı voltaj regülasyonlarına sahiptirler. Şarj devresi teknolojisinin seçimi
genellikle bir fiyat-performans karşılaştırmasıdır. Bazı örnekler şu şekildedir;

Anahtarlamalı Şarj Cihazları (Switchmode Charger): Gerilimi
kontrol etmek için darbe genişliği modülasyonunu kullanır. Giriş ve
batarya voltajında geniş varyasyonlar üzerinde düşük güç dağılımı sağlanır.
Doğrusal regülatörlerden daha verimli ama daha karmaşıktır. Darbeli dalga
formunu düzeltmek için büyük bir pasif LC (endüktans ve kondansatör)
çıkış filtresi gerekir. Komponent boyutu mevcut kullanım kapasitesine
bağlıdır ancak gerekli trafo, indüktör ve kapasitörlerin çalışma frekansıyla
ters orantılı olduğu için, daha yüksek bir anahtarlama frekansı (tipik olarak
50 kHz - 500 kHz) kullanılarak azaltılabilir. Yüksek akımlarda anahtarlama,
elektromanyetik girişim (Electro Magnetic Interference-EMI) ve elektriksel
gürültüye neden olur.
Doğrusal Regülatör: Daha az karmaşık fakat daha fazla kayıplıdır.
Transistörler üzerindeki gerilim düşümünden kaynaklanan ısının dağıtılması için soğutucu kullanılması gerekmektedir. Tam yük akımı regülasyon transistöründen geçer ve dolayısıyla yüksek güçlü bir cihaz olmalıdır.
Anahtarlama olmadığı için saf DC çıkıştır ve bir çıkış filtresine ihtiyaç duymaz. Bu sebeple elektromanyetik girişim ve elektriksel gürültü sorunu da
yaşanmamaktadır. Düşük gürültülü kablosuz ve radyo uygulamaları için
uygundur. Daha az bileşen kullandıkları için oldukça az yer kaplarlar.
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Şönt Regülatörler: Şönt düzenleyiciler, fotovoltaik (PV) sistemlerde
yaygın olarak bulunurlar çünkü yapıları nispeten ucuzdur ve tasarımı basittir. Şarj akımı, fotovoltaik panel ve depolama aküsüne paralel bağlı bir
anahtar veya transistör ile kontrol edilir. Akünün, önceden belirlenmiş bir
sınır değerine ulaştığı zaman transistör vasıtasıyla PV çıkışını şönt üzerinde kısa devre yaparak aşırı gerilimi önler. Batarya voltajı PV besleme
gerilimini aşarsa, şönt de batarya şöntü üzerinden boşaltarak aşırı gerilim
nedeniyle PV panelini hasardan korur. Seri bağlı regülatörler genelde daha
iyi kontrol ve şarj özelliklerine sahiptir.
Buck Regülatörü: Kademeli bir DC-DC dönüştürücü içeren bir anahtarlama regülatörüdür. Yüksek verimlilik ve düşük ısı kayıplarına sahiptirler.
Geleneksel çıkış modu regülatörlerine kıyasla yüksek çıkış akımlarını idare
edebilir ve daha az RF paraziti üretirler. Düşük anahtar gerilimi ve küçük bir
çıkış filtresi ile basit ve transformatör gerektirmeyen bir yöntemdir.
Darbeli Şarj Cihazı: Bu yöntemde anahtarlanabilen bir dizi transis-

tör kullanılır. Düşük pil voltajlarıyla transistör açık kalır ve kaynak akımını
direkt olarak bataryaya iletir. Akümülatör voltajı arzu edilen regülasyon
voltajına yaklaştığında, seri bağlı transistörler istenen voltajı korumak için
giriş akımını darbeler. Çevrimin bir kısmı için bir anahtar modu kaynağı
olarak işlev gördüğü için daha az ısı yayar ve zamanın doğrusal bir kaynağı parçası olarak işlev görür çünkü çıkış filtreleri daha küçük olabilir. Bu
işlem, şarj sırasında aktif kimyasalların kademeli olarak stabilize edilmesine izin vermediğinden, bataryaya zarar verebilecek bir uzun süreli yüksek
şarjla mümkün olduğunca daha hızlı şarj işlemine izin verir. Darbeli şarj
cihazları genellikle giriş kaynağı üzerinde akım sınırlamasına ihtiyaç duymakyadır güvenlik nedeniyle yapılan bu sistem maliyetleri arttırmaktadır.

Endüktif Şarj: Bir transformatörün şarj cihazı çıkışını regüle etmesi

prensibine göre çalışır (Kutkut, 2017). Ferrorezonanslı transformatörler,
sabit gerilim veren transformatör ya da otomatik kademeli transformatör
olarak da bilinirler. Endüktansı kontrol ederek gerilim ayarlaması yapma
mantığına göre çalışırlar (Satılmış & Meşe, 2011). Bir ferrorezonanslı transformatörün primer tarafında, sadece primer sargı bulunur. Sekonder tarafında ise çıkış sargısı ve rezonans sargısı bulunur (Morcos ve diğ., 2000).
Sekonder tarafta kullanılan kondansatör, rezonans karakteristiğini belirler.
Transformatörün çalışması esnasında rezonansa giren 3. sargı, nüvenin doyuma girmesini sağlar. Doyuma giren nüve nedeniyle çıkış gerilimi kare
dalgadır (Satılmış & Meşe, 2011). Çıkışın kare dalga olması, doğrultularak
elde edilen gerilimin daha az dalgalı olmasını sağlar. Ayrıca giriş gerilimi
dalgalanmalarında çıkış gerilimi olabildiğince sabittir (Morcos ve diğ.,
2000). Ancak hat frekansındaki küçük değişimlerden oldukça etkilenirler.
Elektronik kontrole sahip olmamaları nedeniyle sağlam ve güvenilirlerdir.
Fakat gelişmiş kontrol devrelerinin olmaması, batarya şarj ihtiyacını karşılamakta birçok sınırlamayla karşılaşmalarına neden olur (Kutkut, 2017).
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Sonuç olarak bataryayı şarj ederler. Ancak bataryanın kolayca aşırı şarja
maruz kalmasına neden olabilirler. Geleneksel transformatörlere göre daha
fazla ısı yaymaları sebebiyle verimleri düşüktür. Düşük frekansla çalışmaları nedeniyle sesli çalışırlar aynı zamanda büyük ve ağırdırlar. Yüksek güçlerde yüksek verimle çalışırken (%89-%93) düşük güçlerde verimleri düşüktür (%60) (Kutkut, 2017).
TÜBİTAK Efficiency Challenge yarışlarında kullanılan elektrikli otomobillerin çoğunda lityum iyon temelli batarya kullanılmakta ve bu bataryalar yukarıda bahsedildiği gibi sabit akım- sabit gerilim yöntemi ile şarj
edilmektedir. Yerleşik şarj birimi tasarımlarında ağırlık parametresi düşük
tutulmak istenildiği için yerleşik şarj biriminde anahtarlamalı güç kaynağı
(SMPS) topolojisi kullanılarak tasarımlar gerçekleştirilmiştir. Ağırlık parametresinin düşük tutulması amacına paralel olarak güç faktörü düzeltme
yöntemi kullanılmamıştır. Güç faktörü düzeltme, enerji verimliliğini pozitif yönde etkilemesine karşın 600 W güç ile batarya şarjı gerçekleştirildiği için oluşabilecek olan kayıplar göz ardı edilmiştir. Tasarımın alternatif
akım giriş katmanında elektromanyetik uyum için gerekli olan ortak mod
ve diferansiyel mod filtrelemeler gerçekleştirilmiştir. Doğrultma katmanı
ve yüksek kapasitif filtrelemenin ardından güç anahtarlama kısmında piyasada yaygın olarak kullanılan IRFP460 model MOSFET’ler ile tam köprü
topolojisi referans alınarak tasarım gerçeklenmiştir.. Güç kaynağının izoleli
kısmında sabit akım-sabit gerilim yöntemini uygulamak için ARM Cortex
M3 tabanlı mikrodenetleyici kullanılmıştır. Güç faktörü düzeltme kullanılmadığı için oluşan güç kayıpları göz ardı edildiğinde tam köprü topolojisinin sağladığı verim avantajı ile yerleşik şarj istasyonun ortalama %85 verim
ile çalıştığı gözlemlenmiştir.

2.6. Araç İçi Haberleşme ve Uzaktan İzleme
Bir elektrikli otomobilin üzerinde yer alan elektronik sistemler modüler
yapı disiplinine uygun olarak tasarlanmalıdır. Modüler yapı, araç içerisinde
çıkabilecek olan arızaları ve yaşanabilecek olan olumsuzlukları kısa sürede
gidermek açısından önemlidir. Araç üzerindeki elektronik sistem bileşenleri; batarya yönetim sistemi, telemetri ana modülü, telemetri analog modülü,
araç gösterge modülü, RF verici ve motor sürücü olarak sıralanabilir. Modüller arasındaki çalışma hiyerarşisinde telemetri ana modülü en üst katmanda
bulunmaktadır. Telemetri ana modülü RS-485 arayüzü ile batarya yönetim
sisteminden batarya paketi ile ilgili bilgileri, analog arayüz ile telemetri analog modülünden aracın enerji tüketimi ile ilgili bilgileri ve dijital arayüz ile
motor sürücüden motor sürücünün durumu ile ilgili bilgileri toplar. Bu bilgiler kapsamında aracın elektronik işleyişi hakkında çıkarımlar yaparak gerekli
bilgileri RF verici aracılığıyla yer ekibine ve RS-485 arayüzü aracılığıyla araç
gösterge modülüne iletir. Aşağıdaki şekillerde örnek olarak bir aracın haberleşme sistemini oluşturan kartların tasarımları görülmektedir;

Elektrik‐Elektronik Mühendisliği Çalışmaları

Şekil 2.14: Telemetri ana modül görseli

Şekil 2.15: Telemetri analog modül görseli

Şekil 2.16: Araç gösterge modülü
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TÜBİTAK yarış kurallarına uygun olarak yarış boyunca aracın tüm
elektronik sistemlerinin sürücü ve yer ekibi tarafından izlenilmesi ve
takip edilmesi gerekmektedir. Bu izleme ve takip durumunu sağlamak
amacıyla bir telemetri sistemi tasarlanmalıdır. Telemetri sistemi sayesinde
yer ekibi; aracın batarya paketinin sıcaklığını, batarya paketinde yer alan
hücrelerin gerilimlerini, batarya paketinde yer alan hücrelerin denge
durumlarını, aracın batarya paketinden çektiği elektrik akımını ve aracın
hızını anlık olarak takip edebilmektedir. Araç içerisindeki verileri işleyen
telemetri devresi RS-485 arayüzü ile araç üzerinde yer alan RF vericiye
bilgileri gönderir. Yer ekibinde bulunan RF alıcı vasıtasıyla RS-485 arayüzü
ile bilgiler bilgisayara aktarılır. Bilgisayar üzerinde veri doğrulama, veri
ayıklama ve verileri arayüz ortamına aktarma işlemleri gerçekleştirilir.
Telemetri devresi, RF alıcı, RF verici ve bilgisayar bileşenlerinden oluşan
komple sistem Telemetri Sistemi olarak adlandırılır.
Şekil 2.17'de Telemetri arayüzü görülmektedir;

Şekil 2.17: Telemetri arayüzü
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TOPLU KONUT SAHALARINDA YAPILACAK BİNA
ALANLARININ TAKS’A GÖRE MAKSİMUM MİKTARDA
OLUŞTURULMASI
CREATING MAXIMUM AMOUNT BUILDING AREAS TO
BE BUILT ON MASS HOUSING FIELDS ACCORDING TO
TAKS
Hüseyin İNCE1, Nuri ERDEM2
ÖZET
İmar planlarında imar adalarında yer alan TAKS (Taban Alanı Katsayısı) ve
KAKS (Katlar Alanı Katsayısı) değerlerinden KAKS/TAKS oranına göre bina
kat adetleri ve buna bağlı olarak, Tip İmar Yönetmeliğinden bina cepheleri
belirlenmekte ve bahçe mesafeleri de dikkate alınarak; imar adasında ayrık yapı
nizamında, imara uygun parseller oluşturulmaktadır. İmar planlarında iskân
sahalarında ayrık veya blok yapı nizamında yapılacak yapılar için TAKS, genellikle
%35 olarak verilmektedir. Yaklaşık 25-30 m. parsel derinlikli bir imar adasında
minimum boyutta belirlenen bir parsele, bahçe mesafeleri dikkate alınarak bir
bina yapıldığında, TAKS = %35 olmasına rağmen, ilgili parsel alanı ve yapılan bina
alanına göre hesaplanan TAKS’ın %25-%30 civarında olduğu görülmüştür. Ayrıca,
parsel cephesi büyük olan parsellerde ise, bahçe mesafelerine bağlı kalınarak elde
edilen bina alanı, TAKS*Parsel Alanı bağıntısıyla elde edilen değeri aşmaktadır. Bu
durumda parsele yapılacak bina alanı = TAKS*Parsel alanı ile sınırlandırılmakta
ve parselde arka bahçe mesafesi artmaktadır yani parselde gereksiz boş alan
oluşmaktadır. Bu çalışmada; bir parselden maksimum derecede faydalanacak
şekilde, parsel derinliği ve buna bağlı olarak bina derinliği sabit alınarak; dört
kattan dokuz kata kadar, köşe başı parsele ve iç parsele blok veya ayrık yapı
nizamında yapılacak yapılar için, tip imar yönetmeliğinde belirtilen minimum
bina cephesi, bahçe mesafeleri ve imar planındaki TAKS miktarı dikkate alınarak,
bina ve parsel boyutlarının, muhtelif alan değerlerine göre yeniden belirlenmesi
amaçlanmıştır. Konuyla ilgili olarak sayısal uygulama yapılmış elde edilen bulgular
ve kanaatler belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İmar parseli, Taban Alanı Katsayısı (TAKS), Katlar Alanı
Katsayısı (KAKS), Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, bahçe mesafeleri, parsel ve
bina alanı.
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Mühendisliği Bölümü, Osmaniye, nurierdem@osmaniye.edu.tr

106

MÜHENDİSLİK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

ABSTRACT
The number of building floors is determined according to the ratio of the Floor
Space Coefficient (TAKS) and Coverage Area Coefficient (KAKS) in the zoning
plans in the reconstruction plans. Taking into account the number of storeys,
minimum building façade lengths are determined from the Type Zoning Directive
and garden distances are taken into consideration to create appropriate parcels
in discrete structure in the name of zoning. TAKS is generally given as %35 for
constructions to be built in discrete areas or block structures in residential areas.
Approximately 25-30 m. parcels are constructed in a building with a minimum size
in a deep construction, taking into consideration the garden distances, even though
the building has a TAKS = %35 the area of the plot and the area of the building, it
is seen that the calculated TAKS is around %25-%30. Also, in parcels with large
parcel ceilings, the building area obtained by adhering to the garden distances
exceeds the value obtained by the TAKS * Parcel Area connection. In this situation,
the building area to be plundered is limited to TAKS * Parcel area and the back
garden distance increases in the parcel, so there is unnecessary free space in the
parcel. In this study, a new arrangement has been introduced for the benefit of the
maximum extent of a parcel field, for parcels depth and corresponding building
depths fixed up to four quadrats, up to nine quadrants, per-corner parcels and inner
parcels blocks or discrete structures. It was aimed to re-determine the building
and parcel sizes according to the various field values, taking into consideration
the minimum building threshold, garden distances and the amount of TAKS in the
zoning plan specified in the type zoning regulation. The findings and conclusions
obtained by numerical application are given in relation to the subject.
Keywords: Reconstruction plots, The Floor Space Coefficient (TAKS), The
Coverage Area Coefficient (KAKS), Planned Areas Type Development Regulation,
garden distances, parcel and building area.

GİRİŞ

İmar planları, şehircilik uzmanları (şehir plancıları) tarafından düzenlenmekte, imar adalarının parselasyon planları ve bunların aplikasyonu harita kadastro mühendisleri tarafından yapılmaktadır. Bir imar adası, ayrık
nizamda parsellenirken; önce imar planında belirtilen KAKS/TAKS oranıyla bina kat adedi tespit edilir. Elde edilen bina kat adedi için 3030 Sayılı
Planlı Alanlar İçin Tip İmar Yönetmeliğine göre belirlenen minimum bina
cephesi ile bahçe mesafeleri (ön bahçe mesafesi, yan bahçe mesafesi, komşu
bahçe mesafesi, arka bahçe mesafesi) dikkate alınır.
Gerek toplu konut alanlarında gerekse ferdi olarak bir imar parseline
ayrık nizamda bina yapılırken; imar planlarında TAKS ve KAKS ile belirlenen sınırlamalar, kat adedine göre tip imar yönetmeliğinde belirtilen bina
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cephe uzunlukları ve bahçe mesafeleri de göz önünde bulundurulur. Bazı
yerleşme bölgelerinde yapılan çalışmalarda (Özdemir,1991; Canan&Bakır,
2008) TAKS’ın 0.20 ila 0.37 arasında değiştiği görülmekle birlikte, genellikle imar planlarında iskân sahalarında blok ve ayrık yapı nizamında yapılacak binalar için TAKS, genellikle %35 olarak verilmektedir. Yapılan bir
araştırmaya (Akyol, 1992) göre, imar adalarının genişlikleri 50-80 m. arasında değişmektedir. Yaklaşık 25-30 m. parsel derinlikli bir imar adasında
boyutta belirlenen bir parsele, bahçe mesafeleri dikkate alınarak bir bina
yapıldığında, TAKS=%35 olmasına rağmen, ilgili parsel alanı ve yapılan
bina alanına göre hesaplanan TAKS’ın %25-%30 civarında olduğu görülmüştür. Ayrıca, parsel cephesi büyük olan parsellerde ise, bahçe mesafelerine göre elde edilen bina alanı, TAKS*Parsel Alanı bağıntısıyla elde edilen
değeri aşmaktadır. Bu durumda parsele yapılacak bina alanı = TAKS*Parsel alanı ile sınırlandırılmakta ve parselde arka bahçe mesafesi artmaktadır
yani parselde gereksiz boş alan oluşmaktadır.
Bir parselden maksimum düzeyde faydalanacak şekilde, bir parsele yapılacak bina boyutunun ve parsel boyutunun belirlenmesi ile ilgili olarak;
yapılan literatür çalışmasında, bu konuda bir çalışmaya rastlanılmamıştır
ve günümüzde bu konunun araştırılması gerekli görülmüştür.
Bu çalışmada; bir parselden maksimum derecede faydalanacak şekilde,
parsel derinliği ve buna bağlı olarak bina derinliği sabit alınarak; dört kattan
dokuz kata kadar, köşe başı parsele ve iç parsele blok veya ayrık yapı nizamında yapılacak yapılar için, tip imar yönetmeliğinde belirtilen minimum
bina cephesi, bahçe mesafeleri ve imar planındaki TAKS miktarı dikkate alınarak, bina ve parsel boyutlarının, muhtelif alan değerlerine göre yeniden
belirlenmesi amaçlanmıştır. Konuyla ilgili olarak sayısal uygulama yapılmış,
elde edilen bulgular ve yorumlar, sonuçlar bölümünde belirtilmiştir.
1. 3030 Sayılı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine Göre Bina Ve
Parsel Boyutlarının Belirlenmesi
3030 Sayılı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin arsa ve yapılarla ilgili
17. maddesine göre bina cephe uzunlukları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:
“1- İkamet ve ticaret bölgelerinde: Bitişik, blok ve ayrık yapı nizamında;
a) 4 kata kadar (4 kat dahil) inşaata müsait yerlerde 6 m.,
b) 9 kata kadar (9 kat dahil) inşaata müsait yerlerde 9 m.,
c) 10 veya daha fazla katlı inşaata müsait yerlerde 12 m.’ den az olamaz
2- Yalnız 1 katlı dükkân yapılacak ticaret ve küçük sanayi bölgelerinde;
bitişik, blok ve ayrık yapı nizamında 5m den az olamaz
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3- Sanayi bölgelerinde 30 m.’ den az olamaz
4-Konut dışı kentsel çalışma alanlarında 40 m.’ den az olamaz”
hükümleri yer almaktadır.
Aynı yönetmelikte parsel derinlikleri için;
1- İkamet ve ticaret bölgelerinde
a) Ön bahçesiz nizamda 5m.’den
b) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi +5m.’den
2- Yalnız 1 katlı dükkân yapılacak ticaret ve küçük sanayi bölgelerinde;
a) Ön bahçesiz nizamda 5m.’den
b) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi +5m.’den az olamaz
3- Sanayi bölgelerinde 30 m.’ den az olamaz
4-Konut dışı kentsel çalışma alanlarında 40 m.’ den az olamaz”
hükümleri yer almaktadır.
Aynı yönetmeliğin 18. maddesinde bahçe mesafeleri için;
1) Ön bahçe mesafeleri: İskân alanlarında yapılacak binaların ön bahçe
ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafesi en az 5.00 m’dir.
2) Yan bahçe mesafeleri: 4 kata kadar (4kat dâhil) olan binalarda yan
bahçe mesafesi en az 3.00 m’dir. 4 kattan fazla her kat için yan bahçe
mesafeleri 0.50 m. artırılır.” hükümleri yer almaktadır.
İmar planında bir imar adasında TAKS ve KAKS belirtilmişse; ilgili
imar adasına yapılacak bina kat adedi (n);
n=

KAKS
TAKS

		
(1)

bağıntısıyla belirlenir. Bina kat adedine bağlı olarak bina arka bahçe
mesafesi (c), a: ön bahçe mesafesi olmak üzere;
c=

0.50 + 3 * n
0.50
2
				

(2)

bağıntısı ile elde edilir.
İmar planında imar adası içine ada ekseni çizilmişse; imar adasının
genişliği cetvelle ölçülür, bunun araziye karşılık gelen yarı değeri, parsel
derinliği (PD) olarak alınır. Bir imar adasında parsel derinliği biliniyorsa,
bina derinliği (BD);
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(3)

bağıntısı ile elde edilir.
2. İmar Adalarında Bina Alanı=TAKS*Parsel Alanı Olacak Şekilde
Parsel Boyutunun Belirlenmesi
2.1- Köşe Başı Parsel İçin Bina ve Parsel Cephesi Artım Değerinin
Belirlenmesi
(1) nolu bağıntı ile n, (2) nolu bağıntı ile c ve imar planından PD belirlendikten sonra (3) nolu bağıntı ile BD elde edildikten sonra, bölüm 1.1’de
belirtilen esaslara göre minimum bina cepheleri (BCmin) dikkate alınarak;
bir köşe başı parselde, minimum köşe başı parsel cephe uzaklığı (PCK);
PCK=b +BCmin + d

(4)

bağıntısı ile ifade edilir (Şekil 1).

Şekil 1- Bir imar adasında köşe başında yer alan parsel ile ilgili mesafeler (PD:
Parsel derinliği, PC: Parsel cephesi, BD: Bina derinliği, BC: Bina cephesi, a: Ön
bahçe mesafesi, b: Yan bahçe mesafesi, c: Arka bahçe mesafesi, d: Komşu bahçe
mesafesi, x: Bina ve parsel cephesi artım değeri).

Ancak, bir imar parseline, Tip İmar Yönetmeliğinde belirtilen minimum
bina cephe uzunlukları ve bahçe mesafeleri dikkate alınarak bir bina yerleştirildiği takdirde; oluşan bina alanı ve parsel alanına göre yeniden TAKS
hesaplandığında, imar planında verilen TAKS değerinden küçük değerde
olduğu görülmüştür.
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İmar planında verilen TAKS değeri ve verilen parsel alanına göre; ilgili
parsele bir bina yapılmak istenirse, bina derinliği sabit olarak alınırsa, bina
cephesinin bir miktar (x) daha artırılması gerekmektedir. Buna göre (BCK);
BCK=BCmin+x

(5)

şeklinde ifade edilir. Bu durumda köşe başı parselde, parsel cephe
uzunluğu (PCKmak);
PCKmak= b +BCK +d=b+d+ BCmin+x

(6)

olarak ifade edilir.
Köşe başı bir parsele bina yaparken, bu parselden maksimum düzeyde
yararlanmak için; bina alanının (BAmak), PA: parsel alanı olmak üzere;
BAmak= PA*0.35

(7)

olması gerekir. Oluşan parsellerin, genellikle dikdörtgen şeklinde olduğu
varsayılırsa, PA;
PA=PCKmak*PD= PD*(b+d+BCmin+x)

(8)

şeklinde ifade edilir. (8) bağıntısından elde edilen PA, (7) bağıntısında yerine yazılırsa;
BAmak=PD*(b+d+BCmin+x)*0.35

(9)

ifadesi elde edilir. Parselde maksimum düzeyde oluşturulan dikdörtgen
şeklindeki bina alanı (BAmak), (3) bağıntısından bulunan bina derinliği
(BD) ve (5) bağıntısından elde edilen bina cephesi (BCk) dikkate alınarak;
BAmak=BD*BC=(PD-(a+c))*(BCmin+x)
(10)
şeklinde ifade edilir. (9) ve (10) nolu denklemler birbirine eşitlenerek,
bina ve parsel cephesi artım miktarı x çözülür.
PD*BCmin+PDx-(a+c)BCmin-(a+c)x=PD(b+d+BCmin)*0.35+0.35PDx
X=

(a + c) B
C

min

−P
D * (0.65 * B
C min − 0.35 * (b + d )
0.65 P
D − (a + c)

(11)

Planlı Alanlar Tip imar yönetmeliğinde belirtilen minimum bina
cephe uzunlukları dikkate alınarak, PD değişken kabul edilerek, muhtelif
katlı binalar için hesaplanacak BD, BC, PC’nin ve (11) bağıntısına göre X
değerlerinin formüle edilmiş hali Çizelge 1’de gösterilmiştir.
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YBM (b)

KBM (d)

Parsel Cephesi PC

Bina ve parsel
cephesi artım
değeri (X)

5

5

3

6.25 PD-11.25 6+X

14+X

67.50
67 .50 − 1.1 ∗ PD
P
D
00.65
.65 ∗ PD
P
D − 11.25
1 .25

5

5

5

3.5

7.75 PD-12.75 9+X

17.5+X

114.75
114
.75 − 2.875 ∗PD
P
D
0.65
0.65 ∗ PD
P
D − 12.75
12 .75

6

5

5

4

9.25 PD-14.25 9+X

18+X

128.25 − 2.7 ∗ PD
P
D
128.25
0.65
0.65 ∗PD
P
D −14.25
14 .25

7

5

5

18.5+X

141
.75 − 2.525 ∗ PD
P
D
141.75
0.65
0.65 ∗ PD
P
D −15.75
15 .75

8

5

5

19+X

155.25
155.25 − 2.35
2.35 ∗ PD
P
D
0.65
0.65 ∗ PD
P
D −17.25
17 .25

9

5

5

19.5+X

168
.75 − 2.175 ∗ PD
P
D
168.75
0.65
0.65 ∗PD
P
D −18.75
18 .75

Bina Cephesi BC

ÖBM (a)

4

ABM (c)

Kat Adedi

Bina Derinliği BD

Çizelge 1- Ayrık yapı düzeninde PD değişken kabul edilerek, muhtelif katlı
binalar için hesaplanacak BD, BC, PC’nin ve (11) bağıntısına göre X değerlerinin
formüle edilmiş hali.

4.5 10.75 PD-15.75 9+X

5

12.25 PD-17.25 9+X

5.5 13.75 PD-18.75 9+X

Ayrık ve blok nizamda bir imar adasına yapılacak, muhtelif katlı yapılar
için parsel derinliği (PD) olarak, imar adasının genişliğinin yarı değeri dikkate alınır. İmar adalarında genişlik değerinin 50-80 m arasında değiştiği
(Akyol, 1992) dikkate alınarak; Çizelge 1’de; 4 kattan 9 kata kadar (9 kat
dâhil) yapılacak binalar için, formüllerde geçen PD parsel derinliği için 20
m den 50 m ye kadar değerler verilerek X değerleri hesaplanmış ve Şekil
2’de gösterilmiştir. Şekil 2 düzenlenirken, normal parsel cephesini çok aşan
uçuk değerler yazılmamıştır.
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Şekil 2- Köşe başı parselde, muhtelif parsel derinlik (PD) değerleri ve muhtelif
katlar için hesaplanan bina ve parsel cephesi artım değerlerinin (X) değişimi.
(Grafikte örnek olarak x4: 4 katlı yapılar için x değerleri).

2.2- İç Parsel İçin Bina ve Parsel Cephesi Artım Değerinin
Belirlenmesi
(1) nolu bağıntı ile n, (2) nolu bağıntı ile c ve imar planından PD belirlendikten sonra (3) nolu bağıntı ile BD elde edildikten sonra, bölüm 1.1’de
belirtilen esaslara göre minimum bina cepheleri (BCmin) dikkate alınarak;
bir iç parselde, minimum iç parsel cephe uzaklığı (PCi);
PCi=d +BCmin + d
bağıntısı ile ifade edilir (Şekil 3).

(12)
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Şekil 3- Bir imar adasında iç parsel ile ilgili mesafeler (PD: Parsel derinliği, PC:
Parsel cephesi, BD: Bina derinliği, BC: Bina cephesi, a:Ön bahçe mesafesi, c:Arka
bahçe mesafesi, d: Komşu bahçe mesafesi, x: Bina ve parsel cephesi artım değeri).

Ancak, bir imar parseline, Tip İmar Yönetmeliğinde belirtilen minimum
bina cephe uzunlukları ve bahçe mesafeleri dikkate alınarak bir bina
yerleştirildiği takdirde; oluşan bina alanı ve parsel alanına göre yeniden
TAKS hesaplandığında, imar planında verilen TAKS değerinden küçük
değerde olduğu görülmüştür. İmar planında verilen TAKS değeri ve ilgili
parsel alanına göre bir parsele bir bina yapılmak istenirse; bina derinliği
sabit olarak alınırsa, bina cephesinin bir miktar (x) daha artırılması
gerekmektedir. Buna göre (BCi) için de (5) nolu bağıntı geçerlidir.
BCi =BCmin +x

(5)

şeklinde ifade edilir. Bu durumda parsel cephe uzunluğu (PCmak);
PCmak= d +BCi +d=2d+ BCmin+x

(13)

olarak ifade edilir. Bir iç parsele bina yaparken, bu parselden maksimum
düzeyde yararlanmak için; bina alanının (BAmak) elde edilmesinde (7) nolu
bağıntıdan yararlanılır. Oluşan parsellerin genellikle dikdörtgen şeklinde
olduğu varsayılırsa, PA;
PA=PCmak *PD= PD*(2d+BCmin+x)

(14)

şeklinde ifade edilir. (14) bağıntısından elde edilen PA, (7) bağıntısında
yerine yazılırsa;
BAmak=PD*(2d+BCmin+x)*0.35

		

(15)

ifadesi elde edilir. Parselde maksimum düzeyde oluşturulan dikdörtgen
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şeklindeki bina alanını (BAmak) elde etmek için kullanılan (10) bağıntısı
burada da geçerlidir.
(15) ve (10) nolu denklemler birbirine eşitlenerek, bina ve parsel cephesi
artım değeri x çözülür.
PD*BCmin+PD x-(a+c)*BCmin-(a+c)x=PD(2d+BCmin)*0.35+0.35PDx
X=

(a + c) B
C

min

−P
D * (0.65 * B
C min − 0.35 * (2d )
0.65 P
D − (a + c)

(16)

Planlı Alanlar Tip imar yönetmeliğinde belirtilen minimum bina
cephe uzunlukları dikkate alınarak, PD değişken kabul edilerek, muhtelif
katlı binalar için hesaplanacak BD, BC, PC’nin ve (16) bağıntısına göre X
değerlerinin formüle edilmiş hali Çizelge 2’de gösterilmiştir.

Kat Adedi

ÖBM (a)

KBM (d)

ABM (c)

Bina Derinliği BD

Bina Cephesi BC

Parsel Cephesi PC

Çizelge 2- Ayrık yapı düzeninde iç parsellerde; PD değişken kabul edilerek,
muhtelif katlı binalar için hesaplanacak BD, BC, PC’nin ve (11) bağıntısına göre X
değerlerinin formüle edilmiş hali.

4

5

3

6.25

PD-11.25

6+X

12+X

5

5

3.5

7.75

PD-12.75

9+X

16+X

6

5

4

9.25

PD-14.25

9+X

17+X

7

5

4.5

10.75

PD-15.75

9+X

18+X

8

5

5

12.25

PD-17.25

9+X

19+X

9

5

5.5

13.75

PD-18.75

9+X

20+X

Bina ve parsel cephesi
artım değeri (X)

67.50
67 .50 − 1.8 ∗ PD
P
D
00.65
.65 ∗ PD
P
D − 11.25
1 .25
114.75
114.75 − 3.4 ∗ PD
P
D
00.65
.65 ∗ PD
P
D − 12.75
12 .75
128.25
128
.25 −3.05
3.05 ∗ PD
P
D
00.65
.65 ∗ PD
P
D − 14.25
14 .25
141.75 − 2.7 ∗ PD
P
D
141.75
00.65
.65 ∗ PD
P
D − 15.75
15 .75
155
.25 − 2.35
2.35 ∗ PD
P
D
155.25
0.65
0.65 ∗ PD
P
D − 17.25
17 .25
168.75
168.75 − 2 ∗ PD
P
D
00.65
.65 ∗ PD
P
D − 18.75
18 .75

Çizelge 2’de, 4 kattan 9 kata kadar (9 kat dâhil) yapılacak iç parsellere
yapılacak binalar için, formüllerde geçen PD parsel derinliği için 20 m.’den
50 m ye kadar değerler verilerek X değerleri hesaplanmış ve Şekil 4’de
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gösterilmiştir. Şekil 3 düzenlenirken, normal parsel cephesini çok aşan
uçuk değerler dikkate alınmamıştır.

Şekil 4- İç parselde, muhtelif parsel derinlik (PD) değerleri ve muhtelif katlar için
hesaplanan bina ve parsel cephesi artım değerlerinin (X) değişimi. (grafikte örnek
olarak x4: 4 katlı yapılar için x değerleri).

2.3- Muhtelif Katlı Binalar İçin X ve Parsel Derinliğine Göre,
Bina ve Parsel Boyutlarının ve Alanlarının Değişim Grafikleri
2.3.1-Köşebaşı Parseller İçin
Ayrık ve blok nizamda bir imar adasında köşe başındaki parsellere
yapılacak muhtelif katlı yapılar için parsel derinliği (PD) için 20 m.’den
50 m.’ye kadar değerler verilmiş, muhtelif katlı binalar için Çizelge 2’de
belirtilen X değerleri dikkate alınarak;
4 katlı yapılar için parsel cephesi PC=5+6+3+X=14+X

(17)

5 katlı yapılar için PC=5+9+3.5+X=17.5+X

(18)

6 katlı yapılar için PC=5+9+4.0+X=18.0+X

(19)

7 katlı yapılar için PC=5+9+4.5+X=18.5+X

(20)

8 katlı yapılar için PC=5+9+5.0+X=19.0+X

(21)

9 katlı yapılar için PC=5+9+5.5+X=19.5

(22)
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Parsel alanı PA= : PC*PD

(23)

Bina alanı BA=0.35*PA

(24)

BC bina cephesi:
4 katlı yapılar için: 6+X

(25)

5 kattan 9 kata kadar: 9+X

(26)

BD bina derinliği: BA/BC

(27)

bağıntıları ile hesaplanmıştır.
Yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanan; PC değerlerinin değişim grafiği
Şekil 5’de, PA değerlerinin değişim grafiği Şekil 6’da, BA değerlerinin
değişim grafiği Şekil 7’de, BC değerlerinin değişim grafiği Şekil 8’de, BD
değerlerinin değişim grafiği Şekil 9’da gösterilmiştir.

Şekil 5- Muhtelif PD değerleri ve muhtelif katlar için hesaplanan parsel
cephelerinin (PC) değişimi.
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Şekil 6- Muhtelif PD değerleri ve muhtelif katlar için hesaplanan parsel
alanlarının (PA) değişimi

Şekil 7- Muhtelif PD değerleri ve muhtelif katlar için hesaplanan bina alanlarının
(BA) değişimi
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Şekil 8- Muhtelif PD değerleri ve muhtelif katlar için hesaplanan bina
cephelerinin (BC) değişimi

Şekil 9-Muhtelif PD değerleri ve muhtelif katlar için hesaplanan bina
derinliklerinin (BD) değişimi

2.3.2-İç Parseller İçin
Ayrık ve blok nizamda bir imar adasında iç parsellere yapılacak muhtelif
katlı yapılar için parsel derinliği (PD) için 20m den 50m ye kadar değerler
verilmiş, muhtelif katlı binalar için Çizelge 4’de belirtilen X değerleri dikkate alınarak;
PC parsel cephesi: 4 katlı yapılar için 12+X

(28)

5 katlı yapılar için: 16+X

(29)

6 katlı yapılar için: 17+X

(30)
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7 katlı yapılar için: 18+X

(31)

8 katlı yapılar için: 19+X

(32)

9 katlı yapılar için: 20+X

(33)

PA parsel alanı: PC*PD

(23)

BA bina alanı: PA*0.35

(24)

BC bina cephesi: 4 katlı yapılar için: 6+X

(25)

5 kattan 9 kata kadar: 9+X
BD bina derinliği: BA/BC

(26)
(27)

bağıntıları ile hesaplanmıştır.
Yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanan; PC değerlerinin değişim grafiği
Şekil 10’da, PA değerlerinin değişim grafiği Şekil 11’de, BA değerlerinin
değişim grafiği Şekil 12’de, BC değerlerinin değişim grafiği Şekil 13’de, BD
değerlerinin değişim grafiği Şekil 14’de gösterilmiştir.

Şekil 10-Muhtelif PD değerleri ve muhtelif katlar için hesaplanan parsel
cephelerinin (PC) değişimi
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Şekil 11- Muhtelif PD değerleri ve muhtelif katlar için hesaplanan parsel
alanlarının (PA) değişimi.

Şekil 12- Muhtelif PD değerleri ve muhtelif katlar için hesaplanan bina
alanlarının (BA) değişimi.
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Şekil 13- Muhtelif PD değerleri ve muhtelif katlar için hesaplanan bina
cephelerinin (BC) değişimi

Şekil 14-Muhtelif PD değerleri ve muhtelif katlar için hesaplanan bina
derinliklerinin (BD) değişimi
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3. GRAFİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ülkemizde bazı belediyelerin yaptırdığı Revizyon İmar Planı Plan
Notlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği - Plan Açıklama
Raporlarında, Meskûn Konut Alanları ve Gelişme Konut Alanlarında;
• Yeni yapılacak ifrazlarda köşe başında en az parsel cephesinin 15.00 m.,
• Ara parsellerde 13.00 m, minimum parsel alanının 300 m2 -500 m2 ve
• Minimum parsel derinliğinin 20 m den aşağı olmayacağı ifade
edilmektedir (URL_1; URL_2).
Grafiklerin değerlendirilmesinde bu kriterler de göz önünde bulundurulmuştur.

3.1- Köşe başı Parseller İçin
2.3.1 Bölümünde belirtilen grafiklerin değerlendirme sonuçları Çizelge
3’de gösterilmiştir.
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Çizelge 3- Köşe başı parseller için optimum boyutta parsel ve bina alan ve boyut
önerileri.
Kat Adedi

Önerilen tabanda yapılacak daire sayısı ve daire alanı sınırları
Önerilen tabanda ikili 94- 98 m2’lik daireler
Min
Mak
PD

4

Mak.
Min.
PC

PA
Parsel
Alanı

BA
Bina
Alanı

PD

7

8

BA

BC

BD

Önerilen tabanda ikili 113-140 m2’lik daireler veya tabanda üçlü 67 - 85 m2’lik daireler
24.00 33.55 805.25 281.84
Önerilen Ortalama Parsel ve Bina Boyutları
39.00 17.71 690.61 241.71 33.00 19.78
652.87
228.50
11.28
20.25
25.23
17.96

681.32
682.48

238.46
238.87

16.73
9.46

14.25
25.25

Önerilen tabanda ikili 135-146 m2’lik daireler veya tabanda üçlü 90 - 97 m2’lik daireler
29.00 28.86 836.91 292.92
Önerilen Ortalama Parsel ve Bina Boyutları
46.00 18.26 839.91 293.97 37.00 20.89
773.04
270.56
11.89
22.75
30.00
50.00

36.10
19.42

Önerilen tabanda dörtlü 78.5-95 m2’lik daireler
1083.0 379.05
Önerilen Ortalama Parsel ve Bina Boyutları
971.25 339.94 40.00 22.48
899.00
314.66
12.98
24.25

Yaklaşık aynı parsel alanında farklı 33.00
48.00
boyuttaki parseller
35.00
50.00

32.27
21.48

31.00
34.00

47.41
34.54

35.00
50.00

42.66
23.86

28.75
19.83

948.75
951.84

332.06
333.14

19.25
10.33

17.25
32.25

Önerilen tabanda dörtlü 85 - 100 m2’lik daireler
1130.0
395.3
Önerilen Ortalama Parsel ve Bina Boyutları
1074.0
375.8 43.00 24.06
1035.0
362.0
14.06
25.75
Önerilen tabanda dörtlü 102.5 – 128.5 m2’lik daireler
1470.0
514.0
Önerilen Ortalama Parsel ve Bina Boyutları
1174.0
411.0 32.50 39.35
1279.0
448.0
29.35
15.30

Yaklaşık aynı parsel alanında farklı 37.00
50.00
boyuttaki parseller

9

PA

PD=25.0 PC=22.0 PA=550.0 BA=192.5 BC=14.0 BD=13.75
31.0
17.75
550.34
192.62
9.75
19.75

Yaklaşık aynı parsel alanında farklı 27.00
38.00
boyuttaki parseller

6

PC

24.00 23.45 562.75 196.96 28.00 19.28
539.87
188.95
11.28
16.75
34.00 16.77 562.95 199.58
2
2
Önerilen tabanda ikili 101- 127 m ’lik daireler veya tabanda üçlü 67 - 85 m ’lik daireler
33.00 16.52 578.27 202.39
Önerilen Ortalama Parsel ve Bina Boyutları
50.00 14.59 729.40 255.29 42.00 15.33
643.73
225.31
7.33
30.75
Yaklaşık aynı parsel alanında
farklı boyuttaki parseller

5

Önerilen Ortalama Parsel ve Bina Boyutları

29.04
21.48

1074.6
1073.8

376.12
375.81

19.04
11.48

19.75
32.75

Önerilen tabanda dörtlü 103 - 130 m2’lik daireler
1493.0
522.0
Önerilen Ortalama Parsel ve Bina Boyutları
1193.0
418.0 42.00 28.55
1200.0
420.0
18.05
23.25

Yaklaşık aynı parsel alanında farklı 43.00
49.00
boyuttaki parseller

27.68
24.25

1190.0
1188.0

416.5
416.0

17.18
13.75

24.25
30.25
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3.2- İç Parseller

2.3.2 Bölümünde belirtilen grafiklerin değerlendirme sonuçları Çizelge
4’de gösterilmiştir.
Çizelge 4- İç parseller için optimum boyutta parsel ve bina alan ve boyut önerileri
Kat Adedi

Önerilen tabanda yapılacak daire sayısı ve daire alanı sınırları
Önerilen tabanda ikili 70 - 90 m2’lik daireler
Min.
Mak.
PD

4

Mak.
Min.
PC

PA
BA
Parsel Bina
Alanı Alanı

21.00 24.38 511.88 179.0
37.00 12.07 446.59 156.3

Önerilen Ortalama Parsel ve Bina Boyutları
PD
29.00

PC
14.01

PA
406.4

BA
142.0

BC
8.01

BD
17.75

Yaklaşık aynı parsel alanında PD=23.0 PC19.05 PA=438.2 BA=153.4 BC13.05 BD=11.75
36.0
12.22
440.0
1154.0
6.22
24.75
farklı boyuttaki parseller
27.00 20.78
33.00 16.29
5

7

8

9

Önerilen tabanda ikili 94 - 98 m2’lik daireler
196.4
Önerilen Ortalama Parsel ve Bina Boyutları
188.2 29.50
18.21
537.20
188.0
11.21
16.77
Önerilen tabanda ikili 67 - 87 m2’lik daireler

23.00

32.61

750.0

262.5

26.00

22.35

581.0

203.0

27.00 30.91
41.00 17.26
6

561.0
537.7

834.5
707.6

Önerilen Ortalama Parsel ve Bina Boyutları
24.50

25.90

635.0

222.0

18.90

11.75

Önerilen tabanda üçlü 80 - 97 m2’lik daireler
292.0
Önerilen Ortalama Parsel ve Bina Boyutları
247.6 33.00
20.83
687.5
240.6
12.83
18.75

Yaklaşık aynı parsel alanında farklı
boyuttaki parseller

31.00

22.71

704.0

246.4

14.71

16.75

41.00

17.26

707.6

247.6

9.26

26.75

Önerilen tabanda dörtlü 74 – 97.5 m2’lik daireler
29.00 38.47 1115.5 390.0
Önerilen Ortalama Parsel ve Bina Boyutları
50.00 18.40 920.15 322.0 39.00
21.80
850.0
297.5
12.80
23.25
Yaklaşık aynı parsel alanında
farklı boyuttaki parseller

32.00
50.00

28.96
18.40

926.7
920.15

324.4
322.0

19.96
9.40

16.25
34.25

Önerilen tabanda dörtlü 90 - 98 m2’lik daireler
35.00 32.27 1130.0 395.3
Önerilen Ortalama Parsel ve Bina Boyutları
50.00 21.48 1074.0 375.8 43.00
24.06
1035.0
362.0
14.06
25.75
Yaklaşık aynı parsel alanında
farklı boyuttaki parseller

37.00
50.00

29.04
21.48

1074.6
1074.0

376.12
375.81

19.04
11.48

19.75
32.75

Önerilen tabanda dörtlü 108 – 122.5 m2’lik daireler
37.00 37.88 1401.0 490.0
Önerilen Ortalama Parsel ve Bina Boyutları
50.00 25.00 1250.0 437.5 42.00
29.91
1256.0
440.0
18.91
23.25
Yaklaşık aynı parsel alanında
farklı boyuttaki parseller

42.50
50.00

29.44
25.00

1251.0
1250.0

438.0
437.

18.44
14.00

23.75
31.25
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4. SONUÇLAR

Yerleşme alanlarında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre, yönetmelikte belirtilen minimum boyutta bina cephesi ve bahçe mesafeleri
dikkate alınarak; bina alanı=TAKS*parsel alanı eşitliğini sağlayacak şekilde
ayrık ve blok yapı nizamlarında dört kattan dokuz kata kadar yapılacak binalar için parselasyon çalışmalarında;
• Çizelge 3 ve Çizelge 4’de genel olarak, kat adetleri itibariyle parsel
cepheleri ve parsel derinlikleri değerlendirildiğinde; kat adedi arttıkça parsel cephesinin ve parsel derinliğinin de artış gösterdiği,
bunlara paralel olarak yapılacak bina cephesinin ve bina derinliğinin
arttığı görülmektedir.
• Çizelge 3 ve Çizelge 4’de yaklaşık aynı parsel alanında farklı boyuttaki parsellerin cepheleri ve derinlikleri değerlendirildiğinde; parsel
derinliği, büyük değerde seçilirse parsel cephesinin azaldığı, parsel
derinliği biraz küçük değerde seçildiğinde parsel cephesinin bir miktar artış gösterdiği görülmektedir.
• Bir imar adasında köşe başında ve iç kısımda oluşacak parseller için,
bina ve parsel cephesi artım değerleri hesaplanmıştır. Çizelge 3 ve
Çizelge 4’de belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılacak parselasyonda; parselde alan ziyan edilmeden, bina alanı için verilen TAKS
değerinden azami derecede yararlanılacaktır.
• Daha önce tarımsal alan konumunda olan yerler, artan nüfusun konut ihtiyacını karşılamak amacıyla belediyeler tarafından imar planlarında konut alanı haline getirilmektedir. Bu tür alanlarda yapılacak
parselasyon çalışmalarında, planda belirtilen TAKS’a göre parsel alanından azami derecede yararlanmak için Çizelge 3 ve Çizelge 4’deki
bilgiler göz önünde bulundurulmalıdır.
• Toplu Konut alanlarında yapılacak parselasyon çalışmalarında; imar
planından TAKS ve KAKS değerlerine göre belirlenen kat adetleri
itibariyle yapılacak binanın taban alanı dikkate alınarak, oluşturulacak uygun durumdaki parsellerin ve binaların boyutları hakkında
gerekli bilgiler Çizelge 3 ve Çizelge 4’den sağlanabilir.
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TÜRKİYE DEKİ YENİLEME KADASTROSU
YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF METHODS OF TURKEY RENEW
CADASTRE
Fazıl NACAR1
ÖZET
Ülkemizde ilk tesis kadastrosu uzun yıllar almış bu nedenle gerek ölçü yöntemlerindeki değişim ve gerekse de mevzuat ve idari yapıdaki değişim nedeniyle
üretilen paftalar farklı sistemlerde oluşmuştur. Özellikle 5304 sayılı kanundan sonra kırsal alanda çok hızlı bir yenileme kadastrosu yapılmış (22-a) ve yapılmaya devam etmektedir. Son yıllarda ki yenileme faaliyetleri ise şehir merkezlerinde 3402
sayılı yasanın EK.1 maddesine göre sayısallaştırma yoluyla yapılmaya başlanmış ve
devam etmektedir. Şehir merkezlerinde ki paftalar genelde prizmatik alımla üretilmiş koordinat hesaplamaya hazır paftalardır. Ancak şehirlerin büyümesi nedeniyle
önce kadastrosu köy olarak yapılmış bir çok alan şehre dahil olarak mahalle statüsüne kavuşmuş ve yapılaşmaya konu olmuştur. Ayrıca şehirlerde tesis kadastrosundan sonra değişiklik işlemleri de kırsala göre daha fazladır ve daha fazla değişime
uğramıştır. Dolayısıyla sayısallaştırmaya göre yapılan yenilemede, grafik paftalar,
yerel koordinat sistemine göre ya da fotogrametrik üretilmiş çizgisel paftalarla ve
bunlar üzerinde yapılan değişikliklerle uğraşmak gerekmektedir.
Bu çalışmada farklı yöntemlerle üretilmiş paftalardan yapılan sayısallaştırma
yoluyla yenileme kadastrosu ile 22-a yöntemiyle yapılan yenileme kadastrosu karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Buna göre yenileme yöntemlerinin kadastrodan
bekleneni saylayamadığı ancak 22-a yöntemiyle yapılan yenilemenin, EK.1 e göre
yapılan sayısallaştırma yoluyla yenilemeye göre daha kapsamlı ve çözüm odaklı
olduğu kanaatine varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: kadastro, Sayısallaştırma, sınır tanımları, yenileme

ABSTRACT
In our country, the first facility cadastre has taken many years, therefore, the
production of the maps has occurred in different systems due to the change in the
Especially after Law No. 5304, a very rapid renovation cadastre was built in the rural
area (22-a) and continues to be built.measurement methods and also the change in
the legislation and administrative structure. Renewal activities in recent years have
started and are being carried out in city centers by means of digitization according
to Article 1 of Law No. 3402. Dots in city centers are generally ready to calculate
1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ fazilnacar@osmaniye.edu.tr
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the coordinates produced by prismatic reception. However, due to the growth of
the cities, the cadastral work was carried out in the village status, many areas have
become the neighborhood status and subject to construction.. Moreover, in cities,
the process of change after the facility cadastre is also more than that of the rural
and has changed much. Therefore, it is necessary to deal with graphic maps, local
coordinate system or photogrammetric linear maps and the changes made in them
in the renewal study according to EK 1.
In this study, the renewal cadastre with the 22-a method was compared with
the cadastral revision by digitization made by different methods. According to
this, it can be concluded that the renewal methods can not be estimated from the
cadastre, but the renewal made with the 22-a method is more comprehensive and
solution oriented than the renewal by the digitization made according to EK.1.
Keywords: Boundary Definitions, Cadastre, Digitization, Renewal

1.GİRİŞ
Kadastro; en basit anlamı ile taşınmaz malların geometrik ve hukuki
durumunun belirlenmesi ve gösterilmesidir. Uluslararası Kadastrocular
Birliği (FIG) kadastroyu; “Toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmenin yerine getirilmesinde temel işlevi olan, arazi ve emlak mülkiyet haklarının
anayasal güvencesini garanti eden, toprak ve yapılar hakkındaki çeşitli bilgilerin korunmasını sağlayan bilgi sistemi” olarak tanımlanmaktadır (Anonim, 2006; Nacar, 2015).
Bazı bilim adamları “ikinci kadastronun” yanlış bir tabir olduğu, kadastronun numaralandırılmasının doğru olmadığı ve kadastronun “sürekli ve
yaşatılması gereken” bir yapı olduğunun dile getirmişlerdir. “ikinci kadastro” ülkenin gereksinimleri de dikkate alınarak yeni bir içerik ve kapsamla
belirlenmiş standartlarda, doğruluğu yüksek, güncel bilginin toplanması ve
parsel tabanlı bilgi sistemi içerisinde ilişkilendirilmeleri ve kullanıcılara sunumu çalışmaları olarak tanımlanmaktadır (Demirel ve Sarı, 2007)
“Kadastro 2014, arazinin tüm yasal durumlarını, kamusal hak ve kısıtlamaları gösterecektir” şeklinde tanımlanmıştır (Kaufmann & Steudler,
2003). Bu kısıtlamalar yer yüzeyinin/arazinin altından üzerinde bazı haklar
oluşturabilmektedir. Maden hakları ya da hava mânia sahaları bunlara örnek olarak gösterilebilir. Tüm bu yasal hakların 3B ve zaman faktörünün de
hesaba dâhil edildiğinde 4B (3B+zaman) olarak tanımlanması kaçınılmaz
olmaktadır (Nişancı, 2013)
Gayrimenkul kadastrosunun bizzat kendisi, müşterinin ihtiyaçlarına
göre değişecek şekilde farklı rollere bürünebildiğinden, değişikliklere tabidir. Bu durum var olan nesnelere yeni özelliklerin eklenmesi ya da direkt
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olarak yeni bir türde nesnelerin eklenmesini gerektirebilir. Bu gibi bir bilgi,
gayrimenkul pazarı için çok önemli bir destektir. Örneğin, tanımlanmış bir
zaman diliminde aynı nesne ile ilgili birkaç işlemi kaydederek, fiyat değişikliklerindeki trendlerin gözlemlenmesine imkan sağlayabilir (van Oosterom et al., 2006; Siejka et al., 2014)
Arazi Bilgi Sistemi projelerinin başarıya ulaşabilmesi için tapu sicil ve
kadastro bilgilerinin yeterli kapsam ve doğrulukta derlenmesi, değerlendirilmesi, uluslararası ve ulusal standartlarda oluşturulması ve ileri teknolojilerin sağladığı imkânlarla donatılmış bilgi sistemi olarak kullanıma
sunulması zorunluluğu vardır. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi(TAKBİS),
böyle bir zorunluluk ve ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkmıştır. TAKBİS projesi
“Kadastro 2014” ün Türkiye’de hayata geçirilmesi için vazgeçilmez bir adım
ve temel bir projedir(Çay ve Ark., 2007).
Yenileme ifadesi olması gereken anlamıyla; birçok kullanım alanına hitap edecek bir kadastro yapısının (arazi bilgi sistemi) oluşturulması, yaşatılması ve belli periyotlarla güncelleştirilmesi çalışmasını içeren teknik,
hukuki, idari etkilerinin tümü olarak algılanması gerekir (Sarı, 2009).
Dikici (2011), ‘kadastro paftalarının güncellenmesi’ uygulamalarında
karşılaşılan teknik sorunları göstermek amacıyla yenileme çalışmaları incelemiş sınırlandırma hataları, yüzölçüm hataları, çizim hataları ve hesap
hataları incelenerek kadastro, yenileme, sayısallaştırma ve güncelleştirmeyle ilgili değerlendirmeler yapmıştır.
Pınar ve Çay (2005), mülkiyet problemlerinin çözümünde problem kaynaklarının tespiti, mevcut mevzuatların incelenmesi ve problemlere göre
mevzuata uygun çözüm metotların karşılaştırması ve karşılaştırmada proje planlama tekniklerinin kullanılması konularını incelemişlerdir. Çözüm
metotlarının uygulanmasında karşılaşılabilecek sorunlar ve problemlere
uygun metotların seçimleri örnekler üzerinde irdelenmiştir.
Kibaroğlu ve Şişman (2009), yenileme çalışmalarından önce yürürlükte
Yenileme Kanununun ihtiyaçlara cevap verebilecek hale getirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
Yıldız (2012), yürütülen yenileme çalışmalarının gelecekte kadastrodan
beklentileri karşılamayacağı, arazi yönetimine hizmet eden çok amaçlı kadastroya yönelik bir sisteme ihtiyaç vardır.
Enemark 2012, kadastronun zamanla, küresel ajandada ve arazi yönetimini destekleyen daha geniş bir kavram olan arazi yönetim sistemlerine
nasıl değişip geliştiğini anlamayı kolaylaştırır. Arazi uzmanları ve FİG in
rolü bu bağlamda vurgulamıştır.
Oosterom vd. 2013, arazi yönetim modelinde son gelişmeleri anlatmaktadır. İsviçre ISO sekreteryası tarafından 1 Aralık 2012 tarihinde yayınlanan
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ISO 19152 uluslararası standardı arazi yönetim sistemi standardını tanımlamaktadır. Arazi yönetim sistemi standardını oluşturmuşlardır.
Çolak 2013, mekansal veri üretiminde nicelik ve niteliksel kalite, gelişen
teknoloji ile beraber arttığını belirtmiştir. Bu maliyetlerin tam anlamıyla
ortaya koyulmadığı, iyi yönetilmediği ve güncel bilgilere anında ulaşılmadığı durumlarda dezavantajlara dönüşebildiğini belirtmiştir.
Ülkemiz kadastro alanında görülen sorunların başında, kadastronun yapım tekniği ile ilgili sorunlar gelmektedir. Kadastro yapım yöntemlerine göz
atıldığında bunların sayısal, kutupsal, grafik, fotogrametrik, prizmatik ve foto
plan olmak üzere farklı türlere ayrıldığı bilinmektedir( Çağatay U., 2012)
Mülkiyet problemlerinin çözüm metotlarının incelenmesinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18 Maddesi uygulamalarından ve Kırsal alan düzenlemelerinden (3083 S.K. ve 5403 S.K.) söz edilebilir. Bu çözüm metotlarının
uygulanması ile mülkiyet problemleri mekânına ve kaynağına göre büyük
ölçüde kaldırılacak, kadastro paftaları ve tapu sicil kayıtları değiştirilecektir. O halde bu iki çözüm metodu da bir anlamda ikinci kadastronun işlevini yerine getirecektir .(Pınar K. ve Çay T., 2015)
Ülkemizde üretilen 521.537 adet kadastro haritasının 110.817 (%21,2)’si
yerel koordinat sisteminde üretilirken, 97.154 (18,6)’ü ise bir koordinat
sistemine dayanmamaktadırlar (Bakıcı S.,2015). Bu haritaların araziye
uygulama kabiliyetleri ya yoktur, ya da tartışmalıdır. Kadastro çalışmalarının sonucunda hangi altlık kullanılırsa kullanılsın, eskir, yıpranır, ömrünü doldurur. Çünkü paftalar arşiv belgesi değildir, kullanılan belgelerdir
(.Köktürk E.,2009) Eskimiş, günümüzün gereklerini yerine getiremeyen
kadastro verilerinin oranı, toplamın içinde % 60’tır (.Köktürk E., ve Bakırtaş T.,2009)Ama bunlar, mülkiyet tüzesi anlamında, tüzel varlıklarını
sürdürmektedirler. Bugün bu sorunların sürmesi, Türkiye Kadastrosunun
çağdaşlığını tartışmalı duruma düşürmektedir .(Köktürk E., 2009)
Türkiye’de kadastro hizmetinin tüm ülke coğrafyasına götürülmesi, eskiyen ve günün gereksinimlerini karşılayamayan kadastro verilerinin yenilenmesi, kadastronun tüm verilerinin mekansal bilgi sistemlerinin zorunlu
altyapı verileri olarak kabul edilmesi, bunların yasal dayanaklara kavuşturulması, bu verilerin yaşatılması ve sürekli güncel tutulması düzeneklerinin
kurulması, koordinat sistemi-altlık-ölçek farklılıklarının giderilmesi, veri
üretim ve değişim standartlarının oluşturulması, verilerin güvenilirliğinin
ve kalitesinin yükseltilmesi en temel hedefler olarak ortaya çıkmaktadır
(Köktürk E., 2009).
Kadastro, tanım olarak zamanla değişime uğramış teknoloji ile birlikte
taşınmaz hakkındaki tüm bilgiler (haklar, yükümlülükler, vs.) uydu ve uzay
teknolojisi, internet teknolojisi sayesinde gerek görsel olarak ve gerekse bilgi olarak kullanıcısının hizmetine daha kolay ve hızlı bir şekilde erişebilir
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hale gelmiştir. Bu bağlamda ülkemizde mevzuatımıza mekânsal bilgi siteminin alt yapısını kurmak görevi TKGM ye verilmiştir.
Mevzuattaki değişim sayesinde TKGM hızla mekânsal bilgi sisteminin altyapısını kurmak amaçlı olarak Kadastro yenileme faaliyetlerine başlamıştır.
Ülkemizde yenileme faaliyetleri olarak,2589 sayılı kanunla yapılan yenileme çalışmaları (1983-2005)- 22-a yönetmeliği ile yapılan yenileme çalışmaları (2005-devam ediyor), Hataların düzeltilmesi yoluyla yapılan yenilemeler(41. Madde),Sayısallaştırma yoluyla yapılan yenilemeler (3402 sayılı
yasanın EK.1 maddesi) şeklinde sınıflandırılabilir.
1983 yılında çıkan 2859 sayılı yenileme yasası 2005 yılına kadar yürürlükte kalkmıştır. Bu kanuna göre 2005 yılına kadar 435639 parsele yenileme
yapılmıştır
2005 yılında çıkarılan 5304 sayılı yasa ile birlikte 22-a maddesine göre
yenileme faaliyetlerine hız verilmiştir. Modernizasyon Projesi (TKMP) kapsamında Dünya Bankası kaynakları ile 4.671 birim 4.888.032 parselin 22-a
ihalesi yapılmış olup, 4.671 birim 4.766.315 parselde çalışmalar tamamlanmıştır. Devam eden projelerin de 2017 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir.(URL)
Hataların düzeltilmesi yoluyla yapılan yenileme çalışmaları kadastro yasasının 41. Maddesi ve 1458 sayılı genelgeye göre yapılmaktadır.
Sayısallaştırma yoluyla yapılan yenileme 5304 sayılı Kanunla değişik 3402
sayılı Kanunun Ek 1 inci Maddesine göre, kadastro paftalarının sayısallaştırılmasında, sayısal harita niteliğinde olmayan; tapulama/kadastro sonucu
üretilen paftalar ile bunlar üzerinde yapılan değişiklik işlemleri ile oluşan
parsellerin bulunduğu paftaları kapsamaktadır.
Bu çalışma da farklı yöntemlerle ilk tesis kadastrosu prizmatik ve takeometrik yöntemle üretilmiş koordinat içermeyen grafik paftalar ve bu paftalardaki değişimle yerel koordinat sistemiyle açılmış değişiklik işlemleri
gerçekleşmiş bölgelerin sayısallaştırma çalışmaları incelenmiştir. Diğer yenileme kadastro faaliyeti olan 22-a ile karşılaştırılmıştır.

2. METARYAL METOD
2.1. OSMANİYE İLİ MERKEZ İLÇE YAVERİYE MAHALLESİ
Çalışma bölgesi olan Yaveriye köyünün ilk tesis kadastrosu (tapulama)
çalışmaları 1954 yılında grafik yöntemle yapılmıştır. İlk tesis kadastrosu
esnasında pafta:6 adıyla pafta açılmıştır.
3402 sayılı kadastro kanununun Ek.1 maddesine si gereği sayısallaştırılan Yaveriye köyü 816-817-818-819-820-823-824-911-912-913-971-
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974-975976-977 978-979-980-981-1703 ve 2020 numaralı parsellerin yeni
mahalle taksimatına göre Osmaniye Belediye sınırlarında Yıldırım Beyazıt
mahallesinde kalmaktadır. Osmaniye Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılan sayısallaştırma çalışmalarında söz konusu parsellere 2275 ada 1den
21 kadar numara verilmiştir.
Osmaniye Kadastro müdürlüğü tarafından düzenlenen sayısallaştırma
ada raporuna göre:
1986 ve 1988 yıllarında prizmatik yöntemle yapılan ve 816-817-818-819820-823-824-911-912-913-971-974-975-976-977-978-979-980-981-1703 ve
2020 numaralı parsellerin oluşmasını sağlayan ifraz işleminde 4194/1, 4186,
4124, 4187 numaralı mevzi koordinatlı ve ifraz işleminde tesis edilen poligonlar kullanılmış ve bu poligonlara göre işlemler yapılmıştır. Pafta tersimatı
kontrol edildiğinde 823 ve 824 nolu parsellerde tersimat hatası bulunduğu
görülmüştür. Ayrıca sayısallaştırma ada raporunda belirtilen dönüşüm parametrelerinden elde edilen parsel köşe noktalarının koordinatları ile ITRF96
sisteminde CORS ile yapılan zemin alımı ve daha önce yapılmış olan hâlihazır haritaların elektronik ortamda çakıştırılması sonucunda ada ve parsel
köşelerinde 1 ila 1,5 metre arasında değişen kaymalar tespit edilmiştir. Dönüşüm parametrelerinden elde edilen koordinatlarla aplikasyon işlemi yapıldığında da zemin ile uyuşmadığı ve parseller arasında tecavüzler olduğu
tespit edilmiştir. Hatanın ifraz işlemi sırasında tesis edilen mevzi imar koordinatlı poligonlardan kaynaklandığı, görülmektedir.
816-817-818-819-820-823-824-911-912-913-971-974-975976-977 978979-980-981-982-1703 ve 2020 numaralı parsellerin bulunduğu yerin kadastro sırasında 167 numaralı parsel olarak sınırlandırıldığı ve 150 000,00
m² miktarında tapuya tescil edildiği tespit edilmiştir. Daha sonraki yıllarda
167 numaralı parsel birçok kez ifraz edilmiş olup bu ifrazlar grafik pafta
üzerinde yapılmıştır. 1986 yılında ise (167 nolu parselden gelen) 620 numaralı parsel 144 adet parsele ifraz edilerek 730’dan başlanıp 873’e kadar parsel
numarası verilmiş ve bu işlem tapu müdürlüğünde 08.12.1986 tarihinde
2597 yevmiye ile tescil edilmiştir. Yine 583 nolu parsel 1988 yılında ifraz
edilerek 911’den başlayıp 982’ye kadar parsel numarası verilerek 29.02.1988
yılında 513 yevmiye ile tescil edilmiştir. 1986 ve 1988 yılında yapılan ifraz
işlemleri prizmatik yöntemle yapılmış, parsellere mevzi koordinat sistemine dayalı imar koordinatları verilmiş, ifraz işleminden sonra 6/1 numaralı
mevzi koordinat sisteminde pafta açılmış ve yeni oluşan parseller bu paftaya çizilmiştir. Yeni oluşan ve sayısallaştırmaya konu 816-817-818-819820-823-824-911-912-913-971-974-975976-977-978-979-980-981-1703 ve
2020 numaralı parseller 21 parselli bir ada oluşturmaktadır.
Bu adanın tamamının mahalle taksimatına göre Osmaniye ili Merkez
ilçe Yıldırım Beyazıt Mahallesi sınırları içerisinde kaldığı tespit edilmiştir.
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Bu nedenle sayısallaştırması yapılan 816-817-818-819-820-823-824-911912-913-971-974-975-976-977-978-979-980-981-1703 ve 2020 numaralı
parsellerin bulunduğu adaya Osmaniye Merkez mahalleleri ada izleme cetvelindeki verilecek olan 2275 ada numarası verilmiştir.
2275 numaralı ada 21 parselden oluşmaktadır. Sayısallaştırma işlemi
GRS80 Datumunda ITRF96 koordinat sistemine göre yapılmıştır. Kontrol
ölçüleri CORS-TR ölçü sistemi ile yapılmıştır. Mevzi koordinat sisteminden Ülke (ED50) koordinat sistemine dönüşüm için, Osmaniye kadastro
Müdürlüğü tarafından Osmaniye merkez için kullanılan ve N.1, N.2, N.3
ve N.4 numaralı noktalardan oluşan dönüşüm parametresi, ED50 koordinat sisteminden ITRF96 koordinat sistemine dönüşüm için ise OSM-MRK2 22-A çalışmalarında oluşturulan ve N3510012, N3620013, N.370539,
HGK376, N3630080, N3610001, N360599, N360600, N360601, N36-G001,
N.30, N3610002, N3620012, N3630079, N.48, N3630084, N3610005,
N363H037 ve HGM10207 numaralı noktalardan oluşan dönüşüm parametreleri kullanılmıştır. Sayısallaştırma sonucu oluşan duruma göre parsel
köşe noktalarına 22750001 den başlanarak 22750049 a kadar olan kırık numaraları verilmiştir.
Sayısallaştırma işlemine konu parselleri oluşturan ve prizmatik yöntemle 1986 ve 1988 yıllarında yapılan ifraz işlemindeki ölçü değerleri esas
alınarak oluşturulan kadastro durumunun zemin alımı üzerine komple bir
şekilde kaydırılmak suretiyle çakıştırılması ve hata sınırı içerisindeki farklılıkların giderilmesi sonucunda geçici koordinatlar elde edilmiştir. Yapılan
kontroller ve incelemeler neticesinde de iyileştirilmiş ve kesin koordinatlar
elde edilmiştir. Bu koordinatlara göre yapılan alan hesaplarında tecviz miktarını aşan yüzölçümü hatası bulunmamaktadır.
Eski yaveriye köyü 824 nolu parsel sayısallaştırmadan sonra yıldırım
beyazit mahallesi 2275 ada 8 no lu parsel olmuştur. Mavi ile gösterilen sınır plandaki eski sınırdır. Sarı ile gösterilen sınır ise sayısallaştırma sonucu
oluşmuş yeni sınır olup, parselin şekli ve yüzölçümü değişmiştir. Yüzölçümü 225 m2 iken 235.29m2 olarak yeniden hesaplanmıştır.
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Resim 1. Yaveriye 2275 ada sayısallaştırma krokisi

yukardaki şekilde sayısallaştırma sonucu oluşan son durum gösterilmiştir.
Söz konusu parselin içerisinde yapı bulunmakta olup sayısallaştırma
neticesinde parselin cinsi değiştirilmemiştir. Sınırlarda hem güneye hem
de doğuya doğru kaymalar olmuştur. Parselin 913 iken alanı 301 m2 iken
sayısallaştırma sonrasında 310,51 m2 olarak hesaplanmıştır. Parselin içinde ki temel değişerek yapı tamamlanmıştır. Yenilemede ölçülmüş, ancak
kadastroda gösterilmemiştir.

2.2 OSMANİYE İLİ MEREKEZ İLÇE YENİ MAHALLE
3402 sayılı yasanın Ek 1. Maddesine göre müdürlüğümüz tarafından
2016 yılı çalışma programına alınan Yenimahalle sayısallaştırma çalışması
771, 772, 773, 774, 775, 1455, 1456,1457, 1799, 1800, 1823, 1824, 2100,
2116, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270 ve 2271 nolu adaları kapsamaktadır.
Yenimahalle 2267 ada 1-2-3-4 numaralı parsellerin evveliyatı 1988
yılında 411 ada 5 numaralı parsel 130 adet parsele ifraz edilerek 2267 nolu
adaya 411 ada adaya 74, 73, 68 ve 67 nolu parsel numaraları verilmiş ve
bu işlem tapu müdürlüğünde 04.04.1988 tarihinde 887 yevmiye ile tescil
edilmiştir. 1988 yılında yapılan ifraz işlemi prizmatik yöntemle yapılmış,
parsellere mevzi koordinat sistemine dayalı imar koordinatları verilmiş,
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ifraz işleminden sonra 52-53/1 numaralı mevzi koordinat sisteminde pafta
açılmış ve yeni oluşan parseller bu paftaya çizilmiştir. İfraz işleminden sonra
oluşan parseller günümüze kadar herhangi bir değişikliğe uğramamıştır.
Yeni oluşan ve sayısallaştırmaya konu 2267 ada 1-2-3-4 numaralı parseller 4 parselli bir ada oluşturmaktadır.
Dönüşüm parametrelerinden elde edilen koordinatlarla aplikasyon işlemi yapıldığında da zemin ile uyuşmadığı ve parseller arasında tecavüzler
olduğu tespit edilmiştir. Hatanın ifraz işlemi sırasında tesis edilen mevzi
imar koordinatlı poligonlardan kaynaklandığı, bu poligonların yapılaşma
nedeni ile zeminde bulunmadıkları tespit edilmiş olup, yine yapılaşmanın
ve değişikliğin çok olması nedeni ile ihya edilip kontrolü yapılamamıştır.
Sayısallaştırma işlemine konu parselleri oluşturan ve prizmatik yöntemle
1988 yılında yapılan ifraz işlemindeki ölçü değerleri esas alınarak oluşturulan kadastro durumunun zemin alımı üzerine komple bir şekilde kaydırılmak suretiyle çakıştırılması ve hata sınırı içerisindeki farklılıkların giderilmesi sonucunda geçici koordinatlar elde edilmiştir. Yapılan kontroller ve
incelemeler neticesinde de iyileştirilmiş ve kesin koordinatlar elde edilmiştir. Bu koordinatlara göre yapılan alan hesaplarında tecviz miktarını aşan
yüzölçümü hatası bulunmamaktadır.
Değişiklikler sonucu oluşan kadastro durumun mevzi koordinatları ve
dönüştürülmüş ITRF96 koordinatları, alan hesapları, zemin ile çakıştırılmış ve kaymaları gösteren durum ve sayısallaştırma sonucunda oluşan durumu gösterir kroki düzenlenmiştir

Resim 2. 2267 nolu adanın eski ve yeni hali

Şekilde eski 411 ada 73 ve 74 nolu parsel sayısallaştırmadan sonra 2267
ada 1 ve 2 parsel numarasını almıştır.1988 yılında prizmatik yöntemle
yapılan ve 2267 ada 1-2-3-4 numaralı parsellerin oluşmasını sağlayan ifraz

136

MÜHENDİSLİK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

işleminde 3737, 4099, 4100 numaralı mevzi koordinatlı ve ifraz işleminde
tesis edilen poligonlar kullanılmış ve bu poligonlara göre işlemler
yapılmıştır. Pafta tersimatı kontrol edildiğinde tersimat hatası bulunmadığı
görülmüştür. Ancak sayısallaştırma ada raporunda belirtilen dönüşüm
parametrelerinden elde edilen parsel köşe noktalarının koordinatları ile
ITRF96 sisteminde CORS ile yapılan zemin alımı ve daha önce yapılmış olan
hâlihazır haritaların elektronik ortamda çakıştırılması sonucunda ada ve
parsel köşelerinde 1,5 metreye varan kaymalar tespit edilmiştir. Şekilde sarı
ile gösterilen sayısallaştırma sonucu oluşan sınırdır. Kırmızı ile gösterilen
sınır ise tesis kadastrosundan sonra değişiklik işlemleriyle oluşan prizmatik
alımla oluşturulmuş sınırdır. Kayıklık şekilde gözükmektedir.2267 ada 1
nolu parsel 275 m2 iken sayısallaştırma sonucunda 275.48m2 olmuş 2 nolu
parselse 290m2 iken 293.10 m2 olarak hesaplanmıştır. Alan değişimi tevciz
sınırları içerisindedir.
Tesis kadastrosunda ve değişiklik işlemleri sırasında bina bulunmayıp
daha sonra parsel içerisine binalar yapılmış ve bu binalar kadastroda
gösterilmemiştir.2267 ada 1 nolu parsel içerisinde 2 katlı 2 nolu parsel de
ise tek katlı yapı bulunmamaktadır. Yapılar yola tecavüzlüdür.
Yapılan çalışma sayısallaştırmadan daha çok hatalı olarak koordinatlandırılan yerlerin bu yöntemle yeniden koordinatlandırılmasından ibarettir.
İfraz işlemi sırasında kullanılan poligon noktalarının gerek koordinatındaki hatalar ve gerekse dönüşümsel sorunlar nedeniyle oluşan sorunların
çözümü için bu çalışmanın yapıldığı anlaşılmaktadır.

2.3. OSMANİYE İLİ KADİRLİ İLÇESİ YUKARIÇIYANLI
KÖYÜ
Osmaniye ili Kadirli İlçesi Yukarıçiyanlı Köyü, Semerciler mevkii 386,
385, 384, 383, 382, 378, 381, 380, 379, 377, 376, 372, 375, 374, 373, 369,
368, 370, 371, 406, 405, 407, 357, 360, 356, 1223, 355, 404, 354, 358, 359,
361, 364, 365, 366, 367, 362 ve 363 nolu parsellerin sayısallaştırma işlemi
sırasında yapılan araştırma inceleme ölçümler neticesinde;
Tesis kadastrosu 1986 yılında 766 sayılı yasa esasına göre yapılan ve
sayısallaştırma Programına alınan bu parsellerin 2, 4 ve 5 nolu pafta değerlendirilmesi Osmaniye kadastro müdürlüğü tarafından yapılmış, Ülke
(Ed50) koordinat sisteminde poligonlara dayalı olarak takeometrik yapılan ölçümlerin bilgisayar ortamında değerlendirilmesi sonucu oluşturulan parseller pafta ile çakıştırılmıştır. Yapılan bu değerlendirmeler sonucu
parsellerin paftasına çizilirken tersimat hataları ve alan hesaplama hataları
yapıldığı tespit edilmiştir. Takeometrik veriler esas alınarak parsellerin sınırlandırılması yeniden yapılmak suretiyle parsellerin tespitleri yapılmıştır.
Sayısallaştırma sırasında yeniden değerlendirilen paftaların zeminde ya-
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pılan ölçümlerin, ortofoto haritalar ile karşılaştırılması yapıldığında bazı
parsellerde kadastrodaki sınırlandırmadan gelen değerlendirme hatası olduğu görülmektedir. Oluşan bu yeni durumda yeniden oluşturulan 386,
385, 384, 383, 382, 378, 381, 380, 379, 377, 376, 372, 375, 374, 373, 369, 368,
370, 371, 406, 405, 407, 357, 360, 356, 1223, 355, 404, 354, 358, 359, 361,
364, 365, 366, 367, 362 ve 363 nolu parsellerde tersimat ve hesaplama hatalarından kaynaklanan farklılıkların olduğu görülmektedir. Ayrıca yukarıda
belirtilen parselllerin büyük çoğunluğunda tecviz miktarını aşan farklılıkların olduğu görülmektedir. Tecviz miktarını aşan bu alan farklılıklarının
ve sınırların; resmi gazetenin 24.11.2006 tarih ve 26356 sayılı kadastro haritalarının sayısallaştırılması hakkındaki yönetmeliğin 11. maddesinin 4.
fıkrası ile 13. maddesinin 5. fıkrası uyarınca düzeltilmesi gerekmekte olup
buna göre; düzeltilmesi gerekmektedir. 198 ada 14 parselden oluşmaktadır.
Parseller ülke koordinat sisteminde ve fotogrametrik olarak üretilmiştir.
2012/15 sayılı genelgenin 1.maddesine istinaden sayısallaştırma çalışma
programına alınmış olup, GRS80 Datumunda ITRF96 koordinat sistemine göre sayısallaştırılmıştır.Kontrol Bu. Kadirli ilçesi yukarıçiyanlı köyü
eski 379 ve 377 nolu parseller sayısallaştıma çalışması sonucu 198 ada 9
ve 10 nolu parsel olmuştur. Sayısallaştırma sırasında yeniden değerlendirilen paftaların zeminde yapılan ölçümlerin, ortofoto haritalar ile karşılaştırılması yapıldığında söz konusu parsellerin yüzölçümlerinde tecvizi aşan
farklılıklar görülmüştür. Eski 379 nolu parselin yüzölçümü 3600 m2 iken
844,2 m2 azalmayla 2755,80 m2 olduğu yine eski 377 nolu parselin yüzölçümünün 3500 m2 iken 765,73 m2 artarak 4265,73 m2 olduğu ve farkların tecviz sınırlarını aştığı belirlenmiştir. Yüzölçümler tecvizi aşmasına
rağmen düzeltilmiştir.
Kadirli ilçesi yukarıçiyanlı köyü eski 362 nolu parsel sayısallaştıma çalışması sonucu 198 ada 37 nolu parsel olmuştur. Sayısallaştırma sırasında
yeniden değerlendirilen paftaların zeminde yapılan ölçümlerin, ortofoto
haritalar ile karşılaştırılması yapıldığında söz konusu parsellerin yüzölçümlerinde tecvizi aşan farklılıklar görülmüştür. Eski 362 nolu parselin
yüzölçümü 7300 m2 iken 858.23m2 artmayla 8158,23 m2 olduğu ve farkların tecviz sınırlarını aştığı belirlenmiştir. Yüzölçümler tecvizi aşmasına
rağmen düzeltilmiştir. Kadirli ilçesi Yukarıçiyanlı köyü eski 354 nolu parsel
sayısallaştıma çalışması sonucu 198 ada 29 nolu parsel olmuştur.Sayısallaştırma sırasında yeniden değerlendirilen paftaların zeminde yapılan ölçümlerin, ortofoto haritalar ile karşılaştırılması yapıldığında söz konusu
parsellerin yüzölçümlerinde tecvizi aşan farklılıklar görülmüştür. Eski 354
nolu parselin yüzölçümü 1500 m2 iken 928.68m2 artmayla 16828,68 m2
olduğu ve farkların tecviz sınırlarını aştığı belirlenmiştir. Yüzölçümler tecvizi aşmasına rağmen düzeltilmiştir
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379 ve 377 nolu parsellerin ortofotoda gösterimi

Resim 3.

4. DEĞERLENDİRME
Çalışma alanımız da üç farklı bölge ele alınmış olup tesis kadastrosu
prizmatik takeometrik ve fotogrametrik olarak yapılan ölçülerden üretilen
paftaları kapsamaktadır.
Yaveriye çalışma alanında ilk tesis kadastrosu grafik ve koordinat içermemektedir. Daha sonra bu bölge Osmaniye belediye sınırlarında kalarak
mahalle (Yıldırım Beyazıt Mahallesi) olmuş ve bu bölgelerde yapılan ifraz
çalışmalarında lokal poligonlar kullanılmıştır. Yapılan her değişiklik işleminde farklı poligonlar ve dönüşüm parametreleri kullanılması koordinatlarda 1-1,5 kayıklığa sebep olmuştur.
Yenimahalle çalışma bölgesi tesis kadastrosu prizmatik olarak yapılmış,
yapılan ölçülerle koordinat hesaplanabilecek durumda iken yapılan ifraz işlemleri esnasında kullanılan yer kontrol noktalarının koordinatlarının hatalı oluşu ve dönüşüm noktalarındaki hatalar parsel koordinatlarına geçmiş
dolayısıyla aplikasyon çalışmalarında sorun oluşmuştur.
Kadirli ilçesi Yukarıçiyanlı köyü çalışma alanı ise diğer ikisinden farklı
olarak fotogrametrik olarak ölçülmüş olup tersimat ve alan hesaplanmasından kaynaklanan hatalar olduğundan sayısallaştırma işlemine tabi tutulmuştur.
22/A gereğince; tapulama, kadastro veya değişiklik işlemlerine ilişkin;
sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamadan kaynaklanan hataları gidermek
üzere uygulama niteliğini kaybeden, teknik nedenlerle yetersiz kalan, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediği tespit
edilen kadastro haritaları tekrar düzenlenerek tapu sicilinde gerekli düzeltmeler yapılabilmektedir.
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Sayısallaştırma yöntemiyle yapılan yenilemede hata şartı bulunmayıp
sayısal olmaya Foto Planlar, Grafik Haritalar, Lokal Koordinat Sisteminde
Üretilmiş Haritalar ve Ülke Koordinat Sisteminde Üretilmiş Çizgisel Haritaları kapsamaktadır.
Sayısallaştırılması yapılacak birimler an az bir köy/mahalle bazında yıllık iş programlarına alınır. 22-A çalışmaları en az bir mevki ya da ada bazında yapılabilmekte olup tüm köyün yada mahallenin uygulamaya dahil
edilmesi şart değildir.
Örneklerimizdeki uygulamalarda, sayısallaştırma işlemlerinin gerekçesinin koordinat dönüşünden ve yer kontrol noktalarından kaynaklanan
hatalar olarak gösterilmiştir. Ancak sayısallaştırma işlemi koordinat içermeyen tüm paftaları kapsamakta olup hataların düzeltilmesi konusunu
içermemektedir. Hataların düzeltilmesi işlemi kadastro kanunun 41.madde(bu uygulamada yenileme olarak değerlendirilmektedir) düzeltmesiyle
yapılabilmektedir. Tecvizi aşan yüzölçüm hataları, ölçü ve tersimat hataları
ve sınırlandırma hataları kadastro kanunun 41 maddesine göre düzeltilerek
yenilenmektedir. Örneğimizdeki uygulamalarda bu tür düzeltmeler sayısallaştırma işleminde yapılmıştır.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Kadastro yenilemesi olarak nitelenen 22-a ve 3402 sayılı yasanın Ek:1
maddesine göre sayısallaştırma çalışmaları tam anlamıyla kadastro çalışması niteliğinde değildir.
22- a yenileme çalışmaları daha çok kırsal alanda uygulanmaktadır.
Bunun nedeni kırsal alanda tesis kadastrosu daha eski tarihlerde(özellikle
1950 li yıllarda) yapılmış olup, gerek ölçü tekniği ve kullanılan ölçü aletlerinin hassasiyetindeki eksiklik yenilemeyi zorunlu kılmıştır.
3402 sayılı yasanın Ek:1 maddesine göre yapılan sayısallaştırma çalışmaları ise daha ziyade belediye sınırlarına mücavir alanlarda şehre dahil
olarak mahalle olmuş, yapılaşmaya maruz kalmış ancak kadastro altlığı sayısal olamayan bölgelerde yapılmaktadır.
Sayısallaştırma işlemi yenileme kadastrosu olarak değerlendirilse de aslında sadece ülke koordinat sistemine göre koordinat vermekten ibarettir.
Kadastronun mekânsal bilgi sisteminde sayısal altlık oluşturma amacına
yöneliktir.
Sayısallaştırma çalışmaları, kadastronun yaşayan bir olgu mantığına da
uymamaktadır. İlk tesis kadastrosuna yüzde yüz bağımlı kalınmaktadır.
Kırık nokta adedine kadar uymak zorunluluğu bulunmaktadır. Yalnız başına tecviz sınırını aşan alan düzeltmesi bile yapamamaktadır. Böyle durum-
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larda 41. Maddeyi adres göstermektedir. Bu yönüyle 22-a çalışması daha
kapsamlı ve sorun çözücü bir uygulamadır.
22-a çalışmasında sınır tanımları(sabit sınır, değişebilir sınır, geçerli sınır vb.) mevcutken, Sayısallaştırma çalışmalarında ayrıca sınır tanımı bulunmamaktadır.22-a çalışmasında ilk tesis kadastrosundaki sınırlandırma
krokisine bağlı kalma zorunluluğu yokken sayısallaştırma çalışmalarında
ilk tesis kadastrosu sınırlandırma krokisine bağlı kalmak zorunludur.22- a
yenileme çalışmaları sınırlandırma, ölçü, tersimat ve hesaplama hatalarını
düzeltmede daha etkin ve kapsamlı olması nedeniyle sayısallaştırma çalışmalarına göre öncelikli tercih edilmesi sorunların çözümünde daha doğru
bir yaklaşım olacaktır.
Sayısallaştırma yönteminde de sonuçlar askı ilanı ile ilgililere ilan edilmekte olup tebligat niteliğinde olduğundan, 41. Madde düzeltmesine gerek
kalmadan ölçü ve tersimat hataları ve alan hataları düzeltilebilmelidir.
Farklı yasal mevzuatlarla karmaşık yenileme çalışmaları yerine, ilk tesis
kadastrosu gibi geçmişten gelen sorunları tam olarak çözen ve kadastrodan
beklenilenler cevap verecek mülkiyetle ilgili sorunların çözümünü de kapsayan yasal düzenleme yapılması daha uygun ve bütüncül olacaktır.
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GÜN IŞIĞINDAN AZAMİ YARARLANACAK ŞEKİLDE
YAPILACAK BİNALAR İÇİN ALAN TASARRUFU
BAKIMINDAN PARSEL KONUMUNUN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF THE LOCATION OF THE PARCEL
WITH MINIMUM SURFACE AREA FOR THE BUILDINGS TO
BE CONSTRUCTED TO BENEFIT FROM DAYLIGHT
Hüseyin İNCE1, Nuri ERDEM2
ÖZET
Ülkemizde Trakya, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz Bölgelerinde, güneşten azami
derecede yararlanmak amacıyla yapılacak binalar için en uygun konumun, gün
doğumu ve gün batımına ait güneş azimut açıları hesaplandığında; güneş azimut
açısının yaklaşık olarak 150g ila 250g arasında olduğu konum olarak görülmüştür.
Binanın yerleştirileceği parsel alanından en iyi şekilde yararlanmak için, yapılacak
binanın, belirtilen güneş azimut açıları arasında konumlandırılmasıyla birlikte,
ilgili parselin de en iyi şekilde konumlandırılması gerekmektedir. Bir parsele
yapılacak daireler, bina tabanda birli, ikili, üçlü ve dörtlü daire şeklinde olabilir.
Güneş ışığından azami yararlanacak şekilde tabanda oluşturulacak daire sayısının
da araştırılması gerekli görülmüştür. Bu çalışmada önce, güneş ışığından azami
yararlanacak şekilde bina tabanında oluşturulacak daire sayısı incelenmiş, bina
tabanında en uygun daire sayısının oluşacağı bir imar parselinde, parsel cephesinin,
alan tasarrufu bakımından konumu araştırılmıştır. Bir imar adasında köşe başında
ve iç kısımda yer alan belirli büyüklükteki bir imar parselinde sayısal uygulamalar
yapılmıştır, elde edilen bulgular ve kanaatler belirtilmiştir.
Anahtar kelimeler: Güneş azimut açısı, gün ışığından yararlanma zamanları,
parsel konumlandırması

ABSTRACT
In our country in Trakya, in Inner Anatolia and Eastern Mediterranean
Regions, the most suitable location for the buildings to be used in order to benefit
from the sun at maximum level, when sun azimuth angles of sunrise and sunset
are calculated; approximately solar azimuth angle is considered as the location
is between 150g to 250g value. In order to make best use of the location of the
1 Doç. Dr. Trakya Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO, Sarayiçi / Edirne,
hince2017@gmail.com
2 Dr. Öğr. Üyesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Harita Mühendisliği Bölümü, Osmaniye, nurierdem@osmaniye.edu.tr
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parcel to be placed in, it is necessary to position the relevant parcels in the best
possible way as the building to be constructed is positioned between the specified
sun azimuth angles. Buildings where a parcel will be built can be in the form of
a single, double, triple and quadruple house on the floor of the building. It was
considered necessary to investigate the number of houses to be built on the floor
of the building in order to make the most of the sunlight. In this study, the number
of houses to be constructed on the building base was examined so as to make
the most of the sunlight. In a development parcel where the number of the most
suitable houses will be formed in the building floor. The location of the parcel
ceiling has been investigated in terms of space saving. Numerical applications have
been made in a parcel of a certain size in a corner of a building and in a corner of
the building, and the findings and convictions obtained are stated.
Key words: sun azimuth angles, daylight saving time, parcel positioning

GİRİŞ
Çağlar boyunca ışık, mimarlığı görünür kılmasının yanı sıra, mekân obje
ve insan arasında çeşitli iletişimler kurmayı amaçlayan temel fonksiyonlarla
mekânsal dinamikler oluşturan bir tasarım girdisi olarak kullanılmıştır
(Kutlu, 2006).
Yüzyıllar boyunca binaların biçimlendirilmesinde gün ışığından yararlanma amacı etkin rol oynamıştır (Yener, 2007). Günışığı, eski zamanlardan günümüze kadar binaların iç hacimlerinin aydınlatılması için kullanılan en temel ışık kaynağı olmuştur (Kazanasmaz, 2009). Günümüzde
sürdürülebilir mimari tasarımında; gün ışığı kullanımı değerlendirilmekte
elde edilen veriler doğrultusunda, çalışma mekânlarında gün ışığı kullanımı sürdürülebilir mimarlık kapsamında incelenmekte ve başarılı bulunan
okul yapıları, ofisler ve benzeri çalışma mekânları analiz edilmektedir (Tatar, 2013).
Binalarda ısı tasarrufu ve sıcak su temini amacıyla, toplu konut alanlarında yapılacak yapıların, güneş ışığından azami derecede yararlanacak
şekilde konumlandırıldığı bilinmektedir (İnce, 2002; Erdem&İnce 2016).
Gerek şehir içinde yapılacak bireysel yapılarda gerekse toplu konut alanlarında parsel alanından, imar planında yer alan TAKS, KAKS değerleri ve
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde belirtilen bahçe mesafeleri dikkate
alınarak azami dercede yararlanmak amaçlanmaktadır.
Ülkemizde Trakya, Doğu Akdeniz ve iç anadoluda Eskişehirde yapılacak yapıların, güneşten azami derecede yararlanması için, maksimum güneşlenme zamanlarında gün doğumuna ve gün batımına ait güneş azimut
açıları incelendiğinde (İnce 2002; Erdem&İnce 2016); binalar için en uygun konumun, güneş azimut açısının yaklaşık olarak 150g ila 250g değerleri
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arasında olduğu konum görülmüştür (Şekil 1). Binaların yerleştirileceği
parsel alanından en iyi şekilde yararlanmak için, yapılacak binanın, belirtilen güneş azimut açıları arasında konumlandırılmasıyla birlikte ilgili parselin ve parseli içinde bulunduran imar adası cephelerinin de en iyi şekilde
konumlandırılması gerekmektedir.

Şekil 1- ABCDA şeklinde dikdörtgen bir yapının, gün doğuşunda maksimum
(GD), gün batışında minimum (GB) olduğu güneş azimut açıları arasında
konumlandırılması (İnce, 2002)

Bu çalışmada; önce güneş ışığından azami yararlanacak şekilde bina
tabanında oluşturulacak daire sayısı incelenmiş, bina tabanında en uygun
daire sayısının oluşacağı bir imar parselinde, parsel cephesinin, alan tasarrufu bakımından konumu araştırılmıştır. Bir imar adasında köşe başında
ve iç kısımda yer alan belirli büyüklükteki bir imar parselinde sayısal uygulamalar yapılmıştır, elde edilen bulgular ve kanaatler belirtilmiştir.

1. GÜNEŞTEN MAKSİMUM YARARLANMADA TABANDA
OLUŞTURULAN BİNALARIN KONUMLARI
Bir imar parseline yapılacak bina, bina tabanında birli, ikili, üçlü ve
dörtlü daire şeklinde olabilir. Belirtildiği şekilde yapılacak binaların gün
ışığından yararlanmasında; hangisinin en uygun olduğunun tespitinde
önce bina cephelerinin semt açıları hesaplanacaktır. Elde edilen semt açıları, ülkemizde Trakya bölgesinde ve Doğu Akdeniz bölgesinde, maksimum
ve minimum güneşlenme süresinde gün doğumunda maksimum ve gün
batımında minimum olan güneş kıble azimut açıları (Çizelge 1) ve Şekil 1
(İnce, 2002; Erdem&İnce, 2016) ile karşılaştırıldığında; hangi binanın hangi cephesinin güneş görüp görmediği belirlenecektir.
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Çizelge 1-Trakya ve Doğu Akdeniz bölgesinde maksimum ve minimum
güneşlenmede güneşin doğuş ve batışındaki azimut açıları
21 Haziran
Bölgesi

İller

Trakya

Kırklareli
Edirne
Tekirdağ

Doğu
Akdeniz

Adana
Osmaniye
Hatay
Mersin

Enlemi

410

370

Güneş Doğuş Güneş Batış
Azimut Açısı Azimut Açısı

22 Aralık
Güneş
Güneş
Doğuş
Batış
Azimut
Azimut
Açısı
Açısı

57g.7610
56g.9412
56g.5967

338g.3081
338g.7838
339g.0177

132g.3718 265g.4790

57g.6796
59g.4092
58g.5893
59g.0572

335g.1951
335g.9738
335g.4981
336g.0029

133g.4796 264g.4051

1.1 Tabanda Birli Olan Dairenin Konumu
Bina tabanında birli daire yapımı söz konusu ise; bir yerleşim yerinde
bir bina, Şekil 1’e göre parsele yerleştirilirse, binanın A noktasından diğer
köşe noktalarına giden semt açıları, jeodezik temel bağıntılara (İnce & Türen, 2016) göre aşağıda şekilde ifade edilir.
(AB)=150g,

(1.1)

(AC)=200,

(1.2)

(AD)=(AB)+100=250g,

(1.3)

Elde edilen semt açıları, Çizelge 1 deki güneş azimut açıları ile
karşılaştırıldığında; belirtilen bölgelerde güneşin doğuşundaki ve
batışındaki azimut açı değerleri arasında olduğu için, AB, BC, CD ve DA
cepheleri rahatlıkla güneşi görür.

1.2 Tabanda İkili Olan Dairelerin Konumları
Bina tabanda ikili daire olacak şekilde bina yapılırsa, bina parsele
iki şekilde yerleştirilebilir (Şekil 2 a, b). Bina tabanı, Şekil 2 (a)’ya göre
konumlandırılırsa;
A noktasından, 1 ve 2 numaralı dairelerin B, C, D, E ve F noktalarına
giden semt açıları, jeodezik temel bağıntılara göre, aşağıda şekilde ifade
edilir.
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(1.4)

DC

α=arctan (AC )

(1.5)

(AD)=(AB)+α=150g+α

(1.6)

(AE)=200g

(1.7)

(AF)=(AB)+100=250g

(1.8)

Elde edilen semt açıları, Çizelge 1 deki güneş azimut açıları ile karşılaştırıldığında; belirtilen bölgelerde güneşin doğuşundaki ve batışındaki azimut açı değerleri arasında olduğu için, binaların AB, BC, CD, DE, EF ve FA
cepheleri güneş görür. 1 ve 2 nolu daire arasında içerde kalan BE cephesi
güneşi görmez.

(a)
(b)
Şekil 2-Bina tabanında ikili olan dairelerin maksimum güneşlenecek şekilde
konumlandırılması

Bina tabanı, Şekil 2 (b) ye göre konumlandırılırsa;
A noktasından, 1 ve 2 numaralı dairelerin B, C, D, E ve F noktalarına giden
semt açıları, jeodezik temel bağıntılara göre aşağıda şekilde ifade edilir.
(AB)=(BC)=150g
DB

(1.9)

β=arctan(AB )

(1.10)

(AD)=(AB)+β=150g+β

(1.11)

(AE)=(AF)=(AB)+100g=250g

(1.12)
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Elde edilen semt açıları, Çizelge 1’deki güneş azimut açıları ile karşılaştırıldığında; belirtilen bölgelerde güneşin doğuşundaki ve batışındaki azimut açı değerleri arasında olduğu için, binaların AB, BC, CD, DE, EF ve FA
cepheleri güneş görür. 1 ve 2 nolu daire arasında içerde kalan FC cephesi
güneşi görmez.

1.3 Tabanda Üçlü Olan Dairelerin Konumu
Bina tabanı, Şekil 3 (a)’ya göre konumlandırılırsa; bir daire üç eşit
parçaya bölünür. Oluşturulacak binaların ortak köşe noktası (C noktası)
dairenin merkezi, daireyi üçe bölen çizgiler, yapılacak kare veya dikdörtgen
şeklindeki binanın köşegeni olarak kabul edilir. C noktasından itibaren
bölüm çizgileri üzerinde, bina cephe değerlerine göre hesaplanan köşegen
uzunlukları kadar alınarak binaların A, F ve I köşe noktaları oluşturulur.
C noktasında ve bölüm çizgileri üzerindeki A, F ve I noktalarında, ilgili
bölüm çizgilerinin sağında ve solunda 50g’lık açı teşkil edecek şekilde bina
cepheleri oluşturulur. Oluşturulan cepheler birbiriyle dik kesiştirilerek
binaların diğer köşe noktaları (B, G, I noktaları) teşkil edilir (Örneğimizde
bina şekli kare kabul edilmiştir). Oluşturulan üçlü bina konumunda, 1
numaralı binanın CA doğrultusu X ekseni kabul edilmiştir. Bu kabuller ve
verilere göre; her bir bina, başlangıç seçilen köşe noktasına göre ayrı ayrı
değerlendirilecektir. Şekil 1’e uygun olarak, 1 numaralı bina için başlangıç
noktası A, 2 ve 3 numaralı binalar için başlangıç noktası C noktası olarak
alınmıştır. Bina tabanında üçlü daire olacak şekilde bina yapılırsa, bina
parsele iki şekilde yerleştirilebilir (Şekil 3 a, b).

(a)
(b)
Şekil 3- Bina tabanındaki üçlü binaların maksimum güneşlenecek şekilde
konumlandırılması
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1 numaralı binada A noktasından, 2 ve 3 numaralı binada C noktasından
ve binanın diğer köşe noktalarına giden semt açıları, jeodezik temel
bağıntılara göre aşağıda şekilde ifade edilir.
(AC)=200g

(1.13)

(AB)=200-50=150g

(1.14)

(AD)=(AC)+50=250g

(1.15)

(CF)=133g.3333

(1.16)

(CE)=(CF)-50=83g.3333

(1.17)

(CG)=(CF)+50=183g.3333

(1.18)

(CI)=266 .6666

(1.20)

(CH)=(CI)-50=216g.6666

(1.21)

(CJ)=(CI)+50=316g.6666

(1.22)

g

Elde edilen semt açıları, Çizelge 1’deki güneş azimut açıları ile karşılaştırıldığında; belirtilen bölgelerde güneşin doğuşundaki ve batışındaki
azimut açı değerleri arasında olduğu için, tüm binaların bütün cepheleri
güneşi görmesine rağmen;
• 1 numaralı binanın BC cephesi ile 2 numaralı binanın CE, cepheleri
sabah güneşini gördükten sonra gölgede kalır
• 2 numaralı binanın CG cephesi ile 3 numaralı binanın CH cephesi
sabah güneşini değil öğle güneşini görürler.
• 3 numaralı dairenin IJ, CJ cephesi ile 1 numaralı dairenin CD ve DA
cepheleri sadece akşam güneşini görür.
Bina tabanı, Şekil 3 (b)’ye göre konumlandırıldığında; bir daire üç eşit
parçaya bölünür. Dairenin merkezi (J) aynı zamanda merkezde oluşturulacak üçgenin açıortaylarının merkezi olmak üzere ve yapılacak binaların
birer cephesi, oluşacak eşkenar üçgenin kenarlarını teşkil edecek şekilde
dairenin içine üçgen çizilir. Dairenin merkezinde oluşacak ikizkenar üçgenlerin tepe açıları 400/3=133g.3333, taban açıları 33g.3333 olur. Bu üçgenlerin JD, JA, JG kenarları birbirine eşittir. Yapılacak binanın AD cephe
uzunluğu dikkate alınarak JD, JA, JG kenarları
JD=JA=JG=

AD
(2*cos33,3333)

(1.23)

bağıntısından hesaplanır. J noktasından itibaren hesaplanan JD
uzunlukları üç ayrı doğrultuda işaretlenir. AD, AG ve GD cephelerine,
cephelerin uç noktalarından dik doğrultular çizilir, bu doğrultular
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üzerinde belirlenen bina cepheleri kadar alınarak, binaların B, C, E, F, H,
I köşe noktaları elde edilir. Örneğimizde bina şekli kare kabul edilmiştir.
Oluşturulan üçlü bina konumunda, JA doğrultusu X ekseni, Şekil 1’e uygun
olarak, 1 ve 3 numaralı binalar için A noktası, 2 numaralı bina için D
noktası orijin (başlangıç ) noktası kabul edilmiştir. Bu kabuller ve verilere
göre; her bir binanın başlangıç seçilen köşe noktasından binanın diğer
köşe noktalarına giden semt açıları jeodezik temel bağıntılara göre aşağıda
şekilde ifade edilir.
(AB)=200-(33,3333+100)=66g.6666
(1.24)
(1.25)
(AC)=(AB)+50=116g.6666
(1.26)
(AD)=200-33,3333=166g.6666
g
(1.27)
(AG)=266 .6666
g
(1.28)
(AH)=(AG)+50=316 .6666
g
(1.29)
(AI)=(AG)+100=366 .6666
g
(1.30)
(DE)=200
g
(1.31)
(DF)=(DE)+50=250
g
(1.32)
(DG)=(DE)+100=300
Elde edilen semt açıları, Çizelge 1’deki güneş azimut açıları ile
karşılaştırıldığında; belirtilen bölgelerde, 3 numaralı binanın AI cephesinin
dışında kalan binaların dışarda kalan diğer cepheleri güneşin doğuşundaki
ve batışındaki azimut açı değerleri arasında olduğu için güneşi görürler.
Ancak 3 numaralı binanın AI cephesi ile 1 numaralı binanın AB ve BC
cephesi ve 2 numaralı dairenin DE cephesi sadece sabah güneşini alırlar.
2 numaralı binanın EF cephesi ile 3 numaralı dairenin GH cephesi öğle
güneşini, FG ve HI cepheleri akşam güneşini görürler.

1.4 Tabanda Dörtlü Olan Binaların Konumlar
Bina tabanında dörtlü daire olacak şekilde bina yapılırsa, bina parsele iki şekilde yerleştirilebilir (Şekil 4 (a), (b)). Bina tabanları kare şeklinde
kabul edilerek Şekil 1’e uygun olarak, Şekil 4 (a)’ya göre konumlandırılırsa;
A noktasından, 1, 2, 3 ve 4 numaralı dairelerin B, C, D, E, F ve G noktalarına
giden semt açıları, jeodezik temel bağıntılara göre aşağıda şekilde ifade edilir;
(AB)=(BC)=150g

(1.33)

ε=arctan (AC )
(AD)=(AB)+ε=150g+ε
(AE)=200g
(AG)=(AB)+100=250g
(AF)=(AG)-ε=250g-ε

(1.34)
(1.35)
(1.36)
(1.37)
(1.38)

DC
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Elde edilen semt açıları, Çizelge 1’deki güneş azimut açıları ile karşılaştırıldığında; belirtilen bölgelerde güneşin doğuşundaki ve batışındaki
azimut açı değerleri arasında olduğu için, binaların AB, BC, CD, DE, EF,
FG, GH ve HA cepheleri güneş görür. 1, 2, 3 ve 4 nolu dairelerin iç kısımda
kalan cepheleri güneşi görmez.
Bina tabanları kare şeklinde kabul edilerek Şekil 1’e uygun olarak,
Şekil 4 (b)’ye göre konumlandırılırsa; C noktasından, 1, 2, 3 ve 4 numaralı
dairelerin D, E, F, G, H, I, J, A ve B noktalarına giden semt açıları, jeodezik
temel bağıntılara göre aşağıda şekilde ifade edilir;
(CD)=(CE)=100g
δ=arctan(HF/CH)
γ=arctan(HG/CH)
(CF)=200g-δ
(CG)=200g-γ
(CH)=200g
(CI)=200g+γ
(CJ)=200+δ
(CA)=(CB)=300g

(a)

(1.39)
(1.40)
(1.41)
(1.42)
(1.43)
(1.44)
(1.45)
(1.46)

(b)

Şekil 4- Bina tabanında dörtlü dairelerin maksimum güneşlenecek şekilde
konumlandırılması

Elde edilen semt açıları, Çizelge 1’deki güneş azimut açıları ile karşılaştırıldığında; belirtilen bölgelerde güneşin doğuşundaki ve batışındaki
azimut açı değerleri arasında olduğu için, binaların AB, BC, CD, DE, EF,
FG, GH, HI, IJ ve JA cepheleri güneş görür. 1, 2, 3 ve 4 nolu dairelerin iç
kısımda kalan cepheleri güneşi görmez.
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1.5 Güneşten Azami Yararlanmada Temelde En Uygun Bina
Şeklinin Tespiti
Yukarıda yapılan inceleme sonucunda;
• Güneşten azami yararlanma bakımından tabanda birli olan dairenin
en uygun olduğu,
• Tabanda ikili olan dairelerin üç cephesinin de güneşi gördüğü,
• Tabanda dörtlü olan dairelerin sadece iki cephesinin güneşi gördüğü,
• Tabanda üçlü olan dairelerin hem maliyet hem de güneşten azami
yararlanma bakımından tabanda ikili olan dairelerden daha avantajlı
olmadığı,
sonucuna varılmıştır. Toplu konut alanlarında da tabanda birliye ve üçlüye
göre daha ekonomik maliyetle elde edildiği için, tabanda ikili olan daireler
tercih edilmektedir.
2. GÜNEŞTEN AZAMİ YARARLANACAK ŞEKİLDE YAPILACAK
BİNA İÇİN ADA PARSEL CEPHESİNİN KONUMLARI
Güneşten azami yararlanacak şekilde bir imar adasında köşebaşında ve
iç kısımda yer alan bir parsele yapılacak, tabanda ikili bir bina için, parsel
ve dolayısıyla ada cephesinin konumu, parsel alanını etkiler. Uygulamada
parsel - ada cephesinin konumları, parsel veya ada cephesinin semt açılarıyla
yakından ilgilidir ve bu semt açıları muhtelif değerlerde olabilir. Burada
belirtilen semt açıları muhtelif değerlerde alınarak konu incelenecektir.

2.1 Üzerine Bina Yapılacak Parsel - Ada Cephesinin Güneş
Azimut Açısının 50g ve 250g Değerlerine Göre Konumlandırılması
Üzerine bina yapılacak HJ parsel - ada cephesi, güneş azimut açısının
50g ve 250g değerlerine göre konumlandırıldığında (Şekil 5 a, b, c);
Şekil 5 (a), (b) ve (c)’de dikdörtgen şeklindeki bir parsele yapılacak
binanın AB ve CD cephelerinin parsel cephesine paralel, DA ve CB bina
derinliklerinin, parsel derinliğine paralel konumda olduğu yani yapılacak
binanın çevresinde, sadece Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde
belirtilen bahçe mesafelerinin yer aldığı görülmektedir. Buna göre imar
adasının veya parsel cephesinin konumu, güneş azimut açısının 50g ve
250g değerlerine göre konumlandırıldığında parsel alanı, alan tasarrufu
bakımından minimum miktarda oluşmaktadır.
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(a)

(b)

(c)

Şekil 5- Parsel - ada cephesinin, güneş azimut açılarının 50g ve 250g değerlerine göre
konumlandırılması
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2.2 Parsel - Ada Cephesinin Semt Açısı (HJ)=200g ve (HM)=100g
Olması Hali
Bina tabanında ikili olarak yapılacak ABCD dikdörtgen şeklindeki
binanın yer alacağı parselin veya imar adası cephesinin semt açısı (HJ)>150g
ise, Şekil 6’da köşebaşında ve iç parselde yapılan binaların A köşesinde
kesişen bina cepheleri, güneş azimut açılarının 150g ila 250g değerlerine
göre konumlandırılırsa, bina cephelerinin semt açıları;
(AB)=150g, (AD)=250g, (BC)=250g ve (CD)=350g
şeklinde oluşur. CD doğrusunun C noktasından geçen geçen yatay doğrultu
ile yaptığı θ açısı;
θ=50g olur.

Şekil 6-Ada cephesinin (HJ)=200g ve ada derinliğinin (HM)=100g olması hali
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Şekil 6’da köşebaşında ve iç parselde yapılan binaların A köşesinde
kesişen bina cepheleri, güneş azimut açılarının 150g ila 250g değerlerine
göre konumlandırılırsa, bina cephelerinin semt açıları;
(AB)=150g, (AD)=250g, (BC)=250g ve (CD)=350g
şeklinde oluşur. CD doğrusunun C noktasından geçen geçen yatay doğrultu
ile yaptığı θ açısı;
θ=50g olur.
Şekil’6 da köşebaşındaki ve iç parselin cephe uzunlukları (HK, KL) ile
iki parselin HM parsel derinliği aşağıdaki bağıntılardan elde edilir.
HA”= AH’=Yan bahçe mesafesi=5.00m
D’D=A”F=Ön bahçe mesafesi=5.00m
C”K=K’A=CC’=Komşu bahçe mesafesi
BB’=Arka bahçe mesafesi
olmak üzere;
HK=HA”+A”D’+D’C”+C”K

(2.1)

HK=YBM+AD*cosθ+CD*sinθ+KBM

(2.2)

KL=KA”+A”D’+D’C’’+C”L

(2.3)

KL=KBM+ AD*cosθ+CD*sinθ+KBM

(2.4)

HM=A”D”+D”A+AA’+CB”+BB’

(2.5)

HM=ÖBM+AD*sinθ+AB*cosθ+ABM

(2.6)

Şekil 5 ve Şekil 6’ya bakıldığında; Şekil 6’daki parsellerin alan bakımından
Şekil 5’dekilerden daha büyük olduğu görülmektedir.

2.3 Parsel - Ada Cephesinin Semt Açısı
(HJ)<150g Olması Hali

(HJ)>150g veya

Bina tabanında ikili olarak yapılacak ABCD dikdörtgen şeklindeki
binanın yer alacağı parselin veya imar adası cephesinin semt açısı;
(HJ)<150g ise Şekil 7’de binanın C noktasından HJ doğrultusuna çizilen
paralel doğrultunun, C noktasından geçen yatay doğrultu ile yaptığı α açısı
ve θ açısı;
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(JH)=(HJ)±200g

(2.7)

α=(JH)-300

(2.8)

α<50g
θ=50g-α

(2.9)

bağıntılarından elde edilir.
(HJ)>150g ise Şekil 8’de binanın D noktasından HJ doğrultusuna çizile
paralel doğrultunun, D noktasından geçen yatay doğrultu ile yaptığı α açısı
ve θ açısı;
α=(HJ)-100g
α>50

(2.10)

g

θ=α-50g

(2.11)

bağıntılarından elde edilir.
Şekil 7’de köşebaşı parselde;
D’D=Ön bahçe mesafesi (YBM),
AA’=Yan bahçe mesafesi (ABM),
CC’=Komşu bahçe mesafesi (ÖBM),
BB’=Arka bahçe mesafesidir (KBM).
Şekil 8’de köşebaşı parselde;
AA’=Ön bahçe mesafesi (YBM),
DD’=Komşu bahçe mesafesi, (ÖBM)
CC’=Arka bahçe mesafesi (KBM),
BB’=Yan bahçe mesafesidir (ABM).
Şekil 7’de köşebaşındaki parsel cephesi (HK) ve parsel derinliği (HM)
aşağıdaki bağıntılardan elde edilir;
HK=YBM+AD*cosθ+CD*sinθ+KBM

(2.12)

HM=ÖBM+AD*sinθ+AB*cosθ+ABM

(2.13)
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Şekil 7- Ada cephesinin (HJ)<150g hali

Şekil 8 Ada cephesinin (HJ)>150g hali

Şekil 7’deki ve Şekil 8’deki parseller, Şekil 5’deki köşebaşı parseli ile alan
bakımından karşılaştırıldığında; Şekil 7’deki ve Şekil 8’deki parsellerin daha
büyük miktarda oldukları görülmektedir.

SAYISAL UYGULAMA
Sayısal uygulama için bir imar adasında köşebaşında ve iç parselde yer
alan tabanda ikili 20m*10m boyutlu, iki kattan dokuz kata kadar bir bina
alınmıştır. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre dört kattan dokuz
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kata kadar köşebaşına ve iç parsele yapılacak binalar için olması gereken ön
bahçe mesafesi (ÖBM), komşu bahçe mesafesi (KBM), yan bahçe mesafesi
(YBM) ve arka bahçe mesafesi (ABM) Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 2-Dört kattan dokuz kata kadar köşebaşında ve iç parselde yapılacak
20m*10m boyutlu binalar için; bahçe mesafeleri, parsel cepheleri, parsel derinliği
ve parsel alanları.
Kat
KBM ABM
Adedi
4
5
6
7
8
9

3
3.5
4
4.5
5
5.5

6.25
7.75
9.25
10.75
12.25
13.75

ÖBM=
YBM
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Parsel cephesi
Parsel
(m)
Derinliği (m)
Köşebaşı
İç
28.00
26.00
21.25
28.50
27.00
22.75
29.00
28.00
24.25
29.50
29.00
25.75
30.00
30.00
27.25
30.50
31.00
28.75

Parsel Alanı (m2)
Köşebaşı
595.00
648.375
703.25
759.625
817.50
876.875

İç
552.50
614.25
679.00
746.75
817.50
891.25

Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8’de parsellere gün ışığından yaralanacak şekilde konumlandırılan binaların, yukarıda belirtilen bina cephe ve derinlik
değerleri ile (2.7) veya (2.9) bağıntısına göre oluşan θ açısına, 0g dan 50g ‘a
kadar 5g aralıklarla değer verilerek; (2.2) ve (2.4) nolu bağıntılarla köşebaşında ve iç parseldeki parsel cephesi, (2.6) numaralı bağıntı ile parsel derinliği (Çizelge 2 de görüleceği üzere, köşebaşı ve iç parselde, parsel derinliği
aynıdır) ve parsel alanı hesaplanmış ve Çizelge 3, Çizelge 4 ve Çizelge 5’de
gösterilmiştir.
Çizelge 3- 4 ve 5 katlı binalarda θ ya bağlı olarak hesaplanan PC, PD ve parsel alanları
θ (g)

4 katlı binada

İç
θ=
Köşe
kısım
50-α
başı PC
θ=
PC
(m)
α-50
(m)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

28.000
28.723
29.318
29.782
30.111
30.304
30.360
30.278
30.058
29.702
29.213

26.000
26.723
27.318
27.782
28.111
28.304
28.360
28.278
28.058
27.702
27.213

PD
(m)
21.250
22.788
24.256
25.643
26.941
28.142
29.240
30226
31.096
31.843
32.463

5 katlı binada
Parsel Alanı
(m2)

Köşe
başı
595.00
654.54
711.14
763.70
811.22
852.82
887.73
915.18
934.68
945.80
948.34

İç
kısım
552.50
608.94
662.62
712.39
757.31
796.59
829.25
854.73
872.49
882.11
883.42

Köşe
başı
PC
(m)

İç
kısım
PC (m)

28.500
29.223
29.818
30.282
30.611
30.804
30.860
30.778
30.558
30.203
29.713

27.000
27.723
28.318
28.782
29.111
29.304
29.360
29.278
29.058
28.702
28.713

PD
(m)

Parsel Alanı (m2)

İç
kısım
22.750 648.38 614.25
24.288 709.77 673.31
25.756 767.99 729.36
27.143 821.94 781.23
28.441 870.61 827.92
29.642 913.09 868.63
30.740 948.64 902.53
31.726 976.46 928.87
32.596 996.07 947.17
33.343 1007.06 957.01
33.963 1009.14 975.18
Köşebaşı
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Çizelge 4 - 6 ve 7 katlı binalarda θ ya bağlı olarak hesaplanan PC, PD ve parsel
alanları
θ (g)

Köşebaşı
PC (m)

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

29.00
29.723
30.318
30.782
31.111
31.304
31.360
31.278
31.058
30.703
30.213

6 Katlı Bina
İç
Parsel Alanı (m2)
PD
kısım
(m)
Köşebaşı İç kısım
PC (m)
28.00 24.250 703.25 679.00
28.723 25.788 766.50 740.71
29.318 27.256 826.35 799.09
29.782 28.643 881.69 853.04
30.111 29.941 931.49 901.55
30.304 31.142 974.87 943.73
30.360 32.240 1011.05 978.81
30.278 33.226 1039.24 1006.02
30.058 34.096 1058.95 1024.86
29.703 34.843 1069.78 1034.94
29.213 35.463 1071.44 1035.98

7 Katlı Bina
PD Parsel Alanı (m2)
Köşebaşı İç kısım
(m)
PC (m) PC (m)
Köşebaşı İç kısım
29.500
30.223
30.818
31.282
31.611
31.804
31.860
31.778
31.558
31.203
30.713

29.000
29.723
30.318
30.782
31.111
31.304
31.360
31.278
31.058
30.703
30.213

25.750
27.288
28.756
30.143
31.441
32.642
33.740
34.726
35.596
36.343
36.963

759.62
824.72
886.20
942.93
993.88
1038.15
1074.96
1103.52
1123.34
1134.01
1135.24

746.75
811.08
871.82
927.86
978.16
1021.82
1058.09
1086.16
1105.54
1115.84
1116.76

Çizelge 5- 8 ve 9 katlı binalarda θ ya bağlı olarak hesaplanan PC, PD ve parsel
alanları

8 Katlı Bina
9 Katlı Bina
Parsel Alanı (m2) Köşe
Parsel Alanı (m2)
PD
PD
başı İç kısım
Köşe
İç
Köşe
(m)
İç kısım
PC PC (m)
(m)
başı
kısım
başı
(m)
30.000 27.250 817.50 817.50 30.500 31.000 28.750
876.88
891.25
30.723 28.788 884.45 884.45 31.223 31.723 30.288
945.68
960.83
31.318 30.256 947.56 947.56 31.818 32.318 31.756 1010.41 1026.29
31.782 31.643 1005.68 1005.68 32.282 32.782 33.143 1069.92 1086.49
32.111 32.941 1057.77 1057.77 32.611 33.111 34.441 1123.16 1140.38
32.304 34.142 1102.92 1102.92 32.804 33.304 35.642 1169.20 1187.02
32.360 35.240 1140.37 1140.37 32.860 33.360 36.740 1207.28 1225.65
32.278 36.226 1169.30 1169.30 32.778 33.278 37.726 1236.58 1255.44
32.058 37.096 1189.22 1189.22 32.558 33.058 38.596 1256.61 1275.91
31.703 37.843 1199.74 1199.74 32.203 32.703 39.343 1266.96 1286.63
31.213 38.463 1200.54 1200.54 31.713 32.213 39.963 1267.35 1287.33

Köşe
İç kısım
θ (g) başı PC
PC (m)
(m)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

30.000
30.723
31.318
31.782
32.111
32.304
32.360
32.278
32.058
31.703
31.213

Çizelge 6- θ=0g için elde edilen parsel alanına göre, θ’nun muhtelif değerlerine
göre hesaplanan alanların artış katsayıları
θ
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

4 Katlı Bina
Köşe
İç
başı
1.000 1.000
1.000 1.102
1.195 1.199
1.283 1.289
1.363 1.371
1.433 1.442
1.492 1.500
1.538 1.547
1.571 1.579
1.590 1.596
1.594 1.599

5 Katlı Bina
Köşe
İç
başı
1.000 1.000
1.095 1.096
1.184 1.187
1.267 1.272
1.343 1.348
1.408 1.414
1.463 1.469
1.506 1.512
1.536 1.542
1.553 1.558
1.556 1.588

6 Katlı Bina
Köşe
İç
başı
1.000 1.000
1.090 1.091
1.175 1.176
1.254 1.256
1.324 1.328
1.386 1.390
1.438 1.442
1.478 1.482
1.506 1.509
1.521 1.524
1.523 1.526

7 Katlı Bina
Köşe
İç
başı
1.000 1.000
1.086 1.086
1.167 1.167
1.241 1.242
1.308 1.310
1.367 1.368
1.415 1.417
1.453 1.454
1.479 1.480
1.493 1.494
1.494 1.495

8 Katlı Bina
Köşe
İç
başı
1.000 1.000
1.082 1.082
1.159 1.159
1.230 1.230
1.294 1.294
1.349 1.349
1.395 1.395
1.430 1.430
1.455 1.455
1.468 1.468
1.468 1.468

9 Katlı Bina
Köşe
İç
başı
1.000
1.000
1.078
1.078
1.152
1.151
1.220
1.219
1.281
1.280
1.333
1.332
1.377
1.375
1.410
1.408
1.433
1.432
1.445
1.444
1.445
1.444
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Çizelge 3, 4, 5 ve 6 değerlendirildiğinde;
• θ değerleri arttıkça parsel cephe uzunluklarının ve parsel derinliğinin
ve bunlara bağlı olarak parsel alanının da artış olduğu görülmektedir.
• Çizelge 6 dan, θ=0g için elde edilen parsel alanına göre, θ’nun muhtelif
değerlerine göre hesaplanan alan değerlerinin artış katsayılarının 1
den itibaren yaklaşık olarak 1,5 değerine kadar artış göstermektedir.
• θ=0g durumunda yani binanın yer alacağı parsel veya ada
cephesi, güneş azimut açılarının 150g ila 250g değerlerine göre
konumlandırılırsa, bina cephesi, bina derinliği ve bahçe mesafelerine
göre parsel cephesi ve parsel derinliği minimum değerlerde
oluşmaktadır.

SONUÇLAR
• Bir imar parseline güneş ışığından azami yararlanacak şekilde bina
yapılmasında; güneş gören bina cephelerinin sayısı bakımından en
uygun bina şeklinin, bina tabanında önce birli daire, ikinci sırada tabanda ikili daire şeklinin olduğu ve toplu konut alanlarında tabanda
birli daireye göre daha ekonomik olduğu için ikili dairelerin tercih
edildiği görülmüştür.
• Binanın yapılacağı imar parseli ve adasının cephesinin konumu, güneş azimut açılarının 50g ila 250g değerlerine göre konumlandırılırsa;
projede verilen bina cephesi bina derinliği ile bahçe mesafelerine göre
parsel cephesi ve parsel derinliğinin ve parsel alanının minimum değerlerinde olduğu, alan tasarrufu bakımından; oluşturulacak parsel
veya ada cephesinin mutlaka, güneş azimut açılarının 50g - 150g veya
150g - 250g değerlerine göre konumlandırılması gerekmektedir.
• Ada – parsel cephesi semt açısının, güneş azimut açısının 50g veya
150g veya 250g değerinden sapması durumunda; sapma açısının büyüklüğüne bağlı olarak parsel alanının, parsel cephesinin 50g -150g
ila 150g - 250g değerlerine göre konumlandırılması durumunda elde
edilecek parsel alanının yaklaşık olarak 1,5 katına kadar arttığı görülmüştür.

Harita Mühendisliği Çalışmaları
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BİYOKÜTLE GAZİFİKASYONU
BIOMASS GASIFICATION
Merdin DANIŞMAZ1 , Cevdet DEMİRTAŞ2
ÖZET
Gazifikasyon teknolojisi, biyokütle ve kömürün yüksek verimde değerlendirilmesinde önemli bir teknolojidir. Biyokütle ve kömürlerden (özellikle düşük kalorili kömürler) sentez gazı üretilmesinde süreç ve sistemlerin gelişmiş, etkin ve
verimliliği daha yüksek hale getirilmesi, gazifikasyon konusunda ilgilenilen başlıca
konulardır. Biokütlelerin, doğrudan gazlaştırma ve pelet yakıtı haline getirilerek
gazlaştırılması ile elektrik üretimi, taşımacılık, ısıtma ve pişirme sistemlerinde
kullanımı mümkündür. Gazifikasyon prosesinin aşamaları olan kurutma, piroliz,
oksidayon ve indirgeme işlemlerinin iyi bilinmesi, uygulamalarda istenen hedeflere ulaşmada oldukça önemlidir. Bu aşamalar, tüm gazlaştırma işleminin temelini
oluşturur. Ancak yakıt özeliklerine bağlı olarak farklı tipte gazlaştırma reaktörleri
bulunmaktadır. Bununla birlikte, ayrı işlemler olarak ele alınan gaz temizleme ve
koşullandırma işlemleri de sistemin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerekir.
Sistemde üretilen nihai gaz, uygulama sıcaklığına ve gazın kompozisyonuna bağlı
olarak sentez gazı veya gaz ürün olarak adlandırılır. Bu bölümde, Gazifikasyon
işleminin temel prensipleri, reaktör tipleri ve üretilen gazın özelliklerinin yanı sıra
bu proses boyunca meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişimlerinin termodinamik irdelemesi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Biyokütle gazifikasyonu, Sentez Gazı, Gazifikasyon
termodinamiği

ASTRACT
Gasification technology is an important technology for evaluating biomass and
coal in high yield. The main issues of interest in the field of gasification are the
development of the processes and systems and the improvement of efficiency in
the production of synthesis gas from biomass and coal (especially low calorie coal).
It is possible to use biomass in electricity generation, transportation, heating and
cooking systems by direct gasification or pellet gasification. Gasification process
steps of the drying, pyrolysis, knowing the oxidation and reduction are critical
in achieving the desired goals in applications. These steps form the basis of all
gasification processes. However, there are different types of gasification reactors
depending on the fuel properties. In addition, gas cleaning and conditioning
processes, which are considered as separate processes, must also be considered as
part of the system. The final gas produced in the system is called the synthesis gas
1
2

Öğr. Gör. Dr., Karadeniz Teknik üniversitesi, mdanismaz@ktu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi, Karadeniz Teknik üniversitesi, demirtas@ktu.edu.tr
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or gas product depending on the application temperature and composition of the
gas. In this section, the basic principles of the gasification process, the types of
reactors and the characteristics of the gas produced, as well as the thermodynamic
considerations of the physical and chemical changes occurring during this process
are made.
Keywords: Biomass gasification, Syngas, Thermodynamics of aeronautics

1. Gazifikasyonun Temel Prensipleri
Gazifikasyon, karbon ihtiva eden katı veya sıvı maddelerin oksijen, hava
veya buhar gibi ilave bir oksidan kullanılarak termo-kimyasal dönüşüm ile
gaz haline dönüştürülmesidir. Bu tanımlamaya göre yanma işlemi de gazifikasyon olarak düşünülebilir. Ancak gazifikasyon işleminde tam yanma
için gerekli olan oksijenden daha az miktarda oksijen olması gerekir. Tam
yanma sonucu stokiyometrik miktarlar da karbondioksit ve su buharı ortaya çıkar. Gazifikasyon koşullarında ise, karbondioksit ve su buharının
yanında belirli ısıl değerlere sahip yanabilir gaz karışımları da elde edilir.
Yanabilir bu gaz karışımının içeriği, yakıt olarak kullanılan hammaddenin
kompozisyonuna, oksidanın türüne ve gazlaştırıcı topolojisine bağlı olarak
değişir. Ayrıca, gazifikasyon sürecinin sonunda karbon fazında katı madde
(char), yoğuşabilir buharlar, katran ve kül ortaya çıkar[1-3]. Gazifikasyon
işleminde ısıl dönüşüm ve kimyasal değişimler şematik olarak Şekil 1’de
gösterilmiştir.

Şekil 1. Gazifikasyon işleminde fiziksel ve kimyasal değişimler

Gazifikasyon veya gazlaştırma, yakıtın tamamen yanması için gerekli
olandan daha az oksijen sağlayarak organik yakıtların (biyokütle kaynakları
gibi) gaz bileşiklerine dönüştürülmesi aşamalarını içerir. Bu proseste bazı
fiziksel ve kimyasal reaksiyonlar ile dönüşüm sağlanır. Başlangıçta bir yakıt
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(katı veya sıvı), gaz fazında yeni bir tür yakıta dönüştürülür. Bu reaksiyonları
sağlayan distribütör maddeler; buhar, hava (yada saf oksijen) veya bunların
karışımı olarak kullanılmaktadır. Gazlaştırma, 600ºC ve 1500ºC arasındaki
sıcaklıklarda gerçekleşir ve sonuç ürün olarak proses türüne ve çalışma
koşullarına bağlı olarak düşük enerjili orta sınıf bir gaz üretir. Gazifikasyon
sonucu üretilen bu gaza “gaz ürün” veya “sentez gazı” denir.
Biyokütle kaynaklarının gazlaştırılması, ısı, güç üretmek (örneğin,
sulama için), buhar ve elektrik üretiminde çift modlu motorlarda kullanım
amacıyla biyoenerji ve biyolojik ürünler üretmek için kullanılmaktadır.
Gazlaştırma işlemi sırasında yakıt, yüksek bir sıcaklığa ısıtılır; bu da uçucu
bileşiklerin (gazların) ve karbonlu katı kalıntıların (char) üretilmesine
neden olur. Uçucu bileşiklerin yapısı ve bileşim oranı, reaktör sıcaklığına
ve türüne, yakıtın özelliklerine ve çeşitli kimyasal tepkimelerin süreç içinde
ne dereceye kadar olduğuna bağlıdır. Oksijen varlığında oluşan birincil
reaksiyonlar, yakıtın karbon monoksit ve karbondioksite dönüştürülmesine
neden olur. Bu reaksiyonlar çok hızlıdır ve diğer gazlaştırma reaksiyonlarını
sürdürmek için gereken enerjiyi sağlayan ısıyı yayarlar. Kalan karbonlu katı
maddelerin gazlaştırılması, ikincil reaksiyonlar ile yüksek sıcaklıklarda (>
650ºC) meydana gelir ve sonuçta gaz karışımı, katran ve kül üretilir. Genel
olarak bu reaksiyonlar, katı içeriğin uçucu bileşiklere dönüştürülmesine
yardımcı olmak için reaktöre ilave edilen oksijen, buhar ve hidrojen gibi
reaktif maddelerin varlığında gerçekleştirilir. Bu reaksiyonlar, gazlaştırma
sürecine hâkimdir ve gaz ürün veya sentez gazının nihai kompozisyonunu
belirler. 650ºC’den daha yüksek sıcaklıklarda ve uygun basınç koşullarında
meydana gelen ikincil reaksiyonlar, karbonların ve gazların üretilmesi
için katranın parçalanmasını içerir. Gazifikasyon prosesinde ortaya
çıkan ürünler genellikle CO, CO2, H2 ve CH4 sabit gazlarının karışımı ile
buhar, kok, katran ve kül olmaktadır[4-5]. Bunların oluşumu ve kapsamı,
gazlaştırıcının çalışma koşullarına bağlıdır.
Karbonlu yakıtların eksik yanması olan gazlaştırma, aşağıdaki alt
stokiyometrik denklem ile temsil edilebilir.
Yakıt+Sınırlı oksijen
→Karbon monoksit+Hidrojen+Metan
+Karbondioksit+Su buharı+Azot

(1)

1.2. Gazifikasyon Aşamaları
Gazlaştırma işlemi boyunca ısı ve kütle transferleri gerçekleşmekte
ve farklı fazlarda birçok kimyasal tepkimeler meydana gelmektedir.
Gazlaştırma beş farklı termal süreçte gerçekleşir. Bu süreçler; Kuruma
(kurutma), piroliz, yanma (oksidasyon), karbonlaştırma ve indirgeme
şeklinde sıralanabilir, Bu durumu gösteren akış şeması Şekil 2’de verilmiştir.
Bu işlemlerin tümü, bir kibriti yaktığınızda gördüğünüz alevde doğal olarak
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bulunur. Ancak kibritteki bu aşamalar, gazlaştırmanın gizemini henüz
bilmeyen gözler tarafından görünmeyecek şekilde karışırlar. Gazlaştırma
teknolojisi, bu “farklı işlemleri” birbirinden ayırmak ve izole etmek için
kullanılan bir teknolojidir, Böylece, alevlenme kesilebilir ve elde edilen
gazlar başka yerde kullanmak üzere bir kanal veya boruya gönderilebilir.

Şekil 2. Gazifikasyonun reaksiyon aşamaları

Gazifikasyon prosesinde termo-kimyasal dönüşüm aşamaları gaz akışı
boyunca sırasıyla aşağıda açıklanmaktadır.
a) Kuruma (Kurutma)
Yakıt olarak kullanılan hammaddenin, gazlaştırma işlemine tabi tutulduğu ilk aşamasıdır. Bu bölgede, gazlaştırma reaktörüne yüklenen hammadde alt bölgelerden gelen yüksek ısı ile ısınır ve kuruyarak nemden kurtulur. Yakıtın yüzey neminin (kaba nem) yanı sıra gözenekli yapısındaki
nemden (bağıl nem) de arınır. Yakma uygulamalarında kullanılan biyokütle genellikle %10-30 oranında neme sahiptir. Kömürde bu oran daha
düşüktür. Standart uygulamalarda bölgedeki sıcaklık genellikle 100-150 ºC
arasındadır[6].
b) Piroliz (Distilasyon)
Organik maddeler oksijensiz ortamda ısıtılırsa ortaya çıkan termal parçalanma sürecine piroliz adı verilir. Oksijensiz ortamda 500-600°C’ye kadar yapılan ısıtmada; gaz bileşenleri, uçucu yoğuşabilen maddeler, mangal
kömürü ve kül açığa çıkar. Daha yüksek sıcaklığa çıkıldığında ise gaz bileşenleri ve odun gazı açığa çıkar. Bu uçucu gazlar CO, CO2, H2, CH4 ve su
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buharıdır. Uçucu gazların ayrılması ile kok (char) ve katran oluşur. Oluşan
kok, yüksek oranda karbonla birlikte bir miktar kül içermektedir. Katran
ise, içeriğinde katı taneciklerden veya sıvı kısımdan duman şeklinde açığa
çıkan ağır organik ve inorganik moleküller bulundurur. Uçuculardan arınan katı ve sıvı maddeler nispeten daha sıcak bölge olan yanma bölgesine
hareket ederler.
c) Yanma (Oksidasyon)
Hammaddenin organik molekülleri karbon (C) ve hidrojen (H),
kimyasal reaksiyonlar gereğince, okside olarak ısı enerjisi açığa çıkarırlar.
Bu reaksiyonlar, oluşan ısının diğer bölgelere gönderildiği ekzotermik
reaksiyonlardır. Reaktör içerisinde kalan kok ve katran oksijen ile tepkimeye
girerek karbondioksit ve su buharına dönüşürler. Bu reaksiyonlar piroliz
bölgesindeki reaksiyonlar ile karışmazlar. Yanma sonunda, içinde yanmayan
inorganik minerallerin bulunduğu kül açığa çıkmaktadır. Bölgede sıcaklık
800-1200ºC arasındadır. Karbon ve hidrojenin oksidasyon reaksiyonları şu
şekildedir;
C+O2→CO2+Isı
H2+1⁄2 O2→H2 O+Isı
d) Karbonlaştırma (Parçalama)

(2)
(3)

Yanmayan kok, indirgeme bölgesinde gazlaşıncaya kadar aşağıya doğru
hareket eder. Elde edilen gaz sentez gazıdır ve proliz bölgesinde elde edilen
gazlar ile aynı içeriktedir. Ancak yanabilir gaz miktarı artar, katran miktarı
azalır. Mangal kömürü ise tamamen gaza dönüşür. Gaz-su buharı birleşme
reaksiyonları 700ºC üzerinde oldukça iyidir ve bu sıcaklıkta H2 üretilebilir.
Ayrıca uygun bekleme zamanında 850ºC den daha yüksek sıcaklıklar için
katran oldukça iyi bir şekilde parçalanabilir[7].
e) İndirgenme (Redüksiyon)
Organik maddelerin gazlaştırılmasında yaklaşık 500 °C sıcaklığa kadar
olan süreç piroliz safhası olup burada; kok (char), gazlar (düşük ve orta ısıl
değerde) ve katran elde edilir. Isıtma 1000°C’ye kadar çıkıldığında karbon
da su buharıyla tepkimeye girerek CO ve H2 üretilir. Hammaddedeki
değişken oksijen oranına bağlı olarak gazlaştırma işlemi için ilave oksijen
girdisi değişkenlik gösterir. Su buharı ve karbondioksitin kok ile reaksiyonu
şu şekildedir;
C+H2 O↔CO+H2+Isı

(4)

(5)
C+CO2↔2CO+Isı
Gaz reaktörü içerisinde oluşan karbon monoksit ve hidrojene bağlı
olarak bazı endotermik reaksiyonların olması mümkündür.
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(6)
CO+H2 O↔CO2+H2 - Isı
(7)
C+2H2↔CH4-Isı
Reaksiyonlar sonunda üretilen gaz karışımı 300-400 ºC arasında son
halini alır ve reaktörün ilgili kısmından sistemden ayrılır. Eğer gaz ürün
yeterli kalitede ise içten yanmalı motor (Internal Engine Combution-ICE)
uygulamalarında ve gazlı elektrik jeneratörlerinde kullanılabilir. Tipik gazlaştırıcılarda, yanıcı gaz oranı %20-35 civarındadır ve ortalama 5 MJ/m3 kalorifik değere sahiptir. Kullanılacak hammadde yakıtının nem miktarının
%30’dan düşük olması bu tepkimelerin oluşumu bakımından önemlidir[8].

Gazlaştırma işlemi, katı kütlenin gaz haline getirilmesinin yanında reaksiyonlar öncesi ve sonrasında çeşitli şekillerde ve farklı uygulamaların
yapılmasını gerektirir. Örneğin gazlaştırma öncesinde yakıtın koşullandırılması ve gaz üretiminden sonra gaz temizleme ve soğutma işlemleri,
gazifikasyon prosesi için oldukça önemlidir. Şekil 3’de gazlaştırma öncesi
ve sonrasını da kapsayan yakıt değerlendirme işlemleri şematik olarak verilmiştir.

Şekil 3. Gazlaştırma ürünü olarak gaz üretimi ve kullanımı akış şeması

1.3. Gazlaştırıcı Tipleri
Gazlaştırma teknolojisinin tanıtılmasında biyokütle veya kömür
dönüşümü için geliştirilen çok farklı gazlaştırıcı tipleri vardır. Bunların
çoğu, sıvı yakıt üretiminden ziyade sentez gazından ısı ve güç üretimi
için geliştirilmekte ve ticari olarak kullanılmaktadır. Gazlaştırıcılarda,
hammaddenin reaktöre giriş şekli ve içerideki hareketi değişiklik
gösterebilir. Hammadde girişi üstten veya yandan olmakla birlikte reaktör
içerisinde yerçekimi etkisiyle veya hava akışına göre hareket edebilmektedir.
Oksidan olarak hava, buhar, oksijen veya karışımları kullanılabilir.
Reaktör içerisinde gerekli ısı, iç kısımdaki kısmi yanma ile olur. Ancak
bazı reaktör türlerinde dışarıdan da ısı verilmektedir. Gazlaştırıcıların
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uygulama basınçları da reaktöre göre farklılık gösterebilmektedir. Gazın faz
durumuna göre gazlaştırıcılar, yoğun fazlıve düşük fazlı olarak temelde iki
tipte olmaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse;
- Gazlaştırmada kullanılan oksidana göre; hava üflemeli, oksijen ve
buharlı,
- Gazifikasyon ısısına göre; biokütlenin kısmi yanmasıyla sağlanır
(ototermal) veya harici bir kaynaktan sağlanır (allotermal),
- Gazlaştırıcı basıncına göre; atmosferik veya basınçlı,
- Reaktörün tasarımına göre, sabit yatak, akışkan yatak, sürüklenmiş
akış veya ikiz yataklı
olarak sıralamak mümkündür. Bu sınıflandırmalara rağmen gazlaştırıcıları
temel olarak beş kategoride değerlendirmek mümkündür [4,9]. Bunlar;
• Hareketli veya sabit yataklı gazlaştırıcılar
• Akışkan yataklı gazlaştırıcılar
• Sürüklemeli akışlı Gazlaştırıcılar
• Dolaylı gazlaştırıcılar
• Diğer özel gazlaştırıcılar
şeklinde sıralanabilir.
1.3.1. Hareketli veya Sabit Yataklı Gazlaştırıcılar
Yoğun faz reaktörleri olarak değerlendirilen gazlaştırıcılardır. Bu
tip gazlaştırıcılarda, reaktörlerin bölgeleri ve gazın oluşumu Şekil 4’te
görülmektedir. Bu tip gazlaştırıcılarda, reaktör içerisinde herhangi bir
yatak malzemesi yoktur. Yalnızca hammaddenin kendisi yatak malzemesini
oluşturur. Reaktör iç kısmının çoğu hammadde ile doldurulur. Uygulama
koşullarına bağlı olarak farklı tasarımları mevcuttur. Yatak içerisine ayrıca
bir oksidan üflenerek reaksiyonların gerçekleşmesi sağlanır. Bu üflemenin
akış yönü, reaktör tipini belirler. Akışın durumuna göre bu tipler; üstten
akışlı, alttan akışlı ve karşıt akışlı gazlaştırıcılar olarak sıralanabilir. Havanın
reaktöre girişi ve gaz çıkışına göre gazifikasyon reaksiyon bölgeleri ortaya
çıkar. Bu bölgeler; kuruma, piroliz, yanma ve indirgeme bölgeleridir.
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Şekil 4. Sabit yataklı gazlaştırıcılar a) Yukarı akışlı b) Aşağı akışlı c) Zıt akışlı

1.3.2. Akışkan Yataklı Gazlaştırıcılar
Akışkan yataklı gazlaştırıcılarda, hammadde akışkan haldeki bir malzemenin (kum, kok vs.) bulunduğu bir yatağa getirilir. Yakıt, yoğunluk ve
boyutuna bağlı olarak yatağın üst kısmından veya doğrudan yatak içerisine
doldurulur. Normal bir uygulama için yatak ortamı 550°C ile 1000°C arasında bir sıcaklıkta tutulur. Bu sıcaklıkların altında yakıtın sisteme girmesiyle hızlı bir şekilde kuruma ve piroliz reaksiyonları gerçekleşir. Böylece
yakıtın tüm gaz halindeki bölümleri nispeten daha düşük sıcaklıklara çekilir. Kalan kok, kurutma ve gazlaştırma reaksiyonlarının devamını sağlayan
ısıyı üretmek için yatakta oksitlenir. Akışkan yataklı gazlaştırıcılar, yatak
materyali ve biyokütle arasındaki aşınma fenomeninden ötürü sabit yüksek
(800-1000ºC) yatak sıcaklığı sağlaması ile kısa sürede daha fazla ısı ürettikleri için yoğun faz reaktörlerinden daha iyidir. Akışkan yataklı gazlaştırıcı, hava ile sürekli olarak çalkalanan kum parçacıklarının sıcak bir yatağı
gibi çalışır. Hava, yatağın tabanında bulunan nozullar vasıtasıyla dağıtılır.
Bu gazlaştırıcılar, dolaşımlı ve kabarcıklı olarak iki tiptedirler. Dolaşımlı
olanlar, genellikle hava veya oksijenin buhar ile karıştırılması ile oluşturulan oksidasyon ortamının yatak malzemelerini reaktörün bir bölmesinden
diğerine taşıması prensibine göre çalışırlar. Yatak malzemelerinin durağan
olması ve gazın nispeten daha düşük hızda akması ise kabarcıklı akışkan
yataklı gazlaştırıcıları çağrıştırır. Şekil 5‘de akışkan yataklı gazlaştırıcıların
farklı tipleri görülmektedir[10,11].
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Şekil 5. Akışkan yataklı gazlaştırıcılar a) Kabarcıklı b) Dolaşımlı

1.3.3. Sürüklemeli Akışlı Gazlaştırıcılar
Bu tip gazlaştırıcılarda, yakıt ve hava reaktörün üstünden yüklenir ve
yakıt, reaktör içindeki havayla taşınır. Gazifikasyon sıcaklıkları, diğer gazlaştırıcılarda gerekenden daha fazladır. Çalışma sıcaklıkları 1200-1600°C
ve basınç 20-80 bar arasındadır. Reaksiyon zamanları ise oldukça kısadır. Kısa bekleme süresinden (0,5-4,0 saniye) dolayı, bu tür gazlaştırıcılar
için yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağı akış veya yukarı akış
prensibine göre farklı tasarımlarda olabilirler. Bu gazlaştırıcıların en çok
kullanılan iki tipi Şekil 6’da verilmiştir.

Şekil 6. Sürüklemeli akışlı gazlaştırıcılar a) Aşağı akışlı b) Yukarı akışlı
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Bu gazlaştırıcıların reaksiyon zamanının kısa olması nedeniyle yakıtın
temas yüzeylerinin daha fazla olması gerekir. Yani yakıt çok iyi öğütülmeli
veya sıvı halde olmalıdır. Kuru olduğu (düşük nemli) ve düşük kül içeriğine
sahip olduğu sürece her tür yakıt için kullanılabilir. En büyük avantajı,
üretilen gazın çok az katran içermesidir. Yüksek sıcaklık, katran oluşum
tepkimelerini azaltır. Ancak sistemin küçük boyutlarda olması ekonomik
olarak avantajlı değildir. Bu gazlaştırıcılar, Fischer-Tropsch (FT) dizeli gibi
biyolojik yakıtlar üretildiğinde beklenen yüksek H2 ve CO seviyelerine
sahip sonuçlar verir.
1.3.4. Dolaylı Gazlaştırıcılar
Çift veya ikiz yataklı gazlaştırıcılarda, yanma ayrı bir reaktörde gerçekleşir ve oluşan ısı, sıcak yatak malzemelerinin dolaşımı ile gaz reaktörüne transfer edilir. Bu şekilde dolaylı gazlaştırma gerçekleştirilir. Yakıcıdan
gelen sıcak yatak malzemeleri, gaz reaktörüne yüklenen yakıt ile sürekli
temas halindedir ve termo-kimyasal sürekli reaksiyonlar sürdürülür. Bu tip
gazlaştırıcıların farklı sürüm ve tasarımları mevcuttur. Tek kademeli buhar
reformlu veya çift kademeli buhar reformlu şeklinde tasarımları mevcuttur.
Bu tip gazlaştırıcıların avantajlarından biri, üretilen gazın azot içermemesi
ve böylece ısıl değerinin yüksek olmasıdır. Bu tip gazlaştırıcılar için çalışma
prensibi Şekil 7’den görülebilmektedir.

Şekil 7. Dolaylı gazlaştırıcı şematik gösterimi

1.3.5. Diğer özel gazlaştırıcı türleri
Kurulacak sitemin büyüklüğü, yakıtın cinsi ve üretilen gazın kullanım
amacına uygun olarak farklı tiplerde çok sayıda gazlaştırıcı vardır.
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Akış hareketi, reaktör tasarımı ve sayısı, yatak malzemesi kullanılıp/
kullanılmayacağı gibi temel faktörlerden yola çıkılarak üreticiler tarafından
gazlaştırıcı çeşitliliği sağlanmaktadır. Bazı özel gazlaştırıcılar; Lurgi Kuru
Kül Gazlaştırıcı, British Gas/Lurgi (BGL) Cüruflu Gazlaştırıcı, Mavi Kule,
Siklon Gazlaştırıcı, Vidalı Gazlaştırıcı veya iki aşamalı Viking gazlaştırıcı,
Döner Fırın, Carbo-V, Isı Borulu Gazlaştırıcılar, Plazma Gazlaştırıcılar,
Termal Balastlı Gizli Isı Gazlaştırıcılar, Havayı ve Buharı Kullanan Çakıllı
Çakılı Yatak Gazlaştırıcı olarak sayılabilir.
1.4. Gaz Soğutma ve Temizleme
Gazlaştırma sonucu üretilen gaz genellikle yüksek sıcaklılardadır. Bu
sıcaklık reaktör çıkışında normalde 300-400°C arasındadır. Yüksek sıcaklıktaki bu gaz, enerji yoğunluğunu artırmak için soğutulmalıdır. Bu amaca
ulaşmak için çeşitli soğutma teçhizatı kullanılmaktadır. Çoğu soğutucu,
kullanılan ısı değiştiricisin dış yüzeyindeki havanın serbest taşınım ile soğutmanın yapıldığı gazdan havaya ısı aktarması şeklindedir. Gaz aynı zamanda nem ve katran içerdiğinden, bazı ısı değiştiricileri, gazın kısmen
temizlenmesini (scrubbing) sağlar. İdeal olarak, içten yanmalı bir motora
giden gaz neredeyse çevre sıcaklığına kadar soğutulmalıdır.
Gazın temizlenmesi daha karmaşıktır ve gazın kullanımı için çok kritik
öneme sahiptir. Normal bir temizleme sürecinde üç tip yüksek sıcaklık filtresi kullanılır. Bunlar, kuru, nemli ve ıslak filtreler olarak sınıflandırılırlar,
Şekil 8.

Şekil 8. Gaz üretme ve koşullandırma işlemleri şematik gösterimi

Kuru fitreler, siklon filtreler olarak değerlendirilirler. Gaz üretim oranı
ve toz içeriğine göre tasarlanırlar. Siklon içerisinde dönme hareketine
zorlanan gaz ve parçacıklar, merkezkaç kuvvetlerin etkisiyle birbirinden
ayrılır. Bu siklon filtreler, 5 μm ve daha büyük parçacık boyutu için
kullanışlıdır. Üretilen gazın %60-65’inde 60 μm üzerinde parçacıklar
bulunduğu için siklon filtre çok iyi bir temizleme aygıtıdır. 5 μm’den
daha büyük parçacıkların %90’a yakını bu şekilde temizlenebilir. Siklon
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filtreden geçtikten sonra gaz hala ince toz, partiküller ve katran içeriyor
olabilir. Bu nedenle gaz, ilave bir sulu yıkayıcı filtre (wet scrubber) veya
kuru bir bez filtresinden (cloth filter) geçirilerek temizlenmesi gerekir. Bu
sulu gaz yıkayıcıda gaz, zıt akım modunda su ile yıkanır. Bu yıkayıcı, gazın
son temizlik için bez veya mantar filtresine gönderilmesinde bir soğutucu
vazifesi de görmektedir. Bez filtre, çok ince filtre olduğu için üzerinde
yoğuşma olması halinde gaz akışı kesilir. Bunun nedeni içerisindeki basınç
düşüşünün artmasıdır[12].
Katran, üretilen gazdan başlıca iki şekilde kaldırılabilir; bunlardan ilkinde damlacıklar formundaki katranın yoğuşturularak kaldırılması ve gaz
fazındaki katranın bir çözücü ile emilmesidir. Diğeri katranın termal parçalanma ile ayrılmasıdır. Islak yıkayıcıların (wet scrubber) kullanılabilmesi
için gaz sıcaklığının 60 °C’den daha düşük olması gerekir. Katran hidrofobiktir ve suda çözünürlüğü düşüktür, bu da sadece aerosollerin (duman, is
vs) ayrıldığını ima eder. Bazı çözücüler kullanılarak, gaz halindeki katran
sıvı içinde çözülür ve gaz yıkama verimliliği artar. Termal parçalanma, katran seviyelerini düşürmenin başka bir yoludur. Büyük hidrokarbon molekülleri küçük parçalara ayrılır.
Katran oluşumu ve miktarı, temelde gazlaştırıcının çalışma koşullarından kaynaklanırken biyokütle hammaddesinin bileşiminden daha az
kaynaklanır. Sülfür ve klor gibi katran içermeyen bileşenler için ise durum
farklıdır. Dolayısıyla hammaddenin temel bileşimi gazlaştırıcının çıkışındaki temizleme için temel gereklilikleri belirler. Biokütledeki sülfür, esas
olarak H2S ve COS olarak ve sadece küçük parçacıklar halinde organik
sülfür olarak salınmaktadır. Temizleme işlemelerinde sülfür bazen COS ve
H2S birlikte kaldırılırken, bazı durumlarda ise COS ’un H2S’e dönüştürülmesi gerekir[11-13].
1.5. Ürün Gazının Özellikleri
Gazifikasyon biyokütle kullanımı için önemli bir teknolojidir. Farklı kimyasal ürünler üretmeye ilave olarak farklı türdeki hammaddelerin
kullanımında da oldukça esneklik sağlar. Prensip olarak her türlü biyokütle gazifikasyon ile sentez gazına dönüştürülebilir. Sentez gazı esas olarak hidrojen, karbon monoksit, karbon dioksit ve metan içermektedir. Bu
gazdan farklı kimyasalların yanı sıra her türlü enerji veya enerji taşıyıcıları
(Isı, Güç, Biyoyakıt, Hidrojen, Biyometan) sağlanabilir. Mevcut biyokütle
kaynaklarının kullanımı yüksek verimlilik ve sürdürülebilirliği gerektirir.
Neredeyse tüm karbonlu madde veya biyokütle yakıtları deneysel veya laboratuvar koşulları altında gaz haline getirilebilir. Ancak, biokütlenin %20
ila %40 arasındaki stokiyometrik oranda hava ile yakılarak yanıcı gaz üretmenin yanında, bu yanıcı gazın aynı zamanda ekonomik açıdan cazip ola-
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bilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi önemlidir. Bu nedenle hammadde
yakıtın özelliklerinin iyi belirlenmeli ve ona göre gazlaştırma yapılmalıdır.
Yakıtın özelliğine göre gazlaştırıcı geliştirilmesi gerekir.
Genel ortalama olarak, 1 kg biyokütle, standart sıcaklık ve basınçta (0 °C,
1 Atm) yaklaşık 2,5 m3 gaz ürün üretir. Bu proseste, yanma için yaklaşık 1,5
m3 hava tüketilebilir. Odunun tam yanması için ise yaklaşık 4,5 m3 havaya
ihtiyaç vardır. Bu yüzden, biyokütle gazifikasyonu, odunun yakılması için
gereken teorik stokiyometrik oranın yaklaşık %33’ünü tüketir[16].
Bir başka değerlendirmeye göre[5]; Tam yanma için, 1 birim tam kuru
(%0 nem) biokütleye yaklaşık 4,58 birim hava gerekir. Buna stokiyometrik
hava denir. Gazlaştırma reaksiyonları için, alışılmış uygulama, eşdeğerlik
oranı olarak adlandırılan stokiyometrik havanın belirli bir oranının
sağlanması şeklindedir. Kuru biyokütle ile gazlaştırmada en iyi sonuç
normal şartlar altında yaklaşık 0.25 ER’lerde ve standart uygulamalarda
0.20-0.33 “tipik” bir aralıkta elde edilir. Bu nedenle, normal gazlaştırma
için 1 birim biyokütle yaklaşık 1,5 birim hava gerektirir.
1.5.1. Uçucu Gaz İçeriği
Gazlaştırma işleminde üretilen gazın koşullandırılması sonucu içeriğinde bulunan uçucu maddeler çoğunlukla CO, H2, CH4, CO2 ve N2 olmaktadır. Gaz içeriği, kullanılan hammadde türlerine ve uygulanan çeşitli proseslere göre farklılık göstermektedir. Tasarlanan gazlaştırıcı türüne göre de gaz
içeriği değişiklik gösterebilir. Aynı yakıtın iki farklı gazlaştırıcıda kullanılmasıyla elde edilen gazın içeriğinin faklı olması oldukça sık görülür. Farklı
yakıtlardan üretilen gaz içerikleri Tablo 1’de görülmektedir. Maksimum gaz
seyreltmesi, gaz içeriğinde azotun olması nedeniyle gerçekleşir. Azot, üretilen gaza oksidan olarak hava kullanılmasıyla karışır. Gazın neredeyse %5060’ı yanıcı olmayan azottan oluşabilir. Bu nedenle, gazlaştırma için havanın
yerine oksijen kullanmak faydalı olabilir. Bununla birlikte, oksijenin maliyeti ve bulunabilirliği bu açıdan sınırlayıcı bir faktör olabilir.
Gazifikasyon prosesinde üretilen gazın içeriği, biyogaz üretim sistemlerindeki nihai gazdan içerik bakımından oldukça farklıdır. Biyogaz üretiminde başlıca yanıcı gazlardan biri metan olmasına rağmen söz konusu
proses için metan gazı oluşumu düşüktür. Çamur gibi atıklardan yapılan
gazlaştırma işlemlerinde bu oluşum nispeten daha fazla olabilir. Ancak
başlıca yanıcı gazlar karbon monoksit ve hidrojen olmaktadır. Bu nedenle,
bu iki farklı teknolojinin birbiriyle karıştırılmaması gerekir.
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Tablo 1. Bazı yakıtlara göre gaz ürün içerikleri ve kalorifik değerleri
Gazlaştırma Uçucu madde hacimsel oranı
yöntemi
CO
H2
CH4 CO2 N2
Mangal kömürü Alttan akışlı 28-31 5-10 1-2 1-2
55-60
Mangal kömürü Üstten akışlı 30
19.7 3.6
46
Yakıt

Odun (%12-20
Nem)

Alttan akışlı 17-22

HHV
Ref.
[MJ/m3]
4,6 -5,65 [16]
5,98
[16]

16-20 2-3

10-15 55-50 5-5,86

[13]

Hindistan cevizi
Alttan akışlı 19-24
kabuğu

10-15 -

12-14 -

[16]

Fındıkkabuğu

Alttan akışlı 8-21

11-15 1-3

9-17

53-60 5,15

[3]

Mobilya
atığı+kömür

Alttan akışlı 21-27

12-16 1-3

10-16 44-48 5,62

[7]

Mobilya atığı
Çay atığı

Alttan akışlı 15-25
Alttan akışlı 17,9

5-15
36,5

5-15
35,2

[11]
[2]

1-3
6,1

7,20

60-70 6,34
-

1.5.2. Gaz Verimi
Biyokütle gazifikasyonu, biokütle kullanımında yüksek potansiyel ve daha
yüksek proses verimi sunmaktadır. Biyokütle içerisindeki karbonun yüksek
sıcaklıkta ve hava, buhar veya saf oksijen gibi bir oksidan kullanılarak kısmı
oksidasyonu ile gerçekleştirilir. Elde edilen sentez gazının kompozisyonu
ve özellikleri, biyokütle hammaddesine, gazlaştırıcının tipine ve uygulama
koşullarına bağlıdır. Prensip olarak gazlaştırma metodu ve prosesine bağlı
olarak, düşük (4-6 MJ/Nm3) , orta (12-18 MJ/Nm3) ve yüksek (18-40 MJ/
Nm3) alt ısıl değere sahip gaz üretilebilir. Hava ile yapılan gazifikasyon,
genellikle 4-7 MJ/m3 ısıl değerine sahip gaz üretimi sağlarken, oksidan
olarak saf oksijen veya buhar kullanımı ile önemli ölçüde daha yüksek
kalorifik değerde (10-18 MJ/m3) gaz üretimi sağlamaktadır. Hidrojen ve
hidrojenasyon ile 40 MJ/Nm3 kalorifik değerde gaz üretilebilir[13-15].
CH4’den daha büyük hidrokarbonların sentez gazı içerisinde bulunma
oranları çok düşük olduğu için genellikle dikkate alınmaz. Biyokütle
gazlaştırılmasında elde edilen gaz için alt ısıl değer (LHV) aşağıdaki bağıntı
ile belirlenmektedir.
(8)

Gazlaştırma sonucu elde edilen gaz, sisteme verilen oksidan (hava, saf
oksijen veya buhar) ve tüketilen yakıt miktarlarının karşılaştırılması ile gaz
üretim verimi belirlenebilir. Hava ile yapılan işlemler için bu hesaplama
denklem (20) kullanılarak yapılmaktadır.
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(9)

Burada, Qhava, sisteme verilen havayı (Nm3/h) ve myakıt, yüklenen yakıtı
(kg/h) temsil etmektedir. Vgaz ise gaz üretim verimini (Nm3/kg yakıt)
gösterir. Biokütle gazlaştırıcılarda ortalama enerji dönüşüm verimi yaklaşık
%60-70 arasındadır. Üretilen gazın ve hammadde yakıtın alt ısıl değerleri
gaz dönüşüm verimini verir. Gaz verimi, aşağıdaki gibi belirlenir.
(10)

Hesaplanan soğuk gaz verimi ve kalorifik değer (MJ/Nm3) prosesin
değerlendirilmesinde kullanılabilir. Örneğin; 1 kg odunun gazlaştırılması
sonucu yaklaşık 5,4 MJ/m3 kalorifik değerde 2,5 m3 gaz üretildiği
düşünülürse, verim;
(11)

olarak bulunur. Burada, odun için kalorifik değer 19,8 MJ/kg olarak
alınmıştır[16-17].
1.5.3. Gaz Sıcaklığı
Üretilen gaz, reaktörü terk ederken ortalama 300-400°C sıcaklığa
sahiptir. Bu sıcaklıktaki gaz yakıt olarak kullanılmadan önce soğutma
işlemine tabi tutulur. Reaktör çıkışında gaz sıcaklığın yüksek olması
(~500°C), reaktör içerisinde gaz içeriğinin kısmen yandığının göstergesidir.
Bu durum genellikle reaktör boyunca belirlenen akış oranının üzerine
çıkılmasıyla gerçekleşir.
1.5.4. Gaz Ürün ve Sentez Gazı Arasındaki Fark
Gaz ürün, nispeten düşük sıcaklıklarda (700 ºC ila 1000 ºC) biokütle
gibi organik materyalin gaz haline getirilmesiyle üretilen gaz karışımlarıdır. Bu gaz, karbon monoksit (CO), hidrojen (H2), karbondioksit (CO2) ve
tipik olarak havadan gelen azot ile birlikte metan (CH4) gibi bir dizi hidrokarbondan oluşur. Bu gaz karışımı, ısı üretiminde kazan gibi bir yakıcının
gaz yakıtı olarak, elektrik üretiminde veya kombine ısı ve güç (CHP) üretiminde bir içten yanmalı motorun gazı olarak yakılabilir. Gazın bileşimi,
gazlaştırma parametrelerinin manipülasyonu ile değiştirilebilir[1-3].
Sentez gazı ise, biyokütle gibi organik materyallerin yüksek sıcaklık buharı veya oksijenin gazlaştırılması sonucu ortaya çıkan karbon monoksit
(CO) ve hidrojen (H2) karışımıdır. Üretilen bu gaz, içeriğindeki katran gibi
yabancı maddelerin temizlenmesinden sonra sentetik doğal gaz gibi orga-
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nik moleküller veya sentetik dizel gibi (Fischer-Tropsch sentezi yoluyla)
sıvı biyoyakıt üretmek için kullanılabilir. Şekil 9, gaz ürün ve sentez gazının
üretim ve kullanım alanlarına göre şematik gösterimidir. Her iki gazın da,
nihai uygulama için doğru kompozisyon ve özelliklere sahip olması için
ilave gaz temizleme ve şartlandırmaya ihtiyacı vardır.

Şekil 9. “Gaz ürün” ve “sentez gazı” farkı ve tipik uygulamaları

Biyolojik atıklar, çiftlik ürünleri, yaş biokütleler gibi katıların biyogaz
üretim tesislerinde anaerobik fermantasyonu ile elde edilen gaz ise biyogaz
olarak değerlendirilmektedir. Bu süreç, gazifikasyon ve piroliz işlemlerinden farklı olarak işlemektedir. Biyogaz üretimindeki bakteriyel oluşumların yerine bu işlemlerde termal parçalanmalar vardır[18-19].
2. Gazifikasyon Prosesinin Termodinamik İncelemesi
Biokütle gazlaştırma işleminde yapılan teorik incelemeler, özellikle yüksek sıcaklık dönüşümünün doğasını anlamak, sürecin kimyasını bilmek ve
termodinamik kanunların değerlendirilmesi bakımından yararlıdır. Kütle,
enerji ve ekserji dengeleri dâhil olmak üzere gazlaştırma sürecini anlamak
için gerekli bazı termodinamik temellerin bilinmesi gerekir. Aynı zamanda
bir gazlaştırma sisteminin termal analizinde kullanılan denklemlerin türevlerinin elde edilmesi ele alınmaktadır.
2.1. Hidrojen ve oksijenin yanması
Yüksek sıcaklıkta gerçekleşen gazifikasyon reaksiyonlarında gaz
fazındaki oksijen ve hidrojen ısı kaynağı, oksitleyici ve su-gaz değişim
reaksiyonları için kullanılır. Bu gazlar, tutuşma bölgesine ayrı ayrı enjekte
olur. Hidrojenin yanması sonucu oluşan buhar, gazifikasyon reaksiyonlarını
devam ettirmek üzere, biyokütle ile reaksiyona girer. Biyokütle gazifikasyon
kimyasının yanında, hidrojen yanma kimyasını da kullanarak gazifikasyon
uygulama koşullarının kontrolü sağlanabilir. Bu reaksiyonlar sonucunda
ortaya çıkan ısı, proliz ve kuruma bölgelerindeki endotermik reaksiyonlar
için kullanılır.
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(12)

2.2. Enerji Analizi
Termodinamiğin birinci kanunu olan enerjinin korunumu kanuna
göre, yalıtılmış bir sistemdeki toplam enerji miktarı artırılamaz veya yok
edilemez. Bu durumda sistemin kontrol kütlesi için enerji dengesi şu
şekilde yazılabilir;
(13)

Genel kontrol hacminde birinci kanun şu şekilde yazılabilir;

(14)

(15)

Kinetik ve potansiyel enerjilerin ihmal edildiği kararlı hal durumu için
denklem düzenlenirse;
(16)

2.3. Ekserji Analizi
Termal sistemlerin tasarımı ve analizinde ekserji analizi önemlidir.
Enerji analizinden farklı olarak ekserji analizinde birinci kanun ile birlikte
ikinci kanun da değerlendirilir. Böylece enerjinin niteliğiyle beraber niceliğinin de hesaba katılması söz konusudur. Ekserji analizinde, fiziksel, kimyasal, potansiyel ve kinetik enerjilerin dikkate alınması gerekir.
(17)

Burada
, sırasıyla fiziksel, kimyasal, kinetik ve
potansiyel ekserjileri temsil etmektedir. Birim kütle için ifade şu şekilde
yazılabilir;
(18)
(19)

2.3.1. Fiziksel Ekserji ( )
Fiziksel ekserji, sistem T ve P basıncındaki başlangıç durumundayken
çevresel durumla (T0 =298,15 K, P0 = 1 atm) dengesine ulaştığı termal ve
mekanik enerji alışverişiyle çıkarılabilecek maksimum iştir.
Birim kütle için;

(20)
(21)
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Enerji denge denklemi:
(22)

Bu durumda toplam ekserji transferi şu şekilde yazılabilir;
(23)

Bu durumda fiziksel ekserji;
(24)

şeklinde elde edilir.
2.3.2. Kimyasal Ekserji (

)

Maddenin sıcaklık, hız, basınç ve yüksekli bakımından çevresiyle dengeye gelmesinin yanı sıra referans maddelerin kimyasal konsantrasyonu
bakımında da dengeye gelmesi durumunda sistem ölü durum olarak isimlendirilir. Sözü edilen referans maddeler, atmosferdeki gaz bileşenleri, okyanuslardan gelen iyonik ve iyonik olmayan maddeler ve litosferdeki katı
maddelerdir. Kimyasal ekserji, maddenin çevresel durumdan ölü duruma
getirilmesiyle elde edilebilecek maksimum iştir.
Bir k gazı için kimyasal ekserji;
(25)

şeklindedir. Burada,
karışım içerisindeki her bir gazın sahip olduğu
ekserjidir. Bu durumda karışımın birim molü için kimyasal ekserji;
(26)

olur. Son iki eşitliği topladığımızda kimyasal ekserji şu şekilde bulunur;
(27)

Burada, eşitliğin sağ tarafındaki ilk terim molar fraksiyonundaki saf
elementin ekserji toplamıdır. İkinci terim ise aslında tersinmezliğin kaynağı
olan elementlerin karışımıdır ve daima negatiftir.
2.4. Kütle Dengesi
Gazifikasyon sürecinde sisteme sokulan ve sistemden alınan kütlelerin
belirlenmesi sonucu sistemin değerlendirilmesi yapılır. Sisteme ilave edilen
yakıt ile birlikte herhangi bir oksidan (hava, buhar, saf oksijen) kütlesi giren
kütle olarak değerlendirilirken üretilen gaz ile birlikte kalan atıklar (katran,
kül vs.) çıkan kütleler olarak hesaba katılır. Böylece gazifikasyon prosesi
için kütlenin korunumu uygulanabilir.
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(28)

Daha açık yazarsak;
(29)

2.5. Enerji Dengesi
Gazlaştırma prosesinin değerlendirilmesinde enerjinin korunumu
kanunu uygulanarak enerji dengesi sağlanır. Kararlı durumda kinetik
ve potansiyel enerjilerin ihmal edilmesiyle sabit kontrol hacminde
termodinamiğin birinci kanunu şu şekilde yazılabilir;
(30)

Toplam giren ve çıkan kütlelerin enerjileri daha açık halde aşağıdaki
şekilde elde edilir.
(31)

(32)

Burada “y”, “h” ve “a” indisleri sırasıyla yakıt, hava ve atıkları temsil
etmektedir. Diğer indisleri ise üretilen gaz karışımındaki ilgili gazları ifade
etmektedir.
2.6. Karbon Dönüşüm Verimi
Karbon dönüşüm verimi, işlem sırasında reaksiyona giren katı karbonun
(C) mol sayısı ile biokütledeki katı karbon mol sayısı arasındaki oran olarak
tanımlanır:
(33)

Bu verim, gazlaştırma işlemi sırasında katı biokütleyi gaz formuna
dönüştürmenin etkinliğini gösterir.
2.7. Termal Verim
Biyokütle gazlaştırma sistemi için termal verimlilik, üretilen gaz karışımının entalpisinin biokütle ve oksidanın entalpileri ile bölünmesi sonucu
bulunur.
(34)
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2.8. Ekserji Verimi
Biokütle gazlaştırma sistemi için ekserji verimi, üretilen gazın ekserjisinin biyolojik kütlenin ve oksidanın ekserjisi ile bölünmesiyle bulunur.
(35)

SONUÇLAR
Biyokütle gazifikasyonu ile pek çok biyokütlenin yakıt olarak kullanılarak yanıcı özellikte gaza dönüştürülmesi mümkündür. Özellikle atık halde
bulunan biyokütleler, yüksek yanma verimine sahip gaz yakıt haline dönüştürülerek geri kazanılabilmektedir. Gazlaştırma prensibinde, sistemin
kullanılacak yakıta göre tasarlanması esastır. Ancak belirli yakıt türleri için
tek tip sistemler geliştirilmektedir. Bu tip uygulamalar genellikle üretilen
gazın belirli yakma sistemlerine göre değerlendirilmesini gerektirmektedir.
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TORNA TEZGAHINDA FARKLI TİTREŞİM
FREKANSLARINDA TALAŞ DEĞİŞİMİ- DENEYSEL ÇALIŞMA
DETERMINATION OF CHIP VARIATION IN DIFFERENT
VIBRATION FREQUENCIES BY A LATHE MACHINEEXPERIMENTAL STUDY
Davut Erdem ŞAHİN1
ÖZET
Hızla gelişen uzay araştırmaları, tıp cihazları, fotokopi makineleri gibi, fonksiyonları yüksek doğruluk gerektiren araçlar sayı ve çeşidi gün geçtikçe artmaktadır.
Bu araçların imalatında talaşlı imalat önemli bir yer tutar. Dolayısıyla hassas sonuçlar “hassas imalat” gereklidir. Hassas imalatı etkileyen parametreler arasında
ise titreşimi göz ardı edemeyiz. Bu çalışmada, torna tezgahının farklı çalışma frekanslarında boyut hassasiyetinin nasıl değiştiği deneysel olarak tespit edilmiştir.
Bu belirlenirken, talaş ağırlığı ve kalınlığı gibi parametreler ölçülerek iş parçasının
boyut doğruluğu gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hassas imalat, titreşim.

ABSTRACT
The number and variety of tools in rapidly growing researchs such as space,
medical devices, photocopy machines that require that require high accuracy
of functions are increasing day by day.The production of these tools takes an
important place in the manufacture of chippings. Precise results therefore require
"precision manufacturing”. We can not ignore vibration among the parameters
affecting precision manufacturing. In this study, it was experimentally determined
how the dimensional accuracy of the lathe workpiece changes at different
operating frequencies. When this is determined, parameters such as chip weight
and thickness are measured and the size accuracy of the workpiece is shown.
Keywords: Precision manufacturing, vibration.
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GİRİŞ
Modern talaş kaldırma yöntemlerinde teknolojinin gelişmesi ile birlikte
boyutsal tamlığın yanı sıra yüzey kalitesi de önemli bir unsur olarak ortaya çıkmıştır. Birbirleriyle çalışan yüzeylerin, hatta birbirleriyle hiç ilişkisi
olmayan yüzeylerin yüzey kalitelerinin değerlendirilmesine, yüzey pürüzlülüklerinin ölçülmesine ihtiyaç duyulmuştur. Yüzey kalitesine ilişkin özelliklerin tasarımcılar tarafından kolayca anlaşılır şekilde belirtilebilmesi için
sayısal yöntemler geliştirilmiştir. Talaş kaldırma işleminin amacı, parçalara
sadece bir şekil vermek değil, bunları geometri, boyut ve yüzey bakımından
parça resminde gösterilen belirli bir doğruluk derecesine göre imal etmektir. Buna işlem kalitesi denilmektedir. Parçanın geometri, boyut ve yüzey
doğruluğunu kapsayan işleme kalitesi, günümüzde talaş kaldırma işleminin en önemli özelliğidir. Boyut kalitesi, parçanın gerçek boyutları arasında
müsade edilen sapmalardır. Bu sapmalar boyut toleransları ile ifade edilirler. Boyut toleransları imalat kalitesine ve boyutun büyüklüğüne göre tayin
edilir. Geometri kalitesi, müsade edilen şekil ve konum sapmalarını içerir.
Bunlar ideal silindirik şekle göre sapmalar, ideal yüzeye göre sapmalar ve
eksenel sapmalar olmak üzere üç gruba ayrılır.[1]
Talaş kaldırma sırasında meydana gelen dirençleri yenmek için gerekli
talaş kaldırma kuvveti; Fs kesme kuvveti, Fr radyal kuvvet ve Fv ilerleme
kuvveti olmak üzere üç bileşene ayrılır. Talaş kaldırma sırasında kesme
kuvvetleri gerek takım, gerekse parça üzerinde bir takım şekil değiştirmelere neden olarak takımparça konumunu değiştirirler ve işleme kalitesini
etkilerler. Esasen parça-takım-tezgah zinciri esnek bir sistemdir. Dolayısıyla talaş kaldırma sırasında kesme kuvvetinin değişken olmasından dolayı
titreşimler meydana gelebilir. Bu titreşimlerin şiddetli olması durumunda
kötü bir yüzey kalitesine neden olan tırlama olayı oluşur. Tırlama, takım
tezgahlarında kesme sırasında is parçası yapısı ve kesme dinamiğinin etkileşiminden oluşan kendi kendini besleyen titreşimden kaynaklanır. Bu
titreşim sonucunda, islenen parçalarda boyutsal tamlıkta azalma, kalitesiz
yüzey islemesi, kesici takım aşınmaları ve kırılmaları, takım tezgahının
zarar görmesi gibi üretimi sınırlayan etkenler ortaya çıkar. Metal kesmede tırlamanın kendiliğinden oluşmasının iki kaynağı vardır. Bunlar, mod
çiftinin oluşumu ve islenen yüzeyde oluşan dalgaların tekrarlı bir şekilde
üretilmesidir.[2]
İşleme kalitesini etkileyen faktörler dört grupta incelenir.
•Takım tezgahına ait sapmalar; tezgahın kinematik mekanizmasındaki
mevcut olan hataların etkisinden, ana mil ile kızak yüzeylerinin paralel olmamasından, tezgahın tüm mekanizmaları ve yataklama sistemlerindeki
mevcut olan sapmalar ve boşlukların etkisinden, gövde ve ana milin yeterince rijit olmamasından dolayı oluşur.
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•Takım sistemine ait hatalar; ana elemanların imalat hatalarından, tertibatın yeteri kadar rijit olmamasından, ana elemanlarda oluşan aşınmalardan kaynaklanır.
•Takım sistemine ait hatalar; takımın konum bakımından hatalı bir şekilde tutturulmasından, kesme kuvvetlerinin etkisi altında şekil değiştirilmelerin oluşması ve takımın aşınmasından kaynaklanır.
•Ortamın etkisi altında meydana gelen hatalar; sıcaklığın oluşturduğu
şekil değiştirmeleri ve diğer tezgahlardan gelen titreşimlerden kaynaklanır.
Yüzey pürüzlülüğüne etki eden faktörler;
• İlerleme, kesme hızı, talaş derinliği
• Kesici takım geometrisi
• Kesici uç üzerine talaşın yapışması
• Takım ve iş parçasının elastik deformasyonu
• Takım ve iş parçası arasındaki titreşim
• Kesme kenarının pürüzlülüğü, birinci ve ikinci kesme kenarında oluşan izler ve aşınma
• İş parçasının talaş kaldırılan yüzeyinden, 100 μm’luk derinlikteki fiziksel ve kimyasal özellikler.
• Talaşın plastik akışı.
Yüzey kalitesi birçok imalat yöntemleri için önemli bir ihtiyaçtır. Yüzey kalitesi, eş çalışan parçalarda sürtünme dirençleri, aşınma ve is parçasının ömrü
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Yüzey kalitesi ile sekil ve konum toleransları kesme parametrelerine, takım geometrisine takım ve tezgahın rijitliğine
ve is parçasının bağlama durumuna göre değişmektedir. Bu yüzden istenen
yüzey kalitesini kontrol etmek için optimum isleme parametrelerinin seçimi
çok önemlidir. Farklı talaşlı imal usulleri kullanılarak yapılan yüzey işlemleri
doğrudan veya dolaylı olarak isleme parametrelerinden etkilenmektedir. İyi
seçilmeyen işleme parametreleri kesici takımların kırılması, hızlı aşınması,
yanması gibi ekonomik kayıpların yanı sıra is parçasının bozulması veya yüzey kalitesinin düşüklüğü gibi ekonomik kayıplara da neden olmaktadır.[3]
İşlenmiş bir yüzeyin yapısı, kalite açısından en önemli kriterlerden biridir. İşlenmiş parça yüzeylerinin tribolojik özellikleri, yüzey dokusundan birinci derecede etkilenmektedir. Yüzey pürüzlülüğü sadece aşınma, sürtünme
ve yağlama gibi tribolojinin geleneksel konularında değil aynı zamanda sızdırmazlık, hidrodinamik, elektrik, ısı iletimi vb. farklı alanlarda da dikkate
alınması gereken önemli bir faktördür. Malzemelerin işlenmesi esnasında
kullanılan kesme parametreleri yüzey hassasiyetini etkilemektedir. Yüzey
pürüzlülüğü yüzey kalitesini belirleyen bir parametredir. Yüzey pürüzlülüğü
kesme hızı, ilerleme miktarı ve kesme derinliği gibi parametrelere bağlıdır.
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Bunun yanında soğutma sıvısı kullanımı ve debisi, kesici takımın uç yarıçapı, talaş açısı değerine de bağlıdır tornalama işleminde kesme hızı, ilerleme
miktarı ve talaş derinliği gibi parametrelerin yüzey pürüzlülüğüne etkilerini
araştırmış ve modellemişlerdir.

Yüzey Kalitesi
Üretimde maliyet, zaman ve yüzey kalitesi en önemli faktörlerdir. Geleneksel olan tornalama, taşlama yöntemleri ile silindirik parçaların işlenmesi
yukarıda belirtilen faktörleri olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü silindirik parçaların imalatında öncelikle parçalar tornalanmakta sonrada ölçü
tamlığına ve gerekli yüzey hassasiyetine getirmek için taşlama işlemine tabi
tutulmaktadır. Bu da zaman kaybı ve maliyetin artması anlamına gelmektedir. Bunların giderilmesi için son zamanlarda tornalama-frezeleme yöntemi
geliştirilmiştir. Genellikle düzlem yüzeylerden talaş kaldırma işleminde kullanılan çok ağızlı takımlar, işlenen yüzey kalitesinin ve işleme verimliliğinin
arttırılması açısından büyük önem sahiptir. Bu takımlar tornalama işleminde
kullanılarak benzer avantajlar elde edilebilir. Tornalama işleminde talaş kaldırmak için kullanılan kesici takım iş parçasına yalnızca bir bölgeden temas
etmektedir. Bu sebepten dolayı kesici takım ile iş parçası temas yüzeyinde
aşırı bir ısınma olmakta ve kesici takım kısa bir sürede körelerek kesicilik
özelliğini kaybetmektedir; buna bağlı olarak da yüzey pürüzlülüğü artmaktadır. Yüzey kalitesinin artırılması için kesici takımın değiştirilmesi gerekir, bu
da maliyeti artırır. Ayrıca kesici takımın teması boyunca ilerleme devam ettiğinden bütün yüzeye temas etmemekte ve yüzey pürüzlülüğü artmaktadır.
Tornalama-frezeleme tekniğinde ise kullanılan kesici takımda talaş kaldırma
işlemini birden fazla ağız yapmakta ve kesici takım da döndüğünden dolayı iş
parçası ile her bir kesici takım ağzı arasındaki temas alanı azaltmaktadır. Temas alanı azaldığından kesici takım ağzının körelmesi gecikmektedir; buna
bağlı olarak da yüzey pürüzlülüğü azalmaktadır, ayrıca kesici takım döner
olduğundan talaş kaldırma esnasında oluşan ısı da azaltmaktadır.[4]

TİTREŞİMLER
Takım tezgahlarında tırlama titreşimleri ve kararlılık analizleri konusunda geçmişte yapılan çalışmaların bir çoğunda kesme kuvvetlerinin, takım-is parçası pozisyonunun ve hızın lineer bir fonksiyonu olarak değiştiği
kabul edilmiştir.(Takım tezgahlarında kesme sırasında is parçası yapısı ve
kesme dinamiğinin etkileşiminden oluşan kendi kendini besleyen titreşim
tırlama titreşimi diye adlandırılır.)
Takım tezgahlarında tırlama titreşimleri ve kararlılık analizleri konusunda geçmişte yapılan çalışmaların bir çoğunda kesme kuvvetlerinin, takım-is
parçası pozisyonunun ve hızın lineer bir fonksiyonu olarak değiştiği kabul
edilmiştir. Kesme hızı ise sistem stabilitesini iki farklı yönde etkilemektedir.
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Bunlardan ilki kesme prosesindeki sönümleme ile ilişkilendirilir. İkinci etki
ise yüksek hızda frezelemede önemli olan mil hızının etkisidir. Kesme prosesi sönümlemesi olayında değişken kesme kuvvetinin üretimine faz gecikmesi
neden olmaktadır. Bu durum, talaş formasyonu üzerindeki takımın titreşim
hareketinde sönümleme meydana getirmektedir. Bu sönümlemenin düşük
kesme hızlarında sistem stabilitesini artırdığı görülmektedir.
Son yıllarda bu konudaki çalışmalar, kesici takım geometrileri, takım
aşınmaları ve yüksek frekanslarda isleme titreşimlerinin stabilitesi gibi etkenlerde yoğunlaşarak kesme proses sönümlemesinin değişimi ve buna
bağlı olarak sistem stabilitesinin nasıl etkilendiği değişik modeller geliştirilerek araştırılmıştır.
Tornalama işlemiyle üretilen ürünlerde aranan özellikler içinde yüzey
pürüzlülüğü, malzemenin maliyetini, kalitesini, aşınma direncini, yorulma
mukavemetini, sürtünme katsayısını, yağlamayı ve korozyon direncini etkileyen başlıca etkendir. Bu yüzden birbirleriyle çalışan yüzeylerin, hatta
birbirleriyle hiç ilişkisi olmayan yüzeylerin yüzey kalitelerinin değerlendirilmesine ve yüzey pürüzlülüklerinin ölçülmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Ortalama yüzey pürüzlülüğünü (Ra) bulabilmek için aşağıda verilen
denklem kullanılmaktadır;
Ra=

/(32r)

Burada f ilerleme (mm/dev) ve r (mm) takım uç radyüsüdür. Her ne
kadar bu formülün pürüzlülüğü teorik olarak hatasız bir şekilde hesaplayacağı düşünülse de gerçekte sürece etki eden titreşim ve takım-talaş ara
yüzeyindeki sürtünmeden meydana gelen yapışmalar gibi etkenlerin ihmal
edilmiş olduğu, gözden uzak tutulmamalıdır
Talaş kaldırmada sürekli olarak, zorlanmış ve kendiliğinden oluşan olmak üzere iki türlü titreşim mevcuttur. Zorlanmış titreşim, takım tezgahının mekanik hareketlerinin toplam etkisinin sonucu ortaya çıkan titreşimdir. Kendiliğinden doğan titreşim ise talaş kaldırmadan dolayı, tezgahtan ve
dış çevreden bağımsız olarak oluşur. Bu şekildeki titreşime tırlama titreşimi
denilmektedir. Bu titreşim esas itibariyle kesme hızı artığında kesme kuvvetinin azalmasından meydana gelir. Kesme hızının değişimi, kayma açısının değişiminden kaynaklanmaktadır. Tırlama titreşimi, iş parçalarında,
boyutsal tamlıkta azalma, düşük işleme hassasiyeti, kesici takım aşınmaları
ve kırılmaları, takım tezgahının zarar görmesi gibi üretimi sınırlayan etkenlere sebep olur. Sistemin rijitliğine göre aşırı talaş genişliği gibi şartlar
altında başlayarak çabucak gelişir ve büyük genliklere erişerek kesme kuvveti periyodik bir biçimde değişebilir. Talaş kalınlığı ve işlenmiş yüzeydeki
dalgalanmalar gözle görülebilecek şekilde aşırı değişir. Tırlama, bu titreşimlerle birleşen ses ve işlenen yüzey üzerinde kesici takımın bıraktığı izler
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ile kolaylıkla görülebilir. Metal kesmede tırlamanın kendiliğinden oluşmasının iki kaynağı vardır. Bunlar, mod çiftinin oluşumu ve işlenen yüzeyde
oluşan dalgaların tekrarlı bir şekilde üretilmesidir.İşlenen yüzeyin kalitesi
özellikle savunma, uzay, hava ve kalıpçılık sanayinde ve de alüminyum gibi
kesilmesi en kolay metallerin işlenmesinde oldukça önem taşımaktadır.[5]
Tırlama titreşiminin tahmini için günümüze kadar birçok araştırmacı
çeşitli modellemelerle analiz ve kontrol teknikleri ortaya koymuştur. Ancak
kesme mekaniğinin ve dinamik davranışının şimdiye kadar iyi bir şekilde
ortaya konamamasından dolayı talaş kaldırma dinamiğini tam olarak ifade
edebilen bir model hala mevcut değildir. Tırlama titreşiminin analizi, lineer
ve nonlineer kuvvet prosesleriyle yapılır.
Talaslı imalat prosesleri, parça üretiminde minimum maliyet ve kaliteyi
amaçlamaktadır. Bu amaçlara uygun olarak talaşlı imalat frezeleme, tornalama, taslama gibi metal kesme proseslerinden meydana gelmektedir. Metal
parçaları talaşlı imalat proseslerinde yüksek sıcaklık ve basınç, metallerin
difüzyonu ve kimyasal reaksiyonlar ve titreşim kötü yüzey kalitesine, tolerans aralıkları dışı üretime, takımın ve is parçasının zarara uğramasına ve
yüzey kalitesinin bozulmasına neden olur. Bir talaşlı imalat proseslerinde,
üretilen ürünün kalitesi ana hatlar çerçevesinde, ürünün yüzey kalitesine
göre belirlenir. Yüzey kalitesi belirlenirken, aynı zamanda ürünün Talaslı
imalat maliyeti de göz önünde bulundurulmalıdır. Takım aşınması maliyeti, yüzey kalitesi tespit edilirken dikkate alınması gereken parametrelerden
birisidir. Frezelenen parça yüzeyinde yorulma dayanımı, korozyon direnci
veya sürünme ömrü gibi mekaniksel durumlar geliştiğinde, yüzey kalitesinin belirlenmesinde önemli roller oynamaktadır. Yüzey pürüzlülüğünü,
yüzey sürtünmesine sebep olan temas, aşınma, ışık yansıması, ısı geçişi,
yağı tutma ve dağıtma kabiliyeti, yatak yükleme kapasitesi, kaplama veya
yorulma direnci gibi parçaların fonksiyonel özellikler de önemli oranda
etki etmektedirler. Bu yüzden, arzu edilen finiş yüzeyi belirlenir ve gerekli
kaliteye ulaşmak için uygun proses seçilir
İlerleme hızındaki azalma kesme kuvvetlerinin düşmesine ve meydana
gelen titreşimlerin azalmasına neden olmuş ve yüzey kalitesinin artmasını
sağlamıştır. Kesme hızının artması, doğal frekans ve titreşim oluşumunu
azaltmakta ve yüzey kalitesini iyileştirmektedir.

DENEYSEL ÇALIŞMA
Bu çalışmada 1.5 m’lik bir torna tezgahında 250, 500, 760,1000 d/d hızlarında
talaş kaldırılarak, daha sonra frekans (FFT ve FRF) analizlari elde edildikten
sonra karşılaştırma yapılmıştır. Frekans analizleri X,Y ve Z yönlerinde yapılmış
ve her yön için grafikler ayrı ayrı gösterilmiştir(Şekil 7 ve 6).
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1
2
3
4
Şekil 1. Farklı hızlardaki talaş tipleri.

Şekil 1’de 4 faklı hızda elde edilen talaş tipleri görülmektedir. Hız arttıkça
tip kesintili tipten sürekli tipe dönüşmektedir.

1

2
3
Şekil 2. 1.2.3. ve 4.hızlar elde edilen yüzeyler.

4

Şekil 2’de 4 farklı hızda elde edilen yüzeyler görülmektedir. Düşük
hızlarda daha mat, yüksek hızlarda ise daha parlak yüzeyler görülmüştür.

Örnek

Şekil 3. Yüzey pürüzlülüğü ölçüm cihazı.
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Şekil 3’de görülen yüzey ölçüm cihazıyla elde edilen 4 farklı örneğin
yüzey pürüzlülük değerleri tespit edilmişti.
Şekil 4’de cihazdan elde edilen yüzey pürüzlülük değerleri görülmektedir.
En düşük değerde bu değer 5,31 mm iken, en hızlı değerde ise 0,85 mm’ye
kadar düşmüştür. Hız 250 d/d dan 1000 d/d ya yani 4 katına çıkmasına
karşın, yüzey pürüzlülük değeri ¼’ ünden daha aşağı bir orana düşerek
daha hızlı bir iyileşme göstermiştir.

1

2

3

4

Şekil 4. 1.2.3. ve 4. Hızlardaki yüzey pürüzlülük değerleri.
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b

Şekil 5. Torna (a) ve iş parçasına (b) uygulanan çekiç testi.

SONUÇLAR
Frekans analizleri için B & K marka bir titreşim ölçüm cihazı kullanılmıştır. Sonuçlar PULSE yazılımıyla grafik halline getirilmiştir. 3 eksenli titreşim sensörü kalem sabitlendikten sonra veri kayıt cihazına bağlı olan özel
bir çekiçle torna ve iş parçasına tatbik edilmiştir(Şekil 5 a-b). Her iki durumda sadece sensörle çekiç arasındaki mesafe değişmiştir. Bu iki durum
arasındaki fark FFT ve FRF analizlerinde (Şekli 6-7) gösterilmiştir. Ortalama titreşim genliğinin iş parçasına uygulandığında daha yüksek çıktığı
tespit edilmiştir.
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Autospectrum(Titresim-X) - Input (Real) \ FFT Analyzer
Autospectrum(Titresim-X) - Input (Real) \ FFT Analyzer

Cursor values
X: 15.950 Hz
Y: 15.023u m/s²
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Autospectrum(Titresim-Y) - Input (Real) \ FFT Analyzer
Autospectrum(Titresim-Y) - Input (Real) \ FFT Analyzer

Cursor values
X: 10.000 Hz
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Autospectrum(Titresim-Z) - Input (Real) \ FFT Analyzer
Autospectrum(Titresim-Z) - Input (Real) \ FFT Analyzer

Cursor values
X: 10.000 Hz
Y: 12.862u m/s²
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Şekli 6. X.Y.Z yönlerindeki FFT analizleri. Kırmızı renk iş parçasına mavi ise torna
tezgahına ait.
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Frequency Response H1(Titresim-X,Kuvvet) - Input (Bode Plot - Phase/Magnitude)
\ FFT Analyzer
Cursor values
X: 8.750 Hz\ FFT Analyzer
Frequency Response H1(Titresim-X,Kuvvet) - Input (Bode Plot - Phase/Magnitude)
Y(Mg):3.016m m/Ns^2
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Frequency Response H1(Titresim-Y,Kuvvet) - Input (Bode Plot - Phase/Magnitude)
\ FFT Analyzer
Cursor values
X: 13.250 Hz
Frequency Response H1(Titresim-Y,Kuvvet) - Input (Bode Plot - Phase/Magnitude)
\ FFT Analyzer
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Frequency Response H1(Titresim-Z,Kuvvet) - Input (Bode Plot - Phase/Magnitude)
\ FFT Analyzer
Cursor values
X: 13.250 Hz
Frequency Response H1(Titresim-Z,Kuvvet) - Input (Bode Plot - Phase/Magnitude)
\ FFT Analyzer
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Şekli 7. X.Y.Z yönlerindeki FRF analizleri. Kırmızı renk iş parçasına mavi ise
torna tezgahına ait.
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OSMANLI DEVLETİ’NİN PETROL POLİTİKALARI
OTTOMAN GOVERNMENT OIL POLICIES
Alperen ŞAHİNOĞLU1, Adil ÖZDEMİR2,
Derviş BAŞA3, Erdal DURSUN4
ÖZET
Çalışmada, birinci petrol paylaşım kavgasında Osmanlı yönetiminin izlediği
tutum ve nedenlerin, ilk paylaşım sonrasında petrol kaynaklarının hangi ülkenin şirketlerince işleteceğine yönelik ticari ve siyasi çekişme ve çatışmaların, bu
çıkar çatışmalarında Batılı Devletlerin oynadığı rollerin ve Birinci Dünya Savaşı
öncesinde, sırasında ve sonrasında İmparatorluğun parçalanmasına yönelik gizli
anlaşmalarda petrol gerçeğinin yeri de belirlenmeye çalışılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarındaki petrol varlığını ele geçirmek için önce Almanlar ve
İngilizler arasında başlayan daha sonra da ABD ve Fransa’nın da katılımı ile sürdürülen mücadele devletlerin, şirketlerin ve kişilerin hangi yöntemleri izlediğine
ilişkin bilgileri belgeleri ile ortaya konmaktadır. Ayrıca, topraklarında petrol bulunan Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan Şeyhliklerinin İngilizlerle açıktan
ve gizli olarak nasıl işbirliği yaptıklarını da açıklamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Petrol politikası, Osmanlı devleti, Ortadoğu, Petrol paylaşımı

ABSTRACT
In the study, the attitudes and reasons of the Ottoman administration in the
first petroleum struggle, the commercial and political controversies and conflicts
with which the oil resources will operate for the companies of the country after the
first sharing, the roles played by the Western States in these conflicts of interest,
and the hidden and confidential nature of the disintegration of the Empire during
and after the First World War. The agreement tried to determine the location of
the oil truth. The struggle that began between the Germans and the British and
then followed by the participation of the USA and France in order to seize the
oil wealth of the Ottoman Empire’s territory is revealed by the documents about
which methods the states, the companies and the people follow. It also explains
how Kuwait, Qatar, Bahrain and Saudi Arabian Sheikhs with oil in their lands
cooperate clearly and secretly with the British.
Keywords : Petroleum policy, Ottoman state, Middle East, Oil share
1 Istanbul Rumeli Üniversitesi, Istanbul, Türkiye alperen.sahinoglu@rumeli.
edu.tr
2 Adil Ozdemir Danışmanlık, Ankara, Türkiye
3 Başbakanlık Devlet Arşivleri Gen. Müd. Osmanlı Arşivleri Dairesi, İstanbul,
Türkiye
4 Istanbul Rumeli Üniversitesi, Istanbul, Türkiye

202

MÜHENDİSLİK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

1. GİRİŞ
II. Abdülhamid döneminde, Osmanlı Devleti’nin içerisinde bulunduğu
güç şartlara rağmen, kara ve deniz ulaşımında çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Kara yollarında sağlanan gelişme ise özellikle demiryolu ulaşımı ile sağlanmıştır (Foto 1). Devlet bütçesi yetersiz olduğundan dolayı,
Sultan II. Abdülhamid yeni kaynaklar aramış ve bu kaynağı da yabancı sermayede bulmuştur. XIX. yüzyılın ikinci yarısında, Avrupa sermayesi kendisine mahallî kullanım alanları aramakta olup, Osmanlı Devleti’nde nafıa
alanında yapılacak yeni tesisler için birçok sermayedar, imtiyaz talebinde
bulunmaktaydı. Sanayi İnkılâbına geçişle birlikte, hammadde ve pazar arayışına giren emperyalist devletler, XIX yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı Devleti’nden demiryolu imtiyazı alabilmek için uğraş vermişlerdir.
Bu devletler farklı gereksinimler ile demiryolu imtiyazı alma gayreti içine
girmiş olmakla beraber; Osmanlı topraklarında bulunan zengin maden yataklarını içine alacak şekilde nüfuz alanlarını genişletmeye çalışmışlardır.
Osmanlı Devleti gerek ise gerek Anadolu’da ve gerekse Balkanlar’da yaptırdığı veya yaptırmayı düşündüğü demiryolları için yüklenicilere bir kısım
imtiyazlar vermek zorunda kalmıştır. II. Abdülhamid döneminde demiryolu, liman ve rıhtımlar yabancı yatırımların % 73’ünü oluşturmakta; bunlara bankacılık ve sigorta alanlarındaki yatırımlar da eklendiğinde, oran %
81’i bulmaktaydı. Sanayi ve madencilik gibi aslen üretim faaliyetine yönelik
alanlardaki yabancı yatırım oranı ise, % 10’un altında kalmıştır. Başka bir
ifadeyle, yabancı sermaye ülkenin sınaî kalkınması üzerinde olumlu roller
oynamamış, aksine hammadde ihracatını ve Avrupa topraklarında üretilen
mamul madde ithalatını ileri düzeylere taşıyarak, ülkenin Batıya bağımlılığını artırmıştır (Yılmazçelik ve Erdem, 2014).
Osmanlı Devleti zamanında elindeki arazinin, madenler açısından
önemini kavrayamamıştır. Bundan dolayı, Sultan II. Abdülhamid’e Hasan
Fehmi Paşa’nın sunmuş olduğu layihada da belirtildiği üzere, “…malî
kaynakların azlığından yeraltındaki madenlerimizden ve ormanlarımızda
yatan fevkalade hazineleri değerlendirme işini yabancı mühendis ve
kapitalistlere vermek zorunlu…” hale gelmişti. Oysa bir devlet için
madenler büyük bir servet kaynağı olup, ülkenin gelişmesi için oldukça
önemliydi (Yılmazçelik ve Erdem, 2014).
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Foto 1. Sultan II. Abdülhamit (1842 - 1918)

Osmanlı Devleti’nin verdiği imtiyazlarla Balkanlar’daki demiryolu hatları kısa sürede tamamlanmış ve böylece İstanbul, Avrupa’ya bağlanmıştır.
Verilen imtiyazlara paralel olarak, Balkanlar’da işletilen madenlerin sayılarında ve çeşitliliğinde büyük artış gözlemlenmiştir (Çizelge 1). Bu dönemde maden işletme imtiyazları ağırlıklı olarak, yabancı müteşebbislerin
elinde olmakla beraber, devlete önemli bir gelir sağlanmıştır. Dolayısıyla,
II. Abdülhamid döneminde yürütülen denge politikaları ile devlet borçları
bir hayli azaltılmıştır. Bayındırlık sahasında büyük bir ilerleme kaydedilmiş
ve önemli alt yapı hizmetleri gerçekleştirilmiştir. Ancak 1908 tarihinden
sonra bu çalışmalar, büyük bir kesintiye uğramış ve birkaç sene sonra da
tamamen durmuştur. Balkan Savaşları ve I. Dünya Harbi de bu çalışmaların tamamen durmasının bir diğer sebebi olmuştur (Yılmazçelik ve Erdem,
2014).
Osmanlı padişahlarından belki de hakkında en çok tartışma yapılmış,
hayranları kadar düşmanı da çok olan, hem övgülere mahzar olmuş, hem
de en sert eleştirilere maruz kalmış padişah muhtemelen II. Abdülhamid’dir. Kimine göre Ulu Hakan, kimine göre ise Kızıl Sultan’dır. Ancak,
kim ne derse desin II. Abdülhamid Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde en çok iz bırakan padişahtır. Onun dönemi, Osmanlı’da birçok
önemli gelişmeye şahit olmuştur. Ancak, bunlardan özellikle iki tanesi Abdülhamid’in şahsıyla özdeşleşmesi dolayısıyla son derece ilgi çekicidir.
II. Abdülhamid’in ilk atılımı demiryolları alanında olmuştur. Sultan’ın
tahta çıktığı dönemde, demiryolları dünyada önemli bir gelişme göstermekte idi. Özellikle ABD ve İngilitere hızla yaygınlaşan demiryolları, ulaşımı
hızlandırarak modern toplumun zaman algısını değiştirmiş, hem yolculukları kısaltmış hem de yük taşımacılığını geliştirerek endüstriyel gelişmelere
kolaylaştırıcı etkide bulunmuştur. Hammadde ve mamüllerin üretim yeri
ve pazarlara ulaşımı hızlanmış, ticaret gelişmiş ve üretimde ciddi artışlar
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yaşanmıştır. II. Abdülhamid dünyada gelişen bu ulaşım sisteminin geleceğini iyi anlamış ve Berlin’den Kutsal Topraklar’a kadar olan hattı demiryollarıyla birleştirerek Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli noktalarını da
birbirine bağlamayı hedeflemiştir. Bu sayede, hem Osmanlı İmparatorluğu
sınırlarında ulaşılamayan bir nokta kalmayacak, Kars ve Kafkaslar üzerinden Rusya ve Orta Asya’ya bağlanan ulaşım yolları, İran üzerinden de Hindistan ve Afganistan’a bağlanacak ve İslam Coğrafyası’nın büyük kısmıyla iletişim ve ulaşım daha hızlı bir şekilde mümkün olacaktı. Demiryolu
hattına paralel çekilen telgraf hatlarıyla da payitaht vilayetlere bağlanacak
ve merkezi otorite güçlenecekti. Aynı zamanda savunma için de önem arz
eden demiryolları birliklerin bir yerden diğerine daha hızlıca ulaşmasını
sağlayacak, düşmana karşı daha hızlı tedbir alınabilecekti (Harita 1).
Çizelge 1. Sultan II. Abdülhamid öncesi ve döneminde işletilmeye başlanan
madenler (Yılmazçelik ve Erdem, 2014).
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Harita 1. Bağdat - Berlin demiryolu projesi (http://www.dunyabulteni.net/
haber/195956/anadolu-bagdat-demiryolu-hatti-alman-projesi-miydi)

İkinci konu, petrol meselesidir. 1850’lerin ortalarında ABD’de çıkarılmaya başlanan petrol II. Abdülhamid’in padişahlığı zamanında ulaşım
araçlarında kömürün yerini almaya başlamış, gemiler ve trenler petrolle
çalışır halde üretilmeye başlanmıştır. II. Abdülhamid dünyadaki bu gelişmeyi de görmüş ve Osmanlı coğrafyasında petrol bulunabileceğinden
şüphelenilen bölgelerde aramalar yaptırmıştır. Aynı zamanda, Osmanlı’nın
Ortadoğu kentlerinde arkeolojik kazı amacıyla çalışmalar yaptığını söyleyen ama petrol arama faaliyetlerinde de bulunan Batılı araştırmacıları yakından takip ettirmiştir. II. Abdülhamid, petrol aramalarına oldukça önem
vermiştir. Aramalar için gerekli ödeneklere, Hazine-i Hassa’dan yani kendi
şahsi hazinesinden de desteklemiştir.
Bu çalışmalar sonucunda, Alman maden mühendisi Paul Groskoph
ve Habip Necip Efendi yönetiminden araştırma ekibi sonuç raporlarını
22 Ekim 1901’de II. Abdülhamid’e sunmuşlardır. Rapora göre Güneydoğu Anadolu’nun tamamı ve Doğu Anadolu’nun bir kısmında yoğun petrol
rezervlerine rastlanmıştır. Diyarbakır, Mardin, Bismil, Hazro Çayı etrafı,
Sinan, Batman Çayı etrafı, Dicle bölgesi, Midyat, Bedran, Tulan, Siirt, Botan Çayı etrafı, Habur, Fındık, Cizre, Habur Çayı etrafı, Bitlis Çayı kıyısı
ve Hakkâri (Çölemerik)’de önemli petrol yataklarının bulunduğu yine raporda kaydedilmiştir ve bu bölgenin dünyada en yoğun petrol üretilecek
bölgelerden biri olacağı da belirtilmiştir.
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2. OSMANLI DEVLETİ’NİN PETROL POLİTİKALARI
XIX. yüzyılın sonlarında temel enerji kaynağı olarak kabul edilen petrol, pek çok alanda kullanılmaya başlanmıştı. Motorlu taşıtların, trenlerin,
gemi ve fabrikaların petrolle çalışmaya başlaması gelişmiş ülkelerin petrole
bağımlı hale gelmesine neden olmuştu. Daha öncesinde, enerji kaynakları
ile ilgili yapılan çalışmalarda da enerji kaynağına sahip olmayan ülkelerin
refah seviyelerinin düşeceği ve bağımsızlığını kaybedileceğini belirtilmekteydi (Ediger, 2007). Gittikçe artan tüketim alanları, aynı oranda devletlerin
petrole olan ihtiyacını da artırmaktaydı. Kısıtlı miktardaki bu kaynaklara
sahip olma ve kontrol altında tutulması, bir devlet politikası haline gelmeye
başlamıştır. Devletler, bu konuda doğrudan politikalar yürüttüğü gibi özel
sektördeki şirketlere de yön verdikleri görülmektedir. Sanayileşmesini tamamlamış devletler, bu konuda daha aktif ve öncü bir rol izlemesine karşın
sanayileşmemiş devletlerin petrole uzak kaldıkları görülmektedir.
Osmanlı Devleti, üç kıtaya taşan geniş topraklarıyla birlikte petrol kaynaklarına en çok sahip olan ülke konumunda yer almaktaydı. Osmanlı toprakları içerisinde dünyanın ilk petrol çıkarılan yerleri olmasına rağmen, en
son olarak petrol aranılan yerler burası olmuştur. Bu topraklarda, petrol
aramanın geç başlamasındaki başlıca öncelikli sebep, ülkenin sanayileşmede geç kalmasıydı. Dolayısıyla, ülke içinde bu madene şiddetli bir derecede
ihtiyaç duyulmamaktaydı. Diğer devletlerden ABD, kendi topraklarında
bulunan petrolü yeterli görmekteydi. İngilizler ise, Hollandalılarla birlikte
İran ve Azerbaycan topraklarındaki petrolle ilgilenmekteydi. İran Şahı bol
miktarda imtiyaz dağıtmakta iken, Osmanlı’da Sultan II. Abdülhamit petrol sahalarını kendi özel hazinesine geçirmekteydi. Üstelik özel gayretlerle
imtiyaz alınan yerlerdeki petrolün yurtdışına götürülmesi vergiye tabi tutulurken, yurtdışından getirilen ürünlere o kadar vergi uygulanmamaktaydı.
Bir diğer önemli sebep de, ulaşım sorunu olarak görünmekteydi. Sanayileşmenin temel göstergelerinden olan demiryolu, Osmanlı’da yok denecek
kadar azdı. Daha çok Batı Anadolu yöresinde, Avrupalı tüccarların kullanabileceği şekilde demiryolları bulunuyordu (Öztürk, 2009).
Osmanlı Devleti, kendi iç dinamiğinde petrolü kullanacak altyapıya sahip olmadığından, petrol politikası da içe dönüktü. Bu da, daha çok ülke
içerisinde çıkarılan petrol madenin yine ülke içinde tüketilmesi yönünde
olmuştur. Bunun için verilen imtiyazlarda da ihracat vergisi özel olarak
konulmuştur. Hatta, petrol konusunda verilen ilk imtiyaz olan İskenderun
petrol imtiyazında ihracat vergisi tartışma konusu olmuştur. Bu ilk imtiyazdan sonra, bütün imtiyazlarda ihraç edilecek ürünler için vergi şartı getirilmiştir (BOA, İ.MMS, 105/4493, Belge No: 1: Ahmet Necati Efendi’ye
verilecek İskenderun petrol imtiyazı için Şuray-ı Devlet Tanzimat Dairesinin görüşü).
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Avrupalı devletlerin Osmanlı petrollerine bakışı, petrol imtiyazlarına
yön vermiştir. Osmanlı maden yasaları, imtiyazların doğrudan yabancı
şahıslara verilmesini engellemekteydi. Devlet olarak, petrol ve diğer madenler için yapılan en önemli koruma şekli bu madde idi. Ancak, maden
imtiyazını alamayan yabancılar, imtiyaz sahibi olan şirketlere ortak olabiliyordu. Bu nedenden dolayı, neredeyse bütün maden imtiyazları alındıktan kısa bir süre sonra, bir şirkete devrediliyor ve yabancı ortaklarla iş
yürütülüyordu. Bu şekilde, Avrupalı ve Amerikalı sermayedarlar Osmanlı
tebaası kişilerle ortaklık kurarak veya onlar aracılığıyla imtiyazlar alma peşine düşmüştür. Bu konuda belki de en önemli imtiyaz sayılan Anadolu ve
Bağdat Demiryolları da, yerli isimle kurulan şirketler tarafından alınmıştır.
Demiryolu imtiyazlarında yer alan demiryolu hattının, belirli bir alanında
bulunan madenlerin imtiyazını demiryolu şirketine vermesi politikaları da
bu konu etrafında toplamıştır (Başa, 2013).
Kömürün taşıma maliyetinin, üretim maliyetinden 10 kat daha fazlaya
çıktığı görülmüştür. Bu maliyetleri azaltmak için de, demiryolu yapımı ve
taşımacılığı faaliyeti ortaya çıkmıştır (Güran, 1991). Buharlı makinelerin
icadı ve devamında, gelen sanayi devrimi insanların ulaşıma olan ihtiyaçlarını daha da artırmıştır. Sanayi devrimi, üretimi fazlalaştırdığı gibi enerji
ihtiyacını da artırmaktaydı. Buharlı makinelerin icadı, önce kömürü sonra
da yerini alacak olan petrolü önemli kılacaktır. 1804 yılında, ilk buharlı
lokomotif yapılmış ve 1825 yılında da demiryolu taşımacılığı İngiltere’de
başlamıştır (Tiftikçi, 1996).

2.1. Osmanlı Devletinde Demiryolu Faaliyetleri ve Politikaları
Demiryolları 19. yüzyılın başında batı dünyasında ortaya çıktığı zaman,
çağdışı olan ulaştırma sistemlerine olan büyük üstünlüğü sebebiyle kısa zamanda bütün dünyaya yayılmıştır. Batılı devletler, bir süre sonra bu ulaştırma sisteminin dünya ekonomisini sanayi kapitalizminin şartlarına göre
yeniden örgütlemede kullanılabileceğini fark etmişlerdir. Böylece batılı
devletler, gelişmemiş ekonomilere sahip olan ülkeleri kendi üretim merkezlerine bağlamak için buralarda doğrudan demiryolu yapımına girişmişlerdir (Harita 3 ve 4). 19. yüzyılın son çeyreğinde, hızlanan emperyalist yarışta demiryolları önemini arttırmış ve ekonomik gayelerin dışında politik
bir araç olarak ta kullanılmaya başlanmıştır Osmanlı İmparatorluğu da, bu
gelişmelerden payını almış ve kapitalist dünya ekonomisiyle bütünleşmeye çalışırken batılı devletlerin politik ve ekonomik baskısı altına girmiştir
(Bayraktaroğlu, 1995).
Yabancı şirketler, Osmanlı Hükümetlerine demiryolu yapımı için çeşitli
tarihlerde anlaşma teklifi vermişlerdir. Ancak, bu şirketlerin teklif ettikleri demiryolu hattı güzergahlarının geçtiği bölgelerin I. Dünya Savaşı’ndan sonra o devletlerce işgal edilmesi dikkati çekmektedir. İngilizler’in
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Arabistan ve Batı Anadolu, İtalyanlar’ın Antalya ve iç kesimlerinde, Fransızlar’ın Suriye’de, Ruslar’ın Karadeniz kıyısında hat inşa teklifleri, sonraki
işgalleriyle bir tesadüf eseri değil milli politikaların bir neticesi olarak benzeşmektedir. Diğer yandan, bu şirket veya devletlerin hat güzergahlarını
Osmanlıların iktisadi ihtiyaçlarına göre değil de, kendi ülkelerinin menfaatleri doğrultusunda tespit etmeleri bir başka dikkat çekici olaydır. Bu
arada, Berlin-Bağdat ve Doğu Anadolu’da demiryolu inşa teklifleri veren
Almanları unutmamak gerekir. Bu hat ile İngilizlerin Hindistan yolunu
kesmek ve Ortadoğu petrollerinden pay almak Almanların amaçları arasında yer almaktaydı (Ortak, 1997).
Doğu Anadolu’da demiryolu inşası için yapılan çalışmalar arasında
Avusturya Demiryolu Baş Mühendisi Presel’in layihasını da zikretmek
gerekir. İran transit ticaretinin denetimi için gerekli olan Trabzon-Bayburt
- Erzurum - Hasankale hattı inşası ve bunun diğer hatlarla birleştirilmesini
teklif eden Presel, bu hatta Hasankale’den sonra Muş-Tatvan-Bitlis’e
uzanacak ikinci derecede bir hat eklenmesini de önermektedir. Presel
ayrıca, Anadolu’nun diğer bölgelerine yapılacak hat güzergahlarını da
içeren bir layihayı Nafıa Nezareti’ne sunmuştur (Ortak, 1997).

Harita 3. Türkiye sınırları içerisinde Cumhuriyetten önce yapılmış olan
demiryolları (Bayraktaroğlu, 1995)
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Harita 4. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan demiryolları
(Bayraktaroğlu, 1995)

Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde de, ilk demiryolu İngilizlerin ticari etki alanı olan Mısır’da, (Bayraktaroğlu, 1995). İskenderiye-Kahire arasındaki 211 km’lik demiryolu 1856 yılında faaliyete geçtiyse de kısa
bir süre sonra 1869’da Süveyş Kanalı’nın açılması bu hattın önemini yitirmesine neden olmuştur. Anadolu toprakları içerisindeki demiryollarına
bakıldığında da, iç bölgelerdeki tarım ürünlerini limanlara taşımak üzere yapıldığı görülmektedir. Anadolu’daki ilk demiryolu hattı, Aydın-İzmir
arasında yapılmıştır. İngilizler tarafından yapılan demiryolunun imtiyazı,
1856 yılında verilmiştir (Engin, 1993).
İzmir-Aydın demiryolu hattının tamamen faaliyete geçmesi on yılı bulmuştur. Bu hattın yapımı için, İngiliz Robert Wilkin tarafından İzmir’den
Aydın’a Osmanlı Demiryolu Şirketi kurulmuştur. Bu şirkete verilen imtiyazın içerisinde, yıllık şirket sermayesinin % 6’sı oranında kâr garantisi,
hattın çevresindeki ormanlardan bedelsiz yararlanma ve hattın 45 km’lik
çevresindeki madenlerin imtiyaz sahibi olmayı içermekteydi. Ayrıca, hattın
yapımı için yurtdışından getirtilecek araç-gereçler de vergiye tabi olmayacaktı. Bu demiryolu imtiyazını, benzer ayrıcalıklarla 1863’te İzmir-Kasaba
Demiryolu Şirketi’ne verilen hat imtiyazı takip etmiştir. 1875’te, Alaşehir’e
kadar uzatılan bu hat daha sonra Manisa ve Soma’ya da bağlanmıştır (Özyüksel, 1988).
1883’te Osmanlı vatandaşlarına verilen Adana-Mersin demiryolu
imtiyazı, 1885’te İngiliz-Fransız ortaklığına devredilmiştir. Bu hattın amacı
da, aynı şekilde Çukurova’nın verimli topraklarının ürünlerini limana
taşımaktı. Limanlardan sonra, hammadde Avrupa’ya taşınmaktaydı. Bu hat,
1906’da Deutsche Bank tarafından satın alınmıştır ve Bağdat Demiryolu’nu,
Akdeniz’e bağlayan bir ara hat haline gelmiştir. Fransızlar, Suriye-Lübnan
yöresinde de demiryolu yapımıyla uğraşmışlardır. 1892 yılında, aldıkları
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ilk imtiyazın ardından on yıl içerisinde 665 km’lik bir demiryolu hattını
döşemişlerdir. 1894’te Beyrut’a bir de liman kuran Fransızlar, bölgeyi
iyice hâkimiyetleri altına almış ve bölge zenginliğini ülkelerine taşımaya
başlamışlardır (Ortaylı, 1981; Earle, 2003).
Osmanlı Devleti’nin Avrupa kıtasındaki demiryolları da, İngiltere tarafından yapılmıştır. Ruscuk-Varna ve Çernovoda-Köstence arasındaki
demiryolları, 1860 ve 1868 yıllarında yapılmıştı. Bu hatların amacı, İngiltere’ye gönderilen hububatın maliyetini azaltmaktı. İstanbul’u Avrupa’ya
bağlayacak olan Rumeli demiryolları için 1869 yılında imtiyaz verilmiştir.
Avusturyalı Baron Hirsch’e verilen imtiyaz antlaşmasına göre; kilometre
başına 22.000 Frank gelir garanti edilmekteydi. 99 yıllığına verilen bu hatların 10 yıl içerisinde bitirilmesi gerekmekteydi. Bu hatlar, 1875 yılında birbirinden kopuk olarak hizmete açılmıştır (Özyüksel, 2000).
Rumeli demiryollarının yapımındaki eksiklikler ve çıkan arızalar nedeniyle Anadolu’daki demiryollarının devlet eliyle yapılması planlanmıştır.
Ancak, maliyetlerin yüksek oluşu ve bütçenin yeterli olmayışı bu projenin
iptaline neden olmuştur (Ortaylı, 1981). Bu proje ile sadece Haydarpaşa-İzmit hattının yapıldığı bilinmektedir. Bu hat, önce İngilizler, 1888 yılından
itibaren de Almanlar tarafından işletilmiştir. Aynı yılın Ağustos ayında,
Avrupa’dan ilk trenin İstanbul’a gelmesi demiryoluna ilgiyi artırmıştır. Bu
demiryolunun Anadolu topraklarında da yapılması planmış ve Haydarpaşa-İzmit hattını işleten şirkete, Ankara’ya kadar hatları uzatma imtiyazı verilmiştir. Hattın yapımı için Anadolu Demiryolu Şirketi kurularak, şirkete
bu hat için yılda kilometre başına 15.000 Frank kazanç garantisi verilmiştir
(Earle, 2003).
Anadolu topraklarında, hızla demiryolu yapımına ağırlık verilirken bu
hatlardan Osmanlı devletinin de çıkarlarına bakmak gerekmektedir. Yapılan demiryolları, daha hızlı bir ulaşım demekti. Bu da vergilerin toplanmasından ticarete, asayişin sağlanmasından dış piyasalara açılmaya kadar
geniş alanlarda fayda sağlamaktaydı. Devlet gözünde belki de en önemli
nokta, muhtemel savaşlarda hızlı, ucuz ve çok miktarda askerlerin sevkini
sağlamak idi (Ortaylı, 1981).

2.1.1. Bağdat Demiryolu
Bu süreç içerisinde, başlayan Osmanlı-Alman yakınlaşması ve ticari faaliyetleri demiryolu yapımında imtiyazların Almanlara verilmesinde büyük rol oynamıştır. Özellikle, 1889 ve 1899 tarihlerinde Alman İmparatoru
II. Wilhelm’in İstanbul’u iki kez ziyaret etmesi bu etkiyi daha da artırmıştır.
Avrupa devletlerinin Osmanlıyı parçalayıp, paylaşmaya başladığı bir süreçte dostluk kozunu oynayan Almanya istediği gibi nüfuz alanı oluşturmayı, bunun sonucunda da Bağdat Demiryolu imtiyazını almayı başarmıştır
(Ortaylı, 1981).
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Ankara’ya uzatılan demiryolu yapım ve işletim imtiyazı kısa sürede
tamamlanarak, Ocak 1893’te ilk tren Ankara’ya varmış ve normal seferlere
başlamıştır. Demiryolu işini kısa sürede tamamlayan şirkete ödül olarak
Eskişehir-Konya hattının yapımı da verildi. Hemen bu işin yapımına
başlanmış ve 1896’da ilk tren Konya’ya varmıştır. Bu başarıların hemen
ardından, Bağdat’a kadar uzanacak bir demiryolu hattı için çalışmalara
başlanmıştır (Earle, 2003). Yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul,
Eskişehir, Ankara, Konya, Adana, Osmaniye, Kilis, Urfa, Musul ve
Bağdat’tan geçerek Basra Körfezine kadar varacak bir demiryolu projesi
hazırlanmıştır. Bu hat, aynı zamanda Hatay ve Şam üzerinden Mekke ve
Medine’ye de bağlanacaktı. Hicaz demiryoluyla birleşecek olan hat, dini bir
nitelik de kazanmıştır (Özyüksel, 2000).
Konya hattını yapan Anadolu Demiryolu Şirketi ile yapılan görüşmeler
sonunda antlaşma imzalanmıştır. İstanbul-Bağdat-Basra hattı olarak
planmış olan ve 5 Mart 1903 tarihinde, Nafia Nazırı Zihni Paşa ve Anadolu
Osmanlı Demiryolu Şirketi yöneticileri arasında imzalanan demiryolu
imtiyaz sözleşmesinin bazı maddeleri şunlardır (BOA, DUİT, 191/11:
Bağdat Demiryolu Sözleşmesi).
Birinci, ikinci ve üçüncü maddelerde demiryolu hattının güzergâhı,
süresi ve yapım aşamaları belirlenmiştir. Karaman, Ereğli, Kardaşbeli,
Adana, Hamidiye, Osmaniye, Bağçe, Kazanali, Kilis, Telhabeş, Harran,
Resülayn, Nusaybin, Avniyat, Musul, Tikrit, Sadihiye, Bağdat, Kerbela,
Necef, Zübeyr ve Basra şehirlerinden veya mümkün olan en yakın
noktadan demiryolu hattı yapılacaktır. İmtiyaz süresini 99 sene olarak
belirlemektedir. Dokuzuncu madde, imtiyaz sahibi şirkete Fırat ve Dicle
Nehirlerinde taşımacılık, aynı şekilde yirmi üçüncü madde Bağdat ve
Basra vilayetlerinde liman yapma hakkını vermekteydi. Bu iki madde,
İngiltere’nin en çok karşı olduğu maddeler olmuştur. İngiltere, 1834 yılında
buralarda gemi işletme imtiyazını almıştı. Üstelik, Hint sömürge yolunun
güveliği için Basra Körfezi kilit bir konumda sayılmaktaydı (Uluğbay, 1995).
Petrol madenleri açısından en önemlisi, yirmi ikinci maddedir. Bu
maddeye göre imtiyaz sahibi şirket, demiryolu hattının her iki yakasında 20
km’lik bir alandaki her türlü madenleri işletme hakkına da sahip olacaktır.
Her ne kadar, maddede nizamına uymak şartı aranılmış olsa da zaten verilen
petrol imtiyazları da aynı nizamnameye göre verilmekteydi. Demiryolu
yapımı için ormanlardan ağaç kesebilecekti (BOA, DUİT, 191/11: Bağdat
Demiryolu Sözleşmesi).
Demiryolu şirketinin kazanımları, bunlarla da sınırlı değildi. İsterse
hat boyunda kiremit ve tuğla fabrikaları açabilecekti. İnşaat sırasında
bulunacak eski eserler için ayrıca müracaat etmesine de gerek yoktu. Kendi
işleri için telgraf hattı döşeme hakkına da sahip olmuşlardı. İstanbul içinde
Sirkeci-Haydarpaşa ve Karaköy-Haydarpaşa hattına gemi işletebileceklerdi.
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Devlet, bu hattın her kilometresi için yıllık 11.000 Frank taksit ödeyecekti.
İşletmeye açılan her kilometre için ayrıca 4.500 Frank da işletme bedeli
ödenecektir (Ortaylı, 1981).
Demiryolu sözleşmesi, 18 Mart 1903 tarihli Padişah iradesiyle yürürlüğe
girmiştir. Yapılacak olan hattın 200’er km’lik parçalar halinde tamamlanacağını belirten irade sözleşmenin çeşitli maddelerine atıfta bulunmaktadır
(BOA, A.DVN.MKL, 43/7: Bağdat Demiryolu sözleşmesine ait irade. İrade
Başbakanlık tarafından hazırlanan Osmanlı Döneminde Irak adlı eserde
transkripsiyonlu olarak yayınlanmıştır. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü,
Osmanlı Döneminde Irak, İstanbul, 2006, s.8-11.). Bu irade ve sözleşmeyi
yerine getirecek üstlenici firma olarak 13 Nisan 1903 tarihinde, Osmanlı
Bağdat Demiryolu Şirketi kurulmuştur. Şirketin % 40’ı Deutsche Bank’a,
% 40’ı Osmanlı Bankası’na ve kalan % 20’si diğer kurumlara aitti (Ortaylı,
1981).
Bağdat Demiryolu imtiyaz sözleşmesi hakkındaki yorumlar, oldukça
olumsuzdur. Bu sözleşme ile Sultan’ın imparatorluğu ipotek altına aldığı ve
sömürge yolunu açtığı belirtilmektedir (Earle, 2003; Ortaylı 1981). Konu
açısından en önemlisi, 22. madde olarak geçen hükümdür. Demiryolunun
geçtiği hat boyunca, iki taraftaki 20 km’lik alan boyunca daha önce imtiyazı
verilmemiş olan her türlü madenin işletme imtiyazı maden nizamnamesine uymak şartıyla şirkete verilmekteydi (BOA, DUİT, 191/11: Bağdat Demiryolu Sözleşmesi).
Daha öncesinde 1889 ve 1902 tarihlerinde çıkartılan iradelerle Musul
vilayetinde, 1898 tarihinde çıkartılan irade ile de Bağdat vilayetinde çıkan
ve çıkartılacak olan petrol madenleri, Hazine-i Hassa Nezareti imtiyazı arasına katılmıştı (BOA, İ.DH, 87615, BOA, İ.HUS, 1320 Ş.-65 ve BOA, İ.HUS,
1316 Ca.-7: Musul ve Bağdat Vilayetlerindeki petrol yataklarının Hazine-i
Hassa’ya verildiğine dair iradeler). Bu durum, Sultan Abdülhamit’in kişisel
gelirlerini artırarak vergi vermemek, üçüncü şahıslara verilecek imtiyazları güvendiği kişilere vermek ve demiryolu şirketi ile ayrıcalıklı bir işletme
imtiyazı imzalamak amacıyla böyle bir yola başvurduğu görüşüne neden
olmuştur (Uluğbay, 1995).
Proje açıklandığı günden itibaren, Almanya ile İngiltere arasında çekişme konusu olmuştur. Hattın geçtiği yerlerin hem madenleri hem de zirai
ürünleri İstanbul’a taşınmıştır. Almanların, Osmanlı Devleti’nin yanında
gözükmesiyle, devlete ekonomik, siyasal ve askeri yönden faydalar sağlayan
hat, Birinci Dünya Savaşı’nın da etkili nedenlerinden biri olmuştur (Beydilli, 1991).
İlk başta bu projeye, Rusya karşı çıkmıştır. Bu hatla birlikte Devlet,
Doğu Anadolu’yu tam olarak kontrol altında tutabilecekti. 1877 yılındaki savaşta, Şam ve Bağdat’tan çıkan ordular Kars’a varmak için yürümek

Petrol ve Maden Mühendisliği Çalışmaları

213

zorunda kalmış, bu yüzden de şehir düştükten sonra gelebilmişlerdi. Eğer,
demiryolu faaliyete geçerse ordu sevkiyatı hızlanacak ve Rusların sıcak denize inmeleri engellenecekti. Bu durumu, çıkarlarına aykırı bulan Rusya
projeye ilk itiraz eden devlet olmuştur. Fransa ise, bu projeye ilk başta çekimser kalmıştır. İmtiyazın Almanlara verilmesi üzerine, bölgedeki çıkarlarının zedeleneceğini düşünerek projeyi olumsuz olarak görmüştür. 1907
sonlarında, Fransa’nın Fas’taki çıkarlarının Almanlar tarafından tanınması
karşılığında, projeye sıcak bakacaklarını beyan etmişlerdir. Bu durumun
gerçekleşmemesi, Almanya ve Fransa arasında bir problem olarak kalmasına neden olmuştur. 1914 yılında bir antlaşma sağlanmışsa da, başlayan
dünya savaşı antlaşmayı geçersiz kılmıştır. Bağdat Demiryolu projesine, en
çok karşı çıkan İngiltere olmuştur. İngilizler, Akdeniz ile Basra Körfezi’ni
birbirine bağlayacak bir demiryolu için, 1836 yılından beri çalışmaktaydılar. Çeşitli sorunlar nedeniyle uygulanamayan bu proje, Süveyş Kanalı’nın
açılmasıyla cazibesini kaybetmiştir. Hindistan sömürge yollarını güven ve
kontrol altında tutmak isteyen İngiltere, bu projenin Almanlara verilmesini
tepkiyle karşıladı. Üstelik bu sözleşme içerisinde yer alan bazı maddeler,
İngiltere’nin çıkarlarına aykırı düşmekteydi (Earle, 2003).
İngiltere demiryolu projesine itirazlarını 1913 yılına kadar sürdürmüşse
de, bu tarihte verilen karşılıklı ödünler projenin devam etmesini sağlamıştır. Osmanlı Devleti, projenin Basra’da kalmasını ve İngiltere’nin izni olmadan liman yapmamayı kabul etmiştir. Ayrıca, Fırat ve Dicle nehirlerinde
İngiltere’nin hakları korunacaktır. Kuveyt’in İngiliz himayesine girmesi de
tanınmaktaydı. İngiltere de, Osmanlı Devleti ile arasında olan gümrük vergisini artırmayı ve demiryolu projesini desteklemeyi taahhüt etmekteydi.
Böylece, eksik de olsa proje tamamlanabilecekti (Uluğbay, 1995).
Bağdat Demiryolu imtiyazının verilmesinden bir yıl sonra, şirket petrol
faaliyetlerine başlamak istemiştir. Bu konuda, daha önce Padişah fermanı
ile Hazine-i Hassa’ya bağlanan bu değerli madenin işletilmesi için görüşmeler başlamıştır. 15 Haziran 1904 tarihinde, Bağdat Demiryolu Şirketi ile
Hazine-i Hassa Nezareti arasında petrol aramaları için bir sözleşme imzalanmıştır (BOA, Y.MTV, 260/15 ve BOA, HH.d., Defter No: 25106: Bağdat Demiryolu Sözleşmesi şirketinin petrol aramak için teklifi ve sözleşme
taslağı). Dolaylı olarak verilen petrol imtiyazları, bu sözleşmenin sonunda
doğrudan şirkete verilmiştir (Başa, 2013).

2.1.2. Hicaz Demiryolu
Anadolu ile Arabistan’ı birbirine bağlayacak demiryolu projeleri 1864
yılında başladıysa da, kısa bir süre sonra Süveyş Kanalı’nın açılması
projeyi olumsuz etkilemiştir. Deniz taşımacılığı, bu bölgede yapılacak
demiryoluna göre daha güvenli ve ucuz olması nedeniyle demiryolu projesi
rafa kaldırılmıştır. Bu tarihten sonra, sürekli olarak bölgeye bir demiryolu
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yapılmasının gerektiğine dair görüşler gelmeye devam etmiştir. Hicaz
bölgesinin saldırılara karşı korunması, bedevi isyanlarının önlenmesi ve
hac yolculuğunun kısaltılması için demiryolu yapımı fikri oluşmuştur
(Gülsoy ve Ochsenwald, 1998).
İngiltere’nin 1839’da Yemen’e, 1878’de Kıbrıs’a, 1881’de Mısır’a yerleşmesi
ve Süveyş Kanalı’nı ele geçirmesi, Arabistan yarımadasının güvenliğini
tehdit etmeye başlamıştı. Sultan Abdülhamit, Osmanlı-Rus ve OsmanlıYunan savaşlarında demiryolunun faydalarını görmüştü. Hattın yapılması,
sadece askeri amaçları kapsamamaktaydı. Aynı zamanda, Halife’nin
itibarını da artıracaktı (Gülsoy, 1994).
Hicaz Demiryolu projesiyle birlikte, hattın dini boyutu ön plana
çıkarılmıştır. Hazinenin böyle bir hattın parasını sağlayamayacak durumda
olması, yeni kaynak arayışına sebep olmuştur. Demiryolu hattına,
Avrupalıların (özellikle de İngilizlerin) muhalefeti yabancı yatırımcıyı
engellemiştir. Demiryolu finansmanı için hattın dini boyutu ön plana
çıkarılmıştır. Tüm Müslümanları hattın yapımı için yardıma çağıran
Sultan, ilk olarak da kendisi 50.000 TL bağışta bulunmuştu. 2 Mayıs 1900
yılında yayınlanan irade ile hattın yapımına başlanmıştır. Tüm dünyadan
Müslümanların yaptığı bağışlarla, yapımı devam eden demiryolu hattı
için toplanan para yeterli gelmemiştir. Bunun üzerine maaşlardan zorunlu
kesintiler yapılmış, çeşitli gelirler buraya aktarılmıştır. Tüm inşaatın 1/3’ü
bağışlardan, kalanı da diğer gelirlerden elde edilmiştir. Sekiz yıl süren
inşaatın sonunda, 1 Eylül 1908’de Sultan Abdülhamit tarafından işletmeye
açılmıştır (Gülsoy ve Ochsenwald, 1998).
Hicaz demiryolu için en çok karşı çıkan ülke, İngiltere olmuştur.
Ellerinde tuttukları Süveyş Kanalı’na rakip olarak gördükleri hat, aynı
zamanda etki alanlarını da tehdit etmekteydi. Mısır’a doğru uzatılabilecek
bir ara hat ile Mısır’ın ellerinden gideceği endişesini taşımaktaydılar. Bu
yüzden de, Hicaz hattına sürekli olarak karşı çıkmışlar ve bir ara hatların
yapımını engellemişlerdir (Özyüksel, 2000). Demiryolu hattının geçtiği
yerler, bugün Türkiye sınırları dışında kalmıştır. Buralarda, önemli petrol
rezervleri olduğu bilinmektedir. İngiltere’nin, Arabistan’ı savaş sonrası
sömürge yapması, petrol politikasıyla örtüşmektedir. Demiryoluna
en baştan karşı çıkmaları da, Osmanlı Devleti’nin buralarda etkisinin
artmasını engellemek idi. Yapılan faaliyetler sonucu, Hicaz Emiri isyan
ettirilerek aradaki bağ koparılmış ve bu topraklar İngiltere’nin kontrolüne
geçmiştir (Gülsoy ve Ochsenwald, 1998).
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3. BATILI DEVLETLERİN OSMANLI DEVLETİ
TOPRAKLARINDAKİ PETROL POLİTİKALARI
3.1. İngiltere’nin Petrol Politikası
İngiltere’nin Osmanlı İmparatorluğu ile ilişkisi, ticari amaçlarla 1553
yılında (Kütükoğlu, 1974), diplomatik ilişkiler de William Harborne’un
İstanbul’a elçi olarak gelmesiyle 1583 yılında başlamıştı. İngiltere, hem İspanya’ya karşı siyasi destek sağlamak, hem de ekonomik çıkarları için iyi
ilişkiler kurmaya özen göstermiştir. Bunun sonucunda da 1798 yılına kadar
İngiltere’nin, Osmanlı Devleti’nden 11 adet imtiyaz aldığı görülmektedir
(Burak, 2004).
İngiliz İmparatorluğu’nun Yakın ve Uzak Doğu’da önemli sömürgeler
elde etmesi ve Hindistan’ı ele geçirmesi, Türk-İngiliz ilişkilerini önemli
ölçüde geliştirmiştir. Bundan sonraki İngiliz politikası, ticaret yolları ve
sömürgelerinin güvenliğini sağlamak için iyi ilişkiler kurmak yönünde olmuştur. Bunu sağlamak için önceleri Osmanlı Devleti ile birlikte hareket
etmiştir. Daha sonra Osmanlı Devleti zayıf düşünce, devletin devamı için
toprak bütünlüğünü devam ettirmek üzere politika yürütmüştür. Ancak,
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda bu politikadan vazgeçmiştir. Osmanlı Devleti’nin artık kendi desteğiyle de ayakta kalamayacağını görmüş,
destek politikasını bırakarak sömürge yollarının güvenliği için kendi nüfuz
ve hâkimiyet alanlarını kurma, Osmanlı İmparatorluğu’nu paylaşma politikasına yönelmiştir (Kürkçüoğlu, 1976).

3.1.1. Akdeniz’e Yerleşme
İngiltere’nin bu bağlamdaki ilk hareketi, Kıbrıs’ı ele geçirmek olmuştur.
İngilizler, 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında Rusların Kuzeydoğu Anadolu’daki stratejik kentleri ele geçirmesini bahane ederek Kıbrıs’ı işgal ettiler
(Sander, 2006). İngiltere, Süveyş Kanalı ve Hint denizyolu güvenliğini sağlamak zorunda olan bir askeri üsse ihtiyaç duymaktaydı. Bu yönden, Kıbrıs
biçilmiş bir kaftan durumundaydı. Ayestefanos Antlaşması’nı fırsat bilerek
Kıbrıs’ı resmen Osmanlı Devleti’nden istemişler, aksi takdirde imparatorluğun paylaşılacağını bildirmişlerdir (Armaoğlu, 1999).
4 Haziran 1878 tarihinde, İstanbul’da Kıbrıs Antlaşması imzalanmıştır.
İki maddelik bu antlaşma ile İngiltere, Osmanlı Devleti’ne savunma yardımında bulunacak, savunma desteğinin kolaylaştırılması için de Kıbrıs’ın
işgal ve idaresi İngiltere’ye bırakılacaktır. Osmanlı Devleti, aynı zamanda
gayr-ı müslimler için ıslahat yapacaktır (Armaoğlu, 1999). Bu antlaşmadan
sonra, İngiltere hem Kıbrıs sorununda hem de Ermeni sorununda taraf olagelecektir. İngiltere’nin sömürge ve petrol yollarının güvenliği için hâkimiyeti altına aldığı bir diğer yer de, Mısır olmuştur. Napolyon tecrübesinden
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(Napolyon 1798’de Mısır’ı işgal etmişti) sonra, Mısır’a kendisinden başka
kimsenin yerleşmesini istemeyen İngiltere bu yönde politika geliştirmişti.
1869’da Süveyş Kanalı’nın açılması, 1878 Ayastefenos Antlaşması ile Rusların Doğu Anadolu’daki bazı kentleri alması ve 1881’de Fransa’nın Tunus’u
işgal etmesi İngiltere’nin sömürge yollarını tehdit etmekteydi (Başa, 2013).
1860’lardan sonra Mısır, Avrupalı uzmanlarla dolmuştu. Bu uzmanlar
sayesinde bir karışıklık çıkarmayı becerebilen İngiltere, bunu bahane ederek Mısır’ı da işgal etmiştir (Earle, 2003). Uluslararası politikada da, Mısır
işgalinin geçici olduğunu ve ayaklanmanın bastırılarak düzenin sağlanması
üzerine burayı terk edeceklerini söylemekteydiler, hatta Mısır’ın boşaltılması
yönünde bir program bile hazırlamışlardı. Bu program hiç uygulanmadı ve
işgal sürekli hale geldi. Mısır da, İngiliz hâkimiyetinde kaldı (Soy, 2004).

3.1.2. Basra Körfezine Yerleşme
İngiltere, sömürge yollarının güvenliğini sağlama ve yeni petrol kaynaklarını ele geçirmek için girişimlerine Basra Körfezi’nde devam etti. Avrupalılar için bu körfez Aden’den Basra’ya, Maskat’tan Bahreyn’e kadar uzanan
geniş bir deniz ticareti yolunun güvenliği açısından önem taşıyordu (Arı,
2004). Osmanlı yönetiminde körfez sahilleri ile adalar, Bağdat veya Basra
vilayetleri aracılığıyla idare edilmişti. Genel olarak Körfez’in Batı sahilleri,
Arap yarımadasında olduğu için Osmanlı Devleti’nin, Doğu sahilleri ise
İran toprağı olarak kabul edilmişti. Osmanlı Devleti, Körfez’deki bütün
adaları kendi toprağı kabul etmekle birlikte, Körfez’in batı yakasına yakın
olan adalar Osmanlı Devleti’nin, doğu yakasına yakın olanlar da İran’ın fiili
hâkimiyetinde bulunuyordu (Kurşun, 2004).
İngiltere’nin bu bölgeye el atması, son döneme rastlamaktadır. Sanayi
devrimini gerçekleştiren İngiltere, Napolyon Savaşları sonunda Avrupa’nın
tek süper gücü haline gelmişti. Avrupalı devletlerin İngiliz mallarını boykot
etmesi üzerine, İngilizler de Avrupa dışı pazarlara yönelmişlerdi. Hindistan
ve Ortadoğu, hem hammadde almak hem de işlenmiş malları satmak için
iyi bir pazardı. Ancak, hızlı bir ulaşım ağı ve güvenlik de şarttı. Hint denizyolu üzerindeki en önemli noktalardan birinin güvenliği, başka bir devlete
bırakılamazdı (Gülsoy, 1994).
Bu politikanın sonucu olarak Basra Körfezi’ne yerleşmek isteyen İngiltere, önce buradaki emirlikleri kendisine bağlamaya başlamıştır. Bu sürece,
Şeyhlerle Anlaşma Dönemi de denilmektedir. Bu antlaşmaların ilki Bahreyn Şeyhi ile 22 Aralık 1880 tarihinde yapılmıştır. Buna göre; Bahreyn
Şeyhi, İngiltere’den izin almadan hiçbir devletle diplomatik ilişki kurmayacağını ve konsolosluk açtırmayacağını taahhüt etmekteydi. Hiçbir devlete kömür deposu ve istasyon açma izni de verilmeyecekti. Bahreyn Şeyhi,
açıkça İngiliz himayesine girmiş bulunuyordu. Bahreyn Şeyhi, daha sonra

Petrol ve Maden Mühendisliği Çalışmaları

217

13 Mart 1892 tarihinde yeni bir antlaşma daha imzalayarak, İngiltere’den
başka hiçbir devletle antlaşma ve yazışma yapmayacağını kabul etmiştir. İngiltere’den izin almadan, başka devlete temsilcilik açtırmayacak, en
önemlisi de topraklarının herhangi bir bölümünü İngiltere’den başka bir
devlete terk etmeyecek, satmayacak, rehin etmeyecek ve işgaline izin vermeyecektir (Uluğbay, 1995).
Benzeri bir antlaşma Umman Sultanı ile yapılarak, Sultan 20 Mart 1891
tarihinde İngiltere’ye karşı bir yükümlülük üstlenmiştir. Bu yükümlülükle,
Umman Sultanı Seyit Faysal, aynen bir süre önce Bahreyn Şeyhi’nin yaptığı
gibi, İngiliz devletinden başka bir devlete topraklarını terk ve rehin etmeyeceğini ve satmayacağını taahhüt ediyordu (Uluğbay, 1995). Bölge şeyhliklerinden sadece Katar, Birinci Dünya Savaşına kadar Osmanlı’ya bağlı
kalmıştır. Katar, savaş sırasında İngiltere tarafından işgal edilmiş ve 1916’da
aynı tip bir antlaşma ile İngiliz etki alanına sokulmuştur (Kurşun, 2004).
İngiltere’nin Basra Körfezi’nde yerleştiği bir diğer önemli şeyhlik, Kuveyt olmuştur. İngiliz-Osmanlı çekişmesinde İngiltere tarafına geçen Şeyh,
İngilizlerle çeşitli antlaşmalar imzalamıştır. 23 Ocak 1899 tarihindeki ilk
antlaşma ile Kuveyt İngiltere’ye bağlı bir sömürge haline gelmiştir. Antlaşmanın içeriğine göre, İngiltere’den başka hiçbir devletin temsilcisi kabul
edilmeyecektir. Şeyh topraklarını başka hiçbir devlete rehin etmeyecek,
satmayacak ve işgal ettirmeyecekti (İrtem, 1999; Uluğbay, 1995).

3.1.3. İngiltere’nin Petrol Araştırmaları
XX. Yüzyılın başına kadar tüm faaliyetlerin merkez noktasında, Hindistan sömürge yollarının kontrol altında tutulması bulunmaktaydı. Ancak,
İngiltere enerji konusunda petrolü tercih ettiği zaman bu maddenin geçmişine ve bulunduğu yerlere dikkat edilmeye başlanmıştı. İngiliz hükümetine
önceden beri bu bölgede petrol olduğuna dair raporlar gelmekteydi. 18351837 yılları arasında, Fırat havzasını inceleyen Albay Chesney, buranın
önemli petrol yataklarına sahip olduğunu belirlemişti (Parlar, 2003).
1836 yılında yayımlanan bir kitapta da, bölgenin önemli petrol yataklarına sahip olduğu belirtilmekteydi. Üstelik, bölgenin nerelerinde petrol
kuyuları olduğu ve çıkarılan petrolün nerelerde kullanıldığı bilgisi de bu
kitapta mevcuttu. Yine 1850 yılında, Osmanlı-İran sınır komisyonu görevlilerinden W. Loftus yayınladığı makalede petrolden söz etmekteydi (Uluğbay, 1995). Enerji kaynağı olarak petrolün ortaya çıktığı sırada, İngiltere
gelecekteki enerji kaynakları sorununu incelemeye başlamıştı. W. Stanley
Jevons, 1865 tarihinde “Kömür Sorunu” adında bir kitap yayımlamıştı. Kitapta, İngiltere’nin kömür rezervinin tükenme ihtimali üzerinde durmaktaydı. Kömür rezervlerinin bittiğinde, ülke zenginliğinin ve refah seviyelerinin de düşeceğini belirtilmekteydi. İngiliz hükümeti, bu soruna şimdiden
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acil bir önlem almalı ve kaynakları verimli kullanmalıydı. 1864’te dünya
kömür üretiminin % 53’ünü üreten İngiltere, kısa sürede bu payının çoğunu kaybetmişti. İngiltere’nin kısa sürede kömür üretimi 1.8 kat artarken,
tüketimi 2.1 kat, ihracatı da 4.8 kat artmıştı. Her alanda kullanılan enerji
kaynağı kömüre, bir alternatif de bulunmamaktaydı. Rüzgâr ve su gücüyle enerji elde etme yöntemleri olmasına rağmen, kullanışlı değildi. Odun
kullanımı da uzun vadede çözüm olamayacaktı. Geriye tek enerji kaynağı
olarak petrol kalmaktaydı. Son zamanlarda, üretim ve kullanımı artmıştı.
Gemi motorlarının yakıtı olarak kullanılan petrol, iyi bir enerji kaynağı olmaya adaydı (Ediger, 2007).
Basra Körfezi ve çevresinin, hem konumu hem de sahip olduğu petrol
rezervleri buranın önemini artırmaktaydı. Gelecekteki enerji sorunu da
düşünüldüğünde, bu bölge İngiltere için vazgeçilmez bir yer idi. Bölgedeki
petrol kaynaklarını ele geçirme peşinde olan İngiltere, hedefine 1872 yılında
ulaşmıştır. İran Şahından 70 yıllığına alınan Reuters imtiyazları, ülkenin tüm
kaynaklarını İngiltere’nin emrine vermekteydi. Ancak kısa sürede, Rusya’nın
baskısı sonucu bu imtiyaz iptal edilmişti. Ancak, İngilizler de mücadeleyi hemen bırakmayacak çalışmalarına devam edecektir (Uluğbay, 1995).
1892 yılında yayınlanan bir rapora göre, İran’da o kadar petrol bulunmaktaydı ki ülke adeta petrol gölü şeklindeydi. Bu raporu gören Antuan
Kitapçıyan, hemen rapora el koymuş ve bu raporun İngiliz yatırımcı D’Arcy’e ulaştırılmıştır. D’Arcy 1900 yılında asistanı A. L. Mariot ve Kitapçıyan’ı
imtiyaz almak üzere İran’a temsilci olarak yollamıştır. Bunların ortak girişimleri sonunda, 1901 yılında D’Arcy İmtiyazı olarak bilinen petrol imtiyazı İran Şahından alınmıştır (Ediger, 2007).
İmtiyazın içeriğine bakıldığında; imtiyaza Rusya’nın itirazını önlemek
için imtiyaz bölgesi Güney İran ile sınırlandırılarak, Kuzey İran imtiyazın
dışında tutulmuştu. Bu imtiyaz için ödenen bedel de çok düşüktü (Karadağ,
2004; bu imtiyaza hiçbir bedel ödenmediğini, üstelik imtiyazı alan William K. D’Arcy’nin İran’da mühendis olarak çalıştığını, şah ile yakın dostluk
kurduğunu, yaşlandığı için petrol araştırmasını bırakıp memleketine dönmek istediğini ve yolda İngiliz ajanları tarafından imtiyazın çalındığını belirtmiştir). D’Arcy; nakit 20.000 Sterlin, şirketin yarı hissesi, yıllık karın %
16’sı ve yıllık 1.800 Sterlin’lik bir vergi ödemekle mükellefti (Ediger, 2007).
Şirketin yarısına sahip olan Şah’a, kârdan alması gerekenin 1/3’ünden de az
bir pay verilecek olması da ilginçtir. İngiltere hükümeti bu ve benzeri şekillerde, şirketleri de yönlendirerek petrol politikasını oluşturmaya devam
edecekti (Başa, 2013).
D’Arcy ve ekibi imtiyazı alır almaz, petrol aramalarına başlamıştır. Yapılan harcamalar, ilk başta semere vermemiş ve sermayeyi bitirmiştir. Bu
sırada, İngiltere Donanma Komutanlığı’na gemilerde yakıt olarak petrol
kullanılmasını savunan Amiral John Fisher getirilmiştir. Petrol aramala-
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rına önem veren Amiral, donanmanın ihtiyacı olacak petrolü de sağlamak
şartıyla sermaye sıkıntısı çeken D’Arcy girişimine yardım etmiştir. Bu sermaye ile çalışmalarına devam eden kuruluş, 1908 Mayıs’ında petrolü bulmuştur (Karadağ, 2004; Ediger, 2007).
İngiltere’nin İran’daki faaliyetleri, Ruslar tarafından hoş karşılanmamıştır. Kendi çıkar alanlarını tehdit ettiğini düşünen Rusya, İran’ı karıştırmış
ve ayaklanma çıkartmıştır. Olayların büyümesi sonunda İran’ın Kuzeyi
Ruslar, Güneyi de İngilizler tarafından işgal edilmiştir. 1907 yılındaki görüşmelerin sonunda İran üçe bölünmüştür. Ülkenin Kuzeyi Rusya’ya, Güneyi de İngiltere hâkimiyetine bırakılmıştı. Orta bölge doğal olarak tarafsız
tampon bölge ilan edilmişti. Bu şekilde, İngiltere kendi petrol bölgelerini
hâkimiyeti altına almayı başarmıştır (Ediger, 2007).
İngiltere’nin petrol politikası doğrultusunda, İngiliz donanmasının sahip olduğu bir de petrol şirketi bulunmaktaydı. Burmah Oil olarak bilinen
bu şirket, donanma ve istihbaratın emrindeydi. Nitekim, devlet D’Arcy’e
para yardımı yaparken bu şirket üzerinden hisse senedi satışı yoluyla sermaye verilmesini sağlanmıştı. Burmah Oil (dolayısıyla İngiliz istihbaratı ve
donanma komutanlığı), Osmanlı Devleti’nden Irak ve Arabistan bölgelerinde petrol imtiyazı elde etmeye çalışmaktaydı (Karadağ, 2004).
Burmah Oil ve D’Arcy sermaye grubu, İran’da petrol yatağını bulduktan hemen sonra yeni bir şirket kurmuştur. Anglo-Persian Oil Company
(APOC) olarak kurulan bu şirkete, dolaylı olarak İngiliz donanması ortak
olmuştur. Bir süre sonra, şirketin kurulması ve petrol bulunmasında en çok
çabayı sarf eden D’Arcy ortadan kaybolmuştur. Bu durum, öldürüldüğüne
dair şayiaları ortaya çıkarmıştır (Ediger, 2007).
Winston Churchill, donanma komutanlığına getirildikten sonra petrol
konusu daha da önem kazanmıştır. Bu tarihte, gemilerin çoğu artık petrolle
çalışmaktaydı. Kısa bir süre sonra da, tüm gemilerin petrolle çalıştırılması planlanmaktaydı. Bu yüzden petrol meselesi, başkasına bırakılarak risk
alınmamalıydı. Donanma, yabancı şirketlere (Standard Oil ve Royal Dutch/Shell’e) bağlı olmaktan kurtarılmalıydı. Bu plan ve politikanın sonucu
olarak, devletin APOC hisselerinin yarısından fazlasını alması gerektiğine karar verilmiştir. 17 Haziran 1914 tarihinde, İngiltere Meclisi’nin aldığı
kararla APOC’un % 52,5 hissesi devlet adına Donanma tarafından satın
alınmıştır. Kalan hisselerin de % 22,5 Burmah Oil’e (bu şirket de devletin
istihbarat elamanlarına aitti) satılmıştır. Geriye kalan % 25 hisse de İskoçya
Bankası’nda halka arz edilmiştir (Ediger, 2007).
Şirketin, İngiltere Donanması tarafından satın alınmasının hemen
ardından Birinci Dünya Savaşı başlamıştır. Savaş sırasında, İngiltere
bir petrol şirketinin sahibi olmanın faydalarını görecek ve yakıt sıkıntısı
çekmeyecektir. Şirketin ve donanmanın geleceği için daha savaş başlar
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başlamaz tarafsızlığını ilan etmiş olan İran, İngiltere tarafından işgal
edilmiştir. İngilizler, bu sayede hem petrol kaynaklarına sahip olmuş hem
de donanmanın dışa bağımlılığını azaltmaya çalışmıştı. Bunu sağlamak
için en büyük petrol bölgesi Abadan’a asker çıkarmışlardı. Bunun başlıca
nedeni, yanıcı ve yakıcı özelliğinden dolayı düşmanların hedefi olan
petrol kuyuları ve depolarının güvenliğini sağlamaktı. Özellikle, savaş
sırasında petrol depolarının yakılması için özel ajanların gönderiliyor
olması gerçekten de önemlidir (Başa, 2013). Bu konuda, güvenlik için sıkı
tedbirlerin alınması da gerekmekteydi (BOA, DH.ŞFR, 58/205: Fransa’nın
petrol depolarına sabotaj yapmak üzere Suriye’ye ajan gönderdiğine dair
istihbarat raporu).
İngiltere, 1901 yılında İran’daki petrol imtiyazını aldıktan sonra Musul
yöresine yöneldiyse de bu bölgede Almanya karşısında başarılı bir sonuç
elde edememiştir. Daha öncesinde, İngiltere-Osmanlı ilişkilerinin bozukluğu ve Osmanlı-Almanya yakınlaşması İngilizlerin başarısız olmasının
başlıca nedenlerindendi. Demiryolu projesindeki sıkıntılar üzerine İngilizler, Osmanlı topraklarında tekrar petrol imtiyazı elde etmeye çalışmışlardır.
Faaliyetlerinin sonuç vermesi ve petrol kaynaklarına ortak olmaları, Meşrutiyet devrimi ve Sultan II. Abdülhamit’in tahtan indirilmesinden sonra
olmuştur. Bunun hemen arkasından Osmanlı siyasi ve ekonomik alanlarında Almanların yerini İngilizlerin alması, devrimin İngilizler tarafından
yaptırıldığına dair bazı şüpheleri de getirmiştir (Ediger, 2007).
İngiltere’nin petrol konusuna verdiği önem, Dünya Savaşı’nın başlaması
ile ortaya çıkmıştır. Donanma, hemen Basra Körfezi’ne gelmiştir. 22 Kasım
1914’te, Basra işgal edilmiştir. Türk Petrol Şirketi’ndeki, Almanlara ait olan
hisselere de el konulmuştu. Savaşın ilk yıllarında, Basra Körfezi’nde daha
fazla ilerleyemeyen İngiliz ordusu, 1917’den sonra tekrar atağa geçerek Musul’a kadar olan bölgeyi işgal etmiştir. Ateşkes antlaşmasından sonra da bir
bahane ile Musul’un petrol bölgeleri işgal edilmiştir (Ediger, 2007). Bundan
sonra da, Musul Sorunu ortaya çıkmıştır (Başa, 2013).
Musul petrollerine oldukça önem veren, buraları elinde tutmaya gayret eden İngiltere, yaptığı gizli antlaşmalarla da bunu ortaklarına kabul ettirmiştir. Sykes-Picot Antlaşması ile petrol bölgeleri kendi himayelerinde
kalacak şekilde ayarlanmıştır (Harita 5). Rusya’ya karşı bir tampon bölge
olarak Fransızlara da toprak verilmiştir (Uluğbay, 1995). Savaşın sonunda
yapılan görüşmelerde, Musul İngiltere tarafından ısrarla istenmiştir. İngiltere Siyonizm için Filistin’i, petrol kaynakları için de Irak’ı himayesine almak için mücadele etmiştir. Bunu sağlamak için Fransızlara da, Suriye’yi
vermişlerdi. Toprak paylaşımının hemen ardında da, Türk Petrol Şirketi’nin sahip olduğu petrol imtiyazları görüşülmüştür. Long-Berenger Antlaşması ile şirketin yeni hisse dağılımı yapılmıştır. 1919’da imzalanan bu
antlaşmaya göre şirketin yeni ortaklık dağılımı; APOC % 47,5, Fransızlar
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% 25, Shell % 22,5 Gulbenkian % 5 olarak ayarlanmıştır (Ediger, 2007). Bu
büyük savaşta (savaş başlamadan da önce), İngiltere petrol kaynakları üzerine strateji kurmuştu. Tüm faaliyetlerini, Almanları petrol kuyularından
uzak tutmak üzere planlamışlardı. Kendi kaynakları olduğu gibi, ABD’den
de rahatlıkla petrol satın alabilmekteydiler. Tüm bunların sonunda, Lord
Curzon haklı olarak savaştaki başarılarını petrol denizinde yüzmelerine
borçlu olduklarını söylemekteydi (Ediger, 2007).

Harita 5. 1915 - 1917 dönemi gizli Sykes-Picot Antlaşmasına göre Osmanlı
topraklarının paylaşımı (Uluğbay, 1995)

3.2. Almanya’nın Petrol Politikası
Avrupa devletleri arasında, ulusal birliğini en son gerçekleştiren iki
devletten birisi Almanya’dır. Bismark’ın yoğun gayretleri sonucunda,
Almanya Devleti kurulmuştur. Kuruluş sürecinin önemli olaylarından
birisi de, Fransa’dan kömür yataklarıyla kaplı Alsace-Loren topraklarının
alınmasıdır. Bu durum, daha sonra Dünya Savaşı’nın başlıca sebeplerinden
biri olacak ve Fransa’nın Almanya karşısında olmasına neden olacaktır.
(Eyicil, 2005) Almanya birliğini tamamladıktan kısa süre sonra, Avrupa’da
askeri ve ekonomik bir güç olarak ortaya çıktı. Bismark döneminde, dış
politikada genel olarak barışçıl bir yol izlenmişse de her geçen gün büyüyen
Almanya ekonomisine yeni pazar ve hammadde kaynakları gerekmekteydi.
1882’den sonra, dış pazarlara açılmaya çalışan Almanya önce Afrika ve
Pasifik’te sorunsuz bölgeler aramıştır. Kısa bir süre sonra, buraların pazar
olarak kendilerine yetmediği görülerek başka yerlerde sömürge arayışına
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başlamıştır. Almanya-Osmanlı ilişkileri, Almanya’nın kurulmasından önce
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında yapılan ittifak antlaşmaları ile dostluk
düzeyinde başlamıştı (Beydilli, 1985). Askeri alandaki ıslahat faaliyetleri
için 1835 yılında, Prusya’dan Helmuth von Moltke öncülüğünde bir heyet
getirilmişti. Bu heyetlerin görevi, her ne kadar sadece danışma ve eğitim
olsa da devamında yeni heyetler gelmeye devam edecektir (Ortaylı, 1981).
Almanya ile Osmanlı devletini yakınlaştıran en önemli olay, Berlin
Kongresi olmuştur. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda imzalanan
Ayastefenos Antlaşması’nın gözden geçirilerek yenilenmesi amacıyla yapılan bu kongrede Almanlar, Osmanlı Devleti’nden yana tavır takınmış görünmektedir. Kongre sonunda, İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ni parçalama
politikasının başlamasına karşın Almanya’nın da Osmanlı Devleti’ni bütün
halinde sömürge haline getirme politikası başlamıştır. Önceleri askeri eğitim ve danışmanlık olarak başlayan ilişkilerde, silah satışlarıyla birlikte ticari bir boyut da kazanmıştır. 1885 yılında Binbaşı Colman von der Goltz
başkanlığındaki askeri bir heyet, orduyu incelemiş ve önerilerde bulunmuştur. Goltz’un önerileri doğrultusunda, Çanakkale ve İstanbul Boğazı’ndaki
istihkâmlar güçlendirilmiştir. Silah donanımını güçlendirmek için alınan
500 adet top, Almanya’dan temin edilmişti (Ortaylı, 1981).
II. Wilhelm’in Almanya tahtına oturmasından sonra, Alman dış politikasında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. 1890’da Şansölye Bismark görevden alınarak, yerine Leo von Caprivi başbakanlığa getirilmiştir. Bu tarihten sonra, Almanya’nın yeni hedefi bir dünya imparatorluğu
kurmaktı. Weltpolitik olarak adlandırılan politika, tüm dünyayı Almanya
sömürgelerine katmak üzere tasarlanmıştı (Ediger, 2007). Avrupa ile İstanbul’u birbirine bağlayan Şark Demiryolu’nun açılması, Almanya-Osmanlı
ilişkileri daha da artırmıştır. 12 Ağustos 1888’de, Paris ve Viyana’dan çıkan ilk treninin İstanbul’a gelmesi yeni bir dönemi başlatmıştı. Ulaşımın
gelişmesi, hammadde ve ürün taşımacılığını da etkilemiştir. Osmanlı’nın,
Anadolu’da da yeni demiryolları yaptırmak istemesi Almanlar için bir fırsat olmuştur. 16 Mart 1888 tarihinde Haydarpaşa-İzmit tren hattının işletmesi Almanlara verilmişti. Hemen ardından, 6 Ekim 1888 tarihli bir irade
ile bu hattın Ankara’ya kadar uzatılması için Almanlara bir imtiyaz daha
verildi (Earle, 2003). Bu sıralarda, Osmanlı İmparatorluğu’nda da petrol
imtiyazları yeni yeni verilmeye başlanmıştı. Demiryolu yapımından hemen
önce, İskenderun petrolleri için 1887 yılında bir imtiyaz verilmişti (BOA,
İ.MMS, 105/4493: İskenderun’daki petrol yataklarının Ahmet Necati Efendi’ye verildiğine dair irade). Kısa bir süre sonra, Almanların almış oldukları
demiryolu imtiyazı dolaylı olarak petrol imtiyazını da kapsar hale gelmişti. Yapılan demiryolu sözleşmelerinde, demiryolunun her iki yakasında 10
km’lik bir alandaki madenleri işletme hakkı demiryolu şirketine verilmekteydi (Özyüksel, 1988).
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4 Haziran 1890 tarihinde, İskenderun petrol imtiyazı yeni kurulan bir
şirkete devredilmişti. İmtiyazın yeni sahibi olan şirketin ortakları arasında
Berlin’de oturan Diana, Zirzo ve Almanya İmparatoru Mabeyncisi Baron
Molnehim de yer almaktaydı (BOA, İ.MMS, 113/4831: İskenderun petrol
imtiyazının yeni kurulacak şirkete devredilmesi hakkındaki irade). Almanya, tam olarak devlet politikası şeklinde olmasa da özel girişim halinde
petrol kaynaklarına el atmaya başlamıştır. Almanya’nın petrol kaynaklarını
doğrudan veya dolaylı olarak kontrol altına alma süreci, sadece demiryolu
hattı civarı ile sınırlı kalmamış, diğer bölgelerde de devam etmiştir. Ülkenin
birliğini geç sağlaması ve sömürge yarışında geç kalmış olması, Almanya’yı
sömürgesiz bırakmıştı. Dünya üzerinde sanayileşmiş bir devletin sömürgesi olmayan Osmanlı’dan başka da bir toprak parçası kalmamıştı. Bu yüzden
de, Osmanlı devletinden yeni kaynaklar alınması için çalışılıyordu. Bunun
için 1899 yılında, bizzat Alman İmparatoru II. Wilhelm İstanbul’a ikinci kez
gelmişti. Osmanlı Devleti de, kendisini koruyacak devleti elinden geldiğince memnun etmeye çalışmaktaydı. Alman İmparatoru İstanbul’a gelmeden
önce, bir hoşnutluk oluşturmak için kısa bir süre önce Tercan Kazası’ndaki
petrol imtiyazı Alman vatandaşı Şarl Rayzer’e 99 yıllığına verilmişti (BOA,
Y.A.RES, 94/75: Tercan kazasındaki petrol imtiyazının Almanya vatandaşı
Şarl Rayzer’e verilmesi için yazı).
II. Wilhelm’in İstanbul’u ziyaretinden sonra, Osmanlı topraklarında Almanya etkisi hızla artmıştır. Bu artışın ilk meyvelerinden birisi de, Bağdat
Demiryolu imtiyazının Almanlar tarafından alınması olmuştur (Ortaylı, 1981). Uzun süredir devam eden demiryolu projeleri içerisinde, bakımından en önemlisi Bağdat Demiryolu olmuştur. Bu hat, bilinen ilk petrol
yataklarının olduğu Musul ve Kerkük’ten geçerek Basra Körfezi’ne kadar
ulaşmaktaydı. 5 Mart 1903 tarihinde imzalanan Demiryolu antlaşmasının
petrol açısından en önemli hükmü, 22. maddesiydi. Bu maddeye göre; imtiyaz sahibi demiryolu hattının her iki tarafında 20 km’lik bir alan içerisindeki tüm madenlerin imtiyazına sahip olabilecekti. Bu maddenin belirlediği
tek şart, Maden Nizamnamesi’ne uyulması zorunluluğudur (BOA, DUİT,
191/11: Bağdat Demiryolu İmtiyaz Sözleşmesi).
Almanların bu planlarını ve demiryolu ile petrol imtiyazını hedeflediklerini önceden gören Sultan II. Abdülhamit, buna karşı diplomatik önlemini de almıştı. 1889 ve 1902 tarihlerinde çıkarılan iki irade ile Musul Vilayeti içerisinde çıkan ve çıkarılacak olan petrol madenini özel mülkü haline
getirilmişti (BOA, İ.DH, 87615: Musul Vilayetindeki petrol kaynaklarının
Hazine-i Hassaya aktarıldığına dair irade; BOA, İ.HUS, 100/1320 Ş-65:
Musul Vilayetindeki petrol kaynaklarının Hazine-i Hassaya aktarıldığına
dair ikinci irade). Aynı şekilde 1898 tarihindeki ayrı bir irade ile Bağdat
vilayetindeki madenler de bu karara dâhil olmuştu (BOA, İ.HUS, 68/1316
Ca-7: Bağdat Vilayetindeki petrol kaynaklarının Hazine-i Hassaya aktarıldığına dair irade). Bu iradelerden sonra, yöredeki petrol madeni Padişahın
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özel mülkü haline geldiğinden demiryolu imtiyazının dışında kalmıştı. Demiryolu şirketleri Padişah ile anlaşarak özel bir izin alacaktı. Ancak, ondan
sonra petrol arayarak işletebileceklerdi (Başa, 2013).
Demiryolu şirketi kurulduktan kısa bir süre sonra, petrol arama konusunda görüşmeler başlamıştır. Zira 1901’de Alman Mühendis Groskoph,
Musul ve Bağdat yörelerini inceleyerek, yazdığı raporda buraları bir petrol
gölü olarak nitelendirmiş ve petrol yataklarının yerini gösteren harita hazırlamıştı (BOA, HH.THR, 239/60: Musul Vilayetine dair petrol raporu).
Yapılan görüşmeler sonunda, bir ön antlaşma sağlanmış ve 1904’te Anadolu Demiryolu Şirketi’ne petrol arama imtiyazı verilmişti (BOA, Y.MTV,
260/15: Anadolu Demiryolu Şirketine petrol arama izninin verilmesi).
Almanların Osmanlı Devleti’ndeki etkisinin büyük olmasından dolayı
olsa gerek, şirketin petrol aramalarında yavaş kaldığı görülmektedir. Maden Nizamnamesi’ne göre, 1 yıl süreyle sınırlı olan arama imtiyazı bir kez
de uzatıldığı halde Almanlar üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemiştir. Bunun üzerine, verilen petrol arama imtiyazı iptal edilmiştir (Terzi,
2007).
Meşrutiyet’in ilanından kısa bir süre sonra Sultan II. Abdülhamit tahttan indirilerek, 9 Eylül 1908 tarihinde çıkan bir kararla Sultan II. Abdülhamit’in Hazine-i Hassa’ya kattığı bütün imtiyaz ve topraklar Maliye Hazinesi’ne devredilmiştir (Terzi, 2007). Bu karar, en çok Anadolu Demiryolu
Şirketi’nin işine yaradı. Daha önce, Hazine-i Hassa’nın imtiyaz sahibi olduğu topraklar artık özel mülk değildi. Anadolu’da yapılacak demiryolları
imtiyazı verilmeye başladığında hattın iki yakasındaki madenlerin imtiyazı
da şirketlere verilmişti (Ratmann, 1982). Bu nedenle, şirket petrol yataklarının imtiyaz sahibi olmuştu. Ancak, hem ekonomik koşullar hem de diğer
devletlerin baskısı şirketin imtiyazı tek başına kullanmasını engellenmiştir.
Uzun süren görüşmelerin sonunda, İngiltere ortaklıklı Türk Petrol Şirketi kurulmuştur. Almanların bu şirketteki hisseleri % 25 oranında kalarak,
kâğıt üzerinde antlaşma tamamlanmışsa da, ortak hareket edilememiş ve
sorunlar devam etmiştir (Uluğbay, 1995).
Birinci Dünya Savaşının başlamasına kadar, gerginlikler ve antlaşma
çabaları devam etmiştir. 19 Mart 1914 tarihinde, Almanya ve İngiltere hükümetleri petrol şirketleriyle birlikte bir antlaşma imzalamıştır. Bu antlaşmada, Türk Petrol Şirketi yeniden yapılandırılarak, Almanların şirket yönetiminde iki üyeyle temsili ve % 25 hisseye sahip olmaları sağlandı (Uluğbay,
1995). Bu antlaşmadan kısa bir süre sonra, Birinci Dünya Savaşı başlayınca
bunu fırsat bilen İngiltere, Türk Petrol Şirketi’ndeki Alman hisselerine el
koyarak, bundan sonra da Almanları petrol kuyularından uzak tutma politikasını takip edecektir (Ediger, 2007).
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Savaşın başlamasının ardından Romanya’yı işgal altına alan Almanya,
buradaki petrol yataklarıyla ilgilenmeye başlamıştır. Petrole gereksinimin
en çok arttığı bu süreçte, Romanya petrollerini işleterek kendilerini rahatlatmayı planlamışlardı. Bu iş için de, bir şirket kurulması kararlaştırılmıştı.
Bu şirkete Almanya, Osmanlı ve Avusturya-Macaristan devletlerinin ortak
olması düşünülmekteydi (BOA, HR.SYS, d/g 2299/15: Osmanlı Devletinin
Romanya petrollerinden pay alma meselesi). Savaşın, Almanların aleyhine
bitmesi petrol politikalarının sonu olmuştur. Almanlar, bu konuda yeteri
kadar geleceği öngörememişlerdi. Motorize olan savaş araçlarının, petrol
ihtiyacını göz ardı ettikleri görülmekteydi. Bu sorunun farkına ancak, 1918
yılı sonunda petrol stoklarının tükendiğini görerek varabilmişlerdi (Ediger, 2007). Paris Barış Konferansı ve arkasından imzalanan Versailles Barış
Antlaşması ile Almanya’nın sömürge faaliyetleri son bulmuştur. Savaş öncesi topraklarına çekilen Almanya, silahsızlandırılmış ve ekonomik yaptırımlara maruz kalmıştır. Savaşın ardından, eli boş bir şekilde eski sınırlarına dönmüştür (Armaoğlu, 2009).

3.3. ABD’nin Petrol Politikası
Osmanlı topraklarındaki petrol için yapılan mücadelenin başında, İngiltere ve Almanya gelmekteydi. Bunun yanında sanayileşmesini tamamlamış
diğer Avrupa devletleri ve ABD’nin de petrol mücadelesinde yer aldığı gibi,
petrol ile en erken alakadar olan devletin Amerika olduğu görülmektedir.
Amerika, 1859 yılında dünyada ilk defa kuyu delerek petrol çıkartmayı başaran ülke olmuştur. İlaç sektöründe, hammadde olarak kullanılan petrol
daha fazla kazanma hırsıyla daha çok çıkartılmaya başlanmıştı. Arz-talep
ilişkisi içerisinde, fiyatı çok düşen petrolü başka amaçlarla kullanmak üzere
araştırmalar başlamıştı (Can, 2000).
ABD’nin erkenden başladığı bu yarışta, kısa sürede lider konuma gelmişti. İlk petrol tekeli de, bu ülkede Standard Oil tarafından oluşturulmuştu (Parlar, 2003). Üretim ve satış faaliyetleri, kısa sürede ABD dışındaki
piyasalara açılmıştır. 1880’lere gelindiğinde, ABD’nin gazyağı ve lamba satışı, Osmanlı Devleti’nde de kendini gösterdi. Daha öncesinde, Osmanlı ile
1830 tarihinde bir ticaret antlaşması imzalayan Amerika, bu antlaşmanın
benzerini 1862’de yeniden yapmıştı. Amerikalı tüccarlara, % 8’lik bir vergi
konulmuştu. Tüccarların bundan başka da, hiçbir yükümlülükleri bulunmamaktaydı (Ediger, 2007).
Amerikalı şirketler ve tüccarlar, petrol ürünleri konusunda başta İstanbul ve İzmir’de pazarlama faaliyetleriyle işe başlamıştır. Önceleri, Osmanlı topraklarında petrol arama faaliyetinde bulunmadıkları görülmektedir.
Bunun yerine, daha çok kendi topraklarında çıkardıkları petrolü satmakla
uğraşmışlardı. Bunun için ABD vatandaşlarından bazıları, depo başvurusunda bulunmuş ve depoları işletmeye almıştır (BOA, BEO, 3906/292917;
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Y.PRK.AZJ, 47/47 ve MV 172/12: Amerikan petrol şirketlerinin petrol depolamak için talepleri ve depo tayinleri). Bunun yanında, dünyadaki petrol gelişmelerini de yakından takip ettikleri anlaşılmaktadır. 1884 yılında,
Hindistan’da keşfedilen petrol yataklarından haberdar oldukları gibi aynı
zamanda bu petrolün Kafkas petrolüyle de rekabet edebileceğini hesaplamışlardı (BOA, HR.SYS, 58/32: Sibi’de petrol bulunduğuna dair haberler ve
gazete yorumlarını içeren elçilik yazısı). Aynı şekilde, Kızıldeniz’deki petrol
keşfinden de hemen haberdar olmuşlardı. İstanbul’daki Rus-Amerikan petrol ticaret rekabeti de yakından takip edilmekteydi (BOA, HR.SYS, 69/5 :
Kızıldeniz’de bulunan petrol yataklarına dair değerlendirmeler).
Osmanlı Devletinde, maden imtiyazlarının demiryolu projeleri ile dolaylı
olarak verildiği bir dönemde Amerikalıların da bir demiryolu proje çalışması
olmuştur. Anadolu’nun çeşitli şehirlerine demiryolu ağı kurmak istemişlerdir. Bu demiryolu hattı etrafında, 20 km’lik arazideki tüm madenlerin imtiyazını da talep etmişlerdi. Çeşitli sorunlardan dolayı uygulamaya geçemeyen
bu proje, Cumhuriyet döneminde de gündeme gelmiştir. Ancak, imtiyazın
gerçekleştiğine dair bir belgeye rastlanılamamıştır (Can, 2000).
ABD ile Osmanlı Devleti arasındaki ilk ilişkiler Amerika’nın Akdeniz
sularındaki çıkar amaçlı siyasasının bir ürünü olmuş, bu yolda atılmış olan
adımlar zamanla genişleyerek, Osmanlı ülkesinin iç işlerine karışacak derecede bir boyuta ulaşmıştır. ABD, Ermenileri kollayan bir devlet yapısına bürünmüş ve bu meyanda kendi çıkarlarına ulaşmayı amaç edinmiş,
gelişmeler neticesinde ortaya bir proje çıkarmışlardır (Harita 6). Her ne
kadar bu proje, işletmeciliği ile Osmanlı ülkesi içerisinde hizmet anlamı
taşımış gibi görünse de, Osmanlı ülkesinin bir çeşit sömürülmesinin aracı
olduğu anlaşılmıştır. Toprağın üzerinde belirlenen birkaç noktanın demir
yollarıyla bağlanması göze hoş görünen boş bir yapı olsa da, toprağın altındaki maden yataklarının demir yollarıyla kuşatılarak kullanılması, daha
doğrusu sömürülmesi devlet adamlarının gözünden kaçmamış ve proje,
Meclis-i Mebusan’ın son oturumunda dar hat-geniş hat münakaşalarıyla
noktalanmış, ABD tarafından tespit edilen ve Anadolu toprakları üzerinde
sömürgeci politika izlerini taşıyan böyle bir proje hayata geçirilememiştir.
Amiral Colby M.Chester, başarısızlığı uğrayan projesini, daha sonra yeniden düzenleyerek Osmanlı Devleti’nin varisi olarak beliren yeni yapıya
kabul ettirmeye çalışmıştır. Bu noktada amiral Colby M. Chester, 19 Mayıs
1920 tarihinde Amerikan Dışişleri Bakanlığı’na bir mektup yazarak, Türkiye’de atacağı adımlar için destek aramış, ardından oluşan elverişli ortam
neticesinde kendi grubunun üyelerinden olan Arthur Chester ve Clayton-Kennedy’yi hazırlamış olduğu yeni projesi ile 3 Eylül 1922’de İstanbul’a
göndermiştir. Tetkiki kısa süre sonra nihayetlenen proje taslağı, 8 Nisan
1921 tarihinde TBMM’nde müzakereye sunulmuş, gerçek amacının petrol ve zengin maden yataklarını sömürmek olduğunu düşünen ve gören
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önemli mebusların çabası da bu projenin Meclis’te onaylanmasını engelleyememiştir. Bu projeye göre; Türkiye’nin doğu ve Musul-Kerkük bölgesini
Akdeniz ve Karadeniz’e bağlayan 4400 kilometrelik bir demiryolu inşası ile
üç limanın tesisinin yapımı ve demiryolu hattı üzerindeki 40 kilometrelik
şeritler dâhilinde kalan petrol ve değerli diğer madenlerin işletme hakkı 99
yıl için Chester ve grubuna verilmiştir (Özüçetin ve Altay, 2013).
Chester Projesi, Amerikalı Tuğamiral Colby Mitchell Chester
öncülüğünde bir grubun, Anadolu’da demiryolları yapımı ve işletmesi başta
olmak üzere, birçok alanda almaya çalıştıkları imtiyazları kapsamaktadır
(www.rayhaber.com/2014/chester-projesi/).

Harita 6. Chester projesi demiryolu güzergahı (Özdemir, 2016; http://www.
rayhaber.com/wp-content/uploads/2014/06/CP-harita.jpg)

Chester Projesine göre imtiyaz sahibi olacak grup şirketi (Ottoman American Development Company) hiçbir km garantisi veya ücret almadan Anadolu’da yaklaşık 4.400 km uzunluğunda demiryolu, Akdeniz ve
Karadeniz kıyılarında olmak üzere de üç liman inşa edecekti. Buna karşılık
olarak da, inşa ettiği bu demiryolu hatlarıyla limanlarını ve bu hatların iki
yanında toplam 40 km’lik şerit içindeki, mevcut ve bulunacak tüm maden
kaynaklarını 99 yıllığına işletme hakkına sahip olacaktı. Döşenecek demiryolları 1.435 m eninde, normal tek hat şeklinde olacaktı ve ikinci bir hattın
ileride yanına döşenmesi için yeterli arazi de bırakılacaktı. Demiryollarının
geçeceği güzergâh, şu hatlardan oluşmaktaydı (www.rayhaber.com/2014/
chester-projesi/);
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1. Sivas - Harput- Ergani - Diyarbakır - Bitlis (Van Gölünün güneyinden
veya kuzeyinden) - Van
2. Harput - Yumurtalık
3. (1. Hattın, Diyarbakır - Bitlis kısmının bir noktasından başlayarak)
Musul - Kerkük - Süleymaniye. (Ayrıca, ek sözleşme ile bu hatlara yeni hatlar eklenmiştir)
4. Samsun - Havza - Amasya - Zile - Sivas
5. Musaköy - (4. Hat üzerinde) - Ankara
6. Çaltı (1. Hat üzerinde) - Erzurum - Doğubeyazıt (İran sınırı)
7. Pikriç veya Aşkale (6. Hat üzerinde) - Karadeniz kıyısı (muhtemelen
Trabzon)
8. Hacışefaatli (5. Hat üzerinde) - Kayseri - Ulukışla
Şirket biri Samsun’da olmak üzere Karadeniz kıyısında iki ayrı liman
inşa edecekti. Ayrıca, inşaat maliyetini kendisi karşılamak üzere Akdeniz
kıyısında, Yumurtalık’ta da bir liman inşa edebilecekti. Bunun karşılığında ise Türk Hükümeti isterse, ana hatları 30 yıl sonra karşılığını ödeyerek
devletleştirebilecekti. Anlaşma süresi olan 99 yıl bittikten sonra, şirketin o
zamana kadar inşa ettiği ve işlettiği tüm tesisler doğal olarak devlete devredilecekti (www.rayhaber.com/2014/chester-projesi/).
İmtiyaz anlaşmasının en çarpıcı özelliği hatların iki yanındaki toplam
40 km’lik bir şeritte mevcut olan veya ileride bulunacak olan tüm yeraltı
kaynaklarının (maden, maden suyu, petrol vb.) işletme hakkının 99 yıl için
imtiyaz sahibi şirkete verilmesiydi. Ayrıca şirket, her türlü maden işleme
tesisini kurmak konusunda da imtiyaz sahibi olacaktı. Demiryolu, liman
yapımı ve işletmesi konusunda şirkete sağlanan her türlü (ithalat ve iç alımda vergi bağışıklığı ve arazinin ücretsiz olarak şirketin kullanımına sunulması gibi) yasal, mali ve idari kolaylıklar yeraltı kaynaklarının çıkarılması
ve işletilmesi için de geçerli olacaktı. Demiryollarının geçeceği hatların iki
yanında 20’şer km’lik alandaki tüm yeraltı kaynaklarını çıkarma ve işleme
hakkının şirkete verilmesi, projeye sadece bir demiryolu projesi olmasından bambaşka bir boyut da katmaktaydı; Petrol (www.rayhaber.com/2014/
chester-projesi/).
4 Kasım 1922 tarihli Washington kaynaklı haberlere dayanılarak hazırlanan “Amiral Chester İmtiyazı Onaylandı” başlıklı yazıda, Türk Hükümeti’nin Amiral Colby M. Chester’in 1909’da elde ettiği imtiyazı yenilediği ve
onayladığı, bunun da ötesinde Chester’i haklarının hiçbir şekilde tartışılmasına imkân vermeyecek bir konuma getirmek için her türlü önlemi aldığı, aslında Amiral’in haklarının daha önce güvence altına alındığı, öyle ki
Chester’in elde ettiği ilk imtiyazda savaş nedeniyle imtiyaz anlaşmasındaki

Petrol ve Maden Mühendisliği Çalışmaları

229

koşulların yerine getirilememesi durumunda kendisine tanınan hakların
askıda tutulacağı (beklemeye alınacağı) yolunda bir maddenin bulunduğu,
dolayısıyla Türklerin şimdiye kadar çeşitli savaşlara girmiş olmaları nedeniyle ön inceleme çalışmalarının yapılabilmesi ve jeolojik yapının araştırılabilmesi için hemen gerekli önlemlerin alınacağı bildiriliyordu. Yazıda,
ayrıca, yaklaşık 1.200 mil uzunluğunda bir demiryolu şebekesinin yapımını öngören, Bağdat Demiryolu’nun İran sınırına kadar uzatılmasını ve
Türkiye’nin belli başlı şehirlerinin demiryollarıyla birbirine bağlanmasını
amaçlayan bu projenin aynı zamanda 20 yıldır pek çok çıkar grubunun ilgi
alanı olan Musul bölgesindeki petrol imtiyazlarını içerdiği ve Birinci Dünya Savaşı öncesi imtiyazın gerektirdiği araştırmaların çoğunun yapıldığı
ve petrol yataklarının genel olarak nerede yer aldığının belirlendiği vurgulanıyordu. Bunun yanı sıra Chester Projesi’nin hangi koşullarda onaylandığının Fransız Hükümeti’nin ilgili birimlerince iyi bilindiğine dikkat
çekilerek, Amiral Chester’in Roosevelt’in başkanlığı döneminde 1899’da İstanbul’a yaptığı ilk seyahatten başlayarak Chester Projesi’nin tarihsel gelişimi anlatılıyor ve padişah tarafından kendisine ilk kez 1908’de Osmanlı İmparatorluğu’nda çeşitli bayındırlık işlerini içeren geniş bir imtiyaz önerilen
Chester’in demiryolu imtiyazı çerçevesinde üç şirket kurduğu birincisinin
“Ottoman American Development Co.”, ikincisi “Ottoman American Industrial Co.”, üçüncüsünün ise “Ottoman American Petroleum Co.” olduğu
belirtiliyordu. Yazıda, Chester Projesi hakkında ilginç bir değerlendirme de
yapılıyordu. Şöyle ki, demiryolu yapımı ve Mezopotamya petrol yataklarının işletilmesi, imtiyaz sahiplerine sağlayacağı büyük kârlardan çok ABD
ekonomisine yapacağı katkılar açısından yadsınamaz bir öneme sahiptir.
Zira bu projeler, ABD’den büyük çapta delme, arıtma ve demiryolu araç-gereçleri ile tekerlekli taşıtların satın alınmasını beraberinde getirecektir (Yavuz, 1999-2003).
Fransızların, Chester Projesi’nin tarihsel gelişimi hakkında oldukça
sağlıklı verilere sahip oldukları söylenebilir. Ancak, projenin tarihsel
boyutunun yanı sıra güncel gelişmeler hakkında daha detaylı bilgi almak
isteyen Fransız yetkilileri, özellikle Amiral Chester’in Ankara’da bulunan
ve projenin son 15 yıllık serüveninden haberdar olan Türk siyasi ve mali
çevrelerinin desteğini kazanmış olan oğlu Arthur I Chester’in girişimlerine
karşı son derece duyarlıydılar (Yavuz, 1999-2003). Buradan ilgili projenin
en az 15 yıllık bir jeolojik araştırma ve stratejik hazırlık dönemi olduğu
anlaşılmaktadır.
Chester Projesi, o dönemin para değerine göre 200 milyon dolardan 300
milyon dolara kadar harcama gerektirdiği hesaplanan inşaat sözleşmelerini
ve 10 milyar dolar değerindeki madenlerin ve öteki doğal kaynakların
işletilmesini kapsayan birçok ayrı imtiyazı kapsamaktaydı. Chester
İmtiyazının kapsadığı topraklarla ilgili İngiliz, Alman, Fransız ve diğer
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grupların yaptığı jeolojik incelemelerin gizli raporlarında bu toprakların
petrol, bakır, altın, platin, gümüş, demir, kurşun, çinko, kalay, civa, kobalt,
magnezyum, nikel, antimon, kömür ve tuz bakımından zengin olduğu
belirtilmekteydi. Van ve Musul vilayetlerinin 8 milyar varillik petrol
potansiyeline, Ergani bakır madeninin 200 milyon ton yüksek derecede
bakır cevherine sahip olduğu hesaplanıyordu (www.rayhaber.com/2014/
chester-projesi/).
Arthur Chester’ın ayrıca bu imtiyaz projesinin kapsamında, Ankara’nın
güneybatısındaki tepe üzerinde yeni bir şehir kurmak için de bir proje hazırladığı ve buna şehrin bir haritasını da eklediği söylenmektedir. Bu proje
dâhilinde hükümet binaları, şehrin yolları, caddeleri, kaldırımları inşa edilecek, parklar açılacak, şehre bol su getirilecek, elektrik ve aydınlatma şebekesi kurulacak, tramvay, telefon hatları tesis edilecektir. Her caddesinin
altında iki tünel bulunacak, bu tünellerin biri lağımlara, diğeri de elektrik,
telgraf ve telefon tellerine mahsus olacak ve şehrin ortasına bir de suni göl
yapılacaktı (www.rayhaber.com/2014/chester-projesi/).
Chester Grubu ilk olarak 1908 - 1914 döneminde, 1908 Jön Türk devrimi sonrasında kurulmuş olan hükümete bu projeyi götürmüştür. Yapılan görüşmeler ve ön çalışmalar neticesinde hayata geçirilemeyen proje, 1.
Dünya Savaşı’nın patlak vermesi ile bir süreliğine rafa kaldırılmıştır (www.
rayhaber.com/2014/chester-projesi/).
Bu projenin en göze batan yanları, hattın maden bölgelerinden geçmesi,
hattın iki yanında 20’şer km’lik sahadaki madenler ve diğer tabi kaynakların 99 yıllığına şirketçe işletilmesi, bu işletmeden vergi alınmamasıdır. Bu
proje, birçok eleştirilere maruz kalmıştır. Bunlar içinde; Ermeni dostu olan
Chester’in hat güzergahlarını tespit ederken (I. Dünya Savaşı öncesi) Ermenilerin yoğun olduğu bölgelerden geçirmesi de yer almaktadır. Bu anlaşmanın eleştirilen bir diğer tarafı da, barışın beklemeden ve barıştan sonra
sayısı artması beklenen teklifleri hesaba katmadan acele ile imzalanmasıdır. Mister Chester’le yapılan anlaşma tasdik edilmek için 5.2.1923 tarihinde TBMM’ne sunulmuş ve müzakereye başlanmıştır. Anlaşma, 9 Nisan
1923’te onaylanmıştır. Bu anlaşma, aynı zamanda yeni Türkiye’nin ilk yabancı sermaye teşebbüsüdür. Mustafa Kemal, başlangıçta yatırımları milli
kaynaklarla gerçekleştirmek niyetinde olmasına rağmen, köyleri, şehirleri
imar etmek, madenleri işletmek, bayındırlık hizmetlerini yapabilmek için
yabancı sermayenin ülkesine girişine müsaade edebileceğimizi açıklamak
durumunda kalmıştır. Çeşitli eleştirilere rağmen, projenin fiiliyata geçirilmesi düşünülmüştür. Nitekim, 14.8.1923’te TBMM’ne hükümet programını sunan Ali Fethi Bey, Amerikan şirketinin yakında inşaata başlayacağını
müjdelemektedir. Ancak bu proje, Musul Meselesi, diğer devletlerin tepkileri ve şirketteki anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanamadı (Ortak, 1997).
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3.4. Rusya’nın Petrol Politikası
Rusya ise öncelikle tarihî rüyası olan sıcak denizlere inme politikası,
Güney Kafkasya’da kurduğu savunma stratejisinin geleceği, Orta Asya’ya
hâkimiyet kurma düşüncesinin önünde bir engel görmek istememesi, Balkanlarda kontrolü kaybetme korkusu (Balkanlarda yapılacak ve İstanbul ile
Avrupa’yı birbirine bağlayacak bir demiryolu, Rusya’nın hem balkanlarda
kontrolü kaybetmesi hem de boğazların savunmasının güçlendirilmesi
dolayısıyla da sıcak denizlere inmek hayalinin sönmesi anlamına gelecektir. Aynı Demiryolu hattı, Osmanlı Devleti’ni Avrupa’ya bağlayacağından
önemli bir stratejik unsurun da Osmanlı Devleti’nin yararlanacağı bir ortam
sunacaktır. Böyle olunca da Osmanlı Devleti birçok konuda bu stratejisini
kullanarak Avrupa ile stratejik işbirliğine girebilirdi), Almanya’nın güçlenip Rus çıkarlarına vereceği zararı ortadan kaldırmak düşüncesi, Osmanlı
Devleti’nin paylaşımında kendisine düşecek payın tehlikeye gireceği korkusu, Osmanlı Devleti’nin güçlenmesinin önlenmesi, Uzak Doğuya kuracağı hâkimiyet planlarının önündeki engellerin bertaraf edilmesi, Osmanlı
topraklarındaki tarım ürünlerinin Rusya’ya kolay bir şekilde sevkinin sağlanması gibi nedenlerle demiryolu imtiyaz mücadelelerine girişmesindeki
nedenleri oluşturur (Gümüş, 2011). Anadolu’yu Bağdat’a bağlayacak bir
demiryolunun Rusya için ne anlam ifade ettiğini anlamak için geleneksel
Rus politikasını bilmek yeterli olacaktır. Bilindiği gibi Rusya, kendine hayat
sahası bulma işini ancak, sıcak denizlere inmek suretiyle gerçekleşeceğini
düşünüyordu. Ancak Anadolu-Bağdat Demiryolu, Rusya’nın sıcak denizlere inmek hedeflerine ciddi bir set anlamına gelmekteydi. Ayrıca Rusların
Hazar bölgesinde kurduğu demiryolları ile rekabet etmesi ve Rusya-İran
demiryolunun başarısını ve önemini tehlikeye atması, bunun yanında, Sibirya demiryollarına alternatif olması, Rusya’nın bu imtiyaz mücadelesine
girmesinde diğer sebeplerdi (Gümüş, 2011).
Yine, Anadolu demiryollarının Suriye’ye kadar uzatılması Rus rüyalarının gerçekleşmesini, Kafkasya, Ermenistan ve Doğu Anadolu yolu ile
İskenderun’a bir demiryolu yapım planlarını suya düşürecekti. Anadolu
demiryolunun Mezopotamya’ya ulaşacak olması, Afganistan ve İran’daki
pazarları Rusya’nın aleyhinde olarak Alman rekabetine açacaktı27. Mezopotamya’daki petrol yataklarının zengin olması, Rus kontrolündeki Kafkasya petrol kuyularının stratejik değerini olumsuz bir şekilde etkileyeceği anlamına geliyordu. Bu nedenle Rusya da Anadolu-Bağdat gibi bir demiryolu
projesinin karşısında yer alıyordu (Gümüş, 2011).
Bilindiği gibi Rusya, Osmanlı Devleti ile 93 Harbi’ni yapmış ve büyük
zafer kazanmıştı. Bu savaş sonrasında Rusya Osmanlı Devleti’nden savaş
tazminatı almaya hak kazanmıştı. Osmanlı Devleti’nin demiryolu imtiyazı için vaat ettiği mali garantiler devleti önemli bir ekonomik yükün altına sokmuştu. Bu yüzden Rusya’nın bu savaş tazminatını alamama riski ile
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karşı karşıya kalabilirdi. Bu yönden de Rusya bu demiryolu projesine karşı
çıkmaktaydı (Gümüş, 2011).
Osmanlı Devleti, Bulgaristan ve Rusya’dan buğday ithal ediyordu. Anadolu demiryolları ile taşınan buğdayın ucuzlaması ve ayrıca demiryolu döşenen yerlerin tarım üretiminin ciddi bir şekilde artacak olması dolayısıyla Bulgaristan ve Rusya’dan buğday ithalini gerektirmeyecekti. Bu durum,
Rusya için önemli bir ekonomik kayıpla karşı karşıya bırakacaktı. Bu durum da, Rusya’nın Osmanlı topraklarında demiryolu inşasına karşı çıkması
için başka bir geçer sebep olarak görünüyordu (Gümüş, 2011).
Rusya demiryolu imtiyazına Osmanlı Devleti’ne yapacağı etki dolayısıyla da karşı çıkmaktaydı. Zira bu demiryolu hatları, Osmanlı Devleti’nin
güçlenmesi ve etkinliğinin artmasının önünü açacağı anlamına geliyordu.
Güçlenen bir Osmanlı Devleti Rusya’nın sıcak denizlere inme politikasının
önünde bir engel olacağından, Rusya’nın aleyhine idi. Bunun için bu hatların yapımı engellenmeliydi. Bu yüzden demiryolu imtiyaz mücadelesine
giren ilk devletlerden biri olmuştu. Ancak Rus sermayesi ve tekniği bu çapta geniş bir demiryolu projesini kaldıracak durumda değildi. Böyle olunca
da demiryolunun imtiyazını almak yerine imtiyaz girişimlerini engellemek yoluna gitmiştir. Bunun için zaman zaman İngiltere, zaman zaman da
Fransa ile aynı yönde hareket etmiş, bu konuda Osmanlı Devleti’ne baskı
yaparak imtiyaz anlaşmalarının önüne geçmeye çalışmıştır (Gümüş, 2011).

3.5. Fransa’nın Petrol Politikası
Fransa’nın demiryolu imtiyazı mücadelelerine girişmekteki amaçları;
Kuzey Afrika’daki sömürü bölgelerinin(Tunus ve Cezayir gibi) güvenliğinin sağlanması, Osmanlı toprakları üzerinde yaptığı ekonomik ve kültürel
yatırımların tehdit altına girmemesi, Osmanlı topraklarındaki her türlü
zenginlikten pay almak istemesi, İngiltere ve Rusya gibi devletlerin Fransa’nın çıkarlarını tehdit edecek etkinliğe ulaşmasının önlenmesi, tarihî Alman düşmanlığı dolayısıyla, Fransa’nın çıkar bölgelerine yakın yerlerdeki
Alman girişimlerinin önlenmesi, kıta Avrupa’sında söz sahibi olacak bir
Fransa hedefi, uluslararası politikada etkin olunacak stratejinin sağlanması, Suriye bölgesinde daha önce elde ettiği nüfuz bölgelerinin tehlikeye girmesinin önlenmesi, Süveyş Kanalı dolayısıyla kaybettiği stratejik üstünlüğü
demiryolları ile yeniden sağlamak istemesi şeklinde özetlenebilir (Gümüş,
2011).
Fransa 1830 yılında Cezayir 1881 yılında Bardo Anlaşması ile de Tunus’a yerleşerek Kuzey Afrika’da sömürge alanları oluşturmuştu. Fransa
bu alanları genişletmek fırsatını kolluyordu. Süveyş Kanalı projesi Fransız
etkinliğinin genişlemesine vesile olmuş, stratejik bir üstünlük sağlamıştı.
Ancak İngilizler, 1876 yılında Süveyş Kanalı’nın hisselerini alıp 1882 yılında da Mısır’a yerleşmesi, Fransa’nın bölgedeki hareket alanını kısıtlamış,
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stratejik açıdan önemli bir darbe yemişti. Bu yüzden Anadolu-Bağdat Demiryolu imtiyazının alınması, Fransa oldukça önemli bir stratejik plandı.
Fransa Osmanlı topraklarına dair politikalarını hep bu stratejik denklem
üzerinde yürütmüştür (Gümüş, 2011).
Fransa’nın Suriye ve civarında oluşturduğu nüfuz bölgelerini de tarihi
bir hak olarak görmekteydi ve Fransızlar, bölgeye misyonerler göndererek,
okullar açarak yerleşip önemli ticarî yatırımlar yaparak ticaret bölgeleri
oluşturmuşlardı. Fransızlar bu nüfuz bölgelerini misyonerler göndererek,
okullar açarak ve dinî kurumlar kanalı ile desteklenmekteydi. Ayrıca bölgede birçok demiryolu imtiyazı alarak Suriye bölgesinin önemli yerlerine
demiryolu inşa etmişlerdi. Dolayısıyla bölge, Fransa’nın stratejik nüfuz
alanı olmuştu. Fransa’nın, Anadolu-Bağdat Demiryolu imtiyazının rakip
bir güce, hele hele Almanya’ya kaptırması, bu bölgedeki nüfuz alanları için
önemli bir tehdit olabilirdi. Bunun yanında da Fransa’nın Katolik koruyuculuğu ideolojisi de tehdit altına girebilirdi. Bunun için Fransızların bu
bölgede oluşturduğu nüfuz alanlarının kontrolü Bağdat-Anadolu Demiryolları sebebiyle daha kolay ve kat’i olacaktır. Yine Anadolu-Bağdat Demiryolu imtiyazının Fransızlarca alınması, bölgedeki Fransız etkinliğini
perçinleyecek, İngiltere, Almanya ve Rusya gibi devletleri Fransa’ya bağlı
hale getirecekti (Gümüş, 2011).
Fransa bölgede güçlü bir Osmanlı Devleti’ni de çıkarlarına aykırı bulmaktaydı. Çünkü Fransa, 150.000.000’luk bir müslüman kitlesini sömürüsü altında bulunduruyordu. Güçlü bir Osmanlı, Fransa’nın işgal ve sömürüsü altında bulunan Müslüman kitlenin Osmanlı Devleti’ne meyil ederek
Fransa’ya karşı isyan hareketine girebilir ve Osmanlı halifesinin cihat çağrısına karşılık vererek Fransa’ya karşı savaşabilirdi. Bütün bunlar Fransa’nın
ürktüğü meselelerdi (Gümüş, 2011).
Yukarıda da belirtildiği gibi, Osmanlı toprakları gerek petrol, gerekse
değerli maden yatakları bakımından önemli kaynakları içinde barındıran
bölgeleri kapsamaktaydı. Diğer büyük güçler gibi Fransa da bu kaynakları kontrol altına almak amacını güden bir siyaset çizgisi belirlemişti. Bu
bölgelerde demiryolu imtiyazının alınması, bölge zenginliklerinin kontrolü anlamına geldiğini iyi bilmekteydi. Bu zenginlikler, buraya hakim olan
devleti stratejik anlamda önemli üstünlükler sağlayacağının farkında olan
Fransa, İngiltere gibi bu bölgelerin kontrol altında tutulması gerektiğini düşünüyordu (Gümüş, 2011).
Fransa’nın petrol konusundaki faaliyetlerine bakıldığında, petrolü pek
önemsemedikleri görülmektedir. Osmanlı sultanı II. Abdülhamit yine de,
ülkeyi rekabet içine sokmak istemiştir. Bunun için Fransa’dan Mühendis
Jakraz’ı getirterek, Musul-Kerkük petrollerini inceletmiştir. Bu sayede,
Fransızların Osmanlı topraklarındaki petrol kaynaklarından haberdar olmaları ve imtiyaz yarışına girmeleri düşünülmüştü. 1899 yılında, ülkede 3
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bin adet otomobil olmasına rağmen petrol konusunda bir adım atmayan
Fransa bu konuda dışa bağımlı kalmıştır. (Uluğbay, 1995). Hatta 1912’de,
Gulbenkian Fransa’yı Türk Petrol Şirketi’ne hissedar olarak sokmak için
uğraşmışsa da başarılı olamamıştır (Uluğbay, 1995). Fransızlar, petrolün
önemini Dünya Savaşı sırasında anlayabilmişlerdir. Bu konuda Clemenceau, ABD başkanından petrol talebinde bulunurken “eğer müttefikler savaşı
kazanmak istiyorlarsa; Fransa’nın kan’a olduğu kadar petrole de muhtaç olduğunu bilmelidirler” demiştir. Artık, petrolün savaşta asker kadar kıymetli
olduğunu kabul etmişlerdi (Karadağ, 2004).

SONUÇ
Çalışmada, birinci petrol paylaşım kavgasında Osmanlı yönetiminin izlediği tutum ve nedenlerin, ilk paylaşım sonrasında petrol kaynaklarının
hangi ülkenin şirketlerince işleteceğine yönelik ticari ve siyasi çekişme ve
çatışmaların, bu çıkar çatışmalarında Batılı Devletlerin oynadığı rollerin ve
Birinci Dünya Savaşı öncesinde, sırasında ve sonrasında İmparatorluğun
parçalanmasına yönelik gizli anlaşmalarda petrol gerçeğinin yeri de belirlenmeye çalışılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarındaki petrol
varlığını ele geçirmek için önce Almanlar ve İngilizler arasında başlayan
daha sonra da ABD ve Fransa’nın da katılımı ile sürdürülen mücadele devletlerin, şirketlerin ve kişilerin hangi yöntemleri izlediğine ilişkin bilgileri
belgeleri ile ortaya konmaktadır. Ayrıca, topraklarında petrol bulunan Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan Şeyhliklerinin İngilizlerle açıktan
ve gizli olarak nasıl işbirliği yaptıklarını da açıklamaktadır. Günümüzde ülkemizin bulunduğu coğrafya yeni bir petrol ve doğalgaz paylaşımının ticari, siyasi ve askeri çekişmelerine ve çatışmalarına sahne olmaktadır. Halen
sürmekte olan yoğun mücadelenin anlaşılabilmesi ve izlenebilmesi için birinci petrol paylaşım öyküsünü ve mevcut çıkar çatışmalarının Türkiye’nin
iç ve dış istikrarını nasıl etkileyebileceğini anlayabilmek için de geçmişin
öyküsünü iyi bilmek gerekmektedir.

Petrol ve Maden Mühendisliği Çalışmaları

235

YARARLANILAN KAYNAKLAR
Arı, T., 2004. Geçmişten Günümüze Ortadoğu. Alfa, 903 s.
Armaoğlu, F., 1999. XIX. Yüzyıl Siyasi Tarih (1789-1914). TTK, 821 s.
Armaoğlu, F., 2009. XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995). Alkım Yayınevi, 1200 s.
Başa, D., 2013. Uluslararası Petrol Politikasının Osmanlı Devleti’nin Yıkılmasına
Etkisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yüksek Lisans Tezi
Bayraktaroğlu, S., 1995. Development of Railways in the Ottoman Empire and
Turkey. Boğaziçi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 101 s.
Beydilli, K., 1985. Büyük Friedrich ve Osmanlılar, 18. Yüzyılda Osmanlı-Prusya
Münasebetleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 219 s.
Beydilli, K., 1991. Bağdat Demiryolu. D.İ.A. ,IV, Türkiye Diyanet Vakfı, s. 442-444
Burak, D. M., 2004. I. Dünya Savaşında Türk-İngiliz İlişkileri (1914-1918). Babil
Yayınları, 402 s.
Can, B. B., 2000. Demiryolundan Petrole Chester Projesi (1908-1923). Tarih Vakfı
Yurt Yayınları, 409 s.
Earle, E. M., 2003. Bağdat Demir ve Petrol Yolu Savaşı (1903-1923), Çev.: Kasım
Yargıcı, Örgün Yayınları, 374 s.
Ediger, V. Ş., 2007. Enerji Ekonomi-Politiği Perspektifinden Osmanlıda Neft ve
Petrol, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayınları, 472 s.
Engin, V., 1993. Rumeli Demiryolları. Eren Yayınları, 303 s.
Eyicil, A., 2005. Siyasi Tarih (1789-1939). Gün Yayınları, 495 s.
Gülsoy, U., 1994. Hicaz Demiryolu. Eren Yayınları, 304 s.
Gülsoy, U. ve Ochsenwald, W., 1998. Hicaz Demiryolu. DİA, XVII, Türk Diyanet
Vakfı.
Gümüş, M., 2011. 1893’ten 1923 Chester projesine Türk topraklarında demiryolu
imtiyaz mücadeleleri ve büyük güçler, Tarih Okulu, Mayıs - Ağustos 2011,
Sayı X, 151-194.
İrtem, S. K., 1999. Osmanlı Devleti’nin Mısır Yemen Hicaz Meselesi. Temel
Yayınları, 213 s.
Karadağ, R., 2004. Petrol Fırtınası. Emre Yayınları, 396 s.
Kurşun, Z., 2004. Basra Körfezinde Osmanlı-İngiliz Çekişmesi, Katar’da Osmanlılar
(1871-1916). TTK, 206 s.
Kürkçüoğlu, Ö., 1976. Türk-İngiliz İlişkileri (1919-1926). AÜSBF Yayınları, 350 s.
Ortak, Ş., 1997. Atatürk’ün Doğu Anadolu Demiryolu politikası ve Erzurum’a
Şimendiferin gelişi, Atatürk Dergisi,2,1,141-151

236

MÜHENDİSLİK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

Ortaylı, İ., 1981. II. Abdülhamit Döneminde Osmanlı İmparatorluğunda Alman
Nüfuzu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 148 s.
Özdemir, A., 2016. Türkiye’de Petrolün Tarihi, Siyasi ve Stratejik Serüveni. 295 s.
Öztürk, İ., 2009. Osmanlı İmparatorluğundan Günümüze Demiryollarının Gelişimi,
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
Özüçetin, Y. ve Altay, E., 2013. Demiryolu inşası fikri ve sahibinin adıyla
ifade edilen bir proje: “Chester Projesi”, International Journal of Social
Science,6,1,1193-1232
Özyüksel, M. 1988. Osmanlı-Alman İlişkilerinin Gelişim Sürecinde Anadolu ve
Bağdat Demiryolları, Arba Yayınları, 306 s.
Özyüksel, M. 2000. Hicaz Demiryolu. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 312 s.
Parlar, S., 2003. Barbarlığın Kaynağı Petrol. Anka Yayınları, 638 s.
Soy, H. B., 2004. Almanya’nın Osmanlı Devleti üzerinde İngiltere ile Nüfuz
Mücadelesi (1890 - 1914), Phoenix Yayınevi, 370 s.
Tiftikçi, O., 1996. Türkiye’de Ulaşım Sorunu ve Demiryollarımız. Birleşik
Taşımacılık Çalışanları Sendikası Yayınları, İstanbul, 80 s.
Uluğbay, H., 1995. İmparatorluktan Cumhuriyet’e Petropolitik. Turkish Daily
News Yayınları, Ankara, 302 s.
Yavuz, B.S., 1999-2003. Fransız arşiv belgelerinin ışığında Chester demiryolu
projesi. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu
Dergisi,24, Kasım 1999-2003, s. 527-561
Yılmazçelik, İ. ve Erdem, S., 2014. Sultan II. Abdülhamid döneminde Selanik
- Manastır, Selanik - İstanbul demiryolları güzergâhlarında işletilen
madenler, Turkish Studies - International Periodical For The Languages,
Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/1 Winter 2014, p.
157-184

Petrol ve Maden Mühendisliği Çalışmaları

237

YERALTI KÖMÜR OCAKLARINDA ÇEVRESEL KOŞULLARIN
KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR TEKNOLOJİSİ İLE
İZLENMESİ
MONITORING OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS BY
WIRELESS SENSOR NETWORKS IN UNDERGROUND COAL
MINES
Arif Emre DURSUN1, Hakan TERZİOĞLU2
ÖZET
Yeraltı kömür madenlerinde çalışma koşullarının sıcaklık, gaz ve toz gibi
parametreler açısından sürekli izlenmesi, riskli durumların gözlenmesi ve
önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu nedenle, yeraltı kömür ocaklarındaki
hava kalitesi değerlendirmesi yapılırken genellikle sıcaklık, nem oranı, hava
akım hızı, metan (CH4), oksijen (O2), kükürtdioksit (SO2), karbondioksit (CO2),
hidrojensülfür (H2S), azot oksitler (NOx), karbonmonoksit (CO), hidrojen (H2)
ve azot (N2) gibi parametrelerin analizleri yapılmaktadır. Bu nedenle karmaşık
ve tehlikeli maden ortamının sürekli olarak izlenmesi, güvenli bir kömür üretimi
için çok önemlidir. Bunun içinde, günümüzde kablosuz algılayıcı ağlar teknolojisi
yeraltı kömür madenlerinde işyeri ortamını ve diğer yönlerini izlemek için yaygın
bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada yeraltı kömür madenlerindeki zararlı
gazlar, sıcaklık, nem, hava akım hızı, kömür tozu ve grizu patlaması, göçükler,
maden yangınları, madende çalışan personelin ve ekipmanın takibi gibi çevresel
parametrelerin kablosuz algılayıcı ağlar teknolojisi ile sürekli izlenmesi için yapılan
uygulamalar verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Yeraltı kömür madenciliği, çevresel parametreler, kablosuz
algılayıcı ağlar, madenlerin güvenliği, sürekli izleme, iş sağlığı ve güvenliği

ABSTRACT
In underground coal mines, continuous monitoring of working conditions in
terms of parameters such as temperature, gas and dust, observing of risky situations
and taking measures are needed. For this reason, while evaluating the air quality in
underground coal mine, generally the parameters such as temperature, humidity,
airflow speed, methane (CH4), oxygen (O2), sulphur dioxide (SO2), carbon dioxide
1 Dr. Öğretim Üyesi, Selçuk Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,
İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, aedursun@selcuk.edu.tr
2 Öğr. Gör. Dr., Selçuk Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,
Elektrik Programı, E-mail: hterzioglu@selcuk.edu.tr
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(CO2), hydrogen sulphur (H2S), nitrogen oxides (NOx), carbon monoxide (CO),
hydrogen (H2), nitrogen (N2) are analyzed. Hence, continuous monitoring of
the complex and hazardous mine environment is essential for ensuring safe coal
production. Nowadays, wireless sensor network (WSN) technique is widely used
for monitoring of workplace environment and other aspects in underground
coal mines. In this study, some suggestions about applications of wireless sensor
networks technique in underground coal mines in Turkey have been offered for
continuous monitoring environmental conditions such as harmful gases, humidity,
temperature, air pressure, coal dust and firedamp explosions, collapses, mine fires,
localization of mine personnel and equipment.
Keywords: Underground coal mines, environmental conditions, wireless
sensor networks, mine safety, continuous monitoring, occupational health and
safety

1. GENEL
Maden sektörü dünya genelinde en ağır ve en tehlikeli iş kollarından
biridir. Bilindiği üzere madencilik; açık ocak ve kapalı (yeraltı) ocak işletmeleri olmak üzere iki yöntemle yapılmaktadır. Yeraltı işletme yöntemleri
de, açık işletmecilikte olduğu gibi, maden damarının yapısı (kalınlık, eğim,
sertlik, uzunluk vb. açısından), yan kayaçların yapısı, tektonizma, hava sıcaklığı, metan gazı içeriği, günlük üretim, drenaj vb. kriterler yönünden
çeşitlilik gösterir. En yaygın olarak kullanılan yeraltı işletme yöntemleri şu
şekilde sıralanabilir;
• Uzun kazı arınlı üretim yöntemi (uzun ayak, diyagonal ayak),
• Kısa kazı arınlı üretim yöntemi (tavan ayak, taban ayak),
• Topuklu üretim yöntemi (göçertmeli topuklu, dolgulu topuklu,
çapraz topuklu, travers ayak, ara katlı topuklu ayak),
• Oda üretim yöntemi (oda-topuk yöntemi, tali katlı göçertme),
• Blok yöntemleri.
İş güvenliği açısından her iki işletme türünün de benzer yanları olmasının yanında yeraltı madenciliği daha fazla tehlike barındıran ve iş güvenliği
açısından üzerinde daha fazla durulması gereken bir alandır. Temel olarak
yeraltı madenciliğinde iş sağlığı ve güvenliği açısından ele alınması gereken
konuları şöyle sıralayabiliriz:
• Maden gazları / Grizu patlamaları
• Kömür tozu patlamaları
• Havalandırma
• Termal konfor
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• Yangın
• Toz ve tozun neden olduğu hastalıklar
• Gürültü
• Titreşim
• Aydınlatma
• Tahkimat ve maden göçükleri
• Patlayıcı madde kullanımı
• Elektrik
• Su baskını
• Mekanizasyon ve makine kullanımı
• Malzeme ve insan nakliyesi
Yukarıda maddeler halinde sıralanan tehlikeler genel olarak bütün yeraltı maden işletmelerinde karşılaşılabilecek ve iş güvenliği açısından önem
verilmesi gereken sorunlardır. Gerek meslek hastalığına gerekse de iş kazalarına neden olabilecek bu tehlikeleri zamanında belirlemek ve gerekli
önlemleri almak güvenli bir kömür üretimi için önemlidir, bu sebeple belirtilen tehlikelerin meydana geliş nedenlerinin iyi etüt edilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir (Ergun, 2007:79).
Bütün faaliyet kollarında olduğu gibi yeraltı madenciliğinde de tehlikenin ve risklerin önceden değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması gerek çalışan sağlığı, gerek işverenin yükümlülükleri ve işletmenin ekonomisi
gerekse de ülke ekonomisi için önem teşkil etmektedir.

2. YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİ
Yeraltı kömür madenciliğinde kömür üretimi sırasında pek çok çalışma disiplininin karmaşık bir organizasyonu söz konusudur. Üretim için
yeraltında kazı yapılması, güvenli çalışmayı temin edecek biçimde tahkimatın yapılması, havalandırma, ocaklardaki suyun tahliyesi, nakliyat vb.
ihtiyaç ve tesisler iş güvenliği açısından önemlidir. İş güvenliği sorunu temelde üretim sürecinde ortaya çıkmaktadır. Üretim süreci; kazı, tahkimat,
nakliyat gibi ana faaliyetler ile bunlar için gerekli donanım ve sistemlerin
kurulması, işletilmesi, malzeme desteğinin sağlanması gibi yan işlerden
oluşmaktadır. Bu sürecin herhangi bir anında, çevre şartları, kullanılan makineler ve çalışanların uyumunda meydana gelen olumsuzluklar sonucu iş
kazaları meydana gelmektedir. Bu nedenle dünyada en riskli çalışma alanı
olarak yeraltı kömür madenciliği kabul edilmektedir (Sarı ve diğ. 2004: 15;
Sarı ve diğ. 2009: 7; İphar, 2010: 8; Khanzode ve diğ. 2011: 7; Maiti & Khan-
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zode, 2009: 8; Mahdevari ve diğ. 2014: 14; Durşen & Yasun, 2012: 20). Yeraltı maden ocaklarında göçükler, topuk patlaması, gaz ve toz patlamaları,
nakliyat işleri, su baskını, makine ve donanım kullanımı, elektrik kullanımı,
ocak yangınları, patlatmalar ve şok dalgaları, malzeme düşmesi veya kayması, havasızlık, zehirli ve boğucu gazların etkisi vb. nedenlerle iş kazaları meydana gelmektedir (Güyagüler ve diğ. 1993: 11; Küçük & Ilgaz, 2015: 5; Chen
ve diğ. 2013a:6). Bu nedenle tehlikeli ve karmaşık yeraltı maden ocaklarında
çalışma ortamının sürekli bir şekilde takip edilip oluşan riskleri zamanında
belirlemek güvenli ve sağlıklı bir kömür üretimi için şarttır.
Kazı İşleri: Üretim sürecinin en önemli faaliyetlerinden birini oluşturur.
Basit kazı araçları, patlayıcı madde veya kazı makineleri kullanarak yapılır.
Kazı işlemi cevher içinde veya cevhere ulaşmak için kayaç içinde bir boşluk
açılması, açılan boşluğun bir tehlike yaratmayacak şekilde tahkim edilmesi,
çıkan pasanın alınması aşamalarını içerir.
Kazı İşler Sürecinde Risk Faktörleri:
• Toz oluşumu, havalandırmanın uygun ve yeterli olmayışı
• Gürültü ve titreşim (kazı makineleri çalışırken)
• Gaz birikim ve deşarjı (CH4, CO, CO2, H2S)
• İklim koşulları (sıcak ve nemli çalışma ortamı)
• İrritan maddeler
Tahkimat: Açılan boşluğun geçici veya kalıcı tahkimi ve ayak arkasının
göçertilmesi veya doldurulması işlemidir. Damar yapısı uygun olmayan
ocaklarda tam mekanize kazı yapan ve yürüyen tahkimat ünitelerini içeren
makineler kullanarak kazı işlerinin mekanize edilememesi, daha çok emek
- yoğun çalışma yapılması, göçük olaylarını artırmaktadır.
Tahkimat Sürecinde Risk Faktörleri:
• Göçükler
• Gazlar
• İklim koşulları
• İrritan maddeler
Nakliyat: Kazılan cevher ve taşlar ocağın büyüklüğüne ve üretim kapasitesine bağlı olarak yatay veya düşey oluşan karmaşık bir nakliyat sistemi
ile yeryüzüne taşınırken, malzeme ise karşıt yön izlenerek çalışılan ocaklara (yeraltı - yerüstü) taşınır. Yeraltı madenlerinde; bu cevher ve malzeme
nakli yanında çalışanlar da yerüstünden yeraltına, yeraltından yerüstüne
sürekli nakledilir. Yeraltında çok çeşitli makineler kullanılması, özel dizaynlara gereksinme göstermeleri ve yeraltının özel koşulları yeraltı nakliyat
kazalarının ana nedenleridir.
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Nakliyat Sürecinde Risk Faktörleri:
• Kazalar
• Toz oluşumu
• Gürültü
• İklim koşulları
Havalandırma: Derin yeraltı ocaklarında yerüstüne yerleştirilen ve büyük güç gerektiren pervanelerle havalandırma gerçekleştirilir. Temiz hava,
hava giriş kuyularından ocağın en derin katlarına kadar iner, çeşitli yollardan geçerek üretim yapılan yerlere (ayaklara) gelir. Kazı sırasında çıkan
zehirli ve boğucu gazlar ve tozlarla kirlenir. Dönüş havası kirli havadır. Kirli hava yerüstündeki ana aspiratörler (vantilatörler) vasıtasıyla ocak dışına
atılır. Havalandırma ile ocaklara temiz hava verilip kirli ve boğucu gazlar
ocak dışına atılırken, kömürün oksidasyonu sonucu oluşan gazlar ve ısı da
ortamdan uzaklaştırılır. Havalandırma sistem tasarımındaki yetersizlikler
ve/veya hatalar büyük madencilik afetlerine sebep olabilir.
Havalandırma Sürecinde Risk Faktörleri:
• Kömür yangınları
• Gaz patlamaları
• Gaz patlamalarını izleyen toz patlamaları

3. KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR TEKNİĞİ
Kablosuz algılayıcı ağlar teknolojisi son zamanlarda oldukça gündemde
olan ve birçok alanda uygulanabilen yeni bir teknolojidir. Kablosuz algılayıcı ağlar kullanılarak ortamla etkileşimli olarak bilgi toplanabilmekte,
bu bilgi kolektif bir şekilde değerlendirilebilmekte ve gerektiğinde bilgiye
dayalı olarak ortam üzerinde değişiklikler yapılabilmektedir. Donanım ve
kablosuz sistemlerdeki gelişmeler düşük maliyetli, düşük güç tüketimli, çok
işlevli minyatür algılama aygıtlarının üretilmesine olanak sağlamıştır. Bu
aygıtlardan yüzlercesi, binlercesi yardımıyla ad-hoc ağlar oluşturulabilmektedir. Örneğin bu aygıtlar geniş bir coğrafyaya dağıtılarak kablosuz, ad-hoc
bir ağ oluşturulmaktadır. Bu dağıtılan ve ağı oluşturan sensörler işbirliği
yaparak bir algılama ağ sistemini (Şekil 1a) oluşturmaktadır. Bir algılayıcı
ağı bilgiye her an, her yerden kolayca erişilmesini sağlar. Bu işlevi veriyi
toplayarak, işleyerek, çözümleyerek ve yayarak yerine getirir. Böylece ağ,
etkin bir şekilde zeki bir ortam oluşmasında rol oynamış olur. Algılayıcı
düğümü, kablosuz algılayıcı ağlarında kullanılan ve hesaplama, algısal bilgi toplama ve ağdaki diğer bağlantılı düğümlerle haberleşme yeteneklerine

242

MÜHENDİSLİK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

sahip düğümlerdir. Tipik bir algılayıcı düğümü mimarisi Şekil 1b’de görülebilir. Algılayıcı düğümünün ana bileşenleri (Şekil 1b) mikrodenetleyici, alıcı-verici, dışsal bellek, güç kaynağı ve bir veya daha fazla algılayıcıdır. Kablosuz algılayıcı ağlar; geniş bir yelpazede, değişik uygulama alanları için
devrimsel algılama özelliği yetenekleri sunmaktadır. Bunun nedeni algılayıcı ağlarının güvenilirlik, doğruluk, esneklik, maliyet verimliliği, kurulum
kolaylığı özelliklerine sahip olmasıdır (Kalaycı, 2009: 8). Kablosuz algılayıcı
ağlar, güvenlik ve verimliliği artırmak ve operasyonel maliyetleri düşürmek için yeraltı madenlerinde alternatif olarak kullanılmaktadır (Chehri ve
diğ. 2009: 13; Bhattacharjee ve diğ. 2012: 10). Yeraltı madenciliğinde izleme
ve iletişim sistemi için Bluetooth, Wi-Fi ve ZigBee teknolojileri en yaygın
kullanılan kablosuz algılayıcı ağlardır. Çizelge 1’de bazı kablosuz algılayıcı
ağ teknolojileri ve bunların özelliklerinin karşılaştırılması görülmektedir
(Kawamura ve diğ. 2013: 14; Bandyopadhyay ve diğ. 2009: 10).

(b)

(a)

Şekil 1. Bir algılayıcı ağı (a) ve algılayıcı düğüm mimarisi (b) (Kalaycı, 2009: 8)

Çizelge 1. ZigBee, Wi-Fi ve Bluetooth teknolojilerinin karşılaştırması
Parametreler

Bluetooth

Wi-Fi

ZigBee

Mesafe

10 m

50 m

50-1600 m

Genişleme

Yok

Ağın varlığına bağlı

Otomatik

Batarya ömrü

Günler

Saatler

Yıllar

İletim hızı

1 Mbps

1-54 Mbps

250 Mbps

Karmaşıklık

Karmaşık

Çok karmaşık

Basit

Ağdaki düğüm sayısı

8

50

65535
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4. YERALTI KÖMÜR MADENLERİNDE KABLOSUZ
ALGILAYICI AĞLAR TEKNOLOJİSİNİN KULLANILMASI
Yeraltı kömür madenciliğinde doğal ortamdan kaynaklanan ve ocak içerisine yayılan zararlı gazlar, taş ve kömür tozu, sıcaklık ve nem gibi birçok
faktörün bir araya gelmesiyle zararlı bir ocak havası meydana gelmektedir.
Yeraltı kömür madenlerinde çalışma alanlarındaki hava kalitesi, çalışma
ortamında bulunan personelin sadece konforu için değil, sağlığı için de büyük önem taşımaktadır. Bu durum çevresel analizlerin, işçi sağlığı ve iş güvenliği prensipleriyle birebir örtüştürülmesinin gerekliliğini gözler önüne
sermektedir. Bu ortamlarda yapılacak ortam ölçümlerinin doğruluğu, çalışma bölgesinin temizlenmesi ve yeterli koruma önlemlerinin alınması konusunda işverenlere kolaylık tanımaktadır. Ülkemizde maden ocakları, çevre
ve insan sağlığı açısından ciddi riskler taşımaktadır. Maden ocaklarında çalışanların sağlıklarının korunması adına yapılması gerekli ortam ölçümlerinin
yeterli düzeyde olmadığı bilinmektedir. Bu durum maden sektöründe çalışan
kişilerin meslek hastalıklarına yakalanma riskini arttırmaktadır. Sonuç olarak, kötü havalandırma ve büyük miktarda ısı, nem, zehirli ve patlayıcı gazlar
ve toz oluşması nedeniyle daha derinlerdeki madenlerin çevresel durumunu
kötüleştirmektedir. Ayrıca artan kömür üretim talebini karşılamak için yüksek mekanizasyon teknolojisini kullanmakta madenlerin çevresel şartlarını
bozabilmektedir. Bu nedenle, karmaşık ve tehlikeli yeraltı kömür ocaklarında
bu sayılan çevresel koşulların sürekli izlenmesi, madencilerin sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının sağlanması için şarttır.
Bu nedenle de yeraltı kömür ocaklarında karmaşık ve tehlikeli çalışma
ortamının sürekli izlenmesi ve takip edilmesi için kablosuz algılayıcı ağlar
tekniği zorunlu hale gelmektedir. Aniden oluşabilecek olumsuzluklara hemen müdahale edilebilmesi için hızlı teknolojinin kullanılması gerekliliği
ortaya çıkmaktadır. Kömür üretiminin sağlıklı, güvenli ve verimli bir şekilde yapılması için yeraltı kömür ocaklarında çevresel parametrelerin sürekli
izlenmesi gerekmektedir. Bunun içinde hızlı gelişen teknoloji sayesinde son
yıllarda kablosuz algılayıcı ağlar teknolojisi ile yeraltındaki çevresel parametreler sürekli olarak izlenmektedir.
Şimdiye kadar çoğu yer altı kömür madenlerinde çalışma koşullarını izleme teknikleri olarak kablolu iletişim sistemi kullanılmaktadır. Ancak bu
sistemlerde, yaşanan bazı aksaklıklar nedeniyle sistemle ilgili bazı sorunlar
yaşanabilmektedir. Bu sorunlardan dolayı kablolu iletişim sistemine alternatif olarak kablosuz algılayıcı ağlar tekniği kullanılmaya başlanmıştır (Akyıldız ve diğ. 2002: 30). Bu konuda birçok araştırmacı farklı parametreleri
izlemek için kablosuz algılayıcı ağlar tekniğini kullanmıştır. Şekil 2’de yeraltı kömür madenciliğinde en çok kullanılan üretim yöntemlerinden olan
uzunayak ve oda-topuk yöntemlerinde kablosuz algılayıcı ağların yerleştirilmesi ile ilgili tipik bir düzenleme verilmiştir (Muduli ve diğ. 2018: 20)
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Şekil 2 Kablosuz algılayıcı ağlar ile yeraltı kömür ocaklarının izlenmesi a)
Uzunayak, b) Oda-topuk yöntemi (Muduli ve diğ. 2018: 20)

Son yıllarda kablosuz algılayıcı ağlar kullanarak yer altı kömür madenlerinin çevrimiçi izlenmesi yaygın bir uygulama haline gelmiştir (Akyıldız
ve diğ. 2002: 30; Queiroz ve diğ. 2017: 29, Yick ve diğ. 2008: 38; Rawat ve
diğ. 2014: 48; Baronti ve diğ. 2007: 40). Günümüzde, kablosuz yeraltı algılayıcı ağı, yer altı kömür madenlerindeki işyeri ortamlarının sürekli izlenmesi için gerekli bir teknoloji olarak ortaya çıkmıştır (Akyıldız & Stuntebeck,
2006: 17) ve son dönemlerde özellikle yurtdışındaki madenlerde sıklıkla
kullanılmaya başlanmıştır. Bu teknik kullanılarak yeraltı kömür ocaklarında uygun yerlere algılayıcı sensörler yerleştirilerek çevresel parametrelerin (maden gazları, hava akımı, nem, sıcaklık) izlenmesi ve ocak içerisinde
olabilecek yangın, patlama ve göçük gibi olası tehlikelerin varlığı önceden
tespit edilmesi imkânı sağlanmıştır (Zhi-zhong ve diğ. 2010). Bu teknolojinin en büyük avantajı tehlikeli yeraltı ocak ortamından yerüstündeki
izleme merkezine ihtiyati tedbirler almak için erken uyarı sinyalleri göndermesidir. Ancak, yer altı kömür madenlerinde kablosuz algılayıcı ağlar
tekniğinin kullanılmasıyla ilgili birçok zorluk vardır, bu zorluklardan en
önemlisi de algılayıcı ağların uygun bir şekilde yerleştirilmesidir (Akyıldız
& Stuntebeck, 2006: 17).
Yeraltı kömür madenlerinde kablosuz algılayıcı ağlar uygulaması ile izlenebilen çevresel parametreleri 8 başlık altında toplanmaktadır (Muduli
ve diğ. 2018: 20). Bunlar;
1. Zararlı gazların izlenmesi
2. Sıcaklık ve nemin izlenmesi
3. Hava basıncı veya hava akım hızının izlenmesi
4. Tozların (taş ve kömür tozları) izlenmesi
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5. Ocak yangınlarının izlenmesi
6. Ocaktaki çeşitli patlamaların izlenmesi
7. Göçüklerin izlenmesi
8. Personel ve makine ekipmanın izlenmesi

4.1. Ocak Havasında Bulunan Zararlı Gazların İzlenmesi
Ocak havası, atmosferik hava ile ocakta bulunan gazlar ve bunların karışımından oluşur. Yerüstünden ocağa girerek işyerlerine ulaşan havaya “giriş
havası”, çalışma yerlerinde kirlenerek ocağı terk eden havaya da “dönüş havası” denilmektedir. Bu nedenle ocak havası temiz ve kirli hava olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Ocaklarda henüz kirlenmemiş olan temiz havanın
yerüstündeki atmosferik hava ile aynı bileşende olduğu kabul edilir. Temiz
ocak havasını oluşturan gazlar hacimce; %78,09 azot (N2), %20,95 oksijen (O2), %0,03 karbondioksit (CO2), %0,93 argon, neon, kripton, xenon,
helyum, hidrojen ve ozondur (ÇSGB, 2011: 140). Ayrıca daima ve değişen
miktarlarda da su buharı bulunur. Havadaki su buharı içeriği hacimce %1
civarındadır, fakat N2/O2 oranını etkilemez.
Yeraltına gönderilen temiz hava, işyeri çevresindeki cevher, kömür ve
kayaç ortamından gelen zararlı gazlar ile birlikte, cevher ile kömürün oksidasyonu sonucu ocak havasına karışan gazlar ve oluşan tozlar nedeniyle
kirlenmekte, yeraltında çalışanların solunumu, delme-patlatma işlemleri
ve kullanılan çeşitli makinaların çalıştırılması sonucu oksijen miktarı azalmaktadır. Bu şekilde oluşan kirli ocak havası, içerdiği kirleticilerle ve dolayısıyla taşıdığı özelliklere göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir (ÇSGB,
2011: 140). Yeraltı kömür işletmelerindeki maden havasını oluşturan zararlı gazlar üç başlık altında toplanabilir;
• Boğucu gazlar; Karbondioksit (CO2)
• Toksik (Zehirli) gazlar; Karbonmonoksit (CO), Hidrojen Sülfür
(H2S), Sülfür Dioksit (SO2), Azotoksitler (NOx)
• Patlayıcı gazlar; Metan (CH4), Hidrojen (H2), Asetilen (C2H2)
• Diğer bileşenler; kömür tozu ve su buharı
Birçok araştırmacı tarafından kablosuz algılayıcı ağlar tekniği kullanılarak yeraltı kömür madenlerinde maden havasında yer alan bu zararlı gazlar
sürekli olarak izlenmiştir (Bai ve diğ. 2007: 4; Zhu ve diğ. 2011: 8; Wang ve
diğ. 2008: 15; Kato ve diğ. 2014: 2; Osunmakinde, 2013: 15; Zhou ve diğ.
2015: 3).
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4.1.1. Karbondioksit (CO2)
Renksiz, hafif asit kokusu ve tadında olan bir gazdır. Havadan ağır
olduğundan ocakta üretim boşluklarının taban kısımlarında toplanır.
Patlayıcı veya yanıcı etkisi olmayan CO2 temel olarak solunum neticesinde
veya karbon ihtiva eden maddelerin tam olarak yanması neticesinde
oluşarak maden havasına yayılır. Göz, ağız ve burun mukozasını tahrip
eder. Ocak havasında müsaade edilen azami konsantrasyonu % 0,5’dir
(5000 ppm). Havadaki CO2 miktarı ve soluma süresine göre sağlığa zararlı
etkileri değişmektedir. Genel olarak havada % 2–3 arasında CO2 olduğunda
semptomlar görülmez. Bundan sonra nefes darlığı, baş ağrısı, baş dönmesi
ve bulantı başlar. % 10 CO2 bulunan havanın solunmasıyla toksik etki
kendini göstermeye başlar. Bu konsantrasyonda görme bozukluğu, titreme,
kulak çınlaması, terleme, yüksek kan basıncı ve bilinç kaybı oluşur. Daha
yüksek konsantrasyonlarda (%25, 25000ppm) uyarıcı etkilerin yerini
depresyon alır, bilinçsizlik, koma ve havaleyi ölüm takip eder. %20–30 CO2
solunumu ise solunum yavaşlaması, kan basıncının düşmesi, baygınlığa ve
ölüme yol açar (Ergun, 2007: 79; ÇSGB, 2011:140).

4.1.2. Karbonmonoksit (CO)
Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Yoğunluğunun havanın yoğunluğuna çok yakın olması nedeniyle ocak havası içinde her noktaya yayılmış şekilde bulunur. Çok düşük konsantrasyonlarda bile zehirleyici etkisi
vardır. Maden yangınlarında meydana gelen ölüm olaylarının %90’ından
fazlası CO’dan kaynaklanmaktadır (Ergun, 2007: 79; ÇSGB, 2011:140).
CO’nun insanlar üzerindeki etkisi, kandaki hemoglobin ile birleşmesi ve
hemoglobinin dokulara oksijen taşıma kabiliyetini felce uğratmasıyla kendini gösterir. Hemoglobinin CO’ya karşı çekiciliği oksijene göre 250-300 kat
fazladır. Bu nedenle solunan havada çok az CO ve yeterli oksijen bulunsa
bile kan CO’i absorbe eder. CO’li havanın solunmasında önce baş ağrısı, baş
dönmesi sonrada bulantı ve halsizlik görülür. Daha ileri safhada (yüksek CO
konsantrasyonu veya uzun solunum süresi) denge bozukluğu, kendini kaybetme görülür ve komaya girilir. Sonuç, felç ve ölümdür. Yapay solunum gibi
çözümler yararsızdır. CO’nun müsaade edilen azami değeri 8 saatlik bir çalışma için 50 ppm (%0.005) dir (Ergun, 2007: 79; ÇSGB, 2011:140).

4.1.3. Hidrojen Sülfür (H2S)
Hidrojen sülfür, çürük yumurta kokusunda, renksiz, yanıcı bir gaz
olup hava içerisinde %6 oranında patlayıcı özelliğe sahiptir, ancak bu
konsantrasyonda çok nadir bulunur. Suda çok kolay ve çabuk çözünür. Çok
zehirlidir, göz ve solunum yollarını tahriş eder. Ortamda %4,4–44,5 arasında
bulunduğunda patlayıcıdır. H2S’in sağlık yönünden zarar getirebilecek alt
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sınır değeri 10 ppm’dir. Akciğerlerde absorbe olan H2S, düşük dozlarda
solunum yolu ve göz mukozasını etkiler. Havada 100 ppm olduğunda
irritan etki gösterir. Mukozadaki irritan etki sonucu gözde iltihaplanma,
göz kapaklarında ödem, kornea iltihabı, ışıktan korkma, bulanık görme ve
ya ışığı halkalar halinde görme gibi etkiler ortaya çıkar. Solunum yolundaki
irritan etki ise trakeada iltihap, bronşit, pnömoni, pulmoner ödem ve
yeşilimsi siyanozis’e yol açar (Ergun, 2007: 79; ÇSGB, 2011:140).

4.1.4. Azot Oksitleri (N2O, NO2, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5)
Azot oksitleri, maden ocaklarındaki yangınlardan ve patlamayan dinamitlerin yanmasıyla meydana gelen gazlardır. Bu gazlar aynı zamanda ocak
içerisinde çalışan gaz, benzin ve dizel motorlardan çıkan egzoz gazlarından
meydana gelebilmektedir. Azot oksitleri nitratların ve nitratlı maddelerin
ayrışmaları sonucu oluşur (ÇSGB, 2011:140).
NO2, ağır ve kırmızı-kahverengi renkte olup, patlayıcı madde dumanlarının karakteristik rengini verir. NO2 dışındaki tüm azot oksitleri zehirlidir.
Göz, burun, ağız mukozasını, akciğer ve bronşları tahriş eder. Akciğerlerde
nitrik asit oluşturduğundan yapay solunum veya temiz havanın yararı yoktur. Bu nedenle özellikle patlatmalardan sonra çok dikkat edilmelidir. Su
tarafından kolayca absorbe edildiklerinden patlatmalardan sonra uygulanacak su spreyi havalandırma süresini kısaltabilir. Azot oksitleri için müsaade edilen azami konsantrasyon 25 ppm’dir. Emniyet sınırı ise %0,003’tür.
Azot oksitleri az miktarda solunduğunda akciğerlerde toplanır ve nitrik
asit oluşturur. Etkisi bir süre sonra görülebilir. Solunduğu andan itibaren
20–30 saatlik süre sonucunda ölümlerin meydana geldiği görülmüştür. Bu
nedenle azot oksitlerinin solunması kesinlikle önlenmelidir (Ergun, 2007:
79; ÇSGB, 2011:140).

4.1.5 Metan (CH4)
CnH2n+2 genel formülüyle bilinen hidrokarbonların gaz elemanlarının (metan, etan, propan ve bütan) birlikte düşünülmesi gerekir. Ancak,
çoğunlukla rastlanması ve diğerlerine yakın özellikler göstermesi, metan
gazından daha fazla söz edilmesine neden olmuştur. Bu gazların bir veya
daha fazlasının hava ile karışımına “grizu” denmektedir (ÇSGB, 2011: 140).
Yeraltı maden havasında % 4 -15 metan bulunduğu durumlarda grizu patlaması gerçekleşebilir. Patlamanın kimyasal formülü şöyle gösterilebilir.
[CH4 + 2(4N2 + O2) = CO2 + 2 H2O + 8 N2]
Metan renksiz, kokusuz bir gaz olup, yoğunluğu, 0,716 kg/m3’tür. Havaya göre spesifik ağırlığı 0,554 olduğundan hafiftir ve tavanda toplanır.
Hava içinde çok çabuk dağılır. Hava ile karıştığında tekrar ayrılma olanağı
yoktur. Zehirli değildir. Dokular üzerinde bir etkisi yoktur. Ancak fazla
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miktarda metan bulunan havada oksijen oranı düşük kalacağından boğulma olayı görülür. Asıl tehlike metanın yanıcı ve patlayıcı olmasından ileri
gelir (Ergun, 2007: 79; ÇSGB, 2011:140).

4.2 İklim Koşullarının (Sıcaklık, Nem, Hava Basıncı ve Hava
akım hızı) İzlenmesi
Yeraltı kömür ocaklarında; özellikle derin madenlerde jeotermal ısının
ve su gelirinin fazla olması çalışanları olumsuz yönde etkiler. Madenlerde
sıcaklığın çalışan sağlığına etkisi bağıl nem, hava akış hızı ve barometrik
basınç ile beraber değerlendirilmelidir. İklim koşulları üretimde verimliliğin önemli etkenlerinden biridir. İklim koşullarındaki olumsuzluklar
verimlilikte düşüşe, dikkatsizliğe veya konsantrasyon bozukluğuna neden
olur ki; bunlarda iş kazaları, meslek hastalıkları ve de sakatlanmalardaki
artışlara yol açarlar. Çalışanların sağlığının iklim koşullarından olumsuz
yönde etkilememesi için yeraltında sıcaklık, nem, hava akım hızı ve hava
basıncı belirli sınır değerleri aşmamasına sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir. Bunun içinde yeraltı kömür ocaklarında iklim koşulları kablosuz
algılayıcı ağlar tekniği kullanılarak sürekli olarak izlenmektedir (Zhao ve
diğ. 2016: 6; Wu & Gillies, 2005: 7).

4.3. Yeraltı Kömür Madenlerinde Oluşan Tozların İzlenmesi
Madencilik sektöründe yapılan işlemlerin doğası gereği toz oluşmakta ve
maden ortamına yayılmaktadır. Önemli miktarda kömür tozunun oluştuğu
madencilik faaliyetleri delme, kazma, kesme, patlatma, kırma, yükleme ve
nakliye gibi işlemlerdir. Madenlerde gazların yanı sıra ortamda bulunan
tozlarda maden güvenliği ve çalışan sağlığı açısından oldukça önemlidir.
Tozlar büyük maddelerin kırma, öğütme, patlatma veya delme esnasında
ufalanmaları neticesinde oluşurlar. Bu işlemler sonucunda oluşacak toz çok
ince olabileceği gibi kalında olabilir. Ortaya çıkan toz zerreciklerinin 0,5-5
mikron çapında olanların hastalık oluşturduğu bilinmektedir. Yeraltı madenlerinde yapılan nerdeyse bütün çalışmaların toz oluşturması nedeniyle
madenin her yerinde tozla karşılaşmak mümkündür, ayrıca madenlerde
mekanizasyon ne kadar artarsa toz oluşumu da o kadar artmaktadır. Madenlerde yapılan çalışmalar, ya doğrudan toz oluşumunun birincil kaynağıdır ya da oluşmuş tozun havalanmasına neden olarak ikincil kaynağıdır.
Özellikle yeraltı madenlerinde yapılan hemen hemen tüm çalışmalarda toz
oluşması ve oluşan tozun çeşitli nedenlerle ortam havasına karışması sonucu, çalışanlar bu sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Tozların insan sağlığını
olumsuz etkilemeleri yanında, toz bulutları görüşü sınırlar ve ayrıca kömür tozları patlayıcı özelliklerinden dolayı büyük bir tehlike oluştururlar.
Bu tozların neden olduğu maden işçilerinde sıklıkla görülen ciddi meslek
hastalıkları pnömokonyoz, silikozis, bronşit, astım, akciğerlerde fibrozis ve
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tüberküloz’dur. Bu meslek hastalıklarının önüne geçmek ve zamanında tespit etmek için son yıllarda kablosuz algılayıcı ağlar teknolojisi kullanılarak
yeraltı kömür madenlerinde tozların sürekli olarak izlenmesi yapılmaktadır (Mahdavipour ve diğ. 2015: 4).

4.4. Yeraltı Kömür Madenlerinde Oluşan Yangınların İzlenmesi
Yeraltı kömür madenlerinde en büyük tehlikelerden birisi meydana
gelen yangınlardır. Yeraltı maden yangınları sadece çalışanların yaşamını
tehlikeye atmakla kalmaz, aynı zamanda işletmelerde ciddi ekonomik kayıplara neden olurlar ve ayrıca maden havasına zehirli ve boğucu gazların
yayılmasına da neden olurlar. Yeraltında meydana gelen maden yangınlarının nedenlerini sıralarsak; açık alevler, elektrik, sürtünme, patlatma,
patlamalar, kömürün kendiliğinden yanması, kaynak ve kesimlerden kaynaklanan çeşitli nedenler vardır. Ülkemizde yeraltı madenciliğinin önemli
bir kısmını bilindiği üzere kömür madenleri oluşturmaktadır. Kömür gibi
kolaylıkla okside olabilen maddelerin doğal atmosferik şartlarda otomatik olarak oksidasyona uğrayarak kendi kendilerine ısınması olarak bilinen
kendiliğinden yanma, ülkemizde yeraltı madenciliği açısından yangınla ilgili özellikle üzerinde durulması gereken bir konudur. Kendiliğinden
yanmanın önüne geçilebilinmesi için madencilik işlerinin sistematik bir biçimde ve de dikkatlice yapılması gerekmektedir. Bu nedenle yeraltı kömür
madenlerinde kendiliğinden yanmadan kaynaklanacak yangın tehlikesini
önlemek için kendiliğinden yanmalı kömürün sürekli izlenmesi gerekmektedir. Bunun gibi uygulamalar yapıldıktan sonra havalandırma düzenli olarak kontrol edilmeli ve yanmanın ilk aşamalarında ortaya çıkacak CO gazı
devamlı gözlemlenmelidir. Yeraltı maden işletmelerinde meydana gelecek
yangınların neticeleri çok tehlikeli olabilir. Temel olarak madenlerde yaşanacak yangınların ortaya çıkarabileceği sorunlar 5 tanedir (Ergun, 2007: 79).
1. Açık Alev: açık alevle yapılan çalışmalar, çalışanlarda yanıkların
oluşmasına neden olabileceği gibi, bir tutuşma kaynağı olarak da
tehlike yaratır. Ayrıca maden içerisinde bulunan yanıcı gazlar neden
ile diğer bölümlere de yayılması muhtemeldir.
2. Sıcaklık: Sıcaklık, yangının madenin diğer bölümlerinde yayılmasına
neden olabilmektedir. Ayrıca yüksek sıcaklığın çalışanlarda
solunumu zorlaştırması ve yüksek sıcaklığa dayanmanın güç olması
da yeraltı maden işletmelerinde sorunlara neden olabilir.
3. Gazlar: Maden yangınları sonucunda meydana gelen ölümlerin
büyük çoğunluğu CO veya CO2 gazlarından kaynaklanmaktadır.
4. Duman: Yangın esnasında ortama yayılacak duman görüşü
engellediği gibi, bazı zehirli gazları bünyesinde bulundurarak sağlığa
da zarar verebilir.
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5. O2 Yetersizliği: Yangın neticesinde düşen O2 miktarı, solunum
sorunlarına neden olmaktadır.
Yukarıda verilen yeraltı kömür madenlerinde yangınların ortaya çıkma
nedenlerinin sürekli olarak izlenmesi sayesinde yeraltı maden yangınları
kontrol altında tutmak mümkündür. Bunun için günümüzde yeraltı maden
yangınlarını tespit etmek için kablosuz algılayıcı ağlar tekniği yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bhattacharjee ve diğ (2012:10) yaptıkları çalışmada oda
topuk yöntemi ile üretim yapan bir kömür ocağında kablosuz algılayıcı ağlar tekniği ile erken yangın izleme sistemi kurmuşlardır.

4.5. Yeraltı Kömür Madenlerinde Meydana Gelen Patlamaların
İzlenmesi
Yeraltı kömür madenlerinde meydana gelen patlamalar ciddi tehlikelidir. Beklenmeyen bir yanma sürecidir ve katı yakıtların gaz haline dönüştüğü bir durumdur. Ortama büyük miktarda ısı enerjisi ve basınç dalgası yayılır. Yeraltı kömür madenlerinde meydana gelen patlamalar metan (grizu
patlaması), kömür tozu (kömür tozu patlaması) ve bu ikisinin karışımının
(karışık patlamalar) ateşlenmesinden kaynaklanmaktadır (Muduli ve diğ.
2018: 20).
Grizu patlaması: Metan patlaması, yeterli miktarda oksijen (% 12’den
yüksek) ile patlayıcı gazın CH4 (% 4-15) bir araya gelmesi ve bir tutuşturucu
kaynağı ile teması sonucunda gerçekleşir. Tutuşma kaynakları açık ateş, fazla ısınan yüzeyler, sürtünme veya elektrik ile oluşan kıvılcımlar ve patlayıcılar olabilir. Patlama sırasında ortamın genişliğine göre sıcaklık 1850-2650
°C’ye ulaşırken patlama sonrasında basınçlı hava dalgası ve alev dalgası da
etkili olur. Bu alev dalgası ikincil ve üçüncül patlamalara da neden olabilir.
Metan patladıktan sonra patlama noktasında yüksek bir basınç kuvveti ile
“ileri şok” olarak adlandırılan hava dalgası oluşturur. Patlama noktasındaki
gazların soğuması ve su buharının yoğunlaşması neticesinde düşen basınç
etkisi ile “ters şok” isimli ikincil bir etki oluşur. İleri şoktan daha düşük kuvvetli olmasına rağmen ters şok daha fazla yıkıcı etkiye sahiptir.
Normal ocak koşullarında, % 5 ile % 14,8 metan içeren metan-hava
karışımı alev alabilmektedir. Havadaki metanın en düşük alev alma limiti
yaklaşık % 5,25 civarındadır. Bu oranın altındaki metan karışımı patlamaz
fakat tutuşturma kaynağı ya da alevi, etrafında ikincil bir alev oluşturarak
yanar. Ocak havasındaki metan oranı % 8 olduğunda en kolay patlama ve
% 9,5 olduğunda ise en şiddetli patlama meydana gelir. Havadaki oksijen
oranı % 12’nin altına düştüğünde ise patlama meydana gelmemektedir.
Tam yanma metan hava oranının 1/11 olduğu durumda veya % 9,5 konsantrasyonda olur. Ancak yanmayı doğuran kaynağın cinsi, şiddeti ve süresi, karbondioksit ve su buharının varlığı, basınç ve galerinin şekli de etkili
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olduğundan tehlikeli patlama konsantrasyonu % 5-15 olarak kabul edilir.
Patlama için gerekli sıcaklık 650-750°C’dir (ÇSGB, 2011: 140).
Metan konsantrasyonu %5’in altında ise patlama olmaz, yanar. Fakat
yüksek sıcaklıkta (100°C’de %5,5, 175°C’de %5, 250°C’de %4,5, 600°C’de %3
konsantrasyonda) patlama olabilir. %15’in üzerindeki konsantrasyonlarda,
0,53 olan yüksek özgül ısı ve oksijen azlığı (%12’nin altında) yüzünden patlama özelliği yok olur. Bu değerler metan-hava karışımına ait sınırlardır.
Karışımda başka yanıcı ve patlayıcı gazlar (etan, hidrojen, karbonmonoksit
vb.) varsa patlama sınır değerleri değişebilir (ÇSGB, 2011: 140).
Metan gazının yukarıda bahsedilen sınır değerlere ulaşmaması için bu
gazın konsantrasyonun sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir. Grizu patlamaları yeraltı kömür madenlerinde ciddi tehlikelidir ve çok sayıda can
kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle kömür ocaklarında kablosuz algılayıcı ağlar tekniği ile grizu patlaması olmaması için CH4 gazının konsantrasyonun sürekli izlenmesi yapılmaktadır (Cheng ve diğ. 2015:10; Niu ve
diğ. 2007:5)
Kömür Tozu Patlaması: Kömür tozu patlaması yeraltı madenlerinde
biriken tozun havaya yayılarak bir etken ile tutuşması sonucunda patlamasıdır. Genellikle metan patlamasını takiben havaya karışan kömür tozu da
patlayarak ikincil bir patlama yaratmaktadır. Kömür tozu patlamalarında
kömür tozunun büyüklüğü, bileşimi, konsantrasyonu, havanın oksijen içeriği, yanmaya elverişli gaz içeriği tutuşma kaynağı, ortamın nem içeriği ve
dağılma koşulları gibi etmenler aktif rol oynamaktadır.

4.6. Göçükler ve Taş-Kavlak Düşmesinin İzlenmesi
Yeraltı kömür madenlerinde tavan çökmesi en önemli jeoteknik tehlikelerden biridir. Göçük yeraltı imalatında, tahkimatın yetersizliği veya eskiyip dayanıklılığını kaybetmesi sonucu tavanın çökmesi haline denir. Çok
nadir haller hariç, genellikle her göçükte bir hata veya ihmal vardır. Yer
altı kömür ocaklarında göçükler ağırlıklı olarak ayaklarda meydana gelir.
Daha sonra tarama ve taban yolu ilerlemeleri ile lağım sürülmesi esnasında meydana gelen göçükler yer almaktadır (ÇSGB, 2011: 140). Kavlak ise
maden ocaklarında atımdan sonra meydana gelen çatlaklar veya diğer yerlerde herhangi bir nedenle oluşan kılcal çatlakların zamanla büyümesiyle ana kayaçtan ayrılıp askıda kalan ve tehlike yaratan, tıklatıldığında kof
ses çıkaran taş veya cevher parçaları veya blokları anlamına gelmektedir.
Yeraltı madenlerinde en fazla görülen kaza nedenlerinden biri göçük ve
taş-kavlak düşmesi olduğu bilindiğine göre, bu kazaları önleyebilmek ve
koruyucu tedbirler alabilmek adına, bu durumları oluşturan koşulların iyi
bir şekilde bilinmesi ve anlaşılması gerekmektedir. Yeraltı kömür madenlerinde göçükler çeşitli nedenlerden dolayı oluşmaktadır. Jeolojik koşullar,
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stres, madenin tasarımı, çevresel etkiler bunlara örnek olarak gösterilebilir. Göçük ve taş-kavlak düşmelerini önlemenin en önemli yollarından biri
uygun tavan-zemin kontrol sistemleri oluşturulmasıdır. Zemin kontrolü
taş-kavlak düşmelerini ve göçükleri önlemek için, yeraltında kayaçların
sağlamlaştırılması veya dengede tutulması amacıyla yapılır. Bu göçüklerin
izlenmesi tavan çökmesi ve taş-kavlak düşmesi gibi durumların kontrolü
ve izlenmesi için kablosuz algılayıcı ağlar tekniğini kullanılmaktadır (Li &
Liu, 2009:10; Hu ve diğ. 2013:7).

4.7. Personel ve Ekipmanın Takibi ve Haberleşme Sistemleri
Yukarıda belirtilen uygulamaların yanı sıra kablosuz algılayıcı ağlar;
madencilerin takibi ve güvenliği, madenin güvenliği ve gözetimi, makine
ve ekipmanın lokasyonu gibi yeraltı kömür madenlerinin diğer yönlerini
de izlemek için sıklıkla kullanılmaktadır (Muduli ve diğ. 2018: 20). Yeraltı
madenlerinde olası acil durumlarda çalışanlar ile iletişim kurulması ve onların takip edilmesi çok hayati olmakla birlikte, günlük işlerin yürütülmesi
ve takibi ile makine ve ekipmanın durumu ve takibi için de çok önemlidir.
Yeraltı maden ocaklarında yaşanan kazalarda görüldüğü üzere yeraltında
bulunan çalışanlar ile iletişim kurulması ve çalışanların konumunun izlenmesi, kurtarma çalışmalarının etkinliği açısından da büyük önem arz
etmektedir (Sökmen, 2016: 85).
Bazen madenciler göçüklerin (tavan/duvar çökmesi) olma ihtimalinin
yüksek olduğu, patlatmanın olacağı bölge veya diğer tehlikeli alanlara farkında olmadan girebilirler. Ayrıca ani olarak ortama yayılan çeşitli zararlı
gazlar ve kömür tozu ile karşılaşabilirler. Bu nedenle, yeraltı kömür madenlerinde güvenliği sağlamak için madende çalışan personelin ve ekipmanın
sürekli olarak izlenmesi ve iletişimin sağlanması gerekmektedir. Bunun
içinde kablosuz algılayıcı ağlar tekniği yaygın olarak kullanılmaktadır.
Yeraltında bulunan kişilerin bilinmesi, acil durumlarda, yeraltında çalışanların konumunun bilinmesi, yeraltında çalışanların tehlikeli olarak
tanımlanan bölgelerden uzak kalmalarının sağlanması, maden ocağının
tüm birimlerine uyarı gönderilmesi, acil durumlarda kurtarma ekibinin
hızlı ve doğru bir şekilde yönlendirilerek yeraltında bulunan çalışanların
tahliye edilmesi, günlük iş ve işlemlerde etkin haberleşmenin sağlanarak
istenmeyen durumların önlenmesi, acil durumlarda anında sesli ve yazılı
olarak tehlike, kaza, kaçış yolu ve güncel durum hakkında haberleşmenin
sağlanması, havalandırma ve üretim ekipmanlarının uzaktan kontrolünün
sağlanarak acil durum yönetiminin sağlanması, kazaların önceden tahmini
ve maden ile ilgili birçok veriye anında ulaşılması gibi durumların takip
edilmesi iş sağlığı ve güvenliği yönünden önem arz etmektedir (Sökmen,
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2016: 85). Bu sıraladığımız durumların iş sağlığı ve güvenliği açısından
ciddi faydaları olduğu için maden personelinin, madenin güvenliği ve gözetimi, makine ekipmanının konumunun sürekli olarak kablosuz algılayıcı
ağlar tekniği ile izlenmesi önem arz etmektedir.

4.7.1. Madenlerin İş Güvenliği Açısından İzlenmesi
Birçok araştırmacı yeraltı kömür madenlerinde iş güvenliğini sağlamak
için çalışma ortamını kablosuz algılayıcı ağlar tekniği kullanarak sürekli
gözetimini yapmışlardır (Bandyopadhyay ve diğ 2009: 10; Bo ve diğ. 2012:
12; Bo ve diğ. 2014: 14; Xia ve diğ. 2014: 12; Moridi ve diğ. 2015: 8; Sun ve
diğ 2011: 6; Chen ve diğ 2013b: 6; Xu ve diğ 2015: 20; Cheng ve diğ. 2017:12).
Bu çalışmalarda yeraltı kömür madenlerinde çeşitli olayları tespit etmek
ve bu olayları ortadan kaldırmak için kablosuz algılayıcı ağlar tekniğini
kullanmışlardır. Bu çalışmalarda yeraltı maden ocağının izlenmesi ve
yeraltı ile iletişim kurmak için genellikle ZigBee teknolojisi kullanılmıştır.
Ayrıca madenin güvenliği ve gözetimi içinde kablosuz algılayıcı ağlar
tekniği kullanılmaktadır (Yang & Huang, 2007:13; Kumari & Om, 2016:19).

4.7.2. Madenlerde Çalışan Personelin Konumunun İzlenmesi
Personel takip ve haberleşme sistemleri, kömür madenlerinde
yeraltında bulunan çalışanların birbirleriyle ve aynı zamanda yerüstü
kontrol merkeziyle iletişiminin sağlanması ve anlık olarak bulundukları
konumların takibinin yapılması amacıyla uygulanmakta olup acil durum
yönetimi için hayati önem arz etmektedir. Yeraltı kömür ocakları ciddi
tehlikeli çalışma ortamları olduğundan olası acil durumlarda çalışanlara
ulaşmak zor olmaktadır. Bu yüzden olası acil durumlarda patlama, göçük,
yangın vs. çalışanlar ile iletişim kurulması ve onların takip edilmesi çok
hayati olmakla beraber, günlük işlerin yürütülmesi ve takibi içinde çok
önemlidir. Yeraltında çalışan personelin konumunun takip edilmesi için
kablosuz algılayıcı ağlar tekniği sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca, kablosuz
algılayıcı ağların yeraltı kömür madenlerinde en çok uygulandığı alan
personel ve ekipman takip sistemidir. Bu alanda birçok araştırmacı başta
maden personelinin takibi olmak üzere, madenin güvenliği, makine
ve ekipman takibi gibi çalışmalarda kablosuz algılayıcı ağlar tekniğini
kullanmışlardır (Liu ve diğ 2010: 20; Guo ve diğ 2012: 9, Xu ve diğ 2012: 9;
Chehri ve diğ 2009:15; Chen ve diğ. 2008:6; Wang ve diğ 2011a:7; b:8; Savic
ve diğ 2013:7; Pei ve diğ 2009:16; Akkaş 2016: 9; Qiao ve diğ 2016:8; Wang
ve diğ. 2010:14).
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MAKİNE HALISI ÜRETİMİNDE ÇİTİ DEPARTMANINDA
MEYDANA GELEBİLECEK HATALARIN ANALİZİ
ANALYSIS OF MAKING FAILURES IN RUBBING
DEPARTMENT IN MACHINE CARPET PRODUCTION
Eylem EROL1, Tuğba TÖLEK2, Öznur ÖZDİNÇ3
ÖZET
Dünya genelinde parça makine halısı imalatının önemli bir bölümü (yaklaşık %45) Türkiye‘de yapılmaktadır. Ülkemiz genelinde 300 civarında firma makine halıcılığı sektöründe faaliyet göstermekte ve ekonomimize önemli katkılar
sağlamaktadır. Makine halıcığı sektörü bu haliyle on binlerce çalışana istihdam
sağlayan, ülke ekonomimizin lokomotif sektörlerinden birisi konumundadır. Son
15 yılda sürekli büyüme kaydeden sektörün, buna bağlı olarak kaliteli halı üretime ihtiyacı da artış göstermelidir. Bu kadar fazla makine halısı üretiminin olduğu
bölgede daha az hatalı halı üretiminin artması hedeflenmektedir. Çünkü halıda
hatalar arttıkça maliyet artmakta, bu da işletmeler için istenmeyen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Oluşan hataların giderilmesi için ayrıca zamana ihtiyaç
olacağından firmalar müşterilere anlaştıkları tarihte halıyı teslim edememektedir.
Bu da müşteri-firma ilişkisini olumsuz yönde etkilemektedir. Yeni gelişen teknoloji
ile istenilen kalitede, istenilen sıklıkta ve geniş tasarım yelpazesi ile makine halıcılığı dünyada birçok konuta girmiştir. Ancak üretim esnasında ne kadar az hata
yapılırsa o kadar kaliteli ve isteğe uygun halı üretimi yapılacaktır. Bu şekilde hem
zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlanmış olur.
Yapılan çalışmada makine halısı üretimi sırasında oluşabilecek hatalar ve bu
hataların giderilme metotları araştırılmıştır. Böylece oluşabilecek hataları önceden
öngörüp hata oluşmadan gereken tedbirlerin alınması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kalite, Dokuma, Makine Halısı, Hata, Kumaş Hataları.

ABSTRACT
An important part (approximately 45%) of partial machine-made carpet
production in the world is performed in Turkey. Nearly 300 companies in our
country deal with machine-made carpet production and contribute to our
economy at an important level. In its present situation, machine-made carpet
1 Öğr. Gör. Eylem Erol, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek
Yüksekokulu, konur@gantep.edu.tr
2 Uzm. Tuğba Tölek, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu,
tcevikkol@gantep.edu.tr
3 Öğr.Gör. Öznur ÖZDİNÇ, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek
Yüksekokulu, oznurtan@gantep.edu.tr
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production sector is one of the pioneering sectors of the economy in our country;
and provides employment for ten-thousands of people. The sector has grown
continuously in the past 15 years, and depending on this, the need for quality
carpet production has also increased. It is targeted that the carpet production is
made with the least mistakes in such an area where such an enormous machinemade carpet production is performed. Because, as the mistakes increase in
carpets, the costs also increase. This appears before us as an unwanted situation for
companies. Since additional time is required to resolve and correct the mistakes,
companied experience delays in delivering the carpets on the due date that is
agreed. This affects the customer-company relations in a negative way. With the
newly developing technology, machine-made carpet production has entered many
houses with a wide design spectrum and at a desired quality and desired frequency.
Moreover, the less mistakes are made during production, the more quality carpets
will be produced in agreement with the desired design. In this way, additional
time and costs will be spared. The present study investigated the mistakes that
might occur during machine-made carpet production and the ways to eliminate
such mistakes. In this way, it is targeted that possible mistakes are foreseen, and
necessary precautions are taken.
Keywords: Quality, Weaving, Machine-Made Carpet Production, Mistake,
Cloth Mistakes.

1. GİRİŞ
Halıda atkı her atıldığında jakar mekanizmasına bağlı olan hav ipliklerinin yay sistemi sayesinde aşağı yukarı hareket ettirilmesi ve bu hareketin
desen rengine göre devam etmesi ile yüz yüze tekniği kullanılarak halı üretilmektedir. Yani bu sistemin esası çift kat kumaş dokuma tekniğidir. Bu yöntemle halı oluşturulurken iki halıyı oluşturan zemin iplikleri ile hav yüzeyini
oluşturan iplikler aynı anda dokunmaktadır. Oluşan çift kat arasındaki ilme
yani hav yüzeyini oluşturan iplikler ortadan ray üzerinde hareket eden bıçak
yardımıyla kesilerek iki ayrı halı elde edilir. İki halı arasındaki mesafe istenilen ilme uzunluğuna göre ayarlanabilir. Bu sistemle dokunan halılardaki hav
yüksekliği iki halı arasındaki mesafenin yarısı kadardır. Alt ve Üst Halı olarak nitelen üçboyutlu yüzeyler olan bu halılar aynı olmasına karşın, desenleri
birbirinin simetriği yani ayna görüntüsü olup ters yansımasıdır.
Wilton yüz-yüze dokuma halı yapısında temel olarak 4 iplik grubu bulunmaktadır. Bunlar; hav çözgü iplikleri, atkı iplikleri, zemin çözgü iplikleri ve dolgu çözgü iplikleridir (Tekin, 2002:12). Halının yapısı ve halının
yapısında bulunan iplikler Şekil 1’de gösterilmektedir. Hav iplikleri halı
yüzeyindeki ipliklerdir. Günümüzde hem kullanım yeri hem de miktar
olarak artan halılarda sadece yün ipliği kullanımı yeterli olmadığı için alternatif liflerin kullanılması zorunlu olmuştur (Karaaslan & Özkürkçüler,
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2005: 24). Hav ipliği olarak genellikle yün, akrilik, poliamid ve polipropilen
lifler kullanılmaktadır. Atkı ise halının zeminini oluşturan ve jütün yaygın
olarak kullanıldığı ipliklerdir.

Şekil 1. Halı yapısı (Tekin, 2002:23)

Uluslararası rekabetin arttığı ve hızlı bir globalleşmenin olduğu bir ortamda ayakta kalabilmek için firmalar, yeni teknikler geliştirmek zorunda kalmışlardır. Böyle bir ortamda rekabet gücünün sağlanabilmesi ancak
firmaların kalite, maliyet ve verimlilik unsurlarını optimum biçimde bir
araya getirmeleri ile mümkün olacaktır. Bu unsurlardan en önemlilerden
birisi de “Kalite” dir (Sezal, 2017:1110). Dokuma işleminden istenilen kalitenin ve üretim verimliliğinin sağlanabilmesi, işletmenin gerçek seviyesinin belirlenmesi, üretim hata ve kayıplarının zamanında tespit edilmesi
için bazı kontroller yapılması gerekir (Dülgeroğlu Kısaoğlu, 2010: 292).
“Kumaş hataları; bölgesel olarak ortaya çıkan, kumaş görünümünü etkileyen, kumaş strüktürünü değiştiren ve bölgesel sınırlılıkta özellik değişimlerine yol açan sapmalardır” (Weissenberger, 1996).
Kumaşın görünümünü bozan veya performansını etkileyen dokuma sırasında veya dokuma sonrası işlemlerden kaynaklanan kumaşta oluşan kusurlar kullanıcı tarafından kabul edilmemektedir ve ‘hata’ olarak adlandırılmaktadır. Tekstil sektörünün kendine özgü doğası gereği, ürünler üretimin
farklı aşamalarında kontrol edilmekte ve meydana gelmiş hatalar düzeltilmeye çalışılmaktadır. Hata tespitinin üretimin farklı aşamalarında yapılması
bir sonraki üretim aşamasına daha az hatalı girdi sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. Çünkü sonraki aşamalarda hatanın oluşturduğu
maliyet katlanarak atmaktadır (Çelik & Dülger & Topalbekiroğlu, 2012: 23).
Kumaş kalite kontrolü operatörlerce manuel olarak yapılmaktadır.
Operatör dakikada 8–20 metre arasındaki bir hızla hareket eden ışıklı bir
pano üzerinde kumaşın kalite denetimini gerçekleştirmekte; herhangi bir
hatayı yakaladığı anda kumaşı hareket ettiren motoru durdurarak, hatanın
kumaş üzerindeki yerini işaretlemekte ve motoru tekrar çalıştırmaktadır.
Denetim sırasında, operatör değişik türlerden normalden fazla sayıda veya
aynı türden çok fazla sayıda hataya rastlarsa üretim bölümüne gereken
uyarıyı yaparak, üretimdeki olası hataların giderilmesini sağlamaktadır
(Kısaoğlu, 2006: 234).

266

MÜHENDİSLİK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

Üretilen bütün halılar kalite kontrolden geçirilir. Kaliteli olan ve defolu olan halılar birbirinden ayrılır. Kaliteli halılar etiketlenir ve özürsüz oldukları halının etiketine yazılır. Kaliteyi gösteren halı etiketi üzerinde; halı
desenine ait model ve halı ebatına ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Sağlam
halılar, halı ambarında desenleri ve boyutları birbirine karıştırılmadan ayrı
ayrı istif edilirler. Defolu halılar (1.derece-2.derece-3.derece) defolarına
göre ayırt edilirler. Kaliteli halılar tır ve kamyonlarla satış mağazasına sevk
edilirler (Ayyıldız, 1998: 5).
Bu çalışmada halı dokuma işletmelerinde büyük sorun olan maliyet ve
zaman kaybının önüne geçebilmek amacıyla makine halısı üretimi sırasında oluşabileceği tespit edilen hatalar ve bu hataların tespiti ve düzeltme metodları incelenmiştir.

2. HALI SIRTINDA OLUŞABİLECEK HATALAR

Halı sırtındaki hatalar dokuma esnasında oluşan hatalardır. Bu hatalardan giderilebilir olanları çiti makinesinde giderilir, hataları giderilemeyen
halılar hatalı olarak ayrılır. Halı dokuma bölümünden çıktıktan sonra çitiyi
yapacak görevli tarafından halı arabasındaki halılar çiti makinesi üzerindeki halının ucuna dikilerek halının sürekliliği sağlanır.
Çiti makinesinde ilk olarak halının sırt kontrolleri yapılarak başlanır.
Çitiyi yapacak görevlinin bu bölümde dikkatli, tecrübeli olmalı ve halının
sırtında oluşabilecek hatalar hakkında önceden bilgi sahibi olması gerekir.
Dokuma sırasında halı sırtında bir takım halılar meydana gelmektedir.
Bunlar tel yeri hatası, berk hatası, boncuklanma hatası, zemin hatası, karıştırma hatası, tel kaçığı hatası, atkı çiftlemesi hatası gibi hatalar oluşabilmektedir. Bu hatalar çiti görevlisi tarafından makas ve kargaburnu kullanılarak
giderilmesi mümkün olan hatalardır.

2.1.Berk Hatası
Dokuma esnasında örgüye girene kadar hav ipliği çeşitli proseslerden
geçmektedir. Bu prosesler ipliğin cağdan sağılması, klavuzdan geçirilmesi,
lamelden, gücüden ve taraktan geçmesidir. Hav ipliklerinin bu proseslerden birinde veya birkaçında takılması veya gergin gelmesi sonucu halıda
sırtında çökük bir görüntü oluşturmasıdır. Bu hata ipliğin gergin gelişinden dolayı diğer havlara göre daha düşük bir hav yüksekliğine sebep olur.
Gergin gelen iplik halı yüzeyinde hav yapmaz zemin örgüsü yapmaktadır.
Hatta mukavemeti yüksek ipliklerin çok gergin gelmesi halının yırtılmasına dahi neden olabilmektedir.
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Şekil 2. Halıda berk hatasının görünümü

2.2.Tel Yeri Hatası
Jakar mekanizmasından alınan komut ile örgüye girmesi gereken hav
ipliğinin birinin veya birkaçının kopması sonucu halıda ilgili alanda hav
ipliğinin görünmemesi hatasıdır. Hav ipliği gevşek yapıda olduğu zaman
halının yüzeyinde görünmektedir. Ancak halı sırtında boyuna yönde iz olarak görülmektedir.

Şekil 3. Halıda tel yeri hatasının görünümü

2.3.Karıştırma Hatası
Halı dokuma esnasında her gücü gözünden ve tarak dişinden sadece
bir hav ipliği geçmektedir. Ancak bir gücü gözünden veya tarak dişinden
birden fazla iplik geçer ise iki iplik aynı anda çalışacağından dolayı fazladan
hav yüzeyi oluşmaktadır.

2.4.Atkı Kaçığı Hatası
Dokuma esnasında atkı ipliğinin kopması nedeni ile halının eni boyunca
veya bir kısmında hav ipliğinin olmamasıdır. Atkı ipliği koptuğunda
dokuma ustası direkt olarak dokumaya başlamamalı dokuma programını bir
kademe geri alıp kopan atkı ipliğini aldıktan sonra dokumaya başlamalıdır.
Dokuma programı geriye alındığında desen de geriye alınmış olup halıda
bir sorun teşkil etmemektedir.
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2.5.Boncuklanma (Köpürme) Hatası
Hav yüzeyi oluşturma esnasında cağlıktan gelen hav ipliğinin olması
gerekenden daha gevşek gerginlikte sağılmasından dolayı sadece halı
yüzeyinde oluşması gereken hav halı sırtında da oluşturmaktadır.
Ayrıca halıda iki hav ipliğinin aynı anda çalışması sırasında da bu hata
oluşabilmektedir. Bu hata gözlemlendiğinde cağdan gelen hav ipliğinin
ağırlığının arttırılarak iplik gerginliğinin arttırılması gerekmektedir.

Şekil 4. Halıda boncuklanma (köpürme) hatasının görünümü

2.6.Zemin Kırığı Hatası
Halı zemininde hav ile atkı ipliklerini birbirine bağlayan zemin
ipliklerinin kırılması sonucu oluşan hatalardır.

Şekil 5. Halıda zemin kırığı hatasının görünümü
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2.7.Atkı Çiftlemesi Hatası
Dokuma esnasında atkı ipliği koptuğu zaman, dokuma operatörü tarafından makineyi durdurarak kopan ipliği alması gerekmektedir. Almadan
tezgâhı çalıştırması durumunda ortaya çıkan hatadır.

Şekil 6. Halıda atkı çiftlemesi hatasının görünümü

2.8.Yolunma Hatası
Halı dokumadan sonra apre ve konfeksiyon bölümlerine geçerken dikenli sermin tarafından yolunması ile oluşan hatadır.

2.9.Hav Çiftlemesi Hatası
Her gücü gözünden bir iplik geçmektedir. Ancak hav ipliklerinin birbirine dolaşması veya bir gücü gözünden birden fazla ipliğin geçmesi sonucu
oluşan hatadır.

2.10.Çözgü İpliği Hatası
Zemin çözgü iplikleri ve/veya dolgu ipliklerinin örgüye dahil olmaması,
olması gerekenden daha gergin veya daha gevşek olmasından kaynaklanan
hatadır.

Şekil 7. Halıda çözgü ipliği hatasının görünümü
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2.11.Bombelenme Hatası
Dokuma ve apre bölümlerinde görülen bir hata türüdür.
Dokuma bölümünde bu hatayı ortaya çıkaran sebepler aşağıdaki gibidir:
• Çözgü leventlerine verilen ağırlıkların farklı olması,
• Çözgü ipliklerindeki sarım hataları ile leventlerdeki çözgü ipliklerinin
farklı tansiyonlarda olması.
Apre bölümünde bu hatayı ortaya çıkaran sebep aşağıdaki gibidir:
• Aprede bölümündeki çekim zımpara silindirindeki ayarsızlık.

Şekil 8. Halıda bombelenme hatasının görünümü

2.12. Dökme Hatası
Dokuma esnasında hav ipliklerinin bir kısmının veya tamamının jakar
mekanizmasından hareket almaması sonucu oluşan hatadır. Çalışmayan
hav iplikleri halı sırtında görünmektedir.
Bu hata tasarım bölümünden kaynaklı veya jakar mekanizmasının
deseni okumamasından kaynaklı bir hata türüdür.
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Şekil 9. Halıda dökme hatası hatasının görünümü

2.13.Yüzme (Encorpere)
Dokuma esnasında desende çalışmaması gereken hav ipliklerinin
(enkorporeler) bariz bir şekilde halının yüzeyinde veya sırtında görünmesi
sonucu oluşan hatadır.

Şekil 10. Halıda yüzme (encorpere) hatası hatasının görünümü

2.14.Lekeli veya Kirli Halılar
Halının dokuma, konfeksiyon ve mamül ambarında bir şekilde
kirlenmesidir.
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Şekil 11. Lekeli hatasının halıdaki görünümü

2.15.Tezgahtan Halıların Çapraz (Eğri) Çıkması Hatası
Dokumadan çıkan halıların çekim serminindeki tansiyon farklılıklarından dolayı halının gereğinden fazla çapraz gelmesinden dolayı halının
hatalı çıkması durumudur. Dokuma esnasında dolgu ve zemin çözgü ipliklerinin farklı gerginlikte olmasından kaynaklı eğrilikler de olabilmektedir.

Şekil 12. Tezgahtan Halıların Çapraz (Eğri) Çıkması Hatası halıdaki görünümü

2.16.Kalın Atkı Gelmesi Hatası
Dokuma esnasında atkı ipliğinin olması gerekenden daha kalın kullanılmasından dolayı halının sırtında iz bırakmasıdır. Bu noktada dokuma
operatörünün doğru atkı ipliğini kullanıp kullanmadığını kontrol etmesi
gerekmektedir.
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Şekil 13. Kalın Atkı Gelmesi Hatası

3. HALI YÜZEYİNDE OLUŞABİLECEK HATALAR
Halı sırtındaki kontroller bittikten sonra halı yüzeyi kontrol edilmektedir.
Bu hatalar; abraj, renk karışımı, berk, hav çökmesi, palet hatası, desen
hatası, şark birlemesi, gücü işlemesi, bıçak yolması, kalite hataları şeklinde
sıralanabilir.

3.1.Abraj Hatası
Abraj; iplikte aynı rengin farklı tonlarda olması veya farklı bir üretime
ait olan ipliğin kullanılması durumunda ortaya çıkan hata türüdür.
Bu hata tespit edildiğinde aşağıdaki adımların uygulanması gerekmektedir.
• Planlama ile irtibata geçilerek o sevkiyatın tek lot olup olmadığı
konusunda görüşülmelidir.
• Cağlıktaki ipliklerin birebir kontrolleri yapılarak yanlış renk
kodunda ipliğin olup olmadığı kontrol edilir.
• Halı üzerindeki iz belirlenerek (tespiti tarak sayısından yapılır) bobin
cağlıktan çıkarılır.
• Çıkarılan iplik ile renk dizimindeki aynı renk iplikten birebir ponpon
yapılarak karşılaştırması yapılır.
• Gerekli raporlar yazılarak ipliği gönderen firmaya uyarı yazısı
gönderilir.
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• Abrajlı iplik planlama ile görüşme neticesinde desende renk kullanım
yoğunluğuna göre cağlık yer tespiti yapılır veya konfeksiyon
bölümünde overlok için kullanılması üzere hammadde takipçisine
teslim edilir.
• Tezgahın çalışması ve devamı için halı dokunması bittikten sonra
renk bandının dokunması ve abrajlı halıların makas çıkışında
takibinin yapılması sağlanır.

Şekil 14. Abraj Hatası

3.2.Renk Karışımı Hatası
Dokuma esnasında çalışması gereken ipliğin yerine başka bir iplik
gelerek donması hatasıdır. Her tarak dişinden tek bir hav ipliği geçmesi
gerekirken iki hav ipliğinin aynı tarak dişinden geçerek beraber çalışması
ile ortaya çıkan hatadır. Fazla olan iplik çiti işleminde çıkarılır.

Şekil 15. Renk karışımı hatası
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3.3.Palet Hatası
Cağlığa dizilecek renk sıralaması planlama bölümü tarafından belirlenmektedir. Planlama bölümünün bu renk planını tezgâha yanlış göndermesi
sonucu dokunan halının farklı renk paletinde olması hatasıdır. Düzeltilemez bir hata türüdür.

Şekil 16. Palet Hatası

3.4.Desen Hatası
Cağlığa renk yerleştirildikten sonra dokunması gereken desen yerine
mevcut renkler ile farklı bir desenin dokunması hatasıdır. Düzeltilemez bir
hata türüdür.

Şekil 17. Desen Hatası

3.5.Tüy Ayarsızlığı Hatası
Yüz yüze dokuma halılarda aynı anda iki halı üretilmektedir. Üretilen
halı bıçak yardımı ile birbirinden ayrılmaktadır. Ancak bıçak ayarı düzgün
yapılmazsa iki tam orta merkezden kesilemez. Böylece halının biri uzun
tüylü diğeri kısa tüylü olmaktadır. Bu hata bıçak ayarı doğru yapılarak
giderilir.
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3.6.Bıçak Yakması ve Yolması Hatası
Yüz yüze dokuma halılarda aynı anda iki halı üretilmektedir. Dokunan
halılar ortadan ikiye kesilerek birbirinin aynı iki halı elde edilir. Burada iki
halıyı birbirinden ayıran bıçağın aşınması ve kısalması sonucu iki halıyı
birbirinden ayırırken tüy yakması veya halı tüyünün yolunması hatası
meydana gelmektedir. Bu hata apre bölümünde halının birden fazla tıraşa
girmesi sonucunda giderilir.

Şekil 18. Bıçak yakması ve yolması hatası

3.7.Şark Birlemesi Hatası
Jakardan alınan desen hareketi şark vasıtası ile gücüye aktarılmaktadır. Ancak; bazen dokuma esnasında şark kopması gerçekleşebilir. Bu durumda yeniden şark atılması gerekir. Fakat sadece yerinden çıktıysa tekrar
yerine takılması gerekir. Kopan şarkın aynı renkte çalışan başka bir şarka
takılması sonucunda çalışmaması gereken hav ipliğinin çalışmasına neden
olabilmektedir.

Şekil 19. Şark birlemesi hatası
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3.8.Fikse veya Büküm Hatası
İplik üretilmesi esnasında ipliklere büküm verilirken veya fikse işleminde ısının doğru ayarlanamaması sonucu iplikte oluşan hata türüdür. Bu
şekilde üretilen iplikler halının boyuna yönünde iz olarak görülmektedir.

3.9.Gücü İşlemesi Hatası
Hav ipliğinin gergin gelmesinden, gücüden geçemeyecek büyüklükte
düğüm atılmasından ya da hav ipliğinin dolaşmasından dolayı gücünün
zorlanarak öne çıkması ile atkı atımı sırasında rapierin gücüye çarpması
sonucu hav tellerinin yolunması ile oluşan hata türüdür.

3.10.Berk Hatası
Dokuma esnasında örgüye girene kadar hav ipliği çeşitli proseslerden
geçmektedir. Bu prosesler ipliğin cağdan sağılması, klavuzdan geçirilmesi,
lamelden, gücüden ve taraktan geçmesidir. Hav ipliklerinin bu proseslerden birinde veya birkaçında takılması veya gergin gelmesi sonucu halının
yüzeyinde çökük bir görüntü oluşturmasıdır. Bu hata ipliğin gergin gelişinden dolayı diğer havlara göre daha düşük bir hav yüksekliğine sebep olur.
Gergin gelen iplik halı yüzeyinde hav yapmaz zemin örgüsü yapmaktadır.
Hatta mukavemeti yüksek ipliklerin çok gergin gelmesi halının yırtılmasına dahi neden olabilmektedir.

Şekil 20. Berk hatası

278

MÜHENDİSLİK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

4. MAKİNE HALISINDA MEYDANA GELEN HALILARIN ÇİTİ
MAKİNESİNDE DÜZELTİLMESİ
4.1.Tel Yeri Hatasının Düzeltilmesi
Tel yeri olan halıda çiti personeli hangi renkte tel yeri var ise aynı renk
(aynı lot) iplik alarak çiti iğnesi içerisinden geçirir ve tel yeri olan yere
çiti yapar. Çiti iğnesi ile her bir atkıdan sonra batma işlemi yapılarak aynı
dokuma sıklığında hav yapılır. Batma işlemindeki fazla iplikler zemindeki
kauçuk içinde kalır ve tekrar çıkmamasını sağlar. Bu şekilde sırt kısmındaki
tüm tel yeri hatalarına aynı işlemler yapılarak tamamlanmış olur. Daha
sonra halı ön (yüz) kontrol kısmına alındığında, halı yüzeyindeki fazla
iplikler halı ile aynı hav boyunda kesilerek hav yapılmış olur.

Şekil 21. Tel yeri hatasının düzeltilmesi

4.2.Berk Hatasının Düzeltilmesi
Bu hata türünde iplik genellikle zemin örgüsü oluşturur hav oluşturmaz.
Çiti personeli iğne yardımıyla desene uygun renkte iplik alarak hav
oluşturmayan kısımlara el ile hav yapar.

4.3.Boncuklanma Hatasının Düzeltilmesi
Bu hata türü halı sırtında görülmektedir. Öncelikle makas ile halı
sırtında oluşan fazla hav iplikleri temizlenir, daha düzgün bir görüntü
sağlamak için kalan iplikler pürmüz yardımı ile yakılarak hata giderilmiş
olmaktadır.

4.4.Zemin Kırığı Hatasının Düzeltilmesi
Bu hata türünün telafisi büyük oranda yapılamaz. Bu tarz halılar ikinci
kalite olarak kalite kontrol birimi tarafından ayrılır.
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4.5.Karıştırma Hatasının Düzeltilmesi
Bu hata türünde karıştırılan renk zemin renginden farklı bir renk ise
halının sırtından kolaylıkla görülebilir ve kargaburnu yardımı ile çekilebilir. Fakat karışan renk zemin rengine yakın ise genellikle halı sırtında görünmez yüzey kontrolü sırasında görülmektedir. Karışan iplik halı sırtında
çekilemez ise halı yüzeyinden ince bir makas yardımı ile kesilerek alınır.

4.6.Atkı Kaçığı Hatasının Düzeltilmesi
Atkı kaçığı görülen halı yüksek kalitede bir halı ise kargaburnu ile
jütler birbirine yaklaştırılarak hata belirli oranlarda tolere edilebilir. Fakat bu hatanın görüldüğü halı düşük kalitede bir halı ise atkı kaçığı halı
yüzeyinden belli olacağından dolayı düzeltilemez ve kalite kontrol birimi
tarafından 2. kalite olarak ayrılmaktadır.

4.7.Atkı Çiftlemesi Hatasının Düzeltilmesi
Atkı çiftlemesi halı sırtından çiti personeli tarafından kargaburnu ile
temizlenir ve yanındaki jütler kargaburnu ile birbirine yaklaştırılır.

4.8.Yolunma Hatasının Düzeltilmesi
İğneli sermin ve herhangi bir sebeple halı sırtındaki yolunmalar çiti
üzerinde pürmüz ile yakılarak temizlenir. Eğer yolunma işlemi çok fazla
olmuş ve halı yüzeyinde havlar çıkmış ise o çıkan hav yerlerine çiti yapılır, halı yüzeyine çıkan hav çok fazla ise bu tarz halılar ikinci kalite olarak
kalite kontrol birimi tarafından ayrılır.

4.9.Hav Çiftlemesi Hatasının Düzeltilmesi
Bu hata türünde karıştırılan renk zemin renginden farklı bir renk ise
halının sırtından kolaylıkla görülebilir ve kargaburnu yardımı ile çekilebilir. Fakat karışan renk zemin rengine yakın ise genellikle halı sırtında görünmez yüzey kontrolü sırasında görülmektedir. Karışan iplik halı sırtında
çekilemez ise halı yüzeyinden ince bir makas yardımı ile kesilerek alınır.

5.SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Halılarda belli kalitedeki ipliklerin kullanılması, üretim teknolojileri,
ham madde ve ürün kalitesi yeterli düzeyde olmasına rağmen üretim
esnasında oluşabilecek hataların öngörülememesi ve hataya geç müdahele
edilmesinden dolayı üretilen halılar daha düşük fiyata satılmaktadır. Bu
çalışma neticesinde halı dokuma işletmelerinde büyük sorun olan maliyet
ve zaman kaybının önüne geçebilmek amacıyla makine halısı üretimi
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sırasında oluşabilen hatalar ve bu hataların karşılaşılma yüzdeleri tespit
edilmiştir. Yapılan çalışmalar ışığında 1 aylık sürede oluşan hataların
oluşma sıklıkları yüzdelik olarak Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Hataların oluşma sıklığı yüzdelik oranları
HATA

M2

YÜZDE (%)

Abraj

441

17,47

Lekeli

344

13,35

Sararma

339

13,14

Boya lekeli

260

10,07

Berk

254

9,87

Çökme

200

7,77

Apre

144

5,58

Boy kesim

115

4,45

Desen

76

2,95

Diğer

62

2,4

Çiti izi

50

1,92

Atkı kopuğu

48

1,87

Tel yeri

35

1,33

Yapıştırma

32

1,23

Zemin kırığı

31

1,18

Bombe

26

1

Kırık

24

0,93

Dökme

21

0,82

Köpürme

20

0,76

Yırtık

19

0,73

Düşük hav

13

0,5

Tomruk

10

0,38

Bıçak izi

7

0,29

TOPLAM

2580

100

Yapılan çalışmada 1 aylık süre içerisinde tezgahların tamamından
çıkan halılarda en fazla gözlemlenen hata %17,47 ile abraj hatasıdır. Bunu
%13,35 ile lekeli halı hatası, 13,14 ile sararma hatası takip etmiştir. Dokuma
esnasında en az karşılaşılan hata türü ise %0,29 ile bıçak izi hatası olmuştur.
Tespit edilen diğer hata türleri Şekil 22’de verilmiştir.
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Şekil 22. Hata oranlarının grafiksel gösterimi

Bu veriler ışığında hatalara erken müdahale ile halıyı defolu olma
durumundan kurtararak maliyet- zaman- işgücü konusunda işletmelere
çok önemli kazançlar sağlanmış olacaktır.
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DERİ ENDÜSTRİSİNDE POTANSİYEL NANOTEKNOLOJİ
UYGULAMALARI
POTENTIAL NANOTECHNOLOGY APPLICATION OF IN
LEATHER INDUSTRY
Selime MENTEŞ ÇOLAK1
ÖZET
Nanoteknoloji, maddenin 1 ile 100 nanometre arası büyüklükteki boyutlarının,
anlaşılması, kontrol edilmesi ve düzenlenmesi şeklinde ifade edilebilir.
Nanoteknoloji, bireysel atomları ve molekülleri görme ve kontrol etme yeteneğini
içerir. Dünyadaki her şey atomlardan oluşur. Nanoteknoloji, insan gözünün
görebileceğinin çok ötesinde minyatürleşmiş maddelerin üretimi, araştırılması
ve bunlardan yararlanmanın teknikleri üzerinde çalışmaktadır. Bu teknoloji
geçtiğimiz yüzyıl için bir hayal iken günümüzde yeni malzemeleri geliştirmek için
yeni bir ufuk açmaktadır. Nanoteknoloji birçok alandaki uygulamalarından dolayı
yüksek bir potansiyele sahip bir alandır ve tıptan çevre bilimlerine kadar birçok
alanda uygulanmaktadır. Nanomalzemeler, küçük boyutları nedeniyle benzersiz
fizikokimyasal özelliklere sahiptir. Nanoteknolojik araştırma ve uygulamalar için
yapılan yatırımlar günden güne artmaktadır.
Nanoteknoloji ayrıca deri endüstrisi için fırsatlar sunmaktadır. Son çalışmalar
nano materyallerin, cildin doğal özelliklerinden ödün vermeden uygulama
potansiyeline sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır.. Nano malzemeler, nano ölçekli
seviyede derideki kollajenin aktif gruplarıyla bağlantı kurabilmekte ve küçük
moleküler boyutlara bağlı olarak bitmiş derinin kalitesini ve performansını
artırabilmektedir. Bu makalede nanoteknoloji ve deri sektöründe kullanım alanları
hakkında bilgiler derlenmiştir. Nanoteknoloji kullanarak derilere kazandırılan
özellikler arasında su iticilik, anti bakteriler, anti-statik ve UV koruması, alev
geciktirme, boya kabiliyetinin geliştirilmesi, kendiliğinden temizlenebilen deriler
vb. yer alır. Daha önemlisi nanokompozitler, deri endüstrisinin temiz üretimini
gerçekleştirmeye yardımcı olmaktadır. Bunların arasında önemli uygulamalar
makalede kısaca açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Nanoteknoloji, deri, nanomateryal, nano-TiO2, nanoSiO2, montmorillonit

1 Doç.Dr., Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deri Mühendisliği Bölümü,
Bornova-İzmir-TÜRKİYE, selime.mentes.colak@ege.edu.tr

284

MÜHENDİSLİK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

ABSTRACT
Nanotechnology can be expressed in terms of understanding, controlling,
and regulating the size of the material in the range of 1 to 100 nanometers.
Nanotechnology involve the ability to see and to control individual atoms
and molecules. Everything on Earth is made up of atoms. Nanotechnology is
production and investigation of miniaturized materials that could be seen by the
human eye beyond and working on techniques to exploit them. This technology
was a dream of the past century; today, it opens a new scope by developing new
materials. Nanotechnology has a high potential for applications in many fields and
it has many applications from medicine to environmental sciences. Nanomaterials
have unique physicochemical properties. Investments in nanotechnology resarch
and applications are increasing day by day.
Nanotechnology also offers opportunities for the leather industry. Recent
studies have revealed that nano materials possess application potential without
compromising the natural qualities of the skin.. Nano materials could link with
active groups of leather collagen at nanoscale level. Nanomaterials could improve
the performance and quality of finished leather owing to small molecular size. In
this article compiles information on nanotechnology and its uses in the leather
industry. The properties imparted to leathers using nanotechnology include
water repellence, anti-bacteria, anti-static and UV-protection, flame retardation,
improvement of dye ability, Self-cleaning leathers and so on. More importantly,
nanocomposite can help realize the clean production of leather industry. Among
them important applications are described shortly in article.
Keywords: Nanotechnology, leather, nanamaterial, nano-TiO2, nano-SiO2,
montmorillonite

GİRİŞ
Nanoteknoloji; insanlığın temel sorunlarından olan ve artan nüfusa bağlı olarak gün geçtikçe kendini hissettiren besin ve enerji yetersizliği ve çevre sorunları ile sağlık alanındaki sorunlara çözüm aramada diğer
bilim dalları ile çalışma halinde olan ve 1980’lerden itibaren kendini hissettiren bir bilim dalıdır. Bu multidisipliner bilim dalı, tıp ve biyomedikal
uygulamalarda, nanomateryallerin çevre dostu üretiminde, çevre kirliliğin
kontrolünde, kozmetik, optik, tekstil, elektronik vb. gibi pek çok alanda
kullanılmaktadır. Üretilen nanomateryallerin ve nanosistemlerin kullanışlı, biyouyumlu, biyoparçalanabilir ve toksik olmaması vb. gibi özellikleri
nedeniyle nanotıp, nanoteknolojinin bu biyomedikal yanının avantajlarını
açıkça ifade etmektedir1.
Nanoteknoloji, maddenin atomik-moleküler boyutta mühendisliğinin
yapılarak yepyeni özelliklerinin açığa çıkarılması; nanometre ölçeğindeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayların anlaşılması, kontrolü ve üreti-
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mi amacıyla, fonksiyonel materyallerin, cihazların ve sistemlerin geliştirilmesidir. Bir başka deyişle çeşitli malzemelerin, araçların ve yapıların
moleküler düzeyde işlenmesi, oluşturulması ve manipüle edilmesi olarak
tanımlanmaktadır. Feynman’ın tanımına göre nanoteknoloji, “katı ortam
içinde atomları tek tek istenen bir düzene göre yerleştirme teknolojisi”dir2.
“Nano” Yunancadan ve Latinceden alınmış bir sözcüktür ve anlamı cüce
demektir. Ayrıca kısaltma olarak milyarda bir olarak da kullanılır. Buna
göre nano metrik sistemin içinde bir metrenin milyarda biri veya bir milimetrenin milyonda biridir.

Neden Nanoteknoloji
Nanoteknoloji her türlü nesnenin yapıtaşı olan atomları, istenen şekilde
düzenleme şansına sahip olmayı ve her alanda, daha dayanıklı, daha hafif
ve doğaya daha az zarar vererek üretim yapılmasını sağlayacak bir teknolojidir3. Nanoteknoloji uzerine ilginin yoğunlasmasının temel sebebi maddelerin belli boyut aralığında hacimsel yapılarından farklı olarak olağandışı
ozellikler ve işlevsellik sergilemeleridir4. Malzemelerin özellikleri nano ölçekte, makroskopik ölçekten tamamen farklı olup nano ölçeğe yaklaştıkça bir
çok yeni özellikler ortaya çıkmaktadır3. Nanoteknoloji uygulamalarında üretilen malzemeler, parçalar, aletlerin hepsi atomlardan oluşmaktadır. Nanoteknolojide karbon atomlarının uygun şekilde düzenlenmesi ile elmas, kum
tanelerindeki atomun düzenlenmesiyle bilgisayarlar, kirli sulardaki atomların düzenlenmesiyle temiz su oluşumu sağlanabilmektedir4. Günümüzde nanoteknoloji pek çok alanda kullanım alanı bulabilmektedir (Şekil1).

Şekil-1 : Nanoteknoloji kullanan bilim daları 5

Nanoteknoloji, atom ve molekül ölçeğinde özel yöntem ve tekniklerle
yapıların, materyallerin ve araçların inşa edilmesini; bu ölçekte ölçme,
tahmin etme, izleme ve yapım faaliyetlerinde bulunmayı ve bu ölçeğin bazı
temel özelliklerinden yararlanma kabiliyetini ifade eder3. Bir malzemenin
sahip olduğu özellikleri, malzemenin bir ya da daha fazla doğrultudaki
büyüklüğü, nanometre düzeyinde küçüldüğünde değişmektedir; zira
boyutlar nanometre ölçeğine yaklaşırken malzemenin fiziksel özellikleri
kuantum mekaniğinin kontrolüne girmekte; elektron durumlarının fazı
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ve enerji spektrumunun kesikli yapısı daha belirgin hale gelmektedir.
Malzemeyi oluşturan atomların yapısı 100’ler düzeyine inince atomsal
yapının geometrisi hatta atom yapısının kendisi bile fiziksel özelliklerinin
belirlenmesinde etken olur. Bir nano yapının iletkenliği o yapıya tek bir
atom eklense bile değişebilir. Benzer şekilde, nano ölçeklerde atomlar arası
bağ yapısı da değişikliğe uğrayabilir. Örneğin yarı iletken olan bir silisyum
telin çapı nanometreye yaklaştıkça iletken bir karekter sergilemeye başlar.
Ayrıca malzemenin boyutu küçüldükçe çalışma hızı artmaktadır6,7 . Mevcut
bir nanoyapıya yabancı bir atomun yapışması, elektronik özelliklerini fark
edilebilir şekilde değiştirmektedir. Bu yabancı bir atom, geçiş elementi
olduğunda, yapıştığı nanoyapıya manyetik bir özellik kazandırmaktadır.
Kısaca bir nanoyapının fiziksel özellikleri, bağ yapısı dolayısıyla
mukavemeti, onun büyüklüğü ve boyutuna bağlı olarak önemli değişimler
göstermektedir. Nano teknoloji ile bazı malzemeler daha iyi ısı iletkeni
olmakta, bazıları farklı manyetik, elektrik ve optik özellikler göstermektedir.
Bazıları ışığı daha iyi yansıtmakta veya boyutları değiştikçe ışığın rengi
değişmekte, bazılarının reaktivesi artarken normal olarak ışık geçirmeyen
bazı malzemeler saydam hale dönmekte (ör:bakır), yanıcı olmayan
maddeler yanıcı hale gelebilmekte (ör:alüminyum). Bu değişikliklerin
çoğu kuantum fiziğinin esrarengiz dünyasından kaynaklanmaktadır.
Nano boyutlarda malzemenin yüzey/hacim oranı hızla artmaktadır. Bu
durumda yüzeydeki atomların oranı malzemenin tümüne göre artmakta,
malzemenin yüzey enerjisi artmakta, malzeme daha reaktif olmaktadır3.
Dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler nanoteknolojiyi geleceğin
bilimi olarak görmekte ve öncelikli alan olarak değerlendirmektedirler.
Amerika, Çin, Japonya, Almanya, Yunanistan, İsrail, İran, Asya ülkelerinden
Hindistan, Çin, Güney Kore v.b ülkeler ciddi yatırımlar yapmakta ve bu
yatırımlarından büyük ölçüde gelirler beklemektedirler. Nanoteknolojide
çok hızlı bir gelişme görülmektedir.
Deri sektörü tüm dünyada, geleceğe yönelik olarak araştırma ve yenilik
alt yapısını güçlendirmek suretiyle yeniden yapılandırma çalışmaları
devam etmektedir. Bu yeni yapılanmada çevresel sorunların azaltılması/
çözülmesi, çevre ve insan sağlığının iyileştirilmesi hedeflemektedir. Bu
kapsamda nanoteknoloji üzerinde önemle durulmaktadır.

Deride Nanoteknoloji Uygulamaları
İnsanlığın hayvan derilerini korumaya olan ilgisi, tarih öncesine dayanmaktadır. Ancak 21. yüzyılda; deri döşemeler, ayakkabılar, kemerler, ceketler ve çantalar gibi deri ürünler insanların günlük yaşantısının bir parçası
haline gelmiştir. Deri üretimi sırasında kollajen lifleri, kimyasal ve fiziksel
birçok işlemlerle modifiye edilerek mamul haline getirilmektedir. Deri üre-
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ten firmalar sürdürülebilir bir üretim için; ürün performansını iyileştirerek
yada geliştirmek yüksek kaliteli ürünler üretmek, zorunda olması yanısıra; süreçlerini olabildiğince çevreye dost hale getirmek ve çevreyi korumak
için yeni ve ileri teknolojileri geliştirmek yenilikleri uygulamak durumundadır.
Son zamanlarda tüm dünyada nanoteknolojiye olan ilgi, deri endüstrisini etkilemiş, deri endüstrisinde de nanoteknoloji araştırmaları ve uygulamaları önem kazanmaya başlamıştır. Deri ürünlerinin performanslarını geliştirmek ve giysi ve materyallere farklı özellikler kazandırmak, çok
fonksiyonlu hale gelmek için nanoteknoloji kullanılmı ön plana çıkmaya
başlamıştır (Şekil- 2).

Şekil -2 :Nanoteknolojinin giysilere kazandırdığı özellikler8, 9 ,

Nanomalzemeler kullanarak giysilerin üzerine uygulanan kaplamalarla,
su geçirmez, kendi kendini temizleyen, güneş ışınlarını engelleyen veya antistatik özelliklere sahip kıyafetler üretilebilmektedir. Kendi kendini temizleyen ve su girmeyen giysilerin üretiminde özellikle lotus yaprağının nano
boyutta incelemesi etkili olmuştur. Lotus çiçeğinin yapraklarının nano ölçekte üç boyutlu yapılardan oluşması ve parafine benzer bir özellik göstermesi Nanoteknoloji için esin kaynağı olmuştur.
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Şekil-3 : Nanoteknoloji doğadan esinlenme

Yapılan literatür taramasında görülmüştür ki; nanoteknoloji çalışmaları henüz çok uzun bir geçmişi olmamasına rağmen, deri endüstrisinde;
derinin tabaklama özelliklerini iyileştirmek, deriye antimikrobiyal özellik
kazandırmak, su ve kir iticilik, leke tutmazlık kazandırmak, ısı iletkenlik,
güç tutuşurluk kazandırmak ve birtakım özelliklerini iyileştirmek, finisaj
özelliklerini geliştirmek ve deri sanayi atıksularının arıtılması gibi farklı
bir çok amaçlarda kullanımı için birçok çalışma yapılmış, bazıları pratikte
uygulamaya başlanlanmıştır. Bu makalede derideki nanoteknoloji uygulamaları hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır.
Son yıllarda deri sanayinde gümüş nanopartikülleri, düşük konsantrasyonlarının etkili antimikrobiyal etki göstermesi nedeniye ilgi çekmeye başlamıştır10. Gümüş, geleneksel olarak insanlar için düşük toksitesi nedeniyle
çevreyle dost antibakteriyal madde olarak kullanılmaktadır. Nanoteknoloji
çalışmalarında, gümüş nanopartiküllerinden ekolojik organik biyositlere bir alternatif olarak, yararlanılmaktadır11. Gümüş iyonlarınn bakteriler
üzerine etkisi tam olarak aydınlatılmamış olmakla birlikte, genellikle iki
mekanizma üzerinde durulmaktadır. Bu mekanizmalardan birincisine göre
gümüş iyonları, yapılarında elektron verici grup grup içeren proteinlerle reaksiyona girerek bu proteinleri etkisiz hale getirmektedir. Bakteri zarından
besin girişi, metabolik olaylar sonucu oluşan toksik maddelerin hücre dışına atılması gibi bir çok işlev zar üzerindeki proteinler tarafından gerçekleştirilir. Bu proteinler gümüş ile kararlı kompleksler oluşturarak işlevini
kaybeder dolayısıyla bakteri ölür. Gümüş iyonlarının bakteriler üzerindeki
etki mekanizmalarından ikincisi ise, bakteri membranından sitoplazmaya
geçen gümüş iyonlarının, sitoplazmik proteinlerle ya da hücrenin DNA’sı
üzerinde bulunan thio-, amino-, imidazol-, karboksil- ve fosfat gruplarıyla
kompleks oluşturması ve bu molekülleri etkisiz hale getirmesiyle açıklanır.
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2-10nm boyutundaki nano gümüş parçacıklar genellikle kendisine nispetle
çok daha büyük olan, bakteri veya mantar ile artan temas yüzeyi nedeniyle
bakterisid ve fungisit olarak etki yapmaktadır12.
Piklesiz nano-SiO2 ve oksazolidin kombine kullanılarak yapılan tabaklma çalışmasında, derilerin mekanik özelliklerinin kromla tabaklanmış
derilerle benzerlik gösterdiği, hidrotermal stabilitesinin nano-SiO2’nin kullanım oranına bağlı olarak 103.4 0C’ye kadar arttığı ayrıca derilerin funguslara karşı, geleneksel Cr tabaklama yöntemiyle tabaklanmış derilere göre
daha yüksek direnç gösterdiği tespit edilmiştir. Çevresel etkisi yönünden
incelendiğinde bu tür işlenmiş derilerin biyobozunurluğunun kromla tabaklanmış derilere göre daha kolay olduğu görülmüştür13 .
Nano-partiküller, küçük boyutlu eşleşmemiş atomlarının fazlalığından
ve polimer maddelerle kombinasyon yetenekleriyle, tabaklamada kullanımı için olanak sağlar. Tabaklama işleminde SiO2 nano-partiküllerinin kullanımı ile derinin mekanik özellikleri ve termal stabilitesinin arttığı, ayrıca
UV stabilitesi, antimikrobiyal özellik kazandırdığı tespit edilmiştir14, 15 .
Derilere hidrotermal stabilite ve dayanıklılık kazandırmak amacıyla yapılan ve kollajenin modifikasyonunda önemli rol oynayan tabaklama işleminde; %3 kromat ile birlikte vinil polimer/çinko oksit nano kompoziti
uygulandığında, düşük oranda krom kullanılmasına rağmen derilerinin
büzülme sıcaklığı 92.9 °C olduğu ve kalınlığının % 174.47 arttığı, derilerin
mekanik özelliklerinin geliştiği ortaya konmuştur Ayrıca atık sıvıdaki krom
içeriğinin 0.014 mg/mL’ye düşürülerek atıksuyun kirlilik yükünün azaltıldığı tespit edilmiştir16.
Nanoteknolojik yöntemlerle hazırlanan nanokompozitler, yeni kromsuz
tabaklama maddesi olarak kullanılmaktadır. Süet derilerin tabaklama ve
retanaj işleminde bu nanokompozitler uygulandığında, nanokompozitlerin
krom alımını arttırdığı ve atık sudaki Cr2O3 içeriğini% 80 oranında azalttığı ve krom tabaklama maddesinin % 50 oranında azalttığı tespit edilmştir.
Ayrıca, sadece krom kaynaklarını korumakla kalmayıp, aynı zamanda firmanın maliyetlerini de azalttığı ortaya konmuştur. Nanokompozit, sadece
deri endüstrisinin sürdürülebilir gelişimine değil aynı zamanda çevrenin,
toplumun ve ekonominin uyumlu gelişimine de önemli. Süet derisi yapımında nanokompozitler uygulandığında, krust derilerin büzülme sıcaklığı
124.7oC’ye ulaşabilmektedir. Nanokompozitlerin kullanımının, mekanik
özellikler ve yumuşaklık üzerinde hafif bir etkiye sahip olduğu ve yapılan
AFM analizinde, nanokompozitlerin daha düzgün deri ve iyi bir süet performansı verebildiğini tespit edilmiştir. Ayrıca nanokompozit kullanılarak
gerçekleştirlen tabaklama ve retenaj işlemleri sonucunda elde edilen derilerin derilerin biyo-bozunabilirliğinin, kromla işlenmiş deriden daha iyi
olduğu ve atıksudaki Cr2O3’ miktarınındaha az olduğu ortaya konmuştur.
Bu durum atıksu maliyetlerinin azalmasını sağlayacaktır17.
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Retenaj işleminde nanoboyutlu SiO2 partikülleri ile maleik anhidrit
ve sitiren kopolimeri nanokompozit kullanılan deri örneklerinin, sadece
polimer kullanılan deri örneklerine göre daha kaliteli deri verdiği
görülmüştür18. Emülsifiyersiz akrilik reçine (EFAR) ve emülsifiyersiz
akrilik reçine/nano-SiO2 (EFAR/ SiO2) ile finisajı yapılan deriler birbiri
ile kıyaslandığında Emülsifiyersiz akrilik reçine/nano-SiO2 (EFAR/SiO2)
kullanılan derilerde su buharı geçirgenliğini %7,9 arttırmakta bunun
yanısıra su alımını % 17,9 düşürmektedir19. (Tablo-1 )
Tablo-1:Deri finisajında EFAR ve (EFAR/ SiO2) kullanımı ile derinin
özellikleri19
Su buharı
geçirgenliği
(mg/10 cm2
24h)

Tip

EFAR

0,3669

EFAR/ SiO2

0,3955

Su buharı
geçirgenliği
artışı
(%)
7.80

Su emme
24h (%)

Su emme
değerindeki
azalma
(%)

109,67
91,78

17,89

Modifiye kolza tohumu yağı/montmorillonite nanokompoziti kullanılarak ile yapılan çalışmada, bu nanokompozitin derilerin yumuşaklık, dolgunluk, esneklik, mukavemet ve güç tutuşurluk performanslarının özelliklerinin iyileştirdiği ortaya konulmuştur, fakat yağlama maddesi olarak
homojen bir etki göstermemektedir 20.
Vinil polimerleri (VP), VP/ZnO nanokompozitlerininin krom ile birlikte kullanıldığı çalışma sonuçları geleneksel kromla tabaklanmış deri örnekleri ile kıyaslandığı çalışmada VP/ZnO nanokompozitlerinin %3 krom
ile birlikte kullanılan örneklerin fiziksel özelliklerinin ve büzülme sıcaklığı değerlerinin tek başına kromla tabaklanmış deri örneklerine yaklaştığı,
atıksudaki Cr içeriğinin ise ciddi düşme gösterdiği deri kalınlığının ise arttığı görülmüştür21 (Tablo- 2 ).
Tablo- 2 : Derilerin büzülme sıcaklığı ve mekanik özellikleri21

Tabaklama türü

Büzülme
Sıcaklığı
( oC )

Kopma Muk.
(N/mm2)

Uzama
(%)

Yırtılma
Muk.
(N/mm)

Atıksuyun
Cr içeriği
(mg/mL)

VP + %3 Krom

88.6

39.64

66.22

58.45

0.012

VP/ZnOnanokompozit +%3
Krom

92.9

42.68

72.02

62.53

0.014

%3 Krom

84.4

26.11

61.12

42.97

0.306

%8 Krom

106.8

48.19

63.85

73.02

1.195
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Nanokompozit emülsiyonlarının finisaj formülasyonlarında uygulanmasıyla iyi bir film özellikleri verdiği, elastisiteyi arttırdığı pigment bağlama etkinliğinin arttığı, yanısıra parlak ve doğal görünümlü deri verdiği
görülmüştür. Ayrıca derinin mekanik ve termal özellikleri artmaktadır22.
Deride nanoteknoloji çalışmalarında, farklı bir çok madde kullanılmakla birlikte, TiO2, SiO2, gümüş ve montmorillonit gibi maddelerin daha
ağırlıklı olarak kullanıldığı görülmüştür23, 24,25,26,27,28,29,30. Nano TiO2 derinin
farklı özelliklerini iyileştirmektedir. Örneğin; sol jel metodu ile hazırlanan
TiO2 nanopartikülleri ile yapılan finisaj, geleneksel finisaj ile kıyaslandığında; TiO2 nanopartiküllerinin kullanıldığı finisaj uygulamasında, derilerin
adhesyon özelliklerinin arttığı görülmüştür. TiO2 nanopartikülleri, deri
yüzeyi ve finisaj katı arasındaki moleküller arası bağları arttırmaktadır23,31.
Nano TiO2 aynı zamanda kollajene UV radyasyonuna karşı koruma etkisi kazandırmaktadır25. Nano TiO2 kaplı yüzeyler morötesi ışıkta
(UV) aktive olup radikaller oluşturmaktadır. Oluşan bu radikaller yüzeye tutunmuş organik kirleri parçalama yeteneğine sahiptirler ve böylelikle
nano TiO2 kirlerin uzaklaştırılmasını kolaylaştırmaktadırlar.TiO2, kirlerin
temizlenmesinin yanısıra dezenfeksiyonunun da kendiliğinden olmasını
sağlamaktadır. Güneş ışığı, TiO2 parçacıklarını aktive ederek oluşan radikaller yüzeydeki bakteri ve mikropları öldürmektedir. Güneş ışığı olmadığı sürece deriler hidrofobik özellik gösterip kirleri temizleyemezken, azot
katkılandırılmış TiO2, yüzey, lamba ışığında bile aktif hale gelip kendini
temizleyebilmektedir27. Finisaj işlemi sırasında nano TiO2 kullanıldığında,
nano TiO2 in fotokatalitik etki göstererek çamur, insan kiri, ve kahve gibi
farklı kirliliklerin uygulandığı derilerin UV ışığı altında kendi kendini temizlediği ortaya konulmuştur28. Nano TiO2, poliüretan kaplama sentetik
deri üretiminde kullanıldığında ise; sentetik derinin giyim konfor özellikleri arttırmaktadır32.
Deri yüzeyindeki gümüş-titanyum dioksit nanomalzemelerinin yenilikçi özellikleri, antimikrobiyal, kendini temizleyen ve alev geciktirici özelliklerinden dolayıdır. Üstelik, yüksek kirletici potansiyelli kimyasalların
kullanımının azalmasını sağlar33. Deri yüzeyini düzenleme-iyileştirme-güzelleştirme işlemi olan finisaj işlemi sırasında; poliüretan/poliakrilat/silika
ile hazırlanan nanokompozit ile deriler muamele edildiğinde derinin finisaj özellikleri geliştiği, derilerin su buharı geçirgenliğinin %7.14, su direncinin ise; %30.34 arttığı ortaya konmuştur34.
Nanoteknolojik yöntemlerle üretilmiş nano-polisiloksan emülsiyonlarının, deri finisajında günümüzde kullanılmakta olan mikron boyutlu silisyum içeren tutum verici emülsiyonların yerine, deriye uygulanabilirlikleri
ve elde edilen fiziksel özelliklerinin kalıcılıkları, yani mamul eşyanın yeni
olma niteliği ve tutum özelliklerinin daha uzun süre korunma niteliği ve
tutum özelliklerinin karşılaştırılmalı olarak araştırıldığı çalışmada, nano
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boyutlu tuşenin, klasik boyutlu tuşeye göre daha uzun süre deri üzerinde kalabildiği, nano-polisiloksan tuşe uygulanmış mamul derinin tutum
özellikleri ile yeni olma niteliğini daha uzun süre koruyabileceği sapanmıştır35,36 .

Nanoteknolojinin Olumu ve Olumsuz Yönleri
Nanoteknolojinin potansiyel yararlarını saymakla bitirmek zordur.
Hatta bugün yüzyüze olduğumuz bir çok sorunların nanoteknoloji
uygulamalarıyla çözülebileceği bile ifade edilmektedir37. Nanoteknololoji
daha az maliyetle daha çok üretim yapılabileceği, enerji kaynaklarından
elde edilen tasarruf ile enerji maliyetlerinin düşeceği, üretim süreçlerinin
kısalarak zaman ve maliyet kaybının önleneceği, rekabet gücünün artacağı,
ürün kalitesinin yükseleceği ve ulusal gelir düzeyinin artacağı ileri
sürülmektedir38.
Nanoteknolojinin birçok avantaj ve yararının yanısıra çevre ve
insan sağlığı üzerine etkisinin de ortaya konulması önem taşımaktadır.
Bugüne kadar nanoteknoloji ürünlerinin insan sağlığı üzerine etkisi ile
ilgili yeterli araştırma yoktur. Nanoteknolojinin olumsuz yönleri ile ilgili
yapılan araştırmaların bir çoğu fareler üzerinde uygulanan çalışmalara
dayanmaktadır. Bu araştırmaların bazılarında nanopartiküllerin canlılar
üzerine toksik etkileri olduğu görülmüşür. Araştıracılar, uzun süre
nanopartiküllere maruz kalmanın insan akciğerlerinde ciddi hasarlara
yol açabileceğini vurgulamışlardır38,39 . Araştırmalar bazı nanomaddelerin
santral sinir sistemi üzerine de toksik etkilerinin olduğunu göstermiştir.
Güneş kremlerinde kullanılan titanyum dioksit nanopartiküllerinin
farelerde beyin hasarına neden olduğu gösterilmiştir. Ağır metallerden
olan nanopartikül boyutundaki manganezin (Mn) santral sinir sistekül
boyutundaki manganezin (Mn) santral sinir sisteminde birikerek Parkinson
sendromuna yol açtığı, santral sinir sisteminde reaktif oksijen ürünlerini ve
dopamin tüketimini artırdığı bildirilmiştir39.
Nanoteknoloji ürünlerinin etik açıdan önemli diğer yönü ise, kendini
yenileme özelliğinde olup kontrol edilemeyen nano yapıların doğaya
sızarak çoğalabilmesi ve insanlığa zarar verebilmesi, doğayı kirletmesi
endişesidir. Hayvan deneylerinde nanoparçacıkların (karbon nanotüplerin)
akciğer dokusuna zarar verdiği saptanmıştır. Tıpkı akciğer dokusuna zarar
veren, hatta kansere yol açan asbest gibi nanoparçacıkların da gelecekte
hastalıklara yol açacağı öngörülüyor. Karbon nanotüplerinin dayanıklılığı
da düşünülürse, tehlike gerçekten büyüktür. Ayrıca nanoteknoloji
ürünlerini kullanan bazı insanların, diğerlerine üstünlük sağlaması da
insanlar arasında eşitliği bozan bir tehlikedir ve bu nedenle nanoetik de
üzerinde durulması gereken bir diğer konudur.
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Doğal nanomateryaller dünyanın varoluşundan bu zamana kadar bulunmasına rağmen işlenmiş nanomateryaller düzenleyici kurumların endişe konusu olmaktadır. Doğal nanomateryaller çözünmeyle ya da agregatları haline gelerek yeterince büyük boyutlara ulaşarak çevrede yok olurlar.
Ancak işlenmiş nanomateryaller stabiliteleri nedeniyle çevrede kalıcıdır.
Ayrıca, bunlar kimyasal olarak toksik bileşikler de içermektedirler40. Bu
nedenle nanoteknoloji çalışmalarında çevre ve insan sağlığı açısından da
ortaya konulduğu detaylı çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.

SONUÇ
Yapılan araştırmalar, nanoteknolojinin ve deri sektöründeki uygulamalarıyla gelişmiş fonksiyonlara sahip, üstün özellikli deri ürünlerin kazandırılabileceğini, deri ürünlerinin performans özelliklerini geliştirilerek,
derinin katma değerinin artırılmasına katkıda bulunacağı ve deri sektörüne birçok avantaj sağlayacağı konusunda büyük bir potansiyelin olduğunu
göstermektedir. Ayrıca yüksek kirletici potansiyelli kimyasalların kullanımının azalmasına neden olabileceği görülmektedir.
Bununla birlikte, nanoteknoloji kullanılarak elde edilen ürünlerden
doğabilecek zarar, riskler, insan ve cevre sağlığına etkisi henüz yeterli ölçüde bilinmemektedir. Nanoteknolojinin deri sanayinin rekabet gücünü
arttırmadaki önemi gözönünde tutulmalı ve mevcut uygulamaların maliyet, derinin performans özelliklerini arttırması yanısıra bu uygulamalarının insan sağlığı ve çevresel etki gibi özelliklerini iyileştirecek çalışmalarla
desteklenmelidir. Kullanılan nanomalzemelerinin, cilt ile temas halinde
olması sebebiyle öncelikle ayakkabı endüstrisinde olmak üzere, diğer deri
türlerinde etkinliği, insan sağlığı üzerindeki doz tepkisine ilişkin sitotoksik
çalışmalar, geniş ölçekte uygulanmalar ile araştırılarak ortaya konulmalıdır.
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DERİ SANAYİNDE EKO-VERİMLİLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
ATIK YÖNETİMİ
ECO-EFFICIENCY AND SUSTAINABLE WASTE
MANAGEMENT IN LEATHER INDUSTRY
Selime MENTEŞ ÇOLAK1
ÖZET
Deri üretimi, hayvan derilerinin amaçlanan ürüne yönelik yeni özellikleri kazandırmak amacıyla karmaşık bir dizi kimyasal reaksiyonlar ve mekanik işleme
tabi tutularak mamul deriye dönüştürme işlemidir. Mekanik işlemler sırasında
etleme, budama, traş, zımpara tozu gibi katı atıklar ortaya çıkmaktadır. Bu atıkların imha edilmesi veya depolanması pahalı ve çevre açısından istenmeyen bir
durumdur. Hem çevrenin korunması ve kaynakların kaybının önlenmesi açısından bu maddelerin verimli kullanım alanını bulmak önemlidir. Deri üretiminden
kaynaklanan katı atıklar; yağ, kıl ve proteinleri içerir. Bu atıkların çoğunun, tekrar
kullanım potansiyeli yüksektir. Atıklar yüksek oranda protein içerdiği için, katma
değerli çeşitli ürünler yaratma fırsatları ile deri endüstrisine entegre bir iş kazandırılabilir. Makalede, deri üretiminden kaynaklanan katı atık türleri ve değerlendirme alanları hakkında bilgi verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Sürdürülebili atık yönetimi, deri, protein, kollagen, yağ

ABSTRACT
Leather making is a conversion process that animal skins or hides are subjected
to a sequence of complex chemical reactions and mechanical treatments in order
to give them new properties geared to the intended product. During mechanical
processes generates solid waste such as trimmings, fleshings, shavings and dust.
Disposing or storing these wastes are costly and environmentally undesirable. It is
important to find efficient uses for these materials in terms of both protecting the
environment and preventing loss of resources. Solid wastes generated from leather
production include fats, hairs and proteins. Most of these wastes, carry a high
potential of reutilization. As the wastes are highly proteinaceous, a wide range of
value added products could be retrieved making the leather industry an integrated
business with value creation opportunities. In this paper, it was given information
about types of solid wastes from leather production and areas of evolations.
Keywords; Leather, waste, waste evolation
1 Doç.Dr., Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deri Mühendisliği Bölümü,
Bornova-İzmir-TÜRKİYE, selime.mentes.colak@ege.edu.tr
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GİRİŞ
Günümüzde üretim için üç tanım ön plana çıkmaktadır: Eko-verimlik-temiz üretim, ve sürdürülebilir üretim. Eko-verimlilik, insan ihtiyaçlarını karşılayan ve hayat kalitesini arttıran ürün ve hizmetlerin sağlanması
ve üretim sırasında oluşan ekolojik etkilerin ve kaynak kullanımının yaşam
döngüsü boyunca azaltımının sağlanmasıdır.1
Eko-Verimlilik, temiz teknoloji ve tekniklere odaklanılan entegre yönetim bütünüdür. Tüm üretim sürecinde minimum enerji, su, hammadde
tüketimi ve minimum kirlilik ve atık ile üretim felsefesiyle sanayilerin
rekabet gücünün artırılması ve çevreye etkinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır2. Eko-verimlilik “Daha azla daha çok üret” sloganıyla hareket eder ve önceliği, verimin arttırılmasının yanısıra ortaya çıkan atıkların
azaltılması yada elimine edilirken çevreye ve insanlara zarar vermemesi
önem taşımaktadır. Başka deyişle “daha az etkiyle daha çok değer yaratma”
ya da “paralel ekonomik ve çevresel verimliliğin sağlanması”dır.
Gezegenimizdeki kaynaklar sınırsız değildir. Ayrıca ekosistemimiz, çevreye bıraktığımız endüstriyel atıklara karşı çok hassastır. Bu nedenle, hem
insan sağlığının, ekonomik ve sosyal refah seviyesinin gelişebilmesi hem de
ekosistemin ve doğal kaynakların gelecek nesiller için korunabilmesi için
“sürdürülebilir üretim ve kalkınma” ortaya çıkmıştır. Birleşmiş Milletler
sürdürülebilir kalkınmanın hedefini; “gelişme; gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamayı riske atmaksızın bugünün ihtiyaçlarının karşılanması” olarak ifade etmiştir. Bu nedenle son yıllarda çevre ile ilgili konular, ekonomik
ve sosyal politikalarda belirleyici rol oynamaya başlamıştır. Kaynakların
temininde, dönüştürülmesinde ve kullanılmasında verimlilik artışı kaçınılmaz hale gelmiştir. Dünya genelinde hali hazırda devam eden ekonomik ve
sosyal problemler ve bu problemlerin çevre konuları ile bağlantıları “sürdürülebilirlik” yaklaşımını son yıllarda vazgeçilmez bir konuma getirmiştir.
Eko verimlilik ve temiz üretim, sürdürülebilir kalkınmanın itici gücüdür. Teknoloji seçiminin yanı sıra atık yönetimi, sürdürülebilir üretim uygulama başarısı için olmazsa olmazlardır. Sürdürülebilir kalkınma, “Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama olanağını ortadan kaldırmadan, ödün
vermeden günümüz ihtiyaçlarını karşılamak, kaynakları daimi kılmaktır”3.
Atıklar, sürdürülebilir üretim için aynı zamanda bir hammaddedir. Atıktan
kimyasal/malzeme/enerji eldesi ile bir çok yararlı ürünler/yan ürünler elde
edilebilir.
Temiz Üretim, bütünsel ve önleyici bir çevre stratejisinin ürün ve süreçlere sürekli olarak uygulanması ile insanlar ve çevre üzerindeki risklerin
azaltılmasıdır. Temiz üretim, doğal kaynakların daha verimli bir şekilde
kullanılmasını, bu sırada oluşan atıkların ve kirliliğin ve bunların insan
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sağlığına olan olası risklerinin azaltılmasını sağlar. Çevresel problemleri
oluştuktan sonra değil mümkün olduğunca oluşmadan önce çözmeye çalışır.
Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve insan yada çevre
sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama
verilmesi sakıncalı olan her türlü maddeye atık denir. Atığın azaltılması,
doğal kaynaklara aşırı yüklenilmesinin önüne geçilmesi ve üretilen atıkların mümkün olan en üst düzeyde geri kazanımı için atık yönetimi önem
taşımaktadır. Endüstriyel atıkların ekonomiye bir girdi olarak dönüştürülmesi, yani sürdürülebilir atık yönetimi, tüm dünyada öncelikli bir politika
hedefi olarak benimsenmiş ve ulusal- uluslararası kanun, direktif ve yönetmelikle atık kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Atıkların çevre kirliliği oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesi, çevre kirliliği boyutlarının
azalmasını sağlayabilir. Bilindiği gibi kirlenen çevrenin temizlenmesi, kirlenmesinin önlenmesine göre daha zor ve pahalı bir uygulamadır. Bu nedenle kirliliğin yada atığın üretim sırasında azaltılması daha büyük önem
taşımaktadır.
Atık yönetiminde, çevre problemlerinin çözümü için önleme, azaltma,
tekrar kullanım, geri dönüşüm, enerji geri kazanım ve bertaraftan oluşan
bir hiyerarşik düzenleme yapılması esastır (Şekil.1)

Endüstriyel katı atıklar teknolojik gelişmeler ve üretim normları
değiştikçe hem nitelik, hem de nicelik açısından değişme göstermektedirler.
Bugün bir çok ülke, katı atıkların kaynağından itibaren izlenmesini
hedeflemekte, mevcut yönetmeliklerini değiştirerek, bir yandan materyalin
kaynağından itibaren kayba uğramadan yeniden kullanımı için girişimcileri
zorlamakta, diğer yandan da atıkların çevreye bırakılmasını engellemek
için nakliye ve atık depolama alan fiyatlarını yükseltmekte, koşulları ise,
daha da kapsamlı bir hale sokmaktadırlar.
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Atıklar çöp değildir. Atık maddelerin, çevre kirliliğinin azaltılması ve
enerji tasarrufu sağlanması amacıyla ikincil hammadde olarak üretim sürecinde yeniden kullanılmalıdır6. Birçok kişi için kavram karmaşasına neden
olan ‘Geri Dönüşüm’ ve ‘Geri Kazanım’ terimleri arasında farklılık bulunmaktadır. Geri Dönüşüm, atıkların bir üretim prosedürüne tabi tutularak,
orijinal amaçlı ya da enerji geri kazanımı hariç olmak üzere, organik geri
dönüşüm dâhil diğer amaçlar için yeniden işlenmesidir. Geri Kazanım ise
hem tekrar kullanım hem de geri dönüşüm kavramlarını kapsamaktadır.
Geri Kazanım sürecinde; atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki
bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesi işlemi uygulanmaktadır7. Geri Dönüşüm kısıtlı
olan birincil doğal kaynakların tüketiminin minimize edilmesine katkı da
bulunmaktadır. Geri dönüşüm uygulamaları hem ekonomi hem de çevre
koruma faaliyetlerine katkı sağlamaktadır.
Deri sektörü incelendiğinde, sektörün aslında et sanayinin atığı olan
ham deriyi işleyerek, katma değeri ve ekonomik önemi olan bir ürün haline dönüştürdüğü görülmektedir. Ancak deri sanayine giren her ham derinin sadece % 20-25’i satılabilir mamule dönüştürülebilmektedir. Ham deri,
ardışık bazı kimyasal, fiziksel ve mekanik süreçlerden geçirilerek mamul
deri haline getirilir. Bu modifikasyon sırasında, önemli miktarda katı ve
sıvı atık ortaya çıkmaktadır. Deri işletmelerinin üretimleri sırasında kendilerine özgü çevresel etkileri; ham deri, kimyasal maddeler kaynaklanmaktadır. Deri endüstrisi açısından bu atıklar, gerek çeşitlilikleri gerekse miktarları bakımından önemli sorun oluşturmaktadır. İstatistik olarak dünya
deri üretim kapasitesi yaklaşık 1.5* 1010 kg deri/yıldır ve tabaklama proseslerinden yaklaşık 6* 109 kg/yıl katı atık ortaya çıkmaktadır (Tablo-1)8,9.
Tablo-1 :Dünyada deri üretimi ve atık oluşumu8
Deri üretimi

15 milyon ton/yıl (50.000 ton/gün)

Katı atık

6 milyon ton/yıl

Çamur

5 milyon ton/yıl

Tuz

7-8 milyon ton/yıl

Çeşitli araştırıcıların çalışmalarından elde edilen bulgulara göre; bir ton
tuzlu yaş büyükbaş deriden yaklaşık 200 kg mamul deri, yaklaşık 600 kg
katı atık üretilmektedir (Şekil- 2 )10,11,12,13,14,15,16. Yani, ham deri ağırlığının
% 60’ından fazlası atık olarak çevreye verilmektedir. Tuzlu sığır derisinin
yaklaşık % 29-25’i mamul deriye dönüştürülürken, bu oran koyun ve keçi
derileri için % 12-15 ‘dir17.
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Deri endüstrisi ürünlerinin geri dönüşümü ve geri kazanımı henüz çok
yaygın değildir. Deri sektörü ile ilgili çevresel zararlar ve geri dönüşüm çalışmaları daha ziyade üretim süreçlerinde ortaya çıkan kimyasal atıkların
ve kirli suların arıtılmasına yönelik çalışmalar olup katı atıkların değerlendirilmesi ile çalışmalar daha sınırlıdır.
Ortaya çıkan atıkların yeniden değerlendirilebilmesi için, öncelikle özelliklerinin bilinmesi ve buna bağlı olarak değerlendirilebileceği alanın tespit
edilmesi, atık konumundan çıkarılıp pazarlanabilir ekonomik değere sahip
yan ürünler haline dönüştürülmesi gerekmektedir.
Deri sanayi atıkları; tabaklanmamış atıklar, tabaklanmış atıklar ve diğer
atıklar olarak sınıflandırılabilir. Bu atıkların kapsamı şekil-3’de belirtilmiştir.

Şekil-3 :Deri üretimi sırasında ortaya çıkan atık türleri

Deri sanayinde ortaya çıkan katı atıklar, yüksek oranda protein içermesi nedeniyle değerli ürünlerdir. Fakat deri firmalarda; uygulama ve pazar
alanının yeterince bilinmediği için bu atıklar günümüzde hala atık sayılmakta,
ya yeterince değerlendirilememekte yada daha az ekonomik kazanç getirecek şekilde değerlendirilmektedir. Oysa, bu proteinler uygun işlemlere
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tabi tutularak değerlendirildiklerinde, üretiminde kullanılabilecek yeni
bir ham maddeler formatına dönüştürülebilir nitelikteki atıklardır. Ama
atık formatında kaldıklarında, bir yandan ekonomik önemlerini yitirirken,
diğer yandan depolanması yada bertaraf edilmesi önemli sorunlara sebeb
olmaktadır. Deri sanayi aslında üretim sırasında ortaya çıkan atıklarından
kaynaklanan çevresel tehditlerini fırsata dönüştürme potansiyeline sahiptir. En büyük fırsatlardan biri de atık dönüşümünü yapmak ve atık temelli
ürünleri kullanılabilir bir forma dönüştürmek yada kullanabilecek sektörlere hammadde olarak arz etmektir. Bu nedenle deri sanayinde sürdürülebilir atık yönetimi, yeşil büyümede yeni bir iş alanı olarak desteklenmelidir.
Deri üretimi sırasında, derinin temel proteini olan kollajen yeniden kullanım için büyük bir potansiyel kaynaktır. Kollajen doğada bulunan fibriler
proteinler, atıklar arasında önemli yer tutar. Özellikle kozmetik preparatlarda kullanılan önemli etken maddelerden biridir. Ana maddesi kollajen
olan ham deri, üç boyutlu lif örgüsü, lifler, mikrofibriller, protofibriller ve
moleküllerden oluşur. Kollajen molekülü oluşturan polipeptit zincirleri,
çeşitli zincir uzunluklarına, polipeptitlerden oligopeptitlere, amino asitlere hatta C, H, O, N elementlerine kadar hidrolize edilerek parçalanabilir özelliğe sahiptir. Bu sayede kollajen değişik kullanım alanlarına uygun
şekilde hidrolize edilerek kullanılabilir. Kollajenin organlara göre dağılımı;
karaciğer dokusunda % 4, Akciğer dokusunda % 10, aortda % 12-24,
Kıkırdakta % 50, kemikte % 23, korneada % 68, deride % 74 şeklindedir18
. Yani vücut proteinleri arasında kollagen en çok deride bulunmaktadır.
Derinin temel proteini olan kollajen, en yararlı biyomedikal malzeme olarak bilinmektedir. Bu proteinin biyomedikal uygulamalarda tercih
edilmesinin en önemli nedeni, kollajenin kendi agregasyonu ve çapraz
bağlanması sayesinde ekstra stabiliteli ve dayanıklı lifler oluşturabilmesidir. Mükemmel biyo-uyumluluk göstermesi ve güvenilir olması nedeniyle
biyomedikal uygulamalarda ve biyomühendislik alanında kullanımı hızla
artmaktadır. Kollajen son yıllarda ilaç aktarım sistemlerinde, yara ve yanıklar için sünger ya da jel formülasyonlarında örtü materyali, oftalmolojide
koruyucu olarak ve ameliyat ipliklerinde kullanılmaktadır 18, 19,20.
Deri üretimi sırasında; budama etleme, traş, zımpara tozu gibi katı atıklar, mekanik işlemler sonucu ortaya çıkar. Yapılan araştırmalara göre, açığa
çıkan katı atıkların yaklaşık %80’inin tabaklama öncesi işlemlerden, %20
’sinin tabaklama sonrası yaş işlemlerden kaynaklanmaktadır. Tabaklama
öncesi işlemlerinin kaynaklanan katı atıkların genel bileşimi doğal yağlar,
proteinler, kan, su, kireç, tuz ve diğer atıklar oluşur. Tabaklama sonrası
atıklar ise, nem, tuz, krom, yağlar ve proteinler içerir. Bu atıkları bertaraf
veya saklamak masraflı ve çevreye istenmeyen bir durumdur. Bu çevrenin
korunması ve kaynakların kaybının önlenmesi açısından bu atıklar için etkin kullanım alanı bulmak önem taşımaktadır.
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Tablo-2:Tuzlu sığır derisinden ortaya çıkan toplam organik atık miktarı 21, 22
% Hamderi ağırlığı üzerinden
Ham deri budama atıkları

2-5

Kireçlik etleme

10-40

Kireçli yarma ve budama

10-20

Kromlu traş atıkları
Kromlu yarma atıkları

20-30

Kromlu deri budama atıkları
Zımpara tozu

0.2-1.0

Ambalaj

1.5

Tablo-2 incelendiğinde, etleme, traş atıkların miktarının oldukça fazla
olduğu görülmektedir. Etleme ve traş atıkları, yüksek oranda kollagen
proteini ve yağ içermektedir. Tablo-3’de üretim sırasında ortaya çıkan
bazı katı atık türlerinin içerdiği yağ ve azot miktarı yanısıra ısıl değerleri
görülmektedir.
Büyükbaş veya küçükbaş hayvan derisindeki proteinin 2/3’den daha
azının mamul deride bulunmakta ve bunun global açıdan yaklaşık 1 milyar
kg proteinin geri kazanım için mevcut olduğu anlamına gelmektedir23.
Bu kadar büyük miktarlardaki proteinin değerlendirilmemesi ekonomik
açıdan büyük bir kayıptır.
Tablo-3 : Deri üretimi sırasında ortaya çıkan bazı katı atık türlerinin
özellikleri24
Atık türü

Yağ (%)

Azot (%)

Isıl Değer (kcal/kg)

Koyun ön etleme

58.5

14.7

7953

Keçi ön etleme

53.5

5.9

7375

Dana ön etleme

56

34.6

5345

Koyun Kireçlik
etleme

53

13.1

4852

Keçi Kireçlik
etleme

25

Dana Kireçlik
etleme

6

25
31.3

4916
5753

Koyun traş atığı

2.4

60.3

3884

Keçi traş atığı

0.85

61.2

3912

Dana Traş atığı

2.15

64.1

4354
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Koyun Zımpara
atığı

405

Keçi Zımpara atığı

3.5

Dana Zımpara
atığı

3.9

Koyun budama
atıkları

6.95

Keçi budama
atıkları

4.35

Dana budama
atıkları

7.05

35.4
46.5
47.7
49.4
48.6
46.7

4820
4902
4056
4685
4929
4744

Deri endüstrisinde atık olarak görülen bu maddeler, uygun işlemlerden
geçirildikten sonra, gıda endüstrisi için saf kollajen elde edilmesi için en
önemli kaynak durumundadır. Kollajenin ayrıca eşsiz özelliklerinden dolayı gıda ürünlerinde fonksiyonel girdi olarak büyük ilgi odağıdır. Örneğin mekanik dayanımı ve büzülme özelliği nedeniyle sosis kılıfı yapımında
geniş ölçüde yararlanılmaktadır. Sosis ısıtma sonucu yapısındaki nemi ve
yağı kaybederken kollajenden üretilen kılıf da sosisle birlikte büzüşerek
çapı küçülmektedir. Ayrıca bu sırada uygulanan mekanik etkilere karşı da
dayanım gösterir. Diğer yenilebilir ürünler bu özellikleri yeterince karşılamazlar. Genel olarak bakıldığında endüstiride kollagenin, sıvı protein katkı maddeleri, jelatin, kemiksiz jambon üretimi, köpek mamaları ve oyuncakları üretimi, düşük kalorili diyet ürünleri, margarinler ve hamur katkı
maddelerinde, krem, şampuan ve bakım ürünlerinde, tutkal üretiminde,
yapıştırıcılarda, matbaacılıkta, fotoğrafcılıkta, mikrokapsülasyon gibi bir
çok değerlendirme alanı bulunduğu görülmektedir.
Atık yağlardan ise; sabun ve deterjan sanayinde, deri üretiminde yağlama işleminde yararlanılmaktadır. Bunun dışında biyodizel üretiminde
bu tür yağlardan yararlanılabilmektedir25,26. Deri üretimi sırasında ortaya
çıkan katı atıklar şekil-3‘de belirtildiği gibi tabaklanmamış atıklar, tabaklanmış atıklar ve diğer atıklar şeklinde sınıflandırılmaktadır. Tabaklama
öncesi işlemlerde çıkan atıkların miktar olarak, tabaklama sonrası oluşan
atıklardan daha fazla olduğu Tablo-2 görülmektedir. Tablo-3‘da bu tür atıkların içerikleri ve değerlendirme yöntemleri verilmiştir. Tablo-4 incelendiğinde atık olarak görülen bu maddelerin, bazı işlemlerden geçirilerek
yada geçirilmeden bir çok farklı alanlarda kullanılabilecek nitelik taşıdığı
ve ekonomik olarak yüksek katma değer kazandırılabilecek değerlendirme
alanları görülmektedir.
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Tablo-4 :Tabaklanmamış atıklar ve değerlendirme alanları22,25,26,27,28,29,30
Atık türü

-Budama
atıkları
(ıslatma
öncesi)
-Ön etleme
atıkları

Kıl giderme
atıkları

Kireçlik
etleme
atıkları

İçerik

-Proteini
(kollajen)
-Kıl (keratin)
-Yağ,
-Kan
-Tuz

-Kıl (keratin)
-Sülfür
-Kireç

-Protein
(kollajen)
-Yağ
-Kireç
-Sülfür

Değerlendirme alanları
*Tutkal/jelatin üretimi
*Hidrolizat
*Hayvan yemi
*Biyogaz
*Biyodizel
*Biyomateryal
*Sabun/Deterjan
*Deri Yağlama maddesi
*Kompost
*Gübre
*Kozmetik ve eczacılık ürünleri (krem,
mikrokapsül)
*Enerji
*Arazi dolgusu
*Tekstilde
*Ambalaj malzemesi yapımında
*Biyohidrojen
*Keçe yapımında,
* Battaniye üretiminde
*Halı üretiminde
*Fırça yapımında
*Hayvan yemi
* Biyosorbent
*Yün yağından lanolin üretimi
*Gübre (organik azot ve karbon kaynağı
olarak)
*Hücre kültüründe
*Isı yalıcı
*Kompost
*Keratin hidrolizatı (kozmetik ve
eczacılıkta kullanım (şampuan, saç kremi,
saç bakım ürünleri
*Tutkal üretimi
*Hidrolizat
*Hayvan yemi
*Deri Yağlama maddesi
*Kompost
*Gübre
*Biyogaz
*Enerji
*Arazi dolgusu
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Tablo-5’de ön etleme ve kireçlik etlemesi atıklarının atık özellikleri görülmektedir. Atıkların özelliklerinin bilinmesi, değerlendirilebileceği alanların belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Tablo-5 : Etleme atıklarının kompozisyonu26
Parametre
Birim
Ön etleme
Kuru madde
%
44-53
Ekstrakte edilebilir yağ
%
25.6
1
%
98-99
Yanma kaybı ( )
P (1)
%
0.06
1
%
0.08
K()
1
N()
%
Ca (1)
%
0.13
1
Mg ( )
%
0.02
1
%
Organik sülfür ( )
S (1)
%
1
mg/kg
4.2
AOX ( )
1
Pb ( )
mg/kg
ND - 0.4
Mn (1)
mg/kg
mg/kg
ND - 0.04
Cd (1)
1
Co ( )
mg/kg
mg/kg
ND – 9
Cr (1)
1
Cu ( )
mg/kg
1.5-1.7
1
mg/kg
ND – 0.4
Ni ( )
Hg (1)
mg/kg
ND
Zn (1)
mg/kg
4.6 – 23
1
As ( )
mg/kg
g/kg
Na (1)
1
Gross Calorific value( )
MJ/kg
1
Net Calorific value ( )
MJ/kg
NB: ND-not detectable
(1) related to dry matter (DM)

Kireçlik etlemesi
21-34
6.5-23
65-86
0.2-0.7
0.03 -0.05
1.8
2.5 – 7.5
0.06- 0.14
0.73
1.5 -1.7
57.3
ND – 8
16
ND – 0.16
ND
3.1 – 34
ND – 4.9
ND – 9.7
ND
21 -58
ND
0.2 – 77.3
25.611 -26.500
24.700

Tabaklama öncesi ortaya çıkan bir diğer atık türü kıllı atıklardır. Tablo-5’de farklı tür hayvan hamderilerinden ortaya çıkan kıllı atık miktarları
verilmiştir. Kıllı atıklar keratin içermesi nedeniyle değerli ürünlerdir. İşletmelerde ortaya çıkan kıllı atıklar bu aşamada kullanıma hazır değildirler. Yapılarında bir miktar kireç ve zırnık içermektedir. Bu atıklar kullanım
yerlerine göre bir takım işlemlerden geçirilerek değerlendirilebilirler. Tablo-4’de tekstilden, kozmetiğe, biyodizele, biyohidrojen üretimine kadar bir
çok farklı alanlarda hammadde olarak değerlendirilebildiği görülmektedir
(22,23,24,25,26,27, 29, 30)
.
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Tablo-6:Hamderiden elde edilen kıl miktarları
%Süzülmüş Kıl

% Kuru Kıl

Ağır sığır
hamderisi

10-15 (1)

3-5 (1)

Hafif sığır
hamderisi

15-20 (1)

5-7 (1)

Dana Derisi

20-40 (1)

10-13 (1)

Koyun veya Keçi
Derisi

60-90 (2)

20-30 (2)

1) Tuzlu ağırlık üzerinden hesaplanmıştır
2) Kuru ağırlık üzerinden hesaplanmıştır

Tabaklamadan işleminden sonra deriler traşlanır veya yarılır ve budanır
bu sırada tabaklanmış atık olarak adlandırılan atıklar meydana gelmektedir. Dünyadaki derilerin yaklaşık % 90’ı kromla tabaklanmaktadır. Bu tür
atıklar yapılarında krom içermekle birlikte tıpkı diğer atık türlerinde olduğu gibi bazı işlemlerden geçirilerek farklı alanlara değerlendirmeye uygun
yeni kaynak ürünler elde edilebilir. Tablo-7’da tabaklama sonrası ortaya
çıkan kromlu atıkları değerlendirilme alanları verilmiştir. Tablo-8 kromla
tabakla sonrası ortaya çıkan traş, budama ve finisajlı deri atıkların özellikleri görülmektedir.
Tablo-7: Tabaklanmış atıklar ve Değerlendirilme alanları 22,25
Atık türü

Traş/
budama
atıkları
Zımpara
tozu
atıkları

İçerik
*Protein
*Tabaklama
maddesi,
(Cr2O3, bitkisel
tanen, vb.)
*Protein
*Tabaklama
maddesi

Değerlendirme alanları
*Salpa
*Protein hidrolizatı
*Retenajda dolgu maddesi
*Finisaj
*Kompost
*Enerji
*Tuğla
*Arazi dolgusu
*Enerji
*Tuğla
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Tablo- 8 : Kromla tabaklanmış atıkların kompozisyonu26
Parametre

Birim

T r a
atıkları

Tutuşma kaybı

ş Budama

Finisajlı
atıkları

deri

%

88-95

90-95

Kuru
(DM)

madde %

30-50

30-60

TOC

%

32

30-40

pH

3.5-4.0

3.5 -4.0

E kstr akte %
edilebilir yağ

1.4

2 -3

Kalofik değer

MJ/kg

11 -20

11 – 20

Toplam Cr ( )

mg/kg

15 000- 39 10 000 – 35 000 20 000 -35 000
000

As (1)

mg/kg

0.7

ND – 0.7

Pb ( )

mg/kg

14.5

8- 14

Cd ( )

mg/kg

<0.5

ND -0.7

Hg ( )

mg/kg

0.3

ND -0.5

1

1

1

1

90-95

NB: ND-not detectable
(1) related to dry matter (DM)

Deri üretimi sırasında tabaklanmamış ve tabaklanmış atıkların yanı sıra
diğer atıklar adı altında toplayabileceğimiz, tuz ve ambalaj atıkları ortaya
çıkmaktadır. Bunların değerlendirilme veya yeniden kullanım alanları tablo-9’de verilmiştir.
Tablo-9: Diğer katı atıklar
Atık türü
Tuz

Ambalaj atıklar ve
diğerleri

İçerik
Tuz, kan,
kirlilikler,
bakteri,
baktersid

Değerlendirme alanları
*Saflaştırıldıktan sonra pikle
işleminde
*Hipoklorit üretiminde
*Buzlu yolların tuzlanmasında.
*Geri dönüşüm
*Arazi dolgusu
*Enerji

Tablo-10 ‘da, dünyanın bazı bölgelerinde ortaya çıkan bazı atık
türleri görülmektedir. Söz konusu katı atıklar; deriyi biçimlendirmek için
yapılan budama, etleme, yarma, tıraş ve zımparalama işlemleri sırasında
ortaya çıkan su, tuz, proteinler, kıl, yağ ve kimyasal madde artıklarından
oluşmaktadır.
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Buraya kadar bahsedildiği gibi, tüm dünyada deri sanayinin üretim faaliyetleri sonucu ciddi miktarlarda atık ortaya çıkmakla birlikte, fiziksel,
kimyasal yada biyolojik işlemlerle, bu maddelerin ikincil hammaddeye
dönüştürülme olanağı çok fazla bulunaktadır. Deri üreten firmaların ve
ikincil hammaddeleri kullanabilecek üreticilerin bu konuda bilinçlendirilmeleri ile hem atık sorunu kısmen ortadan kaldırılarak çevre kirliliği azaltılabilir hem de deri üretici firmalar bu atıklardan para kazanabileceği gibi,
bu atıkları hammadde olarak kullanabilecek ikincik üreticiler daha uygun
fiyatlara hammadde sağlayabilecektir.

Neden Geri Dönüşüm
-Hammaddenin azalması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi sonucunda ciddi ekonomik problemler ortaya çıkmaktadır. Geri dönüşüm
aslında uzun vadede verimli bir ekonomik yatırımdır. Ekonomiye katkı
sağlanır. Geri dönüşümün bu noktada ekonomi üzerinde olumlu etkileri
bulunmaktadır. Enerji ve doğal kaynakların tüketiminin azaltılması dünya
ekonomisi için de büyük önem arz etmektedir.
- Geri dönüşümün uygulanması ile deponi alanlarına giden atık miktarında azalma meydana gelir ve atık miktarı azalır. Bu atıkların taşınması ve
depolanması işlemleri için daha az miktarda alan ve enerji kullanılmış olur.
-Geri dönüşüm aslında gelecek yapılan bir yatırımdır. Üzerinde yaşadığımız dünyanın bize sağlamış olduğu doğal kaynakların verimli bir şekilde
kullanılması, gelecek nesillerin de kaynak sıkıntısı çekmemesi için önem
arz etmektedir. Biz bu Dünyanın doğal kaynaklarını ne kadar tasarruflu
kullanırsak, bizden sonraki nesiller de o kadar az kaynak sıkıntısı çekecek
ve gelecek kuşaklar da doğal kaynaklardan yararlanma olanağı bulacak-
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tır. Bunun yanı sıra dünyada geri dönüşüm sektörü her geçen gün gelişmektedir. Bu gelişim, yeni tesislerin kurulmasını ve yeni iş imkânlarının
oluşmasını sağlayacaktır. Doğal kaynakların sınırlı olduğu dünyamızda, bu
değerli maddeleri çöpe atmak gibi bir lükse sahip değiliz.

SONUÇ
Tüm dünyada giderek artan ve daha zorunlu bir hal alan yasal
düzenlemeler, etleme, tıraş, budama ve yarma gibi deri katı atıklarının
yeniden değerlendirilmesine yönelik yeniliklerin gerçekleştirmesi için
deri sanayicileri üzerinde de önemli baskı oluşturmaktadır. Bunun
sonucu olarak günümüzde deri sanayi kendisini çevreyle dost üretim
yapmaya şartlandırmış ve oluşturulan atık standartları ve çevre yasaları
ile kendini kontrol altında tutmaya çalışan endüstri dallarından biri haline
gelmeye başlamıştır. Tabii kaynakların sınırlı olduğu, tüketimin hızla
artığı dünyamızda, kaynak israfını önlemenin yanında, çevre – teknoloji
uyumunu sağlamak, yaşanılabilir bir dünya için, atıkların geri kazınılması
ve tekrar kullanılması çevre koruma için büyük önem taşımaktadır.
Atıkların geri kazanımı yada yeniden değerlendirilmesi seçeneğini artık
toplumlar benimsenmek zorundadır. Doğada zaten kısıtlı durumda
bulunan kaynaklar her geçen gün azalmakta yada tükenmektedir, bu
nedenle, üretim sırasında çıkan atıklar “atık” değil başka amaçlar için
kullanılabilecek “kaynak” gözüyle bakılmalı ve bu atıklar nasıl yeniden
değerlendirilebilir yaklaşımı ile hareket edilmelidir.
Bugün gelişmiş ülkeler katı atıkların kaynağından itibaren izlenmesini
hedeflemekte, mevcut yönetmeliklerini değiştirerek bir yandan materyalin
kaynağından itibaren kayba uğramadan yeniden kullanımı için girişimcileri zorlamakta diğer yandan da atıkların çevreye bırakılmasını engellemek
için atık depolama alan fiyatlarını yükseltmekte, koşulları ise daha da kapsamlı bir hale sokmaktadırlar.
Tüm dünyada deri sektöründe, geleceğe yönelik olarak araştırma ve yenilik alt yapısını güçlendirmek suretiyle yeniden yapılandırma çalışmaları
devam etmektedir. Bu yeni yapılanmada çevresel sorunların azaltılması/
çözülmesi, çevre ve insan iyileştirilmesi hedeflemektedir. Bu kapsamda gelişmiş üretim yöntemlerinin kullanımı ve geri dönüşüm üzerinde önemle
durulmaktadır.
Deri sanayi atıklarının tekstilden biyohidrojene, deterjandan saç bakım
ürününe, bitki besininden yara örtü materyaline kadar bir çok alanda değerlendirilebileceği görülmektedir. Deri üretimi sırasında çıkan atıkların
değerlendirilebileceği bir çok alan bulunmaktadır. Atık değerlendirme ko-
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nusunda araştırmaların arttırılması, deri üreticilerinin ve bu tür atıkları
kullanabilecek endüstrilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu atıkların
yeniden kullanımı ve geri dönüşümü sayesinde; doğal kaynaklar korunacağı gibi, ekonomiye katkı sağlanacak ve atık miktarı azaltılarak geleceğe
yatırım yapılmış olunacaktır. Sonuç olarak unutulmaması gereken atıkların
değerlendirilmesi ile hem çevre korunmuş olur hem de katma değer yaratılmaktadır, fakat bertaraf edilmesi için ekstra para sarf edilmesi gerekmektedir.
Özellikle yenilenemeyen hammadde kaynaklarının israfını önlemek,
özellikle sonsuz büyüme varsayımına dayanan günümüzün tüketim ekonomisinde büyük önem taşımaktadır, Oysa biz sınırlı bir dünyada yaşıyoruz.
Atık değerlendirme, sadece para götüren bir yöntem olmayıp hem ciddi
derecede ekonomiye kaynak oluşturan ve hem de çevreseyi ve insanı koruyan uygulamalardır. Ekosistem de bir doğal süreç sonucunda ortaya çıkan
yan ürünleri yeniden işleyerek diğer süreçlere girdi olarak kazanılmalıdır.
Atıkların yönetimini en aza indirerek, doğal kaynaklara aşırı yüklenmesinin önüne geçilmesi ve üretilen atıkların mümkün olan en üst düzeyde geri
kazanımının sağlanarak, atıkların ekonomiye bir girdi olarak dönüştürülmesi, yani sürdürülebilir atık yönetimi, tüm dünyada öncelikli bir politika
hedefi olarak benimsenmektedir.
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TÜRKİYE’DE ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ ÜZERİNE
ABOUT OLIVE OIL PRODUCTION IN TURKEY
Oya ÖZKANLI1, Ceyhun UÇUK2, Harun Yiğit ALKAN3
ÖZET
Zeytin çok eski dönemlerden itibaren üretimi gerçekleştirilen bir bitkisel üründür. Birçok farklı kullanım alanına sahip zeytinin anavatanının Anadolu olduğu
düşünülmektedir. Yapılan araştırmalar doğrultusunda Akdeniz havzasında oldukça yaygın bir şekilde üretilen zeytinin insanlar için her dönemde ve her bölgede ayrı bir öneme sahip olduğu görülmektedir. Zeytin bazı toplumlar için geçim
kaynağı olurken bazı toplumlar için tüketim maddesi olmuş, kimi toplumlarda
zeytine kutsal bir misyon yüklemişlerdir. Tarihi çok eskilere dayanan zeytingiller
familyasından olan zeytin daha çok subtropikal ve tropikal iklime sahip bölgelerde yetiştirilmektedir. Dünyaya Anadolu’dan yayılan zeytinin incelendiği çalışmada
zeytinin biyolojik özelliklerinin yanında, kültürel özellikleri, tarihi, zeytin ve zeytinyağı üretim teknikleri ile Türkiye’de zeytinyağı üretimi irdelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Zeytin, Zeytinyağı, Anadolu’da Zeytin, Türkiye’de Zeytin,
Türkiye’de Zeytinyağı Üretimi

ABSTRACT
Olive is a herbal product that has been produced for a long time. Olive has
many different usage areas and it is thought that the motherland of olives is
Anatolia. According to researches, it is seen that the olive, which is produced
widely in the Mediterranean basin, had a separate significance for people at every
period and every region. Olive has been source of livelihood for some societies
and has been consumable item for some societies and in some societies, olive had
sacred mission. The olive, which belongs to the family oleaceae, is mostly grown
in subtropical and tropical climatic zones. In this study, olive which spread to
the world from Anatolia has been examined. Besides the biological properties of
the olive, its cultural characteristics, its history, olive and olive oil manufacturing
techniques in Turkey has been studied.
Keywords: Olive, Olive Oil, Olive in Anatolia, Olive in Turkey, Olive Oil
Production in Turkey
1 Gaziantep Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak
Sanatları Bölümü, ozbayram@gantep.edu.tr
2 Gaziantep Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak
Sanatları Bölümü, ceyhunucuk@gmail.com
3 Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak
Sanatları ABD, harunyigitalkan@gmail.com
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ZEYTİN
İlk insanın mağara yaşantısından günümüze kadar geçen süreç içerisinde birçok medeniyete ev sahipliği yapması ve uygarlık tarihi açısından
Anadolu, bilinen en zengin coğrafyadır (Dadak, 2018). Anadolu yarımadası, Asya Kıtası’nın Güneybatı ucunda bulunur. Tamamı Türkiye sınırları
içinde yer alır. Üç tarafı denizlerle çevrilidir ve kuzeyinde Karadeniz, batısında Marmara ve Ege denizleri, güneyinde ise Akdeniz yer almaktadır
(www.anadolu.nerededir.com, 2018). Anadolu, Yunanca: ανατολη anatole,
“doğu” anlamına gelmektedir (turkcebilgi).
Menduh (2015)’a göre zeytin Oleaceae (Zeytingiller) familyasındandır. Bu
familyanın birçok cinsi vardır ve bazı cinslerinden yağ üretilmektedir. Bunlar Olea cinsine mensup olup genelde subtropikal ve tropikal iklim özelliği
gösteren bölgelerde, dünya üzerinde orta kuşak olarak adlandırılan bölgede
ve Akdeniz ikliminin hakim olduğu alanlarda yetişir. Zeytinin dünyada 27
türü ve 600’e yakın çeşidi bulunmaktadır. Eskiyörük (2016)’e göre oleaceae
familyasına bağlı zeytinin, ismi Yunanca elaia, Latince olea’ya dayanmaktadır. Yüksekliği 2-10 metre arasında değişen ancak 15-20 metreye kadar da
uzayabilen bir bitkidir. Genellikle 300-400 sene gibi uzun ömürlü bir ağaç
olan zeytinin 2000 yıl yaşayanları da mevcuttur ve bu yapısı onun olasılıkla kuraklık gibi faktörlerden etkilenmeyen bir bitki olduğunu gözler önüne
sermektedir. Seçer (2012)’e göre dikim alanlarının en yoğun olduğu ülkeler
İspanya, Tunus, İtalya ve Yunanistan’dır. Bu ülkeleri Türkiye izlemektedir.
Apak (2013)’a göre zeytin, Olea europaea subsp. Cuspidata (Ligustrales: Oleaceae), diğer ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de sofralık, yağlık ve
yağdan elde edilen çeşitli ürünlerde hammadde olarak tüketilen önemli bir
meyvedir. Ülkemizde genel olarak Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde, toplam 35 ilde yaygın olarak tarımı yapılmaktadır. Zeytin, hasadının
ardından taze olarak tüketilemeyen bir üründür. Zeytin, yeşil ve siyah olgunlukta acı bir tada sahiptir, tüketilebilecek seviyeye gelmesi için işleme
ile bu acılığın yok edilmesi gerekmektedir. Oleuropein, zeytine acılık veren
bileşiminde yer alan maddedir. Bu madde, glikozid yapıda bir polisakkarittir ve meyvenin ham döneminde yüksek oranda bulunurken olgunlaşma
ile birlikte azalmaya başlamaktadır. Ancak olgunlaşma süreciyle meydana
gelen azalma, hiçbir zaman zeytinin taze olarak tüketimine olanak tanımamaktadır. Zeytin genellikle salamura edilerek siyah ya da yeşil olarak tüketilmekte veya yağa dönüştürülerek kullanılmaktadır (Eskiyörük, 2016).

ZEYTİN’İN TARİHÇESİ
Antik Çağda, Akdeniz dünyasında hayatın her alanına girmiş olan zeytin bitkisi ile ilgili arkeolojik veriler en erken kültüre alındığı ve yetiştirildiği bölgenin Akdeniz’in doğu kıyıları olan Levant olduğu yönündedir.
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Zeytin ilk kez Doğu Akdeniz’de Kalkolitik Çağlarda yetiştirilmiştir. Orta
ve Geç Tunç Çağlarında ise tüm Levant’ta, Anadolu, Girit ve Kıbrıs’ta zeytin yetiştiriciliği yapılmış ve zeytinyağı üretimi yaygınlaşmıştır. Endüstriyel
bir ürün olarak zeytinyağının üretimi ve ticareti Demirçağ da başlamış ve
Roma Döneminde en yüksek seviyeye ulaşmıştır (Pamir, 2008).
Kökeni Akdeniz havzası olan zeytin, insanlar tarafından yaratıcının bir
hediyesi olarak görülmüştür. Tarihte zeytin kralların asası, din alimlerinin
kutsal yağı, onurun ve barışın simgesi olarak anılmıştır. İlk Grek ve Roma
yazıtlarında zeytinin barışın ve birlikteliğin kalıcı simgesi olduğu vurgulanmıştır. Kur’an ve İncilide birden fazla bölümde zeytine yer ayrılmıştır. Grek
mitolojisinde Atina’nın isminin, barış ve bilgelik tanrıçası Pallas Athena’dan
aldığı söylenir. Athena’nın bu bilgeliği; geceyi aydınlatan, yıldırımı yaratan, yaraları iyileştiren ve hayat kaynağı olan zeytinden gelmiştir (Göğüş,
Özkaya ve Ötleş, 2009). Zeytinin Anavatanı Akdeniz’in doğu kıyılarıdır.
Akdeniz ikliminin tipik tanıtıcı bitkilerinden zeytin, M.Ö. 3000 yılından
beri yetiştirilmekte ve yağı ticari anlamda kullanılmaktadır (Koca, 2004).
Aksoy ve Kütük’ün Tablo 1’de Carol Frenze’nine zeytinyağı ile ilgili kronolojik sırlaması yer almaktadır.
Tarih
MÖ 6000
MÖ 3000
MÖ 2500

Gelişme
Suriye’de zeytinin tarımsal faaliyetlerinin başlanmıştır.
Akdeniz havzasında doğudan batıya tarım kültürünün ilerlemeye başlanmıştır.
Girit’te yer alan toprak levhalarda zeytinyağına değinilmiştir.
Eski İsraillilerin tapınak aydınlatmasında ve din adamlarını kutsamada
MÖ 2000
kullanmıştır.
Zeytin ağacını 1 sene içerisinde iki ayaktan fazla budayanların ölüm cezasına
MÖ 1780
çarptırılacağına ilişkin kararın Hammurabi kanunlarına eklenmiştir.
Mısır’da kozmetik alanında kullanılması ve Zeytinyağının Girit’in ticaret
MÖ 1500
alanında önemli bir gelir kaynağı olmuştur.
MÖ 1000 Zeytinyağının Yunanistan’da mutfaklarda kullanımının keşfedilmiştir.
Olimpiyatlarda derece yapanlara zeytinyağının ve zeytin dalının ödül olarak
MÖ 776
verilmiştir.
Solon’un zeytinyağını koruma altına aldığı kanununda bir zeytin ağacını kesen
MÖ 620
veya zarar verenin ölüm cezasına çarptırılmasına dair hüküm eklenmiştir.
Antik Yunan ve Roma edebiyatında zeytin ve zeytinyağından söz edilmeye
MS 100
başlanmıştır.
Konstantin zamanında şehir sakinlerinin yemek, kozmetik, masaj, vücut
MS 325
bakımı, lamba ve diğer birçok şey için kullandığı zeytinyağı 2300 yağ
tedarikçisi tarafından temin edilmeye başlanmıştır.
MS 1500- İspanyol kâşif ve misyonerler zeytinyağını Yeni Dünya’ya taşımaya
1600
başlamıştır.
MS 1870 Kaliforniya’da ilk ticari zeytin üretimi başlamıştır.
İtalya kralı I. Umberto İtalya’da zeytin ağacı kesilmesini yasaklamıştır (bu
MS 1900
yasak İtalya’nın bazı kesimlerinde halen yürürlüktedir).
MS 1920 Amerika’da mutfaklarda zeytinyağı kullanılmaya başlanmıştır.

Tablo 1: Zeytinyağının tarihsel süreç içerisindeki gelişimi (Aksoy ve Kütük, 2014).

318

MÜHENDİSLİK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

ZEYTİNYAĞI
Zeytin ağacının meyvelerinden kimyasal işleme maruz kalmadan
mekanik yolla üretilen, açık yeşilden sarıya çeşitli renklerde olabilen, oda
sıcaklığında sıvı halde bulunan, kendine özgü tadı ve kokusu olan, doğal
olarak tüketilebilen bitkisel kökenli bir yağdır. Zeytinin yağı doğrudan
meyvesi sıkılarak üretilir. Ezilen ve parçalanan tane hücreleri yağını dışarıya
salar. Zeytinin eti ve çekirdeği ezilip, iyice karıştırılmasıyla üretilen hamur
baskıyla sıkılır ve zeytinin “şırası” elde edilir. Bu şırada meyvenin yağı ve
bitkisel suyu bir aradadır. Bitkisel su ve tortularından ayrıştırılan yağ başka
herhangi bir işleme ihtiyaç duyulmaksızın tüketime hazır hale gelir (Aksoy
ve Kütük, 2014).
Sevim (2011)’e göre zeytinyağının %98’i major bileşenler olan gliseritler
ve yağ asitleri, %2’sini ise minör bileşenler oluşturmaktadır. Sahip olduğu
antioksidan maddeler (fenolik bileşikler, tokoferol ve diğer aromatik maddeler) ile birlikte içeriğindeki yüksek orandaki tekli doymamış yağ asidi
(oleik asit), bünyesinde barındırdığı yüksek oksidatif stabilitesi ve sadece
fiziksel (presleme, santrifüjleme ve perkolasyon) yöntemlerle üretilen doğal bir meyve yağı (veya yağlı meyve suyu)dır (Öztürk, Yalçın ve Dıraman,
2009). Büyükgök ve Ötleş (2011)’e göre zeytinyağının yağ asidi bileşiminin
en belirgin özelliği tekli doymamış yağ asidi seviyesinin yüksek olmasıdır. Tekli doymamış yağ asitleri, bütün yağ asitlerinin %70’inden fazlasını
oluştururlar. Zeytinyağında yer alan yağ asitleri içinde en yüksek oranda
yaklaşık %78,5 ile oleik asit olduğu bilinmektedir. Tekli doymamış yağ asitlerinden oleik asit seviyesinin fazla olması zeytinyağını sağlık bakımından
avantajlı hale getirir. Ayrıca zeytinyağında yaklaşık %10 oranında çoklu
doymamış yağ asitleri de mevcuttur ve sadece yaklaşık %14’ü doymuş yağ
asididir. Bu, en modern beslenme ilkelerine uygun olan ve beslenme açısından dengeli bir bileşimdir.

ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ
Dünyada genelinde tescilli olarak yaklaşık 1257 adet zeytin çeşidi bulunmaktadır, Türkiye’de ise tescillenmiş 90 adet zeytin çeşidi vardır. Türkiye’de bu çeşitler içerisinden yağlık üretimde kullanılanları; Memecik,
Ayvalık, Edremit yağlık, Kilis yağlık, Nizip Yağlık, Kalambezi, Saurani, Çelebi, Çekişte, Sarı Haşebi, Gemlik, Erkence vb. dir. Bu çeşitler Türkiye’de
yağ değerleri bakımından çok büyük bir önem teşkil etmektedir (Özdoğan
ve Tunalıoğlu, 2017). Zeytinyağının değerini ve lezzetini, bölge var olan
rüzgara, toprağın verimine, zeytinin toplanma yönteminden kullanılan
gübreye ve mekanik ezme ekipmanlarının özelliklerine kadar bir çok unsur belirler. Doğal zeytinyağında kalitenin iki belirleyicisi vardır; birincisi
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kimyasal analizlerle değerlendirilebilen asit oranıdır. İkincisi ise degüstasyon (tadım) olarak adlandırılan lezzet, koku gibi unsurları tespit etme ve
ölçmedir. Uzmanların tecrübesi sayesinde gerçekleştirilen tadım testi yapılmadan zeytinyağının kalite değerleri belirlenemez (Baş ve Yaman, 2015).
Uluslararası standartlarda Zeytinyağı altı sınıfa ayrılır, bunlar sırasıyla;
• Natürel Sızma Zeytinyağı (Extra Virgin Olive Oil),
• Natürel Birinci Zeytinyağı (Virgin Olive Oil),
• Natürel İkinci Zeytinyanğı (Ordinary Virgin Olive Oil),
• Rafinajlık Zeytinyağı (Lampante Virgin Olive Oil),
• Rafine Zeytinyağı (Refined Olive Oil),
• Tip (Riviera) zeytinyağı (Riviera Olive Oil), olmak üzere altı sınıfa
ayrılır (Aksoy ve Kütük, 2014).
Ort.
Et /
Meyve çekirdek
ağırlığı g
oranı

Yağ
içeriği

Çoğaltılma
şekli

Zeytin Çeşidi

Orijin

Gemlik

Gemlik

3.70

6.40

29.98

Çelikle

Ayvalık

Edremit

3.60

5.86

24.72

Çelikle

Memecik

Muğla

4.78

7.53

24.50

Aşı ve
Çelikle

Çakır

İzmir

2.84

6.30

23.62

Aşı ve
Çelikle

Memeli

Menemen

4.63

7.70

20.20

Aşı ve
Çelikle

Erkence

İzmir

3.03

2.19

25.36

Aşı ve
Çelikle

1.76

4.69

31.82

Kilis Yağlık
Nizip Yağlık

Kilis

2.17

4.40

27.36

Çelik ve
Yumru ile

Yağ Çelebi

Gaziantep

4.42

5.40

21.10

Aşı ve
Çelikle

Büyük Topak Ulak

Tarsus

4.84

7.60

20.20

Aşı ile

Çekişte

Ödemiş

5.42

5.70

26.89

Aşı ve
Çelikle

Çelebi

İznik

7.10

6.71

28.38

Aşı ile

Çilli

Kemalpaşa

4.90

8.07

20.55

Aşı ile

Domat

Akhisar

5.30

5.16

20.57

Aşı ile

Edincik Su

Edincik

4.90

8.49

16.71

Aşı ve
Çelikle
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Aşı ve
Çelikle

Halhalı

Derik

3.83

4.88

21.11

İzmir Sofralık

İzmir

7.50

7.05

20.16

Kalembezi

Nizip

2.20

5.50

31.50

Aşı ve
Çelikle

Kan Çelebi

Nizip

6.15

8.04

16.90

Çelikle

Karamürsel Su

Karamürsel

7.10

6.79

18.60

Aşı ve
Çelikle

Kiraz

4.12

6.01

19.76

Sarı Haşebi

2.93

5.98

24.72

Sarı Ulak

Tarsus

3.76

2.50

18.84

Aşı ve
Çelikle

Saurani

Altınözü

2.95

6.50

29.18

Aşı ile

Tavşan Yüreği

Fethiye

6.08

6.40

20.20

Aşı ile

Uslu

Akhisar

3.53

5.70

21.50

Aşı ve
Çelikle

Samanlı

Karamürsel

3.90

5.40

20.77

Çelik ve
Sürgünle

Eğriburun

Nizip

-

-

-

Aşı ve
Çelikle

Tablo 2: Ülkemizde yetişen başlıca salamuralık ve yağlık çeşitleri ile kimi önemli
özellikleri (Kayahan ve Tekin, 2006).

TÜRKİYE’DE UYGULANAN ZEYTİNYAĞI ÜRETİM
TEKNİKLERİ
Dünyada 800 milyon adet olan zeytin ağacının yüzde 98’i Akdeniz
havzasında yer almaktadır. Dünya zeytinyağının ise 95’i Akdeniz
ülkelerinde üretilmektedir. Ortalama 850 zeytinyağı fabrikasıyla Türkiye
dünyada zeytinyağı üretiminde 5. sırada yer almaktadır (Baş ve Yaman,
2015). Ülkemizde 144 328 bin adet zeytin ağacı bulunur. Bu ağaçlardan
1.075 854 ton zeytin elde edilmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
zeytin plantasyonları homojen bir dağılım göstermediği gibi daha çok
Adıyaman, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa illerinde yer almaktadır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde altı milyon dokuz yüz altmış yedi beş yüz
yetmiş dokuz adet bulunan zeytin ağacından kırk beş bin beş yüz kırk beş
ton zeytin üretimi yapılmaktadır (Kaplan, Büyük ve Eren, 2011).
Dünyada genelinde zeytinyağı elde etmek için; sulu (hidrolik), kuru ve
kontinü olmak üzere üç farklı yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden;
sulu sistem, torbalı pres yöntemi olarak da bilinmektedir, genellikle kırsal
çevrelerce kullanılan eski bir sıkım tekniği olup, yatırım maliyeti azdır. Sulu
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sistemden kontinü sisteme geçiş döneminde yararlanılan kuru sistemde ise
daha fazla basınç yaratan metal disklerle sıkım işleminin gerçekleştirildiği
bir diğer klasik yöntemdir. Kuru sistemin kapasite kullanımının ve yağ
performansının sulu sisteme göre daha yüksek olduğu ve üretilen yağın
duyusal değerlerinin de daha yüksek olduğu bilinmektedir. Kontinü sistem
de ise; bu teknikler içinde en moderni olarak kabul görmekte ve pirinada
kalan yağ miktarının düşük olması, hijyenik olması, yüksek düzeyde ürün
elde edilmesi gibi sunduğu avantajlar sebebiyle daha çok kullanılmaktadır
(Işın ve Koçak, 2003).
Başoğlu (2010)’ a göre genel olarak ülkemizde zeytinyağı üretimi 5 grup
altında değerlendirilir.
1. Klasik presleme yöntemleri (kesikli çalışan sistemler)
a) Kuru yöntem
b) Yaş yöntem
2. Yeni presleme yöntemleri
a) Baglioni sistemi
b) Diefenbach sistemi
3. Sürekli (kontinü) sistemler
a) Santrifüjleme (dekantasyon) yöntemi
b) Seçici filtrasyon (perkolasyon=sinoles sistemi) yöntemi
4. Kombine ekstraksiyon sistemleri
a) Perkolasyon – presleme sistemi
b) Perkolasyon – santrifüjleme sistemi
c) Presleme – santrifüjleme sistemi
d) İkili santrifüjleme sistemi
5. Değişik sürekli sistemler
a) Rapanelli sistemi
b) Çok fazlı dekantör sistemleri
Medeniyetlerin bıraktığı, sosyo-kültürel miras, coğrafyanın zeytin ve
zeytinyağı üretim ve tüketimine uygunluğu incelenmiştir. Günümüz yağ
üretim teknikleri arasında bileşenleri ve duyusal kalitesi sebebiyle zeytin
kaynaklı ürünlerin Türkiye’de üretim etkinliklerinin arttırılması gerektiği
düşünülmektedir. Zeytin kaynaklı ürünler beslenme kalitesini yükselteceği gibi, zeytin ürünlerinin ihracat faaliyetlerinin arttırılması Türkiye’nin
ekonomisine katma değer sağlayacaktır. Bu süreçte çiftçilerin zararlılarla
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mücadele konusunda bilgisinin arttırılması, bölgesel üretim/satış yapan
zeytin ve zeytinyağı işletmelerinin eğitim sürecine dahil edilmesi, işletmedeki ekipmanların güncel üretim tekniklerine adaptasyonu sağlanmalıdır.
Zeytinyağının diğer yağ çeşitlerinden daha uygun bir bileşim olduğu düşünüldüğünde üretim ve tüketiminin yaygınlaştırılması için yapılacak çalışmaların sayısının artırılması gerektiği düşünülmektedir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI TASARIMI BAĞLAMINDA
ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE YEŞİL ÇATI
UYGULAMASI: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK
BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İÇİN BİR MODEL
ÖNERİSİ
GREEN ROOF APPLICATION IN THE UNIVERSITY
CAMPUS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE BUILDING
DESIGN: A MODEL SUGGESTION FOR AKDENIZ
UNIVERSITY VOCATIONAL SCHOOL OF TECHNICAL
SCIENCES
Muhammed Ernur AKINER1
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde bulunan, Teknik
Bilimler Meslek Yüksekokulu ana binası için yeşil çatı sisteminin fizibilitesini
araştırmaktır. Yeşil çatı ile beraber, teras çatının yalıtım sorunu ile özellikle üst
katlarda bulunan ofislerdeki, rutubet ve küf sorununun da önüne geçileceği
düşünülmektedir. Hasta binalarda rutubet ve küf sonucu ciddi sağlık sorunlarının
yaşandığı bilinmektedir. Çalışma sonuçları önerilen yeşil çatı sisteminin akış
katsayısını da oldukça düşüreceğini belirlemiştir. Önerilen yeşil çatı sistemi,
günümüzün en popüler sürdürülebilir bina sertifika sistemi olan Enerji ve Çevre
Dostu Tasarımda Liderlik (LEED) sertifikası kriterlerine göre de değerlendirilmiştir.
Sonuçlar yeşil çatı sistemlerinin sadece estetik ve görünür özellikleri olmadığını,
hava kalitesini iyileştirme, kuşlar için bir yaşam alanı oluşturulması, kampüs içi
habitatın canlı tutulması, sahip olduğu jeomembran tabaka ile su sızmaları sonucu
ortaya çıkabilecek rutubet ve küf oluşumunun önüne geçilmesi, yağmur suyu
tutma potansiyeli ile yağmursuyu altyapı yükünü azaltması gibi birçok çevre dostu
etkiye de sahip olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Akış katsayısı; Hasta bina; LEED; Yalıtım; Yeşil Çatı.

ABSTRACT
The aim of this study is to investigate the feasibility of the green roof system for
the main building of Vocational School of Technical Sciences in Antalya Akdeniz
University. With the green roof, it is thought that the problem of insulation,
humidity and mold of the roof of the terrace will be prevented, especially in
1 Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Dumlupınar
Bulvarı, 07058, Kampüs, Antalya, Türkiye, ernurakiner@gmail.com
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the offices located on the upper floors. It is known that there are serious health
problems in the so called sick buildings due to dampness and mold. The results
of the study indicated that the proposed green roof system would significantly
reduce the runoff coefficient. The proposed green roof system has also been
evaluated according to the criteria for Leadership in Energy and Environmental
Design (LEED), the most popular sustainable building certification system of our
time. The results show that green roof systems have not only aesthetic and visible
characteristics, they also improve the quality of the air, create a living space for
birds, keep the on-campus habitat alive, prevent the formation of moisture and
mold, and they also reduce the stormwater infrastructure load.
Keywords: Green roof; Insulation; LEED; Runoff coefficient; Sick building.

GİRİŞ
Bitki kaplı Çatı sistemleri yüzyıllardır binaların yağmur, kar gibi dış etkenlerden korunması için kullanılan bir yapı uygulamasıdır. Aynı zamanda ısı izolasyonu da sağlayan bu uygulama, günümüzde, özellikle gelişmiş
ülkelerde, oldukça popüler bir şekilde uygulanmaktadır. Kısaca Yeşil Çatı
olarak adlandırılan bu sistemlerin, yüksek yağış alan kentlerde tercih sebebi olması, kentleşme ile beraber şehirlerdeki yeşil alanların yüzdesindeki
azalmanın bir sonucudur. Altyapı sistemleri yoğun yağışlarda hazırlıksız
yakalanmakta, taşkın ve seller ise maddi ve hayati kayıplara neden olabilmektedir. Bu anlamda yeşil çatı uygulaması kanalizasyon altyapı sistemine
gidecek suyu önemli ölçüde tutup, bu yükü hafifletecektir. Yeşil çatı sistemlerinin diğer önemli katkıları da hasta bina olarak adlandırılan, rutubet ve
nem sorunu olan binalarda, yüksek ısı izolasyonu ve su tutma kabiliyetidir. Önerilen yeşil çatı sistemi, günümüzün en popüler sürdürülebilir bina
sertifika sistemi olan Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (LEED)
sertifikası kriterlerine göre de değerlendirilmiştir. Sonuçlar yeşil çatı sistemlerinin sadece estetik ve görünür özellikleri olmadığını, binalardaki iklimlendirme maliyetini de minimize eden bir etkiye sahip olduğunu ortaya
koymuştur.
Akdeniz Üniversitesi ana kampüsü, Türkiye’nin Antalya ili, Konyaaltı
ilçesinde bulunmaktadır (Bkz. Şekil 1). Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, ana kampüs içerisinde bulunmaktadır (Bkz. Şekil 2). Öğretim üyeleri
ve personel ofisleri, ayrıca sınıfların bulunduğu beş katlı ana binasının çatısı teras sistemine sahiptir. Çalışma kapsamında çatı alanı hesaplanmıştır. Yazları oldukça kurak geçen Antalya’da kışları ise ülke ortalamasının
çok üstünde yağışlar görülmektedir. Akdeniz Üniversitesi Kampüsü gün
geçtikçe gelişmekte olan ve bina sayısı artmakta olan bir kampüstür. Bina
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sayılarındaki artış beraberinde yağışlar sonucu oluşacak suyu çekmesi gereken toprak alanının da azalmasına neden olmuştur. Bir diğer sorun ise
binaların yalıtım sorunudur. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binası
kampüsün en eski binalarındandır. Mantolama çalışması yeni yapılmış, ancak teras çatı, özellikle üst katlardaki ofis ve sınıflar için rutubet sorunu
oluşturmaktadır. Ofislerde rutubetten dolayı oluşan küf, telafisi mümkün
olmayan sağlık sorunlarına yol açabilir (Bkz. Şekil 3 - 5). Bu tip binalara
Hasta Binalar denmesinin sebebi de budur. Yapılması önerilen yeşil çatı
uygulamasıyla, hasta bina sendromunun önüne geçileceği düşünülmektedir (Özyaral vd., 2006).

Şekil 1. Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Şekil 2. Antalya Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ana
binası.
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Şekil 3. Ofis tavan ve duvarlarında rutubet nedeniyle oluşan küf.

Şekil 4. Ofis duvar köşesinde rutubet nedeniyle oluşan küf.

Şekil 5. Ofis tavanında rutubet nedeniyle oluşan küf.
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Yeşil çatıların farklı uygulama şekilleri vardır. Yoğun bitkilendirilmiş
(intensive) yeşil çatılar genellikle 20 cm derinlik sağlayan, ağaçlar gibi büyük bitkilerin yaşamasına olanak sağlar. Ancak bu tip yeşil çatı, her bina
için uygun olmayabilir. Çok büyük toprak kalınlığı ve uzun boylu bitkiler,
çatıya kaldıramayacağı ekstra bir yapısal yük etki ettirebilir (U.S. Department of Energy, 2004). Diğer yandan, ikinci tip olan, yüzeysel bitkilendirilmiş (extensive) yeşil çatılar, küçük bitkiler ve otlar içerir. Bunlar genellikle,
alt yapı ve bakım maliyetlerini düşürür, binaya da statik anlamda hasar verebilecek bir ağırlığa sahip değildirler. Yeşil çatılar, hem eski binalara, hem
de yeni binalara uygulanabilir. Yoğun ve yüzeysel bitkilendirilmiş yeşil çatılarda birden fazla katman bulunmaktadır. Bunlar Şekil 6’da görüldüğü
gibi sırasıyla; Bitkiler ve toprak, filtre katmanı, drenaj katmanı, su geçirmez
membran, ve çatı bariyeridir.

Şekil 6. Yeşil çatı kesiti (Nelson/Nygaard Consulting Associates, 2005).

Bitki seçimi yaparken dikkat etmemiz gereken noktalar; bitkinin çok
nem tutabilme özelliği, ekimi, yetişmesi ve bölgeye adaptasyonunun kolay
olması gibi konulardır. Ayrıca bitkileri seçerken maksimum kök derinliği
10 cm olarak kabul edilmelidir, aksi taktirde daha fazla toprak gerekir ve
bu durum çatıya daha fazla yük binmesine neden olur. Kök derinliğini en
aza indirmek için yukarıdaki tanımlara uygun Sedum (dam koruğu) bitkisi yaygın olarak kullanılır. Yaprakları çok su tutar ve aynı zamanda uzun
süren kuraklıklara karşı da dayanıklı bir bitkidir. Buna ek olarak Osmunda
Yosunu (eğrelti otu) da Sedum gibi yeşil çatıda kullanılabilecek diğer bitki
türü olarak sayılabilir. Elbette bitki türleri bunlarla snırlı değildir. Binanın
bulunduğu coğrafi bölge ile uyumlu, farklı bitkiler de yeşil çatıda kullanılabilir.
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Bu çalışmada özellikle aşağıdaki konular incelenecektir. Yeşil çatının
türleri ve sistemleri nelerdir ve onları farklı kılan nedir; LEED sertifikası
özellikleriyle korelasyonun belirlenmesi; Yeşil çatılar tarafından sağlanan
çevresel faydalar; Yeşil çatı tesisi seçimi; Yeşil çatı uygulaması ile potansiyel
yağmur suyu tutulması ne olacaktır; Yeşil çatıların inşası ve bakımı ile ortaya çıkan ek masraflar.

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Yeşil Çatı Kesiti
Toprak ortamı ve drenaj matı arasında filtre kumaşı (jeotekstiller)
bulunur. Bu filtre toprağı korur ve bitki örtüsünün köklerinin drenaj
tabakasına nüfuz etmesini ve potansiyel olarak drenaj tabakasını tıkamasını ve etkinliğini azaltmasını engeller (Dinsdale vd., 2006). Jeotekstiller,
belirli bir tane büyüklüğünü geçirmeyecek şekilde tasarlanmış geçirgen
kumaşlardır. Drenaj paspası, toprak veya bitki örtüsü tarafından emilmeyen
fazla yağmur suyunu çatı üst drenlerine yönlendirir (Bouzouidja vd., 2018).
Jeomembranlar, çatıyı su infiltrasyonundan koruyan geçirimsiz
tabakalardır (Bouzouidja vd., 2018). Birden fazla jeomembran tabakası,
sıcak kauçuklaştırılmış akışkan uygulaması kullanılarak birbirine kaynak
yapılabilir, bu da jeomembranları çatıyı koruyan sürekli ve kesintisiz bir
tabaka oluşturacak şekilde yapıştırır.
Yeşil çatılarda jeomembran, bitüm veya herhangi bir organik madde
içeriyorsa, membran kök penetrasyonuna ve mikro-organik aktiviteye
duyarlı olacağından, membran ve bitki tabakasının arasında mutlaka ayırıcı
bir katman bulunmalıdır (Williams vd., 2014).

Yeşil Çatı Türleri
Dinsdale vd. (2006), yoğun bitkilendirilmiş (intensive) ve yüzeysel
bitkilendirilmiş (extensive) yeşil çatılar içinde farklı yeşil çatı sistemleri
veya teknolojileri kullanılabilir. En yaygın üç sistem vardır, bunlar: Tam
Sistemler (Yerinde Uygulanan), modüler ve önceden ekili bitki battaniyeleri
(bitki paspasları).

Tam Sistemler
Bu tip bir sistem, inşaat sırasında veya sonrasında çatıya eklenebilir. Bu
çatı sistemi, kullanılan membranlar, ortamlar ve bitkiler açısından en fazla
seçeneği sunarken, daha yüksek yapı maliyeti anlamına gelen en yüksek
yapısal yüklemeye de neden olur (Dinsdale vd., 2006). Şekil 7’de, Central
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Florida Üniversitesi’ndeki tam (yerinde uygulanan) yeşil çatı sistemleri
uygulaması için bir örnek görülmektedir.

Şekil 7. Tam (yerinde uygulanan) yeşil çatı sistemleri uygulaması, Central Florida
Üniversitesi (Greenroofs.com, 2018).

Modüler Sistemler
Bu sistemler, çatı üzerinde, eğer yoksa su geçirmez membrane kaplaması
dışında, herhangi bir ön tadilat çalışması yapılmadan yerleştirilebilen pratik
sistemlerdir. Bitkiler, yetiştirildikleri tepsileri ile birlikte terasa taşınır ve
yanyana dizilerek çatı alanı tamamen kaplanır. Derinlik ve toprak, esnek,
ancak, derin toprak katmanları ortak değil. Genellikle, modüler sistemlerin
tepsi içi derinliği 7,5 cm - 30 cm arasında olur (Dinsdale vd., 2006). Şekil
8’de, Carnegie Mellon Enstitüsü kampüsü, Carnegie Mellon Üniversitesi,
Pittsburgh, PA, Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanmış bir modüler
system örneği görülmektedir.
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Şekil 8. Modüler yeşil çatı sistemleri uygulaması, Carnegie Mellon Üniversitesi
(Greenroofs.com, 2018).

Önceden Ekili Bitki Battaniyeleri (Bitki Paspasları)
Bu tip bir sistem, aynı zamanda saha dışında yetiştirildiği için
modüler system ile benzerlik taşımaktadır (Dinsdale vd., 2006). Öte
yandan battaniyelerin montajı farklıdır. Tipik olarak, herhangi bir çatıya
yerleştirilebilen yuvarlatılmış rulolar halinde gelirler (Dinsdale vd.,
2006). Şekil 9’da Michigan State Üniversitesi’ndeki örnek bir uygulamayı
göstermektedir.

Şekil 9. Önceden ekili bitki battaniyeleri (bitki paspasları) yeşil çatı uygulaması,
Michigan State Üniversitesi (Greenroofs.com, 2018).
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Yeşil Çatıların Faydaları
Yeşil bir çatıya sahip olmanın yedi ana avantajı vardır. Bunlar arasında
artan enerji verimliliği, hava kalitesinde artış, ısı adası etkisinde azalma,
çatı ve çevre bölgelerinde sıcaklık regülasyonu, yağmur suyu tutma, çatı
ömrünün uzaması ve LEED sertifikası sayılabilir. Aşağıdaki bölüm, bunların her birini detaylı olarak inceleyecektir.
Enerji taleplerini azaltmak için yeşil çatıların potansiyelinin araştırılmasının iki ana nedeni vardır. İlk olarak, bir binanın enerji taleplerinin
azaltılması, o bina için havalandırma maliyetlerini düşürmektedir. İkincisi,
enerji talebini azaltmak, kirliliği azaltarak dünyanın kırılgan ortamındaki
zorlanmayı azaltır (Dinsdale vd., 2006).
Hem küresel hem de yerel perspektiften bakıldığında, hava kalitesi,
mevcut hava kalitesi durumu ve yeşil çatıların hava kalitesini nasıl geliştirebileceği, bu bölümde sırasıyla incelenecektir. Yeşil çatılar, şehirlerde ek biyokütle dağıtarak küresel ısınmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Fotosentez
yoluyla bitkiler CO2, su ve güneş enerjisini oksijen ve glikoza dönüştürerek
atmosferdeki CO2 emisyonlarını indirgerler. Yeşil çatılar, hava kirliliğini
azaltarak ve oksijen üreterek yerel hava kalitesine yardımcı olabilir. Hava
kirliliğini azaltma iki şekilde gerçekleşir: havadaki partikül maddesinin
azaltılması ve ortam sıcaklığının düşürülmesi (Dinsdale vd., 2006).
Çok iyi bilindiği gibi, ısı adası etkisi kentsel olmayan yani kırsal çevreyle
karşılaştırıldığında kentsel alanların aşırı ısınması anlamına gelir. Şehirleşmeden kaynaklanan yüzeysel ve atmosferik değişiklikler, çevredeki kırsal
alanlardan daha sıcak olan bir kentsel termal iklime yol açmakta, bu durum
güneşin doğmadan önce özellikle geceleri gerçekleşmektedir. Maksimum
“zirve” sıcaklığı ile temel kırsal sıcaklık arasındaki fark ısı adası yoğunluğu
(Dinsdale vd., 2006) olarak bilinir. Isı adası yoğunluğu yeşil çatılar ile azaltılabilir.
Kentlerdeki bitki örtüsü ve toprağı arttırmak için yeşil çatılar iyi bir fırsat olarak kullanılabilir. Bu nedenle, yeşil çatılar, değerli alan kullanmadan
doğal enerji tüketimi için gereken buharlaşma yüzeyini sağlar. Ek olarak,
yüzeye yakın hava sıcaklığını önemli ölçüde azaltabilir, böylece havalandırma maliyetlerini ve kirliliği azaltabilirler.
Yağmur suyu, geçirgen olmayan yüzeyler üzerinden akarken, alıcı su ortamına girmeden önce, benzin, motor yağı, bakteri, gübre, pestisit gibi kirleticileri de beraberinde taşıma potansiyeline sahiptir (Dinsdale vd., 2006).
Yerel olarak yeşil çatılar, su akışını stabilize ederek ve yağmur suyu akışını
yılda %70 - %90 oranında indirerek belediye kanalizasyon sistemlerinin
aşırı yüklenmesini potansiyel olarak azaltabilir (Lin vd., 2017). Toprak derinliği 15 cm olan 280 m2 genişliğinde yeşil bir çatı monte edilirse, %70 su
tutma beklenebilir (Sherman, 2005).
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Çatı üstüne yerleştirilen bitki örtüsü, çatının ömrünü üç şekilde uzatır.
İlk olarak, çatının katmanlarını ve dış zarını ultraviyole ışınlardan korur.
Bu aslında çatı malzemesinin aşınmasını yavaşlatır. İkinci olarak, çatıyı
delinme, yırtılma ve diğer fiziksel hasarlardan korur (Dinsdale vd., 2006).
Yeşil çatının ömrü 50 yıldır (Susca vd., 2011). Son olarak, yeşil çatı, çatıyı
aşırı sıcaklık değişimlerinden korur, çünkü bitkiler ısının büyük kısmını
emer ve yaz aylarında fotosentez için enerji kullanırlar (Ayata vd., 2011).
Çatı malzemesi üzerindeki genişleme ve gerilmeler, çatının ömrünü
kısaltan başka bir sorundur. Yeşil çatı bitkileri tarafından enerji emilimi bu
problemi önler, böylece yararlı olurlar.
Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik (LEED), Amerika Birleşik
Devletleri’nde geliştirilmiş ve Kanada Yeşil Bina Konseyi (CGBC)
tarafından Kanada’da uygulanmakta olan bir derecelendirme sistemidir.
Yeşil çatılar bir binanın LEED sertifikası almasına önemli bir katkı
sağlayabilir. Yeşil çatılar, sürdürülebilir yeşil bina tasarımında, en az 6 kredi
ve diğer yapı sistemleriyle tasarım ve entegrasyon düzeyine bağlı olarak en
fazla 15 LEED puanı kazanılmasını sağlarlar (Wu vd., 2016). Tablo 1 Leed
derecelendirmelerini ve puanlarını göstermektedir.
Tablo 1. LEED Derecelendirme ve puan (Kibert, 2016).

Sertifikalı

Gümüş

Altın

Platin

Toplam Olası

26

33

39

52

69

Yapılan literatür araştırmasının çoğu, yeşil çatıdan kaynaklanan enerji
tasarruflarının soğutma maliyetinde olacağını belirtmiştir. Yeşil çatılar
yaz aylarında ısı kazanımını engellemek için kış mevsiminde ısı kaybına
kıyasla daha etkilidir. Bunun nedeni yeşil çatılar gölgelendirme, yalıtım,
evapotranspirasyon ve termal kütle yoluyla ısı kazanımını azaltır. Antalya’da
iklim genellikle sıcak olduğu için, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ana
binası bu avantajdan yararlanacaktır (Dinsdale vd., 2006).

SONUÇLAR
Yeşil çatılar, binaların güzelliğini önemli ölçüde iyileştirme ve insanların
duyularına hitap etme yeteneği ile kredilendirilmiştir (Dinsdale vd., 2006).
Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ana binası, bu
anlamda estetik bir bina olma ihtiyacı duyuyor. Yeşil çatıda kullanılan farklı
katmanlar gürültü azaltmaya katkıda bulunabilir. Bu fayda, karayollarına ve
havalimanlarına yakın binalarda daha uygulanabilirdir (Dinsdale vd., 2006).
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Ancak, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ana binasının gürültü
sorunu yoktur. İkincil faydaların çoğu maliyet tasarrufları ile ilişkili
değildir. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TBMYO) ana binası için
maliyet tasarrufları ve yüksek değerli fayda sağlayan üç kriter bazında, ana
avantajlar Tablo 2’de listelenmiştir.
Tablo 2. Akdeniz Üniversitesi TBMYO ana binasına ait avantajların özeti.
TBMYO
Avantajların Özeti
Sıcaklık Düzenlemesi
Enerji verimliliği

Maliyet
Tasarrufu

☺
☺

Hava kalitesi
Yağmursuyu yönetimi
Çatı ömrü
Terapi
Halkla ilişkiler
Hava Türlerinin Habitatı

☺
☺

Avantajlar

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Çok Değerli
Avantajlar

☺
☺
☺

Birincil kredi etkileri, TBMYO ana binasında, binanın kaynaklarına ve
işlevselliğine uygun olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonuçları yeşil çatının
kullanımıyla önemli sayıda LEED puanının elde edildiğini göstermektedir.
Tablo 3, bu araştırmada hesaplanan TBMYO ana binası için LEED kredileri,
kategorileri ve puanlarını göstermektedir. Tablo 3’teki sonuçlar LEED
derecelendirme sistemi ile ilgili araştırmalara göre toplanmıştır (Carter &
Fowler, 2008; Fauzi & Malek, 2013; Nelson/Nygaard Consulting Associates,
2005; Williams vd., 2014).
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Tablo 3. LEED kredi etkileri.

Birincil Kredi Etkileri
Krediler
5.1
6.1, 6.2
7.2
1.1
1.0

Kategoriler

Gereksinimler

Sürdürülebilir
Araziler
Sürdürülebilir
Araziler
Sürdürülebilir
Araziler

Açık alanı koru veya yeniden tesis
et
Yağmursuyu Yönetimi oran, miktar
ve arıtıma
Isı adalarını azaltmak için tasarım
(Çatı)

Su Verimliliği

Su verimi sağlayan peyzaj

İnovasyon
(yenilikçilik) ve
Tasarımda İnovasyon
Tasarım
İkincil Kredi Etkileri

Puan
1
2
1
1
1

Krediler

Kategoriler

Gereksinimler

Puan

1.0

Enerji ve atmosfer

Optimum Enerji Performansı

2

4

Enerji ve atmosfer

Ozon Tükenmesi

1

Malzemeler ve
Kaynaklar
Malzemeler ve
Kaynaklar

Geri dönüştürülmüş içerik (Çatı
sistemi bileşenleri).
Yerel/Bölgesel Malzemeler (Çatı
elemanları, bitkiler)

2

Su Verimliliği

Yenilikçi Atık Su Teknolojileri

1

3.1, 3.2

Su Verimliliği

Su kullanımını azaltma (%20, %30).

2

4.1, 4.2
5.1, 5.2

Toplam Olası LEED Puanı:

6 + 10 =

2
2

16

Yeşil Çatılar için Bitki Seçimi
Bazı bitki alternatifleri Antalya iklimine uygun olarak Şekil 10’da gösterilmiştir. Sedumlar (dam koruğu), ilginç ve çekici görünümleri ve sertlikleri nedeniyle bahçe bitkileri olarak yaygın bir şekilde yetiştirilmektedir.
Çeşitli türler kendi gereksinimlerine göre farklılık gösterir; bazıları soğuğa
dayanıklıdırlar, ancak ısıyı tolere etmezler, bazıları ısı gerektirir, ancak soğuğa tahammül etmezler. Sedum uzun ömürlü bir dış mekan süs bitkisidir.
Son derece dayanıklıdır ve Antalya bölgesinde yetiştirilmeye uygundur.
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Şekil 10. Antalya iklimine uygun yeşil çatı bitkisi, Sedum (dam koruğu).

Yeşil Çatı Alanı
TBMYO ana binasının yeşil çatısının yaklaşık boyutu hesaplanmıştır.
Binanın Olası alanı plan görünümü Şekil 11’de gösterilmiştir. Çatının
toplam çevresi 197 metre, toplam alanı ise 1331 m2’dir. Tüm çatı alanının
bitkiler tarafından kaplanması mümkün olmayabilir. Bu nedenle, yeşil çatı
alanının, toplam çatı alanının, yaklaşık %90’ı olduğunu varsayabiliriz. Tüm
çatı alanının %90’ı dikkate alındığında bu değerin yaklaşık olarak 1200 m2
olacağını söyleyebiliriz.

Şekil 11. Antalya Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ana
binası, çatı alanı ve çevre hesabı.
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Yeşil Çatı Tasarım Parametreleri
Antalya kış aylarında çok yağış alan bir şehirdir. Antalya için, bölgesel,
10 yılda bir (%10 olasılıkla) gerçekleşebilecek yağış (cm yağış/m2) 21 cm’dir
(Kantarcı, 2010). Ayrıca yeşil çatı uygulamasında kullanılacak nem tutma
kumaşının kuru ağırlığının %20’si kadar suyu emmektedir (Bouzouidja
vd., 2018). Akdeniz Üniversitesi’ndeki TBMYO ana binasının yeşil çatısı
için akış katsayısının hesaplanması ile yağmur sularını tutma potansiyeli,
yeşil çatı yağmur suyu yönetimi üzerine yapılan araştırmalardan (Tassi vd.,
2015; Proksch, 2014) benimsenen metodoloji ile hesaplanmıştır. TBMYO
ana binasına yapımı önerilen yeşil çatı için tüm tasarım parametreleri ve
hesaplanan akış katsayısı Tablo 4’te görülmektedir.
Tablo 4. TBMYO ana binasının yeşil çatı tarafından potansiyel yağmur suyu
tutma kapasitesi.
Çatı
Yeşil Çatı Yüzey Alanı (m )

1200

2

Yağmur
10 yılda bir (%10) gerçekleşebilecek yağış (cm yağış/m2)

21

Bitki Yetiştirme Ortamı
Bitki Yetiştirme Ortamı Derinliği (cm)

50

Kuru Ağırlık (kg/m )

0,64

3

Suya Doygun Ağırlık (kg/m )

1

3

Nem Tutma Kumaşı
Nem Tutma Kumaşı: Kuru Ağırlık (kg/m2)

7,30

Nem Tutma Kumaşı: Suya Doygun Ağırlık (kg/m )
2

8,80

Jeomembran Drenaj Çekirdeği
Jeomembran Drenaj Boşlukları Üst Çapı (cm)

0,65

Jeomembran Drenaj Boşlukları Alt Çapı (cm)

0,65

Jeomembran Drenaj Boşlukları Yüksekliği (cm)

1,30

m başına düşen Jeomembran Drenaj Boşluğu Sayısı

872

2

Bulgular
Biriken Su (litre/m )
2

Biriken Toplam Su Hacmi (litre)
Akış Katsayısı

93
112336,48
0,42
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TBMYO için Önerilen Yeşil Çatı için Tahmini Maliyet
Birim fiyatlar Green Values Stormwater Toolbox (2018) (Jayasooriya &
Ng, 2014) kullanılarak elde edildi. Maliyet hesapları kurdan etkilenilmemesi amacıyla Amerikan Doları ($) bazında yapılmıştır. Önerilen yeşil çatı
için tahmini maliyet, ayak kare (ft2) başına 6 $ ile 45 $ arasında değişir.
Bakım maliyeti ise ayak kare (ft2) başına 1,5 $’dır. Bu değer metrekare (m2)
başına 65 $ - 500 $ ‘a dönüştürülebilir. Örnek yeşil çatı verilerine göre toplam yeşil çatı alanı 1200 m2 olacaktır. Bu nedenle, yeni mühendislik binası
için toplam maliyet 78.000 $ - 600.000 $ arasında değişmektedir. Yeşil çatılar havalandırma maliyetlerini azalttığından, bu değer gelecekte amorti
edilecektir. Ayrıca Yeşil Çatılar için ortalama ömür 50 yıldır. Bu nedenle sık
değiştirme veya bakım masrafı olmayacaktır. Bununla beraber, yerel malzemeler ve üreticilerin katkısıyla maliyeti çok daha düşürmenin mümkün
olacağı düşünülmektedir.

TARTIŞMA VE ÇIKARIMLAR
Bu çalışmanın temel amacı, Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TBMYO) ana binası için yeşil çatı sistemlerinin fizibilitesini analiz etmektir. Buna ek olarak, yeşil çatı sisteminin kurulumunun
faydalı olup olmadığına karar vermektir. Yapılan araştırmalara dayanarak,
yeşil çatının uygulanması TBMYO ana binası için başta peyzaj ve su yönetimi alanlarında birçok faydaya sahip olacağı belirlenmiş, özellikle ısı yalıtımı ve rutubet sorunlarına çare olacağından hasta bina sendromuna karşı
da önlem olacağı düşünülmektedir. Bina içi ofis ve sınıflarda rutubete bağlı
küf sorunu sağlık için büyük tehlike oluşturmaktadır.
Çalışmanın sonuçlarına göre, TBMYO ana binası yeşil çatı uygulaması Akdeniz Üniversitesi’nin sürdürülebilir kalkınmada inisiyatif aldığını
göstermek için harika bir fırsat olacaktır. Ayrıca, yeşil çatı sistemi yağmur
suyunun akmasını azaltacak, daha iyi hava kalitesine ve ısı adası etkisinde
bir azalmaya neden olacaktır. Örnek hesaplamaya göre, TBMYO ana binasının kapsadığı alanda yeşil çatı sistemlerinin kullanılmasıyla %60’a yakın
su tutma olacaktır.
Yeşil Çatı sistemleri ve LEED sertifikası arasında büyük bir ilişki vardır.
Yeşil Çatı sistemleri, sırasıyla LEED Belgesi, Sürdürülebilir Araziler, Su Verimliliği, İnovasyon (yenilikçilik) ve Tasarım, Enerji ve Atmosfer, Malzemeler ve Kaynaklar kategorilerinden puan kazanabilmektedir. Ayrıca, hem
sıcak hem de soğuk mevsimlerde, binada muazzam bir ısı yalıtımı olacaktır. Bu durum binanın klima ve ısıtma masraflarını doğrudan etkileyecektir, böylece enerji ve para korunacaktır.
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Her ne kadar tahmini maliyet, metrekare başına 65 $ - 500 $ arasında
değişse de, yeni mühendislik binası için en ucuz seçenek tercih edilebilir.
Tercih edilen sistem, modüler sistemlerin kullanımı veya önceden ekili bitki
battaniyeleri (bitki paspasları) olabilir. Bu sistemler eski binalar için bile daha
az işçilik ve malzeme maliyetine sahiptir ve uygulanması çok kolaydır, aynı
zamanda metrekare başına maliyeti de oldukça düşürebilirler. Bitki seçimi
için, LEED gereklilikleri uyarınca, bu çalışmada bazı yerel bitkilere ağırlık
verilmesi, özellikle Antalya’da yetişebilecek bitkilerin tercih edilmesi, önerilmektedir. Sedum bitkisi bu anlamda doğru tercih olacaktır. Ayrıca, Yeşil Çatı
uygulaması sonrası, Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ana binası çok estetik bir görünüme sahip olacaktır. Sonuç olarak, tüm
bu faydalar, Yeşil Çatı Sistemlerinin uygulanmasının son derece uygun olduğunun ve TBMYO ana binasının LEED sertifikalı, çağdaş ve sürdürülebilir
yapıya sahip olması için büyük bir fırsat olduğunun kanıtıdır.
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MOTORLU TAŞITLARDAN KAYNAKLANAN CO2
EMİSYONUNUN ÇEVRESEL VE EKONOMİK YAKLAŞIMLA
ANALİZİ
ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC APPROACH ANALYSIS
OF CO2 EMISSIONS RESULTING FROM MOTOR VEHICLES
Emre ARABACI1, Bayram KILIÇ2
ÖZET
Nüfusla birlikte taşıt sayısının arttığı bir dünyada çevresel duyarlılık daha da
ön plana çıkmaktadır. Hayatımızı kolaylaştıran taşıtların büyük bir bölümü halen
petrol kökenli yakıtlarla hareket etmektedir. Bu yakıtların motorlarda kullanılmasıyla çevresel ve ekonomik problemler de hızla artmaktadır. Bununla birlikte her
bir taşıta karşılık gelen kişi sayısı her yıl azalmaktadır.
Taşıtlarda emisyon genel olarak CO2 ile ifade edilmektedir. Bu değer yakıt tüketiminin bir başka göstergesidir. Basit bir yaklaşım olarak CO2 emisyonunun fazlalığı yakıt tüketiminin de fazla olduğu anlamına gelmektedir.
CO2 emisyon çevresel olarak değerlendirildiğinde ortalama bir taşıtın yıllık
CO2 emisyonunun bertarafı için yaklaşık 12 ağacın dikilmesi gerektiği görülmüştür. Aynı şekilde CO2 emisyonu ekonomik olarak değerlendirildiğinde ortalama
bir taşıtın yıllık CO2 emisyonu faturası 292$ olarak belirlenmiştir. Her bir taşıtın
CO2 emisyonu nedeniyle bir kişi için maliyeti ise 80$ olarak belirlenmiştir.
CO2 emisyonu yakıt tüketimi bakımından da değerlendirilebilir. Taşıtların toplam yakıt tüketimleri ile CO2 emisyonu doğru orantılıdır. CO2 emisyonu her ne
kadar taşıt karakteristiği olarak değerlendirilse kişi faktörü de göz ardı edilemez.
Bu nedenle CO2 emisyonunun azaltılması, kullanım sıklığı ile ilgili bir durumdur.
CO2 emisyonunun azaltılması için ülkelerin çeşitli yasal düzenlemelerle yaptırımlar uygulaması zorunlu bir durumdur. CO2 emisyonu ile ilgili çevresel ve
ekonomik göstergeler tedirgin edici düzeydedir. Uluslararası nitelikteki çevre protokolleri çevresel olarak bu emisyonların belirli bir seviyede tutulması için çoğu
zaman yeterli olabilmektedir. Ancak çevresel etkinin yanında ekonomik etkinin de
değerlendirilmesi hem kişilerin hem de ülkelerin yararına olacak bir durumdur.
Anahtar Kelimeler: CO2, çevre, ekonomi, motorlu taşıtlar

1 Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, earabaci@mehmemetakif.edu.tr
2 Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, bayramkilic@mehmemetakif.edu.tr
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ABSTRACT
In a world where the number of vehicles increases with population,
environmental sensitivity is even more prominent. Most of the vehicles that make
our lives move with petroleum-based fuels. With the use of these fuels in engines,
environmental and economic problems are also increasing rapidly. However, the
number of people corresponding to each stone is decreasing every year.
Emissions in vehicles are generally expressed in terms of CO2. This value is
another indication of fuel consumption. As a simple approach, the surplus of CO2
emissions means that the fuel consumption is also high.
When CO2 emissions are assessed on an environmental basis, it has been found
that an average vehicle must be planted with about 12 trees for the elimination of
annual CO2 emissions. Similarly, when CO2 emissions are economically assessed,
an average vehicle annual CO2 emission bill is set at $292. The cost for one person
is $80 due to the CO2 emissions of each vehicle.
CO2 emissions can also be assessed in terms of fuel consumption. Vehicles’
total fuel consumption and CO2 emissions are directly proportional. Although
CO2 emissions are considered as vehicle characteristics, the person factor can not
be ignored. This is why the reduction of CO2 emissions is related to the frequency
of use.
In order to reduce CO2 emissions, it is imperative that countries apply sanctions
in a variety of legal arrangements. Environmental and economic indicators of CO2
emissions are unsettling. International environmental protocols are often sufficient
to environ- mentally keep these emissions at a certain level. However, assessing
the economic impact as well as the environmental impact is a benefit for both the
people and the countries.
Keywords: CO2, environment, economy, motor vehicles

GİRİŞ
Her geçen gün taşıt sayısının arttığı kaçınılmaz bir gerçektir. 2006
yılında dünyadaki taşıt sayısı yaklaşık 926 milyon iken, on yıl sonrasında bu
sayı yaklaşık %35 artarak 1.35 milyara yükselmiştir. Bu taşıtların yaklaşık
%71’i binek taşıtlardır. Bu eğilime göre değerlendirildiğinde 2030 yılı için
taşıt sayısı 2 milyarın üzerinde olacağı öngörülebilmektedir (Dünya Taşıt
İstatistikleri, 2018).
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Şekil 1. Dünyadaki taşıt sayısı (Dünya Taşıt İstatistikleri, 2018)

Dünyadaki taşıt sayısı ortalama %3.6 artmaktadır. Bununla birlikte 1950’li
yıllara kadar dünyadaki içten yanmalı motora sahip taşıtlardan kaynaklanan
emisyonlar bu gün olduğundan kat kat daha azdı (Pulkrabek, 2014). Dünya
nüfusunun artması, endüstrileşmenin gereği olarak enerji talebinin karşılanması için kurulan enerji santralleri, tüketim talebinin karşılanması için kurulan fabrikalar ve artan taşıt sayısı nedeniyle oluşan emisyonların bir sonucu
olarak “hava kirliliği” kavramı ortaya çıkmıştır (Halderman, 2015).
Hava kirliliğinin oluşmasındaki temel faktör yanma olayıdır. Günümüzde lojistik, dağıtım ve depolama gibi avantajlarından dolayı petrol ve
petrol türevi yakıtlar sıklıkla kullanılmaktadır. Günümüz taşıtların çok büyük bir bölümünde tahrik kaynağı olarak petrol ve petrol türevi yakıtların kullanıldığı içten yanmalı motorlar kullanılmaktadır ve bu tür taşıtlar
“motorlu taşıt” olarak adlandırılmaktadır (Kelen, 2014). Özellikle yerleşim
merkezlerinde kullanılan taşıtlar o bölge için birincil hava kirletici kaynağıdır. Motorlu taşıtlar düşük hızlarda kullanıldığında normalden daha fazla kirletici emisyon yaymaktadır (Hao, 2017). Bunun başlıca nedeni içten
yanmalı motorların motor hızına bağlı olarak değişen karakteristikleridir.
Bununla birlikte şehir içi kullanımında olduğu gibi kısa süreli ve sıklıkla
değişen yük ve hız talepleri ve buna bağlı olarak farklı vites konumlarının
kullanımı nedeniyle yakıt tüketiminin yanında egzoz emisyonlarında da
belirgin bir artış yaşanmaktadır. Şehir dışı kullanımda taşıt hız ve yük talepleri değişimi şehir içine kıyasla oldukça azdır. Ayrıca şehir içi ve şehir
dışı için çevresel yapı göz önüne alındığında şehir dışında egzoz emisyonları az ve kısmen de olsa bertaraf edilebilir seviyede olur iken şehir içinde
ise binalar ve yeşil ve açıklık alanların azlığı/yetersizliği, yoğun ve yavaş trafik gibi nedenlerden dolayı egzoz emisyonları fazla ve çoğu zaman bertaraf
edilemeyecek düzeyde olmaktadır.
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Nüfus ile taşıt sayısı arasında logaritmik bir ilişki bulunmaktadır. Taşıt
yoğunluğu olarak da adlandırılan nüfusun taşıt sayısına oranı her geçen
gün azalan bir oran olarak karşımıza çıkmaktadır. 2006 yılında taşıt başına
10 kişi düşerken, 2016 yılına gelindiğinde taşıt başına 8 kişi düşmektedir ve
2030 yılına gelindiğinde taşıt başına 5 kişi düşeceği tahmin edilmektedir.
(Dünya Popülasyonu, 2018).
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Şekil 2. Dünya nüfusu ve taşıt yoğunluğu (Dünya Popülasyonu, 2018).

Gününüzde teknolojinin de gelişimi ile birlikte emisyon kontrol teknikleri geliştirilmektedir (Uyumaz, 2017). Bu tekniklerin geliştirilmesindeki
başlıca neden Türkiye’nin de taraf olduğu Montreal ve Kyoto gibi uluslararası çevre sözleşmelerinin bir gerekliliği olarak taşıt egzoz emisyonlarının
azaltılmasına yönelik oluşturulan taşıt emisyon standartlarının yaptırımlarıdır (Türkiye Çevre Protokolleri, 2018). Tüm bu konular taşıt emisyonlarını azaltmaya yöneliktir ve mevcut taşıt emisyonlarının çevresel ve ekonomik etkileri ile ilgili herhangi bir bilgi vermemektedir.
Doğadaki her durum, olay ve nesne için de olduğu gibi motorlu taşıtlar
için de bir ömür çevrimi söz konusudur. Taşıtlar için emisyonun azaltılması konusunda yapılan bir yenilik yalnızca bu yeniliğin taşıtlarda kullanılmaya başlamasından sonrası için geçerli bir durumdur. Yine aynı şekilde
yürürlüğe giren bir emisyon standardı yalnızca sonrasına etki etmektedir.
Emisyon azaltıcı bir sistemin veya yeni bir emisyon standardının hali hazırda kullanılan tüm taşıtlar üzerinde kullanılması ne teorikte ne de pratikte mümkün bir durum değildir. Dünyada her yıl trafiğe kazandırılan yeni
motorlu taşıt sayısı, toplam taşıt sayının yanında küçük bir değer olarak
kalmaktadır (Mitropoulos, 2015). Konunun daha iyi açıklanabilmesi bakımından 2015 yılında dünyada 947 milyon motorlu taşıt bulunurken, aynı

Tematik

351

yıl tüm dünyada üretilen ve trafiğe kazandırılan yeni motorlu taşıt sayısı
yalnızca 90 milyondur (Küresel Taşıt Üretimi, 2018). Ancak bir önceki yılda taşıt sayınının 907 milyon olduğu göz önünde bulundurulduğunda üretilen her iki taşıttan yalnızca 1 tanesi eskisinin yerine geçtiği görülmektedir.
Başka bir ifade ile taşıt sayıları bakımından kıyaslandığında 2015 yılı için
yeni motorlu taşıtlarda kullanılan bir emisyon kontrol teknolojisinin tüm
motorlu taşıtların emisyonları üzerindeki etkisi yalnızca %5 olmuştur. Çok
iyimser bir yaklaşıma emisyon değerini %10 azaltan bir sistemin taşıtlarda
kullanıldığı varsayıldığında bu etkinin %10’un %5’i kadar yani %0.5 olduğu
görülmektedir. Göz ardı edilen bir başka konu ise tam bir istatistiki bilgi
olmamasına rağmen motorlu taşıtların yıllık kullanım sıklıkları (km/yıl)
her geçen yıl artmaktadır. Taşıtların yıl bazında kullanımlarına bağlı olarak yakıt tüketimleri ve sonuçta egzoz emisyon miktarları da artmaktadır.
Taşıtların yoğun olarak düşük hızlarda (şehir içi trafiği) veya yüksek hızlarda (şehir dışı trafiği) kullanımının durumu da göz ardı edilen başka bir
konudur. Bu durumlarla ilgili emisyon bazlı vergilendirme gibi kullanım
kısıtlayıcı ve para ile cezalandırıcı sistemleri uygulamak da mümkündür
(Alberini, 2018).
Motorlu taşıtlarda meydana gelen yanma olayı ile birlikte çok çeşitli ve
kullanım şartına bağlı olarak farklı konsantrasyonlarda eksik ve tam yanma
ürünlerinden oluşan egzoz emisyonları çevreye kontrollü olarak salınmaktadır (Pulkrabek, 2004). Karışımın konsantrasyonu (Hava/yakıt durumuna bağlı olarak zengin veya fakir karışım olması), genel olarak motor hızı
ve yükü ile değişen bir durumdur ve motorlu taşıtların egzoz emisyonları
konsantrasyonlarını doğrudan etkileyen bir durumdur. Bununla birlikte
motorlu taşıtlarda karbon esaslı yakıtlar kullanıldığından dolayı motorlu
taşıt emisyonları CO2 eşdeğeri olarak ifade edilebilmektedir. Bir yanma
olayında CO2 tam yanma ürünüdür. İnsanların ve diğer canlıların hayatta kalmak için rutin olarak yapmış olduğumuz nefes alıp verme işleminde
havadaki O2 gazını CO2 olarak atmosfere atmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde insanın emisyonu CO2’dir. CO2’nin havada ısıyı tutma özelliği
çok yüksek olduğundan dolayı sera gazı olarak adlandırılmaktadır. Motorlu taşıtlardan kaynaklanan emisyonların etkilerinin tek tek ifade edilmesi
yerine CO2 eşdeğeri ile ifade edilmesi durumunda çevresel etkisi daha da
iyi gözlemlenmektedir. Bununla birlikte CO2’nin tam yanma ürünü olduğu
göz önüne alındığında CO2 ile yakıt tüketimi arasında güçlü bir korelasyon
olduğu rahatlıkla söylenebilmektedir (Akın, 2006).
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Şekil 3. Motorlu taşıt emisyonları (Halderman, 2015)

Taşıt emisyon standartları en basit tanım olarak taşıtların atmosfere
yaymış oldukları kirleticilerin sınırlarını belirleyen yasal düzenlemelerdir.
Motorlu taşıtların emisyon standartları ülkelere göre değişiklik gösterebilmektedir ve taşıtlar kullanıldıkları ülkelerin standartlarına bağlı olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte taşıt emisyon standartları her geçen
yıl daha da katı kurallarla uygulanmaktadır. Tüm emisyon standartlarında motorlu taşıtlardan kaynaklanan kirletici emisyonları oluşturan zararlı
gazların sınırları belirlenmiştir. Ancak genel bir yaklaşım olarak motorlu
taşıtlardan kaynaklanan emisyon yine CO2 eşdeğeri olarak ifade edilmektedir.

TAŞITLARDA CO2 EMİSYONUNUN ANLAMI
Motorlu taşıtlarda genel olarak karbon içerikli yakıtlar kullanılmaktadır.
Bu yakıtın yanması ile birlikte çeşitli gazlar açığa çıkmaktadır. Tüm yanma
olaylarında yanmanın tam olarak gerçekleşmesi arzu edilen bir durumdur.
Örnek olarak izo-oktan (C8H18) yakıtının teorik hava (%21 O2 ve %79 N2)
ile stokiyometrik olarak yanma olayı aşağıdaki gibi olmaktadır (Arabacı,
2014).
(1)
Kütlesel olarak değerlendirildiğinde bu yanma denklemine göre 1 kg
C8H18 için 15.05 kg havaya (3.51 kg O2 ve 11.54 kg N2) ihtiyaç vardır. Tam
yanma sonucunda 3.09 kg CO2 1.42 kg H2O ve 11.54 kg N2 oluşmaktadır.
Kısmi veya eksik yanma durumunda ise CO2, NOx gibi gazlar da açığa çık-
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maktadır. Örnek olarak LPG (C3.7H9.4) yakıtının tek silindirli bir motordaki
yaklaşık stokiyometrik oranda belirlenen yanma denklemi aşağıdaki gibi
olmaktadır (Arabacı, 2014).
(2)
Emisyon cihazları ile ölçülen emisyon değerleri ve emisyon standartlarındaki sınırlamalar yalnızca yasal zorunluluk olarak görülmektedir. Bir
yakıt CO2 eşdeğeri olarak ifade edilebilmektedir. Yıllar geçtikçe taşıtlar
için yeni emisyon standartları düzenlenmesine rağmen yakıt tüketiminin
bir göstergesi olan CO2 emisyonu sınıflandırması değişmemektedir. CO2
emisyonunun düşük olması yakıt tüketiminin de düşük olduğu anlamına
gelmektedir.
Tablo 1. CO2 emisyonu sınıfları (Taşıt Emisyon Sınıfları, 2018)
Emisyon
Sınıfı

CO2 sınırı (g/km)

1

2

4

5

B

101
105

106
110

111
115

116
120

121
125

C

126
130

131
135

136
140

141
145

146
150

D

151
155

156
160

161
165

166
170

171
175

E

176
180

181
185

186
190

191
195

196
200

F

201
205

206
210

211
215

216
220

221
225

A

G

3

<100

>225

Ülkelerin kabul ettiği emisyon standartlarına bağlı olarak emisyon sınıflandırması değişebilmektedir. Tablo 1’de gösterilen emisyon Emisyon sınıfı
A, B1, B2, … , F4, F5, G şeklindedir. Günümüzde ülkeler taşıtların emisyon değerlerine göre ekstra vergilendirme veya vergi indirimi uygulaması yapmayı tercih edebilmektedir. Bu nedenle Tablo 1 revize edilerek CO2
emisyonunun yanında HC, CO, NO2 ve PM değerleri de sınıflandırılarak
vergiler veya vergi indirimleri düzenlenebilmektedir. Bu tür düzenlemelerde elektrikli taşıtların yaygınlaştırılması isteği önemli bir etkendir.
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Tablo 2. Vergi temelli emisyon sınıflandırması (Emisyon Vergi, 2018)
Emisyon
Sınıfı

Emisyon
PM (mg/km) diğerleri (g/km)
CO2

HC

CO

NOx

PM

(-)İndirim
(+)Ek ücret
($)

A1

<90

<0.02

>0.15

>0.007

=0

-20000

A2

91
125

0.021
0.036

0.151
0.19

0.0071
0.013

0.01
0.3

-10000

B

126
160

0.0361
0.052

0.191
0.27

0.0131
0.024

0.31
0.50

0

C1

161
185

0.0521
0.075

0.271
0.350

0.0241
0.03

0.51
2.0

+10000

C2

>185

>0.075

>0.350

>0.03

>2.01

+20000

Üretilen taşıtlar için yakıt tüketimi ve emisyon değerlerinin gösterildiği
“emisyon etiket belgesi” düzenlenmektedir. Bu emisyon etiket belgesinde
kullanılan CO2 emisyon değeri birleşik yakıt tüketimine bağlı olarak hesaplanmaktadır. Bu nedenle bu belgelerde kullanılan CO2 emisyon değeri de
ortalama bir değerdir. Taşıtlarda yakıt tüketimi ve bu yakıt tükemine bağlı
emisyon değerleri gerçek sürüş koşullarının simülasyonu olarak düzenlenen NEDC ve WLTP gibi sürüş çevrimleri ile belirlenmektedir (Barlow,
2009). Sürüş çevrimleri gerçek sürüş koşullarının konsantre halidir. Bu sürüş çevrimleri mesafeye bağlı veya süreye bağlı olarak tasarlanabilmektedir.
Tüm sürüş çevrimlerinde şehir içi (düşük hız ve dur-kalk), şehirler arası
(yüksek hız ve hızlan/yavaşla) ve bunların karması olan birleşik yakıt tüketimi ve emisyon değerleri belirlenebilmektedir.
Bir taşıta ait CO2 emisyonu aşağıdaki eşitlik ile hesaplanabilmektedir
(Teixeria, 2018).
(3)
CO2 emisyonu miktarını (g/km),
yakıt tüketimini
Burada
(L/100km) ve A ise yakıt CO2 çarpanını ifade etmektedir. Örnek olarak yakıt CO2 çarpanı motorin, benzin, LPG ve CNG için sırasıyla 2640 g/L, 2392
g/L, 1665 g/L ve 2252 g/L’dir. Bu değerler yakıtların stokiyometrik oranda
tam yanma için hesaplanan değerlerdir. Bu değer farklı türlü de hesaplanabilmektedir. Eş. 3 aşağıdaki gibi de ifade edilebilmektedir (Teixeria, 2018).
(4)
Burada
yakıt içerisindeki kütlesel C oranını (%) ve
ise yakıt
yoğunluğunu (kg/L) ifade etmektedir. Her iki eşitlik de emisyon miktarı
hesaplamasında kullanılabilmektedir.
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TAŞIT EMİSYONLARI KONTROL TEKNİKLERİ
Günümüzde motorlu taşıtlardan kaynaklanan emisyonların azaltılması
ve belirli sınırlar dahilinde kontrol altında tutulabilmesi için birçok yöntem
uygulanmaktadır. Konu ile ilgili ilk akla gelen sistemler katalitik konverter,
partikül filtresi, EGR gibi sistemlerdir ancak bunlarla sınırlı değildir (Halderman, 2015).
Bilindiği gibi motorlu taşıtlardan kaynaklanan emisyonlar yanma ile
oluşmaktadır ve yanma işleminin kalitesine göre yanma sonrası açığa çıkan
kirletici gazların konsantrasyonu değişmektedir (Halderman, 2015). Motorlarda emisyon kontrolü sıcaklık ölçümü ile başlamaktadır ve sıcaklık değerleri birçok bilgiyi barındırmaktadır. Motor soğutma suyu sıcaklığı, emme
havası giriş sıcaklığı, yakıt sıcaklığı ve yağ sıcaklığı ölçümü yanma ile ilgili
birçok bilgiyi üzerinde barındırmaktadır. Yalnızca sıcaklık verisi ile emisyon
kontrolünün sağlanması imkansızdır. Örneğin gaz kelebeği konum sensörü,
manifold mutlak basınç sensörü, kütle akış sensörü ve oksijen sensörü gibi
sensörler yine yanmayı doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden sensörlerdir. Tüm bu sensörlerden elde edilen parametreler vasıtasayıla motorun farklı çalışma koşullarında performans, ekonomi ve çevre bakımından optimum
düzeyde çalışması istenmektedir (Uyumaz, 2017).
Motorlu taşıtlarda yanma dışı emisyonlar da bulunmaktadır. Yakıtın
buharlaşması nedeniyle oluşan hidrokarbonların oluşumunun engellenmesi için evaporatif emisyon kontrol sistemi kullanılmaktadır. Bu sistemde
yakıt buharının tutulması için karbon kanister bulunmaktadır. Özellikle
dizel motorlarda yüksek yanma sıcaklıklarının etkisi ile NOx emisyonları oluşmaktadır. Bu NOx emisyonlarının oluşmaması yanma sıcaklığının
kontrol altında tutulası gerekmektedir. NOx emisyonları atmosfere atıldığında su buharı ile birlştiğinde nitrik asite (HNO3) dönüşmektedir (Jiang,
2016). Bu nedenle egzoz gazlarının bir kısmı tekrar silindir içerisine kontrollü olarak alınarak yanma karakteristiği bilinçli olarak kötüleştirilmekte
ve yanma sıcaklığı istenilen düzeyde tutulmaktadır. Bu sistem egzoz gazı
resirkülasyonu (EGR) sistemidir ve genel bir mantık olarak emme ve egzozo manifoldlarını birbirine bağlamaktır. EGR sistemine motor rölantide
çalışırken ve motor soğukken gerek yoktur (Xie, 2017).
Piston segmanları her zaman mükemmel sızdırmazlık garantisi sunamaz.
Piston ile silindir arasından kartere bir miktar egzoz gazı kaçabilmektedir. Bu
hidrokarbonların atmosfere atılması yine hava kirliliğine sebep olmaktadır. Bu
durumun önüne geçebilmek için pozitif karter havalandırma (PCV) sistemi
geliştirilmiştir ve karterde biriken gazlar (özellikle yanmamış HC’ler) tekrar
emme sistemine verilerek yanması sağlanmaktadır. Benzer şekilde ikincil hava
enjeksiyonu (SAI) sistemi egzoz manifoldunda veya katalitik konvertördeki
oksitleme işlemi için gerekli olan havayı sağlamaktadır (Halderman, 2015).
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Katalitik konvertörler yanma sonrasında oluşan ürünlerin belirli bir ısıl
işlem ile daha zararsız ürünler haline gelerek egzoz sisteminden atılmasını
sağlamaktadır. Katalitik konvertörün verimi hava/yakıt oranının stokiyometrik oranına yakıt olmasına bağlıdır. Katalitik konvertörün verimli çalışabilmesi için oksijen sensörü yardımıyla sürekli hava fazlalık ölçümünün
yapılması gerekmektedir. Katalitik konvertörler genel olarak CO, HC ve
NOx emisyonların H2O ve CO2’ye dönüştürmektedir (Michel,2017).

CO2 EMİSYONUNUN ÇEVRESEL ANALİZİ
CO2 emisyonu insanlar için doğal bir emisyondur. Daha önce de belirtildiği gibi CO2 emisyonunun havada ısıyı tutma özelliğinin yüksek olmasından dolayı sera etkisi oluşturan bir gazdır (Talbi, 2017). Yaşamın doğası
gereği nefes alan biyolojik canlılar havadaki O2’yi tüketirken atmosfere CO2
salımı yapmaktadır. normal şartlarda 1 dakikada 7-8 litre hava tüketmektedir
(İnsan Kaynaklı Karbondioksit, 2018). Kaba bir hesap yapıldığında bir insan
günde 10 litre hava tüketmektedir. Havanın içerisindeki O2 miktarının %21
olduğu düşünüldüğünde 1 günde tüketilen O2 miktarı 2.1 litre (2.8 kg) olmaktadır. Ortalama bir odanın 12 m2 ve yüksekliğinin 2.5 m olduğu varsayıldığında odanın toplam hacmi 30 m3 olmaktadır. eşyaların kapladığı hacmin
%20 olduğu varsayıldığında odada 24 m3 hava yani 5 m3 O2 bulunmaktadır.
Günlük 8 saatin aynı odada geçirildiği varsayıldığında odaya hiç temiz hava
girişi olmadığında 8 saatin sonunda odadaki oksijen miktarı %14 azalmaktadır. 2 günün sonunda bu odadaki oksijen miktarı %16’nın altına ineceğinden
dolayı nefes alıp vermek imkansız hale gelecektir. Yetişkin bir insanın 1 gündeki CO2 salınımına bakıldığında yaklaşık 3.8 kg/gün olmaktadır.
Ortalama bir taşıtın CO2 emisyon değeri yaklaşık 130 g/km olarak kabul
edilebilir ve bu taşıtın ortalama yakıt tüketimi 5.6 L/100 km olmaktadır.
Buna göre bu emisyon değerindeki bir taşıt 30 km hareket ettiğinde yetişkin bir insanın bir günde atmosfere saldığı kadar CO2’yi atmosfere salmaktadır. Bu taşıtın yalnızca ev-iş arasında günlük 30 km kullanıldığı varsayımı
ile insan kaynaklı CO2 emisyonunun 2 katına çıktığı söylenebilir.
Bu tablo çok ürkütücü gibi görünse de bu durumu dengeleyen fotosentez olayı dünyayı biraz da olsa rahatlatmaktadır. Çünkü ortalama tek bir
ağacın yılda 114 kg O2 ürettiği bilinmektedir (Karbon ve Ağaç, 2018). Başka bir ifade ile bir ağaç yılda ortalama 156 kg CO2’yi bertaraf etmektedir.
Bu bakımdan değerlendirildiğinde bir insanın CO2 emisyonunun bertarafı
için yaklaşık 9 ağaca ihtiyaç duyulmaktadır. Örnekteki taşıtın yıllık 15000
km kullanıldığı varsayıldığında yıllık CO2 emisyon miktarı yaklaşık 2000
kg/yıl olmaktadır. Bu da bu taşıt için yaklaşık 12 ağaca ihtiyaç duyulduğu
anlamına gelmektedir. Yalnız buradaki değerler ideal değerlerdir ve CO2
emisyon üretimi bu değerlerden çok çok daha fazladır.
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Bir yolcu otobüsü normal bir binek otomobilin yaklaşık 5 katı kadar
fazla CO2 emisyonu üretmektedir. Ancak diğer taraftan binek otomobile
göre yaklaşık 10 kat fazla yolcu taşımaktadır. Tek başına kullanılan otomobiller ve ayakta yolcu taşıyan otobüsler de hesaba katıldığında bu değer 80
kata kadar çıkabilmektedir. En iyimser tablo ile iş-ev, okul-ev gibi zorunlu
ulaşımdan kaynaklanan CO2 emisyonu toplu taşıma taşıtları kullanıldığında yarı yarıya azalmaktadır. Metro gibi elektrikli toplu taşıma taşıtları kullanılmasıyla zorunlu ulaşımdan kaynaklanan CO2 emisyonu değeri sıfıra
yaklaştırılabilir.
Taşıtlar için CO2 emisyonu miktarı tüketilen yakıt miktarı ile orantılı olarak değişmektedir. Bu bakımdan değerlendirildiğinde satılan her litre yakıtın
CO2 karşılığı yaklaşık olarak bilinmektedir. Türkiye’de günlük ortalama 40
milyon litre akaryakıt (benzin+motorin) satışı gerçekleşmektedir (Akaryakıt
Tüketimi, 2018). Bu değerlere göre düşünüldüğünde yalnızca motorlu taşıtlardan kaynaklanan çevresel tehdit daha da anlaşılır olmaktadır.

CO2 EMİSYONUNUN EKONOMİK ANALİZİ
CO2 emisyonu taşıtlarda yakıt tüketimine karşılık gelen bir değerdir ve
bir ekonomik değeri vardır. Taşıt tercihleri genel olarak ya ekonomi ya
da performans bakımından yapılmaktadır. Ekonomi bakımından yapılan
değerlendirmelerde yakıt tüketimleri düşük olduğu gibi CO2 emisyon değerleri de düşüktür. Performans bakımından yapılan değerlendirmede ise
durum tam tersidir. Ancak buradaki tek parametre CO2 emisyonu değeri
değildir. Bilindiği gibi taşıtlarda CO2 emisyonu g/km olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle aşağıdaki gibi bir taşıttan kaynaklanan CO2 emisyonunun
ekonomik değerinin belirlenmesi gerekmektedir.
(5)
(g/km) eşitlik 3 veya 4 ile hesaplanan bir değerdir ve kiloBurada
metredeki emisyon değeridir.
(km) ise taşıtın yıllık kullanım miktarıdır
ve t ($/kg) ise CO2 emisyonunun birim maliyetidir. Buna göre
parasal
bir değer olarak ($) karşımıza çıkmaktadır. Burada t değeri ülkelere göre
farklılık gösterebilmektedir. Bununla birlikte t değerinin belirlenmesi için
üç temel yaklaşım bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan birincisi CO2’nin bir
kg için teorik olarak yakılması gereken yakıtın maliyetinin hesaplanmasıdır. Bunun için kömür veya diğer akaryakıt çeşitleri referans olarak alınabilmektedir. Örnek olarak CαHβ formülü ile teorik olarak ifade edilen
(benzinin teorik olarak C8H18 şeklinde ifade edildiği gibi) petrol kökenli bir
yakıt için t değeri aşağıdaki hesaplanabilmektedir.
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(6)
Benzin ve motorinin refarans alındığı durumlar için t değeri sırasıyla
0.14$/kg ve 0.16$/kg olarak hesaplanmıştır. Dikkat edilirse motorin için t
birim maliyeti benzine göre daha yüksek (yaklaşık %15 fazla) çıkmaktadır.
t değerinin belirlenmesindeki ikinci yaklaşım ülkelerin kendi ekonomik
ve gelişmişlik durum, çevresel şartlar, ağaç dikim hızı gibi faktörlere göre
bir değer belirlemeleridir. Bu tür ülkelerde taşıt vergilendirmesinde CO2
emisyonu değeri önemli bir faktördür. Bununla birlikte bazı ülkelerde taşıt
kullanımına bağlı olarak da kademeli vergi düzenlemeleri bulunmaktadır.
t değeri her geçen gün artan bir değerdir. Örneğin 2002 yılı için t değeri
0.025$/kg iken 2015 yılında bu değer yaklaşık 0.15$/kg olmuştur (Luckow,
2015.
t değeri için üçüncü yaklaşım ise CO2 emisyonun birim miktarının bertarafı için harcanması gereken bir değer olarak hesaplanmasıdır.
Her üç yaklaşımda da CO2 emisyonunun ekonomik bir değeri belirlenebilmektedir. Bu yaklaşımlardan en çok tercih edileni ise birinci yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre CO2 emisyonu 130g/km olan bir taşıtın yıllık kullanımının 15000 km olduğu varsayıldığında bu taşıtın yıllık CO2 emisyonu
maliyeti 292$ olmaktadır. 2017 yılı itibariyle 22 milyon taşıtın bulunduğu
Türkiye için bu maliyet yaklaşık 6.4 milyar $ olmaktadır. Bu değer Türkiye
nüfusuna bölündüğü zaman kişi başına 80$ gibi bir maliyet ortaya çıkmaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Toplam taşıt sayısının her geçen gün arttığı günümüzde taşıtlardan kaynaklanan CO2 emisyonu için bir dizi önlem alınması zorunlu bir durumdur. Nüfusla birlikte taşıt sayısının da artması kişi başına düşen CO2 emisyonunu da büyük hızla artırmaktadır. Yapılan tüm çalışmalar, istatistikler,
araştırmalar ve teknolojik gelişmelere rağmen bu konunun önemi insanlar
tarafından halen anlaşılmış değildir. Televizyon reklamlarına bakıldığında
taşıtların CO2 emisyon değerleri yalnızca ekran altından hızla geçen küçük
puntolu yazılardan başka bir şey değildir. Bu nedenle taşıtlardan kaynaklanan CO2 emisyonunun minimize edilmesi için her geçen gün daha fazla
önemsenmesi gereken bir konu olarak görülmesi gerekmektedir.
Günümüzde otomotiv endüstrisindeki tasarımsal sıralama istisnai durumları olsa da çevre, ekonomi ve performans şeklindedir. Taşıt emisyonları kontrol teknikleri için sunulan yöntemlerin tamamı çevresel tasarım
ürünleridir. Bununla birlikte taşıt emisyonu kontrolü olarak insan faktörü
de büyük önem taşımaktadır. Sahip olduğumuz motorlu taşıtların ihtiya-
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ca göre kullanılması yakıt tüketimini azaltacağı gibi çevreye yaydığımız
toplam emisyonu da azaltacaktır. Ayrıca bir motorlu taşıt satın alırken iki
model arasında emisyon değerlerinin karşılaştırılması yine dolaylı olarak
toplam emisyonu azaltıcı bir etki oluşturacaktır. Günümüzde elektrikli taşıtlara olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Bununla birlikte elektrikli taşıtlara geçişte ara bir tercih olarak hibrit elektrikli taşıtlar da iyi bir tercih
olabilmektedir.
CO2 emisyonunun ekonomik etkisinin göz ardı edilmesi imkansızdır.
Taşıtların CO2 emisyon değerleri ekonomik olarak değerlendirildiğinde
karşımıza yakıt tüketimi olarak çıkmaktadır. Bu bakımdan
değerlendirildiğinde CO2 emisyonun kontrol altında tutulması ekonomik
olarak da bir iyileşme sağlayacağı söylenebilir.
Taşıt kullanımından kaynaklı ortaya çıkan CO2 emisyonunun çevresel
ve ekonomik etkileri taşıt sayıları göz önünde bulundurulduğunda
önemsenmesi gereken bir konudur. CO2 emisyonunun fazlalığı hem çevresel
hem de ekonomik olarak olumsuz bir ifade olduğuna göre ülkelerin yasal
bir zeminde CO2 emisyonunu azaltıcı bir takım önlemler alması şarttır. Bu
önlemler, CO2 emisyonuna göre vergilendirme, hibrit elektrikli ve elektrikli
taşıtlara teşvik, CO2 emisyon değerine ve taşıt kullanım sıklığına göre
ağaçlandırma zorunluluğu, kişi bazında satın alınan akaryakıta göre çeşitli
zorunluluklar şeklinde örneklendirilebilir.

BİBLİYOGRAFYA
Akaryakıt Tüketimi (07.03.2018). Erişim adresi: http://www.enerjiatlasi.com/
akaryakit-tuketimi/
AKIN, G. (2017). “Küresel Isınma, Nedenleri ve Sonuçları”. Ankara Üniversitesi Dil
Tarih ve Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46(2).
ALBERINI, A., et al. (2018). “The impact of emissions-based taxes on the retirement
of used and inefficient vehicles: The case of Switzerland.” Journal of
Environmental Economics and Management 88: 234-258.
ARABACI, E. (2014) “Dört Zamanlı Buji Ateşlemeli Bir Motorun Egzoz Isısı Geri
Kazanımı İle Altı Zamanlı Bir Motora Dönüştürülmesi Ve Motor Performans
Ve Emisyon Karakteristiklerinin İncelenmesi” Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Doktora Tezi.
BARLOW, T.J., Latham, S., McCrae, I.S., Boulter, P.G. (2009) A reference book of
driving cycles for use in the measurement of road vehicle emissions” TRL
publishing.
Dünya Popülasyonu. (07.03.2018). Erişim adresi: https://www.statista.com/
statistics/805044/total-population-worldwide/

360

MÜHENDİSLİK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

Dünya Taşıt İstatistikleri. (07.03.2018) Erişim adresi: https://www.statista.com/
statistics/281134/number-of-vehicles-in-use-worldwide/
Emisyon Vergi (07.03.2018). Erişim adresi: https://www.lta.gov.sg/apps/news/
page.aspx?c=2&id=08685840-d664-4713-9ccb-96dcd8936d08
HALDERMAN, J. D. (2015). Automotive Fuel and Emissions Control Systems,
Pearson Education.
HALDERMAN, J. D. (2015). Automotive Fuel and Emissions Control Systems,
Pearson Education.
HAO, L., et al. (2017). “Modeling and predicting low-speed vehicle emissions as a
function of driving kinematics.” Journal of Environmental Sciences 55: 109117.
İnsan Kaynaklı Karbondioksit (07.03.2018) Erişim adresi: https://micpohling.
wordpress.com/2007/03/27/math-how-much-co2-is-emitted-by-humanon-earth-annually/
JIANG, J. and D. Li (2016). “Theoretical analysis and experimental confirmation
of exhaust temperature control for diesel vehicle NOx emissions reduction.”
Applied Energy 174: 232-244.
Karbon ve Ağaç (07.03.2018) Erişim adresi: http://www.arborenvironmentalalliance.
com/carbon-tree-facts.asp
KELEN, F. (2014).” Effects of Motor Vehicle Emissions on Human Health and
Environment.” Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 19:8087. 5.
Küresel Taşıt Üretimi (07.03.2018). Erişim adresi: https://www.statista.com/
statistics/200002/international-car-sales-since-1990/
LUCKOW P., E. Stanton, B. Biewald, S. Fields, J. Fisher, F. Ackerman. (2014). CO2
Price Report. Synapse Energy Economics.
MICHEL, P., et al. (2017). “Optimizing fuel consumption and pollutant emissions
of gasoline-HEV with catalytic converter.” Control Engineering Practice 61:
198-205.
MİTROPOULOS, L. K. and P. D. Prevedouros (2015). “Life cycle emissions and
cost model for urban light duty vehicles.” Transportation Research Part D:
Transport and Environment 41: 147-159.
PULKRABEK, W. W. (2004). Engineering fundamentals of the internal combustion
engine, Pearson Prentice Hall.
TALBI, B. (2017). “CO2 emissions reduction in road transport sector in Tunisia.”
Renewable and sustainable energy reviews 69: 232-238.
Taşıt Emisyon Sınıfları (07.03.2018). Erişim adresi: https://www.fleetnews.co.uk/
cars/Car-CO2-and-fuel-economy-figures?CarType=&Manufacturer=ford
&Model=fiesta&CO2To=&EquaMpgFrom=&SortBy=EquaCO2&SortDes
c=false&FuelType=petrol

Tematik

361

TEIXEIRA, A. C. R. and J. R. Sodré (2018). “Impacts of replacement of engine
powered vehicles by electric vehicles on energy consumption and CO2
emissions.” Transportation Research Part D: Transport and Environment
59: 375-384.
Türkiye Çevre Protokolleri. (07.03.3018). Erişim adresi:http://izin denetim.cevreorman.
gov.tr/izin/AnaSayfa/birimler/uluslarasiKuruluslar/uluslararasiSozlesme
ProtokolAnls/TurkiyeninTarafOlduguUluslararasiCevreProtok.aspx?sflang=tr
UYUMAZ, A., Boz,. F., Yılmaz,. E., Solmaz, H., Polat, S. (2017) ”Taşıt egzoz
emisyonlarını azaltma yöntemlerindeki gelişmeler” Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Özel Sayı 1: 15-24..
XIE, F., et al. (2017). “Effect of external hot EGR dilution on combustion,
performance and particulate emissions of a GDI engine.” Energy conversion
and Management 142: 69-81.

Tematik

363

GIDA ANALİZLERİNDE MOLEKÜLER TEKNİKLER
MOLECULAR TECHNIQUES IN FOOD ANALYSIS
Şehnaz ÖZATAY1
ÖZET

Hızla büyüyen dünya nüfusuna bağlı olarak gıda maddelerine olan gereksinim
artmış, yüksek kalite ve çeşitlilikte gıdalara ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır.
Bu durum gıda kalite kontrol ve analizlerinin önemini giderek arttırmıştır. Bu
koşullar altında gıda güvenliğinin kontrol edilebilmesi için hızlı yöntemlere
ihtiyaç duyulmaktadır. Klasik olarak kullanılan yöntemler özellikle halk sağlığının
kontrolü açısından yetersiz ve yavaş kalmaktadır. Biyoteknolojinin ilgili olduğu
hemen her bilim dalında geliştirilerek kullanılan moleküler tekniklerin gıda
alanındaki kullanımlarında da hızlı ve kesin sonuçlar verdikleri görülmektedir.
Özellikle mikrobiyolojik analizlerde kullanımları gıda endüstrisinde en sık
rastlanan kullanım alanları arasında yer almaktadır. Bu metotlar, analizi
gerçekleştiren personelden kaynaklanabilecek hataların da önüne geçilmesinde
büyük fayda sağlamaktadır. İnsan sağlığı söz konusu olduğunda hata kabul etmeyen
bu analizler, bu yeni metotlar sayesinde daha güvenilir bir şekilde uygulanabilir
hale gelmiştir. Gıda endüstrisinde moleküler metotların kullanımlarını sadece
mikrobiyoloji alanındaki tespitler olarak değerlendiremeyiz. Tarladan sofraya
gıda güvenliğinin sağlanması bir zorunluluk olduğuna göre mümkün olan her
noktada bu metotlardan yararlanılması söz konusu olmaktadır. Bu doğrultuda
genetiği değiştirilmiş gıdaların tespiti, hayvansal ve bitkisel tür tayini, bazı gıda
bileşen ve kontaminantların belirlenmesinde de bu moleküler tekniklerden
yararlanılmaktadır. Bu anlamda kullanılan çok sayıda farklı moleküler teknik
mevcuttur.
Anahtar Kelimeler: Analiz, DNA, Gıda, Moleküler teknikler

ABSTRACT
Due to the rapidly increasing world population, the need for foodstuffs has
increased and there has been a need for high quality and diversified food. This has
increased the importance of food quality control and analysis. Rapid methods are
needed to control food safety under these conditions. Classically used methods are
inadequate and slow, especially in terms of controlling public health. It is seen that
the molecular techniques developed and used in almost every scientific discipline,
1
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where biotechnology is concerned, give fast and precise results in food applications.
Using them especially in microbiological analysis is the most common usage areas
in food industry. These methods have great benefit in avoiding errors that may be
happen from the personnel performance. In the context of human health, these
analysis, which do not accept errors, have become more reliable due to these new
methods. We can not evaluate the use of these molecular methods just in the food
industry as determinations in the field of microbiology. It is possible to use these
methods at every possible point since it is a necessity to provide food safety from
farm to fork, Also, these molecular techniques are used in detection of genetically
modified foods, identification of animal and plant species, and determination of
certain food components and contaminants. There are many different molecular
techniques used in this sense.
Keywords: Analysis, DNA, Food, Molecular techniques

Biyokimyasal Moleküller

Gıda maddelerinin tarladan veya çiftlikten başlayan hammadde üretimlerinin tüketiciye sunuluncaya kadar olan aşamalarında kimyasal yapılarının incelenmesiyle kaliteli ve güvenli gıdaların üretiminin de yolu açılmaktadır (Bilişli, 2012: 14). Metabolizma olaylarının anlatılması, kimyasal
enerji kazanmak için besin maddelerinin değişimi ve yıkımı ve hücreye
ait maddelerin oluşumu dinamik biyokimyanın başlıca konularıdır. Yapılar kimyasal olarak oluştuğundan değişiklikler de kimyasal reaksiyonlarla
ilişkilidir. Her şeyden önce proteinler ve nükleik asitler yaşayan hücrelerin
özellikle önemli unsurlarıdır (Telefoncu, 1992:13).
Bir elementin kimyasal özelliklerini gösteren en küçük parçası da atomdur. Atomlar birbirine kimyasal bağlarla bağlanarak molekülleri ve moleküler yapı bloklarını, onlarda hücreleri oluşturur. Kısaca tüm canlılık olaylarının gerçekleşmesini ve hassas bir seçicilikle düzenlenmelerini sağlarlar.
Karbon, oksijen, hidrojen ve azot, canlı maddenin yapısına en bol şekilde
katılan temel elementlerdir. Daha az miktarda bulunan diğer elementler;
sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, kükürt ve klordur. Ayrıca, metaller ve diğer başka elementler de yapıya katılır (Karaçalı&Deveci,
2010;1).
Tek hücreli canlılardan bitkiler, hayvanlar gibi gelişmiş organizmalara
kadar tüm canlıların yapısında bulunan ve varlıklarının devamını sağlamak için gerekli olan dört temel biyomolekül mevcuttur. Nükleik asitler,
karbonhidratlar, lipidler ve proteinler olarak bilinen bu moleküller yapısal
özellikleri ve fonksiyonlarına göre farklılıklar göstermektedir (Aran, 2010;
20).
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Nükleotidler, nükleik asitlerin (DNA=Deoksiribonükleik asit ve RNA=Ribonükleik asit) temel bileşenleridir. Bir hücrede bulunan her bir proteinin amino asit dizilimi ve her bir RNA molekülünün nükleotid dizilimi,
hücrenin kendi DNA’sı tarafından belirlenir. Bir protein ve RNA için gereksinim duyulan bilginin karşılığı olan nükleotid dizileri DNA’da bulunmaktadır. İşlevsel bir biyolojik ürünün (protein veya RNA) sentezi için gerekli
bilgiyi içeren DNA parçası, gen olarak isimlendirilmektedir (Yıldırım ve
ark, 2010;55).
Bu moleküllerden yola çıkılarak da gıdalarda yapılan belli başlı analizlere yön verilmektedir. Çünkü bu bileşenlerin yapılarında meydana gelen
değişimler ve farklılaşmaların belirlenmesi, gıdaların yapılarındaki değişim ve bozulma düzeylerinin belirlenmesine de olanak sağlayarak yapılan
analizlerin aslında temelini oluşturmaktadır.

Gıda ve Mikroorganizmalar
Gıdalarda bulunan başlıca mikroorganizma grupları bakteriler, mayalar, küfler ve virüslerdir. Bunların dışında bazı algler, protozoerler ve
makroparazitler de gıda mikrobiyolojisinin inceleme alanı içinde yer alan
diğer organizma gruplarıdır (Aran, 2010; 2).
Mikroorganizmalar; insanlar ve gıda sanayi için hem yararlı etkileri
hem de potansiyel bir tehlike olmaları bakımından oldukça önemli biyolojik oluşumlardır. Mikroorganizmaların en büyük grubunu bakteriler oluşturmaktadır. Bakterilerin çoğu zararsız olup, deri ve burun boşluklarında
koruyuculuk, sindirime yardımcı olma gibi etkileri yanında bazı spesifik
mikroorganizmalar gıda endüstrisinde peynir, yoğurt, fermente sucuk gibi
gıdaların üretiminde starter kültür olarak da kullanılmaktadırlar. Bununla
birlikte, gıda kaynaklı hastalıklar ve gıdalarda bozulmalara neden olduklarından insanlarda ve gıda endüstrisinde tehdit oluşturmaktadırlar (Bakırcı&Kayaardı, 2017;1).
Gıda mikrobiyolojisi laboratuvarlarında sonuçların güvenilir olması
için laboratuvar çalışma kurallarına eksiksiz uyulması gerekir. Bunların
en önemlisi de kullanılan bütün malzemenin sterilizasyonudur. Besiyerleri, çözeltiler, cam malzeme vb malzeme steril olmazsa bunlardan gelebilecek mikroorganizmalar gıdadan gelmiş gibi değerlendirilir. Örneğin
cam malzemede önceki deneyden bir mikroorganizma bulaşması kalmışsa,
yeni yapılan analizde de gıda örneği hijyenik kurallara uygun üretilse dahi
mikrobiyal üreme görülecek ve gıdanın hatalı değerlendirilmesine neden
olacaktır (Megep, 2008; 26). Moleküler yöntemlerle karşılaştırıldığında geleneksel metotlarda istatistiksel ve metodolojik hata olasılığı daha yüksektir
(Aran, 2010; 49). Geleneksel metotlar ile bakterilerin tespit edilmesinde
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ön zenginleştirme, seçici zenginleştirme, petrilere seçici ekim yapılması,
biyokimyasal tarama ve serolojik doğrulama gibi basamaklarını gerektirmektedir. Bu işlemler günlerce sürebilmektedir (Mandal ve ark., 2011; 88).
Modern gıda mikrobiyolojisi olarak adlandırabileceğimiz, biyokimya,
genetik ve metabolik mühendislik uygulamalarından faydalanılan çok
disiplinli bu alan, gıda güvenliği, gıda bozulması, gıda kalite özelliklerinin
geliştirilmesi (örneğin gıda katkıları), ileri tanımlama ve teşhis yöntemleri
gibi konuları kapsamaktadır. Mikroorganizma sayılarının belirlenmesinde,
mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyonlarında duyarlılıkları ve
kısa sürede sonuç alınabilmesi nedeniyle moleküler biyolojik yöntemlerin
önemi her geçen gün hızla artmaktadır (Aran, 2010; 15-49).
Her zaman yeni hızlı alternatif bir metoda geçiş yapılırken şu faktörler
göz önünde bulundurulmalıdır; doğruluk, validasyon, hız, otomasyon ve
bilgisayara geçiş, örnek matriksi, maliyet, basitlik ve yeterli alan (Mandal
ve ark., 2011; 99).

Gıdalarda Bulunan Mikroorganizmaların Moleküler Metotlar ile
Tespit Edilmesi
Gıda maddeleri ürün cinsine bağlı olarak ve ürünle ilgili kriterler dikkate alınarak mikrobiyolojik analizlere tabi tutulmaktadır. Bu kapsamda gıdalar, toplam mikroorganizma sayımı, bazı patojenik mikroorganizmalar,
koliform bakteriler, Echerichia coli, Enterobacteriaceae, maya ve küfler ile
mikrobiyal metabolitler yönünden incelemeye alınmaktadır (Aran, 2010;
7). Gelişen dünya konjoktüründe gıdaların ihracat ve ithalatındaki mobilite
hızı göz önüne alındığında, kontrol programlarında kullanılacak analitik
metotların hızlı ve güvenilir olmasının yanı sıra patojen mikroorganizmanın kontaminasyon düzeyi hakkında miktar bildirmesi büyük önem taşımaktadır (Aydın&Sudağıdan, 2016; 2). Bu amaçla en çok kullanılan spesifik, hassas ve hızlı metot PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu)’dur. Ancak
gıdanın yapısının kompleks olmasından dolayı ön zenginleştirme işlemine
gereksinim duyulmaktadır. Bu sayede sadece canlı hücreler sayılabilmektedir (Greiner&Konietzny, 2007;4).
Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR=Polymerase Chain Reaction), herhangi bir moleküler biyolojik uygulamada kullanılmak amacıyla DNA’nın
özgül bir bölgesinin çok sayıda kopyasının elde edilmesini sağlayan bir
tekniktir. PCR, temel olarak birbirini izleyen üç döngüden oluşur: (1) Çoğaltılacak DNA bölgesinin (kalıp DNA) yüksek sıcaklık derecelerinde denatürasyonu, (2) Özgül bir bağlanmaya olanak veren sıcaklıkta primerlerin
hedef DNA bölgesine bağlanması, (3) Bağlanan primer uçlarından DNA
polimeraz enzimi ile DNA sentezi (72 0C) (Biyogem, 2002; 26).
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Moleküler biyolojide çeşitli amaçlar için çoğunlukla saf DNA ile çalışmak gereklidir. Bu nedenle DNA saflaştırılması birçok moleküler çalışmada yapılması gereken ilk işlemdir. DNA saflaştırması işlemi temelde üç
aşamadan meydana gelir. (1) Hücre çeperi ve membranların parçalanarak
yüksek molekül ağırlıklı DNA’nın serbestleştirilmesi (2) Denatürasyon ve
proteoliz yoluyla DNA-protein kompleksinin çözülmesi (3) DNA’nın ortamdaki diğer moleküllerden ayrılması. İzole edilen DNA moleküllerinin
kökeni, miktarı, boyutu ve saflık dereceleri gibi çeşitli özellikleri değişik
tekniklerle saptanabilir. Bu amaç için en yaygın kullanılan yöntemler elektroforez ve spektrofotometrik yöntemlerdir. Günümüzde genellikle izole
edilen DNA’ların miktarlarının belirlenmesi ve saflık kontrolü için DNA
molekülünün spektrofotometrede maksimum absorbsiyon gösterdiği 260
nm dalga boyundaki absorbsiyon değerleri ölçülür ve buradan örnekteki
DNA miktarı hesaplanabilir (Biyogem, 2002;26-28).
PCR’ın bulunmasıyla, hasta örneklerinde, gıdalarda ve çevre örneklerinde virüs, bakteri ve parazitlerin tespit edilmesine yönelik diagnostik
testlerde bir patlama yaşanmıştır. Başlangıçta PCR’ın gerçekleştirildiği
cihaza (thermocycler) ilave olarak PCR ürünlerinin gözlemlenebilmesi
için bir etidyum bromür ile boyanan jel bazlı bir elektroforez sistemi ile
kamera düzeneğine de ihtiyaç duyulmaktaydı. Ancak, günümüzde florometre/fotometre düzeneğinin PCR cihazına entegegre edilmesiyle elde edilen Real-Time PCR ismi verilen cihazlarla reaksiyon sırasında çoğaltılan
amplikonların aynı anda tespit edilmesine imkan sağlayan çok daha hassas
cihazlar geliştirilmiştir (Maurer, 2011; 262). Bu cihazlar sayesinde gıdalarda bulunan mikroorganizmaların kantitasyonuna da imkan oluşmuştur
(Postollec, 2011; 854).
Diğer taraftan dendogram ve filogenetik ağaçlar şeklinde ifade edilen
çeşitlilik haritaları bakteri populasyonunu farklı taksonomik seviyelere ayırarak, doğal bir populasyonu sınıflandırmamıza da imkan sağlayan Pulsed
Field Gel Elentrophoresis (Atılımlı Alan Jel Elektroforezi) (PFGE) yöntemi, tekrarlanılabilirlik özelliğinin de yüksek olması bakımından moleküler
biyolojik yöntemler içerisinde birçok gram-pozitif ve gram-negatif bakteri ve mayaların tiplendirilmesinde “altın standart” olarak kabul edilen bir
yöntemdir (Aydın&Sudağıdan, 2012; 6). Bu sistemde elektroforetik göç bir
yöne doğru başlayıp, bir süre durur ve sonra 900lik bir açıyla ya da zıt yönde
birbiri ardına uygulanır (Yıldırım ve ark., 2010; 526).
Moleküler bazlı geliştirilen metotlar hem gıdalarda hem de sularda bulunan patojenik bakterilerin tespit edilmesine olanak sağlamaktadır. Geliştirilen protokoller ile en önemli patojen bakterilerden Salmonella spp.
ve Listeria monocytogenes bakterilerinin tespiti ve miktarlarının belirlenmesine imkan sağlanmıştır (Beneduce ve ark., 2007; 569). Bakteriyel gıda
patojenlerinin tespiti ve tanımlanmasında kullanılan moleküler metotlarda
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güvenilir sonuçların elde edilebilmesi için PCR’da kullanılan primerlerin ve
reaksiyon koşullarının doğru bir şekilde optimize edilmesi ve uygun örnek
hazırlamanın yapılması gerekmektedir (Rijpens&Herman, 2002; 984).
Sadece bakteriler değil gıdalarda bulunan küflerin de tespit edilmesinde
PCR metotlarından yararlanılmaktadır. Örneğin yapılan çalışmalar ile okratoksin-A üreten çeşitli küflerin PCR bazlı metotlar ile tespitinin mümkün
kılındığını göstermektedir (Hayat ve ark., 2012; 401). İnsan sağlığı ve beslenmesinde önem teşkil eden laktik asit bakterilerinin bulundukları fermente
süt ürünleri içinde Real-time PCR kullanılarak tespit edilmeleri ve miktarlarının belirlenmesinin de mümkün olduğu görülmektedir (Furet ve ark.,
2004; 197).
Gıda numuneleriyle yapılan analizlerde PCR sırasında inhibitör etkisi yapabilecek maddelere rastlanabilmektedir. Örneğin iyi yıkanmamış
bir meyve ya da sebze ile çalışılıyor ise üzerinden gelebilecek en basit bir
toprak kalıntısı reaksiyonumuzda inhibitör etkisi oluşturabilecektir. Bir
et numunesinin yapısında bulunan kan veya yağ yine PCR reaksiyonunda istenmeyen bir girişim oluşturabilmektedir (Maurer, 2011; 268). Yağlar,
polisakkaritler, polifenoller ve diğer ikincil bileşenler, proteinler ve nükleik asitler ile etkileşime geçerek inhibitör etkisi oluşturarak PCR analizi
sırasında büyük problemlere yol açabilmektedirler (Greiner&Konietzny,
2007;2). Nükleik asitlerin bu inhibitörlerden temizlenebilmesi için farklı
yöntemler geliştirilmiştir. PCR analizlerinin kalite kontrolü için internal
amplifikasyon kontrol buna örnek verilebilir. Real-time PCR sistemleri
hem patojen mikroorganizmaya ait araştırılan spesifik nükleotidin hem de
inhibitörün internal amplifikasyon kontrollerine ait sinyallerini ayırt edebilme özelliğine sahiptirler (Maurer, 2011; 269).
Çalışmalar göstermektedir ki kompleks yapısı bulunan gıda maddelerinde bu analizlerin sağlıklı ve kesin sonuç verebilir şekilde yapılabilmesinde en önemli husus etkili bir DNA ekstraksiyon uygulamasının yapılabilmesidir. Bu amaçla geliştirilmiş pek çok ticari kit bulunmaktadır (Pinto
ve ark., 2007; 76). Ayrıca ticari olarak diagnostik PCR test kitleri olarak
piyasaya sürülmüş Salmonella, Campylobacter, Listeria monocytogenes, Escherichia coli O157:H7, Enterobacter sakazakii, Staphylococcus aureus ve
Norovirüs tespit kitleri de bulunmaktadır (Maurer, 2011; 260).
Bakterilerin mutasyona uğramayan genlerinde görülen farklı yapıların
listelenmesi yaklaşımıyla MLST (Multi-Locus Sequence Typing-Çoklu Lokus Dizilim Tiplendirmesi) yöntemi mevcuttur (Çetinkaya&Ayhan, 2012;
56). Farklı laboratuarlar ve coğrafi bölgelerden elde edilen izolatların karşılaştırılmalarında bir referans yöntem olarak kullanılmaktadır. Dezavantajı
yoğun laboratuvar çalışması gerektirmekte ve çoğunlukla referans veya araştırma laboratuvarlarında uygulanabilmektedir (Aydın&Sudağıdan, 2012; 7).
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Bazı farklı araştırmalara duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmiş
yöntemler de bulunmaktadır. 16S rDNA klonlama yöntemi mikrobiyal
ekoloji alanında en çok kullanılan yöntem olarak bilinmektedir. Bakterilerde taksonomik amaçla en çok kullanılan DNA kısmı 16S rDNA genidir (Aydın&Sudağıdan, 2012; 7). 16S rDNA geni bakterilerde ortak olarak
bulunur ve bu nedenle bakteriler arasındaki ilişkilerin belirlenmesini sağlar (Çetinkaya&Ayhan, 2012; 58). MALDI-TOF (Matriks Assisted Laser
Desorption/Ionization-Time of Flight) yöntemi ise proteinler, peptidler ve
şekerler gibi biyo-moleküllerin ve eski iyonizasyon yöntemleri ile iyonize
edildiğinde kırpılıp parçalanmaya eğilimli olan polimerler, dendrimerler
gibi büyük organik moleküllerin analizine olanak sağlayan, kütle spektrometresinde kullanılan hassas bir tekniktir (Aydın&Sudağıdan, 2012; 7).
Analizde elde edilen spektrumlar mikroorganizmaların tanımlanmasında
kullanılmaktadır. İncelenmek istenen mikroorganizmaya ait koloni doğrudan hedef noktasının üzerine yayılır ve matriksle kaplanır. Meydana gelen
kütle spektrumları, ilgili yazılımla incelendikten sonra kayıtlı profillerle
karşılaştırılır. Türlerin bu teknik ile tanımlanması, günümüz standart immünolojik ve biyokimyasal yöntemlerden daha güvenilir ve ucuz olmasından kaynaklanmaktadır (Çetinkaya&Ayhan, 2012; 59).

Bitki Biyoteknolojisi ve Genetik Modifiye Gıdalar
Genetik, 1860’lı yıllarda Gregor Mendel’in yaptığı bir seri araştırmalar
sonucu gen olarak adlandırılan biyolojik etmenlerin varlığını göstermesiyle başlamıştır. Basitçe ifade edersek genetik, genler üzerine çalışmaktır
(Yıldırım ve ark, 2010; 1).
Bitki biyoteknolojisinin ilk uygulama alanları herbisitlere, böceklere ve
virüslere dayanıklı bitkilerin geliştirilmesi yönünde olmuştur. Son yıllardaki araştırmalar ise stres şartlarına dayanıklılık, kalitenin iyileştirilmesi
ve insan tedavisinde kullanılan ürünlerin bitkiler tarafından üretimi üzerine yoğunlaşmıştır (Özcan ve ark, 2001;11). Günümüzde hem tek çenekli
hem de iki çenekli grubuna ait bitki türlerine; bitki, hayvan, insan ve virüs
genleri ile laboratuvarda geliştirilmiş sentetik genlerin aktarımı başarıyla
yapılabilmektedir. Bitki hücrelerinin transformasyonu için kullanılan teknikler, nükleik asitlerin sırasıyla bitki hücre duvarından, plazma ve nukleus
zarından geçerek hücrenin canlılığına zarar vermeyecek şekilde geliştirilmiştir. Agrobacterium tumefaciens ve A. rihizogenes gibi doğal vektörler çok
sayıda iki çenekli bitki türüne başarıyla gen aktarımı için kullanılmaktadır.
Agrobacterium’a dayalı gen aktarım sisteminin etkin bir biçimde kullanılamadığı bitki türlerine gen aktarımı için çoğunlukla doğrudan gen aktarım
yöntemleri kullanılmaktadır. Doğrudan gen aktarım teknikleri arasında
en yaygın olarak kullanılan yöntemler; kimyasal yöntem, elektroporasyon,
mikroenjeksiyon ve biyolistik (partikül tabancası veya bombardımanı)’dır.
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Tarla testleri aşamasına gelmiş birçok transgenik bitki, ticari gereksinimler
nedeniyle herbisitlere veya patojenlere karşı dayanıklı olanlardır (Özcan
ve ark, 2001;162-189). Transgenik ürünler en çok mevzuatı yapılan ve test
edilen bitkilerdir. Mevzuatların çoğu biyogüvenlik konularındaki endişelere cevap vermek için yapılmıştır. Biyogüvenlik endişeleri ile ilgili iki alan
bulunmaktadır. Gıda güvenliği ve çevresel güvenlik. Bunların her birinin
mevzuatlarda bölüm karşılığı bulunmaktadır (Öktem&Yücel, 2012; 291).
Sadece gen aktarma değil gen çıkarma işlemi yapılarak da transgenik bitkiler üretilebilmektedir. Gen çıkarma ile üretilen olgunlaşması-geciktirilmiş
domatesler pazarlama için onaylanan ilk genetik olarak değiştirilmiş tam
besinler arasındadır (Bardakçı ve ark, 2013; 341).
Bu bitkilerden elde edilmiş veya bu bitkilerden elde edilmiş gıda bileşenlerini içeren gıdalar “Genetik Modifiye Gıdalar” veya “GDO (Genetiği
Değiştirilmiş Organizma)’lı Gıdalar” olarak adlandırılmışlardır. GDO genetik özellikleri doğal olmayan yollar ile değiştirilmiş bitki, hayvan ve mikroorganizmalar şeklinde tanımlanmaktadır (Aran, 2010; 416). İlk olarak
genetik modifiye gıdaların tespiti 1993 yılında PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) bazlı bir metot ile gerçekleştirilmiştir. Bu tarihten sonra birçok
PCR bazlı metot genetik modifiye gıdaların tespitinde kullanılmaya devam
etmiştir (Greiner ve ark., 2007). Bir numune içerisinde bulunan GDO miktarının tespit edilmesinde bir çok konvansiyonel ve multipleks (çoklu) PCR
yönteminden yararlanılmıştır. Multipleks PCR yöntemi ile aynı anda birkaç GDO bileşenin tespit edilmesi mümkün olmaktadır (Leimanis ve ark.,
2006). Multipleks PCR farklı hedef DNA dizilerine uygun primer çiftleri
kullanılarak gerçekleştirilir (Biyogem, 2002; 31). GDO’lu gıdaların tespit
edilmesinde aynı zamanda DNA çipleri olarak da adlandırılan mikroçipler (Microarrays) kullanılmaya başlanmıştır. Aynı anda çok sayıda GDO’yu
tespit etmeye yarar. Bu yönteme duyulan ihtiyaç Avrupa Birliği düzenlemeleri gereği GDO’lu gıdaların etiketleme zorunlulukları doğrultusunda
oluşmuştur (Leimanis ve ark. 2006).
Yurt dışında piyasaya sürülmüş olan transgenik tohumları barındıran
GDO’lu ürünlerde ticari olarak bulunan ve gen aktarımının göstergesi olan
genetik materyallerden Karnabahar Mozaik Virüsüne ait 35S promotor ve
Agrobacterium’a ait NOS terminatörü hedef bölge alınarak tespit yoluna gidilmektedir (Greiner ve ark., 2007; 3). Bu analizlerde yanlış-negatif sonuç
elde edilmesinin önüne geçilmesinde en önemli husus, yeterli miktar ve
kalitede DNA elde edilebilmesi ve bunun için de yeterli miktarda örnek
materyalinin bulunmasıdır. Bu nedenle, rutin analizlerde en uygun test
porsiyon miktarı maksimum 1-5 gramdır (Terry ve ark., 2002;1). Hedef
bölgelerin bulunmadığı ürünlerde GDO’nun tespit edilmesi zorlaşmaktadır. Çünkü, bu durumda aktarılan bölgeye veya yeni bölgenin entegre
olduğu yakın bölgelerin sekanslarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilginin
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de bulunmadığı durumlarda GDO varlığının tespiti imkansız olmaktadır
(Greiner&Konietzny, 2007;1).
Bitki biyoteknolojisi, nispeten kısa ticari yaşamında fazlaca protestolara
neden olmuştur (Öktem&Yücel, 2012; 343). Genetik modifikasyon uygulamaları ile gıda teknolojisinde çok önemli gelişmeler kaydedilmesine rağmen toplumun çeşitli kesimlerinde genetik modifikasyon uygulamalarına
tepkiler de vardır. Bu ürünlere ve teknolojiye olan tepkileri kontrol altına
almak ve bu teknolojinin uzun vadedeki olası tehlikelerinden korunmak
için güvenilir yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır (Aran, 2010;
443). Türkiye’de 29.05.2014 tarihli “GDO Yönetmeliği ile ilgili basın açıklaması”nda “Türkiye’de GDO’lu hiçbir gıda ürününün üretimine ve satışına
izin verilmemektedir” şeklinde belirtilmiştir (www.tarim.gov.tr, 2014).

Hayvansal ve Bitkisel Tür Tayinleri
Örneğin, gıda örneklerindeki et türlerinin tespit edilmesi, et ürünlerinde soya varlığının tespit edilmesi veya buğday unu içermediği belirtilen
gıdalarda buğday unu varlığının tespit edilmesi bu tespitler arasında sayılabilir. Bu gereksinim Yahudilerde “koşer” ve Müslümanlarda “helal” belgesi
gibi dini şartlar doğrultusunda tüketicilerin taleplerine istinaden oluşmuştur (Greiner&Konietzny, 2007;6). Özellikle yakın hayvan türlerine ait etler
arasında (koyun-keçi, hindi-tavuk vb.) yanlış-pozitif reaksiyonların oluşması ile ısıl işlem görmüş et ürünlerinde proteinlerin denatürasyonu sonucu istenilen sonuçların elde edilmesini güçleştirmesi gibi sorunlar PCR
tekniğinin bu amaçla sıklıkla kullanımına olanak sağlamıştır (Aydın&Sudağıdan, 2016; 4). PCR denemelerinde yüksek hassaslık yakalayabilmek
için genomda yüksek kopya sayısı olan genler hedef olarak seçilmelidir. Bu
genler, rDNA (5S, 12S, 18S) genleri veya mitokondriyal DNA (sitokrom C)
genleridir (Greiner&Konietzny, 2007;5).

SONUÇ
Son yıllarda yapılan çalışmalar; gıdalarda bulunan ve bahsi geçen biyokimyasal bileşenler üzerinden gerçekleşebiliyorlar ise yapılacak analizlerde
geliştirilen moleküler bazlı tekniklerin yavaş yavaş konvensiyonel olarak
kullanılan klasik metotların yerini alacağı gerçeğini göstermektedir. Özellikle insan sağlığının öncelikli önem teşkil ettiği durumlarda araştırmalar,
analizlerin seçiminde hızlı, güvenilir ve kesin sonuçlar veren yöntemlerin
seçilmesinin gerekliliğine işaret etmektedir. Konu ile ilgili yapılan bilimsel
çalışmalar, mevcut bu metotların iyileştirilmesi ve rutin olarak kullanılmalarına olanak sağlanabilmesi için üzerinde çok daha fazla önem gösterildi-
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ğini bizlere sunmaktadır. Bu doğrultuda her geçen gün yeni bir moleküler
bazlı çalışmanın eklendiği gözlenmektedir. Yakın gelecekte bu metotların
giderek ticarileşmesi ile çok hızlı tanımlama yapabilen sistemlerin gıda sektöründe hayat bulacağı bir gerçektir.
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OSMANLI DEVLETİ’NDE PETROL ARAMA VE ÜRETİM
FAALİYETLERİ
OIL SEARCH AND PRODUCTION ACTIVITIES IN
OTTOMAN GOVERNMENT
Adil ÖZDEMİR1, Alperen ŞAHİNOĞLU2,
Derviş BAŞA3, Erdal DURSUN4
ÖZET
Bu çalışmada, Osmanlı Devleti’nin petrol imkânlarının araştırılması ve üretimi sürecinde yaşanan bütün aşamalar, gün ışığına çıkmış mevcut belgeleriyle ve
sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmeye çalışılmıştır. Osmanlı Devleti’nin petrol
arama ve üretim çabalarının tarihsel seyrini ve karşılaşılan durumları tespit etmede, süreci sanılanın ötesindeki literatür ve arşiv bilgilerini de katarak konuyla
ilgilenecek mühendis, siyasetçi ve araştırmacılara da daha kapsamlı bir araştırma
çerçevesi sunulması amaçlanmıştır. Ayrıca, Osmanlı Devleti’nde petrol arama ve
üretim faaliyetleri konusunda yaşanan gelişmeleri, çelişkili sonuçlar ve nedenlerini de ortaya koyabilmiş olmak hedeflenmiştir. Neden ve niçin soruları bol olan
ve günümüzdeki kamuoyu kanaatlerinin de pek ikna olmadığı “Türkiye’nin Petrol
Zengini Olmayan Bir Ülke” olduğu iddiasına dayanak oluşturacak veya bu iddiayı çürütecek hususlar derinlemesine araştırılmıştır. Şüphesiz ki bu konunun öncel
muhatabı, Osmanlı Devleti’dir. Çalışma, Osmanlı Devleti’nin petrol arama ve üretim çalışmalarını belgeler üzerinden değerlendirme fırsatı sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Petrol arama ve üretimi, Osmanlı devleti, Türkiye’nin
petrol ve doğalgaz potansiyeli

ABSTRACT
In this study, all stages of the Ottoman Empire ‘s exploration and production of
oil resources were tried to be evaluated together with the present day documents
and their results. It was aimed to present a more comprehensive research
framework for the engineers, politicians and researchers who will be interested in
the subject by adding the literature and archive information beyond the thought
of the process, while determining the historical course of the oil exploration and
production efforts of the Ottoman State. Moreover, it was aimed to be able to reveal
1 Adil Ozdemir Danışmanlık, Ankara, Türkiye, adilozdemir2000yahoo.com
2 Istanbul Rumeli Üniversitesi, Istanbul, Türkiye
3 Başbakanlık Devlet Arşivleri Gen.Müd. Osmanlı Arşivleri Dairesi, İstanbul,
Türkiye
4 Istanbul Rumeli Üniversitesi, Istanbul, Türkiye
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the developments, contradictory results and causes of the oil exploration and
production activities in the Ottoman State. Why and why has plenty of questions
and present have little to convince the public that the convictions of “Turkey’s NonOil Rich Country” will form the basis for that claim or to refute these allegations
have been investigated in depth issues. There is no doubt that this subject was the
predecessor of the Ottoman Empire. The study offers the opportunity to evaluate
the Ottoman State’s oil exploration and production works through documents.
Keywords: Oil exploration and production, the Ottoman Empire, Turkey’s oil
and gas potential

1. GİRİŞ
Bir uç beyliği iken üç kıtaya hâkim bir güç haline gelen Osmanlı Devleti, geniş bir coğrafya üzerinde varlığını uzun süre devam ettirmeyi başarabilmiştir. Osmanlı Devleti’nin hakimiyetindeki bu coğrafyanın, yeraltı kaynakları bakımından zengin olduğu ve ham petrolün günlük hayatta
kullanıldığı bilinmektedir. Osmanlı Devleti’nde ham petrol sarfiyatının
denizcilik faaliyetlerine paralel olarak arttığı görülür. Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde, Osmanlı Devleti’nde petrol kullanımıyla ilgili birtakım
bilgiler yer almaktadır. Seyahatname’de, İstanbul esnafından kalafatçıların
geçit törenlerindeki durumlarından bahsedilirken “Bunlar pürsilah kızaklar üzerinde gemileri kalafat ederek ellerinde tokmakları, malaları, malahtaları, arkalarında zift ve katran ile bulaşık elbiseler giyerek geçerler.” şeklinde ifadelere yer verilmiştir (Evliya Çelebi, 1972b). Petrol çıkarılmadan
önce petrol bölgelerindeki sızıntılardan yöre halkının istifade ettiği görülür. XIX. yüzyılın sonlarında, Tercan ve Van Gölü’nde petrol bulgularına
rastlanılmasıyla birlikte bölgede arama-işletme imtiyazı elde etmek üzere
talipliler ortaya çıkmıştır (BOA, Y.EE, 132/3: Kürzot’taki petrol kuyularını
işletmek için Galip Paşa’nın talebi; BOA, İ.MMS, 160/1331 Ra 76: Van’daki
petrol işletmesinin Müşir Fuat Paşa’ya verildiğine dair irade).
Osmanlı Devleti’nde, petrol yataklarının işletilmesine yönelik ilk imtiyaz, 1640’ta IV. Murat tarafından Kerküklü bir Türkmen ailesine verilmiştir. Bu imtiyazla birlikte Neftçizade ailesi, Kerkük civarındaki Baba Gurgur petrol yatağının işletilmesi hakkını eline almıştır. Neftçizadelerin bu
imtiyazı almalarında, Baba Gurgur’dan çıkardıkları ham petrolü 1638’de
Bağdat Seferi’ne giden Osmanlı ordusuna vermeleri etkili olmuştur. Bahsi
geçen maden yatağı ile ilgili olarak Sultan I. Abdülhamid’in 1782 tarihli bir de emri bulunmaktadır (BOA,A.,DVNS.AHK.DB.d,4/42). Kendileri
dışında bazı kimselerin petrol yataklarına müdahalelerini şikâyet konusu
haline getirerek Sadaret’e taşıyan Neftçizade ailesinden İsmail, Mehmet,
İbrahim ve Hüseyin adlı şahıslar Baba Gurgur’daki petrol yataklarının işletilmesi ile ilgili olarak önceki fermana atıfta bulunan ikinci bir hüküm
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çıkarılmasını sağlamıştır. Bu şahıslar, Divan-ı Hümayun’a bir dilekçe vererek Kerkük sancağındaki Baba Gurgur petrol madeni yatağının işletilmesi
hakkının kendilerine ait olmasına rağmen, buranın bazı yabancı kimseler
tarafından işletilmek ve ellerinden alınmak istendiğini ileri sürmüşlerdir.
Yapılan tahkikattan sonra şikâyet sahiplerinin haklı oldukları anlaşılmıştır
(BOA,A.,DVNS.AHK.DB.d,4/42; 1640 tarihli fermana arşiv çalışmalarında
şu ana kadar ulaşılamamıştır (Başa, 2013).
Sanayi devriminin gerçekleşmiş olduğu bir ülke olan Amerika, ilk önce
kendi ülkesinin muhtelif yerlerinde petrol çıkaracak, yetmeyecek, dünyanın her yerinde petrol aramaya başlayacaktır. Hatta o sırada, tüm dünyadaki petrol gelişmelerini de takip etmekteydiler. Osmanlı Devleti’nin Washington şehbenderliğinden gönderilmiş iki belge, bu konuda açıkça bilgi
vermektedir. 1884 ve 1887 yıllarına ait bu belgelerden ilkinde Amerika’nın,
İngiliz Hindistan’ının kuzeybatısında Guelth yakınlarında Sibi’de petrol
kaynakları bulduğunu ve Hindistan hükümetinin kazı malzemelerini bölgeye gönderdiği haberinin gazetelerde yer aldığı bildirilmektedir. Üstelik,
bu gazetelerin Sibi petrolleri çıkarıldığı takdirde, Kafkas petrollerine rakip
olacağına dair öngörüler yer almaktadır. İkinci belgede de, ABD hükümetinin Kafkas petrollerine karşı mücadelesi ve Kızıldeniz ile Hazar Denizi
etrafındaki petroller için ABD’nin tutumu hakkında bilgi verilmektedir.
Anlaşılacağı üzere, daha motorlu taşıtların yeni yeni icat olduğu, petrolün
yakıt olarak da kullanılmaya başlandığı en erken dönemde bile büyük devletler çok ilerisi için planlar yapmışlar ve öncelikle kaynakları kontrol altına
almayı hedeflemişlerdir (BOA, HR.SYS, 58/32: Sibi’de petrol bulunduğuna dair haberler ve gazete yorumlarını içeren elçilik yazısı; BOA, HR.SYS,
69/5: Kızıldeniz’de bulunan petrol yataklarına dair değerlendirmeler).

2. OSMANLI DEVLETİ’NİN PETROL ARAMA VE ÜRETİM
FAALİYETLERİ
Osmanlı Devleti, sanayileşmiş bir ülke olmadığından petrolünü de kendisi çıkarıp kullanamamıştır. Hem petrol üretimi için altyapı, hem de üretim sonrası kullanacak iş kolları yoktu. Bu yüzden de, bu değerli maden
yabancıların işletmesini aldığı bir sektör olmuştur. Ancak bir sorun vardı:
Osmanlı’nın maden kanunları yabancı ülke vatandaşlarına maden imtiyazı
verilmesini engellemekteydi. Fakat, yabancılar maden imtiyazını alan şirketlere ortak olabiliyordu (Düstur, Tertip: I, Cilt: II, s. 321). Bu nedenledir
ki, ülke genelinde petrol imtiyazını önce Osmanlı vatandaşı alıyordu. Sonra
da, bu imtiyaz yabancıların ortak olduğu bir şirkete veriliyordu. Ülke genelinde imtiyazı verilen veya imtiyaz başvurusu yapılan petrol yatakları;
Anadolu, Balkanlar ve Mezopotamya olarak üç bölge halinde görülmektedir (Özbil, 1980).
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2.1. Anadolu’daki Petroller
2.1.1. İskenderun Petrolleri
Osmanlı sınırları içerisinde petrol kuyusu işletme imtiyazı talep edilen
ve resmi olarak ilk petrol imtiyazının verildiği yer İskenderun olmuştur.
Osmanlı Devleti’nin sınırları içerisinde, Halep vilayetine bağlı bir kaza
olan İskenderun’un Kabaev Nahiyesine bağlı Çengel köyü sınırları içerisinde petrol keşfedilmiştir (Bostan, 1990). Bu saha coğrafi olarak, bugünkü
İskenderun’un Uluçınar kasabasına bağlı Kepirce köyüdür. Modern anlamda, petrol arama ve işletme imtiyazının özel bir şahsa verilmesinin Osmanlı
Devleti’nde ilk örneği olmasından dolayı, bu imtiyaz ayrı bir önem arz etmektedir. Bundan sonraki benzer imtiyazlarda da, bu imtiyazın metni esas
alınarak şartname ve mukavelename hazırlanacaktır. Osmanlı arşiv belgelerine göre, Devair-i Askeriye müteahhitlerinden Ahmet Necati Efendi adına
verilen bu imtiyaz, hem askeriye ile yakından ilgili birisine verilmesi hem
de bugünlerdeki petrol kavgalarının en yoğun yapıldığı Doğu Akdeniz Bölgesinde yer alması açısından ilginçtir (Gölgeçen, 2011). Daha öncesine ait
benzer bir petrol madeni imtiyazı olmadığından, devletin çeşitli organları
bu konuyu enine boyuna incelemiştir. Mevcut maden nizamnamesi doğrultusunda bir ön sözleşme hazırlanmıştır. Daha sonraki petrol imtiyazlarına da emsal teşkil edeceğinden devletin üst kademelerinde detaylı olarak
incelenen bir sözleşme oluşturulmuştur. Bu tarihlerde, sadece devlet topraklarında değil Padişahın özel mülkü sayılan Hazine-i Hassa topraklarında da petrol bulunmaktaydı. Yoğun olarak petrol bulunduğu tespit edilen
araziler de bu özel hazineye aktarılmaktaydı. Özellikle, Musul ve çevresindeki maden yatakları 6 Şubat 1889’da çıkarılmış olan bir irade ile Padişah
mallarından sayılmaktaydı (BOA, İ.DH, 1121/87615: Musul vilayetindeki
petrol yataklarının Hazine-i Hassa’ya verildiğine dair irade). Dolayısıyla,
bundan bir ay kadar sonra 23 Mart 1889’da Şura-yı Devlet’te görüşülen imtiyaz meselesi oldukça önemliydi. Maden imtiyazı ve işletmesi burada uzun
uzadıya görüşülmüştür. Sonuçta, ortaya 17 maddelik bir imtiyaz sözleşmesi
çıkmıştır (BOA, İ.MMS, 105/4493, Belge No: 3: Ahmet Necati Efendi’ye verilecek olan İskenderun petrol imtiyazı için sözleşme müsveddesi). Maden
imtiyazı ve işletmesi sözleşmesinde, ilk madde imtiyazın 75 sene müddetle
verildiğini belirtmekteydi. Haritada tam yerinin gösterildiği, sınırlarının
çizildiği açıkça ifade edilmiştir. Haritaya, arşiv çalışmalarında şu ana kadar
ulaşılamamıştır (Başa, 2013). İlk madde ile yer-zaman sınırlaması yapılmıştır. İkinci maddede, madenle ilgili yapılacak işlerin konuyla ilgili mühendisine maddeler halinde bildirilmesi, kazı işlerinin maden mühendisinin
kontrolünde olması gerektiğini belirtmektedir. Böylece, kazı işlerinde tedbirsiz hareketin önlendiği görülmektedir. Diğer maddeler ise, imtiyaz için
ödenmesi gereken vergileri, ayrıca gelir vergisi ve imalathane çevresinin
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güvenlik ve temizliğini, bununla birlikte imalathanenin yol ve çeşmelere en
az 150 metre uzaklıkta olması gerektiğini düzenlemektedir. Bu imtiyazın
yine aynı bölge içinde başka bir maden imtiyazını içermediğini, gelir beyanının zamanında verilmediği takdirde ödenmesi gereken cezaları, üretilen
petrolü ihraç edildiği takdirde alınması gereken vergileri, imtiyaz sahibinin
isterse taşıma kolaylığı için sahile kadar boru döşeyebileceğini ve askeri
durumlarda imtiyazın durdurulabileceğini içeren maddeler yer almaktadır
(BOA, İ.MMS, 105/ 4493, Belge No: 3: Ahmet Necati Efendi’ye verilecek
olan iskenderun petrol imtiyazı için sözleşme müsveddesi).
Ahmet Necati Efendi ile yapılması planlanan mukavelename, 7 Mayıs
1889’da Meclis-i Vükela’da görüşülmüştür. Şura-yı Devlet tarafından hazırlanmış olan metindeki vergi muafiyetine itiraz edilmiştir. Şartname içerisinde altıncı madde olarak ele alınan konu, Şura-yı Devlet’e iade edilmiştir
(BOA, İ.MMS, 105/ 4493, Belge No: 1: Ahmet Necati Efendi’ye verilecek iskenderun petrol imtiyazı için Şuray-ı Devlet Tanzimat Dairesinin görüşü).
Özellikle bu maddede ihracatın önüne vergilendirilmek suretiyle engel konulması, buna karşılık üretilen petrolün yurt içinde vergisiz olması oldukça
ilginçtir. Bu konuda devletin yapmak istediği, vatandaşlarına ucuz mal kullandırmak mı yoksa gelirlerini artırmak için bulduğu fırsatı kaçırmamak
istemesi midir anlaşılamamaktadır. Kendilerine geri gelen bu mukavelename için itirazı haklı bulan Şura-yı Devlet, 12 Haziran 1889 tarihli oturumunda 6. maddeyi düzenleyerek imtiyaza konu olan maden için ihracat
vergisinin alınmasına karar vermiştir (BOA, İ.MMS, 105/4493, Belge No:
2: Meclis-i Vükelanın Ahmet Necati Efendi’ye verilecek İskenderun petrol
imtiyazı için sözleşmeyi yeniden düzenlediğine dair kararname).
On altı asıl ve bir özel maddeden oluşan yeni sözleşme metni, Meclis-i
Vükela’da da kabul edilmiş ve Sadaret’e gönderilmiştir. 13 Haziran 1889’da
Sadrazam Kamil Paşa imzasıyla durumu kısaca özetleyen yazı Padişaha arz
edilmiştir. Hemen ertesi gün 14 Haziran 1889’da, Padişah tarafından iradenin kabul edildiği Mabeyn Serkatibi tarafından ilan edilmiştir (BOA, İ.MMS, 105/4493, Belge No: 9: İskenderun petrol imtiyazının Ahmet Necati
Efendi’ye verildiğine dair irade. İrade tarihinin Miladi tarihe çevrilmesinde
Hicri tarih esas alınmıştır. Gömlek içindeki belgelerde hem hicri hem de
Rumi tarih birlikte yazılmıştır. Tarih çevirme kılavuzuna bakıldığında 9
nolu irade haricindeki tüm tarihler birbirini tutar iken bu irade yazılı olan
15 Şevval 13061 Haziran 1305 tarihleri birbirini tutmamaktadır. Tarih çevirme kılavuzunda 15 Şevval 2 Hazirana tekabül etmektedir. Bize göre bu
farklılığın sebebi; Hicri takvimde gün dönümü akşam vakti, Rumi tarihin
gündönümü ise gündüz olmasından olabilir. Diğer bir nokta ise; bu konuda Bostan (1990) makalesindeki 14 Haziran 1899 tarihinin de baskı hatasından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir). İmtiyaz sözleşmesinin
irade-i seniyye ile onaylanmasından iki hafta sonra 23 Haziran 1889’da
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Divan-ı Hümayun emri verilmiştir (BOA, A.DVNS. İMTZ.d, 2/140-141:
Ahmet Necati Efendi’ye verilen İskenderun petrol imtiyazının deftere kayıt
edilmesi). Artık, tüm resmî işlemler yerine getirilmiş faaliyet aşamasına geçilmiştir. Bu süreç içerisinde, İskenderun petrolleri imtiyazı için Ankaralı
Kostaki Yorgiyadis adında bir şahsın itiraz ettiği görülmektedir. Yorgiyadis,
bu keşfi kendisinin yaptığını belirterek imtiyazın kendisine verilmesini talep etmiştir (BOA, İ.MMS, 105/4493, Belge no: 6: Dilekçe ekinde bulunan
Kostaki Yorgiyadis’in İskenderun petrol imtiyazına müracaat kronolojisi).
18 Mart 1889 tarihli bir arzuhale göre Kostaki Yorgiyadis, İskenderun’da
amyant madenini keşfettiği sırada uzun yıllar önce henüz kimse petrolü
bilmez iken burada petrol madenini de keşfettiğini, İsmail Hakkı Paşa ve
Osman Efendi vasıtasıyla saraya müracaat ettiğini bildirmiştir. Ancak, karşılaştığı bazı aksilikler nedeniyle müracaatına devam edemediğini, şimdi
bu imtiyazın başkasına verileceğini öğrendiğinden imtiyazın iptal edilerek kendisine verilmesini istemiştir (BOA, İ.MMS, 105/ 4493, Belge No: 5:
Ahmet Necati Efendiye verilecek olan İskenderun petrol imtiyazına itiraz
ederek bu imtiyazın kendisine verilmesini talep eden Kostaki Yorgiyadis’in
dilekçesi). 5 Nisan 1889’da benzer içerikli arzuhal tekrar sadrazama verilmiştir. Bu arzuhalde imtiyazın Ahmet Necati Efendi’ye verileceğini haber
aldıklarını söyleyerek isim konusunu düzelttikleri gibi bir ek belge ile kendi
müracaatının kronolojik sıralamasını sunmuşlardır. Buna göre, kendi müracaatını 14 Kasım 1881’e kadar götürmektedir (BOA, İ.MMS, 105/4493,
Belge no: 6: Dilekçe ekinde bulunan Kostaki Yorgiyadis’in İskenderun petrol imtiyazına müracaat kronolojisi). Kostaki Yorgiyadis’in bu itirazı ve müracaatı dikkate alınmamakla birlikte itiraz dilekçesi, Ahmet Necati Efendi’nin imtiyaz iradesindeki belgelerle beraber muhafaza edilmiştir (BOA,
İ.MMS, 105/4493: İskenderun Petrol imtiyazının Ahmet Necati Efendiye
verildiğine dair irade). Ahmet Necati Efendi, İskenderun petrol imtiyazını aldıktan bir müddet sonra bu imtiyazını tüccar Hasan Tahsin Efendi’ye
devretmiştir (BOA, İ.MMS, 113/4831: Ahmet Necati Efendi’nin sahip olduğu İskenderun Petrol imtiyazının devrine dair irade). Petrol arama, kuyu
açma ve işletme göründüğü kadar kolay değildi. Güçlü bir sermaye ve sabır
gerekmekteydi. Üstelik maden yasası gereği fermanın verildiği 14 Haziran 1889’dan itibaren iki yıl içerisinde kuyuların açılması gerekmekteydi.
Aksi takdirde imtiyazın (BOA, A.DVNSIMTZ.d, 2/140-141: Ahmet Necati
Efendi’nin sahip olduğu İskenderun petrol imtiyazının devrine dair iradenin defter kaydı) iptaline karar verilecekti.
Hasan Tahsin Efendi, aldığı imtiyazı yeni kurulacak bir şirkete sermaye olarak koymak istemiştir (BOA, İ.MMS, 113/4831, Belge No: 1, Hasan
Tahsin Efendi’nin İskenderun petrolünü işletmek üzere anonim bir şirket
kurma talebinin kabulü). Dersaadet Gaz Şirketi idare üyesi Frans Simon,
Osmanlı Şehbenderlerinden J.A. Staniklen ve Alman imparatorunun akra-
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baları tarafından ortak bir şirket kurulmuştur. Anadolu Petrol Gazı Şirketi
adıyla kurulan bu anonim şirkete Hasan Tahsin Efendi imtiyazını sermaye
olarak koymuştur (BOA, İ.MMS, 113/4831, Belge no: 3-5: Hasan Tahsin
Efendi’nin kurmak istediği anonim şirketin kuruluş sözleşmesi ve sözleşmenin Fransızca metni). Devletin ilgili kurumlarınca incelenen şirket
kurulum nizamnamesinde bir kanunsuzluk olmadığı görülmüştür. Bunun
üzerine Padişaha sunulan irade teklifi ile 6 Mayıs 1890’de irade çıkmıştır
(BOA, İ.MMS, 113/4831, Belge No: 7: İskenderun petrol imtiyazının Hasan
Tahsin Efendinin kurmuş olduğu şirkete verilmesine dair irade). Gerekli
yazışmalar ve düzenlemeler ile birlikte imtiyazın şirkete devri 2 Haziran
1891’de tamamlanmıştır (BOA, A.DVNSIMTZ.d, 2/220: İskenderun petrol imtiyazının Hasan Tahsin Efendinin kurmuş olduğu şirkete verilmesine dair iradenin defter kaydı). Şirket de, 1892’den sonra bölgede petrol
arama çalışmalarına başlamıştır. Bazıları gaz belirtileri gösteren 15 kadar
kuyu açıldıktan sonra, verimli olmadığı düşünülen bölge şirket tarafından
terk edilmiştir. Anlaşılan şirketin sermayesi de yeterli gelmemiş olacak ki
sondaj malzemeleri ve buhar kazanlarını dahi sökmeden bölgede bırakmışlardır (Ediger, 2007). Osmanlı tarihinde modern anlamda sondajla petrol
arama ve işletmeciliği için verilen ilk imtiyazdan başarılı bir sonuç alınamadan kuyular kapanmıştır. Hiçbir faaliyet yapılmadan geçen uzun yıllar
sonunda Birinci Dünya Savaşı sürerken şirketin imtiyazı Şura-yı Devlet kararıyla Meclis-i Vükela tarafından 11 Şubat 1916’da feshedilmiştir (BOA,
MV, 241/236: İskenderun petrol imtiyazının feshedildiğine dair Meclis-i
Vükela mazbatası).

2.1.2. Van Petrolleri
Evliya Çelebi’ye göre, Van dolaylarındaki dağlarda bulunan mağaralarda sızıntı şeklinde de olsa zift madeni bulunmaktadır: “...yedisinde katran,
birinde zift ve diğer çeşit yağlar vardır... Hatta mağaranın birinde Allah’ın
emriyle neft madeni vardır ki, kayadan akarak bir büyük havuzun içine
dökülür. Havuzu dolunca, mîrî tarafından Van Defterdarı vasıtasıyla tüccarlara satılır. Amma bu mağara gece gündüz kapalıdır. Bir tarafına küçük
tepeler halinde toprak yığılmıştır. Allah göstermesin neft yağına bir ateş
düşse toprak döküp söndürürler”. Evliya Çelebi’nin ifadelerinden anlaşıldığı üzere XVII. yüzyılda Van’da ortaya çıkan petrol, mağara içerisinde bir
kuyuda biriktirilmektedir. Bu mağara kilit altında tutulmakuş ve petrol ihtiyacı olduğunda Van Defterdarı kontrolünde açılarak tüccarlara dağıtılmıştır. Hem yanıcı ve hem de yakıcı özelliğinin tehlikesinden hem de az
bulunan kaynak olması buranın kilit altında tutulmasını zorunlu kılmıştır
(Evliya Çelebi, 1972b).
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Van dolaylarında birçok yerde kendiliğinden sızıntı şeklinde çıkan
petrol rezervleri de bulunmaktaydı. İlk dönemlerde, buradaki sızıntılardan
elde edilen petrol ihtiyaçları karşıladığından tesise dayalı bir üretime
girişilmemiştir. Sızıntılar şeklinde ortaya çıkan petrolün en yoğun
bulunduğu yer, Van vilayeti sınırları içerisinde bulunan Bargiri kazasına
bağlı Kürzot (Harita 1, Muradiye ilçesine bağlı Uluşar köyü) nahiyesidir
(BOA, Y.PRK.OMZ, 1/81: Van valisi Galip Paşa’nın bölge petrollerinin
imtiyaz talebi). 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Tayfur Paşa,
burada petrol çıkarma faaliyetinde bulunarak tüneller vasıtasıyla yüz deve
yükü petrol çıkarmıştı. Akabinde burada petrol çıkarma imtiyazı alan
Nikoghos Tokmakyan ise bir müddet araştırma yapmış, ancak umduğu
neticeyi alamamıştır. (Nikoghos Tokmakyan, İskenderun petrol imtiyazının
işletmecilere verilmesi uygulamasının başlamasından yaklaşık on yıl kadar
önce bölgeyi terk etmiştir (Ediger, 2007). Başarısız olan girişimlerden
sonra, Osmanlı topraklarında maden arama teşebbüsü bir süre durmuştur.
Bu sırada, İskenderun petrollerine imtiyaz verildiğinden, Van petrol
imtiyazı kronolojik tarih olarak ikinci sıraya düşmüştür. Bu maden için
Van valisi Galip Paşa, 28 Aralık 1896’da bir imtiyaz talebinde bulunmuştur
(BOA, Y.EE, 132/3: Van valisi Galip Paşa’nın bölge petrollerinin imtiyaz
talebi). Galip Paşa’nın elinde başka madenlerin de imtiyazı bulunmaktaydı.
Bunların yanında, Van vilayetindeki Bargiri kazasında Beşparmak ve Kürzot
köylerindeki petrol ve zift madenlerinin de imtiyazını almak için yoğun bir
faaliyete girişmiştir. Yıllardır, defterdar eliyle yapılan ticari dağıtıma yine
bir yöneticinin talip olması dikkat çekicidir (Başa, 2013).
Van valisi Galip Paşa’nın dostluğu ile yerel bürokratik faaliyetleri hızla
halletmesine rağmen İstanbul’dan cevap alması uzun sürmüştür (Ediger,
2007). Hatta, bunun için Sadrazam Ahmet Cevat Paşa’ya özel mektup da
yazmıştır. Bu mektupta Galip Paşa, kendisinin işlettiği madenlerle ilgili
bir miktar bilgi vermiş ve devlete hizmet amacıyla çalıştığını vurgulamıştır. Kürzot’taki petrol için daha önceleri imtiyaz talep eden Tokmakyan
ve ortaklarının gerekli sermayeyi bulamayarak işi bıraktığını belirtmiştir.
Aslında, bu madenlerin Bakü’deki petroller kadar kaliteli olduğunu ve buranın imtiyazı için başvurduğunu yazmıştır. Ancak, merkezden beklediği
cevap gelmediğinden kendisine bu konuda yardımcı olmasını ve işlemlerin
hızlandırılması için talimat vermesini istemiştir. Bunun yanında, buradaki petrol yatağının çok kaliteli ve zengin olduğunu, isterlerse bir anonim
şirket kurarak kendisine de pay verebileceğini son not olarak düşmüştür
(BOA, Y.PRK.OMZ, 1/81: Van valisi Galip Paşa’nın bölge petrollerinin imtiyaz talebi). Galip Paşa, bu girişiminden de bir sonuç alamamıştır. Bunun
üzerine tekrar tekrar dilekçe yazmışsa da, olumlu bir gelişme sağlayamadığı gibi Halil Rıfat Paşa’nın “Valilik tarafından işletilmeyen madeni yine
aynı kişiye nasıl verilir.” şeklinde açıklayıcı olmayan bir de cevap almıştır.
Galip Bey, bu imtiyazı almak için bir paşayı aracı olarak koymuşsa da başarılı olamamıştır. Bundan sonra, Van gölü ve çevresindeki petrol maden-
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lerinin buradaki gemilerde yakıt olarak kullanılmak üzere Hazine-i Hassa
tarafından işletilmesi için bir öneri mektubu bulunmaktadır (Ediger, 2007).
Ancak, arşiv kayıtlarında bu önerinin uygulamaya geçtiğine dair bir kayda
rastlanmamıştır (Başa, 2013).

Harita 1. Bargiri kazasına bağlı Kürzot köyünde (Uluşar köyü / Muradiye / Van)
imtiyazı verilen petrol sahasının haritası (BOA, I_MMS_1331_Ra_76_13 ve 14)

I. Dünya Savaşı öncesine gelindiğinde, Van petrolleri için Müşir Fuat
Paşa’nın imtiyaz girişimlerinin olduğu görülmektedir. Önceki imtiyaz örnekleri (özellikle Ahmet Necati Efendi’ye verilen imtiyaz) göz önüne alınarak bir antlaşma yapılmıştır. 16 Şubat 1913’te onaylanan bir irade ile bu antlaşma yürürlüğe girmiştir. Fuat Paşa; 99 yıllığına resmi vergileri verilmek
şartıyla bu imtiyazı almıştır (BOA, İ.MMS, 1331 Ra 76: Van vilayetindeki
Beşparmak ve Kürzot petrol madenlerinin ayandan Müşir Fuad Paşaya verildiğine dair irade. [1310 yılından sonraki iradeler tasnifi yapılırken, dosya
gömlek numarası verilmeyip aylık sırasında göre rakamlarla verilmiştir]).
Van petrollerinin verilen imtiyaza rağmen işletmeye alınmadığı görülmektedir (Başa, 2013). İmtiyazın verilmesinden yaklaşık bir yıl sonra, Dâhiliye
Nezareti’nin Van valiliğine gönderdiği yazıya göre; kömür ve petrol madenlerinin işletilmediği, halkın geçim sıkıntısına çare olarak bu madenlerle
ilgili ne yapılabileceği sorulmuştur (Ediger, 2007). Bu konuda da bir şey
yapılıp yapılmadığı tespit edilemiyor, ancak Müşir Fuat Paşanın bu imtiyazı
Fransız vatandaşı Emil Mayen’e devrettiği görülmektedir. Burada, günlük
ortalama 150 litre petrol çıkarıldığı bilinmektedir (Bu konuda olan anlaşmazlık ve dava ile ilgili belgeler 2 Aralık 1925 tarihini taşımaktadır. BOA,
HR.İM, 168/13: Van vilayeti Bargiri kazası, Beşparmak ve Kürzot petrollerinin Müşir Fuad Paşa’dan Fransızlara devri ile ilgili anlaşmazlık belgeleri).

2.1.3. Erzurum Petrolleri
Erzurum vilayeti yakınlarında Tercan kazasına bağlı Pülk köyünde (Bu
köyün adı, arşiv belgelerinde Pülk, Polek, Bülek ve Pulluk gibi şeklinde
de okunduğu olmuştur) petrol ve neft madeni arama ruhsatı 1887-1888
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yıllarında Sarıca Osman Bey’e verilmiştir. Ruhsat alınan yerlerden alınan
örnekler tahlil ettirildikten sonra Meadin Nezareti Sarıca Osman Bey’e
ruhsat verilip verilmemesi konusunda Seraskerlikten görüş sormuştur.
Seraskerlik de, bölge komutanlarından Binbaşı Mahmud Bey’i teftiş için
görevlendirmiştir. Yapılan soruşturma sonucu; Osman Bey’in ruhsatnameyi
aldıktan sonra hiçbir faaliyette bulunmadığı ve Rus vatandaşı Garvişof
adında Tiflisli bir Ermeni şahsa kuyu açtırdığı tespit edilmiştir. Garvişof ’un
da aslında tüccar kimliğinde Rus ajanı olduğundan Sarıca Osman Bey’e bu
bölgedeki petrol madeni imtiyazının verilmesi, Seraskerlik tarafından kabul
edilmemiştir. Meadin Nezareti de, 1 Aralık 1889’da işlemleri iptal ederek,
durumu Osman Bey’e tebliğ etmiştir. Osman Bey, itiraz etmiş, ancak bu
itirazından bir sonuç alamamıştır (Ediger, 2007).
Pülk petrolü ile ilgili olarak Dördüncü Ordu-yı Hümayun komutanı Şakir Paşa da bir tavsiye mektubu yazmıştır. 24 Ocak 1898’de Meadin
Nezareti’ne bir yazı gönderen Paşa, ülkenin en önemli ihtiyaçlarından biri
olarak petrolü görmektedir. Üstelik bu madeni, Rusya veya Amerika’dan
ithal etmenin daha pahalıya mal olduğunu belirterek, Pülk köyündeki petrol çıkarma imtiyazı hususunda, Trabzonlu Çulhazade biraderlere ruhsat
verilmesini tavsiye etmiştir (Harita 2; BOA, BEO, 1120/83930: Tercan Pülk
petrollerini araştırmak için Trabzonlu Çulhazade biraderlere ruhsat verilmesi talebi). Meadin Nezareti de, Çulhazade biraderlere ruhsat verilmesi
konusunda Sadaret ve Seraskerlik makamlarından görüş istemiştir. Seraskerlik de, Osmanlı vatandaşı tarafından şirket oluşturulması ve şirketin yabancılara devredilmemesi, askeri bölgelere sokulmaması şartıyla imtiyazın
verilebileceğini 16 Mayıs 1898’de valilik ve Meadin Nezâreti’ne bildirmiştir
(Ediger, 2007).

Harita 2. Erzurum Pülk ve Neftlik Bölgesindeki (Tercan/Erzincan) imtiyazı
verilen petrol haritası (BOA, Y.PRK.OMZ, 2/22_11 ve _12)
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19 Mayıs 1898 tarihinde Sadaret imtiyazın hiç kimseye verilmemesini
istemiştir. Sadaret, Pülk köyündeki bu maden imtiyazının Çulhazadelere
verilmesi için bir engel olmadığını kabul etmektedir. Bununla birlikte
imtiyaz verilmesi için tavsiyede bulunması için Ferik Ahmed Celaleddin
Paşa’nın yetkili kılındığını ve onun tavsiye edeceği kişilere imtiyaz
verileceği bildirilmiştir (BOA, BEO, 1126/84427: Erzurum bölgesindeki
petrol imtiyazının Ahmet Celaleddin Paşa’nın tavsiye edeceği kişilere
verilmesi gerektiğine dair valiliğe gönderilen yazı). Ahmed Celaleddin
Paşa’nın ise, bölgeyi ve kişileri ne kadar araştırdığı ve bildiği belli değildir.
Bununla birlikte, Seraskerliğin Sarıca Osman Bey konusunda itiraz ettiği
sakıncalara rağmen Paşa, imtiyazın yabancı bir kişiye verilmesini talep
etmiştir. 16 Mayıs 1898 tarihinde Seraskerlik, değil imtiyazı, kurulacak
şirketin bile yabancılara devredilmemesini şart koşarak Osmanlı vatandaşı
olanlara imtiyaz verilmesi yönünde görüş bildirmişti. Ancak, 29 Mayıs
1898 tarihinde Ahmed Celaleddin Paşa’nın tavsiye mektubu bu kararın
zıddı yönünde olmuştur. Paşa, yazdığı arzuhalde Tercan kazası Pülk
köyündeki petrol madeninin imtiyazını Almanya vatandaşı Mösyö Şarl
Rayzer’e verilmesini tavsiye etmiştir (BOA, BEO, 1132/ 84849: ErzurumTercan’daki petrol imtiyazının Almanyalı Mösyö Şarl Rayzer’e verilmesi
için Ahmed Celaleddin Paşa’nın tavsiyesi). Düzenlenen evraklarla birlikte
maden imtiyazı Orman ve Meadin Nezareti’ne havale edilmiştir. Nezaret de
gerekli düzenlemeler yaptıktan sonra evraklar Şura-yı Devlet’e gönderilmiş,
Şura-yı Devlet de konuyu önemli bularak Bab-ı Ali ve Seraskerlik’ten tekrar
görüş istemiştir. Ancak, Seraskerlik Padişahtan gelen iradeler üzerine görüş
bildiremeyeceğini belirtmiştir (Ediger, 2007). 3 Ağustos 1898 tarihinde
Şura-yı Devlet’ten de, Pülk köyü petrolleri imtiyazının Mösyö Şarl Rayzer’e
verilmesi yönünde karar çıkmıştır (BOA, BEO, 1169/ 87648: Erzurum
Tercan’daki petrol imtiyazının Almanyalı Mösyö Şarl Rayzer’e verilmesine
dair Şurayı Devlet yazısı). Alınan karar üzerine hemen şartname ve sözleşme
layihaları hazırlanarak, 11 Eylül 1898 tarihinde düzenlenen evrakla imtiyaz
yürürlüğe girmiştir (BOA, Y.A.Res, 94/75: Tercan’daki petrol imtiyazının
Almanyalı Mösyö Şarl Rayzer’e verildiğine dair). Yapılan antlaşma ile
maden, 99 yıllığına resmi vergileri vermek şartıyla Alman vatandaşı Mösyö
Şarl Rayzer’e verilmiştir. Daha önce de örneği görülen bu antlaşmada;
imtiyazın süresi, coğrafi sınırları, mali yaptırımlar, vergiler ve ferman
harcı ve yardım sandığına verilmesi gereken oranları içermektedir. Bunlar
içinde, yurtdışına ihraç edilecek maden için vergi alınacağı da mevcuttur
(BOA, Y.PRK.OMZ, 2/22 : Almanyalı Mösyö Şarl Rayzer’e verilecek olan
Erzurum Tercan’daki petrol imtiyazının şartname ve sözleşme metinleri).
Petrol imtiyazının yabancı bir vatandaşa verilmesinde, Şura-yı Devlet ne
kadar yavaş hareket etmişse Padişah ve sadrazam o kadar acele etmişlerdi.
Üstelik ordu, yabancılara bu tür imtiyazların verilmesini sakıncalı
bulmaktaydı. Bu durum, şöyle değerlendirilmektedir (Ediger, 2007):
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“Aslında Padişah ve Sadrazamın aceleci tavırlarının arkasındaki neden,
fazla bir önemi olmadığını bildikleri Erzurum petrollerinin imtiyazını bir
Alman vatandaşa vererek, Ekim ayında İstanbul’u ikinci kez ziyaret edecek
olan Alman İmparatoru II. Wilhelm’e jest yapmaktan başka bir şey değildir.
Alman Kayzerinin İstanbul’u ziyaretinden hemen önce imparatorluğun en
değerli petrol sahalarının imtiyazının Hazîne-i Hâssa’ya devredilmesini
öngören 21 Eylül 1898 tarihli irâdenin çıkarılmış olması da bu görüşü
doğrulamaktadır…”. Almanların, Osmanlı toprakları içerisinde petrol
imtiyazını alan ilk devlet olmasını sağlayan bu gelişmenin siyasi olmaktan
öteye gittiği söylenemez. Petrol yatakları ile ilgilenen olmadığı gibi maden
de atıl kalmıştır. Şartnamenin iki yıl içerisinde maden aranmaya başlamasını
şart koşmasına rağmen gerekli faaliyetler yapılmamıştır. Bu süre sonunda
boşa çıkan araziler, vakıfların kontrolüne geçmiştir (BOA, Y.PRK.A,
14/22: Erzurum’daki petrol bölgelerine sahip olan vakıfların bu imtiyazları
vermelerine dair görüş bildirilmesi). Bu vakıfların içerisinde Hacı Bayram
Veli, Hacı Bektaşi Veli ve Abdülkadir Geylani Vakfı gibi güçlü ve önemli
vakıflar bulunmaktaydı. Vakıf yöneticileri de, bu arazilerde bulunan petrolü
çıkarmak istemişlerdir. Vakıfların kendi istedikleri gibi imtiyaz verme
talebi, ordu tarafından kabul edilmemiştir. Ordunun Sadaret’e gönderdiği
yazıda, bölge petrollerinin bol ve kaliteli olduğuna dikkat çekilerek
hem askeri hem de bölgesel olarak kullanılabilecek bir maden olarak
bahsedilmektedir. Vakıfların hiçbir özellik aramadan, yabancılara imtiyaz
vereceğinden bahsedilerek güvenlik gerekçesiyle buna engel olunması
istenilmiştir (BOA, Y.MTV, 279/69: Erzurum’daki petrol bölgelerine
sahip olan vakıfların bu imtiyazları yabancılara vermemeleri için gerekli
tedbirlerin alınmasına dair yazı). Konu, Şura-yı Devlete havale edilmiş ve
orada görüşülmüştür. Bu konuda, vakıfların yaptıkları faaliyetler tetkik
ettirilmiştir (BOA, BEO, 3400/ 254940: Cafer Efendi Vakfının sahip olduğu
Pülk köyündeki arazisinde çıkan petrol hakkında tahkikat yapılması için
Evkaf Nezareti yazısı). Sonuçta, vakıf arazilerine devletin karışamayacağına,
vakıf yöneticilerinin istedikleri kişilere imtiyaz verebileceği yönünde bir
karar çıkmıştır (BOA, Y.PRK. A, 14/22: Erzurum’daki petrol bölgelerine
sahip olan vakıfların bu imtiyazları vermelerine dair görüş bildirilmesi).
Şura-yı Devletten vakıfların istediği gibi imtiyaz verebileceği yönündeki
karara rağmen yine de, vakıf yöneticilerinin maden imtiyazını başkalarına
verdiğine dair bir bilgi veya belge yoktur (Başa, 2013).
Yöre halkının hem fakir ve perişan oluşu hem de petrole çok ihtiyacı oldukları ortadaki bir gerçektir. Ancak; ne buralarda petrol imtiyazını
alanlar ne de vakıf yöneticileri burayı işletmeye dönüştürememişlerdir. Bu
durum, orada görev yapan M.A. adındaki bir topçu subayını etkilemiş ve
saraya bir de mektup yazmıştır. Bu mektuba göre, petrol kaynağının zengin
olduğu gibi bazı şirket yöneticileri ve memurları da şikâyet etmiştir. Mektup sadeleştirilmiş haliyle şöyledir (Ediger, 2007): “Bildiğiniz üzere bugün
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tüm Osmanlı ülkesinin birinci ihtiyacı petroldür. Yakacak bundan başka
bir şeyimiz yoktur. Bağdat, Musul, Adana ve Erzurum’da zengin petrol kaynakları mevcuttur. Erzurum’a gayet yakın olan petrol madeni hakkında size
dikkatinizi çekecek bilgi vereceğim. Adı geçen petrol madeninin kaynağını
köreltmek için uğraşmışlar. Hatta bunun için petrol kaynağına civa dökerek kaybettirmek için Batum Rus gaz tüccarları bizim hükûmet memurlarına iki bin lira kadar para vermişler…” (BOA, DH.İD, 53/ 105-1: Erzurum
yöresinin yakacak sıkıntısı ve çözümlerine dair yazı). Arşiv kayıtlarında, bu
tarihten sonrasına ait Erzurum petrolleri ile ilgili bir belgeye şimdilik ulaşılamamaktadır. Ülkenin siyasi olarak savaşta olması, yerli sermayenin yetersizliği ve yabancıların hem ulaşımı kolay hem de zengin petrol yataklarına
yönelmesi buranın yüzüstü bırakılmasına neden olmuştur (Başa, 2013).

2.1.4. Sinop Petrolleri
Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde Anadolu’da petrol imtiyazı
için talepte bulunulan yerlerden birisi de Sinop ili Boyabat ilçesine bağlı
Ekinveren (Ekinören) köyüdür. Bölge ile ilgili ilk imtiyaz, 1911 yılında verilmiştir. Alman petrolcülerinden Schmidt, buradaki arama imtiyazını alan
ilk kişi olmuştur. Schmidt, burada bir süre incelemelerde yaptıktan sonra
ortalıktan kaybolmuştur (Ediger, 2007). Bu ilk imtiyazla ilgili olarak arşiv
kayıtlarında bir bilgi yoktur. Daha sonraki tarihleri içeren belgelerde de bu
kişiye atıfta bulunulmamıştır (Başa, 2013). 10 Haziran 1914 tarihli Meclis-i
Vükela mazbatasında başka bir bilgi mevcuttur. Buna göre; Kastamonu vilayeti Boyabat ilçesine bağlı Bağluca ve Martlı köyleri civarındaki petrol
ve neft madeni arama hakkı Süleyman Reşad Bey’e 10 Nisan 1911 tarih ve
59/19 numaralı ruhsatname ile imtiyaz verilmiştir. Maden nizamnamesine göre, düzenlenen sözleşmeler iki yıl içinde arama işlemlerini başlatmayı
zorunlu kılmaktaydı. Bu belge, iki yıldan fazla bir süre sonrasına ait olduğundan Süleyman Bey buralarda araştırma yapmış ve kuvvetle muhtemel
petrol de çıkarmış olmalıdır. Aksi takdirde, bu imtiyaz iptal edilmiş olacağından bu belge de düzenlenmezdi. Bu mazbatada Süleyman Reşad Bey, bu
imtiyazı hakkından %10 hisseyi Mütercim Rüştü Paşa’nın torunu Ayşe Feride Hanım’a devretmek istemektedir. Konuyu görüşen Meclis-i Vükela, bu
durumda bir sakınca görmeyerek devir işlemini onaylamış ve durumu Ticaret ve Ziraat Nezareti’ne bildirmiştir (BOA, MV, 189/34: Süleyman Reşad
Beyin sahip olduğu Bagluca ve Martlı köylerindeki petrol imtiyazının bir
kısmını torununa devretmesinin Meclis-i Vükela tarafından onaylanması).
Böylelikle, Ayşe Feride Hanım Osmanlı tarihinde petrol madeni imtiyazına
sahip olan ilk kadın olarak yerini almıştır. Diğer taraftan normal bir geliri
olmayan bir imtiyazın bir hanıma güvence olarak verilmesi pek mantıklı
değildir. Bu da bu bölgede, petrol çıkarıldığı görüşümüzü desteklemektedir
(Başa, 2013).
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Kastamonu Vilayeti Sinop-Boyabat kazası içerisinde bir imtiyaz daha
verilmiştir. Dosya usulüyle tasnif edilen iradeler içerisinde konuyla ilgili
bir gömlek bulunmaktadır. Buradaki belgeler, işlemlerin uzun sürdüğünü
göstermektedir. Bu belgelerde, Süleyman Reşad Bey ile ilgili bir bilgi yoktur. Anlaşılan Boyabat petrol bakımından oldukça zengindi. Reşad Bey’e
Bağluca ve Martlı köylerindeki petrol imtiyazları verilmiştir. Yine Boyabat’a bağlı Ekinviran (Ekinveren, Ekinören) köyündeki petrol madeni için
de imtiyaz verilmiştir (BOA, DUİT, 24/13: Boyabat petrol imtiyazının Altunoğlu Yeovan Efendiye verildiğine dair irade). Bu imtiyaza bakıldığında, işlemler 15 Eylül 1909 tarihinde başlayıp 1 Ocak 1917 tarihinde sona
ermektedir. Yaklaşık yedi buçuk yıl süren yazışma ve işlemlerin sonucunda
imtiyaz verilebilmiştir. İşlem sırasına bakıldığında Osmanlı Devleti vatandaşlarından Altunoğlu Yeovan, 15 Eylül 1909 tarihinde Meadin Müdiriyet-i
Umumi’sine bir dilekçe vermiştir. Dilekçesinde, Kastamonu Vilayeti Sinop
Sancağı Boyabad Kazası içerisindeki Ekinviran köyündeki petrol imtiyazını talep etmiştir. Bundan yaklaşık iki ay sonra, 15 Kasım 1909 tarihinde
bu istek onaylanmıştır. Yeovan’a, bir de ruhsat verilmiştir. Ancak, maden
için başka taliplilerin de ortaya çıktığı görülmektedir. Bu nedenle, ruhsatın
kullanımı bir yıl bekletilmiştir. Vilayet tarafından 14 Haziran 1911’de bu
maden ihaleye çıkarılmıştır. İhaleyi yapmak üzere belgeleri 7 Eylül 1911
tarihinde İstanbul’a yollanmıştır. Bu belgeler arasında, ihale yerinin haritası ve maden numuneleri mevcuttur. Numunelerin tahlil raporuna göre
maden, % 0,5 benzin, % 18,5 petrol ve % 81 madeni yağdan oluşmaktadır.
Raporda, ayrıca madenin önemli olduğu ve mutlaka işletilmesi gerektiği
de not olarak düşülmüştür (Başa, 2013). Bu imtiyazın verilmesinin askeri
yönden sakıncalı olmadığı da Harbiye Nezaretinden onaylatılmıştır (BOA,
DUİT, 24/13, Belge No: 4: Boyabat petrollerinin tahlil sonuçları ve askeri sakıncasının olmadığın hakkında yazı). İhale ilan edilmiş ve raporlar
hazırlanmıştır. Tam bu sırada, yöre köydeki muhtarlar toplanarak ihaleye
itiraz dilekçesi yazmışlardır. Madenden çıkacak olan toprağın köylülerin
su mecrasını doldurduğu ve su mecrasına zarar vereceği öne sürülmüştür.
Bunun üzerine mutasarrıflıktan bu konuda bilgi istenmiştir. Gelen cevapta,
madenlerin önemli yataklara sahip olup Rus gazlarına rakip olacağı öngörülmekteydi. Bu nedenle de, imtiyazın verilmesi her yönden engellenmeye
çalışılmaktadır. Bir önceki başlıkta görüldüğü üzere, Erzurum petrol kuyularını kapattırmak için rüşvet verildiğine dair bir mektup bile yazılmıştı
(BOA, DH.İD, 53/105-1: Erzurum yöresinin yakacak sıkıntısı ve çözümlerine dair). Bundan sonra bir süre, bu bölgede faaliyet olmamıştır. Dünya
savaşının başlaması ve Rusların karşı tarafta yer alması durumu değiştirmiş
ve bu petrol madeninin işletilmesi için engel kalmamıştır. Üstelik ülkenin
gaz sıkıntısı da giderilecektir. Şura-yı Devlet tarafından hemen bir imtiyaz
şartnamesi hazırlanmıştır (BOA, DUİT, 24/13, Belge No: 6: Boyabat petrol
imtiyazı şartnamesi). Ticaret ve Ziraat Nezareti de, mukaveleyi düzenle-
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yerek imtiyazı hazır hale getirmiştir. Bu mukavele, İskenderun petrolleri
için hazırlanan mukavele esas alınarak hazırlanmıştır. Sözleşmenin şartları
özetle şöyledir (Başa, 2013):
⦁ Birinci madde: Maden imtiyazı hakkındaki genel bilgileri içermektedir. Boyabad kazası Ekinviran köyündeki petrol madeni arama ve işletme
hakkı 99 yıllığına Yeovan Efendiye verilmiştir.
⦁ İkinci madde: İmtiyazın coğrafi sınırlarını içermektedir. Buna göre;
Kuzeyde Kıran Yayla tepesinden başlayıp Kara Sivri Tepesine kadar, Doğudan ve Güneyden Kara Sivri Tepesinden başlayarak Ballı Kaya, Gömeli ve
Yassı Dokuz Alan tepelerinden geçerek Maaruf Çayı yanındaki köye kadar,
Batıda Maaruf köyünden başlayarak Ekinviran Tepesinden geçerek kıran
yayla tepesine kadardır. Bu yerler arasındaki dokuz yüz on yedi dönümlük
araziyi kapsamaktadır.
⦁ Dördüncü maddesi: Tahsis edilen arazi için ödenecek vergiyi düzenlemektedir. Her dönümü için 10 kuruş toplamda yıllık 9170 kuruş tahsisat
vergisi ödenecektir. Bu verginin % 6 oranında yıllık 550,20 kuruş Techizat-ı
Askeriye vergisi ödenecektir. Bu vergiler, her yıl Mart ayı başında Ticaret ve
Ziraat Nezaretine yatırılacaktır. Gecikmeler için ayrıca faiz uygulanacaktır.
⦁ Altıncı madde: Petrol üretimi ve gelir vergileriyle ilgili düzenlemeleri
içermektedir. Net gelirin % 20’si oranında Resm-i Nisbi (Gelir Vergisi) alınacaktır. Resm-i Nisbinin de % 6’sı oranında Techizat-ı Askeriye vergisi alınacaktır. Bu maddeye eklenen bir derkenar ile Net gelirin % 5’i olarak ve yine
gelirin % 0,5’i olarak Techizat-ı Askeriye bedeli alınması kararlaştırılmıştır.
Mukavelenamenin diğer hususları İskenderun için verilen mukavele ile
aynı olduğundan tüm maddeler burada tekrarlanmamıştır. Bu maddelerde
de bazı farklılıklar gözlenmektedir. Öncelikle imtiyaz süreleri, 75 yıldan
99 yıla çıkarılmıştır. Bunun yanında yapacağı iş için getirecek olduğu
alet-edevat için vergi ödeyecektir. Ferman harcı olarak, 150 altın lira
ödeyecektir. Bu harcın da % 6’sı olarak 9 altın lira techizat-ı askeriye bedeli
ödenecektir. Tüm bu işlemleri altı ay içinde bitirmesi ve en geç iki yıl içinde
de petrol üretimine başlaması gerekmektedir (BOA, DUİT, 24/13, Belge
No: 7: Boyabat petrol imtiyazı mukavelenamesi) İşlemleri tamamlanan
evraklar, Ticaret ve Ziraat Nezareti tarafından Sadaret’e gönderilmiştir.
Uzun bir süre cevap gelmeyince de nezaret tekrar bir hatırlatma yazısı daha
yazmıştır. Bu yazıyı da, 25 Aralık 1916 tarihinde göndermiştir (BOA, DUİT,
24/13, Belge No: 3: Ticaret ve Ziraat Nezaretinin gönderilen yazının cevabı
gelmediğine dair yazısı). 28 Aralık 1916 tarihinde de, Sadaret durumu
özetleyerek Padişaha bildirmiştir (BOA, DUİT, 24/13, Belge No: 2: Boyabat
petrol imtiyazının durumunu özetleyen sadaret yazısı). 1 Ocak 1917 tarihi
itibariyle de, İrade-i Seniyye çıkmıştır (BOA, DUİT, 24/13, Belge No: 2:
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Boyabat petrol imtiyazının durumunu özetleyen sadaret yazısı). Artık,
Altunoğlu Yeovan’ın Ekinviran köyü petrollerini işletmek için önünde
bir engel kalmamıştır. Bu süreçten sonra, Boyabat petrolleriyle alakalı
bir belgeye henüz rastlanılmamıştır. Yine de, buradaki petrol kuyularının
işletmeye açıldığı bilgisi mevcuttur. Bu kuyulardan günlük 25 litre petrol
çıkarıldığı bilinmektedir (Doğan, 1980). Ayrıca, İrade-i Dahiliye 48851274 (1857), Kastamonu ve Safranbolu civarında çıkan neft yağı hakkında
adlı bir yazışma bulunmaktadır (Kütüklü ve Tunoğlu, 2012).

2.1.5. Aydın Petrolleri
Petrol imtiyazı verilen yerler içerisinde, Batı Anadolu toprakları
da bulunmaktadır. Tespit edildiği kadarıyla, bu bölgede de imtiyazlar
verilmiştir. Arşiv belgelerinde tespit edilen yerler, Aydın Vilayetinde Çal
kazası Baklan köyü (günümüzde Denizli ili Bozkurt Baklankuyucak köyü),
Nazilli-Kuyucak’ta Ortakçı köyü (bugün Aydın ili Buharkent ilçesine
bağlıdır), Buldan Kazası Yenice Köyü (bugün Denizli ili Buldan ilçesine
bağlı Yenicekent kasabası), Denizli ili Sarayköy ilçesi Kumluca ve Tarkaz
(Tırkaz) köylerindeki petrol ve diğer madenler için imtiyaz verilmiştir
(BOA, MV, 174/20, BOA, MV, 217/15–16, BOA, MV, 212/146: Aydın
Vilayetinde petrol imtiyazı verilen yerlerin devirleri hakkında Meclis-i
Vükela mazbataları). Nazilli-Kuyucak nahiyesinin Ortakçı köyündeki
(Ortakçı köyü, bugün Aydın ili Buharkent ilçesine bağlıdır), kömür, kükürt
ve petrol madeni araması için imtiyaz verilmiştir. 30 Nisan 1917 tarih ve
94/34 sayılı ruhsatname ile Mehmed Rıfat ve Abdülkadir Efendilere imtiyaz
verilmişti. Bu kişiler de daha sonra imtiyazı devretmek istemişlerdir. Ticaret
ve Ziraat Nezareti’ne yaptıkları başvuru, 25 Haziran 1919’da Meclis-i
Vükelaya gönderilmiştir. Meclisin devir işlemine onay vermesi üzerine, bu
imtiyaz 9 Ekim 1919 tarihinde Ahmed Fikri Bey’e devredilmiştir (BOA,
MV, 217/15: Ortakçı köyündeki petrol imtiyazının devrinin onaylanması).
Aydın petrollerinden bir diğer yer ise, Denizli-Sarayköy’e aittir (Harita
3). Denizli, o zamanki siyasi yönetimde Aydın vilayetine bağlı olarak bir
sancaktır. Sarayköy kasabasında, Kumluca ve Tarkaz (Tırkaz) köyleri için
petrol arama ve çıkarma imtiyazı verilmiştir. Mehmed Rıfat, Abdülkadir,
Ahmed Fikri ve Mustafa Efendiler ortak olarak burada petrol arama
talebinde bulunmuşlardır. Hemen bir şartname ve mukavelename örneği
hazırlanmıştır. Hazırlanan bu taslaklar, Maliye ve Nafia dairelerinde
13 Temmuz 1919’da incelenmiştir. Daha önce defalarca örneği olan bu
mukaveleler, artık matbu olarak basılmaktaydı. Dolayısıyla, burada itiraz
edilecek bir nokta yoktu. Aynen kabul edilen mukavele, Şura-yı Devlet’e
havale edilmiştir (BOA, DUİT, 28/10, Belge No: 4: Denizli-Sarayköy’deki
Kumluca ve Tarkaz petrol imtiyazlarının Mehmed Rıfat ve ortaklarına
verilmesine dair Şura-yı Devlet kararı). Dünya savaşının sonuçlarından
dolayı, Şura-yı Devlet işleri bu noktada ağırdan almıştır. Bunun üzerine
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ortaklar, Sadaret’e bir dilekçe vererek işlemleri hızlandırmak istemiştir.
25 Ekim 1919 tarihini taşıyan dilekçede, ortaklar durumu özetleyerek
sadrazamdan yardım istemiştir (BOA, DUİT, 28/10, Belge No: 3: Kumluca
ve Tarkaz petrol imtiyazının verilme işleminin hızlandırılması için verilen
arzuhal). Bundan sonra da, işlemler göreceli olarak hızlanmıştır. 25 Kasım
1919’da Şura-yı Devlet’te de hazırlanan şartname ve mukavelename kabul
edilmiştir. Meclis-i Vükela tarafından da kabul edilen tasarı, 26 Kasım
1919’da irade olarak ortaya çıkmıştır (BOA, DUİT, 28/10, Belge No: 1-2:
Kumluca ve Tarkaz petrol imtiyazının verilmesi için Şurayı Devlet kararı
ve İradesi).
İrade-i Seniyye’de de yer aldığı şekliyle, gereken vergileri vermek ve kararlaştırılan şartlara uymak kaydıyla verilen mukavele özeti şu şekildedir
(Başa, 2013):
- Birinci madde: İmtiyaz süresi, imtiyazı verdikleri kişiler ve imtiyazın verildiği köy tespit edilmiştir. Süre, 60 yıl olarak değerlendirilmiştir. İmtiyaz Mehmed Rıfat Efendi, Abdülkadir Efendi, Ahmed Fikri ve
Mustafa Efendi adlarına olup, Tarkaz ve Kumluca köyleri için geçerlidir.
- İkinci madde: Petrol çıkarılacak alanın harita üzerine sınırları çizilmiştir. Buna göre sınırlar: Kuzeyde Teke yahut Kabalı Hamamdan
başlayarak Uyuz nam-ı diğer Kokar Hamam’a bağlanır. Doğuda adı
geçen yerden başlayarak İntepe’de Kuş İbrahim tarlasına kadardır. Güneyde kaldığı yerden başlayarak Armudlu, Akçainiş ve Dolayol tepelerinden geçerek Arabdere tepesine kadar olan hattır. Batıda Arabdere tepesinden başlayarak Çamlı Musluktan ve Asar Tepeden geçerek Kabalı
Hamam veya Teke Hamam’a kadar olan yerlerin arasında kalan arazidir.
Bu arazi, toplamda altı yüz on yedi dönümdür.
- Üç, dört ve beşinci maddeler: Vergi konusuna tahsis edilmiştir.
Daha önceki örneklerde de olduğu gibi, her dönüm için yıllık on kuruş
tahsisat bedeli ve bu bedelin % 6 hesabıyla techizat-ı askeriye bedelidir.
Yıllık vergisi, altı bin beş yüz kırk kuruş sekiz para olarak belirlenmiştir.
Ayrıca, gelirin % 20’si ve bu vergiye % 6 oranında techizat-ı askeriye
bedeli verilecektir. İrade için ferman harcı olarak bir defalık yüz altın
alınacaktır. Yine bu bedele, % 6 oranında techizat-ı askeriye bedeli eklenecektir (BOA, DUİT, 28/10, Belge No: 6: Kumluca ve Tarkaz için petrol
imtiyaz mukavelenamesi).
- Diğer maddeler: Bu maddelerde, genel şartlara yer verilmiştir. Etrafa zarar verilmemesi, askeri nedenlerle bir itiraz edilemeyeceği gibi
şartlardır.
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Harita 3. Denizli-Sarayköy bölgesindeki imtiyazı verilen petrol haritası (BOA,
DUIT_28_10_08-1 ve DUIT_28_10_08-2)

Diğer köylerdeki madenlerin sözleşmeleri, henüz tespit edilememiştir. Bu madenlerin devir işlemleri, Meclis-i vükela mazbatalarında yer almaktadır (Başa, 2013). Sarayköy’deki petrol madeni için verilen imtiyazın
sözleşme şartnamesi ve mukavelenamesi mevcuttur (BOA, DUİT, 28/10:
Denizli-Sarayköy’deki Kumluca ve Tarkaz petrol imtiyazlarının Mehmed
Rıfat ve ortaklarına verildiğine dair irade). 13 Şubat 1913 tarihli mazbatada yer alan bilgiler, Aydın Vilayeti Çal kazası Baklan Nahiyesi Kuyucak
köyünde (bugünkü Denizli ili Bozkurt ilçesi Baklankuyucak köyü) petrol
bulunduğunu doğrulamaktadır. Daha önce, bu madenin imtiyazı Hacı Hüseyin Hüsnü, Ali Rıza, Hacı Ömerzade, Hacı Mustafa, Alanyalı Hacı Mustafa, Hacı Ahmed, Hacı Emin ve Hafız Edhem adlı şahıslara verilmiştir.
Bu tarihte, Hacı Hüseyin Hüsnü ve Hacı Ömerzade Hacı Mustafa sahip
oldukları imtiyazın bir kısmını devretmek istemişlerdi. İki kişi, toplam sahip oldukları % 27’lik olan hisselerden %14’ünü Kosti Efendi’ye devretme
talebinde bulunmuşlardı. Devir talebi, Meclis-i Vükela’da uygun görülerek ve onaylanmıştır (BOA, MV, 174/20: Kuyucak köyündeki petrol imtiyazının devrinin onaylanması). Kuyucak (Baklankuyucak) köyündeki
petrol madenleri imtiyazında da, 20 Mayıs 1913 tarihinde yine bir devir
söz konusudur. Ortaklardan Sami Beyzade Ali Rıza ve Alanyalı Hacı Hüseyinzade Hacı Mustafa sahip oldukları % 17 hisseyi devretme talebinde
bulunmuşlardır. Meclis-i Vükela’da yapılan görüşme sonucu, hisselerin
Nazilli’nin İnce kazasında oturan Ali Beyzade Abbas’a devri onaylanmıştır
(BOA, MV, 177/50: Kuyucak köyündeki petrol imtiyazının tekrar devrinin
onaylanması). Bu tarihten sonra, bu köydeki petrollerle ilgili bir belgeye
şimdilik rastlanılmamıştır (Başa, 2013). Buldan kazası Yenice köyünde de,
kükürt ve petrol madeni için imtiyaz verilmiştir. 21 Aralık 1916 tarihinde
Buldanlı Hacı Emin Efendizade Ahmed Fikri, Mehmed Rıfat, Mustafa Lütfi
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ve Abdülkadir Beylere ruhsatname verilmişti. Bunlar da, bu haklarından
pederleri lehine vazgeçmek istemişlerdir. Yapılan muameleler üzerine, devir işlemi olumlu bulunmuştur. Meclis-i Vükela’nın aldığı kararla 9 Ekim
1919’da işlem tamamlanmıştır (BOA, MV, 217/16: Buldan Kazası Yenice
köyündeki petrol imtiyazının devrinin onaylanması).

2.1.2. Balkanlardaki Petroller
Osmanlı Devleti sınırları içerisinde, modern olarak petrol kuyularının
açıldığı ilk yer, Balkanlarda yer almaktadır (Uluğbay, 1995). Devlet, kuruluş aşamasından hemen sonra imparatorluğa dönüşmeden önce, Avrupa
kıtasında pek çok yere hâkim olmuştu. Bu topraklar ilk zamanlarda verimlilikleriyle dikkat çekmekteydi. Son döneme gelindiğinde, petrol madeni
ortaya çıkmış ve bu maddenin olduğu topraklar değerli olmaya başlamıştır.
Bu toprak parçaları, içerisinde petrolün kendiliğinden ortaya çıktığı görülmekteydi (BOA, İ.DH, 1093/85687: Yanya Vilayetinde ortaya çıkan petrol
gazı imtiyazının Hazine-i Hassa’ya verilmesine dair irade). Padişah, bu
toprakları özel hazinesine alarak korumaya kalkmışsa da bu uzun ömürlü
olamamıştır. Berlin Konferansı ile başlayan Osmanlı’nın paylaşılması politikaları içerisinde, koparılan ilk topraklar buralar olmuştur.

2.1.2.1. Romanya Petrolleri
Osmanlı Devleti toprakları içerisinde olup ta, petrol çıkartılan yerler
arasında Romanya da bulunmaktaydı. Buradaki petrol çalışmaları, daha
modern olmuştur. Osmanlı sınırları içerisinde, ilk mekanik kuyu delme
aletleri ile açılan kuyular burada yer almıştır (Uluğbay, 1995). Burada da,
önemli bir miktarda petrol üretildiği bilinmektedir. Günümüzde de, bu yataklar işletilmeye devam edilmektedir. Zengin petrol yatakları, kısa sürede
Osmanlının elinden çıkmıştır (Karadağ, 2004). I. Dünya Savaşı’nın son dönemine ait bir belgede, bu petrollerin Almanya ve Osmanlı arasında paylaşım konusu olduğu görülmektedir. Son dönemde de olsa, devlet petrolün
geleceğini görmeyi bilmiştir. Bu belgeden anlaşıldığı kadarıyla, Romanya
petrollerinin geleceği konuşulmaktadır. Daha doğrusu, Almanya’nın buradaki petrol yataklarını işletmek için çalışmaları olduğu ortaya çıkmıştır.
Olayın öncesine ait resmi bir belgeye rastlanmamıştır. Ancak, bu belgede
önceki duruma atıflar bulunmaktadır. Almanya’nın, Romanya topraklarını
kontrol etmeye başlamasıyla petrol çıkarmayı planladığı görülmektedir. Bu
durumda, müttefik olarak Osmanlı da bu petrollerden pay istemiştir. Almanya, Maliye Bakanı Mösyö Von Kurter bunu kabul etmiştir. Yapılan görüşmelerde, buradaki madenler için bir şirket kurulması kararlaştırılmıştır.
Bu şirket, 30 yıl süreyle tekel olarak bu petrolleri işletecektir. Osmanlı Devleti de, bu şirkete % 10 oranında ortak olacaktır. Şirketin Almanya, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı Devleti olarak çok uluslu olarak kurulması
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planlanmıştır (BOA, HR.SYS, 2299/15 : Osmanlının Romen Petrollerinden
pay alma meselesine dair yazışmalar). Ancak, savaşın kaybedilmiş olması
anlaşmanın geçersiz kalmasına neden olmuştur (Başa, 2013).

2.1.2.2. Yanya Vilayeti Petrolleri
1880’de, Yanya Vilayeti’ndeki Senlice adlı padişah çiftliklerinde petrol
çıktığı anlaşılmıştır. Bu durum, derhal Sadarete bildirilmiştir. Bunun üzerine, Yanya’daki bu çiftliğe incelemelerde bulunmak üzere bir heyet gönderilmiştir. Heyet, burada incelemelerde bulunduktan sonra bir rapor hazırlayarak İstanbul’a dönmüştür. Hazırlanan raporda, Senlice Çiftliği’nde
bir petrol madeninin tespit edildiği, bu madenin oldukça zengin bir rezervinin bulunduğu, yeryüzüne kendiliğinden çıkan bu petrolün derhal zapturapt altına alınması gerektiği gibi hususlara yer verilmiştir (BOA, İ.DH,
1093/85687: Yanya Vilayetinde ortaya çıkan petrol gazı imtiyazının Hazine-i Hassaya verilmesine dair irade). Senlice Çiftliği’ndeki petrol için hazırlanan rapor, padişahın da dikkatini çekmiştir. Bunun üzerine, 5 Ağustos
1888’de petrolle ilgili bir irade yayınlanmıştır. İradeye göre çiftlikte çıkan
tüm petrol, Hazine-i Hassa’ya aktarılmıştır. Buna, petrol gazı da dâhildir.
Ancak, bazı sakıncaları görülmüş olacak ki iradenin sonunda padişah yalnızca Senlice Çiftliği’ndeki petrolü değil Yanya vilayetindeki petrolü de sahiplenmiştir. Ayrıca, irade de “Yanya vilayeti sınırları içerisinde çıkan ve
çıkacak olan tüm petrol” ifadesine yer verilmiştir (Padişahın özel arazisi
içerisindeki bir yerden çıkan petrol ve petrol gazı madeni için böyle bir
iradenin çıkması normal bir durumdu. Ancak, vilayet dâhilinde bundan
sonra keşfolunacak veya çıkartılacak petrol madenlerinin de imtiyaz
hakkının Hazine-i Hassa’ya verilmesi padişahın petrol konusundaki tutumunu açıkça göstermekteydi. İrade çıkarken ya başka maden yataklarının olduğu biliniyordu veya çıkması bekleniyordu. Bu irade ile ileride
oluşabilecek olumsuz bir durumun önüne geçilmiş olmaktaydı. Yanya
vilayetinde başka petrol yataklarının ortaya çıktığına dair başka bir kayıt
yoktur. Aynı şekilde, bu çiftlikteki petrol için de bir kayda henüz rastlanmamıştır (BOA, İ.DH, 1093/85687: Yanya Vilayetinde ortaya çıkan petrol
gazı imtiyazının Hazine-i Hassaya verilmesine dair irade).

2.1.2.3. Gelibolu ve Tekirdağ Petrolleri
Osmanlı Devleti sınırları içerisinde, Gelibolu ve Tekirdağ da, petrol
imtiyazı verilen yerlerdendir (Harita 4). Bu konuda, Ganos (Gaziköy) civarında petrol aramaları yapılmıştır. İskenderun’daki petrol şirketinden
sonra, burada da ikinci bir şirket kurulmuştur. Cavid Bey, su sondajı yapan
Ermeni Seferyan ve bir Rum ortaklığında kurulan şirket başarılı olamamıştır (Ediger, 2007). 1895’te Sadarete atanan Halil Rıfat Paşa, Şarköy kazası
civarında on beş bin dönümlük bir arazide petrol arama imtiyazı almıştır.
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Sadrazamın göreve gelir gelmez ilk icraatlarından birisi olarak, petrol imtiyazını alması dikkat çekici olmuştur. Devletin en üst yönetiminin bu işlere
girmesi, petrolün değerlendiğini göstermektedir. Diğer taraftan yöneticiler de, bu madeni yakından tanıdığından bilinçlenme söz konusu olacaktır
(Başa, 2013). Sadrazam, Gelibolu Sancağı Şarköy kazasında çıkarılan petrol
ve kömür madenleri için imtiyaz başvurusunda bulunmuştur. Başvuru konusunda, tam tarih belirlenememekle birlikte 29 Eylül 1896 tarihli bir imtiyaz iradesi mevcuttur. Buna göre, bu bölgedeki kömür ve petrol madenleri
arama ruhsatı sadrazama verilmiştir (BOA, İ.İMT, 1314 R-1: Şarköy’deki
kömür ve petrol arazilerinin imtiyazının Sadrazam Halil Rıfat Paşa’ya verildiğine dair irade).
Maden imtiyazını alan kişiler, yıllık tahsisat bedeli olarak bir vergi ödemekteydiler. Sadrazamın bu vergiyi ödememek istemesi üzerine, mesele 9
Mayıs 1897’de Orman ve Meadin Nezareti’nde görüşülmüştür. Buradan çıkan karar, vergilerin tamamının ödenmesi şeklinde olmuştur (BOA, İ.OM,
1314 Z-2: Sadrazam Hail Rıfat Paşa’nın sahip olduğu imtiyazlar için vergi
ödemesi gerektiğine dair irade). Bunun üzerine sadrazam da, durumu Padişaha arz ederek bir mektup yazmıştır. Gerekli resmi evrak ve vergilerin
sadece padişah tarafından durdurulacağından bahsederek padişahın yardımını istemiştir (BOA, Y.PRK.A, 11/52 : Sadrazam Hail Rıfat Paşa’nın sahip
olduğu imtiyazlar için vergi ödemesini erteletmesi için padişahtan yardım
talebi). Bu konuda, padişahın vergi affı verdiğine dair bir kayıt bulunmamaktadır. Yine de, sadrazam imtiyaz alanlarını genişletmek istemiş olmalıdır. Sadrazam adına aynı yöre için Orman ve Meadin Nezareti’ne 2 Şubat
1897 tarihli başka bir imtiyaz talebi mevcuttur (BOA, BEO, 911/68280:
Şarköy kazasına bağlı bazı köylerde keşfedilen kömür ve petrol imtiyazının
sadrazama verilmesine dair Orman ve Meadin Nezaretinin yazısı). Bunun
üzerine ikinci kez imtiyaz iradesi çıkmıştır. Sadrazam almış olduğu imtiyazların sınırını 13.605 dönüme çıkarmak için yeniden imtiyaz almıştır
(BOA, Y.A.HUS, 517/114: Sadrazam Hail Rıfat Paşa’nın sahip olduğu arazinin sınırlarının genişletildiğine dair). Bu duruma, aynı bölgedeki arazinin
bir miktarı için petrol imtiyazının daha önce kendisine verildiğini söyleyen
bir kişi tarafından itiraz edilmiştir. Kendisinin buradaki petrol ve kömür
madenleri için ruhsatname aldığını ileri sürmüştür. Şikâyet sahibi yaklaşık
2.500 dönümlük bir arazi için imtiyaz aldığını, masraf yaptığını belirtmiştir. Sadrazama yazdığı arzuhalde petrol madenini kendisinin keşfettiğini
yazmıştır (BOA, Y.PRK.AZJ, 33/88: Kaymakam adıyla imzalı kendisine ait
topraklarda bulduğu petrol sahalarının, Sadrazamın topraklarına katılmasını padişaha şikayet eden arzuhal).
Halil Rıfat Paşa’nın imtiyaz alanı; Şarköy kazasındaki Paladonuz Deresi,
Koca Ali, Gölcük ve İksamil köylerinden sahile kadar uzanıyordu. Bu
geniş arazideki imtiyazı alan sadrazam, hemen petrol aramaya başlamıştır
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(BOA, Y.A.HUS, 517/114: Sadrazam Hail Rıfat Paşa’nın sahip olduğu
arazinin sınırlarının genişletildiğine dair yazı, Ediger, 2007). Bu faaliyetleri
için yurtdışından getireceği alet ve malzemeler için vergi muafiyeti de
sağlanmıştır (BOA, BEO, 1067/120515: Sadrazam Halil Rıfat Paşanın
petrol aramaları için getirdiği alet-edevattan ve kömürden gümrük vergisi
alınmamasına dair Rüsumat idaresinin kararı). Halil Rıfat Paşa, önceleri bu
iş için bir İngiliz şirketine görev vermiştir. Ortadoğu’da petrol araması yapan
bir şirkete, Romanya’dan işçiler getirtmiştir. Bu işçiler, Ganos (Gaziköy)
civarında dört köşeli bir kuyu açmıştır. Kısa sürede, 108 metre derinliğine
ulaşılmıştır. Bir miktar gaz belirtileri bulunsa da, verimli olmadığından
sahayı terk etmişlerdir (Ediger, 2007). Bu verimsiz kuyu çalışmasından
sonra da, bu çevredeki petrol faaliyetleri devam etmiştir. 1899’da European
Petroleum Company şirketi tarafından uzmanlar getirtilerek bölge tekrar
incelenmiştir. Mühendisin olumlu raporu üzerine, Horadere’de (Hoşköy)
bir kuyu açılmıştır. Yaklaşık 90 metre derinlikte petrole rastlanılmıştır. Bu
kuyu, o zamana kadar o yöredeki başarılı olan ilk kuyu olmuştur. Türkiye’de,
modern tekniklerle petrol üretimi ilk defa Horadere (Hoşköy)’de yapılmıştır.
Kuyudan, günde ortalama 2 ton civarında üretim yapılmıştır. Yaklaşık 47
ton petrol daha çıkarıldıktan sonra kuyu verimsiz denilerek terk edilmiştir.
Bu konuda, sadrazamın vefat etmiş olması da etkili olmuştur (Ediger, 2007).
Bu tarihler içerisinde, 1 Ağustos 1901’de bölgedeki petrol imtiyazının %
63 hissesinin İngiliz vatandaşı Mösyö Gaviş Kilkiyovist’e devredildiği
görülmektedir (BOA, BEO, 1697/127250: Şarköy ve Mürefte’deki petrol
imtiyazının bir kısmının devrine dair Orman ve Meadin Nezaretinin
yazısı). Bundan sonra, büyük pay sahibi yabancılar olmuştur. Halil Rıfat
Paşa, bundan bir müddet sonra da vefat etmiştir. Bu tarih sonrasında, petrol
faaliyetlerinde bir durgunluk olduğu gözlenmektedir. 1903-1906 arasında,
European Petroleum Company birkaç kuyu daha açmıştır. Bu kuyular da,
aynı şekilde verimsiz olduğu gerekçesiyle bırakılmıştır (Ediger, 2007).
Gelibolu’daki petrol yatakları, bir müddet boş kalmıştır. Daha sonra
burası ile ilgili olarak, bir ihbar mektubu söz konusudur. Padişahın yakınlarından Rıza Bey tarafından hazırlanan bu ihbar mektubu Sadaret’e
ulaştırılmıştır. Buna göre, Halil Rıfat Paşa’ya verilen imtiyaz, yabancı bir
şirkete devredilecektir. Bu şirketin, Bolayır tarafına bir de demiryolu yapacağı söylenmektedir. Yapılan tahkikat sonucu, böyle bir olayın olmadığı anlaşılmıştır. Ancak, paşanın hisselerinin bir kısmını devrettiği tespit
edilmiştir. Bu kişinin, şirket kurmak gibi bir girişimi olmadığı görülmüştür (BOA, Y.A.HUS, 517/114: : Sadrazam Hail Rıfat Paşa’nın sahip olduğu arazinin sınırlarının genişletildiğine dair). Bir müddet, hiçbir faaliyet
yapılmadan bekleyen imtiyaz 29 Mart 1914’te Stanislas Mihaliki’ye devredilmiştir. Eski sadrazamdan kalan vergiler, faizleriyle birlikte Mihaliki’den
tahsil edilmiştir (BOA, MV, 187/14: Şarköy petrolleri imtiyazının Mihali-
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ki’ye verilmesine dair). Edirne vilayeti içerisinde petrol aranılan yerlerden
birisi de, Tekirdağ yöresi olmuştur. Buradaki petrol kaynakları da, çeşitli
köylerde bulunmaktaydı. Bunlardan ilki, Banadus köyü olarak geçmektedir. Bu köydeki kömür ve petrol madenleri arama hakkı daha önce, Vamık
Paşazade Tahir Bey’e verilmiştir. Kömür önceden beri bilinen bir maden olduğundan, petrol madeni için ayrı bir ruhsatname düzenlenmiştir. Yalnız,
buradaki madenin keşfedilmiş olarak mı yoksa önceden bilinen bir maden
olarak mı değerlendireceği tartışma konusu olmuştur. Meclis-i Vükela, iki
maden için de ayrı ayrı ruhsatname alınmasına karar vermiştir (BOA, MV,
111/76: Tekirdağ yöresindeki kömür ve petrol için ayrı ayrı ruhsat alınması
gerektiğine dair Meclis-i Vükela mazbata kaydı). Aynı şekilde, madenlerin
değerlendirilmesine ilişkin çelişki 1912’de yaşanmış ve Banadus Köyünde
Tayfur Bey’e verilen imtiyaz iptal edilmiştir (BOA, MV, 162/80: Banadus
köyü için Tayfur Bey’e verilen imtiyazın iptali için mazbata kaydı).
Senlice Çiftliğindeki petrol madeniyle birlikte Hazine-i Hassa, Trakya
bölgesinde petrol kaynaklarına sahip olmuştu (BOA, İ.DH, 1093/85687:
Yanya Vilayetinde ortaya çıkan petrol gazı imtiyazının Hazine-i Hassaya
verilmesine dair irade). Bundan sonra, bu bölgede yeni kaynaklara yönelen Hazine-i Hassa 30 Temmuz 1905 tarihinde Edirne-Ferecik (Feres /
Yunanistan) petrollerini de bünyesine katmıştır (BOA, BEO, 2632/197332:
Edirne-Ferecik Petrol imtiyazının Hazine-i Hassaya verildiğine dair). Bundan kısa bir süre önce, 27 Haziran 1905’de Karaçeki kasabasındaki (Eski adı
Dedeağaç’ın doğusundaki merkez kasaba, yeni adı Alexandroupoli) zift ve
petrol madeni de Hazine-i Hassa’nın imtiyazları arasına katılmıştı (BOA,
İ.HUS., 1323 R-103: Edirne vilayeti Ferecik Kasabasında ortaya çıkan zift
ve petrol madenleri imtiyazının Hazine-i Hassaya verildiğine dair irade).
Edirne petrolleri için daha sonra başka imtiyazlar da verildiği görülmektedir (Başa, 2013). Özellikle, Hazine-i Hassa mallarının Maliye’ye devredilmesi
imtiyazları artırmıştır. 20 Haziran 1910’da Müslim köyündeki zift ve petrol
madenleri imtiyazı, Mustafa Hayri Efendiye verilmiştir (BOA, İ.OM, 1328
C-3: Edirne vilayeti Müslim karyesindeki zift ve petrol madenlerinin Mustafa
Hayri Efendiye verilmesi hakkındaki irade). Daha sonra Dedeağaç-Ferecik
petrolleri, 30 Mart 1912’de İngiltere vatandaşlarından Mösyö Çarli Takid’e
verilmiştir (BOA, İ.MMS, 1330 R-10: Dedeağaç-Ferecik’teki zift ve petrol
madenlerinin İngiltere tebaasından Çarli Takid’e verildiğine dair irade).
Osmanlı Devleti tarafından Edirne yöresindeki imtiyazların sonuncusu
1922 yılında verilmiştir. 12 Haziran 1922 tarihli Meclis-i Vükela
kararlarından birisi de, petrol imtiyazıdır. Amerika vatandaşlarından
Lucian Ironi Thomas’a, Mürefte ve Şarköy petrolleri imtiyazı verilmiştir.
Burada, yedi farklı noktadan çıkarılan madeninin imtiyazı 60 yıl süre ve
belirli vergilerini vermek şartıyla verilmiştir (BOA, MV, 256/63: Mürefte
ve Şarköy petrol madenlerinin Lucian Ironi Thomas’a verilmesine dair
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Meclis-i Vükela mazbatası). Bu tarihten kısa bir süre sonra, Kurtuluş Savaşı
bitmiştir. Ardından da, saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı Devleti’nin
meşruiyeti sona ermiştir. Bu imtiyaz da, doğal olarak fesih olunmuştur
(Başa, 2013).

Harita 4. Dedeağaç-Ferecik bölgesindeki imtiyazı verilen petrol haritası (BOA,
I_MMS_1330_R_28-07-1)

2.1.2.4. Mezopotamya Petrolleri (Musul-Kerkük ve Bağdat)
Osmanlı imparatorluğu idari yönetimi içerisinde genellikle Bağdat vilayeti içerisinde yer alan Irak toprakları, Ortadoğu’nun en önemli petrol
kaynaklarına sahiptir. Ülke içerisindeki en önemli petrol yatakları, Musul-Kerkük yöresinde bulunmaktaydı. Bu bölgedeki petrolün varlığı en
eski zamanlardan beri bilinmektedir (Uluğbay, 1995). Bu bölgedeki petrol
yatakları, artezyen kuyu denilen kendiliğinden çıkan kaynaklardan oluşmaktaydı. Tarih içerisinde, burada kurulan devletler de bu petrolü kullanmışlardır. Bunların içinde, Babilliler petrol kullanımına ilişkin kanuni
düzenlemeler yapmıştır (Parlar, 2003). Bu yörenin Osmanlı hâkimiyetine
girmesiyle, Osmanlı devleti doğal olarak petrol kaynaklarına sahip olmuştur. IV. Murad 1638’de Bağdat Seferine giderken Kerkük’e uğramıştır. Bölgede önceden beri petrol kuyularını işleten Türkmen ailelerinden Neftçizade ailesi (Neft kelimesi günümüz ham petrolünü karşılamaktadır. Ailenin o
zamanlarda isim olarak Neftçi kelimesini seçmesi önceden beri petrol işiyle
meşgul olduklarını göstermektedir), çıkarmış oldukları tüm petrol madenini orduya hibe etmiştir. Bunun üzerine, Padişah da bu bölgedeki petrol
yataklarını bu aileye vermiştir (Sevgen, 1970). Daha sonraları, bu aile dışındaki bazı kimseler bu kuyuları ve petrol üretimini taciz etmeye başlamıştır. Bunun üzerine, aile reisleri toplanarak Padişaha bir dilekçe göndererek
durumdan şikâyetçi olmuştur. Yapılan tahkikat sonunda, bu yöredeki pet-
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rol kaynaklarının Neftçi ailesine verildiği ve şikâyetlerinde haklı oldukları
görülmüştür. Padişah I. Abdülhamid 1781 tarihinde bir ferman çıkartarak
kuyulara yönelik tacizin önlenmesini Kerkük kadı ve mütesellimine emretmiştir (Belge 1; BOA, A. DVNSAHK.DB.d, 4/42. Neftçizade ailesinin
haklarının korunması için Kerkük kadı ve mütesellimine yazılan emir).
XIX. Yüzyılda İngiltere’nin bu bölgeyle ilgilenmesi, petrol kuyularının
da gelişimini etkilemiştir. 1836’da İngiltere’de yayımlanan bir kitapta, Gayyara yöresindeki petrol kuyularından bahsedilmiştir. 1859’dan itibaren başlayan kuyu açarak petrol çıkarma yöntemi dikkatlerin buraya çekilmesini
de tetiklemiştir. 1871 tarihinden sonra bu bölgeye, Almanlar da gelmeye
başlamıştır. İlk gelen uzmanlar, bir rapor hazırlamıştır. Rapora göre, burada önemli miktarda petrol bulunmaktadır. Taşıma ve maliyet yüksekliği
nedeniyle, Bakü petrolleriyle rekabet edemeyeceğine dair not düşülmüştür.
Buradaki petrolün, Bakü petrolleriyle rekabet edemeyecek olması, petrol
şirketlerinin bu bölgeyi en sona bırakmasına neden olmuştur (Uluğbay,
1995).

Belge 1. Neftçizadelerin petrol kuyuları hakkında, Sultan I.Abdülhamit’in Kerkük
kadısı ve mütesellimine emri (BOA, A.DVNS.AHK.DB.d, 4/42)

Bölgede Bağdat valisi olarak görev yapan Mithat Paşa, petrol olayına da
el atmıştır. Başarılı çalışmaları olan paşa, imar çalışmalarına başlamıştır.
Mendeli’nin kuzeyindeki petrol kuyularının verimini artırmak için
çalışmıştır. Ayrıca, Bakuba’da bir rafineri tesisi kurmayı başarmıştır. Bir
süre sonra valinin buradan ayrılması üzerine bu tesisler yüzüstü kalmıştır
(Uluğbay, 1995) Bu tarihten sonra, bu bölgedeki petrol yatakları bir süreliğine
fazla araştırılmamıştır. İran ve Azerbaycan topraklarında, geniş petrol
yatakları keşfedilmiştir. Tüm işletmeciler dikkatlerini o yöne çevirdiğinden,
burası kısa süreliğine göreceli olarak boş kalmıştır (Uluğbay, 1995; bu konuda
devlet görevlisi Hasan Tahsin Paşa’ya 1883 tarihinde Musul’un tamamında
petrol arama imtiyazının verildiğini söylemektedir. Ancak, bu tarih için
bir imtiyaz verildiğine dair belge bulunmamaktadır. Üstelik, 1898 yılında
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Musul petrol imtiyazını talep eden kişinin de tüccar Hasan Tahsin Efendi
olduğu tespit edilmiştir. Terzi, 2007). Bu tarihlere kadar ve bu tarihlerde,
Kerkük yöresinde petrol çıkartılmaktaydı. Baba Gurgur, Tuzhurmato, Kil,
Kayyare ve Mendeli’de petrol çıkartılıp işlenmekteydi (Başa, 2013). Kısıtlı
petrol bölgeleri paylaşıldıkça, imtiyazları verildikçe yeni petrol bölgeleri
aranmaya başlanmıştır. Gittikçe artan petrol ihtiyacı da, dikkatlerin buraya
çekilmesine neden olmuştur. Bunu öngören Sultan II. Abdülhamit, önceden
bu bölgeye mühendisler göndermiştir. Bu mühendislerden ilki, Hazine-i
Hassa Mühendislerinden Ahmet Arif olmuştur. Ahmet Arif Bey, bölgeyi
gezmiş ve tüm madenler hakkında bir rapor düzenlemiştir. 3 Ağustos 1888
tarihli bu rapora, bir de harita eklemiştir (Harita 5; BOA, HH.THR, 233/47:
Mühendis Ahmet Arif Bey’in Petrol yerlerini gösterir haritası). Raporda,
Musul vilayetindeki Padişahın özel mülkü ve diğer arazilerde kalan
madenler yer almaktadır. Tayyare tepelerinde iki adet kuyu, Kür’de bir
adet, Tuzhurmatu-Selahiye arasında yirmi dokuz, Tuzhurmato-Neftdağı
arasında yirmi adet kuyu bulunmaktadır. Bahsedilen raporda, mevcut
petrol kuyularının nasıl işletildiği, üretimi artırmak için hangi çalışmaların
yapıldığı ve çıkan petrolün nerelerde kullanıldığı yer almaktadır. Ayrıca, bu
madenlerin üretiminin nasıl artırılacağına dair öneriler de yer almaktadır.
Yine, bu madenler içinde tarif edilen bir çeşit asidin Avrupa’da çok değerli
olduğu vurgulanmaktadır (BOA, HH.THR, 233/47: Mühendis Ahmet Arif
Bey’in raporu).
Bağdat ve Musul vilayetlerinde, pek çok petrol kuyusu ve arıtma tesisi bulunmaktadır. Hit, Mendeli, Tuzhurmato, Eski Kale, Kil, Baba Gurgur,
Karadağ, Gur, Tel Kayyare, Tavuk ve Nemrud’da petrol yatakları bulunmaktaydı. Ayrıca, Tuzhurmato, Kerkük, Süleymaniye, Şirkat, Zaho ve Mendeli’de arıtma tesisleri bulunmaktaydı (Terzi, 2007). Bu kuyulardan, Baba
Gurgur ve çevresindeki kuyuların Hazine-i Hassa’ya ait olmadığını unutmamak gerekmektedir (BOA, A.DVNSAHK.DB.d, No: 4, Sayfa: 42: Kerkük’teki Baba Gurgur petrol yataklarına Neftçi ailesinden başkasının müdahalesinin önlenmesi için emir). Bu raporun da etkisiyle, 6 Şubat 1889’da
Sultan II. Abdülhamid bir irade yayınlayarak Musul vilayeti dâhilindeki
tüm petrol kuyularını özel mülküne katmıştır (Başa, 2013).
1889 tarihli irade ile birlikte, Musul vilayetinde hem Padişahın özel
mülkünde hem de diğer arazilerde kalan petrol madeni arama ve çıkarma
imtiyazı Hazine-i Hassa’ya verilmiştir. Böylelikle; Hazine-i Hassa gelirleri
artırılmak istenmiştir. İkinci olarak da, buralardaki petrol arama ve işletme
imtiyazını kim talep ederse etsin Padişahın en güvendiği kişiler bu konuda
pazarlık yapmaya yetkili olacaktır (Uluğbay, 1995). Bu iradenin bir başka
yönü de, demiryolları ile ilgilidir. İngiltere, Fransa’nın gözü bu topraklardadır. Diğer taraftan, Almanya da bu bölgeyi dolaylı olarak nüfuz sahasına
sokmak istemektedir. Demiryolu imtiyazı Almanlara verilirken, petrol ma-
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deni Hazine-i Hassa’ya verilerek bir manevra sağlanmıştır (Karadağ, 2004).
Kısa bir süre önce, Almanlara verilen Anadolu Demiryolları imtiyazı hattın her iki yakasında 10 km’lik alanı da kapsamaktaydı. Bu hat, Musul ve
Bağdat’a kadar uzatıldığı takdirde bu imtiyaz buralarda da geçerli olacaktı.
Padişah bunu engellemek için böyle bir siyaset izlemiştir (Özyüksel, 1988).
Bu iradeyle birlikte, Musul topraklarındaki petrol madenleri Padişahın özel
hazinesine geçmiştir. Kısa bir süre sonra da, buradaki petrol üretimini artırmak üzere yurtdışından mühendisler getirtilmiştir. Bu mühendislerden
ilki, Fransız Emile Jakraz olmuştur. Bölgede çalışmalar yapan mühendis,
Tuz ve Gayyara’daki petrol kuyularını derinleştirerek verimi biraz artırmıştır (Terzi, 2007). Padişahın petrol konusunda ismi hiç duyulmayan Fransa’yı tercih etmesinin nedenlerinden ilki, bu konuda İngiltere’yi tekel olarak bırakmamak istemesidir. Diğer taraftan da, bölgeye demiryolu yapmak
için imtiyaz almış olan Almanlara demiryolunu yapmadan bölgeyi teslim
etmek istememiştir. Bunun için de, böylesine siyasi manevra sergilediği kabul edilmektedir (Uluğbay, 1995).
Mühendis Jakraz, Musul’un yanı sıra Bağdat’ta da petrol madenlerini
incelemiştir. Burada da, önemli petrol rezervlerinin olduğu tespit etmiştir
(Terzi, 2007). Diğer taraftan, Avrupalı arkeolog kimliğinde dolaşan jeologlar da buralarda gizli gizli petrol aramaktaydılar. (Uluğbay, 1995). Bağdat’a
da, ileride demiryolu hattının yapılacak olması buradaki petrol kaynaklarının değerini artırmıştır. Padişahın Musul petrolleriyle ilgili düşüncelerini
buraya da uyguladığı görülmektedir. Çıkartılan bir irade ile Bağdat vilayetindeki petrol madenleri de Hazine-i Hassa’ya aktarılmıştır. 19 Eylül 1898
tarihli iradenin 21 Eylül’de fermanı da hazırlanıp yayınlanmıştır (BOA,
İ.HUS, 1316 Ca-7: Bağdat vilayetindeki petrol madenlerinin tümünün Hazine-i Hassa’ya aktarıldığında dair irade). Bu iradeyle birlikte, Musul gibi
Bağdat vilayetindeki petrol kaynakları da Hazine-i Hassa’ya aktarılmıştır.
Bundan iki ay sonra yayımlanan ferman ile durum kesinleşmiştir. Fermanda, iki vilayetin petrollerinin birleştirilmedikçe kullanılamayacağı da
vurgulanmıştır (Uluğbay, 1995). Sultan’ın ülkenin en bol petrol bulunan
bölgelerini kendi hazinesine aktarmasının bir diğer yönü de, özel şahısların
önüne geçmektedir. Önceki örneklerde görüldüğü gibi, petrol imtiyazını
alan şahıslar kısa sürede bu imtiyazı yabancılara devretmiştir. İskenderun,
Edirne ve Şarköy petrolleri örneğinde aynı durum görülmektedir (BOA,
İ.MMS, 113/4831: İskenderun petrol imtiyazının anonim bir şirkete devredilmesi hakkında irade; BOA, HR.İM, 168/13: Van petrol imtiyazının Fransa vatandaşına devredilmesi; BOA, BEO, 1697/127250: Şarköy ve Mürefte
petrol imtiyazlarının İngiliz vatandaşına devri). Hatta bu durum, daha önceden imtiyaz sahibi kişilere de uygulanmıştır. 1639’dan beri elindeki fermanla burada petrolle uğraşan Neftçizade’lerin imtiyazı da yok sayılmıştır
(Terzi, 2007).
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Harita 5. Mühendis Ahmed Arif Bey’in Musul yöresindeki petrol kaynaklarını
gösteren haritası (BOA, HH.THR, 233/47)

1899 yılında mevcut demiryollarının uzatılması kararlaştırılmıştır. Bağdat’a kadar uzatılacak demiryolu için görüşmeler başlamıştır. Çıkan çeşitli sorunlardan dolayı bu iş için gerekli şirketin kurulması ve sermayenin
sağlanması uzun sürmüştür (Özyüksel, 1988). Ancak, Bağdat Demiryolu
ile petrol imtiyazları tekrar gündeme gelmiştir. Bunun üzerine, bölge detaylı olarak tekrar incelenmiştir. 1901 yılında Padişahın emriyle bölgeyi
inceleyen mühendis Paul Groskoph, bu konuda ayrıntılı bir rapor hazırlamıştır. Rapora bakacak olursak (BOA, HH.THR, 239/60: Mühendis Paul
Groskoph’un petrol raporu) (Başa, 2013) : Mühendis, ilk önce İskenderun,
Halep, Birecik, Urfa ve Siverek yoluyla Diyarbakır’a gitmiştir. Diyarbakır’da
iken Siirt civarında ve Dicle Nehri kenarında petrol kaynaklarının bulunduğu haberini almıştır. Bunları incelemek istemiş; fakat kaynağın bulunduğu mevkiin su altında olması sebebiyle buradaki kaynakları görememiştir. Üstelik, bu petrol rezervi zengin ve değerli olsa bile bulunduğu bölge
sarp ve kayalıktır. Dahası burasının 900 m yüksekliğinde dağlarla çevrili
olması petrolü çıkarma ve taşımayı çok zorlaştıracaktır. Daha sonra nehir
yoluyla Musul’a doğru devam eden Groskoph, Büyük Zap nehrini sol tarafında da petrolle karşılaşmıştır. Bu kaynak, önemsiz gibi görünmesine
karşın çoğu zaman nehre karışıp nehri etkileyecek kadar çok çıkmaktadır.
Mühendis Groskoph’un bundan sonra görmüş olduğu en önemli kaynak,
Kerkük’e 15 km uzaklıktaki Baba Gurgur petrol madeni olmuştur. Ancak,
bu kaynak hazine arazisinde değildir. Yerel kişiler, tarafından işletilmekte
olduğu görülmüştür (Bu kişilerin, Neftçizade ailesi olması muhtemeldir).
Bağdat’a doğru devam eden Groskoph, yine petrol yataklarıyla karşılaşmıştır. Tuzhurmatu’nun 10 km doğusunda önemli petrol yataklarının olduğu-
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nu görmüştür. Üstelik buralardaki kaynakların çıkarılması, işletilmesi ve
taşınması oldukça kolaydır. Buradan da Selahiye’ye geçen mühendis, burada da hazine arazisi dâhilinde önemli petrol kaynakların olduğunu söylemektedir. Daha sonra Kuzeye doğru yönelen Groskoph, Kil kasabasına
ulaşmıştır. Kil’de de, çok miktarda petrol kuyularının olduğunu görmüştür.
Burası, birkaç yıldan beri Hazine-i Hassa tarafından icara verilmektedir
(Başa, 2013).
Kil’den sonra Karadağ’a giden Groskoph, buradaki madenleri taşıma
zorluğundan dolayı önemsiz bulmuş ve bahse lüzum görmemiştir. Karadağ’dan Kerkük ve Musul’a geçerek Zaho’ya ulaşan mühendis, kasabaya 5-6
km uzaklıkta pek çok petrol kuyusu olduğundan bahsetmektedir. Burası,
nehir taşımacılığına da elverişlidir. Daha sonra, Şirkat ve el-Kayyara yöresini inceleyen Groskoph, yatırıma en elverişli yer olarak burayı önermiştir. Bölge, yaklaşık olarak 4 km’lik bir arazide 300 metre genişliğinde 200
metre uzunluğunda bir petrol havuzu olarak görülmektedir. Kaynaklar,
aynı zamanda Bağdat demiryolu hattı güzergâhında Musul’a 60 km Dicle
nehrine 2 km uzaklıktadır (Başa, 2013). Dicle nehrinin iki yakasında da
petrol bulunduğunu söyleyen mühendis, bu kaynakların 150 km’lik alanda
olduğunu tespit etmiştir. Dünyanın çeşitli yerlerinde petrol kaynağı gördüğünü ancak, Dicle nehri etrafındaki gibi zengin kaynak görmediğini eklemektedir. Musul’daki kaynaklardan sonra Bağdat’a giden Groskoph, Mendeli petrol yataklarını incelemiştir. Önceden beri bilinen bu kaynak ise, 7-8
km’lik bir arazide bulunan zengin bir yataktır. Buradan çeşmeden su akar
gibi petrol fışkırmaktadır. En son olarak Hit yöresindeki maden yataklarını
inceleyen mühendis burada petrol olmadığını belirtmiştir. Bunun yanında
zift kaynaklarının zengin olduğunu söylemektedir. Kalite olarak iyi olan bu
ziftler taşınmaya da elverişlidir. Mühendis Groskoph, sonuç olarak zengin
petrol yataklarının olduğunu belirtmektedir. Bunlar işletilirse, çok iyi gelir
elde edilecektir. Demiryolu yapıldığı takdirde buraların önemi ve üretimi
daha da artacaktır. Kesin olarak ifade etmektedir ki “…buradaki kaynaklar
işletildiği takdirde burası dünyanın en çok üretim yapılan yerlerinden biri
olacaktır” (BOA, HH.THR, 239/60: Mühendis Paul Groskoph’un petrol raporu). Raporuna ayrıca, bir de harita eklemiştir. Bu haritada, petrol çıkartılan yerlerin tek tek işaretlendiği görülmektedir (Harita 6). Bu raporun da
etkisiyle imparatorluk içindeki en önemli ve en yoğun rezervlerinin olduğu
bölge ön plana çıkmıştır. İmtiyaz meselelerine tekrar vurgu yapmak ve bu
bölgedeki petrol madeninin sahibi olduğunu vurgulamak için Padişah II.
Abdülhamit 18 Kasım 1902’de bir irade daha çıkarmıştır. Bu irade de önceki iradelere atıf niteliğinde olup, Musul vilayetindeki petrol yataklarının
Hazine-i Hassa’ya verildiği tekrar edilmiştir (BOA, İ.HUS, 1320 Ş.65: Musul petrol imtiyazının Hazine-i Hassa’ya verildiğine dair irade).
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Daha önce 1889 ve 1898 tarihlerinde çıkan iradelerle buralardaki petrol
imtiyazı zaten Hazine-i Hassa’ya verilmişti. Bunun üzerine, aynı konuda
bir irade daha çıkarılması farklı bir amaca yönelik olmalıdır. Bunlardan
ilki, petrol kuyularına bölgedeki aşiretlerin yaptığı saldırıları önlemektir.
Diğer bir etken ise, Neftçizadeler’i petrol kuyularından el çektirmek için
olmalıdır. Bunlardan daha önemli neden ise, demiryolu yapımı ve imtiyazına karşı alınmış bir hamledir. Demiryolunu yapacak şirkete, buralardaki
petrol kaynaklarının Padişahın özel mülküne ait olduğu vurgulanmıştır.
Bölgedeki petrol yataklarını, 1640 yılından beri işletmekte olan ailenin durumuna da bakmak gerekmektedir. Daha önce değinildiği üzere, 1640 ve
1781 tarihlerinde ferman ve hükümlerle buradaki petrol kuyularını ellerinde bulunduran Neftçizade ailesi burayı işletmekteydi. Sultan II. Abdülhamit’in tüm petrol kaynaklarını kişisel hazinesine katması ilk önce bu aileyi
etkilemiştir. Bölgenin bilinen en eski petrolcü ailesinin elindeki kuyuların
alınması, ailenin itirazlarını da doğal olarak beraberinde getirmiştir. İradedeki ifade iki vilayetteki tüm petrol madenlerinin imtiyazını kapsadığından
Neftçizade ailesi de, kuyularını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardır. İlk iradenin çıkmasından önce, 1888’de burayı Neftçizade ailesinden
dört kişi işletmekteydi. Her gün kuyulardan çıkan petrol, eşeklerle taşınarak mağazalarda satılmaktaydı. Buradan elde edilen gelirin onda biri Kerkük belediyesi, kırkta biri fukara hesabına ayrılmaktaydı. Geriye kalan para
da ailenin dört ferdi arasında pay edilmekteydi (Terzi, 2007).
İmtiyaz fermanının uygulamaya konulmasıyla beraber, Neftçizade ailesi
de haklarını aramaya çalışmıştır. Yazdıkları dilekçe ve şikâyet telgraflarıyla,
durumu saraya da bildirmişlerdi. Hatta, Neftçizade Hasan yazdığı dilekçede, kendi hissesinin bir kısmını vakıf yaptığını belirtmiştir. Sultan Mustafa
zamanında yapılan bir caminin masrafları için kendi hisselerinin sekizde
birini babasının 1840’ta vakfettiğini söylemiştir (Terzi, 2007). Yapılan incelemeler ve yazışmalar, bürokrasiye boğulmuş ve bir sonuç alınamamıştır. Buradaki kuyular, ne tam olarak Neftçizadelere verilmiş ne de sultanın
malı olarak işlem yapılmıştır. 10 Ocak 1894 tarihinde, Musul vilayetine bir
yazı yazılarak durum sorulmuştur. Burada yapılan tahkikatın sonunda, bu
kuyulara ait bir kayıt olmadığı ifade edilmiştir. Bu durumda da, buradaki petrol kuyuları hazine malı sayılarak işlem yapılması istenmiştir (BOA,
BEO, 341/25529: Kerkük’te Neftçizadelerin sahip oldukları kuyular hakkında bilgi ve görüş istenmesi). Fakat, buradaki kuyuların bir kısmı Neftçizadelere verilmişti. Bu kayıt, İstanbul’da Defterhanede muhafaza edilir iken
nasıl böyle karar çıkabilir ? Bu ailenin kuyuları uzun süredir işlettiği de
açıkça ortadaydı. Ahkâm defterinde de yer alan ve 1640 yılına da atıfta bulunan hüküm nasıl gözden kaçırılmış olabilirdi ? Bu durumdan, Padişahın
ve/veya memurların kanunlara uymayarak halka zulmettiği kanısı ortaya
çıkmaktadır. Ancak, işin aslı belgelerin okunamamasından kaynaklanmaktadır. Çünkü, Tanzimatla birlikte devlet bürokrasisinde klasik dönem yazı
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çeşitleri bırakılmış, rika yazısı kullanılmaya başlanmıştı. Divani yazısını,
doğru dürüst okuyacak kimse de kalmadığı anlaşılmaktadır (Başa, 2013).
Zira aynı dönemde, Mısır sorunu için kurulan komisyonun da yazıları
okuyamadığı anlaşılmaktadır (BOA, Y.A.Hus, 177/29: Mısır komisyonun
belgeleri okuyamadıkları için konu ile ilgili tarihçi talep etmeleri). Aynı şekilde, İtalyanların eski yazı çeşidi örneği talebine de cevap verebilmek zor
olmuştur. Dolayısıyla, eski yazı çeşitlerinin okunamadığı bu tarihlerde defter kayıtlarının hiç okunamamış olması muhtemeldir (Başa, 2013).
Bu arada, belki kişisel husumetten belki de Padişaha yaranma arzusundan olacak Neftçizade ailesi aleyhine telgraflar çekildiği görülmektedir.
Neftçizadelerin, buradaki kuyuları haksız yere elde tuttukları ve devletin
malını gasp ettikleri yönünde bilgiler verilmektedir. Bu dilekçelerin üzerine yapılan incelemelerin de, sağlıklı bir sonuca ulaşmadığı görülmektedir
(Terzi, 2007). Neftçizadelerin, hukuksal mücadeleden vazgeçmedikleri anlaşılmaktadır. 1908 Meşrutiyet devriminden sonra da, bu mücadelelerini
sürdürmüşlerdir. Hatta, Cumhuriyet’in ilanından sonra da bu konuda yazıları ve dilekçeleri mevcuttur. Özellikle, petrol kuyularının açılmaya başlaması ve Musul sorunu sırasında sık sık dilekçe yazarak dönemin başbakanlarına gönderdikleri görülmektedir. Musul’un Türkiye sınırları dışında
kalmasından sonra, bu konuda bir şey yapabilmek mümkün olamamıştır.
Diğer taraftan bölgenin hazineye katılması da, pek bir değişiklik getirmemiştir. Hazine-i Hassanın yeterli sermayesinin ve gücünün olmayışı, verimli petrol kaynaklarını boş bırakmaktaydı. 1 Mart 1903 (BOA, DUİT, 191/11.
Bağdat Demiryolu imtiyazı mukavelenamesi ve iradesi, Bazı kaynaklar bu
tarihi 5 Mart 1903 olarak vermektedir) tarihli Bağdat Demiryolu İmtiyazıyla, demiryolu çevresindeki madenler şirkete dolaylı olarak bırakılmıştı.
Bu anlaşmanın ardından da, 14 Nisan 1904 tarihinde Hazine-i Hassa Nazırı
Padişaha bir yazı yazmıştır. Bu yazıda, petrol araştırması yapamadıklarından bahsederek demiryolu şirketiyle bir petrol araştırma sözleşmesi imzalama yetkisini istemiştir (BOA, Y.MTV, 258/224: Hazine-i Hassa adına
demiryolu şirketine petrol arama izni verilmesi talebi).
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Harita 6. Mühendis Paul Groskoph’un Musul yöresindeki petrol yataklarını
gösteren haritası (BOA, HH.THR, 239/60)

15 Haziran 1904 tarihinde, şirket ile bir ön sözleşme imzalanmıştır. Bu
sözleşmeye göre, şirkete 40 yıl süreli bir imtiyaz verilmekteydi. Petrol keşfi
için yapılacak harcamaları, demiryolu şirketi karşılayacaktı. Bunun sadece
bir ön sözleşme olduğu ve petrol bulunduğu takdirde, kesin sözleşmenin
yapılacağı vurgulanmaktaydı. İşletmeye geçildiği takdirde tahvil çıkarma,
giderlerin karşılanması ve kârın paylaşılması konuları hükme bağlanmıştı.
Son madde ise, şirket bu işten vazgeçerse bir tazminat hakkı olmayacaktı
(Y.MTV, 260/15: Bağdat Demiryolu Şirketi’nin petrol arama izni ilgili sözleşme metni. Ayrıca, bu konuda Hazine-i Hassa Defterleri içerisinde tarihsiz olarak bir defter bulunmaktadır. Demiryolu şirketinin verdiği bu sözleşme sureti on beş maddeden oluşmakta ve daha detaylı şartları içermektedir.
BOA, HH.d., d: 25106: Bağdat Demiryolu Şirketi’nin petrol arama izni ilgili
sözleşme metni taslağı). Maden Nizamnamesi ve yapılan ön sözleşme gereği, bir yıl içerisinde yapılması gereken araştırma ve çalışmaların demiryolu
şirketi tarafından yapılmadığı görülmektedir. Şirkete verilen uyarı üzerine,
şirket araştırma işlerinin çok zor olduğunu ve Almanya’dan tahlil sonuçlarının geciktiğini bahane ederek süreyi uzatmak istemiştir. Bu istek kabul
edilmiş ve durum Padişaha bildirilmiştir (BOA, Y.MTV, 279/23: Bağdat
Demiryolu Şirketi’nin petrol arama süresinin uzatılmasına dair yazı). Süre
uzatılması sağlanmışsa da, yine şirket yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Demiryolu şirketinin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemesi,
sözleşmenin de sona ermesine neden olmuştur. 27 Ocak 1907’de Hazine-i
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Hassa Nezareti, şirkete 1904 tarihli sözleşmenin geçerliliğini yitirdiğini bildirmiştir. Bunun nedenleri de şu şekilde sıralanmıştır (Uluğbay,1995):
⦁ 1904 tarihli sözleşmede petrol kaynaklarının aranması için yapılacak
çalışmalar arasında, Demiryolu şirketinin sondaj yapma mecburiyeti vardır.
⦁ Sondaj çalışmalarının bitirilme süresi, sözleşmede bir yıl olarak belirtilmesine rağmen sondaj çalışmaları bitirilmemiştir.
⦁ Sondaj çalışmalarının ilerideki bir tarihte yapılması, sözleşme şartlarına
uymadığı gibi sözleşmeye de aykırıdır.

⦁ Şirket sözleşme şartlarını yerine getirmediğinden, başka bildirime gerek
kalmaksızın sözleşme sona ermiştir.

Sözleşme sona erdikten sonra, şirketin yine boş durmadığı görülmektedir. 26 Mart 1907 tarihinde şirket, ellerindeki bilgileri, raporları ve bir
de nihai imtiyaz sözleşme metnini Hazine-i Hassa’ya göndermiştir. Ancak,
bu antlaşma tamamen şirketin menfaatleri doğrultusunda hazırlanmıştır.
Hazine-i Hassanın çıkarları yok sayıldığı gibi, bir de petrol imtiyazını tüm
ülkeye yaymak istedikleri açıktır (BOA, HH.d., d: 25106 : Anadolu Demiryolu şirketinin hazine-i hassaya teklif ettiği sözleşme defteri) (Başa, 2013).
Hazine-i Hassa Nezareti çıkarlarına en uygun antlaşmayı yapmak üzere,
hareket etmeye çalışmıştı. Zengin petrol yataklarını işletmek için pek çok
girişim olmuştu. Bunlar arasında, yerli olarak Amaysan Efendi, Hırıstidi
Efendi ve Nemlizade Hasan Tahsin (İskenderun petrol imtiyazını da almıştı) görülmektedir. Yabancı kişilere bakıldığında, Fransa vatandaşı Rozo ve
Hollandalı bir grup sermayedarın başvurduğu görülmektedir. Ancak, bu
başvurular olumlu bir sonuca ulaşamamıştır (Terzi, 2007). Bu arazilerin,
Hazine-i Hassa’dan alınarak devlet hazinesi arazisi haline getirilmesi olayların seyrini değişmiştir. 1908 yılında, Meşrutiyet ilan edilmişti. Bundan
kısa bir süre sonra da, çıkarılan bir irade ile Sultan II. Abdülhamit’in Hazine-i Hassa Nezaretine kattığı tüm toprak ve gelirler, Maliye Hazinesine
devredilmiştir (Uluğbay, 1995). Arazi devrinin yapılmasını fırsat bilen İngiliz D’arcy grubu, kısa bir süre sonra bu bölgedeki petrol imtiyazını almak istemiştir. Daha öncesinde, İngilizler petrol kaynaklarını işletmek için
bir şirket kurmuştu. Osmanlı Petrol Sendikası adındaki bu kuruluş adına
Edward Nichols imtiyaz başvurusunda bulunmuştur (Terzi, 2007). Nichols,
Musul ve Bağdat’taki petrol kaynaklarını işletmek için Sadaret’e bir dilekçe vermiştir. Sadaret de bu dilekçeyi, Orman Meadin Nezareti’ne havale
etmiştir (BOA, BEO, 3422/256612: Bağdat ve Musul yöresindeki petrol
kaynaklarını işletme talebi). Buradan da Hazine-i Hassa’ya gönderilen dilekçe, Maliye hazinesine yapılacak olan maden devri ile ilgili görüşmeler
bitmediğinden cevapsız kalmıştır. Sadaret tekrar bir yazı yazarak, Hazine-i
Hassa’nın madenlerle ilişkisi kalmadıysa evrakın Orman ve Meadin Nezareti’ne iadesini talep etmiştir (BOA, BEO, 3431/257323: Musul ve Bağdat
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petrol imtiyazlarının Orman ve Meadin Nezaretine devredilmesi). Devir
işlemlerinin tamamlanmasından sonra, 28 Kasım 1908’de Hazine-i Hassa
Nezareti, Sadaret’e bir yazı göndererek bölgedeki petrol madenlerinin araştırılması için çok masraf yaptıklarını bildirmiştir. Üstelik arazi devri yapılmış bitmiş ancak, henüz madenlerin devri konusu bitmemiştir. İmtiyaz
talebinin değerlendirilmesi için görüşmelerin sonuna kadar beklenilmesini
Sadaret’ten talep etmiştir (BOA, BEO, 3447/258497: Musul ve Bağdat’ta
petrol arama talebi). Devamında da, yapılan görüşmelerin arkasından maden imtiyazlarının Hazine-i Hassa’da kalması sağlanmıştır (Terzi, 2007).
Petrol imtiyazının Hazine-i Hassa’da kalması kesinleştikten sonra, Nichols
görüşmeleri Nezaret üzerinden tekrar başlatarak, yeni bir sözleşme örneği hazırlamıştır. Ayrıntılı olarak düzenlenen bu sözleşme, bazı yenilikler
de içermekteydi. Örneğin, şirketin teminat akçesi vermesi kararlaştırılmıştı. Dört yılı geçmeyecek şekilde, petrol aramaları yapılacak ve petrol
bulunduğu takdirde madeni işletmek için ayrı bir anonim şirket kurulacaktı. Gelirin % 10’u Resm-i Nisbi (günümüz gelir vergisine benzetilebilir)
olarak devlete ve % 5’i de Cevher İmtiyaz Hakkı (Cevher imtiyaz hakkı;
toprak veya maden sahibine işletme şirketinin vermiş olduğu bir paydır.
Bir çeşit icar kirası olarak düşünülebilir. Günümüzde de, petrol şirketleri
petrol çıkardıkları devlete bir pay vermektedir) olarak Hazine-i Hassa’ya
verilecektir. Araştırma, personel ve sermaye için alınan kredi faizi şirketin
giderleri arasında sayılmayacaktır. Taraflar arasındaki anlaşmazlık, önce iki
tarafın belirlediği hakemler yoluyla çözülmeye çalışılacaktır. Çözüm bulunamadığı takdirde, yeni hakemler atanacak ve bu hakemlerin kararına
uyulacaktır (BOA, Y.MTV, 313/168: Nichols ile imzalanan petrol arama
sözleşmesi. Anlaşmanın transkripsiyonlu hali Ediger, 2007’nin eserinde
mevcuttur). Anlaşma metninin son maddesi, bir devrim olarak değerlendirilmiştir. Türkiye’de yıllar sonra hayata geçirilmeye çalışılan tahkim müessesinin ilk haline benzetilmektedir (Ediger, 2007). Bu sözleşme Padişah’a
sunulduktan kısa bir süre sonra, bu sefer de Padişah tahttan indirilmiştir.
31 Mart Hadise’sinin hemen ardından 27 Nisan 1909 tarihinde Sultan II.
Abdülhamit tahttan indirilmişti. Tahta oturan Sultan Mehmet Reşat’ın çıkarmış olduğu ilk irade, Hazine-i Hassa arazilerin devri ile ilgili olmuştur.
Bu irade ile II. Abdülhamit’in tahta çıkışından itibaren Hazine-i Hassa’ya
katılan bütün arazi, emlak ve imtiyazlar Maliye Hazinesi’ne devredilmiştir.
Devir işlemine dâhil edilenlerin sadece Sultan II. Abdülhamit döneminde
Hazine-i Hassa’ya alınan araziler ve imtiyazlar için olması dikkat çekicidir
(Terzi, 2007).
1908-1909 yıllarında, bölgeyi gezip bir rapor hazırlayan bir kaç bilim
adamı daha olmuştur. Bu kişilerin hazırladıkları raporlarda da, önemli
petrol yatakları olduğunu ancak yatırım yapılması gerektiği ifade edilmektedir. Dünya üzerinde, petrol için yatırım yapılacak çok yer kalmadığından şirketler de yoğun olarak buraya yönelmiştir. ABD adına Groskoph
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ve Chester (Bu kişi ve faaliyetleri hakkında Can, 2000 eserine bakılabilir),
İngiltere adına Nichols, İngiliz-Hollanda ortaklığında Shell ile çalışan Gulbenkian ve Almanya adına da Anadolu Demiryolu Şirketi imtiyaz mücadelesi sergilemeye başlamıştır (Ediger, 2007). Mezopotamya’nın petrol imtiyazı üzerindeki kilidi kıran kişi, sabrı, azmi, ileri görüşlülüğü ve insanları
uzlaştırma konusunda ustalığı ile Calousta Sarkis Gulbenkian olmuştur. 29
Mart 1869 tarihinde Üsküdar’da doğan Gulbenkian, Osmanlı İmparatorluğu tarafından Rusya’dan alınan gaz yağının en büyük ithalatçısı olan bir babanın oğludur (Kaynakların genelinde Gulbenkian’ın doğduğu yer olarak
Üsküdar belirtilirken Ediger, 2007 Gulbenkian’ın Erzurum’da doğduğunu
ifade etmektedir). İlköğrenimini Kadıköy’de Aramyan-Uncuyan okulunda
yapan ve akabinde Saint Joseph Fransız Lisesi’ne giden Gulbenkian, babası tarafından Fransızcasını ilerletmesi amacıyla Marsilya’daki bir ortaokula
gönderilmiştir. Gulbenkian, Marsilya’da öğrenimini tamamladıktan sonra
Londra’daki King College’da maden mühendisliği üzerine eğitim görmüş
ve “Yeni Petrol Endüstrisi Teknolojisi” konulu tez çalışmasıyla mühendislik
dalında en üst dereceli diplomayı alarak buradan mezun olmuştur (Yergin,
2003).

Foto 1. Calouste Sarkis Gulbenkian (1869 - 1955), Ermeni asıllı ünlü petrol
uzmanı maden mühendisi (petrol sektöründe, Bay % 5 - Mr. Five Percent olarak
bilinmektedir)

Maden mühendisi Gulbenkian, petrol sanayisinin işleyişi hakkında bilgi sahibi olması amacıyla babası tarafından Apsheron yarımadasının güney
kıyısındaki Bakü’ye gönderilmiş ve bu sayede, Nobel Kardeşler (Nobel Kardeşler, 1917 yılında yaşanan Bolşevik İhtilali öncesi Rusya’da önemli petrol
kuyularına sahiptirler. Benzer şekilde, Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı
1914 yılından önce de Rothschields ailesi Romanya’da önemli petrol alanlarına sahip olmuşlardır) (Özdemir, 2014) ve petrol kralı Ermeni işadamı
Alexandre Mantachoff ’la tanışması sağlanmıştır (Nebiler ve Parlar, 1996).
Bakü’de Nobel kardeşlerin ve Mantachoff ’un petrol kuyularıyla rafinerilerini gezen Gulbenkian gördüklerinden oldukça etkilenmiş ve bol bol notlar
almıştır. Bakü gezisi Gulbenkian’ın yaşamında önemli bir dönüm noktası
teşkil etmiş; özellikle Mantachoff ’la geçirdiği günler ona zengin yatakların
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olduğu bir petrol bölgesine hâkim olmanın insana sağladığı güç ve zenginliği göstermesi bakımından iyi bir gösterge ve yön verici olmuştur (Mosley,
1975). Gulbenkian, Bakü gezisi sonrasında İstanbul’a döndüğünde gezi sırasında aldığı notları kullanarak seri halinde makaleler yazmış ve bu makaleler 1889’da ünlü bir Fransız dergisi olan “Revue des Deux Mondes”te
yayınlanmıştır (Yergin, 2003). Yazdığı makaleleri 1891 yılında kitap haline
getiren Gulbenkian, kitabını “Kafkasya ve Apsheron Yarımadası: Yolculuk
Anıları” adıyla yayımlamıştır (Mosley, 1975). Ciddi bir araştırma ürünü
olarak görülen bu kitap, ilgiyle karşılanmış ve Gulbenkian’a büyük bir itibar
kazandırıp onu 21 yaşındayken dünyanın sayılı petrol uzmanlarından biri
haline getirmiştir. Kitap yayınlandıktan sonraki günlerde babasının yakın
arkadaşlarından olan Hazine-i Hassa Nazırı Agop Paşa’nın iki adamı, Gulbenkian’ı ziyaret ederek Mezopotamya’daki petrol potansiyeli hakkında dönemin padişahı II. Abdülhamit’e sunulmak üzere bir değerlendirme raporu
yazmasını istemişlerdir (Ediger, 2007). Gulbenkian, 1892 yılında bölgeye
hiç gitmeden sadece başka uzmanlarca Mezopotamya hakkında kaleme
alınmış eserleri ve Alman demiryolu mühendisleriyle yapılan konuşmaları
kaynak olarak kullanarak padişaha sunulmak üzere kapsamlı bir rapor hazırlamıştır. Yazdığı rapordan sonra, Gulbenkian’ın ömür boyu devam eden
Mezopotamya tutkusu başlamış ve 60 yılı aşkın bir süre bıkıp usanmadan
olağanüstü bir çaba ve inatla kendisini bir şekilde bölge petrolünden yararlanmaya adamıştır (Yergin, 2003). Gulbenkian, 1902 yılında Londra’ya
giderek İngiliz vatandaşlığına geçmiş ve Shell Taşımacılık ve Ticaret Şirketi’nde ticari müşavir olarak çalışmaya başlamıştır. 1907 yılında, Mezopotamya’nın petrol imtiyazıyla ilgili olarak İstanbul’a dönüp kendi idaresinde
bir büro açmak için Samuel Kardeşleri ikna eden Gulbenkian’ın uğraşları
sayesinde Shell, Ortadoğu ile ilgilenmeye başlamıştır. İkinci Meşrutiyet’in
ilanından sonra, yönetim üzerinde ana etki sahibi olan İttihat ve Terakki
Fırkası’nın İngilizlere karşı takındığı yakın tutum neticesinde, 1908 yılının
Kasım ayında İngiliz hükümetinin girişimi sonucu İngiliz sermayesiyle, Sir
Ernest Cassel’in genel müdür olduğu “Türk Ulusal Bankası (TUB)” kurulmuş ve yılmak bilmeyen çabaları sayesinde Gulbenkian da bankanın yönetim kurulu üyelerinden biri olmuştur (Ediger, 2007).
İngiliz sermayesi, ilk önce İstanbul’da bir banka kurmaya çalışmıştır.
1909 Mart’ında bu amaçlarını gerçekleştirerek Türk Milli Bankası’nı (Orijinal adı, National Bank of Turkey olan bu bankanın Türk adını taşımaktan
başka Türklükle bir alakası yoktur. Tüm sermayesi, İngilizler ve Gulbenkian’a aittir) kurmuşlardır. Yönetim kurulana da Sir E. Cassell ve Gulbenkian
gibi iki petrolcü atanmıştır. Bu iki kişinin, bundan sonraki banka adına
yaptıkları tek faaliyet Osmanlı petrollerinin imtiyazını almak ve işletmek
için çalışmalar yapmak olmuştur (Uluğbay, 1995). İki petrolcünün çabaları
sonunda, Almanlarla İngilizler bir masaya oturmuştur. Türk Milli Bankası
ve Deutsche Bank anlaşarak yeni bir şirket kurulması kararlaştırılmıştır. Bu
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kararın sonucunda, 31 Ocak 1911’de Afrika ve Doğu Ayrıcalıkları Limited
Şirketi (Şirketin orijinal adı Africa and Eastern Concessions Limited) kurulmuştur. Şirketin ortaklık hisseleri de; Türk Milli Bankası % 35, Deutsche Bank % 25, Royal-Dutch ve Shell % 25 ve Gulbenkian % 15 oranında
dağıtılmıştır (Gulbenkian aynı zamanda Türk Milli Bankası’nın % 50 oranında ortağıdır. Bankanın hisselerinin yarısı da, Gulbenkian’a aittir. Bu şekilde toplam hissesi % 30’u geçmektedir). Deutsche Bank, petrol imtiyazını
sermaye olarak koyacaktır. Buradaki petrol imtiyazını, tek başına almaya
hiçbir devletin yeterli olmadığı görülmektedir. İmtiyazı almayı başaran Almanlar da, sermaye sıkıntısından ve diğer devletlerin baskısından kurtulamamıştır. En sonunda, Türk Petrol Şirketi’nin kurulmasıyla sorun nispeten
çözülmüştür. 1912 yılında, Doğu Ayrıcalıkları Limited Şirketi adını değiştirerek Türk Petrol Şirketi (Şirketin adından başka milli bir tarafı yoktur.
Sermayesi de yöneticileri de yabancılardan oluşmaktadır) haline getirilmiştir. Türk Petrol Şirketi’nin kurulması, sorunların çözümünü sağlamamıştır.
Sermaye dağılımı ve faaliyet alanları için Almanya ve İngiltere bir tarafta,
bankalar ve yabancı petrol şirketleri diğer tarafta birbirleriyle mücadele
etmişlerdir. Şirketin kurucularından olan Gulbenkian’ın, hisselerinin bir
bölümünü Shell şirketine satmasıyla birlikte mücadeleye Hollanda devleti de katılmıştır (Ediger, 2007). Yapılan pazarlıklar sonunda, mücadeleye
katılanlar arasında 19 Mart 1914 tarihinde Dışişleri Anlaşması imzalanmıştır (Uluğbay, 1995). Anlaşmanın içeriği, Türk Petrol Şirketi’nin yapısı
ve faaliyet alanı olmuştur. Bu antlaşmayla birlikte, şirketin hisse yapısı değişmiştir. Yeni durumda, % 50 D’Arcy Grubu’na, % 25 Deutsche Bank’a, %
25 Anglo-Saxon Petrol Şirketi’ne (APOC) verilmiştir. Gulbenkian’a ise, şirkette oy hakkı olmayan % 5’lik bir pay verilmişti. Bu hisse, Deutsche Bank
ve Anglo-Saxon Petrol Şirketlerinden eşit oranda alınmıştı. Diğer hususlar,
aynı şekilde kalmıştır. Bu antlaşmayı Almanya İmparatorluğu, İngiltere
İmparatorluğu, Türk Milli Bankası, Anglo-Saxon Petrol Şirketi, Deutsche
Bank ve D’Arcy grubunun yetkilileri imzalamıştır (Uluğbay, 1995). Ancak,
kısa bir süre sonra Dünya Savaşı başlamıştır. Almanya ve İngiltere’nin karşı
cephelerde olması, antlaşmayı geçersiz kılmıştır. Kısa bir süre sonra, Osmanlı Devleti de Almanların yanında savaşa katılmıştır. Savaş sürecinde,
buradaki petrol faaliyetleri askıya alınmıştır. Fakat, mücadelenin bitmediği ve İngiltere’nin burayı ele geçirmek üzere faaliyet yaptığı görülmektedir.
Savaşın sonunda, Almanya tarafı yenilmiştir. Yapılan ateşkes antlaşmasına
aykırı olarak, İngiltere Musul-Kerkük’ü işgal ederek yeni bir sorunu ortaya
çıkaracaktır (Başa, 2013). I.Dünya savaşını kaybeden Osmanlı, dağıldıktan
ve T.P.C. (Turkish Petroleum Company) gayri faal olduktan sonra, Ortadoğu’nun İngilizler ve Amerikalılar arasında paylaşımında sorun çıkınca
Gulbenkian çağrıldı. Bu konuya Gulbenkyank’ın dahil edilmesinin ana nedeni, Ortadoğudaki petrol alanlarını, bu alanları kontrol eden kabileleri ve
Osmanlıyı çok iyi tanımasıdır (Özdemir, 2014). A.B.D. şirketlerinin devreye
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girmesiyle, Gulbenkian bir kez daha taraflar arasında arabuluculuk yaparak, Anglo-Persian Oil Company, Royal Dutch Shell Group, Compagnie
Française des Pétroles ve Near East Development Corporation (Amerikan
petrol şirketlerinden oluşan bir konsorsiyum) arasında Red Line Agreement (Kırmızı Hat Anlaşması) olarak bilinen anlaşmanın 1928’de akdedilmesini sağlamış, Osmanlı İmparatorluğu’nun eski toprakları üzerinde
anlaşma taraflarının söz sahibi olacağı petrol yataklarını kırmızı çizgilerle
bizzat çizmiştir (Harita 7; www.wikipedia.com).

Harita 7. Red Line Agreement (Kırmızı Hat Anlaşması) Petrol uzmanı maden
mühendisi Gulbenkian tarafından 1928 yılında kırmızı çizgilerle çizilen Osmanlı
İmparatorluğu’nun topraklarındaki petrol yataklarının sınırları
(http://www.geoexpro.com/articles/2013/06/once-upon-a-red-line-the-iraqpetroleum-company-story)

Yüzde beşlik payını Turkish Petroleum Company’nin yerine yeni
kurulan Iraq Petroleum Company bünyesinde de muhafaza etmiştir. II.
Dünya savaşı başlaması ile sermaye oyunları ile Gulbenkian ortaklıktan
çıkarıldığında, şirketlere karşı Gulbenkian Paris’te dava açmış ve sekiz
kamyon belgeyi mahkemeye sunmuştu. Gulbenkian, bu davayı kaybettikten
sonra hayata küstü ve II. Dünya Savaşına girmeyen Portekiz’e yerleşti,
sanata ve ermeni vakıflarına yardımlarda bulundu. 1955’te vefat etmiştir
(www.saklitarih.com).
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SONUÇ
Osmanlı Devleti, üç kıtaya taşan geniş topraklarıyla birlikte petrol kaynaklarına en çok sahip olan ülke konumunda yer almaktaydı. Osmanlı toprakları içerisinde dünyanın ilk petrol çıkarılan yerleri olmasına rağmen, en
son olarak petrol aranılan yerler burası olmuştur. Bu topraklarda, petrol
arama ve üretiminin geç başlamasındaki başlıca öncelikli sebep, ülkenin
sanayileşmede geç kalmasıydı. Dolayısıyla, ülke içinde bu madene şiddetli
bir derecede ihtiyaç duyulmamaktaydı. İran Şahı bol miktarda imtiyaz dağıtmakta iken, Osmanlı’da Sultan II. Abdülhamit petrol sahalarını kendi
özel hazinesine geçirmekteydi. Üstelik özel gayretlerle imtiyaz alınan yerlerdeki petrolün yurtdışına götürülmesi vergiye tabi tutulurken, yurtdışından getirilen ürünlere o kadar vergi uygulanmamaktaydı. Bir diğer önemli
sebep de, ulaşım sorunu olarak görünmekteydi. Sanayileşmenin temel göstergelerinden olan demiryolu, Osmanlı’da yok denecek kadar azdı. Daha
çok Batı Anadolu yöresinde, Avrupalı tüccarların kullanabileceği şekilde
demiryolları bulunuyordu. Osmanlı Devleti, kendi iç dinamiğinde petrolü
kullanacak altyapıya sahip olmadığından, petrol politikası da içe dönüktü.
Bu da, daha çok ülke içerisinde çıkarılan petrol madenin yine ülke içinde
tüketilmesi yönünde olmuştur.
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ENDÜSTRİ 4.0 TEMELLİ DİJİTAL TEDARİK ZİNCİRİ
INDUSTRY 4.0 BASED DIGITAL SUPPLY CHAIN
Aytaç YILDIZ, Fatih KARAKOYUN,
İsmail Enes PARLAK 1
ÖZET
Modern sanayi gelişimi birkaç yüz yıldır sürmüş ve günümüze gelinceye kadar
üç büyük sanayi devrimi ortaya çıkmıştır. Şu an ise Endüstri 4.0 olarak adlandırılan dördüncü sanayi devrimine girilmiştir. Endüstri 4.0 kavramı 2011 yılında Almanya’da ortaya çıkmış olup günümüzde sağlayacağı ekonomik ve sosyal faydaları
nedeniyle tüm dünyada yükselen bir eğilim olarak ele alınmaktadır. Endüstri 4.0
olarak adlandırılan yeni devrim; bilişim, iletişim, internet, sensör, otomasyon, yapay zekâ ve robotik teknolojilerinin üretim süreçlerini yoğun biçimde etkilemesi ve
dönüştürmesi ile ortaya çıkan yeni bir durumdur. Endüstri 4.0 ile birlikte bilişim ve
otomasyon sistemlerinin birçok alanı etkilediği gibi tedarik zincirini de dijitalleştirerek evrimleşmesine sebep olmuştur. Tedarik zincirindeki süreçlerin tanımlanması,
izlenmesi ve gerçek zamanlı olarak takip edilmesi ve etkin bir şekilde yönetilmesi
süreçleri artık dijital olarak yapılmaktadır. Bu çalışmada, ilk olarak endüstri 4.0 evrimi anlatılmış daha sonra ise endüstri 4.0 tabanlı dijital tedarik zinciri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Dijital Tedarik Zinciri, IoT, Siber Fiziksel
Sistemler

ABSTRACT
The development of modern industry has been going on for several hundred
years, and three major industrial revolutions have emerged until today. Now, it is
entering the fourth industrial revolution called Industry 4.0. The concept of industry
4.0 emerged in Germany in 2011 and, it is considered as a rising trend all over the
world due to the economic and social benefits that it will provide. This new revolution,
called Industry 4.0, is a new paradigm that information, communication, internet,
sensor, automation, artificial intelligence, and robotics technologies have intensively
influenced and transformed production processes. With Industry 4.0, information
and automation systems have affected many areas and have caused the evolution of
the supply chain by digitalization. Identification, monitoring, real-time tracking and
effective management of the processes in the supply chain are now done digitally. In
this study, at first the Industry 4.0 evolution is described, then the Industry 4.0 based
Digital Supply Chain is investigated in detail.
Keywords: Industry 4.0, Digital Supply Chain, IoT, Cyber-Physical Systems
1 Aytaç YILDIZ, Fatih KARAKOYUN, İsmail Enes PARLAK
Bursa Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Endüstri
Mühendisliği Bölümü, Bursa,16330, Türkiye
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1. ENDÜSTRİ 4.0
Son yıllarda, Bilgi Teknolojileri (BT) sistemleri önemli bir ilerleme
kaydederek günlük hayatın her alanını etkilemektedir. Bu ilerlemelerin en
radikali, bulut bilgisine dayalı altyapı servislerini kullanan akıllı cihazlara
geçiştir. Entegre bir bilgisayar tabanlı otomasyon ve her yerde bulunan
bilgi işlem sistemleri ile işaretlenen internet çağının bu yeni başlangıcı,
internet tarafından kablosuz ağa bağlanmaktadır. Bilgi teknolojilerindeki
son gelişmeler, yalnızca farklı kaynaklardan elde edilen bilgileri kullanarak
siber-fiziksel sistem bağlamında insanların ve makinelerin, doğrudan
etkileşiminin sınırsız olanaklarını değil aynı zamanda makineler arasında
doğrudan iletişimi de kullanmaktadır. Bu tür bir ağın üretim ve işletme
ortamında uygulanması ise Endüstri 4.0 olarak adlandırılmaktadır
(Tjahjono ve diğ., 2017).
İçinde bulunduğumuz döneme gelinceye kadar üç adet büyük sanayi
devrimi gerçekleşmiştir. Endüstriyel anlamda ilk olarak 18. yüzyılda buhar
makinaları ile başlayan ve üretimin artırılması yönünde olan Birinci Sanayi
Devrimini (Endüstri 1.0), 20. yüzyılın başında seri üretime geçiş olarak
ortaya çıkan ve elektrik enerjisinden faydalanmanın önünü açan İkinci
Endüstri Devrimi (Endüstri 2.0) takip etmiştir. Daha sonra ise, üretim
sistemlerinin analog olmaktan çıktığı ve dijital sistemlerin sanayide yer
aldığı Üçüncü Endüstri Devrimi (Endüstri 3.0) ortaya çıkmıştır. Böylelikle,
ilk üç sanayi devrimi, insan üretimine sırasıyla mekanizasyon, elektrik ve
bilgi teknolojisini getirmiştir (Yıldız, 2018).
Endüstri 4.0 terimi genellikle dördüncü endüstriyel devrim olarak
adlandırılır ve mevcut sanayi alanında yüksek etkiye sahip olan bir
dizi teknolojik gelişmeyi benimsemektedir. Endüstri 4.0, küresel sanayi
sektöründeki teknolojik ilerlemeler ve yıkıcı gelişmeler sonucunda (Pereira
& Romero, 2017) 2011 yılında Hannover Fuarı’nda ilk kez ortaya atılmış
ve dünyanın dört bir yanındaki akademisyenler, uygulayıcılar, devlet
görevlileri ve politikacılar tarafından büyük bir ilgi görmüştür (Sung,
baskıda). İlk endüstriyel devrim buhar gücü kullanımı ile üretkenliği ve
verimliliği arttırırken ikincisi, elektrik kullanımı yoluyla kitlesel üretime
izin verirken, üçüncü sanayi devrimi ise elektronik ve bilgi teknolojilerini
kullanarak üretim otomasyonu ile karakterize edilmiştir. Dördüncü
sanayi devrimi olan endüstri 4.0; dijital imalat, ağ iletişimi, bilgisayar ve
otomasyon teknolojilerini ve diğer pek çok ilgili alanı benimseyen hızlı
ve yıkıcı değişiklikleri içermektedir (Pereira & Romero, 2017). Şekil 1’de
Endüstri (D)evriminin aşamaları verilmiştir (TÜSİAD-T/2016-03/576).
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Şekil 1. Sanayi (D)evriminin Aşamaları (TÜSİAD-T/2016-03/576)

Bu yeni endüstriyel paradigma Şekil 2’de verildiği gibi hem ürünleri hem
de süreçleri etkileyecek Siber-Fiziksel Sistemler (CPS), nesnelerin interneti
(IoT), robotik, büyük veri, bulut bilişim ve artırılmış gerçeklik (AR) gibi
teknolojileri benimseyecek işletmeler arasında verimlilik ve üretkenlik
iyileştirmelerine izin veren bir dizi teknolojik gelişmeyi benimsemektedir
(Zhong ve diğ., 2017; Pereira & Romero, 2017).

Şekil 2. Endüstri 4.0’ı Tetikleyen Dokuz Teknolojik Unsur
(TÜSİAD-T/2016-03/576)
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Endüstri 4.0, özelleştirilmiş ve esnek seri üretim teknolojileri sunarak
üretim otomasyonunu yeni bir düzeye taşımaktadır. Böylece, makinelerin
bağımsız olarak çalışacakları veya kendileri için sürekli olarak çalışan müşteri odaklı ürün üretmek için insanlarla sürekli koordinasyon kurmaktadır (Sung, baskıda). Endüstri 4.0, endüstri değer zincirlerini, üretim değer
zincirlerini ve iş modellerini temelde dönüştüren yeni bir teknolojik çağın
yolunu açmak için gömülü üretim sistemi teknolojilerini akıllı üretim süreçleriyle birleştirmektedir. Akıllı üretim ise dinamik ve küresel bir pazara hitap edebilmede, üretim süreçlerini yeniden yapılandırmada esnek ve
akıllı yapmayı başarabilmek için gelişmiş bilgi ve üretim teknolojilerinden
yararlanmaktadır. Endüstri 4.0 döneminde imalat sistemleri fiziksel süreçleri izleyebilir, insanlar ve makineler sensörlerle gerçek zamanlı iletişim ve
işbirliği yoluyla akıllı kararlar verebilirler (Zhong ve diğ., 2017). Şekil 3’te
gösterildiği gibi, Endüstri 4.0, insanların endüstrideki rolünü yeniden tanımlayarak akıllı fabrikalar kurmayı amaçlayan siber ve fiziksel sistemler
sunmaktadır.

Şekil 3. Endüstri 4.0’da Genel Özelliklere Sahip Akıllı Fabrikaların Şematik
Yapısı (Dilberoglu ve diğ., 2017)

Şekil 3’te görüldüğü gibi siber dünya ile ilişkili temel kavramlar; nesnelerin interneti (IoT), büyük veriler, bulut bilişim olurken, fiziksel dünya;
özerk robotlar, eklemeli üretim vb. içermektedir (Dilberoglu ve diğ., 2017).
Endüstri 4.0’ı tanımlamak için sıklıkla kullanılan siber-fiziksel sistemler,
bilgisayar bilimi ve bilgi teknolojileri gelişimiyle ilgili en önemli ilerleme-
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lerden birini temsil etmektedir (Pereira & Romero, 2017). Siber-fiziksel
sistemler; IoT, bilgisayar ağları veya hızlandırılmış kablosuz bağlantılar
kullanılarak fiziksel nesnelerden bilgi toplama kavramı olarak tanımlanmaktadır (Dilberoglu ve diğ., 2017). Bu sistemler, fiziksel ve sanal ortam
arasındaki etkileşimden, süreçleri ve işlemleri bütünleştiren, denetleyen
ve koordine eden ve aynı anda veri erişimi ve işleme olanağı sağlayan ve
kullanan sistemlerdir. Genel olarak CPS, fiziksel ortamların ve hesaplama
ortamlarının entegrasyonu yoluyla birbirine bağlı sistemlerin yönetimini
sağlayan yenilikçi teknolojiler olarak tanımlanabilir (Pereira & Romero,
2017). Bu siber teknolojilerin tümü, mevcut bilginin gelecekteki akıllı
üretimde etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır (Dilberoglu ve
diğ., 2017).
IoT, fiziksel nesneler ile internet arasındaki bağlantıyı temel alan farklı teknolojileri ve yaklaşımları birleştiren yeni bir terimdir. IoT, “fiziksel
nesnelerin bilgi ağına sorunsuzca entegre edildiği ve fiziksel nesnelerin
iş süreçlerinde aktif katılımcılar haline gelebildiği bir dünya” olarak tanımlanır. Genel olarak IoT, işyerinde, insanlarda, sistemlerde ve bilgi
teknolojileri sistemlerinde fiziksel nesneler arasındaki internet bağlantısı
olarak tanımlanabilir. Bu da akıllı fabrika olarak adlandırılan akıllı bir
üretim ortamı oluşturur (Pereira & Romero, 2017).
Ürünlerden, makinelerden veya üretim hatlarından gelen bilgiler, değiştirilerek ya da analiz edilerek önemli miktarda istatistiki veri oluşturmaktadır. Bir bütün olarak büyük miktardaki veri, endüstri 4.0’daki bir
diğer büyük düşünce olan “Büyük Veri” olarak tanımlanmaktadır. Üstelik
mevcut tüm bilgilerin işlenmesiyle ilgili olan bulut bilişim, sanal sanayi
dünyasında en önemli terimlerden biri olarak da düşünülebilir (Dilberoglu ve diğ., 2017).
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sanayide kullanımı ve evrimi, başta örgütsel etkinliği ve rekabet gücünü artırmak için yaşamsal olmakla
birlikte kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Bu, sanayi faaliyetlerinin çoğunda,
bilhassa lojistik ve üretim operasyonlarında Bilgi Teknolojilerin benimsenmesini sağlamıştır. Bu teknolojik gelişme, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Depo Yönetim Sistemleri (WMS), Ulaşım Yönetim Sistemleri (TMS), Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS) gibi tanınmış ve kuruluşların
çoğunluğunun kullandığı uygulamalar tarafından kanıtlanmıştır. Bununla birlikte; sensör ağları, drone noktaları ve iş zekası sistemleri aracılığıyla toplanan gerçek zamanlı ve sıralı bilgi durumu, yönetimin karar alma
verimliliğini artırması ve yakın gelecekte giderek daha esnek ve verimli
hale gelmesi beklenmektedir (Xu, 2011).
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2. DİJİTAL TEDARİK ZİNCİRİ
Endüstri 4.0’ın imalata girmesi diğer alanlarda olduğu gibi tedarik
zinciri üzerinde de birçok etkiye sebep olmuştur. Tedarikçiler, üreticiler,
müşteriler arasındaki işbirliği ve süreçlerin dijitalleştirilmesi ve otomasyonu, siparişin gönderildiği zamandan ürünün kullanım ömrü sonuna
kadar olan tüm adımların şeffaflığını artırmak için çok önemlidir. Bu yeni
teknolojilerin kullanıma girmesinden sonra olası fırsatları ve muhtemel
tehditleri anlamak için endüstri 4.0’ın tedarik zinciri üzerindeki etkisini
bir bütün olarak analiz etmek gerekir (Tjahjono ve diğ, 2017).
Bir tedarik zinciri, hammaddelerin satın alınması, dönüştürülmesi,
üretilmesi ve müşterilere teslim edilmesi boyunca tedarikçilerin, fabrikaların, depoların, dağıtım merkezlerinin, perakendecilerin ve müşterilerin oluşturduğu bir ağdır. Tedarik zinciri yönetimi ise doğru ürünün
veya hizmetin doğru miktarda, doğru zamanda, doğru yerlere gönderilmesini sağlamak için tedarikçilerin, üreticilerin, taşıyıcıların ve müşterilerin entegrasyonunu sağlayan eşzamanlı faaliyetler dizisidir (Lou, 2011;
Xu, 2011). İşletmeler piyasada rekabet edebilir durumda kalabilmek için
ürünlerle ilgili tekliflerini genişletmeye zorlanırlar. Bunun sonucu olarak
ta tedarik zincirlerine yüksek oranda belirsizlik getiren yüksek seviyede
esneklikler önerirler. Bu belirsizliklerle baş etme noktasındaki başarısızlıklar firmanın tedarik zincirinde dalgalanmalara neden olabilir. Bunun
sonucunda doğru ürünler doğru zamanda müşteriye teslim edilemez.
Böyle bir durum firmanın problemi olmakla kalmaz, tedarik zincirinin
birbiri ile bağımlılığı yüksek olduğundan dolayı iş yaptığı diğer firmaları da etkileyebilir (Akben & Avşar, 2017). Karmaşık bir ağ olan tedarik
zincirinin bu faaliyetleri etkin ve verimli bir şekilde yapması bilgi akışı ve
malzeme akışının hızla taşınmasına bağlıdır (Lou, 2011; Xu, 2011).
Gerçek zamanlı işbirliği ve sofistike entegrasyon ile karakterize olan
etkin bir tedarik zinciri olarak tedarik zinciri yönetiminde bilgi sistemleri daha da büyümeye devam etmektedir. Araştırmalar tedarik zinciri yönetiminin bilgi sistemleri ve teknolojideki ilerlemeler olmadan mümkün
olamayacağını göstermektedir. İşletmeler arası bilgi sistemlerinin tedarik
zinciri performansı üzerindeki etkisi bilinmekte ve vurgulanmaktadır.
Yapılan çalışmalar, bilgi paylaşımının genel tedarik zinciri performansını önemli ölçüde artıracağını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, tedarik
zinciri entegrasyonunu gerçekleştirmek, tedarik zincirindeki kuruluşlar
arasındaki eşgüdümü artırmak ve daha iyi bir genel performansa ulaşmak
için bilgi paylaşımının önemi vurgulanmıştır. Uygun bilgi yapısı ve paylaşımı olmadan tedarik zinciri kalite operasyonlarının mümkün olmadığı
açıkça görülmektedir (Xu, 2011).
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Ekonomik küreselleşmenin ve bilgi teknolojisinin gelişmesi ile zorlu pazar rekabeti karşısında kapsamlı avantajlar kazanmak için tedarik zinciri
yönetimi stratejisinin uygulanması zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca, tedarik
zincirindeki işletmeler arasında bilginin sorunsuz iletilmesini sağlamak
tüm tedarik zincirinin avantajlarını iyileştirmek için gereklidir. Bununla birlikte, mevcut tedarik zinciri sistemlerinin çoğunda bilgi talepleri ve
geribildirim bilgileri adım adım iletilmektedir. Bu tip dikey bütünleşmeli
tedarik zinciri modelleri bazı dezavantajlara sahiptir. Çünkü üst tedarikçiler zamanında piyasa bilgilerini elde edemezler ve doğru tepki vermeleri
çok zor olur. Bu durum çarpıtılmış talep bilgilerine yol açmaktadır (Yan &
Huang, 2009).
Son on yılda, e-ticaret ve bilgi teknolojisi tedarik zinciri yönetimi üzerinde büyük bir etki yaratmıştır. Küresel tedarik zinciri bütünlüğünü iyileştirmek için, bilgi teknolojisi altyapısının etkin kullanımı, ilgili alanların
başlıca konularından biri haline gelmiştir. Teknolojiler karmaşık ve hızlı
değişen piyasa koşulları karşısında gerçek zamanlı işbirliği tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri entegrasyonu ve tedarik zinciri kalite yönetimi
sağlar (Pang ve diğ., 2015).
Bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplamak, iletmek ve depolamak için bir kanal olan internet gibi yenilikleri ortaya çıkarmıştır. İnternet,
tedarik zinciri boyunca çeşitli koordinasyon mekanizmalarını desteklemesinin yanı sıra bir tedarik zinciri için bilgi entegrasyonunu ve paylaşımını
sürdürmenin etkili bir aracı olarak ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, tedarik zinciri sürecini gerçek zamanlı olarak anlamanın imkânsız olmasının
yanı sıra bilgi akışının her zaman malzeme akışını gerçek zamanlı olarak
yansıtmadığı için bir tedarik zincirindeki bilgi akışı ile malzeme akışları
arasında bir boşluk vardır. İnternetin kapsamlı bir uzantısı olan ve aynı
zamanda nesneler arasındaki yaygın bağlantıları, bilgi toplama ve gerçek
zamanlı olarak gerçekleştirebilen IoT, malzeme dünyasındaki nesneler
arasındaki boşluğu kapatabilir. Böylelikle tedarik zinciri sürecini gerçek
zamanlı olarak izleyebilir ve tedarik zincirinin etkinliğini ve verimliliğini
daha da iyileştirebilir (Lou, 2011). İnternet teknolojileri, tedarik zincirlerinin operasyon yönetimi süreçlerindeki sanallaştırmaları dinamik olarak
kullanmalarına izin verir. Böylelikle tedarik zinciri paydaşlarının, yerinde
gözlem yerine sanal nesneler temelinde, internet üzerinden iş süreçlerini
uzaktan ve gerçek zamanlı olarak izlemesi, kontrol etmesi, planlaması ve
optimize etmesi sağlanmış olur (Verdouw ve diğ., 2016).
Bilişim sistemlerinin birçok alanı dijitalleşmesi yönünde etkilediği gibi
tedarik zincirinin de dijitalleştirerek evrimleşmesine sebep olmuştur. Bu
arada yeni bir kavram olan dijital tedarik zinciri kavramı ortaya çıkmıştır.
Dijital tedarik zinciri; temelde web üzerinde etkin olan yeteneklere dayanan bir tedarik zincirini tanımlayan bir terimdir. Şu anda birçok sistem
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hibrittir; yani tedarik zincirleri normalde kağıt tabanlı ve bilgisayar teknolojilerinin etkin süreçlerin bir karışımı olarak kullanılmaktadır. Bunun
gereği olarak, gerçek veya gerçek dijital tedarik zinciri yönetimi geleneksel
hibrit sistemin ötesine geçerek sistem entegrasyonu ve kilit bileşenlerin bilgi üretme yeteneklerini kullanır (Akben & Avşar, 2017).

Şekil 4. Dijital Tedarik Zinciri

Şekil 4 incelendiğinde tedarik zinciri yönetiminin dijital çağa dönüşmesine öncülük etmek isteyen tedarik zinciri yöneticileri, yalnızca kendi
işlevlerinin karşılaştığı fırsatları ve zorlukları belirlemekle kalmaz aynı
zamanda şirketin, ürünlerinin ve hizmetlerinin dijital dönüşümünü ve tedarikçilerle, müşteriler ve diğer pazar ortakları olan şirketler ile etkileşim
kurarlar. Tedarik zinciri yönetiminin iş modelinin dijitalleşmesine nasıl
katkıda bulunabileceği, tedarik zincirinin dijital dönüşüm gündeminin tanımlanması kadar önemlidir (Akben & Avşar, 2017).
Endüstri 4.0 akıllı fabrikalarında; kısa vadeli tedarik zinciri çizelgelemesi, zamansal makine yapıları, paralel makinelerde farklı işleme hızı ve
dinamik iş varışları ile karşı karşıya kalmıştır. Bununla birlikte, birbirleriyle iletişim kurabilen ve pazarlık edebilecek her tür nesneden (iş, makine, vb.) işe yarar birçok veriyi kullanan merkezi olmayan çizelgelemenin
faydaları ve kuralları halen teknolojik gelişmelerin gölgesinde kalmaktadır. Bilişim teknolojilerinin, genelde ve özellikle tedarik ağlarında, işbirlikçi katma değerli ağlardaki malzeme süreçleri üzerindeki etkisi giderek
önem kazanmaktadır. Yakın geçmişte yapılan araştırmalar, iş süreçlerinin
ve bilgi sistemlerinin uyumlu hale getirilmesinin, karar verme aşamaları ve
tedarik ağlarının kalitesini potansiyel olarak artırabileceğini göstermiştir.
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Bu nedenle tedarik ağlarını işbirlikçi siber-fiziksel sistemler gibi düşünmek
için bilişim teknolojileri önemli bir konu haline gelmiştir. Bu tedarik ağları
yalnızca imalatta değil, acil müdahale birimleri, şehir içi trafik kontrolü ve
güvenlik kontrol sistemleri ağlarındaki gibi farklı siber-fiziksel sistemlerde
de ortaktır. Siber-fiziksel sistemler hem bilgi hem de fiziksel alt sistemler
ve süreçlerden öğeler içermektedir. Bu alt sistemler ve süreçler bütünleştirilmiş ve kararları birbirine bağlanmıştır. Fiziksel süreçlerin unsurları bilgi
servisleri tarafından desteklenmektedir. Buna ek olarak, bu tür sistemler
yapılarının uyarlanması ve yeniden yapılandırılması, diğer bir deyişle yapı
dinamikleri vasıtasıyla gelişirler. Yapı dinamikleri, hem kararlı yapılara sahip klasik tedarik ağlarda hem de esnek yapılara sahip çevik tedarik ağlarda
bulunur (Ivanov, 2016).
Tedarik zincirindeki nesnelerin tanımlanması, izlenebilirliği ve gerçek
zamanlı olarak takip edilmesi, zincirin çeşitli paydaşları tarafından kullanılan platformların ve teknolojilerin heterojen olması nedeniyle her zaman
zor olmuştur. Nesnelerin interneti ve bulut bilişimin ortaya çıkması, tedarik zinciri ortakları arasındaki daha iyi işbirliği ve birlikte çalışabilirlik için
lojistik akış hakkında bilgi toplamak, aktarmak, depolamak ve paylaşmak
için yeni bir yaklaşım getirmektedir. Burada ele alınan sorun, tedarik zincirinde sürecin akışını kolaylaştırmak için tedarik zinciri paydaşları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesidir. Mevcut platformlar, zaman işleme ve
bildirimde bulunan sensörlerden doğrudan veri toplamak; tüm paydaşlar
için ortak bir politika ve iletişim protokolü tanımlamak; verilerin uzaktan
işlenip güncelleştirilebilmesi için mobil cihazlardan bilgi sağlamak; tedarik zinciri ortakları arasındaki çoklu etkileşimleri yönetmek gibi bazı temel
noktalarda sorunu çözmekte başarısız olmaktadırlar. Yukarıda belirtilen
eksikliklerin giderilmesi için, lojistik ürün izleme ve takip etme için veri
paylaşımı, entegrasyon ve işleme gereksinimlerini desteklemek adına işbirliğine dayalı bulut tabanlı bir platformun olması gerekmektedir. Bu mimarinin katma değeri, farklı IoT, sensör, veri aktarımı ve bulut bilişim depolama katmanının entegrasyonu ve sonuçta toplanan verileri kullanıcılar için
ayarlamaktır. Dolayısıyla da, tedarik zincirindeki farklı aktörler arasındaki
izlenebilirlik, işbirliği ve birlikte çalışabilirlik için lojistik akışlarda bilgi
paylaşımını kolaylaştırmaktır (Gnimpieba ve diğ., 2015).

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Son yıllarda, özellikle dijital teknoloji ve imalat alanındaki ardışık yenilikler ve yıkıcı gelişmeler sonucunda endüstri büyük ölçüde değişmiştir. Temel olarak, üretim ve mühendislik süreçlerini iyileştirmeyi, ürün ve
hizmetlerin kalitesini artırmayı, müşteriler ve organizasyonlar arasındaki
ilişkiyi optimize etmeyi, yeni iş fırsatları getirmeyi ve ekonomik faydalar
sağlamayı hedefleyen Endüstri 4.0 birçok alanı etkilemeye başlamıştır.
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Endüstri 4.0, akıllı otomasyon teknolojisindeki son harekettir. Bu yeni
devrimde, modern üretim becerilerinin yeni bilgi teknolojilerini bütünleştirme bağlamında kullanılması, ekonomik rekabet edebilirlik üzerinde
önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzde işletmelerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olan hızlı şekilde artan talep seviyelerine aynı hızla
cevap verme ihtiyacıdır. Tedarik zinciri firmalarının iş ortamlarındaki dalgalanmalara hızlı bir şekilde uyum sağlama yeteneği olan ve firmaların rekabetçiliğini artıran tedarik zinciri çevikliği ve esnekliği tedarik zincirinin
dijitalleştirilmesi ile daha kolay bir şekilde yapılabilir.
Bu bağlamda, Endüstri 4.0 paradigmasının benimsenmesi ve siber-fiziksel sistemlerin uygulamaya alınması, tedarik zincirlerindeki faaliyetleri
dijitalleştirerek olası iyileştirmelerin genel üretkenliğini, esnekliğini ve çevikliğini artıracaktır. Ayrıca, Endüstri 4.0, değer zincirlerinin tümü boyunca güçlü etkilere sahip olan iş modelleri, üretim teknolojisi, yeni iş oluşturma ve iş organizasyonu konularında yeni fırsatlar sunan sanayi ve imalat
sektörlerinde derin değişikliklere neden olacaktır.
Tedarik zinciri yönetimi bölümlerinin kendi iç süreçlerinden, örgütün
iç müşterilerinin talep yönetimine, tedarikçilere iletilen sipariş mektubuna kadar olan süreçlerinin dijital ortama alınmasından, tedarikçilerle olan
işbirliğinin dijital ortamda yürütülmesine kadar, mümkün olan süreçlerin
tümünün dijital ortamlara taşınması önem arz etmektedir. Bu sayede işletmelerin kaynaklarını daha verimli kullanarak rekabet avantajı yakalayabilmelerine imkan sağlanmaktadır. Belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla tedarik zincirinde, dijital dönüşüm ve akıllı sistemlerinin
kullanılması tedarik zincirini her aşamada daha akıllı, daha şeffaf ve daha
verimli hale getirecektir. Bunlara ek olarak, bireysel müşteri ihtiyaçlarına
daha yakın olacak, karar verme kalitesinde önemli bir artış sağlayacak ve
yakın gelecekte giderek daha esnek ve verimli olacak yeni modellerde özel
bir odağı olacaktır.
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