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İNDÜKSİYON VE KAPLAMALI MAFSAL MİLLERİNDE YÜZEY SERTLİK
PERFORMANSININ GELİŞTİRİLMESİ
SURFACE HARDNESS PERFORMANCE INVESTIGATION FOR INDUCTION
HARDENED AND COATED BALL STUDS
Hazal ARIKAN GÜL
ZF Lemförder Aks Modülleri San. ve Tic. A.Ş. R&D Center Izmir, Turkey
ORCID ID: 0000-0003-0107-7977

Sinan DAYI
ZF Lemförder Aks Modülleri San. ve Tic. A.Ş. R&D Center Izmir, Turkey
ORCID ID: 0000-0002-2740-3008

ÖZET
Rot, tekerlek eklemi ve direksiyon dişlisi arasındaki mekanik bağlantıyı sağlayan direksiyon
mekanizmasının bir parçasıdır. Rot, rot başı ve rot kolu olmak üzere iki parçadan oluşur. Rot
başı ise gövde, mafsal mili, plastik yatak ve sızdırmazlık sisteminden meydana gelir. Rot kolu
direksiyondan aldığı hareketi tekerin bağlı bulunduğu mafsalın dönmesi için rot başına iletir.
Böylece oluşan itme kuvveti neticesinde teker yol eksenine dik olarak döner. Rot başının dış
gövdesi ayarlanabilmektedir. Böylece rot başının boyu değiştirilerek montaj esnasında
ayarlanabilir olmaktadır. Rotu oluşturan parçalar çalışma ömürleri boyunca araçta, dinamik ve
statik yüklere maruz kalırlar. Bu doğrultuda yorulma ömrü hesabı, ana sanayi otomotiv
firmaları tarafından güvenlik gereklilikleri doğrultusunda tasarım oluşturmadaki temel
noktadır. Rot bağlantı çubuklarının yaşam döngüleri sırasında karşılaştıkları zorluklar, çeşitli
sürüş ve yol manevralarının neden olduğu yüksek yük etkileridir (Örneğin burkulma ve darbe
yükleri). Rot kolu mafsal milindeki bu yüksek yük etkileri ve düşük yüzey sertliği,
komponentlerde ki plastik deformasyonu arttırması nedeniyle rot kolunun dayanıklılık
beklentisini azaltır. Bu gibi durumlarda rot başı mafsal miline indüksiyon sertleştirmesi
uygulanmaktadır. Rot kolu mafsal milleri aynı zamanda korozyon gereksinimlerini karşılamak
için, indüksiyonla sertleştirme işlemi sonrası yüzey kaplamasına tabi tutulurlar. Yapılan
kaplama işlemi yüzey sertlik değerlerini düşürür. Bu da parçanın yorulma ömrünü doğrudan
etkiler. Bu çalışmada, oluşan bu durumu önlemek için indüksiyonla sertleştirme sırasındaki
optimum tavlama işlem parametreleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Rot Başı, Mafsal Mili, Direksiyon Sistemi, Kaplama, Sertlik.

ABSTRACT
The tie rod is the part of the steering mechanism in a vehicle that provides a mechanical
connection between the knuckle and steering rack. The tie rod consists of two parts as outer tie
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rod and the inner tie rod. Outer tie rod consists of housing, ball stud, plastic bearing and sealing
system. It transmits the movement received from the steering wheel to the outer tie rod to make
the wheel turn at the knuckle where it is connected. As the result of the driving power created
in this way, the wheels are turning perpendicularly to the road centerline. The external shaft of
the outer tie rod (housing) is adjustable. In this way, the outer tie rod length can be changed
becoming adjustable during assembly. These vehicle components are loaded in vehicles by
dynamic, static loads during their working conditions. Determination of fatigue life is one of
the main research points while creating a design based on the safety requirements of
automakers. One of the many challenges that are faced during the life cycles of tie rods is high
load effects (e.g. buckling loads, impact loads) that are caused by numerous driving maneuvers.
High load effects and low surface hardness on outer tie rod ball studs may cause a decrease in
durability expectation of tie rods due to an increase of plastic deformation in components. In
such cases, induction hardening is applied to the outer tie rod ball stud. Outer tie rod ball studs
are coated after the induction hardening process to fulfill corrosion requirements. Surface
hardness values decrease after the coating process. This directly affects the fatigue life of the
part. In this study, optimum tempering process parameters during induction hardening were
determined to avoid this situation.
Keywords: Outer Tie Rod, Ball Stud, Steering System, Coating, Hardness.
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SI PARTİKÜL KATKILI ALÜMİNYUM ESASLI METAL KOMPOZİT
MALZEMELİ BİR SALINCAK KOLUNUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF A CONTROL ARM WITH
SI PARTICLE REINFORCED ALUMINIUM BASED METAL COMPOSITE MATERIAL
Çağrı ORUÇ
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Dokuz Eylül University
ORCID ID: 0000-0002-1542-8953

Okan ÖZDEMİR
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Faculty of Engineering, Dokuz Eylul University
ORCID ID: 0000-0003-4055-6874

ÖZET
Salıncak kolları, tekerlekler ile şasi arasında bağlantıyı sağlayan ve kuvvet ve hareketi bir
bağlantı elemanından diğerine aktarmaya yarayan bir organdır. Genellikle alüminyum ya da
çelik malzemeden üretilirler. İdeal bir salıncak kolu sadece bası ve çeki kuvvetlerini karşılamalı
ve belirli bir katılığa sahip olmalıdır. Ancak ana sanayi tarafından belirlenen araç paketlerinde
kısıtlı bir alan söz konusu olduğunda, salıncak kolu tasarımı düz bir geometriye sahip
olmayabilmektedir. Bu durumda salıncak kolları eğilme gerilmesine maruz kaldığından dolayı,
bu gerilmeye mekanik olarak karşı koyabilmek için daha kalın bir kesit alanına ihtiyaç
duyulmaktadır. Kısıtlı alan ve ana sanayinin hafiflik hedefleri göz önüne alındığında ise daha
kalın kesitli bir parça tasarlanması uygulanabilir olmadığı görülmektedir.
Salıncak kolları, ömürleri boyunca statik ve dinamik yüklere maruz kalmaktadır. Bu
yüklemeler, belirli bir çevrim sayısında (yorulma) veya ani hasarlar (burkulma) meydana
getirmektedir ve aracın sürüş güvenliği açısından ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Gün
geçtikçe salıncak kollarının maruz kaldığı bu yüklerin artması, yine ana sanayi tarafından
beklenen ağırlık azaltma hedefleri ile bağdaşmamaktadır.
Bu çalışmada, partikül silisyum takviyeli alüminyum esaslı metal kompozit malzemeli, sprey
döküm yöntemi ile üretilmiş ve ardından ekstrüze edilmiştir. Bu numunelere farklı parametreler
ile ısıl işlemler uygulanmış ve ardından mekanik özellikleri karşılaştırılmıştır. Çekme testi
sonuçlarına göre salıncak kolu gövdelerinin sıcak dövülmesi sonrasında uygulanacak en uygun
olan ısıl işlem parametresi belirlenmiştir. Uygulanan ısıl işlem sonrasında ham salıncak kolu
gövdesinin mekanik özellikleri incelenmiştir. Partikül olarak silisyum takviyesinin elastisite
modülünde %7 artış sağladığı görülmektedir.
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Anahtar Kelimeler: Alüminyum Sıcak Dövme, Isıl İşlem, Salıncak Kolu, Metal Matrisli
Kompozit Malzeme, Sprey Döküm.

ABSTRACT
Control Arms are the components which connect chassis to wheel and transmit the loads and
movement from one component to the other. They are generally made of aluminium or steel.
An ideal control arm should carry only compression and tension loads and have a certain
stiffness. However, in some cases control arms can have bended geometries when there is
limited space in the vehicle package which is defined by auto makers. In such cases, control
arms need thicker sections and high stiffness in order to mechanically resist as they are
subjected to bending stresses. When limited space availability and auto makers’ low-weight
targets are considered, it is visible that designing thicker components is not always feasible.
Control arms are subjected to static and dynamic loads during their lifetime. These loads can
deform the control arms at a certain load cycle (fatigue) or deform them suddenly (buckling)
which poses a serious threat to driving safety. Recent increases in loads in which control arms
are subjected, are not complying with the low-weight design targets expected by auto makers.
In this study, samples with silicon particle reinforced aluminum-based metal composite
material were produced by spray casting method and then extruded. Heat treatment with
different parameters was applied to the samples and mechanical properties of these samples
were compared. According to the tensile test results, the optimum heat treatment parameter to
be applied after hot forging of the control arm housings was determined. Mechanical properties
of raw control arm housing have been investigated after applied heat treatment. It was observed
that Si particle reinforcement increased the modulus of elasticity of the material by 7%.
Keywords: Aluminium Hot Forging, Heat Treatment, Control Arm, Metal Matrix Composites,
Spray Casting.
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TOPLAM EKİPMAN ETKİNLİĞİ VE BİR İMALAT İŞLETMESİNDE UYGULAMA
OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS AND IMPLEMENTATION IN A
MANUFACTURING FACILITY
Ceyda ÖZÇELİK
Undergraduate Student, Kocaeli University, Faculty of Engineering, Department of Industrial Engineering
ORCID ID: 0000-0002-7410-0050

Selen AVCI
Res. Assist., Kocaeli University, Faculty of Engineering, Department of Industrial Engineering
ORCID ID: 0000-0001-7433-5696

Zerrin ALADAĞ
Prof. Dr., Kocaeli University, Faculty of Engineering, Department of Industrial Engineering
ORCID ID: 0000-0002-5986-7210

ÖZET
Toplam ekipman etkinliği (TEE), yalın üretimin temel prensiplerinden biridir. Günümüzün
rekabetçi koşullarında işletmeler için verimlilik ve performans kavramlarının öneminin
artmasıyla TEE uygulamalarının da hız kazandığı söylenebilir. Bu çalışmada, lastik imalatı
yapan bir işletmede faaliyet gösteren bir makinenin TEE değerleri ele alınmış ve bu değerlerin
iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında makinenin %65’lik bir TEE değerine
ulaşması hedeflenmiştir. Öncelikle, işletmenin yarı mamul hazırlık sürecinde yer alan bu
makinenin mevcut durumu, çalışma prensibi ve işleyişi incelenmiştir. Makinede zaman etüdü
çalışması gerçekleştirilmiş ve bu değerler üzerinden TEE hesaplamaları yapılmıştır.
Sonrasında, makinedeki kayıplar sınıflandırılmıştır. Mevcut durumda etkinlik değeri %57,93
olarak hesaplanmış ve bu değerin hedeflenen değerin altında kaldığı tespit edilmiştir. Bu
nedenle, mevcut durum için iyileştirme önerileri sunulmuş ve bu önerilerin uygulanması
durumunda sonuçların öngörülmesi üzerine simülasyon modeli hazırlanmıştır. Hazırlanan
simülasyon modelinin çıktılarında boş kalma sürelerinin azaldığı, operasyon sürelerinin ise
arttığı görülmüştür. Bu doğrultuda, iyileştirme önerilerinin hayata geçirilmesine karar
verilmiştir. İyileştirilmiş durum için yeniden etkinlik hesabı yapmak üzere ikinci bir zaman
etüdü çalışması gerçekleştirilmiş ve bu değerler üzerinden TEE hesaplamaları yapılmıştır. Son
durumda makinenin etkinlik değeri %68,77 olarak hesaplanmış olup bu değer hedeflenen
seviyenin üzerindedir. Gerçekleştirilen iyileştirme sonucunda etkinlik değerinde %10,84’lük
bir artış gözlenmiştir. Ayrıca yapılan iyileştirme TEE’nin kullanılabilirlik, performans ve kalite
bileşenlerinin her birine olumlu olarak yansımıştır. Bunun yanı sıra yeni durumda işletme,
makinenin boş kalma süresi ortadan kalktığı için makinede 60 dakikalık bir planlı süre
kazanmakla beraber buna bağlı olarak ıskarta oranlarını da azaltmıştır. Çalışma sonucunda
işletme %75’lik bir etkinlik hedefiyle iyileştirme çalışmalarına devam etme kararı almıştır.
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Sonuç olarak bu çalışmada, gerçek bir uygulama ile TEE’nin doğru ve sistemli bir şekilde
hayata geçirildiği taktirde işletmeye sağlayacağı katkı aşamalı bir mühendislik çalışması ile
gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Toplam Ekipman Etkinliği (TEE), İyileştirme, Performans, Kalite,
Verimlilik.

ABSTRACT
Overall equipment effectiveness (OEE) is one of the basic principles of lean manufacturing. In
today's competitive conditions, it can be said that with the increasing importance of efficiency
and performance concepts for businesses, OEE applications have accelerated. In this study, the
overall equipment effectiveness values of a machine operating in a tire manufacturing enterprise
are discussed and it is aimed to improve these values. Within the scope of the study, it is aimed
for the machine to reach a OEE value of 65%. First of all, the current situation, working
principle and operation of this machine, which is in the semi-product preparation process of the
enterprise, have been examined. Time study was carried out on the machine and OEE
calculations were made based on these values. Then, the downtimes in the machine are
classified. In the current situation, the efficiency value was calculated as 57.93% and it was
determined that this value was below the targeted value. Therefore, improvement suggestions
were presented for the current situation and a simulation model was prepared for predicting the
results in case of implementation of these suggestions. In the outputs of the simulation model,
it was observed that idle times decreased and operation times increased. Accordingly, it was
decided to implement the improvement suggestions. A second time study was conducted to
calculate the efficiency value for the improved case again and OEE calculations were made
based on these values. In the last case, the efficiency value of the machine has been calculated
as 68.77%, and this value is above the targeted level. As a result of the improvement, an increase
of 10.84% was observed in the efficiency value. In addition, the improvement made positively
reflected in each of the usability, performance and quality components, which are components
of the total equipment efficiency. In addition, since the idle time was eliminated in the new
situation, a planned time of 60 minutes was gained in the machine, thus reducing scrap rates.
As a result of the study, the company decided to continue the improvement works with an
efficiency target of 75%. As a result, in this study, it has been shown that if the OEE is
implemented correctly and systematically with a real application, the contribution it will
provide to the business.
Keywords: Overall Equipment Effectiveness (OEE), Improvement, Performance, Quality,
Efficiency.
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A THREAT MODELING APPLICATION IN ELECTRONIC WARFARE SYSTEMS
Elif Ayyüce MUSLU
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
ORCID NO: 0000-0001-9892-8760

ABSTRACT
The recent importance of simulation and modeling in Electronic Warfare Systems arises from
its providing test an training opportunities without expenses and danger, but the threat platform
modeling in practical engineering are still unsatisfactory, including developing tactical
strategies and educating an operator for an electronic warfare medium. In this study, a quite
realistic threat platform modeling application is presented that uses signal paramaters such as
radio frequency, pulse repetition interval, pulse width and its complex behavior such as antenna
scan and maneuver of platforms. In order to obtain more realistic threat signals, the radio
frequency and pulse repetation frequency of threats are produced in constant and agile
(sinusoiadal, triangle or random) types. By using Poisson Distribution, the modeling of errors
and distortions on signals caused by hardware and environmental factors are also performed.
Antenna scanning types of threats (steady scan, circular scan, sectoral scan, raster scan, spiral
scan) are expressed mathematically in 3-dimensional space, thus the position of the beams of
threats are calculated. The maneuvers of the threat platform are expressed in Euler Angles. In
this way, while a threat platfotm moves, the movement of the beam on the threat is also
simultaneously modeled and obtained very comphrehensive threat model application.
Keywords: Electronic Warfare System, Electronic Warfare Simulation and Modeling, Threat
Simulation, Euler Rotation Matrix, Antenna Scan Type.
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ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİ İLE MAKİNE ELEMANI SEÇİMİ VE
BİR UYGULAMA
MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING METHOD AND AN APPLICATION
Selim HARTOMACIOĞLU
Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü
Marmara University, Technology Faculty, Mechanical Engineering Department
ORCID NO: 0000-0001-7240-6809

Ali BOZYILAN
Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü
Marmara University, Technology Faculty, Mechanical Engineering Department
ORCID NO: 0000-0002-4541-4894

ÖZET
Çok kriterli karar verme yöntemleri ürün geliştirme, ürün seçiminde ve diğer birçok alanda
kullanılmaktadır. Amaç belirli bir bilimsel disiplin altında, bir metodoloji kullanarak sistematik
bir şekilde doğru ürünü seçmektir. Endüstride faaliyet gösteren ürün geliştirme firmalarının ArGe çalışmalarına yol gösterici bir çalışma olmak üzere bu makale hazırlanmıştır. Çalışmada
endüstride matbaa makineleri ve paketleme makineleri gibi birçok üründe gergi kontrolü
amacıyla kullanılan elektromanyetik tozlu frenlerin seçimine yönelik birçok kriterli karar
verme yöntemi uygulanmıştır. Çalışmada ‘Memnuniyet Fonksiyonu ve Uzaklık Tabanlı Çok
Kriterli Karar Verme Yöntemi’ ve ek olarak ‘Gri İlişkisel Analiz’ yöntemi kullanılmıştır. 9
farklı kriterde 5 farklı marka ürün üzerinde çalışma yapılmış ve ayrıca uzman görüşü ile her bir
kriter ağırlıklandırılmıştır. Çalışmanın sonucunda hem ağırlıklandırılmış hem de eşit ağırlık
olarak seçim yapılmış ve sonuçlar tartışılmıştır. Ayrıca çalışmada sonuçları literatürde çokça
kullanılan yöntem olan ‘Gri İlişkisel Yöntemi’ ile kıyaslanmıştır. Sonuç olarak makine elemanı
seçiminde diğer karmaşık yöntemlere nazaran daha kısa sürede sonuç alınabilen memnuniyet
fonksiyonu ve mesafe tabanlı çok kriterli karar verme yönteminin kullanılabileceği, ayrıca gri
ilişkisel analiz gibi uygulaması basit olan tekniklerin firmaların doğru ürün seçmeleri
noktasında kolaylık ve hızlı seçim gibi büyük avantajlar sağlayacağı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Uzaklık Tabanlı Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi, Memnuniyet
Fonksiyonu, Gri İlişkisel Analiz Yöntemi.

ABSTRACT
Multi-criteria decision-making methods are used in areas like product development, product
selection and others. The purpose is to select the right product with the help of systematic
methodology under scientific discipline. This article has been prepared to guide research and
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development companies that are working inside the industry in their product development
phases. In the study, multi-criteria decision-making methods are applied for the selection of
electromagnetic powder brakes used for tension control in many products such as printing
machines and packaging machines. In the study ‘Satisfaction Function and Distance Based
Multi-Criteria Decision Method‘ and ‘Grey Relational Analysis‘ has been used. Studies have
been conducted on 5 different brands of products under 9 different criteria, and each criterion
has also been weighted with expert opinion. At the end of the study, both weighted and equal
weight coefficients were selected, and the results were discussed. In addition, the results of the
study were compared with the 'Gray Relational Method', which is a method widely used in the
literature. As a result, it has been determined that satisfaction function and distance-based multicriteria decision-making method can be used in a shorter time compared to other complex
methods in machine element selection, and techniques such as gray relational analysis, which
are simple to apply, will provide great advantages such as convenience and fast selection in
choosing the right product for companies.
Keywords: Distance-Based Multi-Criteria Decision-Making Method, Satisfaction Function,
Gray Relational Analysis Method.
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PHOTOVOLTAIC EFFICIENCY OF ON-CENTER IMPURITY (IN,GA)N/GAN
RECTANGULAR AND PARABOLIC QUANTUM WELL SOLAR CELL
Hassan Abboudi
LPS, Faculty of science, Dhar El Mehrez University, Fes, Morocco

Haddou El Ghazi
ENSAM Laboratory, ENSAM, Hassan II University, Casablanca, Morocco

ABSTRACT
In this work, impurity-related photovoltaic efficiency of one-intermediate band solar cell based
on (In,Ga)N QW implanted in the intrinsic region of standard p-i-n structure is investigated.
Based on the finite difference method, the ground-state intermediate band width and position
originated from the particle (e,h) discrete quantized energy levels are calculated for rectangular
and parabolic profiles under the influences of external applied electric field. Taking account of
the impurity and hole ignored generally, open-circuit voltage, current density and photovoltaic
efficiency are numerically reported. Our results show that the structure mean size, composition
and applied electric field can be adjusted to optimize the performance of solar cell. It is found
that the parabolic profile is more preferment than the rectangular one.
Keywords: Efficiency; Solar Cell; QW; Impurity; Rectangular, Parabolic.
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ELEKTROKİMYASAL POLİMERİZASYON YÖNTEMİYLE ALÜMİNYUM
ÜZERİNDE SENTEZLENEN POLİ(N-METİL PİROL) VE POLİ(N-METİL
PİROL)/BOR NİTRÜR KOMPOZİTİNİN KOROZYON KORUMA
DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF CORROSION PROTECTION BEHAVIOR OF POLY(N-METHYL
PYRROLE) AND POLY(N-METHYL PYRROLE)/BORON NITRIDE COMPOSITE
SYNTHESIZED ON ALUMINUM BY ELECTROCHEMICAL POLYMERIZATION
METHOD
Nimet Ceren GÜVEN
Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Polimer Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı
Kocaeli University, Institute of Science, Department of Polymer Science and Technology
ORCID ID: 0000-0001-8978-6924

Hatice ÖZKAZANÇ
Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Polimer Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı
Kocaeli University, Institute of Science, Department of Polymer Science and Technology
ORCID ID: 0000-0002-9905-533X

ÖZET
Farklı uygulamalara sahip iletken polimerler, son yıllarda metal ve alaşımlarını korozyondan
koruma amacıyla kullanılmaktadır. Toksit maddeler içermeyen iletken polimerler metal ve
alaşımlarının yüzeylerine kaplandığında, elektriksel iletim ve iyonik taşıma ile yüzeyde
oluşabilecek korozif etkileri önleyebilmektedir. İletken polimer kaplamalar için en büyük
problem ise, kaplamaların gözenekli yapısından dolayı korozif türlerin metalin yüzeyine
kolayca ulaşabilmesidir. Bu sorunu çözmek için son yıllarda polimer matriks içerisine
nanometaller katkılanarak, polimer esaslı kompozit filmler elde edilmektedir.
Günümüzde polipirol (PPy), poli(N-metil pirol) (PNMPy), polianilin (PANi) ve politiyofen
(PTh) gibi iletken polimerler, korozyon çalışmalarında kullanılmaktadır. Bunlar içerisinde
PNMPy, düşük elektriksel iletkenliğine rağmen, PPy’ye bir alternatif olarak dikkat
çekmektedir. NMPy’nin pirole göre en önemli avantajı metil grubunun kaplamayı hidrofobik
hale getirmesi ve polimer filmin metal yüzeyine daha iyi yapışmasını sağlamasıdır. Ayrıca,
pirole kıyasla çok daha düşük maliyetlidir.
Bu çalışmada, endüstriyel öneme sahip alüminyum yüzeyinde okzalik asit (OXA) ve dodesil
benzen sülfonik asit (DBSA) karışım elektrolitinde galvanostatik yöntem ile PNMPy filmi ve
bor nitrür (BN) içeren PNMPy/BN kompozit filmi elde edilmiştir. Bu kaplamaların koruma
davranışı, 0.1 M H2SO4 korozif ortam içerisinde Tafel polarizasyonu ve elektrokimyasal
empedans spektroskopisi (EIS) yöntemleri ile incelenmiştir. Kaplamaların karakterizasyonu ve
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yüzey morfolojisi Fourier Dönüşümlü Kızılötesi (FT-IR) Spektroskopisi ve Taramalı Elektron
Mikroskobu (SEM) analizleri ile gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, PNMPy|BN kompozit filminin
korozyon koruma etkisinin, PNMPy filminden daha fazla olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Korozyon, Karışım Elektroliti, N-Metil Pirol, Alüminyum.

ABSTRACT
Conductive polymers with different applications have been used in recent years to protect
metals and alloys from corrosion. When the conductive polymers with non-toxic properties are
coated on the surfaces of metals and alloys, they can prevent corrosive effects that may occur
on the surface by electrical conduction and ionic transport. The biggest problem for conductive
polymer coatings is that corrosive type can reach the metal surface due to their porous structure.
In order to solve this problem, polymer-based composite films are obtained by adding
nanometals into the polymer matrix in recent years.
Today, conductive polymers such as polypyrrole (PPy), poly (N-methyl pyrrole) (PNMPy),
polyaniline (PANi) and polythiophene (PTh) are used in corrosion studies. Among these,
PNMPy takes attention as an alternative to PPy, despite its low electrical conductivity. The
most important advantage of NMPy over pyrrole is that the methyl group makes the coating
hydrophobic and allows the polymer film to adhere better to the metal surface. Also, it is much
less costly than pyrole.
In this study, PNMPy film and PNMPy/BN composite film containing boron nitride (BN) was
obtained on an industrially important aluminum surface with oxalic acid (OXA) and dodecyl
benzene sulfonic acid (DBSA) mixture electrolyte by galvanostatic method. The protection
behavior of these coatings was investigated by Tafel polarization and electrochemical
impedance spectroscopy (EIS) methods in 0.1 M H2SO4 corrosive environment.
Characterization and surface morphology of the coatings were carried out by Fourier Transform
Infrared (FT-IR) Spectroscopy and Scanning Electron Microscopy (SEM) analyzes. The results
showed that the corrosion protection effect of PNMPy/BN composite film was higher than that
of PNMPy film.
Keywords: Corrosion, Mix Electrolyte, N-Methyl Pyrrole, Aluminium.
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PARAMETERS AFFECTING THE REMOVAL OF IRON IN AQUEOUS SOLUTION
BY TRIPLE SUPERPHOSPHATE
Mahamane Chapiou SOULEY GARBA
Dokuz Eylul University, The Graduate school of Natural and Applied Sciences, Mineral Processing Program
ORCID ID: 0000-0002-3182-3769

Erol KAYA
Prof. Dr., Dokuz Eylul University, Faculty of Engineering, Mining Engineering Department, Mineral Processing
Division
ORCID ID: 0000-0001-7874-7321

Mertol GÖKELMA
Dr., Izmir Institute of Technology, Department of Materials Science and Engineering
ORCID ID: 0000-0002-0217-6013

ABSTRACT
The removal of iron Fe (II) via precipitation in aqueous solution can be achieved by the use of
triple superphosphate (TSP). The purposes of this study were to investigate the parameters
affecting the removal of iron in aqueous solution by TSP through the experimental study and
thermochemical modelling. Eh-pH diagrams for Fe-PO43- system were constructed in order to
determine the different chemical species formed and iron-phosphate equilibrium in the TSP
solution, as well as the precipitation tests of pure iron with TSP. The theoretical analysis of
Eh-pH diagram iron-TSP and experimental results indicate that the effectiveness of TSP on Fe
(II) precipitation depends on potential redox (Eh) and pH, the concentration of TSP, and the
reaction times.
Keywords: Heavy Metal, Triple Superphosphate, Precipitation, Eh-pH Diagram, Chemical
Species, Iron Removal.
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A STUDY ON THE RELATIONSHIPS BETWEEN CATION EXCHANGE
CAPACITY AND SOME PHYSICAL AND CHEMICAL PARAMETERS IN
Ca-BENTONITES
Bala EKİNCİ-ŞANS
Dr., İstanbul Technical University, Department of Geological Engineering, Maslak, İstanbul
ORCID ID: 0000-0001-7265-8707

ABSTRACT
Bentonites contain mainly smectite-type clay minerals (generally montmorillonite) and fewer
amounts of other clay minerals and non-clay minerals. They are classified as "Na-bentonite
(Wyoming type)", "Ca-bentonite (bleaching earth, fuller’s earth)" and "Na / Ca-bentonite
(intermediate type)" according to the type of exchangeable cations in the smectite mineral. The
importance of bentonite is the result of its high surface, adsorption and cation exchange capacity
(CEC). These properties of bentonite largely depend on the smectite content in the rock. In this
study, the relationships between CEC and some physical and chemical parameters were
evaluated on ten Ca-bentonite samples from Lalapaşa (Edirne) region. As a result of the X-ray
diffraction analysis (whole rock and clay fraction), it was determined that the samples contain
60-95% montmorillonite, while kaolinite and illite type clay minerals are found in a few
samples and in trace amounts. Non-clay minerals are quartz, feldspar, mica and calcite.
Chemical major oxide values of the samples are in the ranges of SiO2 47.28-64.84 %, Al2O3
14.49-22.07 %, Fe2O3 1.09-3.96 %, MgO 1.89-5.08 %, CaO 1.20-3.07 % and loss on ignition
8.73-25.37 %. Besides, from the chemical analysis of clay fractions of bentonite samples,
smectite (montmorillonite) unit cell formulas were calculated. Ca, K, Na values, which are
interlayer exchangeable cations, are taken from these formulas. The CEC values of the
bentonite samples are between 19.0-76.3 meq / 100g. The relationships between CEC values
and particle size, pH, carbon, sulfur contents, and interlayer cation (Ca, Na, K) values gave
different correlations. A significant positive relationship was observed between the CEC value
and the amount of sulfur. There is a negative relationship between CEC and Na values. No
significant relationship was found between the CEC and other parameters.
Keywords: Bentonite, Cation Exchange Capacity, Clay Mineralogy, Lalapaşa.

Proceedings Book

14

www.aegeanconference.com

INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM
ON INNOVATION TECHNOLOGIES & ENGINEERING-III
March 12-13, 2021

CLAY MINERAL COMPOSITION OF THE EOCENE-İSLAMBEYLI FORMATION
IN THE SARAY REGION (TEKIRDAĞ, THRACE)
Bala EKİNCİ-ŞANS
Dr., İstanbul Technical University, Department of Geological Engineering, Maslak, İstanbul.
ORCID ID: 0000-0001-7265-8707

N. Merve SÜTÇÜ
M.Sc., İstanbul Technical University, Department of Geological Engineering, Maslak, İstanbul.
ORCID ID: 0000-0002-8491-5739

Fahri ESENLİ
Prof. Dr., İstanbul Technical University, Department of Geological Engineering, Maslak, İstanbul.
ORCID ID: 0000-0002-9596-2581

ABSTRACT
The Islambeyli Formation (Eocene) is the lowest unit outcropping of the Thrace Tertiary Basin
in the northern Thrace. It is an important formation in terms of industrial raw materials as it
contains bentonitic clay and silica sand reserves. This formation contains volcanic additives in
some regions and the bentonite quality in these places is high. In this study, the outcrops of the
formation in the Safaalan-Saray region (Tekirdağ) were investigated. The clay formations of
the Islambeyli Formation in this region were transformed from feldspars, independent of
volcanic contribution. The İslambeyli Formation unconformably overlies the Paleozoic
Strandja Massif (gneiss and schist) and gradationally underlained by the reefal Kırklareli
Limestones (Upper Eocene). The İslambeyli Formation has a mineralogical composition of
“Ca-smectite (d001: 14-15 Å) + illite-mica, quartz, feldspar + apatite”. The smectite contents
of the samples studied are higher than 50 % in weight. Major oxides contents (wt. %) of the
samples have a range of SiO2 (64.3-72.1), Al2O3 (10.3-11.4), Fe2O3 (2.91-4), CaO (2.16-5.6),
MgO (0.88-1.09), Na2O (0.96-1.13), K2O (2.52-2.84), TiO2 (0.29-0.47), P2O5 (0.84-3.15) and
LOI (5.89-7.62). Chondrite-Normalized REE patterns show enrichment of LREE according to
HREE. Negative Eu anomalies are shown. HREE patterns of the samples are flattened.
According to N-MORB normalized multi elements and UCC patterns, Ba, Nb, Sr, Ti are
depleted, and U, La, P, Sm, Y are enriched. İslambeyli Formation was formed by the deposition
of metamorphic rock fragments of the Istranca Massif in a shallow marine environment.
Feldspar minerals have dissolved to Na- and K-rich alumina-silica gel in the warm marine
environment. Alkali cations and Al of the gel-like material exchanged with Ca and Mg.
Smectites probably gained their Ca and Mg cations from the seawater. On the other hand, silica
sand raw material reserves in the region are genetically associated with the quartz-rich rock
types of the metamorphic massif.
Keywords: Clay Mineralogy, Islambeyli Formation, Saray, Thrace.
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GROUND-STATE SHALLOW-DONOR BINDING ENERGY IN
(In,Ga)N/GaN DOUBLE QWS UNDER TEMPERATURE, SIZE, AND
THE IMPURITY POSITION EFFECTS
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PhD. Student, USMBA University, Faculty of Science, Department of Physics
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ABSTRACT
Many years ago, optoelectronic devices based on the III-nitrides semiconductors have attracted
intensive interest by researchers, and industrials in the field of materials sciences. These
semiconductors have interesting characteristics such as high thermodynamic stability, and their
special band-gaps (3.42 eV, 0.72 eV) for GaN and InN respectively. The advance in the
epitaxial and synthesis technics made it possible to create new alloys based on indium-nitride
(InN) and Gallium-nitride (GaN) such as InxGa1-xN. Therefore, nanostructures based on these
semiconductors such as InGaN/GaN have demonstrated great optical and electrical proprieties,
especially they can absorb almost the entire electromagnetism spectrum from infrared (IR) to
Ultra-Violet light (UV) which make them a great candidate to many optoelectronics application
such as LEDs, Lasers, Photo-detectors, DVD/CD players, solar cells and so on.
In this paper, we study the hydrogen-like donor-impurity binding energy of the ground-state
change as a function of the well width under the effect of temperature, size, and impurity
position. Within the framework of the effective mass approximation, the Schrodinger-Poisson
equation has been solved taken account an on-center hydrogen-like impurity in double QWs
with rectangular finite confinement potential profile for 10% of indium concentration in the
(well region). The eigenvalues and their correspondent eigenvectors have been obtained by the
fined element method (FEM). The obtained results are in good agreement with the literature
and show that the temperature, size, and the impurity position have a significant impact on the
binding energy of a hydrogen-like impurity in symmetric double quantum wells (DQWs)
core/shell made out of non-polar Wurtzite (In,Ga)N/GaN.
Keywords: Optoelectronic, Energy, Quantum.

Proceedings Book

16

www.aegeanconference.com

INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM
ON INNOVATION TECHNOLOGIES & ENGINEERING-III
March 12-13, 2021
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ABSTRACT
Hydrocephalus is a physiopathological condition characterized by the accumulation of fluid in
the ventricles due to the increased amount of cerebrospinal fluid and thus increase in ventricular
dimensions and intracranial pressure. Various morphological parameters have been determined
by various studies to define hydrocephalus. Determination and analysis of these parameters
requires considerable time and effort of medical experts. To detect hydrocephalus
automatically, innovative technological approaches are needed that can distinguish normal
structure from pathologies.
In our study, we implemented 3D CNN that can automatically detect hydrocephalus on MRI
brain images via exploiting temporal variations on sagittal slices. 89 MRI brain images from
89 subjects (51 hydrocephalus, 38 normal) (43 males and 46 females) were collected
retrospectively by a neuroradiologist. Further, pca-based group-wise image registration was
performed using Elastix, then transform parameters were applied for all frames to map the
images to a common spatial space. The registered sagittal slices were then fed to our 3D CNN
architecture consisting of one 3D convolutional layer with 32 filters combined with a max
pooling layer and another 3D convolutional layer with 64 filters combined with another max
pooling layer. Dropout was incorporated for both layers with 0.2 probability. Finally, the
network had a fully-connected layer with 128 neurons and a final dropout was applied with 0.5
probability. Activation functions were chosen as ReLU and sigmoid for convolutional and
fully-connected layers, respectively.
We used the 10-times 10-fold cross-validation method in our convolutional neural network
algorithm. Thus, the training process had 10 iterations with different random seed and splits
into 10 folds each to reach consistent results. The experimental results show that the
classification accuracy, area under the curve and F1-score values of the algorithm reach 71.91
%, 0.70 ± 0.03, and 0.76, respectively. These results show that detecting hydrocephalus
automatically can be done via exploiting temporal information on sagittal MR images using
deep learning with reasonable accuracy.
Keywords: 3D CNN, Hydrocephalus Detection, Image Registration.
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Görkem SAYGILI
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ABSTRACT
Accurate and rapid identification of brain lesions is a crucial stage of the treatment process.
MRI technique is generally used to determine brain lesions. Specialists determine the size and
location of the lesions manually on MR images. Furthermore, experts may demand many MR
sequences in line with the patients' diseases. Manual segmentation of MR sequences can be
time-consuming, slow, and expensive as well as prone to the radiologists' errors. To alleviate
these problems, many methods have been proposed, particularly using deep learning
approaches. To alleviate this problem, many methods have been proposed for the automatic
segmentation of brain lesions. It is proposed a new method for this purpose.
Our method exploits the power of transfer learning on different lesion regions in the same MR
image using the architecture known as the U-Net. The proposed method outperformed two
recent algorithms that are Deepmedic and U-Net, which use different MR sequences for the
segmentation. Two different data sets were used, including BraTS 2015 and BraTS 2018 in this
study. Using HGG-labeled BraTS 2015 validation data on 128X128 spatial resolution, it was
achieved 0.80, 0.74, and 0.69 dice scores for the whole, enhanced, and core tumors,
respectively. On the LGG-labeled validation data, it was achieved 0.72, 0.71, and 0.55 dice
scores for the whole, enhanced, and core tumors, respectively. For the HGG-labeled BraTS
2018 test data, it was attained 0.74, 0.72, and 0.58 dice scores for the whole, enhanced, and core
tumors. Besides, it was attained 0.80, 0.58, and 0.46 dice scores for the whole, enhanced, and
core tumors on the LGG-labeled test data.
Keywords: Brain Lesion Segmentation, Deep Learning, Transfer Learning, U-Net.
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ÖZET
Vernaküler mimari, yüzyıllar içinde kullanıcılar tarafından deneme yanılma yöntemiyle
geliştirilmiş, içinde yer aldığı bölgenin iklim şartlarına, kültürüne, çevre verilerine uygun akılcı
çözümler üreten ve ekolojik tasarım yaklaşımları içeren bir sistemdir.
Endüstri devrimiyle birlikte hız kazanan teknoloji odaklı yaklaşımlar, yapılı çevrenin
oluşumunda yerel ölçütlerin önemini kaybetmesine neden olmuştur. Modern çağın fosil enerji
kaynak kullanımına yönelik yapı üretim biçimi neticesinde çevre sorunları günümüzde önemli
bir problem haline gelmiştir. 1970’li yıllarda petrol krizinin ortaya çıkmasıyla birlikte ise fosil
kaynaklı enerjiye olan bağlılık sorgulanmaya başlamıştır. Yere özgü değerlerin ve iklim
özelliklerinin modern tasarımlarda yok sayılması, çevreye verilen zararı en aza indirmeye
yönelik sistem arayışlarını da beraberinde getirmiştir. Bu bağlam içerisinde vernaküler mimari
dikkate alındığında, güncel şehircilik ve mimari uygulamalarda yol gösterici bir kaynak
niteliğinde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Doğal ve yapılı çevre arasındaki uyumun
ön planda olduğu vernaküler mimarinin, günümüz teknolojisine ve yaşam biçimine uygun
olacak şekilde, kimlik sorunu ve çevre problemleri karşısında yeniden bir bilgi kaynağı olarak
değerlendirilmesi mümkündür.
Çalışmada öncelikli olarak vernaküler mimari kavramı incelenmiş, Akdeniz iklim karakteri ve
iklime duyarlı yapılaşma stratejileri tanımlanmıştır. Çalışma, aynı iklim koşulları içinde yer
alan farklı tasarım yaklaşımlarını karşılaştırmayı hedeflemiştir. Tipik Akdeniz ikliminin
görüldüğü Tarsus’ta, geleneksel dokuda kentsel ve mimari ölçekteki tasarım ilkeleri
incelenerek, bu ilkelerin çağdaş dokudaki karşılığı sürdürülebilirlik kapsamında
değerlendirilmiştir. Vernaküler mimari özellikleri gösteren Geleneksel Türk Evlerinin
bulunduğu Kızılmurat Mahallesi ile modern çağın yapı mekânına yansıdığı Takbaş Mahallesi
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modern konutları sürdürülebilir yaklaşımlar çerçevesinde karşılaştırılmıştır. Çalışma,
geleneksel konutun yapım teknikleri, kentsel yerleşim biçimleri, malzeme seçimi, iklime
duyarlılık gibi özelliklerinin çağdaş uygulamalarda bir yol gösterici olarak ele alınması
gerekliliğini sürdürülebilirlik bağlamında ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Vernaküler Mimari, Sürdürülebilirlik, Akdeniz İklimi, Kentsel Stratejiler

ABSTRACT
Vernacular architecture is a system developed by the users with trial and error method for
centuries, producing rational solutions in accordance with the climate conditions, culture and
environmental data of the region in which it is located and containing ecological design
approaches.
Technology-oriented approaches that accelerated with the industrial revolution caused local
criteria to lose importance in the formation of the built environment. Environmental problems
have become an important problem in the modern era as a result of the building production
method for fossil energy resource use. With the advent of the oil crisis in the 1970s, the
commitment to fossil energy began to be questioned. Ignoring location-specific values and
climate features in modern designs brought with it the search for a system to minimize damage
to the environment. In this context, considering vernacular architecture, it would not be wrong
to say that it is a guiding resource that can be addressed in contemporary urban and architectural
practices. It is possible to evaluate the vernacular architecture, where the harmony between the
natural and the built environment is at the forefront, as a source of information in the face of
identity and environmental problems in accordance with today's technology and lifestyle.
In the study, primarily the concept of vernacular architecture was examined, Mediterranean
climate character and climate-sensitive construction strategies were defined. The study aimed
to compare different design approaches in the same climatic conditions. In Tarsus, where the
typical Mediterranean climate is seen, the design principles of urban and architectural scales in
the traditional texture have been examined and the correspondence of these principles in the
contemporary texture has been evaluated within the scope of sustainability. The Kızılmurat
District, where traditional Turkish Houses displaying vernacular architectural features, are
compared with the Takbaş District housing, where the modern age is reflected in the building
space, within the framework of sustainable approaches. The study aims to reveal the necessity
of handling the characteristics of traditional housing such as construction techniques, urban
settlement forms, material selection, and climate sensitivity in the context of sustainability.
Keywords: vernacular architecture, sustainability, Mediterranean climate, urban strategies
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GİRİŞ
Vernaküler mimari, toplumun kültür öğelerinin ve içinde bulunulan coğrafi koşulların mekâna
yansıdığı geleneksel konut mimarisi olarak nitelenebilir. Vernaküler mimarlık, yıllar içerisinde
deneyimleme ile başta iklim olmak üzere, çevre koşullarına adapte olabilmiş mekânsal
çözümler üretebilmiştir. Kendine özgü var oluşuyla da bir kimlik üreterek, toplumun
ihtiyaçlarını optimal düzeyde karşılayan yaşam alanları yaratmıştır.
Vernaküler mimari; mimarsız mimarlık, bölgeselci mimarlık, yerel mimarlık, anonim mimarlık,
yerli ve kırsal mimarlık gibi tanımların karşılığı olarak nitelendirilmektedir (Rudofsky, 1964,
s. 2; Sezgin, 1984). Doğadaki mevcut kaynakları, geleneksel teknolojileri ve yerel malzemeyi
kullanılarak, dinamik ve gelişmeye açık sürdürülebilir tasarımlar ortaya koymuştur. Bu
bağlamda değerlendirdiğimizde, modern yaklaşımlar için vernaküler mimariden referans
alınabilecek özelliklerin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yeryüzünde devam eden
global ölçekteki çevre problemlerin üstesinden gelebilmek için yapı sektörüne düşen
sorumluluklar bilimsel ortamlarda sürekli dile getirilmektedir. Çözüm olarak sunulan
sürdürülebilir mimarlık yaklaşımları içerisinde de “geçmişten öğrenmek” yaklaşımı kabul
gören bir problem çözme aracıdır (Güleç vd., 2006). Bu bağlam içerisinde, dünya üzerinde
farklı coğrafi bölgelerde vernaküler mimarlığı inceleyen çalışmalar yürütülmektedir (Korumaz
vd., 2006). Amaç, güncel mimari uygulamalar için yol gösterici çözümlerin ortaya konmasıdır.
Vernaküler mimaride her ölçekte var olan bilgece çözümlerin mimarlar tarafından
yorumlanmasıyla, sürdürülebilir mimari çözümlerin geliştirilmesi beklenmektedir (Weber ve
Yannas, 2014).
Enerji ve malzeme kullanımını aza indirgeyen, yenilenebilir enerji kaynak kullanımının
yoğunlukta olduğu ekolojik yapılaşma kültürü (Weber ve Yannas, 2014) ve yerel kimliğiyle
bütüncül bir sistem tasarlamak, sürdürülebilir ilkelere paralel bir sonuca ulaşmamızı
sağlayabilecektir. Ancak sürdürülebilirlik söylemiyle, vernaküler mimarinin yalnızca malzeme,
enerji performansı ve kullanılan teknolojiler üzerinden değil, aynı zamanda kültürel değerler ve
yerel kimlik bağlamında bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesine de dikkat çekilmektedir
(Vellinga, 2015).
‘Yeniden keşif’ olarak nitelenebilecek bir süreçten söz etmek mümkündür. Aslında bu sürecin
ortaya çıkışı 1964 yılına rastlamaktadır. O yıl New York'ta Bernard Rudofsky yönetiminde
gerçekleştirilen "Mimarsız mimarlık” isimli sergide, dünyanın farklı iklimsel ve kültürel
bölgelerinde doğayla uyumlu çözümler üretebilmiş olan mimari miras geniş kitlelere
tanıtılmıştır (Rudofsky, 1964). O yıllarda modern mimarlığın yer tanımaz ve yerel kimlikleri
görmezden gelen genel tutumlarına karşı, yerelliği yansıtan çözüm arayışında olan mimarlar
için Vernaküler mimarlık bir ilham kaynağı niteliğinde idi. Özellikle Batı dünyasında göz ardı
edilen hatta küçümsenen vernaküler mimarlık yeniden ilgi görmeye başlamıştır.
Rudofsky, ‘Architecture without Architects’ adlı kitabında, yerel mimariyi moda döngülerinden
geçmeyen, mükemmele ulaşma çabası olarak tanımlamaktadır (Rudofsky, 1964, s. 1). Rapoport
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(1969) ise, ilkel inşaatçılar tarafından yapılan yapıların iklim sorunlarını çözmede maksimum
konfor ve minimum kaynak kullanımına vurgu yapmıştır. Bölgesel formlarda rastlanan
farklılaşmayı sadece iklim koşullarıyla ilintilemeyip, kültürün de bu oluşumda önemli bir rolü
olduğunu belirtmiştir.
Vernaküler mimarinin özel bir yere, duruma ve konuma adapte edilmiş olması, yaratıcı ve
özgün niteliklerini de beraberinde getirmektedir (Diego vd., 2015). Vernaküler mimari içinde
yer aldığı kültüre ve çevreye ait özgün tasarımlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüz
çağdaş mimarisinde ise çevreye ve doğaya uyumsuz, kültürden bağımsız gelişen ve
özgünlükten uzak bir yaklaşımla tek tipleşen kimliksiz yapılar yer almaktadır. Kimlik ve çevre
faktörlerinin değişimi nedeniyle vernaküler mimariye olan ilgi günümüzde de artmaya devam
etmektedir.
Doğal kaynakların tükeniyor olması, çevreye verilen zararı en aza indirmeye yönelik çözüm
arayışlarını da beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda vernaküler mimari, yerel bina yapım
gelenek ve tekniklerinin bilgi tabanını oluşturan, güncel uygulamalar için nitelikli bir kaynaktır.
Geleneksel yapım geleneklerinin coğrafya, iklim, kültür çerçevesinde şekillenmiş olması,
çevreye duyarlı yaklaşımı ve pasif iklimlendirme sistemlerindeki başarısı bugün de bazı güncel
yapıların, bu tür sistemler referans alınarak inşa edilmesine neden olmaktadır.
Kültürel niteliklerin, tasarımın içinde yer aldığı bölgenin iklim öğelerine ve fiziksel koşullarına
dahil olduğu yaklaşımları benimseyen mimarlardan biri olan Luis Barragan da, yere özgü
değerler ve tekniklerle modern örnekler vermiştir (Figueroa ve Castorena, 2014). Meksika’da
bulunan Gonzales Luna evi, bu anlamda vernaküler mimarinin iyi bir örneğidir. Barragan’ın
tasarımları, geleneksel mimari yaklaşımları modern anlayışla sentezleyen çağdaş örnekler
sunmuştur.
Anna Heringer ve Eike Roswag tarafından 2005 yılında Bangladeş’te tasarlanan “Hand-Made
School”, geleneksel bilgiden yola çıkan bina yapım tekniği ve yerel malzeme kullanımı ile
sürdürülebilir çözümler sunmaktadır. Yazın sıcak ikliminden korunmayı sağlayan samanla
güçlendirilmiş çamur duvarlar, doğramalarda bambu malzemenin kullanımı, sazlardan oluşan
çatı örtüsü ile çevreyle uyumlu bir yapıdır (Lim, 2007). Bu yapım biçiminin, makine olmadan
da üretimi mümkün kılması, az enerji tüketimini de sağlamaktadır (Kidman, 2017).
Omrania mimarlık tarafından, coğrafya ve iklime uygun nitelikte tasarlanan King Salman
Böbrek Hastalıkları Merkezi de yerel malzeme kullanımını teknolojiyle bütünleştirerek
sürdürülebilir modern bir yaklaşım sergilemektedir. Yapıda kullanılan yerel kireç taşı, Suudi
Arabistan’ın sıcak iklimi karşısında pasif iklimlendirme sistemine de aracılık etmektedir
(Kidman, 2017).
Zimbabve’de mimar Mick Pearce tarafından tasarlanan Eastgate alışveriş merkezi, iç mekan
iklim kontrolünü, Zimbabve duvarı ve termit höyüklerinden esinlendiği pasif havalandırma
sistemiyle sağlamıştır (Aytis ve Polatkan, 2010; Fehrenbacher, 2012). İran Badgir kulelerinde
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de gördüğümüz doğal soğutmaya yarayan bu hava bacaları, yapının fosil kaynak tüketmeden
havalandırılmasını ve soğutulmasını sağlamaktadır.
Görüldüğü gibi değişen mimari ürünlere ve yapılaşma kültürüne rağmen, sunduğu akılcı ve
doğa dostu çözümler, vernaküler mimarinin güncelliğini korumasına neden olmaktadır (Paköz,
2016). Yere özgü değerlerin tasarımda yok sayılması, kimlik sorunu ve çevre problemleri gibi
sebepler günümüzde bu alandaki yapılaşma örneklerinin artmasını sağlamaktadır.
Pratik, etkili, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir sistem olarak gelişen ve önemli bilgiler içeren
Akdeniz geleneksel mimarisi, çalışmanın genel çerçevesini oluşturmaktadır. Yenilenemeyen
enerji kaynaklarının var olmadığı dönemlerde, iklimsel özelliklerin bir çıktısı olarak yerel
insanlar tarafından, pasif yapı teknolojilerinin yüzlerce yıl içinde deneme yanılma yöntemiyle
geliştirilmesi, mevcut kaynaklar aracılığıyla iklim koşullarına uygun hale getirilmesi sonucu
ortaya çıkmıştır. (Fernandes vd., 2014). Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulama
alanında henüz tam anlamıyla gelişmemiş olması nedeniyle vernaküler mimarinin zaman üstü
ilkelerinin güncel tasarımlar için hala yol gösterici nitelikte olduğunu söylemek mümkündür.
Çalışmada Tarsus kentinde modern ve geleneksel konut tipolojilerinin karşılaştırılması
yapılarak, geleneksel konutun yapım teknikleri, malzeme seçimi, arazi kullanımı, iklime
duyarlılık gibi özelliklerinin çağdaş uygulamalardaki karşılığı irdelenmektedir.
Çok katmanlı bir kültürü bünyesinde barından Tarsus, geçmişten bugüne çeşitli medeniyetlerin
yaşam alanı olmuştur. Tipik Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgede, yerel malzeme ve sosyokültürel etkenlerle, kentsel ölçekten başlayarak yapı ölçeğine ve uygulanan detaylara kadar
vernaküler mimarinin izlerini takip edebilmek mümkündür. Geleneksel Türk Evlerinin
bulunduğu yere özgü değerlerin yapısal çevreye yansıdığı Kızılmurat Mahallesi ile modern
çağın yapı mekânına yansıdığı Takbaş Mahallesi modern konutları, geleneksel doku ve
bölgenin mimari özelliklerinden kopuk bir yaklaşım sergilemesi nedeniyle seçilmiştir.
Literatürde Tarsus Evleri ile ilgili çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Uçar (2000), Tarsus
bölgesinde korunması gerekli yapılara ait plan ve cephe özellikleri, konut ve sokak ilişkisi,
yapım sistemleri ve kullanılan malzemeleri tespit ederek, koruma yaklaşım ve önerileri
getirmiştir. Teker (2012), geleneksel kent dokusunun fiziksel yapısı ve mimari özelliklerini
incelemiş, restorasyon öneri çalışması geliştirmiştir. Özlem ve Makaklı (2012), Geleneksel
Tarsus evleri ve yapım sistemlerini analiz etmiştir.
Literatürde Tarsus bölgesinde genel olarak, geleneksel mimarinin restorasyonu üzerine
çalışmalar yer almaktadır. Bu nedenle geleneksel ve modern dokunun sürdürülebilir kentsel
planlama stratejileri bağlamında karşılaştırılmasıyla yeni bir çalışma sunulması hedeflenmiştir.
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METOD
Çalışma, Akdeniz iklim bölgesinde yer alan Tarsus’ta aynı iklimsel özelliklere sahip ve aynı
sosyo-kültürel yaklaşımların gözlemlendiği eski ve yeni kent dokusuna odaklanmaktadır.
Kentsel ölçekten yapı ölçeğine kadar fiziksel özellikler ve kentsel planlama stratejileri
kapsamında ele alınan bölgeler, benzerlik ve farklılıkların sistematize edilmesine dayanan
karşılaştırmalı analizlerle incelenmiştir. Analizler iki ölçekte değerlendirilmiştir. İlk olarak
kentsel ölçekte yer alan planlama ve tasarım yaklaşımları, bölgenin iklim özellikleri ve çevre
verileri kapsamında incelenmiştir. İkinci olarak ise mimari ölçekte; yapı formları, cephe
organizasyonları ve kullanılan yapı malzemeleri, çevresel etki ve sürdürülebilirlik kapsamında
değerlendirilmiştir.
Eski ve yeni kent oluşumunun niteliksel analizi, iklime duyarlı stratejiler kapsamında ele
alınmıştır. Bölgede bulunan mevcut kaynak kullanımının, uygulanan yöntemlerin ve doğal
çevreyle bütünleşebilme özelliğinin sürdürülebilir mimari anlayış için önemli bir bilgi olduğu
düşünülmektedir. Bu kapsamda vernaküler mimari ve sürdürülebilirlik kavramları üzerinden
ele alınan çalışma; mekân organizasyonu, sokak dokusu, insan ölçeği, malzeme ve yapım
tekniği, cephe ve yapı formunun incelendiği alan çalışması ile desteklenmiştir.

TARSUS BÖLGESİNDE AKDENİZ İKLİM KARAKTERİ VE İKLİME DUYARLI
STRATEJİLER
Tarsus, Köppen iklim sınıflandırmasına göre Akdeniz iklim bölgesinde (Csa) yer almaktadır
(Kottek vd., 2006). Kışların ılık, yazların sıcak ve kurak olduğu bölgede iklimsel veriler, mimari
oluşumu etkileyen en önemli faktörlerden biridir.
Akdeniz ikliminde termal konforun sağlanabilmesi için genel olarak yaz sıcaklıklarından
korunmaya yönelik stratejiler geliştirilmesi gerekmektedir. Yapı ölçeğinde pasif soğutma
sistemlerinin de dikkate alınması önemli görülmektedir.
Yaz dönemlerinde güneş kazanımlarının azaltılması, doğal havalandırma, gölge alanların
arttırılması gibi uygulamalar, yapı konumlarının hâkim rüzgâr yönüne göre belirlenerek yapı
formunun ve cephe açıklıklarının yine iklimsel veriler gözetilerek şekillenmesi (küçük boyutlu
açıklıklar, avlulu plan tipleri) Akdeniz yerel mimarisinin genel özellikleridir (Bülüç vd., 2018).
Bölgede hâkim rüzgâr yönü, sıcaklık, yağış miktarı, güneşli gün sayısı gibi iklimsel verilerin
mekân organizasyonu, cephe tasarımı, açıklık boyutları, kullanılan malzeme vb. özellikleri
belirleyen yerel mimarinin güncel tasarımlar için rol model oluşturması, çalışmanın temelini
oluşturmaktadır.
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TARSUS’UN GELENEKSEL TÜRK EVLERİ VE MODERN KONUT BÖLGESİNDE
KENTSEL PLANLAMA STRATEJİLERİ
Mersin ilinin bir ilçesi olan Tarsus (Şekil.1), antik çağlardan bugüne pek çok uygarlığa ev
sahipliği yapmış ve bu medeniyetlerin kültürel izlerini bünyesinde barındıran çok katmanlı bir
yerleşmedir. Gözlükule Höyüğünde yapılan araştırmalar bölgenin geçmişinin Neolitik Çağ’a
kadar uzandığını göstermektedir (Ünlü, 2019).

Şekil 1: Tarsus’un Konumunu Gösteren Türkiye Haritası (Türkiye haritası üzerinden yazar
tarafından oluşturulmuştur).
Kent merkezinde konumlanan ve en eski yerleşkelerden biri olan Kızılmurat Mahallesi;
Osmanlı dönemi kent dokusunun izlerini barındıran, Helenistik dönem ve Cumhuriyet dönemi
yapılarıyla bütünlük taşıyan önemli bir yerleşim bölgesidir. Tarsus geleneksel Türk evleri;
mekânsal organizasyonda işlevsel yaklaşımın ön planda tutulması, konumu, iklim koşullarıyla
uyumlu mimari karakteriyle toplumun yaşam biçimine, tarihine, sosyal ve kültürel yapısına ışık
tutan önemli verilerdir (Teker, 2012). Osmanlı Dönemi özgün sivil mimari örneği geleneksel
Türk evlerinin bulunduğu bölge, çevresinde yer alan kentsel donatılarla birlikte (cami, bedesten,
hamam) oluşturduğu kentsel doku ile geçmişteki merkez olma özelliğini bugün de
göstermektedir (Ünlü, 2019).
Zamanla nüfus artışı, insan ihtiyaç ve beklentilerinin artması, yaşam şeklinin değişimi, gelişen
teknoloji, malzemeye erişimin kolaylaşması ve ulaşım bağlantılarının gelişmesi gibi pek çok
neden mekân kurgusunun değişimiyle birlikte hızlı bir kentleşme sürecini de beraberinde
getirmiştir. Yayılan kent formu, kırsal alanların kentsel alanlara evrilmesine neden olmuş,
oluşan modern kent dokusu yerel bağlamından kopuk bir sistemle gelişim göstermiştir.
Takbaş idari mahalle sınırları içinde bulunan, eğimli bir arazi üzerinde konumlanan yüksek katlı
modern konut bölgesi geleneksel doku karşıt bir sistem olarak gelişmesi nedeniyle seçilmiş,
tasarım yaklaşımı sürdürülebilirlik bağlamında ele alınmıştır.
Araştırmaya konu geleneksel ve modern bölgeler kentsel yerleşim, yapı formu, cephe
organizasyonu, yapı malzemeleri başlıkları altında incelenerek analiz edilmiştir.
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Kentsel Yerleşim
Kentsel yerleşim stratejilerinin oluşumunda yazları sıcak ve kurak Akdeniz iklimi önemli bir
veridir. Geleneksel ve modern kentsel yerleşim farklılıkları Şekil 2’de yer alan hava
fotoğraflarından da açıkça izlenebilmekte, bitişik nizam yapılaşmayla kompakt bir kentsel
yerleşim karakteri gösteren geleneksel doku, iklimsel özelliklere uygun bir yaklaşım
göstermektedir. Buna karşın modern kent dokusunda yapılar birbirinden ve çevresel verilerden
bağımsız olarak konumlanmıştır.

Şekil 2: Kızılmurat (solda) ve Takbaş mahallesi (sağda) kentsel yerleşim hava fotoğrafı
(Google Earth,2020).
Geleneksel yerleşimde çevreyle kurduğu ilişki bakımından insan ölçeğine uygun olan yapı
boyut ve yükseklikleri ile yazın güneşin etkilerinden korunmayı, kışın ise ısı kayıplarının
azalmasını sağlayan dar sokak dokusu organik olarak gelişim göstermiştir. Bu yaklaşım, sokak
oluşumunda ve cephe organizasyonunda bölgenin ikliminin önemli bir veri olarak ele alındığını
ortaya koymaktadır. Buna karşın modern dokuda, doğrudan güneş ışınlarına maruz kalan geniş
ve açık sokaklar ile yüksek kat yoğunluklu konut yerleşimi insan ölçeğini aşmaktadır (Şekil 3).

Şekil 3: Geleneksel (solda) ve modern kent dokusunda(sağda) sokak oluşumu (Kişisel Arşiv,
2019).

Proceedings Book

26

www.aegeanconference.com

INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM
ON INNOVATION TECHNOLOGIES & ENGINEERING-III
March 12-13, 2021

Yapı Formu
Toplumun yaşam biçimine ve kültürüne uygun nitelikte gelişen, iklimin bir getirisi olan avlu
tipi yapılaşma, geleneksel dokuda gözlenen önemli bir özelliktir. İşlevsel olarak kurgulanan
mekânlar ile yapı oturum alanı minimum ihtiyaçlar çerçevesinde şekillenmiştir.
Sokak ile konut mekânı genel olarak, zemin ve ara katta yer alan sağır duvarlar ve özellikle
mahremiyet sağlamak amacıyla yapılan yüksek avlu duvarları ile ayrılmaktadır (Teker, 2012).
Mekânsal sürekliliğin sağlandığı geleneksel dokuda bitişik nizam yerleşimin bir getirisi olarak
gölgelik alanlar oluşmuş, tanımlı meydanlar ve sokak algısı gelişmiştir (Şekil.4). Modern
dokuda ise mekânsal sürekliliğin oluşmadığı ve tanımsız kent boşluklarının yer aldığı
gözlemlenmiştir.
Yazın sıcak etkisinden korunmak, ısı kazanımını en aza indirgemek ve doğal havalandırma
yöntemlerinden faydalanabilmek için güneybatı yönünden esen hâkim rüzgâr yönüne göre
konumlanan geleneksel yapılar, bu konumları neticesinde kışın da güneşten daha fazla
yararlanabilmektedirler.

Şekil 4: Kızılmurat mahallesi konut ile sokak ilişkisi (Kişisel Arşiv, 2019).
Geleneksel ve modern konutta yapı kat yükseklikleri de birbirinden oldukça farklıdır.
Geleneksel dokuda yer alan yapı yükseklikleri çoğunlukla iki kat olmak üzere, tek katlı ve üç
katlı örneklerden oluşmaktadır. Ancak modern dokuda bina yükseklikleri değişen boyutlarda
olmakla beraber genel olarak 5 ile 16 kat arasında değişmektedir. Kat yüksekliklerinin kent
siluetine etkileri ise Şekil 5’te yer almaktadır.
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Şekil 5: Geleneksel dokuda (üstte) ve modern dokuda (altta) silüet (Kişisel Arşiv, 2019).
Kentin temsili olan silüet kavramı, kentlerin niteleyici bir özelliği olabileceği gibi aynı kentin
farklı dönemlerindeki yerleşimin ve konut oluşumunun niteliğine göre de farklılık
gösterebilmektedir (Şevkin ve Gül, 2017). Organik olarak gelişen Tarsus geleneksel kent
dokusunun oluşumunda önemli bir mekânsal olgu olan dar sokaklar ve hareketli cephe
organizasyonu zengin bir kentsel silüet sunmaktadır. Günümüzün prestij yaratma algısıyla
tasarlanan güncel mimari uygulamaların aksine, yere özgü değerlerin ön planda olduğu ve
kentin özgün karakterini yansıtan mekânsal kurgu, kent silüetinde yaşanan değişimi
vurgulamaktadır.
Cephe Organizasyonu
Hâkim rüzgâr yönüne göre konumlanan geleneksel yapılarda hava sirkülasyonu cephede yer
alan açıklıklar aracılığıyla sağlanmıştır. Cephe organizasyonunda açıklıkların boyutları ve
konumları pasif soğutma sistemleri açısından önemli olmakla beraber kültüre göre mahremiyeti
sağlama açısından da önemlidir. Geleneksel dokuda çoğunlukla depo olarak kullanılan alt
katlarda küçük açıklıklar bulunmaktır. Üst katlarda ise termal konfora uygun, küçük boyutlu
açıklıkların yer alması, yaz aylarında rüzgârın iç mekânlara ulaşmasını sağlarken kışın ise güneş
kazanımını arttırmaktadır (Şekil 6).
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Şekil 6: Geleneksel konutlarda cephe düzeni (Kişisel Arşiv, 2019).
Pencerelerde yer alan boşluklu ahşap kepenkler ve metal parmaklıklar sadece mahremiyeti
sağlamakla kalmayıp aynı zamanda hava sirkülasyonuna da izin vermektedir. Ayrıca bazı
konutlarda giriş kapılarının üzerinde yer alan açıklıklar, genel olarak avluya güneş ışığının
ulaşmasını sağlamaktadır.
Geleneksel yapı cephelerindeki açıklık sayısının azlığı ve bu açıklıkların küçük olması, ısı
kazanımını azaltmaya yönelik pasif enerji stratejilerinden biridir. Buna karşın fosil kaynaklı
enerjiye bağlı olan modern konutlarda pasif enerji sistemlerini kullanmaya yönelik
yaklaşımların (doğal termal konfor vb.) tasarım için önemli bir veri olmadığı düşünülmektedir.
Yapı Malzemeleri
Geleneksel yapıda kullanılan malzemeler çoğunlukla taş ve ahşaptır. Sıcaklık değişimlerini
dengeleyen yöreye özgü nitelikteki taşın kullanımı ve bölgede bol bulunan ahşabın kullanımı
doğru bir pasif strateji olarak karşımıza çıkmaktadır. Çağdaş tasarım uygulamalarında ise
teknolojinin sunduğu imkânlar doğrultusunda enerji tüketimi fazla olan güncel malzeme
kullanım eğilimi, çevresel yaklaşımdan uzak bir tutum sergilemektedir (Şekil 7).

Şekil 7: Geleneksel (solda) ve modern kent dokusunda(sağda) malzeme kullanımı (Kişisel
Arşiv, 2019).
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BULGULAR
Yenilenemeyen enerji kaynaklarına bağlılığın en aza indirgendiği yerel yaklaşımlar; çağdaş
tasarımlar için iklim, kültür ve çevreye duyarlı özellikleri nedeniyle önemli teknik bilgiler
içermektedirler (Fernandes vd., 2014). Vernaküler mimari; yerel malzeme kullanımı, iklime
uygun kurgulanan mekânlar, sokaklar ve cephe organizasyonu gibi verilerle yapıların enerji
performanslarının en az maliyetle ne şekilde optimize edileceğine dair yazılı olmayan ve
kendiliğinden gelişen bir sistem tavrı sergilemektedir (Zhai ve Previtali, 2010). Akdeniz
ikliminin hâkim olduğu bölgede aynı iklim koşulları, çevre verileri ve kültürel geçmişe sahip
iki farklı yerleşimde mimari oluşuma yön verilirken farklı tasarım ilkeleri belirlenmiştir.
Modern ve geleneksel konut yerleşim ve tipolojilerinin karşılaştırıldığı çalışmada, geleneksel
konutun pasif iklimlendirme sistemlerinin uygulanmasında doğaya uyum, yere özgü tasarım ve
malzemenin seçimi gibi özellikler çevresel sürdürülebilirlik bağlamında ele alınmıştır.
Toplumun sosyal ve kültürel hayatının da mekân tasarımına yansıdığı geleneksel dokunun,
yapım teknikleri, malzeme seçimi, arazi kullanımı, iklime duyarlılık gibi özelliklerinin çağdaş
uygulamalarda yol gösterici niteliğine rağmen güncel mimari uygulamalarda çevresel etki ve
sürdürülebilirlikten bağımsız bir yaklaşım gözlemlenmektedir.
Karşılaştırmalı analiz yöntemiyle ele alınan geleneksel ve modern yapılı çevre, iklime duyarlı
stratejiler ve sürdürülebilir ilkeler kapsamında ele alınmış, bu bulgulara Tablo.1 de yer
verilmiştir.

Tablo 1: Geleneksel ve Modern Yapılı Çevrenin Karşılaştırılması
Bulgular

Kızılmurat Mahallesi

Takbaş Mahallesi

Kentsel
Yerleşim
-Geleneksel dokunun sahip
olduğu kompakt yerleşim ve
bitişik nizam yapılar, sıcak
yaz günleri için gölge alanlar
oluşmasını sağlarken, kışın
da ısı korunumuna yardımcı
olmaktadır.
-Modern kentsel dokuda ise
birbiriyle
ilişkisiz
yapı
gruplarının
oluşturduğu
geniş kentsel açık alanlar yer
almaktadır.
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Sokak
Örüntüsü
Geleneksel dokuda organik
sokak
dokusu
yer
almaktayken,
modern
dokuda ızgara plan sistemi
görülmektedir.
Böylece
kompakt yerleşimin etkisiyle
güneşten korunan sokaklar
yerini doğrudan güneş ışınına
maruz
kalan
sokak
organizasyonuna
bırakmaktadır.
Kentsel
Silüet
Geleneksel kent dokusunun
oluşumunda yerel kimliği ve
kentin özgün karakterini
yansıtan
cephe
organizasyonu zengin bir
kentsel
silüet
etkisi
yaratmaktadır.
Ancak
modern dokuda kentin özgün
karakterinden
uzak
bir
kentsel
silüet
gözlemlenmektedir.
Doğal
Havalandırma
Yöntemleri ve Açıklıklar
Geleneksel yapılarda, termal
koşullar ve kültüre göre
belirlenen pencere boyutları
ve detayları bulunmaktadır.
Hakim rüzgar yönüne göre
konumlan yapılar ve cephe
açıklıkları,
iç
mekanda
rüzgar
sirkülasyonunu
sağlamaktadır.
Modern
dokuda ise iklim verilerinden
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bağımsız uygulanmış cephe
elemanları yer almaktadır.

Yapı
Yüksekliklerinin
Güneş ve Rüzgar Etkileri
Geleneksel dokuda 1, 2 ve 3
kattan
oluşan
yapılar
bulunmaktadır.
Rüzgar
sirkülasyonunu
sağlayan
sokak sınırını oluşturan
cepheler ile yazın gölgelik
alanlar oluşmakta, kışın ise
güneş kazanımını arttırıcı
etkideki
kat
yüksekliği
bulunmaktadır.
Modern
dokuda ise 5 ile 16 kat
arasında
değişen
kat
yüksekliğine sahip yapılar,
güneş kazanımlarını olumsuz
yönde etkilemektedir.
Sürdürülebilirlik kavramının sadece kullanılan pasif enerji sistemleri, yere özgü malzeme,
kaynaklar ve teknoloji kapsamında ele almayan vernaküler mimari; kültür ve yerel kimlik
özelliklerinin de tasarıma dahil olduğu yapılı çevreyi ele almaktadır. Sosyal ve kültürel
yaşantının mekân organizasyonuna yansıması bağlamında yapılan karşılaştırmada şu sonuçlar
ortaya çıkmıştır:

Geleneksel dokudaki yapıların yüksek avlu duvarlarıyla sokaktan ayrılması ve pencere
açıklıklarında yer alan ahşap elemanlar mahremiyet kültürünün mekân oluşumundaki etkisini
vurgulamaktadır. Modern dokudaki tasarım yaklaşımları ise kültürel öğelerin ve sosyal
yaşantının gözetilmediği bir yapı kültürünün var olduğunu göstermektedir.
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İklim özelliklerinin bir sonucu olarak geleneksel dokuda avlunun ana yaşam
birimlerinden olduğu ve sokakla yakın ilişkide olan yapılarda homojen bir sosyal dokunun var
olduğu gözlemlenmektedir. Modern dokuda ise sosyal statü farklılıklarını vurgulayan bir
yaklaşımla sosyal ayrışma mevcuttur.
Sürdürülebilir yapılaşma stratejileri kapsamında Kızılmurat Mahallesi ve Takbaş Mahallesi
modern konut bölgesinin karşılaştırılmasıyla ortaya çıkan sonuçlara aşağıda yer verilmiştir.

Mekânsal sürekliliğin varlığı, tanımlı meydanlar ve sokaklar oluşturmaktadır. Kompakt
kentsel yerleşme; sıcak yaz günleri için yapılar arasında gölge alanlar oluşmasını sağlarken,
kışın da ısı korunumunu sağlamaktadır.

Termal konfor ve doğal havalandırmadan faydalanmak için yapıların hakim rüzgar
yönüne göre konumlanması gerekmektedir. Bu durum yapıların konumlanmasında ve sokak
örüntüsünde iklim verilerinin pasif sistemler aracılığıyla çözümlenebileceğine işaret
etmektedir.

Doğal çevreden bağımsız tasarımlar yerine çevre ve yapı uyumunun sağlandığı
yaklaşımların, sürdürülebilir kentlerin temelini oluşturacağı düşünülmektedir.

Yapı oturum alanlarının üst ölçekli plan kararları yerine minimum ihtiyaçlara göre
belirlenmesi çevresel etki bağlamında da olumlu bir etki yaratmaktadır.

Yöreye özgü nitelikteki malzeme kullanımı, yapıların ekonomik olarak üretilmesiyle
birlikte fosil kaynak kullanımının ve çevresel etkilerin azalmasını sağlamaya yönelik bir
yöntem olarak değerlendirilmelidir.

Sürdürülebilirliğin aracı olan vernaküler mimari; yerel kimliğin, mevcut kaynak
kullanımının ve çevre değerlerinin öneminin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir
yöntemdir.

SONUÇ
Günümüzde vernaküler mimariye olan ilginin artmasının en büyük sebepleri arasında kimlik
ve çevre faktörlerinin yok oluşu gösterilebilir. İklim özelliklerinin kentsel mekân kurgusuna
etkilerinin yanı sıra yapı ölçeğinde de önemli bir ölçüt olduğu, vernaküler mimarinin sadece
iklime özgü bir yaklaşımla değil, toplumun sosyal ve kültürel yaşantısı çerçevesinde özgün
karakteriyle geliştiği gözlenmektedir. Doğal ve kültürel çevre verilerinin ön planda olduğu,
bulunduğu bölgeye uygun nitelikli çözümler üreten yaklaşımlarla şekillenen kentler,
sürdürülebilir yaşamın temelini oluşturmaktadır.
Çalışma, aynı iklim koşulları içinde yer alan farklı tasarım yaklaşımlarını karşılaştırmayı
hedeflemiştir. Geleneksel yaklaşımlarda, yapım tekniklerinin, çevre verilerinin, kültürün
tasarıma dahil olduğu bir kurguyla ele alınarak gelişim gösterdiği, böylece mimarinin doğal
çevrenin ve yaşam pratiklerinin bütününden oluştuğu sonucuna varılmıştır. Çalışmaya konu
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modern yaklaşımlarda ise tüketim odaklı, dışa bağımlı bir kent modeli izlenmekte, kültürden
bağımsız gelişen kimliksiz bir yapılaşma gözlenmektedir.
Ülkemizde yenilenemeyen teknolojilerin gelişmemiş olması ve enerji kaynaklarının sınırlı
olması bakımından vernaküler mimarinin önemi her gün daha da artmaktadır. Vernaküler
mimarinin doğal ve yapılı çevre ile bütünleşebilen tasarım yaklaşımının, çevresel
sürdürülebilirliği sağlamada önemli bir araç olduğu düşünülmektedir.
Kentsel stratejilerin, kendine özgü niteliklerden yoksun, kimliksiz yapı üretimi yerine yörenin
iklimine, kültür ve yaşam biçimine entegre olabilen bir tasarım sürecinde ele alınması
gerekmektedir. Modern mimari yaklaşımlarda yere özgü değerlerin yok sayılması ve fosil
kaynaklı enerjiye olan bağlılık karşısında ekolojik yaklaşımlara dönüş, gelecek için önemli bir
olgudur. Pasif enerji sistem uygulamalarının, teknoloji odaklı ve fosil enerji kaynaklarına
bağımlı olma durumunu aza indirgeyen ekolojik yapılaşma kültürüne katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Geleneksel ifadeleri ve bölgesel özellikleri, günümüz teknolojisine, ekonomik imkânlara ve
yaşam biçimine uygun nitelikte çağdaş bir yorumla yeniden değerlendirmek, sürdürülebilir
kentlerin temelini oluşturan önemli bir adımdır.
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ÖZET
Bu çalışmada, karayolu araç gürültüsünü azaltmak amacıyla gürültü bariyeri tasarımı ve
uygunluğu incelenmektedir. Harmonik olmayan titreşimlerin bir araya gelmesine bağlı bir
akustik olay olarak tanımlanan gürültü, genellikle istenmeyen rahatsız edici seslerdir. Gürültü,
artan trafik seviyeleriyle birlikte yol ağlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde önemli bir
konu haline gelmiştir. Bu noktada gürültü bariyeri kurulumu, gürültü azalımı için etkili bir
yöntemdir. Ancak bariyerler genellikle maliyetlidirler. Gürültüyü engellemenin yanı sıra,
araçlardaki veya bariyerin arka tarafındaki insanların görüşlerini engelleyebilir ve görsel açıdan
rahatsız edici olabilir. Bu nedenle, gürültü bariyerleri sürücülerin dikkatini dağıtmayacak
şekilde ve şehre bakan tarafındaki insanları görsel açıdan rahatsız etmeyecek şekilde
tasarlanmalıdır. Gürültü bariyerleri birçok modern yol ağının gerekli bir parçası haline
gelmiştir. Bariyerlerin kurulumunda akustik gerekliliklerin yerine getirilmesinin yanı sıra,
maliyetli yapılar oldukları için uzun ömürlü olmaları beklenir. Bu sebeple yapısında kullanılan
malzemelerden bakım maliyetine kadar her şeyin, bulunduğu çevreye göre uygun planlanması
gerekir. Bu çalışmada, çeşitli çevre koşullarına göre bölgeye estetik açıdan en uygun ses
bariyeri tasarımı ve yol kenarı ulaşım malzemeleri (levhalar, aydınlatma, vb.) ile uyumlu bir
şekilde yol koridoruna entegrasyonu temel amaçtır. Bu bağlamda ‘çevresel faktörlere göre
farklı malzeme ve geometrilere sahip gürültü bariyerlerinin tasarımı’ konusu bu çalışmada ele
alınmaktadır. İzmir şehir merkezinden geçen D300 Karayolu üzerinde yapılan bir vaka
çalışması irdelenmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü trafik ulaşım bilgileri kullanılarak
hesaplamalar yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda D300 Karayolu boyunca trafik akışına
göre ihtiyaç duyulan bölgelere gürültü bariyeri tasarımları tavsiye edilmiştir. Bölgesel
farklılıklar (yerleşkeler, yeşil alanlar, vb.) göz önünde bulundurularak tasarım önerileri
şekillendirilmiştir.
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Anahtar Kelimeler: Gürültü bariyeri, Trafik, D300 Karayolu, İzmir.

ABSTRACT
In this study, noise barrier design and suitability are examined to reduce road vehicle noise.
Noise, defined as an acoustic event due to the combination of non-harmonic vibrations, is
generally unwanted disturbing sounds. Noise has become an important issue in the development
of road networks with increasing traffic levels. At this point, noise barrier installation is an
effective method for noise reduction. However, barriers are often costly. In addition to blocking
noise, it can block the view of people in vehicles or behind the barrier and be visually disturbing.
For this reason, noise barriers should be designed in such a way that they do not distract the
drivers and visually disturb residents. Noise barriers have become a necessary part of many
modern road networks. In addition to fulfilling the acoustic requirements in the installation of
barriers, they are expected to have a long life because they are expensive structures. For this
reason, materials used in the barrier structure for the maintenance cost should be planned
according to the surrounding area. The main objective of this study is to design the most
aesthetically suitable sound barrier for the region according to various environmental conditions
and to integrate it into the road corridor in harmony with roadside transportation materials
(signs, lighting, etc.) In this study, the subject of ‘application of noise barriers with different
materials and geometries according to environmental factors’ is discussed. A case study on the
D300 Highway passing through Izmir city center was examined. Calculations were made using
the traffic information of Turkish General Directorate of Highways. As a result of the analysis,
noise barrier implementations were recommended for the required areas according to the traffic
flow along the D300 Highway. The application proposals were conducted considering the
regional differences (campuses, green areas, etc.).
Keywords: Noise Barrier, Traffic, D300 Highway, Izmir.

GİRİŞ
Karayolu trafik gürültüsü sorunlarına en iyi çözüm normalde kaynaktaki gürültüyü azaltmaktır.
Karayolu trafiği için bu, araç lastiklerinden ve yol kaldırımlarından kaynaklanan gürültü
emisyonu hakkında aksiyonlar alınması anlamına gelecektir. Trafik ve şehir planlaması, gürültü
kaynaklı rahatsızlığın azaltılmasına önemli ölçüde katkı sağlar. Bu, gürültüye duyarlı konut
alanları ile yoğun trafiğe sahip otoyollar arasında önemli bir mesafe olmasını sağlayarak trafik
gürültüsünü, gürültüye duyarlı alanlardan uzaklaştırarak gerçekleştirilebilir. Bir gürültü
bariyeri (ses duvarı, gürültü duvarı, ses perdesi, ses bariyeri veya akustik bariyer olarak da
adlandırılır), hassas arazi kullanım alanlarında yaşayanları gürültü kirliliğinden korumak için
tasarlanmış bir dış yapıdır (Vikipedi, “Gürültü Bariyeri”, 2020, para. 1). Gürültü bariyerleri ve
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gürültü bentleri, genellikle ortama uymayabilecek belirgin yapılardır. Bir gürültü bariyeri inşa
edildiğinde, önemli bir ekonomik yatırımı temsil eder ve birkaç yıl boyunca ayakta kalması
beklenebilir. Bir gürültü bariyerinin etrafında yaşayan insanlar her gün gürültü bariyerine
bakmak zorunda kalacaklardır. Bu aynı zamanda her gün bir gürültü bariyerinin yanından geçen
bisikletliler ve yayalar için de geçerlidir. Bu nedenle bir gürültü bariyerinin iki yüzü
bulunmaktadır. Bir tarafı otoyola bakmaktadır (Şekil 1). Diğeri yakındaki şehir veya manzaraya
bakan bir yapı olarak tanımlanabilir (Şekil 2). Gürültü bariyerinin yola bakan tarafının
sürücüleri kısıtlanmış hissettirmemesi gerektiği gibi şehre bakan tarafı da çevre sakinleri için
görüntü kirliliği oluşturmamalı ve estetik açıdan yeterli tasarıma sahip olmalıdır [1].

Şekil 1. Gürültü bariyerlerinin otoyola bakan “ön” tarafı [2]

Şekil 2. Gürültü bariyerlerinin şehre bakan “arka” tarafı [2]
GÜRÜLTÜ BARİYERİ TASARIMI
Bir gürültü bariyerinin gürültü azaltıcı etkisi, akustik bir “gölge” oluşumundan kaynaklanır. Bir
gürültü kaynağı ile bir alıcı arasında bir gürültü bariyeri inşa edilirse, bariyerin arkasında
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akustik bir gölge oluşur ve alıcı, gürültü seviyelerinde bir azalma algılar. Dolayısıyla alıcıya,
etkin olmayan bir ses sunulur. Gürültünün azaltılması, bariyerin yüksekliği, yola ve gürültüden
korunacak binalara göre yerleştirilmesi gibi birçok farklı faktöre bağlıdır. Bu faktörler başlıca
şu şekildedir [1]:


Bariyerin yüksekliği.



Gürültü kaynağı ile bariyer arasındaki mesafe.



Bariyer ile alıcı arasındaki mesafe.



Bariyerin uzunluğu.



Bariyerin kalınlığı.


Bariyer için kullanılan malzemeler.
Gerçekçi boyutlarda perdeleme ile normalde yaklaşık 5 ila 10 dB’ye kadar bir gürültü azalımı
elde etmek mümkündür. Daha büyük bir etki istenirse, çok yüksek bariyerlerin kullanılması
veya söz konusu yolun tamamen veya kısmen kaplanması gerekecektir (Şekil 3).

Şekil 3. Gürültü azalımını artırmak için kullanılan yüksek gürültü bariyeri [3]
Daha önce bahsedildiği gibi, gürültü perdeleme etkisini, ses kaynağı ile alıcı arasındaki
doğrudan yolu keserek veya kapatarak gerçekleştirir. Bariyer ayrıca gürültüyü de yansıtabilir.
Bir otoyolun her iki tarafında yansıtıcı yüzeyler olduğunda ses yansıması gürültü seviyesini 6
dB’ye kadar artırabilir. Eğimli bariyer kurulumu bu sorunun önüne geçebilir, böylece gürültü
hiç kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde havaya yansıtılır (Şekil 4).
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Şekil 4. 2 m yüksekliğinde eğimli bir şeffaf bariyer [4]
Yeşillendirme, gürültü bariyerlerini çevrelerine dahil etmek ve şekillendirmek için etkili bir
yöntemdir. Gürültü bariyerlerinin yeşillendirilmesinde kullanılan bitkiler genellikle çok farklı
ve zorlu koşullara maruz kalır. Bu nedenle, benzersiz büyüme özellikleriyle bulunduğu ortama
uyum sağlayan bir bitki türü öngörmek gerekir. Bitki türlerinin seçimi şu kriterlere göre
yapılmalıdır: Spesifik büyüme özellikleri, su ihtiyacı, ışık alan, yeşil alan, bitkilerin
görüntülenme şekli, bakım ihtiyacı.

Şekil 5. Gürültünün yansımasını azaltabilen bitki örtüsüne sahip gürültü bariyeri [1]
VAKA ANALİZİ
Şehirler her zaman gürültülü yerler olarak bilinmektedir. Trafik, gürültünün birincil kaynağı
olmuştur. Ses bariyerleri birçok modern yol ağının gerekli bir özelliği haline gelmiştir. Bu
bölümde, İzmir’de trafik yoğunluğu yüksek bir karayolu ve bu gürültüden rahatsız olan çok
sayıda insanın bulunduğu bir bölgede gürültü bariyeri önerisi olacaktır.
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Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de, İstanbul’dan sonra en fazla
karayoluna sahip şehir İzmir’dir. D300 karayolu İzmir’den başlayıp Van’da sonlanan bir devlet
karayoludur. Yol, 3 ayrı parça, 35 kısım ve toplam 1888 km’dir. Tamamı bölünmüş yoldur
(Vikipedi, “D300 Karayolu”, 2020, para. 1). Belirtilen yol karayolu olduğu için araçlar izin
verilen en yüksek hızda gidebilmekte ve yüksek gürültü çıkarmaktadırlar. Bu karayolunun bir
kısmı İzmir şehir merkezinden geçmektedir. Öte yandan bu karayolunun şehrin içinden geçtiği
güzergahın bitişiğinde metro, üniversite kampüsü, restoranlar, kafeler ve yoğun konut topluluğu
bulunmaktadır. Sonuç olarak, insanların maruz kaldığı gürültüyü azaltmak için bir gürültü
bariyeri inşa etme ihtiyacı vardır. Tam konum 38°45'87.1"K, 27°21'29.0"D’dir.
En etkili bariyer kurulumu için karayolunun saatlik maksimum trafik gürültüsünün
hesaplanması gerekmektedir. Bu nedenle yolun en işlek olduğu zamanlarda geçen arabaları
sayarak gürültü hesabı yapılmalıdır. Bu noktada 4 farklı araç tipi bulunmaktadır. Otomobiller,
orta boy kamyonlar, ağır kamyonlar ve otobüsler. Otomobiller arasında pikaplar, cipler, toplam
ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen araçlar ve yaklaşık 8-14 kişi yolcu taşıma kapasitesine sahip araçlar
bulunmaktadır. Orta boy kamyonlar, yaklaşık 14-25 kişilik yolcu taşıma kapasitesine sahip
araçları ve toplam yüklü ağırlığı yaklaşık 3,5 ila 10 ton olan kamyonları içerir. Ağır kamyonlar,
toplam yükü 10 tondan fazla olan araçları içerir. Otobüsler, yolcu taşıma kapasitesi yaklaşık 25
kişiden fazla olan araçları içerir. Belirtilen yolun araç geçiş sayısı Karayolları Genel Müdürlüğü
trafik ulaşım bilgilerinden alınmıştır. Bu verilerde geçen motosiklet sayısına rastlanamamıştır.
Bu nedenle alandan geçen motosiklet sayısı, trafik hacmi birbirine yakın olan İzmir’in başka
bir şehir içi karayolu D550 adına yazılmış bir makaleden sayım yapılan karayolunun verileri
kullanılmıştır. Diğer araçlarla geçiş oranı göz önünde bulundurularak günlük ve saatlik
ortalama motosiklet geçişi hesaplanmıştır. Elde edilen veriler Tablo 1’de görünmektedir.
Tablo 1. Saatlik araç geçişi [5]
Vasıta
Otomobil
Orta
Kamyon
Günlük
43545
4702
Araç Geçişi

Ağır
Kamyon
3179

Otobüs

Motosiklet

225

562

Ayrıca gürültüden etkilenen alan yolun merkezine ortalama 15-45 metre uzaklıktadır. Bölge
İzmir’de olduğu için yaz aylarında uzun süre güneş ışığına maruz kalır. Kış aylarında yoğun
yağmur görülür ve kar yağmaz. Karayolunun, arka yüzü doğrudan konutlara bakmaktadır.
Belirtilen kurulum alanı, Bayraklı-Ege Üniversitesi arasındaki 2 km’lik yolun son 500 metresini
kapsamaktadır.
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Bu hesaplamalar, Federal Karayolu İdaresi’nde (FHWA) bulunan gürültü hesaplamaları ile
yapılmıştır [6]. Bariyersiz LAeq1h (tüm giriş parametreleri dikkate alınarak saatlik eşdeğer ses
seviyesi) değerleri aşağıdaki gibidir;


30 m’deki bir alıcı için, 80 km/sa hızla giden otomobillerin LAeq1h değeri 65,6 dB’dir.



30 m’deki bir alıcı için, 70 km/sa hızla giden orta kamyonların LAeq1h değeri 71,7 dB’dir.



30 m’deki bir alıcı için, 60 km/sa hızla giden ağır kamyonların LAeq1h değeri 73,4 dB’dir.



30 m’deki bir alıcı için, 60 km/sa hızla giden otobüslerin LAeq1h diğeri 71,0 dB’dir.


30 m’deki bir alıcı için, 90 km/sa hızla giden motosikletlerin LAeq1h diğeri 75,7 dB’dir
[6].
Ardından, yukarıdaki LAeq1h değerleri ve araç hacimleri aşağıdaki denkleme koyulup saatlik
gürültü seviyesi bulunmuştur.
65,6
71,7
73,4
1000
108
73
𝑥 10 10 ] + [
𝑥 10 10 ] + [
𝑥 10 10 ]
1000
1000
1000
71,0
75,7
5
12
+[
𝑥 10 10 ] + [
𝑥 10 10 ]}
1000
1000

𝐿𝐴𝑒1𝑞ℎ = 10 𝑥 𝐿𝑜𝑔10 {[

= 68,7 dB
UYGULAMA
Gürültü bariyerlerinin kurulumunda dikkat edilmesi gereken önemli kriterler vardır. Bunlar, yol
alanının rengi, bölgenin iklim koşulları, görsel estetik gibi ana faktörlerdir. Öncelikle
sürücünün dikkatini dağıtmamak ve ortamın görsel güzelliğinden mahrum kalmamak için şeffaf
bir kurulum yapılmalıdır. Ayrıca şeffaf bariyer, çevrede eğlenen insanlar tarafında yabancı bir
nesne olarak algılanmaması için en uygun tasarım şeklidir. Şeffaf bariyerler vandalizme maruz
kalabilirler. Bu sebeple parçalanmaktan kaçınılmak adına akrilik, daha fazla dayanıklılık için
şeffaf bariyerlerde tercih edilen malzemedir. Bölge yaz aylarında bol güneş ışığına maruz
kaldığından dolayı bariyer, solmayan bir renge sahip olmalıdır ve bu nedenle bitkilerin su
ihtiyacı karşılanamadığı için bitki kullanımına ihtiyaç duyulmamaktadır. Bariyer montajı,
gürültüyü tekrar araçlara yansıtmamak ve yağmurdan doğal temizliği iyileştirmek için 10° olan
bir açıyla yapılmalıdır. Yüksek bir gürültü bariyeri gölge etkisi yaratabilir, bu sebeple çok
yüksek bir bariyer kurulumundan kaçınılmalıdır. Çevrede konut topluluğu baskın olduğundan
dolayı yerleşim alanlarının mahremiyetinden taviz verilmemelidir. Bu nedenle, şeffaf
duvarların alt kısımlarına buzlama uygulamak, konutlardaki insanlara mahremiyet sağlamada
etkili bir yol olacaktır. Kurulum alanı köprü üzerinde olduğu ve iki taraflı geçişin söz konusu
olmadığı için kapı kullanımına gerek yoktur.
Kurulumu tamamlanan bariyer 3 m yüksekliğe ve 10 m ofsete sahiptir. Yeni LAeq1h değerini
tekrar hesaplayacak olursak (karayolunun merkezinden 10 m mesafede);


30 m’deki bir alıcı için, 80 km/sa hızla giden otomobillerin LAeq1h değeri 53,4 dB’dir.
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30 m’deki bir alıcı için, 70 km/sa hızla giden orta kamyonların LAeq1h değeri 60,5 dB’dir.



30 m’deki bir alıcı için, 60 km/sa hızla giden ağır kamyonların LAeq1h değeri 65,7 dB’dir.



30 m’deki bir alıcı için, 60 km/sa hızla giden otobüslerin LAeq1h diğeri 60,1 dB’dir.


[6].

30 m’deki bir alıcı için, 90 km/sa hızla giden motosikletlerin LAeq1h diğeri 66,9 dB’dir
53,4
60,5
65,7
1000
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73
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1000
1000
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5
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+[
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1000
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𝐿𝐴𝑒1𝑞ℎ = 10 𝑥 𝐿𝑜𝑔10 {[

Ortaya çıkan bariyer ekleme kaybı, bariyerli LAeq1h değerinin bariyersiz LAeq1h değerinden
cebirsel olarak çıkarılmasıyla hesaplanmıştır.
Bariyer ekleme sonucunda oluşan net gürültü kaybı = 68,7 – 58,3 = 10,4 dB
Özetle 10,4 dB, nüfus ve trafik yoğunluğu dikkate alındığında oldukça makul bir değerdir.
Böylelikle bariyerin şehre bakan tarafındaki insanların gözüne batmayan ve yola bakan
tarafındaki sürücüler için dikkat dağıtmayan etkili bir bariyer kurulumu yapılıp, salınan yoğun
trafik gürültüsünün bir nebze önüne geçilmiştir.

SONUÇ
Trafikten kaynaklı birçok problemin çözümü için büyük yerleşim yerleri özelinde birtakım
yöntemler araştırılmıştır. Bunlardan bazıları trafik yoğunluğundan kaynaklı altyapı sorunlarını
irdelemektedir [7]. Bazı araştırmalar ise şehir merkezindeki araç park yerleri sorunlarına
çözümler üretmektedir [8]. Bir takım araştırmalar da yerleşim yerlerindeki trafik hız limitlerinin
düzenlenmesine katkı sağlamaktadır [9]. Bu çalışmada ise yine trafikten kaynaklı bir sorunun,
gürültü gibi, çözümü veya yerleşim yerlerine olan etkisini azaltma amacıyla yapılan araştırma
sunulmaktadır. Bu bağlamda çevresel faktörlere göre farklı malzeme ve geometrilere sahip
gürültü bariyerlerinin tasarımı konusu bu çalışmada ele alınmaktadır. İzmir şehir merkezinden
geçen D300 Karayolu üzerinde Bayraklı - Ege Üniversitesi arasında yapılan bir vaka çalışması
irdelenmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü trafik ulaşım bilgileri kullanılarak hesaplamalar
yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda D300 Karayolu boyunca trafik akışına göre ihtiyaç
duyulan bölgelere gürültü bariyeri tasarımları tavsiye edilmiştir. Bariyer ekleme sonucunda
oluşan net gürültü kaybı 10,4 dB olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak, bariyerler çok çeşitli
malzemelerden ve tasarımlardan inşa edilmektedir, ancak hepsi aynı temel amaca hizmet eder.
Kaynak ile alıcı arasındaki yayılma yolunu engelleyerek gürültüye duyarlı alıcılarda gürültü
seviyelerini azaltmak temel amaçtır. Gürültü bariyeri kurulumunun tasarımı ile ilgili olarak
dikkate aldığımız yol güvenliği özellikleri şunlardır. Yeşillendirme, gürültü bariyerlerini
çevrelerine dahil etmek ve şekillendirmek için etkili bir yöntemdir. İşaretçilerin ve
Proceedings Book

44

www.aegeanconference.com

INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM
ON INNOVATION TECHNOLOGIES & ENGINEERING-III
March 12-13, 2021

ışıklandırmanın montajı dikkatlice düşünülmelidir. Gürültü bariyerinin yüzeyleri, dikkat
dağıtıcı olabilecek ışığı yansıtmamalıdır. Malzemeler, renkler ve yüzey yapıları seçilirken
yansıyan ışığı dikkate almak önemlidir. Eğimli bariyer kurulumu sonucunda gürültü, hiç
kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde havaya yansıtılır.
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ÖZET
Bu çalışmada İBS (İrritabl Bağırsak Sendromu) belirtilerini azaltmak adına ekmekte FODMAP
(Fermente edilebilir oligo-, mono-, di- sakkaritler ve polioller) azaltılmasına yönelik
araştırmalar incelenmiştir. İBS semptomlarının azaltılması için düşük FODMAP içerikli diyet
türleri önerilir. Ekmek hammaddesi olan buğday FODMAP içeriğiyle karakterizedir. Bu
bağlamda ekmekte FODMAP azaltılmasına yönelik çalışmaların İBS tedavisinde kuvvetli
etkiler doğuracağı düşünülmektedir. Bu bilgilere dayanarak ekmekte FODMAP azaltılmasın
yönelik çalışmalar araştırma yöntemi ve değerlendirmeleriyle beraber incelenmiştir. İncelenen
araştırma sonuçları FODMAP azaltılmasına yönelik diyetlerin İBS tedavisinde faydalı sonuçlar
sunmuştur.
Anahtar Kelimeler: İBS, İrritabl Bağırsak Sendromu, FODMAP, Ekmek, Sağlık

GİRİŞ
Beslenme, sağlıklı bir yaşam sürdürmenin temel öncüllerinden birisidir. Birçok hastalığın
beslenme odaklı geliştiği göz önünde bulundurulduğunda fonksiyonel gıdalar ve sağlıklı gıda
tüketiminin önemi daha da belirginleşmiştir. Bu bağlamda günlük diyette önemli bir yere sahip
olan ekmeğin, farklı proses ve formülasyonlarla sağlığa daha yararlı duruma getirilmesi büyük
önem arz etmektedir.
Beslenmeye bağlı olarak gelişen fonksiyonel gastrointestinal patolojiler günümüz dünyasında
önemli bir sağlık sorunu olup, tüm gastrointestinal sistemi etkileyebilen, kronik, heterojen bir
hastalık grubudur; ayrıca önemli ölçüde sosyal ve ekonomik sorunu beraberinde getirmektedir.
Fonksiyonel gastrointestinal hastalıklar içinde en sık karşılaşılan hastalık olmakla birlikte,
İrritabl Bağırsak Sendromu (İBS) gastroenteroloji kliniğine sevk edilen hastalar içinde de en
sık karşılaşılan patolojidir. Son dönemde beslenme tedavisinde fermente oligosakkaritler,
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disakkaritler, monosakkaritler ve polyollerin diyette azaltılması prensibine dayanan FODMAP
diyetinin İBS semptomlarının iyileşmesinde olumlu etkilerinin olduğunu gösteren çalışmalar
mevcuttur. Bu bağlamda İBS tedavisinde ekmeğin FODMAP değerlerinin azaltılmasına
yönelik çalışmaların etkinliğini ortaya koymak ekmeğin sağlık yönünde pazardaki konumunu
güçlendirecektir. Bu doğrultuda bu çalışmada ekmeğin besin içeriğinde FODMAP azaltma
değerleri üzerine yapılan çalışmalar 2005-2020 arasında geriye dönük olarak derlenmeye
çalışılmıştır.

İBS ve FODMAP
FODMAP ifadesi bütün kısa zincirli karbonhidratları içermektedir. Bu maddelerin zayıf
düzeyde emilime uğrayıp bağırsakta hızla fermente olduğu bilindiğinden İBS semptomlarını
artırdığı düşünülmektedir [1].
Son dönemde beslenme tedavisinde fermente oligosakkaritler, disakkaritler, monosakkaritler
ve polyollerin diyette azaltılması prensibine dayanan FODMAP diyetinin İBS semptomlarının
iyileşmesinde olumlu etkilerinin olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur [2].
Ekmek içerdiği besin değerleri sebebiyle bağırsak mikrobiyotasıyla ve gastrointestinal tolerite
ile yakından ilişkili olduğundan FODMAP diyetlerine ait ürünler içerisinde önemli bir
konumda durmaktadır. Bu çalışmada ekmeğin FODMAP değerlerinin azaltılması ve bu
durumun doğurduğu sonuçların incelendiği araştırmalar derlenmiştir.

ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR
Bu derlemede literatür taramasına ait toplamda 42 çalışma incelenmiş ve dahil edilme kriterleri
göz önünde bulundurularak (duplikasyonların vs elenmesi) 7 çalışma derlemeye dahil
edilmiştir. Dahil edilen 7 makalenin 5’inde in vivo (randomize çift kör kontrollü) ve diğer 2
çalışmada in vitro araştırma yöntemi uygulanmıştır. İncelenen araştırmaların sunduğu sonuçlar
Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1 Ekmekte FODMAP azaltılmasına yönelik yapılan araştırmalar
Araştırma
Araştırma Türü
Değerlendirmeler
Yıl
Referans
Yüksek lifli düşük
FODMAP çavdar
Randomize klinik
ekmeğinin tüketiminin
çalışma: düşük
sağlıklı mikrobiyotayı
FODMAP çavdar
destekleme potansiyeli
ekmeğine karşı
olduğunu
normal çavdar
Randomize çift kör
göstermiştir.Bu tür
R.
ekmeğinin İrritabl
kontrollü çapraz
düşük FODMAP
2019 Laatikainen
Bağırsak Sendromlu
geçişli
çavdar ekmeği, IBS
vd. [3]
hastaların bağırsak
hastalarında uzun
mikrobiyotası
vadeli genel bağırsak
üzerindeki etkisi:
sağlığını iyileştirmenin
bireysel semptom
pratik bir yolu
varyasyonu ile ilişki
olabileceği
gözlenmiştir.
Sonuç olarak, diyet
çalışması, düşük
FODMAP çavdar
ekmeği tüketiminin,
normal çavdar
ekmeğine kıyasla İBS
hastalarında kolon
İrritabl bağırsak
fermantasyonunun ve
sendromunda düşük
maksimum gaz
FODMAP ile normal Randomize çift kör değerlerinin azalmasına
L. Pirkola
çavdar ekmeği
kontrollü çapraz
neden olduğunu
2018
vd. [4]
karşılaştırması:
geçişli
göstermiştir. Diğer
Randomize SmartPill
semptomlarda, pH'ta,
® çalışması
kolon basıncında veya
bağırsak kasılmalarında
hiçbir
farklılık
bulunamamıştır.Artmış
intrakolonik basınç ve
semptom şiddeti
arasında
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gözlenen korelasyon,
İBS'de viseral
duyarlılığın merkezi
rolünün altını
çizmiştir.

Maya
Fermantasyonunun
Fruktanları ve Diğer
FODMAP'leri
Azaltmak İçin
Uygulanabilirliği

İstatiksel
Analiz,Laboratuvar
Ölçümü

Pilot Çalışma:
Buğday Duyarlılığı
ve İrritabl Bağırsak
Sendromu Olan
Bireylerde Ekşi
Mayalı Buğday
Ekmeği ile Mayalı
Fermente Buğday

Randomize çift kör
kontrollü

Proceedings Book

Saccharomyces
cerevisiae, toplam
fruktan içeriğinde en
yüksek bozunma
derecesini ve en yüksek
gaz oluşturma
kapasitesini göstermiş
ve bunu
V.
Torulaspora
2018 Fraberger
delbrueckii
vd. [5]
izlemiştir.Bu nedenle,
maya suşlarının
FODMAP dönüşümü
hakkında yeni bilgiler
sağladığı çalışma
neticeleri arasında
yer almıştır.
İrritabl bağırsak
sendromu /
buğdaya karşı zayıf
toleransı olan
R.
deneklerde, ekşi mayalı 2017 Laatikainen
buğday ekmeği ve
vd. [6]
mayayla fermente
edilmiş buğday ekmeği
karşılaştırıldığında,
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Ekmeğinin
Karşılaştırılması

Saccharomyces
cerevisiae ve
Kluyveromyces
marxianus
Cocultures, Tam
Buğday Ekmeğinde
Fermente Olabilir
Oligo-, Di- ve
Monosakkaritlerin ve
Poliol Seviyelerinin
Azaltılmasına İzin
Verir

Rastgele klinik
çalışma: İrritabl
bağırsak
sendromunun
semptomlarını
hafifletmek için
düşük FODMAP
çavdar ekmeği ve
normal çavdar
ekmeği
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gastrointestinal
tolerabilitede veya
düşük dereceli
inflamasyonda önemli
bir farklılık ortaya
koymamıştır.

İstatiksel
Analiz,Laboratuvar
Ölçümü

K. marxianus ve S.
cerevisiae'nin kültürü
ile
hazırlanan ekmek
kontrol ekmeği ile
karşılaştırıldığında
fruktan seviyeleri
bakımından iyi
sonuçlar göstermiştir.

Randomize çift kör
kontrollü çapraz
geçişli

Düşük FODMAP
içeriğine sahip çavdar
ekmeğinin, İBS
hastalarının
semptomlarını kontrol
etmelerine yardımcı
olduğu ve
gastrointestinal gaz
birikimini azalttığı
çalışmada karşılaşılan
sonuçlar
arasındadır.Bununla
birlikte, normal çavdar
ekmeğini, daha geniş
diyet
değişiklikleri olmadan
düşük FODMAP
ekmeği ile değiştirmek,
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yaşam kalitesini
veya İBS-'yi
iyileştirmediği
gözlenmiştir.

İrritabl Bağırsak
Sendromunda Ekmek
Yapımı İşleminin İn
Vitro Bağırsak
Mikrobiyota
Parametrelerine
Etkisi

Ekşi maya
ürünlerinin İBS'den
muzdarip hastalar için
avantajlı olabileceği
düşünülmektedir.Bu
çalışma, insan bağırsak
mikrobiyotasının
İstatiksel
bileşimi ve
Analiz,Laboratuvar
metabolik profili
2014
Ölçümü
üzerinde olumlu bir etki
ile geleneksel uzun
fermantasyon ve
ekşi hamurla fermente
edilmiş ekmeklerin
kullanımını destekleyen
bulgular
sunmuştur.

A.
Costabile
vd. [9]

SONUÇ
Ekmek ve FODMAP azaltma konusunda sağlık ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde İBS
tedavisinde yaygın olarak eliminasyon diyetleri kullanıldığı gözlenmiştir. Bu diyetlerde kişiye
özel olarak, kişinin duyarlılık gösterdiği besinlerin diyetten çıkartılmasının faydalı sonuçlar
doğurabileceği düşünülmektedir. İBS semptomlarını iyileştirmeye yönelik uygulanan
diyetlerde ekmeklerin proses ve formülasyonlarında değişim meydana getirerek kişiye özel
olarak tasarlanabilir. Düşük FODMAP içerikli ekmeklerin ve farklı ekmek türlerinin diyete
dahil edilmesinin uzun vadeli bağırsak mikrobiyatası üzerinde olumlu etkiler gösterdiği son
dönemlerde yapılan birçok çalışmayla desteklenmiştir.
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ABSTRACT
In this study, studies on reducing FODMAP (Fermentable oligo-, mono-, di-saccharides and
polyols) in bread were examined in order to reduce IBS (Irritable Bowel Syndrome) symptoms.
Diets with low FODMAP content are recommended to reduce IBS symptoms. Wheat, which is
the raw material of bread, is characterized by its FODMAP content. In this context, studies on
FODMAP reduction in bread have been examined together with research methods and
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evaluations. The results of the research have provided beneficial results in the treatment of IBS
with FODMAP reduction diets.
Keywords: IBS, Irritable Bowel Syndrome, FODMAP, Bread, Health

INTRODUCTION
Nutrition is one of the main precursors of a healthy life. Considering that many diseases develop
nutritionally focused, the importance of functional foods and healthy food consumption has
become more evident. With the increasing interest in functional foods recently, this importance
has become stronger.
Functional gastrointestinal pathologies related to nutrition are an important health problem in
today's world and they are a chronic, heterogeneous disease group that can affect the entire
gastrointestinal system; It also brings along significant social and economic problems.
Although it is the most common disease among functional gastrointestinal diseases, Irritable
Bowel Syndrome (IBS) is the most common pathology among patients referred to the
gastroenterology clinic. Recently, there have been studies showing that the FODMAP diet,
which is based on the principle of reducing fermented oligosaccharides, disaccharides,
monosaccharides and polyols in the diet, has positive effects on the improvement of IBS
symptoms. In this study, studies on FODMAP reduction values in the nutritional content of
bread between 2005 and 2020 were retrospectively reviewed.

IBS and FODMAP
The expression FODMAP (Fermented Oligo-DiMonosaccharides and Polyols) includes all
short-chain carbohydrates. These substances are poorly absorbed and are known to rapidly
ferment in the intestine, which is thought to increase IBS symptoms [1].
Recently, there are studies showing that the FODMAP diet, which is based on the principle of
reducing fermented oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyols in the diet,
has positive effects on the improvement of IBS symptoms [2].
Because of the nutritional values it contains, bread has an important place among the products
belonging to FODMAP diets since it is closely related with the intestinal microbiota and
gastrointestinal tolerance.

PREVIOUS RESEARCH
In this review, a total of 42 studies belonging to the literature review were examined and 7
studies were included in the review considering the inclusion criteria (duplications vs.
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elimination). In vivo (randomized double-blind controlled) in 5 of the 7 articles included, and
in vitro research method was used in the other 2 studies. The results of the investigated studies
are shown in Table 1.
Table 1 Research on reducing FODMAP in bread
Research
Research Type

Randomised clinical trial:
effect of low-FODMAP
rye bread versus regular
rye bread on the intestinal
microbiota of irritable
bowel syndrome patients:
association with individual
symptom variation

Randomized
double blind
controlled
crossover

Low-FODMAP vs regular
rye bread in irritable bowel
syndrome: Randomized
SmartPill® study

Randomized
double blind
controlled
crossover

Proceedings Book

Results
Year
High fiber low
FODMAP rye
that the consumption
of his bread has the
potential to support a
healthy microbiota.
This type of low
2019
FODMAP rye bread
has long
may be a practical
way to improve
overall gut health over
the term
has been observed.
As a result, the diet
study showed that low
FODMAP rye bread
consumption,
in IBS patients
compared to regular
rye bread
It has shown that it
causes a decrease in 2018
maximum gas values.
Other
no symptoms, pH,
colon pressure or
bowel contraction
No difference was
found between
increased intracolonic
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pressure and symptom
severity.
the observed
correlation
underscores the
central role of visceral
sensitivity in IBS.
drew.

Applicability of Yeast
Fermentation to Reduce
Fructans and Other
FODMAPs

Pilot Study: Comparison
of Sourdough Wheat Bread
and Yeast-Fermented
Wheat Bread in
Individuals with Wheat
Sensitivity and Irritable
Bowel Syndrome
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Statistical
Analysis,
Laboratory
Measurement

Saccharomyces
Cerevisiae, highest
degradation in total
fructan content
and the highest gas
forming capacity, and
Torulaspor followed
by Delbrueckii.
Among the study
results, where he
provided new
information about
FODMAP
transformation
took place.

Randomized
double blind
controlled

Irritable bowel
syndrome /
In subjects with poor
tolerance to wheat,
sourdough wheat
bread and
Comparing yeastfermented wheat
bread, gastrointestinal
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significant difference
in tolerability or lowgrade inflammation.
did not put.

Saccharomyces cerevisiae
and Kluyveromyces
marxianus Cocultures
Allow Reduction of
Fermentable Oligo-, Di-,
and Monosaccharides and
Polyols Levels in Whole
Wheat Bread

Statistical
Analysis,
Laboratory
Measurement

Randomised clinical trial:
low-FODMAP rye bread
vs. regular rye bread to
relieve the symptoms of
irritable bowel syndrome

Randomized
double blind
controlled
crossover
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The bread prepared
with the culture of K.
Marxianus and S.
Cerevisiae showed
2017
good results in terms
of fructan levels
compared to the
control bread..
Rye bread with low
FODMAP content,
İBS
help their patients to
control their
symptoms and
Results encountered in
the study that it
reduced
gastrointestinal gas
2016
accumulation
However, it is
recommended to use
regular rye bread in
the wider diet.
replacing it with lowFODMAP bread
without changes,
quality of life
or improved IBS.
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Effect of Breadmaking
Process on In Vitro Gut
Microbiota Parameters in
Irritable Bowel Syndrome

Sourdough
products may be
advantageous for
patients suffering from
IBS.
This study is
considered to be based
on the composition of
the human gut
2014
microbiota and
traditional long
fermentation with a
positive effect on the
metabolic profile and
evidence supporting
the use of sourdough
fermented bread
presented.

Statistical
Analysis,
Laboratory
Measurement

A.
Costabile
vd. [9]

RESULTS
When the studies on health related to reducing bread and FODMAPs were examined, it was
observed that elimination diets were widely used in the treatment of IBS. It is thought that
removing the foods that the person is sensitive to in these diets from the diet may have beneficial
results.
It has been observed that in diets applied to improve IBS symptoms, changing the processes
and formulations of breads and including them in the diet with the nutritional values that the
person is sensitive to may have beneficial results. In addition, the existence of many recent
studies showing that the inclusion of low FODMAP breads and different types of bread in the
diet has a positive effect on the long-term intestinal microbiota supports this view.
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FORMATION OF SIMILARITY MEASURES FOR PATTERN RECOGNITION
PROBLEMS
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ABSTRACT
The method of mini and maxi portraits known in the theory of recognition implies formation of
algorithmic (logical) decision-making procedures. In such cases, nine possible situations are
described, the existence of which is possible when comparing unknown realizations with two
template descriptions of the image: a mini-portrait and a maxi-portrait. Each situation is
described by one logical expression, since mini and maxi portraits are binary vectors or a
matrix. This means that nine situations require nine logical expressions to be calculated, which
makes the recognition process slower. If we take into account that the result of the recognition
process may not be final (intermediate solution), then it becomes clear that it is necessary to
form one more measure of similarity, which will be described by one expression. Accordingly,
the recognition process will become simpler and fast.
As shown above, the paper considers the problem of formation similarity measures by using
mini and maxi portraits method in pattern recognition for the purpose of making decisions when
recognizing unknown realizations. Procedures have been developed for drawing up
intermediate comparison operations with mini and maxi portraits, as a result of which four
coefficients are obtained. These coefficients are used as arguments for the formed measures of
similarity.
It is shown that if certain conditions are met, it is possible to form a measure of similarity with
the properties of reflexivity and symmetry.
The experiments were carried out using C++ programming language. The data obtained confirm
the correctness of the theoretical research.
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Keywords: Pattern recognition, Similarity measure, decision making, template descriptions

Introduction
The method of mini and maxi portraits (Todua, 2002) known in the theory of recognition
implies formation of algorithmic (logical) decision-making procedures. In such cases, nine
possible situations are described, the existence of which is possible when comparing unknown
realizations with two template descriptions of the image: a mini-portrait and a maxi-portrait.
Each situation is described by one logical expression, since mini and maxi portraits are binary
vectors or a matrix. This means that nine situations require nine logical expressions to be
calculated, which makes the recognition process slower. If we take into account that the result
of the recognition process may not be final (intermediate solution), then it becomes clear that it
is necessary to form one more measure of similarity, which will be described by one expression.
Accordingly, the recognition process will become simpler and fast. (Verulava, Verulava,Todua,
Zhvania, 2007; Verulava, Todua, Zhvania, 2010).

Formation of Similarity Measures
Let’s assume that for any 𝑨𝒊 ∈ {𝑨} pattern exists mini (denote it with MIN) and maxi (denote
it with MAX) portraits. They are etalon descriptions of patterns, represented itself equaldimensional vectors or matrices. Comparison procedures for etalon descriptions of the 𝑨𝒊
pattern with an unknown X realization are shown on the figure 1.

Recognition result

Form the functions of the measure of similarity 𝑷𝟏 (∙), 𝑷𝟐 (∙) and 𝑷𝟑 (∙). For mini and maxi
portraits we take the following designations:
𝑴𝑰𝑵𝟏 = {𝒙𝒎𝒊𝒏
𝒏𝒊 };

𝑴𝑨𝑿𝟏 = {𝒙𝒎𝒂𝒙
𝒏𝒊 };

Elements of unknown Х realizations are designated as following: 𝑿 = {𝒙𝒏 };
Taking into account that X, MIN and MAX are binary vectors. Define all possible situations
when comparing mini and maxi portraits with an unknown realization.
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Situations for the maxi portrait of 𝑨𝒊 pattern:
Situation 1

𝒙𝒎𝒂𝒙
= 𝟏;
𝒏𝒊

𝒙𝒏 = 𝟏;

Situation 2.

𝒙𝒎𝒂𝒙
= 𝟏;
𝒏𝒊

𝒙𝒏 = 𝟎;

Situation 3.

𝒙𝒎𝒂𝒙
= 𝟎;
𝒏𝒊

𝒙𝒏 = 𝟏;

Situation 4.

𝒙𝒎𝒂𝒙
= 𝟎;
𝒏𝒊

𝒙𝒏 = 𝟎;

Situations for the mini portrait of 𝑨𝒊 pattern:
Situation 1.

𝒙𝒎𝒊𝒏
𝒏𝒊 = 𝟏;

𝒙𝒏 = 𝟏;

Situation 2

𝒙𝒎𝒊𝒏
𝒏𝒊 = 𝟏;

𝒙𝒏 = 𝟎;

Situation 3.

𝒙𝒎𝒊𝒏
𝒏𝒊 = 𝟎;

𝒙𝒏 = 𝟏;

Situation 4.

𝒙𝒎𝒊𝒏
𝒏𝒊 = 𝟎;

𝒙𝒏 = 𝟎;

For each situations define the scalar product for coordinates of maxi portret and unknown
realization. As the result we have:
𝑴𝑨𝑿𝟏 = ∑𝒏 𝒙𝒎𝒂𝒙
𝒏𝒊 . 𝒙𝒏

(1)

𝑴𝑨𝑿𝟐 = ∑𝒏 𝒙𝒎𝒂𝒙
𝒏𝒊 . (𝟏 − 𝒙𝒏 )

(2)

𝑴𝑨𝑿𝟑 = ∑𝒏(𝟏 − 𝒙𝒎𝒂𝒙
𝒏𝒊 ). 𝒙𝒏

(3)

𝑴𝑨𝑿𝟒 = ∑𝒏(𝟏 − 𝒙𝒎𝒂𝒙
𝒏𝒊 ). (𝟏 − 𝒙𝒏 )

(4)

For the mini portrait of 𝑨𝒊 pattern:
𝑴𝑰𝑵𝟏 = ∑𝒏 𝒙𝒎𝒊𝒏
𝒏𝒊 . 𝒙𝒏

(5)

𝑴𝑰𝑵𝟐 = ∑𝒏 𝒙𝒎𝒊𝒏
𝒏𝒊 . (𝟏 − 𝒙𝒏 )

(6)

𝑴𝑰𝑵𝟑 = ∑𝒏(𝟏 − 𝒙𝒎𝒊𝒏
𝒏𝒊 ). 𝒙𝒏

(7)

𝑴𝑰𝑵𝟒 = ∑𝒏(𝟏 − 𝒙𝒎𝒊𝒏
𝒏𝒊 ). (𝟏 − 𝒙𝒏 )

(8)

For recognizing unknown realization, we defined 8 situations. In order to assign unknown
realization to 𝑨𝒊 pattern, it is necessary that MIN1, MAX1, MIN4, MAX4 (they are expressing
(1), (4), (5) and (8) situations) have a large value as possible, since they represent similarity of
unknown realization and elaton descriptions.
MAX2, MIN2, MAX3, MIN3 represents (2), (3), (6), (7) situations. They show the degree of
difference between etalon descriptions and unknown realization. For correct recognition it is
important that MAX2, MIN2, MAX3 and MIN3 values were as low as possible.
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In accordance with the above requirements, we will receive measures of similarity for mini and
maxi portraits:
𝑴𝑰𝑵𝟏+𝑴𝑰𝑵𝟒

𝒑𝟏 (𝑴𝑰𝑵𝒊; 𝑿) = 𝑴𝑰𝑵𝟐+𝑴𝑰𝑵𝟑

(9)

𝑴𝑨𝑿𝟏+𝑴𝑨𝑿𝟒

𝒑𝟐 (𝑴𝑨𝑿𝒊; 𝑿) = 𝑴𝑨𝑿𝟐+𝑴𝑨𝑿𝟑

(10)

As we can see, 𝑝𝟏 (∙) and 𝑝𝟐 (∙) functions differ from each other only in arguments. It is
obvious, that for the similarity measures obtained from the (9) and (10) expressions, assigning
unknown realization to the 𝐴𝑖 pattern, should be performed by using maximum values of
𝑝𝟏 (∙) and 𝑝𝟐 (∙). As a result, we receive: 𝑋 ∈ {𝐴𝑖 } if
𝑝1 (𝑀𝐼𝑁𝑖 ; 𝑋) = 𝑀𝐴𝑋{𝑝1 (𝑀𝐼𝑁𝑘 ; 𝑋)}

(11)

𝑘

𝑝2 (𝑀𝐴𝑋𝑖 ; 𝑋) = 𝑀𝐴𝑋{𝑝1 (𝑀𝐴𝑋𝑘 ; 𝑋)}

(12)

𝑘

where 𝐾 = ̅̅̅̅
1; 𝐼 and 𝐼 = 𝐶𝑎𝑟𝑑{𝐴}
To obtain similarity function 𝒑𝟑 (∙) from (11) and (12), we use these similarity functions as
arguments, and compose the following linear function:
𝒑𝟑 (. ) = 𝒄𝟏 𝒑𝟏 (. ) + 𝒄𝟐 𝒑𝟐 (. )

(13)

where c1=const and с2=const. They are weighting coefficients, with the help of which the values
of 𝑝𝟏 (∙) and 𝑝𝟐 (∙) functions are estimated. In the absence of other considerations about the
values of c1 and c2 coefficients, we can assume that c1= c2= 1 (13) will have the following
form:
𝒑𝟑 (. ) = 𝒑𝟏 (. ) + 𝒑𝟐 (. )

(14)

Effectiveness of any similarity function is tested using recognition experiments.
𝒑𝟏 (∙) 𝐚𝐧𝐝 𝒑𝟐 (∙) functions satisfy the conditions of reflexity and symmetry, if we give them the
following form:
𝒑𝟏 (. ) =

𝑴𝑰𝑵𝟐 + 𝑴𝑰𝑵𝟑
𝑴𝑰𝑵𝟏 + 𝑴𝑰𝑵𝟒

𝒑𝟐 (. ) =

𝑴𝑨𝑿𝟐 + 𝑴𝑨𝑿𝟑
𝑴𝑨𝑿𝟏 + 𝑴𝑨𝑿𝟐

In this case, the reflexity condition will be satisfied. on the basis of (2), (3), (7) and (8)
expressions, we receive MIN2=MIN3=0; MAX2=MAX3=0.
Respectively
𝒑𝟏 (𝑿, 𝑿) = 𝟎

(15)

To satisfy the symmetry condition, it is necessary that
𝒑(𝑴𝑰𝑵𝑰 , 𝑿) = 𝒑(𝑿; 𝑴𝑰𝑵𝑰 )
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Due to the fact, that in the (1)-(8) expressions the values of the scalar products will not be
changed, the values of 𝒑𝟏 (∙) 𝐚𝐧𝐝 𝒑𝟐 (∙) won’t change accordingly. This means that (16)
expression is true and 𝒑(∙) function is symmetric.

Conclusions:
As shown above, the paper considers the problem of formation similarity measures by using
mini and maxi portraits method in pattern recognition for the purpose of making decisions when
recognizing unknown realizations. Procedures have been developed for drawing up
intermediate comparison operations with mini and maxi portraits, as a result of which four
coefficients are obtained. These coefficients are used as arguments for the formed measures of
similarity.
It is shown that if certain conditions are met, it is possible to form a measure of similarity with
the properties of reflexivity and symmetry.
The experiments were carried out using C++ programming language. The data obtained confirm
the correctness of the theoretical research.
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ÖZET
Endüstri mirası; yapıldığı dönemin değerlerini taşıyan yapılar, kompleksler, alanlar, peyzajlar,
kalıntılar veya ilgili makineler ve sanayi süreçlerini kapsar. Bu miras öğeleri döneminin
kültürel, ekonomik, sanayi ve sosyal ilişkilerine dair veri sağladığından değerlidirler. Bununla
birlikte coğrafyalarının kimlik ve yerel bellek değerinin oluşumunda etkilidirler. 20. YY. ’ın
ikinci yarısında, Nizhny Tagil Tüzüğü ile tartışılmaya başlanan endüstri mirasının önemi ve
korunma çalışmaları, endüstrileşmenin geç ve sınırlı gerçekleştiği Türkiye’ de de önemli
olmaya başlamıştır. Sanayinin farklı kollarının daha fazla geliştiği illerde endüstri yapılarının
korunmasına ve sürdürülebilirliğine; İstanbul Yedikule Gazhanesi, Ankara Şeker Fabrikası,
Zonguldak Kok Fabrikası ve Bacası, Bursa Merinos Tekstil Sanayi Müzesi gibi örnekler
verilebilir. Bu çalışmada ise 19. YY. ’da raylı ulaşım sistemi ve liman ticaretinin gelişmesi
üzerine sanayileşmenin çeşitli örneklerinin olduğu Mersin’in Tarsus ilçesindeki endüstri mirası
örneklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Mersin’in sanayi yönünden en gelişmiş ilçesi Tarsus’tur. Tarsus, sanayiye yönelik hammadde
üretimi açısından zengin kaynakları olmasına rağmen bu hammaddeyi işleyecek işletmelere
sahip değildir. Ancak 19. YY. sonlarına doğru Tarsus’ta pamuk dokuma ve iplik fabrikaları
kurulmuş, potansiyelin farkına varan yabancı ülke yatırımcıları çırçır ve iplik fabrikalarını
faaliyete sokmuştur. Ayrıca faaliyet gösteren endüstri türleri; konserve fabrikaları, tarım
aletleri, makine parçaları, takım tezgâhları yapan fabrikalar, şekerli yiyecek imalathaneleri,
hidroelektrik santralleri, tekstil fabrikaları, tuğla ve seramik fabrikalarıdır.
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Endüstri mirası kapsamında değerlendirilebilecek fabrikaların atıl duruma düşmesiyle fabrika
ana mekânları yıkılmış, günümüzde ise geriye; girilemeyecek mekanlar ya da bacalar kalmıştır.
Atıl veya kullanılan fabrikalar ihmal, bilinçsiz onarım veya gelişigüzel kararlarla yeniden
işlevlendirmeler ile gün geçtikçe biraz daha tahrip olmaktadır. Bir kısmı hâlâ işlevini sürdüren,
bir kısmı da 20. YY. ortalarına kadar kullanıldıktan sonra işlevini yitiren endüstri yapılarıyla
ilgili koruma bağlamında ayrıntılı belgeleme çalışmaları yapılmamıştır. Bu nedenle Tarsus
kentinin endüstri mirası değerlerinin korunması, kent belleğinin sürdürülebilirliği açısından
önem taşımaktadır.
Çalışma kapsamında; Tarsus kent merkezinde yer alan farklı fonksiyonlardaki beş adet yapı ve
yapı kalıntısı incelenerek, endüstri mirası potansiyeli tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mersin, Tarsus, Endüstri Mirası, Fabrika, Sanayi.

ABSTRACT
Industrial legacy; it includes buildings, complexes, areas, landscapes, ruins or related
machinery and industrial processes that bear the values of the period in which they were built.
These heritage items are valuable as they provide data on the cultural, economic, industrial and
social relations of the period. However, they are effective in the formation of the identity and
local memory value of their geography. In the second half of 20th century, the importance of
the industrial heritage being discussed with Nizhny Tagil Charter and protection work, late and
limited industrialization that occurred in Turkey has also begun to be important. In provinces
where different branches of industry are more developed, the protection and sustainability of
industrial structures; examples such as Istanbul Yedikule Gaswork Place, Ankara Sugar
Factory, Zonguldak Coke Factory and Chimney, Bursa Merinos Textile Industry Museum can
be given. In this study, it is aimed to evaluate the examples of industrial heritage in Tarsus
district of Mersin, where there are various examples of industriazitaion on the development of
rail transportation system and port trade in the 19th century.
Tarsus is the most developed district in terms of industry in Mersin. Although Tarsus has rich
resources in terms of raw material production for the industry, it does not have enterprises to
process this raw material. However, towards the end of the 19th century, cotton weaving and
yarn factories were established in Tarsus, and foreign investors who realizing the potential,
established gin and yarn factories. Also operating industry types; canned food factories,
agricultural tools, machine parts, factories making machine tools, sugar food factories,
hydroelectric power plants, textile factories, brick and ceramic factories.
As the factories, which can be considered within the scope of industrial heritage, became idle,
the main areas of the factory were destroyed, and today, what remains; unable to enter areas or
chimneys remained. Idle or used factories are being destroyed day by day with negligence,
unconscious repairs or based on reconstructions with primary advocacy decisions. It has not
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been sufficiently documented within the scope of protection for industrial structures, some of
which still function, some of which lost their function aftre being used until the mid of 20th
century. For this reason, the preservation of the industrial heritage values of the city of Tarsus
is important for the sustainability of the urban memory.
Scope of work; the industrial heritage potential was discussed by examining five building and
building remains with different functions in Tarsus city center.
Keywords: Mersin, Tarsus, Industrial Heritage, Factory, Industrial

GİRİŞ
Tarsus çok eski dönemlerden beri farklı kültürlerin toplanma yeri olmuştur. Tarih boyunca
farklı dönemlerde farklı topluluklar tarafından yerleşim alanı olarak kullanılmıştır. Bunun
nedeni gerek coğrafi konumu gerekse tarıma elverişli topraklarıdır. Tarihi ve ticari yolların
kesişim noktalarında yer alan Tarsus, ticaret konusunda da elverişli bir kenttir. Elverişli
toprakları sayesinde, tarımın gelişmesi ve eldeki hammaddeyle üretim ihtiyaçlarının sonucunda
Tarsus’ da endüstriyelleşme başlamıştır.
1.

19. yüzyılda yaşanan buhar gücünün enerji kaynağı olarak kullanılmasıyla başlayan sanayi
devriminin endüstriyelleşmeyi beraberinde getirmesi ve Tarsus’un toprakları ve konumu
sayesinde endüstri yapılarının yapılmaya başlaması bu dönemde olmuştur. Tarsus’ da önceleri
daha küçük çaplı atölyeler bulunurken yabancı sermaye sahiplerinin Tarsus’un potansiyelini
fark etmesiyle üretimi devam eden pamukların işlenmesi amacıyla ilk iplik ve dokuma
fabrikalarını kurmuşlardır.
Endüstrileşme hareketleri ve endüstri devriminin tanımıyla başlayacak olursak; endüstri
kelimesinin orijinali Latince’ deki “industria” olup Fransızca’ ya “industrie” şeklinde geçmiştir.
Türkçe’ de Fransızca okunuşu olan “endüstri” kullanılmaktadır (Kıraç, 2001, s.1).
Hammaddelerin işlenmesi, enerji kaynaklarını yaratmak, bu kaynakların yaratımında
başvurulan araçlar ve yöntemlerin tamamı endüstridir. Sanayi ile bağlantılı bir tanımdır. Sanayi
ise hammaddelerin ya da yarı işlenmiş maddelerin kullanıma hazır hale getirilmesidir. Bu iki
tanımdan anlaşıldığı gibi sanayi ve endüstri aynı amaca hizmet etmektedir [1]. Hammadde
insanın var oluşundan beri vardır, önceleri basit el aletleriyle işlenip tüketilirken zamanla yerini
makinalar almıştır. Bu sanayileşme ve endüstriyelleşme ülkeleri kalkındırmıştır. Sanayileşme
kavramı günümüzde birçok ülkenin yaşam standardı ile paralel ilerlemektedir (Özüdoğru,
2010).
Sanayi tarihi: Sanayileşmenin doğuşu Amerikalı tarihçi Nef’ e göre 18. yy. sonları ve 19. yy.
başlarında birden ortaya çıkan bir olay değil, 16. yy. nin ortalarından 19. yy. sonunda sınaî
devletin doğuşu ile sonuçlanan bir süreçtir (Özüdoğru, 2010).
Bilinen ilk sanayi faaliyetinin tarihten önceki çağlarda insanın hayvanlardan korunma ve
yiyecek ihtiyacını gidermek amacıyla yapıldığı belirtilmektedir (Meydan Larousse, 1992, c.17,
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s.275). Hayatta kalmak için üretmenin zorunlu olmasından dolayı, insanlar taş ve kemikleri
sivrilterek kullanmış, zamanla avcılık, tarım, hayvancılık ve madencilik faaliyetlerini
keşfederek en basit şekliyle sanayi tarihini başlatmışlardır.
15. yy. a doğru ticaretin yaygınlaşması, sanayi kollarının gelişmesine yol açmıştır, özellikle
kumaş ve bez üretimi gelişmiştir (Meydan Larousse, 1992, c.17, s.277). Üretim büyük oranda
kol gücüne dayalı olmaya devam etmiştir (Görsel Büyük Genel Kültür Ansiklopedisi, 1984,
c.12, s.7599). 16. yy. ın ikinci yarısından sonra hızla artmaya devam eden Avrupa nüfusu, tarım
alanında geliştirilen teknikler, coğrafi keşifler ve sonuçları sanayi devriminin alt yapısını
oluşturmuştur (Tülücü, 2007, s.10). 18. yy. ın sonları ve 19. yy. ın başlarında yaşanan teknolojik
gelişmeler, makineleşme ve buhar gücünün enerji kaynağı olması sanayileşmeye çok fazla hız
kazandırmıştır (Görsel Büyük Genel Kültür Ansiklopedisi, 1984, c.12, s.7599). Bu yüzden
1769’da Watt’ ın buhar makinesi buluşu sanayi devriminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir
(Şimşek, 2006, s.10).
Endüstri devrimi 18. yy. da başlamış, toplumlarda birçok alanda değişime yol açmıştır. Üretim
komplekslerine olan ihtiyaç sebebiyle kentlerde yeni endüstri alanları oluşmuştur. Fakat, bu
endüstri kompleksleri zamanla teknolojinin gerisinde kalarak 20. yy. ın ikinci yarısından sonra
atıl hale gelmeye başlamıştır. Halbuki her biri kendi kültürüne tanıklık etmiştir ve bu
mekanların sürdürülebilir olmaları tarihi miras adına önem taşımaktadır. Günümüzde endüstri
mirası olan bu eserlerin geleceğe aktarılabilmesi için yeni bir işlevle kent hayatına tekrar
katılmaları ile mümkün olmaktadır. Bu eserlerin endüstri mirası kapsamında incelenmesi ve
korunması gerekmektedir (Ergenç, 2019)
Ülkemizde endüstriyelleşme batıdan çok sonra başladığından, endüstri yapılarına gerekli önem
ve özen verilememiştir. Mimari estetik özelliği olmayan, çevresiyle bağlantısı olmayan ve
sadece kar amacıyla yapılan endüstri yapıları inşa edilmiştir. Hem şehir merkezleri hem de
çevreleri yanlış imar planlarıyla çalışma standartlarının altında kalan endüstri yapılarıyla
doludur. Bunun yanında işlevini kaybeden endüstri yapıları da ya atıl hale gelmekte yada yok
edilmektedir. Hızla gelişen teknoloji sonucunda gün geçtikçe yetersiz kalan üretim teknikleri
sebebiyle, endüstri yapılarının terk edilmesiyle sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki
tepkileri koruma çabalarının doğmasının başlangıcıdır. Günümüzde kültürel mirasın sınırlarının
genişlemesiyle “endüstriyel miras” kavramı ortaya çıkmıştır (Tülücü, 2007).
Endüstrileşmenin gelişimi ve kültürel miras olarak endüstri yapıları ve alanları: Endüstrinin
ortaya çıkması ile birlikte birçok kentin kaderi de değişmiş, kentler endüstrinin etkisiyle kısa
süre içerisinde büyümüş, gelişmiş ve özellikle işçi nüfusu için cazibe merkezleri haline
gelmişlerdir. Kentlerdeki bu dönüşüm dünya genelinde bir dönüşümü de beraberinde getirmiş,
birçok farklı alanda değişimler yaşanmıştır.
Sanayi Devriminin 1750’lerden 1890’lara kadar süren ilk dönemi James Watt’ ın 1765’te
bulduğu buhar enerjisi ile başlamıştır. Endüstri Devrimi ile makinalar insan gücünün yerini
almıştır. Ayrıca matbaacılık, ulaşım ve dokuma sanayisinde gelişmeler olmuştur. 1896’lardaki
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büyük fiyat artışları, sanayi devriminin ikinci dönemini başlatmış ve 1928’e kadar sürmüştür.
Bu dönemde de maden kömürü önemli bir rol oynamış, bunun yanında elektrik ve petrol enerjisi
bulunmuştur. Daha sonra kimya ve mekanik sanayi gelişmiştir. Son olarak tarım da
sanayileşmiştir (www.sanayitesisleri.com). Ülkemiz endüstrisini incelediğimizde ise; Osmanlı
İmparatorluğu dönemi ve Cumhuriyet dönemi olarak iki şekilde incelenebilir. Osmanlı
İmparatorluğu döneminde endüstrileşme girişimleri olmasına rağmen, asıl önemli
endüstrileşme hareketleri Cumhuriyet’in kuruluşuna dayanmaktadır, (Tülücü, 2007).
Cumhuriyet öncesi Osmanlı Dönemi’nde, tersaneler ve askeri fabrikalar dışında büyük çapta
endüstri yapısı neredeyse hiç yapılmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu, verdiği ödün ve
kapitülasyonlardan dolayı sanayisini geliştirememiş, başka ülkelerin sanayisine bağımlı bir
pazar haline gelmiştir. Gerçek anlamda ilk endüstri yapıları, 19.yüzyılın ortalarında yapılmaya
başlanmıştır. Cumhuriyet öncesi Osmanlı döneminde yapılan bu az sayıda endüstri yapıları;
teknolojinin yetersizliği, zaman, işçilik, malzeme ve maliyet yönünden olumsuzluklar
dolayısıyla zayıf kalmış, basit yapılardır. Türkiye Cumhuriyeti, sanayinin gelişmesinin teşvik
edilmesi, yerli sanayi korunması, kredi olanakları, eleman gereksiniminin giderilmesi gibi
olanaklar sağlamıştır. 20.yy.ın ikinci yarısında Avrupa’ da son çıkan teknolojilerin kullanıldığı
sanayi, hammadde ve işgücü kıtlığı, çevreye verilen zarar, toplumsal beklentiler ve ekonomi,
gelişen teknoloji gibi nedenlerle üçüncü dünya ülkelerine ötelenmiştir (Mead, A., 1998). Bu
dönemde sanayinin yer değiştirmesi ile birlikte işlevini yitiren ve kent merkezlerinde kalan,
bunun sonucunda atıl hale gelen, endüstri yapıları ortaya çıkmıştır. Bu yapıların yıkımına tepki
gösterilmesiyle endüstriyel miras kavramı ortaya çıkmıştır.
Tanyeli (2000), Endüstri Mirası’nı; "mekanik araçlarla ve düzeneklerle mal ve/veya hizmet
üretme etkinliğinin gerçekleştiği özgül mimariden oluşan kültürel miras" şeklinde
tanımlamaktadır. Bu mirasın araştırılması ve belgelenmesini içeren disipline de endüstri
arkeolojisi denilmektedir. İşlevinin kaybeden ve atıl hale düşüp yok olma tehlikesiyle
karşılaşan yapıların taşıdığı tarihsel, teknolojik, sosyal, mimari ve bilimsel değerin
farkındalığının artması sonucunda endüstri mirası kavramı ortaya çıkmıştır. Başlangıçta
geleneksel koruma değerleri ile tanımlanmaya çalışılan endüstri mirası ancak kültürel miras
kavramı ile gerçek anlamda kendisini, kapsamını ve koruma ölçütlerini tanıyarak
belirleyebilmiştir. Avrupa toplumu için kültürel mirasın önemi, yakın geçmişe ait olması
nedeniyle endüstri kültürü üzerinden anlamak çok daha kolay olmuştur.
Endüstri varlıklarının bir değeri olduğu ve bu değerin olumsuz koşullara rağmen korunması
gerektiği düşüncesine dayanan girişimler 1950’lerde atılmış ve giderek uluslararası boyut
kazanmıştır (Köksal, 2005).
Tarsus’ da bu çalışmada da yer alan; atıl halde bulunan, işlevine halen devam eden veya restore
edilerek yeni işlev kazandırılan endüstriyel miras alanları bulunmaktadır. Bu alanlar kendi
kültürlerine tanıklık eden yapılardan oluşur ve bu sebepten ötürü kültürel miras adına
sürdürülebilir olmalıdırlar. Bu alanların geleceğe taşınması için yeniden işlev verilerek kent
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hayatına tekrar katılmaları ile sürdürülmeleri mümkün olmaktadır. Bu eserlerin endüstri mirası
kapsamında incelenmesi ve korunması gerekmektedir.
Bu çalışmada bu yapıların koruma yaklaşım ve yöntemlerine, verilen ve verilebilecek
işlevlerine, bahsedilen kavramların tanımlar ve süreçlerine ve Türkiye ve dünyadan endüstri
mirasının yeniden kullanım örneklerine değinilecektir.
Bu çalışma da Tarsus’ da bulunan ve farklı zaman dilimlerinde kurulan beş farklı amaçlı
endüstri yapısı incelenecektir. Bu yapılar Yuvam tuğla, Rasim Dokur tekstil fabrikası bacası,
Tarsus hidroelektrik santrali, Boğaziçi Gözükule kazıları araştırma merkezi ve Çukurova sanayi
işletmeleridir. Tarsus’ da bulunan bu yapıların bulundukları durum, konumları, işlevleri,
mimari özellikleri ve korunma yöntemlerine de çalışma içerisinde yer verilecektir. Dünyadan
örnekler ile karşılaştırma yapıldığında; Zollverein maden kompleksi, Viyana gazometreleri,
Londra Tate Modern müzesi gibi yurtdışı örneklerinin çok daha iyi durumda olduğu ve
korunduğu görülür. Bunun sebebi ülkemizin endüstri mirası kavramıyla geç tanışmasıdır.
Endüstri mirasını korumanın dünyadaki örneklerine ve kurumsallaşmasından yola çıkılırsa
Türkiye’de yapılması gerekenin, aciliyeti olan endüstri mirası yapılarının tespit edilmesi,
envanterinin çıkarılarak kayıt edilmesi, sonrasında bu yapıların korunması ve yeniden
işlevlendirilerek kullanılması adımları izlenebilir. Endüstri mirasını korumanın en önemlisi
uygulamaların sayısının arttırılması ve yapılan örneklerden maksimum faydanın
sağlanabilmesidir. Bu da toplumun her kesiminde eski endüstri yapılarının korunmasına dair
farkındalığın artırılmasıyla sağlanır. Kavramın yayınlar, akademik çalışmalar ve eğitimler ile
gündeme gelmesi de önemlidir. Bunların yanında kurumsal girişimlerde bulunmak gereklidir.
Uzmanlar eşliğinde yapılacak örgütlenme çalışmaları bu konuda ilerlemeyi ve gelişmeyi
sağlayacaktır.
Bu çalışmanın amacı; incelenen bölgedeki yıkılmış, atıl halde veya yeni işlev kazandırılmış
endüstri yapılarını inceleyerek, Tarsus’un kimliğinin daha iyi anlaşılmasına ve öğrenilmesine
kaynak olmasıdır. Bu yapılardan Boğaziçi Gözükule kazıları araştırma merkezi bölgenin
endüstri mirası korunma çalışmalarında öncü olmasıyla önemlidir. Çukurova sanayi işletmeleri
gerek geniş arazisi gerek hala kullanılan yapılarıyla sosyal tesis alanı olarak ideal bir alana
sahiptir. Yuvam tuğlada aynı şekilde bir üretim fabrikası olarak değerlendirilebilir. Rasim
Dokur fabrikasının bacası korunma altına alınması gereken bir yapı kalıntısıdır. Hidroelektrik
santrali harap halde olduğundan baştan tasarlanıp eski makinaları ve tarihiyle geçmişe ışık
tutabilir. Bu yapıların eski işlevleri ve yeni kullanım önerilerinin farklı olması seçilmelerinde
önemli faktörlerdir. Çalışmada bu öneriler daha ayrıntılı verilmiştir.

ENDÜSTRİ MİRASI VE KORUNMASI KAVRAMI
İnsanlık tarihinde endüstri devrimi büyük bir aşamadır ve halen devam etmektedir. Endüstri
devri devam ederken, teknolojiye yenik düşmüş endüstri alanları ya yok edilmiştir ya da
2.
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yeniden işlevlendirilmiştir. Özellikle İkinci Dünya savaşından sonra zarar görmüş ülkeler
kentlerini yenilemek isterken ilk olarak endüstri alanlarını yıkmıştır. Endüstri alanlarının
korunması amacıyla ortaya çıkan ilk tepkiler kentteki endüstri alanlarının sahip olduğu
değerleri ortaya koyarak korunmasına yönelik olmuştur [2]. Endüstri yapıları, bulundukları yeri
hem toplumsal hem de fiziksel olarak etkilediklerinden, tarihe ışık tutan belgeler olarak
nitelendirilmektedirler [5].
Endüstriyel miras; tarihi, teknolojik, sosyal, mimari ve bilimsel değere sahip endüstriyel kültür
yapı ve kalıntılarından oluşur. Bu yapılar; üretimin gerçekleştiği yapılar, üretim ve üretim
sonrası süreçteki ek destek birimleri (depo, hangar vb.), üretimin ulaşım yapıları olarak
belirlenmektedir.
Endüstri yapılarını kayıt altına alma çalışmaları devam ederken 1970’lerden sonra endüstri
yapılarının korunması ve yeniden kullanılması konuları tartışılmaya başlanmış ve 1973’te
İngiltere’de endüstri mirası yapılarının korunmasıyla ilgili yapılan toplantının sonunda TICCIH
(Uluslararası Endüstri Mirasını Koruma Komitesi-The International Committee for the
Conservation of Industrial Heritage) kurulmuştur. TICCIH in amaçları, endüstriyel mirasın
eğitiminde uzmanlaşılması, endüstri yapılarının araştırılması, yorumlanması ve bu çalışmaların
kayıt altına alınmasıyla beraber uluslararası işbirliğini teşvik etmektir. TICCIH toplantılarıyla,
üye ülkelerdeki endüstri mirası konularını takip etmektedir [3]. Endüstri mirasının değeri ve
korunma nedenleri en net şekilde Nizhny Tagil Tüzüğü’nde; önemli tarihsel olayların kanıtı
olması ve bu kanıtın evrensel değere sahip olması, yaşam sürecinin bir parçası olarak sosyal
değere sahip olması ve yerel kimlik duygusu sağlamasının yanı sıra teknolojik ve bilimsel
değerlerden biri olması ve mimarisinin, tasarımının veya planlamasının kalitesi nedeniyle
önemli bir estetik değere sahip olması şeklinde sıralanmıştır (Nizhny Tagil Charter, 2003).
TICClH, endüstriyel mirasın korunması ve değerlendirilmesi amacı ile ilkeler ve yöntemler
geliştirmek ve bunlar ile ilgili araştırmaları desteklemek ve yürütmek için uluslararası bir
organizasyon olan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) tarafından belirlenmiş bir
danışman olarak tanınmaktadır. 2003’te TICCIH endüstri mirasının korunmasına yönelik
Nizhny Tagıl Tüzüğü’nü yayınlamıştır. Nizhny Tagıl Tüzüğü endüstriyel miras için uluslararası
rehberlik ve belge görevi görmektedir. Bu tüzüğe göre sanayi kavramının tarihsel, teknolojik,
sosyal, mimari ve bilimsel değere sahip kalıntıları endüstri mirasını oluşturmaktadır. Bu
kalıntılar, binalar, makineler, atölyeler, imalathaneler, fabrikalar, madenler, değirmenler,
kompleksler, ambarlar ve depolar, hidroelektrik santralleri, ulaştırma yapıları gibi yerler olarak
tanımlanmıştır [4].
Bunlar dışında da 1999 yılında ERIH (Avrupa Endüstri Mirası Güzergâhı-The European Route
of Industrial Heritage) kurulmuştur. ERIH, endüstri yapılarını Avrupa ülkelerindekilerle
sınırlamıştır. Bu bölgelerdeki endüstri yapılarının korunmasını sağlayarak, bu endüstri
yapılarına ilginin artması ve endüstriyel miras turizmini amaçlamıştır [6]. Üye olan ülkeler için
endüstri güzergâh noktaları oluşturmuşlardır. Bu yapıların belirlenirken belli kriterlere
uygunluğu aranmıştır. Bunlar arasında; yapının etki alanı, tarihsel değeri, sembolik değeri,
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özgünlük değeri, gelişim bölgesinde yer alması, turistik altyapının bulunması ve yapıya ulaşım
ağının olması gibi kriterler vardır [7]. ERIH temellerini Almanya’daki Ruhr Havzasıyla
atmıştır. Ayrıca endüstri mirasını içeren birçok kurum da kurulmuştur. 2002 yılından beri
Türkiye’de de faaliyet gösteren, 1988 yılında kurulmuş DOCOMOMO en bilinen örgütlerden
birisidir.
Kurulan örgütler ve yayımlanan tüzükler dışında, endüstriyel miras konusunda uluslararası
ölçekteki gelişmeler, UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization) tarafından 1980 yılında ilk sanayi siti olan Norveç Røros maden kasabasının
dünya mirası kabulü, 1986’da Britanya’daki Ironbridge Gorge köprüsü, 1993’te İsveç’teki
Engelsberg demir işletmeleri ve 1994’de Almanya’da Zollverein kömür madenlerinin Dünya
Mirası Listesine alınalarıdır [8-9]. Bu olay koruma yaklaşımını uluslararası boyuta taşıma
konusunda önemlidir.

Resim 1. Ironbridge Gorge Köprüsü-İngiltere
Resim 2. Røros maden kasabasıNorveç
Ülkemizin geç tanıştığı ve yeni bir kavram olan endüstri mirası kavramı kapsamındaki
çalışmalar Avrupa’da alınan karar ve çalışmalar baz alınarak gerçekleştirilmektedir.
Ülkemizde, özellikle İstanbul’da yeniden işlevlendirilen örnekler bulunmaktadır. Lengerhane
Binası ve Hasköy Tersanesi’ nin Rahmi Koç Müzesi’ ne , Tekel Cibali Tesisi’ nin Kadir Has
Üniversitesi’ne ve ilk enerji santrali olan Silahtarağa’ nın Santral İstanbul’ a dönüştürülmesi
ülkemizde ilk akla gelen örneklerdendir.
1989 yılında kapatılan Ankara Maltepe fabrikası, dört sene sonra mahkemede sonucu ile verilen
bilirkişi raporunda bu fabrikanın endüstri arkeolojisi olduğu belirtilmiştir. Endüstri arkeolojisi
kavramının Türkiye’de kullanıldığı ilk resmi kayıttır. Endüstri mirası kavramı 1950’lerden
itibaren akademik tezlere ve çalışmalara konu olmuştur. Ulusal tez merkezinin verilerine göre;
Elif Özlem Oral’ın 2004’te yayımladığı ‘Bursa'daki ipek fabrikaları ve ipekçilikle ilgili endüstri
mirasının korunması’ başlıklı doktora tezi ile Gül Köksal’ın 2005’te yayımladığı ‘İstanbul'daki
Endüstri Mirası İçin Koruma ve Yeniden Kullanım Önerileri’ başlıklı tezi endüstri alanında
yapılan ilk tezlerdir. (Orhan, 2020).
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2.1.
Dünya ve Türkiye’ den endüstri mirası yapıları örnekleri

Viyana Gazometreleri: 1899 yılında açılan ve 1970-1978 arası doğal gaz tüketimine
geçilene kadar işlevini sürdüren gazometreler, işlevlerini kaybettikten bir süre ardından
korunması gereken endüstri mimarisi olarak tescillenmiştir. 1995 yılında yapıların konut ve
sosyal birim amaçlı kullanımına karar verilmiştir. Dış tuğla yüzey tamamen korunarak
tamamlanan proje dairelerden, ofislerden ve mağazalardan oluşmaktadır. Her bir gazometre
yaşam, çalışma, eğlence ve spor alanları için ayrı seviyelere bölünmüştür ve içerisinde öğrenci
evi, okul, belediye arşivi gibi farklı kullanımlar da bulundurmaktadır (Cihanger, 2012).

Resim 3. Gazometreler
görünüşü

Resim 4. C gazometresinin içten


Londra Tate Modern: İngiltere’deki Tate Galerileri’ nin dördünden biri olan Tate
Modern Londra’nın en ünlü müzelerinden biridir. Sir Giles Gilbert Scott tarafından tasarlanmış
olan bu binada 1952 senesinden 1981’e kadar elektrik üretimi yapılmıştır.
Tate Galerisi, ilk olarak 1897 senesinde Sir Henry Tate tarafından Londra Millbank’ta
açılmıştır. Öncelikle 19. yüzyıl resim ve heykelleri sergilenmiş, sonrasında modern sanat
eserlerine de yer vermeye başlamıştır. Londra’da açılacak yeni galeri için eski bir binanın
dönüştürülmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda, 1982 senesinde kapanan güç istasyonu
modern sanat müzesine dönüştürülmüştür (Ergenç, 2012).

Resim 5. Tate Modern dışarıdan görünüşü
görünüşü

Resim 6. Tate Modern içeriden


Essen Zeche Zollverein: Endüstri tarihi açısından öncü olan Almanya’da endüstriyel
açıdan çok fazla koruma ve yeniden kullanım örneği mevcuttur. En önemlilerinden biri ise
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ülkenin batısında yer alan Ruhr Bölgesi’nin dönüşümü olmuştur. Bu bölgenin değerlendirilmesi
konusunda büyük çalışmalar yapılmış ve alanın tamamının dönüştürülmesine yönelik çeşitli
projeler ortaya konulmuştur. Zollverein Kömür Madeni, Almanya’nın 4.485 m2 ’lik bir alanı
kapsayan Ruhr Havzası’nda yer alan Essen kentinde bulunmaktadır.
Sadece günümüzde Zollverein’ın sembolü haline gelmiş Shaft 12 açık bırakılmıştır. “Coalhouse
Door” olarak da adlandırılan Zollverein maden ocağı binalarının Dünya Kültür Mirası listesine
alınmasına karar verilmiştir. 2001 senesinde UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş olan
Zollverein Kömür Madeni, madencilik mimarisinin en gözde örneklerinden biridir. Bu alan
içerisinde kömür madenciliğine ve kok fabrikasına dair yer üstü ve yer altı oluşumların
ziyaretlerinin sağlanmasının yanı sıra, golf ve futbol turnuvaları, bisiklet kiralama, havuz, buz
pateni pisti gibi imkanlar, müze ve sergiler ile yeme içme ve boş zaman aktiviteleri, alışveriş
ve hediyelik eşyalar için çeşitli mekanlar yer almaktadır. Seramik atölyeleri, mücevherler, sulu
boya atölyeleri, kafe ve restoranlar ile burası adeta yaşam alanı haline gelmiştir. Bunların yanı
sıra maden ocağına iner gibi yansıtılmış platformların yanında kömür yıkama fabrikasına ait
devasa eski makineler sergi alanının içerisindeki sergi salonlarında sergilenmektedirler
(Ergenç, 2012).

Resim 7. Zollverein dışarıdan görünüşü
görünüşü

Resim 8. Zollverein içeriden


Kadir Has Üniversitesi Kampüsü: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü 2007 yılında
açılmıştır. Bu kampüs, uzun yıllar Tekel Sigara Fabrikası olarak faaliyet göstermiş, bir dönemin
en önemli endüstriyel ürünlerinden biri tütündür. Cibali Tütün Fabrikası 1884 tarihinde
Osmanlı tarafından sigara fabrikası olarak inşa edilmiştir. 1995 yılına kadar sigara üretimine
devam etmiştir, sonrasında boşaltılmıştır.
1987 senesinde geçirdiği yangından dolayı oldukça tahribata uğramıştır. Sonrasında 1990’ların
başına kadar kısmen faaliyetlerini sürdürmüş olsa da 2000li yıllarla birlikte Kadir Has
Üniversitesi’ne devredilmiştir. Yapının mekan ve kütle boyutları, neoklasik mimari üslubu,
klasik dönem yapı sanatından ayrılarak dönemin bir örneğini oluşturmaktadır (Ergenç, 2012).
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Resim 9. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTESİ

Resim 10. KADİR HAS

DIŞARIDAN GÖRÜNÜŞÜ

İÇERİDEN GÖRÜNÜŞÜ


Kasımpaşa Tuz Ambarı: Kasımpaşa Tuz Ambarı, günümüzde özgün yapısını kaybetmiş
olup eski ambar işlevini yerine getirecek halde düzenlenmiştir. Tuz Ambarı 19. yüzyılda inşa
edilen Kasımpaşa Un Değirmeni' nin yanında yapılan unsurlar arasında yer alır. 2009 yılında
bir reklam ajansı tarafından kiralanmış ve binanın restorasyon ve dönüşüm projeleri
hazırlanmıştır. Ofiste yer alan birimler binanın orijinal fonksiyonunu bozmayacak şekilde
konumlandırılmıştır. Binadaki her şey orijinal amacına uygun şekilde restore edilmiştir. Bu
bağlamda bina yeniden topluma ve çevreye kazandırılmıştır (Ergenç, 2012).

Resim 11. Tuz Ambarı dışarıdan ögrünüşü
alanındangörünüşü

Resim 12. tuz ambarı bekleme


Adana Arkeoloji Müzesi: 1907'de Aristidi Kozma tarafından Simyonoğlu
Fabrikası adıyla kurulmuştur. Kozma, şehri terkedince fabrika Hazine'ye geçmiş ve adı Millî
Fabrika olarak değiştirilmiştir. Fransızlar, şehri işgal edince fabrika eski sahiplerine geçmiştir.
Nuh Naci Yazgan, 1927'de dönemin diğer iş adamları ile birlikte fabrikayı Hazine'den satın
almış ve adını Millî Mensucat olarak değiştirmiştir. Burada üretilen "Aslan" marka vater ve
ekstra iplikler, ülkede büyük talep görmüştür.
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Fabrika, 1978 yılında bu kez borçlar nedeniyle tekrar Hazine'ye geçmiş ve üretime ara
verilmiştir. 1983'te Turgut Özal'ın direktifiyle iş adamı Mehmet Özüzümcü' ye 49 yıllığına
kiraya verilen fabrikanın adı "Milsan Mensucat" olarak değiştirilmiştir.
Fabrika, Mustafa Özgür'ün torunu Fatih Özgür'ün de katkıları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün, verdiği kararla
'Kültür varlığı endüstri mirası' olarak tescillenmiştir. Fabrikanın Arkeoloji Müzesi 'ne
dönüştürülmesi için 2013 yılında çalışmalar başlatılmıştır. Milli Mensucat Fabrikası’nın
deposunda açılan Arkeoloji Müzesi şu an müze olarak hizmet vermektedir (Vikipedi, özgür
ansiklopedi).

Resim 13. Adana arkeoloji müzesi üstten görünüşü
içeriden görünüşü

3.

Resim 14. Adana arkeoloji müzesi

TARSUS’ TA ENDÜSTRİNİN GELİŞİMİ VE ENDÜSTRİ MİRASI

Tarsus’ta bilinen ilk çırçır fabrikası girişimlerini Harison Debbas ve ortaklarının yaptığı
bilinmektedir. Harison Debbas ve ortakları bataklık bir araziyi kurutup pamuk ekimine
başlamış ardından 1862 yılında Tarsus’taki ilk çırçır fabrikasını kurmuşlardır. Harison Debbas
yurtdışından çırçır makineleri getirtmek için devletten izin istemiştir. Harison Debbas’ın
isteğine çırçır makinelerinin su gücü ile çalıştırılması şartıyla izin verilmiştir. Bu yüzden
fabrikası İnce Hark nehir kenarına kurulmuştur [11]. 1882’de Harison Debbas ve ortağı Nikola
iflas etmişlerdir. Fabrika işletilmeye devam edilmiş, 1926 yılında Hüsnüzadeler ve Şinasi
Şirketi tarafından kiralanmıştır. Bu fabrikanın Tarsus’un İnce Hark Mahallesinde Mersin
Caddesi üzerinde kurulduğu bilinmektedir [13]. Günümüzde Debbas fabrikasına ait izler
bulunmamaktadır. Debbas fabrikasından sonra İngiliz James Gont Adana ve Mersin’den sonra
Tarsus’ta da çırçır fabrikası açmıştır. 1863 yılında 90 çırçır makinesi, iki su cenderesi ve iki su
tribününden oluşan bir fabrika kurmuştur [12]. Ardından Cemko Bezirgan’ın 1863’te açtığı
çırçır fabrikasında da 90 çırçır makinesi, iki buhar makinesi, iki su cenderesi ve iki su tribünü
olduğu bilinmektedir [14]. Bu çırçır fabrikasının günümüzde kalıntısı bulunmamaktadır ve
yapının yerleşke olarak nerede bulunduğuna dair bir bilgi yoktur. Rum asıllı Mavromati’ de
Tarsus’ta 1887’de 60 çırçır makinesi, 584 iplik eğirme makinesi ile ‘Cydnos’ fabrikasını
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kurmuştur ve bu kurulan ilk iplik fabrikasıdır [11]. Bunlar dışında Tarsus’ta 1893 yılında
Mösyö Avanya’ nın kurduğu çırçır fabrikası bulunmaktadır. Osmanlı’da üst düzey bir yönetici
olan Mısırlı Hasan Paşa’nın oğlu Mehmet Rasim Bey daha önce Debbas fabrikasının bulunduğu
araziyi satın almıştır [13]. Bu kentte kurulan ikinci iplik fabrikasıdır ve 1911 yılında
kurulmuştur. 1980 yılında Çukurova bölgesindeki 131 çırçır ve prese fabrikasının %27 si
Tarsus’tadır (1980 Adana Sanayi Odası kayıtları). Türkiye’ nin başta gelen tekstil
fabrikalarından biri olan Rasim Bey’in fabrikası 1960’ların sonuna kadar faaliyetlerini devam
ettirmiştir [12]. Günümüzde eski fabrika alanında sadece fabrikaya ait bir baca bulunmaktadır.
Çırçır ve ipek fabrikalarının dışında Tarsus’ ta motor gücüne dayalı ilk un fabrikası 1939 yılında
kurulmuştur. Yörenin en önemli orman ürünleri endüstrisi de 1978 yılında kurulan, yıllık 45.
000 ton kapasite ile çalışan yonga levha endüstrisidir. Ayrıca ülkemizin en büyük mensucat
boyaları fabrikası 1966 yılında Tarsus’ta kurulmuştur (Kara, 1982).

3.1.

Tarsus’ un Tarihi, Coğrafi Durumu ve İklimi ve Ekonomisi

Tarsus, Türkiye’nin güneyinde Akdeniz bölgesinde yer alan Mersin ilinin en büyük ilçesidir.
Çalışma alanı Tarsus’un sınırlarından, Adana-Erdemli otoyolu Yenice bağlantısına kadar
devam etmektedir.

Resim 15. Tarsus Çalışma Alanı 2020 Google Map Görüntüsü
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Tarsus tarihi
Kuruluşu Gözlükule Höyüğü’ nde yapılan kazılarla yaklaşık 8.000 yıl öncesine, Yeni Taş
Çağı'na dayanan Tarsus'un Çukurova'nın içinde yer alması ve Toros Dağları'ndan İç Anadolu'ya
geçit veren Kilikya kapısı sayesinde güneyden gelen göç ve ticaret yolları üzerinde olması,
yerleşim yeri olarak seçilmesinde en önemli etkendir (Vikipedi, özgür ansiklopedi). Bu yüzden
de bir çok farklı kültürün farklı dönemlerde yerleşim yeri olmuştur. 1810 yılında da bugün ki
halini almıştır.
19. yüzyılın ikinci döneminde Adana ve Mersin’in gelişmesiyle Tarsus önem kaybetmiştir.
Buna rağmen tarihi yapılarına müdahale etmemesiyle, nüfusun hızla artmamasıyla, değişim ve
tahribin az olmasıyla kültürel mirasını koruyan yerlerdendir.
Tarsus’un coğrafi durumu ve iklimi
Tarsus, Mersin’ in doğusunda yer alır. İlçenin doğusunda Adana, kuzeyinde Niğde, batısında
Mersin, güneyinde de Akdeniz yer alır. Tarsus, Berdan Nehrinin alüvyonlu ovasında
kurulmuştur (Vikipedi, özgür ansiklopedi). Bölgede genel olarak Akdeniz iklimi hakimdir.
Bundan dolayı da yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlıdır.
İlçenin güneyinde müsbit ovalar, kuzeyinde sarp Toros dağları bulunmaktadır. İlçenin
kıyılarındaki Akdeniz İklimi, kuzeye çıkıldıkça karasal iklim karakteri gösterir (Vikipedi, özgür
ansiklopedi).
Tarsus’un ekonomisi
Verimli topraklara sahip olan Çukurova’da her çeşit ziraatın yapılması ve sanayinin ham
maddesi olan ürünlerin çokluğu, Çukurova’daki sanayinin gelişmesinde en önemli etken
olmuştur. 1800'lü yılların ikinci yarısında, bölge potansiyelinin farkına varan yabancı
sermayeler, pamuğun ilk işleme biçimi olan çırçır fabrikalarını faaliyete sokmuştur. Tarsus’ta
ilk çırçır fabrikasını 1864 yılında Fransız’lar kurmuştur. Çırçır fabrikalarından iplik fabrikasına
ilk geçiş, 1887 yılında Mavromati ve Şürekası İplik Fabrikası'nın açılmasıyla olmuştur. 1920'de
bölgede Tarsus Konserve Osmanlı A.Ş. kurulmuş ve Tarsus sanayisi daha da gelişmeye
başlamıştır. Türkiye'de ilk elektrik enerjisi ise Tarsus’ta 15 Eylül 1902'de üretilmesiyle
olmuştur (Vikipedi, özgür ansiklopedi).
Tarsus’tan yurt dışına satışı yapılan ürünlerin çoğunluğunu tarıma dayalı sanayi ürünleri
oluşturmaktadır. İhracatın yarısından fazlasını ise tekstil ürünleri kapsar. Bunun dışında
gelişmiş sektörler arasında gıda, inşaat ve metal sektörleri sayılabilir. Tarsus'ta Çukurova
Sanayi, Berdan Tekstil, İzocam, Trakya Cam ve Çukurova Makina İmalat Sanayi gibi önemli
tesisler yer almaktadır. Ancak bu fabrikalar dışında ekonomide büyük bir durgunluk hakimdir
(Vikipedi, özgür ansiklopedi).
Adana salnamesine göre 1872-1873 yılları arasında 9 han, 11 değirmen ,23 fırın, 50 tezgah, 1
tabakhane, 3 basmahane, 7 boyahane, 12 örme fabrikası, 2 pamuk fabrikası ve 1 araba fabrikası
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olduğu belirtilmiştir (Uçar, 2000). 1900 lü yılların kayıtlarına göre ise kentte 10 han, 7 değirmen
ve 6 pamuk fabrikası vardır.

3.2.
Tarsus’ ta Endüstri Mirası Yapıları
Kültür Bakanlığı 1995 yılından itibaren Tarsus tarihî kent merkezinde iki alanda belgeleme,
koruma, restorasyon ve çevre düzenleme çalışması başlatmıştır. Fakat Tarsus’ da endüstri
mirasıyla ilgili bilgiler ve çalışmalar hem yok denecek kadar azdır hem de yeterli koruma
gerçekleştirilmemiştir. Endüstri yapıları değerlendirilirken, yapının bölge için önemi
bilinmelidir. Bu şekilde olması gereken sağlıklı koruma yöntemleri daha iyi belirlenebilir.
Tarsus’un endüstri yapılarına ait veriler hem kısıtlıdır hem de ulaşmak zordur. Bu yüzden
yapıların kimliklerinin tam olarak anlaşılması da zordur.

Resim 16. Tarsus Çalışma Alanındaki Endüstri Mirası Yapılarının Yerleri 2020 Google Map
Görüntüsü

3.2.1. Yuvam tuğla
Yapının kule kısmı yığma sistemle inşa edilmiş olup, tuğlalardan oluşmaktadır. Yapının pişirme
fırınlarında ise sıcaklıktan dolayı alt duvarlar doğal taşken üst taraflarda tuğla kullanılmıştır.
Yapının pişirme fırınları yıkılacak durumda olmasalar da, faaliyete devam ettikleri için tahrip
olmuş durumdadırlar. Ayrıca köşe yerlerine beton kullanılarak eklemeler yapılmıştır. Doğal
taşlarla yapılan bazı duvarların üstü sıva kaplanmıştır. Pişirme fırınlarında havalandırma
boşlukları hala açık durumdadır. Şu an tuğla üretimi olmadığı için temizlik yapılmamıştır. Arazi
şu anda fırınlarla beraber satışa çıkartılmıştır.
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Tablo 1. Yuvam Tuğla Analiz Tablosu
YUVAM TUĞLA ANALİZ TABLOSU
YAPIM YILI: BİLİNMİYOR
KONUM:
MERSİN/TARSUS/KONAKLAR
PARSEL: 321
PAFTA: 2
İŞLEVİ/TÜRÜ: TUĞLA
KİREMİT FABRİKASI

VE

Alanda iki adet pişirme fırını ve
baca dışında bir adet depo ve
tuğlaların korunması için sonradan
yapılan üstü kapalı alanlar vardır.
Bacası zarar görmemiştir
koruma altındadır.
KULLANIM DURUMU:

ve

BOŞ
ÖZGÜN
KULLANIM
DEĞİŞMİŞ
KULLANIM

HASAR DURUMU/YAPISAL AZ
DEĞİŞİKLİK:
ORTA
ÇOK
TESCİL DURUMU:

TESCİLLİ
KISMİ
TESCİLLİ
TESCİLSİZ
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RESTORASYON:

VAR
YOK

3.2.2. Dokur tekstil fabrikası bacası
Tablo 2. Rasim Dokur Tekstil Fabrikası Analiz Tablosu
Rasim Dokur Tekstil Fabrikası Analiz Tablosu
YAPIM YILI: 1911
KONUM:
MERSİN/TARSUS/İSMETPAŞA
MAHALLESİ
PARSEL: 3
ADA: 3266
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İŞLEVİ/TÜRÜ:
FABRİKASI

TEKSTİL

1911
yılında
kurulan
ve
Türkiye'nin ilk iplik ve dokuma
fabrikalarından biri olan Rasim
Dokur
İplik
ve
Dokuma
Fabrikasının ayakta kalan tek
bölümü
olan
27
metre
yüksekliğindeki bacası, yıllara
direnmeye çalışırken deprem
nedeniyle hasar görünce, yıkılma
tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
KULLANIM DURUMU:

BOŞ
ÖZGÜN
KULLANIM
DEĞİŞMİŞ
KULLANIM

HASAR DURUMU/YAPISAL AZ
DEĞİŞİKLİK:
ORTA
ÇOK
TESCİL DURUMU:

TESCİLLİ
KISMİ TESCİLLİ
TESCİLSİZ

RESTORASYON:

VAR
YOK

Kalan alanda otopark olarak kullanılmaktadır. Çevresi çelik telle sarılarak güçlendirilmiştir.
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3.2.3. Tarsus hidroelektrik santrali
Tablo 3. Tarsus Hidroelektrik Santrali Analiz Tablosu
Tarsus Hidroelektrik Santrali Analiz Tablosu
YAPIM YILI: 1902
KONUM:
MERSİN/TARSUS/KEMALPAŞA
PARSEL: 58
ADA: 441
İŞLEVİ/TÜRÜ:
HİDROELEKTRİK SANTRALİ

1-1,5 hektarlık bir alanda 450-500
metrekare alanı olan taş bir yapıdır.
Şuan da atıl halde bulunan yapı
harap halinin dışında hem çatı hem
duvar olarak çoğunluğu yıkılmış
haldedir.
KULLANIM DURUMU:

BOŞ
ÖZGÜN
KULLANIM
DEĞİŞMİŞ
KULLANIM

HASAR
DURUMU/YAPISAL
DEĞİŞİKLİK:

AZ
ORTA
ÇOK

TESCİL DURUMU:

TESCİLLİ
KISMİ TESCİLLİ
TESCİLSİZ
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RESTORASYON:

VAR
YOK

Türkiye’nin ilk elektrik santrali 1902 yılında Tarsus Belediyesi'nde çalışan Avusturyalı Dörfler
tarafından Tarsus’ta Berdan Nehri Bentbaşın’ da kurularak üretime başlamış. Bu bir mini
hidroelektrik santral ve İsviçre-İtalyan grubu tarafından inşa edilmiş. O zamanki bir çırçır
fabrikasını çalıştırmak için Lübnan kökenli bir Fransız iş adamının önderlik ettiği söyleniyor.
Santral, kent merkezinin yaklaşık iki kilometre kuzeyinde Berdan nehrinin yanına inşa
edilmiştir. Transmisyon kayışı ile 2 kW' lık bir dinamoyu çevirerek, buradan elde edilen elektrik
enerjisini Tarsus'a vermeye başladı. 1940’lı yıllara kadar elektrik üretimine devam etmiştir.
1964 yılında santralin içerisindeki makineler satılmıştır.
3.2.4. Boğaziçi Üniversitesi Gözükule kazısı araştırma merkezi
Tablo 4. Boğaziçi Üniversitesi Gözükule Kazısı Araştırma Merkezi Analiz Tablosu
Boğaziçi Üniversitesi Gözükule Kazısı Araştırma Merkezi Analiz Tablosu
YAPIM YILI: 1950’
LER
KONUM:
MERSİN/TARSUS/
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CUMHURİYET
MAHALLESİ
PARSEL: 38
ADA: 3304
İŞLEVİ/TÜRÜ:
ÇIRÇIR FABRİKASI
BOUN
Gözlükule
Kazısı
Araştırma
Merkezi
olarak
yeniden
işlevlendirilen halk
tarafından Çiğdemler
Çırçır Fabrikası olarak
bilinen fabrika, 19.
yüzyılın
ikinci
yarısında
İngilizler
tarafından yaptırıldığı
düşünülen bölgedeki
ilk
çırçır
fabrikalarından
biridir.
1980’lerde
özgün
işlevini
yitirmiş, bir süre depo
olarak kullanılmış ve
sonunda
terk
edilmiştir.

KULLANIM
DURUMU:

BOŞ
ÖZGÜN
KULLANIM
DEĞİŞMİŞ
KULLANIM
AZ
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HASAR
ORTA
DURUMU/YAPISAL
ÇOK
DEĞİŞİKLİK:
TESCİL DURUMU:

TESCİLLİ
KISMİ TESCİLLİ
TESCİLSİZ

RESTORASYON:

VAR
YOK

BOUN Gözlükule Kazısı Araştırma Merkezi olarak yeniden işlevlendirilen yapı 2001 yılında
işlev verilmesi için tahsis edilmiş ve 2017 yılında halk kullanımına açılmıştır. 2.500 m2 alanı
olan yapı grubunun altı adet hangarı bulunmaktadır.
Duvarlar, yığma taş örgü tekniği ile inşa edilmiştir. Bazı cephelerde yonu kesme taş+kireç harcı
kullanılmıştır bazılarında ise sıralı moloz taş ve çamur harç ile inşa edilmiştir.
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Resim 17. Çırçır Fabrikası uygulama
Kaynak: SAYKA İnşaat Mimarlık Mühendislik

öncesi

Resim 18. Çırçır Fabrikası yeniden kullanımı
Kaynak: SAYKA İnşaat Mimarlık Mühendislik

durumu

için

ve

belirlenen

yapı

işlev

bölümleri

dağılımı

3.2.5. Çukurova sanayi işletmeleri
Tablo 5. Çukurova Sanayi İşletmeleri Analiz Tablosu
Çukurova Sanayi İşletmeleri Analiz Tablosu
YAPIM YILI: 1887
KONUM:
MERSİN/TARSUS/
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ
PARSEL: 47
ADA: 224
İŞLEVİ/TÜRÜ:
PAMUK
PRESE,ÇIRÇIR,İPLİK,DOKUMA
FABRİKASI
VE
MÜŞTEMİLATLARI
VE
ARSASI
VE
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI,BASMA
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FABRİKASI
MÜŞTEMİLATLARI

VE

1887
yılında
yabancı
sermayelerle açılan bu fabrika,
1927 yılında Karamehmet zade ve
Eli yeşil aileleri ile yerli ve milli bir
kuruluş olmuştur.

KULLANIM DURUMU:

BOŞ
ÖZGÜN
KULLANIM
DEĞİŞMİŞ
KULLANIM

HASAR
DURUMU/YAPISAL AZ
DEĞİŞİKLİK:
ORTA
ÇOK
TESCİL DURUMU:

TESCİLLİ
KISMİ TESCİLLİ
TESCİLSİZ

RESTORASYON:

VAR
YOK
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İplik, dokuma, basma işlemlerinin yapıldığı ana üretim yapıları; Basmahane, Konfeksiyon
Atölyesi, İplik Boya ve Fiske Dairesi ve Eski Çırçır Fabrikası ve lojman, kreş, spor salonu,
revir, yemekhane, ambarlar ve idari binalar gibi atölyeler yer almaktadır.
Kapatılan fabrikanın girişinde bulunan eskiden soyunma odası olarak kullanılan yapı
günümüzde Çukurova Sanat Galerisi olarak kullanılmaktadır. Lojman ve tek katlı konut da
kullanılmaya ve kiralanmaya devam etmektedir.
İdari bina günümüzde kullanılmamakla birlikte farklı dönemlerde film setlerinde dekor olarak
kullanılmıştır. Bu nedenle cephedeki ahşap kapı ve pencereler yenilenmiş ve boyanmıştır. Bu
yapının bir bölümü, 1954 yılında Tarsus'un ilk sağlık istasyonu olarak kullanılmıştır.
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Resim 19. Çukurova Sanayi İşletmeleri zemin kat plan çizimi (Orhan 2020)

Çukurova Sanayi İşletmelerindeki yapılar işlevsiz kalmıştır ve Tarsus kent merkezinde çöküntü
alanına dönüşmektedir. Tarsus elektrik tarihine de ışık tutan yerleşke içerisinde yer alan
hidroelektrik santralinin ilk makineleri günümüze kadar santralin içerisinde korunmuş
vaziyettedir. En büyük fark 1990 yılında yangında tamamı yanan basma bölümüdür.
Çukurova Sanayi İşletmeleri’nde Cumhuriyet öncesi ve sonrası yapılaşma devam etmiştir. Bu
nedenle farklı mimari özellikleri taşıyan yapı gruplarını bünyesinde barındırmaktadır.
Spor Salonu fabrika yerleşkesinin güneybatısında yer almaktadır. Yapı 1970-1980 yılları
arasında fabrika çalışanlarının spor yapması için inşa edilmiş bir sosyal tesistir. Fabrikanın aktif
olduğu dönemlerde fabrika çalışanlarından oluşan spor kulüplerinin olduğu bilinmektedir. Bu
kulüp bu yapıda faaliyet göstermekteydi. Günümüzde ise Çukurova Sanayi İşletmelerine bağlı
Spor Salonu olarak kullanılmaktadır.

4.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
“Tarsus Bölgesinde Endüstri Mirası” adlı bu çalışmada zaman ve işlevsel durumlarının
farklılıklarına göre seçilen endüstriyel yapıların durumları ve tarihçelerinin incelenmesi ve
değerlendirilmesi amaçlanarak araştırmalar yapılmıştır. Kentteki endüstriyel miras, tarihsel
devamlılığın önemli bir yapı taşı olarak görülmeli ve önemsenmelidir. Tarsus’ ta bu yapıları
korumaya yönelik bir envanter çalışması da bulunmamaktadır. Kentin endüstrisini temsil
edecek şekilde, Tarsus sınırları dahilinde seçilen yapılar endüstri ve endüstrileşme sürecini
anlatarak ele alınmıştır. Endüstrileşme sonrası ve endüstri mirası kavramları araştırılmıştır.
Tanımlaması yapılan beş adet endüstri yapısı incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Çalışma; dört
bölümden oluşmuştur. Endüstri yapılarının tarihsel geçmişleri incelenmiş, genel durumları
araştırılmış, korunmaları ve yeniden hayata geçirilmeleri için önerilerden bahsedilmiştir.
Endüstri yapılarının korunması ve yeniden hayata geçirilmeleri için, en uygun işlev
belirlenmeli, kültürel analiz çalışmaları yapılmalı, yer tespiti ve nedenleri, zamanla meydana
gelen değişiklikler incelenmelidir.
18. yy. da başlayan sanayi devrimi, topluluklar da birçok alanda köklü değişimleri de
beraberinde getirmiştir. Eldeki hammaddenin işlenmesine ve üretime duyulan ihtiyaçlar
doğrultusunda yeni yeni endüstri kolları oluşmuştur. Üretim alanında büyüme ve değişim,
ekonomik büyümeyi getirmiştir. Makinalar, hammadde, ulaştırma, endüstri ve ticaret
süreçlerini doğurmuş, sonuç olarak da tüketici, satıcı ve daha büyük firmalar ortaya çıkmıştır.
Büyük fabrikalar kurulmuş, toplu üretim başlamıştır. Atölye, fabrika, maden işletmeleri
kurulmaya başlamış, endüstri şehirleri oluşmuştur. Yaşam kalitesi artmış ve her istenen ürün
elde edilebilir hale gelmiştir. Ekonomi değiştikçe sınıf farkları da ortaya çıkmaya başlamıştır.
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Nüfus açısından bakılacak olduğunda kırsal alanlardaki işçilerin zamanla büyük şehirlere göç
etmeye başlamıştır.
Endüstri mirası yapılarının kurulduğu alanlar genellikle ulaşımın kolay ve su gücünün fazla
olduğu yerlerdir. Endüstrileşme ile birlikte kirlilik ortaya çıkmış ve bu da endüstri şehirleri için
önemli bir sorun oluşturmuştur. Göl ve akarsu kenarlarına endüstri tesislerinin atıklarının
bırakılması su kirliliğini de beraberinde getirmiştir.
20. yüzyılın ikinci yarısından sonra devam eden endüstrileşme hareketi ile birbirinden farklı
işlevlerde fabrikalar kurulmuş, kurulan bu fabrikalar kent ve kamuya hizmet etmiştir. Süreç
içerisinde zamana ayak uyduramayan ya da imal ettiği ürünlerin güncelliğini yitirmesi ve işlev
kaybetmesi sebebi ile bu fabrikalar kapanmış, fabrika yapıları atıl duruma düşmüştür.
Hızlı ve çarpık kentleşme, hor kullanım ve bulunduğu yerin şartlarıyla birlikte özellikle şehir
merkezinde olan endüstri yapıları yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Bu yapıların
korunması sadece ana bina olarak değil de çevresiyle beraber düşünülmelidir. Kendi haline
bırakılan endüstri yapıları kullanılmayarak ve bir takım fiziksel nedenlerle bakımsız hale
gelmişlerdir.
Bu yapılar kendi kültürlerine tanıklık eden yapılardır ve bu sebepten ötürü kültürel miras adına
sürdürülebilir olmalıdırlar. Endüstri mirası olan bu eserlerin geleceğe taşınması için yeniden
işlev verilerek kent hayatına tekrar katılmaları ile sürdürülmeleri mümkün olmaktadır. Bu
eserlerin endüstri mirası kapsamında incelenmesi ve korunması gerekmektedir. Günümüzde
verimsizleşen veya atıl duruma düşen endüstriyel miras yapıları yeni işlevler kazandırılarak
yaşatılmakta ve korunmaktadırlar. Genellikle kamu yararına yönelik kullanılan bu binalara
müze, sanat galerisi, eğitim, kültür ve sanat merkezi gibi işlevler yüklenmektedir.
Endüstri mirası kavramı yakın dönemde akademik ortamda gündeme gelmektedir, oldukça az
bilimsel çalışmaya da konu olmaktadır. Bu yapıların korunması ve yaşaması için endüstriyel
mirasın toplum tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Toplumun bu bilinci kazanması içinde
konu ile ilgili uzmanlar yetiştirilmeli ve sivil toplum örgütleri bilgilendirme seminerleri
düzenlemelidir.
Endüstri yapılarının konumları kuruldukları zamanda kent kenarlarında yer alsa da
endüstrileşmenin sonuçlarından biri olan hızlı kentleşme ile kent içinde kalmışlardır. Kent için
yeni gelişme alanlarına ve arazilere ihtiyaç duyuldukça yıkım kararları alınmaya başlamıştır.
Endüstri yapılarının korunmasında bu yapıların neden olduğu hava ve su kirliliği veya trafik
sorunu gibi kentsel sorunlar gündeme gelmektedir. Endüstri yapılarının yeniden
değerlendirilmesinde konumunun özellikleri göz önünde bulundurulmalı ve bir sorun varsa
buna göre çözülmelidir. Koruma ilkelerine uymakla birlikte, her yapıya özel olarak koruma
yöntemleri belirlenmesi gerekmektedir. Bu yöntemler belirlenirken yapının bulunduğu konum,
tarihsel gelişimi, mimari özellikleri, özgünlük değeri, korunmuşluk durumu, çevre ile ilişkisi
ve üretim süreci analiz edilmelidir.
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Atıl hale gelen ve özgünlüklerini yitiren endüstri yapılarında doğa koşullarıyla yapılarda
bozulmalar oluşurken, geri dönüşü olmayan eklemeler ve müdahalelere maruz kalmaktadır.
Endüstri mirası yapıları özgünlüklerini korunarak, tarihsel geçmişe ışık tutabilecek işlevlerle
değerlendirilebilir. Bu korunmalar yapılırken üretim süreci ve tarih için yeterli bilgileri almak
istiyorsak, sadece yapı ve yapının çevresi dışında eğer bulunuyorsa yapı içerisindeki makineler
ve aletler de korunmalıdır. Endüstri mirası yapılarında koruma çalışmaları bütüncül olarak
yapılmalıdır. Yapılan müdahaleler ve eklemelerin dönüştürülebilir ve dönemine ait olan
mimarisinden ayırt edilebilir olmalıdır.
Endüstri yapıları diğer miras kapsamındaki yapılarda olduğu gibi sadece görsel özelliklerine
bakılarak değerlendirilmemelidir. Endüstri yapıları yaşadıkları üretim süreci, bu süreçte yer
alan donanımlar ve taşıdığı izlerle bir bütündür.
1970’lerden itibaren başta İngiltere olmak üzere endüstriyel miras üzerine incelemeler, tespitler
yapılmakta ve uluslararası koruma örgütlerince kültürel miras kapsamında
değerlendirilmektedir.
Bu kuruluşlardan olan TICCIH 2003’te tamamen endüstri mirasının korunmasına yönelik
Nizhny Tagıl Tüzüğü’nü yayınlamıştır. Bu kuruşlar hem endüstriyel mirası uluslararası bir
boyuta taşımak hem de endüstriyel mirası konusunda uzmanlaşılması, endüstri yapılarının
incelenmesi ve bu çalışmaların kayıt altına alınmasında faydalı olmuşlardır.
Ülkemizde de İstanbul Yedikule Gazhanesi, Ankara Şeker Fabrikası, Zonguldak Kok Fabrikası
ve Bacası, Bursa Merinos Tekstil Sanayi Müzesi gibi örnekler verilebilir. Endüstri mirası
kapsamında yapılan çalışmalar, genel olarak sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu şehirlerde
yapılmıştır. Bu çalışma ise Tarsus’ da sanayileşmenin geç başlamasından dolayı ve üzerinde
bir çalışma olmamasıyla diğer çalışmalardan ayrılmaktadır.
Mersin ilinin en büyük ilçesi olan Tarsus, konumu ve toprakları sayesinde ekonomik olarak
gelişmiştir. 1800'lü yılların ikinci yarısında, bölge potansiyelinin farkına varılmış ve çırçır
fabrikaları kurulmuştur. 1887 yılında ise ilk iplik fabrikası kurulmuştur. Türkiye'de 1902 ‘de
elektriğin ilk defa üretilmesiyle Tarsus önemli bir nokta haline gelmiştir. Şuanda da önemli
fabrikalar bulunsa da kısıtlı sayıdadırlar.
Çalışma alanı olan Tarsus’ ta yeteri kadar çalışma ve belgeleme yoktur. Bu yüzden endüstri
mirasının belgelenmesi ve yeniden işlevlendirilmesi sürecinde özgün niteliklerini belgelemek
önem taşımaktadır. Yapının günümüz şartlarında özgün fonksiyonunu kaybetmesi, bakım ve
onarım yapılmaması gibi durumlar göz önünde bulundurulduğunda, yapılacak müdahaleler
farklılaşmaktadır. Yapılacak bu müdahaleler, Türkiye’nin de dahil olduğu korumayla ilgili
uluslararası sözleşme ve tüzüklere dayanan ulusal kanunlarla belirlenmiştir.
Endüstri mirası anıt ve sitlerinin yeniden işlevlendirilmesi için, yapıların bulunduğu alanların
ihtiyacı araştırılmalıdır. Uygun işlevlendirme, basit ve geri dönülebilir değişiklikler ve yapıların
mekânsal ve strüktürel niteliklerinin doğru değerlendirilmesi uygulamaları başarılı kılacaktır.
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Uygulama öncesinde yeterli araştırma yapılmalı ve buna göre yollar takip edilmelidir.
Uygulamalar uzmanlar tarafından yapılmalı ve aşamaları denetlenmeli bu şekilde olabilecek
hatalara zamanında müdahale edilmelidir. Koruma ilkeleri çerçevesinde her aşamanın
belgelenmesi ve kamuyla paylaşılması yararlı olacaktır.
Sonuç olarak endüstri mirası korunması gereken bir kavramdır. Gerek kent kimliğinin
belirlenmesinde gerekse tarihe ışık tutmasıyla önemlidir. Endüstri devriminin dünya genelinden
geç başlaması ve daha kısa sürmesinden ötürü, Türkiye’ de olan sayılı örneğin belgelenmesi ve
korunması gerekmektedir. İstanbul bu konuda sanayisi daha gelişmiş olduğundan daha ileride
olsa da, Tarsus’ tada değerlendirebilecek ve korunabilecek endüstri mirasları bulunmaktadır.
Bu endüstri miraslarından çalışmada yer alan örneklere bakıldığında dünyadan örneklere
kıyasla Türkiye’de korunan ve işlevlendirilen endüstriyel mirasın daha başlangıç aşamasında
olduğunu görmekteyiz. Bu çalışmaya alan olan Tarsus ‘taki yapılardan bir kısmı belirlenmiş,
yerinde incelenmiş, fotoğraflanmış ve haritalanmıştır. Yapılan tablolarda mekanın adı, kuruluş
tarihi, konumu, yapı hakkındaki bilgiler, mimari özellik, bugünkü durumu ve işlevine yer
verilmiştir. Bu tür projelerin sayısı arttıkça ve Avrupa ile bu konuda ortak adımlar atılmaya
başlandıkça yapıların önemleri gelecek kuşaklara aktarılmış olacak ve kültür mirasına önemli
katkıda bulunulacaktır.
Çalışmanın bulgularında yer alan Yuvam Tuğla’ ya ait iki adet pişirme fırını ve baca dışında
bir adet depo ve tuğlaların korunması için sonradan yapılan özgün olmayan üstü kapalı alanlar
vardır. Yapının pişirme fırınları yıkılacak durumda olmasalar da, faaliyete devam ettikleri için
tahrip olmuş ve temizlik yapılmamış durumdadırlar. Ayrıca köşe yerlerine beton kullanılarak
eklemeler yapılmıştır. Doğal taşlarla yapılan bazı duvarların üstü sıva kaplanmıştır. Bacası
zarar görmemiştir ve koruma altındadır. Yapı şuanda satışa çıkartılmış durumdadır.
Rasim Dokur Fabrikası’ ndan geriye kalan baca yapısı, 1911 yılından beri ayakta kalan 27 metre
uzunluğunda bir yapıdır. Deprem nedeniyle hasar görünce, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
kaldı. Şuanda çevresi çelik telle sarılarak güçlendirilmiştir. Ama yapının gövdesindeki çatlaklar
büyük ve derin olduğundan yeterli bir koruma sağlanamamıştır.
Tarsus Hidroelektrik Santrali Türkiye’nin ilk elektrik santralidir ve 1902 yılında Berdan Nehri
Bentbaşın’ da kurularak üretime başlamış, 1940’lı yıllara kadar elektrik üretimine devam
etmiştir. Şuan da atıl halde bulunan yapı harap halinin dışında hem çatı hem duvar olarak
çoğunluğu yıkılmış haldedir.
BOUN Gözlükule Kazısı Araştırma Merkezi olarak yeniden işlevlendirilen halk tarafından
Çiğdemler Çırçır Fabrikası olarak bilinen fabrika, 19. yüzyılın ikinci yarısında bölgedeki ilk
çırçır fabrikalarından biridir. 1980’lerde özgün işlevini yitirmiş, bir süre depo olarak
kullanılmış ve sonunda terk edilmiştir. Restore edilerek 2017 yılında halk kullanımına
açılmıştır.
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Çukurova Sanayi İşletmeleri 1887 yılında açılan bu fabrikadır. Günümüzde eski soyunma odası
Çukurova Sanat Galerisi olarak kullanılmaktadır. O zaman yapılan spor salonu hala aynı
işlevini sürdürmektedir. Lojman ve tek katlı konut da kullanılmaya ve kiralanmaya devam
etmektedir. Geri kalan alanlar kullanılmamakta ve tahrip haldedirler. Özellikle basmahane
düzgün bir önlem alınmaz ise yıkılacak durumdadır. Yapıda farklı mimari özellikleri taşıyan
yapı gruplarını bünyesinde barındırmaktadır.
Tarsus’ ta daha önce kazı araştırma merkezi işlevi kazandırılan ve dünya genelinde ödüller alan
Çiğdemler Çırçır Fabrikası bu değerlendirmelere devam edilmesi gerektiğinin en güzel ve ışık
tutan örneğidir. Bundan yola çıkarak Rasim Dokur Tekstil Fabrikası bacasının daha sıkı
önlemler ile korunması, Yuvam Tuğla’ nın Almanya’ da bulunan eski tuğla fabrikası olan Lage
Tuğla Fabrikası Müzesi gibi müze olarak işlevlendirilmesi, Tarsus Hidroelektrik Santralinin
makineleriyle kent müzesi yapılması ve son olarak Çukurova Sanayi İşletmeleri’ nin ise
Almanya’ daki Zollverein Kömür Madeni gibi bir sosyal komplekse dönüştürülmesi
düşünülebilir.
Bu projelerin önerildiği şekilde uygulanması sosyo-kültürel anlamda kent belleği ve kimliğinin
sürdürülmesi açısından kültürel mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması
açısından önem taşımaktadır.
Kültür Bakanlığı 1995 yılından itibaren Tarsus tarihî kent merkezinde iki alanda belgeleme,
koruma, restorasyon ve çevre düzenleme çalışması başlatmıştır. Fakat Tarsus’ da endüstri
mirasıyla ilgili bilgiler ve çalışmalar hem yok denecek kadar azdır hem de yeterli koruma
gerçekleştirilmemiştir. Endüstri yapıları değerlendirilirken, yapının bölge için önemi
bilinmelidir. Bu şekilde olması gereken sağlıklı koruma yöntemleri daha iyi belirlenebilir.
Tarsus’un endüstri yapılarına ait veriler hem kısıtlıdır hem de ulaşmak zordur. Bu yüzden
yapıların kimliklerinin tam olarak anlaşılması da zordur.
Bu çalışmasının, endüstri mirasının korunması ve yaşatılması üzerine sonrasında yapılacak
çalışmalara ışık tutması, unutulmuş ve tarihi arka plana atılmış endüstri yapılarının korunması
ve yaşatılması gerektiği bilincini oluşturması ve yol gösterici olması düşünülmektedir.
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ÖZET
Ülkemizin Akdeniz Bölgesindeki önemli şehirlerinden olan Mersin ilinin Tarsus ilçesi, birçok
medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Tarsus geleneksel konut mimarisi Çukurova coğrafyasının
kültüründen, ikliminden ve ekonomisinden büyük ölçüde etkilenerek oluşmuştur. Sayıları 250
civarında olan geleneksel Tarsus evlerinin büyük bir bölümü şehir surlarının içinde kalmış olup,
Cami-i Nur, Sofular, Tekke, Tabakhane, Kızılmurat, Ömerli ve Şehit Kerim mahallelerinde
yoğunlaşmıştır. Bu evlerin bir kısmı koruma altına alınırken, bir kısmı ise çeşitli nedenlerle
korunamayıp yıkıldığı ve/veya özgün dokusundan kopmuştur.
Geleneksel Tarsus Evlerinde ana inşaat malzemesi olarak taş, ahşap ve kerpiç kullanılmıştır.
Yapım sistemlerine göre; yığma, karma ve ahşap karkas sistemli geleneksel konutlar olarak üç
gruba ayrılmaktadır. Çoğunlukla iki katlı inşa edilen bu yapıların, zemin katında taş, üst
katlarında ahşap ve kerpiç kullanılmıştır. İç mekânlarda ise; bölücü duvarlar ahşap karkas,
döşemeler ise ahşap olarak inşa edilmiştir.
Geleneksel Tarsus Evleri’nin mimari özellikleri; yapılar, iklimden kaynaklı kalın duvarlı
yapılmışlardır. Zemin katlar, bölgenin ekonomisine bağlı olarak; hayvancılık ve pamuk
üretiminden dolayı depolama fonksiyonu verilerek kat yüksekliği fazla tutulmuştur. İhtiyaçlara
bağlı olarak; zemin katlarda zamanla yaşama ve servis bölümlerine de yer verilmiştir. Zemin
kata ait bir başka unsur ise avlulardır. Mekânları bağlayıcı fonksiyonu olan avlular, bölgenin

Proceedings Book

96

www.aegeanconference.com

INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM
ON INNOVATION TECHNOLOGIES & ENGINEERING-III
March 12-13, 2021

ikliminden dolayı serinlemek ve mahremiyeti sağlamak amacıyla yüksek duvarlı inşa
edilmişlerdir. Zemin kat sokak cepheleri sağır tutularak sokakla bağlantısı koparılmıştır. Üst
katlarda ise ana yaşama mekânlarının yer alması; çıkma, cumba ve balkonlarla sokakla
bağlantılı ve dışa dönük bir cephe biçiminin gelişmesini sağlamıştır.
Geleneksel Tarsus evlerinin cephe elemanları; avlu duvarları, kapılar, pencereler, söveler,
çıkmalar, çıkma altı destek elemanları, silmeler ve çatılardır. Cephelerde; dış ve iç nedenlere
bağlı olarak gelişen bozulmalar meydana gelmiştir. Bu çalışma ile geleneksel Tarsus evlerinin
cephelerinde meydana gelen bozulmalar ve nedenleri araştırılmıştır. Çalışmanın
gerçekleştirilmesi için; Şehit Kerim, Cam-i Nur ve Kızılmurat mahallelerindeki 10 tane yapı
incelenmiştir. Bu çalışma, ilerde geliştirilebilecek koruma çalışmalarında değerlendirilmesi için
başvuru kaynağı olması hedeflenmiştir.
Anahtar kelimeler: Tarsus, Geleneksel Konut,
Bozulmaları

Yapım Tekniği,

Malzeme,

Cephe

ABSTRACT
Tarsus district of Mersin, which is one of the important cities in the Mediterranean Region of
our country, has hosted many civilizations. Tarsus traditional residential architecture has been
formed by the culture, climate and economy of Çukurova geography. Most of the traditional
Tarsus houses, around 250 in number, are located within the city walls and are concentrated in
the neighborhoods of Cami-i Nur, Sofular, Tekke, Tabakhane, Kızılmurat, Ömerli and Şehit
Kerim. While some of these houses were taken under protection, some of them could not be
protected for various reasons and were destroyed and / or detached from their original texture.
Stone, wood and adobe were used as the main construction materials in traditional Tarsus
Houses. According to the construction systems; They are divided into three groups as traditional
houses with masonry, mixed and wooden carcass systems. These buildings, which are mostly
built on two floors, have stone on the ground floor and wood and mud brick on the upper floors.
In interior spaces; dividing walls are built of wooden carcass and floors are built of wood.
Architectural features of traditional Tarsus Houses; The buildings were built with thick walls
due to the climate. Ground floors, depending on the economy of the region; Due to livestock
and cotton production, the floor height was kept high by giving the storage function. Depending
on the needs; Over time, the living and service sections were also included in the ground floors.
Another element of the ground floor is the courtyards. The courtyards, which have a function
of binding spaces, were built with high walls in order to cool off due to the climate of the region
and to provide privacy. The ground floor street facades are kept deaf and their connection with
the street is severed. Main living spaces on the upper floors; The cantilever, bay windows and
balconies enabled the development of an outward facing facade connected with the street.
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Facade elements of traditional Tarsus houses; courtyard walls, doors, windows, jambs,
overhangs, cantilever support elements, moldings and roofs. On the facades; Disruptions
occurred due to external and internal reasons. In this study, the deterioration and causes of the
façades of traditional Tarsus houses were investigated. In order to carry out the study; 10
buildings in Şehit Kerim, Cam-i Nur and Kızılmurat neighborhoods were examined. This study
is aimed to be a reference source for evaluation in future conservation studies.
Keywords:
Distortions.

Tarsus, Traditional

Housing,

Construction

Technique,

Material, Facade

GİRİŞ
Tarsus, neolitik çağdan günümüze kadar varlığını sürdürmüş bir kenttir. Çukurova’nın içinde
bulunması ve Toros Dağlarından İç Anadolu’ya geçişi sağlayan Kilikya kapısı sayesinde tarih
boyunca birçok medeniyete mekân olup konumundan dolayı kentin yeri tarihi süreç içinde hiç
değişmemiştir. Medeniyetlerin durağı olan Tarsus kentinde tarihi ve kültürel değerlere sahip
yapılar günümüze miras olarak kalmıştır. Söz konusu bu kültürel ve tarihi yapıların bir kısmı
koruma altına alınırken, bir kısmı ise çeşitli nedenlerle korunamayıp özgün dokusundan
koptuğunu veya bazıları yok olmuştur.
"Kültürel miras, insanoğlunun, toplumların ve toplumu oluşturan kültür gruplarının
varlığının, kimliğinin ve sürekliliğinin simgesi ve kanıtıdır. Somut ve somut olmayan
kültürel miras; tarihsel, belgesel, estetik-sanatsal, simgesel, sosyal, ekonomik, dini ve
manevi ve hatta politik değerler içerir. Yenilenemez bir kaynak olan kültürel mirasın,
toplumumuz için önemli değer olan “emanet” kavramıyla özdeşleştirilerek içerdiği tüm
değerleriyle birlikte gelecek nesillere aktarılması toplumsal bir sorumluluktur. Mimari
mirası korumanın amacı, özgünlüğü ve kimliği oluşturan nitelikleri bozmadan estetik ve
kültürel değerleri ortaya çıkarmaktır." (ıcomos Türkiye)

Tarihi yapılar, bir toplumun geçmişi hakkında bilgiye sahip olmamızı sağlarlar. Geçmişte
yaşananları öğrenebilmek açısından önemlidir. Uluslararası birçok koruma kararlarıyla ve
tüzüklerle tarihi kalıntıların koruma bilinci geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada, Tarsus’ta
bulunan ve korunması gerekli kültürel kent dokusu olarak değerlendirilen geleneksel Tarsus
evleri ele alınmıştır. Geleneksel Tarsus evlerinin tarihi geçmişi, 19. yüzyılın sonu ile 20.
yüzyılın başlarına denk gelmektedir. Çalışmanın amacı; geleneksel Tarsus evlerinin
cephelerinde görülen bozulmaları ve nedenlerini yerinde tespit çalışmaları yapılarak belirlemek
ve belgelemek olup, ilerde oluşabilecek koruma çalışmalarında yararlanılabilecek bir kaynak
niteliği taşıması hedeflenmiştir.
Tarsus iklimi, Akdeniz iklimi etkisi altındadır. Sıcak ve ılıman astropikal iklim özelliklerini
taşır. Yaz ayları sıcak ve fazlasıyla nem hâkimdir. Kış ayları ise oldukça ılık ve yağışlıdır. Yılın
üçte ikisinde yaz iklimi hâkimdir ve sıcaklık sıfırın altına kolay kolay düşmediğinden bu
bölgede kar yağışı ve don olayına rastlanmaz. Tarsus, Toros dağlarının eteklerine
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konumlandırılmış, Eski çağlarda konumundan dolayı çok önemli bir kent olmasına rağmen
zamanla doğusunda Adana ilinin sanayi ile batısında Mersin ilinin liman kenti olarak hızla
gelişmesiyle eski önemini kaybetmiştir. Tarsus’un sosyo-ekonomik yapısı tarım ve sanayiye
dayanmaktadır. Tarih boyunca farklı etnik gruplardan insanlara mesken olmuş bir kenttir.
Osmanlı dönemindeki sosyal sınıfına bakıldığında Ermeniler, Rumlar ve Türkler yaşamaktaydı.
Etnik olarak farklılıklar olmasına rağmen evlerin mimari özelliklerinde farklılıklar yoktur. Bu
çalışmanın kapsadığı Şehit Kerim ve Cam-i Nur mahallelerinde ise eskiden Ermenilerin
yaşadığı bölge olarak biliniyor. Bu mahallelerde seçilen geleneksel konutların cephelerinde
meydana gelen bozulmalar ve bu bozulmaya etki eden faktörler incelenerek fotoğraf ve
tablolarla açıklanmaya çalışılacaktır.
Ana inşaat malzemesi olarak taş, kerpiç ve ahşabın kullanıldığı geleneksel Tarsus evlerinde üç
gruba ayrılan yapım sistemleri; yığma sistemli, taş malzemeli geleneksel konutlar, karma
sistemde inşa edilmiş geleneksel konutlar(zemin kat; taş yığma sistem, üst kat; ahşap karkas
sistem) ve ahşap karkas sistemli olarak ayrılırlar. Bu evler, genellikle iki veya üç katlı olarak
inşa edilmiştir. Evlerin zemin katları, yörenin o dönemdeki ekonomik faaliyetlerinden olan
hayvancılık ve pamuk üretiminden kaynaklı depolama alanı olarak kullanılmak üzere yüksek
tutulmuştur. Zamanla artan ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda depolama alanı olarak
kullanılan zemin katlara farklı işlevler verilmiştir. İkinci veya üçüncü katları ise yaşama alanı
olarak kullanılmıştır. Evlerin bir diğer önemli unsuru ise avlular olmuştur. Avluların işlevleri;
mekânlar arasında geçişi sağlaması, yöre ikliminden kaynaklı serinlemek amacıyla
kullanılması, mahremiyeti sağlaması ve günlük işlerin gerçekleştirildiği yer olması açısından
çok önemli bir unsur olmuştur. Ayrıca mahremiyeti sağlaması içinde yüksek duvarlı inşa
edilmiştir. Bu yapıların plan tipleri olarak dış sofalı ve iç sofalı plan tiplerine sahiptir.
Geleneksel Tarsus evlerindeki cephe elemanları; avlu duvarları, dış kapılar, pencereler, söveler,
çıkmalar, çıkma altı destek elemanları, silmeler ve çatılardır. Yörede genellikle her yapıda
bulanan avlu, çok önemli bir yere sahip olduğundan avlu duvarları, yörenin mahremiyet
olgusuna yönelik olarak yüksek tutulmuştur. Dış kapılar; genellikle cephesi sade yapılan tarihi
Tarsus evlerinde kapılar farklı düzenlemeleri ve tek başına içerdikleri biçimleriyle yoğun
bezemeleriyle cephenin en önemli elemanları olmuştur. Pencereler; cepheyi süsleyen bir diğer
dış cephe elemanıdır. Dış kapılar kadar süslemeye gidilmemiştir ancak biçimleri ve sövelerdeki
süslemelerle cepheye hareket katmışlardır. Söveler; bezemeleriyle cepheye hareket kazandırır.
Çıkmalar; sokağa bakan cephede açık ve kapalı çıkma olarak yapılmışlardır. Açık çıkma,
balkon olarak bir metre dışarı taşacak şekilde yapılmıştır. Kapalı çıkmalar ise odanın sokak
cephesine kapalı olarak gönye çıkma veya cumba çıkma şeklinde yapılmıştır. Çıkma altı destek
elemanları; biçimlenişleriyle cepheye hareket kazandıran bu elemanlar, açık ve kapalı
çıkmalarda farklı kullanımlar söz konusudur. Silmeler; yapıda saçak altında ve kat döşeme
hizalarında kullanılmıştır. Çatılar; Marsilya tipli kiremitle kaplı olup kırma çatı şeklindedir ve
saçak yapılmamıştır.
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Çalışma, Şehit Kerim, Cam-i Nur ve Kızılmurat mahallelerinden 10 tane konut seçilerek
yürütülmüştür. Bunun için öncelikle yapılar, yerinde tespit edilip tüm cephelerinden çekilen
fotoğraflarla belgelenmiştir. Elde edilen bilgiler ışığında bozulma nedenleri araştırılıp tablolar
hazırlanarak daha sağlıklı sonuçlar elde edilmiştir. Bu tablolarda yer alan bilgiler, mevcut cephe
elemanları ve bozulma nedenleri yer alacaktır. Tablolar dikeyde; cephe elemanlarından
oluşurken, yatayda ise bozulma nedenlerinden oluşmaktadır. Evlerin yerinde incelenmesi
aşamasında bu tablolar aracılığıyla daha titiz bir çalışma elde edilmiş olunacaktır.

2.TARİHİ YAPILARDA BOZULMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Tarihi yapıların onarımına geçilmeden önce bozulmalara etki eden faktörler gözlemlenip teknik
incelemeler yapılarak araştırılıp tespit edilmelidir. Bir yapı iyice tanınmadan, bozulmaya etki
eden etmenler tespit edilmeden iyileştirmeye gidilmesi korumada sağlıklı sonuçlar doğurmaz.
Tanı, doğru konulmadığı zaman yapılan her işlem amaca hizmet etmekten uzak kalır.
Bozulmaya etki eden etmen doğru tespit edilip ortadan kaldırılmadığı zaman yapıda bozulmalar
devam eder ve daha çok büyür. Harcanan süre ve çaba da boşuna gitmiş olur. Bu nedenle,
yapılarda korumaya gidilmeden önce hasara neden olan faktörleri iyice araştırıp öğrenmek
gerekir.
Tarihi yapılarda bozulmaya etki eden faktörler “İç Nedenler” ve “Dış Nedenler” olarak iki
grupta incelenebilir.

2.1. İç Nedenler
2.1.1. Yapının Konumundan Kaynaklanan Hasarlar
Yapı uygun konumlandırılmadığı zaman, iklime bağlı olarak oluşan etkilerden daha yoğun
olarak etkilenip yapının zarar görmesine sebep olur. Örneğin yapı, bir yamaç veya dere yatağı
gibi yerlere konumlandırılmışsa bu, yapının su baskınlarından daha fazla zarar görmesini
etkiler.
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2.1.2. Zemin Özellikleri
Yapı, mukavemeti düşük bir zemine oturtulmuşsa veya zemin homojen olmayan bir özellikte
ise zamanla yapıda dönme, farklı oturma gibi bazı bozulmalar meydana gelebilir. Eğer zemin
homojen bir yapıda değilse bu durumda yapıda çatlaklar oluşur. Çatlakların yapıdaki yerlerine
ve doğrultularına bakarak bozulma sebebinin zemin yapısından kaynaklı olup olmadığını
anlayabiliriz. Örneğin; yapının oturduğu zeminin yanları sağlam olup yapının orta kısmı gevşek
zeminden oluşuyorsa, bu durumda yapıda pencere ve kapı boşluklarının kenarlarında 45
derecelik açı ile çatlaklar oluşur. Eğer yapının oturduğu zeminin sadece orta kısmı sağlam
zemin, yanları gevşek zeminden oluşuyorsa bu durumda yapıdaki çatlaklar aşağıdan yukarı
doğru açılarak oluşmuş çatlaklar olurlar.
2.1.3. Strüktür Tasarımındaki Hatalar
Yapılar ilk tasarlanırken taşıyıcı sistemleri iyi boyutlandırılamazsa, yapıda ciddi hasarlara
neden olabilir. Örneğin; duvar, ayak, payanda gibi dikey taşıyıcı elemanların üzerine gelecek
yatay ve dikey yükleri taşıyabilecek kesitlerde yapılmamışsa, taşıyacağı yüke göre bir duvarın
kesitinin yetersiz kalması, payandaların yetersiz kalmasıyla kemer, kubbe ve tonozlarda
meydana gelen açılmaların olması ve hatta sistemin yıkılması, temellerin yetersiz kesitte
olmasıyla duvarlarda, taşıyıcılarda çatlamalara ve düşeyden ayrılmalara sebep olabilir.
2.1.4. Hatalı Malzeme Kullanımı
Yapılarda kullanılan malzemenin niteliğinin iyi olmaması yapılardaki bozulmaları
hızlandırmaktadır. Kullanılan taşların yapısal olarak dayanıklı olmaması, taşların içinde kil
veya başka yabancı maddelerin bulunması durumunda taşın hızlı aşınmasına ve o tabaka ya da
damardan ayrılıp kopmasına sebep olmaktadır.
2.1.5. Kötü İşçilik ve Detay Kullanımı
Yapıyı oluşturan elemanlarda uygun malzeme ve teknik uygulanmadığı zaman dayanımları
düşük olur. Taş yapılarda blokları birleştirmek için kullanılan metal kenetler veya mil gibi
teknik malzemeler korozyona uğrayabildikleri için iyi izole edilmeleri gerekmektedir. Aksi
takdirde, derzlerden içeri giren suyla beraber paslanmaya uğrayan metal parçaların hacminde
artış gerçekleşir ve artan hacimle beraber iç gerilmeden kaynaklı birleştirme yerlerinden yapıda
çatlaklar oluşturur. Bu çatlaklara müdahale edilmediğinde çatlaklar büyür ve parçalanmaya
gitmektedir.
2.2. Dış Nedenler
2.2.1. Uzun Süreli Doğal Etkenler
Yapılar yıllar içinde doğanın farklı etkileri altında kalınca yıpranır ve müdahale edilmediği
zaman ciddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin; mevsim geçişlerinden kaynaklanan sıcaklık
farkından dolayı yapılarda genleşme sonucu malzemede çözülme, suyun kapiler hareketinden
dolayı duvar yüzeylerinin nemlenip yoğuşma sonucu oluşan çiçeklenme-tuzlanma, yağışlardan
sonra suyun hızla uzaklaştırılmamasından kaynaklı yosunlaşma, rüzgârla birlikte duvar
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oyuklarına, çatılara ve derzlere yerleşen tohumlarla oluşan bitkilenme-ağaçlanma, deniz suyu
etkisi ile kıyı yapılarında çürüme, yeraltı veya zemin suları etkisiyle temel zeminin etkilenmesi
vb. etkilerle yapı ciddi hasarlar görebilir.
2.2.2. Doğal Afetler
Ne zaman meydana geleceği önceden kestirilemeyen deprem, toprak kayması, sel, tayfunkasırga ve yanardağ patlaması gibi doğal olaylar, tarihi yerlerin hasar görmesine neden
olmaktadır.
2.2.3. İnsanların Neden Olduğu Hasarlar
Terk, yangın-kundaklama, savaş, Vandalizm, kötü kullanım ve onarımlar, turizm, hava kirliliği,
bayındırlık etkinlikleri ve trafik gibi nedenlerle tarihi yapılar etkilenip zarar görebilirler.
3.TARSUS GELENEKSEL EVLERİNİN
TESPİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

CEPHELERİNDE

BOZULMALARIN

Bu çalışmada, Tarsus’ta bulunan ve korunması gerekli kent dokusunun bir bölümünü kapsayan
Şehit Kerim Mahallesinden 4, Cami Nur Mahallesinden 1 ve Kızılmurat Mahallesinden 5 tane
geleneksel ev ile çalışma yapılmıştır. (şekil 1-2) Çalışma alanı olarak bu mahallelerde bulunan
evler, 19.yy’ın sonu ve 20.yy’ın başlarındaki konut mimarisini yansıtması ve kentte önemli bir
yere sahip olması ve korunması gerekli kent dokusunun değerlendirilmesi açısından çalışma
alanı olarak seçilmiştir. Çalışmada kent yerleşimi içinde bulunup henüz koruma altına
alınmamış bu bölgedeki anıtsal, kültürel ve estetik değerleri tespit ederek ilerde oluşabilecek
koruma çalışmalarında kaynak olarak kullanılması hedeflenmiştir.
Yerinde gözlem ve literatür çalışmaları sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda çalışmanın
açıklayıcı ve verimli olması açısından tablolarla anlatım tercih edilmiştir. Çalışmada yerinde
gözlemlenip fotoğraflanan evler, tek tek incelenerek cephede oluşan bozulmalar tespit edilmeye
çalışılmıştır. Bunun sonucunda tabloya aktarılarak sağlıklı ve anlaşılır olması açısından
değerlendirilmiştir.
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(şekil 1) Tarsus şehir
merkezi-çalışma alanlarını
kapsayan mahalleler
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(şekil 2) Çalışma alanını
kapsayan mahallelerde bulunan
geleneksel evlerin konumları
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Yapı E.

1 No’lu Ev

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

×

×
×

×
×

×

×

×

×

×

×

×

×

Avlu duvarı
Cephe duvarı
Kapı

2.1.5

Pencere

×

Çıkma

3 No’lu Ev

ŞEHİT KERİM MAHALLESİ

2 No’lu Ev

4 No’lu Ev

×

Çıkma altı elemanı

×

Çatı

×

Avlu duvarı

×

Cephe duvarı

×

×

×

×

×

×

×

×

Pencere

×

×

×

Çıkma

×

×

Kapı

×

Çıkma altı elemanı

×

Söve

×
×

Çatı

×
×

Avlu duvarı

×

×

×

×

×

×

Pencere

×

×

×

Çıkma

×

×

×

Cephe duvarı

×

Kapı

×

×

Çıkma altı elemanı

×

Çatı

×

×

×

×

×

×

Cephe duvarı

×

×

×

×

×

Kapı

×

×

×

×

×

Pencere

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Çatı

CAMİ NUR MAHALLESİ

2.2.3

×

Çıkma altı elemanı
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2.2.2

×

Çıkma

5 No’lu Ev

2.2.1

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Avlu duvarı
Cephe duvarı

×

Kapı
Pencere

×
×

Çıkma

×

Çıkma alt elemanı

×

Çatı
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Yapı E.

6 No’lu Ev

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.2.1

×
×

×

×

×
×

×
×
×
×

2.2.2

2.2.3

Avlu duvarı
Cephe duvarı
Kapı
Pencere
Çıkma
Çıkma altı elemanı

×

Çatı

7 No’lu Ev

×

Kapı

×

Pencere

×

×
×
×

KIZILMURAT MAHALLESİ

×
×
×

×
×
×
×
×
×

×

×

×

×

×
×
×
×
×
×

×

×
×
×
×
×
×

Çıkma altı elemanı

×

Çatı
Avlu duvarı
Cephe duvarı
Kapı
Pencere

Çıkma altı elemanı
Çatı
Avlu duvarı

Kapı

×
×

Pencere
Çıkma
Çıkma altı elemanı

×

Çatı

×
×

×

Avlu duvarı
Cephe duvarı

×

Kapı
Pencere
Çıkma
Çıkma altı elemanı
Çatı
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×
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Çıkma

Cephe duvarı

10 No’lu Ev

×
×
×

Çıkma

9 No’lu Ev

×

Avlu duvarı
Cephe duvarı

8 No’lu Ev

×
×
×
×
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3.1. Şehit Kerim Mahallesi
 1 Numaralı Ev’de Cephe Bozulmaları

Tarsus’un Şehit Kerim Mahallesinde bulunan yapının avlu ve cephe duvarları yapısal olarak
dayanıklı malzeme kullanılmadığından dolayı malzemelerde bozulmalar meydana gelmiştir.
Örneğin, avlu duvarında görülen taşların zamanla aşınması, avlu ve cephe duvar derzlerinde
boşalmaların olduğu görülmektedir. Ayrıca cephede ve avluda kullanılan dayanıksız
malzemede zamanla doğal etkilerden dolayı ve kullanıcı kaynaklı çürümeler ve bozulmalar
meydana gelmiştir. Avlu duvarının üst kısmında yağmur suyunun yapıdan uzaklaştırılamaması
nedeniyle oluşan yosunlaşma, yapı cephesinde harcın dökülüp ahşap iskeletin görünmesi vb.
insanların yanlış kullanımına dayalı olarak yapıda hasarlar söz konusu olmuştur. Su borularının
aşağı kadar gelmeden yapının duvarının ortasında bitmesi duvarda suyla beraber nemlenme,
aşınma ve tuzlanma meydana getirmiştir.
 2 Numaralı Ev’de Cephe Bozulmaları

Yapıda görülen en belirgin bozulma, avlu duvarı ve cephe duvarındaki çatlaklar olarak göze
çarpar. Yapının oturduğu zeminin özelliklerine göre değerlendirildiğinde; eğer yapının
oturduğu zeminin orta kısmı sağlam zemin olup yan kısımları gevşek zeminden oluşuyorsa
yapıda zeminden başlayıp çatıya kadar gittikçe genişleyen çatlaklar oluşmaktaydı. 2 nolu
yapıda da bu özellikler görülmektedir. Yapının zeminindeki taşlar dayanıklı malzemeden
yapılmadığından taşlarda aşınma meydana gelmiştir. Ayrıca, avlu duvarı ve cephe duvarı uzun
süren doğal etkiler sonucu ve korunmadıkları için yosunlaşma, küflenme, bitkilenme, kararma
gibi etkilere maruz kalmıştır. Çatı, yapıyı yağışlara karşı koruyabilecek şekilde tasarlanmadığı
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için cephe duvarında bu bozulmalar görülür. Çıkmada, pencerelerde ve kapılarda sert ahşap
malzeme kullanılmadığı için zamanla bozulmalar meydana gelmiştir.
 3 Numaralı Ev’de Cephe Bozulmaları

Yerinde gözlemlenen yapıda avlu duvarı komple yıkılıp özgün dokusunda değildir. Cephe
özellikleri olarak yapıda ciddi bozulmalar meydana gelmiştir. Yapıda zemin yapısının homojen
olmamasından kaynaklı duvarlarda çatlaklar meydana gelmiştir. Strüktürel kaynaklı
bozulmalar olarak düşünülen yapıda, giriş kapısında yapılan kemerde bozulmalar, çatlaklar
meydana gelmiştir. Yapıda insanların yanlış kullanmalarından, uzun süreli doğal etkiler sonucu
ve korunmadıklarından cephede malzemenin dökülmesi ve ahşap malzemenin görünmesi,
pencere ve kapıda kullanılan malzemenin dayanıklı malzeme olmamasından dolayı bozulmalar
görülür. Ayrıca yapının konumundan kaynaklı da zemininde fazla yağışa maruz kaldığı görülür.
Zemin duvarında bitkilenme, yosunlaşma ve küflenme görülmüştür. İnsanların zemin kısmını
yıkıp içinde ticari hizmet amaçlı kullanıma açması da yine görülen bir diğer bozulma türüdür.

 4 Numaralı Ev’de Cephe Bozulmaları

Yapının zemin yapısının homojen olmaması ve strüktürel kaynaklı problemlerden dolayı yapı
ön cephesinden sol-arkaya doğru eğim göstermiştir ve bitişik yapıdan ayrıldığı görülmektedir.
Ayrıca yapıda zeminden kaynaklı çatlaklar olup duvarın bir kısmı yıkılmıştır. Pencere, çatı ve
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kapıda dayanıksız malzeme kullanımından kaynaklı çürümeler meydana gelmiştir. Yapının
zemini ise yağışlardan ve bu yağışların uzaklaştırılmamasından dolayı nemlenme, aşınma,
bitkilenme şeklinde kendini göstermiştir.
 5 Numaralı Ev’de Cephe Bozulmaları

Çalışmaya dâhil edilen 5 nolu ev Cami Nur mahallesinde bulunmaktadır. Yapının cephesinde
strüktürel kaynaklı çatlamalar söz konusudur. Zemin kat taştan yapılmış olup ikinci katı ahşap
karkas şeklinde yapılan yapıda kullanılan malzemenin dayanıksız ahşap malzemeden yapıldığı
için pencere ve çatıda çürümeler meydana gelmiştir. Zemin depo kapısı yenilenmiş olup
özgünlüğü ortadan kaldırılmıştır.

 6 Numaralı Ev’de Cephe Bozulmaları

Kentsel sit alanı olan Kızılmurat mahallesinde bulunan 6 nolu evin zemin katı taş malzemeden
ikinci katı ahşap karkas sistemle yapılmıştır. Zemin katında taş malzemenin aşınması ve
derzlerinin boşalması hatalı malzeme kullanıldığını gösterir. Ayrıca ikinci katında cephedeki
sıvanın dökülmesiyle ortaya çıkan ahşap malzemenin de pencerelerin, çatının çürüdüğü
söylenebilir. Cephedeki kapıların özgün yapısında olmayıp insanların ihtiyaçları doğrultusunda
yenilenmiştir.
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 7 Numaralı Ev’de Cephe Bozulmaları

Yapı, kesme taş malzemeden yapılmış olup dayanımı iyi olduğundan yapıda herhangi bir
strüktürel bozulma gözlemlenmemiştir. İncelenen diğer evlere oranla bu evde kapı ve
pencereler daha az zarar görmüş bu da zamanla etki eden doğal etmenlerden kaynaklandığını
ve buna karşın insanların kullanımıyla beraber koruma yapılmadığı için daha az yıprandıkları
söylenebilir. Çatının yapıyı yağışlardan koruyacak şekilde yapılmadığı için yapını cephesinde
küflenme, yosunlaşma görülmektedir. Yapının çıkma kısmı özgün dokusunda olmayıp
yenilendiği görülür.

 8 Numaralı Ev’de Cephe Bozulmaları

zemin

Zemin katı taştan yapılıp ikinci katı ahşap karkas sistemle yapılan yapının zemin katında
kullanılan taşlar aşınmış ve derz araları zamanla boşalmıştır. Hatalı malzeme yapının
pencerelerinde, kapılarında, cephe taşları ve çatıda kullanılmıştır. Hatalı malzemeden dolayı
yapıda zamanın doğal etkilerine karşı birçok bozulma söz konusu olmuştur. Yapı zemininde
bitkilerin çıkması yapıya zarar vermektedir. Avlu kapısı özgün olmayıp kullanıcılar tarafından
değiştirilmiştir.
 9 Numaralı Ev’de Cephe Bozulmaları
Yapı, üç katlı olarak yapılmıştır. Zemini ve birinci kat kesme taştan yapılmış olup ikinci katı
ahşap karkas sistemle yapılmıştır. Taş malzemede ciddi bir bozulma gözlemlenmeyip yapının
zemininde suyun yapıdan uzaklaştırılamamasından ötürü nemlenme ve tuzlanmaya rastlanır.
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Ayrıca yapıda korumaya yönelik herhangi bir önlem alınmadığı takdirde çok daha kötü
sonuçlar doğabilir. İkinci katında hatalı malzeme kullanımından kaynaklı sıvanın dökülmesi,
ahşap malzemenin çürümesi, çatının korunamamasından kaynaklı ahşabında çürümenin
olması göze çarpan bozulmalardır.
 10 Numaralı Ev’de Cephe Bozulmaları

Yapı, iki kattan oluşmaktadır. Zemin kat ve ikinci katında taş malzeme kullanılmıştır. zemin
kattaki taşların dayanıklılığı iyi iken 2. katta kullanılan taşlar, doğal etkiler sonucu ve herhangi
bir koruma önlemi alınmadığından ve ayrıca çatının yapıyı koruyacak şekilde
tasarlanmamasından dolayı duvar yüzeyinde aşınmalara, kararma ve küflenmeler oluşmuştur.
Bakımsız ve kullanım dışı kaldığından yapının balkon kısmında bitkilenmeye sebep olmuş ve
korumaya alınmadığı takdirde yapıda daha fazla bozulmalara sebep olacaktır.

4.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Tarihi yapıların zemin problemleri, sel baskınları, fiziksel ve kimyasal bozulmalar sonucunda
bir çoğunluğunun taşıyıcı sistemlerinde ve görüntülerinde olumsuz sonuçlar doğurduğu
görülmüştür. Çatı ve dış cephelerinde su-nem etkisi, yüzey suları, zeminden kapilarite yoluyla
yükselen sular, çatı, saçak ve oluklarda su-nem ile ilgili gerekli detayların çözülemeyişi,
ıslanmaya karşı yeterli önlemlerin alınmaması, donma-çözülme etkileri ve hava kirliliği
etkileşimi, bakımsızlık, ilgisizlik ve kötü kullanım nedeniyle bozulmaların oluştuğu çalışmada
görülmüştür. Tarihi yapıların özgünlüğüne bağlı kalarak, en az müdahaleyle çözülmesi gereken
statik problemler, yeni yöntemlerin geliştirilmesini gerektirmektedir. Aksi halde sadece
temizleme ve onarma çalışmaları ile tarihi binalar uzun süre ayakta tutulamaz.
Genel olarak Tarsus’un tarihi değerlerine bakıldığında korumaların mahalle bazlı değil de
şehrin kültürel dokusu göz önünde bulundurularak bölgesel bazlı korumaya alınmalıdır. Bu
yaklaşım Tarsus’un kent dokusunu, kimliğini daha iyi yansıtan koruma yaklaşımı olacaktır.
Tarsus’ta korunması gerekli bölgelerde tarihi yapıların çoğunluğunu konutlar oluşturmaktadır.
Bu yüzden korumanın sağlıklı sonuçlar verebilmesi açısından yapıların kullanılması en doğru
çözüm olacaktır. Bunun için, gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Örneğin,
konutlarda günümüz şartlarına uygun banyo, wc gibi eklemeler yapılması yapının
kullanılmasını daha cazip hale getirmektedir.
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İncelenen örneklerde ortak bozulma türü hatalı malzeme kullanımıyla beraber zamanla oluşan
doğal etkenler sonucu yapıda oluşan deformasyonlar(bitkilenme, küflenme, tuzlanma,
yosunlaşma, aşınma, çürüme) ve insanların neden olduğu bozulmalar söz konusu olmaktadır.
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ÖZET
Hayatın devingen döngüsü içerisinde; günlük kullandığımız mekânların mimari
gereksinimlerini de değiştirmiştir. Her ne kadar insan geçmişine kökleri ile bağlı bir varlık
olarak nesiller boyu varlığını sürdürse dahi değişimin kaçınılmaz döngüsü içerisinde yer
almıştır. İnsanlar gibi şehirler de, yapılar da bu değişimin birer parçasıdırlar. Bu nedenle
kentlerin kurulduğu tarihi çekirdeklerde geleneksel doku içerisinde modern bir yapının inşa
edilmesi ya da bir parçasını kaybetmiş bir anıtsal yapının çağdaş ekler kullanılarak onarılması
kaçınılmaz ve aynı zamanda yerinde bir hareket olmuştur.
Tarihi çevrede modern malzeme kullanımı, biçimsel, duyarlı, karşıtlığı vurgulayan dinamik bir
uyum içerisinde olabileceği gibi, uyumu reddeden bir tutum da sergileyebilir. Ancak, tasarımı
yönlendiren daima geleneksel yapı ya da doku olmuştur. Geleneksel bir yapının tarihi
dönemine, yapım biçimi ve malzemesine saygılı davranmak ve onları vurgulamak, o yapının;
belgesel, estetik ve mimari değerinin anlaşılmasına olanak sağlamıştır.
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Bu bağlamda tarihi yapılarda gerçekleştirilecek müdahaleler dikkatlice düşünülerek
belirlenmeli, malzemenin tarihi yapı ile yarışmayacak, yapının tarihi kimliğine zarar
vermeyecek ve geri döndürülebilir nitelikte olması gerekmiştir. Tarihi çevreler içerisinde
tasarlanacak yeni mekânın geleneksel yapı ile kurduğu ilişki; özgün yapının tarihsel, mimari,
teknik özelliklerine ve bulunduğu alanın dokusu, yapısı ile bağlamsal niteliğine göre
çeşitlenmekle birlikte yine de uygulanan çağdaş eklerde ağırlıklı olarak; cam ve çeliğin
kullanıldığı gözlemlenmektedir.
Camın şeffaf yapısı ile geleneksel yapının önüne geçmemesi, yine camın yansıtıcılığı
kullanılarak geleneksel bir doku algılanabilirliğini arttırılması, çeliğin tekrar sökülebilir veya
çeşitli biçimlerde tasarlanabilir olmasının sağladığı esneklik, bu iki malzemenin tercih
gerekçeleri olmuştur. Bu çalışmada; geleneksel doku ve yapılarda, arkeolojik alanlarda sıklıkla
kullanılan cam ve çeliğin; Dünya’dan ve Türkiye’den örnekleri incelenmiştir. Bu inceleme ile
türlerine göre tarihi çevre ve yapıların korunmasında cam ve çeliğin çağdaş ek olarak kullanıma
ölçütlerinin çıkartılması ve yeni önerilerin getirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Cam, Çelik, Tarihi Dokuda Yeni Yapı, Çağdaş Ek, Koruma.

ABSTRACT
In the dynamic cycle of life; it has changed the architectural requirements of the spaces we use
daily. Although human beings have survived for generations as a being that is rooted in their
past, they have taken part in the inevitable cycle of change. Like people, cities and buildings
are also part of this change. For this reason, it has been an inevitable and at the same time
appropriate action to build a modern structure within the traditional texture in the historical
cores where cities were established, or to restore a monumental structure that has lost a part by
using contemporary additions.
The use of modern materials in the historical environment can be in a formal, sensitive, dynamic
harmony that emphasizes contrast, as well as an attitude that rejects harmony. However,
traditional structure or texture has always been driving the design. To respect and emphasize
the historical period, construction method and material of a traditional building; The
documentary made it possible to understand its aesthetic and architectural value.
In this context, the interventions to be made in the historical buildings should be carefully
considered, the material should not compete with the historical structure, do not damage the
historical identity of the building and be recyclable. The relationship of the new space to be
designed in historical environments with the traditional structure; Although it diversifies
according to the historical, architectural, technical features of the original building and the
texture, structure and contextual characteristics of the area where it is located, it is still mainly
applied in contemporary annexes; It is observed that glass and steel are used.
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The flexibility provided by the transparent structure of glass that does not preclude the
traditional structure, the perceptibility of a traditional texture by using the reflectivity of the
glass, and the fact that the steel can be removed or designed in various ways are the reasons for
the preference of these two materials. In this study; glass and steel, which are frequently used
in traditional textures and structures, in archaeological sites; Examples from the world and
Turkey were examined. With this examination, it is aimed to determine the criteria for the
contemporary use of glass and steel in the protection of the historical environment and
structures according to their types and to make new suggestions.
Keywords: Glass, Steel, New Building in Historical Texture, Contemporary Supplement,
Conservation.

GİRİŞ
Tarihi yapılar geçmişimize ışık tutan ve geçmişi yansıtan ve bugünümüzü geleceğe taşıyacak
eserlerdirler. Yıllar boyunca insanoğlu tarihten ders alarak bilgilerinin üzerine bilgi katarak
ilerlemişlerdir. Geçmiş yapıları koruma altına almak için tüzükler ve kanunlar çıkarmışlardır.
Tarihi alan ve yapıların korunması ve zarar görmemesi adına önlemler alınmıştır.
Çağımızda da restorasyonda büyük bir titizlikle devam etmektedir. İster koruma çalışmalarında,
ister tarihi çevrede yeni yapı tasarımında, çalışmaları tasarımı yönlendiren daima geleneksel
yapı ve tarihi doku olmuştur. Bu dokuların izlerini kaybetmemesi için tekil yapı
restorasyonunda; yapı malzemesi ile uyumu, geleneksel dokular ve arkeolojik alanlarda da doku
bütünlüğünün yerine konulacak yapı malzemesinin dokuya zarar vermeyen ve tarihi yapı ve
mekânı gölgede bırakmayacak şekilde yeni yapı ,ek yapılması ve arkeolojik alanı koruma altına
almak amaçlanmıştır. Bu nedenle cam ve çeliğin ayırt edici özellikleri dikkate alındığında
koruma alanında daha çok tercih edilen malzemeler olmuştur.
Camın şeffaf yapısı ile geleneksel yapının önüne geçmemesi, yine camın yansıtıcılığı
kullanılarak geleneksel bir doku algılanabilirliğini arttırılması, çeliğin tekrar sökülebilir veya
çeşitli biçimlerde tasarlanabilir olmasının sağladığı esneklik, bu iki malzemenin tercih
gerekçeleri olmuştur. Bu nedenle ayırt edilebilir ve sürdürülebilir modern malzeme olarak
genellikle cam ve çelik kullanımı sıklıkla karşımıza çıkmıştır. Bu çalışmada; cam ve çeliğin
farklı ölçek ve nitelikteki korunacak alanlardaki kullanım biçimleri incelenmiş ve Dünya’dan
ve Türkiye örnekleri üzerinden cam ve çeliğin çağdaş ek olarak kullanıma ölçütlerinin
çıkartılması ve yeni önerilerin getirilmesi amaçlanmıştır.
Yeni yapılacak ek, çatı veya önceki halinden bir bölümünü kaybetmiş olan anıtsal yapılarda,
sivil mimari yapılarda ve arkeolojik alanlarda yapının uygulama biçimlerinin çağdaş
malzemeyle eskiyi koruyarak koruma yapıldığında sıklıkla cam ve çeliğin özelliklerinden
yararlanılarak çağdaş yapı malzemesi olarak kullanıldığı görülmektedir.
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KORUMADA CAM VE ÇELİĞİN ÇAĞDAŞ KULLANIMININ ÖRNEKLER
ÜZERİNDEN İNCLENMESİ
Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasında son yıllarda en çok tercih edilen yapıyı kullanarak
ve işlek hale getirerek bir nevi yapıyı sahiplendirerek yapının korunmasını sağlamak olmuştur.
Günümüzde restorasyonu yapılacak yapı öncelikle işlev yüklenerek ihtiyaç programı
oluşturularak ihtiyaca uygun restore edilir. Restore edilecek yapı yapının bulunduğu konumu
itibari ile kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun işlev yüklenmesi ile sahiplenilmesi artar.
Böylelikle yapıyı daha uzun yıllara taşıma olanağı artar.

2.

Yapılara yeni işlevler verirken, günümüz ihtiyaçlarını karşılayan yeni yapı malzemelerinin
kullanımı gerekmektedir. Bu konuda uluslar arası tüzüklerden yararlanılmakta; yapılara verilen
yeni işlevler malzeme seçimi bilimsel yollarla belirlenmektedir. Tarihi yapıların korunması ve
restorasyonu hakkında uluslararası birçok tüzük ve yönetmelikler vardır. Bunlardan bir tanesi
de Venedik, Washington ve Icomos Tüzüğüdür. Bu tüzüklerle tarihi yapılarda çağdaş
malzemenin kullanım ilkeleri müdahale ölçülerin de korumanın yapılmasını göstermiştir.
Venedik Tüzüğü Madde 10’a göre “Geleneksel tekniklerin yetersiz kaldığı yerlerde, koruma ve
inşa için bilimsel verilerle ve deneylerle geçerliliği saptanmış herhangi çağdaş bir teknik
kullanılarak kültür varlığı sağlamlaştırılabilir.” Strüktürel anlamda güçlendirme yapılarak
geleneksel yapının sürekliliğinin sağlanması için yapılacak sağlamlaştırma müdahalelerinin
yapılabileceğini belirtmiştir.
Icomos Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü 1999 Koruma İlkeleri, ikinci maddesi “Geleneksel
yapılara, yapı gruplarına ve yerleşmelere yapılacak çağdaş müdahaleler onların kültürel
değerlerine ve geleneksel karakterlerine saygı göstermelidir” der.
Aynı tüzüğün Uygulama İlkeleri dördüncü maddesinde ise “Malzeme ve mimari öğelerin
değiştirilmesi, yenilenmesi: Çağdaş kullanım isteklerinin kabul edilebilir değişimler bütünün
genel ifadesine uyumlu, görünüş, doku ve biçim yönünden aykırı olmayan malzemelerle
yapılmalı; yapı malzemelerin birbiriyle uyumuna özen gösterilmelidir” şeklindedir. Tarihe
saygılı ve yapıyı gölgede bırakmayacak malzemelerle ele alınmasının gerektiğini ifade eder.
Washington Tüzüğü şöyle demektedir: “ Çevreyle uyumlu çağdaş öğelerin katılımı bir alanın
zenginleşmesine katkıda bulunabileceğinden, engellenmemelidir “ (Madde 10). Tarihi çevreye
katılan çağdaş mimari öğeler alanın değerlerine ve ortama saygılı olmalıdır. Çağdaş mimari
kentsel sürekliliği yeniden canlandırarak, şehrin estetik yönden zenginleşmesine katkıda
bulunabilir. Mekânsal, görsel, soyut ve işlevsel yönden uygun mimari müdahalelerin temelinde
tarihi değerlere, düzenlere ve katmanlara saygı olmalıdır.
“Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları 660 no’lu İlke Kararı
ile yapının yaşamını sürdürmeyi amaçlayan, tasarımda, malzemede, strüktürde ve mimari
öğelerde değişiklik gerektiren müdahalelerdir’’diye tüzük yönetmelik ve ilkelerden
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bahsedebiliriz. Bu ilke kararında yapının kendi özelliklerini koruyarak ve yapıya zarar
vermeden yapının ileriye dönük ayakta kalmasını sağlayacak şekilde restorasyonunun
yapılması ve yıpranmış, dökülmüş, iklimsel koşullar nedeniyle tahrip olan yerlerin en uygun
malzemeyle eskiye saygılı bir şekilde restore edilmesini ele alır.
Anıtsal ve sivil mimari de cam ve çeliğin kullanımı restorasyonda büyük önem taşır. Çeliğin
hafif, dayanıklı olması ve tasarım da kolay şekil verilebilmesinden dolayı, yapı üzerinde fazla
ağırlık yapmaması; anıtsal yapı ve sivil mimaride kullanılmayan yapı malzemesi olduğundan
kolay ayırt edilebilir bir malzeme olarak tercih edilir. Strüktürel olarak tarihi yapı da
güçlendirme ve yeni ek yapılacak kısımlarda daha fazla kullanıldığı görülmektedir. Camın
şeffaf olup tarihi yapının önüne geçmeyecek bir yapı malzemesi olması özelliğinden yapıların
eksilen bölüm ve cephelerinde kullanımı tercih edilir.

2.1.Anıtsal Yapı Cam ve Çeliğin Kullanımı
Anıtsal mimariler yeniden işlevlendirildiğinde kapasitesinin arttırılması ve kullanım
çeşitliliğinden ötürü yanına yapılacak ek giriş, ek bina, ek bölmelerle yapıya zarar vermeden ve
yapının eski görünüşünün önüne geçilmeden malzeme farklılıklarıyla yapılarak koruma altına
alındığı gözlemlenmektedir.
2.1.1-Alman Tarih Müzesi ve Çağdaş Ek Yapısı
Alman Tarih Müzesi yapısına yapılan çağdaş eklerin arazi ve çevresi ile ilişkileri, eklerin ve ek
yapının estetik ve yapısal ilişkileri değerlendirilmiştir. Günümüzde Alman Tarih Müzesi olarak
kullanılan tarihi yapı Arsenal, Joahn Arnold Nering, Martin Grünberg ve Andreas Schlüter
tarafından 18. yy başlangıcında Barok tarzında yapılmıştır. Prusya mimarisinin egemen olduğu
kentsel çevrede, 2. Dünya Savaşı’nda çok ciddi hasar görmüş olan yapı 1949 ve 1965 yılları
arasında yeniden inşa edilmiştir.
Tarihi yapının ayrıntılı cephe özelliklerine karşın yeni yapıda kullanılan malzeme ve tasarım
oldukça sadedir. Ancak söz konusu sadelik, malzeme türü ve rengi ile zıtlıktan kaynaklanan bir
uyumun yakalanmasına olanak sağlamıştır. Ek yapı kullanılan çelik ve cam malzemeyle şeffaf,
daha esnek ve yapıyı gölgede bırakmayan tasarımla yapılmıştır.
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Resim-2.1.a(Alman Tarih Müze’si ve Ek Yapısı arasında kalan dar sokak)Resim2.1.bAlman
Tarih Müzesi İç Mekân Örtüsü (Berlin) (www.yapidergisi.com)
Tarihi yapının içerisinde avlunun üzeri örtülerek iklim koşullarından dolayı yapıda oluşacak
bozunmalardan korumak ve oturma alanlarının oluşması için şeffaf bir örtü ile çelik strüktürün
geniş açıklığını hafif bir malzemeyle geçecek şekilde örtülerek yapının görünümünü
kapatmadan yapının iç kısmında da her mevsim oturulabilir bir alan oluşturularak korunması
sağlanmıştır.
2.1.2. Bombay Sapphire Damıtma Merkezi
Bombay Sapphire Damıtma Merkezi Heatherwick Studio tarafından 2014 yılında
tamamlanmış. Ünlü mimarlık grubu, 16. Yüzyılda mısır değirmeni olarak kullanılan kırka
yakın terk edilmiş harabe binayı restore ederek, 20 dönümlük arazi üzerine yeni bir
distilasyon merkezi inşa edilmiştir. İngiltere’nin Laverstoke Köyü’nde bir dere üzerine
kurulu olan yapı, derenin akışına göre yer almış binalardan oluşuyor. Kırka yakın binanın
her birinin damıtma işleminde farklı bir görevi var.
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Resim-2.2Bombay Sapphire Damıtma Merkezi
(www.arkitektuel.com)
Biri diğerinden daha büyük olan iki seranın içerisinde yapay iklimlendirme sistemleri ile
farklı iki iklim tipi oluşturulmuş durumda. Nispeten daha küçük olan serada tropik bir iklim
yaratılmışken, büyük olan serada ise Akdeniz iklimi yaratılmış. Cam seraların damıtma
işleminde herhangi bir görevi yok. Bu şeffaf mekân, bu merkeze gelen ziyaretçilerin Bombay
Sapphire’ın içinde kullanılan bitkileri gözlemleyebilmesi için üretilmiş. Dolayısıyla yalnızca
bir sergi işlevi taşıyor. Eski mekânın yanında çağdaş malzemelerle yeni bir ek yapılarak daha
dikkat çekici bir görünüm verirken, doluluk ve şeffaflık ilkelerini gözlemliyoruz.

Resim-2.3 Bombay Sapphire Damıtma Merkezi
2.1.3 Sille Subaşı Hamamı
Ülkemizde Konya Sille’de bulunan Subaşı Hamamı Sille’de geçmişten günümüze kadar
ulaşabilmiş 2 hamamdan biridir.1800’lü yılların sonlarında yapıldığı bilinmektedir. Hamam
restorasyondan önce metruk bir vaziyette idi. Sille merkezde bulunan Subaşı odun ateşi ile
ısınan hamam Sille halkı ve çevre köyler için de hizmet vermekteymiş. Sille Subaşı Hamamı
2017 yeniden restore edilmeye başlanmıştır. Mülkiyeti Selçuklu Belediyesi’ne ait olan hamam
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günümüzde müze olarak kullanılmaktadır. Cam ve çelik ek yapının giriş kısmında yapılarak
yapının giriş kısmını tanımlamış yapının dış cephesinde kullanılan taş tuğla malzemesinin de
önüne geçmeyecek şekilde yapılmıştır.

Resim-2.4Sille Subaşı Hamamı
2.1.4 Sağlık Merkezine Şato Eklentisi
Fransa’da Bacouel-sur-Selle Kasabası’nda yer alan tarihi bir bina birkaç kez dönüşüm
geçirdikten sonra büyük bir yenileme sürecinden geçmişti. Eski bir şato olan yapı şu anda ise
zihinsel engelli yaşlı hastalar için sağlık merkezi olarak kullanılmaktadır.17 hastaya hizmet
verebilen tarihi yapıda dolaşım alanları yetersiz olduğu için binaya ek bir yapının
tasarlanmasına karar verilmiş. Chartier Dalix Architectes eski bir şato olan yapıda geleneksel
mimarinin izlerini devam ettirmek ve eklenen alanların hastalar tarafından küçük bir gezinti
rotası olarak kullanılabilmesi için cam ve çelikten oluşan bir merdivenle içeriden de her kata
ulaşabileceği dışarıyı rahatlıkla izleyebilecekleri bir mekân oluşturmuşlardır.

Resim-2.5 Zihinsel engelli hastalar için kullanılan sağlık merkezi(Fransa)

Proceedings Book

120

www.aegeanconference.com

INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM
ON INNOVATION TECHNOLOGIES & ENGINEERING-III
March 12-13, 2021

2.2.Sivil Mimaride Cam ve Çeliğin Kullanımı
Sivil mimaride cam ve çeliğin kullanımı genel olarak yapının kullanılamayacak bölümlerinin
veya ahşap olup yanan yerlerin tekrardan işlevlendirilerek kullanılacak duruma getirilmesini
sağlamıştır. Cam ve çelik malzemeler kullanılarak eski halinin yeni haliyle ayırt edilebilmesini
sağlar.
2.2.1. Çiftlik Evi (Çin)
Çin’in Yichang kentinde bir dağ köyünde içinde yer alan çiftlik evi yeniden Çin Sanat
Akademisi Tasarım Enstitüsü tarafından yeniden restore edilerek daha fazla ön plana
çıkarılması sağlanarak konuk evine dönüştürülmüştür. Taş duvarla korunarak duvarların
ağırlığını taşıyamayan ve yapısı bozulan ahşap çerçeve yerine çelik çerçeveler ile strüktürel
destek sağlanmıştır yapı daha fazla ön plana çıkarılmıştır. Evin girişi olarak hizmet veren büyük
cam ve çelik yapı tarafından bağlanan iki ayrı yapıyı birbirine bağlamış.

Resim-2.6 Çiftlik Evi Planı (Çin) (archidaily.com.tr)
Zemin kat açık planlı salon ve mutfaktan oluşurken üst katta 4 adet yatak odası yapılarak
tasarlanmıştır. Çağdaş ekle tarihi yapının daha çok vurgulanması ve sürdürülebilirliğinin
arttırılması sağlanmıştır. Yapı eski özelliklerini kaybetmeden günümüz koşullarında
ihtiyaçların karşılanabildiği bir tasarım ile restore edildiği gözlemlenmektedir.
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Resim-2.7 Çiftlik Evi (Çin) (archidaily.com.tr)

Resim-2.8 Çiftlik Evi (Çin) (archidaily.com.tr)
2.2.2. İzmir Agora Müze Evi
19. yüzyıllarda yapılan 2 tarihi evin arasında yapılan binaya yıkılan girişin 2 binayı cam bir
cephe ile çelik konstrüksiyon ve cam cepheler kullanılarak restore edilmiştir. Cam bölme ile
yapı bütüne tamamlanmıştır.
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Resim-2.9 İzmir Agora Müze Evi

2.2.3. Menokin Evi,
1769 yılında yapılan Amerika’nın Boston eyaletinde bulunan taş, tuğla ve ahşap ile inşa edilen
bu yapı, 18. yüzyıl konut mimarisinden izler taşır. Menokin Evi’nin kalan kısımlarını
koruyarak, eksik duvarları, zeminleri ve çatının bölümlerini camla değiştiriyor. Cam, tarihi
orijinal yapı için yalnızca koruyucu bir örtü olarak değil, aynı zamanda evi hayata döndüren
ayrılmaz bir bütünün parçası olarak yeniden restore edilmiştir.

Resim-2.10 Menokin Evi, ABD

2.3.Arkeolojik Alanlarda Cam ve Çeliğin Kullanımı
Arkeolojik yapılarda yürüyüş yolları merdiven, köprü ve asansör yapılırken çelik ve cam
kullanılır. Arkeolojik alan (sit) olarak tanımlanan alanlar, KTVKYK’nın (Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu) 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında, “insanlığın
varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların yeraltında, yerüstünde ve sualtındaki
ürünleri, yaşadıkları devrin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her tür kültür
varlığının yer aldığı alanlar ve yerleşmeler” olarak tanımlanmıştır (Madran ve Özgönül).
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Arkeolojik alanlarda, yaşamış olan uygarlıkların bırakmış olduğu değişik fonksiyonlara sahip
yapılar ve kalıntılarından oluşan bir mimari varlık söz konusudur. Mevcut kalıntılar gerek tek
yapı (cami, medrese veya hamam gibi) gerekse bir kompleks ve antik bir kent bölümüne veya
bütününe ait bir veya birden çok dönemde yaşanmışlık izleri yansıtan özellikler taşımaktadırlar
(Şener, 2013).
Arkeolojik kalıntılar, kullanım dışı kalmalarıyla birlikte zaman içerisinde toprak tabakası ile
örtülmektedirler. Toprak altındaki süreçte nemli bir ortama maruz kalırlar ancak uzun zaman
içerisinde bu ortamla bir denge sağlarlar.
Arkeolojik alanlarda bilimsel kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan mimari kalıntılar ve
eserler gün yüzüne çıkarıldığı andan itibaren gerek nem kaybı, gerekse tahrip edici yeni
çevre/iklim şartlarının etkisiyle değişik ölçülerde bozulmaya uğrayarak çeşitli derecelerde
konservasyon ve restorasyon müdahalelerine ihtiyaç duymaktadır. Bu müdahalelerden sonra
oradaki alanı koruma altına alıp iklim koşullarından ve diğer müdahalelerden korumak için bir
takım eklemelerle düzenleme yapılmaktadır.
Arkeolojik alanlarda cam ve çeliğin kullanımı genel olarak üst örtü, seyir terası ve asansör
eklemelerinde arkeolojik alanı turizme kazandırıp sirkülasyon alanını ve ulaşımı
kolaylaştıracak ve arkeolojik alanı kapatmayacak şekilde tasarlanılmaktadır. Koruma
örtülerinde benimsenen yönteme göre, modern malzemeli tasarımlar ile arkeolojik alan
peyzajına nötr, ancak zıtlık yaratan bir uyum arayışı olarak karşımıza çıkmaktadır. Koruma
tasarımın, bir yandan konstrüksiyon, renk ve malzeme bakımından faklı olması, arkeolojik alan
korunmasının alana saygılı bir şekilde yapılmasını sağlar.
2.3.1 Cennet ve Cehennem Mağaralarına İnşa Edilen Asansör ve Seyir Terası
Mersinin Silifke İlçesi’nde bulunan Cennet ve Cehennem Obruklarına 2020 yılında yapılan cam
ve çelik kullanılarak yapılan seyir terası ve asansör yapılmıştır. "Cennet" olarak adlandırılan 70
metre derinliğindeki obruğa asansör inşa edildi. 452 basamaklı yürüyüş yoluyla Meryem Ana
Kilisesi ne iner bu yürüyüş yolunun herkes tarafından rahatlıkla inilebilmesi için bu şekilde bir
çözüm önerisi getirilmiştir. 128 metre derinliği nedeniyle "Cehennem" olarak adlandırılan ve
kenarları içbükey olduğu için inilmesi mümkün olmayan obruğa ise seyir terası yapılmıştır,
strüktürel anlamda malzeme olarak seçilen terasın zemini aşağıda ki manzarayı kapatmayacak
şekilde camdan yapılmıştır.
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Resim-2.11 Cennet ve Cehennem Obruğu, Silifke Sağda Seyir Terası, Solda Asansör

2.3.2 Efes Antik Kenti Yamaç Evler, , İzmir, Türkiye
Yamaç Evler (Teras Evler), Efes’in merkezin de yer alan, bir mahalle olarak bulunuyor. Evlerin
ilk yapıldığı zamanlar Bizans’ın en elit kesiminin tercih mekânı olduğu için her konut 400-950
metrekarelik alan olarak yapılmıştır. Evlerin yerleri mozaik, duvarları fresklerle süslü olarak
yapılmış olması iç mimarinin en eski örneklerinden birinin de olmasını sağlıyor. Yapımında
yazın serin, kışın ılık tutan inşaat malzemeleri kullanılmış, yerden ısıtmalı merkezi bir sistem
uygulanmıştır. Yamaç Evleri gezerken yapıların korunması için camdan basamaklar ve
köprüler inşa edilmiş. Bergama Z yapısı, Yamaç Ev-2 için tasarlanmış koruma çatısının yan
yüzeyleri rüzgâra dayanımlı bir malzeme olan, leksan lamellerle kapatılmış ön gerilimli çelik
strüktürlü bir sistemle uygulanmıştır böylelikle geniş açıklıklar kolay bir şekilde geçilmiştir.

Resim-2.12 Bergama Z yapısı, Yamaç Ev 2 için Tasarlanmış Koruma Çatısı ve Camdan
Basamaklar ve Köprüler
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2.3.3 Çatalhöyük Güney Koruma Örtüsü
Neolitik Dönem’e ait en eski yerleşimlerden bir tanesi olarak tanımlanan Çatalhöyük, ilk ev
mimarisi, ilk manzara resmi, ana tanrıça kültü gibi özgün buluntuları ve inanç eserleri ile
insanlık tarihine ışık tutmaktadır. 16 katman ev mimarisinden oluşur. Çatalhöyük, 1958
tarihinde keşfedilmiştir. Neolitik Kent Çatalhöyük’te ilk buluntular MÖ.7400 yıllarına
tarihlenmektedir. Kent, medeniyetin ve ziraatın temellerini anlamamızda uluslararası anahtar
olarak tanımlanmaktadır. Çatalhöyük 2012 yılı itibarı ile UNESCO Dünya Miras Listesi’ne
dâhil edilmiştir. Güney kısmında bulunan alanın iklimsel koşullardan etkilenmemesi için
strüktürel anlamda uzay kafes sistemi yapılmıştır. Kaplaması olarak ise polyester, polikarbonat
levha kullanılmıştır.

Resim-2.13 Çatalhöyük Güney Koruma Örtüsü Konya, Türkiye

2.3.4 Zeugma Antik Kenti, Gaziantep
Tarihte Büyük İskender'in generallerinden Birinci Selevkos Nikator, milattan önce 300 yılında
Büyük İskender'in Fırat Nehri'ni geçtiği yerde Selevkeia Euphrates adını taşıyan bir şehir
kurmuştur. Bu şehrin karşı tarafına ise eşi Apama'nın adını alan ikinci bir şehir inşa edilmiştir.
Bu iki şehir daha sonra bir köprü yaptırılarak birbirine bağlanmıştır. Şehir, milattan önce 31
yılından başlayarak Roma'ya bağlanarak Zeugma adını almıştır. Zeugma, geçit anlamına
gelmektedir. Roma döneminde altın çağını taşıyan şehir, M.S 256 yılında Sasani Kralı Birinci
Şapur'un işgali neticesinde büyük bir yıkıma uğramıştır. Yakılıp yıkılan şehir, uğradığı bu ağır
tahribat yüzünden bir daha o eski ihtişamını yakalayamamıştır. Kazı çalışmaları sırasında
birçok yapıya ve esere ulaşılmıştır. Koruma altına alınması için üzeri çelik konstrüksiyon ve
tavanını ve yan cephelerini camla kaplayarak önlem alınmıştır.
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Resim-2.14 Zeugma Antik Kenti Üst ve Yan Cephesi Gaziantep, Türkiye

2.3.5 Göbeklitepe, Şanlıurfa
Bilinen en eski en büyük ibadet merkezidir. Bu bölgede 20 tapınak tespit edilmiş ve sadece 6
tanesi gün yüzüne çıkmıştır. İnşası M.Ö. 10000 yılına dayanır. İnşa edildikten 1000 yıl sonra
tekrardan insanlar tarafından üstü kapatılmıştır. Kazıların devam ettiği arkeolojik alanda
arkeolojik eserleri doğal koşullardan korumak için çağdaş malzemelerden tasarlanmış tente ve
çelik konstrüksiyon arkeolojik alanı koruma çatısı ve eserler arasında ziyaretçilerin
dolaşabileceği platformlar tasarlanmıştır. Estetik hem de işlevsel "Hiperbolik Paraboloid"
formda bir çerçeve oluşturulması ve bu strüktüre gerilecek membran bir örtünün oluşturulması
ile dış etkenlere karşı korunması sağlanılmıştır.

Resim-2.15 Göbeklitepe, Şanlıurfa

2.3.6 Hamar Katedrali
12. yüzyıla tarihlenen Norveç’te bulunan katedral 16. yüzyılda bir yangın geçirmiştir. Çatısının
bir bölümü ve kolonları bu yangında ciddi hasar görmüştür. Yangından sonra terk edilen yapı,
yağmur ve karın yıkıcı etkisine maruz kalmıştır. Koruma çalışmaları kapsamında kalıntıların
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ıslanma-kuruma, donma çözülme döngülerini ve rüzgâr etkisini önleyebilmek için gerektiğinde
sökülebilecek şekilde cam ve çelikten bir koruma yapısı uygulanmıştır.

Resim-2.16 Hamar Katedrali, Norveç

3.DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Koruma yaparken çağdaş malzeme kullanımı yapının önüne geçmeden ve yapının eski haline
zarar vermeden yapılmaktadır. Anıtsal yapılar, sivil mimari yapılar ve arkeolojik alanlarda
kullanılan çağdaş malzeme olarak cam ve çeliğin kullanım alanları örneklerde incelenmiştir.
Anıtsal mimari ve sivil mimaride daha çok kullanılamayacak, yok olmuş veya binaya ihtiyaç
doğrultusunda kullanılması yapılacak yeni ek ile eski yapıyı ayırt etmeyi sağlar. Arkeolojik
alanlarda kullanılan çağdaş malzemeler de genellikle arkeolojik alanı dış etkenlerden ve
iklimsel koşullardan koruyacak dış örtülerde kullanılan, yürüyüş yollarında, seyir teraslarında
kullanılan cam çelik gibi çağdaş malzemelerle koruma altına alınması sağlanmıştır.
Böylelikle çeliğin büyük açıklıkları kolay bir şekilde geçilmesi ve esnemesi yönünden kolay
şekil almasıyla strüktürel anlamda kullanılabilecek bir yapı malzemesi olması, korumada
kullanılmasının avantajlarından bazılarıdır. Camın şeffaflığı ile kullanıldığı yerde eserin
görüntüsünü kapatmaması ile daha çok tercih edilme sebebidir.
Sonuç olarak çağdaş malzemelerin korumada kullanılırken tüzük ve yönetmeliklere uygun
olarak kullanılması, tarihi yapıları yeniden canlandırılmasını ve geleceğe aktarılmasını sağlar.
Restorasyonda yapı yapıldığı dönemin izlerini taşıyarak o dönemin yapı malzemesini, iklimsel
koşullarını, strüktürünü hayat koşullarını taşıdığı gibi, çağdaş malzemelerle yapılan ek ve
restorasyon da kendi döneminden izler taşımalıdır ki yapıların sürdürülebilirliği sağlanmış
olsun.

KAYNAKLAR
1.

Özönder H, Konya Dünden Bugüne, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya, 2005.
Proceedings Book

128

www.aegeanconference.com

INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM
ON INNOVATION TECHNOLOGIES & ENGINEERING-III
March 12-13, 2021

2.
https://www.arkitera.com/haber/saglik-merkezine-sato-eklentisi/
3.
(www.arkitektuel.com)
4.
ICOMOS, (1964). Venedik Tüzüğü (1964). Web: http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/
5.
ICOMOSTR_ 0997208001496825715.pdf 25 Aralık 2018’de alınmıştır.
6.
Madran, E. ve Özgönül, N. (2011). Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması, Ankara:
7.
TMMOB Mimarlar Odası yayınları.
8.
Şener, Y.S. (2013).“Arkeolojik Alanda Yapı Malzemelerinin Korunması: Temel
Yaklaşımlar,
9.
Yöntem ve Uygulama Biçimleri”, Orhan Bingöl’e 67. Yaş Armağanı, Ankara, s.611624.
10.
Aslan, Z., (1997). “Protective Structures for the Conservation and Presentation of
11.
Archaeological Sites”, Journal of Conservation and Museum Studies, 3, 16–20.
12.
http://efestenhaberler.com/
13.
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/Eklenti/57316,catalhoyuk-neolitik-kenti-yonetimplani
14.
https://yapidergisi.com/mimar-adayi-ve-kullanicinin-gozunden-tarihi-yapilara-yonelikmudahaleler-cagdas-ekler/

Proceedings Book

129

www.aegeanconference.com

INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM
ON INNOVATION TECHNOLOGIES & ENGINEERING-III
March 12-13, 2021

AKUSTİK EMİSYON YÖNTEMİ İLE KOMPOZİTLERDEKİ HASAR TİPLERİNİN
BELİRLENMESİNE DAİR GENEL BİR BAKIŞ
DAMAGE CHARACTERIZATION IN COMPOSITES USING ACOUSTIC EMISSION: A
BRIEF OVERVİEW
Şevki Onur DORUK
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Teorisi ve Dinamiği Programı
Dokuz Eylül University, The Graduate School of Natural and Applied Sciences,
Machine Theory and Dynamics Program
ORCID ID: 0000-0002-8056-3270

Ayşe Saide SARIGÜL
Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr., Dokuz Eylül University, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering
ORCID ID: 0000-0002-3212-867X

ÖZET
Kompozit malzemeler sahip oldukları yüksek mukavemet ve rijitlik gibi özellikleri, hafiflik gibi
bir karakteristikle birleştirdiklerinden birçok mühendislik uygulamasında tercih
edilmektedirler. Bununla birlikte sahip oldukları kompleks hasar mekaniği, bu malzemelerin
kullanıldığı güvenlik tehlikesi taşıyan uygulamalarda yüksek bakım masraflarına ve
fonksiyonel güvenlik endişelerine sebep olmaktadır. Kompozitlerdeki karmaşık hasar
mekanizmalarına örnek olarak, karbon fiber takviyeli plastiklerde görülebilen matris kırığı,
delaminasyon ve fiber kopması gibi farklı hasar tipleri gösterilebilir. Uygulama tipine göre bu
hasarlardan bazıları ciddi olumsuz sonuçlar doğurabileceğinden, yapıda oluşmakta olan hasarın
tipini oluşumu esnasında belirleyebilmek ciddi önem arz etmektedir. Bu ihtiyacı karşılamak
üzere yapısal durum izleme sistemleri içerisinde kullanılan yöntemler arasında Akustik
Emisyon (AE) yöntemi, hasarı gerçek zamanlı ve yerinde tespite imkan veren pasif yapısı
gereği dikkat çekmektedir. Buna karşın AE yönteminde, ölçülen sinyalin içinde hasarın
kaynağına dair izleri bulabilmek, bu yöntemin asıl zorluklarındandır. Ayrıca, kaynaktan çıkan
dalganın formunun yayılım esnasında değişikliğe uğraması analizi zorlaştıran bir başka
unsurdur. Literatürde, AE sinyalinin analizi ile ilgili farklı teknikler bulunmaktadır. Bunun
yanında, hasar tiplerinin belirlenmesi bir sınıflandırma problemi olduğundan, son yıllarda resim
ve konuşma sınıflandırma konularında çitayı oldukça yükselten derin öğrenme metotları da AE
sinyal analizinde kullanılmak üzere ciddi bir potansiyel barındırmaktadır. Bu bildiride, AE
yönteminin altyapısı, literatürdeki çalışmalar ile birlikte ortaya konulmuştur. Ayrıca, derin
öğrenmenin AE yöntemine uygulanmasında başarılı sonuçlar veren konvolüsyonel sinir ağları,
kompozitlerdeki hasar modlarının sınıflandırılması bağlamında ayrıntılandırılarak
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Akustik Emisyon, Derin Öğrenme, Hasar, Kompozit.
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ABSTRACT
Composites offer high strength and stiffness with lightweight, making them attractive for
different engineering applications. However, complex fracture mechanics of the composites is
leading high maintenance costs and safety concerns especially in safety-critical applications.
Different damage modes such as delamination, matrix cracking and fiber breakage in carbon
fiber reinforced polymers indicate complex damage mechanisms in composites. Some of these
damage modes may cause critical failures on applications. Therefore, it is important to detect
and identify damage modes at the moment of damage. Acoustic Emission (AE) is a promising
method used in structural health monitoring systems, because of its passive nature enabling real
time and in-situ monitoring. The main challenge of using AE more widely is the difficulty of
finding damage-specific signatures in a measured signal. The change in a waveform during the
propagation is another parameter contributing to the difficulty of analysis. Various techniques
have been suggested in literature to find damage specific signatures in AE signal. On the other
hand, deep learning methods which improved the state-of-the-art in image and speech
classification tasks in recent years, have potential to be used in AE analysis, since damage
characterization is a classification problem. In this study, the theoretical background and some
of the findings of past studies regarding AE damage characterization problem are presented.
Furthermore, convolutional neural networks and its application on AE are reviewed in detail as
an example of application of deep learning in AE.
Keywords: Acoustic Emission, Composite, Damage, Deep Learning.

GİRİŞ
Kompozit malzemeler yüksek mukavemet ve rijitliği hafiflik gibi bir karakteristikle
birleştirdiklerinden birçok mühendislik uygulamasında tercih edilmektedir. Sivil havacılık
endüstrisinde kullanılan son jenerasyon uçaklarda, uçak gövdesinin %50’si kompozit
malzemelerden oluşmaktadır [1]. Ayrıca rüzgar türbinleri gibi büyük ölçekli yapılarda hafiflik
ve üstün mekanik özellikleri nedeniyle yine kompozit malzemeler tercih edilmektedir. Mekanik
özelliklerinin yanında, kompozitler yüksek kimyasal dayanıma ve korozyon direncine sahip
olduklarından, boru hatlarında ve basınçlı kaplar gibi uygulamalarda da her geçen gün metalik
malzemelerin yerini almaktadır.
Kompozit malzemeler yukarıda bahsedilen özelliklerine karşın sahip oldukları kompleks hasar
mekaniği nedeniyle, kullanıldıkları uygulamalarda bakım masraflarını ve fonksiyonel güvenlik
endişelerini de beraberinde getirmektedir. Karbon fiber takviyeli polimerlerde görülen matris
kırığı, fiber kopması ve delaminasyon gibi farklı hasar modları bahsedilen kompleks hasar
mekaniğine örnek gösterilebilir. Geleneksel metalik malzemelerin aksine kompozitlerdeki
hasar mekaniğinin fiziği, tasarım esnekliği ve kompleks ortotropik yapı nedeniyle
genelleştirilmesi güç bir konumdadır. Uygulama tipine göre bu hasar modlarının bazıları ciddi
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olumsuz sonuçlar doğurabileceğinden, yapıda oluşmakta olan hasarın tipini, hasarın oluşumu
esnasında belirleyebilmek önem kazanmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için güvenilir yapısal
durum izleme sistemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.
Yapısal durum izleme sistemleri, yapının veya mekanik bir sistemin sensörler yardımıyla
gözlenmesi, sensörlerden alınan ölçümlerin istatistiksel yöntemler kullanılarak
değerlendirilmesi ve sonuçta hasara ve yapının kalan ömrüne dair çıkarımlar yapılması gibi
aşamaları kapsamaktadır [2]. Güvenilir yapısal durum izleme sistemleri; hasar oluşumu, hasarın
konumu ve hasarın tipi gibi farklı problemleri çözebilmelidir [3]. Yapısal durum izleme
sistemlerinde kullanılan yöntemler arasında akustik emisyon yöntemi, hasarı gerçek zamanlı ve
yerinde tespite imkan veren pasif yapısı gereği dikkat çekmektedir.
Akustik emisyon yöntemi aynı isimli akustik emisyon fenomenine dayanmaktadır. Kuvvete
maruz kalan yapıda oluşan gerilmeler sonucu, yapının içindeki gerinim enerjisi hasarın
bulunduğu noktadan elastik dalgalar olarak yayınır. Akustik emisyon yönteminde, hasar sonucu
oluşan elastik dalgalar, yüzeyde konumlandırılan hassasiyeti yüksek sensörler ile ölçülür ve
alınan ölçümler analiz edilerek yapıda oluşan hasara dair bilgi edinilir. Bu yöntemin asıl
zorluğu; sinyal içindeki hasara dair izleri bulabilme problemidir. Ayrıca kaynağından çıkan
elastik dalgaların formu, yüzeyde konumlandırılan sensörlere ulaşmadan önce değişime
uğramakta ve bunun sonucu olarak kaynağa dair bilginin bir kısmı yok olmaktadır. Atenüasyon
adı verilen bu fenomen, kompozitlerdeki ortotropik yapı gereği, çok daha güçlü bir şekilde
kendini ortaya koymaktadır. Akustik emisyon sinyalinin, kompozitlerde oluşan farklı hasar
modlarını belirlemek üzere analizi için, literatürde geçmişten bu yana farklı analiz yöntemleri
kullanılmıştır. Bunların yanında, son yıllarda resim ve ses tanıma gibi sınıflandırma
görevlerinde çok başarılı sonuçlar veren derin öğrenme metotları, farklı disiplinlerdeki
sınıflandırma problemlerinde de aktif olarak kullanılmakta ve ciddi başarılar göstermektedir
[4].
Makine öğrenmesinin bir alt kolu olan derin öğrenme, geleneksel makine öğrenmesinde
kullanılan ve verinin boyutunu düşürerek veriyi daha rafine eden özellik çıkarımını gerektirmez
[4]. Böylece özellik çıkarımını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan uzmanlık bilgisi ihtiyacını
ortadan kaldıran derin öğrenme metotları veriyi ham bir şekilde kullanmaya olanak sağlar [5].
Kompozitlerdeki farklı hasar modlarının akustik emisyon yöntemi ile belirlenmesinde ölçülen
sinyalin hasar tipleri ile ilişkilendirilmesi bir sınıflandırma problemi olduğundan, derin
öğrenme metotları da bu probleme uygulanmak üzere potansiyel teşkil etmektedir.
Bir sonraki bölümde AE yönteminin altyapısı, bu konuda çalışmalar ile birlikte sunulmuştur.

KOMPOZİT YAPI HASARLARI VE AKUSTİK EMİSYON (AE) YÖNTEMİ
Kompozit malzemeler iki veya daha fazla malzemenin bir arada kullanılmasıyla elde edilen ve
bileşenlerinin karakteristiklerini yapısına katarak özgün özelliklere sahip olan malzemelerdir.
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Birçok farklı tasarımı mevcut olmasına rağmen, kompozitler genel itibariyle fiber gibi
güçlendirici elemanların, reçine gibi matris elemanları içinde kendi formlarını koruyarak
bulunmasına dayanır. Güçlendirici elemanlar yapıya mukavemet ve rijitlik verirken, matris
elemanları yapıya asıl formunu kazandırır ve güçlendirici elemanları dış etmenlerden korur [6].
Bu heterojen yapının sonucu olarak, kompozitlerde Şekil 1’de görüldüğü gibi matris kırığı,
delaminasyon ve fiber kopması gibi farklı hasar modları ortaya çıkar.

Şekil 1. Hasarlı karbon fiber kesiti [7]

Kompozitlerdeki farklı hasar modlarını gerçek zamanlı belirleyebilmek için, akustik emisyon
yöntemi pasif yapısı gereği ideal bir yöntemdir. Bu yöntem farklı hasar mekanizmalarını tespit
edebildiği gibi; organik, metalik ve seramik matrisli farklı tipte kompozitlerde de kullanılmaya
elverişlidir [8]. Akustik emisyon yönteminde kullanılan ölçüm elemanları Şekil 2’ de
gösterilmiştir.

Şekil 2: Akustik Emisyon ölçüm elemanları

Yapıda meydana gelen gerilmeler sonucu oluşan elastik dalgalar yüzeyde konumlandırılan
yüksek hassasiyete sahip sensörler ile ölçülür. Geniş-bant tipi ve rezonant tipi sensörlerin tercihi
analiz tipine göre değişse de, genel olarak kullanımı kolay, yüksek hassasiyete sahip, rezonant
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karakteristikteki piezoelektrik elemanlardan oluşan sensörler tercih edilmektedir [8]. Sensörler,
numune üzerinde farklı şekillerde konumlandırılarak, hasar lokalizasyon problemi de akustik
emisyon ile ele alınabilmektedir. Ölçülen sinyal bir yükselticiden geçirilerek örneklenir ve
sonraki analiz işlemleri için kaydedilir.
Akustik emisyon ile kompozitlerdeki hasar karakterizasyonu, literatürde farklı yöntemler
kullanılarak incelenmiştir. Çalışmalarda, belirli tipte numuneler özel tezgahlarda belirli hasar
tiplerini tetikleyecek şekilde konumlandırılıp, eş zamanlı ölçümler alınmıştır. Ölçülen akustik
emisyon sinyalinde, hasar tiplerine özel izler aranmış, bunun için farklı sinyal parametreleri
kullanılmıştır. Akustik emisyon sinyalinin analizi tek bir sinyal parametresini ele alarak,
istatistiksel yöntemlerle farklı sinyal parametrelerini bir arada kullanarak veya sinyalin modal
içeriğine bakarak gerçekleştirilebilir [9].
Erken dönem literatür çalışmalarında, akustik emisyon sinyalinin genliği, farklı hasar
mekanizmalarını tanımlamada temel parametre olarak görülmüş ve farklı hasar modlarının
farklı genliklere neden olacağı düşünülmüştür. Bu çalışmalarda fiber kopması daha yüksek
genlikli bir sinyale sebep olurken, matris kırığının daha düşük genliklerde bir sinyale sebep
olduğu görülmüştür [10]. Buna karşın, benzer numuneler kullanan çalışmaların, birbiriyle
çelişkili sonuçlar verebildiği görülmüştür [9]. İleriki yıllarda, akustik emisyon dalga formunun
kaynaktan çıktıktan sonra aldığı yolun, sinyalin genliği ve frekansı gibi sinyal parametrelerine
etkisi incelenmiş ve genliğin yayılım mesafesi boyunca değişime uğradığı, frekansın ise
yayılım etkilerine daha az maruz kaldığı görülmüştür [11].
Yayılım sonucu akustik emisyon sinyalinin genliğinde meydana gelen azalma atenüasyon
olarak adlandırılır. Atenüasyona; geometrik yayılım, iç sürtünmeler, hız dispersiyonu ve
yapının sınırlarında bulunan ortam kayıpları gibi farklı mekanizmalar neden olmaktadır [12].
Geometrik yayılım; kaynağa yakın bölgelerde baskın rol oynar ve enerjinin küresel bir şekilde
cisim içinde yayınmasıyla genlik düşer [13]. Plaka tipi yapılarda, atenüasyon miktarı yayılım
mesafesinin karekökü ile ters orantılı olacak şekilde düşer ve bu yaklaşık birkaç santimetrelik
yayılım sonrasında 40 desibel gibi yüksek bir düşüşe sebep olur [14]. İç sürtünmeler; mikro
ölçekteki materyal etkileşimleri sonucu elastik enerjinin ısıya dönüşmesi sonucu oluşan
kayıpları tanımlar ve genelde kompozitlerde metalik malzemelere göre kendini daha baskın
gösterir [15]. Akustik emisyon kaynağına uzak mesafede baskın atenüasyon mekanizması olan
iç sürtünmeler; genliğin, yayılım uzaklığına göre eksponansiyel olarak düşmesine neden olur
ve yüksek frekanslarda önemli miktarda artar [15]. Hız dispersiyonu kaynaklı atenüasyon,
akustik emisyon sinyalinin frekans içeriğine göre değişmektedir. Yayılım hızının, farklı
frekanslarda değişmesinden ötürü, sinyal içindeki harmonikler farklı hızlarda hareket ederler.
Yayılım hızı yüksek olan harmonikler, yayıldıkça öne geçer ve yavaş olanlar arkada kalır.
Böylece Şekil 3’te burst sinyali üzerinde gösterildiği gibi sinyalin formu değişir ve genliği
azalır. Sinyalin frekans aralığı arttıkça, hız dispersiyonu kaynaklı atenüasyon artar. Sınırlardaki
ortam kayıplarında; elastik dalgalar yapıya temas halinde olan ortama yayılır ve enerji kaybına
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neden olur. Kompozitlerdeki fiber gibi güçlendirici elemanlar ile matris elemanlarının ara
yüzeylerinde yansıyan dalgalarda bu atenüasyon mekanizması görülebilir [14].

Şekil 3: Burst sinyalinin yayılımı a) Dispersif olmayan sabit dalga hızı b) Frekansa göre değişen
dalga hızı [16]

Akustik emisyon dalga formu genliğinin, yukarıda bahsedilen yayılım etkilerine açık olması
üzerine, bu etkilere daha az maruz kalan ve hasarın kaynağını daha güvenilir bir şekilde temsil
ettiği görülen frekans ortamı parametreleri, hasar karakterizasyon probleminde daha aktif bir
şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Akustik emisyon sinyalinin frekans ortamında
değerlendirildiği ilk çalışmalardan birinde karbon-epoksi bazlı malzeme içeriğine sahip
numuneler yük altında bırakılmış ve gerçek zamanlı olarak sinyalin frekans spektrumu
incelenmiştir [17]. Bu çalışmanın sonucunda, matris kırığı 90-180 kHz frekans aralığına sahip
bir dalga formuna neden olurken, fiber kopması kaynaklı akustik emisyon dalga formu 300 kHz
üzerinde bir sinyale neden olmuştur. Bir diğer çalışmada seramik-polimer malzeme içeriğine
sahip numune ele alınmış ve çekme testine tabi tutularak akustik emisyon sinyali kaydedilmiştir
[18]. Ardından sinyal Fast Fourier Transform’u kullanılarak zaman ortamından frekans
ortamına aktarılmıştır. Çalışma sonucunda fiber kopması 2 farklı testte sırasıyla 420 kHz ve
520 kHz olarak kaydedilirken, fiber matris ayrılması 100 kHz’lik bir pik frekansla kendini
göstermiştir.
Akustik emisyon sinyaline neden olan hasar girişimleri anlık olarak değişim halindedir ve
sinyal içinde farklı hasar modları bir arada gözükür. Fast Fourier Transform’u kullanılarak
sinyal frekans ortamına alındığında, farklı kaynakların bir arada oluşturduğu sinyalin frekans
spektrumu elde edilir. Bu nedenle zaman ve frekans bilgisini bir arada sunan zaman-frekans
dönüşümlerini kullanmak, kaynak hakkında daha fazla bilgi sunabilmektedir. Bu bağlamda bir
başka çalışmada, Continuous Wavelet Transform’u kullanılarak dalga formu zaman-frekans
ortamında incelenmiştir [19].
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Genlik ve frekans gibi tek bir sinyal parametresinin analiz esnasında kullanılmasının yanında,
dalga formunun dijital olarak kaydedilmesine olanak sağlayan gelişmeler sonucu, farklı sinyal
parametrelerini bir arada kullanmaya imkan veren istatiksel analizler de hasar
karakterizasyonunda aktif olarak kullanılmıştır [9], [19]. Örüntü tanıma yöntemleri olarak
geçen bu teknikler, gözetimli öğrenme ve gözetimsiz öğrenme teknikleri olarak iki gruba
ayrılabilir. Gözetimli öğrenmede, istatiksel modele verilen ve kategorisi belli olan veri setlerine
göre model kendini yapılandırır. Ardından daha önce modele sunulmamış veri ile modelin
sınıflandırma becerisi test edilir. Gözetimsiz öğrenmede ise, kurulan model herhangi bir veri
seti ile eğitime tabi tutulmadan; modelden ona sunulan veri setindeki benzer karakteristiğe sahip
verileri kümelendirmesi beklenilir. Gözetimsiz öğrenme yöntemlerinden olan k-means gibi
kümeleme teknikleri, gözetimli tekniklere veriyi sunmadan önce veriyi tanımada
kullanılabilmektedir [8]. Gözetimli öğrenme tekniklerinde ise özellik çıkarımı sonrası sinyal
içinden bir dizi parametre istatiksel modele sunulur. Bu parametrelerin seçimi ele alınan
problem ile ilgili bir uzmanlık gerektirdiği gibi, sınıflandırma esnasında verinin bir kısmının da
dikkate alınmama sorununu beraberinde getirir.
Derin öğrenme teknikleri, geleneksel örüntü tanıma tekniklerinin aksine sinyal içinden
parametre seçimini gerektirmez ve sinyali ham bir şekilde işlemeye olanak sağlar. Makine
öğrenmesinin bir alt kolu olan derin öğrenme, resim ve konuşma sınıflandırma gibi görevlerde
çitayı oldukça yükselttiği gibi, farklı disiplinlerdeki sınıflandırma görevlerinde de oldukça
başarılı sonuçlar vermektedir [4]. Derin öğrenmenin temel yapı elemanı Şekil 4’te görülen
nörondur. Nöron kendisine bağlı girdileri (x1, x2 ,.., xn), skaler değerler olan ağırlıklandırmalarla
(wk1, wk2,…, wkm) çarpar ve sonuca skaler bir değer olan bias (bk) ekler. Ardından, elde edilen
değeri aktivasyon fonksiyonundan geçirerek çıktıya (yk) non-lineer özellik kazandırmış olur.
Nöronlar, katmanlar halinde yapıda sıralanır ve kendisinden önceki katmanda bulunan nöronun
çıktısını girdi olarak alır. Yapının tamamı yapay sinir ağı olarak adlandırılır.

Şekil 4. Non-lineer nöron modeli [20]
Nöronlardan oluşan modele eğitim esnasında etiketlenmiş veri setleri gösterilir. Girdi olarak
aldığı değerleri işleyerek çıktı veren model, çıktısını bir referans ile kıyaslayarak hata
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fonksiyonunu ve her bir ağırlık için bu hata fonksiyonunun gradyanını hesaplar. Bunun için
türevdeki zincir kuralına benzer bir metot ile gradyanı ilk katmanlara geri besler. Bahsedilen
prosedür “Geri Yayılım” olarak adlandırılır ve çok katmanlı sinir ağlarının eğitilmesine olanak
verir. Modele eğitim aşamasında gösterilen her bir etiketli veri sonucu, model skaler ağırlıkları
değiştirerek hata fonksiyonunu azaltmaya çalışır. Ağırlıkların ne ölçüde değişeceğine,
kullanılan optimizasyon algoritması karar verir. Derin öğrenmeyi araç olarak kullanan farklı
disiplinlerdeki uygulamalarda en yaygın kullanılan optimizasyon algoritması Stokastik
Gradyan İnişi (SGİ)’dir [4].
Resim tanımada yaygın olarak tercih edilen ve yapısında derin öğrenmeyi kullanan özel bir
sinir ağı modeli de konvolüsyonel sinir ağlarıdır. Konvolüsyonel sinir ağları girdi olarak
resimler gibi iki boyutlu verileri kabul eder ve nöronları üç boyutlu katmanlarda tertip eder.
Şekil 5’te görüldüğü gibi konvolüsyonel sinir ağlarında, geleneksel sinir ağlarından farklı
olarak nöronlar bir önceki katmandaki nöronlara lokal bağlantı sağlar.

Şekil 5. Konvolüsyonel sinir ağları temsili gösterim [5]

Konvolüsyonel sinir ağları birçok farklı mimariye sahip olsa dahi, bütün mimarilerin ortak
özelliği konvolüsyon ve örnekleme katmanlarını üzerinde barındırmasıdır. Konvolüsyon
katmanı; içinde barındırdığı filtreler ile girdi üzerinde belirli tipte formlara bakar. Örneğin
filtrelerden biri belirli bir açıda yönelmiş bir doğru parçası ararken, başka bir filtre kavisli bir
form arayabilir. Bu filtrelerin ne gibi formları arayacağına, eğitim esnasında değişikliğe
uğrayan skaler ağırlıklar karar verir. Yapıdaki ilk konvolüsyonel katmanlar basit formları
ararken, derindeki katmanlarda bu formlar daha kompleks şekillere dönüşür. Eğitim sonunda;
model, resimlerdeki ayırt edici temsilleri bularak girdileri kategorilerine göre sınıflandırabilir.
Örnekleme katmanı; genelde iki konvolüsyonel katman arasında bulunarak, girdinin uzamsal
boyutunu düşürür. Böylece hesaplanması gereken parametre sayısını azaltarak, gerekli işlem
gücü ihtiyacını ve eğitim süresini düşürür. Bu katman aynı zamanda aşırı öğrenme durumunu
azaltır [21]. Aşırı öğrenme, modelin eğitildiği veriye karşı çok hassaslaşması ve genelleme
kabiliyetini yitirmesi olarak tanımlanabilir. Bu tip durumlarda eğitim setini başarıyla
sınıflandıran model, test setlerinde aynı başarıyı gösteremez.
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Literatürde, konvolüsyonel sinir ağlarının akustik emisyon yöntemine uygulanması son yıllarda
gerçekleşmiştir. Plaka tipi alüminyum bir numune üzerinde lokalizasyon problemini ele alan
bir çalışmada [5], yorulma tipi hasarı simüle etmek için yapay akustik emisyon kaynağı olarak
Hsu-Nielsen kaynağı kullanılmış ve akustik emisyon ölçümleri Continuous Wavelet
Transform’undan geçirilmiştir. Elde edilen dalgacık katsayıları normalize edilerek, zamanfrekans gösteriminin resimleri elde edilmiştir. Bu resimler ile konvolüsyonel sinir ağları
eğitildikten sonra model test edilmiş ve %95,2 performans ile akustik emisyon kaynaklarının
konumları doğru sınıflandırılmıştır. Bir başka çalışmada [22], uçak gövdelerinde kullanılan
kompozit panel tipi numune darbe yüküne maruz bırakılarak akustik emisyon ölçümü alınmış,
hasar oluşumu ve karakterizasyonu konvolüsyonel sinir ağları ile gerçekleştirilmeye
çalışılmıştır. Sinir ağlarına girdi olarak; farklı konumlarda sabitlenmiş sensörlerin zamana bağlı
voltaj değerleri üç boyutlu bir yüzey oluşturacak şekilde kullanılmış, ardından bu yüzeyin
üstten görünümü iki boyutlu gri resimlere dönüştürülmüştür. Hazırlanan eğitim setleri ile
konvolüsyonel sinir ağları eğitildikten sonra, test setleri modele verilmiştir. Model farklı darbe
hasarlarını %94 hassasiyet ile sınıflarına ayırmıştır. Başka bir çalışmada [23], havacılıkta
kullanılan karbon fiber takviyeli polimer malzeme içeriğine sahip plaka tipi bir numune
üzerinde, farklı hasar tiplerini temsil eden temel Lamb modları tetiklenmiştir. Ölçülen dalga
formları Continious Wavelet Transform’u ile zaman-frekans ortamına aktarılmış ve dalgacık
katsayıları normalize edilerek renkli resimlere dönüştürülmüştür. İki farklı konfigürasyondaki
konvolüsyonel sinir ağı, hazırlanan veri seti ile eğitilmiş ve modeller farklı Lamb modlarını
sırasıyla %96 ve %90 üzerinde hassasiyet ile sınıflandırmıştır.

SONUÇ
Akustik emisyon yöntemi, yapısal durum izlemeye olanak sağlayan yapısı itibariyle potansiyel
teşkil etmektedir. Buna karşın, kompozitlerdeki karmaşık hasar mekanizmaları ve yayılım
etkilerinin akustik emisyon dalga formu üzerindeki etkileri bu analizi zorlaştırmaktadır.
Geçmişten bu yana akustik emisyon çalışmaları, hasar ile ilgili izleri sinyal içinde bulmaya
dönük analiz tekniklerini kapsamaktadır. Öte yandan son yıllarda sınıflandırma problemlerinde
çok başarılı sonuçlar veren derin öğrenme yöntemleri, veriyi ham bir şekilde işlemeye olanak
sağladığı ve veri içindeki temsilleri kendiliğinden öğrenme kapasitesine sahip olduğu için
akustik emisyon yönteminde kullanılmaya elverişlidir. Literatürde, konvolüsyonel sinir ağlarını
akustik emisyon problemine uygulayan çalışmalar umut vaat etmektedir. Yöntemin
yeterliliklerini daha iyi anlayabilmek için bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç
duyulmaktadır.
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ABSTRACT
Robo advisory is a digital portfolio management infrastructure that aims to manage assets of
small and medium sized savings owners by financial services companies using technology or
with collaboration with fintech companies. Robo advisory concept can be explained like, a
system that generates optimal investment portfolio distribution automatically according to
investor’s age, risk profile, budget by working on modern portfolio theorem (Markowitz, BlackLitterman) and combining it with artificial intelligence and machine learning paradigms and
algorithms. Output of the Project implemented by the company, is integrated with the financial
companies’ systems and creates optimal personal portfolios according to investor’s risk profile,
market insights from professionals and machine learning models and allows investors to
manage their portfolio automatically or manually.
Robo advisory platform can work on two different contexts.
-The platform can generate optimal portfolio distribution advices on private pension system
funds.
-Small and medium sized savings owners who can not receive individual portfolio management
service, can use the platform for managing their investment portfolio over exchange-traded
funds or mutual funds even if their financial knowledge is limited.
Conventional portfolio approach assumes that the risk distribution actualized only when the
number of assets increase in a portfolio . Modern portfolio theory assumes that not only increase
in number of assets but also yields of assets and relations between these assets are also important
for risk distribution on a portfolio. The historical data period is determined by continuous
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learning on financial prediction problem with deep neural networks and numerical optimization
models.
In this project scope optimal portfolios are created and evaluated on investment asset classes
(stocks, bonds, commodities, currencies) in financial markets of Turkey.
Keywords: Portfolio Management, Robo Advisory, Machine Learning.

INTRODUCTION
Investment management is the professional asset management of various securities, including
shareholdings, bonds, and other assets, such as real estate, in order to meet specified investment
goals for the benefit of investors. [1]
Robo-advisors are a class of financial adviser that provide financial advice or investment
management online with moderate to minimal human intervention. [2]
Robo-advisors provide individual portfolio management service according to investor’s risk
perception with low cost.
Robo-advisory concept is required because of the high costs of professional portfolio
management, insufficient resources for managing thousands of investors’ portfolio, human
error on investment decisions, wrong determination of investors risk perception, wrong
investment moves according to risk types.
There are also indirect reasons that exposes the robo-advisory demand like insufficient financial
literacy, abandoned capital markets investments and less saving amounts.
The goal of the TUBITAK supported work is building an end-to-end robo-advisory platform
that has competitive results, for private pension, investing and banking companies.
METHODS

Schema 1 - System Schema
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This study consists of various of modules that solves a variety of problems. There are non-linear
optimization problems, a return prediction problem and the integrations between modules and
the platform. The data worked on is historical asset data, such as five years of stocks data in
BIST100 index.

Table 1 - Comparision of the results produced by the prediction models for the S&P 500 [7]
The return prediction module gets historical asset data and generates return predictions of given
assets in a defined time range. In this case, a vanilla LSTM model is used to make predictions,
because LSTM approach works very efficiently in time series problems.

Table 2 - Relative prediction mean performance results of our LSTM model.
Floating frame validation is used in given range of asset data. Four performance metrics are
defined and used for measuring the performance of the model. The metrics are true direction
accuracy, negative true direction accuracy, difference mean and difference standard deviation.
Direction accuracy indicates the dividing the cases that prediction and actual return movement
has the same direction count by all the test case count. Negative true direction accuracy
indicates only the negative ones. Difference indicates absolute difference between actual return
and the prediction return.
Relative return performances of ALTINORT, KAT50, KDEVL, KOZEL,
KYD_BONDUSDTL are shown in the Table 2. ALTINORT represents average gold gram
price in Turkish Lira. KAT50 represents a stock group index in Turkish Stock Market. KDEVL
represents public lease certificates. KOZEL represents private lease certificates.
KYD_BONDUSDTL represents USD bonds in Turkish Lira.
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Schema 2 - Major Steps Behind The Black-Litterman [6]
Black-Litterman module takes insights from price prediction module, combines them with the
market equilibrium and generates expected returns. Black-Litterman theory, assumes that
expected returns ought to be consistent with market equilibrium, except that the investors’
views specify otherwise. [5] According to this assumption it takes account calculated market
equilibrium from historical price data and the views from professionals.
The main goal of the study is generating an efficient individual portfolio according to investor’s
risk perception. A portfolio is defined as asset allocation of investor’s wealth on stocks,
commodities, bonds or passively on funds. The sharpe ratio module generates efficient portfolio
according to given expected returns by Black-Litterman module. The sharpe ratio is
corresponds to the dividing the portfolio return by its standard deviation in a defined time range.
After sharpe maximized portfolio optimization process, volatility optimization module
generates individual portfolio distribution that tighten the portfolio volatility between given
variance points according to investor’s risk perception.
Finally, if the investor invests passively on funds, advised asset class distribution is needed to
be transformed into funds. The three sharpe maximization, volatility optimization and asset
class – security problems are non-linear problems. A nonlinear system is a system in which the
change of the output is not proportional to the change of the input. [8] All mentioned objectives
correspond to constrained nonlinear optimization problems that need to be solved. Sequential
Least Squares Programming (SLSQP) method is used as optimizer as a solution of these
problems.

RESULTS
Within the scope of this work, virtual investors with various risk perceptions were created and
the platform simulated these portfolios investments according to the advice from robo-advisory
system between 2019 and 2021.
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Obtained yearly results are higher than the inflation in Turkey for all risk parameters and
satisfying. The decisions and investor risk perception values are compatible with each other and
meaningful.

Chart 1 – Risk 4 portfolio return movement between January 2020 and January 2021.
According to the results, the system can follow the market trends and makes consistent
decisions in defined period. Portfolio volatilities are also successfully distributed on various
risk perceptions.
Beta testing investors have also given positive feedback for investment decisions and portfolio
movement according to their risk perceptions. Finally, an end-to-end robo-advisory platform is
built successfully in the scope of this study.
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ÖZET
Türkiye, bulunduğu konum itibari ile üzerinden geçen aktif fayların ve ön görülemeyen sismik
aktivitelere hep maruz kalmıştır. Geçmişinde büyük yıkım ve can kaybına yol açan bu yer
hareketleri, Türkiyede her zaman önemli günden konularından biri olmuştur. Bu çerçevede
deprem hareketlerine karşı daha doğru tasarım yapmayı hedefleyen deprem
yönetmeliklerimizde sürekli olarak geliştirmeler yapılmaktadır. Ayrıca inşaat mühendisliği
alanında yaşanan gelişmelerin güncel olarak yönetmelikte yer alabilmesi için yönetmelikler
yenilenmektedirler.
Bu çalışmada günümüzde popüler olan tünel kalıp sistemi ile inşa edilen yapıların 2018 yılında
yürürlüğe giren yeni deprem yönetmeliği ile analizinde, eski deprem yönetmeliğine göre
dayanım açısından ne gibi farklılıklar oluşacağı araştırılmıştır. Çalışmaya ek olarak tipik kat
planlarının düzenli olmasının sonuçları nasıl etkilediği araştırılmıştır. Bunun için iki tip yapı
ele alınarak 15 katlı modelleri oluşturulmuş, önce 2007 deprem yönetmeliğinde, daha sonra
2018 deprem yönetmeliğinde tasarım analizleri yapılmıştır.
Netice ile 2018 yılında yürürlüğe giren yeni deprem yönetmeliği, tasarım analizlerinde
kullanılan çevresel girdileri daha doğru sağladığı için daha gerçekçi neticelere ulaştırmıştır.
Katlara etkiyen deprem yükleri düzenli yapılarda 15 kat için %43.3 oranında azalmıştır. Daha
düzensiz yapılarda ise bu oran %43.6 oranında azaldığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tünel Kalıp, Deprem Yönetmelikleri, Dayanım.
.
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ABSTRACT
Turkey has always been exposed to active fault zones and unpredictable seismic activities.
These ground movements have always been one of the important issues in Turkey with respect
to great destructions in its past. For this reason, the earthquake regulations are continuously
made improvements in order to provide design of more accurate structres to resist earthquake
actions. In Turkey earthquake regulations are updated at regular due to the developments
experienced in the field of structural engineering to include in the codes.
In this study, the analysis of structures built with tunnel formwork system with the new
earthquake code (TEC-2018) compard to that of 2007 code according to the differencesi n
strengthparameters. In this study regularities of the floor plans of similar buildings have been
investigated. For this purpose, the design analysis of two types of structures with 15 story
models were cobsidered.
The analysis of the tunnel formwork buidings represent that the TEC-2018 provides earthquake
loads affecting floors decreased by 43.3% for 15 story. On the other hand for the irregular
structures, with 15-storey decrease of 43.6% were obtained with respect to the TEC-2007. As
a result of the codes comparision the new earthquake code TEC-2018 led to more realistic
results which provides more accurate environmental inputs used in design analysis.
Keywords: Tunnel formwork, Strength, Earthquake Regulation.

GİRİŞ
Tünel kalıp sistemi binaların döşeme ve duvarlarını büyük kalıp elemanları ile tek seferde
döküldüğü yerinde dökme bir yapım sistemi olarak ifade edilebilir. II. Dünya Savaşı sonrasında
ortaya çıkan konut ihtiyacının karşılanması için düşük maliyetli ve hızlı ve seri üretim
yapılabilen tünel kalıp sistemi ilk olarak Fransa’da ortaya çıkan bir kalıplama sistemidir [1].
Tünel kalıp sistemler, diğer kalıp sistemleri gibi beton malzemesinin istenilen şekillerde
sertleşmesi için kullanılan bir kalıp sistemidir. Tünel kalıp sistemini faklı kılan en önemli unsur
hızlı ve pratik bir yapım metoduna sahip olmasıdır. Ana amaç, kalıpların her kat için tekrar
söküp yapmaktansa, bir kere yapıldıktan sonra pratik bir şekilde söküp bir üst kata taşımaktır.
Ortalama bir tünel kalıp 500 kullanım ömrüne sahiptir. Geleneksel yapım sistemlerine göre
üretim hızı yüksek yapım süresi daha kısadır.
Tünel kalıp perde duvarlarının deprem davranışının deneysel olarak araştırılması başlıklı
çalışmasında çok katlı betonarme yapıların, depreme karşı güvenliğini artırmak için en uygun
ve ucuz yöntemin perde duvar sistemler olduğunu belirtmiştir [2]. Tünel kalıp sistemlerinin
çalışma prensibine çok yakın olan perde duvar betonarme elemanların dayanıma etkisi
konusunda yapılan bir başka çalışmada aynı mimari tasarıma sahip fakat kat sayıları 2 ve 5 kat
olarak 2 ayrı yapının perde duvar performansları ve kapasiteleri incelenmiştir. Araştırma
sonucu göstermiştir ki yapıyı çok rijit olması, sismik kuvvetlerin kullanıcılar tarafından şiddetli
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hissedilmesine ve gereksiz çatlakların oluşmasına sebep olmakla beraber dayanım açısından
kapasitesi çok daha fazladır [3]. Bir başka çalışmada tünel kalıp ile inşa edilen binaların deprem
yükleri etkisindeki davranışının incelenmesi ile yüklerin perdeler ile taşındığı ve tünel kalıp ile
inşa edilen yapıların, TDY 2007’de verilen deprem bölgeleri ve zemin parametreleri dikkate
alınarak kıyaslamalı olarak ele alınmıştır. Bu çalışmaya konu olan 22 katlı binada, 11 katlı
binaya göre taban kesme kuvveti 2,5 kat artarken, en üst kat yer değiştirmelerin 5 kat arttığı
görülmektedir. Rijitliğin daha az olduğu tarafta söz konusu yer değiştirmelerdeki artış daha
büyük olduğu ifade edilmiştir [4].
Bu çalışma kapsamında tünel yapılar ile inşa edilen yapıların dayanım açısından incelenmesi
için 2 farklı mimari kat planına sahip 15 katlı 2 konut türü binanın hem 2007 Deprem
Yönetmeliğine göre hem de 2018 Deprem Yönetmeliğine göre statik analizleri bir ticari yazılım
vasıtasıyla yapılmıştır[5]. Farklı mimari yapıya sahip tünel kalıp sistemli bu binaların plan
şeklinin dayanım açısından etkilerini hem 2007 deprem yönetmeliği [6]. hem de yeni yürürlüğe
giren 2018 deprem yönetmeliği [7] açısından kıyaslamalı olarak ortaya koymaktadır.

ARAŞTIRMA
Bu çalışma tünel kalıp yöntemi ile inşa edilecek binalarda, katsayısının ve plan şeklinin
dayanım açısından etkilerini hem 2007 deprem yönetmeliği hem de yakın tarihte yürürlüğe
giren 2018 deprem yönetmeliği açısından kıyaslamalı olarak ortaya koymaktadır. Kıyaslamalı
analizlerin yapılabilmesi için, iki deprem yönetmeliğinde de analiz imkânı veren bir ticari
yazılım gerekmektedir ve piyasada bu özellikleri sağlayan bir ticari yazılım olan İdeStatik 10
ile kıyaslamalı analizler yapılmıştır.
Çalışmaya konu yapılar, Şekil 1 ve 2’de gösterilen BK ve CK blokları olarak adlandırılan iki
farklı mimarideki perdeli yapılardan seçilmiştir. Bu iki planda her katta 4 daire olup ve kat alanı
BK blok için 580 m2, CK blok için 730 m2 dir. Ayrıca BK blok için neredeyse tam simetrik
nitelendirilirken, CK blokta X yönü uzunluğu ve Y uzunluğu arasında belirgin fark mevcuttur.
Bu durum, planlar arasında yapısal düzenin dayanıma ne derece etki edeceğinin ölçülmesi
hususunda yol gösterecektir.
.
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Şekil 1. BK tipi kat planı (X = 29m, Y = 26.5m, Plan alanı 580 m²)
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Şekil 2. CK tipi kat planı (X = 37.40 m, Y = 26 m, Plan alanı 730 m²)

BULGULAR
BK ve CK tipi yapılar 15 katlı olarak modellenerek aynı analiz şartlarına uygun olarak hem
eski deprem yönetmeliği hem yeni deprem yönetmeliğinde analizleri yapılmıştır. Bu analizlerde
katlara etkiyen kesme kuvvetleri elemana özgü sonuçlardan mod katkılarının birleştirilmesi ile
elde edilmiş olup, TBDY 2018 EK 4B’deki hesap adımlarına uygun olarak hesaplatılmış olup
Şekil 3’de gösterilen BK Tipi yapıya ait X ve Y yönündeki katlara etkiyen deprem yükleri elde
edilmiştir. Benzer şekilde CK Tipi yapıya ait X ve Y yönündeki katlara etkiyen deprem yükleri
ise Şekil 4’de gösterilmiştir.
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Şekil 3. 15 Katlı BK tipi binanın 2007 ve 2018 yönetmeliklerine göre kat kesme kuvveti
karşılaştırılması
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Şekil 4. 15 Katlı CK tipi binanın 2007 ve 2018 yönetmeliklerine göre kat kesme kuvveti
karşılaştırılması
Sonuçlar incelendiğinde 15 katlı yapılarda TDBY-2018 sonuçları S formunda bir dağılım
göstermekte iken TDY-20007 sonuşlar doğrusala yakın bir davranış göstermektedir.
rülmektedir. Binaların S şeklini almasının sebebi TDBY-2018’de yapı yüksekliği arttıkça artan
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hâkim bina periyodu ve binanın bir bütün olarak daha esnek davranabilmesinden kaynaklı
olabileceği düşünülmektedir.

SONUÇ
Tünel kalıp ile inşa edilen yapılarda kat yüksekliğinin ve yönetmelik değişiminin dayanıma
olan etkisi araştırılmıştır. BK yapısı için daha simetrik ve düzenli, CK yapısı için ise de daha
az düzenli bir plana sahip olduğu göz önüne alınırsa aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
Genel olarak TBDY 2018, TDY 2007’ye göre kıyaslandığında, TDY 2007’de bazı
parametrelerdeki gereksiz güvende kalma unsurları, TBDY 2018’in sunduğu daha detaylı
çalışmalar ve tablolar ile daha optimize sonuçlar sunmaktadır.
Dayanım Açısından Sonuçlar Tanımlanan yeni haritalar ve yeni hesap parametreleri ile yapı
yüksekliğindeki değişiklikler yeni yönetmelikte daha gerçeğe yakın sonuçlar vermektedir. Yeni
deprem yönetmeliği ile aşağıdaki değişimler elde edilmiştir. Bu çerçevede hâkim bina periyodu,
zemin periyodu ve yer hareketi en etkili faktörler olup bu parametreler TBDY 2018 ile yeniden
ve daha detaylı çalışıldığı için bu farklar ortaya çıkmaktadır.
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ÖZET
Türkiye, bulunduğu konum itibari ile üzerinden geçen aktif fayların ve ön görülemeyen sismik
aktivitelere hep maruz kalmıştır. Geçmişinde büyük yıkım ve çok fazla can ve mal kaybına yol
açan bu yer hareketleri, ülkemizde her zaman önemli günden konularından biri olmuştur. Bu
sebepten deprem hareketlerine karşı daha doğru tasarım yapmayı hedefleyen deprem
yönetmeliklerimizde sürekli olarak geliştirmeler yapılmaktadır. Ayrıca inşaat mühendisliği
alanında yaşanan gelişmelerin güncel olarak yönetmelikte yer alabilmesi için yönetmelikler
yenilenmektedirler. Ülkemizde deprem yönetmeliği açıklanan bu amaçlarla belli aralıklarla
güncellenmektedir.
Bu çalışmada günümüzde popüler olan tünel kalıp sistemi ile inşa edilen yapıların 2018 yılında
yürürlüğe giren yeni deprem yönetmeliği ile analizinde, eski deprem yönetmeliğine göre
maliyet açısından ne gibi farklılıklar oluşacağı araştırılmıştır. Netice ile 2018 yılında yürürlüğe
giren yeni deprem yönetmeliğinin 2007 deprem yönetmeliğine göre tasarım analizlerinde
kullanılan çevresel girdileri daha doğru sağladığı için daha gerçekçi neticelere ulaştırmıştır.
Farklı mimari plana sahip 15 katlı iki bina için 2018 Yönetmeliğine göre yapılan analizlerde
%1-4 aralığınıda donatı miktarının azaldığı hesaplanmış ve buna bağlı olarak %0.5-1.73
oranında maliyete düşüş elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tünel Kalıp, Deprem Yönetmelikleri, Maliyet.

ABSTRACT
Turkey has always been exposed to active fault lines passing through and unpredictable seismic
activities. These ground movements have always been one of the important issues in our
country, which have led to great destruction and loss of lives and property in its past. For this
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reason, our earthquake regulations, which aim to design more accurately against earthquake
movements, are continuously made improvements. Also earhquake regulations are renewed at
regular intervals so that the developments experienced in the field of structural engineering can
be included in the codes. In our country earthquake regulations are updated at regular intervals
for this purpose.
In this study, the analysis of structures built with tunnel formwork system which is popular
today with the new earthquake regulations entered into force in 2018, the cost according to the
old earthquake regulation in terms of what differences will occur. In addition to the study, we
investigated how the number of floors and regular floor plans affect the results. For this purpose,
two types of structures differ in plan regularities of the 15 story models were considered, first
in the 2007 earthquake regulation, then in the 2018 earthquake regulation, design analysis was
carried out.
As a result, the new earthquake regulation, which came into force in 2018, led to more realistic
results as it provides more accurate environmental inputs used in design analysis. In terms of
cost, for the 15-storey buildings 0.5-1.73 % reduction were obtained due to 1-4% reduction of
steel amount with respect to the 2018 code.
Keywords: Tunnel formwork, Cost, Earthquake Regulation.

GİRİŞ
Tünel kalıp sistemler, diğer kalıp sistemleri gibi beton malzemesinin istenilen şekillerde
sertleşmesi için kullanılan bir kalıp sistemidir. Tünel kalıp sistemini faklı kılan en önemli unsur
hızlı ve pratik bir yapım metoduna sahip olmasıdır. Ana amaç, kalıpların her kat için tekrar
söküp yapmaktansa, bir kere yapıldıktan sonra pratik bir şekilde söküp bir üst kata taşımaktır.
Kalıp kalitesi ve kullanılan teknolojiye bğlı olmakla birlikte ortalama bir tünel kalıp 500
kullanım ömrüne sahip olup her kullanımda kullanıma bağlı olarak küçük çapta hasar alması
olasıdı ve tamir edilmesi gerekebilir.
Tünel kalıp yöntemini maliyet açısından avantajlı kılan iki unsur vardır; birincisi yapımının
hızlı olması nedeniyle işçilik ve genel giderleri azdır, ikinci avantaj ise kalıplar bir kere
hazırlandığı zaman, çok fazla sayıda kullanılabilir olmasıdır. Tünel kalıp sistemleri bir projede
kullanım tekrarı ve bina yükseklikleri maliyet açısından çok önemli faktördürler olduğu birçok
çalışmada vurgulanmıştır. Bu çerçevede Türkiye’de tünel kalıp ile uygulanan çok katlı bina
inşaatında kat adedinin ve beton sınıfının maliyete olan etkileri araştırmıştır[1]. Çalışmanın
neticesinde sistem belirli bir yükseklikten sonra uygulanabilirliğini kaybetmektedir. 42 kattan
sonrasında maliyet artışı beklenenden fazla olmaktadır; bu veya buna benzer tünel kalıp
sistemle uygulanan tamamen perde duvarlardan oluşan projeler için, 42 kat ve sonrası
ekonomik açıdan rasyonel olmdığı neticesine ulaşılmıştır. Bir başka çalışmada ise çok katlı
yapılarda tünel kalıp sistemlerinin konvansiyonel sistemle zaman açısından karşılaştırılması
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yüksek lisans tezinde iki farklı taşıyıcı sisteme sahip binaların dinamik analizlerinin yapılarak
dayanım, yapım hızı ve maliyet açısından kıyaslamaları ticari bir yazılım olan ideStatik yazılımı
ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırma sonuçlarına göre tünel kalıp sistemlerinin,
konvansiyonel kalıp sistemlere göre ilk yatırım maliyetinin daha fazla olduğu görünüyor.
Ancak kalıp ömrünün diğer kalıp sistemlerine göre daha uzun olması, zaman açısından birkaç
kat daha hızlı olması nedeniyle seri yapı imalatlarında (toplu konut) daha avantajlı olduğu
vurgulanmıştır. [2]
Bu çalışma tünel kalıp yöntemi ile inşa edilecek binalarda, katsayısının ve plan şeklinin maliyet
açısından etkilerini hem 2007 deprem yönetmeliği [3] hem de yeni yürürlüğe giren 2018
deprem yönetmeliği [4] açısından kıyaslamalı olarak ortaya koymaktadır. Kıyaslamalı
analizlerin yapılabilmesi için, iki deprem yönetmeliğinde de analiz imkânı veren bir ticari
yazılım gerekmektedir ve piyasada bu özellikleri sağlayan bir ticari yazılım ile kıyaslamalı
analizler yapılmıştır[5].

ARAŞTIRMA
Çalışmaya konu yapılar, sırasıyla Şekil 1-2’de gösterilen BK ve CK blokları olarak iki farklı
mimarideki perdeli yapılardan seçilmiştir.Bu iki planın karakteristik özelliklerine bakılacak
olunursa, her iki plan da katta 4 daire vardır ve kat alanı BK blok için 580 m2, CK blok için 730
m2 dir. Ayrıca BK blok için neredeyse tam simetrik denebilirken, CK blokta X yönü uzunluğu
ve Y uzunluğu arasında gözle görülür bir fark mevcuttur.

Şekil 1. BK tipi kat planı (X = 29m, Y = 26.5m, Plan alanı 580 m²)
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Şekil 2. CK tipi kat planı (X = 37.40 m, Y = 26 m, Plan alanı 730 m²)
Programdan alınan metraj verileri Çevre ve Şehircilik 2019 analiz ve birim fiyatları kullanılarak
detaylı bir yaklaşık maliyet çıkarılmış, tünel kalıp imalatları için çevre ve şehircilik
analizlerinin gerçekçi sonuçlar vermediği, bunun yerine piyasadan birkaç tünel kalıp taşeron
firması ile ikili görüşmeler sonucu alınan veriler de değerlendirilerek analizler yapılmıştır.
Netice ile kıyaslama yapılacak numune projelerin sağlıklı bir kıyaslama yapılabilmesi için
gereken asgari koşullar sağlanmıştır.
Çalışmanın maliyet hesaplamalarında temel veri olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının her
yıl düzenli olarak yayımlamış olduğu listeler kullanılmıştır. Bu çalışmada miktarlar
hesaplanarak listelenmiş, fiyatlar ise çevre ve şehircilik bakanlığı analizlerinden alınmış olup
15 katlı yapının tünel kalıp sistemi ile inşa edilmesine yönelik detaylı bir maliyet analizi
yapılmıştır. Hem BK hem CK yapıları, iki deprem yönetmeliğine göre çıkarılan metrajlarına
göre çevre ve şehircilik bakanlığı 2019 birim fiyatları kullanılarak analiz edilmiştir. Lakin,
yapılan maliyet analizinin gerçekçi olması açısından tünel kalıp işçiliği için piyasada kullanılan
veriler de kullanılmıştır. Bunun için yapılan kabul bir günde bir kat betonu dökülüp
tamamlanmasıdır.

BULGULAR
BK ve CK tipi yapılar için 15 katlı olarak modellenerek eski deprem yönetmeliği ve yeni
deprem yönetmeliğine göre analizleri yapılmıştır. Alınan raporlar maliyet açısından
irdelenmiştir. Analizi yapılan binaların maliyet açısından incelenmesi yönetmelik değişiminden
kaynaklı farklılıklar olmuştur.
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Yönetmelik değişikliği açısından oluşan maliyet farklılığı iki tip yapı (BK ve CK), iki farklı
yönetmeliğe göre yapılarak metrajları hesaplanmış olup Tablo 1’de sunulmuştur. Tabloda
görüldüğü gibi yönetmeliklerin farklı olmasına rağmen, dökülecek beton miktar ve kalıp
miktarları değişmemiş, farklılık arz eden kısım S420 tipi nervürlü betonarme çeliği tasarım için
donatı miktarı olmuştur.
Tablo 1. 15 katlı BK ve CK Yapıları için Beton, Kalıp ve Donatı Metrajları
BK Yapısı

CK Yapısı

DY07

DY18

DY07

DY18

BS25 BETON – m³

3977.5

3977.5

5468.1

5468.1

BETON KALIP – m²

27335.7

27335.7

34512.6

34512.6

Radye

120.7

120.7

142.4

142.4

Perde

1071.8

1071.8

1347.6

1347.6

Döşeme

577.2

577.2

727.5

727.5

Kiriş

51.9

51.9

73.1

73.1

S420 DONATI (INCE) - kg

170829.6

162764.8

233322.5

227751.9

S420 DONATI (KAL.) - kg

114719.3

119803.8

152553.7

143601.0

S420 DONATI (TOP.) - kg

285548.8

282568.6

385876.2

371352.9

TOPLAM DONATI FARK - %

- 1.05 %

- 3.91 %

BK blok için metrajlara bakılacak olunursa, yeni deprem yönetmeliğinde hem ince donatı hem
kalın donatı metrajında 15 katlı örneklerde ince donatılarda %4-5 arasında azalma, kalın
donatılarda ise %3-4 civarı bir artış tespit edilmiştir. Toplamda ise 15 katlı yapıda donatı
metrajında %1.05 kadar bir azalış söz konusudur. Bu durum CK yapısında hem ince donatılarda
%1.5-2.5 arasında azalma hem de kalın donatılarda %3-4 civarı bir azalma elde edilmiştir.
Toplamda ise 15 katlı yapıda %3.91 kadar donatı miktarında bir azalış söz konusudur. Ayrıca
BK tipi blokta kalın donatıdaki artış ve ince donatıdaki azalışın sebebi, bazı elemanlarda gelen
kuvvetin durumuna göre daha düşük çaplı donatılar ile tasarım yapılmasının daha avantajlı
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
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Gerekli minimum donatı alanı, yönetmeliğe göre en optimum şekilde karşılanmalıdır.
Programların yapmış olduğu bu optimizasyona göre asıl bakılması gereken ince ve kalın
donatıların toplamlarının ne kadar değiştiğidir. Bu çalışmada tünel kalıp malzemeleri bir kere
hazırlandıktan sonra her söküp ve montaj sırasında %2 oranında malzemelerin onarılması ve
tekrar yapılması dikkate alınmıştır. Bu oran piyasa araştırması neticesinde elde edilmiştir,
kullanım ve ustalara göre değişkenlik gösterebilir. Yapılan hesaplar neticesinde sadece donatı
miktarının TDBY-2018’e göre azalmasının bina toplam maliyetne etkisi Tablo 1 ve 2 de özet
olarak sunulmuştur.

Tablo 1. BK Blok Maliyetleri
Beton
TDY
2007

Ince
Donatı

Kalın
Donatı

Kalıp

TOPLAM

₺700,384 ₺550,724 ₺363,915 ₺409,446 ₺2,024,468

TBDY
2018 ₺700,384 ₺524,724 ₺380,044 ₺409,446 ₺2,014,598
Tablo 2. CK Blok Maliyetleri
KAT
TDY
2007

Beton

Ince
Donatı

Kalın
Donatı

Kalıp

TOPLAM

₺962,856 ₺752,190 ₺483,934 ₺515,180 ₺2,714,159

TBDY
2018 ₺962,856 ₺734,231 ₺455,534 ₺515,180 ₺2,667,800

Tablolarda görüldüğü gibi TBDY 2018 donatı miktarının %1-4 azalmasının bina toplam
maliyetine etkisi %0.5-1.5 aralığınıda olduğunu göstermektedir. Genel olarak TBDY 2018,
TDY 2007’ye göre kıyaslandığında, TDY 2007’de bazı parametrelerdeki gereksiz güvende
kalma unsurları, TBDY 2018’in sunduğu daha detaylı çalışmalar ve tablolar ile daha optimize
sonuçlar sunmaktadır.
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SONUÇ
Bu durumda da beklenildiği gibi katlara gelen kesme yüklerine göre kat sayısının artması, yeni
yönetmeliğin bunu dikkate aldığını göstermekte ve elde edilen ekonomiyi göstermektedir. Yeni
deprem yönetmeliği ve 2007 deprem yönetmeliği ile yapılan analizlerin neticesinde bulunan
donatı farklılıklarından, toplam maliyette farklar elde edilmiştir. TBDY 2018 ile yapılan
analizlerde TDY 2007’ye göre daha düzenli olan BK tipi yapıda 15 katlı yapılarda %1.05
oranında düşüş elde edilmiş ve %0.5 oranında maliyet azalması tespit edilmiştirtir. Daha az
düzenli olan CK yapısında ise donatı miktarındaki %3.91 oranında düşüş ile toplam maliyette
%1.73 avantaj sağlamaktadır. Bu neticeler donatı miktarındaki %1-4 arasındaki tasarruf binanın
toplam maliyetinde küçük bir oranda tasarruf sağlamaktadır.
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ÖZET
Teknoloji, Bilişim, İletişim, İnternet ve E-Ticaret alanlarındaki, zaman içerisinde yaşanan
gelişmeler; toplumun seyahat alışkanlığına da yeni bir boyut kazandırmıştır. Online Seyahat
Acenteleri (Online Travel Agency - OTA); Turizm ve Otelcilik sektöründe, seyahat
acentelerine alternatif olarak geliştirilen ve internet üzerinden satış yapan seyahat acentelerine
verilen isimdir.
Her bir OTA'da aynı otelin; farklı isim yapıları, farklı lokasyon bilgileri ve farklı fiyat teklifleri
bulunur. Bir otelin tüm OTA’larda farklı isimlerle bulunması, karşılaştırma olanağı
sunmamaktadır. Rakip analizinin tam anlamıyla yapılabilmesi, rakip fiyat durumlarının
bilinmesi ve pazar takibi bütün bu otel isimlerinin eşleştirilmesi ile mümkündür.
Bu çalışmanın amacı, otel isimlerini eşleştirerek Global bir Otel Id tanımlamak ve tekil veriyi
elde etmektir. Bu çalışmada, Metin Benzerliği algoritmaları ile otel isimleri karşılaştırılmış, otel
özellikleri kümelenmiş, otellerin lokasyon yakınlıkları kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda
Bulanık Dize Eşleme algoritmasının ve Jaro Winkler Mesafesinin birlikte kullanıldığı hibrit bir
model önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Metin Benzerliği, Kümeleme Analizi, Bulanık Dize Eşleme.

ABSTRACT
Developments in the fields of Technology, Information, Communication, Internet and ECommerce over time; It has added a new dimension to the travel habits of the society. Online
Travel Agency (OTA); It is the name given to travel agencies that are developed as an
alternative to travel agencies in the tourism and hospitality sector and sell on the internet.
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Same hotel in each OTA; There are different name structures, different coordinate information
and different price offers. The fact that a hotel has different names in all OTAs does not offer
comparison. By matching all these hotel names, it is possible to make a full competitor analysis,
to know competitor price situations and to follow the market.
The aim of this study is to obtain singular data by matching hotel names and defining a Global
Hotel Id. In this study, hotel names were compared with Text Similarity algorithms, hotel
features were clustered, and coordinate proximity of hotels was used. As a result of the study,
a hybrid model in which Fuzzy String Matching algorithm and Jaro Winkler Distance are used
together is proposed.
Keywords: Text Similarity, Cluster Analysis, Fuzzy String Matching.

GİRİŞ
İnternetin toplum yaşamına girmesi, birçok kullanıcıya ulaşması,büyümesi, gelişmesi yeni
teknolojileri de beraberinde getirmiştir. Elektronik Ticaret kavramı toplum hayatına hızlı bir
şekilde nüfuz etmiştir (Kemp, 2021). Kısaca E-Ticaret olarak isimlendirilir. Ülkemizde,
kullanıcıların 2019 yılı E-Ticaret harcalamalarının sektör bazlı sıralaması incelendiğinde,
Online seyahat ve konaklama rezervasyonları, havayollarından sonra 2. Sırada yer almaktadır
(Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, 2021).
E-Ticaretin bu kadar yaygınlaşmasıyla birlikte turizm sektörü de bu gelişmelere hızla ayak
uydurmuştur. Turizm sektöründe faaliyet gösteren birçok işletme, satış kanallarını güncellemiş,
internet üzerinden hizmet sağlamaya başlamıştır. E-Ticarete giren ve gelişmelerden geri
kalmayan turizm işletmeleri ciddi kazançlar sağlamış, rekabeti arttırmıştır. Bu noktada pazara
Online Seyahat Acenteleri (Online Travel Agency - OTA) girmiştir (Karacan & Çiftçioğlu,
2018).
OTA, Turizm ve Otelcilik sektöründe, seyahat acentelerine alternatif olarak geliştirilen ve
internet üzerinden satış yapan seyahat acentelerine verilen isimdir. OTA’lar; internet üzerinden
satış yapması nedeniyle hem güvenli, hem hızlı, hem de global bir pazar oluşturmuştur.
Kullanıcı, istediği bir konumdan istediği bir konumdaki otele rezervasyon yapabilmektedir. Bu
imkan tüm dünyayı bir tek bir pazara dönüştürmüştür. Seyahat acenteleri de ürünlerini böylece
tüm dünyaya sunma fırsatı kazanmıştır. Bazı yerel ve global OTA’lara örnek verilecek olursa;
Tatil Sepeti, Ets Tur, Booking, Expedia, Tatil Budur, Hotels.com, Jolly Tur bunlardan
bazılarıdır.
Kullanımı basit internet siteleri, kullanıcının yorumlar ve puanlar ile katılım sağlaması, ödeme
kolaylıkları (taksit,otelde öde,vs.), çeşitli kampanyalar, indirimler, kolay rezervasyon
yapabilme gibi özelliklerle kullanıcıyı cezbeden OTA’lar, pazarda büyük bir pay sahibidir.
Avrupa Otel, Restoran ve Ağırlama Sektörü Birliği (HOTREC), 2020 yılının başında yaptığı,
2013-2019 yılları dağıtım kanalları çalışmasında, Avrupa otel sektöründe OTA'nın pazar
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payları 2013'te 19,7'den 2019'da 29,2'ye istikrarlı bir şekilde arttı (otel zincirlerinden alınan
veriler dahil), sonucuna ulaştı (Türkiye Otelciler Birliği, 2021).
OTA’larda aynı otelin, farklı isim yapıları, farklı lokasyon bilgileri ve farklı fiyat teklifleri
bulunduğu görülmüştür. Aşağıda bir otelin, 2 farklı OTA’da, 2 farklı isim ile tanımlandığı
gösterilmiştir.

Şekil 1- Bir Otelin 2 Farklı OTA’daki ismi
Şekil 1’de gösterildiği gibi, tüm pazarda bu kadar büyük paya sahip OTA’larda, bir otelin, farklı
isimlerle bulunması, karşılaştırma olanağı sunmaz. Rekabetin çok büyük olduğu pazarda, Rakip
analizinin tam anlamıyla yapılabilmesi, rakip fiyat durumlarının bilinmesi ve pazar takibi bütün
bu otel isimlerinin eşleştirilmesi ile mümkündür.

ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Veri Seti
Veri toplayıcı servislerinden çeşitli OTA’lara ait (tatil sepeti,tatilbudur,ets tur vs.) veriler
toplanmıştır. Toplanan veriler, Otel ismi, OTA bilgisi, adres bilgisi (il, ilçe, bölge, mahalle,
belde vb.) ve lokasyon bilgisi (enlem ve boylam) ile veri tabanına kaydedilmiştir. Veri Seti bu
şekilde toplam 8746 adet otel ismi ile oluşturulmuştur.
Veri Temizleme aşamasında kolonlar bazı işlemlerden geçirilmiştir. Karakter mapping ile
türkçe karakterler değiştirilmiştir (ş -s; ğ-g vs.). Parantez içindeki ifadeler, yabancı karakterler
(#,&,=,? vs.) ve fazladan girilen boşluklar silinmiştir. Otel isminden hotel, otel, motel, oteli,
otelleri vs. gibi kelimeler silinerek veri temizleme aşaması tamamlanmıştır.
Veri setinde lokasyon bilgisi (enlem ve boylam) değerlerinde yanlışlıklar ve eksikler olması
sebebi ile, bu kolonlar doğrulama işlemlerine tabi tutulmuştur. İleride oluşturulacak model için
lokasyon bilgisi çok önemli bir girdidir. Doğrulanması bu sebeple şarttır. Doğrulama için
Google Places Api kullanılmıştır. Google Places Api, HTTP isteklerini kullanarak yerler
hakkında bilgi döndüren bir hizmettir (developers.google.com, 2021).
Otel ismini ve bölgesini girdi olarak kullanarak Api’den dönen enlem - boylam bilgisi, isim
bilgisi ve adres bilgisi kaydedilmiştir. Api’den gelen lokasyon bilgisi ile veride bulunan
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lokasyon bilgisi karşılaştırılmıştır. Aralarındaki mesafe metre ve kilometre bazında python’da
bulunan geopy.distance kütüphanesi ile ölçülmüştür. Geopy, python geliştiricilerinin, coğrafi
kodlayıcıları ve diğer veri kaynaklarını kullanarak dünya genelindeki adreslerin, şehirlerin,
ülkelerin ve yer işaretlerinin lokasyonlarını bulmasını kolaylaştıran bir kütüphanedir (geopy,
2021)
Veri setinde LocationOK isimli bir kolon oluşturulmuştur ve Google’dan dönen lokasyon ile
veri setindeki lokasyon arası fark 10 kilometreden az olan verilerin LocationOK kolonuna True
değeri atanmıştır. İşlemler sonucunda veri setindeki lokasyonların % 90’ı doğrulanmıştır.
Veri setinde Otel isimlerinin içinde bazı ifadeler (Palace, Residence, Suite, Bungalow, Boutique
vs.) Regular Expressions kullanılarak çekilmiştir. Otel isminde bu ifadelerin geçip
geçmemesine göre 0-1 değeri atanmıştır. Zincir oteller listesi oluşturulmuş, otel isminin içinde
bu listeye ait zincir ifadeler olup olmamasına göre yine 0-1 değeri atanmıştır. Bu kolonlar
Kümeleme işlemlerinde kullanılmıştır. Kümeleme için K-Ortalama (K-Means) algoritması
sınanmıştır. Veri setini kümelemek için uygun olan K değeri Elbow Methodu ile 9 seçilmiş ve
bu kümelemenin sonucunda CategoryCluster isimli bir kolon oluşturulmuştur. İleride bu çıktı
modelde bir girdi oluşturacaktır.

MODEL
Model 6 Aşamadan oluşur, aşağıda incelenmiştir.
1.Otel İsimleri Arasında Metin Benzerliği (Fuzzy String Matching)
Otel isimlerinin benzerliği ölçülmüştür. Benzerlik için Bulanık Dize Eşleme (Fuzzy String
Matching) kullanılmıştır. Fuzzy String Matching, Bulanık dize eşlemesi, yanlış yazılmış
dizeler, tutarsız girişler, eksik bağlam, farklı sıralama ve belirsiz veriler içeren bazı kirli veri
sınıflarından kaynaklanan riske karşı çözüm sunan güçlü bir algoritmadır. Algoritma mantığı,
iki dize arasında doğrudan bir ilişki olmadığında, dizelerin hala bazı ortak noktalara sahip
olabileceği gerçeğinden doğar (Thiery, Onidafe, & Iaeng, 2010).
Aşağıdaki tabloda Otel isimleri arasındaki benzerlik, Fuzzy String Matching sonuçları ile
verilmiştir.
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Şekil 2- Fuzzy String Matching Sonuçları
Şekil 2’de aynı renkle tanımlanmış otel isimleri ikili karşılaştırmayı gösterir. Eş olan oteller
yeşil renk ile çerçevelenmiş, eş olmayan oteller ise kırmızı renk ile çerçevelenmiştir. Fuzzy
String Matching algoritması, eş otellerde istediğimiz gibi yüksek benzerlik puanları verirken eş
olmayan oteller için de yüksek benzerlik puanları vermiştir. Eş olmayan oteller için düşük
benzerlik puanı gerekir. Bu algoritmanın dezavantajı, ikinci bir benzerlik algoritması ile
sınamaya ihtiyaç olduğunu göstermiştir.
Model için 1.aşamada Fuzzy String Matching sonuçları aşağıdaki gibi puanlanmıştır.


Eğer Benzerlik %100 ise, +90



Eğer Benzerlik %95 ve üzeri ise, +60



Eğer Benzerlik %90 ve üzeri ise, +55



Eğer Benzerlik %85 ve üzeri ise, +40



Eğer Benzerlik %75 ve üzeri ise, +30

İki otelin eş otel ya da farklı otel olup olmadığını saptamak için oluşturulan modelin, 1. aşaması
yukarıdaki puantajları alır ve 2. aşamaya geçilir.

2.Otel İsimleri Arasında 2. Metin Benzerliği (Jaro Winkler)
Jaro algoritması veri bağlantı sistemlerinde isim eşleşmesi için yaygın olarak kullanılır. İki
kelimenin karşılaştırılması için; Ekleme, silme ve yer değiştirme işlemlerini ölçümler.
Algoritma, ortak karakterlerin c sayısını (daha uzun dizenin yarısında kalan karakterleri kabul
ederek) ve yer değiştirme sayısını t’yi hesaplar. Bir benzerlik ölçümü olarak aşağıdaki gibi
hesaplanır:

Winkler algoritması, genellikle isimlerin başında daha az hatanın meydana geldiğini bulan
ampirik çalışmalara dayanan fikirler uygulayarak Jaro algoritmasını geliştirir. Winkler
algoritması bu nedenle ilk karakterleri kabul etmek için Jaro benzerlik ölçüsünü arttırır.

s, kabul edilen karakter sayısıdır. İki dizenin başlangıcı için , örneğin, "peter" ve "petra" nın s
= 3 değeri vardır (Christen, 2006).
Aşağıdaki tabloda otel isimleri arasındaki benzerlik, Jaro Winkler algoritması sonuçları ile
verilmiştir.
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Şekil 3- Jaro Winkler Sonuçları
Jaro Winkler sonuçları değerlendirildiğinde, eş olmayan oteller için düşük benzerlik puanı
vermesi, avantaj sağlamıştır. Aşağıda model için 2. aşamada Jaro Winkler sonuçlarının aldığı
puantajlar verilmiştir.


Eğer Benzerlik %95 ve üzeri ise, +15




Eğer Benzerlik %75 ve üzeri ise, +10
Eğer Benzerlik %55 ve üzeri ise, +5

Buradaki önemli husus, eğer 1. aşamada benzerlik %100 ise model 2. aşamaya geçmeden
3.aşamadan devam eder.

3. GoogleName Eşitliği
Google Places Api’den bize dönen isim, GoogleName kolonu olarak kaydedilmiştir. Daha
sonra GoogelName’ler karşılaştırılmış ve iki ismin eş olup olmamasına göre puantajlar
verilmiştir. Eğer GoogleName kolonu boş ise model 3.aşamaya girmez. GoogleName’ler eş ise
+15 puan eklenerek model 4. aşamaya geçer.

4. Kümeleme Eşitliği
K-Means sonucu oluşturulan CategoryCluster kolonları otel bazında karşılaştırılmıştır. Burada
çeşitli denemeler ile puantajlar eklenmiş veya çıkarılmıştır. Kümelemede başarılı olunmasına
karşın kümeleme sonuçlarını modele vermek, modelde negatif etki oluşturmuştur. Bu sebeple
kümelerin eş ya da farklı olması, modelde göz ardı edilmiştir. 4.aşama sınanmış fakat etkisi
olmamıştır.

5. Adres Benzerliği
Veri setinde bulunan Alt Bölge ve Bölge Detay kolonları string olarak birleştirilmiştir. Bu
kolonların birleştirilmesi ile Adres ismi verilen kolon oluşturulmuştur. Örneğin; Alt Bölge fatih,
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Bölge Detay laleli ise Adres fatih laleli şeklinde gösterilir. Daha sonra Adresler arasında Fuzzy
String Matching ile benzerlikler ölçülmüştür. Aşağıda puantajlar gösterilmiştir.


Eğer Benzerlik %100 ise, +15



Eğer Benzerlik %85 ve üzeri ise, +10



Eğer Benzerlik %55 ve üzeri ise, +5



Eğer Benzerlik %55 aşağısı ise, -10

Eğer Adres kolonları boş ise, model benzerliğe girmez. Dolu ise benzerlik puanlarına göre
yukarıdaki puantajları alır. Benzerlik %55 ve üzeri ise puan alır, yani ekleme işleme yapılır.
Eğer %55’den küçükse adreslerin farklı olacağı, bu sebeple otellerin de farklı oteller olduğu
tahminlenerek 10 puan çıkarılır.

6. Lokasyon Mesafesi
Veri setindeki lokasyonların doğrulanması sonucunda bu aşama 2 kısımda incelenmiştir.
Lokasyon doğrulanmış ise ve 2 otel arasında 100 metreden az mesafe varsa +30; 1 kilometreden
az mesafe varsa +15; 4 kilometreden az mesafe varsa +10 puan eklenmiştir. Eğer lokasyon
doğrulanmamış ise ve 2 otel arasında 500 metreden az mesafe varsa +25; 10 kilometreden az
mesafe varsa 15; 20 kilometreden az mesafe varsa +10 puan eklenmiştir.
Yukarıda aşamaları verilen modelde, İki otelin eş olup olmaması, toplanmış olan puanların
Threshold değerini aşıp aşmamasına göre belirlendi. Yani threshold değerini aşan
karşılaştırmaların eş oteller olduğu saptandı ve aynı Global Id atandı. Eğer threshold değeri
aşılmadıysa farklı Global Id’ler ile devam edildi.

SONUÇ
Modelin, tüm veri setindeki oteller için çalıştırılması sonucu Global Hotel Id değerleri
atanmıştır.

Şekil 4- Global Hotel Id Değerleri
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Kırmızı çerçevede görüldüğü üzere, farklı OTA’larda bulunan otel isimleri tek bir id ile
tekilleştirilmiştir.
Modelin başarısını ölçmek için test verileri oluşturulmuştur. Böylece puanlamada yapılan
değişikliklerin etkisi ölçülmüştür. Otellere, Global Id kontrollü olarak test verisinde atanmıştır.
Kolay, Zor ve ikisinin toplamını kapsayan Karışık isimli üç veri seti oluşturulmuştur. Kolay
veri seti için, 500 otel, kolay bulunabilecek, isim benzerlikleri yüksek ve konumları yakın olan
otellerden seçilmiştir. Zor veri seti için, 500 otel, isim benzerlikleri düşük ama aynı olan oteller,
ya da isim benzerliği yüksek ama farklı olan oteller arasından seçilmiştir. Karışık veri seti,
Kolay ve Zor veri setlerinin toplamından 1000 otel ile oluşturulmuştur.
Altı aşamadan oluşan modelde, puantajlar ve threshold değerleri değiştirilerek çeşitli denemeler
yapılmıştır. Aşağıda denemelerin sonuçları sunulmuştur.

Şekil 5- Global Hotel Id’ler
En iyi puantajlar model aşamalarında verilen puanlardır. Yukarıda verilen tabloda yeşil ile
çerçevelenen threshold değeri tarafımızca en iyi sonucu vermiştir.
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