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DR. HÜSEYİN ÂDEM 
TÜLÜCE 

 

İnsanın Anlam Arayışının Bireysel Ve Toplumsal Boyutları 

DR. QEHREMANOVA 
ENTİQE 

 

“Kitabi-Dədə Qorqud” Eposu 

DOÇ. DR. SEVİNÇ 
RUİNTAN 

 

Postsovyet Dönem’de Türkiye’nin Jeopolitik Durumu Hakkında 

(Z.Brzezinski’nin Araştırmaları Esasında) 

 

DOÇ. DR. SEVİNÇ 
RUİNTAN 

 

ABD-Rusya Jeopolitik Rekabeti Bağlamında Kafkasya’nın Önemi 

Hakkında (Z.Brzezinski’nin Araştırmaları Esasında) 

 

BİNALİ KOÇOĞLU  Dört Fıkhi Mezhebin Kurucu İmamları İle Yöneticiler Arasındaki İlişki 

DOS., ŞÖHRƏT 

MƏMMƏDOVA 
 

Zahid Xəlilin Yumoristik Uşaq Şeirləri 

İSMAYILOVA MİRVARİ 
ABBAS QIZI 

 

Terminologiyanın Özünəməxsus Xüsusi Semantik Prosesləri 

DR. ARAŞ. GÖR. UMUT DAĞ 
 

John Locke Ve Mıchael Walzer’da Hoşgörü Kavramı 

 

SÜMEYRA TEMİZHAN  
 BILGE DEFNE ALTAYLI  

MUHAMMET MIRAÇ TUNÇ 
ELBRUZ ARDA ÖZBEK 

 

Çocuklardan Mehmet Akif  Ersoy’a Mektuplar 

AYMAN KARA 

 

Rousseau'da Yasaların Yanılmazlığı Ve Yasa Koyucunun Konumu 
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ZEYNEP ADİLOĞLU Rol Geçişi Yaşamış Yetişkin Bireylerin Benlik Değişimi Deneyimleri 

ASSIS. PROF. K.R. PADMA 
RESDER K.R.DON 

Impact Of  Covid-19 Resulted In Global Migration Of  Immigrants 

TURAB EFE ALBAYRAK 
DR. ÖĞR. ÜYESİ İLKNUR 

UNCUOĞLU YOLCU 

Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA 
OKUR 

Uyuşmazlık Çözüm Merkezlerinin Türkiye’deki Tarihi Gelişimi 

AITOLGON BORONBAEVA 
Refugee Movements From Turkey To The European Union After 2015 – 

The Assessment Of  Impact 

DR. ÜMİT ARSLAN 
Bireylerin Genel Öz Yeterlilik Algıları Ve Organ Bağışı Davranışı Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesi 

ABDULKADİR DEMİR  
DAVUT AÇAR “Child Mental Images” Bibliometric Analysis 
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ÖĞR. GÖR. ONUR KORKMAZ  
DR. ÖĞR. ÜYESİ.SEVDA 

KUŞKAYA  
DR. PELİN GENÇOĞLU 

Fonksiyonel Kamu Harcamaları Açısından G-20 Ülkelerinin 

Değerlendirilmesi: Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi 

 
PROF. DR. HACI YUNUS TAŞ  

SİNAN ÇEPNİ 
Türkiye’de Covid-19 Pandemisinin Kobi’ler Üzerine Etkileri 

SHEILA MAUREEN 
BIRUNGI 

Barriers To Initiating Industry 4.0 In Manufacturing Supply Chains Of  Uganda 

NESLİHAN URSAVAŞ  
AYKUT YAĞLIKARA 

Gelişmekte Olan Ülkelerde Yenilenebilr Enerji Tüketimi Ve Nüfusun 

Çevresel Bozulma Üzerine Etkisi 

ISAAC KOFI MENSAH 

Perceived Ease-of-Use and Intention to Use E-Government Services in 

Ghana: The Moderating Role of  Perceived Usefulness 

UĞUR URSAVAŞ  

Yenilenebilir Enerji Tüketiminin Ekolojik Ayak İzi Üzerindeki Etkisi: 

Mercosur Ülkeleri Örneği 

LATİF EMRE ŞENARAN  
GALİP AFŞIN RAVANOĞLU Türkiye’nin Doğal Gaz Stratejisi: Yüzer Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) 

Depolama ve Gazlaştırma Ünitesinin (FSRU) Gelişimi 
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TAHA KOÇ  
İLYAS DEVRAN ÇELİK 

Kemer Formlu Gridshell Taşıyıcı Sistemlerde Yüzey Geometrilerinin 

Dinamik Özelliğe Etkisinin İrdelenmesi 

EMRE AKTAŞ  
 PROF. DR.NEHİR ÖZDEMİR 

ÖZGENTÜRK 

Identity Of  ACE2 As A Result Of  Bioinformatic Investigations 

PROMISE GOODNESS ADELEYE 
GIDEON OLUWASEUN OLAYIOYE 

ADEREMI TIMOTHY ADELEYE 
ADEBAYO OLUWATOSIN JIMOH 

CHUKS K. ODOH 

 

Review On Mitigation Of  Global Greenhouse Gas Emissions Via 

Waste Management Approach 

PROMISE GOODNESS ADELEYE 
GIDEON OLUWASEUN OLAYIOYE 
ADEBAYO OLUWATOSIN JIMOH 
ADEREMI TIMOTHY ADELEYE 

CHUKS K. ODOH 

 

The Threats Of  Anthropogenic Climate Change On Ecosystems: How 

Do We Apply Sustainable Development Goals For Solution? 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEYNEP 
TANRIVERDİ 

Ankara’da Cumhuriyet Dönemi Mimarisi İçin Koruma Alanı: Saraçoğlu 

Mahallesi 

MEHMET BUĞRAHAN 
KALAYCI  

 İLHAMİ YİĞİT  
 

Bir Basit Ters Sarkaç Sisteminin ARX Tabanlı Modelden Bağımsız 

Kayan Kipli Kontrolü 
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ŞEVVAL KAPLAN 
 MUSTAFA GÜNDÜZ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birinci Döneminde Eğitimci Milletvekilleri Ve 

Faaliyetleri 

BÜŞRANUR KAYA 
 DR. ÖĞR. ÜYESİ SERBAY 

DURAN  
DOÇ. DR. ÜMİT DURUK 

Sekizinci Sınıf  Öğrencilerinin Rutin Olmayan Problemleri Çözme Düzeyleri 

DR. ÖĞR. ÜYESİ OSMAN ÇİL 
Öğretmenlerin Mesleğe Yönelik Motivasyon İnançları İle Matematik Ve 

Matematik Öğretim Kaygıları Arasındaki İlişki 

P.Ü. F. D. MÜƏLLİM ƏLİYEVA 

VÜSALƏ SƏRDAR QIZI 
Məktəbəqədər Yaşlı Uşaqlarla Oyunların Təşkili Zamanı İnklüzivliyin Təşkili. 

DR. ÖĞR. ÜYESİ. AYHAN 
BULUT 

Ebru Sanatının Ortaöğretim Öğrencilerinin Sınav Stresi Üzerindeki 

Etkilerinin İncelenmesi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ. AYHAN 
BULUT 

DR. ÖĞR. ÜYESİ. MEMET 
KUZEY 

Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitim Süreçlerinin Akademik Olarak 

Değerlendirilmesi 

YILMAZ IŞIK  
PROF. DR. ABUZER AKGÜN 

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilimsel Sorgulamaya İlişkin Görüşleri 

DR. SEVGİ ELMAS ATAY 
How To Look Like An Academician? A Review On The Academics’ 

Aesthetic Labour 

NUBAR TAMİRAZ GİZİ 
SAFARLI 

Azerbaycan Bağımsızlığını Kazandıktan Sonra Nahçıvan’da Yüksek 

Öğretimin Gelişimi 
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HALL: 2   SESSION: 2                     MODERATOR:     PROF. DR. ERDEM ÜNVER 

UYGAR ÖZDEMİR 
Çarkıfelek İkonografisinde Yılan Motifinin İhtiva Ettiği Doğum Ve Ölüm 

Döngüsünün Dişiliği Üstüne 

AHMET ATAŞ Yerel Gazetelerde Haber Ajanslarının Etkinliği: Konya İli Örneği 

BURAK EVREN  
DOÇ. DR. HALDUN 

ŞEKERCİ 

Hitit Döneminden Günümüze Kalan Madeni Tanrı Ve Tanrıça Heykellerinin 

İncelenmesi 

PROF. DR. ERDEM ÜNVER Sanat Eğitimine Kültürel Boyutta Eleştirel Bir Bakış 

ZEYNEP CEYHAN 
YAYLACIKLIOĞLU 

Fomo’nun Reklam Sloganlarında Kullanımı 

ŞÜKRAN KIZILAĞAÇ  
HÜLYA ÇAKIR 

Sosyalleşme Sürecinde Sosyal Medyanın Rolü: Yozgat Bozok Üniversitesi 

Örneği 

SAMIA AIT ALI YAHIA 

 

The Cave Paintings of  Libyc Inscriptions of  Tifra, Kabylia, Algeria 
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HALL: 3   SESSION: 2                    MODERATOR:       HAKAN US 

HAKAN US 
Oxidation Behavior Of  SA 508 Low Alloy Steel For Very High Temperature 

Reactors(VHTRs) 

HAKAN US 
Evaluation Of  Radiation Shielding Features Of  16Cr-16Ni-2Mo-1Nb Austenitic 

Steel Using Monte-Carlo Simulation (GEANT4) AND NIST-XCOM Database 

ATAKAN TEKGÜL 
Ni Temelli Heusler Tipi Alaşımlarda Yapısal, Manyetik, Manyetokalorik 

Özelliklerinin İncelenmesi 

MEHDI MODABBERIFAR 
 SANAZ JABARY 

 MOJTABA GHODSI 

Design and Fabrication of  a Programmable Stiffness-Sensitive Gripper for 

Object Handling 

DR. ESRA KENDİR 
TEKGÜL 

 DR. ÖĞR. ÜYESİ 
ŞERAFETTİN TALTKAYA 

Nadir Toprak Elementi Katkılı Optik Fiberlerde Gama Radyasyonunun 

Etkisi 

TUĞÇE DEMİRBAĞ  
 HAYATİ TÜRKMEN 

Development Of  Over Lacquer For Flexo Printing 

ALPEREN KONUK  
ASSOC.PROF. DR. CANAN 

URAZ 

Increasing The Temperature Resistance Of  The Improved Natural Rubber 

Compound And Integrating It Into Different Industries 

MOHAMED OMAR 
Seismic Response of  Braced Steel Frames with Shape Memory Alloy and 

Mega Bracing Systems 
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HALL: 4   SESSION: 2                     MODERATOR:     DR. MEHDI MESKİNİ HEYDARLOU 

YAKUP ÜLGER  
ANIL DELİK 

Transarterial Radyoembolizasyon Tedavisi Uygulanan Hepatosellüler 

Karsinoma Hastalarında Prognostik Faktör: Hap Skoru-Sağkalım 

DR. ÖĞR. GÖR. YAVUZ YASUL 
DR. ÖĞR. ÜYESİ SALİH ÖNER 

Egzersiz Ve Beslenme 

UZ. DR. ELİF CANSU 
GÜNDOĞDU 

Tailgut Kisti Olağandışı Prezentasyonu: Olgu Sunumu 

DR. CAFER TAYYAR BATİ 
DOÇ. DR. GAZEL SER 

DOÇ. DR. SERHAT KARACA 

Bilgisayarlı Görüntü İşleme Tekniklerinin Hassas Hayvancılıktaki 

Uygulamaları 

ASSIS PROF. K.R. PADMA 
READER K.R.DON 

ASSOC. PROF. P. JOSTHNA 

Influence of  Vaginal Microbiota on Sexual and Reproductive Health 

BALAXANOVA QUMRU 
VASİF QIZI (DOKTORANT, 

MÜƏLLİM) 
Bakı Şəhər Ərazilərin Mikobiotasının Formalaşmasında İştirak Edən  

Göbələklərin Temperatura, Nəmliyə Münasibətinə Görə Xarakteristikası 

ELİF EBRU ERMİŞ  
CÜNEYT ÇELİKTAŞ Sabit Kesir Ayırımı Yönteminin Bir Uygulaması 

LEYLA BULUT  
UĞUR DEVECİ  

 MEHMET YUSUF SARI 

Bispektral İndeks Monitorizasyonu İle Ramsey Sedasyon Skorlaması, 

Michigan Sedasyon Skorlaması Ve Brüksel Sedasyon Skorlaması Arasındaki 

Korelasyonun Değerlendilmesi 



 
CUMHURIYET  

6th INTERNATIONAL  CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES 
6th INTERNATIONAL  CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES 

APRIL 23,  2022 - ANKARA 

 

Meeting ID: 847 3928 5003 

Passcode: 230422 

 

 

 



 CUMHURIYET         6th INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES   
                     

 

 

BOOK OF FULL TEXT                       ISBN: 978-625-8151-01-5          www.cumhuriyetkongresi.org        

 CONTENT     

CONGRESS ID     

SCIENTIFIC & REVIEW COMMITTEE    

PROGRAM  

CONTENT   

 

POSTER AND ORAL PRESENTED PAPERS IN THE CONGRESS 

Taha KOÇ  &  İlyas Devran ÇELİK  

 

1 KEMER FORMLU GRİDSHELL TAŞIYICI SİSTEMLERDE YÜZEY GEOMETRİLERİNİN 

DİNAMİK ÖZELLİĞE ETKİSİNİN İRDELENMESİ 

Mehmet Buğrahan KALAYCI  & İlhami YİĞİT  

6 

BİR BASİT TERS SARKAÇ SİSTEMİNİN ARX TABANLI  MODELDEN BAĞIMSIZ 

KAYAN KİPLİ KONTROLÜ 

Yakup ÜLGER & Anıl DELİK  

24 

TRANSARTERİAL RADYOEMBOLİZASYON TEDAVİSİ UYGULANAN 

HEPATOSELLÜLER KARSİNOMA HASTALARINDA PROGNOSTİK FAKTÖR: HAP 

SKORU-SAĞKALIM 

Balaxanova Qumru Vasif qızı  

24 

BAKI ŞƏHƏR ƏRAZİLƏRİN MİKOBİOTASININ FORMALAŞMASINDA İŞTİRAK EDƏN 

GÖBƏLƏKLƏRİN TEMPERATURA, NƏMLİYƏ MÜNASİBƏTİNƏ GÖRƏ 

XARAKTERİSTİKASI 

Elif Ebru ERMİŞ & Cüneyt ÇELİKTAŞ  

30 

SABİT KESİR AYIRIMI YÖNTEMİNİN BİR UYGULAMASI 

Zeynep TANRIVERDİ    

36 

ANKARA’DA CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARİSİ İÇİN KORUMA ALANI: 

SARAÇOĞLU MAHALLESİ 

 



 CUMHURIYET         6th INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES   
                     

 

BOOK OF FULL TEXT        ISBN: 978-625-8151-01-5          www.cumhuriyetkongresi.org     Page | 1 

 

KEMER FORMLU GRİDSHELL TAŞIYICI SİSTEMLERDE YÜZEY 

GEOMETRİLERİNİN DİNAMİK ÖZELLİĞE OLAN ETKİSİNİN İRDELENMESİ 

  

 

Taha KOÇ  1, İlyas Devran ÇELİK 2 

1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 

 ORCID ID:0000-0003-1802-9066 

2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 

ORCID ID:0000-0001-9011-4041 

 

 

ÖZET 

Dünyamızda gelişen teknolojilerle birlikte yeni taşıyıcı sistemler arayışına gidilmiştir. Yapılan 

araştırmalar sonucunda birçok yeni taşıyıcı sistemler oluşturulmuştur. Gridshell taşıyıcı 

sistemler son yıllarda yapılmaya başlanan son derece modern taşıyıcı sistemlerin başında 

gelmektedir. Diğer taşıyıcı sistemlerle karşılaştırıldığında estetik görünümleri, mimarlara yeni 

bir bakış açısı sunması ile ön plana çıkmaktadır. Gridshell taşıyıcı sistemler de yapı birçok 

forma girebilmekte bu da mimarlar için mekân tasarımı adına büyük katkı sağlamaktadır. 

Mekân tasarımında en önemli unsurlar geniş mekânlar oluşturulabilmesi ve mekânların estetik 

aydınlatma sağlanabilmesidir. Gridshell taşıyıcı sistemler mekân tasarımında bu unsurlara 

rahatlıkla karşılık verebilen taşıyıcı sistemlerdir. Kemer tipi gridshell taşıyıcı sistemlerde 

yüzeylerinin geometrisi yapının hareketine doğrudan etki etmektedir. Bu çalışmada kemer tipi 

gridshell taşıcı sistemlerde farklı açıklıklarda yüzey geometrisinin periyot değerleri ve kütle 

katılım değerleri üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir.  Çalışmalar da dörtgen ve üçgen yüzey 

geometrisi için analizler yapılmıştır. Üçgen yüzey geometrisinin, dörtgen yüzey geometrisine 

göre daha erken kütle katılım gösterdiği görülmüştür. Periyot değerlerine bakıldığında dörtgen 

yüzey geometrisinin, üçgen yüzey geometrisine göre daha rijit bir yapı hareketinde bulunduğu 

gözlenmiştir. Bu çalışma kemer tipi gridshell taşıyıcı sistem yapımında kullanılacak yüzey 

geometrisi adına bir bakış açısı sunacaktır. Günümüzde gridshell taşıyıcı sistemlerin ülkemizde 

kullanımı da artacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda kemer formlu gridshell taşıyıcı sistemler 

de yüzey geometrilerinin dinamik özelliklere etkisi irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gridshell, yüzey geometrisi,  modal analiz, periyot, kütle katılım oranı 

 

1. GİRİŞ   

Günümüzde küresel çevre koşullarına gitgide kötüleşmektedir. Dünyamız içinde bulunduğu 

durumda bütün ülkeler iklim koşullarının iyileşmesi için adımlar atmaya başlamıştır. Ülkemiz 

özelinde ise çevre ve şehircilik bakanlığı ismine iklim değişikliğini ekleyerek uygulanacak olan 

iklim programlarının yürütücü kurumu olduğunu açıkça belirtmiştir.  
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Bu amaç doğrultusunda inşaat mühendisleri sürdürülebilir yapı oluşturma yolları aramaya 

başlamıştır. Bu doğrultuda gelişen teknolojiyle birlikte farklı yapı malzemeleri kullanılmaya 

başlanmıştır. Sürdürülebilir ve daha çevreci olması sebebiyle betondan ziyade ahşap ve çelik 

yapı malzemesi kullanılmaya başlanmıştır. Yapı malzemelerindeki gelişmelerin yanında yeni 

taşıyıcı sistemler de keşfedilmiştir. Keşfedilen en yeni taşıyıcı sistemlerin başında gridshell 

taşıyıcı sistemler gelmektedir. Son derece çevreye zarar vermeden oluşturulabilen ve uzun süre 

kullanım ömrü sunabilen taşıyıcı sistemlerdir [10]. 

 

Görsel 1. Glasdach Hospital Israelita [8]. 

Görsel 1.’de Brezilya da bir hastanenin giriş kapısında inşaa edilen üçgen yüzey geometrisine 

sahip bir gridshell taşıyıcı sisteme yer verilmiştir. Birçok yerde kullanılan gridshell taşıyıcı 

sistemler estetik görünümleri ile en çok tercih edilme sebepleridir. Gridshell taşıyıcı sistemler 

farklı yüzey geometrilerinde oluşturulabilmektedir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal 

Gridshell taşıyıcı sistemlerde genellikle çelik ve ahşap yapı malzemesi kullanılmaktadır. Bu 

çalışmada modellenen yapılarda çelik kutu profil kullanılmıştır. Kullanılan profillerde S275 

kalitesine sahip çelik tercih edilmiştir. 40 ve 50 metre açıklıklarda yapılan analizlerde 40 metre 

açıklıklar için SHS  280x280 ve SHS 250x250 çelik kutu profiller kullanılmıştır. 50 metre 

açıklıkta ise 350x350 kutu profiller kullanılmıştır. Her iki açıklık içinde kullanılan çelik 

profillerde et kalınlığı değişkenlik göstermektedir. 

2.2. Yöntem 

Modeller yapısal analiz programı olan Sap2000 ortamında oluşturulmuştur.  Kemer formlu 

taşıyıcı sistemlerde 40 ve 50 metre açıklık için dörtgen ve üçgen yüzey geometrileri 

kullanılmıştır. Yapı yükseklikleri, yükseklik/açıklık oranının 0.35’i sağlayacak şekilde 

belirlenmiştir [2] [6]. Sap2000 programında oluşturulan modellerin modal analizleri 

gerçekleştirilmiştir. 
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Görsel 2. Dörtgen yüzey geometrisine sahip kemer formlu taşıyıcı sistem 

Görsel 2.’de ve Görsel 3.’de dörtgen ve üçgen yüzey geometrisinden oluşturulmuş kemer tipi 

taşıyıcı sisteme yer verilmiştir. 

 
Görsel 3. Üçgen yüzey geometrisine sahip kemer formlu taşıyıcı sistem 

 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME  

Sap2000 programında modal analizleri gerçekleştirilen modellerin periyotları ve kütle katılım 

oranları belirlenmiştir. 

Çizelge 1. 40 Metre açıklıkta yüzey geometrilerin periyot ve kütle katılım değerleri 

Yüzey 

Geometrisi 

1.Mod 

(sn) 

Kütle Katılım Oranı 

(%) 

 Dörtgen 0.827  52.9 

Üçgen 0.887 51.9 
 

Çizelge 2. 50 Metre açıklıkta yüzey geometrilerin periyot ve kütle katılım değerleri 

Yüzey 

Geometrisi 

1.Mod 

(sn) 

Kütle Katılım Oranı 

(%) 

 Dörtgen 1.007  53.8 

Üçgen 1.006 53 

Çizelge 1. ve Çizelge 2.’de 40 ve 50 metre açıklıklarda dörtgen ve üçgen yüzey geometrilerinde 

yapıların periyotları ve kütle katılım oranları verilmiştir. Çalışmada incelenen parametre olan 

kütle katılım oranının yönetmelikler de %75’lik oranı sağlaması istenmektedir. Çizelge 3. ve 

Çizelge 4.’de 40 ve 50 metre açıklıklarda oluşturulan modellerin %75’lik kütle katılım oranını 
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ilk sağladığı mod’daki periyot değerleri ve bu değerleri kaçıncı mod da sağladığına yer 

verilmiştir. 

Çizelge 3. 40 Metre açıklık için %75’lik kütle katılımın sağlandığı mod ve periyot değerleri 

Yüzey 

Geometrisi 

Mod 

(sn) 

%75’lik kütle katılım 

sağlandığı mod 

 Dörtgen 0.107 18 

Üçgen 0.125 9 

 

Çizelge 4. 50 Metre açıklık için %75’lik kütle katılımın sağlandığı mod ve periyot değerleri 

Yüzey 

Geometrisi 
Mod (sn) 

%75’lik kütle katılım 

sağlandığı mod 

 Dörtgen 0.130 17 

Üçgen 0.138 8 

Yapılan literatür araştırmasında kemer formlu gridshell taşıyıcı sistemlerde 0.34 oranının kar 

yükü ve düğümlere yüklenen yükler altında optimum yükseklik/açıklık oranı olduğu 

söylenmiştir [2] [6] . Buna bağlı olarak modellerde yükseklik/açıklık oranı 0.35 olarak 

belirlenmiştir.  

Çalışmada iki farklı yüzey geometrisinde 40 ve 50 metre açıklıklarda oluşturulan modellerin 

modal analizleri gerçekleştirildiğinde yüzey geometrilerinin yapısal davranışa olan etkisinin 

incelenmesi adına bir sonuç vermiştir. Çalışma sonucunda elde edilen veriler kemer formlu 

gridshell taşıyıcı sistemlerinde tercih edilecek yüzey geometrisi hakkında bir bakış açısı 

sunmasını sağlayacaktır. 

4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR 

Yapılan çalışma 40 ve 50 metre açıklıklarda oluşturulan modellerde dörtgen ve üçgen yüzey 

geometrileri incelenmiştir. 

40 metre açıklıkta 1.mod da dörtgen yüzey geometrisinde 0.827, üçgen yüzey geometrisinde 

ise 0.887 saniye periyot değeri oluşmuştur. Kütle katılım oranları ise sırasıyla %52.9 ve 

%51.9’dur. Elde edilen sonuçlar ışığında dörtgen yüzey geometrisine sahip model üçgen yüzey 

geometrisine göre daha rijit bir yapı hareketinde bulunmuştur. Kütle katılım oranları ise 

birbirine yakın sonuç vermiştir. 50 metre açıklık incelendiğinde dörtgen ve üçgen yüzey 

geometrisine sahip modeller 1.mod da çok yakın periyot değerlerine sahiptir. 50 metre açıklıkta 

da, 40 metre açıklıkta olduğu gibi dörtgen ve üçgen yüzey geometrilerinde kütle katılım oranları 

benzer bir sonuç vermiştir. 

Çalışmada bir diğer önemli parametre olan kütle katılım oranının en erken %75’lik değere 

kaçıncı mod da yakalandığı üzerinde durulmuştur. Çalışmada ilk açıklığımız olan 40 metre 

incelendiğinde dörtgen yüzey geometrisinde en erken %75’lik kütle katılım oranının sağlandığı 

mod da periyot değeri 0.107 saniye olurken, üçgen yüzey geometrisinde ise 0.125 saniye periyot 

değeri görülmüştür. 
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Kütle katılım oranları incelendiğinde %75'lik kütle katılım oranını üçgen yüzey geometrisinde 

9. Mod da yakalanırken, dörtgen yüzey geometrisinde 18. mod da yakalanmıştır. 40 metre 

açıklık için üçgen yüzey geometrisinde, dörtgen yüzey geometrisine göre daha erken kütle 

katılım sağlanmıştır. 50 metre açıklığa bakıldığında ise %75’lik kütle katılım sağlandığı en 

erken mod da dörtgen yüzey geometrisinde 0.130 saniye, üçgen yüzey geometrisinde ise 0.138 

saniye periyot değeri ortaya çıkmıştır. Kütle katılım oranları incelendiğinde dörtgen yüzey 

geometrisinde %75’lik kütle katılım oranı en erken 17. Mod da yakalanırken, üçgen yüzey 

geometrisinde 8. Mod da yakalanmıştır. Sonuç olarak 40 ve 50 metre açıklık için yapılan 

analizler incelendiğinde 1.mod da periyot değerlerinin açıklık arttıkça arttığı gözlenmiştir. Bir 

diğer yandan kütle katılım oranlarına bakıldığında açıklık artıkça, her iki yüzey geometrisi için 

de %75’lik kütle katılım oranlarının daha erken mod da yakalandığı görülmüştür. 
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ÖZET 

Kayan kipli kontrol doğrusal olmayan gürbüz bir ileri kontrol tekniği olup kontrol sinyali 

anahtarlama kontrol sinyali ve eşdeğer kontrol sinyal olmak üzere iki kısımdan oluşur. Eşdeğer 

kontrol sinyalinin elde edilebilmesi için kontrol edilen sistemin modeline ihtiyaç 

bulunmaktadır. Ancak sistemin modellenmesinde, modelleme için yeterli zamanın olmaması, 

sistemi parçalarına ayıramama, modelleme hataları, karmaşık sistemlerin modelleme zorluğu, 

modeldeki belirsizlikler ve eşdeğer kontrol sinyalinin doğrusal olmayan modelden analitik 

olarak elde edilememesi gibi çok sayıda güçlükler ile karşılaşılabilmektedir. Böyle durumlarda 

sistem tanılama yöntemlerine başvurulabilmektedir. Bu çalışmada, eşdeğer kontrol sinyalini 

elde edebilmek için doğrusal olmayan bir sistem olan basit ters sarkacın matematiksel modeli 

gerçek sistemmiş gibi kabul edilip benzetim sonucu elde edilen veriler kullanılarak en küçük 

kareler yöntemi ile sistem tanılama yapılmıştır. Sistem tanılama ile elde edilen ARX 

(AutoRegressive with eXogenous) modeli kullanılarak kesikli zamanda kayan kipli kontrol için 

eşdeğer kontrol sinyali tasarımlanmış, basit ters sarkaç sisteminin modelden bağımsız kayan 

kipli kontrolü gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, sonuçlar klasik PID kontrol yöntemi kullanılarak elde 

edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır, yeterince tatmin edici sonuçlar alındığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Basit Ters Sarkaç, Sistem Tanılama, ARX Modeli, Kesikli Zaman 

Modelleme, Model Bağımsız Kayan Kipli Kontrol 

 

ARX-BASED MODEL FREE SLIDING MODE CONTROL OF 

 A SIMPLE INVERTED PENDULUM 

 

Mehmet Buğrahan KALAYCI 1, İlhami YİĞİT 2  
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ABSTRACT 

Sliding mode control is a nonlinear, robust and advanced control technique having a control 

signal consisting of two parts such that switching control signal and equivalent control signal. 

To obtain the equivalent control signal, mathematical model of the system to be controlled is 
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required. However, many difficulties may be encountered in modeling of a system, such as 

insufficient time for modeling, inability to disassemble the system, modeling errors, modeling 

difficulties of complex systems, uncertainties in the model, and inability to analytically derive 

the equivalent control signal from the nonlinear model. In such cases, system identification 

methods can be applied. In this study, a model free sliding mode control of a simple inverted 

pendulum is dealt with. To obtain the equivalent control signal, nonlinear mathematical model 

of the system is assumed to be as if a real system and system identification is made using the 

least squares method evaluating the data obtained from the simulations. By using the ARX 

(AutoRegressive with eXogenous) model obtained by system identification, the equivalent 

control signal is designed for the discrete time sliding mode control, and model free sliding 

mode control of the simple inverted pendulum system is performed. In addition, the results 

are compared with the results obtained using the classical PID control method, it is seen that 

satisfactory results are obtained. 

Keywords: Simple inverted pendulum, System Identification, ARX model, Discrete time 

modeling, Model free sliding mode control 

 

1. GİRİŞ  

Kayan kipli kontrol, belirsiz dinamik sistemlerin kontrolünde başarımı yüksek bir kontrol 

tekniğidir [1]. Kayan kipli kontrol doğrusal olmayan sistem dinamiklerini, belirli ve tasarlanmış 

bir yüzeye anahtarlama kontrol sinyali kullanarak ulaşmasını ve eşdeğer kontrol sinyali ile 

yüzeyde kalmasını sağlamaktır. Bu yüzey istenilen dinamik davranışına göre tasarımlanır ve 

kayma yüzeyi adı verilir [2]. Sistem durum değişkenleri kayma yüzeyine ulaştığında sistem 

yüzey üzerinde tutulur, böylelikle sistem istenilen davranışa zorlanmış olur. Sistem kayma 

yüzeyindeyken, modelleme hataları, parametrelerin değişimi ve bozucu girişlere karşı dirençli 

hale gelir, değişmezlik özelliği kayan kipli kontrolün en önde gelen özelliğidir. Kayan kipli 

kontrol sinyali, anahtarlama kontrol sinyali ve eşdeğer kontrol sinyali olarak iki kısımdan 

oluşur. Eşdeğer kontrol sinyalinin elde edilebilmesi için sistemin modeline ihtiyaç 

duyulmaktadır ve modelin sistemi ne kadar temsil edebildiği kontrol kalitesini etkileyen en 

önemli etkenlerden birisidir. Ancak sistemin modellenmesinde, modelleme için yeterli 

zamanın olmaması, sistemi parçalarına ayıramama, modelleme hataları, karmaşık sistemlerin 

modelleme zorluğu, modeldeki belirsizlikler ve eşdeğer kontrol sinyalinin doğrusal olmayan 

modelden analitik olarak elde edilememesi gibi çok sayıda güçlükler ile karşılaşılabilmektedir. 

Böyle durumlarda genelde sistem tanılama yöntemlerine başvurulmaktadır. Bu çalışmada, 

sistemin tanılanması ve kontrolünde çokça gözlemlenen ([3]–[8]) ARX yapısının kullanılmasına 

karar verilmiştir. ARX yapısı kesikli zamanda sistemi ifade eden bir yapıdır. Genellikle yapısının 

nispeten basit olması, gerçek sistem modeline yakınsamasının hızlı olması ve yapı olarak 

eşdeğer kontrol sinyalinin kolay elde edilebiliyor olması gibi sebeplerden dolayı tercih 

edilmiştir. ARX sisteminin parametrelerinin belirlenmesinde adaptif en küçük kareler metodu 
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kullanılmıştır. Literatürde ARX yapısı ile kayan kipli kontrolün kullanıldığı çalışmalar çokça 

bulunmaktadır [1]–[14]. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

2.1. Sistem Tanılama ve ARX Modeli 

Sistem tanılama, temelde bir sistemin verilerinden yararlanılarak sistemin 

matematiksel modelinin elde edilme sürecidir [15]. Sistemin giriş ve çıkış verilerinden 

yararlanılarak, çeşitli giriş-çıkış modelleri iteratif veya pasif olarak elde edilebilir.  

Sistem tanılamada model katsayılarının elde edilmesinde adaptif filtre olan tekrarlı en 

küçük kareler algoritması kullanılmıştır. Bu yöntemde sistem giriş çıkışlarından elde edilen 

veriler ışığında iteratif olarak sistem modeli güncellenir. Her yeni gözlemde değişen sistemin 

parametreleri aktif olarak kestirilir. En küçük kareler yönteminin sürekli artan sistem 

gereksinimi tekrarlı hale getirmekle giderilmiş olunur. Ayrıca tekrarlı en küçük kareler 

yönteminde yakınsama daha hızlıdır [16]. 

2.2. En Küçük Kareler Yöntemi 

En küçük kareler, giriş ve çıkış sinyalleri vasıtasıyla sistemin davranışının 

modellenebileceği adaptif bir filtredir.  Bu yaklaşım diğer yöntemlere göre çok hızlı bir 

yakınsama sağlamaktadır. Bir sistem için giriş-çıkış (ARX) modeli aşağıdaki gibi tanımlanmış 

olsun. 

𝑑[𝑛] = ∑ ℎ[𝑘]𝑥[𝑛 − 𝑘] + 𝑒[𝑛]

𝑚−1

𝑘=0

 (1) 

Burada 𝑑 çıkış 𝑥 ise giriş sinyalidir. Verilen giriş ve çıkışlar için en küçük hataların karesi 

minumum düzeye indirilmesi amaçlanır. 

∑ |𝑒[𝑖]|2
𝑛2

𝑖=𝑛1

 (2) 

𝑒[𝑛] = 𝑑[𝑛] − ∑ ℎ[𝑘]𝑥[𝑛 − 𝑘]

𝑚−1

𝑘=0

 (3) 

Hata matrisi aşağıdaki şekilde de gösterilebilir. 

𝑒 = 𝑑 − 𝐴ℎ (4) 

Hatayı sıfırlama işlemi; 

Min∥ 𝑒 ∥2
2 =∥ 𝑑 − 𝐴ℎ ∥2= (𝑑 − 𝐴ℎ)𝑇(𝑑 − 𝐴ℎ) 

 
      (5) 
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Min∥ 𝑒 ∥2
2 = 𝑑𝑇𝑑 − ℎ𝑇𝐴𝑇𝑑 − 𝑑𝑇𝐴ℎ + ℎ𝑇𝐴𝑇𝐴𝑇ℎ (6) 

en küçük hataların karesini minimize etmek için ise; 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡 = 0     &     
𝜕

𝜕ℎ
= 0       (7) 

−2𝐴𝑇𝑑 + 2𝐴𝑇𝐴ℎ = 0 (8) 

𝐴𝑇𝑑 = 𝐴𝑇𝐴ℎ (9) 

ℎ∗ = (𝐴𝑇𝐴)−1𝐴𝑇𝑑 (10) 

ℎ∗ = 𝐴†𝑑 = (𝐴𝑇𝐴)−1𝐴𝑇 (11) 

olarak elde edilir. Bu işlem en küçük kareler yöntemidir. Bu yöntemde ℎ∗ ‘ın bulunması analitik 

bir işlemdir. Çözüm analitik olduğu için yakınsaması da yüksektir.  

2.3. Kayan Kipli Kontrol 

Kayan kipli kontrol, uygun koşullar yerine getirildiğinde, sistem belirsizliklerine, 

parametrik değişimlere ve dış bozucular olması durumunda arzu edilen dinamik davranışı 

gerçekleştirebilen dayanıklı  kontrolcüdür. 1950’li yıllarda  ilk defa Emelyanov tarafından 

önerilen kontrolcü, Vadim Utkin’in  1977 yılında İngilizce makalesi birlikte gündeme gelmiş[17] 

ve  günümüzde de hali hazırda yeni çalışmalar eklenmektedir. Kayan kipli kontrolün temeli 

“değişken yapılı kontrol”e dayanmaktadır. Kayan kipli kontrolcüde, sonsuz anahtarlama 

fonksiyonundan yararlanarak, kontrol edilen sistem, arzu edilen davranışı temsil eden yüzeye 

ulaşması sağlanır ve yüzeyde kaymaya zorlanır. Bu yüzey, genellikle durum değişkenleri ile 

tanımlanır, istenilen sistem cevabı için tasarlanır ve ‘kayma yüzeyi’ adı verilir. Sistemin 

davranışı, kayma yüzeyine ulaştırıldığı zaman, kontrol edilen sistem parametre değişmesinden 

ve dış bozuculardan etkilenmez duruma ulaşır. 

Kayan kipli kontrolcüde, sonsuz anahtarlamadan kaynaklı yüksek frekansta git-gel hareketi 

sebebiyle sistemde “tırlama” (chattering)  oluşmaktadır. Tırlama, yüksek frekanslı küçük 

hareket oluşumudur ve sistemin çalışma ömrünü azaltan ve enerji tüketimini artırmaya neden 

olan istenmeyen bir etkendir.. Tırlamanın etkisini en düşük seviyeye indirmek veya yok etmek 

amacıyla anahtarlama kontrol sinyalinde “sign” anahtarlama fonksiyonunun kullanmak yerine  

“sat“ doyma fonksiyonu veya “tanh” sigmoid doyma fonksiyonu gibi “yumuşatma 

fonksiyonları” kullanılabilmektedir.  

Kayan kipli kontrolün ulaşma kipi ve kayma kipi olarak iki ayrı dinamiği vardır.[18]. Kayan kipli 

kontrolcünün tasarım aşamaları iki kısımdan oluşur. Öncelikle kayma yüzeyi, ikinci olarak ta 

kontrolcü tasarımına gidilir. Kayma yüzeyi, istenilen sistem cevabı hedeflenerek tasarlanır. 

İkinci aşama kontrol sinyalinin Lyapunov kararlılık teoremi baz alınarak elde edilmesinden 

oluşur. Lyapunov kararlılık krıteri, dinamik sistemin parametrelerini yüzeye çeker ve yüzey 

boyunca kaymasını sağlar. Sistemin toplam kararlılığını tercih ettiğimiz dinamik kayma yüzeyi 

ve kayma kriteri belirler. Ulaşma bölgesinde, kontrol dinamiği sistem parametre 

değişimlerinden ve bozucu etkilerden etkilenir; ancak kayma kipine ulaştığındasistemin 
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dinamiği kayma yüzeyi ile belirlenir, kayan kipli kontrolcünün bağımsızlık özelliği kayma 

kipinde etkilidir.  

Sistemin açısal konum çıkışı 𝑥 için hata 𝑒 = 𝑥 − 𝑥𝑟  olarak  ve hata vektörü  𝒆 = 𝒙 − 𝒙𝒓 =

[ 𝑒, �̇�, … , 𝑒(𝑛−1)]T şeklinde tanımlanır. Zamanla değişen kayma yüzeyi durum uzayında 

aşağıdaki ifade uyarınca ifade edilir. 

𝑠(𝑥, 𝑡) = (
𝑑

𝑑𝑡
+ 𝑘)𝑛−1𝑒 (12) 

Burada 𝑛 sistem mertebesini temsi eder ve örneğin 𝑛 = 2 için seçilmiş ise kayma dinamiği 

𝑠(𝑥, 𝑡) =   �̇� + 𝑘𝑒  olarak seçilir. Anahtarlama sinyali 

𝑢𝑠𝑤 = 𝑘 ∗ 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑠) (13) 

olarak elde edilir. Kesikli zaman bir sistemin ARX modeli, 

�⃗�𝑘 = 𝑎1𝑦𝑘 + 𝑎2𝑦𝑘−1 + ⋯+ 𝑎𝑚𝑦𝑘−𝑚+1 + 𝑏1𝑢𝑘 + 𝑏2𝑢𝑘−1 + ⋯+ 𝑏𝑛𝑢𝑘−𝑛+1 (14) 

şeklinde tanımlanır. Durum uzayı formunda ise, 

𝑥𝑘+1 = Φ�⃗�𝑘 + Λ1𝑢𝑘 + Λ2𝑢𝑘−1 + ⋯+ Λ𝑛𝑢𝑘−𝑛+1 (15) 

şeklinde düzenlensin. Burada, 

�⃗�𝑘 = [𝑦𝑘−𝑚+1, ⋯ , 𝑦𝑘−1, 𝑦𝑘]
𝑇 ∈  ℛ𝑚 (16) 

ve 

 

şeklinde yazılabilir. Hata denklemi, 

𝑒𝑘+1 + 𝑟𝑘+1 − �⃗�𝑘+1 (19) 

olarak yazılabilir. Burada, 

Φ =

[
 
 
 
 

0 1 0 0 ⋯ 0
0 0 1 0 ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
0 0 0 0 ⋯ 1

𝑎𝑚 𝑎𝑚−1 𝑎𝑚−2 𝑎𝑚−3 ⋯ 𝑎1]
 
 
 
 

 (17) 

Λ1 =

[
 
 
 
 
0
0
⋮
0
𝑏1]

 
 
 
 

, Λ2 =

[
 
 
 
 
0
0
⋮
0
𝑏2]

 
 
 
 

,⋯ , Λ𝑛 =

[
 
 
 
 
0
0
⋮
0
𝑏𝑛]

 
 
 
 

 (18) 
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𝑟𝑘+1 = [𝑑𝑘−𝑚+2, ⋯ , 𝑑𝑘, 𝑑𝑘+1]
𝑇 (20) 

Referans vektörüdür. Kayan kipli kontrol yüzeyi 

𝑠𝑘 = 𝑐   𝑇 𝑒 𝑘 (21) 

ile tanımlanırsa eşdeğer kontrol sinyali 

𝑢𝑘
𝑒𝑞 = (𝑐   𝑇Λ1)

−1{𝑐   𝑇(𝑟𝑘+1 − Φ�⃗�𝑘) − 𝑐  𝑇Λ2𝑢𝑘−1 − ⋯− 𝑐   𝑇Λ𝑛𝑢𝑘−𝑛+1} (22) 

şeklini alır. Toplam kontrol sinyali ise 

𝑢𝑘 = (𝑐   𝑇Λ1)
−1[𝑐   𝑇𝑟𝑘+1 − 𝑐   𝑇Φ�⃗�𝑘 − 𝑐   𝑇Λ2𝑢𝑘 − ⋯ , 𝑐   𝑇Λ𝑛𝑢𝑘−𝑛+1

+ (𝑟𝑇 − 1)𝑠𝑘   + 𝑞𝑇𝑠𝑔𝑛(𝑠𝑘)] 
(23) 

ile ifade edilir. 

2.4. PID Kontrol  

PID kontrol, sistem çıktısının hatasını terimini sıfıra ulaştırmak için oransal,  integral ve 

türev bilgilerini kullanan üç terimli bir kontrol tekniğidir. Günümüzde endüstriyel çalışmalarda 

kontrol uygulamalarının büyük kısmı PID ve temel bileşimlerinden oluşmaktadır. Proses 

kontrolün %95’inden fazlası PID kontrolcüdür ve bunların çoğunluğu PI kontrol yapısına 

sahiptir [19]. PID kontrol uygulanabilirliğinin yüksek olması ve yapısının basitliği gibi nedenlerle 

endüstriyel uygulamalarda çokça tercih edilmektedir. Geliştirilen birçok yeni kontrol 

algoritması uygulamalarının başarımı PID sonuçları ile kıyaslanarak tartılmaktadır. PID 

kontrolde bu üç terimin etkisini genel olarak oransal kontrol anlık geri besleme hatayı en küçük 

değerine çkemesi, kalıcı durum hatasını integral kontrol ile minimize etmesi ayrıca geleceği 

türev kontrol yardımıyla kontrol sinyaline katması olarak sıralanabilmektedir. En çok tercih 

edilen standart PID kontrol için kontrol sinyali 

𝑈𝑝𝑖𝑑 = 𝐾𝑝 (𝑒(𝑡) +
1

𝑇𝑖
 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡

𝑡

0

+ 𝑇𝐷

𝑑𝑒

𝑑𝑡
) (24) 

şeklinde ifade edilir. 

2.5. Sarkacın Modellenmesi 

Basit ters sarkaç sistemi, bir  sarkacın doğru akım motorunun miline sabitlemesinden 

oluşmaktadır. Sistemin şematik görünümü Şekil 1’deki gibidir [20]. 
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Şekil 1. Doğru akım motor tahrikli ters sarkacın görünümü [20] 

 

Şekil 1.’de görülen sistemin davranışı, 

𝑖𝑅 +  𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
+ 𝑘𝑒𝜔 = 𝑢 (25) 

𝐵𝜔 + 𝐼𝑚
𝑑𝜔

𝑑𝑡
− 𝑙 𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑚𝑔 = 𝐾𝑡𝑖 

(26) 

olarak yazılabilir. Durum değişkenlerini aşağıdaki gibi tanımlanırsa, 

𝜃 = 𝑥1  &  𝜔 = 𝑥2  &  𝑖 = 𝑥3 (27) 

Sistemimizin durum uzayındaki modeli, 

�̇�1 = 𝑥2  (28) 

�̇�2 =
𝐾𝑡

𝐼𝑚
𝑥3 +

𝑙𝑚𝑔

𝐼𝑚
sin 𝑥1 −

𝐵

𝐼𝑚
𝑥2 (29) 

�̇�3 = −
𝐾𝑒

𝐿
𝑥2 −

𝑅

𝐿
𝑥3 +

1

𝐿
𝑢 (30) 

halini alır. Durum değişkenleri matris formunda aşağıdaki gibi yazılabilir. 

�̇� =

[
 
 
 
 

0 1         0
𝑙𝑚𝑔

𝐼𝑚𝑥1
sin𝑥1 −

𝐵

𝐼𝑚
          

𝐾𝑡

𝐼𝑚

0 −
𝐾𝑒

𝐿
     −

𝑅

𝐿

   

]
 
 
 
 

𝑥 + [ 

0
0
1

𝐿

 ] 𝑢        (31) 

 Sistem modelinin parametreleri aşağıda tablo 1’de sıralanmıştır. Bu parametreler 

bölüm mekatronik laboratuvarında deneysel olarak belirlenmiştir [20]. 

Tablo 1. Sistem Parametreleri 

Ke=Kt 0.061889 

𝑅𝑚 9.3214 

motor

𝑔 𝜃 

𝑙 

𝑚 
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𝑙 0.1509 

m 0.076 

𝐵𝑡𝑒 0.00541 

𝐿𝑚 0.0107 

𝐼𝑚 0.000216 
 

4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 

4.1. Benzetim Sonuçları 

Denklem 31’de durum uzayı matris formunda verilen basit sarkacın parametreleri, 

deneysel sistemde çeşitli yöntemlerle elde edilmiş ve Tablo 1’de bu değerler sıralanmıştır. 

Benzetim çalışmaları bu değerler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Benzetim sonucu elde edilen 

sistemin giriş(voltaj) ve çıkış(açısal konum) değerleri ile sistem tanılama yapılmış ve sistemin 

ARX modeli elde edilmiştir. Şekil 2 ‘de kontrol sisteminin blok diyagramı görülmektedir. 

 

Şekil 2. Kontrol sistemi blok diyagramı 

 

Sistem tanılama ile elde edilen parametreler ile Denklem 15’te belirtilen ARX modeli 

𝑥𝑘 = 1.0016𝑦𝑘 − 0.001516𝑦𝑘−1 + 8.09𝑒 − 6𝑢𝑘 olarak elde edilmiştir. Elde edilen modelin 

sistem tanılama yapılan sistem ile sonuçlarının karşılaştırılması Şekil 3’te verilmiştir. Şekilden 

de görüldüğü gibi elde edilen ARX modelinin sistemi temsil edebilmektedir. 
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Şekil 3. ARX modeli benzetim sonucu   

 

Kritik sönümlü istenilen davranış hedeflenerek, sistemin basamak referans girişe 

cevabı için PID kontrol ve modelden bağımsız kesikli zamanda kayan kipli kontrol (SMC) 

benzetimi yapılmıştır (Şekil 4-5). Benzetim, 1 saniye süre ile yapılmış ve 0.6 saniyesinde 

sisteme bozucu giriş uygulanmıştır. Tasarlanan ARX tabanlı modelden bağımsız kayan kipli 

kontrolcünün, PID kontrolcüye göre, referansa ulaşma zamanının daha kısa olduğu ve 

bozucular karşısında tepkisinin daha hızlı olduğu görülmüştür. 
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Şekil 4. Sistemin basamak referans girişe cevabı 

 

Şekil 5.  u(t) Toplam kontrol sinyalinin değişimi 

Basit ters sarkaç sisteminin istenlen aşmalı rampa referans girişe cevabı için PID kontrol 

ve modelden bağımsız kesikli zamanda kayan kipli kontrol (SMC) benzetimi yapılmıştır (Şekil 

6-7). Benzetim, 3 saniye süre ile gerçekleştirilmiş ve tasarlanan ARX tabanlı modelden bağımsız 

kayan kipli kontrolcünün kalıcı hatasının PID kontrole göre daha az olduğu görülmüştür. 
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Şekil 6. Sistemin rampa referans girişe cevabı 

 

 

Şekil 7. Rampa giriş için kontrol sinyalinin değişimi 

 

4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR 

Öncelikle sistemlerin ARX tabanlı modelden bağımsız kayan kipli kontrolü için teorik çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Yöntem doğrusal olmayan bir sistem olan basit ters sarkaç sistemine 

uygulanmıştır. Sarkacın mevcut analitik matematiksel modeli gerçek sistemmiş gibi kabul 
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edilerek basit ters sarkacın ARX modeli sistem tanılama ile oluşturulmuştur. ARX modelinden 

yararlanılarak toplam kontrol sinyali elde edilip modelden bağımsız kayan kipli kontrol 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, yöntem klasik PID kontrol ile de karşılaştırılmıştır.  

Sonuç olarak, sistemin cevap eğrilerinden de görüldüğü üzere ARX tabanlı modelden bağımsız 

kayan kipli kontrolün yeterince tatmin edici sonuçlar verdiği anlaşılmıştır. Aynı yöntemin 

gerçek sistemlere doğrudan uygulanması durumunda da olumlu sonuçlar verebileceği 

aşikardır. 
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ÖZET 

Hepatoselluler karsinoma (HCC) dünyada kanser ilişkili ölüm nedenleri arasında ikinci sırada 

yer alan ve önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ana risk faktörleri arasında kronik hepatit B, C 

yer alırken obezite, DM prevelansında artış nedeniyle NAFLD ilişkili HCC’de artmaktadır. 

HCC intermediate stage B, standart tedavi olan TACE’ye alternatif özellikle portal ven 

trombozu olan HCC olgularında TARE tercih edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, HAP skoru 

(albümin <3,6 gr/dl, bilirubin >1 mg/dl, AFP >400 ng/ml, tümör boyutu >7cm) ile TARE’den 

yarar görecek hastaları belirleme ve prognostik önemini değerlendirmeyi amaçladık. Çukurova 

Üniversitesi Balcalı Hastanesi Gastroenteroloji kliniğinde 2018-2021 yılları arasında HCC 

tanısı ile takip edilen ve TARE tedavisi alan 58 hastanın verileri retrospektif olarak 

değerlendirildi. HCC tanısı biyopsi, kontrastlı radyolojik görüntüleme (CT veya MRI), AFP ve 

histolojik doğrulama ile konuldu. Kaplan-Meier yöntemiyle analiz edildi ve log-rank testi 

kullanılarak karşılaştırıldı. İstatistiksel analizler SPSS kullanılarak yapıldı. Çalışmaya alınan 

58 hastaların yaş ortalaması 70,58 ± 8,43 yıl idi. Cinsiyet dağılımına göre HCC hastalarının 

%82,8'ini erkek popülasyonu oluşturmaktadır. Etiyolojik nedenler arasında sırasıyla HBV 

%43,1, HCV %25,9 ve diğer etiyolojiler %31 bulundu. HAP skoruna göre ortalama sağ kalım; 

HAP A; 26,50 ± 7,03, HAP B; 30,28 ± 5,95, HAP C; 23,06 ± 4,52, HAP D; 9,52 ± 1,94 (ay 

olarak) olarak tespit edildi. HAP skoruna göre,  TARE uygulana HCC hastaları, HAP B 

grubunda en iyi sağ kalıma sahipti. HAP D skoru en kötü prognoza sahipti. Bu model, TARE 

için uygun olan HCC hastalarını belirlemek için faydalı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Hepatosellüler karsinoma, TARE, HAP skoru, sağkalım 

 

1. GİRİŞ  

Hepatoselüler karsinom (HCC), dünya çapında dördüncü en yaygın kansere bağlı ölüm 

nedeni olarak görülmektedir [1]. HCC önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünya sağlık örgütü 

2030 yılında 1 milyondan fazla kişinin HCC nedeniyle hayatını kaybedebileceğini ön 

görmektedir [2,3]. 

HCC tedavisinde karaciğer transplantasyonu, cerrahi rezeksiyon ve radyofrekans ablasyon 

gibi küratif tedavi modaliteleri uygulanırken, unrezektabl HCC olgularında lokorejionel tedavi 

seçenekleri (TACE, TARE gibi), sistemik tedavi ve palyatif tedavi klavuzlarda önerilmektedir. 

Çoğu HCC hastasının, tanı anında ileri hastalık evresi ve karaciğer rezerv yetersizliği nedeniyle 
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bu küratif tedaviler için uygun adaylar olarak görülmemesidir [4,5]. İleri evre HCC'li hastalarda 

trans-arteriyel kemoembolizasyon (TACE), radyoembolizasyon (TARE) ve sorafenib gibi 

küratif olmayan tedaviler uygulanmaktadır. TARE tedavisi HCC evre B ve portal ven 

trombozlu HCC olgularında alternatif tedavi modelitesi olarak önerilmektedir [6,7]. 

HCC hastalarının sağ kalımı açısından TARE’de klinik başarıyı öngörmek için yeni bir 

skorlama sistemine ihtiyaç bulunmaktaydı [8,9]. Basit bir skor ve uygulanması kolay olduğu 

için Hepatoma Arteriyel Embolizasyon Prognostik skoru (HAP skoru) en çok çalışılan 

skorlama algoritmasıdır ve hastaların TACE sonrası sağkalımı ayırt etmede iyi sonuçlar verdiği 

bildirilmektedir. Asyalı [10] ve Fransız [11] bir grup araştırmacı, orijinal çalışmalarında HCC 

HAP skoru sağkalım sonuçlarını bildirmelerine rağmen, ülkemizde şu ana kadar bu sonuçları 

destekleyen hiçbir çalışma mevcut değildir. 

Bu çalışmanın amacı, HAP skoruna göre HCC TARE tedavisi alan hastaların prognostik 

önemini değerlendirmektir. 

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR  

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Gastroenteroloji kliniğinde 2018-2021 yılları 

arasında HCC tanısı ile takip edilen ve TARE tedavisi alan 58 hastanın verileri retrospektif 

olarak değerlendirildi. HCC tanısı biyopsi, kontrastlı radyolojik görüntüleme (CT veya MRI), 

AFP ve histolojik doğrulama ile konuldu. Laboratuvar parametreleri hemogram, protrombin 

zamanı, INR oran, aspartat transaminaz, alanin aminotransferaz, bilirubin, albumin, nötrofil, 

lenfosit ve trombosit sayısını içeriyordu. HAP (Hepatoma arterial embolization prognostic) 

skoru; albümin <3,6 gr/dl, bilirubin >1 mg/dl, AFP >400 ng/ml, tümör boyutu >7cm olan 

hastalara 1 puan vererek gruplar oluşturuldu. HAP A, 0 puan, HAP B, 1 puan, HAP C, 2 puan, 

HAP D, >3 puan olarak 4 grup oluşturuldu. Sağkalım Kaplan-Meier yöntemiyle analiz edildi 

ve log-rank testi kullanılarak karşılaştırıldı. Tüm testler iki uçluydu ve P < 0.05 istatistiksel 

olarak anlamlı kabul edildi. İstatistiksel analizler SPSS (IBM, ABD) kullanılarak yapıldı. 

 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME  

Çalışmaya alınan 58 hastaların yaş ortalaması 70,58 ± 8,43 yıl idi. Cinsiyet dağılımına göre 

HCC hastalarının %82,8'ini erkek popülasyonu oluşturmaktadır.  

 

Çizelge 1. TARE tedavisi alan HCC hastalarının demografik verileri  

Demografik veriler HCC hastaları (n=58) 

Yaş (yıl), (Mean,SD) 70,58 ± 8,43 

Cinsiyet (n,%)  

Erkek  48 (%82,8) 

Kadın  10 (%17,2) 

AFP, ng/ml, (Mean,SD) 8986 ± 28 

Tümör boyutu (cm) (Mean,SD) 8,11 ± 4,35 

Sağ kalım (ay) (Mean,SD) 16,04 ± 18 

PVT (n,%)  

Var  23 (%39,7) 

Yok  35 (%60,3) 



 CUMHURIYET         6th INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES   
                     

 

BOOK OF FULL TEXT        ISBN: 978-625-8151-01-5          www.cumhuriyetkongresi.org     Page | 21 

 

Etiyoloji (n,%)  

HCV 25 (%43,1) 

HBV 15 (%25,9) 

Diğer Etiyoloji 18 (%31) 

HCC; Hepatosellüler karsinoma, PVT; Portal ven trombozu, AFP; Alfa feto protein 

 

Etiyolojik nedenler arasında sırasıyla HBV %43,1, HCV %25,9 ve diğer etiyolojiler %31 bulundu.  

Çizelge 2. TARE tedavisi alan HCC hastalarında etiyolojik dağılıma göre HAP skoru 

HAP skoru 

(n=58) 
HBV 

(%43,1) 
HCV 

(%25,9) 
Diğer etiyolojiler 

(%31) 

A 3 (%50) 2 (%33,3) 1 (%16,7) 

B 8 (%57,1) 3 (%21,4) 3 (%21,4) 

C 4 (%26,7) 5 (%33,3) 6 (%40) 

D 10 (%43,5) 5 (%21,7) 8 (%34,8) 

HCC; Hepatosellüler karsinoma, TARE; trans-arteriyel radyoembolizasyon 

 

Çizelge 3. HCC hastalarında HAP skoruna göre sağ kalım 

HAP skoru Sayı (%) Ortalama Sağ Kalım (ay) 

A 6 (%10,3) 26,5 ± 7 

B 14 (%24,1) 30,2 ± 5,9 

C 15 (%25,9) 23 ± 4,5 

D 23 (%39,7) 9,5 ± 1,9 

HCC; Hepatosellüler karsinoma  

HAP skoruna göre ortalama sağ kalım; HAP A; 26,50 ± 7,03, HAP B; 30,28 ± 5,95, HAP C; 23,06 ± 

4,52, HAP D; 9,52 ± 1,94 (ay olarak) olarak tespit edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Görsel 1. HAP skoru-Sağ Kalım ilişkisi 

p<0,001 
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PVT dağılımına göre HAP skoru; HAP A, %16,7, HAP B, %28,6, HAP C, %33,3, HAP D, 

%56,5 olarak tespit edildi. 

 

Çizelge 4. HCC hastalarında PVT göre HAP skoru 

HAP skoru PVT (+) PVT (-) 

A 1 (%16,7) 5 (%83,3) 

B 4 (%28,6) 10 (%71,4) 

C 5 (%33,3) 10 (%66,7) 

D 13 (%56,5) 10 (%44,5) 

HCC; Hepatosellüler karsinoma, PVT; Portal ven trombozu 

 

HCC sirozda önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. BCLC stage B alternatif tedavi TARE 

için optimal adayları belirlemek ve prognozu ön görmede HAP skoru önemli bir entegre 

algoritmayı oluşturmaktadır. Bu algoritma aynı zamanda kötü prognoz riski taşıyan hasta alt 

gruplarının tanımlanmasını da kolaylaştırabilir. Park ve ark. çalışmalarında TACE HCC 

hastalarında HAP A-B skorunun C-D skoruna göre daha iyi sağ kalım gösterdiğini 

bildirmektedir [12]. Baca ve ark. HAP Skoru A,B olan HCC hastalarında TACE tedavisi survi 

daha iyidir. HAP skoru C,D grubunda ise TACE etkili bulunmamıştır, palyatif tedavi 

önerilmektedir. Ayrıca HAP B skoru olan hastaların HAP A skorun olanlardan daha iyi 

sağkalıma sahip olduğu gösterilmiştir [13]. Bu veriler bizim TARE HCC sonuçlarımıza benzer 

ve sonuçlarımızı desteklemektedir. 

 

4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR 

Lokorejionel tedavi olarak TARE uygulanan HCC hastalarında sağ kalımı değerlendirmede 

HAP skoru ilk kez bu çalışmada uygulanmıştır. HAP skoruna göre,  TARE uygulanan HCC 

hastaları, HAP B grubunda en iyi sağ kalıma sahipti. HAP D skoru en kötü prognoza sahipti. 

Bu model, TARE için uygun olan HCC hastalarını belirleme ve prognozu ön görmede yararlı 

olabileceğini düşünmekteyiz.  

. 
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ÖZƏT: 

 

             Elmi məqalədə tədqiqatlar Bakı şəhərində aparılmışdır. Nümunənin götürülməsindən 

göbələklərin növ tərkibinin müəyyənləşdirilməsinə kimi həyata keçirilən işlər aşağıdakı 

ardıcıllıqla olmuşdur: 

❖ Götürülən torpaq nümunələrindən 10% suspenziya hazırlanır, ya birbaşa, ya da  

durulaşdırılaraq(10 və 100 dəfə) içərisində Aqarlaşdılmış səməni şirəsi(ASŞ), Saburo 

aqarı(SA), aqarlaşdırlmış Çapek mühiti(AÇM) və s. kimi qidalı mühit olan Petri 

çaşkasına keçirilir və 3-5 gün müddətinə temperaturu  26-280C  olan termostata qoyulur; 

❖ Petri çaşkasında olan göbələklərə aid hissəsciklər bitməyə başlayandan sonra, vizual 

olaraq oxşar olan koloniyalar yeni qidalı mühit olan çaşkaya keçirilir və proses bir növə 

aid koloniya alınana kimi davam etdirilir. Koloniyanın təmizliyinə mikroskopla nəzarət 

olunur. 

❖ Alınan təmiz kulturalar növə kimi identifikasiya olunur ki, bu prosesdə göbələklərin 

kultural-morfoloji və fizioloji-biokimyəvi xüsusiyyətlərinə əsasən tərtib edilən 

təyinedicilərə əsasən həyata keçirilir.    

            Tədqiqatlarda yayılması aşkar edilən göbələklərin təbiətdə baş verən ekoloji 

funksiyalarda iştirak payının müəyyənləşdirilməsi zamanı aydın oldu ki, onların yayıldıqları 

mühitdə aktiv fəaliyyət göstərməsinə temperatura münasibətdə mezofil, nəmliyə münasibətdə 

çoxunun kserohidrofillərə aid olması, mühitin turşuluğuna münasibətdə isə asidofillərin 

üstünlük təşkil etməsi imkan verir. Belə ki, Bakı şəhərinin təbii iqlim-torpaq göstəriciləri bu 

əlamətləri daşıyan orqanzimlər üçün əlverişlidir. Qeydə alınan göbələklər arasında 

fitopatogenlərin, eləcə də indiqator növlərin olması onların həm biomüxtəlifliyin 

tənzimlənməsində, eləcə də müəyyən proseslərin indikasiya prosesində də fəal iştirak etməsini 

qeyd etməyə imkan verir.   

           Beləliklə, aparılan tədqiqatlardan aydın olur ki, şəhər mühiti göbələklərin məskunlaşma 

yerlərindən biridir və onlar bu mühitdə də təbiətdə baş verən bütün ekoloji funksiyaların 

reallaşmasında iştirak edir, lakin bu funksiyaların reallşamasının kəmiyyət gösətricisinə  şəhər 

mühitinin, yəni urbanizasiyanın özünün təbiətindən, eləcə də şəhər mühitində olan ərazilərin 

istifadə təyinatından yaranaan xüsusiyyətlər də müşahidə olunur ki, bunlar da şəhər mühitində 

baş verən ekoloji funksiyaların tənzimlənməsinin arzu edilməyən istiqamətə getməsinin 

qarşısının alınması üçün mühüm məlumatlardır. 

Açar sözlər: urbanizasiya, göbələk, torpaq, mikobiota 
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CHARACTERISTICS OF MUSHROOMS PARTICIPATING IN THE FORMATION 

OF MICOBIOTAS OF BAKU CITY AREAS IN TEMPERATURE AND HUMIDITY 

 

 

ABSTRACT: 

 

             The research in the scientific article was conducted in Baku. The work carried out from 

sampling to determining the species composition of fungi was in the following sequence: 

❖ 10% suspension is prepared from the taken soil samples, either directly or diluted (10 

and 100 times) in Bleached Malt Juice (BAC), Saburo Agar (SA), Bleached Chapek 

Environment (ACM), etc. transferred to a Petri dish with a nutrient medium such as and 

placed in a thermostat with a temperature of 26-280C for 3-5 days; 

❖ Once the particles of the fungi in the petri dish have started to run out, the visually 

similar colonies are transferred to the cup, which is a new nutrient medium, and the 

process continues until a colony of the same species is obtained. The cleanliness of the 

colony is monitored under a microscope. 

❖ The obtained pure cultures are identified as species, in the process of which they are 

carried out on the basis of determinants compiled on the basis of cultural-morphological 

and physiological-biochemical characteristics of fungi. 

             In determining the share of fungi in the ecological functions occurring in nature, it 

became clear that their active activity in the environment allows them to be mesophilic in terms 

of temperature, xerohydrophils in terms of humidity, and acidophils in terms of acidity. Thus, 

the natural climate and soil indicators of Baku are favorable for organisms with these 

characteristics. The presence of phytopathogens, as well as indicator species among the 

registered fungi allows to note their active participation in the regulation of biodiversity, as well 

as in the process of indication of certain processes. 

          Thus, it is clear from the research that the urban environment is one of the habitats of 

fungi and they also participate in the realization of all environmental functions in nature, but 

the quantitative indicator of the realization of these functions is the use of the urban 

environment, ie the nature of urbanization. It is also important to prevent the regulation of 

environmental functions in the urban environment from going in an undesirable direction. 

 

Keywords:  urbanization, fungi, soil, mycobiota 

 

 

Giriş: 

 

Göbələklər hetrotrof orqanzimlərdir və onlar da fotosintez prosesi baş vermir, yəni qeyri üzvi 

maddələrdən üzvi maddələr sintez etmək qabiliyyətinə malik deyillər, lakin onlar üzvi 

maddələrin hesabına yeni maddələr sintez edə bilirlər. Məsələn, torpaqda olan vitaminlərin  

sintezini həyata keçirən canlılar arasında bitkilərlə yanaşı göbələklər də yer alır. Bundan başqa, 

canlılığını itirmiş bitkilərin hesabına göbələklər qiymətli qida maddələri, yəni meyvə 

cisimlərini əmələ gətirmək qabiliyyətinə malikdirlər.  Bundan başqa, hazırda bir çox 

maddələrin, ilk növbədə fermentlərin, üzvi turşuların, bəzi tibbi preparatların alınma mənbəyi 

də məhz göbələklərdir. Heçdə təsadüfi deyil ki, mikrobiologiyada və mikologiya elmlərində 

göbələklərə münasibətdə produsent sözü tətbiq edilir. Bu bitkilərin produsentliyindən ciddi 

fərqlənmir və  hər hansı bir maddənin alınmasının əlverişli mənbəsi anlamını verir.  Qeydə 

alınan göbələklərin hamısının   destruktsiya və produksiya funksiyalarının yerinə yetirilməsində 

iştiak etməsinə başmayaraq, onların bu proseslərdə iştirakının aktivlik göstəricisi fərqli ola 
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bilər. Daha dəqiqi, bu və ya digər maddəni sintez etmək və ya hər hansı bir maddəni deqradasiya 

etmək qabiliyyəti orqanizmin, o cümlədən göbələklərin genomu ilə bağlı olan bir məsələdir, 

lakin onun üzə çıxmasında, daha dəqiqi aktivliyin kəmiyyət göstəricisnin formalaşmasında 

mühitin ekoloji amilləri də müəyyən rol oynayır.  Bu baxımdan qeydə alınan göbələklərə 

Azərbaycanda aparılan tədqiatların nəticələrinə nəzər salsaq, aydın olur ki,  qeydə alınan 

göbələklər arasında ekoloji parametrlərə görə kəskin fərqlənən növlərə rast gəlinmir. 

 

Material və metodlar 

 

Götürülən torpaq nümunələrindən 10% suspenziya hazırlanır, ya birbaşa, ya da  

durulaşdırılaraq(10 və 100 dəfə) içərisində Aqarlaşdılmış səməni şirəsi(ASŞ), Saburo 

aqarı(SA), aqarlaşdırlmış Çapek mühiti(AÇM) və s. kimi qidalı mühit olan Petri çaşkasına 

keçirilir və 3-5 gün müddətinə temperaturu  26-280C  olan termostata qoyulur. Daha sonra petri 

çaşkasında olan göbələklərə aid hissəsciklər bitməyə başlayandan sonra, vizual olaraq oxşar 

olan koloniyalar yeni qidalı mühit olan çaşkaya keçirilir və proses bir növə aid koloniya alınana 

kimi davam etdirilir.  

Alınan təmiz kulturalar növə kimi identifikasiya olunur ki, bu prosesdə göbələklərin kultural-

morfoloji və fizioloji-biokimyəvi xüsusiyyətlərinə əsasən tərtib edilən təyinedicilərə əsasən 

həyata keçirilir.    

 

Nəticələr və müzakirə 

 

Temperatur göbələklərin mitsellərinin kompleks inkişafına birbaşa və dolayı təsir göstərir. 

Göbələklər temperatura münasibətinə görə 3 qrupa bölünür. 

➢ Psixrofıllər-minimum 0° dərəcədən aşağı, əlverişli +5+10, maksimum +20° ; 

➢ Mezofillər minimum +5+15°; əlverişli +-25+30; maksimum +37° hesab olunur. 

➢ Termofillər minimum +20°; əlverişli +35+40°; maksimum+45+55° -yə dözür. 

Göbələk növlərinin temperatura münasibəti onların məskunlaşdığı mühitdən də asılıdır. Xüsusi 

ilə, tənzimləyici amil kimi temperatur, rütubətlik, pH, üzvi maddə, CO2, O2 və s. əsas rol 

oynayır. Ən geniş areallarda yayılanlara Penicillium chrysogenum, P. funiculosum, eləcə də, 

Aspergillus niger və Cladosporium cladosporioides aiddirlər. Məhdud arealda olanlara isə 

Aspergillus caespitosus, A.quadrilineatus, Neosartoria fisherii, Neocosmospora uasinfecta 

aiddirlər. [ 2,  s.33 ] 

 Qeydə alınan göbələklərin əksəriyyəti temperatura münasibətdə mezofillərə, yəni optimal 

temperaturu 28±40C arasında   yerləşənlərə aiddir(cəd. 1). Düzdür, qeydə alınan göbələklər 

arasında canlılığını 400C-dən yuxarıda saxlayanlara da rast gəlinir, lakin onları termofil hesab 

etmək olmaza, çünki hazırda termofilləri  iki yerə bölünürlər: termotolerantlar və həqiqi 

termofillər. Birincilər üçün optimal temperatur 40-500C arasında olanları, ikincilərə isə 550C-

dən yüksək olanları aid etmək olur. Qeydə alınan göbələklər arasında belələrinə rast gəlinmir.  
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Cədvəl 1 

 

Tədqiq edilən ərazilərin mikobiotasının formalaşmasında iştirak edən göbələklərin 

temperatura münasibətinə görə xarakteristikası 

 

Nümunə götürülən yerlər 
 
 

Temperatura münasibətinə görə (%) 

 

Psixrofil(optimal 

temperaturu ≤200C) 

Mezofil (optimal 

temperatur 

28±40C) 

Termofil(optimal 

temperaturu >400C) 

Tədris müəssisələri 0 100 0 

Xəstəxanalar 0 100 0 

Parklar 0 100 0 

  

Nəmliyə münasibətdə qeydə alınan göbələklər bir qədər fərqli xüsusiuyyətlər daşıyır və onlar 

arasında həm hidrofillərə, həm kserohidrofillərə, həm də mezohirofillərə rast gəlinir(cəd. 2). 

Göründüyü kimi, qeydə alınan göbələklər arasında kseohidrofillər, yəni nəmliyin nisbətən az 

olduğu ərazilərdə yayılma qabiliyyətinə malik olan göbələklər nisbi üstünlüyə malikdirlər.  

Göbələklərdə fermentlərin aktivliyinə təsir edən ən əsas göstəricilərdən biri də mühitin pH-ıdır 

ki, ayrı-ayrı göbələk növlərinin bu amilin təsirinə reksiyası fərqlidir. Mühitin turşuluğu 

mikromisetlərin də maddələr mübadiləsi prosesinin istiqamətini dəyişir, eyni zamanda bu və ya 

digər fermentlərin toplanmasına təsir göstərir.[ 3  s. 44] 

 

Cədvəl 2 

 

Tədqiq edilən ərazilərin mikobiotasının formalaşmasında iştirak edən göbələklərin 

nəmliyə münasibəti 

 

Nümunə götürülən yerlər 

Temperatura münasibətinə görə (%) 

 

Hidrofil Kserohidrofil Mezohidrofil 

Tədris müəssisələri 25,9 47,4 26,7 

Xəstəxanalar 27,6 41,2 31,2 

Parklar 31,4 39,5 29,1 

 

pH-a münasibətdə də qeydə alınan göbələklərin böyüməsi üçün mühitin pH-nın 7-dən aşağı 

olması bütün hallarda əlverişli hesab edilir ki, bu da göbələklərin böyüməsi üçün mühitin bütün 

hallarda turş olması haqqında ədəbiyyat məlumatının bir daha təsdiqi kimi də qəbul edilə 

bilər(cəd. 3).  
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Cədvəl 3 

 

Tədqiq edilən ərazilərin mikobiotasının formalaşmasında iştirak edən göbələklərin pH-a 

münasibəti 

  

Nümunə götürülən yerlər 

Temperatura münasibətinə görə (%) 

 

Asidofil Neytrofill Alkolofil 

Tədris müəssisələri 100 0 0 

Xəstəxanalar 100 0 0 

Parklar 100 0 0 

 

Beləliklə, tədqiqatlarda qeydə alınan göbələklər produksiya və destruksiya prosesinin 

iştirakşıları kimi göbələklərə xas olan ekoloji göstəricilər hüdudlarında fəaliyyət göstərən 

növlərdən ibarətdir. Buna baxmayaraq, burada bir məqama toxunmaq yerinə düşərdi. Belə ki, 

materialların davamlılığını yoxlamaq üçün test kultura kimi bir sıra göbələklərdən istifadə 

edirlər və həmin göbələklərin də seçilməsi onların bir sıra müxtəlif(inşaat, örtük, qoruyucu və 

s.) təyinatlı materiallara münasibətdə daha yüksək aktivlik(bəzən bu aqresivlik də adlanır) 

göstərilir. Bir qayda olaraq həmin göbələklərə Alternaria alternate, Asergillus niger, A.flavus,  

Aspergillus terreus, A.versicolor,  Aureobasidium pullulans,   Fusarium moniliforme, 

Penicillium brevicompactum Penicillium chrysogenum,  Rhizopus oryzae,  Cladosporium 

herbarum, Trichoderma citrinoviride, T.viride, Chaetomium globosum,  Stachybotrys 

chartarum və s. kimi növlərdən istifadə edirlər. Bu baxımdan qeydə alınan göbələklərə 

yanaşsaq, qeyd etmək olar ki, onların əksəriyyəti burada da var, yəni mikobiotanın aktivlik 

səviyyəsi ümumən yüksəkdir və  bu ən çox özünü   tədris müəssisələrinin həyətindəki 

torpaqlarda biruzə verir. Göbələklərin biomüxtəlifliyin tənzimlənməsində iştirakı ilə bağlı qeyd 

etmək lazımdır ki,   qeydə alınan göbələklər arasında həqiqi biotroflara rast gəlinməsə də, 

fitopatogenliyi məlum olan növlərdə az deyil.  Məsələn, Alternaria alternata (alternarioz), 

Alternaria  tenuissima(alternarioz), Botrytis cinerea (boz çürümə) Fusarium 

sporotrichioides(fusarioz), Phoma herbarum (fomoz), Trichothecium roseum (çəhrayı kif)  

kimi göbələklərin bitkilərdə müxtəlif xəstəliklər törətməsi öz təsdiqini tapmış faktlartdır. 

Bundan başqa, qeydə alınan göbələklər arasında kiflənmənin baş verməsində iştirak edən 

növlər də yer alır. Daha dəqiqi, qeydə alınan göbələklər biomüxtəlifliyin tənzimlənməsində də 

aktiv iştirak edir. O ki, qaldı indikasiya funksiyasına, bu məsələ hazırda geniş tədqiq edilən 

məslələrdəndir və qeydə alınan göbələklər arasında yer alan Trichoderma cinsinə aid bəzi 

növlərin neftlə çirklənmənin indikatoru olması haqqında müəyyən məlumatlar var.  

 

 

Nəticə 

 

         Tədqiqatlarda yayılması aşkar edilən göbələklərin təbiətdə baş verən ekoloji 

funksiyalarda iştirak payının müəyyənləşdirilməsi zamanı aydın oldu ki, onların yayıldıqları 

mühitdə aktiv fəaliyyət göstərməsinə temperatura münasibətdə mezofil, nəmliyə münasibətdə 

çoxunun kserohidrofillərə aid olması, mühitin turşuluöuna münasibətdə isə asidofillərin 

üstünlük təşkil etməsi imkan verir. Belə ki, Bakı şəhərinin təbii iqlim-torpaq göstəriciləri bu 

əlamətləri daşıyan orqanzimlər üçün əlverişlidir.  Qeydə alınan göbələklər arasında 

fitopatogenlərin, eləcə də indiqator növlərin olması onların həm biomüxtəlifliyin 

tənzimlənməsində, eləcə də müəyyən proseslərin indikasiya prosesində də fəal iştirak etməsini 

qeyd etməyə imkan verir.   
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        Beləliklə, aparılan tədqiqatlardan aydın olur ki, şəhər mühiti göbələklərin məskunlaşma 

yerlərindən biridir və onlar bu mühitdə də təbiətdə baş verən bütün ekoloji funksiyaların 

reallaşmasında iştirak edir, lakin bu funksiyaların reallşamasının kəmiyyət gösətricisinə  şəhər 

mühitinin, yəni urbanizasiyanın özünün təbiətindən, eləcə də şəhər mühitində olan ərazilərin 

istifadə təyinatından yaranaan xüsusiyyətlər də müşahidə olunur ki, bunlar da şəhər mühitində 

baş verən ekoloji funksiyaların tənzimlənməsinin arzu edilməyən istiqamətə getməsinin 

qarşısının alınması üçün mühüm məlumatlardır. 
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ÖZET 

Sabit kesir ayırımı yöntemi radyasyon dedeksiyonunda bir çeşit zaman ölçüm işlemidir. Zaman 

ölçüm işlemi denince gelen radyasyonun dedektör ile etkileşimini içine alan çok küçük zaman 

aralıklarının belirlenmesi akla gelir. Çeşitli zaman ölçüm yöntemleri vardır. Bu çalışmada ise 

bu yöntemlerden biri olan sabit kesir ayırımı yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, bir standart 

haline gelmiş ve enerji kalibrasyonu için kullanılan bir 133Ba gama radyasyon kaynağından 

yararlanılmıştır. Öncelikle, NaI(Tl) sintilasyon dedektörü vasıtasıyla zamanlama yöntemi 

kullanılmadan kaynağın doğrudan gama enerji spektrumu alınmıştır. Daha sonra bu spektruma 

sabit kesir ayırımı zamanlama yöntemi uygulanmıştır. Kaynağın enerji spektrumunda, 

çoğunlukla 356 keV enerjiye sahip piki kalibrasyon amacıyla kullanıldığından, yapılan işlem 

sonucunda; yaklaşık 250 keV altındaki enerjilere sahip parçacıkların sayımları spektruma dahil 

edilmeyerek zamanlama yönteminin özellikle bu pik üzerindeki etkisi incelenmeye 

çalışılmıştır. Burada anlatılmaya gayret gösterilen bu çalışmanın özellikle deneysel olarak 

çalışan araştırmacılara rehberlik edebilmesi amaç edinilmiştir. Bu şekilde, kalibrasyon 

işleminin daha kolay yapılması hedeflenmiştir. Uygulanan yöntem sonucunda; kaynağın gama 

enerji spektrumuna etki eden elektronik gürültü, saçılma, tabii fon, geri saçılma ve X ışınları 

gibi etkiler sebebiyle dış ortamdan kaynaklanan istenmeyen çeşitli etkilerin de elimine edilerek 

ilk durumuma göre daha net bir pik spektrumu elde edildiği görülmüştür. Böylelikle, söz edilen 

yöntem yardımıyla az önce söz edilen kaynak dışı etkiler en az seviyeye düşürülerek 

spektrometrenin enerji kalibrasyon işleminin daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebileceği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler : Sabit kesir ayırımı, gama radyasyonu dedeksiyonu, zaman ölçümü. 

 

1. GİRİŞ  

 Bilindiği gibi, radyasyon ölçümünde ölçüm yapılan spektrometrede enerji kalibrasyonu 

işlemi büyük önem taşımaktadır. Bu şekilde, dedektör içine giren parçacıkların enerjileri 

hakkında daha ayrıntılı bilgi edinilebilir. Enerji kalibrasyon işlemi de kalibrasyon kaynakları 

ile yapılmaktadır. Kalibrasyon işleminin tam doğrulukla yapılması alınan verilerin eksiksiz bir 

şekilde değerlendirilmesi anlamına gelecektir. 

 Farklı tipteki parçacıklar farklı kütle ve yüke sahip olduklarından dedektör malzemesi 

içine girdiklerinde farklı enerji ve zaman sinyalleri üretirler. Bu da parçacıkların birbirlerinden 

ayırt edilebilmelerini mümkün kılar. Parçacıkların enerjilerine bağlı olarak birbirlerinden ayırt 

edilme işlemi de zaman ölçüm yöntemleri vasıtasıyla gerçekleşir. Bu işlem de kısaca detektöre 

gelen parçacıkların dedektör içinde yarattıkları sinyallerin birbirlerine göre varış zamanlarıyla 
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ilgilidir. Bu zaman ölçüm yöntemlerinden bir tanesi de sabit kesir ayırımı yöntemidir [1]. 

Yöntem ile ilgili ayrıntılı bilgiye sonraki bölümde yer verilmiştir. 

 Enerji ölçümleri için kullanılan dedeksiyon sisteminin performansının kalitesi, enerji 

çözünürlüğü parametresi ile karakterize edilir. Enerji çözünürlüğü, dedektörün birbirine yakın 

enerjilerdeki iki parçacığı ayırt etme yeteneği olarak tanımlanır. Enerji çözünürlüğü (R), pikin 

en yüksek sayımının yarısına karşılık gelen değerdeki tam genişlik miktarının (FWHM), pikin 

en yüksek sayımındaki kanal numarasına veya enerji değerine (E0) bölünmesiyle hesaplanır [2]. 

Durum Görsel 1’de şekil olarak gösterilmiştir. 

 

𝑅 =
𝐹𝑊𝐻𝑀

𝐸0
 

 

FWHM ve E0 enerji veya kanal numarası cinsindendir, bu sebeple enerji çözünürlüğü yüzde 

(%) biriminde ifade edilir. 

 

Görsel 1. Enerji ayırma gücünün tanımı [3]. 

 

Bah ve Babagana çalışmalarında 133Ba kaynağını dedektör kalibrasyou için 

kullanmışlardır [4]. Indovina vd. yeni geliştirmiş oldukları bir dedektör modelinin gama 

radyasyon testleri için aynı kaynaktan yararlanmışlardır [5]. İki farklı sayım sistemi için aynı 

kaynak kullanarak bir standardizasyon geliştirme çalışmaları Ravindra vd. tarafından 

sunulmuştur [6]. Nagaraja vd. tarafından genel olarak kullanılan bazı polimer çeşitlerinin kütle 

azaltma katsayıları, yarı değer kalınlıkları, onuncu değer kalınlıkları gibi çeşitli parametreler 

belirlenirken 133Ba kaynağından yararlanmışlardır [7]. 

Bu çalışmada kullanılan 133Ba radyoizotopunun özellikle 356 keV’da yer alan enerji 

pikinden yararlanıldığı için bu kaynak, literatürde kalibrasyon kaynağı olarak kullanılmaktadır. 

Bu nedenle, bu kaynak üzerine zaman ölçüm yöntemi uygulanarak bu pikin daha belirgin hale 

getirilmesi ve böylelikle kalibrasyon işleminin daha kolaylaştırılabilmesi mümkün olabilir mi 

sorusuna cevap aramak düşüncesiyle bu çalışma gerçekleştirilmiştir. 
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2. DENEYSEL ÇALIŞMA  

Sabit kesir ayırımı tekniği prensibi Görsel 2’de gösterilmektedir. Öncelikle, orijinal puls 

(ilk puls) (a) puls yüksekliğinin belirli bir kesrine eşit f faktörü kadar azaltılır. Bu durum (b)’de 

gösterilmiştir. Daha sonra orijinal puls ters çevrilir ve yükselme zamanından (bir pulsun 

yükselen kenarının genliğinin %10’u ile %90’nına karşılık gelen zaman) daha uzun bir zaman 

geciktirilir. Bu ise (c)’de verilmiştir. Son olarak, (b) ve (c)’deki sinyaller (d) şeklinde gösterilen 

sinyali vermek için birbiriyle toplanır. Böylece, ortaya çıkan sonuç pulsu tekniğin bir özelliği 

olarak gelen pulsun genliğinden bağımsız olur [3]. Konu ile ayrıntılı bilgi literatürde 

bulunmaktadır [1, 2]. 

 

 

Görsel 2. Sabit kesir ayırıcı zamanlama tekniği [3]. 

 

 Çalışmada yararlanılan spektrometrenin devre şeması Görsel 3’te verilmiştir.  

 

 

Görsel 3. Deneysel sistemin şeması. 
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Ded: NaI(Tl) sintilasyon dedektörü, GK: Güç kaynağı, ÖY: Ön yükseltici, AY: Ana yükseltici, 

ZFY: Zamanlama filtre yükseltici, GY: Gecikmeli yükseltici, G: Geciktirici, SKA: Sabit kesir 

ayırıcı, ZGD: Zamanı genliğe dönüştürücü, DK: Doğrusal kapılayıcı, ÇKA: Çok kanallı 

analizör. 

 Devrede, 3 inç x 3 inç NaI(Tl) sintilasyon dedektörleri, ORTEC Model 456 güç kaynağı, 

ORTEC Model 113 ön yükseltici, ORTEC Model 485 ana yükseltici, ORTEC Model 454 

zamanlama filtre yükseltici, ORTEC Model 463 sabit kesir ayırıcılar, ORTEC Model 425A 

geciktirici, ORTEC Model 427A gecikmeli yükseltici, ORTEC Model 442 lineer kapı, ORTEC 

Model 566 zamanı genliğe dönüştürücü ve son olarak ORTEC Model Trump 8k çok kanallı 

analizör cihazları kullanılmıştır.  

 Deneye 10 µCi aktiviteye sahip, katı formdaki 133Ba radyoaktif kaynağından 

yararlanılmıştır. Kaynak her iki dedektörden eşit mesafe (2 cm) uzağa yani dedektörlerin tam 

ortasına yerleştirilmiştir. Deneyde ölçüm süresi 5 dakika olarak belirlenmiştir. 

 Deneyde kullanılan devre teknik adıyla bir koinsidens devresidir. Devrenin en sağdaki 

kolu (kapı) sadece enerji ölçümü yapmakta, sol (başla) ve orta kolu (dur) ise sabit kesir ayırımı 

zaman ölçüm yöntemini uygulamaktadır. DK cihazında enerji ölçümünden gelen sinyaller ile 

zaman ölçüm yönteminden gelen sinyaller aynı anda yani koinsidens olarak birleştirilir. Sonuç 

sinyalleri de çok kanallı analizörde spektrum halinde kaydedilir. Devrenin çalışma prensibi 

özetle bu şekildedir. 

 Bu işlemler sonucunda aşağıdaki deneysel spektrumlar elde edilmiştir. 

 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME  

 Deneye öncelikle kullanılan radyoaktif kaynağın gama enerji spektrumu alınarak 

başlanmıştır. Bunun için Görsel 3’te yer alan devre şemasının en sağındaki koldan (kapı) 

yararlanılmıştır. Bu koldan sadece enerji spektrumu alınmaktadır. Alınan enerji spektrumu da 

aşağıda Görsel 4’te verilmiştir. Burada gösterilen spektrumlar çok kanallı analizör ekranının 

bire bir aynısı olup, analizör sonuçları olduğu gibi yansıtılmıştır. 

 

 
 

Görsel 4. 133Ba kaynağının gama enerji spektrumu. 

 

 133Ba kaynağı, literatürde özellikle 356 keV’luk enerji pikinden yararlanılarak 

kalibrasyon kaynağı şeklinde kullanıldığından, yukarıda söz edilen zaman ölçüm yöntemi 
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özellikle bu pik üzerinde uygulanmıştır. Bu yapılırken de yaklaşık 250 keV ve altında kalan 

spektrum sonuç spektrumuna dahil edilmeyerek yöntemin etkisi görülmeye çalışılmıştır.  

 Yöntemin uygulanmasından sonra elde edilen sonuç spektrum da Görsel 5’te yer 

almaktadır.  

 

 
 

Görsel 5. SKA yöntemi uygulandıktan sonraki gama spektrumu 

 

 Spektrumda 356 keV pikine çok yakın olması sebebiyle 302 keV enerjili pik de sonuca 

dahil edilmiştir. Görsel 4 ve 5’te yer alan spektrumlar birbiriyle karşılaştırıldığında sonuç 

pikinin daha belirgin hale geldiği görülmektedir. Ek olarak, Görsel 4’teki 356 keV piki için 

enerji çözünürlüğü hesaplandığında % 8,5 olduğu bulunmuştur. Çözünürlük değeri Görsel 

5’deki aynı pik için hesaplandığında ise % 4,45 şeklinde belirlenmiştir. Çözünürlük değerinin 

küçük olması spektrometrenin enerji ayırma gücünün artması anlamına geldiğinden, zaman 

ölçüm yönteminin koinsidens veri alım metodu ile desteklenmesinin sistemin ayırma gücü 

üzerinde olumlu bir etkisi olduğu görülmüştür. 

 

4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR 

 Burada kullanılan yöntemin spektrometrenin enerji ayırma gücünü artırması sadece 

kalibrasyon işlemindeki oluşabilecek hataları önlemesi anlamına gelmeyerek kalibrasyon 

işlemi dışındaki diğer enerji ölçümü işlemlerinde de spektrumu etkisi bulunabilecek saçılma, 

geri saçılma tabii fon gibi istenmeyen yapay sayımların orijinal spektruma olan etkilerinin de 

önüne geçilmesini mümkün kılacaktır.  

 Ek olarak, zaman ölçüm yönteminin yanı sıra koinsidens veri alım işleminin de bu 

yönteme destek olduğu sonucuna varılmıştır. Burada uygulanan yöntemin özellikle düşük enerji 

bölgesinde daha etkili olacağı düşünülmüştür. Zira bu bölgede orijinal kaynak spektrumuna etki 

eden yukarıda belirtilen olaylar sonucu yapay sayımların spektruma dahil olması ihtimali daha 

yüksektir. Dolayısıyla bu durumun veri alım işlemi yapan araştırıcılar tarafından göz önünde 

tutulmasının yararlı olacağı değerlendirmesi yapılmıştır. 
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ÖZET 

Saraçoğlu Mahallesi Cumhuriyet Dönemi Modern mimarlık mirasının Ankara’daki önemli 

simgelerinden biridir. Ankara’nın memur kimliğini yansıtan mahalle, özgün mimari ve çevresel 

özellikleriyle kent belleğinde vazgeçilmez bir değere sahiptir. Ankara kent merkezi 

Kızılay’daki kıymetli arazisiyle her dönem ilgi çeken mahalle, 2013’te afet riskli alan ilan 

edilmiş ve 2015’te tamamen boşaltılmıştır. Sonrasında yaklaşık beş yıl kaderine terk edilen 

yapılar; bakımsızlık, yağma ve atmosferik etkilerle bozulmaya uğramış ve açık yeşil alanlar 

zarar görmüştür. 2020 yılında koruma ve yenileme çalışmaları başlatılan mahalle için 

hazırlanan restorasyon projesi önerisinde arazinin; konut, turizm, ticaret gibi işlevlerle 

parsellere ayırılıp, altına katlı otopark yapılması fikri; yeşil dokuya ve mahallenin özgün çevre 

bütünlüğüne zarar verileceği endişesini doğurmuştur. İlgili kuruluşlar, uzmanlar, sivil toplum 

örgütleri Ankara’nın bu kamusal tarihi alanını katılımcı bir süreçle korumayı önererek, 

katılımcı ve şeffaflıktan uzak biçimde yürütülen proje ve uygulama çalışmalarının 

durdurulması için yargıya başvurmuşlardır. Günümüzde hem mahalledeki uygulama hem de 

buna karşı başlatılan hukuki süreçler devam etmektedir. Bu çalışma, Saraçoğlu Mahallesi’nin 

özgün değerleriyle korunup gelecek kuşaklara aktarılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Öncelikle Saraçoğlu Mahallesinin inşa edildiği Cumhuriyet Dönemi Türkiye ve Ankara’sının 

siyasal, sosyo-ekonomik ve mimari ortamına değinilerek, modern Ankara ve bu mahallenin 

oluşumu için harcanan emekler göz önüne serilmiştir. Sonrasında Saraçoğlu Mahallesi’nin 

sahip olduğu özgün çevresel ve mimari değerleri ifade edilmiştir. Ardından günümüze kadar 

olan koruma karar ve yaklaşımları açıklanmıştır. Son olarak mahallenin kamu yararı gözetilerek 

yaşatılması için koruma önerisi verilmiş ve günümüzde devam eden Saraçoğlu Mahallesi 

Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi değerlendirilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Ankara, Cumhuriyet Dönemi, Saraçoğlu Mahallesi, Modern Mimarlık 

Mirası, Mimari ve Kentsel Koruma.  

 

 

 

 



 CUMHURIYET         6th INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES   
                     

 

BOOK OF FULL TEXT        ISBN: 978-625-8151-01-5          www.cumhuriyetkongresi.org     Page | 37 

 

1. GİRİŞ                                                                                                                                                                                  

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk toplu konut örneği olan Saraçoğlu Mahallesi; Ankara Modern 

Mimarlık mirasında önemli bir değere sahiptir. Cumhuriyetin ilanı ve Ankara’nın başkent 

oluşuyla hızla artan memur nüfusunun barınma ihtiyacını karşılamak için 1944 Memur Mesken 

Kanunu kapsamında ilk adımları atılan mahallenin tasarımı; dönemin siyasi, sosyo-ekonomik 

ve mimari ortamında şekillenmiştir. Saraçoğlu Mahallesi ülkede ekonomik problemlerin üst 

seviyeye ulaştığı Şükrü Saraçoğlu’nun başbakanlığı döneminde devletin siyasi gücünün 

simgesi olarak türlü zorluklarla inşa edilmiştir. Her alanda Türk’e doğru düşüncesinin egemen 

olduğu bu dönemde Alman Mimar Paul Bonatz’ın tasarladığı Saraçoğlu Projesi; II. Ulusal 

Mimari Üslubu özelliklerini taşıyan konut ve sosyo-kültürel donatıların, bahçe şehir kuramı ile 

çevreyle bütünleşen modern mahalle olarak tasarlanmıştır. Ankara kentlisinin belleğinde 

önemli izler bırakan Saraçoğlu Mahallesi özgü yapısal ve çevresel değerlerini büyük ölçüde 

koruyarak günümüze ulaşmıştır. Kentin kalbinde sahip olduğu potansiyelleriyle 

gerçekleştirildiği günden bugüne çok defa kent ve siyaset gündeminde olan mahalle, 2013’te 

afet riskli alan ilan edilmesi ve 2015’te tamamen boşaltılmasının ardından kaderine terk 

edilmiştir. 2017’de satış vaadi ve arsa karşılığında Emlak Konut GYO devredilen mahalle için 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Saraçoğlu’nu Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesini 2020’de 

başlatmıştır. Bakanlık tarafından yürütülen restorasyon çalışmasının devam ettiği bu günlerde 

ilgili kuruluşlar yapılan uygulamalarda özgün değerlerin korunamadığı ve peyzaj bütünlüğünün 

yok edildiğini ileri sürerek birçok dava açmıştır. Hukuksal sürecin sürdüğü Saraçoğlu Mahallesi 

için hazırlanan bu çalışmanın ana hedefi mahallenin özgün değerlerinin korunarak gelecek 

kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamaktır. Çalışmanın ilk bölümde mahallenin inşa edildiği 

siyasal, sosyo-ekonomik ve mimari ortam açıklanmıştır. İkinci bölümde mahallenin çevresel ve 

mimari özellikleri 2011-2012 yılları arasında yapılan incelemenin (Tanrıverdi, 2012) 

günümüzde tekrar değerlendirilmesi ile ortaya konulmuştur. Üçüncü bölümde Saraçoğlu 

Mahallesi’nin sahip olduğu koruma değerleri, koruma karar ve yaklaşımları, alana yönelik 

koruma önerisi ve günümüzde yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları değerlendirilmiştir.  

2. 1930-1950 ANKARA  

2.1 Siyasal ve Sosyo-Ekonomik Ortam 

Anadolu’nun en eski yerleşimlerinden olan Ankara 1923’te başkent olduğunda küçük bir 

yerleşim yeriydi. Bu zamana kadar imar görmemiş, imar gerektirecek bir nüfus yoğunluğuna 

erişmemiş olan kentte bu tarihten sonra hızlı planlama ve yapılaşma çalışmalarına başlanmıştır 

(Tankut, 1988, 93). Yeni Ankara’yı kurmaya yönelik ilk plan 1924’te Lörcher tarafından 

önerilmiş, daha sonra 1928’de açılan imar planı yarışmasında başarı kazanan Jansen’in planı 

kabul edilmiştir. 1930 ve 1933 yıllarında 1351 sayılı yasaya yapılan “şuyulandırma-hamur” 

yetkileri ile Jansen Planının uygulanmasının önü açılmıştır (Bademli, 1985, 158). Ülkede 

bayındırlık faaliyetleri hızla devam ederken Atatürk’ün ölümünü izleyerek Demokrat Parti 

iktidara gelmiş ve 1938-1950 yılları arasında İsmet İnönü cumhurbaşkanlığı görevini 

üstlenmiştir. İlk yıllarda Celal Bayar’ın kabinesinde dışişleri bakanı görevinde bulunan Şükrü 

Saraçoğlu, 8 Temmuz 1942’de Refik Saydam’ın vefatını izleyerek kendi kabinesini kurmuş ve 

başbakan olmuştur (Tunçay, 1983, 1976). Saraçoğlu’nun başa geçtiği bu dönemde ülke, II. 
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Dünya Savaşına katılmasa da küresel ekonomik bunalımından ciddi biçimde etkilenmiş ve o 

zamana kadar görülmemiş bir şekilde ilk defa ihracat ithalatın önüne geçmiştir. O dönem 

devletin iç siyasetteki tutumu sürekli yükselen fiyatları, karaborsayı ve haksız kazancı 

engellemek yönünde olmuş (Ural, 1974, 27) ve 1940’ta Milli Koruma Kanunu ile 11 Kasım 

1942’de 4305 sayılı Varlık Vergisi Kanunu çıkartılarak savaşın ekonomik zararları 

karşılanmaya çalışılmıştır. Bu kanun ağırlıklı olarak gayrimüslim azınlıklara baskı amacıyla 

uygulanmış ve Mart 1944’e kadar yürürlükte kalmıştır (Bayraktar, 2011, 66). O tarihe kadar 

toplanan paralar hammadde ve bazı yatırımlar için askeri fabrikalara aktarılmıştır. Ekonomik 

bunalımı hafifletmeye yönelik bu adımlara rağmen 1939-1946 yılları arasındaki istatistikler 

ülkede fiyatların dört kat artığını ve halkın asgari ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldiğini 

göstermektedir (Ural, 1974, 27). Özellikle yapı malzemesi sıkıntısına bağlı fiyat artışları ve 

konut üretiminin hızla artan nüfusu karşılayamaması bu dönemde görülen sorunlar arasındadır. 

Devlet malzeme sorununa yönelik ithal malzeme kullanımının kısıtlanması ve malzeme 

fabrikalarının kurulması yoluna giderken konut üretimi için, özel girişim ya da kooperatif 

uygulamalarına yönelmiştir (Ural, 1974, 33,38). Devlet eliyle inşa edilen Saraçoğlu Mahallesi 

ülkede ekonomik problemlerin en üst düzeye eriştiği bu döneme rastlamaktadır. 1939-1943 

yılları arasında malzeme fiyatları; tuğla yüzde 400, kereste yüzde 500, kireç yüzde 1000, kum 

yüzde 470, taş yüzde 515 oranında artmıştır. İkinci Sanayi Planı kapsamında Sivas Çimento 

Fabrikası 90 ton, diğer özel fabrikalar 250 ton üretim yapmış ancak 100-150 ton gibi bir üretim 

açığı karşılanamamıştır. 1942 yılından sonra da çimento fabrikaları üretimi durdurmuştur. Bu 

dönem Eskişehir’de DDY atölyelerinde kalorifer kazanları, radyatör döküm üretimi başlatılmış; 

İstanbul’da imalathanelerde demir galvaniz boru, pik boru, kontrplak ve doğrama üretimi 

yapılmış olsa da tüm bu üretimler sınırlı sayı da kalmış ve 1943 yılında acil devlet ihtiyaçları 

dışında ülke de yapı üretimi durma noktasına gelmiştir (Ural, 1974, 34). 1942-43 kışı TBMM 

seçimleri yenilenmiş ve Şükrü Saraçoğlu 15 Mart 1943’te ikinci kabinesini kurmuştur. Bunu 

takip eden 2 yıl içinde hükümet ve Cumhurbaşkanı Almanya tarafında savaşa girmemiz 

konusunda baskı yapan müttefiklerle görüşmelerini sürdürmüş ve İsmet İnönü’nün başarılı 

yaklaşımı ile bu konu bertaraf edilmiştir. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 19 Mayıs 1945 

söylevinde demokrasiye geçiş sinyalleri vermiş, aynı ay bütçe karşıtı 7 oy verilmesi ve bu oyu 

verenlerden dördünün haziran ayında “Dörtlü Takrir” diye bilinen belgeyi CHP Meclis 

Grubu’na vermesiyle tek-parti rejimi sona ermiştir. 4 Aralık 1945’teki “Tan Olayı” tek parti 

yanlılarının yaptığı son kuvvet gösterisi olmuştur. Siyasetteki bu çalkantılı dönemde, devlet 

toplumun fakir kesimi ve çiftçilere destek sağlamak için 1945’te Toprak Reformunu 

çıkarmıştır. Yine aynı yıl ABD ile borç alma ve kiralamalarla ilgili anlaşma TBMM’de 

yasalaşmış ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, ABD’ye sınırı belli olmayan bir hizmet 

sunmakla görevlendirilmiştir. 1946 yılında siyasette “Çok Partili Yaşama” geçilirken aynı yıl 

DP kurularak genel başkanlığına Celal Bayar getirilmiştir. Yeni parti özel girişimcilik dışında 

CHP’den farklı bir tutum izlememiş, halkın desteğiyle hükümeti denetim altına almayı vaat 

etmiştir. Bu süreçte CHP, DP’nin yurt genelinde hızla yayılımını önlemek için 1947’de 

yapılması planlanan seçimleri 1946 yılına çekmiştir. Sözde demokrasi adı altında baskıyla 

yürütülen seçimin sonucunda başbakanlığa Recep Peker gibi otoriter bir kişi getirilirken CHP 

Başkan Vekilliği görevi yeni başkana teslim edilmeyip Şükrü Saraçoğlu’na bırakılmıştır. 

(Tunçay, 1983, 1976). Hükümet 1946’da ABD’den İthalat ve İhracat Bankası kanalıyla 25-50 

milyon dolarlık borç alınmasını onaylamıştır. (Ural, 1974, 27). Yine aynı yıl yeni kabine 
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memurlara kredi yoluyla ev yapımını teşvik ederek birçok yapı kooperatifi kurmuştur. 

Ankara’da Bahçelievler, Güven Evler, Tasarruf evleri, Mühendisler Birliği Evleri, Şen Evler, 

Ucuz Evler, Maarif Evleri, Devlet Demiryolu Evleri, Ziraat Enstitüleri Memur Evleri bu şekilde 

inşa edilmiştir. Tüm bu gelişmelere rağmen toplamda 554 ev inşasını gerçekleştiren iktidarın o 

dönemde 60.000 kişiyi barındıran konut yığınıyla karşılaştırıldığında barınma sorununu 

çözümünde yetersiz kaldığı ve bu çalışmaların üst düzey bürokratlar ve küçük bir memur 

kesimin barınma ihtiyacını karşılamaktan öteye geçemediği görülmüştür (Ural, 1974, 38). 

1946’da başbakanlığa gelen Recep Peker’in hükümeti uzun süreli olmamış ve 1947’de ılımlı 

politika izleyen Hasan Saka yeni hükümeti kurmuştur. O yıl hükümet ABD ile imzalanan 

yardım antlaşması Truman Doktrini ve Marshall Planı kapsamında daha çok bağış ve kısmen 

borç alımını devam ettirmiştir. 1948’de kabul edilen bir kararname ile Yabancı Sermayeyi 

Teşvik Kanunu çıkarılmış ve ülkeye yabancı sermayenin girişi teşvik edilmiştir (Ural, 1974, 

45). Yaklaşık iki yıl süren Hasan Saka hükümetinden sonra 1949’da Şemsettin Günaltay 

hükümeti kurulmuş, bu dönemde CHP DP’den ayrılamayacak kadar liberal bir konuma 

gelmiştir. Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen halkın geçmişte yaşadığı sıkıntılı süreç ve II. 

Dünya savaşında yaşanan ekonomik, politik ve psikolojik zorlukların etkisiyle tek parti 

rejimine olan güvenin kaybedilmesi neticesinde 14 Mayıs 1950’de hükümet devrilmiştir 

(Tunçay, 1983, 1977). 

2.2 Mimari Ortam 

Ülkedeki siyasal ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda Saraçoğlu Mahallesi; devletin ulusal 

dayanışma ve kendine yetme politikası düşüncesiyle inşa edilmiştir (Batur, 1963, 1395). Bu 

bağlamda mimaride Almanya ve İtalya’daki faşizmin ortaya koyduğu ulusçu mimari 

benimsenmiştir (Sözen, 1984, 243-244). Özellikle Almanya’nın dünya devletleri arasında 

gösterdiği ekonomik ve politik güç ülkemizi bu devlet ile sıkı ilişkilere yöneltmiş ve 1942’de 

gerçekleştirilen “Yeni Alman Mimarisi” sergisi Nasyonal Sosyalizm ilkelerinin ülkemizde 

kabul görmesini sağlamıştır (Alsaç, 1973, 16). Ayrıca ülkedeki ekonomik sıkıntılardan dolayı 

da devlet; ileri teknoloji ve ithal malzeme gerektiren pahalı uluslararası mimarlık uygulamaları 

yerine; kolay elde edilebilen, ucuz, yerel malzemeyle üretilen mimarlık uygulamalarını tercih 

etmiştir (Sözen, 1984, 245). Ulusçuluk düşüncesinin egemen olduğu bu dönemde, Türk 

mimarlarının başarılı bir şekilde gerçekleştirebileceği bina tasarımlarının; yüksek ücretlerle 

yabancı mimarlara verilmesi tepkiyle karşılanmıştır. Bu durum çeşitli dergi ve gazetelerde Türk 

mimarlarını yetersiz gören resmi makamlara ve özellikle bazı yabancı mimarların kişisel 

tutumuna yönelik eleştirilmiştir (Batur, 1963, 1395). Bu dönem en çok eleştiri alan mimar; 

ününe ve resmi makamlardaki idarecilerle olan ilişkilerine güvenerek kendisinden istenmediği 

halde birçok mimarlık işine müdahale eden Saraçoğlu Mahallesi’nin de tasarımcısı Paul 

Bonatz’a olmuştur (Sayar, 1946a, 3). Ülkede yabancı mimarlar sorunu devam ederken Devlet 

Güzel Sanatlar Akademisi’nde ve yurt dışında eğitim almış genç mimarlar dönemin koşulları 

gereği Sedat Hakkı Eldem’in 1934’te Güzel Sanatlar Akademisi’nde başlattığı, ulusun kendi öz 

mimarisine yöneliş düşüncesi temelinde çalışmalarını yürütmüşlerdir (Eldem, 1940, 69). 

Yaptıkları uygulamalar; Batı kaynaklı modern mimariyi yansıtan kütle anlayışı ve Osmanlı 

Mimari eleman ve biçimlerinin taklidi, yani I. Ulusal Mimarlık Akımı gibi fonksiyonellikten 

uzak, ulusal biçimsel öğelerin yapıya uygulanmasından öteye geçememiştir (Yavuz, 1973, 30). 

Devlet bu dönemde işgücü maliyetini azaltmak için batılı tarzda toplu konut uygulamalarına 
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yönelmiş ve ekonomik destek sağlamak için çeşitli yasalar çıkarmıştır. İşte Saraçoğlu 

Mahallesi; devletin finansal desteğiyle topraktan ve yapı maliyetinden kazanç sağlayan bitişik 

nizam lojman yapı grupları olarak bu süreçte inşa edilmiştir (Sarıoğlu, 2001, 89). Ekonomik 

sıkıntıların etkili olduğu o dönem Ankara’sında mahalledeki daireler başına 23 bin liranın 

ayrılması ve bu değerin 30 bin liraya mal olan hükümet konaklarıyla kıyaslandığında devletin 

modernleşmenin simgesi bu mahalleye verdiği önemi görmek mümkündür (Ural, 1974, 38).  

3. SARAÇOĞLU MAHALLESİ ÇEVRESEL VE MİMARİ ÖZELLİKLERİ 

3.1 Çevresel Özellikleri 

Ankara’nın kalbi Kızılay ve merkezi yönetime ait bakanlık ve diğer kuruluşların ortasında yer 

alan Saraçoğlu Mahallesi; Kumrular Sokak, Necatibey Caddesi ve Yahya Galip Caddesi ile üç 

yönden çevrelenmiştir. İç yol dağılımında ise sırasıyla 92. Cadde, 93. Cadde (1. Cadde), 94. 

Cadde (2.Cadde), 95. Cadde (3. Cadde), Dip ve Son Sokak’tan oluşmaktadır. Yapılar 

dikdörtgen şeklindeki adalara iç ve dış yollara cephe verecek şekilde konumlandırılmıştır. 

Mahallede 44 konut bloğu, Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi (eski milli kütüphane), Namık 

Kemal İlköğretim Okulu (eski Namık Kemal Ortaokulu) ve Kaymakamlık Binası gibi sosyal 

hizmet birimleri ve sonradan eklenmiş 2. ve 3. Cadde arasındaki açık alanda trafo binası, 3 katlı 

Çankaya Belediyesi’nin ek binası ve Namık Kemal İlköğretim Okulu Spor Salonu 

bulunmaktadır. Özgün yerleşim planında batı yönünden bakanlık binaları ve Milli Müdafaa 

Caddesine açılan mahalle, günümüzde Toprak Mahsülleri Ofisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 

Türkiye İhracat Bankası, Adalet Bakanlığı Ek Binası ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi sonradan 

inşa edilen çok katlı resmi binalarla sınırlanmış ve alanın Güvenpark Kızılay Meydanın’dan 

algılanabilirliği yok edilmiştir (Görsel 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 1. Saraçoğlu Mahallesi’nin kent içindeki konumu (Tanrıverdi, 2012) 

Saraçoğlu Mahallesi’nin tasarımı için farklı dönemlerde yabancı mimarların çeşitli önerileri 

olmuş olsa da 1944 yılında dönemin siyasi ve mimari yaklaşımı etkisiyle mimar Paul Bonatz’ın 

projesi kabul edilmiştir (Akcan, 2009, 358). Bonatz mahalleyi bahçe şehir kuramı yaklaşımında 
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çevreyle bütünleşen yapı grupları olarak inşa ettirmiştir. Yapı bazında geleneksel unsurları 

abartısız bir biçimde uygulamaya çalışan mimar, aralarından yol geçen bina girişlerini birbirine 

yönlendirerek, konut bloklarının çevresini bahçelerle çevirerek ve insanların sosyalleşmesi için 

çocuk bahçeleri, sosyal-kültürel hizmet birimlerini tasarlayarak yaşayan modern şehir sokakları 

oluşturmak istemiştir (Akcan, 2009, 362-363).  

Bonatz; yapı gruplarını 300x500 m’lik arazi üzerine topoğrafya eğimlerini göz önüne alarak 

alçak ve küçük konutları çukurda yüksek katlıları ise tepede tasarlamış böylece Ankara 

Kalesi’nin etkili manzarasından yararlanmak istemiştir (Sayar, 1946b, 56) (Görsel 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 2. Saraçoğlu Mahallesi Vaziyet Planı 1946 (Sayar, 1946b) 

Mahallenin boşaltılmadan önceki 2011-2012 yılları ve günümüz çevresel verileri 

incelendiğinde araç yollarının mevcut trafik yoğunluğunu kaldıramadığı görülmektedir. Bunun 

nedeni mahalledeki otopark yetersizliğinden arabaların yol kenarlarına park edilerek yolların 

daraltılması, yalnız tek araç girişine izin veren 93 (1). Cadde’ye mahallenin kullanıldığı dönem 

dolmuş güzergahının alınmış olmasıdır. Bu şekilde trafik yoğunluğu yanı sıra; ses, gürültü ve 

toz kirliliği iyice artmış, o dönem mahalleli şikayetçi olduklarını dile getirmiştir. Otopark 

probleminin çözümü için; Namık Kemal Okulu bahçesinin bir kısmının otopark olarak 

kullanılması mesai saatleri içinde uygun bulunmazken, alandaki değnekçilerin ısrarlı tutumları 

halkı bunaltmayı sürdürmektedir (Tanrıverdi, 2012, 60). 2015 yılında tamamen boşaltılan 

mahallede 93 (1). Cadde polis birlikleri tarafından kapatılmış, dolmuş güzergahı Necatibey 

Caddesi’ne verilmiştir. Ayrıca özgün tasarımında büyük ölçüde açık alan olan 2940 Nolu 

Ada’nın sonradan yüksek katlı kamu binalarıyla doldurulması mahalledeki yoğunluk 

problemini iyice artırmaktadır. Mahallede tahliye sonrasında sürekli artan bir diğer problem; 

bakımsızlıktır. Mahallenin kullanıldığı dönemde farklı devlet kurumlarının çalışanlarına kiraya 

verilmiş olması ortak ve planlı bakım kararlarının alınmasına engel olmuş ve boşaltılmasından 

sonra bu durum daha da kötüleşerek ağaçlar, bahçeler, ortak açık alanlar günden düne zarar 

görmüştür. Gerek kullanıldığı gerek boşaltılmasından günümüz kentsel dönüşüm çalışmalarına 

kadar geçen süreçteki önemli bir diğer problem güvenliktir. Lojman bloklarının ön ve arka 
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bahçeleri, belli bir saatten sonra evsizlerin, marjinal grupların uğrak noktası olmuş ve binalar 

soyularak özgün malzemeler zarar görmüştür. Mahalle için yapılan güvenlik sistemleri, teller 

günümüzde belli noktalara yerleştirilen polis birlikleri bu problemi çözmeye yönelik 

çalışmalardır (Tanrıverdi, 2012, 61).  

3.2 Mimari Özellikleri 

Mahallenin mimari tasarımında, II. Ulusal Mimarlık Dönemi özelliklerinden ilham alan Bonatz, 

yapıların plan şemaları ve cephe düzenlemelerinde “eski Türk evi” mimari öğelerini yeni bir 

kurguyla modern kullanıcıya uyarlamaya çalışmıştır (Aslanoğlu, 1994). Mahalle’de kamu 

yararına kullanılan Namık Kemal İlköğretim Okulu (eski Namık Kemal Ortaokulu), Adnan 

Ötüken İl Halk Kütüphanesi (eski Milli Kütüphane) Çankaya Kaymakamlığı ve konut blokları 

II. Ulusal Mimari Üslup özelliklerini taşımaktadır. 

3.2.1 Konut Tipleri 

2011-2012 yılları arasında mahalledeki 44 konut bloğu üzerinde yapılan çalışmada Sayar ve 

Alsaç’ın A, B, C, D, E, F şeklinde (Sayar, 1946b, 57) belirlediği 6 plan tipine ek iki tipin (G, 

H) yani toplamda 8 tip konut bloğunun olduğu saptanmıştır (Görsel 3) (Tanrıverdi, 2012, 69).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 3. 8 Konut Tipinin Vaziyetteki Yerleşimi (Tanrıverdi, 2012) 

Konut tipleri, arazi topografyası ve kullanıcı memur aileleri göz önüne alınarak tasarlanmış olsa 

da mimarın “geleneksel Türk evi” şemalarını ısrarla uyarlama çabası planlarda zorlayıcı 

çözümlere neden olmuştur (Görsel 4).   
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Görsel 4. 8 Tip konutun plan ve görünüşleri (Tanrıverdi, 2012) 

3.2.2 Konut Yapım Sistemi ve Malzeme Özellikleri 

Tüm tip lojman konutlarının aynı yapım sistemi ve malzeme özelliği gösterdiği göz önüne 

alınarak 93(1). Cadde 5’nolu A tipi lojman binası; örnek yapı bloğunda yapılan analizde 

yapıların karma yapım sisteminde (duvarlar kâgir, döşemeler betonarme) inşa edildiği 

görülmektedir (Tanrıverdi, 2012, 118). 

Yapının malzemeleri sırasıyla çatıda Marsilya kiremit, yağmur iniş boruları özgününde çinko, 

değişenlerde plastiktir. Cephede subasman seviyesinde serpme sıva, üst kısımlar sıva üzerine 

gri renk, giriş kapı sövesi, balkon ve cephe silmeleri Ankara taşı (andezit) rengi boyadır 

(Tanrıverdi, 2012, 116). İç mekânlarda tuğla duvarlarda sıva üzeri boya, ıslak mekânlarda 

seramik ve alçılıdır. Zemin malzemesi özgününde dökme mozaik; değişenler laminant parke, 

marley, seramik gibi çeşitlidir. Geleneksel Türk evi biçimsel öğeleri göz önüne alınarak 

tasarlanan özgün kapı ve pencereler (½ oranında ve çift çerçeveli) ahşaptır. Değişen dış kapılar 
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ahşap kaplamalı çelik; iç kapılar plastik, ahşap kaplamalı iç kapı, sürgülü kapı veya alçılı 

kemerli geçiş elemanı, değişen pencereler ise ahşap görünümlü plastiktendir (Tanrıverdi, 2012, 

117). 

Islak mekânlarda kullanılan teçhizat elemanları; özgününde hela taşı, seramik küvet, dikdörtgen 

lavabo (30x40) ve mutfaklarda mermer tezgahtır. Değişenler; seramik klozet, plastik malzemeli 

duşa kabin, farklı şekil ve boyutlardaki lavabolar (yuvarlak, oval); mutfak tezgahlarında 

mermerittir. Birinci ve ikinci kat balkonlarında özgün dikme ve korkuluklar sac 

malzemedendir. Lojman kat hollerinde merdiven ve süpürgeliklerin dökme mozaik, 

korkulukların demir, küpeçtelerin ahşap, duvarların 80 cm’lik subasman kısmı çimento üzeri 

yağlı boya, geri kalan kısmı sıva üzerine boyadır (Tanrıverdi, 2012, 116-117). 

4. SARAÇOĞLU MAHALLESİNİN KORUNMASI  

4.1 Saraçoğlu Mahallesi Koruma Değerleri 

Saraçoğlu Mahallesi modern mimarlık mirasının koruma ölçütleri (Omay, 2003) bağlamında 

değerlendirildiğinde belge değeri, özgünlük değeri, mimari değer, çevresel değer, kentsel 

tasarım değeri, simge değeri, anı ve toplumsal hafıza değeri, ilklik değeri, sosyal değer, 

süreklilik değeri, işlevsel ve ekonomik değere sahip olduğu görülür. 

Şükrü Saraçoğlu’nun başbakanlığı döneminde inşa edilen mahalle; Cumhuriyet Dönemi 

Ankara’sının siyasi, kültürel, ekonomik ve mimari kimliğini barındırması açısından “belge 

değerine” sahiptir. Mahalle; çevre bazında özgün yaya, araç yolları, açık ortak kullanım 

alanlarıyla (yeşil alanlar, parklar, tarihi ağaçlar) ve yapı (konutlar, sosyal-kültürel hizmet 

birimleri) bazında; özgün kat yüksekliği, yapım tekniği, süsleme, mimari ve kısmen de yapı 

malzemesi özellikleriyle “özgünlük değerine” sahiptir. II. Ulusal Mimarlık Üslubunda 

“geleneksel Türk evi” biçimsel öğeleriyle inşa edilmiş olan mahalle konut ve sosyal tesis 

yapıları açısından “mimari değere” sahiptir.  Modern mahalle görünümünde çevre ve şehircilik 

verileri göz önüne alınarak diğer yakın dönem yapılarıyla bütünlük içinde tasarlanan mahalle 

bu bağlamda “çevresel değere”; ilk tasarım düzenlemeleri 1928 Ankara İmar Planı kararlarında 

atılan; belirli meslek gruplarının konaklaması için kentin uygun alanlarının tasarlanması ve 

kentin güneyinin “Memur ve Hükümet (Devlet) Mahallesi” olarak ayrılması düşüncesiyle 

“kentsel tasarım değerine” sahiptir (Tanrıverdi, 2012, 95-96).  

Mahalle konutlarının birçok milletvekili, üst rütbeli asker ve memur ailelerine ev sahipliği 

yapması, açık alanlarında, okul, kütüphane ve kaymakamlık kamu yapılarında kent halkına 

hizmet ve sosyalleşme imkânı tanıması açısından “anı ve toplumsal hafıza değerine” sahiptir. 

Devlet eliyle Ankara’da inşa edilen ilk toplu konut projesi olması Ankara açısından “ilklik 

özelliğine” ve 20. yüzyıl sosyal konut projesi yaklaşımı ile “sosyal değere” de sahiptir 

(Tanrıverdi, 2012, 97). 

Mahalle yapılarının boşaltılmadan önceki son kullanımları göz önüne alındığında özgün 

işlevlerinin korunarak (konutlar lojman olarak, Namık Kemal İlköğretim Okulu ve Adnan 

Ötüken İl Halk Kütüphanesi eğitim, Çankaya Kaymakamlığı kamuya hizmet vermektedir) 

yaşatıldığı yani “süreklilik ve işlevsel değere” mevcut konut yapı stokunun varlığı ile 

“ekonomik değere” sahip olduğu görülür (Tanrıverdi, 2012, 98). 
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4.2 Saraçoğlu Mahallesi Geçmişten Günümüze Koruma Karar ve Yaklaşımları 

Mahallenin inşaatı 1944 Nafia Vekaleti (Bayındırlık Bakanlığı)’nin yapım yetkisinde 4626 

sayılı Memur Konutları Kanunu ile başlamış; Bakanlar Kurulu tarafından 10.01.1946 tarihinde 

yürürlüğe giren 3516 sayılı Uygulama Yönetmeliği ile sağlık sorunları olan, başka konutu 

olmayan ve kötü koşullarda yaşayanlara öncelik tanınması koşuluyla devam etmiştir 

(AKTVKK Arşivi, 2011) 

1945 Cumhuriyet Bayramı’nda ilk, 1946’da ikinci etabı tamamlanan mahallede Çankaya 

Kaymakamlığı ve eski Milli Kütüphane 1948, Namık Kemal Ortaokulu 1951’de kullanıma 

açılmıştır (Bayraktar, 2011, 70). 1950 ‘de mahallenin konutları her sene milletin sırtına bir 

milyonluk külfet bindirdiği ileri sürülerek satılmak istenmiş bu mümkün olmazsa da verem 

pavyonuna çevrilmesi önerilmiştir. 1954’te cüzi kiralarla ihtiyacı olan memurlara inşa edilen 

konutların yüksek maaşlı üst düzey memurlarca kullanılması eleştirilmiş ve mahalleden 

çıkarılması için önerge verilmiştir. 1957’de bir teklif hazırlanarak kiradaki bir grup memurun 

mahalleye taşınması önerilmiştir (AKTVKK Arşivi, 1979; Bayraktar, 2011, 73). 

1978’de mahalledeki konutların %69’u Milli Savunma, İçişleri, Milli Eğitim, Maliye ve Adalet 

Bakanlığı personeli tarafından kullanılırken, arazi Hazine mülkiyetine verilmiştir. Aynı yıl 

Adnan Ötüken Kütüphanesi (eski Milli Kütüphane), GEEAYK’nun 6.12.1978 gün ve A-1483 

sayılı karar ile koruma altına alınmıştır. Mahalledeki tüm konutların tescili 1979’da 14.04.1979 

A-1610 sayılı karar ile mahallenin 1. Derece Kentsel Sit Alanı olarak korunması ve Kumrular 

Caddesindeki Çınar ve Kestane Ağaçlarının da anıt olarak tescil edilmesi 8.6.1979 A-1674 

sayılı kararla kabul edilmiştir. 2.3.1993 A-2877 kararla mahallenin Kentsel Sit Alanı sınırları 

içinde alanı bütünleyen diğer tescilli yapılarla aynı dönem ve mimari üsluptaki Çankaya 

Kaymakamlığı ve Namık Kemal İlköğretim Okulu’nun da taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 

edilmesine karar verilmiştir (AKTVKK Arşivi, 1993). 

12.5.1994 tarihinde TBMM’de kabul edilen geçici önerge ile Kentsel Sit kararının kaldırılması 

ve toplu konutların satışı ile gündeme gelen Saraçoğlu Mahallesi; T.C. Kültür Bakanlığı Ankara 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu (AKTVKK Arşivi, 1993), TMMOB 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve halkın etkin muhalefeti ile karar kapsamı dışına çıkarılmıştır 

(Bayraktar, 2011, 73).  

Mahalle sahip olduğu kentsel ve mimari potansiyelleri dolayısıyla çeşitli akademik çalışmalara 

konu olduğu gibi TMMOB Mimarlar Odası’nın yürüttüğü “Bina Kimlikleri ve Envanteri” 

çalışmasında incelenmiş; sergi sunum kataloğunda ve 2005 tarihli derlemede yer almıştır. 

2009’da sivil girişim olarak yürütülen Saltanata Son Kampanyasında; Kızılay’ın kültür ve sanat 

merkezi haline gelmesi, Saraçoğlu Mahallesi konutlarının öğrenci ve sanatçı yurtlarına 

çevrilerek gece gündüz yaşayan bir kent merkezine dönüştürülmesi önerilmiştir. 2010’da 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yürüttüğü “Bina Kimlikleri Söyleşileri” 

çalışmasında Saraçoğlu Mahallesi’nin önemi Emre Madran ve Faruk Bildirici’nin 

değerlendirmeleriyle ortaya konulmuştur (Bayraktar, 2018). 

1994’ten bu yana mahalle yapılarının sağlam olduğu mahkeme kararlarıyla tescillenmiş olsa da 

08.02.2013 tarihinde kentsel dönüşüm adı altında mahallede depreme dayanıklı konutlar 
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yapılacağı öne sürülerek 6306 sayılı Afet yasası kapsamı ve Bakanlar Kurulu kararı ile mahalle 

“riskli alan” ilan edilmiştir. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları 

Odası, çeşitli toplum örgütleri ve halk bu kararı yargıya taşımıştır. Açılan davayı Danıştay; 

raporların bölgenin riskli alan olduğunu göstermediği ve T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 

görüşü alınması gerektiği gerekçesiyle iptal etmiştir. Bu kapsamda TMMOB Mimarlar Odası 

Ankara Şubesi Yönetim Kurulu; Cumhurbaşkanı, Ankara Ticaret Odası ve T. C. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı temsilcileriyle bir araya gelerek mahalle için ortak çalışma kararı almıştır 

(Bayraktar, 2018). 

01.03.2013’te TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi; mahallenin mimarlar ve mimarlık 

öğrencilerinin özgür düşünce ortamında şekillenmesi için “Kent Düşleri 8 Saraçoğlu Mahallesi 

Değerlendirme Projesi Ulusal Fikir Yarışmasını” açmıştır (TMMOB Mimarlar Odası Ankara 

Şubesi, 2013).  

13.09.2013 tarihinde Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Saraçoğlu 

Mahallesini 1. Derece kentsel sit alanından 2. derece sit alanına düşürmüştür. 14.11.2013’te 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşerek, 

mahallenin yapı ve çevre bazında korunacağına dair bakandan söz almış ve bakanlık 

bürokratları protokol imzalanması için yetkilendirilmiştir. 17.12.2013’te Bakanlar Kurulu Afet 

yasası kapsamında mahalle için tekrar “riskli alan” kararı almış ve bu ikinci karar da dava 

konusu olmuştur.  Sonrasında yapılan keşif incelemesi ve bilirkişi raporuyla mahallenin riskli 

alan olmadığı ispatlanmış ve Danıştay yürütmenin durdurulması kararını vermiştir. Bakanlar 

Kurulu kararı ile 05.08.2014 tarihli Resmî Gazetede mahalle üzerindeki Maliye tahsislerinin 

kaldırıldığı ilan edilmiştir. Karar kapsamında alandaki yapıların T. C. Hazine ve Maliye 

Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve T. C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığının yürüteceği projelerle restore edilerek ekonomiye kazandırılacağı açıklanmıştır. 

Bakanlar Kurulu tarafından konutların lojman statüsünün kaldırılmasının ardından mahallenin 

tahliye işlemleri başlatılmıştır (TMMOB Şehir Plancılar Odası, 2014). Bu süreçte TMMOB 

Mimarlar Odası, “Saraçoğlu Mahallesi ve Çevresi Geleceğini Arıyor” başlıklı yarışmanın 

açılması için T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ankara Ticaret Odası ile 17 Ekim 2014’te 

mutabakata varmış, ancak Bakanlık sonradan bu yarışmadan vazgeçmiştir. 2 Kasım 2014’te 

DOCOMOMO_ Türkiye’nin Erzurum’da yürüttüğü “Türkiye’de Modernizmin Yerel 

Açılımları” başlıklı konferansta Elvan Altan, Saraçoğlu Mahallesi örneğini sunarak Türkiye’de 

devam eden kentsel dönüşüm tartışmalarını gündeme getirmiştir (DOCOMOMO, 2014). 13 

Aralık 2014’te Türk Serbest Mimarlar Derneği Saraçoğlu Mahallesini uluslararası bir 

çalışmaya konu etmiş ve mahalle için çeşitli uzmanlarca stratejiler geliştirilmiştir. 2015’te 

Saraçoğlu Mahallesi kullanıcılarına Çankaya Kaymakamlığınca tebligatlar gönderilmiş ve 

zorla tahliye süreci başlamıştır. Davaların sürdüğü dönemde lojmanların zoraki boşaltılmasına 

yönelik TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi konut dokunulmazlığını ihlal, görevi kötüye 

kullanma suçunu işleyen şüpheliler hakkında dava açmıştır. 15 Temmuz 2015’te TMMOB 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin mahallenin kentsel sit karına ilişkin düzeyin 2. dereceye 

düşürülmesine karşı açtığı dava sonuçlanmış ve mahalle tekrar 1. derece kentsel sit alanı 

olmuştur (Bayraktar, 2018). 5 Ekim 2015’te Dünya Konut Günü kapsamında TMMOB 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyeleri ve Başkent Dayanışması bileşenlerinin katılımı ile 

Çankaya Kaymakamlık Binasına Siyah Çelenk bırakılmış, tescilli binaların kapılarına ve 
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ağaçlara kırmızı kurdeleler bağlanmıştır. Sonrasında 24 Aralık 2015’te TMMOB Mimarlar 

Odası, T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulmak 

üzere mahallenin UNESCO Dünya Mirası Listesine alınması için başvuru dosyası hazırlamış 

ve mahallenin “Kültürel Peyzaj Olarak Tescil Edilmesi” önerilmiştir (TMMOB Mimarlar Odası 

Ankara Şubesi, 2015).  

30 Mayıs 2016’da mahalledeki okulun kapatılacağı iddiaları veli ve mahalle sakinlerince 

tepkiyle karşılanmış, 1 Haziran 2016’da TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Başkent 

Dayanışması, mahallenin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiğini açıklamıştır 

(Bayraktar, 2018).  

Kentin kalbinde çok değerli arazisiyle rant iştahını kabartan Saraçoğlu Mahallesi, Bakanlar 

Kurulunun 17.08.2017 tarihli kararıyla satış vaadi ve arsa karşılığı Emlak Konut Gayrimenkul 

Yatırım Ortaklığına devredilmiştir (Arkitera, 2017). Bu kapsamda Emlak Konut GYO, mahalle 

için “Saraçoğlu Projesini” hazırlayarak alanın konut, turizm ve ticaret olmak üzere beş parsele 

ayrılmasını ve yeraltına katlı otopark yapılmasını önermiştir. TMMOB Mimarlar Odası Ankara 

Şubesi; alanın Emlak Konut GYO’ya devredilmesi ve önerilen imar planıyla bölgede bulunan 

ağaçların yok edilip alanın betonlaştırılacağını vurgulayarak, Emlak Konut GYO’nun iştiraki 

olduğu T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına dava açmıştır. Danıştay 10. Dairesi mahallenin 

Emlak GYO’ya devredilmesinin yürütmesini Mart 2018’de durdurmuştur (TMMOB Mimarlar 

Odası Ankara Şubesi, 2018). Dava süreci devam ederken Emlak Konut GYO, Ankara 

Saraçoğlu Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi İhalesi’nin birinci oturumunun 13 Aralık 

2018’de gerçekleştireceğini açıklamış ancak yeterli katılım olmadığından ilk oturum ileri bir 

tarihe ertelenmiştir. 16 Temmuz 2019’da Mimarlar Odası’nın T. C. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’na açtığı davada; hazırlanan imar planlarının şehircilik ilkelerine, planlama 

esaslarının kamu yararına uygun olmadığı ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmış 

ve dava konusunun iptaline karar verilmiştir (TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2019a). 

Saraçoğlu Mahallesinin geleceği, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesinin Dünya Mimarlık 

Günü kapsamında 24 Ekim 2019’da “Bauhaus Konut, Mahalle: Saraçoğlu Mahallesi Geleceğini 

Arıyor” Sempozyumunda değerlendirilmiştir. Mahallenin bilimsel, sosyal ve toplumsal 

değerleri çeşitli uzmanlık dallarındaki akademisyenlerle yeniden ortaya konulmuş, mahallenin 

nasıl korunacağı ve yaşatılacağı konusunda fikirler üretilmiştir (TMMOB Mimarlar Odası 

Ankara Şubesi, 2019b). 2020 Covid-19 sürecinde T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun Saraçoğlu Mahallesi’nin altına otopark, üstüne 

otel ve yeni yapılanma için aldığı karara; TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 01.06 2020 

tarihinde dava açmıştır. 19.06.2020’de TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, mahallede 

yürütülen hukuksuz ve tahribata yol açan projelendirme ve inşa çalışmalarını basın 

açıklamasıyla kamuoyuna duyurmuştur (TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2020). 

Hukuksal süreç devam ederken 22.10.2020 tarihinde T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

“Saraçoğlu’nu Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi” uygulamasını başlatmıştır.  Proje 

tanıtım toplantısında çalışmanın eş zamanlı yürütülecek 3 etaptan oluştuğu; birinci etapta 16 

dükkân, 124 ofis ve 5 otelden oluşan bir yenileme ve yeniden işlevlendirme, ikinci etapta 

Bonatz planında görülen eski dere yatağını biyolojik bir gölet olarak canlandırılıp çevresinin 

rekreasyon ve kültür-sanat etkinlikleri ile zenginleştirilmesi ve yine bu etapta 70 dükkân ve 88 
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ofis, üçüncü etapta 120 konut, 6 dükkân dönüşümü çalışmalarının yapılacağı ve tüm yolların 

iyileştirileceği belirtilmiştir (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020). Saraçoğlu 

Mahallesi’nde yapılacak çalışmaların alanın özgünlüğüne zarar vereceği gerekçesiyle 

durdurulması için 27.10.2020’de 102 kuruluşun imzası ile “Rant hedefinden vazgeçin” 

çağrısında bulunulmuştur (Cumhuriyet Gazetesi, 2020). 28.10.2020’de TMMOB Mimarlar 

Odası Ankara Şubesi temsilcileri, Saraçoğlu imar projesinin durdurulması için T. C. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı ile görüşmüş, yürütülen uygulamaların 660, 670 Koruma kurulu ilke kararları 

ve 2863 sayılı Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı olduğu ve telif hakları 

konusunda sıkıntılı bulunduğunu ifade etmiştir. Buna karşılık Bakanlık; Saraçoğlu’nda 

yürütülen çalışmaların mevzuata uygun olduğunu telif hakkı sorununun isteyenlere gerekli 

ödemeler yapılarak çözümlenebileceğini açıklamıştır. Ayrıca özgününde bütüncül tasarlanmış 

bir alanın parçacıl ele alınmasının UNESCO Dünya Mirası Listesine girme şansını 

kaybettireceği belirtilmiştir. Aynı dönem Çankaya Belediyesi ile yapılan görüşmede belediye 

başkanı meslek odaları ile süreci takip etmek istediğini, Saraçoğlu’nda yok edilmek istenenin 

tanıklık edilen geçmiş olduğunu belirtmiş ve binaların dış cephelerinin dekor olarak korunup iç 

mekanlarının değiştirilmesinin yapı özgünlüğüne zarar vereceğine değinmiştir. Görüşmeye 

katılan Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği (KORDER) tüm çabalarının şeffaflık ve 

uzlaşma arayışı yönünde olduğunu da dile getirmiştir (Gazete Duvar, 2020). 

12.02.2021 tarihinde T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Saraçoğlu Mahallesinde yaptığı 

uygulamada tescilli binaları ve tescilli ağaçları tamamen koruyarak Ankara’nın merkezinde 

yaşanacak bir alan yarattığını, muhalefet ve sivil toplum örgütlerinin alanın ranta kurban 

edildiği eleştirisinin aksine bölgenin değerlendirildiği ve bunun için ciddi yatırımlar yapıldığını 

açıklamıştır (Emlak Kulisi, 2021). Bu dönemde TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 

çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu gerekli değildir kararına karşı alanda bilirkişi ile 

keşif ve inceleme yapmış ve sonuçları 29.04.2021 tarihinde duyurmuştur. İncelemede belli 

kısımlarda ağaçların kesildiği, peyzaj bütünlüğünün bozulduğu, özgün planda olmayan yeni 

yolların açıldığı, özgün merdivenlerin yıkıldığı, pencere boyutlarının değiştirilip kapı haline 

getirildiği, ağaçların altına doğal çimen ve toprak yerine çakıl taşı serildiği, Dip Sokağa çıkan 

merdivenli kısımların tahrip edildiği ve genel olarak yapıların özgün malzemelerinin söküm 

aşamasında korunmadığı belirtilmiştir (TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2021). Son 

olarak; 5 Nisan 2022 tarihinde meslek odalarının Saraçoğlu Mahallesi’ne ilişkin Koruma 

Amaçlı İmar planlarının kamu yararına aykırı ve rant odaklı olduğu gerekçesiyle açtığı dava 

Ankara 17. İdare Mahkemesi şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olmadığı 

gerekçesiyle iptal edilmiştir. Mahallede günümüzde restorasyon uygulamaları ve çalışmalara 

yönelik hukuksal süreç devam etmektedir. 

4.3 Saraçoğlu Mahallesi için Koruma Önerisi ve 2020-2022 Koruma ve Yenileme 

Çalışması Değerlendirmesi 

Mimari üslubu, tarihi, kültürel, sosyal, siyasal ve çevresel değerleriyle Cumhuriyet Dönemi 

konut politikalarının simgesi Saraçoğlu Mahallesinde çevre ve yapı bazında yapılan detaylı 

incelemede; çağdaş koşullara uyum için mimari elemanlarda yapılan değişiklikler, koruma 

açısından olumlu bulunmasa da mahallenin “özgün çevresel ve yapısal değerlerini” büyük 

ölçüde koruduğu görülmüştür. Mahallede bütüncül ve en az müdahale koruma yaklaşımıyla 



 CUMHURIYET         6th INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES   
                     

 

BOOK OF FULL TEXT        ISBN: 978-625-8151-01-5          www.cumhuriyetkongresi.org     Page | 49 

 

Çankaya Kaymakamlık Binası, Namık Kemal İlköğretim Okulu ve Adnan Ötüken İl Halk 

Kütüphanesi kamu yapılarının özgün işlevlerini sürdürmesi, tüm plan tiplerindeki konut 

bloklarının konumu, planlanması ve çevreyle ilişkisi göz önüne alındığında yurda çevrilmesi 

doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu işlev kararı mahalledeki konut yapılarının Ankara’da yer alan 

tüm üniversitelere (ODTÜ, Hacettepe, Gazi, Bilkent vb.) ulaşım bağlantısı sağlayan Güvenpark 

ve sosyalleşme mekânı olan kent merkezi Kızılay’a yakınlığı dolayısıyla uygun bulunmuştur. 

Mahalle için verilen çevre koruma önerisinde ise; Ankara merkezinin sahip olduğu bu geniş 

yeşil alanı hem konut kullanıcıları olan öğrencilere hem de belli noktalarda halka açarak fiziksel 

ve psikolojik ortak kamusal alanlar yaratılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Kumrular 

Sokağın Necatibey Caddesiyle kesiştiği ve yeşil alan yoğunluğunun fazla olduğu 5364 No’lu 

Ada üzerindeki bazı konut yapılarının zemin katlarının arka bahçeleriyle değerlendirilip kitapçı, 

kafe, sergi mekânı gibi hem alanda yaşayan hem de çevreden gelen her iki tür kullanıcıya 

yönelik açık sosyalleşme mekânlarına çevrilmesi uygun görülmüştür (Görsel 4) (Tanrıverdi, 

2012, 135-136).  

 

Görsel 4. Saraçoğlu Mahallesi Kentsel Düzenleme Önerisi (Tanrıverdi, 2012) 

Saraçoğlu Mahallesinde 2020’de T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan 

“koruma ve yenileme uygulamaları” 27.10.2020 tarihinde 102 örgüt (meslek örgütleri, 

sendikalar, dernekler, STK’lar, vakıflar, platformlar, medya ve partiler) tarafından “Saraçoğlu 

Mahallesi Hepimizin” çağrısında bulunarak değerlendirilmiştir. 

Bu değerlendirmede; projeye ait kamuoyuna yansıyan görseller dışında ayrıntılı bilgilerin ilgili 

meslek kurum ve kuruluşlarca talep edildiği halde paylaşılmaması, hatta gizli tutulmasının 

endişe edici bulunmuş; projenin disiplinlerarası, “katılımcı” ve “şeffaf” bir yaklaşımla 

yürütülmesinin bütüncül koruma açısından önemi vurgulanmıştır. Öneride yapıların bir 

kısmının, otel, ticaret ve işyerlerine dönüştürülmesi ile alanda büyük bir yeraltı otoparkı inşa 

edilmesi gibi müdahalelerin, daha büyük ölçekte kent merkezi Kızılay, Güvenpark ve 

Bakanlıklardaki taşıt trafiği yoğunluğunu daha da artıracağı ifade edilmiştir. Diğer bir yandan 

projede, sadece tescilli 210 adet ağacın korunacağının belirtilmesi Saraçoğlu Mahallesindeki 
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toplam 4500’e yakın ağaçtan oluşan bitki örtüsü ve peyzaj bütünlüğünün zarar görebileceğini 

düşündürmüştür (Görsel 5). 

Görsel 5. Saraçoğlu Mahallesi’nde Koruma Yenileme ve Yaşatma Projesi Tanıtım Fotoğrafları (T.C. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2020) 

Ayrıca mahallenin inşa edildiği günden tamamen boşaltılana kadar kullanıldığı süreçte; 

lojmanlar, Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi, Namık Kemal İlköğretim Okulu ve Çankaya 

Kaymakamlık Binası gibi yapıların kamu mülkiyetinde iken; öneri projesinde otel, ticaret ve 

işyeri gibi işlevlerle özelleştirilecek olması, kamu yararına ve hukuka aykırı bulunmuştur. Son 

olarak, koruma amaçlı imar, parselasyon planlarına, ilgili koruma bölge kurulu kararlarına ve 

gerçekleştirilen kamu ihalelerine yönelik ilgili meslek odalarının ve diğer sivil toplum 

örgütlerinin açtığı davalar devam ederken yapılan her müdahalenin, alanda telafisi olmayan 

sonuçlara yol açacağı ve hukuka aykırı olduğu belirtilmiştir (Bianet, 2020). 

Günümüzde yasal süreçlerin ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği Saraçoğlu 

Mahallesinde son durumun değerlendirilmesi için Temmuz 2021’de arazide yapılan 

incelemede, tüm proje alanının brandalarla sarılı olması ve içeri giriş izni verilmemesinden 

dolayı dışardan çekilebilen birkaç fotoğraf dışında veriye ulaşılamamıştır (Görsel 6).  

 

 

 

 

 

 

Görsel 6. Saraçoğlu Mahallesi Restorasyon Projesi Saha Fotoğrafları (Tanrıverdi, 2021) 

Ankara’nın Cumhuriyet tarihine tanıklık etmiş, toplumsal hafızasında unutulmaz izler bırakmış 

mahallenin özgün değerleriyle korunabilmesi, farklı disiplinlerin bir arada uyum içinde 

çalışmasıyla mümkündür. Bu doğrultuda yapılan restorasyon çalışmalarının; en kısa sürede 

ilgili kurum, kuruluş, uzman ve halkın katılımları ile demokratik ve şeffaf bir ortamda 

yürütülmesi gerekmektedir. 
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5. SONUÇ 

Geçmişte büyük emekler harcanarak inşa edilmiş, sahip olduğu özgün çevresel ve mimari 

değerlerini koruyarak günümüze gelmeyi başarmış Saraçoğlu Mahallesi; Ankara Cumhuriyet 

Dönemi modern mimarlık mirasında önemli bir örnek teşkil etmektedir. Başkentin kalbi 

Kızılay’da değerli arazisi ile birçok kuruluşun rant iştahını kabartan mahalle, çoğu dönem 

tartışmalara konu olmuştur. Özellikle 2013’te yapılardan zorla tahliye sürecinin başlatılması ve 

2015’te mahallenin tamamen boşaltılarak kaderine terk edilmesi sonrasında çeşitli kuruluşlarca 

alınan ve alanın özgünlüğüne zarar verebilecek kararlara karşı birçok dava açılmıştır. Yasal 

süreçler devam ederken 2020’de “Saraçoğlu’nu Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi”nin 

başlatılması ve çalışmanın kamu ve ilgili sivil toplum örgütleri için katılımcı ve şeffaf olmayan 

bir biçimde yürütülmesi tepkiyle karşılanmıştır. Basında paylaşılan sınırlı bilgiler 

doğrultusunda mahalle yapılarına otel, ticaret, işyeri ve yeraltı otoparkı gibi yeni işlevler 

verilmesi, alanın özgün yapısal ve çevresel değerlerinin yok olabileceği, kamusal bir alandan 

özel bir alana dönüşeceği ve bu yeni işlevlerin kent merkezindeki trafik yoğunluğunu daha da 

artırabileceği konusundaki endişeleri gündeme getirmiştir. Restorasyon çalışmalarının devam 

ettiği günümüzde TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi başta olmak üzere birçok kurum, 

kuruluş, sivil toplum örgütü ve kamuoyu; mahallenin korunup gelecek kuşaklara 

aktarılabilmesi için hukuk mücadelesi vermektedir. Uygulama yapan kurum ve kuruluşların bir 

an önce Saraçoğlu Mahallesinin özgün değerleri ile kamu yararı gözetilerek, alanın yeniden 

kent yaşamına katılarak korunabilmesi için toplumsal mutabakat sağlayarak, şeffaf ve katılımcı 

bir çalışma yürütmesi gerekmektedir.  
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