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B�REYSEL VE MERKEZ� ISITMA S�STEMLER�N�N TANITIMI 
VE KAR�ILA�TIRILMASI 

 
 

Ahmet TÜRKER� 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalı�mada bireysel ve merkezi sistemlerin tanıtımı yapılarak ilk yatırım, enerji tasarrufu ve i�letme 
ekonomisi açısından kar�ıla�tırılması amaçlanmı�tır. Bu amaçla boylerli merkezi ısıtma sistemi ile 
kombili bireysel ısıtma sistemleri ilk yatırım maliyeti, i�letme giderleri, amortisman giderleri, di�er 
giderler ve yıllık toplam maliyet kriterleri dikkate alınarak de�erlendirilmi�lerdir. Elde edilen sonuçlar bir 
tablo halinde verilmi� ve irdelenmi�tir. 
 
 
 
 
1. G�R�� 
 
Binalar için ısıtma sistemlerinin seçiminde farklı faktörler belirleyici olabilmektedir. Bu faktörler 
arasında örnek olarak, binanın kullanım amacı, binadaki bölümlerin kullanım süreleri, mevcut ve 
kullanılabilir yakıt türleri, projenin bütçesi gibi kriterler yer almaktadır. Isıtma tekni�i, ekonomiklik ve 
çevre açısından her bina için uygun çözümü bulmak amacıyla farklı ısıtma sistemi alternatifleri göz 
önüne alınmalı ve bunlar dikkatlice de�erlendirilmelidir. Genel olarak, aynı bina için farklı ısıtma 
yöntemleri geçerli olabilir. Örne�in konutlarda merkezi ve bireysel ısıtma sistemleri arasında tercih 
yapılabilir.  
 
Tercih yaparken gözönüne alınması gereken, ısıtma sisteminin sadece ilk yatırım maliyeti ya da 
i�letme giderleri de�il, bunlarla birlikte amortisman giderlerinin ve di�er giderlerin de 
de�erlendirilmesiyle ortaya çıkan toplam maliyetidir. Bu nedenle, yapı projelerinin mümkün olan en 
erken safhalarında ısıtma sistemi tercihi üzerinde dü�ünülmeli ve bu a�amada uzman mekanik tesisat 
mühendisi devreye girmelidir. Binalarda harcanan enerjinin önemli bir kısmı ısıtma ve sıcak su 
hazırlamaya ayrıldı�ı için, özellikle enerji tasarrufu açısından dü�ünülecek olursa sistem tercihi 
konusunda erken harekete geçmek önem kazanmaktadır. Aynı zamanda, mimari projede öngörülen 
bina ısı izolasyonu da ısıtma sisteminin ilk yatırım maliyetini ve i�letme giderlerini oldukça etkileyen bir 
faktördür [4]. 
 
Do�algazın ülkemizde yayılması ve yeni gaz gelen merkezlerin sayılarının artması ile, bazı 
merkezlerde do�algaza dönü�üm yapılan konutlarda ve yeni yapılarda merkezi sistem yerine bireysel 
sisteme do�ru bir gidi� gözlemlenmektedir. Burada, bireysel sistemlerin tercih edilme nedenleri 
arasında ısıtma konforunun ve i�letme giderlerinin bireysel kontrol edilebilmesi imkanları ile bireysel 
ödeme iste�i öne çıkmaktadır. Ancak konunun ilk yatırım maliyeti, i�letme giderleri, amortisman 
giderleri, di�er giderler ve nihayetinde toplam maliyet açısından da incelenmesi gerekmektedir. Bu 
çalı�mada bireysel ve merkezi sistemler tanıtılarak örnek bir binada bu kriterlere göre kar�ıla�tırma 
yapılmı�tır. 
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2. B�REYSEL VE MERKEZ� S�STEMLER�N TANITIMI 
 
Konutlarda ısıtma ve sıcak su temini için ısı üretimi, da�ıtımı ve tüketiminin aynı ba�ımsız bölüm 
içerisinde yapılmasına bireysel ısıtma denir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ise, aynı amaçlarla ısı 
üretimi ve da�ıtımı ba�ımsız bölümlerin dı�ında merkezi olarak yapılmakta, ısı tüketimi ise ba�ımsız 
bölümlerin içerisinde olmaktadır. 
 

 

 
 
�ekil 1. Bireysel ve merkezi mahal ısıtma sistemlerinin temsili �emaları 

 
 
2.1. Bireysel Sistemler 
 
Bireysel ısıtma cihazlarına örnek olarak kombiler, kat kaloriferleri, sobalar, �ömineler, �ofbenler ve 
termosifonlar verilebilir [3]. 
 
2.1.1. Kombiler 
 

� Kombiler, mahal ısıtmasına ve sıcak su sa�lamaya yönelik olarak kullanılırlar. Kombideki 
standart plakalı e�anjörün sıcak su konforu açısından yeterli olmadı�ı durumlarda, sıcak su 
depolamalı konfor tipi plakalı e�anjöre sahip kombilerin, entegre boylerli kombilerin veya ısıtıcı 
cihaz ve boyler kombinasyonlarının kullanılması mümkündür. 

� Kombiler, bacalı ve hermetik olmak üzere iki farklı gövde tipinde üretilirler. Bacalı tiplerde 
yakma havası kombinin monte edildi�i mahalden alındı�ı için, bu mahalde dı� ortamdan taze 
hava giri�i için yeterli büyüklükte bir menfez öngörülmelidir. Ayrıca kombinin ba�landı�ı 
bacanın uygunlu�u kontrol edilerek bacada önlem alınmalıdır. Bacalı kombilerin monte 
edilece�i mahallerle ilgili olarak mahalin minimum alanı, kullanım �ekli gibi kısıtlamalar 
mevcuttur. Hermetik kombiler ise yakma havasını dı� ortamdan, kendi e� eksenli baca seti 
üzerinden bir fan vasıtası ile emerek, duman gazlarını da yine aynı e� eksenli baca seti 
üzerinden ve aynı fan vasıtası ile dı� ortama verirler. Bacalı kombilerde oldu�u gibi bir taze 
hava menfezine ve bacaya gerek yoktur; bu nedenle montajı ve i�letmesi daha pratiktir.  
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� Kombiler ya�ama mekanlarına kolayca entegre edilebilirler; az yer kaplarlar, kolay monte 
edilirler, sessiz çalı�ırlar ve estetiktirler. Kombilerde, baca tepme emniyeti, a�ırı ısınma 
emniyeti, alev sönmesi durumunda gazı kapatma, donma emniyeti gibi her türlü emniyet 
önlemi alınmı�tır. Kombiler, üretim a�amasında fabrikada çalı�ır vaziyette test edilmektedirler. 

� Kademeli ya da oransal çalı�an baca gazı / yakma havası fanı, dü�ük sıcaklık kazanı sınıfı 
kombiler, yo�u�ma tekni�i ve yanma kalitesi kontrolü gibi teknolojiler sayesinde, kombiler 
günümüzde artık daha yüksek verim de�erlerine ula�abilmektedirler. 

 
2.1.2. Kat Kaloriferleri 
 

� Konutlarda kullanılan kat kaloriferleri sıvı ya da gaz yakıtlı olarak üretilmektedirler. Gaz yakıtlı 
olanlar, atmosferik ya da üflemeli brülörlü olabilirler. 

� Kazan içerisinde istenilen sıcaklıkta ısıtılan tesisat suyu, bir pompa yardımıyla odalardaki 
radyatörlere gönderilir ve mahal ısıtması yapılır. Kat kaloriferleri bunun yanında ani su ısıtıcısı 
veya boyler yardımıyla sıcak su ihtiyacını da kar�ılayabilirler. 

 
2.1.3. Sobalar 
 

� Do�algaz sobalarında atmosferik brülör kullanılır ve bunlar da kombiler gibi bacalı ve hermetik 
olarak ikiye ayrılırlar. Bacalı sobaların bacaya ba�lanmaları gerekmektedir. Hermetik sobalar 
ise, yakma havasını dı� ortamdan alıp duman gazlarını dı� ortama veren özel baca setine 
sahiptirler. 

� Termostatik sıcaklık ayarı, otomatik ate�leme, alev sönünce gazı kesme gibi fonksiyonları ve 
otomatik emniyet tertibatları vardır.  

� Sobalarla sadece mahal ısıtması yapılabilir. Tek bir mahale yerle�tirildikleri için sadece 
bulundukları mahali ve e�er konutun mimarisi uygunsa di�er kom�u odaları da dolaylı olarak 
ısıtabilirler; bu nedenle konforu sınırlıdır. Bacaya veya dı� duvara yakınlık gibi yerle�tirme 
kriterleri kısıtlayıcı olabilirler.  

� Dekoratiftirler, da�ıtım tesisatına ve radyatörlere gerek yoktur.  
� �lk önce en çok kullanılan odaya yerle�tirilebilirler ve böylece ilk yatırım maliyetleri zamana 

da�ıtılmı� olur.  
 
2.1.4. �ömineler 
 

� Do�algaz �ömineleri de salon v.s. gibi geni� alanların ısıtılmasında kullanılan mahal ısıtma 
alternatifleri arasında yer almaktadırlar. Dekoratiftirler ve termostatik kontrol sayesinde odayı 
istenen sıcaklıkta ısıtabilirler. 

  
2.1.5. �ofbenler Ve Termosifonlar 
 

� Ba�ımsız bölümlerde bireysel sıcak su temini için kullanılırlar. �ofbenler ani su ısıtıcılarıdır,  
termosifonlar ise depolamalı su ısıtıcılarıdır. 

 
 

2.2. Merkezi Sistemler 
 
Merkezi ısıtma sistemleri ise kazanlar, brülörler, boylerler, genle�me tankları, otomatik kontrol tertibatı 
ve elektrik panoları, kollektörler, pompalar, karı�ım ve balans vanaları, bacalar gibi komponentlerden 
olu�urlar.  
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2.2.1. Üretildikleri Malzemeye Göre Merkezi Isıtma Cihazları 
 
2.2.1.1.Çelik Kazanlar 
 

� Kazan gövdesi genelde tek parçalı üretilmekle beraber, parçalı üretim / yerinde birle�tirme de 
mümkün olabilmektedir. Burada üretici firmanın kalite kontrol süreçleri ve garanti �artları önem 
arz etmektedir.  

� Kazanın büyük su hacmi ve geni� su temas yüzeyleri sayesinde kazan içerisinde iyi bir iç 
sirkülasyon sa�lanır; bu nedenle bir kazan devresi pompasına ihtiyaç duymazlar. Aynı 
nedenle, brülör �alt sayısı ve buna ba�lı olarak brülör devreye girerken atmosfere verilen 
zararlı gaz miktarlarının toplamı daha az oldu�undan çevreyi korurlar. 

� Çelik malzeme ısıl gerilmelere kar�ı daha dayanıklıdır. 
� Çelik malzemenin yüzey pürüzlülü�ü az oldu�undan, kazanların duman gazı ve su 

taraflarındaki iç dirençleri dü�üktür. Minimum su debisi �artı yoktur. 
� Çelik malzemenin ısıl ataleti az oldu�undan, kazan suyunun sıcaklık kontrolü sorunsuzdur. 

Çelik kazanlar, i�letme parametrelerinde yapılan de�i�ikliklere hızlı cevap verebildiklerinden 
otomasyona daha uygundurlar. 

� Her kapasite için optimize edilmi� farklı yanma odası geometrisi dizaynı brülör ayarını ve 
alevin yanma odasına uyumunu kolayla�tırır. 

� Yüksek ısıl kapasitelerde üretilebilirler. 20 MW anma ısı gücüne sahip çelik kazanlar 
üretilmektedir. 

 
2.2.1.2. Döküm Kazanlar 
 

� Dökme dilimli yapıları sayesinde, dilimler halinde ta�ınarak kazan dairesinde monte 
edilebilirler. Bu nedenle, dar giri�leri olan kazan dairelerinde önemli avantaja sahiptirler.  

� Aynı seri kazanlarda dilim ilavesi ile kapasite artırımı mümkündür. 
� Korozyona kar�ı dayanıklıdırlar. 

 
2.2.2. Brülörlerine Göre Merkezi Isıtma Cihazları 
 
2.2.2.1 Üflemeli Brülörlü Kazanlar 
  

� Yüksek verimlidirler. Brülörde hava / yakıt oranı ayarlanabilir, yanma dı� ortam basıncından ve 
baca çeki�inden ba�ımsızdır. 

� Yüksek ısıl kapasitelerde üretilebilirler. 
� Sıvı yakıtlı ya da çift yakıtlı brülörlerle i�letilebilirler. 
� Kazandan ba�ımsız olarak brülör seçimi yapılabilir. 
� Kazanın altının sekonder hava giri�i için açık kalmasına gerek yoktur. I�ınım ve durma 

kayıpları azdır.  
 
2.2.2.2. Atmosferik Brülörlü Kazanlar 
 

� Sessiz çalı�ırlar. 
� Brülörün basit yapısı ve hareketli parça sayısının az olması nedeniyle kazanın ilk yatırım 

maliyeti dü�üktür, arıza ihtimali azdır, bakım ve onarım masrafları azdır. 
 
Kazanları ba�ka kriterlere göre de sınıflandırmak mümkündür. Yaygın olarak, kullandıkları 
yakıtlara göre; katı, sıvı ve gaz yakıtlı kazanlar olarak sınıflandırma da yapılmaktadır. ��letme 
�artlarına göre; standart  kazanlar, dü�ük sıcaklık kazanları ve yo�u�malı kazanlar olarak da 
sınıflandırma yapmak mümkündür. Bunların dı�ında yakla�ık 70 kW’a kadar olan kapasiteler 
küçük, 70-1000 kW arası kapasiteler orta güç ve 1000 kW’ın üzerindeki kapasiteler ise büyük güç 
kazanları olarak tanımlanabilmektedir. Kullanım amacına göre; ısıtma kazanı, boyler kazanı, buhar 
kazanı, kızgın su kazanı vb. tanımlar da mevcuttur. Kazanlar duman gazı geçi� sistemlerine göre 
de iki geçi�li (kar�ı basınçlı) ve üç geçi�li kazanlar olarak sınıflandırılmaktadırlar. 
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3. B�REYSEL VE MERKEZ� S�STEMLER�N KAR�ILA�TIRILMASI 
 
 
3.1. Bireysel Sistemlerin Avantajları 
 

� Son kullanıcı istedi�i konfor �artlarını di�er kullanıcılardan ba�ımsız olarak kendisi 
belirleyebilir.  

� Son kullanıcı cihaz seçimini kendisi yapabilir. 
� Gaz da�ıtım �irketine kar�ı her kullanıcı kendisi sorumludur. Ortak kullanımdan dolayı olu�an 

ödeme sorunları yoktur. 
� Isıtma tesisatındaki problemler nedeniyle merkezi sistemlerde oldu�u gibi, bazı dairelerin 

yeterince ısınamamalarına ra�men di�er dairelerle aynı yakıt parasını ödemeleri mecburiyeti 
gibi bir sorun yoktur. Tesisattaki problemler daire sahibinin inisiyatifinde daha hızlı giderilebilir. 

� Son kullanıcı konutta kullanmadı�ı odalar ve evde bulunmadı�ı zamanlar için yakıt parası 
ödemez. 

� Son kullanıcı bireysel faturalama nedeniyle enerji tasarrufuna daha fazla dikkat edebilir. 
� Yakıt masraflarının apartman yönetimince tek elden takibi ve tahsilatı gerekli de�ildir. Isıtma 

sisteminin i�letme, bakım ve onarım takibinin apartman yönetimince yapılmasına gerek yoktur.  
� Isı üretimi, da�ıtımı ve tüketimi aynı daire içerisinde oldu�undan, üretim ve da�ıtım ısı 

kayıpları azdır. 
� Isı da�ıtımı aynı daire içerisinde oldu�undan, merkezi sistemlerde oldu�u gibi kollektörde ve 

kolonlarda hidrolik dengeleme (balanslama) kayıpları yoktur. 
� Kazan dairesine gerek yoktur, binada daha fazla yer imkanı sa�lar. Yaygın olarak kullanılan 

hermetik kombilerde bacaya gerek yoktur. Bireysel sistem az yer kaplar ve montajı kolaydır. 
 
 
3.2. Merkezi Sistemlerin Avantajları 
 

� Do�algaza dönü�üm yapılması durumunda ya da modernizasyonda tadilatlar sadece kazan 
dairesinde olacaktır.  

� ��letme, bakım ve arıza giderme, apartman sakinlerinden ba�ımsız olarak yönetim tarafından 
her zaman yaptırılabilir ve sadece kazan dairesi me�gul edilir. 

� Ekipman kazan dairesinde oldu�undan, ses, gürültü, koku, duman v.b. rahatsızlık veren 
faktörler apartman sakinlerinden uzaktadır. Daireler içerisinde gaz da�ıtımı ve ısıtma cihazı 
olmadı�ından, can ve mal güvenli�i açısından risk daha azdır. 

� Hermetik kombi bacalarının dı� cephede görüntü kirlili�i yaratması, bacalardan çıkan duman 
gazlarının di�er daireleri rahatsız etmesi ve dı� cephe boyasını karartması gibi sorunlar 
yoktur. 

� Baca mesafeleri kombilerden daha fazladır. 
� Katlar ve daire duvarları arasında ısı izolasyonunun olmadı�ı durumlarda, bireysel sistemlerde 

oldu�u gibi kom�u dairelerin kombilerinin çalı�mamasından dolayı ısı kayıplarının ve yakıt 
tüketiminin artması, so�uk dö�emelerin ve duvarların konforu bozması gibi sorunlar yoktur. 

� Bireysel sistemlerde, mahal ısıtma ihtiyacının az oldu�u dönemlerde ve küçük dairelerde, 
kombinin modülasyon aralı�ı dı�ında kalan dü�ük mahal ısıtma talebi ve sıcak su ısıtmasına 
göre belirlenmi� yüksek kombi kapasitesi nedeniyle uzun dur-kalk çalı�ma süreleri ile bundan 
kaynaklanan kayıp artı�ları sözkonusu olabilir. Merkezi sistemler bu açıdan daha avantajlıdır. 

� Sıcak su konforu bireysel sistemlerde oldu�u gibi sınırlı de�ildir.  
� Çok kazanlı sistemlerle yedekleme yapılarak i�letme süreklili�i sa�lanabilir. 
� Isı payölçerler yardımı ile i�letme masrafları da�ılımı daha kolay yapılabilir, tasarruf bilinci 

te�vik edilebilir. 
� Dönü�ümlerde ve modernizasyonda alternatif enerji kaynakları gibi daha fazla sayıda 

seçene�in de�erlendirilmesi imkanı vardır. 
� Ekonomik ömrü daha fazladır. 
� �lk yatırım maliyeti, i�letme giderleri ve amortisman giderlerinden olu�an toplam maliyeti çok 

daireli binalarda daha azdır. 
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4. ÖRNEK 
 
Örnek bina olarak, Kocaeli’de 5 katlı ve 20 daireli bir apartman ele alınmı�tır. Binanın ısıtılan toplam 
kullanım alanı 2200 m2’dir.  
 
Merkezi ısıtma sistemine örnek olarak do�algaz ile çalı�an, üflemeli brülörlü çelik kazan ve dik tip 
serpantinli boyler öngörülmü�tür. 
 
Bireysel ısıtma sistemine örnek olarak, do�algaz ile çalı�an hermetik kombi öngörülmü�tür. 
 
Merkezi ve bireysel sistemlerde ısıtma panel radyatörlerle yapılmaktadır. 
 
Hesap yöntemi olarak Alman VDI 2067 Yönetmeli�i kullanılmı�tır [1], [2].  
 
Hesaplarda KDV hariç tutulmu�tur. 
 
VDI 2067’ye göre yapılan hesaplamalarda sonuçlar Tablo 1.’de verilmi�tir. �lk sütunda merkezi sistem 
mahal ısıtması, ikinci sütunda merkezi sistem sıcak su hazırlama,  üçüncü sütunda merkezi sistem 
mahal ısıtması ve sıcak su hazırlama toplamı, son olarak dördüncü sütunda ise bireysel sistem yer 
almaktadır. 
 
Maliyet ve gider kalemlerinin açıklaması ise sırasıyla �öyledir: 
 
1. �lk yatırım maliyeti 
 
1.1 Isıtma cihazı: Kazan veya kombi, brülör, kontrol paneli, boyler, ısıtma ve boyler pompaları, �önt 

pompa, emniyet donanımı. 
1.2 Tesisat: Isıtma ve sıcak su tesisatı için tüm kollektörler, boru hatları, izolasyonlar ile i�letme, 

kapatma ve reglaj için gerekli armatürler.  
1.3  Isıtma yüzeyleri:  Panel radyatörler. 
1.4  Di�er yapı giderleri: Baca, havalandırma menfezleri ve di�er yapı giderleri. 
1.5  Gaz - bina ba�lantı giderleri: Do�algaz abonelik ve depozito bedeli.  
1.6  Gaz ve elektrik hat giderleri: Isıtma sisteminin gaz ve elektrik hat giderleri, do�algaz proje onay 

bedeli ile gerekli harçlar. 
1.7  ��çilik 
 
2. ��letme giderleri 
 
2.1 Tam çalı�ma süresi: Isıtma sisteminin tam kapasitede ortalama yıllık çalı�ma süresi. 
2.2 Yıllık ısı ihtiyacı:  
 Mahal ısıtması için: Bina norm ısı ihtiyacı x yıllık tam çalı�ma süresi.  
 Kullanma suyu ısıtması için: Yıllık kullanma suyu ihtiyacı x sıcaklık farkı (dT= 30K) x suyun özgül 

ısısı (1,163). 
2.3 Sistem verimi: Merkezi sistemler için ısıtma verimi %92 alınmı�tır. Kullanma suyu ısıtma verimi 

%87 alınmı�tır. Bireysel sistemlerde ısıtma ve kullanma suyu ısıtması için ortalama bir verim 
alınmı�tır: %90. 

2.4 Da�ıtım verimi: VDI 2067’ye göre da�ıtım verimi. 
2.5 Yıllık enerji ihtiyacı: Yıllık ısı ihtiyacının (2.2) sistem ve da�ıtım verimlerine bölünmü� hali. 
2.6 Yıllık yakıt ihtiyacı: Yıllık yakıt ihtiyacı alt ısıl de�ere göre hesaplanmı�tır. Do�algaz Hu =10,35 

kWh/m3. 
2.7 Yakıt fiyatı: Konutlar için Kocaeli’de geçerli do�algaz birim fiyatı alınmı�tır. 
2.8 Yıllık enerji giderleri: Yıllık yakıt ihtiyacı x birim yakıt fiyatı. 
2.9 Yardımcı enerji giderleri: Isıtma ve boyler pompaları, �önt pompa, brülör, kombi, v.s. ekipmanın 

harcadı�ı elektrik enerjisi giderleri. 
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3. Yıllık amortisman giderleri 
 
�lk yatırım maliyetlerinin yıllık bazda de�erlendirilmesidir. Cihazın ömrü, onarım faktörü ile yıllık 
enflasyon oranı ve faiz oranı göz önüne alınır. 
 
4. Di�er giderler 
 
Yıllık bakım masrafları, baca temizli�i giderleri. 
 
5. Yıllık toplam maliyet 
 
Bütün maliyet ve giderlerin toplamıdır: 
 
5.1 Toplam i�letme gideri: Tüm i�letme giderleridir = i�letme giderleri (2) + di�er giderler (4). 
5.2 Toplam maliyet: Toplam i�letme gideri (5.1) ve yıllık amortisman giderleri (3) toplamıdır = toplam 
i�letme gideri + yıllık amortisman giderleri. 

 
Tablo 1. Hesap sonuçları 
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5. SONUÇ 
 
Bireysel ve merkezi ısıtma sistemlerinin 20 daireli bir apartman örne�inde kar�ıla�tırılması sonucu ilk 
yatırım maliyeti, i�letme giderleri, amortisman giderleri ve di�er giderlerin toplamı olan toplam maliyet 
açısından 20 daireli bir apartman için merkezi sistemin daha uygun oldu�u görülmektedir. 
 
�lk yatırım maliyetlerinin bireysel sistemde daha yüksek olmasının nedeni, tek bir ısı üreticisi kazan 
yerine her daireye ayrı bir ısı üreticisi kombi koyulması ve her daireye gaz ve elektrik hattı çekilmesidir. 
 
��letme giderlerinin bireysel sistemde daha yüksek olmasının nedeni, her dairenin ayrı ödemesi 
gereken daha yüksek yakıt bedeli ve yardımcı enerji giderleridir. 
 
Yıllık amortisman giderleri de, bireysel sistemde yüksek ilk yatırım maliyeti nedeniyle yüksek 
olmaktadır. 
 
Di�er giderler de bireysel sistemde daha yüksek bakım onarım ve temizlik giderleri nedeniyle daha 
yüksek çıkmaktadır. 
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