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Günümüzde kent ekosistemini etkileyen bir çok faktörler bulunmaktadır.

Kent Yaşamı içerisinde, insan varlığını kentin ayrılmaz bir parçası olarak

değerlendiriyoruz. Günümüzde Kent Ekosistemini etkileyen unsurlar;

Ölçüsüz ve aşırı avlanma,Tarımda makineleşme, yanlış ilaçlama ve

gübreleme,Kimyasal atıkların çevreye zarar vermesi, Karbon salınımının

artması ve sera gazının etkisi, İklimlerin değişmesi, mevsim geçişlerinin;

Kuraklık, çoraklık, çölleşme, Yağış rejimlerinin düzensizliği ve asit

yağmurları, Sanayileşme, fabrikalaşma, ve plansız şehirleşme, Küresel

ısınma, buzulların erimesi, Biyoçeşitliliğin tükenmesi, Doğal çevrenin

tahrip edilmesi gibi unsurların, ekosistemin fizyolojik sürecinin

bozulmasına, dolayısıyla insanlığın yok oluşuna doğru domino etkisi

yapmaktadır.

Giriş



Bulunduğumuz çağda; kent ekosistemi sorunları global hale gelirken, kırda

ve kentte ekosistemi kuşatan sorunların palyatif önleyici politikalarla

aşılamayacağı, proaktif yaklaşımların gerektiği kaçınılmazdır.

Kentsel alana dair sorunlar, hem mekansal hem de karar vericiler

boyutuyla ön plana çıkıyor. Türkiye kentlerinde de ekoloji temelli ihtiyaçlar,

çözüm önerileri de giderek daha fazla gündem oluyor. Kente ve kırsala dair

sorunlar; Biyo çeşitliliğin azalması, İklim değişikliği, gen yapılarının

oynandığı gıdalar, hava kirliliği, küresel ısınmalar, plansız kentler, atık

sorunları, karar verme mekanizmalarının yetersiz kaldığı zeminlerde

yeniden çoğalıyor.

Amaç



Bu gerekçeler doğrultusunda: Sürdürülebilir bir yaşam için kaynaklarının

etkin ve verimli kullanılması, bunun için de kaynak israfının önüne

geçmek ve yer altı, yer üstü doğal kaynakların doğru yatırımlarla doğru

bir şekilde planlanması gerekmektedir. Böylece ekonomik bağımsızlık

elde edilerek kalkınma, büyüme ve gelişme sağlanır. Dolayısıyla sağlıklı

bir insan hayatı, temiz bir çevreye sahip olmakla mümkündür.



.

BOYAR MADDELER

Farklı malzemelere renk vermek için kullanılan maddeler, renklendirici (renk

veren) maddeler olarak adlandırılmaktadırlar. Renklendirici maddeler de

boyarmadde ve pigment olmak üzere ikiye ayrılırlar. Boyarmaddeler boyama

işleminin yapıldığı madde (bu da genellikle sudur) içinde çözünebilen

maddelerdir.

Boyalar ve boyar maddeler aynı gibi görünse de birbirinden farklılardırlar. Tek

benzer yanları, ikisinin de renk verici maddeler olmasıdır. Boyalar yüzeyi

kaplarken, boyar maddeler yüzey ile bağ kurar.

Kaynak: Çocuklarımızı tehdit eden 

boyar madde ,Dr. Öğretİm Üyesİ Öznur 

ÖZDEN



.

BOYAR MADDELER

Bugün tekstil sektöründe kullanılan boyar maddelerin %80’i azo

gurubuna girmektedir. Azo boyar maddelerin bir kısmında arilamin

bulunmaktadır. Bu madde de insan sağlığı açısından tehlikelidir.

İnsanlarda kansere sebep olmaktadır. Tekstil sektöründe liflerin ve

kumaşların renklendirilmesi işleminde kullanılan boyanın ürüne tam

oturmasını sağlamak amacıyla azo boyar maddeler kullanılmaktadır.

Ancak azo boyar maddelerin içeriğinde bulunan arilamin maddelerden

24 tanesi kansorejen özelliktedir. Bu nedenle Avrupa Birliği

Ülkelerinde kullanılması yasaklanmıştır.

Kaynak: Çocuklarımızı tehdit eden boyar 

madde ,Dr. Öğretİm Üyesİ Öznur ÖZDEN



.

BOYARMADDELERİN SAĞLIK VE ÇEVRESEL BOYUTU

Petrol kaynaklı boyarmadde üretiminde gerek başlangıç üretim maddelerinin

gerekse elde edilen renkli bileşiğin sağlık açısından bazı riskleri

bulunmaktadır. Yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda boya ve ilgili ürünlere

sindirim, solunum ve deri yolu ile uzun süre maruz kalındığında hafif allerjik

sağlık probleminden başlayarak, ağır kanserojen problemlere kadar sorunlar

ortaya çıkabilmektedir. Boya kaynaklı ürünlerin ortaya çıkardığı problemleri

üç aşamada inceleyebiliriz.

-Boyarmaddenin üretimi aşaması

-- Boyarmaddenin uygulanması aşaması

-- Renkli ürünün kullanılması aşaması;

Olarak sınıflandırdığında insan sağlığı ile ilgili risk yukarıdan aşağıya doğru

azalmaktadır. En fazla risk boya üretim tesislerindedir. Boya üretim

aşamasında çalışan işçilerin gerekli önlemler alınarak çalıştırılması gerekir.

Kaynak: Çocuklarımızı tehdit eden boyar madde ,Dr. Öğretİm 

Üyesİ Öznur ÖZDEN



.

A ZO BOYAR MADDELER

Azo boyar maddeler olarak tanımlanan maddeler, yapılarında bir azo grup

(N=N-) barındıran sentetik boyalardır.

Bebek kıyafetleri, oyuncaklar, ayakkabılar ve bazı kırtasiye ürünlerinin “tekstil

ve deri” kısımlarında kullanılmaktadır. Kanserojen etkisi olan maddeler,

herhangi bir ıslaklıkla vücuda geçmektedir.

REACH yönetmeliğine göre limit:30 mg/kg (%0,003 ağırlıkça) olarak

belirlenmiştir. (No 1907/2006 sayılı REACH, bölüm XVII)

REACH: kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören yeni bir Avrupa Birliği mevzuatıdır. 1 Haziran

2007’de yürürlüğe girmiştir ve bir dizi AB Yönetmelik ve Tüzüğünü kapsamakta ve onları tek bir sistem altında toplamaktadır.
Kaynak: Çocuklarımızı tehdit eden 

boyar madde ,Dr. Öğretİm Üyesİ Öznur 

ÖZDEN



.

GİYSİLER

Sentetik boyarmaddeler (hazır petro kimyasal hammaddelerden) ise yüksek

renk haslığına sahiptir. Maliyetleri daha düşük ve ayrıntılı boyama işlemlerine

gereksinim göstermezler.

Doğal boyarmaddeler bitkisel (meyve, kök, yaprak, kabuk, çekirdek) ve hayvansal 

(koşnil, kermes, mureks gibi böceklerden)kaynaklı olabilir. Doğal boyarmaddeler 

düşük renk haslıklarına sahiptir .

Kaynak: Çocuklarımızı tehdit eden boyar 

madde ,Dr. Öğretİm Üyesİ Öznur ÖZDEN



.

Doğal boyar maddeler çeşitli kaynaklardan elde edilen renkli

yapılardır. Bitkisel ve hayvansal kökenli olabilirler. Tekstil sektöründe

üretimleri ve kullanılmaları sınırlıdır. Doğal boyar maddeler çevreci

yanları ve insan sağlığı açısından risk oluşturmaması ile sentetik

boyar maddelere karşı avantajlıdır.

Renkli molekülü life bağlamak için mordan ismi verilen metal tuzları

kullanılmaktadır. Metal tuzlarında bulunan metal atomları sulu

ortamda iyonlarına ayrışarak lif yüzeyinde toplanmakta ve boyar

maddeyi life çekmektedir. Liflerin mordanlanması önce, birlikte ve

sonradan mordanlama olarak üç teknikle yapılmaktadır. Doğal

renklendiriciler metal atomları ile kompleks yaparak liflere karşı

substantivite kazanmakta ve tekstil liflerini renklendirebilmektedir.

Kullanılan metal atomu renkli bileşik ile kompleks yaptığı için

haslıkarın (Maruziyet) gelişmesine ve boyama veriminin artmasını

sağlar.



Sır

a 

Doğal Boyar Madde

1 Fındık Kabuğu

2 Ceviz Dış Kabuğu

3 Isırgan Bitkisi

4 Çay Yaprağı Atıkları

5 Mazı Meşesi

6 Kök Boya 

7 Mor Lahana

8 Akasya 

9 Kızıl ağaç  Kabukları

10 Çivit Otu

10 Birçok bitki daha sıralayabiliriz…



Doğal boyamacılık enerji ve su tasarrufu sağlayarak küresel ısınma

sorununun çözümüne yardımcı olur, kullandığı bitkisel atıkların dönüşümü

sağlayarak ekonomiye katkısı vardır.

Kaynak:Deniz KANAR



Gereç Yöntem

Tirebolu Bezi; Tamamen çevre sağlığı ve insan sağlığını düşünerek

tasarlanmıştır. Doğada atık olarak kalan ve bölgede yoğun olarak yetişen

Isırgan, Fındık yaprağı, Kabuğu, Çay ve Akasya bitkilerinden çürümesi ile

ortaya çıkan metan gazının atmosferdeki etkisinin azaltılması ile insan

sağlığı açısından tekstil ürünlerinin kimyasal toksin etkisinin yok edilmesi

üzerine geliştirilmiş bir projedir.



2017 Nisan ayı içerisinde Belediyemiz AR-GE Birimi tarafından, Sürdürülebilir

Yerel Kalkınma Hedefleri doğrultusunda, kaybolmaya yüz tutan geleneksel

Tirebolu dokuması olan,Tirebolu Bezinin ortaya çıkarılması ve marka ürün

yaratılması noktasında harekete geçilmiştir. Bu kapsamda;

Belediyemiz Sorun analizi ve saha araştırmalarını yapmış olup, Gazi

Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul

Üniversitesi Kimya Fakültesi ve IL-CA Firması ile görüşmeler yapmıştır.

Proje Yürütücüsü:  Tirebolu Belediyesi

Proje Ortakları: Gazi Üniversitesi - İstanbul Üniversitesi - IL-CA Bitkisel Boya 

AR-GE Merkezi



İstanbul Üniversitesi  ve IL-CA Fırması ile yapılan saha çalışmaları.. 





Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi ile Boyar Bitkilerin bölgemizdeki

araştırmaları ile devam eden süreçte Tirebolu Bezi üzerinde ve özgün

yapısındaki analizleri değerlendirtmiştir.

IL-CA Firması bu bölgedeki Boyar bitkilerin laboratuar ortamındaki testlerini

yapmış ve Bitki Boyalarını üretimini gerçekleştirmiştir.

Gazi Üniversitesi ile Belediyemiz ortaklaşa Geleneksel El dokuması olan

Tirebolu bezinin saha araştırmalarında 400 ün üzerinde El dokuması ürünlerin

envanter kayıtlarını tutmuş ve hikayelerini kayıt altına almıştır. Üniversite

Tirebolu Bezinin Prototiplerini Üniversite bünyesinde dokunması sağlamıştır.

Belediyemiz bünyesinde El dokuması tekniklerini öğrenen ve gönülden bu işi

yapmak isteyen 6 kadın ile 2018 Şubat ayı içerisinde üretime geçmiştir.





Gazi Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma Uygulam a Merkezi; 

Tireobolu'da  El sanatları araştırma çalışmalrı…







Bulgular

Tirebolu Bezi içerisinde İnsan Sağılığı açısından önemli olan, Doğal lifli

bitkilerden elde edilen, % 78 pamuk, % 10 Keten ve % 2 oranında ısırgan bitki

lifli iplikleri kullanılması yoluna gidilmiştir. Bez içerinde Hiçbir kimyasal işlem

görmüş madde bulunmamaktadır.

Tekstil ürünleri, gıda maddelerinden sonra insan bedeniyle en çok ilişkide olan ürün

grubudur. Kıyafetlerimizin üzerindeki boya artıkları kimyasallar, ter ve

solunum yoluyla vücudumuza nüfus ediyor ve sağlığımızı en az gıda

maddelerindeki kimyasallar kadar etkiliyor.

Yapılan bazı araştırmalara göre bu kimyasalların bir kısmı alerjilere neden olurken ,

kanser riskide taşıyor.





Tirebolu Bezinin sağlık üzerine etkisi ; bölgemizde doğal ortamda serbest

olarak yetişen Isırgan, fındık, Çay ve akasya ağacı bitkilerinin türevlerinden

elde edilen, boyar maddeler ile boyanan Tirebolu Bezi iplikleri, Alerjik, ve toksin

madde içermemektedir. Dolayısıyla insan vücuduna ter yolu ile sentetik ve

zehirli madde girmemektedir. Yeşil Tekstil, Organik Tekstil ve Ekolojik tekstil

olarak ifade edilen ürünümüz, Eko sistemin korunması açından ve

Sürdürülebilir yaşam için Kelebek Etkisi yaratacak bir ürün olarak görmekteyiz.







Tartışma ve Sonuç

 Doğal boyamanın tercih edilme ve avantajları; sentetik boyama yöntemine 

göre çok daha az su ve enerji tüketilmektedir. 

Kaynakların etkin kullanılması sonucu Karbon Ayak izinin azaltılması.

 Bitkilerin çürümesi sonucu ortaya çıkan metan gazının azaltılması.

İnsan Sağlığı  için risk oluşturan; allerjik, toksin ve Kanserojen madde 

içermemesi.

 Doğada atık olarak bulunan bitkilerin; ekonomiye kazandırılması, katma 

değeri yüksek ürünlerin oluşumuna katkı sağlmak.

Geleneksel El Dokuması olan Tirebolu Bezini , İnovasyon bir ürün olarak 

tasarlamak.

Sürdürülebilir  Yerel Kalkınma Bileşenleri olan; Ekonomik, Sosyal ve Çeversel  

değerlere  sahip çıkarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Dünya 

bırakmak.



Son yıllarda insan sağlığı ve çevre kirliliği konularındaki bilinçte büyük

değişimler söz konusu olup, insanlar bu konulara karşı daha duyarlı

davranmaktadırlar. Bu nedenle çevre dostu ve insan sağlığı üzerine

toksik etkileri olmayan ürünlere yönelik ilginin daha da artmakta olduğu

gözlenmektedir. Kanser çeşitlerinin son derece yayıldığı günümüzde,

doğal boyaların kanserojen olmaması, hatta bazılarının elde edildiği

bitkilerin anti mikrobiyal özelliklerini boyanan materyale taşıması, doğal

boyalardan vazgeçilemeyeceğini ortaya koymaktadır.



TEŞEKKÜR EDERİM…


