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ÖNSÖZ

“Mühendislik Bilimlerinde Güncel Araştırma Örnekleri” başlıklı bu 
kitapta değişik alanlarda son günlerde yapılmış bazı deneysel, teorik, derleme 
çalışma örneklerine yer verilmiştir. Kitapta 14 bölümde sunulan çalışma 
örnekleri söz konusu bilim alanlarında araştırma yapan genç 
akademisyenlere yeni bilgiler sunabilecek nitelikte görülmektedir. 
Katkılarından dolayı bölüm yazarı araştırmacılara, bu çalışmaları tittizlikle 
değerlendiren hakemlere ve kitabı baskıya hazırlayan Livre de Lyon yayın 
evine teşekkür ederim. Aralık 2022

Prof. Dr. Şemsi YAZICI
Aralık 2022 
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B Ö L Ü M  I

TARIM 5.0: ANAHTAR TEKNOLOJİLER  
VE GÜNCEL UYGULAMALAR

Agriculture	5.0:	Key	Technologies	and	 
Current	Applications

Hakkı SOY

(Dr. Öğr. Üyesi), Necmettin Erbakan Üniversitesi, 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Konya, Türkiye. 

e-posta: hakkisoy@erbakan.edu.tr 
ORCID: 0000-0003-3938-0381

1. Giriş

İnsanoğlunun var oluşandan bu yana en temel uğraşlarından biri olan 
tarım, ulusların sosyal ve ekonomik kalkınması için büyük öneme sahiptir 
(FAO, 2021). Küresel iklim değişikliği, nüfus artışına paralel giderek artan 

enerji talebi, kaynak kıtlıkları, hızlanan kentleşme eğilimi, rekabetçi pazar 
koşulları gibi etkenler yanında özellikle gelişmiş ülkelerdeki yaşlanan nüfus 
ve beslenme değişiklikleri sebebiyle son yıllarda tarımsal üretimde problemler 
yaşanmaktadır (Zhong ve ark., 2022). Gıda talebinin karşılanmasında 
sürdürülebilirliğin sağlanması için tarımda kıt kaynakların etkin kullanımı 
yanında verimliliği artıracak yenilikçi çözümlere ihtiyaç vardır. Bu çözümlerin 
hayata gerçekleştirilebilmesi ancak güncel teknolojilerin tarımsal üretimin 
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde uygulanması ile mümkündür (Blakeney, 
2022). 

İlk çağlardan bu yana insan toplulukları mevcut imkanları elverdiğince 
tarımsal faaliyetlerini modernize etmek için çaba göstermiştir. MÖ 6000 
yıllarında Mısırlılar ve Yunanlıların papirüs bitkisini işleyerek sulama sistemleri 
geliştirmek için kullandıkları bilinmektedir (Ahmed ve ark., 2020). 17. 
yüzyılın ortalarında Avrupa’da yaşanan feodalizm çağında yeni tarım teknikleri 
yanında ekim, yabani otları temizleme, sulama ve hasat için tarım makineleri 
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geliştirilmiştir. 1868 yılında Amerika’da ilk defa buharlı traktörler kullanılmaya 
başlanmıştır (Bellis, 2021). Özellikle son otuz yılda mikroelektronik sistemler, 
radyo frekans (RF) devreleri ve bilgisayar yazılımı alanlarında yaşanan hızlı 
ilerlemeler sonucunda insan gücü gereksinimi büyük ölçüde azaltılmış, daha 
az kaynak (enerji, su, gübre, ilaç vb.) kullanarak kalite ve kantiteyi artırmak 
mümkün olmuş, çevreye verilen zararlı etkiler en aza indirgenmiştir (Sørensen 
ve ark., 2019; Gusev, 2020; Sonka, 2021).

2. Tarım Teknolojilerinin Evrimi

Birinci ve İkinci Sanayi Devrimleri sonrasında artan üretim, Avrupa’da 
tarım toplumlarının günlük hayatında önemli değişiklikler meydana getirmiştir. 
Bu süreçte tarımda çalışan işçilerin karşılaştığı zorluklar nedeniyle ortaya 
çıkan istihdam ve verimlilik kaybı sorunlarını ortadan kaldırmak üzere tarım 
endüstrisinde yenilikler yapılmaya başlanmıştır. Tarım teknolojilerinde 
halen süregelen bu teknolojik gelişmeler, Şekil 1’de gösterildiği gibi 
temel karakteristikleri dikkate alınarak incelendiğinde beş farklı fazda 
değerlendirilmektedir (Zhai ve ark., 2020; Pakdemirli ve ark., 2021; Toader ve 
ark., 2021). 

Şekil 1. Tarım teknolojilerinin tarihsel gelişim süreci

Tarım 1.0 olarak bilinen ve yirminci yüzyılın başlarını kapsayan ilk 
fazda, tarımsal üretim faaliyetleri insan ve hayvan gücüne bağlı olarak düşük 
verimlilikte gerçekleştirilmiştir. 1950’li yılların sonlarından itibaren azot, 
sentetik böcek ilaçları, gübre ve uygulamaya özel üretilmiş tarım makinelerinin 
kullanımı ile birlikte yeşil dönüşüm (green revolution) olarak anılan Tarım 2.0 
fazında, girdi maliyetlerin düşürülmesi ile birlikte başarılı tarımsal yönetim 
uygulamaları sonucunda verimlilik ve kazanç büyük ölçüde artırılmıştır 
(CEMA, 2017). 

Hassas tarım (precision farming) olarak bilinen Tarım 3.0 fazı kişisel 
bilgisayarların insan hayatına girmeye başladığı ve askeri uygulamalar için 
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geliştirilen küresel konumlandırma sistemi (global positioning system, GPS) 
sinyallerinin genel amaçlı uygulamalara açık hale getirildiği 1980’li yılların 
sonunda başlamıştır. Bu dönemde otomatik konumlandırma ile birlikte elektronik 
devrelerin küçülmesi ve maliyetlerinin azalmasına paralel olarak hava ve toprak 
koşullarının algılanması ve kontrolüne yönelik uygulamalar yaygınlaşmıştır. 
Bunu izleyen süreçte 2000’li yılların başlarından itibaren hücresel haberleşme 
teknolojisinin yaygınlaşması sonucunda, tarımsal araçların ve lojistik 
süreçlerinin uzaktan takibini sağlayan telematik uygulamalar ortaya çıkmıştır. 
Bunun ötesinde değişken oran (variable-rate) teknolojisi kullanılarak her bitki 
türünün optimum şartlarda yetiştirilmesi ile ihtiyaç duyulan girdi maliyetleri 
azaltılırken ürün kalitesi ve elde edilen maddi kazancın artırılması sağlanmıştır. 
Tüm bu teknolojik gelişmeler sonucunda tarımsal faaliyetlerin yönetimi önemli 
ölçüde basitleştirilmiş ve sahada yapılan kontrollerin doğruluğu artırılmıştır 
(Fulton ve Darr, 2017).  

2010 yılından sonra Endüstri 4.0 olarak isimlendirilen Dördüncü Sanayi 
Devrimini tetikleyen bilgi ve iletişim teknolojilerinin olgunluğa erişmesi ve 
farklı alanlarda hızla benimsenmesi sonucunda hassas tarım uygulamalarının 
kullanımı küresel ölçekte giderek yaygınlaşmıştır. Tarımda dijitalleşmeye geçiş 
yönünde ortaya çıkan bu eğilimin temelinde düşük maliyetli sensör, eyleyici 
ve mikrokontrolör tabanlı hesaplama cihazlarının sayısının artışına paralel, 
kablosuz ağ bağlantı teknolojilerinin hızlı gelişimi yatmaktadır. Endüstri 4.0 
ile birlikte başlayan dijital dönüşüm sürecinde sanayide olduğu gibi tarımda da 
nesnelerin interneti (Internet of Things, IoT), yapay zekâ (artificial intelligence, 
AI), büyük veri analitiği (big data analytics), bulut hesaplama (cloud computing) 
gibi modern teknolojilerden faydalanılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda dijital 
tarım (digital farming) uygulamalarını kapsayan Tarım 4.0 fazı, Endüstri 4.0 
paradigması ile birlikte yaşanan dijital dönüşümün tüm boyutlarıyla tarıma 
yansımasıdır (Zhai ve ark., 2020; Sivakumar ve ark., 2021; Arrubla-Hoyos ve 
ark., 2022; Javaid ve ark., 2022). 

Son yıllarda dünyanın pek çok bölgesinde geleneksel yöntemlerin terk 
edildiği, tamamen veriye dayalı ve bağlantılı akıllı çiftliklerin kurulumu önemli 
ölçüde artmıştır. Tarım 4.0 fazında ortaya çıkan dijital tarım uygulamalarının 
zamanla insan gücünden bağımsız operasyonlar ve otonom karar sistemlerinden 
oluşan geleceğin otonom çiftlik modeline doğru evrimi günümüzde halen 
devam etmektedir. Bu temelde yakın gelecekte adından sıkça söz edilecek olan 
bir sonraki Tarım 5.0 fazının içerdiği yenilik unsurlarının nesnelerin yapay 
zekâsı (Artificial Intelligence of Things, AIoT) ile desteklenen robotlar, otonom 
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araçlar ve insansız hava araçları (unmanned aerial vehicles, UAVs) kullanımı 
olması öngörülmektedir. Ayrıca Tarım 5.0 ile birlikte sanal-artırılmış gerçeklik 
(virtual-augmented reality) ve temiz enerji teknolojileri kullanımının ön plana 
çıkması beklenmektedir (Saiz-Rubio ve Rovira-Más, 2020; Ahmad ve Nabi, 
2021; Ragazou ve ark., 2022).  

3. Tarım 5.0 için Anahtar Teknolojiler

Tarım 4.0 fazında ortaya çıkan akıllı tarım uygulamaları, bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin etkin kullanımı ile mümkün olmuştur. Bu teknolojiler iletişim 
yoluyla veri toplamayı, depolamayı, analiz etmeyi ve paylaşmayı sağlayan çok 
çeşitli teknolojik araçları kapsar. Dijital tarım modelinde veriye dayalı karar 
vermek süreçlerinin gerçekleştirilmesi sağlanarak geleneksel yöntemler ile 
yürütülen faaliyetlerde önemli verimlilik artışları sağlanmıştır (Javaid ve ark., 
2022). 

Akıllı tarım için kullanılan teknolojiler incelendiğinde, saha üzerinde 
birbirinden farklı noktalarda konumlandırılmış ekipman ve alt sistemler arasında 
bağlantı sağlanması amacıyla IoT uygulamaları kullanımı ön plana çıkmaktadır. 
IoT teknolojisi temel olarak elektronik devreler, mekanik bileşenler, sensörler, 
eyleyiciler ve gömülü yazılımla donatılmış nesne adı verilen cihazlar arasında 
veri alışverişine izin verir. Cihazlar arasında oluşturulan ağın internete bağlantısı 
sağlanırsa, saha üzerinde mevcut ortamın (hava, toprak, enerji, stok vb.) uzaktan 
izlenilebilmesi ve kontrol edilmesi mümkün hale gelir (Zambon ve ark., 2019). 

Gelişen kablosuz haberleşme teknolojileri ışığında IoT teknolojisi, 
insanların günlük yaşam alışkanlıklarında olduğu gibi akıllı tarım uygulamalarını 
da kökten değiştirebilecek önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak birbirine bağlı 
nesne sayısında artışa paralel olarak, akıllı tarım operasyonlarında etkin karar 
destek mekanizmalarının oluşturulması ancak çok büyük miktarda ham veri 
işlenip analiz edildiğinde başarılabilir. Büyük hacimli verileri hızlı bir şekilde 
depolama ve analiz etme zorluklarının üstesinden gelmek için IoT teknolojisine 
tamamlayıcı teknolojiler olarak yapay zekâ, büyük veri analitiği ve bulut 
hesaplama kullanılmaktadır (Quy ve ark., 2022).  

IoT teknolojisi ile desteklenen akıllı tarım uygulamalarında verimlilik 
artışı sağlanması ve kayıpların ortadan kaldırılması için sistem üzerinde pek çok 
noktadan veri toplanması gerekir. Sensör sayısının artışına paralel olarak ortaya 
çıkan büyük ölçekli veri kümelerini işlemek ve anlamlı içgörüler elde etmek için 
geleneksel istatistiksel veri analiz teknikleri yetersiz kalır. Bu noktada yapay 
zekâ, büyük veri kümeleri içinde gizli veri kalıplarını, korelasyonları, anormal 
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davranışları ve verimlilik artışına sebep olabilecek çıkarımların belirlenmesinde 
yardımcı olabilir. Yapay zekâ, farklı amaçlar için gelişmiş araçlarla desteklenen 
birden fazla teknolojiyi kapsar. Makine öğrenmesi (machine learning) ve derin 
öğrenme (deep learning), yapay zekânın karmaşık veri kümelerini daha hızlı 
değerlendirmesini sağlayan alt kümeleridir (Durai ve Shamili, 2022). 

Makine öğrenmesi, makinelerin belirli işlemleri gerçekleştirmek için 
insanlar tarafından açık bir şekilde programlanmadan sorunları çözmesine 
olanak tanıyan yapay zekâ algoritmalarını içerir. Bunlar, çözülecek problem 
için önceki deneyimlere bağlı olarak toplanan mevcut veri korelasyonlarını 
kullanarak bilgisayar sistemlerinin eğitilmesine izin verir. Bu sayede makineler 
bir insan beyni gibi verileri yorumlayabilir, bilgi edinebilir ve gerekli eylemleri 
gerçekleştirebilir (Meshram ve ark., 2021). 

Derin öğrenme, insan beyninin öğrenme süreçlerini makinelere 
kopyalayabilen özel bir makine öğrenmesi uygulamasıdır. Kullanılan 
algoritmalar, beyin hücrelerindeki biyolojik nöronlardan ilham alan bir 
hesaplama modeli olan yapay sinir ağı (artificial neural network) aracılığıyla 
insan davranışını taklit eder. Tek bir katmanda tek veya birden çok nöron içeren 
sığ makine öğrenimi algoritmalarının aksine, derin öğrenme algoritmaları büyük 
miktarda veriyi daha yüksek doğrulukla işleyebilen birden fazla gizli katmanda 
birden fazla nöron içerir. Bu nedenle, derin öğrenme yöntemi belirli özelliklerin 
tespiti için resimlerden ve videolardan hiyerarşik gösterimleri çıkarmak için 
daha uygundur. Bilgisayar görmesi (computer vision) uygulamalarında nesne 
algılama, sınıflandırma ve izleme gibi görevler için derin öğrenme algoritmaları 
yardımıyla başarılı sonuçlar elde edilmiştir (Çelik ve ark., 2021).

3.1.	Nesnelerin	Yapay	Zekâsı

Büyük veri analitiği için kullanılan yapay zekâ algoritmaları, çok fazla 
hesaplama gücü ve depolama kapasitesine ihtiyaç duyduğu için genel olarak 
bulut sunucu (cloud server) adı verilen kullanıcıların internet bağlantısı ile 
erişim sağladıkları uzaktaki sanal bilgisayarlarda çalıştırılmaktadır. Son yıllarda 
yapay zekâ teknolojilerinin potansiyelini doğrudan IoT cihazları üzerine entegre 
etmek için nesnelerin yapay zekâsı (AIoT) kavramı, yeni bir trend olarak 
ortaya çıkmıştır. AIoT ekosisteminde nesne olarak anılan cihazlar mevcut olan 
algılama, hesaplama ve iletişim yeteneklerinin yanında gömülü zekâ (embedded 
intelligence) ile donatılmıştır. Yapay zekâ desteğine sahip nesneler, geçmişten 
gelen mevcut veri kümelerinden öğrenebilir, kendi kararlarını verebilir ve 
hatta otonom olarak eylemler gerçekleştirebilir. Sonuç olarak AIoT kullanımı, 
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hesaplamayı verinin kaynağına yaklaştırır, uç hesaplama (edge computing) ile 
doğrudan kaynakta çıkarım yapılmasını sağlar ve bulut analitiği platformlarına 
olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Ayrıca geleneksel bulut hesaplama platformlarına 
kıyasla çok daha yüksek güvenliği garanti ederken, veri transferinde gecikmeyi 
azaltır ve bulut servisi alım maliyetlerini düşürür (Chang ve ark., 2021). 

Yapay zekâ işlevselliğinin gerçeğe dönüştürülmesi, uç cihazların verileri 
işlemek ve anlamlı çıkarımlar yapmak için gerek duyulan hesaplama gücüne 
sahip olmasına bağlıdır. Günümüzde yeni nesil mikrokontrolör tabanlı gömülü 
sistemler ve tek kart bilgisayarlar kullanılarak pek çok alanda uç hesaplama 
uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Özellikle endüstriyel üretimde elde edilen 
başarılı sonuçlar, uç hesaplamanın farklı sektörlerde benimsenmesine katkıda 
bulunmuştur. Son yıllarda tarımda uç hesaplama kullanılan uygulama sayısında 
artış gözlenmektedir. Bu uygulamalara örnek olarak, kısaca agribot veya 
agrirobot adı verilen tarım robotları ve otonom traktörler gösterilebilir. 

Agribot’lar toprağın sürülmesi, gübre uygulanması, ekim, dikim, ilaçlama 
ve sulama gibi zor görevlerin yerine getirilmesinde zaman, verimlilik ve kaynak 
tasarrufu açısından önemli kazanç sağlarken insan gücüne olan ihtiyacı önemli 
ölçüde azaltır. Tipik bir agribot üzerinde bulunan GPS alıcısı, radar ve lidar 
sensörleri yanında optik kameralar sayesinde 360 derece görüş alanı ile çalışılan 
sahayı üç boyutlu algılayabilir. Bunun ötesinde önceden yüklenmiş saha verilerini 
kullanarak gerçekleştirilecek görevler için en verimli yolları hesaplayabilir, önüne 
çıkan bir insan veya hayvan gibi beklenmedik engel durumunda otomatik olarak 
durur (Rai ve ark., 2022). Şekil 2’de otonom kontrollü ilk ticari tarım robotu 
olan NAIO DINO gösterilmiştir. RTK (Real Time Kinematic) kontrolü sayesine 
2 cm hassasiyet ile konumlandırma ve otonom hareket kabiliyetine sahip olan bu 
agribot, çalıştığı arazinin haritasını oluşturabilmektedir (Naio, 2022).

Şekil 2. Yabancı otları kimyasal ile temizleme için robot kullanımı
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Tarım robotları yanında genel olarak havadan gözetleme amacıyla 
uçurulan insansız hava araçlarının (UAVs) tarımda kullanımı, insan gücü 
ile gerçekleştirilmesi zor görevlere çözüm üretilmesinde başarılı sonuçlar 
vermektedir. Tarımsal dron (agri-drone) kullanılarak tarım ilaçlarının ve 
gübrelerin etkin bir şekilde uygulanması mümkündür. Zararlıların neden olduğu 
hasar ve bitkilerde renk değişimine sebep olan bazı hastalıklar tarımsal dron 
yardımıyla erken dönemde algılanabilir. Topraktaki besin içeriğinin kontrol 
edilmesiyle toprak analizi yapılabilir. Ayrıca, arazinin durumu uzaktan izlenerek 
ihtiyaç duyulan yerlerde sulama yapılması için uyarı mesajı gönderilebilir (Islam 
ve ark., 2021). Tarımsal dronlar ile gerçekleştirilen ilaçlama uygulaması Şekil 
3’de gösterilmiştir. 

Şekil 3. Yabancı otları kimyasal ile temizleme için agribot kullanımı

Uç hesaplama odaklı tarımsal uygulamalara bir diğer örnek olarak, 
otonom çiftlik yönetim sistemleri verilebilir. Son yıllarda açık tarım alanlarında 
ve seralarda kullanılan otomasyon sistemlerinde bulut sunucu kullanımı terk 
edilerek, bunun yerine uç hesaplama yardımıyla doğrudan saha üzerinde yapay 
zekâ desteği sağlanmasına yönelik uygulamalar mevcuttur. Gerçek zamanlı 
veriye dayalı karar desteği sayesinde optimal şartların sağlanması durumunda 
sera ve çiftliklerde üretim kapasitesinin maksimuma çıkarılması mümkündür. 
Bu uygulamalara örnek olarak seraları daha verimli ve hatta otonom işletmek 
için yapay zekanın gücü ile yetiştiricinin uzmanlığını birleştiren bir çiftlik 
yönetim sistemi olan λutoPilot verilebilir. Sistemin blok diyagramı Şekil 4’de 
gösterilmiştir (Koidra, 2022).
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Şekil 4. λutoPilot otonom yönetim sistemi ile sera kontrolü uygulaması

3.2.	Sanal-Artırılmış	Gerçeklik

Tarımda artırılmış gerçeklik (augmented reality, AR) ve sanal gerçeklik 
(virtual reality, VR) kullanımı, çiftçilere ekimden hasat yapılana kadar geçen 
süreçte gerçekleştirilecek mevsimsel faaliyetlerin öğrenimini daha etkileşimli 
ve güvenli hale getirerek farklı bir deneyim sunar. VR ile bilgisayar grafikleri 
kullanılarak çiftçilerin etkileşime girebileceği sanal bir ortam oluşturulur. Diğer 
yandan, AR ile sanal ortamı fiziksel ortamla birleştirerek, gerçek dünyanın 
sunduğu insan algı sınırının ötesinde bilgi yakalama yeteneğine ulaşılır. AR 
sistemi, tarımda arazinin tek bir ekranda takip edilmesine, haşere ve böceklerin 
varlığının tespit edilmesine imkân sağlar. Bunun dışında akıllı çiftçilik yönetimi 
için AR teknolojisi çözümleri kullanımı, çiftçileri tüm ayrıntılarla doğru ve 
gerçek zamanlı hava durumu güncellemeleri hakkında bilgilendirebilir. Bu 
bilgilendirme, Şekil 5’de gösterildiği gibi çiftçilerin rutin faaliyetlerinde doğru 
kararlar vermelerine yardımcı olur (de Oliveira ve Corrêa, 2020).

Şekil 5. Tarımda anlık durum izleme için artırılmış gerçeklik uygulaması
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3.3.		Temiz	Enerji

Tarımsal faaliyetlerde ekipman ve makineleri çalıştırmak, ortam sıcaklığını 
ayarlamak ve aydınlatma için kullanmak üzere üretim girdisi olarak enerjiye 
ihtiyaç duyulur. Bu işlemler için elektrik, mazot, benzin, doğal gaz ve propan 
ile doğrudan enerji sağlanırken, dolaylı yoldan gübre ve böcek ilaçları gibi 
enerji yoğun girdilerle de enerji temini mümkündür. Son yıllarda küresel krizler 
sebebiyle enerji maliyetlerinin artması sonucunda, tarımsal üretimde kesintisiz 
enerji gereksiniminin karşılanmasına yönelik güneş, rüzgâr, akan su (hydro), 
jeotermal, biyoyakıt ve biyokütle gibi yenilenebilir kaynaklardan temiz enerji 
kullanımına yönelik çabalar ön plana çıkmaktadır (Ragazou ve ark., 2022). Şekil 
6’da enerji ihtiyacı tümüyle çatıya yerleştirilen paneller yardımıyla tamamen 
güneşten karşılanan sera kurulumları gösterilmiştir.  

Şekil 6. Temiz enerji için çatısı güneş panelleri ile kaplı seralar

3. Sonuç

Gelişen teknolojiler geçtiğimiz on yıllık süreçte geleneksel tarım 
uygulamalarının dijitalleştirilmesine, akıllı, bağlantılı ve otonom hale 
getirilmesine olanak tanımıştır. Tarım robotları, dronlar ve otonom traktörlerin 
hayalden gerçeğe dönüşmesi, Tarım 5.0 olarak anılan yeni dönemin başlangıcına 
işaret etmektedir. Bu yeni süreçle birlikte temiz enerji kaynaklarının daha fazla 
kullanılması, çevresel atıkların ortadan kaldırılması, gereksiz kimyasal ve gübre 
kullanımının önüne geçilmesi gibi başlıklar karbon ayak izinin azaltılması ve 
sürdürülebilir gıda üretimi için daha da önem kazanacaktır.  
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1. Giriş

Kirletmeyen, yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak 
güneş enerjisi, günümüz endüstriyel çağında çekici bir alternatif 
enerji haline gelmiştir(H. Jiang vd., 2015). Son yıllarda birçok güneş 

enerjisi santrali enerji üretimi için çeşitli ölçeklerde başarıyla uygulanmaktadır. 
Bununla birlikte, yenilenebilir enerji kaynaklarının (güneş, rüzgâr vb.) değişken 
ve düzensiz özellikleri, güç şebekesi sistemlerinin güvenilirliği ve istikrarı 
konusunda sorunlara yol açarken, entegrasyonu ve operasyonel yatırımları 
da etkilemektedir. (GE Hassan vd., 2016). Bu nedenle, yenilenebilir enerjiyi 
elektrik üretimi için geleneksel enerji kaynaklarına entegre etmek için yeni 
stratejiler gerekmektedir.(C. Voyant vd., 2014).

 Heng ve arkadaşları (2017) Güneş enerjisini verimli kullanmak ve 
dönüştürmek için güneş radyasyonu değerinin doğru ve sürekli olarak 
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belirlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu nedenle, doğru ve istikrarlı güneş 
radyasyonu kümülatif tahminleri sağlama ihtiyacı önem kazanmıştır. Aletlerin 
olmaması ve maliyetli bakım nedeniyle, güneş ışınımını doğrudan izlemek 
zor bir iştir. Önceki çalışmalar, güneş radyasyonu tahmini için istatistiksel ve 
fiziksel yaklaşımlar geliştirmeye odaklanmıştır. 

Güneş enerjisi, Dünya’da mevcut olan çoğu enerjinin kaynağıdır. Yakın 
gelecekte özellikle gelişmekte olan ülkelerde çok önemli bir rol oynaması 
bekleniyor. Bu enerji kaynağının kullanımına olan ilginin ortaya çıkması, 
özellikle geleneksel kaynakların artan maliyetleri nedeniyle son yıllarda artmıştır 
(Guermoui vd., 2018). 

Son zamanlarda daha büyük güneş enerjisi tesislerinin sayısı; hem büyük 
ölçekli fotovoltaik hem de konsantre güneş enerjisi santralleri hükümetlerin 
mali desteği nedeniyle önemli ölçüde artmıştır. Öncelikle finansal destekçileri 
gelişimlerine katılmaları için etkilemek ve aynı zamanda elektrik piyasalarında 
potansiyel olarak rekabet edebilmek için daha iyi güneş enerjisi tahmin 
modellerine ihtiyaç vardır(J. Huang vd., 2013). Dahası, güneş enerjisinin yeni 
nesil elektrik şebekesi portföylerine daha yüksek penetrasyon seviyelerini 
dâhil etmek, yedek rezervleri azaltmak ve güç üretimi değişkenliği ile ilişkili 
birim taahhüdünü iyileştirmek için giderek daha doğru tahmin sistemlerinin 
kullanılmasını gerektirmektedir. (Akarslan vd., 2016; D. Lew vd., 2010; R. 
Marquez vd., 2013).

Mellit ve arkadaşları (2006) çalışmalarında, klasik istatistiksel güneş 
radyasyonu tahmin yaklaşımları, olgun ve basit teoriler kullanılarak güneş 
radyasyonu modellerinin kolayca tahmin edilmesine izin verme avantajına sahip 
olduğunu göstermişlerdir. Buna karşılık, zaman serisine dayalı yaklaşımlar, ham 
güneş radyasyonu belirsiz faktörlere sahip bazı olaylardan etkilendiğinde kötü 
sonuçlara yol açabileceğini belirtmişlerdir.(A. Mellit vd., 2006). 

Meteoroloji istasyonlarının ağları güvenilir uzun vadeli iklim verileri 
sağladığından güneş radyasyonu ile yakından ilgili olan farklı ampirik 
modellere sahip iklim veritabanı geliştirilmiştir(Deng F vd., 2010). Bu modeller 
matematiksel formlara dayalı parametrik (Prescott angstroms) ve parametrik 
olmayan (YSA) olarak tanımlanabilir. İyi kalibre edildiğinde (parametrik 
ve parametrik olmayan) güneş radyasyonunu yüksek hassasiyetle tahmin 
edebilecektir(J. Qin vd., 2011; Rao KSK vd., 2011).

Güneş radyasyonunun modellenmesi çeşitli enlemlerdeki ve farklı 
iklimlerdeki alanlar için kullanıldığından, dünyanın çoğu ülkesi son yıllarda 
YSA girişini kullanmıştır (Khatib Tamer vd., 2012). YSA, farklı iç topolojilere 
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sahip farklı değişkenleri (coğrafi ve iklimsel) ve çoklu zaman ölçekleri (saatlik, 
günlük ve aylık) olan alanlar için de kullanılmıştır(A. Linares-Rodríguez vd., 
2011).

Bilindiği üzere, girdi varsayımları gerektirmediğinden, YSA yaklaşımının 
geleneksel yarı fenomenolojik veya ampirik modellere göre birçok avantajı 
vardır. Gözden geçirme, yapay zekâ tekniklerine (uzman sistemler, yapay sinir 
ağları) genel bir bakış sunmaktır. Genetik algoritmalar, bulanık mantık ve çeşitli 
hibrit sistemler, PV sistemlerinin optimum boyutlandırılması için bir tasarım 
aracı olarak kullanılmaktadır. (VH Mantzari vd., 2012).

2. Ölçülen Veriler

Veri ölçümleri 2 aşamada gerçekleştirilmiştir. 1. Aşamada güneş ışınım 
şiddeti ölçülmüştür. 2. Aşamada ise fotovoltaik panellerin üretim miktarları 
ve parametreleri kayıt edilmiştir. Güneş ışınımını ölçmek için Kipp & Zonen 
markasının CMP 6 Pironometre modeli kullanılmıştır. Işınım ölçümü yapılırken 
veriler istenilen zaman aralığında datalogger’a kayıt edilmiştir. Işınım verileri 
10’ar dakikalık aralıklarla kayıt altına alınmış olup hesaplamalarda saat başı 
veriler kullanılmıştır. Datalogger’a kaydedilen veriler 3 ile 5 günde bir bilgisayar 
hafızasına alınıp datalogger’dan silinir. Bunun sebebi datalogger’ın kendi 
hafızasının dolması sebebi ile yeni verilerin kaydını durdurmasıdır. Bunun için 
belirli aralıklarla veriler kaydedilip hafızası boşaltılır ve yeni verilerin ölçüm 
devamlılığı sağlanmış olur.

Şekil 1. Işınım Ölçümünde Kullanılan Pironometre
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2. aşamada fotovoltaik panellerin üretim değerleri ölçülmüştür. Sistemde 
60 W’lık iki adet panel bulunmaktadır. 5 numaralı panel, Afyonkarahisar ilinin 
enlemi olan 38,75° eğim açısına sahip, güney yönlü olarak sabit kalacak şekilde 
ayarlanmıştır. 6 numaralı panel ise güney yönlü 38,75° açısından başlayarak 50° 
’ye kadar 2-3 günde 1’er derecelik eğim artışı yapılmıştır. Açı 50° ulaştığında 
38,75° geri ayarlanıp, bu eğimden 2-3 günde bir açı azalacak şekilde 32° ’ye 
kadar ölçüm yapılmıştır. Bunun sebebi farklı sıcaklık, ışınım, eğim ve hava 
şartlarında panellerdeki üretim farkını görebilmektir.

Tablo 1. Pironometrenin Bulunduğu Düzeneğin Eğim Değişimi ve  
Bulunduğu Eğimdeki Ölçüm Tarihleri

Tarih Açı

31.12.2020 - 04.01.2021 39o

12.01.2021 - 14.01.2021 40o

15.01.2021 - 17.01.2021 41o

17.01.2021 - 19.01.2021 42o

19.01.2021 - 21.01.2021 43o

21.01.2021 - 02.02.2021 44o

02.02.2021 - 05.02.2021 45o

05.02.2021 - 09.02.2021 46o

09.02.2021 - 12.02.2021 47o

12.02.2021 - 15.02.2021 48o

15.02.2021 - 19.02.2021 49o

19.02.2021 - 22.02.2021 50o

22.02.2021 - 26.02.2021 38o

26.02.2021 - 01.03.2021 37o

01.03.2021 - 04.03.2021 36o

04.03.2021 - 08.03.2021 35o

08.03.2021 - 11.03.2021 34o

11.03.2021 - 13.03.2021 33o

16.03.2021 - 18.03.2021 32o

 
Ölçüme başlamadan ve ölçüm anında birçok ayarlamalar yapılmıştır. Sabit 

duracak 5 numaralı panelin hava şartlarından ya da bilinmeyen sebeplerden 
açısının bozulması göz önüne alınarak, dış etkilere maruz kalsa dahi açısının ve 
yönünün bozulmayacağı bir standa 38,75° eğim ile sabitlenmiştir. 6 numaralı 
panel ise 5 numaralı panele paralel olarak bulunan eğiminin değiştirilebildiği 
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hareketli stand üzerine yerleştirilmiştir. İlk ölçüm 38,75° ’den başlayıp, panelin 
eğimi 2-3 gün aralıklarla açıölçer aracılığı ile değiştirilmiştir.(Tablo 1.)

Şekil 2. Deney Düzenek Alanı

Veri ölçümü 31 Aralık 2020 tarihinde başlanıp 18 Mart 2021 tarihine 
kadar 32° ile 50° arasında tüm açılarda yapılmıştır. Güneş ışınımı ile fotovoltaik 
panellerin üretim verileri aynı saat ve dakikada alınıp, 07.00-18.00 saatleri 
arasında ölçülen saat başı verilerden bir veri seti oluşturulmuştur.  

3. Yapay Sinir Ağları

 Yapay sinir ağları (YSA), insan beyninin öğrenme yolunu taklit ederek 
beynin öğrenme, hatırlama, genelleme yapma yolu ile topladığı verilerden yeni 
veri üretebilme gibi temel işlevlerin gerçekleştirildiği bilgisayar yazılımlarıdır. 
Yapay Sinir Ağları uygulamaları en çok tahmin, sınıflandırma, veri ilişkilendirme, 
veri yorumlama ve veri filtreleme işlemlerinde kullanılmaktadır.

Dorvlo ve arkadaşları (2002) çalışmalarında YSA (yapay sinir ağları); 
YSA’ların, doğal nöronlardan esinlenen yapay nöron düğümlerinden oluşan 
hesaplama modeli olduğunu ve YSA kullanan güneş radyasyonu tahminine 
yönelik çalışmaların geleceği olduğunu belirtmiştir. Uzun dönem güneş ışınım 
tahmini için çok katmanlı algılayıcı (MLP) ve radyal temel işlevi (RBF) olarak 
2 farklı YSA türü kullanmışlardır.

Hocaoğlu ve arkadaşları (2008) diğer bir çalışmada, saatlik güneş ışınımı 
veri tahmini, enerji sistemi boyutlandırması ve meteorolojik tahmin gibi çoğu 
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güneş uygulamalarında önemli sonuçlar elde etmişlerdir. Doğru tahminin, 
bu uygulamaların çıktılarının verimliliğini artırdığını ve klasik olarak, güneş 
radyasyonu verileri, bir stokastik süreç tarafından üretilen rastgele bir zaman 
serisi olarak kabul edilebildiğini ve tahmini, temeldeki stokastik sürecin doğru 
matematiksel modellemesine bağlı olduğunu belirtmişlerdir. Doğru bir model 
kullanarak tahmin, matematiksel olarak modele verilen verilerin ve geçmiş veri 
örneklerinin koşullu beklentisidir. Öte yandan, genel olarak doğrusal olmayan 
bu tür koşullu beklentinin hesaplanması, daha yüksek dereceli istatistikler dâhil 
olmak üzere örneklemlerin dağılımının bilgisini gerektirmektedir.

Hocaoğlu ve arkadaşları (2008) çalışmalarında bir NN modeli oluştururken 
seçerek, uygulayarak, değerlendirerek ve çözülen sorun için performansların 
doğrulandığı bir model geliştirmişlerdir. Çalışmalarında tüm algoritmaları 
uygulayarak sonrasında karşılaştırmışlardır. Sonuç olarak, Levenberg – 
Marquard algoritmasının daha başarılı olduğu sonucuna ulaşmışlardır.

Ravinesh ve Şahin (2018), uydu verilerini kapsayan bölgelerde güneş 
radyasyonunu tahmin etmek için bir yöntem önerdiler. Giriş verilerinin 
normalizasyonu, zaman serilerinin maksimum ve minimum değerleri ile 
gerçekleşmiştir. Çalışmayı Matlab programı aracılığıyla gerçekleştirdiler ve 
eğitim algoritması, aktivasyon işlevi gibi çeşitli parametreler denediler. Ağ 
yapısı, tahmin içeriğine (aylık veya mevsimsel) göre değişebilir. Yapay Sinir 
Ağı modelinde, üretilen her yapı için yoğun bir parametrik varyasyonun var 
olduğunu ve sonuç olarak, tahmin her gerçekleştirildiğinde işleme açısından 
hesaplama başarısını artırdığını belirttiler.

Cervone ve arkadaşları (2014) YSA ve analog bir hesaplama kullanarak 
72 saat ileriye yönelik bir tahmin geliştirdiler. Yazarlar çözümün ölçeklenebilir 
olduğunu düşündüler ve yöntemler birleştirildiğinde daha güvenilir sonuçlar 
ürettiler. Bununla birlikte, bu kombinasyonun ağırlıklarının tanımı, yaklaşık 
olarak 1002 ve 3004 kombinasyon oluşturarak yinelemeli olarak yapıldı ve 
sonuçları elde etmek için paralel işlem gerektirmiştir. YSA, aynı istasyon için 
birkaç kez başlatıldı ve parametreler bir dizi değer aranarak tanımlandı.

Theocharides ve arkadaşları (2020) bir gün öncesinin fotovoltaik enerji 
tahminini saatlik çözünürlükle sundular. Modelde Yapay Sinir Ağları, güneş 
ışınımını kullanarak tahmin sonuçlarını ayarlamak için doğrusal gerileyen 
düzeltme yöntemini kullanmaktadır. Tahmin modelinin yapısı, girdi verilerine 
dayalı olarak yapılandırılmıştır. Bir veri aralığında en iyi parametrik değerleri 
bulmak için deneysel bir taramanın gerçekleştirildiği anlamına gelmektedir. 
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Önerilen yöntemin özgünlüğü, kesirli faktöriyel deneysel simülasyonların 
sayısını azaltır ve analistin yüksek düzeyde bir güven ile alınacak kararlar 
hakkında çıkarım yapmasına izin verir. Önerilen yöntemin çok yönlülüğü, 
deneysel düzenlemede, tahmin modelinde ve istenen tahmin ufkunda 
kullanılacak faktörlerin sayısının değiştirilmesine izin verecektir.

Moreira ve arkadaşları (2021), PV üretiminin güç şebekelerine katkısını 
ve güç tahmininin hassasiyeti, enerji yönetimi verimliliğine izin vermenin 
yanı sıra sistem güvenilirliğini artırdığını belirtti. Seçilen tahmin tekniği YSA, 
bu amaçla literatürde yaygın olarak kullanılmaktadır. YSA, deneysel tasarım 
11−6 ile DOE’ye dayalı olarak parametrik konfigürasyonunu sistematik olarak 
tanımladılar. 

Lima ve arkadaşları (2016), Brezilya’nın PV enerjisi üretmek için muazzam 
bir potansiyele sahip olduğunu bilerek, 24 saat ilerideki ufku düşünürken 
güneş ışınımını tahmin etmek için bir çalışma yaptılar. Yazarlar, haritanın 
benzer iklim özelliklerine sahip bölgelerini belirlemek için bir küme analizi 
kullandılar. Sonuçlar ve yüksek hesaplama maliyeti gerektiren gözlemlenen 
ışınlama değerleri arasında tutarlılık sağlamak için 110 istasyonun her biri için 
çeşitli parametreler kullandılar. Çalışma, tahminde sinir ağı parametrelerinin 
değiştirilmesinin etkisinin istatistiksel bir analizini dikkate almadılar ancak bu 
modelle gerçekleştirilen işlemenin tahminin güvenilirliğini artırdığını ve tutarlı 
sonuçlar ürettiğini ortaya çıkardı.

Aşkın ve arkadaşları (2011) çalışmalarında, Levenberg - Marquardt 
modelinin temel olarak maksimum komşuluk üzerine kurulduğunu, bu 
algoritmanın Gauss-Newton ve gradient-descent algoritmalarının en iyi 
özelliklerinden oluştuğunu belirttiler. Genel olarak bu metodun yavaş yakınsama 
probleminden etkilenmediğini ve Gauss-Newton algoritmasının kombinasyonu 
olan Levenberg-Marquart algoritmasının optimizasyon problemlerinde eğimli 
düşüş algoritmasına göre (gradient descent) daha etkin ve hızlı olduğunu 
belirttiler.

Bu çalışmada, Matlab programının YSA’lar için geliştirdiği araç 
olan nntool (neural network tool) kullanıldı. YSA modeli için Levenberg – 
Marquardt algoritması kullanıldı. Bu algoritmada 2 giriş verileri ile 1 çıkış 
verisi elde edildi. YSA eğitiminde 2 katman ve 10 nöron parametrelerine sahip 
Levenberg – Marquardt algoritması ile başarılı sonuçlar elde edildi. Burada ki 
YSA katmanları, gizli ve çıkış katmanı olmak üzere toplamda 2 katmandan 
oluşturuldu.
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 Şekil 3. YSA Yapısı: Giriş, Çıkış, Katman ve Nöron Sayıları

Giriş verileri olarak, pironometreden alınan ortalama güneş ışınım şiddeti 
verileri (W/m2) ve pironometrenin bulunduğu düzeneğin 2-3 günlük periyotlarla 
değişen günlük olarak açı değerleri kullanıldı. Çıkış verileri olarak ortalama ışınım 
şiddeti verileri elde edildi. YSA eğitiminde 2’den fazla katman olmamasının 
sebebi katman sayısının buradaki veriler için tahmin başarısını düşürmesi 
sonucunu getirdi. En mükemmel sonuca gizli katmandaki nöron sayısının 10 
olması ile ulaşıldı. Levenberg – Marquardt algoritmasının kullanılmasının 
sebebi ise geçmiş zaman verilerinin ve yardımcı verinin bulunduğu yapılacak 
olan tahminlerde bu algoritmanın başarı oranının yüksek olmasıdır. Geliştirilen 
YSA modelinde eğitim ve simülasyon aşamalarında ağın daha objektif ve başarı 
sağlaması açısından birbirinden farklı veriler kullanılmıştır.

 Şekil 4. YSA’da Ağ Eğitim Başarısı
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Şekil 5.  YSA’da Ağın Test Başarısı

Şekil 6. YSA’da Ağın Doğrulama Başarısı

Şekil 7. YSA’nın Genel Eğitim Başarısı ve Yaklaşımı
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4. Tahmin Sonuçları

YSA modelinin eğitimi sonucunda gerçekleştirilen tahmin başarılı sonuçlar 
elde etmiştir. Bu ağda Levenberg – Marquardt algoritmasının ve doğru katman-
nöron sayısının seçimi başarının sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. 
YSA’nın eğitimde kullanılan girdi ve çıktı verileri, ölçüm için alınan 3 aylık 
veriler içinden ve her açı ile (32°-50° eğim) ölçülmüş veriler kullanılması 
simülasyonun başarısını tetiklemiştir. Simülasyon ile eğitim verilerinin farklı 
olması geliştirilen YSA modelinin objektifliğini sağlamıştır. YSA kullandığı 
2 giriş verisi ile başarılı tahmin sonucu elde etmiştir. Ortaya çıkan tahmin 
sonuçları, gerçek değerlerin pik yaptığı noktalarda 800-1150 w/m2 aralığında 
zayıf kalarak orta derecede yaklaşım göstermiştir. Gerçek değerlerin 20-800 w/
m2 olduğu aralıkta ise başarı yüksek oranda yakalanmıştır. Tahmin değerinin 
başarısını etkileyen en önemli faktörden biriside, YSA eğitiminde kullanılan 
girdi ve çıktı verilerinde her açı değerinden verilerin olmasıdır. Şekil 8 ve Şekil 
9’da tahmin değerleri kırmızı, gerçek değerler mavi renk ile gösterilmiştir.

Şekil 8. Tahmin ve Gerçek Değerlerin Grafiği

Şekil 9. Eğitim ve Gerçek Değerlerin Grafiği
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5. Sonuç

Bu makalede gerçekleştirilen uygulamalar Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Güneş ve Rüzgâr Uygulamaları Araştırma Merkezi’nde tamamlanmıştır. 
Çalışmada veri setinin hazırlanması için ölçümü sağlayan Kipp & Zonen Meteon 
marka pironometre kullanılmıştır. Belli periyotlar aralığında pironometrenin 
açısı 1’er derece değiştirilmiştir. Ölçüme Afyonkarahisar ilinin enlemi olan 
38,75° ’den başlanmıştır. Açı değişimi 2-3-4 günlük periyotlar ile 50° ‘ye kadar 
artırılıp sonrasında 32° ‘ye kadar azaltılmıştır. Böylece farklı açılarda panellere 
düşecek olan ışınım değerleri ölçülmüştür. Açı farkının panellere düşecek olan 
ışınım şiddeti üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmada Yapay 
Sinir Ağları yardımı ile geçmiş saatteki ışınım verileri kullanarak bir sonraki saat 
için ışınım tahmini yapılmıştır. Sonuç olarak YSA modeli ile gelecek saatler için 
ışınım tahminlerinin başarılı olduğu görülmüş ve açı değeri arttıkça ortalama 
ışınım değerinin düştüğü ve azaldıkça da bu ortalama ışınımın azaldığı tespit 
edilmiştir. Yapılan tahminler yüksek oranda başarı sağladığı için, bu yöntem 
kurulacak olan Güneş Enerji Santrallerinde bölgenin ışınım şiddeti bakımından 
geleceğini belirlemekte önemli rol oynayacaktır. Böylece tesis kurulmadan 
önce nasıl bir verim sağlayacağı tahmin edilebilecektir. GES’lerin kurulma 
aşamasında ise önceden hesaplanan en verimli fotovoltaik panel eğimi üretim 
oranında artış sağlayacaktır.
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1. Giriş

Giriş kalite kontrol faaliyetlerinin sağlıklı yürütülememesi üretim hattında 
verimsizliğe neden olabilmektedir. Hatalı üretilen bir ürünün yeniden 
işlenmesi, yeniden işlenen ürünün tekrar test edilmesi veya ürünün 

hurdaya ayrılması birim maliyetleri arttıran unsurlardır. Maliyet, süre, tahribatlı 
muayene gibi bazı unsurlar ise %100 muayeneyi imkânsız hale getirmektedir.

Bahsedilen sebeplerle giriş kalite kontrol faaliyetlerinde yaygın olarak 
kullanılan kabul örneklemesinde amaç belirli bir plan dâhilinde seçilen örnek 
üzerinde gerçekleştirilen muayene işlemleri ile parti hakkında kabul-red 
kararının verilmesidir.

Bu bölümde, çok sayıda tedarikçi ile çalışan bir teknoloji firmasının Giriş 
Kalite Kontrol faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için bir Karar 
Destek Sistemi (KDS) geliştirilmiştir. Geliştirilen KDS Excel VBA tabanlıdır. 
Önerilen sistematik yaklaşımla firmaya tedarikçilerden gelen partilerin daha hızlı 
ve doğru bir şekilde standart bir kabul örneklemesi planına göre kontrolünün 
sağlanması amaçlanmaktadır. Bilindiği kadarıyla literatürde, giriş kalite kontrol 
kabul planlarının oluşturulabilmesi için geliştirilen bir Karar Destek Sistemi’ne 
rastlanmamıştır.
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2. Literatür Taraması

Son yıllarda basılan kabul örneklemesi ile ilgili yayınlar incelendiğinde 
birçoğunun örnekleme maliyetini ve örnek sayısını en küçüklemeyi hedeflediği 
görülmektedir. Bazı araştırmacıların süreç yeterlilik analizine, ürün ömür 
medyanına ya da ortalama çıktı kalitesine dayanan kabul planları oluşturdukları 
görülmektedir. Hata oranlarının çok düşük olduğu partilerde optimum 
güvenilirlik ile kabul planlarını oluşturmak bir diğer amaçtır. Bazı araştırmacılar 
Taguchi mantığında olduğu gibi ilgilenilen kalite karakteristiğinin belirlenen 
ideal değerden sapmasını üretim kaybı olarak nitelendirmiş ve buna bağlı olarak 
kabul örnekleme planları oluşturmuştur. Kusurlu sayısına ait olasılık dağılımının 
belirlenmesi ve bu dağılımlara göre kabul planlarının oluşturulması da bir diğer 
araştırma konusudur (Yıldırım ve Çevikcan, 2017). Kabul planlarına ilişkin 
literatür özeti Tablo 1’de sunulmuştur:
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Tablo 1. Kabul Planlarına İlişkin Literatür Özeti

Yayın Amaç
Kullanılan 
Yöntemler

Mussidaa vd. 
(2011)

Farklı kusurlu oranı dağılımlarının 
örnekleme planına etkisi

İşletim Karakteristiği 
(OCC) eğrisi

Aslam vd. (2013a)
Budanmış ömür testleri altında, üretici 
ve tüketici risklerini dikkate alarak iki tür 
tekrarlı kabul örnekleme planı tasarımı

Optimizasyon 
modelleri

Aslam vd. (2013b)

Bilinmeyen ortalama ve varyansa sahip 
normal dağıtılan öğeler için süreç 
yeterlilik indeksi, Cpk’ya dayalı olarak 
yeniden gönderilen parti için değişken bir 
örnekleme planı geliştirmek.

Optimizasyon 
modelleri

Yen vd. (2014)
Örneklem büyüklüğüne bağlı olarak 
kabul kriterinin belirlenmesi

Optimizasyon 
modelleri

Wu ve Liu (2014)
Süreç Yetenek Analizine dayalı örneklem 
planı tasarımı

Süreç Yetenek 
Katsayıları
Doğrusal olmayan 
eşitlikler

Santos-Fernandez 
vd. (2014)

Hiperbolik fonksiyonlar ile Örneklem 
planı tasarımı

Monte Carlo 
simülasyonu

Peng ve 
Khasawneh (2014)

Süreç ortalamasına ilişkin optimum 
değerin kabul planları yardımı ile 
belirlenmesi

Markov süreçleri

Klufa (2014)
Ortalama çıktı kalitesini esas alan Kabul 
planlarının oluşturulması

Newton metodu

Santos-Fernandez
vd. (2015)

Bileşik örnek grupları için Kabul 
planlarının oluşturulması

OCC eğrisi

Bhattacharya vd. 
(2015)

Yüksek güvenilirlikte kabul örnekleme 
planı tasarımı

Weibull dağılımını 
içeren Monte Carlo 
simülasyonu

Alsalamah et al. 
(2016)

Mükemmel kalite, muayene, tahribatlı/
tahribatsız Kabul örneklemenin olduğu 
ortamda ekonomik üretim miktarının 
belirlenmesi

Optimizasyon 
modelleri

Robertson vd.
(2017)

Dengeli kabul örneklemesi planının 
oluşturulması

Optimizasyon 
modelleri
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3. Kabul Örneklemesi

Örnekleme, bir anakütle hakkında karar verebilmek için anakütleyi temsil 
edebilecek bir örneğin seçilerek incelenmesi ve istatistiksel analizler sonucu 
belirli bir risk ile anakütle hakkında karar verilmesidir. Kabul örneklemesi ise 
giriş bölümünde de belirtildiği gibi, tüm parti için kabul ya da ret kararı verirken 
bir parti malın belirli bir oranının değerlendirilmesidir. Muayenenin tahribatlı 
ve maliyetli olduğu durumlarda, teknolojik kısıtlardan dolayı %100 muayene 
yapılamadığında, uzun muayene sürelerinin fazla mesai gerektirmesi ya da 
üretim çizelgelerini olumsuz etkilemesi nedeniyle ve muayene edilecek ürün 
çeşidi çok olduğunda kullanılabilen etkin bir yöntemdir. Kabul örneklemesi 
tedarikçiden gelen partilerden doğru sayıda örneklem alınarak muayene edilmesi 
suretiyle müşteriye ulaşacak kalite düzeyini de etkiler. Kabul örneklemesinin 
aşamaları Şekil 1’de özetlenmektedir:

Şekil 1. Kabul Örneklemesi Aşamaları

Kabul örnekleme planları izleyen faktörler göz önüne alınarak 
tasarlanmaktadır (Yanık,2004):

Kabul Edilebilir Nitelik Seviyesi (/KNS): Partinin muayene işlemi sonrası 
alıcı tarafından belli bir oranda kabul edilebilen hatalı ürünler KNS’yi oluşturur. 

Kabul sayısı (c): Partinin kabulü için partide bulunabiilecek en büyük 
kusurlu birim sayısıdır (Mitra, 2008). Kabul sayısı seçilen plana ve muayene 
seviyesine göre değişir. 

Muayene seviyeleri sıkı, normal ve gevşek olabilir. Sıkı muayene, 
sunulan ürünün insan hayatına ve sağlığına etkileri göz önünde bulundurularak 
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tamamına yakın oranda muayene edilmesidir. Normal muayenede örnek sayısı 
sıkı muayeneye oranla daha az fakat örnekte bulunabilecek kusurlu sayısı daha 
büyüktür. Gevşek muayenede ise örnek sayısına karşılık gelen kabul sayısı 
diğer iki muayene şekline oranla daha büyüktür. Tedarikçinin kalite seviyesine 
bağlı olarak, kullanılan örnekleme planı daha gevşek/ sıkı hale getirilebilir 
(Montgomery, 2020).

3.1.	Örnekleme	Planları

Basit (Tek katlı) örnekleme planında kabul sayısı c iken, partiden rasgele 
n birimlik örnek alınır. Eğer örnekteki kusurlu sayısı (k) c’den az veya c ye eşit 
ise (k≤c) parti kabul edilir, aksi durumda red kararı verilir (Şekil 2). Bu planda 
örnek hacmi ve bağlı olarak örnekleme maliyeti diğerlerinden daha fazladır. 
Hatalı parça oranları KNS’ye yakınsa ve süre kısıtı yok ise, tek katlı örnekleme 
planı tercih edilebilir bir yöntemdir (Taner, 2010). 

Tekli örnekleme planlarında karar kabul-ret iken ikili (çift katlı) örnekleme 
planında ikinci bir örnek almak da seçenekler arasındadır. İlk örneklemeden elde 
edilen bilgi doğrultusunda parti kabul edilir, reddedilir veya ikinci bir örnekleme 
yapılır. Eğer ikinci örnekleme yapılmış ise, ilk ve ikinci örneklerden elde edilen 
bilgi birleştirilerek parti hakkında kabul-ret kararı verilir. Karar için ikiden fazla 
örnekleme yapılması gerektiği durumlarda çok katlı ya da ardışık örnekleme 
planları da kullanılabilmektedir. Örnek büyüklükleri genellikle tek ve çift katlı 
plandakinden daha küçüktür. (Erginel, 2020).

Şekil 2. Tek Katlı Örnekleme Planı
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Tekli kabul örneklemesine göre partinin kabul olasılığı eşitlik 1 ile elde 
edilir: 

P(k ≤c)=P(k=0)+P(k=1)+ . . . +P(k=c) (1)

Çift katlı kabul örneklemesinde parti hacmi N, örnek hacimleri “n1” ve 
“n2”, kabul edilebilir nitelik seviyesi “c1” ve “c2”, partilerdeki kusurlu sayıları 
k1 ve k2 olmak üzere uygulama prosedürü Şekil 3’te verilmiştir (Grant ve 
Leavenworth, 1980):

Şekil 3. Çift Katlı Örnekleme Planı

4. Giriş Kalite Kontrol İçin Geliştirilen Karar Destek Sistemi

Endüstriyel Bilgisayar, Medikal Bilgisayar, Dijital Tabela gibi ürünleri 
tasarlayıp üreten bir teknoloji firmasının Giriş Kalite Kontrol faaliyetlerini 
etkin bir şekilde yürütebilmek ve tedarikçilerden gelen partiler için sağlıklı bir 
şekilde kabul-ret kararı verebilmek için Excel VBA tabanlı bir KDS önerisinde 
bulunulmuştur. Firmanın giriş kalite kontrol sürecinde sistematik bir yaklaşım 
mevcut değildir. Tedarikçilerden gelen partilerin kontrolünde rastgele örnekler 
alınmaktadır. Belirli bir kabul örnekleme planına göre kontrolün yapılmaması 
kalite seviyesini düşürmekte, tedarikçilerden gelen parçalardan kaynaklı 
sorunlar üretim aşamasında fazla maliyete ve zaman kaybına dolayısı ile 
verimsizliğe yol açmaktadır. Şekil 4 ve Şekil 5’te Kasım 2020-Ekim 2021 
arasındaki sevk sayıları ile sevk başarıları (%) verilmiştir.
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Şekil 4. Tedarikçiden Sevk Sayısı

Şekil 5. Tedarikçi Sevk Başarısı

Son 4 aylık verilere göre bazı tedarikçilerin bazı aylarda sevk başarı 
yüzdesinin oldukça düşük olduğu görülmektedir. Çalışmanın amacı, işletmeye 
tedarikçilerden gelen parçaların giriş kalite kontrol sürecinde standart bir kabul 
örneklemesi planına göre kontrolünün yapılmasını sağlamaktır. Böylece sorunlu 
partilerin üretime başlanmadan tespit edilmesi ve kayıpların önüne geçilmesi 
hedeflenmektedir. 

Önerilen sistemde iki adet bilgi giriş formu bulunmaktadır. Birinci 
formda firma tedarikçiyi, parti büyüklüğünü ve muayene planını seçmektedir. 
Başlangıçta her tedarikçi için normal muayene planı seçilmektedir. Gelen 
partilerin kontrolü sırasında seçilen ve elde edilen veriler sistem tarafından her 
tedarikçi için oluşturulan veri tabanı sayfalarına aktarılmaktadır. Bu uygulama 
sayesinde sıkı ya da gevşek plana geçme kararını sistem otomatik bir şekilde 
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verebilmekte ve kontrol büyük ölçüde kolaylaşmaktadır. Sistem, birinci formda 
yapılan seçimlerin sonucunda örnek büyüklüğünün kaç alınması gerektiği 
bilgisini vermektedir. İkinci formda ise kabul edilebilir kalite seviyesi seçimi 
yapılmaktadır. Örnek büyüklüğüne göre yapılan kontrolün sonucunda çıkan 
kusurlu sayısı bilgisi de forma girilmektedir. Girilen bilgilerin sonucuna göre 
partinin kabul/ret kararı verilmektedir. Bu kararların sonucuna göre sıkı ya 
da gevşek muayene seviyesine geçilmektedir. Veri tabanında tutulan veriler 
sayesinde tedarikçilerin performansı da takip edilebilmektedir. Önerilen KDS 
karar vericilerin parti kabul-ret kararlarına yardımcı olduğu kadar tedarikçiyle 
devam edip etmeme kararlarına da destek sağlamaktadır. 

İlk veri giriş formunda tedarikçi ismi, tedarikçiden gelen partinin 
büyüklüğü (N) ve muayene planı (S1-G3) seçildikten sonra alınması gereken 
örnek büyüklüğü bir sonraki ekranda görüntülenmektedir (Şekil 6). Örnek 
büyüklüğü belirlenirken, parti büyüklüğüne bağlı olarak örnekleme planlarında 
yaygın olarak kullanılan harf kodları tablosundan ve farklı muayene türleri için 
(sıkı, normal, gevşek) harf kodlarına karşı gelen örnek büyüklüğü değerlerinden 
yararlanılmaktadır. Diğer bir deyişle, belirlenen harfe göre alınması gereken 
örnek büyüklüğü normal, sıkı ve gevşek muayene seviyeleri için hazırlanan 
tablolar yardımıyla belirlenir. Bahsedilen tablolar için bkz. Erginel (2020); 
Yıldırım ve Çevikcan (2017). Muayene seviyesi başlangıçta normal olarak 
seçilmelidir. Sonrasında karar vericiye tedarikçi veri tabanında biriken kabul-ret 
kararlarına göre muayene seviyesi geçiş bilgilendirmesi yapılmaktadır.

  

Şekil 6. Veri Giriş Formu #1

Örnek büyüklüğü belirlendikten sonra kabul edilebilir nitelik seviyesi ve 
partinin kontrolü sonucunda elde edilen kusurlu sayısı bilgisi de ikinci veri giriş 
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formuna eklenir. Kusurlu sayıları tablolardaki kabul/ret sayıları ile mukayese 
edilerek parti hakkında karar verilir.

Örnek büyüklüğü belirlendikten sonra kabul edilebilir nitelik seviyesi ve 
partinin kontrolü sonucunda elde edilen kusurlu sayısı bilgisi de ikinci veri giriş 
formuna (Şekil 7) eklenir. Kusurlu sayıları tablolardaki kabul/ret sayıları ile 
mukayese edilerek parti hakkında karar verilir.

Veri tabanına aktarılan bilgiler sonucunda bir tedarikçiden gelen partilerin 
ardışık olarak kabul-ret durumlarına göre Şekil 8’de görülen algoritma 
çalıştırılarak o tedarikçi için normal-sıkı-gevşek muayene seviyesine geçiş 
uyarısı verilir.

Veri tabanına aktarılan bilgiler sonucunda bir tedarikçiden gelen partilerin 
kabul-ret durumuna göre o tedarikçi için farklı muayene seviyelerine geçiş ile 
ilgili uyarı ekranı görüntülenmektedir (Şekil 9).

 
Şekil 7. Veri Giriş Formu #2
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Şekil 8. Muayene Seviyesi Geçiş Koşulları (Erginel, 2020)

    

Şekil 9. Farklı Muayene Seviyelerine Geçiş için Uyarı Ekranı

Örneğin, Y******M adlı tedarikçiden gelen 150001-500000 aralığındaki 
parti büyüklüğünü G3 muayene planına göre kontrol etmek için örnek 
büyüklüğünün 500 alınması gerektiği bilgisi verilmiştir. Kabul edilebilir kalite 
seviyesi 0,65 ve partideki kusurlu sayısı 8 iken, bu değer kabul edilebilir kalite 
seviyesine göre kabul sınırını karşıladığı için partinin kabul edilmesi gerektiği 
kararı verilmiştir. Şekil 10’da bu örnek için ekran görüntüleri paylaşılmıştır.
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Şekil 10. Y******M adlı tedarikçi için ekran görüntüleri

Tüm tedarikçiler için parti büyüklüğü, muayene planı ve kabul/ret 
kararı aynı excel dosyası içerisinde farklı veri sayfalarındaki ilgili sütunlara 
işlenmektedir.

5. Sonuç ve Öneriler

Bir teknoloji şirketinde tedarikçilerden gelen partilerin standart kabul 
planlarına göre kontrol edilerek hata tespitinin doğru ve hızlı bir yöntemle 
yapılması için bir KDS önerisinde bulunulmuştur. Tespit edilemeyen kalite 
hatalarının üretim aşamasında neden olduğu sonuçlar ve maliyet dikkate 
alındığında, önerilen sistematik yaklaşımın firmadaki giriş kalite kontrol 
faaliyetlerinin etkinliğini arttıracağı söylenebilir. Sürekliliğin sağlanması 
için üzerinde durulması gereken kritik başarı faktörleri ise, veri tabanında 
tutulan bilgilerin güncel ve doğru olması, kayıtlara kolay erişim, tedarikçi 
performansına ilişkin kritik parametrelerin sisteme entegre edilebilmesidir. 
Yalın Üretim uygulamalarının tedarikçilere yaygınlaştırılması ve tedarikçi ile 
işbirliği içerisinde kalite kontrol sürelerini ve maliyetleri azaltacak uygulamalara 
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önem verilmesi de etkinliği arttıracaktır. Benzer bir sistematik çeşitli sektörlerde 
faaliyet gösteren diğer firmaların giriş kalite kontrol faaliyetleri için de 
kullanılabilir durumdadır.
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1. Giriş

Türkiye ve dünyada etkin bir şekilde gelir kaynağı olarak faaliyette olan 
büyükbaş hayvan besiciliğinin çeşitli maliyet grupları bulunmaktadır. 
Bu maliyet gruplarının bazılarının dinamik fiyatlandırmalar ile ani 

değişimler göstermesi büyükbaş hayvan besiciliği ile uğraşan işletmelerin 
devamlılığını risk altına almaktadır. Bu çalışmada ele alınan problem bu 
maliyet gruplarından yem karma maliyeti ve beraberinde etkilediği hayvan 
gelişim oranlarıdır. Yem fiyatları çeşitli etkenler neticesiyle dinamik olarak fiyat 

*  Bu çalışma Tübitak 2209 – A 2021/2.Dönem Üniversite Öğrencileri Araştırma Projel-
eri Destekleme Programı tarafından desteklenmiştir.
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değişimine uğramaktadır. Bu durum sebebiyle işletmelerde hayvanların günlük 
besin değeri ihtiyaçlarını karşılayacak minimum maliyetli yem karmasının 
üretilmesi gerekmektedir.

Besicilik; hayvanların ekonomik koşullarda doğru, yeterli ve dengeli 
beslenmeleri sonucunda karkaslarının tüketicinin taleplerini karşılayacak 
halde yetiştirilmeleri işlemidir. Besicilikte tek bir program doğru olarak 
nitelendirilemez. Yetiştirici; hayvanların beslenme miktarlarını tespit ederken 
hayvanların ait oldukları ırkı, yaşlarını, kilolarını, ebatlarını ve iştahını 
göz önünde bulundurmalıdır. Kazanç açısında besi hayvanlarında, yemden 
yararlanma değeri ile günlük canlı ağırlık artışı olmak üzere iki gösterge iyi 
takip edilmelidir. Besicilik çeşitlerinden biri de sığır besiciliği olmakla beraber 
sığır besiciliği Türkiye’de çok büyük bir paya sahiptir. Et üretiminde sığırın payı 
%30 kadardır. Kırmızı et üretimi söz konusu olduğunda bu pay artar ve %90`a 
yaklaşır (Akar, 2017). Sığırcılığın bu kadar aktif rol alması Türkiye’de sığır 
yetiştiriciliği alanın geniş bir kitleye hitap etmesine sebep olmuştur. 

Sığır yetiştiriciliğindeki en önemli hususlardan biri sığırların hangi periyot 
aralıklarında nasıl ve hangi yem çeşidi ile beslendikleridir. Sığır yetiştiriciliğinde 
kullanılan yem çeşitleri ülkenin farklı bölgelerinde gerek iklimsel olarak yetişen 
tarımsal ürünlerin farklılığı gerekse de iklimsel hava koşullarının farklılığından 
dolayı hayvanların ihtiyaç duyduğu protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve 
mineral oranlarının farklılık göstermesinden dolayı değişim göstermektedir. 
İşletmelerde kullanılan yem çeşitleri aynı bölgede bulunan işletmeler arasında 
da fark gösterebilmektedir. Bunun nedenleri arasında ekonomik koşullar ve 
tercihler, işletmede bulunan hayvan ırklarının çeşitliliği, yetiştirilme amaçları 
vb. durumlar yer almaktadır. Yapılacak olan araştırma projesinde Hatay’da 
bulunan bir sığır çiftliğinden gerçek veriler kullanılarak öncelikle işletmeye özgü 
bir çalışma yapılması planlanmaktadır. Tek bir işletmenin tercih edilme sebebi 
araştırma kapsamında bir sonuca varılması ve sonuçların işletme üzerindeki 
etkilerinin nesnel bir biçimde ölçülebilmesidir. İşletmede yapılacak olan bu 
proje araştırması değişen ölçütler karşısında dinamik bir şekilde fiyatlandırılan 
yem çeşitlerinin işletmenin üzerinde yarattığı ekstra maliyetlerin etkilerini en 
aza indirgeyerek rakip işletmelerle içinde bulunduğu rekabette işletmeyi ön 
plana çıkarmayı hedeflemektedir. Yapılan araştırma projesinde ele alınacak olan 
konu işletmedeki hayvanları kümeleme analizi ile benzer beslenme ihtiyacı 
duyan sınıflara ayırarak sınıflara özgü beslenme programı (diyet) listeleri 
oluşturacak olup, ilk kez ampirik bir biçimde ele alınması ile özgün bir çalışma 
olma niteliğini taşımaktadır. 
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Sığır çiftliklerinde yetiştirilmekte olan hayvanların en doğru şekilde 
beslenmesini sağlamayı amaçlayan diyet listesi programlarının belirlenebilmesi 
adına kümeleme çalışmaları ile hayvanların farklı gruplara ayrılmaları ve her 
hayvanın kendi ait olması gerektiği grupta konumlandırılması hedeflenmektedir. 
Kümeleme işlemini etkileyen faktörler arasında hayvanların yaşı, kilosu, ırkı, ırk 
özellikleri vb. çeşitli faktörler yer almaktadır. Kümeleme işlemlerinin bu özellikler 
çerçevesinde yapılması büyük önem arz etmektedir. Kümeleme çalışmalarının 
hayata geçirilmesinin ardından her kümeye uygun düşük maliyetli optimum 
yem karmasının hazırlanabilmesi için sonraki süreç alanında uzman veteriner 
hekimler vasıtası ile belirlenen kümelere özgü diyet listelerinin elde edilmesini 
içermektedir. Elde edilen veteriner hekim önerileri doğrultusunda oluşturtulan 
beslenme kısıtları doğrusal modelle modellenerek IBM ILOG CPLEX programı 
bünyesinde optimum bir maliyet ve gelişme oranı hedeflenmiş olup, model 
çözümü sonucunda hayvanların günlük beslenmesini içeren ve her bir sınıfa 
uygun yem karması öneren çıktı elde edilmiştir. Bu çalışmanın uygulanması 
esnasında kurulan model diğer paydaşların da kendi bünyelerine uygun çalışma 
yapmalarına ön ayak olmakla beraber, bir taslak örneği oluşturmuştur.

Bu çalışmanın ilk ve öncelikli amacı araştırma konusunun paydaşlarının 
(sığır yetiştiricileri) etkin bir yem karmasının oluşturularak artan rekabet 
koşullarında hayatta kalabilmelerini sağlamaktır. İlk bakışta tek bir işletmeye 
odaklanmış olduğu görülen çalışmanın sonuçları neticesinde çeşitlendirilerek 
Türkiye ve dünyada büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ile ilgilenen her bir paydaşa 
fayda sağlaması beklenmektedir. Türkiye ve dünyada besicilikte kullanılan 
yemler çeşitlilik, kalite, besin değeri ve maliyetleri açısından büyük farklılıklar 
gösterebilmektedir. Bu farklılıklar sadece yem çeşitlerinde değil yem çeşitlerinin 
güncel fiyatlarında da gözlemlenebilmektedir. Bu durumun sebepleri arasında 
ilgili yemin hammaddesini oluşturan tarımsal ürünlerin hasat/üretim durumu, 
üretilen ürünün kalite farklılığı, üretim ve hasat maliyetinin çeşitli etkenler ile 
(yakıt masrafı, tohum masrafı, işçilik masrafı, zirai ilaç ve gübre masrafı vb.) 
değişim göstermesi, döviz kurundaki değişim vb. nedenler gösterilebilir. Dinamik 
bir şekilde etkenlerden veya piyasalardan etkilenerek değişen yem fiyatlarının 
karşısında durulabilmesi, işletmenin varlığını devam ettirebilmesi ve değişen 
koşullar karşısında dahi karlılığını koruması adına işletmelerin bünyelerinde 
bulundurdukları hayvanları besleme programları ve besleme programlarından elde 
ettikleri gelişim oranları giderek önem kazanmaktadır. Bu çalışma işletmelerin 
dinamik değişim gösteren yem fiyatları karşısında sığır yetiştiriciliğinden elde 
ettikleri kar oranlarını arttırmayı veya muhafaza etmeyi amaçlamaktadır. 
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İşletmede bulunan hayvanları beslenme programlarına göre farklı 
kümelere ayırmayı amaçlayan bu çalışmada kümeleme yapılırken hayvanların 
günlük besin ihtiyaçlarını belirleyen yaş, kilo, ırk vb. özelliklerini göz önünde 
bulundurulmuştur. Kümeleme analizi esnasında ölçüm, tartım, ilgili literatür 
taraması yapılmış olup sonuçlar veteriner hekim danışmanlığında yorumlanmıştır. 
Bu çalışmanın en önemli amaçlarından bir diğeri de hayvanlardan elde edilecek 
olan gelirlerin artmasıdır. Bu durumu hayvanların günlük ihtiyaç duydukları 
besin oranlarını (protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineral) minimum 
maliyet ile karşılayacak olan yem karışımlarını hazırlayıp, hayvanların gelişim 
oranlarını arttırarak gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Veteriner hekimden 
alınan besin grupları için gerekli olan minimum oranların en düşük maliyetler 
ile karşılanacağı doğrusal programlama modellemesini kurulmuş ve IBM ILOG 
CPLEX’in üniversite versiyonu ile çözülmüştür. Hatyda bulunan işletmeye 
özgü veriler toplanmış ve bu veriler kullanılarak işletmede bulunan hayvanların 
günlük beslenme programlarının revize edilmesi, hayvanların minimum 
maliyetle beslenerek maksimum gelişim oranlarına ulaşması hedeflenmiştir. Bu 
araştırma konusunun başarıya ulaşması ve hedef işletmeyi kara geçirmek, en 
temel hedeflerdir. Çalışmanın sonrasında mutlak başarının gözlemlenebilmesi 
adına araştırma bitiminde hayvanların belirli sürelerde gözlemlenmesi 
planlanmaktadır. Objektif bir gözlemlenme yapılabilmesi adına belirlenen 
yeni programın belirli hayvanlarda uygulanarak uygulanmayan hayvanlarla 
aralarındaki gelişim oranlarının takibinin yapılması ve mutlak sonucun 
gözlemlenmesi planlanmaktadır. 

Araştırma sonucunda projenin devamlılığının sağlanması bir başka 
husustur. Böylece, işletmeye yeni eklenen hayvanların veya işletmeden çıkan 
hayvanların dinamik bir şekilde modelde güncellenmesi ve yeni beslenme 
programlarının anlık olarak hazırlanabilmesi hedeflenmektedir. 

2. Problem Verileri

2.1.	İşletmede	Kullanılan	Yem	Çeşitleri

2.1.1.	Mısır	Silajı

Mısır önemli bir sıcak iklim tahılıdır. Dünyada buğdaydan sonra üretim 
açısından ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye de ise buğday ve arpanın 
ardından üçüncü sırada yer almaktadır (Dellal vd., 2001). Mısır son 30 yıl göz 
önüne alındığında silajlık olarak hayvan beslemesinde kullanılan ve dünyada 
işlenebilirliği en yüksek olan kaba yem türüdür. Dünyanın çeşitli devletlerinde 
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üretimi gerçekleştirilip protein açısından zenginleştirilerek kullanılan en 
ekonomik ve yaygın kaba yem çeşidi olmasıyla bilinmektedir. Mısır silajı 
diğer kaba yemlerden daha enerjik, verimli, üretiminin kolay olması, kaliteli ve 
silaj yapımına uygunluğu, fermantasyonu herhangi bir katkı maddesi olmadan 
yapabilmesi ve hayvanlardan elde edilen gübrenin nem içeriğini yükseltmesi vb. 
özellikleri ile öne çıkmaktadır (Yaylak & Alçiçek, 2003). İşletmede dökme mısır 
silajı kullanılmaktadır. Çalışmanın yapıldığı sırada kg fiyatı 0.7 ’dir. Çizelge 
1’de mısır silajına ait besin değerleri bulunmaktadır.

Çizelge 1. Mısır Silajı Besin Değerleri

Kuru madde miktarı 34% Ham kül miktarı 17 Gram/kg
Enerji miktarı 0.911034216 Mcal/Kg Kalsiyum miktarı 0.952 Gram/kg
 Protein miktarı 27.2 Gram/kg Fosfor miktarı 0.782 Gram/kg
Yıkılabilir protein 24.61056 Gram/kg Sodyum miktarı 0.01 Gram/kg
Baypas protein 2.58944 Gram/kg Potasyum miktarı 3.74 Gram/kg
Selüloz miktarı 71.4 Gram/kg Kükürt miktarı 0.408 Gram/kg
Ham yağ miktarı 10.54 Gram/kg Klor miktarı 0.62 Gram/kg

2.1.2.	Saman	

Saman bir yem çeşidinden ziyade bir yataklık malzemesidir. Besin 
madde içeriği ve sindirim derecesi düşük olduğu için geviş getiren hayvanların 
karışımlarında olası selüloz açığının kapatılması veya tokluk hissi sağlamak için 
dolgu maddesi olarak sınırlı düzeyde kullanılmalıdır. Çalışma esnasında kilosu 
0.80 ’dir. Çizelge 2’de saman için besin değerleri görülebilir.

Çizelge 2. Saman Besin Değerleri

Kuru madde miktarı 34% Ham kül miktarı 72.8 gram/kg
Enerji miktarı 1.337061999 Mcal/Kg Kalsiyum miktarı 1.456 gram/kg
Protein miktarı 27.3 Gram/kg Fosfor miktarı 0.455 gram/kg
Yıkılabilir protein 12.3942 Gram/kg Sodyum miktarı 0.02 gram/kg
Baypas protein 14.9058 Gram/kg Potasyum miktarı 11.83 gram/kg
Selüloz miktarı 391.3 Gram/kg Kükürt miktarı 1.547 gram/kg
Ham yağ miktarı 16.38 gram/kg Klor miktarı 2.912 gram/kg

2.1.3.	Çiğit

Dünyada her yıl ortalama 64-65 milyon ton kütlü pamuk üretimi 
gerçekleştirilmektedir (Fidan vd., 2009). Bu üretimden de ortalama 43-45 
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milyon ton çiğit üretimi gerçekleştirilmektedir. Türkiye ise yıllık ortalama 272 
bin ton üretim pamuk yağı üretimi ile 7. sırada yer almaktadır. Pamuk tohumları 
genel olarak insan ve hayvan beslenmesinde kullanılan bir maddedir. Bu kısım 
ise pamuğun en önemli kısmı olarak belirtilmektedir.  Farklı tür ve çeşitlerde 
pamuğum yağ ve protein değerlerinin toplamı oluşturulmuştur.

Pamuk yağ açısından 5. Sırada, protein açısından ise 2. Sırada yer 
almaktadır. Pamuk tohumunun (çiğidinin) protein ve yağ içeriği yanında içerdiği 
mineral maddeler (Ca, P, Mg, K, Zn, Cu, Mo ve Fe) yönünden de insan ve 
hayvan beslenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Pamuğun içerdiği değerleri 
sayesinde hayvan beslenmesinde kullanılan ve hazır yemlerden daha çok tercih 
edilmektedir. Pamuğun içinde bulunan bazı maddelerden dolayı güneş ışığında 
bozulma hızı artmaktadır. Bu nedenle hasat sonrası depolanması tamamen güneş 
görmeyen bir yerde muhafaza edilmelidir. Bitki içeriklerinde yer alan iç bezeler 
ve gossypol hayvan beslenmesinde bitkiyi ön plana çıkarmaktadır (Fidan vd., 
2009). İşletmede çiğitin kilosu 3.50 ’dir. Çizelge 3’te çiğit için besin değerleri 
verilmiştir.

Çizelge 3. Çiğit Besin Değerleri

Kuru madde miktarı 91% Ham kül miktarı 36.4 Gram/kg
Enerji miktarı 3.2826819025 Mcal/Kg Kalsiyum miktarı 1.274 Gram/kg
 Protein miktarı 209.3 Gram/kg Fosfor miktarı 5.824 Gram/kg
Yıkılabilir protein 136.92406 Gram/kg Sodyum miktarı 0.31 Gram/kg
Baypas protein 72.37594 Gram/kg Potasyum miktarı 10.01 Gram/kg
Selüloz miktarı 263.9 Gram/kg Kükürt miktarı 2.184 Gram/kg
Ham yağ miktarı 161.98 Gram/kg Klor miktarı 0.546 Gram/kg

2.1.4.	Arpa	Ezmesi

Arpa ezmesi günlük hayvan beslenmesinde hazırlanan rasyonlara ek 
olarak ilave edilen bir üründür. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan beslenmelerinde 
kullanılır ama genellikle bu hayvan gruplarının iri olan hayvanlarında daha 
yüksek oranda kullanılır. Bunun nedeni ise sağmal hayvanlarda süt verimine 
katkı sağlamaları, karkas özelliği taşıyan hayvanlarda ise randımanı arttırıcı 
özellik göstermesidir. Yüksek verimli olan ama erken laktasyon dönemine 
maruz kalması sonucu olumsuz etki gösteren hayvanlarda bu olumsuz etkiyi 
ortadan kaldırır. Süt hayvanlarının kızgınlık dönemlerinde döl tutma oranlarını 
arttırıcı özellik göstermektedir. Lezzeti, tadı ve kokusu ile hayvanların iştahlarını 
arttırarak daha çok beslenmelerine sebep olur. Bu sayede de randıman artışına 
da doğrudan etki eder (Fisun vd., 2021). Arpa çalışmanın yapıldığı dönemde 
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serbest piyasada 4,5-5 ’den satılmakta iken işletmede üye olunan birliklerden 
arpa alımı sağlandığı için 2,70 ’den alınmaktadır. Çizelge 4’te arpanın besin 
değerleri verilmiştir.

Çizelge 4. Arpa Ezmesi Besin Değerleri

Kuru madde miktarı 89% Ham kül miktarı 26.7 Gram/kg

Enerji miktarı 2.815602042 Mcal/Kg Kalsiyum miktarı 0.534 Gram/kg

 Protein miktarı 106.8 Gram/kg Fosfor miktarı 3.382 Gram/kg

Yıkılabilir protein 80.18544 Gram/kg Sodyum miktarı 0.11 Gram/kg

Baypas protein 26.61456 Gram/kg Potasyum miktarı 5.34 Gram/kg

Selüloz miktarı 44.5 Gram/kg Kükürt miktarı 1.602 Gram/kg
Ham yağ miktarı 18.69 Gram/kg Klor miktarı 0.546 Gram/kg

2.1.5.	Mermer	Tozu

Mermer tozu sadece hayvanların kalsiyum ihtiyaçlarının giderilmesi 
için kullanılmaktadır. Karışımda özellikle yonca gibi kalsiyum sağlayan yem 
kaynakları yoksa mutlaka dışarıdan ilave edilmesi gerekir. Kalsiyum özellikle 
büyüyen hayvanlarda iskelet gelişimini sağlar. Yani hayvanın enine ve boyuna 
kemiğini geliştirerek büyütür ve üzerine kas oluşumunu sağlar. İşletmede hazır 
olarak satın alınan Niğtaş A.Ş.’ye ait olan GM10 T kodlu mermer tozu (kalsiyum 
karbonat) kullanılmaktadır. Mermer tozunun çalışma dönemindeki kilosu 0,625

’den alınmaktadır. 

2.1.6.	Yer	Fıstığı	Çalısı

Yer fıstığı çalıları, çiğit ile benzer besin değerlerine sahiptir. Özellikle 
yağ oranı olarak çok yüksek değerlere sahip olmakla beraber kuru yem çeşitleri 
arasında ifade edilmektedir. İşletmede sezonsal olarak gerekli çiğitin tahsil 
edilememesi sebebiyle kullanılmaktadır. Çizelge 5’te yer fıstığı çalısını besin 
değerleri verilmiştir. Yer fıstığı çalısının çalışma dönemindeki kilosu 0,90 ’den 
alınmaktadır. 

Çizelge 5. Yer Fıstığı Çalısı Besin Değerleri

Kuru madde miktarı 90% Ham kül miktarı 72 Gram/kg
Enerji miktarı 1.939577895 Mcal/Kg Kalsiyum miktarı 12.69 Gram/kg
 Protein miktarı 171 Gram/kg Fosfor miktarı 2.34 Gram/kg
Yıkılabilir protein 140.28 Gram/kg Sodyum miktarı 0.05 Gram/kg
Baypas protein 30.78 Gram/kg Potasyum miktarı 22.5 Gram/kg
Selüloz miktarı 252 Gram/kg Kükürt miktarı 2.43 Gram/kg
Ham yağ miktarı 22.5 Gram/kg Klor miktarı 3.42 Gram/kg
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2.1.7.	Vitamin	ve	Mineraller

Vitamin ve mineraller hazır karışımlar olarak tahsil edilmektedir. 
Kullanılma amaçları ise yem çeşitlerinden elde edilemeyen gerek duyulan 
vitamin ve minerallerin hayvanlara sağlanmasıdır. Eksiklikleri durumunda 
ise hayvanlarda gelişimde gerileme, ağırlıklarda azalma, hastalıklarda artış, 
yaraların geç iyileşmesi, iştahsızlık, yumuşak dokuların sertleşmesi vb. hususlar 
görülebilmektedir. İşletmede hazır karışım olarak kullanıldığından dolayı içerik 
kısmı direk üründen alınmıştır. Üründen alınan içerik kısmında içeriğinde hangi 
vitamin ve minerallerin bulunduğu açıkça belirtilmiştir.

3. Yöntem

Daha önce gerçekleştirilen birçok çalışmanın sonucuna göre; sığır 
yetiştiriciliği yapan bireylerin en önemli sorunlarından birisinin hayvanların 
beslenmesi olduğu aşikâr bir durumdur. Sağlıklı hayvanlara sahip olmak isteyen 
besicilerin öncelikli olarak hayvanların yeterli ve dengeli beslenmelerine 
dikkat etmesi gerekmektedir. Özellikle yeterli ve dengeli beslenme hususuna 
dikkat edilirken daha ucuz yem karışımları hazırlayarak besin değerlerinin o 
karışımlarla karşılanmaya çalışılması hayvanların ömrünü devam ettirmesi, 
büyüme hızı ve gelişim oranlarında gerilemelere neden olarak gerekli besin 
değerlerine ulaşamamalarına yol açmaktadır. Ucuz yem karışımının ekonomik 
değil de aksine daha pahalı bir üretime neden olmaktadır.

Bu çalışmada ilk olarak Hatay’da bulunan bir besi çiftliğinden hayvanlar 
hakkında veriler toplanarak tanımlanmaları yapılmıştır. Biyogüvenlik kontrolü, 
kayıt tutma, verimli çiftlik yönetimi, sigorta ve hayvanların sahipliğinin 
doğrulanması da olmak üzere çeşitli nedenlerle tanımlama yapılması büyük önem 
arz etmektedir. Besicilik yapan işletmelerde hayvanın sisteme kaydedilmesi, 
performansları dışında üretim durumlarına da dikkat çekmektedir. Bu sebeple, 
hayvanların doğru biçimde sisteme kaydedilmesi kayıt tutmanın önemini ortaya 
çıkarmakla beraber hayvanların yönetimini kolaylaştırmak için bir altyapı 
oluşturacaktır. Modern tesislere sahip olmayan birçok çiftçinin sorunu doğru bir 
şekilde kayıt tutamamaları olmuştur (Erdem, 2018).

Bu çalışmada, ölçüm, tartım ve gözlem kullanılarak hayvanların ırkı, yaşı, 
kilosu ve ırklarının özellikleri hakkında veriler elde edilmiş olup hayvanlar 
tanımlanmıştır. Gözlem yöntemiyle hayvanların proje yapılmadan önceki 
beslenme programları ve gelişim oranları gözlemlenmesi hedeflenmiştir. 
İşletmenin sahip olduğu evrak ve hayvan listelerinden faydalanılarak hayvanların 
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yaşları ve ırklarının öğrenilmesi gerçekleştirilmiştir. Çizelge 6’da örnek veriler 
verilmiştir. 

Çizelge 6. Örnek Hayvan Nitelikleri Tablosu

 Örnek No Irkı Kilosu Yaşı Örnek No Irkı Kilosu Yaşı

1 Yerli kara  220 kg 10 ay 6 Simental Melezi 507 kg 13 ay

2 Holstein 230 kg 8 ay 7 Chavrole 480 kg 13 ay

3 Simental 380 kg 10 ay 8 Holstein 604 kg 24 ay

4 Yerli kara  280 kg 14 ay 9 Simental Melezi 655 kg 19 ay

5 Holstein 570 kg 20 ay     

Elde edilen veriler daha sonrasında benzer beslenme programlarına 
sahip hayvanların belirlenebilmesi için kümeleme analizi işlemleri yapılmıştır. 
Kümeleme analizi işlemlerinde elde ettiğimiz verilerle her bir kümenin 
gereksinimlerine göre beslenme programı doğrusal programlama işle 
belirlenmiştir. Hayvanların verileri toplanırken aynı zamanda görsel olarak 
kayıt altına alınabilmeleri için fotoğrafları da çekilmiştir. Kümeleme analizi 
işlemlerinin yapılmasının ardından verilerin hangi hayvana ait olduğunun 
bilinmesi ve faaliyet olarak hayvanların ait oldukları kümelere yerleştirilmesi 
esnasındaki hata bu şekilde engellenmiştir (Gülsün & Pınar, 2018). 

Kümeleme analizi yapılırken WEKA programı. WEKA (Waikato 
Environment For Knowledge Analysis), veri madenciliği ve makine öğrenmesi 
alanlarında kullanılan veri işleme programıdır. Yeni Zelanda Waikato Üniversitesi 
tarafından java kullanılarak açık kaynak kodlu olarak geliştirilmiştir. WEKA 
ile veri madenciliği işlemleri için önişleme, sınıflandırma, ilişkilendirme, 
kümeleme, görselleştirme gibi işlemler yapılabilir. WEKA’da dosya uzantısı 
olarak “ARFF” (Attribute Relationship File Format) formatı kullanılmaktadır. 
Kümelerin oluşturulmasının ardından işletmenin aktif olarak hayvan beslemede 
kullandıkları yem çeşitleri listelenmiş ve hayvanlara hangi gereksinimleri 
açısından verildikleri öğrenilmiştir. Çizelge 7’de kullanılan yemler ve temel 
gerekçeleri verilmiştir. 
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Çizelge 7: İşletmede Kullanılan Yem Çeşitleri ve Kullanım Gerekçeleri

Yem Çeşitleri Kullanım amacı, faydaları ve özellikleri

Mısır Silajı

Lezzetli, sulu ve besleyici, sindirimi kolay ve besin değeri yüksek bir 
yem çeşididir. İştah açıcı özelliği olması sebebi ile hayvanların dengeli 
beslenmesine yardımcı olur ve mısır silajı ile beslenen hayvanlar sağlıklı 
olurlar. Tüy parlaklığını arttırarak hayvanların pazar değerini arttırır. İçerisinde 
bulunan protein ve karbonhidratlar kuru yem çeşitlerine oranla daha fazladır.

Saman

Bir yem çeşidinden ziyade bir yataklık malzemesidir. Besin madde içeriği ve 
sindirim derecesi düşük olduğu için geviş getiren hayvanların karışımlarında 
olası selüloz açığının kapatılması veya tokluk hissi sağlamak için dolgu 
maddesi olarak sınırlı düzeyde kullanılmalıdır.

Çiğit 

Çiğit pamuk bitkisinin lifleri alındıktan sonra kalan bitkinin çekirdeğidir. 
Çiğit yarı kaba yem olarak adlandırılır veya kaba yem olmayan lif kaynağı 
olarak adlandırılır. Çünkü sindirilebilir lif oranı, selüloz oranı çok yüksektir. 
Yine protein içeriği pek çok yem maddesine göre yüksektir. Bu anlamda orta- 
yüksek kaliteli yüksek değerli bir protein kaynağıdır. Yağı çok yüksek olduğu 
için iyi de bir enerji kaynağıdır. Dolayısıyla çiğit fiyatı da uygun olduğu 
takdirde sığır beslenmesinin sindirim sistemi sağlığı üzerine olumlu etkileri 
nedeniyle özel ve önemli sürgüye sahiptir. 

Arpa Ezmesi

Arpa ezmesi besicilikte hayvana verilecek olan karışımın yanına ilave 
edilerek kullanılır. Besi hayvanlarında karkas randımanına katkı sağlar. Erken 
laktasyon dönemindeki yüksek verimli hayvanlarda oluşabilecek negatif enerji 
dengesini ortadan kaldırır. Lezzetlidir, hayvanlar tarafından sevilerek ve iştah 
ile tüketilir. Sahip olduğu lezzet ve kokusu ile yem tüketimini arttırır. 

Mermer 
Tozu

Mermer tozu denilen kaynak sadece hayvanların kalsiyum ihtiyaçlarının 
giderilmesi için kullanılmaktadır. Karışımda özellikle yonca gibi kalsiyum 
sağlayan yem kaynakları yoksa mutlaka dışarıdan ilave edilmesi gerekir. 
Kalsiyum özellikle büyüyen hayvanlarda iskelet gelişimini sağlar. Yani 
hayvanın enine ve boyuna kemiğini geliştirerek büyütür ve üzerine kas 
oluşumunu sağlar. 

Yer Fıstığı 
Çalısı 

Yer fıstığı çalıları, çiğit ile benzer besin değerlerine sahiptir. Özellikle yağ 
oranı olarak çok yüksek değerlere sahip olmakla beraber kuru yem çeşitleri 
arasında ifade edilmektedir. İşletmede sezonsal olarak gerekli çiğitin tahsil 
edilememesinden kaynaklı olarak kullanılmaktadır.

Vitamin ve 
Mineral

Vitamin ve mineraller hazır karışımlar olarak tahsil edilmektedir. Kullanılma 
amaçları ise yem çeşitlerinden elde edilemeyen gerek duyulan vitamin 
ve minerallerin hayvanlara sağlanmasıdır. Eksiklikleri durumunda ise 
hayvanlarda gelişimde gerileme, ağırlıklarda azalma, hastalıklarda artış, 
yaraların geç iyileşmesi, iştahsızlık, yumuşak dokuların sertleşmesi vb. 
hususlar görülebilmektedir.
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İşletmeden alınan veriler doğrultusunda hayvan besleme programlarında 
kullandıkları yem çeşitlerinin mısır silajı, saman, çiğit, arpa ezmesi, mermer 
tozu, yer fıstığı ve vitamin ve mineral karışımı olduğu öğrenilmiştir. İşletmenin 
güncel olarak kullanılan yem çeşitlerini güncellemek istememesi sebebiyle 
çalışmanın hali hazırda kullanılan yem çeşitleriyle yapılmasına karar verilmiştir. 

Çalışmanın profesyonel bir çalışma olması ve verilerin günlük hayvan 
besin ihtiyaçlarını karşılaması adına alanında uzman veteriner hekimlerle 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir ve hayvanların hangi besin değerinden 
(protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineral) ne miktarda ihtiyaç duyduğu 
belirlenmiştir. Bu değerler farklı kümeler için ayrı ayrı elde edilmiştir. Böylece 
hayvanların maksimum gelişme oranına ulaşmalarına olanak sağlanacak diyet 
programı doğrusal modellemeyle hazırlanmıştır.

Doğrusal programlama problemleri bir doğrusal amaç fonksiyonunun 
doğrusal eşitlik ve/veya eşitsizlik kısıtlamalarını sağlayacak şekilde optimizasyon 
(amaç fonksiyonu değerinin en küçüklenmesi veya en büyüklenmesinin) 
yapılmasıdır. Modelin çözülmesi işlemi IBM ILOG CPLEX ile yapılmıştır. 
Elde edilen veriler hayvanların günlük beslenme programlarına entegre edilecek 
olup işletmenin yeni besleme düzeni model çıktısı olarak belirlenecektir. 
Araştırmanın bitiminde elde edilen yem karmasının hayvanlara verilmesinde 
Çizelge 8’de görüldüğü üzere beş farklı yemleme metodu kullanılabilmektedir 
(Gökçe vd., 2020).

Araştırma kapsamında oluşturulan model ve yeni günlük beslenme 
programının başarı seviyesinin tespit edilebilmesi adına aynı ırk, kilo ve yaşa 
sahip hayvanlardan oluşan iki farklı grup gözlemlenecektir. Gruplardan biri yeni 
programda beslenmeye tabii tutulurken diğeri eski beslenme programı üzerinden 
beslenecektir. Belirlenen sürede yapılan izlenmenin sonucunda yeni programın 
avantajları ve dezavantajları ele alınarak araştırma sonuçlandırılacaktır.
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Çizelge 8. Yemleme Çeşitleri Bilgilendirme Tablosu

Yemleme Çeşitleri Kullanım amacı, faydaları ve özellikleri

Öğün usulü 
yemleme

Hayvanlar için hesaplanan kuru yem kabul oranlarından 
oluşturulan yem karmasının, gün içerisinde birden fazla öğünde 
verilmesidir.

Ad libitum 
yemleme

Bu yöntemde hayvanların belirlenen saat aralıklarında değil, 
her fizyolojik olarak acıktıkları anda yem tüketmelerinden 
geçmektedir.

Tam yemleme 

Rasyonu oluşturan ham maddeler sıralı bir şekilde öğünlere 
dağıtılarak değil, 
yem vagonunda kaba ve kesif yem ham maddelerin karışımından 
oluşan toplam 
karmanın gerek öğün usulü ve gerekse ad libitum olarak 
hayvanlara sunumudur. İşletmenin kullandığı yemleme 
metodudur.

Tercihli 
yemleme

Hayvanlara yem seçerek kendi rasyonlarını yapma imkânı 
tanıyan bir sistemdir.

Telafi edici 
yemleme

Gelişim olarak geride kaldığı tespit edilen hayvanlara uygulanan 
ve o hayvanların gelişim düzeylerini telafi etmeye çalışan 
duruma göre özel program hazırlanan yemleme çeşididir.

3.1.	Kümeleme	Analizi	

3.1.1.	Kümeleme	Analizi	

Bilindiği üzere istatistik çalışmalar esnasında birden fazla veriye 
ihtiyaç duyulmaktadır. Verilerin fazla olması ise istatistik tekniklerinin 
uygulanabilirliğini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle verilerin gruplandırılarak 
işlenmesi durumunun gerekliliği ortaya çıkmıştır. Gruplandırma çalışmalarında 
birçok değişkenli hareket sergileyen kümeleme analizi kullanışlı bir tekniktir. 
Amacı gruplanmamış olan verileri benzer özelliklerini ele alarak gruplandırmak 
olan kümeleme analizi verileri özet haline getirerek kullanım kolaylığı sağlar. 
Kümeleme analizinden verimli bir şekilde faydalanılabilmesi adına verilerin 
normal dağılımlı olması gerektiği göz önünde bulundurulur ama bu durum çoğu 
işlemde göz ardı edilerek ele alınır. Sadece uzaklık faktörünün normal dağılıma 
uygunluğu ile yetinebilen kümeleme analizi bu durumu sağlayan problemlerde 
farklı kovaryans matrislerine ihtiyaç duymamaktadır (Akın, 2008).
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3.1.2.	WEKA	

Makine öğrenimi algoritmalarını bir çatı altında toplayan, basit bir 
grafiksel kullanım arayüzüne sahip olan WEKA ulaşılabilir kaynak koduna sahip 
veri madenciliği yapan bir uygulamadır. Yeni Zellanda’da bulunan Waikato 
Üniversitesi tarafından üretilmiştir. İçeriğinde verilerin ön işlenmesi, regresyon 
analizine tabii tutulması, verilerin benzer sınıflara ayrılması, kümelendirilmesi, 
benzerliklerden ilişki kurma ve görselleştirme araçları içermektedir (İşler & 
Narin, 2012). Veri kümesine uygulanacak olan algoritmalar doğrudan belirtilerek 
veya Jawa kodundan çağrılarak uygulanabilir. WEKA ile aynı zamanda yeni 
makine öğrenme algoritmaları da geliştirilebilir. WEKA ile kümeleme analizi 
yapılması esnasında hiyerarşik olan ve olmayan teknikler olmak üzere iki 
çeşit teknik tipi vardır. Hiyerarşik teknikler arasında tek bağlantı tekniği, tam 
bağlantı tekniği, ortalama grup bağlantı tekniği, Ward tekniği, medyan tekniği 
ve Centoroid tekniği yer almaktadır. Hiyerarşik olmayan tek teknik vardır o da 
K-ortalama tekniğidir (İşler & Narin, 2012). 

3.2.	Matematiksel	Modelleme	

3.2.1.	Matematiksel	Modelleme	ve	Doğrusal	Programlama

Matematiksel modelleme gerçek bir durumu özetlerken fiziksel, sembolik 
veya soyut ifadelerden faydalanan bir modelleme yöntemidir (Lesh & Doerr, 
2003). Lingefjärd (2006), modelleme sürecinin karmaşık yapısını vurgulama 
hedefiyle matematiksel modelleme sürecinin problemi tanımlamaktan çok 
daha karışık bir süreç olduğunu ifade etmiştir (Lingefjärd, 2006). Lesh ve 
Doerr’e (2003) göre matematiksel modeller gerçek yaşamda karşılaştığımız 
problemleri yorumlayabilmemize, çözümleyebilmemizi sağlayan zihin 
bulgularının matematiksel ifadelere dökülmüş halidir. Yani kısaca bu süreç 
zihinsel modellemeyi gerektiren bir süreçtir. Değişen dünya koşulları hayatta 
matematiği anlayan ve matematiksel beceriler ve ifadeleri kullanabilen 
insan ihtiyacını her gün artarak doğurmaktadır ve bu beceriler ile donanan 
insanların geleceğe yön göstereceğini kabul etmektedir. Pollak’a (1979) göre 
matematiksel modelleme matematik ve dışındaki alanların harmanlanmasını 
sağlamalıdır. Bu nedenle modelleme süreci diğer alanlarla matematiğin 
iletişimi ortaya çıkarmalıdır.  Kapur (1982) ise matematiksel modellemeyi 
doğru değişken seçimi yapabilme, aralarındaki bağlantıyı tespit etme, bu 
bağlamlara dayanan bir modeli ortaya koyabilme ve uygulama yoluyla test 
etme olarak tanımlamaktadır. Matematiksel modelleme adından yola çıkılarak 
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sadece matematik ile alakalı olarak görülse de pozitif bilimler ve mühendislik 
olmak üzere bir sürü alanda kullanılmaktadır. 

Schoenfeld (2014), matematiksel modellemeyi beş madde halinde inceler. 
Bu maddelerde bilişsel aktivite ve onların özelliklerini baz alarak hareket 
etmektedir.

i. Problemi okuma: Problem ifadesi okunur ve anlamlandırılır.
ii. Modeli oluşturma: Problem durumu basitleştirilir, yapılandırılır ve 

matematikselleştirilir.
iii. Tahmin etme: Problemin gerçek durumuna uygun sayısal tahminler 

yapılır
iv. Hesaplama: Problem elde edilen denklemler ya da grafikler yardımıyla 

çözülür. 
v. Raporlaştırma: Problemde elde edilen bulgular özetlenir ve çözüm yazılı 

hale getirilir.

Matematiksel modelleme geçmişten günümüze kadar çeşitli problemlere 
konu olmuştur. Araştırmacıların bakış açıları farklılık gösterse de neredeyse 
bütün araştırmacılar gerçek hayat problemlerinin matematiksel ifadelerle 
modellenip çözümlenmesi ortak paydasında buluşmuşlardır (Hıdıroğlu & 
Güzel, 2013).

Optimizasyon çeşitlerinden kısıtlı optimizasyonun amaç ve kısıtların 
doğrusal olduğu hali en basit şeklidir. Doğrusal programlama yaygınlık ve 
kullanım açısından en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Sınırlı kaynakları 
verimli kullanabilmek adına tasarlanmış bir yöntemdir (Kocaoğlu, 2010). Birçok 
çeşitli alanda uygulamaları bulunmaktadır. 1942’de Kantaroviç tarafından 
ilk defa kazandırılan yöntem, Dantzig’in 1947’de “Simpleks Yöntemi” 
algoritmasını keşfetmesiyle gelişim göstermiştir. Sonrasında çeşitli bilim 
insanlarının uğraşları sonucu geliştirilmiş ve daha çok tanıtılmaya başlanmıştır. 

En iyi algoritmalar ve üst düzey bilgisayarlarda çözümlenmek üzere 
problem türetimi yapılır. Problem zorlaştıkça doğrusal olarak çözümü de 
zorlaşmaktadır. Zorlaşan problemlerin çözümünde ise “Simpleks Yöntemi” 
kullanılır. Doğrusal programlamada aktif olarak kullanılan dört varsayım vardır.

i. Bölünebilirlik: Karar değişkenlerinin her türlü reel değeri alabiliyor 
olması bu varsayıma uygunluğunu gösterir.

ii. Oranlılık: Karar değişkenine tanımlanan değer eğer amaç ve kısıtları 
etkiliyor ise bu varsayım geçerli sayılır. Bir başka deyişle optimum değeri 
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ararken amaç ve kararın etkileneceği durumların bulunan bütün değişkenlere 
göre doğrusal ifade edilebilmesidir.

iii. Toplanabilirlik: Karar değişkenlerine tanımlanan değerlerin hepsinin 
toplamının toplam faydayı, ayrı ayrı kullandıkları i’nci kaynakların toplanıp 
i’nci kaynak kullanımını vermesiyle ve bu durumun tüm kaynaklar için 
sağlanabilmesiyle geçerli sayılan bir varsayımdır.

iv. Belirlilik: Kısaca tüm parametrelerin sayısal değerinin bilinmesidir.

3.2.2.	IBM	ILOG	CPLEX	

IBM ILOG CPLEX Bileşen kitaplıklarını açıklayan ve doğrusal olarak 
çözümleyen C, C++, Java ve Python kitaplıklarından faydalanan bir optimizasyon 
problemi çözme programıdır. Çoğunlukla doğrusal olarak çözümleme yapan bu 
program, doğrusal bir işlev veya dışbükey ikinci dereceden bir işlev olarak da 
ifade edilebilir. Programda kurulacak olan modelin değişkenleri sürekli veya 
kısıtlı olabilirler. Örnek bir kısıtlandırma olarak sadece tamsayılı olarak esas 
almayı gösterebiliriz. Problemi çözmek adına standartlar dahilinde bir modele 
indirgeyerek programa tanımlanır ise program problemin iyileştirmesini 
gerçekleştirir. Windows da cplex.exe UNIX’te ise cplex olarak dosya adı alır. 
Kitaplıklar belirtilen dosyalarda muhafaza edilir. CPLEX’de herhangi kütüphane 
komutu geriye kalan bütün kitaplıkları işlem yapmaya çağırabilir. Bu çağırma 
işlemi esnasında kullanılan durumlar C diline atıfta bulunurlar (Manual, 1987).

4. Vaka Çalışması

4.1.Veri	Toplama

Araştırmada yer alan bu bölümün içeriğinde öncelikle hayvanlar hakkında 
veriler toplanmıştır. Hayvanlardan verilerin toplanması esnasında ölçme 
yöntemlerinden olan tartım ve işletme kayıtlarından faydalanılmıştır. Daha 
sonraki aşamada ise hayvanlar hakkında toplanılan veriler tablo haline MS 
Excel uygulamasında tablo haline getirilmiştir. 

4.1.1.	Hayvanlardan	Toplanan	Veriler	ile	Tablo	Oluşturulması

İşletmede bulunan kayıtlardan ve ölçümlerle veriler toplanmıştır. Bu işlem 
esnasında hayvanların ırk verileri de ele alınmıştır fakat projede homojen besi 
çiftliği varsayımı ele alınarak hareket edileceği için sınıflandırma işleminde 
kullanılmamıştır.  Çizelge 9’da elde edilen veriler sunulmuştur. Çiftlikte 
hayvanların serbest olarak dolaştığı altı farklı bölüm vardır. Bu bölümlere padok 
denilmektedir.
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Çizelge 9. Elde Edilen Veriler

No Ağırlık 
Yaş
Ay

Padok No Ağırlık
Yaş
Ay

Padok No Ağırlık Yaş Padok

1 604 kg 24 1 32 507 kg 13 3 63 396 kg 11 5

2 570 kg 18 1 33 498 kg 16 3 64 390 kg 11 5

3 486 kg 14 1 34 524 kg 17 3 65 240 kg 10 5

4 645 kg 24 1 35 546 kg 17 3 66 235 kg 9 5

5 396 kg 12 1 36 530 kg 15 3 67 249 kg 10 5

6 655 kg 18 1 37 280 kg 14 4 68 300 kg 11 5

7 623 kg 20 1 38 305 kg 17 4 69 338 kg 9 5

8 567 kg 18 1 39 267 kg 16 4 70 325 kg 10 5

9 530 kg 18 1 40 253 kg 17 4 71 319 kg 10 5

10 629 kg 20 1 41 320 kg 15 4 72 353 kg 10 5

11 550 kg 13 2 42 276 kg 17 4 73 222 kg 10 6

12 504 kg 14 2 43 270 kg 14 4 74 230 kg 8 6

13 547 kg 13 2 44 250 kg 14 4 75 220 kg 7 6

14 528 kg 15 2 45 320 kg 17 4 76 235 kg 7 6

15 602 kg 15 2 46 224 kg 14 4 77 224 kg 7 6

16 586 kg 18 2 47 281 kg 16 4 78 219 kg 10 6

17 610 kg 18 2 48 260 kg 16 4 79 243 kg 7 6

18 555 kg 18 2 49 352 kg 17 4 80 230 kg 10 6

19 547 kg 18 2 50 220 kg 15 4 81 248 kg 8 6

20 480 kg 13 2 51 280 kg 16 4 82 233 kg 6 6

21 485 kg 15 2 52 265 kg 15 4 83 231 kg 7 6

22 598 kg 18 2 53 260 kg 15 4 84 240 kg 7 6

23 600 kg 20 3 54 401 kg 11 5 85 229 kg 6 6

24 550 kg 18 3 55 373 kg 11 5 86 254 kg 11 6

25 570 kg 20 3 56 395 kg 11 5 87 227 kg 7 6

26 512 kg 16 3 57 239 kg 10 5 88 226 kg 5 6

27 533 kg 18 3 58 272 kg 11 5 89 230 kg 6 6

28 528 kg 18 3 59 378 kg 10 5 90 260 kg 6 6

29 552 kg 17 3 60 405 kg 11 5 91 239 kg 6 6

30 547 kg 14 3 61 244 kg 10 5 92 220 kg 5 6

31 539 kg 16 3 62 385 kg 10 5
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4.1.2.	Kümeleme	Analizi

Kümeleme sonucunda hayvanlar dört kümeye ayrılmıştır. Her bir kümede 
bulunan hayvanların Çizelge 9’da belirtilen numaralarına göre atanma durumları 
Çizelge 10’da verilmiştir. Bu bilgiler veteriner hekim görüşmesinde her bir 
küme için ideal besin ihtiyaçlarının belirlenmesi için kullanılmıştır. 

Çizelge 10. Kümeleme Sonuçları

Küme No Küme Elemanları
1. Küme 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25

2. Küme
5, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 86

3. Küme 3, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

4. Küme
57, 61, 64, 65, 66, 67, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
87, 88, 89, 90, 91, 92

4.2.	İkincil	Veri	Toplama

Bu bölüm içerisinde kümeleme analiziyle elde edilen kümelere uygun 
günlük alınması gereken besin değeri hakkında alanında uzman veteriner 
hekimler ile görüşülerek veriler toplanmıştır. Ardından matematiksel modeli 
kurulmuş olup CPLEX ile çözümlenmiştir. 

4.2.1.	Veteriner	Hekim	Görüşmesi	

Veteriner hekim görüşmesi kümelemenin ardından belirlenen gruplar için 
günlük yemlerden alması gereken besin değeri aralıklarının belirlenmesi adına 
büyük önem arz etmektedir. Aşağıda her bir grup için ihtiyaç duyulan yem 
karmaları verilmiştir.

i. Birinci Küme İçin Besleme Programı Aralığı
Veteriner hekim danışmanlığından elde edilen bilgiler doğrultusunda, birinci 

kümede yer alan hayvanların günde 15 kg yem tüketmeleri gerekmektedir. Aynı 
zamanda yem karışımlarının minimum %44’ü mısır silajı, %9’u saman, %13’ü 
çiğit, %22’si arpa ezmesi ve %9’u da yer fıstığı çalısından oluşmak zorundadır. 
Bu kümedeki hayvanların yaş ortalamaları 19,33 ay, ağırlık ortalamaları 593,93 
kg olarak bulunmuştur. Çizelge 11’de bu grup için gerekli olan minimum besin 
öğesi gerekleri verilmiştir.

ii. İkinci Küme İçin Besleme Programı Aralığı 
İkinci küme hayvanların günde 8 kg yem tüketmesi gerekmektedir. Aynı 

zamanda yem karışımlarının minimum %32’si mısır silajı, %15’i saman, %17’si 
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çiğit, %8’i arpa ezmesi ve %16’sı da yer fıstığı çalısından oluşmak zorundadır. 
Bu kümedeki hayvanların yaş ortalaması 13,25 ay ve ağırlık ortalaması 311,65 
kg’dır. Çizelge 12’de bu grup için gerekli olan minimum besin öğesi gerekleri 
verilmiştir.

iii. Üçüncü Küme İçin Besleme Programı Aralığı
Üçüncü küme hayvanların günde 13 kg yem tüketmesi gerekir. Aynı 

zamanda yem karışımlarının minimum %42’si mısır silajı, %15’i saman, %14’ü 
çiğit, %19’u arpa ezmesi ve %10’u da yer fıstığı çalısından oluşmak zorundadır. 
Bu kümedeki hayvanların yaş ortalaması 15,35 ay ve ağırlık ortalaması 526,4 
kg’dır. Çizelge 13’te bu grup için gerekli olan minimum besin öğesi gerekleri 
verilmiştir.

iv. Dördüncü Küme İçin Besleme Programı Aralığı
Dördüncü küme hayvanların günde 6 kg yem tüketmesi gerekmektedir. 

Aynı zamanda yem karışımlarının minimum %25’i mısır silajı, %18’i saman, 
%19’u çiğit, %5’i arpa ezmesi ve %18’i de yer fıstığı çalısından oluşmak 
zorundadır. Bu kümedeki hayvanların yaş ortalaması 7,8 ay ve ağırlık ortalaması 
240,12 kg’dır. Çizelge 14’te bu grup için gerekli olan minimum besin öğesi 
gerekleri verilmiştir.

Çizelge 11. Birinci küme hayvanlarının günlük minimum besin gereklilikleri

Enerji miktarı 26.4 Mcal Kalsiyum miktarı 29.6 Gram
Protein miktarı 1220.4 Gram Fosfor miktarı 31.9 Gram
Yıkılabilir protein 908.7 Gram Sodyum miktarı 1.2 Gram
Baypas protein 314.7 Gram Potasyum miktarı 108.5 Gram
Selüloz miktarı 2009.9 Gram Kükürt miktarı 17.8 Gram
Ham yağ miktarı 508.4 Gram Klor miktarı 15.5 Gram
Ham kül miktarı 468.2 Gram   

Çizelge 12. İkinci küme hayvanlarının günlük minimum besin gereklilikleri

Enerji miktarı 14.8 Mcal Kalsiyum miktarı 24.9 Gram
Protein miktarı 797.2 Gram Fosfor miktarı 18.7 Gram
Yıkılabilir protein 577.9 Gram Sodyum miktarı 0.8 Gram
Baypas protein 219.4 Gram Potasyum miktarı 79.2 Gram
Selüloz miktarı 1585.3 Gram Kükürt miktarı 11.6 Gram
Ham yağ miktarı 385.4 Gram Klor miktarı 7.6 Gram
Ham kül miktarı 329.4 Gram   
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Çizelge 13. Üçüncü küme hayvanlarının günlük minimum besin gereklilikleri

Enerji miktarı 23.6 Mcal Kalsiyum miktarı 27 Gram
Protein miktarı 1115.1 Gram Fosfor miktarı 28.9 Gram
Yıkılabilir protein 824.6 Gram Sodyum miktarı 1.1 Gram
Baypas protein 290.6 Gram Potasyum miktarı 98.5 Gram
Selüloz miktarı 1849.2 Gram Kükürt miktarı 16.1 Gram
Ham yağ miktarı 482.9 Gram Klor miktarı 14 Gram
Ham kül miktarı 422.1 Gram   

Çizelge 14. Dördüncü küme hayvanlarının günlük  
minimum besin gereklilikleri

Enerji miktarı 11.7 Mcal Kalsiyum miktarı 22 Gram
Protein miktarı 660.3 Gram Fosfor miktarı 14.9 Gram
Yıkılabilir protein 472.9 Gram Sodyum miktarı 0.6 Gram
Baypas protein 182.5 Gram Potasyum miktarı 67.4 Gram
Selüloz miktarı 1357 Gram Kükürt miktarı 9.7 Gram
Ham yağ miktarı 316.8 Gram Klor miktarı 10.2 Gram
Ham kül miktarı 279 Gram   

4.3.	 Modelin	 Kurulması	 ve	 Optimum	 Beslenme	 Programının	 Elde	
Edilmesi	

Problemin matematiksel modeli minimum maliyeti amaçlayan ve veteriner 
hekim görüşleri doğrultusunda günlük alınması gereken besin ihtiyacından az 
olmamak koşuluyla her bir küme için en uygun yem karmasını bulmak üzerine 
kurgulanmıştır.

Modelde kullanılan indisler i=1..4 olmak üzere küme sayısı, j=1..5 olmak 
üzere işletmede kullanılan farklı yem çeşitlerinin sayısı ve k=1..13 olmak üzere 
yem karmasının sunmuş olduğu besin öğeleri çeşididir. Karar değişkenleri 
i kümesi için j yem türünden karışımda ne kadar olacağını belirten xij’dir. 
i kümesinde bulunan hayvanlar için gerekli duyulan minimum k besin öğesi 
değeri mBDik matrisi ile verilmiştir. i kümesinde bulunan hayvanlar için gerekli 
duyulan minimum j yemi karması mYKij matrisi ile verilmiştir. Her bir yemin 
maliyeti cj matrisinde verilmiştir. Her bir yemin besin içerdiği besin değerleri 
YBDjk matrisinde verilmiştir. Bu bilgiler ışığında oluşturulan doğrusal model 
aşağıdaki gibidir.
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min * ,j iji j
z c x=å å                      i = 1. . 4; j = 1. . 5 (1)

s.t.

x i j ≥  mYK i j,                                                  1..4, 1..5i j= ="  (2)

1..4, 1..13* , 1..5;jk ij ik i kj
YBD x mBD j = =³ = "å  (3)

1..4, 1..131, 1..5;jk i kj
x j = == = "å  (4)

1..4, 1..50ij i jx = =³ "
 (5)

Bu modelde denklem (1) en düşük maliyetli yem karmasını hedefleyen 
amaç fonksiyonunu, (2) nolu denklem her bir kümedeki hayvanlara her bir yem 
çeşidinden yem karmasında olması gereken en az oranı, denklem (3) her bir 
kümedeki hayvanlara her bir besin öğesinden günlük alınması gereken minimum 
tutarı, denklem (4) her kümedeki hayvanlara verilen yem karmasının toplamının 
1 olması gerektiğini ve son olarak denklem (5) karar değişkeninin sıfır veya 
sıfırdan büyük olması gerektiğini temsilen oluşturulmuştur. Modelin çözümü 
sonucunda Çizelge 15’deki değerler elde edilmiştir. 

Çizelge 15. Doğrusal model sonucu her bir küme için belirlenen yem karması

Küme Mısır Silajı Saman Çiğit Arpa Ezmesi Yer Fıstığı Çalısı

1. Küme %44 %9 %14.269 %22 %10.731

2. Küme %32 %15 %24.038 %8 %20.962

3. Küme %42 %10 %16.544 %19 %12.456

4. Küme %25 %19.144 %25,412 %5 %25,444

5.Sonuçlar

Model sonucunda elde edilen karar değişkeni her bir yem çeşidinden 
alınması gereken yüzdelik oranları belirtmektedir. Bu değerler her bir hayvan 
grubunun günde alması gereken yem miktarı (kilogram) ile çarpılarak her 
bir grubun belirli yem çeşidinden ne kadar alması gerektiği hesaplanmıştır. 
Genellikle bir besi hayvanının günde alması gereken yem miktarı canlı 
ağırlığının %2.5’idir. Bu nedenle;
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i. Birinci kümede bulunan bir hayvanın günde 15 kg yem alması 
gerekmektedir. Birinci kümede on beş hayvan bulunduğundan günde toplam 
225 kg yem karması yapılmalıdır. Modelden alınan sonuçlar doğrultusunda, bu 
karmanın 99 kg’si mısır silajı, 20.25 kg’si saman, 32.10 kg’si çiğit, 49.5 kg’si 
arpa ezmesi ve 24.15 kg’si ise yer fıstığı çalısı olmalıdır. 

ii. İkinci kümede bulunan bir hayvanın günde 8 kg yem alması 
gerekmektedir. Bu kümede otuz iki hayvan bulunduğundan günde toplam 256 
kg yem karması yapılmalıdır. Modelden alınan sonuçlar doğrultusunda, bu 
karmanın 81.92 kg’si mısır silajı, 38.4 kg’si saman, 61,54 kg’si çiğit, 20.48 kg’si 
arpa ezmesi ve 53.66 kg’si ise yer fıstığı çalısı olmalıdır. 

iii. Üçüncü kümede bulunan bir hayvanın günde 13 kg yem alması 
gerekmektedir. Bu kümede yirmi hayvan bulunduğundan günde toplam 260 
kg yem karması yapılmalıdır. Modelden alınan sonuçlar doğrultusunda, bu 
karmanın 109.2 kg’si mısır silajı, 26 kg’si saman, 43.01 kg’si çiğit, 49.4 kg’si 
arpa ezmesi ve 32.39 kg’si ise yer fıstığı çalısı olmalıdır. 

iv. Son kümede bulunan bir hayvanın günde 6 kg yem alması gerekmektedir. 
Bu grupta yirmi beş hayvan bulunduğundan günde toplam 150 kg yem karması 
yapılmalıdır. Modelden alınan sonuçlar doğrultusunda, bu karmanın 37.5 kg’si 
mısır silajı, 28.72 kg’si saman, 38.12 kg’si çiğit, 7.5 kg’si arpa ezmesi ve 38.16 
kg’si ise yer fıstığı çalısı olmalıdır. 

6. Tartışma, Yorumlar ve Öneriler

Çalışmada bulunan sonuçlar neticesinde birinci küme için günde 358.185  
yem rasyon maliyeti bulunmuştur. İkinci küme için günde 411.14  yem rasyon 
maliyeti bulunmuştur. Üçüncü küme için günde 415.766  yem rasyon maliyeti 
bulunmuştur. Son küme için günde 239.115  yem rasyon maliyeti bulunmuştur. 
Bu da toplamda işletme için günde 1424.20  yem karma bedeli anlamına 
gelmektedir. İlk bakıldığında pahalı görülen bu miktarın günde fazladan 0,200 
kg canlı hayvan ağırlık artışı sağlaması durumunda işletme 92 hayvanda günde 
700-750  arası bir kâr elde edecektir. Bu modelin kurulması ve çözümü esnasında 
problem yaratabilecek durum yem miktarlarının rasyonda bulunması gereken 
asgari miktarlarının belirlenmemesidir. Çünkü bu durumda program minimum 
maliyetle ihtiyaçları karşılamak adına bazı yem çeşitlerini rasyona hiç dahil 
etmemektedir. Böylece hayvanların almaları gereken günlük kaba yem, kesif 
yem oranları sağlanamamakta ve ihtiyaçlarını karşılayacak minimum maliyetli 
rasyon yanlış üretilmektedir. Çalışma geniş bir kitleye hitap edilecek bir şekilde 
yapılmak istense de bu hedefine ulaşamamıştır. Bunun başlıca nedenleri arasında 
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ise farklı işletmelerin farklı yem çeşitlerinden yararlanabilmesi gelmektedir. 
Ayrıca aynı yem çeşitlerinden yararlanmakta olsalar dahi yemlerin besin değeri 
içerikleri hasat biçimi, hasat vakti, tohum yapısı, ekildikleri toprağın içerdiği 
elementler vb. özelliklerden dolayı farklılık gösterebilmektedir. Aynı şekilde 
hayvanlarda da günlük ihtiyaçlar ırk bazında değişiklikler gösterebilmektedir. 
Bu durumu ortadan kaldırmak adına bu çalışmada bütün hayvanların aynı ırka 
mensup olduğu varsayımı ile yaklaşılmıştır. Çalışmanın istenilen sonuçları elde 
etmesiyle beraber geliştirilmesinin yolu açılmıştır. Daha sonraki aşamalarda ırk 
faktörünü veya başka faktörleri de modele dahil ederek sınıflandırmayı daha da 
özelleştirerek işletmelere daha çok fayda sağlayacak hale getirilmesi üzerinde 
odaklanılmaktadır. Bu çalışmanın etkileşiminde farklı yem gruplarının, hayvan 
ırklarının dahil edildiği bir rasyon hazırlama programı uygulaması tasarlanarak 
ticari bir girişim oluşturulabilir.

Kaynaklar

Akar, Ş. (2017). Besicilik işletmelerinde maliyet muhasebesi 
uygulaması (Master’s thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Dellal, İ., Ege, H., & Tan, S. (2001). Türkiye’de Mısır Arz Talep ve Dış 
Ticareti. Türk-KOOP EKİN, 5(16), 64-69.

Yaylak, E., & Alçiçek, A. (2003). Sığır besiciliğinde ucuz bir kaba yem 
kaynağı: Mısır Silajı. Hayvansal Üretim, 44(2).

Fidan, M. S., Bölek, Y., Oğlakçı, M., & Bardak, A. (2009). Pamukta 
Gossypol. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 12(1), 93-101.

[5] Koç, F., Şamlı, H.E., & Coşkuntuna, L. (2021). Farklı Yem İşleme 
Teknolojilerinin Arpanın (Hordeum vulgare L.) Kimyasal, Mikrobiyolojik ve 
Mikroskopik Özellikleri Üzerine Etkileri. Journal of the Institute of Science and 
Technology, 11(3), 2446-2455.

Erdem, İ. (2018). Kasaplık sığırlar için ideal yem formülasyonlarının 
belirlenmesi (Master’s thesis, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü).

Gülsün, B., & Pınar, M. İ. Ç. (2018). Rasyon Hazırlamada Temel Yem 
Miktarlarının Ekonomik Olarak Belirlenmesi İçin Çok Amaçlı Programlama 
Yaklaşımı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri 
Dergisi, 7(2), 634-648.

Gökçe, G., Goncu, S., & Bozkurt, S. (2020). Endüstri 4.0 ve 
Hayvancılık. Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi, 2(3), 
21-26.



DOĞRUSAL PROGRAMLAMAYLA SIĞIR ÇİFTLİKLERİNDE YEM KARIŞIM  . . .     61

Akın, Y. K. (2008). Veri madenciliğinde kümeleme algoritmaları ve 
kümeleme analizi (Doctoral dissertation, Marmara Universitesi (Turkey)).

İşler, Y., & Narin, A. (2012). WEKA yazılımında k-ortalama algoritması 
kullanılarak konjestif kalp yetmezliği hastalarının teşhisi. Teknik Bilimler 
Dergisi, 2(2), 21-29.

Lesh, R. A., & Doerr, H. M. (2003). Beyond constructivism: Models and 
modeling perspectives on mathematics problem solving, learning, and teaching. 
Routledge.

Lingefjärd, T. (2006). Faces of mathematical modeling. ZDM, 38(2), 
96-112.

Pollak, H. O. (1979). The interaction between mathematics and other 
school subjects. New trends in mathematics teaching IV, 232-248.

Kapur, J. N. (1982). The art of teaching the art of mathematical 
modelling. International Journal of Mathematical Education in Science and 
Technology, 13(2), 185-192.

Schoenfeld, A. H. (2014). Mathematical problem solving. Elsevier.
Hıdıroğlu, A. G. Ç., & Güzel, E. B. (2013). Matematiksel modelleme 

sürecini açıklayan farklı yaklaşımlar. Bartın University Journal of Faculty of 
Education, 2(1), 127-145.

Kocaoğlu, M. (2010). Bir Akaryakıt Dağıtım Dizgesinin Ulaştırma 
Giderinin Doğrusal Programlama Yoluyla En Aza İndirgenmesi. Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi.

Manual, C. U. S. (1987). IBM ILOG CPLEX optimization 
studio. Version, 12(1987-2018), 1.





63

B Ö L Ü M  V

GELENEKSEL TARHANANIN FARKLI UN 
KATKILARI İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ

Enriching	Traditional	Tarhana	with	 
Different	Flour	Additives

Merve	SABUNCU1	&	Dilek	DÜLGER	ALTINER2	Yasemin	ŞAHAN3 
1(Doktora Öğrencisi), Bursa Uludağ Üniversitesi/  

Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, Türkiye, 
e-mail:merve-ates@outlook.com , 
ORCİD: 0000-0001-8771-0643

2(Dr. Öğr. Üyesi (Doç. Dr.), Kocaeli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Kartepe/Kocaeli,  

Türkiye, e-mail: dilek.dulger@kocaeli.edu.tr, 
ORCİD: 0000-0002-7043-2883

3(Prof. Dr.), Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,  
Gıda Mühendisliği Bölümü, Görükle/Bursa, Türkiye,  

e-mail: yasemins@uludag.edu.tr, 
ORCİD: 0000-0003-3457-251X

1. Giriş

Günümüzde tüketicilerin dengeli beslenmeye ve sağlıklı bir hayat 
sürmeye yönelik eğilimleri her geçen gün artmaktadır. Bu eğilimden 
dolayı gıda sektörü ürettiği ve geliştirdiği ürünlerin daha sağlıklı 

olması amacıyla birçok Ar-ge çalışması yapmaktadır. Bu çalışmalardaki temel 
yaklaşım, fonksiyonel özellikler kazandırmak amacıyla içeriği zenginleştirilmiş 
olmasının yanında duyusal özellikler bakımından da tüketiciyi tatmin edecek 
gıdaların üretilmesidir.

Son dönemde tüketicilerin sağlıklı beslenme bilincinin gelişerek, gıdayı 
sadece besleyici özelliğinden dolayı kullanmak yerine sağlık üzerine çeşitli 
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faydalar sağlamasını istemesi, fonksiyonel gıdalara olan ilgiyi giderek arttırmıştır 
(Meral ve Doğan, 2009). Fonksiyonel gıda üretilmesi amacıyla gıdalardaki besin 
öğelerinin arttırıldığı çalışmalar zenginleştirme, güçlendirme ve yerine koyma 
adı altında 3 grup altında toplanmıştır (Özer ve Güner, 2008). Zenginleştirme, 
fonksiyonel gıda üretim teknolojisinde sıklıkla kullanılan bir kavramdır. Bu 
kavram gıdada doğal olarak bulunan veya bulunmayan bir besin elementinin 
uygulanan işlemler sonucunda kaybedilen kısmının veya daha fazlasının yerine 
koyulması olarak açıklanmaktadır. Gıda zenginleştirme çalışmalarındaki amaç; 
besleyici özellikler açısından bakıldığında antioksidan bileşikler, protein, yağ 
asitleri, mineral madde, vitamin ve diyet lif vb. bileşenler yönünden içeriği 
arttırılmış, tekstürel ve duyusal özellikleri geliştirilmiş¸ fonksiyonel ürünler 
elde etmektir (Mete ve Altıner, 2017). Gıda zenginleştirmede en sık kullanılan 
yöntem mikro besin kayıplarının engellenmesi yönünde olmaktadır (Aslan ve 
Köksel, 2003). Başlıca iyot ve demir gibi mineraller ile A, D ve E vitaminleri 
vb. eksikliği ile ortaya çıkan mikro besin yetersizliği tüm dünyayı etkileyen bir 
hale gelmiştir (Ohanenye ve ark., 2021). Mikro besinler; protein, karbonhidrat, 
yağ vb. makro besinler gibi günlük enerji sisteminde yer almasalar bile 
vücudumuzda gerçekleşen hayati birçok reaksiyonda yer almaktadır. Mikro 
besinlerin eksikliği ile görülen birçok rahatsızlık (anemi, guatr, tiroit vb.) 
gıdaların zenginleştirilmesi ile engellenebilirken hasta bireylerin yaşam kalitesi 
de iyileştirilmektedir (Eichler ve ark., 2019; Tam ve ark., 2020; Peña-Rosas ve 
ark., 2019; Hwalla ve ark., 2017; Bailey ve ark., 2015). 

Gıda zenginleştirme ile ilgili yapılan çalışmalarda özellikle bireylerin 
günlük hayatta sıklıkla tükettikleri gıdalar tercih edilmektedir. Bu gıdaların 
başında Türk halkının severek tükettiği hububat bazlı gıdalardan ekmek (Ceren 
ve Çağındı, 2020), erişte (Adegunwa ve ark., 2012), tarhana (İlter Erilmez, 
2021), kek (Rupasinghe ve ark., 2008), kurabiye (Göçmen ve ark., 2019), kraker 
(Altıner, Sabuncu ve Şahan 2021) yer almaktadır Yapılan araştırmalarda unlu 
mamullere vitamin, mineral ve aminoasit gibi besin öğeleri ile diyet lif gibi 
biyoaktif özelliklere sahip bileşenler eklenerek bu ürünlere birçok fonksiyonel 
özellik kazandırılabilmektedir. (Maurya ve ark., 2020; Das ve ark., 2019; 
Peña-Rosas ve ark., 2019;).  Diyet lif kullanımı aynı zamanda ürünlere tekno-
fonksiyonel özellik de (yağ tutma kapasitesi, su tutma kapasitesi, emülsifikasyon-
jel oluşturma) kazandırırken ayrıca raf ömrünün uzamasını da sağlamaktadır 
(Rahaiae ve ark., 2012). 

Tahıl ürünlerinden biri olan tarhana Orta Asya’daki eski Türk-Moğol 
boylarından günümüze kadar gelen ve çorbaların atası olarak kabul edilen 
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fermente fonksiyonel bir gıda ürünüdür (Kaya ve Seçim, 2020). Bu bölümde, 
literatür taraması ile tarhananın besleyici ve fonksiyonel özelliklerinin araştırıldığı 
çalışmalar incelenmiş ve çalışma sonuçlarının daha iyi anlaşılabilmesi için 
farklı un katkılarına ait tarhana zenginleştirme çalışmaları bir araya getirilmiştir. 
Bu sayede tarhananın sağlık ve besleyici özellikleri yanında sağlık açısından 
olumlu etkilerinin de ön plana çıkarılması amaçlanmıştır.

2. Tarhana 

Ülkemizin geleneksel gıdalarının başında gelen Tarhana; yüksek besin 
içeriğine sahip, fonksiyonel ve fermente bir gıdadır. Bölgeden bölgeye içeriği 
değişmekle birlikte genel olarak buğday unu, süt ve süt ürünleri, farklı sebzeler, 
maya ve baharatların karıştırılıp alkol ve laktik asit fermantasyonuna bırakılması, 
fermantasyon sonucunda ise hamurun genellikle kurutulup öğütülmesiyle elde 
edilmektedir. Kullanılan hammaddeye bağlı olarak protein, diyet lif, antioksidan 
bileşikler, B vitaminleri, mineraller ve elzem aminoasitlerce zengin bir kaynaktır. 
Türk gastronomisinin temel taşları arasında yer alan tarhana, geçmişte yaşanan 
göçler ve savaşlar vasıtası ile Anadolu, Orta Doğu, Macaristan ve çevresine de 
yayılmış ve severek tüketilmiştir. Ülkemizde tarhana olarak isimlendirilirken 
bu ad bölgeye göre değişiklik göstermiştir. Örneğin; Mısır-Lübnan’da kishk, 
Irak-İran ve çevresinde kushuk, Finlandiya’da talkuna, Macaristan’da tahonya, 
Yunanistan’ da trahanas ve Türkistan’da göce olarak isimlendirilmektedir 
(Şimşekli ve Doğan, 2015).

2.1.	Tarhana	üretimi	ve	tarhana	çeşitleri

Tarhana üretilirken uygun hijyen koşulları sağlanmalı, üretim ve depolama 
kısmındaki nem ve sıcaklık parametrelerine dikkat edilmelidir. Üretimdeki 
sıcaklık, nem ve süre üretilen tarhana cinsi ile bölgesine göre değişiklik 
göstermekle birlikte üretilen tarhanaların düşük nem (%10 ve altında) ve 
düşük pH (3.5-4.5) içeriğine sahip olması istenmektedir. Fermantasyon sonucu 
meydana gelen organik asitlerin pH’yı düşürmesi gıdada istenmeyen, bozucu 
etkisi olan mikroorganizmaların gelişimi engelleyen bakteriyostatik etki de 
yaratmaktadır. Böylece düşük nem içeriğinin yanı sıra bu sayede uzun süreli 
depolama yapılabilmesine olanak sağlanmış olmaktadır.

Ülkemizde genellikle evlerde üretimi gerçekleştirilen tarhananın sanayi 
ölçeğinde üretimi de oldukça fazladır. Bu sebeple tarhana üretimi ev ve sanayi 
tipi olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Şekil 1’de genel tarhana 
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üretim akışı verilmiştir (Esimek, 2010). Ev tipi üretimde kullanılan hammadde 
ve yöntemlerin bölgeden bölgeye farklılık göstermesinden dolayı standart bir 
metodu bulunmamaktadır. Sanayi tipi tarhana üretiminde ise temelde 2 metot 
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi düz	 (doğru)	 metottur. Bu metoda göre; 
ilk olarak doğranmış soğanlar ve diğer tüm malzemeler (domates ve biber 
salçası, baharatlar, tuz, buğday unu veya kırması ve su) katılarak hamur haline 
getirilir. Hazırlanan hamur ortalama 35 °C’de 5 gün boyunca fermantasyona 
bırakılır. 5 günün ardından fermente olmuş¸ hamur, 35 °C’de 28 saat boyunca 
nem miktarı %10 olacak şekilde kurutulur ve tarhana parçaları <800 mm olacak 
şekilde öğütülür. İkinci metot olan ekşi	maya	metodunda ise fermantasyonu 
hızlandırması amacıyla daha önceden fermente edilmiş¸ eksi hamur kullanılır. 
Diğer tüm malzemeler katılarak hamur elde edilerek yoğurulur ve 80 °C’de nem 
miktarı %8 olacak şekilde modern yöntemler ile kurutulur. Kurumuş¸ hamur 
parçaları <800 mm olacak şekilde öğütülür (Çakıroğlu, 2007). 

4 

 

Şekil 1: Tarhana Üretimi (Esimek, 2010) 

Tarhana genellikle buğday unu ile yapılan bir gıda olmakla birlikte 
kabuğu uzaklaştırılmış tane buğday (yarma, göce) veya kırma buğdaydan 
da hazırlanmaktadır. Bundan dolayı Tarhana TS 2282’ de tarhana 
tanımına göre; tahıl olarak buğday unu kullanılan tarhana  un tarhanası , 
buğday kırması kullanılan tarhana  göce tarhanası, buğday irmiği 
kullanılan tarhana  irmik tarhanası  ve  karışık tarhana  olmak üzere 4 
sınıfa ayrılmıştır. Bunun yanında içeriğine katılan hammaddeye göre 
kızılcık ve göçmen tarhanası ile üretim yöntemindeki farklılıklara göre 
yaş, top, cips ve toz olmak üzere ülkemizde bazıları tatlı olmakla birlikte 
50’den fazla çeşit tarhana olduğu bildirilmiştir. Ülkemizde bu kadar fazla 
çeşidin olmasındaki temel sebep birbirinden farklı malzemelerin ve 
üretim yöntemlerinin kullanılmasıdır (Yönel ve ark., 2018). Buğday 
unu/buğday kırması/irmik, domates, kırmızı ve yeşil biber, soğan, tarhana 
otu ve tuz en sık kullanılan hammaddeler olarak sıralanmaktadır 
(Soyy ğ t, 2004; Es mek, 2010). Tarhana üret m nde bölgeden bölgeye 
değişmekle birlikte buğday unu, buğday kırması, arpa ve arpa göcesi en 
sık kullanılan tahıllardır. 

Türkiye’de üretilen bazı tarhana çeşitleri incelendiğinde (Şekil 2.), üretim 
proseslerinde farklı hammaddeler bildirilmiştir. Farklı bölgelere özgü 
tarhanalar içinde kıyma (Et tarhanası-Karaman), pekmez (Üzüm 
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Tarhana genellikle buğday unu ile yapılan bir gıda olmakla birlikte 
kabuğu uzaklaştırılmış tane buğday (yarma, göce) veya kırma buğdaydan da 
hazırlanmaktadır. Bundan dolayı Tarhana TS 2282’ de tarhana tanımına göre; tahıl 
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olarak buğday unu kullanılan tarhana “un tarhanası”, buğday kırması kullanılan 
tarhana “göce tarhanası, buğday irmiği kullanılan tarhana “irmik tarhanası” 
ve “karışık tarhana” olmak üzere 4 sınıfa ayrılmıştır. Bunun yanında içeriğine 
katılan hammaddeye göre kızılcık ve göçmen tarhanası ile üretim yöntemindeki 
farklılıklara göre yaş, top, cips ve toz olmak üzere ülkemizde bazıları tatlı 
olmakla birlikte 50’den fazla çeşit tarhana olduğu bildirilmiştir. Ülkemizde bu 
kadar fazla çeşidin olmasındaki temel sebep birbirinden farklı malzemelerin 
ve üretim yöntemlerinin kullanılmasıdır (Yönel ve ark., 2018). Buğday unu/
buğday kırması/irmik, domates, kırmızı ve yeşil biber, soğan, tarhana otu ve tuz 
en sık kullanılan hammaddeler olarak sıralanmaktadır (Soyyiğit, 2004; Esimek, 
2010). Tarhana üretiminde bölgeden bölgeye değişmekle birlikte buğday unu, 
buğday kırması, arpa ve arpa göcesi en sık kullanılan tahıllardır.

Türkiye’de üretilen bazı tarhana çeşitleri incelendiğinde (Şekil 2.), üretim 
proseslerinde farklı hammaddeler bildirilmiştir. Farklı bölgelere özgü tarhanalar 
içinde kıyma (Et tarhanası-Karaman), pekmez (Üzüm tarhanası-Tokat), ekşi 
maya (Gediz Tarhanası-Gediz, çörekotu (Maraş Tarhanası-Maraş), üzüm 
şırası (Tatlı tarhana-Malatya), süzme yoğurt (Beyşehir Tarhanası-Konya), lor 
peyniri (Göçmen Tarhanası-Marmara Bölgesi), Buğday yarması, karabiber (Süt 
Tarhanası-Çanakkale) pancar (Pancarlı Tarhana-Kastamonu), vb. bileşenler 
içermektedir (Duranoğlu Erol ve Erol 2021; Yönel, Karagöz, Güllü, 2018; 
Coşkun, 2014).

Ege /Un Tarhanası Şematik 
Gösterimi Tarhana Çeşitleri

Şekil 2: Türkiye’de Üretilen Bazı Tarhana Çeşitleri
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2.2.	Tarhananın	besin	içeriği	ve	sağlık	etkileri

Tarhana içeriğinde bulunan başlıca potasyum, kalsiyum, demir, çinko, 
sodyum, bakır, magnezyum vb. makro ve mikro mineraller bakımından oldukça 
zengindir. Tarhananın yüksek kül içeriğine sahip olması mineral madde içeriğinin 
de yüksek olduğunu göstermektedir. Geleneksel tarhanada (100 g) hesaplanan 
ortalama 365 kkal enerji değeri, 73.77 g karbonhidrat, 10.81g protein, 2.98 g 
yağ ile 146 mg kalsiyum, 46.5 mg magnezyum, 1.47 mg çino ve 0.894 mg demir 
içeriğine sahiptir (Özçelik ve Özdoğan, 2015). Tarhana üretimi sırasında laktik 
asit ve maya fermantasyonu oluştuğundan ortalama protein miktarı %15 olup 
yüksek protein içeriğine sahip gıdalar arasında yer almaktadır. Ayrıca hamurunda 
kullanılan unun çeşidine bağlı olarak vitamin (B2-B6, C, D, E, K), antioksidan 
(özellikle fitik asit, glutatyon ve tokoferol vb.) ve elzem aminoasitlerce zengin 
bir kaynaktır (Bilgiçli, Elgün ve Türker, 2006). Tarhana içeriğine ve üretim 
şartlarına bağlı olmakla birlikte sağlık üzerine olumlu birçok etkiye sahiptir. 
İçeriğindeki B vitaminleri bağışıklık ve otoimmün hastalıkların engellenmesinde 
oldukça önemlidir. Hamurundaki yoğurt, ekşi maya ve tarhana üretiminde 
meydana gelen laktik asit fermantasyonu, bağırsaklarımız için oldukça faydalıdır 
(Dadalı ve Elmacı, 2021). Üretiminde kullanılan domateste bulunan likopen iyi 
bir antioksidan kaynağıdır. Göz sağlığı, cilt ve kalp hastalıkları için oldukça 
etkili bir bileşen olan likopen ayrıca kansere karşı korunmamızı sağlamaktadır. 
Ayrıca tarhanada antikarsinojenik ve antialerjik etkilere sahip olduğu bilinen 
flavonoidlerden birisi olan kuersetin de bulunmaktadır (Yıldırım ve Güzeller, 
2016). Ülkemizde üretilen geleneksel tarhanalar ile yapılan çalışmalarda 
tarhananın sağlık üzerinde birçok etkiye sahip olduğu görülmüştür. Bunlardan 
başlıcaları Şekil 3’de verilmiştir (Köten ve ark., 2019; Yıldırım ve Felek, 2014; 
Baysal, 2009; Önay, 2009).
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2.3. Tarhananın fonksiyonel ö ellikleri 
Tarhana besleyici özelliği yanında besin içeriğinin zenginliği ile iştah 
açan, sindirim sistemi düzenleyici ve bağırsak sağlığını koruyucu etkilere 
sahiptir. Bu etkiler, büyük ölçüde üretim sırasında kullanılan tahılların 
yapısındaki diyet liflerden sağlanmaktadır. İçeriğindeki çözünebilir diyet 
liflerin yüksek olması tarhanayı bifidobakterler ve probiyotik laktik asit 
bakterileri için iyi bir prebiyotik kaynağı yapmaktadır (Oğurlu, 2019).  

Fermantasyon işlemi tarhanaya probiyotik özellik kazandırmaktadır. 
Probiyotikler belirli miktarlarda alındığında bağırsak floramızın 
düzenlenmesini sağlayan ve konakçı sağlığı için birçok olumlu etkilere 
sahip olan canlı mikroorganizmalardır (Taşdemir, 2017).  
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maddelerini parçalayıp vücudumuzdan atılmasını sağlayarak kansere 
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Bu etkiler, büyük ölçüde üretim sırasında kullanılan tahılların yapısındaki 
diyet liflerden sağlanmaktadır. İçeriğindeki çözünebilir diyet liflerin yüksek 
olması tarhanayı bifidobakterler ve probiyotik laktik asit bakterileri için iyi bir 
prebiyotik kaynağı yapmaktadır (Oğurlu, 2019). 

Fermantasyon işlemi tarhanaya probiyotik özellik kazandırmaktadır. 
Probiyotikler belirli miktarlarda alındığında bağırsak floramızın düzenlenmesini 
sağlayan ve konakçı sağlığı için birçok olumlu etkilere sahip olan canlı 
mikroorganizmalardır (Taşdemir, 2017).  Bağırsaklarımızda bulunan oksidatif-
toksik bileşikler ile kanser ön maddelerini parçalayıp vücudumuzdan atılmasını 
sağlayarak kansere karşı koruyucu etki göstermektedir. Ayrıca patojen 
bakterilerin bağırsaklarımızda gelişmesini engelleyerek başta kolon kanseri 
olmak üzere birçok bağırsak kaynaklı hastalık önleyici etkisi de bulunmaktadır 
(Özçelik ve Özdoğan, 2015). 

Tarhana yapısındaki yüksek diyet lif çeşidi ve oranı ile prebiyotik, 
fermantasyon işlemi ile de probiyotik etkiye sahiptir. Bu iki etkiye sahip 
olan gıdalara ise “simbiyotik gıdalar” adı verilmektedir. Simbiyotik gıdaların 
arasında en önemli olanları bal, anne sütü ve fermente ürünlerdir. (Coşkun, 
2006; deVrese ve Schrezenmeir, 2008; Özden, 2013). Tarhana yüksek diyet 
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lif, B vitamini, serbest amino asit ve organik asit içeriği ile birlikte simbiyotik 
etkilerinden dolayı fonksiyonel gıdalar sınıfında yer almaktadırlar (Karacıl ve 
Acar Tek, 2013).

Yapılan çalışmalarda tahıllardaki fermantasyon işleminin, tarhanada 
bulunan kobalamin, riboflavin, niasin, pantotenik, askorbik asit ve folik asit 
gibi vitaminlerin düzeylerini belirgin şekilde arttırdığı görülmüştür (Gökmen, 
Sayaslan ve Çağlar, 2016). Dayıoğlu ve ark. (2003) yaptıkları bir araştırmada 
tarhana yapımı sırasında meydana gelen fermantasyon sürecinde laktik asit 
bakterileri tarafından parçalanan laktoz sayesinde laktoza karşı intoleransı olan 
bireyler tarafından tarhananın rahatlıkla tüketilebilir hale geldiği bildirilmiştir. 
Bunun yanı sıra fermantasyon sonucu ortaya çıkan metabolitler, tarhananın 
fonksiyonel özellikleriyle birlikte sindirilebilirlik ve biyoalınabilirliğini de 
arttırırken; tüketicinin istediği tad, koku ve aromanın oluşumu da sağlanmaktadır 
(Tamer ve ark., 2007). Böylece besin değeri yüksek, ekonomik, güvenilir ve 
lezzetli ürünler elde edilebilmektedir.

3. Geleneksel Tarhananın Farklı Un Katkıları İle Zenginleştirilmesi 

Ülkemizde tarhana ile ilgili yapılan çalışmalar daha çok geleneksel 
tarhananın besinsel içeriğinin (nem, kül, protein, antioksidan, organik asit) 
belirlenmesi ve tarhanada zenginleştirme yapılarak bu besinsel içeriğinin 
arttırılması üzerinedir. Son zamanlarda glutensiz ve vegan tarhana alternatifleri 
üretilmeye başlanarak gluten tüketemeyen, laktoz intoleransı olan ya da farklı 
beslenme biçimlerini tercih eden bireyler için de geliştirmeler yapılmaktadır 
(Ertaş ve Tuluk 2019; Göncü 2020; Gediz, 2021). 

Tarhananın zenginleştirilmesi amacıyla buğday unu ile birlikte yulaf, 
mercimek, nohut, maş fasulyesi, mısır, kinoa gibi farklı tahıl ve baklagil unları 
ile nar kabuğu, pancar tozu, kumkuat unu, badem posası gibi meyve ve sebze 
unları kullanılarak üretilen tarhanalarla ilgili çok sayıda çalışma bulunmaktadır 
(Tablo 1.). 
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Tablo 1: Tarhananın Zenginleştirilmesi Amacıyla Kullanılan Un Katkıları

Kullanılan un katkıları Kaynak

Karabuğday unu
Bilgiçli ve ark., 2009a;         
Tomar ve ark., 2020

Karabuğday unu, pirinç unu ve mısır nişastası
Buğday kepeği

Bilgiçli ve ark. 2009b
Çelik ve ark., 2010

Pirinç Unu Özmen, 2011

Keçiboynuzu unu
Çağlar ve ark., 2013; Herken ve 
Aydın, 2015

Domates çekirdeği unu Işık, 2013
Yulaf unu Kilci ve Gocmen, 2014
Kinoa unu, pirinç unu ve patates nişastası Demir, 2014
Lüpen, kinoa ve karabuğday unu Çevik, 2016
Mısır unu ve kestane unu Koca ve ark., 2017
Tam buğday unu Demir, 2018
Arpa ve yulaf unu Hassan ve ark., 2018
Nohut, mısır, fasulye, pirinç, karabuğday ve mercimek 
unu 

Ertop ve Atasoy, 2019

Fındık posası Oğurlu, 2019
Badem posası Şensoy, 2019
Pirinç, fasulye, sarı mercimek ve nohut unu Erdoğan, 2019
Börülce, nohut, yeşil mercimek ve nohut unu Önçırak, 2019

Mısır unu
Durmuş, 2015
Avcı ve ark., 2019

Kinoa unu
Kıtan, 2017
Üçok ve ark., 2019

Lüpen, nohut, kuru fasulye, karabuğday, mısır ve pirinç 
unu

Tuluk ve Ertaş, 2019

Balkabağı ve zivzik nar kabuğu unu Felek, 2019
Pirinç ve mısır kepeği Aktaş ve Akın, 2020
Mercimek unu Göncü, 2020
Çitlembik unu Kıyak, 2020
Karabuğday unu, irmik altı unu ve tam kavuzsuz arpa 
unu

Cındık, 2020

Kırmızı pancar unu Soğuksulu, 2022
Kumkuat unu İlter Erilmez, 2022
Nohut ve mercimek unu Kılıç Keskin ve ark., 2022
Maş fasulyesi unu Taşkın ve Savlak, 2022
Siyez ve kavılca buğday unu Kömürcü ve Bilgiçli, 2022
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3.1.	Tahıl	Unlarının	Kullanımı

Buğdayın bileşiminde bulunan düşük vitamin ve mineral içeriği ile 
birlikte uygulanan yanlış prosesler de (öğütme, ruşeym uzaklaştırma vb.) var 
olan besin içeriklerinin daha da azalmasına sebep olmaktadır. Ayrıca bazı 
tahılların ve bakliyatların yapısında bulunan fitik asit gibi emilim engelleyen ve 
biyoyararlılığı düşüren bileşiklerin varlığı da bazı tahılların besinsel açıdan fakir 
bir gıda olmasına sebep olmaktadır (Christou ve Twyman, 2004). Bu nedenlerle 
tarhanada kullanılan buğday unu ve buğday kırmasına alternatif, yüksek besin 
içeriğine sahip farklı tahıl unlarının kullanılarak zenginleştirilmesi literatürde en 
sık karşılaşılan çalışmalar arasında yer almaktadır. Bu çalışmalarda genel olarak 
farklı tahıl unları belirli oranlarda buğday unu ikame edilerek zenginleştirme 
yapılmış ya da buğday ununa alternatif glutensiz unlar tercih edilmiştir. 
Zenginleştirilen tarhanalar üzerinde besin değeri, antioksidan özelliği ve duyusal 
özellikleri başta olmak üzere zenginleştirmenin, fonksiyonel ürün üzerindeki 
etkileri değerlendirilmiştir. 

Kömürcü ve Bilgiçli (2022) iki farklı antik buğday olan siyez ve kavılca 
buğdayını (%0, %50 ve %100) farklı oranlarda kullanarak tarhananın besinsel 
ve fonksiyonel özelliklerini geliştirmiştir. Yaptıkları çalışma sonucunda kül 
(%0.62, 2.05, 2.81), protein (%10.43, 1.97, 12.43) ve fitik asit değerleri (283.11, 
1627.43, 1791.82 mg/100g), toplam fenol miktarı (377.82, 468.33. 615.51 g 
GAE/kg), DPPH (%12.75, 26.86, 67.00), FRAP (0.31, 2.65, 2.78 mmol TE/g) 
ve CUPRAC (8.46, 9.50, 12.95 mmol TE/kg) en düşük ticari buğday ununda 
bulunmuş bunu siyez unu izlemiştir. En yüksek değerler ise kavılca unu ile 
yapılan tarhana örneklerinde belirlenmiştir. Sonuçlara göre yapılan analizlerde 
anlamlı düzeyde fark bulunmuş ve ticari buğday unu yerine antik kavılca unu 
ardından da siyez unu kullanımı önerilmiştir. Ayrıca antik buğday unlarının 
kullanımının çorbanın kıvamını azalttığını belirtilmiştir.

Tomar ve ark. (2020) fonksiyonel bir tarhana üretimi için karabuğday unu 
kullanmışlardır. Farklı oranlarda eklenen karabuğday unu ilavesinin tarhanalardaki 
vizkozite değerlerini azalttığını ancak karabuğday unu ilave oranı arttıkça protein 
ve kül değerlerinde önemli bir artış olduğu rapor edilmiştir. Karabuğday unu 
ile yapılan tarhana örneklerinin; kül (%3.56), protein (%15.83), toplam fenol 
miktarı (14.00 mg GAE/g) ve antioksidan kapasite (DPPH:161.82 mg Teq/g) 
sonuçlarının en yüksek değeri veren örnekler olduğunu bildirmiştir. Bunun sonucu 
olarak tarhana üretiminde buğday unu yerine karabuğday unu tercih edildiğinde 
besleyicilik yönü arttırılmasının yanında çölyak hastalığına sahip bireylerin 
tüketimine uygun fonksiyonel bir ürün de elde edildiği ifade edilmiştir.
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Cındık (2020) araştırmasında, Kütahya bölgesinde sıklıkla tüketilen 
kızılcık tarhanası üretimi sürecinde buğday unu yerine çeşitli tahıl unlarının 
(karabuğday unu, irmik altı unu ve tam kavuzsuz arpa unu) kullanım 
olanaklarını hem fermantasyonlu hem de fermantasyonsuz koşullarda ayrı ayrı 
olacak şekilde üretilmiştir. İrmik altı unu ve tam kavuzsuz arpa unu kullanılarak 
fermente ve fermente olmayan şekilde üretilen tüm kızılcık tarhanalarının makro 
mineral ve çözünür-çözünmeyen diyet lif miktarlarının önemli düzeyde arttığı 
belirtilmiştir. Karabuğday unu ve irmik altı unu kullanılarak üretilen fermente 
kızılcık tarhanalarının makro mineral içeriklerinin (sodyum, magnezyum, 
potasyum, kükürt ve kalsiyum), fermantasyonsuz üretilen örneklere göre daha 
yüksek değerleri verdiği ayrıca çinko içeriğinin, karabuğday unu katkılı fermente 
kızılcık tarhanası dışındaki diğer tüm fermente kızılcık tarhana örneklerinde 
daha düşük değerler verdiği rapor edilmiştir.

Avcı ve ark. (2019) çölyak hastalığına sahip bireylerin tüketimine uygun 
alternatif bir ürün üretmek amacıyla yaptıkları çalışmada tarhana üretimi için 
mısır ununu kullanmıştır. Bu amaçla biri yoğurt diğeri ise kefir ilavesi olmak 
üzere 2 farklı tarhana çeşidi üretilmiştir. Kontrol tarhana örneği için de aynı 
şekilde buğday unu ile birlikte yoğurt ve kefir ayrı ayrı 2 farklı formülasyon 
kullanılmıştır. Tarhanaların fermantasyonu için üç farklı süre (24, 48, 72 
saat) belirlenmiş ve uygulanmıştır. Yapılan analizlerin sonucunda; mısır unu-
kefir ve mısır unu- yoğurt ilave edilerek üretilen her iki tarhana örneğinin 
antioksidan değerleri buğday unu ile üretilen tarhanalara kıyasla çok daha 
yüksek değerler vermiş, antioksidan DPPH %83.30-87.43; toplam fenol miktarı 
422-457.4 mg GAE/100g olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte yoğurt yerine 
kefir kullanımının ve fermantasyon süresinin değiştirilmesinin tarhanaların 
antioksidan özellikleri bakımından anlamlı bir fark yaratmadığı belirlenmiştir. 
Duyusal analiz sonucunda en yüksek skora sahip tarhana çeşidinin 72 saate 
fermente edilen ve yoğurt kullanılarak üretilen mısır unu bileşimine sahip 
tarhana örneği olduğu bildirilmiştir. 

Değirmencioğlu ve ark. (2016), değişen oranlarda yulaf unu ilavesiyle 
hazırlanan tarhanalarda farklı kurutma (güneşte, fırında ve mikrodalgada) 
tekniklerinin toplam fenol içeriği ve antioksidan kapasiteye olan etkisini 
incelemişlerdir. Yulaf unu eklenmiş tarhanalarda toplam fenolik madde ve 
antioksidan kapasitenin en yüksek düzeyde korunduğu yöntemin mikrodalga 
kurutma yöntemi olduğu bildirilmiştir. 

Kılcı ve Göçmen (2014), tarhananın zenginleştirilmesi amacıyla yulaf unu 
ve yulaf kırması kullanmıştır. Kontrol olarak %100 buğday unu kullanılırken, 
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buğday unu %10-40 aralığında farklı oranlarda yulaf unu ve yulaf kırması ile 
ikame edilmiştir. Araştırma sonucunda kontrol örnekleri en düşük toplam fenol 
içeriği, mineral madde, β-glukan ve diyet lif içeriğine sahipken, zenginleştirme 
oranı arttıkça besinsel değerlerde doğru orantılı olarak artış görülmüştür. Yulaf 
unu ve kırmasının ilave edilmesinin tarhana örneklerinde duyusal açıdan olumsuz 
bir etkisi olmadığı belirtilmiştir. Bu çalışma ile yulaf kırmasının yulaf unundan 
daha yüksek besinsel değerleri verdiği ve tarhananın zenginleştirilmesinde her 
ikisinin de uygun olduğu bildirilmiştir.

Bilgiçli (2009), karabuğday unu kullanarak çölyak hastalarının 
tüketebileceği glutensiz tarhana üretimi gerçekleştirmiştir. Buğday unu ile 
üretilen tarhana kontrol örneği olurken, buğday unu yerine birinci tarhana 
içeriğine; %40 kara buğday unu, %30 pirinç unu ve %30 mısır nişastası koyarken 
ikinci tarhana içeriğine; %60 kara buğday unu, %20 pirinç unu ve %20 mısır 
nişastasını kullanmıştır. Karabuğday oranı yüksek olan formülasyonda K, Mg, 
P, kül ve yağ içeriğinde önemli miktarda artış olduğu rapor edilmiştir. Ancak 
artan karabuğday unu tarhanaların parlaklıklarının olumsuz etkilerken duyusal 
analiz sonucunda panelistler tarafından %40 karabuğday unu olan tarhananın 
tercih edildiği bildirilmiştir. 

Demir (2018) tam buğday unu kullanımının geleneksel tarhananın besinsel 
özelliklerine olan katkısını incelediği çalışmada 5 farklı oranda (%0 ile %100 
aralığında) tam buğday ununu kullanarak tarhana üretimi yapmıştır. Kimyasal 
özellikleri incelediğinde tam buğday unu oranı arttıkça tarhanaların yağ, kül, 
protein, fitik asit ve toplam fenol miktarının arttığını tespit etmiştir. Çalışma 
sonucunda tarhanaların zenginleştirilmesi amacıyla tam buğday ununun, rafine 
buğday ununa göre iyi bir alternatif olduğu ve duyusal analizde %50 tam buğday 
unu içeriğine sahip tarhanaların en iyi sonucu verdiği belirtilmiştir. 

3.2.	Baklagil	Unlarının	Kullanımı

Baklagiller Latince “lagumen” den gelen ve Leguminaseae veya  
Fabaceae familyası bitkilerinin tohumları ile meyveleridir. Bunların başlıcaları 
yonca, alfaalfa, acı bakla, bezelye, soya fasülyesi, fasülye, nohut, bakla ve 
mercimek gibi bitkileridir (Salunke ve Kadam, 1989; McCrory ve ark., 2010). 
En eski uygarlıklardan beri insanoğlu tarafından tüketilen, iyi protein kaynağı 
olan baklagiller aynı zamanda makro (karbonhidrat, yağ vb.) ve mikro besin 
(vitamin, mineral, aminoasitler, antioksidan bileşik vb.) içeriği bakımından da 
oldukça zengindir (Lopez ve ark., 2006). Sağlığa olumlu etkilerinin yanı sıra 
uygun fiyatlı oluşu baklagillerin günlük beslenmemizde sıklıkla yer almasını 
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sağlamıştır. Bu sebeple zenginleştirme ile ilgili yapılan çalışmalarda bakliyat 
ve unları sıklıkla tercih edilmiştir. Çalışmalarda glutensiz ürün geliştirilmesinin 
yanı sıra baklagillerin sahip olduğu yüksek aminoasit, mineral ve protein içeriği 
de ürünlerin besin değerinin artması sağlanmıştır. 

Taşkın ve Savlak (2022), çölyak hastalığına sahip bireyler için tüketime 
hazır instant glutensiz hazır tarhana çorbası üretimi gerçekleştirmiştir. Bunun 
için tarhana formülasyonuna pirinç unu ile birlikte belirli oranlarda maş fasulyesi 
unu eklenmiş ve fermantasyonun ardından valsli kurutucuda kurutulmuştur. 
Elde edilen çorba tozlarının ortalama %21.90 protein, %3.44 toplam diyet 
lif içeriğine sahip olması ve tarhanaların toplam fenolik madde miktarının 
(2.57- 3.64 mg GAE/g) ile antioksidan kapasitelerinin (FRAP; 26.02-42.88 
μmolFe(II)/g ve DPPH; 6.28-9.96 μmolTE/g) olduğu rapor edilmiştir. Çalışma 
sonucunda çölyak hastalarının tüketebileceği tüketime hazır ve besinsel değeri 
yüksek bir fonksiyonel ürün geliştirildiği bildirilmiştir.

Göncü (2020), tarhana üretiminde kullanılan buğday ununa ikame edilmek 
üzere kırmızı, yeşil, sarı mercimek unları ve yoğurt yerine de boza kullanmıştır. 
Böylece gluten alerjisi olan çölyak hastalarına, buğday alerjisi olanlara, laktoz 
intoleransı olanlara veya vegan tarzı beslenmeyi tercih eden bireylere yönelik 
fonksiyonel bir tarhana üretimi gerçekleştirmiştir. Fermantasyon aşamasında 
boza kullanımının asitlik derecesinin, bazı amino asitlerin (arginin, aspartikasit, 
histidin vb.), toplam fenolik madde miktarı, antioksidan kapasitesi ile renklerde 
a* ve b* değerlerinde yükseliş olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte buğday unu 
yerine mercimek unu kullanımının protein, B vitaminleri, bazı aminoasitlerin, 
toplam fenol miktarı ve antioksidan kapasite başta olmak üzere yapılan diğer 
tüm analizlerde anlamlı artışlar meydana getirdiği ifade edilmiştir.

Kıtan (2017), buğday unu yerine, son yıllarda ülkemizde yeni yeni 
tanınmaya ve kullanılmaya başlayan kinoa unu kullanılarak tarhana 
üretimi yapılmıştır. Üretilen tarhanalarda kinoa unu miktarı arttıkça amino 
asit içeriklerinin yükseldiği ve en yüksek değerlerin %100 kinoa içeren 
zenginleştirilmiş tarhanada bulunduğu bildirilmiştir (p<0.05). 

Çevik (2016) tarhananın fonksiyonel ve besinsel özelliklerini geliştirmek 
amacıyla lüpen, kinoa ve karabuğday unlarını farklı ikame oranlarında (%0- 
40) kullanarak üretim yapmıştır. Yapılan çalışma sonucunda kinoa unu katkılı 
tarhanaların toplam fenol miktarı, demir ve potasyum içeriğinin diğer unlarla 
üretilen tarhana örneklerine göre daha çok arttırdığı ve çorbaların viskozitesinin 
kinoa unlu tarhanalarda en yüksek değerlerde olduğunu bulmuştur. Lüpen 
unu katkısının tarhanaların; protein, kül, demir, kalsiyum ve çinko içeriğini 
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yükselttiğini belirtilmiştir. Karabuğday unu katkılı tarhana örneklerinin kül, 
fitik asit, magnezyum, fosfor ve antioksidan kapasitenin diğer unlarla üretilen 
tarhanalara kıyasla daha fazla arttığı bildirilmiştir. 

Özmen (2011) pirinç unu ile birlikte bezelye, mercimek ve nohut unu 
kullanarak üç farklı formülasyonda hazırlanan glutensiz tarhana örneklerine 
ait bazı fizikokimyasal, kalite ve besin içeriği özellikleri incelemiştir. 
Zenginleştirilen tarhana örneklerinin protein, antioksidan kapasitesi, toplam 
fenolik madde, tiamin, riboflavin ve besinsel lif miktarlarının kullanılan tüm 
bakliyat unlarının ilavesi ile anlamlı düzeyde artış gösterdiği rapor edilmiştir.

3.3.	Meyve	ve	sebze	unlarının	kullanımı

Meyve ve sebzeler yapısında başlıca vitaminler, mineraller ile antioksidan, 
polifenol, karotenoid ve flavonoidler gibi çeşitli biyoaktif bileşikleri 
barındırmaktadır (Hernandez ve ark., 2019). Yüksek diyet lif (selüloz, 
hemiselüloz, lignin, pektin vb.) bileşenleri sayesinde insan sindirim sisteminde 
birçok olumlu etkiye sahiptir. Ayrıca diyet liflerin bağırsak mikroflorasının 
oluşumu, kan şekeri seviyesini düzenleme, diyabet, kalp hastalıkları ve kolon 
kanseri riskini azaltma gibi birçok olumlu etkisi bulunmaktadır (Dülger ve 
Şahan, 2011; Aleixandre ve Miguel, 2016; Holscher, 2017; Bulantekin ve ark., 
2020; Rezende ve ark., 2021; Dülger ve Şahan, 2021). 

Günümüzde değişen beslenme trendleri ve bireylerin lezzet beklentilerindeki 
değişim meyve ve sebze tüketiminin azalmasına sebep olmaktadır. Meyve 
ve sebze tüketiminin artırılması amacıyla farklı alternatifler araştırılmaya 
başlanmıştır. Günlük beslenmemizde tüketmeyi tercih etmeyeceğimiz meyve 
ve sebzelerin, sıklıkla tükettiğimiz gıdaların (unlu mamuller, süt ürünleri 
vb.) içeriğine eklenmesi bu yöntemlerden birisidir. Bu amaçla meyve-sebze 
ekstraktları (Çağlar, 2019; Akan ve Ocak 2021) ve tozları (İlter, 2022; Soğuksulu, 
2022) araştırmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Diğer yandan bu içerikler düşük 
besin değerine sahip gıdalara eklenerek o gıdanın daha besleyici ve fonksiyonel 
özelliklere sahip olması da sağlanmaktadır. 

İlter (2022), kumkuat unu ile zenginleştirilmiş tarhanalarda, kumkuat 
unu katkı oranının artması ile toplam fenolik içeriği, antioksidan kapasite ve 
bunların biyoalınabilirlik değerlerinde artış tespit edildiğini bildirmiştir. Ayrıca 
tarhana örnekleri K (2328.40-3469.03 mg/kg) açısından zengin bulunmuş¸ olup, 
bunu sırasıyla Na, Ca, P, Mg, Fe ve Zn izlediği ifade edilmiştir.

Soğuksulu (2022), kırmızı pancar tozu ile ürettiği vegan tarhanaların 
antioksidan kapasite sonuçları 1,46-2,28 μM TE/g TA ve toplam diyet lif 
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değerleri %1,47-5,01 aralığında tespit edilmiştir. Ürünlerin duyusal analiz 
sonuçlarına göre, %1 kırmızı pancar tozlu salçalı vegan tarhananın en yüksek 
duyusal beğeni puanı aldığı bildirilmiştir.

Kıyak (2020), çitlembik unu ilave ederek ürettiği tarhanaların, 
fermantasyon ile birlikte probiyotik etki ve antioksidan özelliğinin sinerjistik 
etkisi sonucu biyoyararlılığın arttığı bildirilmiştir.

Felek (2019), bal kabağı ve nar kabuğu unlarının tarhananın 
fizikokimyasal, antioksidan ve duyusal parametreleri üzerindeki etkisini 
araştırmıştır. Bu amaçla dondurarak kurutma metodu ile üretilen bal kabağı 
unu ile nar kabukları öğütülüp işlem görmeden belirli oranlarda tarhana 
formülasyonunda kullanmıştır. Bal kabağı ve nar kabuğu unları tarhanaların 
kimyasal bileşimi (protein, pH, rutubet, kül), toplam karotenoid, antioksidan 
kapasite ve toplam diyet lif özelliklerini önemli ölçüde etkilediği bildirilmiştir. 
Çalışma sonucunda %41 oranında bal kabağı eklenen tarhana örneğinde toplam 
karotenoid içeriğinin kontrol örneklerine kıyasla yaklaşık 10 kat; %10 oranında 
nar kabuğu eklenen tarhana örneğinde ise yaklaşık 7 kat arttığı bildirişmiştir. 
Böylelikle her iki un katkısının karotenoid açısından fakir gıdaların 
zenginleştirmesi amacı ile kullanımına elverişli olduğu bildirilmiştir.

Şensoy (2019) geleneksel olarak üretilen tarhanaların duyusal ve besleyici 
özelliklerinin zenginleştirilmesini hedefledikleri çalışmada, soğuk pres yöntemi 
kullanarak ürettiği yağı azaltılmış öğütülmüş badem ununu farklı oranlarda (%0-
30) tarhana formülasyonuna eklemiştir. Üretilen zenginleştirilmiş tarhanaların 
pH (4.76-5.12), titrasyon asitliği (%0.58-0.79) protein (%12.28-16.11), yağ 
(%2.19-11.52) ve kül (%1.21- 1.65) içerikleri belirlenmiştir. Tarhanalarda 
badem unu ile zenginleştirme oranı arttıkça beyazlık (L*) değerleri azalırken 
kırmızılık (a*) ve sarılık (b*) değerlerinin arttığı bildirilmiştir. Ayrıca badem 
unu katkısının tarhanaların toplam fenolik madde miktarı (1.64-2.36 mg GAE/g) 
ve antioksidan kapasite (0.15-0.43 mg TroloxE/g) değerlerinde artış sağladığı 
belirlenmiştir. Duyusal analiz sonucunda ise tarhana üretimine en uygun unun 
yağı azaltılmış badem posası unu olduğu ve ikame oranının ise %30 olduğu 
tespit edilmiştir. 

Isik ve Yapar (2017) domates çekirdeği unu eklenerek üretilen 
zenginleştirilmiş tarhana örneklerinin kimyasal ve besinsel özelliklerinin 
araştırıldığı çalışmada, farklı oranlarda domates çekirdeği unu, buğday unu 
yerine ikame edilerek kullanılmıştır. Zenginleştirilen tarhana örneklerinin 
kimysal bileşimi (kül, protein, yağ), diyet lifi, aminoasit bileşimi, antioksidan 
kapasite, toplam fenol miktarı, makro ve mikro mineral içerikleri (Mg, Ca, 
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K, P, Mn, Zn, Fe, Cu) incelenmiştir. Domates çekirdeği unu katkısı arttıkça, 
protein, yağ, kül, toplam diyet lifi, mineraller, toplam fenol ve antioksidan 
kapasite değerlerinin önemli düzeyde arttığı bildirilmiştir. Ayrıca, domates 
çekirdeği ununun buğday ununa ikame edilerek kullanımı ile lisin, fenilalanin, 
treonin gibi önemli aminoasitlerin anlamlı bir düzeyde arttırdığı belirtilmiştir 
(p<0.05). Duyusal analiz sonucunda tüm örnekler iyi puanlar almış ancak en 
yüksek puanları %15 oranında domates çekirdeği ununun ikame edilerek 
zenginleştirildiği tarhana ile kontrolün aldığı ifade edilmiştir.

Çağlar ve ark. (2013), keçiboynuzunu öğütüp un haline getirerek tarhana 
formülasyonuna %3, %5 ve %8 oranında ilave etmiştir. Çalışma sonucunda 
keçiboynuzu unu ilavesinin, kontrol örneğinde 1.55 olan kül miktarını 1.88’e 
yükselttiği ve kalsiyum, çinko ve potasyum miktarlarında da aynı şekilde artış 
gösterdiği bildirilmiştir. %8 keçiboynuzu unu katkılı tarhana en yüksek su 
tutma, yağ tutma, köpürme kapasitesi ve viskoziteyi vermiştir. Duyusal analiz 
sonucunda ise tarhanaya %3 ve daha düşük miktarlarda keçiboynuzu unu ikame 
edildiğinde tat, koku ve rengin tüketici tarafından daha çok tercih edilen bir ürün 
elde edilebileceği sonucuna varıldığı bildirilmiştir.

4. Gastronomik Bir Değer Olarak Tarhana ve Coğrafi İşaretleme

Coğrafi işaret kavramı, ürünün özellikleri ve üretimi ile ilgili olarak 
“belli bir bölgeden kaynaklı ürünü tanımlayan ve onu özgün yapan özellikleri 
bulunduğu coğrafi bölgesine atfedilerek, bölgenin temsil edilmesini sağlayan 
mülkiyet hakkıdır” şeklinde tanımlanmaktadır (TPE, 2017; Doğanlı, 2020). 
Burada amaç coğrafi işaretli ürünlerin, kökeni olan yörenin özelliğini tanıtarak, 
o ürünün emsallerinden farklılaşmasını ve kalitesinin korunmasını sağlamaktır. 
Burada anlatılmak istenen bir ürünün bulunduğu coğrafya ile özdeşleşmiş olması, 
bir veya daha fazla özelliğinin bulunduğu bu coğrafyadan alması ve tüketici 
açısından belirli seviyede bir bilinirliğine sahip olmasıdır (Tepe Balaban, 2016). 

Coğrafi işaret kavramında “menşe adı- bölgeye özgü doğal ve beşeri 
unsurlardan kaynaklanması ve bu ürünün üretimi, işlemesi ve diğer işlemlerin 
tamamının bu bölge sınırları içinde yapılması” ve “mahreç işareti- ünü veya 
diğer özellikleri itibari ile bu bölge ile özdeşleşmiş olan ve üretimi işlenmesi 
ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş bölge sınırları içinde yapılan 
ürün” olmak üzere iki farklı işaret türü bulunmaktadır. Bu bağlamda, menşe 
adları ait oldukları bölge dışında üretilememektedir (Çekal ve Aslan, 2017; 
TPE, 2017). 
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Coğrafi işaretleme, ülkemizde üretilen geleneksel gıdaların 
sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından en önemli teminatlardan birisidir 
(Karaca, 2016). Günümüz beslenme şekillerinin değişmesi ile tüketimi gün 
geçtikçe azalmaya başlayan tarhananın sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için 
coğrafi işaretlemelere daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Türkiye coğrafi 
yapısından dolayı birçok kültürel ve gastronomik anlamda çeşitliliğe sahiptir. 
Ülkemizin özellikle gastronomi alanında doğu ile batı arasında bir köprü özelliği 
göstermesi, kendine özgü birçok ürünü bünyesinde barındırmasını sağlamıştır 
(Mercan ve Üzülmez, 2014). Ancak sahip olduğu bu ürünlerin pazarlama 
çalışmalarının yapılması da oldukça önemlidir (Aksoy ve Sezgi, 2015). 
Bu ürünlerin büyük çoğunluğunun geleneksel gıdalar olması, içeriklerinde 
farklı bileşenler içermesi belirli bir kalite parametresi belirlenmesini oldukça 
güçleştirmekte ve bu durum ürünlerin tescillenme ve markalaşma sürecini 
olumsuz yönde etkilemektedir. Nitekim ülkemizde 50’den fazla tarhana 
çeşidinin olduğu bilinmekle beraber bunlardan sadece 8 tanesi Türk Patent 
Enstitüsü (TPE) tarafından coğrafi işaret tescili almıştır (Çizelge 3). Bölgeler 
arası değişen üretim proseslerinden kaynaklı tarhana için yöreye özgü belirli 
bir tarhana standardının belirlenmesi için coğrafi işaretlere önem verilmesi ve 
tescillenmiş geleneksel tarhanalarımızın sayısının attırılması oldukça önemlidir.

Çizelge 3. Türkiye’de Coğrafi İşaret Almış Tarhanalar (TPE, 2022)

İl
Coğrafi İşaretli 

Tarhana
Tescil 

Numarası
Coğrafi İşaretin 

Türü
Tescil 
Tarihi

Kahramanmaraş Maraş Tarhanası 154 Mahreç İşareti 23.02.2012

Uşak Uşak Tarhanası 209 Menşe Adı 21.03.2017

Bolu
Bolu Kızılcık 
Tarhanası

252 Mahreç İşareti 01.12.2017

Muğla
Muğla Göce 
Tarhanası

458 Mahreç İşareti 18.09.2019

Kütahya
Kütahya Kızılcık 
Tarhanası

659 Mahreç İşareti 26.01.2021

Gaziantep
Gaziantep Şirin 
Tarhanası

1078 Mahreç İşareti 15.04.2022

Kütahya Gediz Tarhanası 1108 Mahreç İşareti 13.05.2022

Malatya
Malatya 
Tarhanası

1174 Mahreç İşareti 23.07.2022
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5. Sonuç   

Tarhana zengin besleyici içeriğe sahip, fonksiyonel ve fermente bir 
gıdadır. Tarhananın yörelere göre değişen lezzeti ve içeriğinde kullanılan 
farklı hammaddeler, tarhananın fonksiyonel bir ürün olarak geliştirilmesi 
için üreticileri ve araştırmacıları teşvik etmektedir. Bu bölümde tarhana 
zenginleştirmede kullanılan unların tarhana üzerindeki besinsel etkileri üzerine 
genel bir değerlendirme yapılmıştır. Böylece sıklıkla tükettiğimiz geleneksel 
tarhananın içeriği zenginleştirilerek besleyici değeri daha yüksek yeni bir gıda 
ürününün geliştirme süreçlerinde katma değer sağlamak hedeflenmiştir.

Literatürde, tarhananın, meyve, sebze, baklagil unları ve farklı baharatların 
kullanılması ile zenginleştirilmesine dair çok sayıda çalışma yer almaktadır. 
Kullanılan hammadde ve üretim yöntemine bağlı olarak tarhanaların mineral 
madde, vitamin, protein, toplam fenolik madde ve antioksidan içeriklerinin 
arttığı farklı çalışmalarda ifade edilmiştir. Zenginleştirme çalışmaları sonucunda 
tarhanaların fonksiyonel özellikler kazandığı rapor edilmiştir. Ayrıca, çölyak 
hastalığına sahip bireyler ve gluten duyarlılığı olan kişilere yönelik glutensiz 
tarhana ve vegan beslenme biçimine uygun vegan tarhana üretimleri de 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Türk mutfak kültüründe önemli bir yeri olan 
tarhananın fonksiyonel bileşenlerce zenginleştirilmesi ile hem tüketimin 
arttırılması, yaygınlaştırılması hem de uluslararası düzeyde tanınırlığının 
sağlanması, gastronomi ve gıda alanlarında farklı çalışmaların teşvik edilmesi 
hedeflenmiştir. Tüketici davranışları, gıda pazarlama, gıda kimyası ve sağlık 
üzerine etkileri gibi konular üzerinde yapılacak multidisipliner çalışmalar 
geleneksel fermente bir gıda olan yörelere göre çeşitlilik gösteren tarhananın 
coğrafi işaretleme kapsamında desteklenmesine olanak sağlayacaktır.
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1. Giriş

Deprem etkisi altında çevrimli yüklemelere tabii tutulan zeminlerde 
ani bir boşluk suyu basıncı artışı görülür. Bu etki ile hacimde bir artış 
gerçekleşir ve boşlukların arası dolan su sayesinde zemin sıvı gibi 

davranmaya başlar. Bu durum da sıvılaşma olayına sebebiyet verebilmektedir. 
Sıvılaşma olayı ilk olarak 1964 yılında Alaska ve Nigata’da görülmüş olup, 
ülkemizde ise 1992 Erzincan ve 1999 Adapazarı depremlerinde gözlemlenerek 
araştırmalara konu olmuştur. Sıvılaşma olgusu araştırılırken fiziksel manada 
zemin tipi, dane gradasyonu, sıkılık durumu, drenaj şartları ve yeraltı su seviyesi, 
jeolojik çevre gibi fiziki faktörlerin yanı sıra deprem büyüklüğü, sıklığı, merkeze 
olan uzaklığı vb. sismik faktörler de göz önüne alınmaktadır. Sıvılşama olayı 
iki türlü gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki akma sıvılaşması olup suya doygun 
gevşek kumlarda etksini göstermekte ve statik kayma gerilmelerini artırımlı 
olarak yansıtır etkisinde büyük deformasyonlara sebep olmaktadır. İkinci tür olan 
çevrimsel sıvılaşma ise inceleme alanında akma sıvılaşmasına göre daha geniş 
bir alana hitap ederken statik ve kayma gerilmelerini artırımlı şekilde muhafaza 
ederek izin verilen seviye üzerinde kalıcı deformasyonlar oluşturmaktadır.  
Bu türlerin ikiside büyük tahribatlar oluşturmaktadır. Sıvılaşma neticesinde 
oluşan hasarlar incelendiğinde taşıma gücünde yenilme, kum kaynaması, akma 
sıvılaşması, yanal yayılma, istinat yapılarda yenilme ve gömülü yapıların 
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bozulması gibi sonuçlarla karşılaşılmıştır. Bu gibi hasarları sıvılaşma olmadan 
bertaraf etmek ve sıvılaşma riskini en aza indirmek adına da bazı zemin 
iyileştirme yöntemleri geliştirilmiştir. Zemin iyileştirme yöntemlerine örnek 
olarak vibra ve dinamik kompaksiyonlar, kum kazıkları, enjeksiyonlar, derin 
karıştırma yöntemleri ve taş kolonlar verebilebilir. 

Suya doygun granüler zeminlerin tekrarlı sismik yüklere maruz kalması 
sonucu boşluk suyu basıncının aşırı yükselerek toplam gerilmelere eşit olması 
sonucu efektif gerilmelerin sıfıra düşmesi ve zeminin bir sıvı gibi davranması 
olayına sıvılaşma denir (Sünnetci ve Ersoy, 2021).

2018 TBDY’de 16.6.2 nolu bölümdeki esaslara göre zemindeki 
sıvılaşma, yeraltı su seviyesinin altında bulunan ve yüzeyden 20 m derine 
ulaşan kohezyonsuz ya da düşük kohezyonlu (plastisite indisi %12’nin altında) 
zeminlerin deprem sarsıntıları altında, boşluk suyu basıncındaki artışla paralellik 
gösteren kayma mukavemeti ve rijitliğindeki önemli oranda azalmalar olarak 
tanımlanmıştır (Koçer vd., 2018).

Literatür araştırmalarında sıvılaşma olayına çoğu zaman kohezyonsuz 
kumlu zeminlerde rastlanırken az ihtimalli olmakla birlikte bazen ince çakıllı 
zeminlerde bazen de düşük kohezyonlu siltli zeminlerde rastlanmıştır.  Bunların 
yanında sıvılaşma potansiyeli üzerinde direkt etkisi olan etkenlerin zeminin 
kohezyon durumu, rölatif sıkılığı, dane dağlımı, plastisitesi, drene edilebilme 
durumu olduğu çıkarımı yapılmıştır (Sünnetci ve Ersoy, 2021). 

Sıvılaşma olayının gerçekleşebilmesi için belli zaman ve koşulların 
sağlanması gerekmektedir (Seed ve Idriss, 1971). Zemindeki sıvılaşma esas 
olarak yerleşim yerinin gevşekliğine, tanelerin arasındaki bağlılık ile kil miktarına 
ve boşluk suyunun drene olmasına mâni olunmasına bağlıdır (Alpaslan, 2013).

Sıvılaşma olayı ilk olarak 1964 yılında Alaska’da ve ardından Niigata’da 
meydana gelen depremlerde gözlemlenmiştir. Bu olayların görülmesinin 
ardından farklı ülkelerde gerçekleşen depremlerde de aynı durumla karşılaşılınca 
sıvılaşma araştırmalara konu olmuştur (Ateş, 2017). Ülkemizde ise sıvılaşma 
olayı ilk 1992 Erzincan depremi ile gündeme alınmış, ardından 1999 Marmara 
depreminden sonra da araştırılmaya başlanmıştır (Zorluer ve Gücek, 2020).

Yapılan araştırmalar sonucunda, sıvılaşma potansiyelinin belirlenmesi için 
deneysel ve olasılıksal hesaplamalara dayanan kullanılışlı ampirik yöntemler 
geliştirilmiştir.

Ampirik sıvılaşma ölçütlerine göre suya doygun zeminde sıvılaşma olayının 
gerçekleşme durumunun tespitinin ilk kriteri sıvılaşma güvenlik katsayısı (FL) 
nın tespit edilmesidir. Bu değerin elde edilebilmesi için tekrarlı dayanım oranı 
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(CRR), deprem analizi noktasında yarattığı tekrarlı gerilme oranına (CSR) 
bölünüp, deprem büyüklüğüne bağlı olan düzeltme faktörü (MSF) ile çarpılır 
(Esin ve Ceryan, 2015).

Laboratuvar ortamında yapılan deneylerle sıvılaşma potansiyeli 
araştırılırken dinamik üç eksenli basınç deneyi, dinamik kesme ve sarsma 
tablası deneyi ve santrifüj deneylerinden yararlanılmıştır (Hushmand vd., 
1988). Arazide yapılan deneylerde ise Standard Penetrasyon Deneyi (SPT), 
Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) ve sismik deneylerden yararlanılmıştır. Bu 
deneylerde neticesinde kayma hızına bağlı kayma dalgası hızı (Vs) değeri elde 
edilmiştir (Işık vd., 2016; Seed ve Idriss, 1971).

Deney seçimi yapılırken laboratuvar deneylerinden dinamik üç eksenli 
basınç deneyi yerine, arazi deneylerinden CPT ve SPT tercih edilmiştir. Dinamik 
üç eksenli basınç deneyinin çok tercih edilmeme sebebi örselenmemiş numune 
almanın zor olması ve deneyin uzun sürmesidir.

Ulusal çaplı değerlendirildiğinde CPT’nin SPT’den daha çok tercih edildiği 
görülürken, ülkemizde SPT’nin daha yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir 
(Durukan ve Akbuğa, 2018; Caltili ve Ger, 2017).

Tarihsel olarak, sıvılaşma kaynaklı hasar ilk olarak 1964’te 9 
büyüklüğündeki Good Friday Alaska depremi sırasında ve daha sonra aynı 
yıl 7.5 büyüklüğünde Niigata depremi Japonya’da gözlemlendi (Zhang, 2019; 
Youd ve Idriss, 1998, Kokusho, 2015).

17 Ekim 1989’daki Loma Prieta Depremi, ABD tarihindeki en maliyetli tek 
doğal afetti, 7 ila 9 milyar dolarlık kayıpla ve 63 kişinin hayatını kaybetmesiyle 
sonuçlandı (Seed vd., 1989).  

Japonya’daki 1964 Niigata depremi, sahanın sıvılaşması çeşitli mühendislik 
tesislerinde büyük hasara neden oldu. Bunlardan 2130’dan fazla bina temel 
arızası nedeniyle yıkılmış, 6200 bina ağır hasar görmüş ve 31.000’den fazla 
bina hafif hasar görmüştür (Zhou vd., 2019).

2011 yılında Japonyada 9 büyüklüğündeki deprem sırasında, şiddetli 
tsunaminin yanı sıra, Japonya’nın birçok yerinde sıvılaşma iyice gözlemlendi.  
13 Haziran 2011’de Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde meydana gelen 
deprem sırasında olağanüstü sıvılaşma kırılmaları gözlemlendi (Rahhal ve 
Feghalı, 2017). 2011 yılındaki Japonya Depremi sırasında meydana gelen zemin 
sıvılaşması, Tokyo’daki 96 şehir, kasaba ve köyde ve Japonya’nın Kantō Ovası 
boyunca altı ilde ciddi hasara yol açmıştır (Hata ve Kaneda, 2017).

13 Mart 1992 Erzincan depremi (Mw=6.8) sırasında Türkiye’de ilk defa 
ciddi sıvılaşmalar gözlemlenmiş ve kaydedilmiştir. 1995 Dinar, 1998 Adana-
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Ceyhan, 1999 Kocaeli, 1999 Düzce, 2002 Çay-Eber, 2003 Bingöl ve 2011 Van 
depremlerinde de sıvılaşma meydana gelmiştir (Kayabaşı ve Gökçeoğlu, 2018).

17 Ağustos 1999 Kocaeli depremi, Mw=7.4 büyüklüğünde bir olaydı ve 
Sapanca Gölü kıyılarında yoğun sıvılaşmaya bağlı zemin deformasyonlarına 
neden olmuştur (Çetin vd., 2002).  Kocaeli Depremi, depremin büyüklüğü ve 
geniş bir alanda hissedilmesinden dolayı depremin etkisi altına aldığı bölgelerde 
ağır hasarlar oluşturmuştur (Mert, 2018).

2. Sıvılaşmayı Etkileyen Faktörler

2.1.	Depremin	Büyüklüğü	ve	Süresi

Depremin büyüklüğü arttıkça zeminde titreşim artar. Zeminde titreşim 
arttıkça boşluk suyu basıncı artmakta ve sıvılaşma meydana gelmektedir. 
Büyüklük ve titreşim ardıkça sıvılaşma artar.  Depremin süresi arttıkça, gerilme 
döngülerinin sayısı artar ve bu da aşırı boşluk suyu basıncında bir artışa ve 
dolayısıyla sıvılaşmaya neden olur (Ural, 2008). Bir deprem sırasında herhangi 
bir kohezyonsuz zeminin sıvılaşmaya karşı savunmasızlığı, deprem sarsıntısı 
nedeniyle içinde oluşan gerilme veya gerilme döngülerinin büyüklüğüne ve 
sayısına bağlıdır. Bunlar sırasıyla yer sarsıntısının yoğunluğu, baskın frekansı 
ve süresiyle ilgilidir (Saikia ve Chetia, 2014). Depremlerden başka yeraltı 
patlatmaları, kazık çakımı ve tren trafiğinden kaynaklanan titreşimler gibi diğer 
koşullar da sıvılaşmaya neden olabilir (Day, 2010).

Deprem titreşiminin artmasıyla sıvılaşma potansiyeli artar. Çalkalama 
süresine bağlı olarak da artar. Sıvılaşma için gerekli sarsıntı eşiğinin en yüksek 
yer ivmesi 0,1 g ve yerel deprem büyüklüğü yaklaşık 5 olduğu bildirilmiştir. 
Bundan dolayı en yüksek yer ivmesi 0,1 g’den az ve yerel deprem büyüklüğü 
5’ten küçük olan sahalarda sıvılaşma analizine gerek yoktur (Kumar, 2008). 

2.2.	Bağıl	Yoğunluk

Laboratuvar test sonuçları ve saha vaka geçmişleri, belirli bir zemin için, 
ilk boşluk oranının veya nispi yoğunluğun sıvılaşmayı kontrol eden en önemli 
faktörlerden biri olduğunu göstermektedir. Sıvılaşma esas olarak % 50’den daha 
az nispi yoğunluğa sahip doymuş temiz kumlarda ve siltli kumlarda meydana 
gelir. Bununla birlikte, yoğun kumlar için, döngüsel kesme sırasında genişleme 
eğilimleri, negatif gözenek suyu basınçları oluşturacak ve kayma gerilimine karşı 
dirençlerini artıracaktır. Sıvılaşmanın gerçekleşmeyeceği alt bağıl yoğunluk 
sınırı yaklaşık % 75’tir. Saha çalışmalarına göre, gevşek bağıl yoğunluk 
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durumundaki kohezyonsuz topraklar sıvılaşmaya karşı hassastır. Sismik sarsıntı 
sırasında gevşek plastik olmayan topraklar büzülür ve bu da aşırı gözenek suyu 
basınçlarının gelişmesine neden olur. İlk sıvılaşmaya ulaşıldığında, gevşek 
kumlar için kayma yer değiştirmesinde ani ve dramatic artışlar oluşacaktır. 
Yoğun kumlar için, ilk sıvılaşma durumu, döngüsel kayma gerilmesinin tersine 
çevrilmesi üzerine kumun genişleme eğiliminden dolayı büyük deformasyonlar 
üretmez (Day, 2010).

2.3.	Yeraltı	Suyu	Seviyesi	(YASS)

Yeraltı su seviyesinin yüzeye yakın olması sıvılaşma için en elverişli 
koşulları ortaya çıkarmaktadır. Yeraltı su seviyesi üzerinde yer alan ve suya 
doygun olmayan zeminler sıvılaşmamaktadır. Yeraltı su seviyelerinin yüzeye 
yakın olması özellikle göl, nehir ve deniz kenarında olması, olası bir depremde, 
deprem dalgalarının genliklerini artırarak zemin büyütmesine yol açacaktır. 
Bu durum depremin şiddetini 2-3 derece artırır. Aynı zamanda bu alanlarda 
sıvılaşmalar meydana getirebilmektedir (Korkmaz, 2006).

Sıvılaşmaya en elverişli durum, yüzey yer altı suyu seviyesi konumuna 
yakın konumdur. Yeraltı suyu seviyesinin üzerinde bulunan doymamış zemin 
sıvılaşmayacaktır. Belirli bir bölgede yeraltı suyu seviyesi önemli ölçüde 
dalgalanırsa, sıvılaşma potansiyeli de dalgalanır. Genel olarak, en yüksek 
tarihi yeraltı suyu seviyesi sıvılaşma analizinde kullanılmalıdır. Sıvılaşma, 
kuru ve gevşek olan çok büyük kum veya silt kütlelerinde de meydana 
gelebilir. Bu tür zeminler, boşluklardan hava kaçışını kısıtlayacak kadar hızlı 
yüklenirse, sıvılaşabilirler. Kuru ve gevşek kumda sıvılaşmanın bu sıvılaştırma 
mekanizmasına akan toprak veya akan zemin denir. Teknik olarak sıvılaştırma 
terimi yalnızca yeraltı suyu seviyesinin altında bulunan topraklar için kullanılır. 
Yeraltı su seviyesinin yüzeye yakın olması ve depremlerin ani bir şekilde çok 
kısa süren hareketlere sebep olması nedeni ile tanecikler arasında suyun kaçması 
için gerekli olan süreye olanak sağlamakta, dolayısıyla ortamdan uzaklaşamayan 
gözenekler arasındaki suyun basıncını birden arttırmaktadır. Gözenekler 
arasındaki suyun basıncındaki ani artış, yerdeki taneleri bir arada tutan temas 
kuvvetini kırarak tanecikleri birbirinden uzaklaştırır. Bunun sonucunda da 
zemin dayanımını kaybeder (Aytaş, 2019).

2.4.	Zemin	Tipi

Plastik olmayan yani kohezyonsuz zeminler sıvılaşmaya duyarlı zeminlerdir. 
Kohezyonsuz zeminlerin sıvılaşmaya karşı en zayıfından en dirençlisine 
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sıralaması kabaca; temiz kumlar, plastik olmayan siltli kumlar, plastik olmayan 
siltler ve çakıllar şeklindedir. Bu sıralamanın birçok istisnası bulanabilir (Day, 
2010). Zayıf drenaj koşullarına sahip doymuş taneli topraklar, özellikle ince 
gevşek kumlar ve ıslah edilmiş topraklar sıvılaşmaya yatkındır. Sıvılaşmaya en 
duyarlı toprak türü, deformasyona karşı direncin parçacıklar arasındaki sürtünme 
ile harekete geçirildiği yerdir. Tane şekli, tekdüzelik katsayısı ve bağıl yoğunluk 
gibi diğer faktörler eşitse, kohezyonsuz toprağın sürtünme direnci toprakların 
tane boyutu küçüldükçe azalır. Deprem sırasında sıvılaşmaya en duyarlı zemin 
türleri, ince ile orta arası kumdan oluşan çökeltidir. Düşük plastisiteli ince parçalar 
içeren kumlar da sıvılaşmaya karşı hassastır. Sonuç olarak, sıvılaşmaya duyarlı 
tüm topraklar kohezyonsuz topraklardır. Laboratuar deneylerine dayanarak, 
depremler sırasında kohezonlu zeminlerin büyük çoğunluğunun genel olarak 
sıvılaşmadığı gözlemlenmiştir. Bu gerçek saha gözlemleriyle de doğrulanmıştır. 
Yapışkan toprağın sıvılaşması için % 15 partikül (kuru ağırlığa göre) 0.005 mm 
partikül boyutundan küçük, sıvı limiti % 35’ten az ve su içeriği sıvı limitinin 
0.9 katından büyük olmalıdır. Kriterlerden herhangi biri karşılanmazsa, kohezif 
toprağın sıvılaşmaya duyarlı olduğu kabul edilmez. Kohezif zemin sıvılaşmasa 
da, depremler sırasında sismik sarsıntı nedeniyle önemli ölçüde drenajsız kesme 
mukavemeti kaybı olabilir (Kumar, 2008).

2.5.	Zemin	Gradasyonu

Eşit olarak dağılmış plastik olmayan zeminler, dengesiz tane dizilimine 
geçişe eğilimli olup bu zeminlerin sıvılaşma duyarlılığı iyi derecelendirmiş 
zeminlerden daha yüksektir. İyi derecelenmiş zeminler, büyük taneler arasındaki 
boşlukları dolduran küçük taneler de vardır. Bu durum, deprem esnasında oluşan 
aşırı boşluk suyu basıncında daha az artışa neden olmak suretiyle, zeminin 
potansiyel hacimsel büzülmesini azaltma eğilimindedir (Day, 2010).

Genel zeminin tane boyutu azaldığında, zemin çok fazla kil içerir ve 
yüksek kohezyona sahiptir ve böylece yüksek sıvılaşma direnci elde edilir. 
Bununla birlikte, kötü derecelenmiş zeminin tane boyutu azaldığında, sıvılaşma 
direnci dozu artmaz, çünkü kötü derecelenmiş zemin az kil ile hemen hemen 
kohezyonludur. Diğer taraftan tane boyutu arttığında sıvılaşma direnci artar 
çünkü genel olarak drene edilebilirlik artar (Numata ve Mori, 2004).

Genellikle, iyileştirilmiş drenaj nedeniyle tane boyutu kabalaştıkça kumlu 
zeminler için sıvılaşma direncinin arttığı kabul edilir. Bundan dolayı sıvılaşabilir 
zeminin gradasyon eğrisinin netleştirilmesi, zeminin sıvılaşma duyarlılığı için 
önemli bir yaklaşımdır (Sitharam ve James, 2017).
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2.6.	Drenaj	Şartları

Drenaj zeminden suyun dışarı atılmasına denir. Drenajların iyileştirilme 
yöntemleri mevcuttur. Aşırı boşluk suyu basıncının hızlı sönümlenmesi durumda 
zeminde sıvılaşma gözlenmeyebilir. Bu gibi durumlarda geçirimliliği çok 
yüksek çakıl drenler veya çakıl tabakalar bitişik zeminin sıvılaşma potansiyelini 
azaltabilmektedir. Tam drenaj garanti edilirse, doymuş bir toprakta tam olarak 
aynı sıkıştırma meydana gelir. Başlangıçta toprak ne kadar gevşek olursa, 
sıkıştırma o kadar hızlı ve güçlüdür. Öte yandan, drenaj engellenirse gözenek 
basıncı gelişir, taneler arası kuvvetler bozulur ve bunlarla birlikte granüler 
iskeletin etkili basıncı ve kayma sertliği de azalır. Boşaltılmış davranışa göre, 
toprak ne kadar gevşek olursa, kayma gerinim genliği o kadar büyük ve etkili 
basıncın azalma oranı o kadar yüksek olur (Cudmani, 2014).

Drenaj koşulları, toprak tortularının geçirgenliğini, drenaj yolunu ve 
drenaj sınır koşullarını ifade eder. Bir depremde zemin çökeltilerinin drenajsız 
durumda olduğu varsayılırdı, çünkü sıvılaşma hızlı bir şekilde meydana gelir ve 
boşluk suyu basıncı kısa bir yükleme süresinde güçlükle dağılır (Yao vd., 2019).

2.7.	Tarihi	Çevre

Zeminin tarihsel çevresi sıvılaşma potansiyelini etkileyebilir. Sismik 
sarsıntıya maruz kalmış eski toprak birikintileri sıvılaşma direncini artırmıştır. 
Bununla birlikte, sismik sarsıntıya maruz kalmayan aynı yoğunluktaki daha 
yeni toprak birikintileri sıvılaşmaya daha yatkındır. Aşırı konsolidasyon 
oranındaki artışla birlikte sıvılaşma direnci ve hareketsiz haldeki toprak basıncı 
katsayısındaki artışla da artar. Erozyon nedeniyle zeminin üst tabakasının 
aşınması olabilir. Alttaki zemin ön yüklemeye maruz kaldığından dolayı, 
aşırı konsolidasyon oranı ve sukünetteki zemin yanal basınç katsayısı yüksek 
olacaktır. Ön yüklemeye maruz kalan böyle bir zeminin sıvılaşmaya direnci, ön 
yüklemeye maruz kalmamış aynı zeminden daha fazla olacaktır. Araştırmacılar 
daha önceden sıvılaşmaya maruz kalmış olan zeminlerin herhangi bir yeni 
deprem ile karşılaştıklarında tekrar sıvılaşma ihtimalinin yüksek olduğunu arazi 
ve laboratuvar çalışmalarıyla kanıtlamışlardır (Özpınar, 2019).

2.8.	Yapı	Yükü	ve	Temel	Şekli

Kum bir zemin üzerine ağır bir bina inşa edilmesi halinde zeminin 
sıvılaşma direnci azalabilmektedir. Örneğin , radye temelin desteklendiği bir 
zemine ağır bir yapı yapılması durumunda zemin bina yükünden dolayı kayma 
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gerilmelerine maruz kalır. Bina yükünün sebep olduğu kayma gerilmeleri de 
zemini sıvılaşmaya karşı daha duyarlı hale getirebilir. Bunun sebebi zeminin 
hacimsel olarak büzülmesine bağlı deprem kökenli ilave kayma gerilmelerinin 
azalmasıdır (Day, 2010).

Kum birikintisinin üzerine ağır bir bina yapılması, toprağın sıvılaşma 
direncini azaltır. Zeminde bina yükünden kaynaklanan kayma gerilimine maruz 
kalır. Toprak, büzülmeye neden olmak için depremden daha küçük ek yük 
gerektirir. Büzülme sıvılaşmaya neden olur. Sonuç olarak, bina yükü varlığında 
zeminin sıvılaşma direnci azalır. Sıvılaşma kaynaklı oturmada bina yükü de 
dikkate alınmalıdır. Bina yükü, stabilite analizinin yanı sıra sıvılaşma kaynaklı 
taşıma kapasitesinde de dikkate alınmalıdır (Kumar, 2008).

3. Sıvılaşma Analizi ve Türleri

Bir bölgedeki sıvılaşmanın belirlenebilmesi bazı parametrelere bağlıdır. 
Bu parametreler deprem sıklığı, deprem büyüklüğü (M), merkeze uzaklık ya 
da fay kırığı olan yere en kısa mesafe (d), beklenen en yüksek ivme (a), yeraltı 
su seviyesinin belirlenmesi, belli bir kesitteki katmanların zemin çeşitleri, 
tabakadaki tanecik boyutları, katmanların kayma dalgası hızı (Vs) ve (N30) 
değerleri, boşluk suyu basınıcı (U), doğal birim hacim ağırlık değeri (γn), temelin 
boyut ve ağırlıkları buna bağlı olarak gelişen oturmalar, sıkılık durumu, düşeyde 
gerçekleşen toplam gerilmeler (σv) ve  efektif gerilmeler (σ’v), son olarak da 
zeminin jeolojik tarihçesidir (Seed ve Idriss, 1971).

Geçmişte incelenen sıvılaşma vakaları incelendiğinde sıvılaşma olayının 
deprem büyüklüğü ve merkeze olan uzaklık kriterleri kullanılarak oluşturulan 
eğrilerden tespit edildiği görülmüştür (Ambraseys, 2021). Bu tutumda 
sıvılaşmanın bölgesel çaplı incelendiği anlaşılmıştır. Oysaki bir yerde sıvılaşma 
oluşumunda zeminin jeolojik yaşı, sıkılık durumu, yer altı suyu seviyesi yani 
çökme ile karşılaşma riski bize zemini tanıyabilme hususunda baya bir yol 
göstericidir. Örneğin uniform tane dağılımına sahip genç çökellerde sıvılaşma 
riski yüksektir. Ayrıca danelerin boyutu ve dağılımı da su ile karşılaşılması 
halinde zeminde hacim küçülmesi mi olacak yoksa hacim büyümesi bu hususu 
direk etkilediğinden önemli bir yere sahiptir (Dobry vd., 1982).

Deprem anında yeraltı suyunun drenajı gerekli oranda sağlanamadığı 
durumlarda doygun zeminlerde gerçekleşen zemin sıvılaşmasının iki çeşidi 
vardır. Zemin sıvılaşması, akma sıvılaşması ve çevrimli sıvılaşma olarak 
iki çeşittir (Özaydın, 2007; Kramer, 1996; Mollamahmutoğlu ve Bapuçcu, 
2021). Çevrimli sıvılaşma, akma sıvılaşmasına göre daha geniş bir zemin ve 
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saha koşullarında meydana gelmektedir. Hem akma sıvılaşması hem çevrimli 
sıvılaşma zeminlerde büyük deformasyonlara sebep olmaktadır (Onur, 2018).

Arazi şartlarında gelişen çevrimli sıvılaşmasının sıklığı, akma sıvılaşmasına 
göre daha fazladır. Fakat sıvılaşmalar yarattıkları etkiler bakımından 
incelendiğinde, akma sıvılaşması çok daha yıkıcıdır. Buna karşın devirsel 
hareketlilik, akma sıvılaşmasına göre daha geniş arazi ve zemin şartlarında 
meydana gelmektedir. Etki aralığı ise minimum düzeyden en üst seviyeye kadar 
çıkabilmektedir (Mollamahmutoğlu ve Bapuçcu, 2021).

3.1.	Akma	Sıvılaşması

Akma sıvılaşması, dinamik yükler etkisindeki suya doymuş gevşek kumlarda 
görülen bir sıvılaşma hasar türüdür. Akma sıvılaşmasının gerçekleşebilmesi 
için, dinamik yükleme öncesi efektif gerilmelerin, akma sıvılaşmasına eğilimli 
bölge içinde olması gerekmektedir (Erdoğan, 2011). Akma sıvılaşması çok hızlı 
gerçekleşmekte ve sıvılaşan zemin çok büyük yer değiştirmeler yapmaktadır 
(Özaydın, 2007; Kramer, 1996; Mollamahmutoğlu ve Bapuçcu, 2021). 1999 
Kocaeli depreminde Değirmendere kıyısında gerçekleşen ve büyük hasarlara 
neden olan akma yenilmesi görülmektedir (Özbakan, 2021).

3.2.	Çevrimli	Sıvılaşma

Çevrimli sıvılaşma ise akma sıvılaşmasına göre statik kayma gerilmesinin 
sıvılaşmış olan zeminin kayma dayanımından küçük olduğu durumda oluşur. 
Bu durum yenilmelerin ve deformasyonların büyük ve kalıcı olduğu başka bir 
sıvılaşma türüdür (Mollamahmutoğlu ve Bapuçcu, 2021).  Çevrimli sıvılaşmada 
deprem sırasındaki şekil değişiklikleri kademelşi olarak artmakta ve göçmelere 
sebep olabilmektedir.  Düz sahalardayla çevrimli sıvılaşma yanal akmalara sebep 
olmasa bile deprem esnasında zemin salınmalarına yol açabilmektedir. Çevrimli 
sıvılaşma sebebiyle “yanal yayılma” olarak adlandırılan deformasyonlar 
meydana gelir ve bu deformasyonlar, deprem sarsıntıları süresince artarak 
devam eder. 2011 Van ve 1964 Niigata depremlerinde zemin sıvılaşması sonucu 
oluşan yanal yayılma davranışı oluşmuştur (Özbakan, 2021).  

4. Sıvılaşma Hasarları

4.1.	Taşıma	Gücü	Yenilmesi

Yapıları taşımakta olan zemin, sıvılaşma anında taşıma gücünü yitirerek 
bazı deformasyonlara maruz kalır. Sıvılaşma sonucu yüzeye doğru yükselen 
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kum zemini zayıflatır, bu nedenle dayanımını kaybeden zemin yapıdan kaynaklı 
yükleri taşıyamaz hale gelir. Bunun sonucunda da yapılar öne ya da geriye 
doğru yatar veya domino taşları gibi devrilirler (Aytaş, 2019; Ulusay, 2000). 
Yumuşak kıvamlı plastik kil ve silt zeminler de tekrarlı yükler altında hızlı bir 
deformasyona uğrarlar. Boşluk suyu basınçları artarak belli bir seviyede ulaşır 
ve efektif gerilmeler de sıfıra düşer. Statik drenajsız kayma mukavemetleri ile 
deprem sonrası mukavemetler arasında önemli azalma, yapılan deneysel ve 
nümerik çalışmalarda belirtilmiştir. Suya doygun, yumuşak ve örselenmemiş 
killerde su muhtevasının likit limit değerine oranı 1 değerine yaklaştıkça taşıma 
gücü kaybı oluşumundan söz etmek mümkündür (Taylan vd., 2007).

Türkiye’de taşıma gücü yenilmesine örnek olarak gösterilen 1999 Kocaeli 
depreminde gözlemlenen bir diğer sorun da taşıma gücündeki kayıplara bağlı 
zemin göçmesidir. Dinamik yükler altında zeminin yumuşaması sonucu zemin 
mukavemetinin azalması taşıma gücünde kayıplara sebep olmuştur (Alpaslan, 
2013).

4.2.	Kum	Kaynaması

Deprem anında gerçekleşen boşluk suyu basıncındaki sönümlenme 
arzusundan dolayı, boşluk suyunun yukarı çıkmaya çalışır ve zemin tanelerini de 
yukarı itecek kuvvetler meydana getirir. Bu kuvvetler etkisi ile bazı partiküller 
su ile yüzeye kadar taşınır ve zemin yüzeyinde kum konileri oluştururlar. 
Geçekleşen bu olaya kum kaynması adı verilmiştir. Kum kaynaması nedenli en 
büyük hasar Bu hasar örneğine 1999 Chi-Chi depreminde rastlanmıştır. Kum 
kaynamaları, sıvılaşmaya bağlı yanal zemin deformasyonlarında önemli bir 
azalmaya katkıda bulunabilir. Temsili kum kaynama özelliklerinin çizimleri, 
ilgili sıvılaştırma laboratuvarı test sonuçları ile birlikte tartışılmaktadır. Daha 
sonra, aşağıdakileri vurgulamak için bir hesaplama araştırması sunulmaktadır 
(Yang ve Elgamal, 2021).

Akma sıvılaşması, zemin dayanımının statik şartlar altında stabiliteyi 
sağlamak için gerekli seviyenin altına düştüğü zaman oluşur. Akma türü 
yenilmeler şevlerin ve toprak barajların büyük derecede yenilmelerine neden 
olmaktadır. Akma sıvılaşmasına 1957 yılında San Francisco’da Merced gölünde 
kıyı boyunca gerçekleşen akma kayması örnek verilebilir (Alparslan, 2006).

4.3.	Yanal	Yayılma

Yanal yayılma, zeminin sıvılaşma kaynaklı kalıcı yatay yer değiştirmesidir. 
Yanal yayılmanın boyutu normalde sabit bir yöne sahiptir, çoğunlukla nehirlerin 
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seyrine paraleldir ve setlere paralel çekme zemin çatlaklarına neden olur (Huang 
ve Yu, 2013).

Yanal yayılma, yüzeyde granül birikintisinin sıvılaşmasının bir sonucu 
olarak yüzeysel toprak kütlelerinin yatay yer değiştirmesi olarak tanımlanır. 
Yanal yayılımlar genellikle % 6’dan az eğimlerden aşağı doğru hareket eder 
veya kazınmış nehir kanalı gibi serbest bir yüze doğru kayar. Zemin koşullarının 
özellikle elverişli olduğu veya sarsılmanın çok yoğun veya uzun süreli olduğu 
durumlarda, yer değiştirmeler daha büyük olabilir ve hatta bir akış kesintisi 
durumuna yaklaşabilir. Örnek olarak 1906 yılında meydana gelen San Francisco 
depremi sırasında aynı bölgede daha büyük yatay deplasmanlı (yaklaşık 3.66 m) 
bir yanal yayılma tespit edilmiştir [53].

Depremler sırasında sıvılaşmanın neden olduğu en yaygın zemin arızası 
türü olan yanal yayılmalar, sıvılaşma ve yüzey altı katmanındaki geçici güç 
kaybının bir sonucu olarak yüzeysel toprak katmanlarının yanal hareketini içerir. 
Bu arızalar genellikle çok yumuşak eğimlerde gelişir (en yaygın olarak yüzde 
0,5 ile yüzde 5 arasında). Birkaç metreye kadar değişen yanal yer değiştirmeleri 
ve özellikle hassas koşullarda birkaç on metreyi, zemin çatlakları ve farklı dikey 
yer değiştirmeleri içerir (Youd, 1993).

4.4.	İstinat	Yapısı	Yenilmesi

İstinat duvarı arka dolgusu olarak kullanılan malzemenin deprem etkisiyle 
sıvılaşması nedeniyle veya daha çok eğik yüzeyli zeminlerde görülen daha 
altta yer alan bir tabakanın sıvılaşması nedeniyle daha üstte kalan kütlenin 
sıvılaşmn tabaka üzerinde aşağı yönlü yapacağı hareket nedeniyle gelen ve 
projelendirmede dikkate alınmayan ilave yanal yükler istinat duvarına etkiyerek 
yıkılmasına sebep olabilir (Tonaroğlu, 2006).

4.5.	Gömülü	Yapı	Yüzeylemesi

Deprem kaynaklı sıvılaşma hasarlarından biri olarak tüm hayatı olumsuz 
yönde etkilemektedir. Özellikle nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgelerde zemine 
gömülü (doğalgaz, elektrik ve su) şebekelerin ve diğer yapıların kullanılamaz 
hale gelmesidir. Zemine gömülü yapının kendi ağırlığı ve çevre zemininin 
yükselme hareketine karşı gösterdiği sürtünme kuvvetinin, yapıya etkiyen suyun 
kaldırma kuvveti ve aşırı boşluk suyu artışından kaynaklanan yukarı yönlü 
kaldırma kuvveti toplamından küçük olması halinde, zemine gömülü yapılar 
yukarı yönde hareketlenmektedir. Şehir kanalizasyon şebekelerinde sıvılaşma 
nedeniyle olarak sıklıkla görülen, zemine gömülü yapıların zemin yüzeyine 
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doğru yükselip zeminden dışarı çıkması olayı çeşitli araştırmacılarca farklı 
zamanlarda incelenerek olayın fiziksel süreci açıklanmaya çalışılmıştır (Selçuk 
ve Kayabalı, 2010).

5. Sıvılaşmaya Karşı Zemin İyileştirme

Sıvılaşma potansiyelini azaltmaya yönelik iyileştirici önlemler, teknik 
yeterlilik, uzun vadeli performans, çevresel etkiler, bakım, ekonomi gibi diğer 
faktörlere bağlıdır. Depreme eğilimli alanlarda, doymuş kumlu topraklardaki 
yapıların tasarımında ve inşasında temel bir sorun havadır ya da değil, tasarım 
depremi yanal yayılma, kum kaynaması, yerleşme veya çatlama şeklinde 
sıvılaşmayı başlatabilir. Çeşitli alanlarda sıvılaşma potansiyelini azaltmak 
için vibro-sıkıştırma, derin dinamik sıkıştırma, sıkıştırma kazıkları, jeopierler, 
derin karıştırma, vibrasyonlu problar, yer değiştirme/sıkıştırma harcı vb. dahil 
olmak üzere birçok farklı yöntem kullanılmıştır (Esfahanizadeh ve Atashband, 
2012).

Zemin sıvılaşması, yapılarda deprem kaynaklı hasarların önde gelen 
nedenlerinden biridir. Zemin iyileştirme yöntemleri, zemin sıvılaşması riskini 
azaltmak için etkili çözümler sunar. Bu nedenle toprak zemin işlemleri çeşitli 
teknikler kullanılarak uygulanmaktadır. Ancak birkaç zemin işleme yöntemi 
dışında genellikle yüksek maliyet ve çok zaman gerektirirler. Özellikle zemin 
sıvılaşması riskini önlemek için vibro sistemlerle (vibro sıkıştırma, vibro 
değiştirme) inşa edilen taş kolonlar geleneksel geoteknik yöntemlerden biridir 
(Selçuk ve Kayabalı, 2010).

5.1.	Vibrokompaksiyon

Doymuş gevşek kumların ve siltli zeminlerin iyileştirilmesi, kontrollü 
sıvılaştırmayı içeren bir süreçtir. Sıvılaşmaya karşı güvenlik faktörünü 
iyileştirmek için siltli kumları yoğunlaştırmak için vibro kompaksiyon 
yöntemi etkili bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir (Esfahanizadeh 
ve Atashband, 2012). Vibro-kompaksiyon ekipmanı üç parçadan oluşur: güç 
paketli vibratör, çapraz şekilli vibro-kanat. Çapraz şekilli titreşim, iki dikey çelik 
plakaya sahip silindirik bir probdur. Dikey salınım, silindirin tepesinde bulunan 
eksantrik ağırlıklar tarafından oluşturulur. Zemin iyileştirme sırasında titreşim 
frekansı 0 ile 20 Hz arasında değişen kontrol edilebilir. Vibro-kompaksiyon ile 
sıvılaşmaya duyarlı bir sahanın rastgele alan modeli parametrelerinin değişimini 
sunmaktadır (Cai vd., 2017).
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5.2.	Dinamik	Kompaksiyon

Dinamik kompaksiyon, çok az silt içeren veya hiç içermeyen kumların 
iyileştirilmesi ve sıvılaşmasının azaltılması için kanıtlanmış bir zemin iyileştirme 
yöntemidir. Ağır paletli vinçler kullanarak alttaki zemini sıkıştırmak için 6 ila 35 
ton ağırlığındaki ağır ağırlıkları 12 ila 40 m arasında değişen yüksekliklerden 
sistematik olarak düşürerek zemin yüzeyine yüksek enerjili darbeler içerir. Son 
yıllarda dinamik kompaksiyon yöntemi, sıvılaşma tehlikelerinin azaltılması 
için gevşek kohezyonsuz toprakların zemin iyileştirilmesinde ekonomik olarak 
çekici bir yöntem haline gelmiştir (Nashed vd., 2004).

Dinamik kompaksiyon ile doymuş kumların ve siltli zeminlerin zemin 
iyileştirmesi ile aşırı boşluk basıncı gelişimine, sıvılaşmaya ve aynı anda 
yoğunlaşmaya yol açan zeminin konsolidasyonuna neden olan zeminin 
titreşimini içeren bir süreçtir (Shenthan vd., 2004).

5.3.	Kum	Kompaksiyon	Kazıkları

Kum kompaksiyon kazık yöntemi ilk olarak 1956’da geliştirildi ve bir 
zemine enjekte edilen kumun muhafaza borusunun üstüne monte edilen bir 
vibratör tarafından sıkıştırıldığı kumlu zemine ve kil zemine sıklıkla uygulandı. 
Vibratörün çevreye verdiği zararı nizami düzeye indirmek için 1995 yılında, bir 
zemine enjekte edilen kumun vibratör yerine titreşimsiz tip kum kompaksiyon 
kazık yöntemi geliştirilmiştir. Son yıllarda bina, nehir yatağı ve havaalanı pisti 
gibi mevcut yapının altındaki zeminin sıvılaşmasının önlenmesi gerekmektedir 
(Kitazume vd., 2016).

Yumuşak zeminleri iyileştirmek için Japonya’da kompaksiyon kazık 
yöntemi geliştirilmiştir. Kum kompaksiyon kazık yöntemi yumuşak zeminlerin 
iyileştirilmesi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Kum kompaksiyon kazık 
yöntemi esas olarak sıvılaşmaya karşı bir önlem olarak benimsenmiştir ve 
sıvılaşmayı önlemedeki etkinliği geçmişteki büyük depremlerle doğrulanmıştır 
(Harada ve Ohbayashi, 2017).

5.4.	Kompaksiyon	Enjeksiyonu

Kompaksiyon enjeksiyonu yöntemi, zemin iyileştirmenin köklü bir 
yöntemidir. Zemin sıvılaşma potansiyelinin azaltılması dahil olmak üzere diğer 
birçok arıtma için kullanılmasına rağmen, öncelikle zayıf temel zeminlerini 
iyileştirmek için kullanılır. Sıkıştırma enjeksiyon sürecinin doğasında var 
olan yapılar ve altyapı elemanlarının içinde ve çevresinde çalışabilme, yapı 
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yıkımına gerek kalmadan yüzey altı zemin iyileştirmesine izin verme yeteneği 
vardır (Geraci, 2005). Türkiye›de uygulanmamasına rağmen, kompaksiyon 
enjeksiyonu dünyanın birçok yerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Dünyada 
son 10-15 yılda zeminlerin sıvılaşma potansiyelini azaltmak için bu yöntem 
kullanılmaktadır (Tunçdemir, 2007).

Zemin iyileştirme yöntemiyle sıvılaşmanın azaltılması, uygun şekilde 
tasarlanmalı ve yürütülmelidir. Kompaksiyon enjeksiyon yöntemi, sıvılaşmaya 
karşı güvenlik faktörünü önemli ölçüde artırdı ve olası sıvılaşma kaynaklı 
oturmayı 0,5 inç’in altına indirdiği gözlemlenmiştir. Sıkıştırma enjeksiyonu 
birkaç yıldır iyi bir şekilde kullanılmasına rağmen, kentsel ortamlarda 
sıvılaşmayı azaltma potansiyeli tam olarak belirlenmemiştir (Wakeman vd., 
2010). Kompaksiyon enjeksiyonunun amacı, olarak oturma kontrolü, yapısal 
yeniden düzenleme, zeminin taşıma kapasitesini artırmak ve sıvılaşma 
potansiyelini azaltmak için yumuşak, gevşek veya bozulmuş zeminin 
yoğunluğunu arttırmaktır (Orense, 2008).

5.5.	Derin	Karıştırma	Yöntemi

Derin karıştırma yöntemi, zeminin çimentolu veya diğer malzemelerle 
karıştırılarak yapılan zemin iyileştirme yöntemidir. Kolon çapları tipik olarak 0,6 
ile 1,5 m arasında değişir ve derinliği 40 m’ye kadar çıkabilir. Bazı yöntemlerde, 
karıştırma veya kesme aletlerine yüksek basınçlı pürüzlü ağırlık ile aynı anda sıvı 
enjeksiyonu enjekte edilerek karıştırma işlemi arttırılır. Sıvılaşmayı azaltmak için 
derin karıştırma yöntemlerinin kullanımları arasında sıvılaşmanın önlenmesi, 
sıvılaşabilir zeminin güçlendirilmesi ve boşluk basıncının azaltılması yer alır. 
Derin karıştırma yöntemleriyle sıvılaşmanın önlenmesi, diğer daha geleneksel 
iyileştirici önlemlerin derinlik veya ekonomik nedenlerle uygun olmadığı 
durumlarda kullanılır. Mevcut yapı altında kohezyonsuz zeminleri izole etmek 
ve içermek için önce bir çevre duvarı kurulur. Çevre duvarı içindeki yeraltı suyu 
daha sonra yapının altında kuru veya sıvılaşmayan bir bölge sağlamak için kalıcı 
olarak alçaltılır (Bruce, 2000).

Derin toprak karıştırma, zemin iyileştirme yöntemlerinden biridir. 
Sıvılaşmanın tetiklenmesini önlemek için yeterli dayanıma sahip olacak 
zeminlerin yerinde çimento ile karıştırılması olarak tanımlanır. Diğer az 
maliyetli zemin iyileştirme yöntemleri zemini sıvılaşmaya bağlı oturmaları 
engelleyemediği zaman derin zemin karıştırma yöntemi tercih edilebilir (Lew 
vd., 2014).

Sıvılaşmayı azaltmak için zeminde perde duvar ızgaraları oluşturmak 
için derin karıştırma yöntemi kullanılmıştır. Derin karışım duvarının kendisi, 
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bağlayıcılar tarafından sementasyon nedeniyle sıvılaştırılamaz. Perde duvar 
ızgarası ayrıca depremin neden olduğu döngüsel kesme gerilimine karşı 
bir kompozit olarak daha fazla kesme direnci sağlar veya ızgara içindeki 
sıvılaştırılabilir zemine uygulanan döngüsel kesme gerilimini azaltır (Han, 2015).

5.6.	Taş	Kolon	Yöntemi

Taş kolon, mukavemeti artırmak, yumuşak ve gevşek ince dereceli 
zeminlerin sıkıştırılabilirliğini azaltmak, konsolidasyon etkisini hızlandırmak ve 
zeminlerin sıvılaşma potansiyelini azaltmak için kullanılan zemin stabilizasyon 
yöntemlerinden biridir. Kolonlar, bir vibratör tarafından düzenlenen sıkıştırılmış 
çakıl veya kırma taştan oluşur (Pivarč, 2011). Taş kolon yöntemi, sıvılaşmayı 
ve doymuş kumlu zeminlerdeki sonuçlarını azaltmak için kanıtlanmış bir 
yöntemdir. Bu yöntemin temel amacı, taş kolon malzemelerinin daha yüksek 
geçirgenliğini göz önünde bulundurarak, çevre zeminlerde zemin mukavemetini 
ve boşluk suyu drenaj oranını arttırmaktır (Meshginghalam vd., 2019; Shenthan 
vd., 2004).

Zemin sıvılaşması, altyapıya ciddi hasar veren büyük bir sismik tehlikedir. 
Sıvılaşma riskini en aza indirmenin yaygın bir yöntemi, zemine taş kolonlar 
yerleştirmektir. Taş kolonlar yüksek geçirgenlikleri nedeniyle drenaj yolu 
sağlar. Bu nedenle deprem sırasında zemin çökellerinde oluşan fazla boşluk 
suyu basıncı sakıncalı değerlere ulaşamaz. Su kumlu topraktan akarken, ince 
toprak parçacıkları hidrodinamik kuvvetle ayrılır ve sızan su ile taşınır. Bu ince 
kum parçacıklarının topraktan çakılların gözeneklerine göçü taş kolonlarda 
tıkanmaya neden olur. Taş kolonun tıkanması kolonların geçirgenliğinde 
azalmaya neden olur. Böylece, drenaj yolu olarak taş kolonların verimliliği 
azalır ve boşluk suyu basıncının dağılma hızı bu nedenle etkilenir. Taş kolonların 
inşası sadece temiz kumun bir deprem sırasında fazla boşluk suyunu boşaltma 
kabiliyetini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda zeminin nispi yoğunluğunu da 
arttırır. Böylece bu uygulama depremler sırasında kumdaki aşırı boşluk suyu 
basıncının gelişmesini engeller ve boşluk basınç oranını belirli bir değerin 
altında tutar (Pal ve Deb, 2019).

6. Sonuç

Sıvılaşma ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde, sıvılaşmanın sadece 
kohezyonsuz zeminlerde değil düşük kohezyonlu silt ve ince çakıllı zeminlerde 
tespit edildiği bir gerçektir. Sıvılaşma zemin yapısının yanı sıra bir takım 
koşullara bağlı olduğu görülüp bu koşulların plastisite, dane dağılımı, rölatif 
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sıkılık oranı, drene edilebilme durumu gibi hususlar olduğu belirlenmiştir. 
Ampirik formüllerle sıvılaşma tespit edilirken en önemli kriterin sıvılaşma 
güvenlik katsayısı (FL) olduğu belirlenmiş ve güvenlik katsayısı değerinin 
bulunabilmesi için tekrarlı dayanım (CRR), gerilme (CSR) oranlarına ve 
düzeltme faktörüne (MSF) ihtiyaç olduğu görülmüştür. Sıvılaşma tespitinde 
arazi deneylerinden en çok CPT ve SPT’nin kullanıldığı tespit edilmiştir. 
Sıvılaşma direncine etki eden faktörler irdelenmiştir. Sıvılaşma iki türde 
gerçekleşip daha büyük alanda etkisini gösteren çevrimli sıvılaşma daha çok 
meydana geldiğinden bahsedilmiştir. Sıvılaşma sonucunda oluşan hasarlar 
üzerinde durulmuştur. Tespit edilen hasarlar taşıma gücüne yenilmesi kaynaklı 
istinat yapılarının yenilmesi, akma sıvılaşması, boşluk suyunun yüzeye çıkma 
isteği ile kum kaynaması, gömülü olan elektrik, boru hatlarında bozulmalar ve 
en yaygın rastlanan yatay yönlü hareket oluşturan yanal yayılmalardır. Sıvılaşma 
riski olan bölgelerde sıvılaşma gerçekleşmeden engellemek amacıyla bazı zemin 
iyileştirme yöntemleri uygulanmaya başlanmıştır. Bu uygulamaların bazıları 
vibra kompaksiyon, dinamik kompaksiyon, enjeksiyonlar, derin karıştırma 
yöntemleri ve taş kolon uygulamalarıdır. Çalışma kapsamında son olarak bu 
zemin iyileştirme yöntemlerine yer verilmiştir.
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1. Giriş

Günümüzde dünya nüfusunun artması, büyük şehirlere göçlerin 
artması, çarpık kentleşme gibi sebepler kent içi ulaşım sorunlarını 
da beraberinde getirmiştir. Tüm bu sorunlarla beraber çevre kirliliği 

artmış, sürdürülebilirlik arka planda yer almıştır. Sorunların ortadan kaldırılması 
için alternatif güzergahlar yapılmış fakat bunlarında yetersiz kalmasıyla farklı 
çözüm yollarına yönelmeler yaşanmıştır.

Nüfusun artması ile beraber mevcut yol kapasiteleri nüfusu kaldıramamış 
ve bu durum da trafik tıkanıklıklarına sebep olmuştur. Otomatik geçiş sistemi 
öncesinde araçların yavaşlaması veya durması yine bu trafik tıkanıklıklarının 
nedenlerinden birisi olmuştur. Seyahat sürelerinin artması, kaza riskinin fazla 
olması gibi nedenlerden dolayı Akıllı Ulaşım Sistemleri’ne yönelimin doğmasına 
sebep olmuştur.

Akıllı Ulaşım Sistemleri; seyahat süresinin azaltılması, trafik güvenliğinin 
artması, mevcut yolların verimli şekilde kullanılabilmesi, enerji verimliliği ile 
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ekonomiye katkı sağlanması ve çevreye karşı verilen zararın azaltılması gibi 
nedenlerden dolayı geliştirilen izleme, ölçme, kontrol ve analizi gerçekleştiren 
sistemlerdir (Tektaş, Korkmaz & Erdal, 2016).

2. Materyal

Dünyanın en çok nüfus sahip ülkesi olan Çin, 1990 yılında ulaşım 
amacıyla inşaat ve teknolojiyi entegre edecek şekilde Akıllı Ulaşım Sistemleri’ni 
kullanmaya başlamıştır. O yıllarda teknolojinin günümüzden pahalı olmasına 
rağmen doğru bir stratejiyle AUS’nin gelişmesine büyük katkı sağlayan Çin, 
teknolojik açıdan dünyanın ileri gelen ülkeleri arasında olup, bu konuda birçok 
ülkeye de örnek olmaktadır (Wangvd, 2017).

Karayollarının hızlı inşası ile ücret toplama konusunda eksikliğe, enerji 
tüketimine ve çevre kirliliğine sebep olmuştur.  Bu sorunların altından kalkmak 
isteyen Çin, 1990 yılında Japonya ile ortak yürüttüğü otoyol geçiş sistemleri 
ve uygulamaları konusunda çalışmalara başlamıştır. Bu konuda gelişmiş olan 
ülkeleri de kendine örnek alan Çin, elektronik geçiş sistemlerini geliştirerek 
bu konudaki eksikliklerini gidermeyi amaçlamıştır. 2010-2020 yılları arasında, 
teknoljiden büyük ölçüde faydalanarak iletişim ve navigasyon ağını genişletmiş, 
dijital haritalarını ve mobil uygulamalarını geliştirmiş böylelikle AUS konusunda 
büyük atılımlar hedeflenmiştir (Wang vd,2017).

Çin’de yaşanan tüm bu gelişmelerin neden olacağı çevre kirliliği 
düşünülmüş ve bunu azaltabilmek amacıyla insanları toplu taşımaya 
yönlendirmek, bisiklet yollarının kullanımı arttırmak, trafik sorunlarını 
azaltacak ve trafik güvenliğini arttıracak olan çevreye zarar vermeyen 
AUS’ni oluşturmuşlar böylece sürdürülebilirliği korumayı amaçlamışlardır 
(Wangvd, 2016). Sürdürülebilirliğin korunması kapsamında AUS’nden en 
yüksek kapasitede yararlanmayı amaçlayan Çin, yollarının test edilebilmesi 
amacıyla güneş paneli, elektrikli şarj ve harita sistemleri ile döşemiştir. Bunun 
sonucunda hareket halindeki elektrikli otomobillerin hem şarj edilmesi hem 
de eş zamanlı trafik hareketleriyle bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Aynı 
zamanda yol üzerindeki trafik lambalarına da elektrik sağlaması öngörülmüştür 
(Bloomberg, 2018).

Dünyada nüfusun ve trafiğin giderek artmasıyla Akıllı Ulaşım Sistemleri 
kullanılmaya başlanmış ve geliştirilmiştir. Teknoloji denildiğinde öncü 
ülkelerden olan Japonya’da trafiğin mümkün olduğunca en aza indirgenmesi 
ve diğer ulaştırma sorunlarını çözebilmek amacıyla önemli gelişmeler 
yaşanmıştır(Tokuyama,1996). 
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Japonya’da İkinci Dünya Savaşı’nın yaralarını sarabilmek ve ülkede 
kalkınmanın sağlanabilmesi için teknolojiye ağırlık verilmesi gerektiği 
düşünülmüştür. Otomotiv konusunda büyük gelişmeler yaşayan Japonya, 1995 
yılında tüm dünyada olduğu gibi AUS uygulamaları üzerinde yoğunlaşmıştır. 
Navigasyon sisteminin araçlara entegrasyonuyla sürücülerin yön bulmasında 
kolaylık sağlamışlardır (Tokuyama, 1996).

2011 yılında Japonya’da meydana gelen büyük tsunami sonrası, sorun 
yaşayan bölgelerde navigasyondan yararlanılmasını sağlamış böylelikle 
AUS’nin ne kadar önemli olduğu görülmüş ve AUS konusundaki çalışmalara 
hız kazandırılmıştır (Hayawaka, 2013). AUS ile çevre dostu araçlara 
yönelme sonrasında havadaki karbondioksit oranın azaldığı görülmüş bu da 
sürdürülebilirliğin daha fazla korunmasını sağlamıştır (HANAI, 2013).

Japonya’nın AUS konusunda dünyada önemli bir konuma gelmesi ve 
teknolojik açıdan daha ileriye gitmeyi amaçlaması sebebiyle kamu ve özel 
kuruluşların ortak çalışmaları gerekmektedir. Bu şekilde bir çalışmayla altyapı 
iyileştirilerek standartların geliştirilmesi amaçlanmalıdır (Qiao, 2018).

AUS konusunda ilerlemeyi amaçlayan Japonya, inşa ettiği otoyollar ile 
elektronik geçiş sistemlerinde büyük gelişmeler gerçekleştirmiştir (Makinovd, 
2018). Bu sistemler sayesinde; güvenli aynı zamanda da daha düşük maliyetli 
ücret alımı, trafik tıkanıklıklarını azaltarak zaman ve yakıttan tasarruf, otoyol 
kullanımının teşvik edilmesi gibi avantajlar kazanılmıştır. Aynı zamanda 
da bu çalışmaların artması ile trafik kazalarının en düşük düzeye inmesi 
amaçlanmıştır.

Şekil 1: Japonya’nın Ulusal Aus Projesi
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Tablo 1: Japonya’nın Stratejik Amaçları Özet Tablosu

Japonya’da sinyal ve kontroller, trafik bilgilerinin yerinde iletimi, şahsi 
araçlardan çok toplu taşıma araçlarına yönlendirme ve ticari araçların takip 
edilmesi gibi uygun çözüm yollarını kullanmak amacıyla yapılan çalışmalar 
devam etmektedir. Benzer çalışmalar Amerika, Fransa ve Almanya gibi 
ülkelerde de devam etmektedir. Bu çalışmaların meydana getirdiği rekabet 
ortamı teknolojik gelişmeler açısından olumlu sonuçlar doğurmaktadır.

Tablo 2: Almanya’nın AUS Stratejik Amaçları Özet Tablosu

Doğu ülkeleri ele alındığında sadece Japonya’nın yanında Singapur’un AUS 
konusunda iyi bir seviyeye ulaşması, Malezya’nın AUS teknolojilerini dünyaya 
sunması, Vietnam ve Filipinler’in de AUS’nin gelişime katkıda bulunduğu 
görülmektedir. Konu ile ilgili olarak Filipinler’de yapılan bir çalışmada trafik 
yönetiminin geliştirilmesi amacıyla yatırım sağlanması hedeflenmiştir (Kamijo, 
2018).

Singapur bağımsızlığını 1965 yılında kazanmasına rağmen AUS yarışında 
geri kalmamak amacıyla dünyada öncü ülkeleri takip etmiş ve ulaşım konusunda 
insanların yaşam kalitesini arttırmayı hedeflemiştir. Her geçen gün gelişen 
teknolojiyi yakalayabilmek amacıyla ülkede çalışmalar devam etmektedir 
(Subhan, 2018).
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Güney Kore’de bu yarıştan geri kalmamış AUS kapsamında gelişmelere 
imza atmıştır. Seul şehrinin trafik yönetimi, AUS’nin uygulanması ve yönetimini 
sağlamak amacıyla Seul TOPIS’i kurmuştur. Bununla beraber trafikte oluşan 
tıkanıklıkları azaltılması, kazaların azaltılması ve otopark sistemlerinin 
uygulanabilmesi hedeflenmiştir (Ko ve Lee, 2018).

Şekil 2: Güney Kore Aus Stratejisi Plan Dönemleri

Tablo 3: Güney Kore’nin Stratejik Amaçları Özet Tablosu

Genel yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya’da, 
Japonya gibi 1995 yılından itibaren navigasyon ve kontrol sistemlerinde 
gelişmeler yaşanmıştır. Büyük yüz ölçümü ve şehir nüfusularının fazla olması 
sebebiyle AUS’nin geliştirilmesi amaçlanmış, sadece kendi ülkesinde değil bu 
çalışmaları diğer ülkelerle de paylaşmıştır (Vlasov, 2017).

Önümüzdeki yıllarda akıllı taşıtların artması ile ulaşımın daha kolay ve 
kaza riskinin azalacağı düşünülmektedir (Malyginvd, 2018). Rusya’nın AUS 
konusunda sahip olduğu strateji planına göre gelişen teknolojinin, yönetim 
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araçlarına entegre edilmesiyle modern sistemlerin oluşması amaçlanmıştır 
(Korjagin ve Klachek, 2017).

Dünya devlerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri’nde İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra askeri konularda hazırlanan navigasyon sistemlerini halkın 
kullanımına sunmuştur. GPS sistemiyle beraber sürücülerin yön bulmasında 
kolaylık yaşaması, trafiğin denetlenebilmesi, ve AUS’nin hizmete girmesi 
sağlanmıştır (Auervd, 2016).

Şekil 3: ABD AUS Strateji ve Eylem Planları

Doğu ülkeleri gibi 1995 yılından itibaren Amerika’da büyük atılımlar 
yaşanmış ve bir strateji planı belirlenmiştir. Bununla beraber ulaşım konusunda 
mevcut yol kapasitelerinin iyileştirilmesi çevreye verilen zararların en düşük 
mertebeye indirilmesi amaçlanmıştır (Küçükçınar, 1998).

Tablo 4: ABD’nin AUS Stratejik Temaları ve Stratejik Hedef Alanları
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Tablo 5: ABD’nin AUS Stratejik Amaçları Özet Tablosu

Avrupa’da AUS konusunda çalışmalar yaşanmış ve Avrupa Komisyonu 
tarafından 2011 yılında kitap hazırlanmıştır (TransportiItalia, 2015). Bu kitabın 
amaçları arasında; ulaşımda karbondioksit salınımının düşürülmesi, AUS’ların 
geliştirilmesi, elektrikli araçlara ağırlık verilmesi gibi amaçlar yer almaktadır.

İngiltere’nin çevre kirliliğine karşı almış olduğu önlemler arasında 
teknoloji kullanımı ve çevreci yakıt kullanımının teşvik edilmesi gösterilebilir 
(Grant Muller ve Usher, 2014).

Bütün bunların yanı sıra AUS’nin temiz bir çevre ve sürdürülebilirliğin 
korunması anlayışıyla yakıt tüketimini azaltmak amacıyla dünyanın teknolojide 
ileri gelen ülkelerinin pek çoğu 2030-2035’li yıllara kadar düzgün ve kademeli 
olarak elektrikli araçların kullanımının yaygınlaştırılması ve sera gazlarının 
açığa çıkmasına sebep olan zararlı gazları üreten araçların kullanımını durdurma 
kararları almışlardır (Eylem Planı, 2020-2023).

Ülkemizde nüfusun artması, şehirlere göçün artması gibi nedenlerden 
dolayı yol ağı arttırılmış buna bağlı olarak çevre kirliliği artmıştır. Aynı zamanda 
trafik tıkanıklıkları, kazalar, seyahat sürelerinin uzaması, konforun azalması 
gibi olaylar meydana gelmiştir. Mevcut yol kapasitelerinin yetmemesi ve yeni 
yapılan alternatif  güzergahların da talebi karşılayamaması sebebiyle teknolojiye 
verilmesi gereken önemin artması düşünülmüş ve AUS konusunda çalışmalar 
yapılmıştır. AUS çalışmalarında dünyada örnek teşkil edecek ülkelerin stratejileri 
incelenmiş ve uygulanmıştır. Bunlar yolcu bilgilendirme, trafik yönetim, araç 
içi, yük yönetim, toplu taşıma, acil durum yönetim, elektronik ücret ödeme 
sistemleri olarak sıralanabilir.
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1950 yılında kurulan Karayolları Genel Müdürlüğü ilk yıllarda 
20.000km’lik yol ağını 60.000km’ye çıkartmıştır. Çalışmalarına devam 
etmekte olan KGM 2022 yılı çalışmalarında 1893km Devlet Yolu, 1687 km 
İl Yolu ve 463 km Otoyol planlaması mevcuttur (KGM,2022). Aynı zamanda 
devlet ve il yolları ve üzerlerinde bulunan köprü ve tünel gibi sanat yapılarından 
sorumludur.

Türkiye’nin son yıllarda AUS konusunda ileri gelen ülkelerin strateji 
planlarını örnek alarak atılımlar gerçekleştirmiştir. AUS uygulamaları akıllı 
araçlar, akıllı yollar, akıllı şehirler, ekonomi ve çevre, entegrasyon sistemleri, 
bilişim ve güvenlik konularını içerisinde barındırır (Eylem Planı, 2020-2023).

2.1.	Otonom	araçlar

Başka bir deyişle robot veya sürücüsüz araba olarak adlandırılabilen, 
çevresini algılayan, insan etkisi ya çok az ya da hiç olmadan hareket edebilen 
bir ulaşım aracıdır (Gehrigvd, 1999).

Resim 1: Otonom araç
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2.2.	Elektrikli	araçlar

Fosil yakıtlar kullanmak yerine elektrik motorundan güç sağlayan ulaşım 
araçlarıdır.

Resim 2: Şarj olan bir araç

2.3.	Otomatik	park

Aracın insan etkisine ihtiyaç duymadan kendi kendini  park edebilen 
bir sistemdir. Park yerinin boyutunu ölçer ve sensörleri ile park işlemini 
gerçekleştirir.

Resim 3: Otomatik park
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2.3.	Algılayıcılar	(Sensörler)

Duyarga anlamına da gelen, fiziksel ortam ve elektronik cihazların birbirine 
bağlanmasını sağlayan bir sistemdir.

Resim 4: Sensör örneği

2.4.	Elektronik	gişe

Elektronik gişeler, otoyollorda ve köprü geçişleri için otomatik ücret alarak 
trafik sıkışıklığının azalmasını, araç tanıma olanağını ve araçların yavaşlamasına 
veya durmasına gerek kalmadan geçiş yapabilmelerini sağlar.

Resim 5: Elektronik Geçiş Sistemi
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2.5.	Akıllı	sensörler

Trafik yönetiminin iyileştirilmesi amacıyla kullanılan bu sistemler  tam 
zamanlı veri aktarımı, analiz ve verileri depolama gibi özelliklere sahiptir.

Resim 6: Akıllı Sensörlerin Uygulanışı

2.6.	Navigasyon

Türkçe’de yol klavuzu olarak geçen ve gidilmek istenen adrese en kısa 
yoldan ve en hızlı şekilde nasıl gidilieceğini sesli ve görsel olarak yolcuya 
bildiren bir sistemdir.

Resim 7: Navigasyon Gösterimi

3. Metod

Gaziantep veya halk arasında bilinen adıyla Antep, Türkiye’nin en 
kalabalık dokuzuncu şehri olup, 2.101.157 nüfusa sahiptir. 1987 yılı itibariyle 
büyükşehir unvanı almıştır. Gaziantep, sanayi ve gelişmişlik konusunda Türkiye 
sıralamalarında üstlerde yer almakta ve ayrıca eğitim, ticaret ve sanayi şehri 
olarak bilinmektedir (Vikipedi, 2020).
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Tablo 6: Gaziantep’ önemli kentlerden karayolu mesafeleri (KGM, 2009)

Anadolu ve Mezapotamya arasında kalan Gaziantep, konumu itibariyle 
tarih boyunca ticaret yollarında üzerinde kalmıştır. Denize kıyısı olmaması 
sebebiyle deniz ulaşımı mevcut değildir. Fakat yakın liman kentleri İskenderun 
ve Mersin’den deniz yoluyla ulaşım sağlanmaktadır.

Önemli ticaret yolları üzerinde olması sebebiyle kara ulaşımı oldukça 
gelişmiştir. Özellikle E-24 otoyolu, farklı noktalara ulaşmak için bir köprü 
görevinde olup ulaşımda büyük pay sahibidir. 1954 yılında hizmete açılan garla 
beraber 2001 yılında açılan başka bir terminal ise şehir içi ulaşımda halka hizmet 
etmektedir (Gaziantep Belediyesi, 2008). Kent içinde halk tarafından kullanılan 
belediye otobüsleri, dolmuş ve taksiyle ulaşım sağlanmaktadır (Gaziantep Şehir 
Rehberi, 2009).

Gaziantep’te raylı sistemlerde de gelişme sağlanmıştır. Ulaşım oldukça 
geniş tramvay ağı ile sağlanabilmektedir. Bunun yanında banliyö tren hattı olan 
Gaziray Türkiye’nin en büyük metro projesinin altyapısıdır (Vikipedi,2020).

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Ulusal AUS Strateji Belgesi ve aynı 
zamanda 2020-2023 Eylem Planı ile beraber, Gaziantep’in yapılandırma ve 
gelişmesi devam etmektedir. Gaziantep’in Akıllı Ulaşım Sistemleri konusunda 
yapmış olduğu çalışmalar AUS kapsamında çevre dostu bir ulaşım ve halkın 
refah düzeyini yükseltmek amacıyla yapılmıştır.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak 22 Eylül 2017 tarihinde Akıllı 
Ulaşım Sistemleri Derneği’ne (AUSDER) üye olmuştur.

3.1.	Akıllı	ulaşım	mimarisi

Toplu taşıma kapsamında sistem ve çevrenin merkezi bir veritabanı ile 
entegre olacak şekilde tasarlanmış ve kurulacak olan sistemin GTFS veritabanı 
ile genişletilmiştir. Bunun sonucunda da gerekli yerlerde veri akışına olanak 
sağlanmıştır.

Kurulan sistemle beraber, özellikle pandemi döneminde yaşadığımız 
süreç içerisinde toplu taşıma araçlarının yanı sıra müze, sinema, tiyatro gibi 
kalabalık alanlarda Sağlık Bakanlığı tarafından verilen HES kodları okutulmuş 
risk teşkil eden kişilerin girişi engellenmiştir. Hasta veya taşıyıcı olduğu halde 
geçme teşebbüsünde bulunan kişiler ise kartlarından otomatik olarak bakanlık 
servislerine bildirilmişlerdir.
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Görüş kameraları ile 24 saat izlenilebilen merkez, şehir içerisindeki 350’den 
fazla sinzayalize kavşağı yönetme yetkisi de sunmaktadır. AUS kapsamında 
yapılan bu hizmette, koordinasyon hızının artması ve farklı birimlerin uzaktan 
izleme olanağının doğmasına imkan vermektedir.

Resim 8: Trafik Kontrol Merkezi

3.2.	Akıllı	otopark	yönlendirmesi

Gaziantep şehri içerisinde pilot proje olarak kullanılan VMS (Değişken 
Mesaj İşareti) ekranlarda yer alan ve mobil uygulamalar ile otoparkların 
kapasitelerini araç sürücülerine sunmaktadır. Otoparklarda temassız kredi 
kartlarıyla ödeme gerçekleştirilmesi sıra oluşumunu engellemekte ve trafik 
tıkanıklığına engel olmaktadır. Aynı zamanda verilen sisteme otomatik 
aktarılmasıyla kapasite yönetimi ve veri takibi de anlık yapılabilmektedir.

Resim 9: Otonom Akıllı Ulaşım Projeleri
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Resim 10: Gaziantep Ulaşım Ana Planı

Gaziantep’te yapılacak olan sürücüsüz metro hattı yapılmasına yönelik 
çalışmalar 2017 yılında başlanmış olup, projesi tamamlanmıştır.

Engelli yolcuların da unutulmaması, onların da ulaşımının kolay ve güvenli 
olması amacıyla mobil uygulamalarda görme engellilere özel olarak sesli 
komut özelliği getirilmiştir. İlk kez Gaziantep’te başlayan uygulama ile durakta 
bekleyen yolcu gelen otobüs şoförüne bildirim gönderebilmektedir. Engelli 
yolcular kapsamında Yaya Butonu kurulmuştur. Tam 123 kavşakta yer alan bu 
butonlar sayesinde tüm yolcuların karşıdan karşıya geçişi güvenli hale gelmiştir.

3.3.	Yolcu	bilgilendirme	sistemi

Duraklarda ve toplu taşıma araçlarının içinde yer alan ekranlar durak 
yerlerinin görüntülü ve sesli gösterilmesiyle yolcular bilgilendirilmektedir. Bu 
sistem mobil uygulamada toplu taşıma araçlarının ne zaman geleceğini yolculara 
bildirmektedir.



AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ VE SÜRDÜRLEBİLİRLİK: GAZİANTEP ÖRNEĞİ     125

Ayrıca Gaziantep’te kullanılan Gaziantep Kart Mobil Uygulaması Toplu 
Ulaşım Mükemmellik Hizmet Kalitesi’nde birincilik kazanmıştır.

Resim 11: Yolcu Bilgilendirme Sistemi

Tüm bu sistemlerin asıl amacı güvenliğini arttırılması, trafik tıkanıklıklarının 
giderilmesi, koordinasyonun sağlanması, yakıt giderinin azalması ve çevreye 
verilen zararın azaltılması olarak özetlenebilir. En önemli konulardan biri olan 
sinyalizasyon sisteminin sürdürülebilir olmasında elektrik kesintilerine karşı 
güç kaynakları ile desteklenmiştir. AUS’nden faydalanarak kaza noktalarının, 
hatalı park bölgelerinin tespitinde kolaylık olmuş ve buna göre alınan tedbirler 
çoğaltılmıştır.

Tüm bu uygulamaların yanında kullanıcıların internet ve mobil uygulamalar 
üzerinden talep ve şikayetlerini belirtmelerine olanak sağlanmaktadır. Böylelikle 
eksikliklerin ve hataların giderilmesi amaçlanmıştır.

Yapılan sinyalizasyonlar; hatalı geçişler, kırmızı ışık ve otopark ihlalleri 
için caydırıcı olarak konumlandırılmıştır.

Toplu taşıma aracı sürücülerine manyetik kart verilerek aracın hız, saat ve 
güzergah kapsamında uygun koşullarda kullanılması amaçlanmıştır.

3.4.	Sürdürülebilirlik

Yolcuların şahsi araçlardan çok toplu taşımaya yönlendirilmesi çevreye 
verilen zararın azaltılması konusunda oldukça önemli bir hal almıştır. Toplu 
taşımanın teşvik edilmesi için ücretsiz ve indirimli biletler sunulmuş ve GaziBis 
ile bisiklet kiralayan yolculara bir saatlik ücretsiz toplu taşıma hakkı verilmiştir. 
Benzin, dizel ve LPG’li araçlar yerine çevreye daha az zarar veren CNG’li 
araçlara dönüştürülmüştür.
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Resim 12: Gaziantep Bisiklet (GaziBis)

Kavşaklarda bekleme sürelerinin azaltılması için sensörler teşkil edilmiş 
ve bu şekilde oluşan trafik sorunlarının önüne geçilmiştir. Kent Merkezi Kavşak 
Verimliliği Artışı ile 2017 yılında Verimlilik Proje Ödülü kazanılmıştır.

Şehrin proje bazında 150 km’lik tamamlanmış yolunun %20’si 
tamamlanmış ve kalan kısım için çalışmalar devam etmektedir.

Resim 13: Gaziantep Bisiklet Yolu Planı

4. Bulgular

Aşağıdaki tabloda verilen değerlerden anlaşılacağı gibi tek başına bir 
otomobilin çevreye verdiği sera gazlarının, yolcu sayısının yaklaşık olarak 
12 katı olan minibüslerde azaldığı, yolcu sayısının yaklaşık olarak 80 katı 
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olan otobüslerde ise bu miktarın oldukça azaldığı görülmektedir. Hatta yolcu 
sayısının en yüksek olduğu körüklü otobüslerde açığa çıkan sera gazları en az 
seviyelerdedir.

2. tabloda şahsi araçların diğer taşıtlara göre en yüksek maliyete sahip 
olduğu gözler önüne serilmiştir. Metroların diğer ulaşım araçlarına göre oldukça 
fazla sayıda yolcu taşıyabildiği yine tablodan görülebilmektedir.

3. tabloda karayollarına rağbetin açıkça görüldüğü fakat diğer ulaşım 
araçlarının çevreye verdiği zarar bakımdan daha çok tercih edilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. Bu sebeple yolcuların bu ulaşım araçlarına yönlendirilmesi 
sağlanabilir.

Tablo 7: Motorlu Taşıtların Neden Olduğu Sera Gazları  
Açısından Karşılaştırması

Tablo 8: Ulaşım Sistemlerinin Fiziksel ve Ekonomik Karşılaştırılması
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Tablo 9: Ulaştırma alt sistemlerinin ortalama yakıt tüketimleri  
ve CO2 emisyonları (gram/ton-km)

Tablo 10: Yük taşımacılığı için hava kirletici ve CO2  
emisyonları (gram/ton-km)

Tablo 11: Yolcu taşımacılığı için hava kirletici ve CO2  
emisyonları (gram/ton-km)
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Tablo 12: Gürültü kirliliği dışsallıkları

5. Sonuçlar

Akıllı Ulaşım Sistemleri trafik kazalarına en aza indirmekte, trafik 
tıkanıklıklarına engel olmakta, yolcular seyahat sürelerini kısaltmakta, çevreye 
verilen zararı azaltmaktadır. Bu durum, gelecekte de AUS’nin oldukça fazla 
kullanılması gerektiğini göstermektedir. Türkiye, AUS kapsamında çalışmalara 
devam etmekte ve örnek ülkelerdeki strateji planlarını inceleyerek bu konudaki 
hedeflerine ulaşmayı amaçlamıştır.

AUS konusunda önemli araştırmalar ve yatırımlar yapılmış, güvenlik, 
maliyet ve süre konularında avantaj sağladığı görülmüştür. Trafik güvenliğinde 
kamera sistemleri, sinyalizasyonlar, trafik kontrol merkezleri ile AUS 
uygulamaları, trafiğin meydana getirdiği koşulları iyileştirmiştir. Ancak hala, 
ülkemizin ulaştırma sistemi için yıllardır mevcut durumdaki veri problemini 
istenilen düzeyde çözüme kavuşturamadığı bir gerçektir (Yardım vd.,2003)

Yapılan araştırmalarda 2002 yılında 65 milyon nüfusu olan Türkiye için 62 
ölümlü kaza gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise nüfus 82 milyona ulaşmış ve 81 
ölümlü kaza meydana gelmiştir.

2018 yılında toplamda 1.229.364 trafik kazası meydana gelmiş 6.675 kişi 
hayatını kaybederken, 307.071 kişi de yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlerin 
%42.9’u sürücüler, %34.9’u yolcular ve %22.2’sini ise yayalar oluşturmuştur 
(TÜİK,2018).
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Şekil 4: 2001-2018 arası AB ülkeleri ve Türkiye’de ölümlü yol kaza 
oranlarındaki değişimler

6. Tartışma

Hem sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi hem de sorunların çözümüne 
yardımcı olabilmek amacıyla Akıllı Ulaşım Sistemleri uygulanmaya başlanmıştır. 
Akıllı Ulaşım Sistemleri ile çevre kirliliğinde azalma, trafik güvenliğinde 
artma, mevcut yolların kapasite ve konforunda artma, trafik kazalarında azalma 
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meydana gelmiştir. Aynı zamanda sürdürülebilirliğin daha iyi korunması 
AUS’nin önemini bir kez daha göstermektedir. Sürdürülebilirliğin göz önünde 
bulundurularak planlama yapılması ve düzgün bir altyapının sağlanması gerekir 
(Akgüngör ve Demirel, 2004).

Akıllı Ulaşım Sistemlerinin bilgisayar gibi teknolojik aletler ile 
kullanılması güvenlik, zaman ve işlevsellik açısından yüksek öneme sahiptir. 
‘Akıllı’ kelimesinin kullanımında da verilerin otomatik olarak yüklenmesi tüm 
bu önemli kazanımlara olanak sağlamaktadır. Ayrıca ulaşımı sağlayan tüm bu 
ulaştırma sistemleri ile teknolojinin harmanlanması ile ortaya çıkan kavram 
Akıllı Ulaşım Sistemleri olarak gösterilmektedir (Ünal,1999).

Araç sürücülerinin teknolojik araçları kullanarak yönlendirilmelerinin 
sağlanması ile, bu kapsamda yapılan çalışmaların tümü AUS’ni oluşturmaktadır 
(Yardım ve Erel, 2003).

Akıllı Ulaşım Sistemleri, teknolojik araçların kullanılmasıyla alternatif 
ve kullanışlı çözüm önerileri sunar. Teknolojik araçların uygulanacak alanlarla 
entegrasyonu ile bu yüzyılın en önemli çalışmaları arasında yerini almıştır 
(Tüydeş Yaman,2014). 

AUS, altyapıların ihtiyaç sonucunda genişletilmesi yerine teknolojiden 
faydalanılarak altyapıda iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Yapılan bu iyileştirmeler 
de çok daha az maliyet harcanarak ekonomiye katkı sağlamaktadır (ITS United 
Kingdom, 2016)

Ulaşımın akışını, trafik güvenliğini ve düzenlemesini göz önünde 
bulundurarak kullanılan Trafik Kontrol Sistemleri hızla gelişmekte olan 
teknolojiyle beraber çok daha verimli olmaktadır. Bununla beraber, yapılan 
sinyalizasyon sistemleri  trafik akışını düzenlemek ve  hem araç hem de yayalar 
için güvenli geçişler sağlamak amacıyla kurulmuştur. Özellikle kavşaklar için 
hayati önem taşıyan bu sistemlerin güvenlik ve koordinasyon gereksinimlerini 
beraber sağlaması gerektiği saptanmıştır (Öztürk,2006)

AUS’nin ulaşımı kolaylaştırmanın yanında katkı sağladığı çeşitli durumlar 
da mevcuttur. İnsanların seyahat süresinin kısalması, trafik yoğunluğunun 
azalması ve trafik güvenliğinin artmasıyla konfor artmıştır. Karayolu ağının 
mevcut kapasitesinin en verimli şekilde kullanılabilmesi ile karayolu ekiplerinin 
idaresinde etkinlikleri artmıştır, böylelikle trafik kazalarına müdaheleler 
hızlanmıştır. Düzgün trafik akışıyla beraber yakıt tüketiminin azalması ve buna 
bağlı olarak da çevre kirliliğinin azalmasına neden olmuştur. Yol çalışmalarında 
görsel uyarılar ile kaza riskleri ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Alternatif 
güzergahlar ve şerit yönetimi sağlanmıştır. Hava ve yol durumu bilgileriyle 
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sürüş güvenliğinde artış olmuştur. İnsanların stres ve psikolojik etmenlerden 
etkilenmeleri azalmıştır (Işık,2014)

Ayrıca AUS’nin kullanılmasıyla trafik kazalarının önüne geçilmesi, 
trafikte seyahat süresinin kısalması ve sürücülerin tam zamanlı uyarılabilmeleri 
mümkündür (Yokota,2007).

AUS gelişen teknolojiden faydalanarak, yol güvenliğinin artması, 
trafik yönetimi ve sürücülerin zamanında bilgilendirilmesi ve buna göre 
yönlendirilmesi amacıyla yapılmıştır (Yardım ve Erel,2003).

AUS ile ilgili olarak uygulama yapılması ve kontrol amaçlı olarak araç 
sürücülerine trafik ile ilgili eş zamanlı bilgilendirmeler yapacak olan elektronik 
sistemlerin şehirlerin kritik noktalara tanzim edilmesi gerektiği vurgulanmıştır 
(Ceylan vd., 2007).

Trafik durumunun kısa zamanda en çok sürücüye ulaştırılabilmesi için 
trafik yoğunluk haritası bilgileri gibi sistemeler geliştirilmiştir. Bu sistem 
kameralar, sensörler, istatistikler ve uydu sayesinde çizilecek olan yol ağı 
haritasından meydana gelmektedir (Çuhadaroğlu,2008).

Toplu taşıma sistemlerini ve bu sistemlerde yer alan araçların incelemeleri 
yapılarak toplu taşımada meydana gelen problemlere çözüm üretebilmek 
amacıyla ekonominin de göz önünde bulundurulmasıyla, yapılacak olan 
hizmetlerin bütünün geliştirilmesi önem arz etmektedir (Zaim,1994).

Yapılan araştırmalarda Türkiye’de yer alan trafik teknolojilerinin yetersiz 
olması ve AUS’ye geçilmesi gerektiği belirtilmektedir. Büyük şehirlerde yaşanan 
trafik sorunlarının önüne geçilebilmesi amacıyla gelişmiş ülkelerde kullanılan 
teknolojik sistemlerin Türkiye’de de uygulanması gerektiği belirtilmiştir 
(Çapalı,2009).

Akıllı Ulaşım Sistemlerinin, kaynakları az kullanması, onun yerine 
teknolojiden faydalanması ile sürdürülebilirliğe katkı sağladığı görülmüştür. 
Böylelikle, akıllı ulaşım sürdürülebilirlikle beraber, dünya ülkelerince kabul 
görmüştür (Jordan ve Horan,1997).
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1.  Giriş

Teknolojinin hızlı gelişmesi ile çimento esaslı kompozit malzemelerde 
nano-boyutlu yeni nesil ürünler kullanılmaya başlanmıştır (Hocaoğlu, 
2021). Günümüzde çimento esaslı kompozitlerde sıklıkla tercih edilen 

nano malzemeler nano silika, grafen oksit, nano demir oksit, nano titanyum 
oksit, nano karbon, nano aliminyum oksit, nano çinko oksit vb ürünlerdir. Bazı 
araştırmalar nano silika ve nano demir oksitin eğilme ve basınç dayanımlarını 
arttırdığını belirlemiştir (Li et al., 2004; Hui et al., 2004). Nano Al2O3’ ün 
çimento esaslı malzemelerde elektriksel iletkenliği arttırdığı ve boşluk oranını 
ise azalttığı belirlenmiştir  (Li et al., 2006). Metaxa et al., (2010) çimento esaslı 
malzemelere nano-fiber takviyesiyle eğilme dayanımının artabileceğini ve 
mikro çatlakların daha az oluşabileceğini belirlemişlerdir.

Nano çinko oksit metalik çinkonun oksitlenmesi ile üretilmektedir. 
Günümüzde 1 nm ile 200 mikron arasında istenilen boyutlarda nano çinko 
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oksit üretilebilmektedir. Nano çinko oksit parçacıkları yüksek yüzey alanına 
sahip olması sebebiyle çimento esaslı malzemenin içerisine mükemmel 
yayılabilmektedir (Chuah et al., 2014). Böylece malzemenin fiziksel ve mekanik 
dayanımlarını yükseltebilmektedir (Chuah et al., 2014). Ayrıca bu malzemeler 
çimento esaslı kompozit malzemelerin mikro yapılarını da geliştirmektedir 
(Chintalapudi & Pannem, 2020). Çimento esaslı malzemelere nano çinko oksit 
parçacıkları eklenmesiyle ilgili bazı araştırmalar yapılmıştır. Kawashima et 
al., (2013); Nazari & Riahi, (2021) çimentolu malzemelere belirli oranlarda 
nano çinko oksit konulması ile daha yüksek eğilme ve basınç dayanımı elde 
edilebileceği sonucuna ulaşmışlardır. Gopalakrishnan & Nithiyanantham 
çimento yerine nano çinko oksit konulması ile priz süresinin gecikebileceği 
ve daha yüksek mekanik dayanım elde edilebileceğini belirlemişlerdir. Bazı 
araştırmalar göstermiştir ki betona nano çinko oksit ilavesi ile basınç dayanımının 
%20’ ye kadar artabilir (Kumar & Kantharia, 2020).

Bu çalışmada 300 dozajlı ve çimento yerine ağırlıkça %0,50 oranında 
nano çinko oksit konulan harçlar üretilmiştir. Harçlar taze durumda iken bir 
doğru akım (DC) güç kaynağı ile 15V, 22.5Vve 30V gerilim şiddetleri bir 
gün süreyle uygulanmıştır. Uygulanan akım şiddetinin hidratasyon sıcaklığına 
etkisini araştırmak için harçların iç sıcaklıkları ölçülmüştür. Sonrasında 7 ve 
28 gün süreyle kür edilmiştir. Kür edilen harçlar üzerinde porozite ve basınç 
dayanımı testleri uygulanmıştır. Nano çinko oksit’ in priz süresini geciktirdiği 
önceki araştırmalarda belirlense de, akım şiddetinin etkilerinin araştırılması bu 
çalışmaya özgünlük kazandırmaktadır.

2. Deneylerde kullanılan malzemeler

2.1.	Nano	çinko	oksit	parçacıkları

Nano çinko oksit katkılı harç üretmek için nanografi firmasının (Nanografi, 
2022) üretimi olan nano çinko oksit parçacıkları kullanılmıştır. Nano çinko oksit 
oluşumunu belirlemek için SEM (mikro yapı) incelemesi yapılmıştır (Şekil 
1). SEM incelemesi sonucu nano-mikron boyutunda malzemelerin oluştuğu 
gözlenmiştir (Şekil 1). Nano çinko oksit parçacıklarının boyutlarının yaklaşık 
olarak 500-550 nm arasında olduğu gözlenmiştir.
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Şekil 1. Nano çinko oksit’ in mikro incelemesi

2.2.	Çimento	

Deneylerde Çimsa fabrikasının üretimi olan CEM I 42.5 R tipi çimento 
kullanılmıştır (TS EN 197-1, 2011). Deneylerde kullanılan çimentonun özgül 
ağırlığının 3.10 olduğu belirlenmiştir. 

2.3.	Agrega

Harç üretiminde özgül ağırlığı 2.66 olan kırma kum kullanılmıştır. 
Deneylerde kullanılan çimento, agrega ve nano çinko oksit Şekil 2’ de 
gösterilmiştir.

Şekil 2. Deneylerde kullanılan malzemeler (a-çimento, b-kırma kum, c-nano 
çinko oksit parçacıkları)
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2.4.	Karışım	suyu

Çimento esaslı harç ve beton üretiminde karışım suyu büyük önem arz 
etmektedir. Karışım suyu içerisinde betona veya harca zarar verebilecek 
bileşenlerin (sülfat vb.) bulunmaması gerekmektedir. Deneylerde içilebilir 
nitelikte çeşme suyu kullanılmıştır.

3. Numunelerin hazırlanması ve deneylerin yapılması

3.1.	Harç	numunelerinin	hazırlanması

Harçları hazırlamak için 40mm x 40mm x 160mm ebatlarında ahşap 
kalıplar kullanılmıştır. Harç karışımları su/çimento oranı 0.80 olarak 
tasarlanmıştır. 1 m3 harç üretmek için düzenlenen harç karışım hesabı Tablo 
1’ de gösterilmiştir. Öncelikle çimento ve kırma kum karıştırılmak suretiyle 
kuru karışım yapılmıştır. Hazırlanan kuru karışıma su üç aşamada eklenmek 
suretiyle 5 dakika karıştırılmıştır. Aglomerasyon olmaması için son olarak 
nano çinko oksit eklenerek 1 dakika süreyle karıştırmaya devam edilmiştir 
(ASTM C305-20, 2020). Deneysel çalışmalarda yüksek su/çimentonun tercih 
edilmesinin iki nedeni bulunmaktadır. Birinci nedeni nano çinko oksit’ in 
yüksek su emme kapasitesine sahip olmasıdır. İkinci nedeni ise taze harçlara 
DC uygulandığında harçların iç sıcaklıkları artmakta ve hidratasyon suyunun 
bir miktarı buharlaşmaktadır. 

Tablo 1. 1m3 Harç üretimi için kullanılan malzemeler

Su-çimento Çimento, kg/m3 Kırma kum, kg/m3 Nano çinko oksit, 
kg/m3 

Su, lt/m3 

0,80 300 1710,20 - 240,00
0,80 298,50 1710,20 1,5 (%0,50) 238,80

3.2.	Taze	ve	sertleşmiş	harçlar	üzerinde	yapılan	deneyler

Harç üretimi yapılır yapılmaz harçların bir kısmına DC güç kaynağı 
vasıtasıyla sırasıyla 0V, 15V, 22.5V ve 30V gerilim şiddetleri uygulanmıştır. 
Gerilim uygulanan ve gerilim uygulanmayan numunelerin iç sıcaklıkları 
dakikada bir ölçülmüş olup; veriler bir veri kaydediciye kaydedilmiştir. 
Hazırlanan deney düzeneği Şekil 3’ de gösterilmiştir. 
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Şekil 3. Taze durumdaki harçlara DC uygulanması ve iç sıcaklıklarının 
ölçülmesi

Gerilim uygulanmış ve gerilim uygulanmamış harçlar birinci günün 
sonunda kalıplardan çıkartılarak yaklaşık 20 °C’ de 7 ve 28 gün süreyle kür 
edilmiştir. Kür edilen numuneler üzerinde boşluk oranları hesaplanmıştır. 
Numunelerin boşluk oranları etüv kurusu ağırlıkları, sudaki ağırlıkları ve doygun 
yüzey kuru ağırlıkları ölçülmek suretiyle belirlenmiştir. Harçların poroziteleri 
Denklem 1 yardımıyla hesaplanmıştır. 

2 0

2 1

100W WPorozite
W W
æ ö-

= ´ç ÷
-è ø

 (1)

Eşitlik’ te W0: harçların etüvde kurutulduktan sonraki ağırlığını (g), 
W1: harçların su içerisindeki ağırlığını (g), W2: harçların doygun yüzey kuru 
ağırlığını (g) temsil etmektedir.

Sonrasında numuneler TS EN 12390-7 (2010) standardına göre basınç 
testine tabi tutulmuştur. Mekanik testlere maruz bırakılan bazı harç numunelerden 
3-5mm’ lük parçalar alınarak karbon ile kaplanarak mikro inceleme (SEM) 
analizleri yapılmıştır. Mikro inceleme numunelerin 10000 kat büyültülmesi ile 
yapılmıştır.

4. Sonuçlar ve tartışma

4.1.	Uygulanan	akım	şiddetinin	harç	iç	sıcaklığına	etkisi

Akım şiddetinin harç iç sıcaklığına etkisini araştırmak için Şekil 4 
çizilmiştir. Akım uygulanmayan kontrol (nano çinko oksit katkısız) harcın iç 
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sıcaklığında önce azalma sonra artma ve daha sonra yeniden azalma gözlenmiştir. 
Çimento yerine ağırlıkça %0,50 oranında nano çinko oksit konulduğunda 
ise harç iç sıcaklığının yaklaşık olarak 1,5 °C düştüğü gözlenmiştir. Bu 
sonuç doğrultusunda çimento esaslı kompozit malzemelere nano çinko oksit 
konulması ile hidratasyon reaksiyonları yavaşlatılabilmektedir. Çimento yerine 
hem nano çinko oksit konulması hem de DC uygulaması sonucu harçların iç 
sıcaklıklarının arttığı gözlenmiştir. Harçlara uygulanan gerilim şiddetinin 
artması ile iç sıcaklığın da arttığı gözlenmiştir. Çimento yerine ağırlıkça hem 
%0,50 oranında nano çinko oksit konulması hem de 15V, 22.5V ve 30 V akım 
şiddeti uygulanması ile harçların hidratasyon sıcaklıklarının yaklaşık olarak 1.5 
°C, 3 °C ve 4 °C arttığı gözlenmiştir.

Şekil 4. Akım şiddetinin ve nano çinko oksit’in (ZnO) harç iç sıcaklığına etkisi

4.2.	Uygulanan	gerilim	şiddetinin	poroziteye	etkisi

Şekil 5 harçların porozitesini karşılaştırmaktadır. Şekil 5 incelendiğinde 
en düşük poroziteler harçlar üzerine 15V gerilim şiddeti uygulandığında 
gerçekleşmiştir. Harçlara uygulanan gerilim şiddeti arttıkça boşluk oranının 
da arttığı gözlenmiştir. Özellikle 30V gerilim şiddeti uygulandığında boşluk 
oranındaki artışın çok daha yüksek olduğu gözlenmiştir. 28-gün kür edilen harçlara 
15V gerilim şiddeti uygulandığında porozitesi gerlim uygulanmayan harca göre 
yaklaşık olarak %2.55 oranında daha düşük olmuştur. Ancak; harçlara 22.5V 
ve 30V gerilim şiddetleri uygulandığında poroziteleri gerilim uygulanmayan 
harçlara kıyasla %0.53 ve %4.22 oranlarında daha yüksek çıkmıştır.  Harçlara 
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30V gerilim şiddeti uygulandığında porozitenin yüksek oranda artması DC 
uygulaması sonucu iç sıcaklığının en fazla artması ile açıklanabilir. Hidratasyon 
reaksiyonları gerçekleşme aşamasında iç sıcaklığın artması hidratasyon 
suyunun bir miktarının buharlaşmasına neden olabilmektedir. Genel olarak 28 
gün kürlenen harçların poroziteleri 7 gün kürlenen harçların porozitelerinden 
daha düşük değerler aldığı da belirlenmiştir. 

Şekil 5. Harçların kür süresine ve akım şiddetine  
göre porozitelerinin karşılaştırılması 

4.3.	Uygulanan	gerilim	şiddetinin	basınç	dayanımına	etkisi

Şekil 6 harç üzerine uygulanan gerilim şiddetinin basınç dayanımına 
etkisini araştırmak için hazırlanmıştır. Hem 7 gün hem de 28 gün kür 
edilen harçlarda en yüksek basınç dayanımı 15V gerilim uygulandığında 
gerçekleşmiştir (Şekil 6). 7 ve 28 gün kür edilen numunelere 15V gerilim şiddeti 
uygulandığında basınç dayanımları kontrol numunesine göre yaklaşık olarak 
sırasıyla  %18,53 ve % 21,17 oranlarında daha yüksek olduğu gözlenmiştir. 7 
ve 28 gün kür edilmiş harçlar üzerine 22.5V gerilim şiddeti uygulandığında ise 
basınç dayanımı kontrol harçlarına göre yaklaşık %12,48 ve %4,47 oranlarında 
yükseldiği gözlenmiştir. Harçların basınç dayanımlarından elde edilen sonuçlar 
harçların porozite deneylerinde elde edilen sonuçlar ile örtüşmektedir. Harçlar 
üzerine 30V gerilim şiddeti uygulandığında ise hem 7 gün kürlenen hem de 
28 gün kürlenen numunelerde basınç dayanımı fark edilebilir düzeyde azaldığı 
gözlenmiştir (Şekil 6). Bu sonuç doğrultusunda 30V ve üzeri gerilim şiddetlerinin 
uygulanmasının doğru olmayacağı yorumu yapılmıştır.  
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Şekil 6. Harçların kür süresine ve akım şiddetine göre basınç dayanımlarının 
karşılaştırılması 

4.4.	Mikro	inceleme

Çimento esaslı kompozit malzemelerde mikro yapı incelemesi ile mekanik 
ve fiziksel özellikler belirlenebilmektedir. Çimentolu kompozitlerde CSH 
jellerinin oluşması ve miktarının artması ile mekanik dayanım da artabilmektedir 
(Shafaei et al., 2020). Şekil 7a 7-gün kür edilen kontrol numuneyi, Şekil 7b 28-gün 
kür edilen kontrol numuneyi, Şekil 7c 7-gün kür edilen 15V DC uygulanan nano 
çinko oksit katkılı (%0,50) numuneyi ve Şekil 7d ise 28-gün kür edilen 15V 
DC uygulanan nano çinko oksit katkılı (%0,50) numuneyi temsil etmektedir. 
7-gün kür edilen ve akım uygulanmayan harcın mikro yapısı incelendiğinde 
hidratasyon reaksiyonlarının gerçekleştiği (oluşmaya başladığı) gözlenmiştir. 
28-gün kür edilen numunede ise 7-gün kür edilen numuneye göre daha sıkı 
bir yapı oluştuğu belirlenmiştir (Şekil 7b). Çimento yerine ağırlıkça %0,50 
oranında nano çinko oksit konulması ile çimento esaslı kompozit malzemenin 
dayanım ve dayanıklılığında oldukça etkili olan C-H ve C-S-H (Hocaoğlu, 
2022) jellerinin oluştuğu gözlenmiştir. Harçlarda hem %0,50 oranında nano 
çinko oksitin çimento ile yer değiştirilmesi, hem de 15V DC uygulanması ve 
kür süresinin arttırılması ile daha sıkı bir yapı oluştuğu görülmüştür (Şekil 7d). 
Harçların mikro yapısında elde edilen sonuçlar porozite ve basınç dayanımında 
elde edilen sonuçlarla örtüşmektedir.
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Şekil 7. Harçların mikro incelemesi (a- 7 gün kür edilmiş gerilim 
uygulanmamış, b-28 gün kür edilmiş gerilim uygulanmamış,  
c- 7 gün kür edilmiş 15V gerilim uygulanmış, d- 28 gün kür  

edilmiş 15V gerilim uygulanmış)

5. Sonuç

Hidratasyon ısını düşürmek kütle beton gibi imalatlarda büyük önem arz 
etmektedir. Ancak hidratasyon ısısının da kontrol edilebilir düzeyde olması 
istenmektedir.  Önceki araştırmalarda nano çinko oksitin hidratasyon sıcaklığını 
azalttığı belirlenmiştir. Bu çalışmada nano çinko oksit katkılı harçlara farklı 
gerilim şiddetleri uygulanarak optimum uygulanması gereken gerilim şiddeti 
belirlenmiştir. 

Bu araştırmada elde edilen sonuçlar aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir. 

• Çimento esaslı kompozit malzemelere nano çinko oksit konulması ile 
hidratasyon reaksiyonları yavaşlatılabilir.

• Çimento yerine ağırlıkça %0,50 oranında nano çinko oksit konulduğunda 
harç iç sıcaklığının yaklaşık olarak 1,5 °C düştüğü gözlenmiştir.

• Taze haldeki harçlara hem nano çinko oksit konulması hem de DC 
uygulanması sonucu iç sıcaklığın arttığı gözlenmiştir. Çimento yerine ağırlıkça 
hem %0,50 oranında nano çinko oksit konulması hem de 15V, 22,5V ve 30V 
akım (DC) uygulanması ile harçların hidratasyon sıcaklıklarının yaklaşık 1,5 
°C, 3 °C ve 4 °C arttığı gözlenmiştir.

• Harçlara 15V gerilim şiddeti uygulandığında en düşük porozite ve en 
yüksek basınç dayanımı elde edilmiştir. 7 ve 28 gün kür edilen numunelere 15V 
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gerilim şiddeti uygulandığında basınç dayanımlarının kontrol numuneye göre 
yaklaşık olarak sırasıyla  %18,53 ve %21,17 oranlarında arttığı gözlenmiştir.

• Hem 7 gün hem de 28 gün kür edilmiş harçlara 15V gerilim şiddeti 
uygulandığında mikro yapıda fark edilebilir bir iyileşme gözlenmiştir.

Bu çalışmanın daha düşük su/çimento oranlarındaki etkilerin de 
araştırılması önerilmektedir. Nano çinko oksit’ in beton üzerindeki etkilerinin 
araştırılması ile daha kapsamlı sonuçların elde edilebileceği düşünülmektedir. 
Ayrıca nano çinko oksit katkılı harçlara alternatif gerilim uygulandığında harç 
fiziksel, mekanik, mikro yapıya ve durabiliteye etkilerinin de araştırılması 
önerilmektedir.
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1. Giriş 

İnsanoğlunun varoluşuyla başlayan ve her zaman ihtiyacı olan barınma 
ihtiyacı, ilk olarak mağara, ağaç kovuğu gibi doğal boşlukların 
kullanılmasıyla giderilmiş, devamında çadır gibi geçici yapılara geçilmiş, 

günümüzde ise betonarme ve çelik malzemeler kullanarak oluşturulan yapılarla 
karşılanmıştır. İnsanlığın her alanda olduğu gibi barınma konusunda da 
kendilerine kolaylıklar yaratmaları olumlu etkilerin yanında çevresel sorunlara 
sebep olmuştur. Sera gazının sebep olduğu problem bu çevresel sorunların 
başında gelmektedir. Nitröz oksit (N2O), metan (CH4), karbon dioksit (CO2), 
hidroflorokarbonlar (HFCs) gibi sera gazları (Şekil 1), atmosferdeki güneşten 
gelen kızıl ötesi ışınlarını tutarak küresel bir ısınmaya neden olduğu günümüz 
problemlerinin başında gelmektedir. Sektörlere göre küresel ısınmaya sebep 
sera gazı kaynaklarının dağılımı incelendiğinde  %8 ile yapı sektörü etkisinin 
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önemsenmeyecek bir seviyede olduğu belirlenmiştir (Anonim 2019; Anonim, 
2022a). Yapı sektörüne genel bir gözle bakıldığında ise betonunu geniş bir yer 
kapladığı görülmektedir. Betonun tercih edilme sebebi olan dayanıklılığı, kolay 
uygulanabilirliği ve ekonomik olması dışında, kullanılan malzemelerin çevreye 
olan zararları ve küresel ısınmaya etkisi yapı sektörü ile ilgilenen araştırmacıların 
dikkatini çekerek birçok araştırma konusunu oluşturmaktadır (Anonim 2012; 
He et. al., 2019). 

 

Şekil 1. Global sera gazı emisyonları ve sektörel dağılımı

Günümüzde sudan sonra en çok kullanılan malzemelerden biri olan beton 
(Memiş vd. 2017;  Memiş ve Bilal, 2022), günlük yaşamımızı sürdürmede 
kullandığımız binalardan, ortak kullanımı olan yapılara; köprülerden, barajlara, 
yollara ve daha birçok alanda kullanılan bir yapı malzemesidir. 2006 verilerine 
göre tüm dünyada yılda 7.5 x 106 m3 beton üretilmekte ve bu tahmini miktar 
dünya nüfusuyla kıyaslandığında kişi başına yılda 1 m3 ten fazla beton düştüğü 
görülmektedir (Orhon, 2012; Memiş vd., 2018; Yaprak vd., 2019; Memiş ve 
Yaprak, 2021). Betonunu sahip olduğu yüksek dayanım ve durabilite özelliği 
ile yapılarda tercih edilen bir malzeme olmasında önemli bir rol oynamaktadır. 
Ayrıca betonun olumlu olarak değerlendirilebilen çok yönlülüğü, yüksek 
mukavemeti, kalıba yerleşme kabiliyeti ve birçok özelliği sayesinde çok büyük 
miktarlarda kullanılması ise bunun bir göstergesidir.

Günümüzde en yaygın olarak kullanılan ve her yıl kullanımını artıran Portland 
çimentosunun (PÇ) (Şekil 2) içeriğinde inorganik maddeler bulunmaktadır. 
Genelde sıva ve beton yapımında kullanılmakta olan dayanıklılık açısından 
en iyi özelliklere sahip bağlayıcıdır. Bu sebeple kendisine yapı sektöründe 
yaygın bir kullanım alanı bulmuştur (Yaprak vd., 2019; Anonim, 2022). Bu 
kullanımın çevreye etkisi incelendiğinde, çimentonun üretim aşamalarında çok 
fazla miktarda CO2 açığa çıkması ve çevreye karşı birçok olumsuzluğa neden 
olması, betonunun dezavantajları olan bir malzeme olmasına neden olmaktadır 
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(Justnes & Martius-Hammer, 2016; Memis vd., 2017; Yaprak vd., 2018; Memiş 
ve Bilal, 2022). Yapılan araştırmalar, demir çelik sektörünün toplam sera gazına 
etkisinin % 4-7, dünyadaki toplam CO2 salınımına çimento sektörünün etkisinin 
ise yaklaşık %5-7 olduğunu göstermiştir (Anonim 2012; He et. al., 2019).  Diğer 
bir ifadeyle insanlar tarafından oluşturulan CO2’in %5-7 civarındaki miktarları 
sadece PÇ üretiminden kaynaklanmaktadır (Memis vd., 2017; Alnkaa vd., 
2018; Memiş ve Yaprak, 2021; Memiş ve Bilal, 2022). Bu CO2 emisyonları, PÇ 
üretimindeki kalsinasyon için gerekli ısıyı sağlamada kullanılan fosil yakıtlardan 
ve klinker üretimi sırasındaki kalsinasyon işlemlerinden kaynaklanmaktadır 
(Justnes & Martius-Hammer, 2016). Bu nedenle bu zararı azaltarak daha çevreci 
beton üretilebilmesi için çalışmalara başlanmış ve bu durum yapı sektöründe de 
sürdürülebilirlik kavramını ortaya çıkarmıştır.

Şekil 2. Global çimento üretimi

Yerel malzemelerle üretilebilen, geri dönüştürülerek yeniden kullanılabilen, 
dayanıklı ve uzun ömürlü yapı malzemesi olan beton sürdürülebilir bir ürün 
olarak görülse de,  yenilenemez doğal kaynaklara bağlı olması tam anlamıyla 
sürdürülebilir bir malzeme olmasına engeldir. Ancak bazı önlemlerle daha 
sürdürülebilir bir hale getirilebilir. Yapay ve doğal çevreyi korumayı, 
kaynakların sürekliliğini de sağlamayı amaç edinen “sürdürülebilirlik” kavramı 
yapı malzemelerine uyarlandığında karşımıza “sürdürülebilir yapı malzemesi” 
kavramı ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilir yapı malzemeleri, kullanım süreleri 
boyunca minimum düzeyde enerji harcayan, hammadde üretim sürecinden, 
işlenmesi, kullanımı, bakım-onarım ve atık oluşumları süreçlerine kadar 
olan aşamalarda çevreye ve insan sağlığına zararı da olabilen malzemelerdir. 
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Dünya çapındaki yaygın kullanımı düşünüldüğünde bu malzemeyi daha da 
sürdürülebilir kılmanın önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Betonun doğasına 
uygun yaklaşımlarla yapının yapım ve kullanım sürecindeki CO2 salınımlarını, 
diğer bir ifadeyle karbon ayak izinin azaltılmasıyla bu vazgeçilmez malzemenin 
daha da sürdürülebilir olmasını sağlamak mümkündür (Orhon, 2012). 

Küresel karbon ayak izini düşürmek için çimento üreticileri kömür 
gibi fosil yakıtlar yerine kalorifik değeri yakın ya da denk alternatif yakıtlar 
ve atıklar kullanmakta, ayrıca klinker oranını azaltılıp ikincil bağlayıcı 
malzemeler (mineral katkılar) kullanarak katkılı çimentolar üretmektedir. Yine 
de içeriğindeki çimentonun belirli oranlarda endüstriyel yan ürün olan yüksek 
fırın cürufu (öğütülmüş) ve uçucu kül gibi ikincil bağlayıcılar (mineral katkılar) 
ile yer değiştirmesi sonucu daha sürdürülebilir malzeme olması bir ölçü 
sağlanabilmektedir. Daha yüksek oranda ikincil bağlayıcı malzeme kullanılması 
için erken dayanımı olumlu etkileyecek daha ince ya da özel şekilde öğütme 
yapılabilir ya da dayanım hızlandırıcı katkılar kullanılabilir. Daha az çimento ile 
beton üretilmesi CO2 emisyonu yüksek olan klinkerin daha az tüketime ve doğal 
kaynak kullanılmasına neden olmaktadır. Tüm bunlar sürdürülebilir üretimin 
başarılmasında önemli rol oynamaktadır (Justnes & Martius-Hammer, 2016). 

PÇ üretimi, önemli miktarda enerji tüketilmesi gereken, diğer bir ifadeyle 
üretiminde çok yüksek bir sıcaklık, yani büyük miktarda enerji gerekli olan 
bir süreçtir. Bu süreçte yakıt ve kireçtaşının kalsinasyonu sonucu CO2 açığa 
çıkar. Bu durum çimento üretim sürecinde, kireçtaşının karbondan arındırılması 
aşamasında atmosfere önemli miktarda sera gazı (karbon dioksit (CO2) vb.) 
salmaktadır. Bu durum, PÇ üretimi sırasında her bir ton PÇ için yaklaşık 1 ton 
CO2 salınımına eşittir (Memiş vd., 2018; Yaprak vd., 2019; Memiş ve Bilal, 
2022). Küresel olarak bakıldığında PÇ üretimi, CO2 salınımlarının küresel olarak 
%5-7’sine denk geldiği görülmektedir. Emisyonlar üzerine yapılan analizler, 
çimento üretimi ile CO2 emisyonları (kalsinasyon yoluyla %54 ve yakıtların 
yakılması yoluyla %46) arasında ürkütücü bir oran olduğunu göstermiştir. 
Ayrıca yıllık küresel çimento üretiminin (Şekil 2) 2013 yılı sonrası artış eğilimi 
dikkate alındığında 2050 yılında yıllık %5,3 artışla yaklaşık 4.38 milyar ton 
olacağı öngörülebilir. Artan çimento oranına paralel üretiminde çok miktarda 
kaya ve mineral tüketimi de artmakta ve bu da kaya ve minerallerin her gün 
azalmasına neden olmaktadır. 

Çevreyi kirlilikten korumak amacıyla betonun bağlayıcısı olarak çimento 
kullanımı, birçok uzman tarafından incelenmiştir. CO2 emisyonlarını azaltmak 
için inşaat sektöründe çevre dostu malzemelere ihtiyaç duyulması yeni alternatif 
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malzemeler araştırılmasına neden olmuştur. İnşaat sektörü için alternatif 
malzemelerden birisi de geopolimer beton olup (Soner & Vapur, 2020), genel 
kullanım için popüler olan beton yerine  kullanımı  yaklaşık %40-%58 daha 
düşük CO2 emisyonu olan bir malzemedir (Anonim, 2022).

Geopolimer beton, alçı ve geleneksel PÇ’dan sonra en çok tercih edilen, 
bağlayıcısı farklı olarak değerlendirilmeye başlanılan (Alnkaa vd., 2018; 
Memiş ve Bilal, 2022), uluslararası alanda önemini arttıran bir malzemedir. 
Bu malzeme günümüzde geopolimer/jeopolimer olarak anılmakla birlikte, 
amorf alkali alüminosilikat veya alkali ile aktive edilmiş bağlayıcılar olarak 
adlandırılmaktadır (Singh vd., 2015; Alnkaa vd., 2018). Geopolimer diğer bir 
tanımıyla alkalilerle aktive edilmiş bağlayıcılar; çeşitli endüstriyel atıkların 
aktivasyonuyla üretilmektedir (Aydın ve Baradan, 2013).   Kısaca kireç ve 
PÇ’dan sonra üçüncü nesil çimento olarak görülen bu bağlayıcı (Alnkaa vd., 
2018) teorik olarak amorf SiO2 ve Al2O3 içeren her malzeme ile beraber alkalilerle 
aktive edilebilir. Bunun sebebi ise bağlayıcının çimentoyla en önemli farkı olup; 
geopolimerde alüminosilikat jel, PÇ’da ise kalsiyum silikat hidrat (C-S-H) jel 
fazı oluşmasıdır (Yaprak, vd., 2018; Memis vd., 2018; Anonim 2022).

PÇ üretiminde hem fosil yakıt bazlı yanma enerjisi hem de kalsinasyon 
işlemi atmosfere önemli miktarda CO2 salmaktadır. Bu oranın azaltılmasında 
uçucu kül, cüruf, silis dumanı, pirinç kabuğu kül vb. puzolanik özelliklere sahip 
mineral katkıların, betona eklenmesi veya çimentoya önceden karıştırılması, PÇ 
üretimi talebini azaltabileceği 2000 yılların başında ifade edilmekle birlikte, bu 
durum 2030 ve 2050 yılı CO2 emisyonlarının sıfıra indirgenmesi üzerine ülkelerin 
gündeminde çözümler aranılan bir konudur. (Thomas, 2007). Çözümlerden biri 
olabilecek geopolimer ürünlerin üretimi PÇ’ dan %80 daha az CO2 üretmekte ve 
endüstriyel atık ürünleri kullanarak doğal kaynakları korumaktadır (Davidovits, 
1991). Geopolimer malzemeler, öncü katkı malzeme olarak uçucu kül, cüruf ve 
pirinç kabuğu külü gibi yan ürünleri kullandıkları için üretim sırasında herhangi 
bir sera gazı salınımı yapmazlar. Bu tür malzemeler, metalik alkalilerle reaksiyona 
girdiğinde, geleneksel çimento esaslı betona göre eşit veya üstün mühendislik 
özelliklerine sahip bağlayıcılar oluşturabilir (Yaprak vd., 2018; Jindal vd., 2020). 

Beton endüstrisi iklim değişikliği ve su kıtlığı olan günümüzde çevresel 
etkilerden de sorumlu bir sektör olarak görülmektedir. Yenilikçi bir yaklaşım 
olan geopolimer beton gibi çevre dostu inşaat malzemelerinin benimsenmesiyle 
çimento tüketimini azaltmak yapı sektörünün çevresel etkilerinin azaltılmasında 
bir alternatif olarak görülmektedir (Mehta, 2001; Memiş vd., 2018; Das vd., 
2020). 
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2. Bağlayıcıların Çevresel Etkileri

Çimento sanayisinin doğaya bırakılan her 100 birim CO2’in 7’sinden sorumlu 
olduğu (Şekil 3; Şekil 4) tahmin edilmektedir. Toplam CO2 salınımının yılda 1.5 
milyar ton olduğu düşünüldüğünde, çimento sektörünün 22 milyon fosil yakıt 
motorlu aracın dünyanın çevresini dolaşması sonucu açığa çıkaracağı CO2’e eşit 
miktarda zararlıyı tek başına saldığı sonucuna ulaşılmaktadır (Yaprak vd., 2019). 

Çimento üretiminin insanlığa yüklediği tek yük karbon salınımı 
değildir. Her bir ton çimento üretimi açığa 1 kg sülfat, 2 kg nitrat ve 10 kg 
atık çıkarmaktadır (Singh, vd., 2020). Ayrıca her yıl tüketilen toplam enerjinin 
%2-3’ü yine çimento sektöründe harcanmaktadır (Luga, 2015). Chatham House 
(2016) ‘ya göre çimento üretiminde (Şekil 5) karbon emisyonunun yalnızca 
%10’luk kısmı taşıma, öğütme, soğutma gibi işlemlerde vuku bulmakta, %90’lık 
kısım ise klinker üretiminde açığa çıkmaktadır.

Şekil 3. Çimento üretiminde açığa çıkan karbondioksit miktarı

(a) (b)

Şekil 4. (a) Çimento Fabrikası  (b) Fabrikadan salınan atığın çevreye etkisi
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Şekil 5. Çimento üretimindeki CO2 salınımının yüzdesel ağırlıkları  
ve çözüm önerileri (Lehne and Preston, 2018).

Dünya çimento üretimi ile ilgili 2018 yılı değerlendirme raporunda 
dikkat çeken verilerden biri, sadece 1 yıl içinde dünya genelinde 179 milyon 
ton çimento ticareti yapılmış olmasıdır. Bu raporda Türkiye, Çin, Japonya 
ve Tayland ile birlikte dünyanın önde gelen çimento ihracatçıları arasında 
olduğu görülmektedir. En büyük ithalatçılar ise ABD, Bangladeş, Sri Lanka ve 
Singapur’dur. İhracatçı ülkelerde uzak olmayan bir gelecekte PÇ hammadde 
sıkıntısı yaşanacağı öngörülmektedir (Lehne and Preston, 2018). 2050 
projeksiyonuna göre hazırlanan 3 farklı senaryoda dünyanın çimento ihtiyacının 
1.0 x 109 ile 1.3 x 109 ton arasında değiştiği, bunun da 549 - 702 x 106 ton CO2’in 
her yıl doğaya salınacağı ve her ülkenin bu CO2 salınımına bir katkısının olacağı 
(Şekil 6) anlamına gelmektedir (Lehne and Preston, 2018). 

Şekil 6. Çimento üretimi için CO2 salınımı (Olivier, vd., 2016)
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Geopolimerizasyon, alüminat ve silikatların oksijen atomu elektronlarını 
ortak kullanarak kovalent bağlı bileşikler oluşturması şeklinde tanımlanır. 
Geopolimerler malzemelerin yapısındaki SiO2 ve Al2O3 oksitli bileşiklerin, 
alkaliler (NaOH, KOH, Na2SiO4, K2SiO4) ile aktivasyonu sonucu güçlü polimerik 
bağlar ile meydana getirilmektedir (Yaprak vd. 2018) 

Kristal ya da amorf yapıda olan geopolimerler özellik bakımından doğal 
kayaçlara benzeseler de,  bu malzemelerin üretim aşamasında kullanılmasıyla 
elde edilen çimentolara ise alkali aktivasyonlu çimentolar veya inorganik 
polimer çimento adı verilmektedir. Bu durum çimento üretiminin yarattığı 
sorunları aşabilmek adına getirilen önerilerden biri olarak düşünüldüğünde, 
üretimindeki kaynak malzemeyi değiştirmektir (Şekil 7). Bu sayede yanma 
ile açığa çıkacak karbondan sakınılması planlanmaktadır. Bu sayede karbon 
salınımında %80-90 oranında (Şekil 7) bir indirgemenin olacağı saptanmıştır 
(Lehne and Preston, 2018).

Şekil 7. CO2 salınımında alternatif klinkerlerin PÇ ile kıyaslanması

3. Geopolimer Beton

Geopolimer kavramı 1978 yılında fenolik plastikler üzerinde yürütülen 
çalışmalar sonucunda ortaya çıkmış bir konudur (Davidovits, 1991). Fenolik 
plastik, diğer adıyla termoset polimer basit bir tanımla; kritik bir sıcaklığın 
üzerinde kalıcı olarak sertleşen, tekrar ısıtıldığında ise yapısında mekanik olarak 
herhangi bir değişim gözlenmeyen malzemedir. Başlangıçla reçine (Şekil 8) 
halinde olan termoset polimer, ısıyla birlikte bir sertleştirici ile karıştırıldığında 
‘polimerizasyon’ adı verilen kimyasal bir reaksiyon gösterir. Reaksiyon sonucu 
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moleküller arasında sık kovalent çapraz bağlar oluşur. Öyle ki bu bağların 
oluşturduğu ağ, başlangıçta eriyip çözünebilen reçineyi, erimeyen bir polimer 
haline getirir. 

Şekil 8. Doğada saf halde bulunan fenolik reçine

Fenolik plastiğin sentezlenmesi için gereken sürece benzer bir süreç 
sonucu Geopolimer doğmuştur. Esasen geopolimer katı alüminasilikat ham 
maddenin yüksek konsantrasyonlu alkali çözelti içinde çözünmesi sonucu 
açığa çıkmaktadır. Doğada doğal olarak kaolin vb. killer, volkanik yataklarda 
bulunan kayaçlar, sedimanter kayaçlar geopolimer ham madde kaynakları 
olarak gösterilebilir. İnsan ürünü olan ham maddeler ise genel itibariyle atık 
malzemelerdir ki bunlar uçucu kül, bina yıkıntıları, tuğla parçaları, cam sanayi 
atıkları, seramik sanayi atıkları olarak sayılabilirler. 

Amorf ya da yarı kristal yapı halinde olan alümino-silikatların pH 
değeri yüksek olan alkali çözeltilerle temasa geçtiğinde kademeli bir şekilde 
çözülmeye başlar ve sonuç olarak oligomerler meydana gelir; bunun akabinde 
ise geopolimerler çökelmeye başlar (Obonyo, 2011). 

Geopolimer üç türü olan, amorf yapıda yarı-kristalin yapıya geçiş yapan 
üç boyutlu alümina-silikatlardır. Bunlar:

• Polisialat:  (– Si – O – Al – O – ) 
• Polisialat – Silokso: (– Si – O – Al – O – Si – O –)
• Polisialat – disilokso: (– Si – O – Al – O – Si – O – Si – O –)

İnorganik polimer, geoçimento, hidroseramik gibi farklı terimlendirmeler 
yapılsa da, temelde geopolimer sialat monomerinin (Şekil 9) tekrarına 
dayanmaktadır (– Si – O – Al – O –).  Sialat monomerine sahip alümina silikat 
kaynaklarının reaktivitesi kimyasal yapılarına, morfolojilerine, inceliklerine, 
minerolojik kompozisyonlarına ve camsı faz içeriklerine bağlıdır. Yine bu 
malzemelerin polimerizasyonunda aranan temel kriterler, malzemenin yüksek 
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amorf yapıya sahip olması, reaktivitesi, düşük su ihtiyacı ve alüminyumu 
kolaylıkla bırakabilme özelliğidir (Singh, v.d., 2015).  

(a) (b) (c)

Şekil 9. (a) Tetrahedron küp içinde temsili çizim, (b) Tetrahedron atomlar arası 
bağlar üç boyutlu temsili çizim (c) Sialat monomeri (Bleam, 2012).

Şekil 10. Sialat monomeri.

Kimyasal bileşim bakımından daha ziyade tercih edilen polisialatlardır. 
Polisialat, silikon – okso – alüminat’ın kısaltmasıdır. Sialat ağı  (Şekil 10) 
oksijenlerini paylaşan SiO4 ve AlO4 tetrahedralardan (dörtyüzlü) oluşmaktadır 
(Davidovits, 1991). 

Tetrahedronların basitleştirilmiş şekliyle formüle edilmiş şekli şöyledir:

Mn { – (SiO2)z – AlO2 }n, wH2O

Denklemde ‘M’ katyonları (sodyum, potasyum, kalsiyum gibi) temsil 
etmektedir. Zira tetrahedron bileşik yapıların çerçeve boşluklarında, örneğin 
dört (-) yüklü oksijen atomu bağlı olan Al3

+’nın negatif yükünün dengelenmesi 
için Na+, K+, Ca+ gibi pozitif iyonlara ihtiyaç duyulmaktadır (Davidovits, 
1991). Burada silika ve alüminanın çözünmesi için bir alkali metal, tuz ve/veya 
hidroksite ihtiyaç vardır. Alümina-silikatın yapısında bulunan silika daima 4’lü, 
alümina ise 4’lü veya 6’lı düzendedir. Alümina ve silikaların polimerizasyonuyla 
oldukça reaktif bir ara jel fazı oluşmaktadır (Memis vd., 2017). Günümüz 
görüntüleme teknolojileriyle bu ara jel fazının yapısı incelenebiliyor olmakla 
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birlikte; başlangıç malzemenin doğasının ve bileşen konsantrasyonunun, bu 
faz oluşumunu ve fazın davranışını ne ölçüde etkilediği henüz tam olarak 
bilinememektedir. Zira jel fazı donmadığından mekanik incelemeye tabi 
tutulamamaktadır (Xu and van Deventer, 2000).

Doğada volkanik ve sedimanter kayaç oluşumunda belli sıcaklık ve basınç 
altında içerdikleri alümina silikatların değişime uğradıkları tespit edilmiştir. 
Oluşan malzeme, ilk defa 1756 yılında İsveçli minerolog Axel Fredrik Cronstedt 
tarafından bulunan zeolittir. Zeolit sulu çerçeve alümino silikatlardır. Sahip 
oldukları kristal kafes üç boyutlu bir çerçevedir ve köşe noktalarında SiO4 ve AlO4 
tetrahedralar bulunmaktadır. Ayrıca 150-400 oC sıcaklıklarda bu çerçeve yapıya 
zarar vermeden kolayca ayrılabilen su molekülleri içerir (Vakalova, Revva, 
2020). Bu amorf yapı yüksek konstantrasyon alkali çözelti içinde kolaylıkla 
çözünebilmektedir. Gerekli kür koşullarında mevcut yapının değişimi sonucunda 
ortaya çıkan polisialatların, suni olarak oluşmuş kayacın durabilitesini artırdığı 
keşfedilmiştir. Bu nedenle alkali alümina silikatlar minerallerin sentezi ile bağlayıcı 
malzemelerin geliştirilebileceği fikri doğmuştur (Komnitsas & Zahakari, 2007).

1900 yılların başında inorganik ürünlerin ilk incelemelerini ve çalışmalarını 
yapan Ukraynalı bilim insanı Glukhovsk, yaptığı çalışmasında alkali çözeltileri 
yüksek kalsiyumlu cüruflar ile karıştırarak ürettiği yüksek dayanımlı betonu 
bina yapımında kullanmıştır. Glukhovsky bu kullandığı geopolimerler betona 
ise genel olarak alkali aktive çimentolar olarak adlandırmıştır (Duxson vd., 
2005). Ancak geopolimer beton ismi inorganik moleküllerin oluşturduğu yapılar 
için ilk olarak Fransız bilim adamı Prof. J. Davidovits tarafından 1978 yılında 
kullanılmıştır. Davidovits daha sonra doğada çok ince toz taneciklerinin bir araya 
gelerek daha büyük parçalar oluşturmasıyla meydana gelen kayaçların yapay 
yollarla laboratuvarda üretilebileceğini göstermiştir. Geopolimer inorganik, 
sert, 1250 °C sıcaklığa kadar kararlı yapıda ve yanıcı değildir (Anonim, 2022).

3.1.	Geopolimer	Beton	ve	Özellikleri	

Geopolimer sentetik alümino silikat sınıfına giren, son yıllarda yüksek 
performanslı kompozit ve seramik gibi malzemelerin üretiminde çimento 
esaslı bağlayıcılar yerine kullanılabilen bir malzemedir. Doğal ya da sonradan 
ısıl işlem sonucu amorf yapıya sahip alümino silikatlar, ana oksitleri silisyum 
oksit (SiO2) ve alüminyum oksit (Al2O3) olan malzemelerdir. Doğada bulunan 
ve atık olarak ortaya çıkan pek çok alümino silikat malzeme bulunmaktadır. 
Bu açıdan, bu malzemelerin bağlayıcı olarak kullanımı çevre etkisi ve inşaat 
sektörü açısından daha da önem kazanmaktadır.
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Geopolimer beton, bağlayıcı olarak PÇ ‘nin varlığını gerektirmeyen yeni 
bir bağlayıcı kombinasyonudur. Ayrıca çevre dostu bir bağlayıcı malzeme 
olması, PÇ’na alternatif olmasını sağlamıştır (Tuyan vd. 2020). 

Geopolimer betonun için tanımlanmış 9 farklı geopolimer malzeme 
mevcuttur (Polat 2019). 

 UK esaslı geopolimer 
 MK esaslı geopolimer, poly(sialate-siloxo)
 Silika esaslı geopolimer, sialate ve siloxo bağlı poly(siloxonate)  
 Camsuyu esaslı geopolimer, polisiloksonat 
 Fosfat esaslı geopolimer 
 Kayaç esaslı geopolimer, poly(sialate-multisiloxo)
 Kaolin hidrosodalit esaslı geopolimer, polisialat 
 Kalsiyum esaslı geopolimer, (Ca, K, Na)-sialate,
 Organik maden esaslı geopolimer 

Geopolimerler, uçucu kül, yüksek fırın cürufu vb. endüstriyel atık 
malzemelerin aktivatörler ile bağlayıcıya dönüştürebilen (Şekil 11) alternatif bir 
beton ürünüdür. 

Şekil 11. Geopolimer betonun çalışmalardaki sınıflandırma  
grafiği (Ma vd., 2018)

Yapılan çalışmalarda geopolimerlerde kullanılan aktivatörler alümina 
silikat malzemeyi aktifleştirmek için kullanılan NaOH, KOH, Na2SiO4, K2SiO4 
gibi çözeltilerden NaOH’in daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. Yüksek alkali 
koşullarında uçucu kül bazlı çimentonun polimerizasyonunda alümina silikatlar 
hızlı bir şekilde çözünerek ortama [SiO4]

- ve [AlO4]
- bırakırlar. Bu tetrahedral 
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(dörtyüzlü) moleküller (Şekil 9a) polimerik öncüler ile oksijen paylaşarak 
öncülere yapışır. Bu işlem aynı zamanda ortama (H2O) bırakmaktadır. Bu işlem 
PÇ hidratasyonunun tersine bir durum olup (Singh, v.d., 2015), şu şekildedir; 

Geopolimer özelliklerini etkileyen başlıca faktörler: SiO2/Al2O3 oranı, 
Na2O/Al2O3 veya K2O/Al2O3 oranı ile SiO2/Na2O veya SiO2/K2O oranlarıdır. 
Yine bir diğer önemli faktör, sıvı/katı oranıdır. Çalışmaların büyük çoğunluğu 
mekanik mukavemette en etkili özelliğin amorf yapı olduğunu ortaya koymuştur 
(Silva, v.d., 2007; Zhang, v.d., 2009; Cho, v.d., 2017).

Geopolimer bağlayıcı maddeler, PÇ ile üretilen betonlar ile aynı üretim 
yönteminde çimento gibi bağlayıcı olarak ve agregalar ile kullanılabilir. 
Geopolimer betonun erken dayanımlarının yüksek olması, priz süresinin kontrol 
edilebilmeye elverişli ve bakım-onarım ihtiyacına uzun süre gerek duyulmadan 
boyunca bozulmamaları altyapıların inşasından onarımına kadar ön dökümler 
için gayet ideal bir malzeme olmasına neden olmuştur. Makro moleküllerin 
sentetik bağlarını doğal olarak içeren geopolimerler organik ve inorganik olarak 
2’ye ayrılır. Araştırılmaya başlanılan ilk yıllarda geopolimer betonlar, temelde 
saf inorganik materyallere karşılık gelmekte iken, günümüzde bu organik içeriğe 
sahip geopolimer materyalleri de içerecek şekilde genişletilebilir. Bu sebeple 
geopolimer üretimi için geopolimerizasyon sırasında organik ve inorganik 
türler arasında kurulan çapraz bağları göz önüne almak önemlidir (Thomas ve 
Gupta, 2015).

Sürdürülebilir bir kompozit olan geopolimer betonlar, geleneksel 
betonların yerini alabilecek bir potansiyeli bulunan malzemedir. Thomas ve 
Gupta, 2015). Sürdürülebilir yapı malzemesi olan geopolimer beton endüstriyel 
yan ürünler kullanılarak üretilebilir (Memis vd., 2017; Memiş ve Bilal, 2022). 
Genel olarak, literatür incelemeleri, geopolimer betonun Şekil 11 ve Şekil 13 ‘de 
gösterildiği gibi uçucu kül bazlı, metakaolin bazlı, cüruf bazlı ve bu alüminat 
kaynaklarından herhangi birinin kombinasyonu ile sınıflandırılabileceğini 
açıkça göstermiştir. Ayrıca her bir parametrenin geopolimer beton türleri ile 
ilişkileri de gösterilmiştir. Ayrıca, çeşitli değişkenlerin etkileri ile geopolimer 
betonun performans değerlendirmesi için kullanılan yöntemler veya yaklaşımlar 
üzerinde de durulmuştur (Ma vd., 2018).
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3.2.	Geopolimer	Betonun	Yararları	

Geopolimer beton, yüksek alkali (K-Ca) -Poly (sialate-siloxo) içerikli bir 
bağlayıcı ile oluşturulmuş ve dayanımını geopolimerizasyon denilen inorganik 
bir polikondensasyon reaksiyonundan alan (Şekil 12) bir yapıya sahiptir. Bu 
geopolimerizasyon süreci sayesinde geopolimer betonda, endüstriyel atıkların 
aktivatörler ile karıştırılması sayesinde oda sıcaklığında dahi hızla sertleşebilen 
ve yaklaşık  4 saat gibi bir sürede 20 MPa’a kadar basınç dayanımına ulaşılabilir. 
Normal betonlardaki 20°C’de ve hidrolik bağlayıcı harçlar için belirlenen 
standartlara uygun olarak test edildiğinde 28 günlük basınç dayanımı >70-100 
MPa elde edilebilmektedir. Yüksek erken dayanım, donma-çözülme dayanımı, 
düşük büzülme, sülfat dayanımı ve korozyon direncini içeren avantajlı 
özellikleri, onları yüzey bertaraf tesislerinde uzun süreli saklama için ideal kılar 
(Polat, 2019).

Şekil 12. Polimerizasyon süreci.

PÇ’lu betonda ise, çimento tanelerinin su ile temas ettiği hidratasyon 
aşamasında, çözeltiye büyük miktarlarda Ca salınmaktadır. Bu aşamada 
çözelti Ca(OH)2 ‘ ye doygun hale gelmekte, henüz serbest halde bulunan Ca 
ise çökelmeye başlamaktadır. Ca(OH)2’nin yoğun bulunduğu çözeltide Si 
iyonları da tepkimeye girerek C-S-H jellerini oluşturmaktadır. Çökelen Ca 
iyonları C-S-H jellerinden uzak noktada Ca(OH)2 oluşturmaya devam ederken 
yeterli Si bulunmayan bölgede Si konsantrasyonu düşük, C-H oluşumu yüksek 
çözelti, agrega-çimento hamuru ara yüzeyindeki gözenekleri doldurmaktadır. 
Bu bölümde zayıf C-S-H bağları dolayısıyla yük altında mikro çatlaklar 
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oluşmaktadır (Lee and van Deventer, 2004). Ayrıca PÇ bazlı betonların bir diğer 
sorunu olan çökmenin nedenlerinden biri olan zayıf agrega-hamur bağlantısının 
iyileştirilmesinin bir yolu Ca/Si oranının düşürülmesinden geçmektedir. 
Günümüzde bu sorun yüksek fırın cürufu, pirinç kabuğu külü,  uçucu kül, silis 
dumanı gibi yüksek silis içerikli malzemenin çimento yerine ikameli veya 
çimento ile birlikte kullanılması yoluyla aşılmaya çalışılmaktadır. Bu yöntemle 
ortamda serbest halde bulunan Ca tüketilmektedir (Hardijo & Fung ., 2010). 

Geopolimer ise ana bağlayıcı faz alümina silikat jeldir. Literatürde uçucu kül 
geopolimer üretiminde temel ham madde olarak çoğunlukla tercih edilmektedir. 
Bunun temel nedeni uçucu kül içeriğinde silisin yüksek, kalsiyumun ise düşük 
oranda bulunuyor olmasıdır. Var olan kalsiyum da alümina silikat jel ağına 
hapsedilerek Ca(OH)2 açısından doygun bir çözelti elde edilmektedir (Lee 
and van Deventer, 2004). Burada yapılan gözlemlerde Ca(OH)2 bulunmayan 
geopolimerlerde ara yüzey bağlantılarının çözünebilir silis tarafından sağlanarak 
PÇ’lu betondan farklı bağ yaptığı görülmüştür. Ham madde tercihlerinde uçucu 
kül ile sınırlı kalınmamaktadır. Az miktarda da olsa Fe2O3, TiO2, NaO ve K2O 
da içeren, temel bileşenleri S2O2 ve Al2O3 olan metakaolinin sürekli üretim 
ve tutarlı özellikler bakımından ideal bir kaynak olduğu belirlenmiştir. Ancak 
reolojik problemler ve aşırı su ihtiyacı dolayısıyla metakaolin geopolimerlerde 
ilk tercih olmamaktadır (Li, v.d., 2010). Bir başka kullanılan malzeme ise yüksek 
fırın cürufu olup, daha erken yüksek dayanıma ulaşıldığı tespit edilmiştir. 
Aynı zamanda yüksek asit direnci sağladığı da tespit edilmiştir. Ancak cüruflu 
geopolimer, açık havadan olumsuz etkilenmekte, erken yüksek dayanıma ulaşsa 
da rötre dolayısıyla dayanımı zamanla düşmektedir (Wang, v.d., 2016).

Geopolimer beton, ince ve dar yapı elemanları için kullanımı elverişli 
olmasını sağlayan kuruma rötresinin kontrol edilebilmesiyle donatı korozyonuna 
karşı daha etkili, PÇ’lu betonlara kıyasla hidratasyon ısısı daha düşük ve asit 
saldırıları karşısında daha dirençli bir malzemedir. Bu özellikleriyle istinat 
duvarı yapımında, yangın ve ısıya dayanıklı yapı malzemelerinde, sağlığa zararlı 
kimyasallar ve nükleer atıkların bertaraf edilmesinde ve betonarme su tankı, 
baraj ve öngermeli köprü yapımında, kimyasallara dirençli ürün yapımında 
normal betonlar yerine amorf benzeri cam yapıdaki geopolimer beton tercih 
edilmektedir. Kısaca geopolimer betonlar özellikle kimyasal, ısıl ve yangın 
dirençlerinde PÇ’lu betonlara göre üstünlükleri ile inşaat, maden, atık yönetimi 
ve askeri gibi alanlarda uygulanma potansiyeline sahiptir. 

Geopolimer betonun kullanım avantajları; çevre kirliliğin az olması, 
dayanıklılık için gerekli yüksek performans göstermesi, üretimi için gereken 
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bileşenlerinin atıklarının geri dönüştürülebilmesi açısından ekonomik ve bu 
sebeple çevreye olumlu etkisinin olması, zararlı sera gazı yaymaması olarak 
açıklanmaktadır. PÇ ve geopolimer beton karşılaştırılırsa, PÇ üretilirken çevreye 
yayılan CO2 gazının geopolimer beton üretilirken açığa çıkmaması olarak 
belirlenir. Ayrıca geopolimer beton ve PÇ ile oluşturulan numunelerin beton 
basınç dayanımları değerlendirildiğinde, geopolimer betonların çok yüksek 
sıcaklık etkisinde kaldığında bile önemli bir dayanım kaybına uğramadığı 
gözlemlenmiştir. Geopolimer betonların PÇ ile oluşturulan beton numunelerine 
göre daha az kür süresine ihtiyaç duyması, asit sülfat etkilerine karşı dayanıklı 
olması, radyoaktif ışınlarını geçirmesinin az olması gibi sebeplerle yine avantajlı 
duruma gelmektedir. Son olarak geopolimer betonların yapı elemanı olarak PÇ 
ile hazırlanan betondan beklenen mekanik özelliklere sahip olması kullanım 
tercihinin yaygınlaşması açısından önemli bir unsurdur.

Geopolimerik malzemeler düşük sıcaklıklarda dahi hızla şekle 
girmektedirler. Sert mineral yapıları sayesinde yüksek sıcaklığa da direnç 
göstermektedirler. Ağ yapılarını oluşturan polisialatların matrislerinde SiO2 

gömülüdür. Hapsolmuş bu SiO2’ler malzemeye düşük porozite, yüksek 
sıcaklıkta mikro yapısal üstünlük ve yüksek yoğunluk kazandırır (Davidovits, 
1991).  Ayrıca farklı katyonlarla üretilen geopolimerler farklı ısıl genleşme 
katsayılarına sahiptir. Bunlar seramik, çelik, alüminyum gibi malzemelerle 
ısıl genleşme bakımından benzerlikler göstermektedir. Bu da yapı sektöründe 
kompozit yapı malzemesi olarak kullanılmasını mümkün kılmaktadır. Yapı 
sektörü için bu malzemenin diğer avantajları sert ve düzgün yüzey elde etme 
imkanı, ısıl denge, hassas işlenebilirlik ve durabilite olarak sayılabilir. 

3.3.	Geopolimer	Beton	Üretimi

Geopolimer beton üretimi, PÇ ‘dan daha az enerji gerektirir. Bu durum için 
geopolimer betonun PÇ ‘dan yaklaşık 6 kat daha az CO2 saldığı bulunmuştur. 
Bunun nedeni, geopolimer betondaki düşük kalsifikasyon sıcaklığıdır (Niş, 
2019). Bu malzeme büyük miktarda silikon içerir ve alüminyum, sodyum 
hidroksit gibi kimyasal bileşiklerle aktive edilir. Sodyum hidroksit (NaOH) 
ve sodyum silikat (Na2SiO3) alkali sıvılar oluşturmak için kullanılan yaygın 
geopolimer bağlayıcıdır (Niş, 2019). 
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Şekil 13.  Geopolimer beton üretim aşaması (Memis ve Bilal, 2022)

Geopolimer beton (Şekil 13), alkali çözelti kullanılarak aktivasyon yoluyla 
uçucu kül, metakaolin, cüruf, pirinç kabuğu külü (RHA) ve yüksek kalsiyumlu 
odun kül gibi alüminosilikatların polimerleştirilmesiyle üretimi yapılabilen 
bir beton çeşididir. Bu nedenle, geopolimer beton üretimindeki verimlilik, 
aktivatörlere ve ayrıca alüminosilikat kaynaklarının türlerine büyük ölçüde 
bağlıdır (Duxson vd., 2007). 

Geopolimer beton üretiminde uçucu kül ve yüksek fırın cürufu en yaygın 
olarak kullanılan alüminosilikat malzemeleridir. Amorf yapılı inorganik 
polimerler uçucu küllerin alkalilerle aktivasyonu sonucu oluşmaktadır. Farklı 
uçucu küller çok değişik kimyasal kompozisyonlara sahip oldukları için 
ortaya çıkan geopolimer bağlayıcının da özelikleri değişkenlik göstermektedir. 
Geopolimer üretimi için genellikle F tipi uçucu kül tercih edilmektedir. C tipi 
uçucu küller, daha düşük alüminyum oksit ve silisyum oksit içermesinden ve 
hızlı priz almasından dolayı daha az tercih edilmektedir. Uçucu küllü geopolimer 
karışımların özeliklerine etki eden en önemli faktörler, uçucu külün kimyasal ve 
mineralojik kompozisyonu, kullanılan alkali çözeltisinin konsantrasyonu ve kür 
koşulu olduğu belirlenmiştir. Normal oda sıcaklığında yavaş reaksiyona giren 
uçucu kül nedeniyle geopolimer betonlarda yüksek sıcaklıklarda kür uygulamak, 
oluşacak reaksiyon derecesi ile kinetik enerjisini arttırmakta, dolayısıyla daha 
yoğun bir yapı oluşmasını sağlamaktadır. Böylece, oluşan ürünün mekanik 
özeliklerinde iyileşme görülmektedir (Tuyan vd., 2020).
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3.3.1.	Üretiminde	Kullanılan	Malzemeler

3.3.1.1.	Uçucu	kül	(FA)

Termik santrallerde üretilen bir yan üründür. Kömürün yanması sırasında 
üretilen baca gazlarından ayrılır. Esas olarak az miktarda MgO, SO3, Na2O, 
K2O ile SiO2, Al2O3, CaO içerir. Uçucu kül parçacığının şekli, 2500-5000 cm2/g 
spesifik bir yüzey alanına ve 2.2–2.8 g/cm3 yoğunluğa sahip küresel camdır. İki 
tür uçucu kül vardır: <% 7 CaO içeren Tip F ve % 20’den fazla CaO içeren Tip 
C (Chowdhury et al., 2020). Geopolimer beton üretiminde en çok tercih edilen 
bir malzemedir.

3.3.1.2.	Öğütülmüş	granül	yüksek	fırın	cürufu	(GGBFS)

Öğütülmüş granül yüksek fırın cürufu (GGBFS), demir cevheri, kok ve 
kireçtaşının fırında bir araya getirildiği ve erimiş demir üretimi için 1500 C 
sıcaklığa kadar ısıtıldığı demir imalat endüstrisinin bir yan ürünüdür. Erimiş 
cüruf, hafifliği nedeniyle erimiş demirin üstünde yüzer ve bu erimiş cüruf silika, 
alümina ve kalsiyum oksit bakımından zengindir. Cürufu soğutmak için yüksek 
basınçlı su jetleri kullanılır ve hızlı soğutma nedeniyle cüruf granül parçacıkları 
oluşur. Daha sonra, cüruf kurutularak işlenir ve daha sonra ince toz haline 
getirilir. Geopolimer betona GGBFS eklenerek, ortam sertleşmesi için uygun 
beton üreterek ayar hızlı hale gelir ve mukavemet kazanımı daha yüksektir. 
En iyi mukavemet, geopolimer betonda %40-50 GGBFS oranında elde edilir 
(Abbass et al., 2021).

3.3.1.3.	Pirinç	kabuğu	külü	(RHA)	

Pirinç kabuğu külü (RHA), pirinç dünya çapında tüketildiği için temel bir 
gıda olarak yetiştirilen çeltik yan ürünüdür, dünya çapında yetiştirilmektedir. 
Tarlalarda pirinç üretirken, uygun sulama ve uygun sıcaklık gerektirir. 
Hasattan sonra, pirinç çeltiğinin yaklaşık %25’i selüloz içeren dış kabuktur, 
ayrıca çıkarılır ve genellikle tarlada veya yerel bir enerji santralinde yakılır. 
Bu kabukların yaklaşık %20’si yanarken kül üretir. Bu nedenle, 1 ton pirincin 
işlenmesi kabaca 45 kg ila 50 kg RHA ile elde edilmektedir. Pirinç kabuğu külü 
silika bakımından zengin olup, külün %90›ından fazlası puzolanik özelliklere 
ve etkili yüzey alanına sahip silika içerir. Kabuğun yanma işlemi ile üretilen 
RHA miktarı yanma sıcaklığına bağlıdır hava amorf veya kristal kül üretilir. 
Sıcaklık ne kadar yüksek olursa, RHA kristalize olur ve daha düşükse karbon 
içeriğinde bir artışa neden olur (Yaprak vd., 2018; Abbass et al., 2021). RHA, 



SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI MALZEMESİ OLARAK GEOPOLİMER BETON: . . .     167

betonun mekanik ve dayanıklılık özelliklerine katkıda bulunmak için uygun 
kimyasal bileşimi, özellikle minimum istenmeyen bileşiklerle yüksek amorf 
silika içeriğini gösterebilir. Uygun koşullar altında, RHA, çimento hidratasyon 
işleminde kalsiyum hidroksit ile reaksiyona girerek bir puzolan gibi davranabilir. 
Bu özellikler, sodyum ve potasyum gibi alkali metallerin veya yüksek karbon 
içeriğinin betonun mikro yapısında ve dayanıklılığında zararlı etkilere yol 
açabileceği diğer birçok biokütle külü formundan farklıdır (Miller et al., 2019)

3.3.1.4.	Alkali	aktivatörler

Geopolimer beton üretimi için bir diğer önemli materyal olan alkali 
aktivatörlerdir. Alkali aktivatörler tarafından polimerizasyon reaksiyonunun 
(Şekil 14) hızında ve dolayısıyla betonun mukavemet kazanımında hayati bir 
rol oynamaktadır. Sodyum hidroksit (NaOH) / potasyum hidroksit (KOH) ile 
birlikte sodyum silikat (Na2SiO4) / potasyum silikat (K2SiO4) genel olarak alkali 
aktivatör olarak kullanılır. Sodyum hidroksitlerle birlikte çözünür silikat gibi 
sodyum silikatın eklenmesi reaksiyon oranını arttırır. KOH ile karşılaştırıldığında, 
NaOH çözeltisinin minerallerin daha yüksek oranda çözünmesine neden olduğu 
görülmüştür, bu nedenle NaOH, KOH’ye göre daha çok tercih edilmektedir 
(Chowdhury et al., 2020).

Şekil 14. Geopolimerizasyon reaksiyon aşamaları (Yonar, 2014)

3.3.1.5.	Süperakışkanlaştırıcı

Taze geopolimer betonun daha iyi işlenebilirliğini sağlamak için, yüksek 
sınıf su azaltıcı Naftalin bazlı süperakışkanlaştırıcılar karışıma dahil edilmelidir. 
Süperakışkanlaştırıcının eklenmesi de dayanımı arttırmaya yardımcı olur. 
Geopolimer betonun ayrılma riski, süperakışkanlaştırıcının uygulanmasıyla 
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azaltılır. Aşırı dozda olduğunda, standart bir set ile sonuçlanacaktır. İyi bir 
yüzey kalitesi sağlar ve klorür içermediğinden, elyaf takviyesine saldırmaz. 
Diğer süperakışkanlaştırıcılar da ön denemeler yapılmak suretiyle kontrollü bir 
şekilde kullanılabilir (Abbass et al., 2021)

3.4.	Geopolimer	Betonların	Özellikleri

Geopolimer beton üretiminde çeşitli alüminosilikat kaynaklarının 
kullanıldığı gözlemlenebilir. Bu kaynaklar uçucu kül, metakaolin, cüruf, pirinç 
kabuğu külü vb. bu kaynakların iki veya üçünün birleşimidir. Uçucu kül (UK) 
bazlı geopolimerler üzerinde çeşitli aktivatörler test edilmiştir. Analize dayanarak, 
geopolimer betonda en yaygın olarak kullanılan alüminosilikatların UK olduğu 
ve reaktivitenin en umut verici olduğu görülebilir. UK bazlı için, değişkenler 
olarak; ilave çimento oranı, karışım oranı, nano malzeme oranı, silis dumanının 
etkisi, cam elyafın etkisi, ilave çimentonun etkisi, Ca(OH)2 oranı ve lif eklemenin 
etkisi, geri dönüştürülmüş agrega eklemenin etkisi, NaOH/Na2SiO3 oranı, sıvı-
kül oranı, kürlenme süresi, çelik lif aktivatör türlerinin oranı, kürleme prosedürü, 
yüksek sıcaklık, molar oranı, kullanılan agrega türleri, süperakışkanlaştırıcının 
etkisi ve kür durumunun etkisi gibi özellikler incelenmiştir. Metakaolin vd. için 
test edilen değişkenler UK ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha azdır 
(Tanyıldızı ve Yonar, 2016). 

RHA,  geopolimer beton bağlayıcılarında en az test edilen gruptur, test 
edilen değişkenleri; kürlenme süresi ve durumu, aktivatörlerin konsantrasyonu, 
partikül boyutu, karışım oranı vb. yer alır. Değişkenlerin geopolimer betonun 
reaktivitesini ve mekanik özelliklerini ve ayrıca dayanıklılığını etkilediği 
kanıtlanmıştır (Ma vd., 2018).

3.4.1.	Mekanik	Özellikleri

Geopolimer betonla ilgili yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunda 
mekanik özellikler dikkate alınmıştır. Özellikle yapı sektöründe yeterli 
seviyede dayanıma sahip malzeme elde etmek arzu edilen temel konu olmuştur. 
Bu dayanımı geopolimer betonlarda sağlayan, PÇ’nun hidratasyon sonucu 
oluşturduğu ve betona dayanım kazandıran C-S-H jelleri yerine, silikat ve 
alüminat tetrahedrallerinin oksijenleri üzerinden kurdukları polisialat jelleridir 
(Şekil 12). Ancak basınç dayanımı dikkate alındığında alkali içeriğindeki artış 
ya da SiO2 içeriğindeki azalışın dayanıma olumlu katkı sağlaması, alümina 
silikatların ağ yapısının mukavemete olan etkisine dayandırılmaktadır.  Optimum 
geopolimer mukavemetinin, ham madde konsantrasyonları üzerinden yapılan 
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değerlendirmesinde SiO2/Al2O3 oranının 3,0-3,8 aralığında olması gerektiği 
belirlenmiştir. Aynı dayanıma karşılık gelen NaO2/Al2O3 oranı ise 1,0’e yakın 
olmalıdır (Silva, v.d., 2007).

Hardijo ve Walah, (20004)’te yaptıkları çalışmada uçucu kül bazlı 
geopolimer betonda 60-80 MPa basınç dayanımı elde etmişlerdir. Taze betonun 
yayılma deney sonuçları ise 100 mm – 250 mm aralığında değişmektedir. 
Optimum dayanım için su/bağlayıcı oranının 0,18 civarında olması gerektiğini 
belirten yazarlar; kür koşullarını 90 oC 24 saat olarak belirlemiştir. PÇ’da olduğu 
gibi geopolimer betonda de su oranı arttıkça dayanımın düştüğü gözlenmiştir.

Fernandez-Jimenez (2006) çalışmalarında, 45 Mpa dayanıma 0,55 su/katı 
oranı ile erişmeyi başarmışlardır. Kür koşulları 85 oC, 20 saat olarak belirlenen 
çalışmada ortaya çıkan erken dayanım mekanizması, kompakt mikroyapı, 
reaksiyon ürünlerinin yeterli düzeyde oluşumu, daha düşük gözeneklilik ve 
agrega hamur bağlantısının gücü gibi nedenlere dayandırılmıştır (Fernandez-
Jimenez, 2006).

İncelenen çalışmalarda geopolimer betonların PÇ bazlı betonlara kıyasla 
daha yüksek kesme gerilmesi dayanımına sahip olduğu görülmüştür. Yaklaşık 
olarak 4-4,5 Mpa gerilmeye kadar çıkabilen geopolimer betonlarda, bu 
dayanım seviyesi agrega ile hamur arasındaki ara yüzey alanının yüksekliği 
ile ilişkilendirilmiştir (Ryu, v.d., 2013).  Araştırmalar geopolimer betonun 
priz süresinin 120 dk’ya kadar çıktığını göstermektedir. Bu süre karışıma 
naftalin katıldığında 180 dk’ya kadar çıkabilmektedir. Tıpkı PÇ’da olduğu gibi 
geopolimer beton pastası da Bingham plastik akışkanı gibi davranmaktadır 
(Montes et. al., 2013). Elastisite modülü kıyaslamasında ise PÇ’nin daha yüksek 
elastisite modülüne sahip olduğu belirlenmiştir. 

3.4.2.	Durabilite	Özellikleri

Sürdürülebilir yapı malzemesi olan geopolimer betonun kullanımı, 
yalnızca CO2 emisyonlarındaki olumlu katkısı ve endüstriyel atık ve yan 
ürünlerin tüketimine ile sınırlı olmayıp, aynı zamanda yüksek erken dayanım, 
asitlere ve sülfatlara karşı iyi direnç ve düşük büzülme ve sürünme gibi çok 
olumlu sonuçları bulunur (Eren, 2021). Bu sonuçların yanında inşaat maliyetini 
azaltan SiO2 içeriği fazla atıkların geopolimer üretiminde kullanımı, CO2 
emisyonunda azalma ve kirleticileri yok etme gibi birçok konuda avantajları da 
beraberinde getirmektedir (Thomas, 2018).  Bu avantajların temel unsuru olan 
aktivatörlerden KOH, NaOH’ a göre çok daha iyi reaksiyon etkisine sahiptir. 
Mineraller, KOH çözeltisi ile kıyaslandığında, özellikle NaOH’la arttırılan 
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konsantrasyonlarda alkalinle daha yüksek çözünme yeteneğine ve dolayısıyla 
kimyasal bağ yapma yetisine sahiptir. Ancak asitlere, sülfata, yangına karşı 
daha yüksek dirençli olmasına rağmen,  kuruma ve büzülmenin de azalması 
gibi olumlu/olumsuz olabilecek özelliklere sahip malzeme üretilmesine neden 
olur (Ren vd., 2019). Bu nedenle hızlı priz ve büzülme engellenmesinde daha 
çok tercih edilen NOH olmuş ve bunun yanında SiO2 / Na2O oranı gibi bazı 
yan değerlerde dikkate alınarak karışımların durabilite özelliklerine katkıları 
incelenmiştir. Sonuç olarak katı haldeki sodyum silikat modülü ile yapılan 
birkaç çalışmada SiO2 / Na2O molar oranı 0.93 - 3.32 aralığında denenmiştir. 
0.93 modül Na2SiO3 (susuz sodyum metasilikat), 2.06 modül Na2SiO3-NH2O 
(spesifik olmayan sulu sodyum silikat) ile kıyaslandığında daha iyi işlenebilirlik 
ve daha yüksek basınç dayanımına ulaşıldığı sonucuna varılmıştır (Albitar vd., 
2017, Walkley vd., 2019).

3.4.2.1.	Alkali-Silika	Reaksiyonu

Çimento hamuru içinde birbiri ile bağlı olan ve içlerinde iyon çözeltisi 
bulunan boşluklar vardır. Bazik özellikli bu iyon çözeltisinin PH değeri ne kadar 
yüksekse reaktif silika o kadar çözünme imkanı bulur. Agrega yüzeyindeki 
silikanın çözünmesi sonucu, kalsiyum ve alkaliler ile reaksiyona girer ve 
alkali-silika-hidrat jeli oluşturur. Bu jel çimento hamurunda suyu emerek şişer 
ve mikro çatlaklar meydana getirir. Çatlaklara giren çözelti daha çok silikayı 
serbest bırakarak daha fazla jelin oluşumuna imkan sağlar. Zaman içinde 
çatlakların büyümesi neticesinde gerçekleşen olaya Alkali-Silika Reaksiyonu 
adı verilir. Özellikle uçucu kül bazlı geopolimer betonda kayda değer bir 
genleşme görülmediği ifade edilmektedir. Alümina silikat kristal oluşumu çok 
daha yavaş gerçekleşmekte ve reaksiyona giren mineraller genellikle sertleşen 
betonun boşluklarında bulunduğundan polimerize ürün çatlak oluşumuna neden 
olacak gerilme meydana getirmemektedir (Garcia-Lodeiro, 2007).

3.4.2.2.	Asit	Dayanımı

Betonun yaygın olmasa da maruz kalabileceği asidik ortamlar vardır. Asit 
yağmurları, endüstriyel atıkların bulunduğu kanalizasyon sistemleri, hayvan 
barınakları ve asidik yer altı suları bunlara örnek olarak verilebilir. Hidroklorik, 
nitrik, sülfürik, klorik asitler maruz kalınabilecek asitlerdir. Bu asitler beton 
içinde kalsiyum iyonuna saldırarak kalsiyum tuzları meydana getirir. Bu tuzlar 
zamanla betonda genleşmeye sebep olabilecek etrenjit maddesinin oluşumuna 
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olanak sağlar. Genleşme zamanla çatlaklara dönüşeceğinden ciddi dayanım 
kayıplarına neden olmaktadır (Hashem et. al, 2013).  Davidovits (1991)’de, 
metakaolin bazlı geopolimerde 30 gün içinde hidroklorik asit dolayısıyla kütle 
kaybının %7 civarında olduğunu rapor etmiştir. Çalışmasında ayrıca uçucu kül 
bazlı geopolimerde nitrik asit dolayısıyla iki aylık sürede herhangi bir kayıp 
gözlemlenmediğini belirtmiştir. Bakharev (2005) ve Memiş vd. (2017)’de ise 
asetik ve sülfürik asit etkisi altında PÇ bazlı betonla uçucu kül bazlı geopolimer 
beton karşılaştırmasında, geopolimerin ciddi anlamda üstün göründüğünü ifade 
etmiştir. Kütle kaybı dolaylı olarak dayanımı etkilese de araştırmacılar doğrudan 
dayanım kaybını da incelemişlerdir. Uçucu kül bazlı geopolimer betonun 
sülfürik asit etkisi altında 12 ayın sonunda dayanımını %20 oranında kaybettiği 
belirlenmiştir (Hardijo, v.d., 2004). Dayanım kaybı geopolimer matrisi ile 
agreganın belli oranda ayrışmasına bağlamaktadır. Bakharev (2005)’te cüruf 
bazlı geopolimerin asetik asit etkisi altında 12 ay sonunda dayanımındaki 
değişimin %33 oranında gerçekleştiğini rapor etmiştir. Aynı koşullar altında PÇ 
bazlı betonda dayanım kaybının %47 civarında olduğu belirtilmiştir. Hashem 
(2012)’de yaptığı çalışmasında ise PÇ betonun sülfürik asit etkisi altında çok 
daha kısa bir sürede dayanımının %70’ini kaybettiğini bildirmiştir.

3.4.2.3.	Sülfat	Dayanımı

Vicat ilk defa olmak üzere sülfatın, betonu oluşturan malzemelerle tepkime 
verebileceğini 1800’lü yılların başında ortaya koymuştur. Bundan yaklaşık 100 
yıl sonra Michaelis çimento içeriğindeki C3A’nın sülfatla tepkimeye girerek 
doğrudan etrenjit oluşturduğunu kanıtlamıştır. Çimento bazlı betonda en kritik 
hususlardan biri, sonradan anlaşılacağı üzere alçı ve etrenjitin oluşmasıdır. 
Burada önemli olan ise sahadan alınan geri dönüşlerdir. Laboratuvar ortamında 
alçı oluşumu gözlenmekte, bu oluşum genleşmeye sebep olmaktadır. Ancak 
sahadan gelen pek çok veride alçı oluşumu sonrası genleşme tespit edilmemiştir. 
Ancak alçının sülfatla bir araya gelmesi sonucu oluşan etrenjit sorunun kaynağını 
teşkil etmektedir. 

Şekil 14. PÇ bazlı betonda etrenjit oluşumu
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Yapılan deneylerde 1 yıl boyunca sülfat etkisine maruz bırakılan PÇ bazlı 
betonlarda %50 dolayında dayanım kaybı gözlenmiştir. Ayrıca kalker katkılı 
betonlarda basınç dayanım testine tabi tutulamayacak ölçüde deforme olmuş 
numuneler gözlenmiştir.  Geopolimer betonlarda konu ile ilgili pek çok çalışma 
yapılmıştır. Fernandez-Jimenez (2006) da yaptıkları çalışmalarında, 7 gün ile 
90 günlük eğilme dayanımında gözlenen değişim haricinde sülfat çözeltisi, 
deniz suyu ve su etkisine maruz bırakılan geopolimer betonda kayda değer bir 
değişim gözlenmediğini ifade etmiştir. Sing vd,(2011)’deki çalışmalarında, 
Na2SO4 çözeltisinin etkisinin, MgSO4 çözeltisinin etkisine kıyasla yok denecek 
kadar az olduğunu belirtmişlerdir. NaOH çözeltisi ile hazırlanmış geopolimer 
betonun sülfat etkisi altında en iyi sonucu veren tür olduğunu ifade etmişlerdir. 
90 gün sülfat etkisine maruz bırakılan uçucu kül bazlı geopolimer betonlarda 
ise, basınç dayanımı, kütle kaybı ve kesit deformasyonu gibi kriterlerde kayda 
değer bir değişim gözlenmemiştir (Hardijo, v.d., 2004). PÇ ile geopolimer 
betonu kıyaslayan bir çalışmada Pajamane ve arkadaşları, 90 günlük sülfat 
direnci kıyaslamasında geopolimerin kütle kaybının %2,4 ile sınırlı kaldığını 
göstermiştir. Bu noktada basınç dayanımı %29’a kadar azalmaktadır. PÇ bazlı 
betonda ise dayanım kaybının %38’e kadar çıktığı ifade edilmektedir.

3.4.2.4.	Karbonasyon	Direnci

Karbonatlaşma atmosferde bulunan karbondioksitin, nemin etkisiyle 
hidrate durumdaki çimento ile tepkime vermesi olayıdır. Karbonatlaşma 
donatılı betonda korozyonu kolaylaştıran bir deformasyon türüdür. Donatıda 
meydana gelen korozyon beton ile donatı arasındaki aderans bağını zayıflatan 
etkisi dolayısıyla özellikle yapıya etkiyen deprem benzeri yanal yükler altında 
çeliğin vazifesini yerine getirememe sonucunu doğurmaktadır.  Karbonatlaşma, 
PÇ’nun neredeyse tüm bileşenleri de görülebilmektedir. Öyle ki erken prizi 
geciktirmekte kullanılan alçı dahi karbonatlaşmaya meyillidir. 

Beton bileşenleri ile girilen reaksiyonlar şöyle formüle edilebilir (Gönen 
ve Yazıcıoğlu, 2003):
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Daha yoğun hamur ve küçük gözenekleri ile geçirgenlik bakımından 
geopolimer betonun çimento bazlı betona kıyasla daha iyi sonuç vereceği 
görüşü hakimdir (Olivia ve Nikraz, 2012). Bondar ve arkadaşları alkali-
aktive doğal puzolanla üretilmiş geopolimer betonun PÇ bazlı betona kıyasla 
%10-35 oranında daha az oksijen geçirgenliği olduğunu ifade ederek bunu 
desteklemektedir. Ancak aynı çalışmada geopolimer betonun erken klorür 
geçirgenliğinde daha yüksek değerler elde edildiğinin altı çizilmektedir. Buna 
gözeneklerdeki alkali-iyon konsantrasyonunun yüksekliğinin neden olduğu 
ifade edilmektedir. İlerleyen yaşlarda bu etkinin azaldığı da çalışmadan çıkarılan 
bir diğer sonuçtur (Bondar, v.d., 2011). 

3.4.3.	Yangın	Dayanımı

Geopolimer üretiminde yüksek miktarda çözelti kullanımında gözenekler 
daha küçük ve dar alana sıkışmış olarak bulunmaktadır. Düşük çözelti 
kullanımında ise gözenekler büyümekte ve yaygınlaşmaktadır. Bu durum 
çözülmemiş partikül miktarına bağlanmaktadır. Düşük porozite daha yüksek 
dayanım ve dayanıklılık anlamına gelmektedir. Potasyum çözeltisi kullanılarak 
hazırlanmış olan geopolimer bağlayıcı ile üretilen betonda başlangıçta büyük 
gözenekler gözlenmiş, ancak hidratasyon devamında bu büyük boşlukların 
tamamen ortadan kaybolduğu belirlenmiştir (Zhang, vd., 2004). 

PÇ bazlı beton halihazırda yangına mukavemet bakımından iyi özelliklere 
sahiptir. Ancak, 800-1000 oC aleve maruz kaldığında dayanımını %70-80 
civarında yitirmektedir. Yüksek sıcaklığın C-S-H jellerini dehidratasyona maruz 
bıraktığı bilinmektedir. Ayrıca daha sıcak olan dış yüzey, daha soğuk olan iç 
yüzeyden ayrılma eğiliminde olmaktadır (Neville, 1997).  Geopolimer betonda 
ise iyi dağılım göstermiş nano gözeneklerden su, alümina silikat jellerine zarar 
vermeden buharlaşabilmektedir. Öyle ki 600-800 oC’de dehidratasyona maruz 
kalan alümina silikatlar 800 oC’den sonra susuz kararlı fazların kristalize 
olması sayesinde dayanımda büyük kayıplar yaşamamaktadır (Duxon, v.d., 
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2007). Bazı koşullar altında maruz kalınan yüksek sıcaklığın dayanıma olumlu 
katkısı olduğunu bile ortaya koyan çalışmalar da mevcuttur. Kong, uçucu kül 
bazlı geopolimerin 800 oC sıcaklığa maruz kaldığında %6 civarında dayanım 
kazandığını tespit etmiştir. Çalışmada bunun nedeni kısmen reaksiyona girmemiş 
parçacıkların sinterlenmelerine bağlanmıştır (Kong, v.d., 2007).

4. Sonuç

Geopolimer beton, çevresel sorunlar söz konusu olduğunda geleneksel 
PÇ’lu beton için sürdürülebilir bir alternatif olabilir. Bu nedenle, geopolimer 
betonun yapısal eleman olarak uygulanabilirliğini ve uygunluğunu sağlamak 
için yük taşıma, eğilme mukavemeti ve yapışma-kayma gibi tasarım yönlerinin 
incelenmesi ve değerlendirilmesi önemlidir. Geopolimer betonun tasarım 
yetenekleri birlikte araştırılırken, tasarım değerlendirmesindeki yetersizlik 
vurgulanmıştır. Pratik olarak kullanılmadan önce geopolimer betonun 
performansının akut bir değerlendirmesi gereklidir. Özellikle sehimlerin, 
gerilme-gerinim ilişkisinin tahmininde veya sonlu eleman modellemesi için 
kurucu kanunların geliştirilmesinde betonun şekil değiştire bilirliğinin iyi 
anlaşılması gerekecektir. Farklı malzeme özellikleri ve davranışları nedeniyle 
geopolimer beton, geleneksel sıradan PÇ ile yapılan betona kıyasla farklı hareket 
edebilir. Bu nedenle, tasarım ve simülasyon amaçları için geopolimer betonun 
gerilme-şekil değiştirmesini geliştirmek gereklidir.
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1. Giriş

Artan nüfus ve ihtiyaçlara paralel olarak gelişen ve büyüyen kentleşme 
oranına bağlı olarak, yapılaşmaya uygun alanlara olan ihtiyaç da 
artmaya devam etmektedir. Mühendislik yapılarının inşa edileceği 

alandaki zeminlerin mühendislik özelliklerinin yapılaşmaya uygun olmaması, 
mühendislikte karşılaşılan en büyük problemlerden birisidir. Tasarım 
mühendisleri sıklıkla karşılaştıkları bu problemin üstesinden gelebilmek 
amacıyla çeşitli yöntemlere başvurmaktadırlar. Bu yöntemler; proje alanının 
değiştirilmesi, projenin revize edilmesi, problemli zeminin projeye uygun zemin 
ile değiştirilmesi, zeminin iyileştirilmesi/güçlendirilmesi şeklinde sıralamak 
mümkündür.

Bir projenin uygulama sahasındaki zemin özelliklerinin elverişli olmaması 
durumunda proje sahasını değiştirmek çoğunlukla mümkün olmamaktadır. 
Projenin yeniden tasarlanması bazı durumlarda işe yaramakta, ancak bu yöntem 
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zemin özelliklerine bağlı olarak sınırlı olarak kullanılabilmektedir. Diğer bir 
çözüm ise problemli zeminin kazılıp tamamen kaldırılması ve yerine istenen 
mühendislik özelliğine sahip malzemeler serilip sıkıştırılmasıdır. Ancak 
çok yüzeysel çalışmalar ile sınırlı olan bu yöntem, büyük ölçekli projelerde 
uygulanabilir değildir. Günümüzde, bu amaçla başvurulan en yaygın yöntem 
ise zeminin taşıma gücünün artırılması, zeminde oluşacak oturma, şişme ve 
sıvılaşma potansiyelinin azaltılması olarak tanımlanan zeminin iyileştirilmesi 
veya güçlendirilmesidir. Bu amaçla kullanılan, farklı zemin tür ve şartlarında, 
uygulama derinliğinde ve farklı şekillerde uygulanan bu iyileştirme 
yöntemlerinden birisi de donatılandırarak zeminin mühendislik özelliklerinin 
iyileştirilmesidir. Bu yöntemde, zemine eklenen katkı malzemesi zeminle 
etkileşime girerek herhangi bir kimyasal reaksiyona neden olmamaktadır. 
Haussmann (1990) donatılandırma yöntemini, zeminin adhezyon ve/veya 
sürtünme kuvvetleri ile zeminle etkileşime giren ve çekme gerilmelerine karşı 
koyabilen malzemeler ile güçlendirilmesi,  bu yöntemle iyileştirilen zeminleri 
ise donatılı zemin olarak tanımlamaktadır. Zemine eklenen bitkisel ve hayvansal 
lifler, metal, cam, bazalt veya sentetik fiberler ile zeminin mühendislik özellikleri 
iyileştirilebilmektedir.

Bu yöntemde kullanılan malzemelere bakıldığında, geçmişten günümüze 
değin farklı köken ve özelliklere sahip birçok malzemenin kullanıldığını 
görmek mümkündür. Eski dönemlerde daha çok doğal olarak elde edilen 
bitkisel veya hayvansal lifler tercih edilirken, gelişen teknolojiye bağlı olarak 
ortaya çıkan karbon, cam, bazalt ve sentetik fiberler kullanılmaya başlanmıştır. 
Bu malzemelerin ucuz, dayanımlarının yüksek ve kolay ulaşılabilir olması, 
kullanımlarının yaygınlaşmasını sağlanmıştır. Doğal ve yapay olmak üzere iki 
ana gruba ayrılan liflerden, doğal olanlar keten, bambu, Hindistan cevizi kabuğu, 
jüt gibi lifli bitkilerden elde edilen bitkisel lifler, yün, kıl ve ipek gibi hayvansal 
lifler ile asbest ve karbon gibi metalik lifler olmak üzere üç çeşittir.

Yapay lifler ise insanlar tarafından üretilen, günümüzde en yaygın 
kullanıma sahip olan liflerdir (Aral, 2006). Bu gruptaki lifler cam, polimer, bazalt 
fiberler olmak üzere üç ana gruptur. Ucuz, kolay erişilebilir ve çevreci olmaları 
nedeniyle birçok inşaat, otomotiv, elektronik gibi sektörde kullanılmakta olan 
yapay lifler, inşaat sektöründe yalıtım ve beton dayanımını artırmak amacıyla 
katkı malzemesi olarak kullanılırken, geoteknik çalışmalarda ise zemin 
donatılandırma amaçlı olarak geniş bir kullanıma sahiptir.

Bu çalışma, kullanımı polimer ve bazalt liflere göre daha eski olan cam 
liflerin ortaya çıkışı, gelişimi, üretimi ve zemin güçlendirmede kullanımı 
hakkında genel bilgiler içermektedir.
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2. Cam, Tarihsel Gelişimi ve Üretimi

Camın ilk defa nerede, ne zaman ve nasıl yapıldığı henüz tam olarak 
bilinmemekle birlikte, insan tarafından yapılan en eski camlar, antik M.Ö. 3500 
yıllarına ait Mısır mezarlarında bulunmuştur. Ancak, camı Suriye bölgesinde 
yazının bulunması ile hemen hemen aynı dönemde bir rastlantı sonucu 
Fenikelilerin keşfettiğine inanılmaktadır. İlk cam fabrikasının Mısır’da Quantir 
Pi-Ramses sahasında yapılan kazı ile birlikte M.Ö. 1250 yılına dayandığı 
belirlenmiştir. Cam yapımına ilişkin ilk reçeteler Asurlulara ait taş tabletlerdir 
ve bu tabletler M.Ö. 650 yılına aittir (Macfarlane & Martin, 2004).

Ana maddesi silis (SiO2) olan, hızlı soğuma sonucunda kristalleşmeden 
sertleşen inorganik bir ergitme ürünü olarak tanımlanmaktadır (MEB, 2012). 
Eriyikten kristal yapı yerine amorf yapının elde edilmesi, üretim esnasında hızlı 
soğuma ile mümkün olmaktadır. Ayrıca, cama saydamlık ve sağlamlık da bu 
şekilde sağlanmaktadır. Cam aşırı soğutulmuş bir sıvıya benzer, ısıtıldığında 
sıcaklığın artmasıyla önce yumuşamakta, daha sonra akıcı hale gelmektedir. 
Eriyen bu silikat bileşiminin sabit bir erime noktası yoktur ve ana maddelerin 
ısıtılarak erimesi, biçimlendirilmesi ve biçimlendirilmiş hamurun kristalleşme 
olmadan soğumasıyla cam elde edilmektedir. Sert, kırılgan özellikleriyle birçok 
minerale benzese de, bir katının sahip olduğu kristal yapısına sahip değildir. 
Yani cam ifadesi aslında bir madde için değil, daha çok fiziksel bir hal için 
kullanılmaktadır. 

Yapay olarak üretilen cam haricinde doğada kristal halindeki silis yani 
kuvars minerali ve obsidyen olarak bilinen volkanik cam olmak üzere iki doğal 
camdan bahsetmek mümkündür (Şekil 1). Tarihsel süreçte bu doğal camlar 
mızrak ve okların uçlarının yapımında kullanılmıştır ve günümüzde bunların 
kalıntılarına Mezopotamya, Mısır, Güney Amerika ve Anadolu’da yapılan 
arkeolojik incelemelerde sıkça rastlanmaktadır. 

Şekil 1: Kuvars ve Obsidyen Örnekleri

Camı oluşturan hammaddeler kum-soda-kireç üçlüsü olarak da 
tanımlanabilen oksitler, eriticiler ve stabilizatörlerdir. Ağ oluşturan oksitlerin 
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başında kuvars kumu gelmektedir ve bu bileşenlerden ilkidir. Diğer en önemli 
ağ oluşturan oksitler ise B2O3 (di-bor trioksit) ve P2O5 (di-fosfor pentaoksit)’dir. 
Silis kumu, feldspat ve yüksek fırın cürufu cama SiO2 veren hammadde 
kaynaklarıdır. Feldspat ve yüksek fırın cürufu ayrıca Al2O3’ün de kaynağıdır. 
Cam üretiminde en yüksek bileşenin silis, en düşük bileşenlerinde Al2O3 ve 
Fe2O3 gibi bileşenlerin olması camın kalitesi açısından önemlidir (MEB, 2012).

Ağ oluşturan ve cam haline gelebilen oksitlerin erimelerini kolaylaştırmak 
için eklenen maddeler modifikatör olarak da isimlendirilen eriticilerdir. Bunlar 
oksitlerin erime derecesini düşürerek erimelerini kolaylaştırmaktadırlar. Cam 
üretimi sırasında eklenen bir eritici, normalde 1713 oC’de eriyen silisin erime 
derecesini 1500 oC civarına düşürülebilmektedir. Cam üretiminde kullanılan 
Na2CO3 (sodyum karbonat) eritici maddelerin en önemlisidir (URL-1). 

Stabilizatörler veya sabitleştiriciler, camın kırılma indisi, kimyasal 
dayanımı, dielektrik özelliklerini etkileyen bileşendir. Stabilizatör katılmadan 
üretilen cam, su karşısında stabil nitelik gösteremez ve bu camlar su camı olarak 
adlandırılır. Günümüzde cam üretiminde kullanılan başlıca stabilizatörler BaO, 
CaO, MgO, ZnO ve PbO’dur.

Eritici ve stabilizatörlerden başka, cam üretiminde kullanılan diğer 
bileşenler ise yardımcı veya ikinci bileşenlerdir. Camın formülüne girmeyen 
bu bileşenler farklı cam türlerinde farklı etkiler oluştururlar. MnO2 (Mangan 
dioksit) camın rengini açmak, As2O3 (Arsenik) cama renk verip saflaştırmak, 
Na2SO4 (Sodyum sülfat) üretim sırasında hidrojen miktarını artırmak ya da 
oksijen miktarını azaltmak, KNO3 (Potasyum nitrat) ise camın saydamlığını 
gidermek amacıyla eklenen ikincil maddelerdir.

Üretilmek istenen cama uygun ana maddeler hazırlandıktan ve 1000-
1500oC sıcaklıktaki fırınlarda eritildikten sonra dinlendirilmiş cam elde edilir. 
Daha sonraki aşama ham haldeki bu cam eriyiğinin şekillendirilmesidir. 
İstenilen özellikte cam elde edebilmek amacıyla farklı yöntemler seçilerek cam 
şekillendirilir. Bu yöntemler;

1. Üfleme (şişirme) yöntemi
2. Dökme-silindirleme yöntemi
3. Çekme yöntemi
4. Yüzdürme yöntemi
5. Presleme yöntemi
6. Lif haline getirme yöntemi
7. Köpük haline getirme yöntemi
8. Savurma yöntemidir.
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Seçilen yöntemlerden birisi ile şekillendirilen camın, kullanılabilir 
hale gelebilmesi için kesim, temperleme, rodajlama, lamine, renklendirme, 
folyolama, asit ve kumlama ve bombeli temper adı verilen farklı aşamalardan 
geçirilir.

Oksitler, eriticiler ve stabilizatörlerin eritilmesi ile oluşan eriyiğin 
yukarıdaki yöntemlerle şekillendirilmesi ile elde edilen cam ürünlerden başka 
camdan lif (elyaf-fiber) üretimi de yapılabilmektedir. Elde edilen cam lifleri ise 
günümüzde birçok sektörde kullanım alanına sahiptir. 

3. Cam Lifi Üretimi ve Türleri

Camdan iplik ve farklı ürünlerin üretimi çok eskilere dayanmakla birlikte, 
cam lifi ilk defa 1734 yılında R.F. Reaumur tarafından üretilmiştir. Bu üretimden 
sonra, ince cam liflerini dokunması konusunda yaşanan zorluklar nedeniyle 
ancak 18. yüzyıl sonlarında fabrikasyon üretimi yapılabilmiştir (Seventekin, 
2001). Seri cam lifi üretiminin başlaması ise 1893 yılında E.D. Libbey’in ipek 
ve cam lifini birleştirerek iplik elde etmesi ve bu ipliklerle dokunan kumaştan bir 
elbiseyi sergilemesi ile başlamıştır. Gerçek anlamda cam liflerinin iplik haline 
getirilmesi ve dokunabilecek liflerin üretimi ise 1935 yılında gerçekleşmiştir. 
Cam yünü ile ilgili ilk patent ise 1938 yılında R.G. Slayter tarafından alınmıştır. 
Bu yıllarda üretilen lifin elektriksel yalıtımının iyi olması nedeniyle, ABD Deniz 
Kuvvetleri’ne ait savaş gemilerinde izolatör olarak kullanılmaya başlanmıştır 
(Mujadidi, 2020).

Cam lifi üretimi, hammaddelerin oranlarına göre karıştırılması, camın 
ergitilmesi, liflerin çekilmesi, bağlayıcı madde konulması ve sonraki işlemler 
şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Üretimin ilk aşamasında hammadde temini yapılır. Genellikle bu 
maddeler silis kumu, kalker, feldispat, boraks, soda külü, manyezit alümina, 
kalsine, siyenit ve kaolin kil içerebilir. Malzemeler tercih edilen lif türüne 
göre belirlenen oranlarda öğütülerek homojen bir karışım oluşturulur (Aysu, 
2020). Eritme işlemi, gelen maddelerin sıvı hale getirilmesi, buhar verilerek 
yapısındaki CO2 ve SO2 gazlarının çıkarılması ve saflaştırılması, camda üniform 
bir kompozisyon sağlanması için homojenizasyon işlemleri olmak üzere üç 
aşamada gerçekleştirilir. Eğer CO2 ve SO2 gazları camın içinde kalırsa, çekilen 
liflerde boşluk oluşur (Aysu, 2020). Hazırlanan karışım eritilmek üzere 1370 
oC’de ki yüksek sıcaklıklı fırına alınır. Fırın sıcaklığı 1540 oC’ye kadar çıkarılır 
ve daha sonra 1425 oC sıcaklığa sahip afinasyon (refiner) bölümüne alınarak 
son saflaştırma işlemine geçilir. Bu safhada hammaddenin içindeki gazlar dışarı 
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atılmakta ve üste çıkan erimeyen kısım engelleyiciler tarafından alınarak eritme 
fırınına geri gönderilir. Erimemiş kısımların alınmasından sonra erimiş malzeme 
temiz halde sıcaklığı 1260 oC olan ön ocak kısmına geçirilir. Bu kısımda, çok 
sayıda küçük delik bulunan ve filamentler oluşturan bir plaka içinden erimiş cam 
akmakta ve daha küçük filamentler yapmak için mekanik olarak çekilmektedir 
(Şekil 2) (Wallenberger vd. 2001). 

Şekil 2: Cam Lifi Üretim Aşamaları (Wallenberger vd. 2001)

Lifler bushing makinesi kullanılarak çekilmektedir. Bu makineden 5-20 
mm aralığındaki çaplarda lif çekebilmek için bushing makinesinde en az 300, 
en fazla 4800 delik vardır. Deliklerin çapı küçük olduğunda yüzey gerilimi 
azalmakta ve daha küçük çaplarda lif çekilebilmektedir. Akan camın belli 
bir viskozitede olması, lifin sarılma hızı, fırındaki camın yüksekliği, sıcaklık 
ve delik çapı gibi faktörler lif çekilebilmesi için önem taşımaktadır (Aysu, 
2020). Lif üretiminin sonraki aşaması bağlayıcı madde eklenmesidir. Bağlayıcı 
maddenin lifle daha kolay etkileşim sağlayabilmesi için öncelikle çekilen lifler 
su püskürtülerek soğutulmaktadır. Cam lifin fiziksel özelliklerinde bağlayıcı 
madde önemli bir rol oynamakta ve performans, cam lifi ve bağlayıcı arasındaki 
uyum oranında artmaktadır. Bu aşamada farklı bağlayıcıların kullanılmasıyla 
lif tipleri belirlenmekte ve bağlayıcı uygulamasının ardından lifler sarılıp 
kurutulmaktadır. Sarma işlemiyle oluşturulan sarma bobinleri paketlenerek 
kullanıma hazır hale gelmektedir (Aysu, 2020).

3.1.	Cam	Lifi	Türleri

Cam lifinin üretiminde kullanılan temel hammadde alkali ve toprak alkali 
silikatlardan, borat ve alüminat içeren kompleks karışımlardan oluşan cam 
eriyiğidir. Fakat lif üretimi amacıyla kullanılan camlar çoğunlukla soda-kireç 
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silikatları veya boraks silikatları şeklindedir. Günümüzde üretimi yapılan farklı 
cam lifi türleri mevcuttur. Bunlardan en çok bilineni ticari olarak cam lifi veya 
cam elyafı olarak adlandırılan E-cam lifidir. Diğerleri ise A, C, D, S-2, AR, 
Advantex, ECR, R, M ve Z tipi cam lifleridir. 

3.1.1.	A	Tipi	Cam	Lifi

Alkali cam olarak da bilinen ve %0-6 civarında bor, %16 civarında alkali 
içeren bu cam tipi lif üretiminde uzun yıllar kullanılmıştır (Owens Corning, 
1999). A Tipi cam, cam atıklarının yeniden eritilmesiyle üretildiğinden cam 
levha olarak da adlandırılmaktadır. Suya ve alkali ortamlara karşı düşük kimyasal 
dirence ve düşük dayanıma sahip olan bu cam tipi, diğer cam lifi türlerinden daha 
ucuzdur. Dielektrik malzeme olarak kullanılamayan bu tip, daha çok fiberglas 
plastikler için dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır (Kolesov vd. 2001). 

3.1.2.	C	Tipi	Cam	Lifi

Bu tip camlar %6 civarında bor içerikli kalsiyum borosilikat camdır 
(Owens Corning, 1999) ve malzemenin çoğunlukla asitlerle temas halinde 
olduğu mühendislik alanları için geliştirilmiştir (Kolesov vd. 2001). Bu tip 
camlarda yüksek asit direnci ve su direncini sağlayan faktörler şunlardır: 

- En az %60 SiO2 içeriği ve iyonları yüksek elektrik alan yoğunluğuna 
sahip sodyum ve lityum oksitlerin kullanımı,

- Alkali-toprak oksitler olarak kalsiyum ve çinko oksitlerin baskın 
kullanımı,

- Az miktarlarda Al2O3, B2O3, Fe2O3, TiO2, MnO ve SnO2’nin eklenmesi,
- Asitlerde çok değerlikli iyonların oksitlerinin varlığıdır. 

Lif ve kumaş şeklindeki C tipi cam, asit malzemelerle temas eden veya asit 
kapları olarak kullanılan, akü, depolama tankları vb. kompozit malzemelerde 
kullanılmaktadır (Kolesov vd. 2001).

3.1.3.	D	Tipi	Cam	Lifi

Elektronik ve ilgili endüstrilerdeki ilerlemeler, E tipi cam lifinden daha 
düşük dielektrik parametrelere sahip cam liflere ihtiyaç doğurmuş ve bu problemi 
ortadan kaldırmak için de D tipi cam geliştirilmiştir (Kolesov vd. 2001). Bu cam 
tipi %24 civarında bor içerikli borosilikat camıdır (Owens Corning, 1999). D 
tipi camların çoğu, cam oluşumunu kolaylaştırmak, erime sıcaklığını düşürmek 
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ve kimyasal direnci artırmak için %3’e kadar alkali metal oksit katkılı SiO2-
B2O3-Al2O3 sistemi (B2O3 içeriği %30›a ulaşabilir) temelinde sentezlenmiştir. 
Çoğu zaman, bu tür camların dielektrik sabiti oda sıcaklığında 4.0 civarındadır. 
Aynı zamanda, D tipi cam lifi, düşük seviyede dayanıma ve kimyasal dirence 
sahiptir. Bu cam tipi genel olarak elektron kartlarında ve radar muhafazasında 
takviye malzemesi olarak kullanılmaktadır (Kolesov vd. 2001).

3.1.4.	E	Tipi	Cam	Lifi	

En çok %2 oranında alkali ve %10 oranında da bor içeren alümino-
kalsiyum-borosilikat camıdır (Owens Corning, 1999). E tipi cam olarak bilinen 
alkali ve %1’den fazla R2O içermeyen cam yüksek termal ve nem direncine 
sahip yapısal, yalıtkan ve radyo-mühendislik malzemelerinin imalatı için sürekli 
lif üretiminde kullanılmaktadır. Bu cam, Owens Corning (ABD) tarafından 
elektrik mühendisliği için geliştirilmiştir. Sonraki yıllarda bu bileşimin 
uygulama alanı önemli ölçüde genişlemiştir ve günümüz itibariyle üretilen cam 
liflerinin yaklaşık %90’ı E tipi cam bileşimine sahiptir (Loewenstein, 1993). E 
tipi cam lifi üretiminde kullanılan tüm camlar, pahalı ve sınırlı bir bileşen olan 
nispeten yüksek (% 10’a kadar) miktarda borik anhidrit içerir. Ayrıca, eritme 
sırasında borik anhidritin önemli ölçüde uçucu hale gelmesi, üretim tesisinin 
çevre güvenliği üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. 

E tipi camdan, farklı amaçlar için fiberglas kumaşlar ve ağlar, dokuma 
olmayan malzemeler ve bu malzemelere dayalı cam lifli plastikler üretilmektedir. 
E tipi camın en önemli dezavantajı, erime sırasında yoğun şekilde buharlaşan iki 
uçucu bileşenin (bor oksit ve florin) varlığıdır. Bu genellikle camın kimyasal 
homojenliğinin bozulmasına yol açmakta ve aynı zamanda çevreyi kirletmektedir 
(Kolesov vd. 2001).

3.1.5.	AR	Tipi	Cam	Lifi

Bu cam tipi %11-21 oranında alkali, %8 civarında bor ve %1-18 oranında 
zirkonyum içermektedir (Owens Corning, 1999). Bileşimi zirkonyum ile optimum 
seviyede özel olarak formüle edilmiş olan alkaliye dayanıklı bu cam lifi, betonda 
kullanılmak amacıyla geliştirilmiştir. Bileşiminde bulunan zirkonyum, betonda 
kullanımına olanak sağlamaktadır. Betona dayanım ve esneklik açısından katkı 
sağlamakta, beton çatlaklarının oluşumunun önlenmesinde etkili olmaktadır. 
Alkali dayanımları yüksek olup suda çözünmeleri çok zor olan bu tip cam 
lifleri pH değişimlerinden etkilenmezler. Yüksek elastisite modülü ve çekme 
dayanımına sahip olmakla birlikte çelikten farklı olarak oksitlenmezler. Yüksek 
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asidik dayanım ve dayanıma ihtiyaç duyulan uygulamalar için çok uygundur. 
AR tipi lifler cam lifi katlılı beton ile beton ve sıva harcı uygulamalarında 
kullanılmaktadır. Beton karışımlarına eklenmesi de oldukça kolaydır (Coşkan, 
2021). 

3.1.6.	S-2	Tipi	Cam	Lifi

Bor içermeyen magnezyum-alumino-silikat camı olan S-2 tipi camlar 
(Owens Corning, 1999). Özellikle çekme ve basınç dayanımına sahip kompozit 
malzemeler geliştirmek için yüksek dayanım ve elastisite modülüne sahip 
takviye malzemelerine ihtiyaç vardır. Bu tür kompozitler için yüksek çekme 
dayanımı ve elastisite modülüne sahip S-2 tipi cam lifi geliştirilmiştir. Bu 
lifler, MgO-Al2O3-SiO2 ve MgO-CaO-Al2O3-SiO2 sistemleri temelinde, belirli 
durumlarda BeO, TiO2 ve ZrO2 kullanılarak geliştirilmiştir. 

Yapılan deneysel çalışmalar, %57-73 silikon oksit içeren MgO-Al2O3-
SiO2 camlarının sentezinin yüksek dayanımlı (5900-7000 MPa) lifler üretmeyi 
mümkün kıldığını göstermiştir (Khazanov vd. 1995). S-2 tipi cam lifi, E tipi 
cam lifini esneklik modülünde yaklaşık %20 ve dayanımda ise yaklaşık %40 
oranında aşmaktadır. 970°C’lik bir yumuşama noktasına sahip olan S-2 tipi cam 
lifi, fiberglasa dayalı malzemelerin daha yüksek sıcaklıklarda çalıştırılmasına 
olanak sağlamaktadır. Ayrıca yalıtkan alüminyum-bor-silikat camdan daha 
düşük bir dielektrik geçirgenliğe sahiptir. Bu tip cam liflerinin asitlere karşı 
korozyon direnci, C tipi cam lifinin direncini dahi aşmaktadır. Yüksek dayanımlı 
ve yüksek modüllü cam lifi üretiminde, yüksek erime ve çalışma sıcaklıklarına 
ihtiyaç duyduğundan bu tür cam liflerinin üretimi hem zor, hem de maliyetlidir. 
Ayrıca, cam lifin çekilmesinde kullanılan platin malzemelerin kullanım ömrü, 
daha yüksek sıcaklıklarda azalmaktadır. Bundan dolayı S-2 tipi cam lifin 
kullanımı sınırlıdır ve çoğunlukla uçak endüstrisinde ve özel spor malzemeleri 
üretiminde kullanılmaktadır (Kolesov vd. 2001).

3.1.7.	ECR	Tipi	Cam	Lifi

Elektronik cam lifi olarak da isimlendirilen, bor içermeyen kalsiyum-
alümino-silikat camıdır (Owens Corning, 1999). Mekanik dayanımı, alkali ve 
asit korozyonu direnci, ısı direnci, elektrik yalıtımı ve yüzey direnci yüksek, 
su geçirimsizliği iyi olan bu tip camlar, E tipi camdan daha iyi özelliklere 
sahiptir. Üretim yönteminin çevre dostu olması, diğer cam lifi türlerine göre 
ECR tipi camın en büyük avantajıdır. Şeffaf cam lifi takviyeli plastik panel 
uygulamalarında kullanılmaktadır (Coşkan, 2021).
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3.1.8.	Advantex	Tipi	Cam	Lifi

E Tipi cam lifi kadar bir maliyeti olmasına rağmen içinde bor 
bulundurmayan, ECR tipi cam lifinin sahip olduğu avantajlara sahip olan cam 
lifi olup üretimine 1990’lı yılların başında başlanmıştır (Özdemir vd. 2006). 

ECR cam lifi gibi yüksek oranda kalsiyum oksit içermesi için üretiminde 
kalsiyum alüminyum silikatlar, kalsiyum, alüminyum, silikon, oksijen ve su 
kullanılır. Yüksek korozyon dayanımı sağlamak için korozyona maruz kalan 
uygulamalarda tercih edilmektedir. Bu tip cam lifleri enerji santrallerinde, petrol, 
yağ ve gaz endüstrisinde, atık su ve kanalizasyon sistemlerinde, madencilik 
sanayinde, deniz içi uygulamalarda kullanılmaktadır.

3.1.9.	R	Tipi	Cam	Lifi

Bor içermeyen kalsiyum-alumino-silikat camıdır (Owens Corning, 1999). 
E cam life göre çekme dayanımı ve elastisite modülü daha yüksektir. Ayrıca asit 
dayanımı da daha yüksek olup filament çapının azaltılmasıyla bu özellikler elde 
edilmektedir. Savunma ve havacılık endüstrileri için geliştirilen R tipi cam lifler, 
sert balistik zırh uygulamalarında da kullanılmaktadır (Coşkan, 2021).

3.1.10.	M	Tipi	Cam	Lifi

Berilyum içeren elastisite modülü yüksek olan camlar M Tipi camlardır 
(Özdemir vd. 2006). 

3.1.11.	Z	Tipi	Cam	Lifi

Çimento ile beraber kullanılabilen Z tipi cam lifler betonların takviyesinde 
kullanılmaktadır (Seventekin, 2001). 

3.2.	Cam	Liflerinin	Fiziksel,	Kimyasal,	Elektriksel	ve	Termal	Özellikleri

Birçok sektörde farklı amaçlarla kullanılan cam liflerinin, kullanım alanına 
göre belli fiziksel, kimyasal, elektriksel ve termal özelliklere sahip olması istenir. 
Her bir cam lifi türüne ait bu özellikler Tablo 1, 2, 3 ve 4’te verilmiştir.
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Tablo 1: Cam Liflerinin Fiziksel Özellikleri (AGY, 2003)

Fiziksel Özellik
Cam Tipi

A C D E Advantex ECR AR R S-2

Yoğunluk g/cm3 2.44 2.52
2.11-
2.14

2.55-
2.62

2.62
2.68-
2.72

2.70 2.54
2.46-
2.49

Refrakto İndeksi 1.538 1.533 1.465 1.558 1.561 1.576 1.562 1.546 1.521

Yumuşama Noktası 
oC

705 750 771 846 916 882 773 952 1056

Tavlanma Noktası oC - 588 521 657 736 - - - 816

Gerilme Noktası oC - 522 477 615 691 - - 736 766

Gerilme Dayanımı, MPa

-196 oC - 5380 - 5310 - 5310 - - 8275

23 oC 3310 3310 2415 3445 - 3445 3241 4135 4890

371 oC - - - 2620 - 2165 - 2930 4445

538 oC - - - 1725 - 1725 - 2140 2415

Young Modülü, GPa

23 oC 68.9 68.9 51.7 72.3 76.6 80.3 73.1 85.5 86.9

538 oC - - - 81.3 84.3 81.3 - - 88.9

Esneme % 4.8 4.8 4.6 4.8 4.6 4.8 4.4 4.8 5.7

Spesifik Gerilme 
Dayanımı (x103 m

- 145 125 145 - 140 - 180 220

Spesifik Gerilme 
Modülü
(x 106 m)

3 2.7 3.1 - 3.25 - 3.7 3.9
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Tablo 2: Cam Liflerinin Kimyasal Özellikleri (AGY, 2003)

Oksitler

Cam Tipi

A C D E Advantex ECR AR R S-2

% % % % % % % % %

SiO2 63-72 64-68 72-75 52-56 59-62 54-62 55-75 56-60 64-66

Al2O3 0-6 3-5 0-1 12-16 12-15 9-15 0-5 23-26 24-26

B2O3 0-6 4-6 21-24 5-10 <0.2 0-8 0-0.3 <0.05

CaO 6-10 11-15 0-1 16-25 20-24 17-25 1-10 8-15 0-0.2

MgO 0-4 2-4 - 0-5 1-4 0-4 - 4-7 9.5-10.3

ZnO - - - - - 2-5 - - -

BaO - 0-1 - - - - - 0-0.1 -

Li2O - - - - - - 0-1.5 - -

Na2O+K2O 14-16 7-10 0-4 0-2 0-2 11-21 0-1 <0.3

TiO2 0-0.6 - - 0-0.8 - 0-4 0-12 0-0.25 -

ZrO2 - - - - - - 1-18 - -

Fe2O3 0-0.5 0.8 0-0.3 0-0.4 - 0-0.8 0-5 0-0.5 0-0.1

F2 0-0.4 - - 0-1 - - - 0-0.1 -

Tablo 3: Cam Liflerinin Elektriksel Özellikleri (AGY, 2003)

Özellik
Cam tipi

A C D E Advantex AR R S-2
Dielektrik 
Sabiti 1 MHz

6.2 6.9 3.8 6.6 6.9 8.1 6.4 5.3

10 GHz - - 4.0 6.1 7.0 - - 5.2
Dağılma 
Faktörü 1 
MHz

- 0.0085 0.0005 0.0025 0.0028 - 0.0034 0.0020

10 GHz - 0.0026 0.0038 0.0031 - 0.0051 0.0068
Hacim 
Dayanıklılığı 
(ohm-cm)

1.0e+10 - - 4.02E+14 3.84E+14 - 2.03E+14 9.05E+12

Yüzey 
Dayanıklılığı 
(ohm)

- - - 4.02E+15 1.16E+16 - 6.74E+13 8.86E+12

Dielektrik 
Dayanımı 
(volt/mil)

- - - 262 250 - 274 330



CAM FİBERLER VE ZEMİN GÜÇLENDİRMEDE KULLANIMI     193

Tablo 4: Cam Liflerinin Termal Özellikleri (AGY, 2003)

Özellik
                                      A

Cam tipi
C D E Advantex AR R S-2

Spesifik Isı J/goC
23 oC
200 oC

0.796 0.787
0.900

0.733 0.810
1.03

-
0.97

-
-

0.732
0.938

0.737
0.821

Termal Esneme 
(x 10-7)
(-30 oC’den 250 
oC’ye kadar)

73 63 25 54 59 65 33 16

3.3.	Cam	Liflerinin	Kullanım	Alanları

Günümüzde cam liflerinin uygun bir özelliğe sahip olması nedeniyle 
kullanıldığı birçok sektör vardır (Özdemir vd. 2006). Bu sektörler ve cam lifinin 
kullanım alanları aşağıda özetlenmiştir.

1. İyi bir ısı ve elektrik yalıtkanlığına sahip olmalarından dolayı elektrik ve 
ısı izolasyon malzemesi olarak,

2. Plastik malzemelerin dayanımını arttırmak amacıyla katkı malzemesi 
olarak,

3. Radyasyon ve röntgen ışınlarının önlemesinde, 
4. Işınlara ve yangınlara karşı tente, perde, elbise, masa örtüsü, önlük, 

miğfer, mobilya yüzü gibi koruyucu eşya ve kumaşların üretiminde,
5. Petrol taşıyan tanker gemilerinde cankurtaran kayıkların ve yangından 

koruyucu eşyaların yapılmasında,
6. Beton dayanımının artırılmasında ve zeminlerin donatılandırılmasında,
7. Kimyasal etkenlere karşı yüksek dayanıma sahip olmasından dolayı 

kimyasal maddenin korunması ve taşınmasında kullanılan kaplar ve boruların 
izolasyonu, çeşitli kazanların ve kabloların kaplanmasında,

8. Bina, duvar ve çatılarının kaplanmasında, yeraltı izolasyonunda,
9. Toz ve duman filtrelerinde, 
10. Film ve şeritlerinin dayanım kazanmalarında,
11. Karton kutuları, ambalaj kağıtları, yapıştırıcı bantlar ve bağlama şer-

itlerinde,
12. Cerrahi maskelerde, 
13. Otomobil gövdelerinin, yarış araba ve kayıklarının, tanklarının ve 

uçaklarının bazı parçalarının yapılmasında, sentetik plastik maddelerle cam 
liflerinin uçak endüstrisinde ve roket yapımında kullanılmaktadır. 
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4. Cam Liflerin Zemin Stabilizasyonunda Kullanımı

Cam liflerinin iyi bir ısı yalıtım özelliğine ve kimyasal etkilere karşı 
yüksek dirence, oldukça yüksek dayanım ve elastik özelliğe sahip olmaları ile 
birlikte röntgen ve radyasyon ışınlarını da önlemesi nedeniyle, bu lif türleri 
sağlık, giyim, inşaat, otomotiv ve elektrik gibi birçok sektörün vazgeçilmez 
malzemesinden birisi olmuştur. İnşaat sektöründe de geniş bir kullanıma sahip 
olan cam lifleri, geoteknik çalışmalarda özellikle zeminlerin stabilizasyonu/
güçlendirilmesi amacıyla uzun yıllardır kullanılmaktadır. 

4.1.	Literatürde	Cam	Fiber	Kullanımı

Geoteknik çalışmalarda cam lifi kullanımının artmasına bağlı olarak, 
literatürde cam lifi katkısının zeminin mühendislik özellikleri üzerindeki etkileri 
konusunda yapılmış birçok çalışma görmek mümkündür. Zeminin mühendislik 
özelliklerini iyileştirmek amacıyla yapılan ve donatılandırma olarak adlandırılan 
bu çalışmalar sonucunda zeminleri daha yüksek dayanıma ve taşıma gücüne 
sahip ve daha az sıkışabilir zeminler haline getirmek mümkün olmaktadır. Bu 
çalışmaların istenen başarıya ulaşabilmesi zemin tipi ve şartlarına uygun katkı 
türü ve oranının seçimi ile mümkündür. Bu amaca yönelik olarak literatürde farklı 
araştırmacılar tarafından, farklı zeminlerde yapılmış araştırmalar bulunmaktadır. 
Zemin güçlendirmede cam lifi kullanımı ile ilgili olarak geçmişten günümüze 
kadar yapılmış bilimsel araştırmalar ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar 
aşağıda kısaca özetlenmiştir.

Maher & Ho (1994), çalışmalarında kaolinit kiline rastgele dağılmış lif 
katkısıyla kilin basınç dayanımının, sünekliğinin, çekme dayanımının ve eğilme 
tokluğunun önemli oranda artırdığını belirlemiştir. Dayanım ve tokluktaki 
artışın lif uzunluğu, içeriği ve su içeriğine bağlı olduğunu belirten araştırmacılar, 
artan lif içeriğinin kaolinitin basınç, çekme dayanımını ve tokluk indeksinin 
artırdığını, bu etkinin daha düşük su içeriklerinde daha belirgin olduğunu ifade 
etmişlerdir.

Mali & Singh (2013), cam lifi katkılı ince kumun kesme dayanımı 
davranışını araştırdıkları çalışmalarında kuru ağırlıkça %6 oranında, 20 mm 
uzunluğunda cam lifi katkısı kullanmışlardır. Yapılan deney sonuçlarına göre 
kumun başlangıç   rijitliğinin, kayma dayanımının ve dilatasyon özelliklerinin 
lif katkısından etkilendiğini belirleyen araştırmacılar, kum örneklerine liflerin 
eklenmesinin, kohezyon ve sürtünme açısını artırdığını tespit etmişlerdir.

Kulkarni & Patil (2014), cam lifi ve yüksek fırın cürufu gibi endüstriyel 
atığı katkı olarak kullandıkları çalışmada, bu katkıların zeminin optimum su 
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içeriği, maksimum kuru yoğunluk, California Taşıma Oranı ve serbest şişmede 
meydana getirdiği değişimleri incelemişlerdir. Çalışmada ağırlıkça %5, 20, 
25 ve 30 oranlarında yüksek fırın cürufu ve farklı uzunluklarda (6, 12 mm) ve 
oranlarda (%0, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25 kuru zemin) cam lifi kullanılmıştır. 
Araştırmanın sonuçlarına göre; Zeminin farklı oranlarda cüruf ile karıştırılması, 
optimum su içeriğinin azalmasına, maksimum kuru yoğunluğun artmasına, 
şişme davranışının azalmasına, ıslatılmış durumda CBR değerinin artmasına 
neden olmuştur. Zemine optimum miktarda cüruf ve farklı yüzdelerde 6 mm 
cam lifi eklenmesiyle, maksimum kuru yoğunlukta ve ıslatılmış durum için 
CBR değerinde artış meydana gelmiştir. Optimum cüruf yüzdesinin ve 12 mm 
cam lifinin değişen yüzdelerde zemine eklenmesi sonucunda maksimum kuru 
yoğunlukta ve ıslatılmış durum için CBR değerinde artış olmuştur. Zemine 
12 mm cam lifi eklenmesi sonucunda,  6 mm cam lifi eklenerek hazırlanan 
örneklere göre daha yüksek dayanımlar elde edilmiş,  lif uzunluğu arttıkça CBR 
değeri artmıştır.

Patel & Singh (2014) yaptıkları çalışmada, lateritik zemine 10-30 mm 
arasında değişen uzunluklarda ve zeminin kuru ağırlığına göre %0.25-1.25 
arasında değişen oranlarda cam lifi ekleyerek hazırladıkları örneklerde deneysel 
çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Araştırmanın sonuçlarına göre, cam lifi 
uzunluğu ve optimum lif içeriğine bağlı olarak serbest basınç dayanımı artmıştır. 
10 mm uzunluğundaki cam lifi için kullanılan tüm lif içeriklerinde zeminin 
dayanımında artış gözlenmiş, 20 mm uzunluğundaki cam lifi için optimum 
içeriğin %1, 30 mm lif uzunluğu için %0.75 olduğu belirlenmiştir.

Baruah, (2015) ağırlıkça %0.5-1.5 oranında ve 10 mm uzunluğunda 
cam lifi katkısı kullanarak hazırladığı örneklerin kıvam limitlerini, maksimum 
kuru yoğunluğunu, optimum su içeriğini ve zeminin serbest basınç dayanımını 
belirlediği çalışmasında, cam lifi katkısının optimum su içeriğini arttırdığını ve 
maksimum kuru yoğunluğu azalttığını, serbest basınç dayanımını ise arttırdığını 
belirlemiştir. Araştırtmacı, cam lifi katkısıyla zeminin likit limitinin ve plastik 
limitinin arttığını, plastisite indisinin ise azaldığını belirterek, kıvam limitlerinde 
meydana gelen bu değişimlerin zeminin sıkıştırılabilirliğini azalttığını ifade 
etmiştir.

Vivek vd. (2015), kaolinit kilinde katkı olarak 5 cm ve 2.5 cm uzunluklarında 
cam lifini kullandıkları çalışmada, 5 cm uzunluğundaki cam lifinin her durumda 
dayanımı artırdığını belirlemişlerdir. Araştırmada, cam lifi uzunluğunun 5 cm 
olması durumunda elde edilen dayanım değeri, cam lifi uzunluğunun 2.5 olduğu 
örneklerin dayanımına göre çok daha yüksek olduğu belirtilmiştir.



196    MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMA ÖRNEKLERİ

Ateş, (2016) tarafından yapılan ve kumlu zeminlerin yapısal ve mekanik 
özelliklerini iyileştirmek için cam lifi ve Portland çimentosunun katkı olarak 
kullandığı çalışmada, cam lifi ve çimento kullanımının kumlu zeminlerin 
mühendislik özelliklerini ve mekanik dayanımını arttırdığı, göçme anında yer 
değiştirmeyi azalttığı ve örneklerin gözle görülür derecede kırılgan bir davranış 
gösterdiği belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca, maksimum dayanımın %3 cam lifi 
içeriğinde elde edildiği, cam lifi oranının artması durumunda kumlu zeminlerin 
dayanımlarında azalma oluştuğu ifade edilmiştir.

Patel & Singh (2016) CL sınıfı bir kile farklı oranlarda 20 mm 
uzunluğundaki cam lif katkısı ekleyerek, cam lifi katkısının zeminin sıkıştırma 
parametreleri üzerine etkilerini inceledikleri çalışmada, cam lifi katkısının 
zeminin maksimum kuru yoğunluğu ve optimum su içeriği üzerinde önemli 
bir etkiye sahip olmadığını belirlemişlerdir.  

Patel & Singh (2017) tarafından yapılmış olan çalışmaya göre, hem 
Kalifornia Taşıma Oranı hem de sekant modülü herhangi bir orandaki cam lifi 
içeriği ve uzunluğu ile artmaktadır.  Herhangi bir lif uzunluğunda lif oranının 
%0.75’e kadar artırılması durumunda, Kalifornia Taşıma Oranı ve sekant 
modülünde meydana gelen artışlar maksimuma ulaşmıştır.

Asadollahi & Dabiri (2017) yaptıkları çalışmalarında 10 mm 
uzunluğundaki cam lifini farklı oranlarda (0.2, 0.4, 0.6, 0.8 ve %1) killi zemine 
ekleyerek hazırladıkları örneklerin taşıma kapasitesi, kesme dayanımı ve 
geçirgenliğinde meydana gelen değişimleri incelemişlerdir. Deneysel çalışma 
sonuçlarına göre %0.8’e kadar eklenen cam lifin kilin taşıma kapasitesini ve 
esnekliğini arttırdığı, cam lifi katkısının artırılması ile taşıma kapasitesinin 
azaldığı belirlenmiştir. Ayrıca çalışmada cam lif katkısının geçirgenliği artırdığı 
ifade edilmiştir.

Bağrıaçık, (2017) zeminlerin taşıma gücünü artırmak ve konsolidasyon 
oturmasını azaltmak için cam lifi kullanılabilirliğini araştırdığı çalışmasında, 
kohezyonlu zemine %0, 5, 10, 12, 15, 17 ve 20 oranlarında cam lifi katkısı 
kullanarak örnekler hazırlamış ve deneyler yapmıştır. Araştırmacı, deney 
sonuçlarına göre tüm cam lifi katkılı örneklerde mühendislik özelliklerinin 
iyileştiğini belirlemiştir.

Ayininuola & Balogun (2018), iki farklı zeminde katkı olarak ağırlıkça 
%0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0, 2.5 ve 3.0 oranlarında cam lifi kullanarak yaptığı deneysel 
çalışmalarda, cam lifi katkısının her iki zemin örneğinin de maksimum kuru 
yoğunluk ve CBR değerlerinde artış sağladığını belirlemişlerdir. Ayrıca zemine 
%1.2 ile %1.6 arasında eklenen cam lif katkısının optimum etki sağladığını 
ifade etmişlerdir.
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Mujaheduddin vd. (2018) cam lifi, fırın cürufu ve portland çimentosu 
kullanarak yaptıkları deneysel çalışmalarda, bu katkıların siyah killi zemine 
olan etkilerini incelemişlerdir. Araştırmacılar %25 oranında fırın cürufu, farklı 
oranlarda (%0.3, 0.6, 0.9, 1.2) portland çimentosu ve farklı oranlarda (%0.25, 
0.5, 0.75, 1.0) cam lifi kullanılarak hazırladıkları karışımlarda 3, 7 ve 14 günlük 
kürlemeden sonra serbest basınç deneyleri yapmışlardır. Deney sonuçlarına 
göre 14 günlük kür sonrasında en yüksek dayanım, katkı olarak %0.75 cam 
lifi, %0.6 portland çimentosu ve %25 fırın cürufunun kullanıldığı örnekte elde 
edilmiştir. Ayrıca, çalışmada cam lifi oranının artırılması durumunda zeminin 
serbest basınç dayanımının azaldığı belirlenmiştir. 

Saha & Bhowmik (2018) %0.5-1.5 oranında cam lifi katkılı kum-
kil karışımının örneklerde katkı oranının kayma dayanımına olan etkilerini 
incelemiş ve kayma dayanımı açısından optimum lif değerinin %1 olduğunu 
belirlemişlerdir.

Abdeldjouad vd. (2019) yaptıkları çalışmada zemini güçlendirmek 
amacıyla cam lifler ile beraber yakıt külü katkılı palmiye yağı kullanmışlar ve 
gerilme-şekil değiştirme davranışındaki iyileşmenin, %3 ve %3’ten büyük cam 
lifi oranlarında meydana geldiğini belirtmişlerdir.

Javdanian & Samani (2019), çalışmalarında cam ve sentetik lifle 
güçlendirilmiş zemininin davranışını laboratuvar deneyleri kullanarak 
incelemişler ve 12 mm uzunluğunda cam ve polipropilen lif katkılı örnekler 
üzerinde doğrudan kesme deneyleri yapmışlardır. Zemine %0.05, 0.1, 0.2 ve 
0.5 oranlarında eklenen liflerin rastgele dağılımı ile oluşturdukları örneklerde 
zemin örneklerinin maksimum kayma dayanımının iyileştiğini, %0.1 oranında 
lif içeren güçlendirilmiş örneklerde zeminin en yüksek kayma dayanımına 
sahip olduğunu ve aynı koşullar altında polipropilen lif katkılı örneklerin cam 
lifi katkılı örneklere göre daha yüksek kesme dayanımına sahip olduğunu 
belirlemişlerdir.

Aysu, (2020) cam lifi katkısının kil zeminin dayanım, permeabilite ve 
konsolidasyon parametrelerine olan etkisini incelediği çalışmasında, 12 mm 
uzunluğundaki cam liflerini farklı oranlarda (%0.25, 0.50, 0.75, 1.0, 1.25, 
1.50) zemine eklenmiş ve dayanım deneyleri gerçekleştirmiştir. Deneysel 
çalışmalarda %0.75 cam lifi katkılı örneklerde en yüksek dayanım değeri tespit 
edilmiştir. Araştırmacı, cam lifi katkısıyla zeminin deformasyon özelliğinin artıp 
gevrek kırılmanın azaldığı, ayrıca zeminin kayma dayanımını, içsel sürtünme 
açısını, kohezyonunu arttırdığını belirlemiştir. %0.75’in üzerinde lif oranının 
zeminin boşluk miktarını arttırdığı için kohezyon ve dayanımda azalmaya neden 
olduğunu belirtmiştir. Çalışmada, %0.75 oranından daha az lif eklenmesiyle ise 
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zeminin daha geçirimsiz duruma geldiği, %0.75 oranının üzerine çıkıldığında 
ise geçirimliliğin arttığı ifade edilmiştir. Ayrıca, lif oranının artmasıyla sıkışma 
indisi değerinin de artma eğilimi gösterdiği, %0.5 üzerine çıkan lif oranında ise 
kabarma indisi değerinde artışlar belirlenmiştir.

Fındıkçı, (2020), çalışmasında çevre dostu ve basınç dayanımı yüksek bir 
malzeme olan 3, 6 ve12 mm uzunluklarındaki E tipi cam lifini bentonitte katkı 
olarak kullanmıştır. Cam liflerini her bir uzunluk için saf bentonite %1, %2 ve 
%3 oranında ekleyerek serbest basınç dayanımı deneyi için örnekler hazırlayan 
araştırmacı, yaptığı deneyler sonucunda kullanılan cam lifin tüm boy ve oranlarda 
kilin serbest basınç dayanımını arttırdığını belirlemiştir. Belli bir orandan daha 
fazla eklenen cam lifin dayanımında artış sağlamadığını, bunu tersine azalma 
oluşturduğunu belirleyen çalışmacı en yüksek dayanım artışının12 mm cam lifin 
ağırlıkça %2 oranında eklendiği örneklerde meydana geldiğini tespit etmiştir. 

Kehinde vd. (2020), cam lifinin lateritik zeminin özellikleri üzerindeki 
etkisini araştırdıkları çalışmalarında, zemine ağırlıkça %0.2, 0.4, 0.6, 0.8 
ve 1.0 oranlarında cam lifi eklemişler ve lif katkısıyla zemin örneklerinin 
maksimum kuru yoğunluğunda ve CBR değerlerinde gelişme meydana 
geldiğini belirlemişlerdir. Cam lifleri, zemin örneklerine %0.2 ile 0.4 arasında 
eklendiğinde zeminde optimum etkinin oluştuğunu ifade etmişlerdir.

Lokre, (2020), çalışmasında 6 mm uzunluğundaki cam lifini zemine 
ağırlıkça %1, 1.5, 2 ve 2.5 oranlarında, 12 mm uzunluğundaki cam lifini ise 
zemine ağırlıkça %1, 1.5 ve 2 oranlarında katkı olarak eklemiş ve hazırladığı 
örneklerde deneysel çalışmalar yapmıştır. Araştırmacı, zemine değişen 
yüzdelerde cam lifi eklenmesinin, zeminin şişme davranışında azalmaya neden 
olduğunu ve ıslatılmış durumda CBR değerinin arttığını belirlemiştir. CBR 
değerinin lif uzunluğu arttıkça arttığını ve 12 mm fiber ile zemin karışımının 6 
mm fibere göre daha iyi performans gösterdiğini ifade etmiştir.

Athipathy vd. (2021) zemini granit tozu ve cam lifi katkısıyla stabilize 
ettikleri çalışmalarında, %10, 15, 20, 25 ve 30 oranlarında granit tozu ve %1, 2, 
3, 4 ve 5 oranlarında ise cam lifi katkıları kullanmışlardır. Araştırmacılar %25 
granit tozu ve %4 cam lifi katkısının zeminin geoteknik özelliklerini önemli 
ölçüde iyileştirdiğini belirlemişlerdir.

Naidu vd. (2021), zeminin dayanım parametrelerini artırmak için 
zayıf zemine kireç ve cam elyafı gibi stabilize edici malzemeler ekleyerek 
yaptıkları çalışmalarında zeminin dayanımının, sıkıştırılabilirliğinin ve taşıma 
kapasitesinin arttığını belirlemişlerdir. Zeminde değişen cam elyafları ve kireç 
tozu yüzdelerinde zeminin maksimum dayanım özelliklerinin, %8 cam lifi ve 
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%10 kireç tozu katkısında elde edildiğini, zemine daha fazla kireç ve cam lifi 
katılması durumunda ise bunun çok ekonomik olmayacağını ifade etmişlerdir.

Rabab’ah vd. (2021), çalışmalarında kaplama uygulamasında dayanımını 
artırmak için geniş taban zemininde ayrık rastgele donatı olarak kuru zeminin 
ağırlığının %0.25 ile %1.0 arasında cam lifi katkısı kullanmışlardır. Deney 
sonuçlarına göre zemine cam lif katkısıyla serbest basınç dayanımı, çekme 
dayanımı ve Kalifornia Taşıma Oranının büyük oranda arttığı ve serbest şişme 
değerlerinin ise azaldığı belirlenmiştir.

Sujatha vd. (2021) yaptıkları çalışmada, killi bir zeminde Alkaliye 
Dayanıklı (AR) ve Elektronik (E) cam lifi katkılarının zeminin dayanımında 
meydana getirdiği değişimleri incelemişlerdir. Deneysel çalışmalar liflerin 
rastgele eklenmesinin, güçlendirilmiş zeminin serbest basınç dayanımını ve 
enerji emme kapasitesini geliştirdiğini göstermiştir. Çalışmacılar her iki cam 
lifi tipi için optimum cam lifi oranının %0.75 olduğunu ve AR cam lifinin, 
tüm lif içeriği oranları için E cam lifinden daha iyi performans gösterdiğini 
belirlemişlerdir. Ayrıca zeminin LL ve CBR değerlerinin her iki lif katkısıyla 
arttığı belirlenmiştir.

Valipour vd. (2021) geri dönüştürülmüş lastik polimer liflerin ve 
cam liflerin killerin dayanım/deformasyon özellikleri üzerindeki etkilerini 
araştırmışlardır. Farklı miktarlarda (%0.5, 1.0, 1.5) ve farklı uzunluklara (5 ve 
10 mm) sahip lastik polimer liflerin ve cam liflerin kile katılmasıyla oluşturduğu 
karışımlarda yaptıkları deney sonuçlarına göre katkılı zemin örneklerinin 
katkısız zemin örneklerine göre daha düşük kuru yoğunluğa ve daha yüksek 
optimum nem içeriğine sahip olduğunu, lif katkısının zeminin sünekliğini 
arttırırken, en yüksek dayanıma neden olan optimal bir lif yüzdesinin geri 
dönüştürülmüş lastik polimer için %0.5 ve cam fiber için %1.0 olduğunu ve bu 
oranlardan daha fazla eklenen lif katkısının dayanımı azalttığını belirlemişlerdir. 
Lif katkısının kohezyonu artırmada etkisinin olduğunu, ancak içsel sürtünme 
açısındaki etkisinin minimum seviyede kaldığını ve 5 mm gibi daha kısa liflerin 
genellikle kilin güçlendirilmesinde daha etkili olduğunu belirtmişlerdir. 

Yazıcı vd. (2021) farklı su içeriklerinde cam lifi katkısının killi zeminin 
kayma dayanımına olan etkilerini araştırmışlar ve bunun için üç farklı su 
içeriğinde (%13, 15, 17) ve farklı oranlarda (ağırlıkça %1.0, 1.5, 2) cam lifi 
eklenmiş örnekler hazırlamışlardır. Deneysel çalışmalara göre %13 ve %15 
su içeriği için sırasıyla %1 ve %1.5 lif içeriklerinde, en yüksek içsel sürtünme 
açısı, kohezyon ve kayma dayanımı değerleri elde edilmiştir. Ayrıca optimum 
bir lif içeriğinin %17 su içeriği için belirlenmediğini, lif oranının artmasıyla bu 
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değerlerin devamlı arttığını tespit etmişlerdir. Çalışmacılar su içeriğinin artması 
ile lif-zemin arası adezyon etkisinin azalmasına bağlı olarak kayma dayanımının 
azaldığını belirtmişlerdir. 

Kambale & Rakkaraddi (2022) farklı oranlarda (%0.5, 1, 2) cam, bazalt 
ve polipropilen lifleri kullanılarak zemin örneklerinin dayanım özelliklerini 
belirlemek için deneysel çalışmalar yapmışlardır. Lif yüzdelerindeki artışla 
birlikte maksimum kuru yoğunluğun azaldığını ve optimum su içeriğinin 
arttığını tespit eden araştırmacılar, cam elyafların ince zeminler için, polipropilen 
elyafların ise iri taneli zeminler için uygun olduğunu ve elyaf katkısının, zeminin 
kayma dayanımını arttırmada çok etkili olduğunu ifade etmişlerdir.

Kekeç vd. (2022) alkaliye dayanıklı cam lifi katkısının killi zeminlerin 
drenajsız kayma dayanımına olan etkisini incelemişler ve farklı boylardaki 
lifleri doğal zemine artan oranlarda katarak optimum su içeriğinde karışımlar 
hazırlamışlardır. Araştırmacılar serbest basınç dayanımında maksimum artışın 
40 mm uzunluğundaki %0.5 oranında lif katkısının olduğu karışımda meydana 
geldiğini ve alkaliye dayanıklı cam elyaf katkısının killi zeminin kayma 
dayanımını arttırdığını belirlemişlerdir.

Patel, (2022) killi zeminde katkı olarak cam lifini kullandığı çalışmasında, 
killi zeminin serbest basınç dayanımı, Kaliforniya Taşıma Oranı ve kayma 
dayanımı değerinin, %0.75 lif içeriği gibi optimum değere kadar lif içeriği 
ile önemli ölçüde arttığını ifade etmiştir. Araştırmacı, cam lifi katkısının killi 
zeminin sünekliğini arttırdığını ve kırılma modelini kırılgandan sünek hale 
getirdiğini belirtmiştir.

Sharo vd. (2022), zeminde katkı olarak cam lifi ve çimento kullanımını 
inceledikleri çalışmalarında, 12 ve 30 mm uzunluğundaki cam liflerini zemine 
ağırlığının %0.5, 0.75, 1 ve 1.5 oranında, çimentoyu ise zemine ağırlığının %2 
ve 6 oranlarında eklemişlerdir. Kürlemeden (0, 7, 14 ve 28 gün) sonra serbest 
basınç dayanımı, şişme yüzdesi ve California Taşıma Oranı deneyleri yapan 
çalışmacılar, serbest basınç dayanımında ve CBR’de artış, şişme eğiliminde ise 
azalma meydana geldiğini ifade etmiştir. Çalışmada, %6  çimento/%1.5 kısa 
lif karışımının, diğer karışımlara göre zemin özelliklerinde önemli bir gelişme 
sağladığı belirtilmiştir.

4.2.	Cam	Lif	Katkısının	Zemindeki	Etkisi

Cam lif katkılı zeminlerin jeoteknik ve mühendislik özelliklerinin değiştiği 
ve iyileştiği yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Özellikle cam lif katkılı 
zeminlerin kıvam limitlerinde değişimlerin meydana geldiği belirlenmiştir. 
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Bazı çalışmalarda hem AR hem de E tipi cam liflerinin suyu emerek likit limitte 
artışa neden olduğu (Baruah, 2015), E tipi cam lifi katkılı zeminin LL’deki 
artış oranının AR tipi cam lifi katkılı örneklere göre daha yüksek olduğu ifade 
edilmiştir (Sujatha vd. 2021). 

Cam liflerinin eklenmesi, zeminin sıkıştırılabilirliğini azaltma eğilimindedir 
(Baruah, 2015) ve aynı zamanda, lif katkılı zemini daha az işlenebilir hale 
getirerek zeminin plastisitesinde bir azalmaya neden olmaktadır (Baruah, 2015; 
Pillai & Ayotiraman, 2012).

Zemine cam lifi eklenmesi, zemin matrisinde hareketi engelleyen bir 
ağ oluşturarak zemindeki hacim değişimini kısıtlamaktadır (Changizi & 
Haddad, 2014). Zeminin cam lifi içermesi, nem değişimlerine karşı daha az 
duyarlı olmasına sebep olmaktadır (Sujatha vd. 2021). Lif eklenmesi belirli 
bir hacimde daha hafif liflerin daha ağır zemin parçacıklarının yerini alması 
nedeniyle maksimum kuru birim ağırlığı da azaltmaktadır (Sujatha vd. 2018a, 
2018b). Ayrıca, zemin matrisi içindeki lifler sıkıştırmaya direnmekte, daha 
fazla boşluk nedeniyle de daha düşük maksimum kuru birim ağırlığa sebep 
olmaktadır (Kambale & Rakkaraddi, 2022). Cam lifi içeriği arttıkça optimum 
su içeriği artmaktadır (Kambale & Rakkaraddi 2022). Zemin matrisinde liflerin 
sıkıştırma kuvvetine karşı gösterdiği direncin oluşturduğu boşlukların varlığı, 
sıkıştırılabilirliği azaltmakta ve optimum su içeriğini artırmaktadır. Lif içeriği 
arttıkça zemin-lif topakları gözlenmektedir. Maksimum kuru birim ağırlığa 
karşılık gelen boşluk oranı, lif içeriğindeki artışla birlikte artmakta ve bu daha 
yüksek lif oranlarında lif topaklaşmasına/toplaşmasına neden olabilmektedir 
(Sujatha vd. 2021).

Ayrıca cam lifi katkısıyla zeminin kohezyon ve içsel sürtünme açısının 
arttığı (Mali & Singh, 2013; Aysu, 2020; Yazıcı vd. 2021) ve dayanım değerlerinin 
de arttığı (Baruah, 2015; Mujaheduddin vd. 2018; Saha & Bhowmik, 2018; 
Aysu, 2020; Fındıkçı 2020; Rabab’ah vd. 2021; Sujatha vd. 2021; Yazıcı vd. 
2021) belirlenmiştir. 

Cam liflerinin donatılandırma için kullanılması, zeminin serbest basınç 
dayanımını arttırmakta (Maher & Ho 1994; Fındıkçı, 2020; Naidu vd. 2021; 
Kekeç vd. 2022; Sharo vd. 2022) ve deformasyon davranışını değiştirmektedir. 
Cam lif içeriğindeki artışla, zemin daha düşük gerilmelerde yüke karşı daha 
yüksek direnç göstermektedir. Zeminin cam lifleri ile güçlendirilmesi, zeminin 
sünek davranışının artmasına (Maher & Ho, 1994; Sujatha vd. 2021; Patel, 
2022) neden olmaktadır. Lif katkılı zeminin serbest basınç dayanımındaki 
artış, liflerin zemin matrisi ile daha yüksek ara yüzey etkileşimine bağlanabilir 
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(Asadollahia & Dabiri, 2017; Ateş, 2016; Patel & Singh, 2017; Sujatha vd. 
2021). Lif eklenmesi zemin matrisindeki zemin-lif ara yüzeyindeki sürtünme 
direncini arttırmakta ve böylece zemin parçacıklarının daha yüksek yüklere 
karşı direncini sağlamaktadır (Patel & Singh, 2014). Lif içeriğinin daha fazla 
artmasıyla ise daha yüksek boşluk yüzdesine yol açan lif topaklaşması nedeniyle 
güçlendirilmiş zeminin dayanımı azalmaktadır (Kumar vd. 2006; Patel & Singh, 
2014; Sujatha vd. 2018a). Ayrıca lif oranının artmasıyla lifleri zemin matrisi 
içinde tutmak için gerekli olan zemin yeterli olamamakta ve bu da zemin-lif 
ara yüzeyinde sürtünme direncinin ve böylece dayanımın azalmasına neden 
olmaktadır (Patel & Singh, 2017).

Cam lif katkılı zeminin enerji emme kapasitesindeki artış, muhtemelen 
yükleme altında zemin parçacıklarının hareketine direnmeye yardımcı olan, 
cam liflerin zemin matrisi içine rastgele eklenmesiyle oluşturulan tek biçimli 
katkılı matristen kaynaklanmaktadır. Ayrıca, liflerin daha yüksek yüzdesinde, 
liflerin bir araya toplanma eğilimi, enerji emme kapasitesinde bir azalmaya 
neden olmaktadır. Çünkü lifler toplandığında veya bir araya geldiğine, lif-lif 
etkileşimi, zemin-lif etkileşiminden daha az sürtünme hareketi oluşturmaktadır 
(Sujatha vd. 2021).

Zemine lif katkısı eklenmesiyle California Taşıma Oranının arttığı 
(Kulkarni & Patil, 2014; Ayininuola ve Balogun (2018); Kehinde vd. 2020; 
Lokre, 2020; Rabab’ah vd. 2021; Sujatha vd. 2021; Sharo vd. 2022), serbest 
şişme değerlerinin azaldığı (Lokre, 2020; Rabab’ah vd. 2021; Sharo vd. (2022), 
%0.75 oranına kadar lif eklenmesinin zemini daha geçirimsiz yaptığı,%0.75 
oranından daha fazla lif eklenmesi durumunda geçirimliliğin arttığı (Asadollahi 
& Dabiri (2017), ayrıca lif oranının artmasıyla sıkışma indisi değerinin artma 
eğilimi gösterdiği çalışmalarla ortaya konulmuştur (Aysu, 2020).

5. Sonuçlar ve Öneriler

Zeminlerin mühendislik özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla kullanılan 
yöntemlerden birisi olan donatılandırma yönteminde, lif katkılarının kullanımı 
henüz çok güncel olup gelişmeye devam etmektedir. Cam lifleri de donatılandırma 
çalışmalarında çok fazla tercih edilen lif türlerinden birisidir. Sahip olduğu 
fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerindeki avantajlardan dolayı cam liflerin 
zemin güçlendirmede kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır ve katkı olarak 
zemine eklenen cam lifleri zeminin kıvam limitleri, dayanımı, şişme potansiyeli, 
geçirimliliği, kompaksiyon parametreleri gibi birçok geoteknik özelliğinin 
iyileştirilmesine olanak sağlamaktadır.
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Bu çalışmalarda yapılan incelemelerde iki faktör öne çıkmaktadır. Bunlar 
cam lifi oranı ve lif uzunluğudur. Bu nedenle zeminlerde yapılacak olan 
donatılandırma çalışmalarından en verimli sonucu almak ancak optimum cam lif 
oranı ve uzunluğu belirlenmesi ve uygulamada optimum oran ve uzunluklardaki 
liflerin kullanılması ile mümkün olduğu unutulmamalıdır.
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1. Giriş

Kimyasal bileşeni ve ergitme noktası farklı olan malzemelerin 
birleştirilmesinde ergitme kaynağı yöntemleri uygun değildir. Bu tür 
malzemelerin birleştirilmesinde ergitme kaynağı yerine katı hal kaynak 

yöntemleri tercih edilmektedir. Katı hal kaynak yöntemleri arasında farklı 
bileşenlere sahip metallerin sorunsuz bir şekilde birleştiği seri üretime uygun ve 
en sağlam yöntem sürtünme kaynak yöntemidir (Gürler, 2000; Murti vd., 1983; 
Kırık vd., 2013; Kırık vd., 2012; Mercan vd., 2015). Sürtünme kaynağı yöntemi, 
işlenen parçaların ara yüzeylerinde sürtünme yoluyla oluşan mekanik enerjinin 
ısı enerjisine dönüştürülmesiyle elde edilen ısıdan yararlanılarak gerçekleştirilir. 
Temel mekanizmalar sürtünme, plastik deformasyon, ekstrüzyon ve yeniden 
kristalleşmedir. Bu katı hal tekniğinde, bileşenlerden en az biri dairesel veya 
doğrusal titreşim hareketi ve birbiriyle temas baskı altında plastik deformasyon 
ısısına ulaşana kadar devam eder. Sürtünme sırasında yüzeyleri kaplayan oksit 
ve yabancı tabakalar parçalanarak sürtünme yüzeylerinden uzaklaşır.

Geleneksel ergitme kaynağı yöntemleri, kimyasal bileşeni, kristal yapısı ve 
erime noktası farklı olan ve farklı metalürjiye sahip malzemelerin birleştirilmesi 
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için uygun değildir. Bu malzemelerin ergitme ergitme yöntemleriyle 
birleştirilmesi oldukça zordur ancak katı hal kaynak yöntemleriyle sorunsuz 
bir şekilde kaynak yapılabilir (Celik vd., 2009). Kaynak sonrası kaynağın 
kalitesini etkileyen iç gerilme, cüruf, gözenekler, hassas intermetalik fazlar gibi 
birçok olumsuz faktör meydana gelmekte ve bunlar katı hal kaynak yöntemleri 
ile malzemeler erime noktasına ulaşmadan birleştiğinden bunlar en aza 
indirilmektedir (Dinc, 2006). Katı hal kaynak yöntemleri arasında sürtünmeli 
kaynak yöntemi, farklı bileşenlere sahip metallerin başarılı bir şekilde birleştiği 
seri üretime uygun en yaygın kullanılan ve en sağlam yöntemdir(Mercan vd., 
2015). Sürtünme kaynağı yöntemi, işlenen parçaların ara yüzeylerinde sürtünme 
yoluyla oluşan mekanik enerjinin ısı enerjisine dönüştürülmesiyle elde edilen 
ısıdan yararlanılarak gerçekleştirilir. Temel mekanizmalar sürtünme, plastik 
deformasyon, ekstrüzyon ve yeniden kristalleşmedir. Bu katı hal tekniğinde, 
bileşenlerden en az biri dairesel veya doğrusal titreşim hareketi ve birbiriyle 
temas baskı altında plastik deformasyon ısısına ulaşıncaya kadar devam eder. 
Sürtünme kaynağında kaynak kalitesini etkileyen parametreler; yığma basıncı, 
malzeme seçimi, sürtünme süresi, devir sayısı, sürtünme kuvveti ve yığma 
süresidir (Kırık vd., 2012). Sürtünme saplama yöntemi yeni bir çalışma olup 
sürtünme kaynağına göre farkı alın alına gelen yüzeylerden biri diğerine göre 
büyük olup eksenlemenin zor olduğu bir birleştirme tekniğidir. 

AISI 1040 çeliği yapısında demir karbon alaşımlarını barındıran ve 
makine imalat endüstrisinde geniş kullanım alanı bulan bir malzemedir. %40 a 
yakın karbon içermesinden ötürü orta karbonlu çelik grubunda yer almaktadır. 
Karbonlu çeliklerde karbon oranı artışı malzemenin sertleşmesini artırırken 
tokluğunu azaltmaktadır (Ongun vd., 2017). Kalıp setleri, otomobil ve motorda 
zorlamalı parçalarda, transmisyon milinde, raylarda kullanım alanı bulmaktadır.

Soğuk cıvata gibi basit yapısal uygulamalar ve mil, pim, zincir, sert aşınan 
yüzeylerde AISI 1020 çeliği kullanılmaktadır. Yüksek sünek yapısından ötürü 
kolay şekillendirilebilmektedir. Yeni bir birleştirme türü olan sürtünme saplama 
kaynağı ile ilgili literatürde az sayışa çalışma mevcut olup sürtünme saplama ve 
AISI 1020 ile AISI 1040 çeliği ilgili bazı katı hal kaynak çalışmaları şöyledir.

Kırık vd. (2012) AISI 1040/AISI 2205 paslanmaz çelik çiftlerinin mekanik 
ve mikroyapısal özellikleri üzerinde sürtünme süresinin etkisini araştırmışlardır. 
Belirli parametrelere göre yapmış oldukları birleştirmelerde bağlantının en iyi 
çekme mukavemeti, 1700 dev/dak dönüş hızında ve 3 s sürtünme süresinde kaynak 
yapılan numunede gözlemlemişlerdir. Sarsılmaz vd. (2017) SCR 420 ile AISI 
1040’nin sürtünme kaynağı ile birleştirilebilirliğini incelemişlerdir.  Mikroyapı 
ve mekanik özelliklerine bakılan numunelerde artan devir sayısına göre ısı 
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tesiri altında bulunan bölgenin genişlemesi ve aşırı deformasyon bölgesinde 
martenize bağlı olarak sertlik artışını gözlemlemişleridir. Kırık vd. (2013) 
AISI 420/AISI 1020 çeliklerinin sürtünme kaynağı ile birleştirilebilirliklerini 
incelemişlerdir. 12 mm çapında ticari olarak temin ettikleri çelikleri sürtünme 
kaynağı ile birleştirmişlerdir. Kaynak sonrası numunelerin mikroyapı ve mekanik 
testlerini gerçekleştirmişlerdir. Elde ettikleri netice sonucunda çalışmada 
kullanılan çeliklerin sürtünme kaynağı tekniği kullanılarak birleştirilebildiğini 
belirtmişlerdir. Mercan vd. (2015) sürtünme kaynağı ile AISI 2205/AISI 1020 
çeliklerini birleştirerek kaynak parametrelerinin yorulma üzerine etkisini 
incelemişlerdir. Kaynak parametreleri doğru seçildiğinde bağlantının yorulma 
mukavemetinin ana malzemeye göre artacağı belirtmişlerdir. Kırık vd. (2022) 
Ramor 500 ve AISI 1020 çeliklerini sürtünme kaynağı ile birleştirerek mikroyapı, 
mekanik özellikler ve yorulma üzerine etkisini incelemişlerdir. Birleştirme 
işleminde uygun parametrelerinin seçiminin önemli olduğunu ve yorulma ile 
çekme dayanımlarının ama malzemeye göre arttığını gözlemişlerdir.

Bu çalışmada literatürde yeni bir konu olan ve az sayıda çalışma yapılan 
sürtünme saplama kaynağı ile AISI 1020 ve AISI 1040 çelikleri birleştirilmiştir. 
Farklı sürtünme sürelerinde birleştirilen numunelerin mikroyapı analizleri için 
optik, SEM, EDS analizleri yapılmış ve mekanik özellikleri için ise mikrosertlik, 
çekme testleri yapılmıştır. Sürtünme süresinin sürtünme saplama kaynağı ile 
birleştirilen numunelerde etkisi incelenmiştir. 

2. Materyal ve Metot

Bu çalışmada AISI 1020 ve AISI 1040 çeliklerinin sürtünme saplama 
kaynağı ile birleştirilebilirliği incelenmiştir. Çalışmada kullanılan malzemeler 
ticari olarak temin edilmiştir. AISI 1020 çelik çubukları Ø12x100 mm, AISI 
1040 ise Ø18x100 mm olarak hazırlanmıştır. Kullanılan malzemelerin kimyasal 
bileşimleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. AISI 1020 ve AISI 1040 çeliklerinin kimyasal bileşimleri

Çelik çubuklar birleştirme yapılmadan önce alın yüzeyleri alın tornalama 
ile düzeltilmiş ve birleştirme öncesi yüzeyler kir ve pastan arındırılması için 
asetonla temizlenmiştir. Hazırlanan numuneler Şekil 1’deki gibi sürtünme 
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kaynağında konumlandırılıp eksenleme yapılmıştır. Sürtünme saplama 
kaynakları PLC kontrollü sürtünme kaynak makinasında Fırat Üniversitesi, 
Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Laboratuvarında Tablo 
2’de verilen parametrelere göre birleştirmeleri yapılmıştır.

Tablo 2. Sürtünme saplama kaynağı yapılan numunelerin parametreleri

Numune 
No

Devir Sayısı 
(d/dk)

Sürtünme 
Basıncı (MPa)

Sürtünme 
Süresi (sn)

Yığma Basıncı 
(MPa)

Yığma 
Süresi (sn)

S1 1800 50 2 80 12
S2 1800 50 4 80 12
S3 2200 50 2 80 12
S4 2200 50 4 80 12

Şekil 1. Numunelerin sürtünme kaynak makinasındaki konumları

Sürtünme saplama kaynağı ile belirlenen parametreler ışığında birleştirilen 
numunelerin mikroyapısını incelemek için birleşme yüzeyine dik olarak 
numuneler kesilmiş ve 80-1200 mesh arası zımparalarla zımparalanmış ve 
yüzeylerin parlatma işlemi 3 µm’ lik Elmas pastayla yapılmıştır. Numunelerin 
SEM ve EDS analizleri Munzur Üniversitesi Merkezi Laboratuvarında 
yapılmıştır. Mikrosetlik analizleri Bingöl Üniversitesi, Makine Mühendisliği 
Laboratuvarı’ nda bulunan AOB marka mikrosertlik cihazında 0.5 mm aralıklarla 
20 gr yük altında Vickers (Hv) olarak ölçülmüştür. 

Sürtünme saplama kaynağı ile birleştirilen numunelerin çekme testleri 
ASTM E8 standartlarına göre Şekil 2’de gösterilen ebatlarda CNC torna 
tezgâhında işlenerek Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme 
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Mühendisliği Laboratuvarında 50 kN yük kapasitesine sahip SHIMADZU marka 
çekme cihazında, 1 mm/dak çekme hızı uygulanarak yapılmıştır. 

Şekil 2. ASTM E8 standart çekme numunesi

3. Bulgular ve Tartışma

3.1.	Makroyapı	ve	Mikroyapı	İncelemeleri

Şekil 3. Sürtünme saplama kaynağı ile birleştirilen resimler



212    MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMA ÖRNEKLERİ

           

          

Şekil 4. Numunelerin birleşme ara kesit makroları

Farklı üretim parametreleri kullanılarak sürtünme saplama kaynağı ile 
birleştirilen numunelere ait makro resimler Şekil 3’te görülmektedir. Şekilde 
görüldüğü gibi artan devir sayısı ve sürtünme süresi ile ara yüzeyden dışarı taşan 
flanş miktarı artmış ve AISI 1020 çeliğindeki boyutça kısalma miktarı da buna 
bağlı olarak artmıştır. Ayrıca dışarı taşan çapak morfolojisine bakıldığında artan 
devir sayısı ile birlikte daha düzgün bir hal almıştır. 4 sn sürtünme süresi ile 
birleştirilen numunelerde ısı tesirinin etkisi malzemelerin ara yüzeyindeki renk 
değişimi de resimde görülmektedir. 

Ara bölgedeki birleşme bölgesini düzgün görebilmek adına parçalar 
birleşme bölgesine dik doğrultuda soğutma sıvısı altında kesildikten sonra 
zımparalanıp parlatılarak makro resimleri alınmıştır. Bu resimler Şekil 4’te 
sırasıyla görülmektedir. 

Makro resimlerde S1 nolu numunede birleşme kalitesinin düşük olduğu 
ve ara bölgede birleşmenin üst kısımlarında boşluk ve kötü birleşmiş bölgelerin 
varlığı dikkatimizi çekmektedir. Ayrıca artan devir sayısı ve sürtünme 
süresiyle eksenel basınç altında birleşme çizgisi oval bir görünüm almıştır. 
Bu görüntülerden AISI 1020 ile AISI 1040 çeliklerinin sürtünme saplama ile 
birleştirilebildiği açıktır.
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Şekil 5. S3 Numunelerin optik resimleri

Optimum kaynak şartlarına sahip olan S3 nolu numunenin kaynak 
bölgesinden alınan mikroyapı resimleri Şekil 5’te verilmiştir. Şekilde görüldüğü 
gibi birleşme bölgesini dört farklı bölgeden meydana geldiği bu bölgeler 
literatüre uygun (Özdemir, 2005; Özdemir vd., 2007; Hasçalık vd., 2006; 
Ünal vd., 2019; Batı vd., 2016) olarak kaynak bölgesi (KB), termo mekanik 
olarak etkilenmiş bölge (TMEB), ısıdan etkilenmiş bölge (IEB), tane incelmiş 
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bölge (TİB) olarak sıralanabilir. Isıdan etkilenmiş bölgede tane incelmelerinin 
olduğu ayrıca merkezkaç etkilerinden dolayı tane yönelmelerinin de olduğu 
görülmektedir.

Şekil 6. S3 nolu numunenin EDS analizi

SEM ve EDS görüntüleri verilen S3 nolu numunenin incelemelerine 
bakıldığında ısı ve basınçtan kaynaklanan plastik deformasyona uğramış birbiri 
içine karışmış bir bölge söz konusudur. IEB (1), KB (2) ve IEB (3) üç farklı 
bölgeden EDS analizleri alındı. EDS analizleri incelendiğinde IEB AISI 1040 
tarafında C oranının AISI 1020’ye doğru bir düşüş sergilediği ancak Fe miktarı 
da aynı şekilde azaldığı açıktır. AISI 1040 tarafında Mn bir miktar AISI 1020’ye 
doğru difüze olduğu görülmektedir(Şekil 6).
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3.2.	Mikrosertlik	Analizi

Şekil 7. Numunelerin sertlik analizi

Sertlik profili verilen Şekil 7’de numunelere ait sertlik değerleri 
incelendiğinde kaynak bölgesi sertliğinin esas malzeme sertliğinden daha 
yüksek bir sertlik sergilemiştir. Bu kaynak bölgesindeki sertlik artışı sürtünme 
basınç kuvveti ve sıcaklıktan kaynaklanan ara bölgedeki iki malzemenin 
karışması ve katılaşması ile mikroyapıdaki tane incelmelerinden kaynaklandığı 
düşünülmektedir.

Kaynak bölgesindeki sıcaklığın 800-1100 oC arasına çıkması ve ani 
soğumalarda ara bölgede C bileşiklerine ve martenzitik dönüşümlere neden 
olduğu açıktır.

3.3.	Çekme	Deneyi

Şekil 8. Kaynaklı bağlantıların çekme gerilmeleri
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ASTM E8 standartlarına göre hazırlanan numunelerin çekme deneyi 
sonuçları Şekil 8’de verilmiştir. Çekme sonuçlarından görüldüğü gibi bütün 
numunelerin dayanımları AISI 1020 esas malzemesinin dayanımına yakın 
değerler olduğu ancak en yüksek çekme dayanımı maksimum devir (2200 dev/
dak) ve minimum sürede (2sn) gerçekleştirilen S3 nolu numunede 602 MPa 
olarak ölçülmüştür. 

Kırılma yüzeyi Şekil 9’da görüldüğü gibi koni çanak şeklinde kırılmıştır. 
Bütün kaynak numunelerinin kırılmaları ısıdan etkilenmiş bölge olan AISI 1020 
tarafından kırıldığı görülmüştür.

Şekil 9. Kırılan çekme numunesi görüntüsü

4. Sonuçlar

Bu çalışmada AISI 1020 ve AISI 1040 çelikleri literatürde yeni yer 
bulan sürtünme saplama kaynağı ile birleştirilmiş ve birleştirilen numunelerin 
mikroyapı ve mekanik davranışları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar 
neticesinde;

Farklı sürtünme süresi ile birleştirilen numunelerde herhangi bir boşluk ve 
kusur olmadan birleştirme işlemi gerçekleştirilmiştir.

Numunelerde artan devir sayısı ve sürtünme süresi ile ara yüzeyden dışarı 
taşan flanş miktarı artmış aynı zamanda AISI 1020 çeliğindeki boyutça kısalma 
meydana gelmiştir.

Mikroyapı görüntülerinde, kaynak bölgesi (KB), termo mekanik olarak 
etkilenmiş bölge (TMEB), ısıdan etkilenmiş bölge (IEB), tane incelmiş bölge 
(TİB) gibi literatüre uygun olarak bölgeler gözlemlenmiştir.

Mikrosertlik analizlerinde sertlik değerlerinde ana malzemeye göre 
birleşme bölgesinde sertliğin arttığı gözlemlenmiştir.

Çekme deneyi sonuçlarına göre parametre değerleri 2200 dev/dak devir ve 
sürtünme süresi 2 sn olan S3 nolu numunede çekme gerilmesi 602 MPa olarak 
bütün numuneler içerisinde maksimum gerilme değeri olarak ölçülmüştür.
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1. Giriş

Savunma sanayisindeki gelişmeler, gelişmiş koruma gerekliliğini 
yaratmıştır. Bu durumun üstesinden gelmek için araştırmacıların savunma 
sanayinde kullanılan koruyucu malzemelerin mekanik davranışlarını ve 

deformasyon mekanizmalarını iyi anlamaları ve geliştirmeleri gerekmektedir 
(Bekçi vd., 2021). Zırh çelikleri karbon içeriğine göre düşük karbonlu çelikler 
sınıfındadır. Kimyasal bileşim açısından ve yüksek koruyucu özelliklerinden 
dolayı sivil ve askeri araçların korunmasında kullanılmaktadır (Coruch vd., 
2017; U.S. Military Specification, 2009; U.S. Military Specification, 2008; 
Nowacki, 2005; Ade, 1991). Zırh çeliklerinin delinmeye karşı dirençli olabilmesi 
için, büyük sertlik ve dirence sahip olması arzu edilir. Ancak 600 Hv sertliğinin 
üzerinde, sac malzeme darbe sırasında gevrek kırılma ile karşılaşacaktır. 
Balistik darbelere karşı dayanıklılık büyük bir tokluk ile sağlanır. Bunun dışında 
kesim, kaynaklanabilirlik ve şekillendirilebilirlik gibi üretim zorluklarını 
minimumda tutmak çok gereklidir. Zırh çeliklerinin söz konusu yeteneklerinin 
elde edilebilmesi için kimyasal bileşim ve ısıl işlem koşulları çok önemlidir. 
Bu bağlamda zırh çeliklerinin geleneksel ergitme kaynağı ile birleştirilmesi, 
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kaynak bölgesinde meydana gelen metalurjik olumsuzluklar ve bu çeliklerin 
zırh özelliklerini kaybetmesi nedeniyle tercih edilmemektedir. Zırh çeliklerinin 
farklı çelikler ile kaynak yapıldığında koruyucu özelliklerini kaybetmemesi 
için, birleştirme alanının çok dar olması ve bu bölgenin sıcaklığının ergime 
sıcaklığının altında olması nedeniyle katı hal kaynak tekniklerinden biri olan 
sürtünme saplama kaynağı tercih edilmiştir (Kırık, 2015; Sarsılmaz vd., 2017; 
Özdemir vd., 2007; Kırık vd., 2022).

Sürekli tahrikli sürtünme saplama kaynağı bir katı hal birleştirme 
tekniğidir. Sürtünme kaynağına çok benzer bir işlem olan bu kaynak işleminde 
mekanik olarak indüklenen sürtünme hareketi ile iki yüzey arasında gelişen ısı 
ile birleşme meydana getirir. Uygun dönüş hızına ulaşıldığında iki iş parçası bir 
araya getirilir ardında eksenel bir kuvvet ile basınç etkisiyle birleştirme yapılır. 
Sürtünme saplama kaynağı, ana malzemenin ergitilmesini içermediğinden, 
yüksek mukavemetli alaşımlar için ideal bir birleştirme işlemidir (Wallace vd., 
1980; Ellis vd., 1975).

Literatürde sürtünme saplama kaynağı ile ilgili fazla çalışma 
bulunmamaktadır zor ve yeni bir konu olan bu alanla ilgili bazı çalışmalar; Hynes 
vd. (2014) farklı metallerin sürtünme saplama kaynağında ısı akışının sayısal 
simülasyonunu çalışmışlardır. Alüminyum ve yumuşak çelik kombinasyonunun 
sürtünmeli saplama kaynağı için üç boyutlu doğrusal olmayan sonlu eleman 
tabanlı bir ısı akış modeli geliştirilmiştir. Hynes vd. (2014) sürtünme saplama 
kaynaklı AA 6063/AISI 1030 çelik bağlantıların ultrasonik değerlendirmesini 
yapmışlardır. AA 6063 ve AISI 1030 çeliğini sürtünmeli saplama kaynak 
makinesi ile birleştirilmiştir. Young modülü, boyuna hız, yığın modülü ve kesme 
modülü gibi imalat uygulamalarına ilgi duyan özellikler, bir ultrasonik kusur 
dedektörü aracılığıyla değerlendirmiş ve eklemin arayüzünde %4.4, %1.8, 
%1.15 artış tespit etmişlerdir. Kimura vd. (2022) sürtünme saplaması kaynaklı 
AA5083 alüminyum alaşımın bağlantı mukavemetinin iyileştirilmesi üzerine 
çalışma yapmışlardır. Yüksek çekme mukavemeti elde etmek için uygun kaynak 
koşulunu, 17.5 s−1 sürtünme hızı, 80 MPa sürtünme basıncı, 1.6 s sürtünme 
süresi ve 360   MPa dövme basıncı olarak belirtmişlerdir. Hyness vd. (2012) 
alüminyum ve yumuşak çeliğin sürtünme saplama kaynağı ile birleştirilmesinin 
incelemişler ve sonuç olarak, farklı parametrelerdeki kaynaklı birleştirmenin 
arayüzey bölgesinde sertlikte bir artış olduğunu belirtmişlerdir. Kırık vd. 
(2022) sürtünme kaynağı ile bileştirdikleri Ramor 500 ve AISI 1020’nin 
mikroyapı, çekme ve yorulma dayanımlarını incelemişlerdir. Makro ve mikro 
yapı analizleri için SEM, EDX, X-Ray ve sertlik analizleri yapmışlardır. 
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Çekme testi sonuçlarına göre mekanik özellikleri belirlemek için döner eğilme 
yorulma testi de kullanılmıştır. Sonuç olarak farklı özelliklere sahip Ramor 
500 ve AISI 1020 çeliğinin birleştirilmesinde üretim parametrelerinin doğru 
seçilmesinin büyük önem taşıdığını ve ana malzemelere göre çekme dayanımları 
ve yorulma dayanımlarının arttığını belirtmişlerdir. Sarsılmaz vd. (2017) 
sürtünme kaynağı ile birleştirilmiş Armor 500/AISI 2205 çeliğnin mikroyapı 
ve mekanik özelliklerini incelemişlerdir. Mikroyapısal ve mekanik özelliklerin, 
seçilen koşullar aralığında değişen kaynak parametrelerinden önemli ölçüde 
etkilendiğini gözlemlemişlerdir.

Bu çalışmada kullanılan parametreler; 2200 dev/dak devir sayısı, 50 MPa 
sürtünme basıncı ve 2, 4, 6 sn sürtünme süresidir. Zorlu bir birleşim ve katı hal 
kaynak tekniği olan sürtünme saplama kaynak tekniği ile birleştirilen Ramor 
500 ve AISI 1040 çeliklerinin mikroyapı ve mekanik özellikleri incelenmiştir. 

2. Materyal ve Metot

Bu çalışmada kullanılan Ramor 500 ve AISI 1040 çelik çubukları ticari 
olarak temin edilmiştir. Ramor 500 levha şeklinde temin edilip daha sonra 
Ø12x100 mm olacak şekilde şerit testerede soğutma sıvısı yardımı ile kesilmiş 
ardından torna tezgahında dairesel olarak şekillendirilmiştir. AISI 1040 çeliği ise 
Ø18x100 mm olarak çubuk halinde temin edilmiştir. Kullanılan malzemelerin 
kimyasal bileşimleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Kullanılan malzemelerin kimyasal bileşimleri

Hazırlanan numuneler sürtünme saplama kaynağı yapılmadan önce alın 
yüzeyleri tornalanmış ve temizlenmiştir. Numunelerin sürtünme saplama 
kaynakları PLC kontrollü sürekli tahrikli sürtünme kaynak makinesinde 
Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 
Laboratuvarında Tablo 2’de verilen parametrelere göre yapılmıştır. Şekil 1’de 
AISI 1040 ve Ramor 500’ün tezgâha bağlanışı ve sürtünme saplama kaynağı ile 
birleştirilmiş görüntüsü verilmiştir.
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Şekil 1. Sürtünme saplama ile birleştirilen numune

Tablo 2. Sürtünme saplama kaynağı yapılan numunelerin kaynak parametreleri

Numune 
No

Devir Sayısı 
(dev/dak)

Sürtünme 
Basıncı (MPa)

Sürtünme 
Süresi (sn)

Yığma Basıncı 
(MPa)

Yığma Süresi
(sn)

S1 2200 50 2 80 12
S2 2200 50 4 80 12
S3 2200 50 6 80 12

Kaynak parametrelerine göre birleşimi yapılan numuneler mikroyapı 
analizleri için kaynak doğrultusuna dik olarak kesilmiştir. Kesilen yüzeyler 
belirli mesh aralıklarında zımparalanmış ve daha pürüzsüz bir yüzey elde etmek 
için parlatılmıştır. Hazırlanan numunelerin SEM ve EDS analizleri Munzur 
Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında, mikrosertlik analizleri ise 
Bingöl Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Laboratuvarında yapılmıştır. 
Şekil 2’de mikroyapı ve mikrosertlik analizleri için hazırlanmış numunenin 
görüntüsü verilmiştir.

Şekil 2. Kesiti alınmış S3 nolu numune
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3. Bulgular ve Tartışma

3.1.	Mikroyapı	Analizi

Şekil 3. Optik görüntüleri

Savunma sanayisinde yaygın kullanıma sahip ve yaygın kullanılan Ramor 
500 ve AISI 1040 çeliğinin farklı parametrelerle birleştirilen numunelere ait 
optik resimler Şekil 3’te verilmiştir. Resimde görüldüğü gibi birleşme bölgesinde 
herhangi bir çatlak veya boşluk ile kusur görülmemiştir. Ancak dönme kuvvetinin 
etkisi ile birleşme bölgesinde zırh çeliği AISI 1040 tarafına doğru çapaklanarak 
geçtiği açıktır.  Bunun nedeni sürtünme altında kalma süresinin fazla olmasından 
kaynaklanmaktadır. Optik resimlerde üç farklı bölgeden bahsedilebilir. Birleşme 
bölgesi, deforme olmuş bölge ve esas malzeme olarak adlandırılabilir. 

Şekil 4. SEM analizi

Metalografik incelemeler için sürtünme saplama kaynağı ile birleştirilen 
nümeler kaynak kaynak kesitine dik doğrultuda kesildikten sonra zımparalama 
ve parlatma işlemi yapılarak sem görüntüleri Şekil 4’te verildiği şekilde 
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alınmıştır. Resimlerden görüldüğü gibi herhangi bir çatlak mikro boşluk veya 
birleşmemiş bölgenin olmadığı görülmüştür. Kaynak bölgesi birbirinden farklı 
dört ayrı bölgeye ayrılabilir bunlar aşırı deforme olmuş bölge, birleşme bölgesi, 
esas malzeme ve plastik olarak deforme olmuş bölge. Bu bölgeler literatürde 
birçok araştırmacı tarafından benzer şekilde isimlendirilmiştir (Kırık, 2015; 
Sarsılmaz vd., 2017; Batı vd., 2016; Özdemir, 2005; Kırık vd., 2012; Taşkın vd., 
2009; Çalıgülü vd., 2007).

Ayrıca etkin üretim parametrelerinden bir tanesi olan sürtünme süresinin 
de mikroyapı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu açıktır. Artan süresine 
bağlı olarak mikroyapıdaki deformasyon bölgeleri ile plastik deformasyon 
bölgelerin arttığı görülmüştür. Artan sürtünme süresi ve eksenel basınç etkisi 
ile numunelerdeki boyca kısalmaların büyüklükleri S3,S2,S1 olarak büyükten 
küçüğe göre sıralanmaktadır. Birçok çalışmada sürtünme basıncı ve sürtünme 
süresini dinamik olarak yeniden kristalleşmiş taneler üzerinde birleşme 
bölgesinde tane incelmesine sebep olduğunu dile getirmişlerdir (Sarsılmaz vd., 
2017; Yılmaz vd., 2002; Çelikyürek vd., 2011; Mayers, 1994).

Şekil 5. S1 nolu numunenin EDS analizi
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Sürtünme saplama kaynağı ile birleştirilen S1 nolu numuneye ait EDS 
sonuçları Şekil 5’te verilmiştir. Altı farklı bölgeden alınan EDS sonuçları aynı 
şekil üzerinde gösterilmektedir. EDS sonuçlarından Fe oranında çok fazla 
bir değişimin olmadığı ancak AISI 1040’tan zırh çeliğine doğru gidildikçe C 
konsantrasyonunda bir azalmanın olduğu görülmektedir. Ayrıca AISI 1040 
tarafına çok az miktarsa Si’un da difüze olduğu Spectrum 3 nolu bölgede 
görülmektedir. 

3.2.	Mikrosertlik	Analizi

Şekil 6. Sertlik analizi

Savunma sanayisinin vazgeçilmezi olan zırh çeliği ile endüstri alanında 
yaygın kullanım alanı bulan AISI 1040 çeliğinin sürtünme saplama kaynağı ile 
birleşme sonrası ara bölge mikro sertlik sonuçları Şekil 6’da verilmiştir. Şekilde 
açıkça görüldüğü gibi sertlik değeri ara bölgede bir miktar arttıktan sonra 
Ramor 500 zırh çeliğinin esas sertliğine geldiği görülmektedir. Ara bölgedeki 
bu artışın temel nedeni artan sürtünme süresi ve sürtünme basıncının etkisi ile 
aşırı deformasyon bölgesindeki ısı tesirinden kaynaklanmaktadır.

4. Sonuçlar

Ramor 500 ve AISI 1040 çeliğinin birleştirildiği bu çalışmada farklı 
sürtünme sürelerinde sürtünme saplama kaynağı ile birleştirilen numunelerin 
kaynak edilebilirliği, mikroyapı ve mikrosertlik davranışları incelenmiştir. 
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Elde edilen sonuçlar neticesinde sürtünme saplama kaynağı ile birleştirilen 
numunelerde herhangi bir çatlak, mikro boşluk veya birleşmemiş bölgenin 
olmadığı görülmüştür. Mikroyapı resimlerinde birleşme bölgesi, deforme 
olmuş bölge ve esas malzeme olmak üzere üç bölgeden bahsedilebilmektedir.  
EDS sonuçlarından AISI 1040’tan Ramor 500 zırh çeliğine doğru gidildikçe C 
konsantrasyonunda bir azalmanın olduğu görülmektedir. Mikrosertlik analizinde 
ise esas malzemelerin sertliğine göre birleşme çizgisinde aşırı deformasyon 
bölgesindeki ısı tesirinden kaynaklanan artış söz konusudur.
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1. Giriş

Balıkların çok çeşitli habitat ve biyolojiyi temsil ettiği ve dünya çapındaki 
tüm omurgalı türlerinin %40’ından fazlasını oluşturduğu bilinmektedir. 
Bu sebeple su ekosisteminin temel bileşenlerinden biri olarak görülür 

ve tipik olarak besin zincirinin üst kısmına yakın bir yerde bulunur (Parveen 
ve Gaikwad,  2018). Balıklar, genellikle en uygun maliyetli, yüksek kaliteli 
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hayvansal protein kaynağı olarak görülür ve insan tüketimi için yüksek proteinli 
bir gıda ürünü olarak benzersiz bir konuma sahiptir. Balık eti, temel besinleri 
sağlamanın yanı sıra, önemli miktarlarda yağ asitleri, amino asitler ve sağlıklı 
yaşam için bir enerji kaynağıdır. Gelişme çağında olan çocuklar ve yetişkinler 
için vitamin ve mineraller açısından da zengin bir gıdadır (Bezbaruah ve 
Deka, 2021). Günümüzde balık ve ürünleri, kardiyovasküler, inflamatuar ve 
nörolojik hastalıkları önleme ve tedavi gibi sağlığın korunmasına yardımcı 
olduğu düşünülen protein ve omega-3 yağ asitleri başta olmak üzere yüksek 
besin içeriği nedeniyle insan beslenmesinin önemli bir bileşeni olarak kabul 
edilmektedir. (Düşükcan vd., 2014; Li vd.,  2019 Jan vd.,,  2021). Çoklu 
doymamış yağ asitlerini yüksek düzeyde içermesi nedeniyle, balık eti ve balık 
yağının insanlarda kolesterol seviyesini düşürmede yardımcı olduğunu gösteren 
çok sayıda kanıt da vardır (Stansby,  1985; Parlak vd.,2015).

Balık etinin kimyasal bileşimi, balığın kalitesi, besin değeri, 
fizyolojik durumu ve habitatının güvenilir bir göstergesi olarak kabul edilir 
(Ravichandran vd.,  2011). Balık etinin ana bileşenleri %66–%81 su, %16–
%21 protein, %1.2–%1.5 mineral, %0.2–%25 yağ ve %0–0.5 karbonhidrattır 
(Love, 1970). Genel olarak, karbonhidratların ve protein olmayan bileşiklerin 
genellikle analiz sırasında ihmal edildiği görülmüştür, çünkü bunlar ıslak 
kütlenin küçük bir yüzdesinde bulunur ve genel olarak <%0,5 civarındadır 
(Petricorena, 2015). Farklı balık türlerinin besin bileşiminin belirlenmesinde, 
besin ve beslenme alışkanlıkları, beslenme oranı,mevsim,yaş, boyut, cinsiyet, 
habitatlar, balıkların genetik özellikleri ve göç rol oynayabilir (Begum 
vd.,2016; Daniel,  2015 ). 

Balık türlerinin kimyasal bileşimi hakkında geçmişte pek çok çalışma 
yapılmıştır. Genel olarak, balık türüne göre besin bileşiminin değiştiği ve 
çevresel faktörlerin  (su sıcaklığı, beslenme alışkanlığı, yaş ve mevsimsel 
değişiklikler, kondüsyon faktörü, büyüklük, cinsiyet) etkili olduğu öne 
sürülmüştür (Weatherley ve Gill,  1983 ; Islam ve Joadder,  2005, Naeem ve 
Ishtiaq,  2011 Silva ve Chamul,  2000 ) (Şekil 1.). Bunun yanı sıra, mevsim, yoğun 
beslenme veya açlık, göç, yumurtlama, yem, olgunluk aşaması, kas konumu 
vb. gibi çeşitli diğer faktörlerin de farklı balık türlerinin besin kompozisyonu 
üzerinde belirgin bir etkisi olduğu bulunmuştur (Boran ve Karaçam,  2011 ; 
Karki vd.,  2019 ).
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Şekil 1. Balığın besin kalitesini etkileyen faktörler 

Cyprinidae familyasının ait olan ve Siraz ya da Sarıbalık olarak 
da bilinen Capoeta umbla, Fırat ve Dicle Havzası’nda yaygın olarak 
bulunmaktadır (Aydın ve Şen, 2002;  Çoban ve Şen, 2011; Yıldırım vd., 
2015). Aynı havzada bulunan Hazar Gölü ve Keban Baraj Gölü’nün 
ekonomik balıkları arasında yer alır ve yöre halkı tarafından sevilerek 
tüketilir (Eroğlu vd., 2018; Çoban vd., 2013a; Çoban vd., 2013b). Hazar 
Gölü çevresinde göl balığı ya da çay balığı olarak isimlendirilmektedir 
(Yüksel, 2002; Geldiay ve Balık 2007). 

Capoeta umbla ile ilgili çeşitli çalışmalar rapor edilmiştir 
(Köprücü ve Özdemir, 2003; Yılmaz vd., 2003; Özpolat ve Emir Çoban, 
2012; Kurt Kaya vd., 2013).  Ancak, araştırmalarımıza göre bu türe ait iki 
farklı bölgenin besin bileşimine olan etkilerini inceleyen herhangi bir 
araştırmaya rastlanmamıştır. Bu araştırmada, orijini, su kalitesi ve besin 
zenginliği bakımından birbirinden farklı Keban Baraj Gölü ve Hazar 
Gölü’den avlanan balıkların besin analizleri incelenmiş ve çevresel 
faktörlerin etkileri değerlendirilmiştir. 
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2. Materyal ve Yöntem

2.1.	Materyal

Bu çalışmada, mevsim ve habitatın balıketinin besin kompozisyonundaki 
değişiklikleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için Keban Baraj Gölü ve 
Hazar Gölü’nden toplamda 100’er Adet C umbla örneklendi (Şekil 2.). Balıklar, 
mevsimlik olarak 40 mm ve üzeri göze genişliğine sahip uzatma ağları ile 
toplandı. Besin analizinde kullanılan tüm kimyasallar analitik saflıktaydı ve 
Sigma&Aldrich (St. Louis, MO, USA)’den satın alındı. 

Şekil 2. C.umbla’nın avlandığı Keban Baraj Gölü ve Hazar Gölü

2.2.	Yöntem

Besin analizi için hazırlık: Keban Baraj Gölü ve Hazar Gölü’nden avlanan 
balıklar aseptik koşullarda su ürünleri işleme teknolojisi laboratuvarına getirildi. 
Daha sonra, manuel olarak balıkların iç organları uzaklaştırıldı, başı temizlendi, 
yıkandı ve fileto haline getirildi. Analizler için gerekli olan miktarda balık eti 
bir makas yardımıyla küçük parçalara kesildi ve analizlerde kullanılmak üzere 
hazır hale getirildi. 

Keban Baraj Gölü ve Hazar Gölü’nden avlanan balık örneklerinin besin 
analizleri AOAC (2016) protokollerine göre belirlendi.

Nem içeriğinin belirlenmesi (metot 950.46): Daha önce hazırlanmış olan 
her numuneden yaklaşık 10 g alınarak 105 0C’de kurutma fırınına yerleştirildi 
ve yaklaşık 12 saat boyunca kurutuldu. Daha sonra bir desikatörde soğumaya 
bırakıldı, tartıldı ve formule edilerek balık örneklerinin nem miktarı hesaplandı:
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% Nem = G1-G2/ G1 x 100
G1 = ağırlığı işlenmiş numune; G2 = kurutulmuş numunenin ağırlığı
Kül içeriğinin belirlenmesi (metot 920.153):  Her numuneden yaklaşık 3 g 

tartıldı ve bir krozeye yerleştirildi. Numuneler 550-600 0C’de 6 saat kül haline 
getirildi ve tartılmadan önce soğumaya bırakıldı. Ham kül miktarı aşağıdaki 
formül kullanılarak elde edildi.

% Kül içeriği = G1/G2 x 100              G1 = kül ağırlığı; G2 =işlenmiş 
numunenin ağırlığı

Ham protein miktarının belirlenmesi (metot 928.08): Kjeldahl yöntemine 
göre yapıldı. Ham protein yüzdesi, aşağıdaki hesaplama kullanılarak belirlendi:

%Nitrojen= G x N x1,4 / G1
% Protein = % N x 6,25 
G= Titrasyon sırasında kullanılan HCl miktarı (mL), N = Titrasyon 

sırasında harcanan HCl’in normalitesi, G1= Örnek miktarı (g), 6.25 : Azotun 
proteine dönüştürülme faktörü

Yağ miktarının belirlenmesi (metot 960.39): Daha önce kurutulmuş 
yaklaşık 5 g numune asbest kartuş içine konuldu ve soxhlet ekstraksiyon ünitesine 
yerleştirildi. Daha sonra dietil eter kullanılarak 2 saat kaynamaya bırakıldı. 
Ektraksiyon sonunda balonda kalan eteri uzaklaştırmak için ekstraksiyon balonu 
105 C’de bir etüvde 1 saat ısıtıldı. Isıtma işleminden sonra soxhelet balonu 
soğutuldu ve tartıldı. Yağ miktarı aşağıdaki formülden yararlanılarak hesaplandı.

% HamYağ Miktarı (g /100 g) = G2-G1 / m x 100
G1 =Soxhelet balonun ağırlığı (g). 
G2 = Soxhelet balonunda son tartımdaki yağ miktarı (g).
 m = Analizde kullanılan balık ağırlığı (g)dır.
Karbonhidrat miktarının belirlenmesi: Farklı bölgelerden yakalanan 

Capoeta umbla’nın karbonhidrat miktarı matematiksel hesaplama ile belirlendi. 
Bütün besin bileşenlerinin toplamı 100 den çıkartılarak sonuç tespit edildi.

% KH = 100 –% Nem +% Kül + % Protein + % Yağ
İstatistiksel analiz
Tüm numuneler iki tekrar halinde analiz edildi ve veriler tek yönlü varyans 

analizine (ANOVA) tabi tutuldu. 

3. Bulgular ve Tartışma 

Sonuçlar,  C.umbla’nın besin kompozisyonunun mevsimsel ve bölgesel 
olarak olarak değişiklik gösterdiğini ortaya koydu (Şekil 3-7). 

Balıklar da dahil olmak  üzere su, bütün organizmalarda vücudunun büyük 
bir kısmına katkıda bulunur ve çeşitli besinlerin taşınması, kimyasal enerji 
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transferi ve çeşitli sitoplazmik reaksiyonların gerçekleştiği bir ortam görevi 
görür. Balık türüne bağlı olarak nem miktarı genellikle %60 ve %85 arasında 
değişmektedir (Aberoumand,  2014; Gürel İnanlı ve Yaz, 2020; Ahmed vd., 
2022) ve bazı balıklarda bu değerlerden bile yüksek bulunmuştur (Jolaoso vd., 
2016). Aberoumad ve Pourshafi ( 2010), balıklarda nem miktarının, lipid ve 
protein mikrarı hakkında mükemmel bir gösterge olduğunu ve bunlarla ters bir 
ilişki sergilediğini, yani su yüzdesi ne kadar düşükse, protein ve lipid miktarının 
o kadar yüksek olduğunu bildirmiştir.

Keban Baraj Gölün’den avlanan Capoeta umbla’nın nem miktarı Kış, 
İlkbahar, Yaz ve Sonbahar mevsimlerin de sırasıyla %75,22, %76-75, %76,14 
ve %75,20 olarak tespit edilmiştir. Hazar Gölü’den avlanan Capoeta umbla’nın 
nem miktarları ise aynı mevsim sıralamasıyla% 77,28, %78,21% 78,09 ve 
%77,11 olarak tespit edilmiştir. Her iki bölgede de İlkbahar ve Yaz mevsiminde 
nem miktarı artış göstermiştir (p<0,05). Diğer mevsimlerde her iki bölgedeki 
balıkların nem miktarındaki değişiklik önemsizdir (p>0,05). Yılmaz vd., (2003) 
yaptıkları çalışmalarında siraz balığının nem miktarını % 78,94 olarak, Özpolat 
ve Emir Çoban (2012) ise %75,89 olarak bulmuşlardır. Çalışma sonuçlarımız bu 
araştırmacıların bulgularıyla uyumludur. Bu verilere dayanarak Siraz balığının 
nem miktarı üzerine çevre koşullarının ve balığın üreme mevsiminin etkisi 
olduğu söylenebilir.

Şekil 3. Farklı Mevsimlerde Keban Baraj Gölü ve Hazar Gölü’ 
nden avlanan Capoeta umbla’nın nem miktarı

Balık etinde kül, organik maddenin tamamı yakıldıktan sonra elde edilen 
inorganik bir kalıntı olarak ifade edilir. Balıkların toplam vücut ağırlığının 
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%0,5 ila %5’i arasında değişiklik göstermektedir (Adewumi vd., 2014). Bano 
(1977) balıkların çeşitli durumlarının vücutlarındaki kül miktarı ile önemli bir 
ilişkisi olduğunu bildirmiştir. Kül, balıklardaki minerallerin tespiti ile ilişkili 
olduğundan, balık örneğinin toplam inorganik içeriğini veya mineral içeriğini 
temsil ettiği için, balığın mineral bileşimini belirlenmenin en güvenilir yolu 
olarak görülmektedir. Yaş balık kasındaki toplam mineral içeriğinin genellikle 
toplam balık vücut ağırlığının %0,6 ila %1,5’i arasında değişmektedir. Balık 
kası ve kemikleri mükemmel mineral kaynağıdır ve minerallerin yaklaşık %65’i 
iskelette, özellikle de omurda depolanmaktadır (Njinkoue vd.,  2016).

Araştırma bulgularımıza göre, balıkların inorganik miktarları yaşadığı 
habitata göre önemli (p<0,05) farklılık göstermiştir. Hazar Gölü’nden avlanan 
Capoeta umbla’nın inorganik madde miktarları Keban Baraj Gölü’nden yakalanan 
balıklara göre daha yüksek bulunmuştur.  Hazar Gölü su kalite parametrelerinin 
incelendiği bir çalışmada araştırmacılar Ca, Mg, Na ve SO4 miktarının 
yüksek olduğunu tespit etmişlerdir (Rashid vd., 2022). Keban Baraj Gölü ve 
Hazar Gölü’nden avlanan balıkların, mineral madde konsantrasyonundaki bu 
farklılıklar başta sıcaklık, suyun sertliği, suyun Ca, Mg, Na ve SO4 miktarının 
fazla oluşundan kaynaklanabilir. Su ürünlerinin çoğu mineralleri çevreden 
alırlar ve biriktirirler. Yapılan bir araştırmada farklı göllerden yakalan balıkların 
manganez, bakır, ve çinko miktarlarının, balıkların yakalandıkları gölü çevreleyen 
karakteristik özellikleri yansıttığı bildirilmektedir. (Çaklı, 2007; Serdaroğlu ve 
Deniz, 2001). Çalışma sonuçlarımız bu bilgileri doğrular niteliktedir.

Şekil 4. Farklı Mevsimlerde Keban Baraj Gölü ve Hazar Gölü’ 
nden avlanan Capoeta umbla’nın kül miktarı
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Balık proteinlerinin amino asit konsantrasyonu ve sindirilebilirliği çok 
yüksektir, yaklaşık %85-%95 (Pal vd.,  2018). Balık proteininin uzun zamandan 
beri yüksek bir besin değerine sahip olduğu ve insan beslenmesinde sağlık 
üzerinde çok büyük faydalı etkileri olduğu düşünülmüştür (Khalili Tilami ve 
Sampels,  2018). Esas olarak kas dokularını inşa etmek ve onarmaktan, kan 
kalitesini ve bağışıklığı geliştirmekten sorumludur. Protein immünoglobinleri, 
viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkili bir savunma mekanizması görevi 
görür ve ayrıca insanlarda su dengesi ve elektrolit sistemlerinin korunmasına 
yardımcı olur (Balami vd.,  2019). Genellikle balık kasındaki protein miktarı 
%15 ile %25 arasındadır (Ryu vd.,  2021). Balıkların protein içeriğindeki 
eşitsizlik, onların beslenme ve üreme yeteneklerinden etkilenebilir (Islam 
ve Joadder, 2005). Borgstrom (1961), balıklardaki protein ve yağ içeriğinin 
cinsiyet, yaş, boyut, mevsimsel dalgalanmalar ve habitat gibi çeşitli faktörlere 
bağlı olduğunu bildirmiştir. 

Keban Baraj Gölü ve Hazar Gölü’den avlanan Capoeta umbla’nın % ham 
protein miktarı yaz mevsiminde yüksek bulunmuştur (Şekil 5 ). Ancak, bu artış 
yapılan istatistiklere göre önemli farklılık göstermemiştir (p>0,05). Ayrıca, 
protein miktarı her iki bölgede de İlkbahar aylarında en düşüktür. Protein 
değerindeki bu azalma Capoeta umbla’nın üreme mevsimi ile ilişkilendirilebilir. 
Capoeta umbla’nın üreme mevsimi bir çok çalışmada Nisan-Temmuz ayları 
arasında olduğu bildirilmiştir (Aydın ve Şen, 2002; Çoban ve Şen 2011; Eroğlu 
vd., 2018; Çoban vd., 2013a; Çoban vd., 2013b). Her iki bölge genel olarak 
protein bakımında karşılaştırıldığında ise Keban Baraj Gölü’den avlanan 
sirazın protein miktarının daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05). Rashid 
(2022), Rashid vd, (2021, 2022) çalışmalarında, Hazar Gölü’nde yaşayan C. 
umbla’nın Keban Baraj Gölü’nde yaşayan popülasyonuna göre boy, ağırlık ve 
kondisyon faktörü değerlerinin daha düşük olduğunu bildirmiştir. Aynı zamanda 
araştırmacılar, Hazar Gölü’nün su kalitesi parametrelerini de incelemiş ve 
pH, toplam sertlik ve kalsiyum değerlerinin balık yaşamını sınırlayıcı faktör 
değerleri içinde olduğunu tespit etmişlerdir. Bu durumun Hazar Gölü C. umbla 
populasyonu protein değerlerine de etki ettiği düşünülmektedir.
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Şekil 5. Farklı Mevsimlerde Keban Baraj Gölü ve Hazar  
Gölü’nden avlanan Capoeta umbla’nın Protein miktarı

Yağ, balık kasının üçüncü ana bileşeni olarak kabul edilir ve genellikle 
deri altı doku, karaciğer, kas dokusu, mezenterik doku, göbek flebi ve kafada 
bulunan %6 ila %20 aralığında olduğu bildirilmektedir (Moradi vd., 2011 ). 
Balık vücudundaki yağ miktarı, hayatta kalmanın iyi bir indeksi olarak kabul 
edilir (Simpkins vd.,  2003) ve ayrıca bazı balık stoklarında üreme potansiyelinin 
güçlü bir göstergesidir (Mejri vd., 2021 ). Bunlar en önemli gıda rezervlerinden 
biri olarak kabul edilir ve yağ indeksleri ayrıca yüzde yağ ve su arasındaki ilişkiyi 
tanımlamanın bir yolu olarak kullanılır (Sutton vd.,  2000). Mevsim, sıcaklık, 
coğrafi özellikler, tuzluluk vb. dahil olmak üzere diyet, tür ve çevresel faktörler 
balıklardaki yağ asitlerinin bileşiminde değişikliğe neden olur (Tasbozan ve 
Gökçe,  2017). 

Capoeta umbla’nın % ham yağ miktarını Yılmaz vd.,(2003) %2,67 , Özpolat 
ve Emir Çoban (2012) % 2,17  olarak rapor etmişlerdir. Bu araştırmada ise, 
Keban Baraj Gölün’den avlanan Capoeta umbla’nın yağ miktarı Kış, İlkbahar, 
Yaz ve Sonbahar mevsimlerin de sırasıyla %2,55,% 19,96, %2 ve %2,2 olarak 
belirlenmiştir. Hazar Gölü’den avlanan Capoeta umbla’nın yağ miktarları ise 
sırasıyla %2,28,% 1,71, %1,88 ve %2,21 olarak saptanmıştır  (Şekil 2). Her 
iki bölge arasında % ham yağ miktarı bakımından önemli farklılık (p<0,05) 
bulunmuştur. Farklılığın balıkların yaşadığı çevresel faktörlerden (su sıcaklığı, 
besin ve su kalitesi) kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca, hem Keban Baraj 
Gölü hem de Hazar Gölü’den avlanan Capoeta umbla’nın % ham yağ miktarı 
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ilkbahar ve yaz aylarında azalma göstermiştir (p<0,05). Çalışma sonuçlarımız, 
bu aylarda lipit değerinin düşük bulunmasını, balıklar doğal veya fizyolojik 
nedenlerle (yumurtlama) veya gıda kıtlığı gibi dış faktörler ile ilgili olduğu 
düşündürmektedir. Çalışmamızda, en yüksek yağ miktarları ise kış aylarında 
tespit edilmiştir.

Şekil 6. Farklı Mevsimlerde Keban Baraj Gölü ve Hazar Gölü’nden avlanan 
Capoeta umbla’nın Yağ miktarı

Balıklar, enerji rezervi olarak önemli miktarlarda karbonhidrat 
depolamazlar; bu nedenle, karbonhidratların balıklarda genellikle ihmal 
edilebilir olduğu düşünülmektedir (Vollenweider vd., 2011) . Araştırmamızda, 
Keban Baraj Gölün’den avlanan Capoeta umbla’nın KH miktarı, %0,67 ve 
%1,23 arasında belirlenirken, Hazar Gölü’den avlanan Capoeta umbla’nın KH 
miktarının % 0,65 ve %1,54, arasında olduğu hesaplanmıştır. Her iki bölge 
arasında KH miktarı bakımından önemli farklılık (p>0,05) tespit edilmemiştir. 
Ancak, yaz mevsiminde KH miktarları diğer mevsimlere göre önemli farklılık  
(p<0,05) göstermiştir.
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Şekil 7. Farklı Mevsimlerde Keban Baraj Gölü ve Hazar Gölü’nden  
avlanan Capoeta umbla’nın Karbonhidrat miktarı

4. SONUÇ

Balıkların besin kompozisyonunun bilinmesi, balığın besin profilinin 
bilinmesinde büyük rol oynar ve ayrıca balığın beslenme durumu, fizyolojik 
durumu ve kalitesinin değerlendirilmesinde bir gösterge görevi görür. Ayrıca, 
öncelikli olarak balık ve balıkçılıkla ilgili ürünlerle uğraşan ihracatçılara 
balık türlerinin besin içeriği hakkında en güvenilir bilgileri sağlar. Bu nedenle 
mevcut çalışma, gerek su kalitesi gerek besin bakımından farklı olan Keban 
Baraj Gölü ve Hazar Gölü’den avlanan siraz balığının besin değeri hakkında 
veri sağlamasına ve endojen ve eksojen faktörlerin besin kompozisyonunu nasıl 
etkilediğinin bilinmesine yardımcı olacaktır. 
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1. Giriş

Teknolojinin hızlı gelişimi ile günümüzde mikro/nano ölçeklerde 
cihazların tasarımı ve üretimi giderek artmaktadır. Bu tür yapılarda 
oluşan hasarı ya da yapının dış etkenlere vereceği cevabı önceden tahmin 

etmek bir mühendislik problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Moleküler 
dinamik modelleri, son yıllarda malzemelerin mekanik özelliklerini nano 
ölçekte açıklamakta çok başarılı olmuştur. Bununla birlikte boyut ve zaman 
ölçeklerinde moleküler dinamiğin hesaplama sınırlamaları olduğundan mikro 
ve makro ölçekteki sistemlerin moleküler dinamik teorisi ile modellenmesi 
henüz mümkün değildir. Moleküler dinamik modellemesine alternatif olan 
Klasik Sürekli Ortamlar Mekaniği (SOM) ise; mikro ölçekli olaylara doğru bir 
şekilde çözüm geliştiremeyebilir. Bu durum; atomlar gibi ayrı parçacıkların 
modellenmesini içerecek şekilde genişleyen ve gerçek malzemelerin davranışını 
etkileyen yerel olmayan fenomenlerin açık bir şekilde modellenmesine olanak 
veren bir teorinin ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Moleküler dinamik modellerini devam ettirmek ve böylece daha küçük 
ölçeklerde mevcut olan homojen olmayan ifadeleri, daha büyük ölçeklerde 
geliştirilmiş bir süreklilik tanımıyla değiştirmek bir modelleme stratejisi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Silling (2000) tarafından geliştirilen bu yöntem, 
katı mekaniğinde yeni bir yerel olmayan süreklilik modeli olan Peridinamik 
olarak adlandırılır. Peridinamik, yerel olmayan bir kuvvet etkileşimi modelini 
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kullanan genelleştirilmiş bir süreklilik teorisidir. Sonlu bir mesafe ile ayrılmış iç 
kuvvetleri toplayan ve klasik sürekli ortam mekaniği teorisindeki gerilim-şekil 
değiştirme ilişkisini değiştiren integral operatörlere dayanır. İntegral operatör, 
deformasyon gradyanının bir fonksiyonu olmadığı için, klasik süreklilik 
teorisinden daha genel deformasyonlara izin verir. Bu, peridinamiği kırılma, yer 
değiştirme veya genel olarak çok ölçekli malzemeler gibi süreksizliklerin doğal 
olarak ortaya çıktığı problemler için uygun bir hale getirir. Peridinamik teorisi 
integral denklemleri kullanır ve yer değiştirmelerin uzamsal türevlerine gerek 
yoktur. Peridinamik teorisi, bütünleşmiş bir yerel olmayan modelleme türüdür 
ve bu nedenle moleküler dinamik simülasyonlarının sürekli bir versiyonu olarak 
düşünülebilir. 

Moleküler Dinamiğin bir üst ölçeğinde farklı malzeme sınıfları için 
peridinamik modelleri geliştirilebilir. Bu modeller özellikle yorulma, çatlak 
ilerlemesi, darbe ve ani kırılma problemleri gibi zor problemlerde araştırmacılar 
için bir çözüm yolu sunmaktadır. Peridinamik modelleri, buna karşılık gelen 
moleküler dinamik modellerinden çok daha az maliyetle çözülebilir, çünkü 
peridinamik modelleri, moleküler dinamik modellerine kıyasla çok kaba bir ağ 
üzerinde çözümlenebilir. Moleküler dinamik simülasyonu genellikle nano tel 
gibi nanometre boyutundaki gövdeleri analiz etmekle sınırlıyken, peridinamik 
modelleri, bazı durumlarda moleküler dinamik modelleriyle aynı çözünürlükle 
çok daha büyük yapılar ve sistemler için malzeme davranışını simüle edebilir.

Silling (2000) tarafından tanıtılan peridinamik teorisinin ilk zamanlarında, 
Poisson oranı izotropik malzemeler için sabit bir değer ile sınırlandırıldı ve 
modellenebilecek malzeme davranışı da bu şekilde sınırlıydı. Bu, her bağdaki 
bağ kuvvetlerinin birbirinden bağımsız olduğu varsayımının bir sonucu olarak 
ortaya çıkmıştı. Orijinal peridinamik teorisinin sonraki gelişiminde (Silling 
ve diğerleri, 2007) bu varsayımın yerini toplu deformasyona bağlı olarak bağ 
kuvvetleri almıştır. Silling ve diğerleri (2007), klasik süreklilik teorisinden 
herhangi bir elastik modeli, peridinamik teorisine uyarlanabileceğini göstermiştir. 
Peridinamik gerilim tensörü Lehoucq ve Silling’de (2008) tarafından türetilmiş 
ve mekanik olarak klasik teorideki Piola-Kirchhoff gerilim tensörüne benzerlik 
göstermektedir. Fakat peridinamik gerilim tensörü; bağ kuvvetleri yerel olmadığı 
için yerel olarak yorumlanamaz.

Peridinamik denkleminin ayrıklaştırılmasından kaynaklanan bu kuvvet 
etkileşimleri, geleneksel moleküler dinamik kuvvetlerine çok benzer olduğundan, 
bu analizi bir moleküler dinamik kodu içinde uygulanabileceğini gösterir 
(Parks ve diğerleri, 2008). Seleson (2010), peridinamik moleküler dinamiğin 
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bir yükseltilmiş bir versiyonu olarak kabul edilebileceğini göstermiştir. Yüksek 
mertebeden gradyan modellerinde, boyut ölçeği, yüksek mertebeden uzaysal 
türevler kullanılarak tanıtılır. Emmrich ve Weckner (2007), peridinamik 
modellerinin yüksek dereceli gradyan modellerine nasıl yükseltilebileceğini 
ve Seleson (2010), moleküler dinamik ve peridinamik modellerini yüksek 
dereceli gradyan modelleri aracılığıyla bağlamak için bir yaklaşım sunmuştur. 
Bir moleküler dinamik ve bir peridinamik modeli aynı yüksek dereceli gradyan 
modeline yol açıyorsa, bu durum bir peridinamik modelinin moleküler dinamik 
modelinin yükseltmesi olarak kabul edilebileceğini gösterir. 

Peridinamik teorinin uygulamaları, peridinamik alan denklemlerinin hacim 
integrallerini sonlu toplamlarla değiştirerek elde edilen yaklaşık bir sayısal 
çözüme dayanır (Silling, 2003). Peridinamik ilerleyen çatlakları modelleme 
yeteneğine sahip bir modelleme türüne sahiptir, çünkü peridinamik modellerinde 
tanımlanan bağların kırılması ile hasar açıklanabilir. Peridinamik ile çatlak 
ilerlemesi analizlerine örnek olarak; Kaya ve diğerleri (2023), Kılıç ve Madenci 
(2009), Silling ve diğerleri (2010) ve Agwai ve diğerleri (2011) verilebilir. 
Çatlak büyümesi peridinamik teorisine gömülü olduğundan, gevrek malzemeler 
üzerindeki etkinin modellenmesi doğal bir uygulama olarak ortaya çıkar 
(Demmie ve Silling, 2007 ve Silling ve Askari, 2005). Peridinamik kullanarak 
hasar ve kırılma modellemesine ise; Prakash ve diğerleri (2022), Imachi ve 
diğerleri (2020) ve Wang ve diğerleri (2014) örnek olarak verilebilir.

2. Peridinamik Teorisi

Sürekli ortamlar mekaniğinde malzeme içinde yerel bir etkileşim olduğu 
varsayılır. Peridinamik teorisinde ise; malzeme noktaları arasındaki etkileşim, 
belirli bir mesafedeki parçacıklar arasındaki etkileşime izin veren bağ kuvvetleri 
cinsinden ifade edilir. Peridinamik sürekli bir katı içindeki iç kuvvetleri, yaylara 
benzer bir çift etkileşim ağı olarak ele alır. Bu yaylar lineer veya lineer olmayan 
şeklinde davranabilir. Yayların tepkisi, referans konfigürasyondaki yönlerine 
ve uzunluklarına bağlıdır. x çalışılan bir nokta ve f kuvvet yoğunluğunu ve 
bu kuvvet yoğunluğunu uygulayan komşu nokta x' olsun. Malzeme noktaları, 
ufuk olarak adlandırılan δ	(x) yarıçaplı x parçacığının etrafındaki küresel bir 
bölge olan Hx komşuluğundaki tüm malzeme noktalarıyla etkileşime girer, 
bkz. Şekil 1. 
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Şekil 1. Cisimdeki her x noktası, bağlar aracılığıyla yarıçapı  
δ olan Hx küresindeki noktalarla doğrudan etkileşir.

Ufuk, bir çift malzeme noktasının etkileşime girebileceği mesafe sınırıdır ve 
deforme konfigürasyonda tanımlanan moleküler dinamikteki kesme yarıçapının 
aksine referans konfigürasyonda tanımlanan modeldeki uzunluk ölçeği olarak 
yorumlanabilir. Eğer x', x noktasının ufkunu terk ederse, ortadan kalktığı 
varsayılır: bu durumda x ve x' arasındaki bağ kopmuş demektir. İki parçacığın 
referans konfigürasyondaki göreli konumu ξ ile göreli yer değiştirmesi η olmak 
üzere; ξ	=	x'	– x ve η = u (x',t) – (x, t) ile tanımlanır. İki parçacığın mevcut göreli 
konum vektörü bu durumda η	+ ξ olacaktır, bkz. Şekil 2. 

Şekil 2. Peridinamik teorisinin kinematiği.
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Malzeme içindeki herhangi bir k noktası için Lagrange denklemi şu şekilde 
olacaktır.

0
k k

d L L
dt u u
æ ö¶ ¶

- =ç ÷¶ ¶è ø
 (1)

burada Lagrange fonksiyonu L = T – U  ile verilir, T ve U sırasıyla toplam 
kinetik ve toplam potansiyel enerjileridir ve aşağıdaki gibi tanımlanır.

1
2 i i i i

i
T u u Vr

¥

= ×å   (2)
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U W V b u V
¥ ¥

= - ×å å

burada ρi malzemenin yoğunluğunu, Wi = 1 1
2 2j

¥å  (wi j (u1, u2, ... , u∞) 

+ wj i (u1, u2, ... , u∞)) Vj yer değiştirme enerji yoğunluğu, Vj ise; peridinamik 
ağındaki her bir parçacığın hacmini tanımlar. Wi denklemindeki; Wi j ifadesi 
skaler bir mikropotansiyel olup tek bir bağda yer alan enerjidir. Buradaki; 
1/2 faktörü, bağın her uç noktasının bağdaki enerjinin yalnızca yarısına sahip 
olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Bir malzeme noktası olan k’nın hareket 
denklemi ise; Denklem (3)’te verilmiştir.
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Bağ kuvveti f, fk j = ∂wk j /∂uk ve fj k = – ∂wj k  /∂uk olarak tanıtılır ve x'	deki 
bir malzeme noktasının hareket denklemi şu şekildedir;

 '( ) ( , ) (( ( ', ) ( , )), ( ' )) ( , )
x

x
H

x u x t f u x t u x t x x dV b x tr = - - +ò  (4)

Burada Hx, x parçacığının komşuluğunu, u yer değiştirme vektör alanıdır, 
b (body force) cisim kuvvet alanıdır ve ρ referans konfigürasyondaki kütle 
yoğunluğudur. Görüldüğü gibi Denklem (4)’de verilen hareket denklemi 
türevlerden ziyade integraller içerir ve bu nedenle herhangi bir süreksizlikten 
bağımsız olarak malzeme gövdesi içinde her yerde geçerlidir. Malzeme davranışı 
ise; aşağıda verilen bağ kuvveti ile belirlenir:

( , ) ( , ) ( , )wf fx hh x h x x h x
h x h
¶ +

= = +
¶ +

 (5)

burada f bir skaler fonksiyondur. Bağ kuvveti f (η, ξ), mikro potansiyel 
olan w (η, ξ)’den f (η, ξ) = ∇η w (η, ξ) olarak türetilebilir. 
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Şekil 3. Peridinamik malzeme modeli.

Peridinamik’te kırılma gibi fenomenler genel formülasyona dahildir, 
çünkü iki malzeme noktası arasındaki gerilme kritik değerinden daha büyük 
olduğunda, bağ kopması meydana gelir ve iki nokta arasındaki etkileşim ortadan 
kalkar. Bu fenomen Şekil 3’te açıkça gösterilmekte olup, malzemenin cinsine 
göre bu eğri değişkenlik gösterebilir. 

3. Öneri ve Sonuçlar

Moleküler dinamik simülasyonlarında kullanılan ölçüler nanometre 
boyutlarında olmasına rağmen yapıların analizleri için büyük hesaplama 
kaynakları gerektiği önceden vurgulanmıştı. Bu nedenle, daha büyük yapıları 
simüle etmek ve aynı zamanda özelliklerini ve mekanik tepkiyi atomik ölçekte 
korumak için hesaplama açısından verimli bir yöntem olan ve teorisi parçacık 
temelli ve yerel olmayan sürekli ortamlar mekaniğine dayanan peridinamik 
kullanılabilir. Farklı malzeme sınıfları için peridinamik modeller geliştirmek 
ve bu modelleri nano/mikro ölçekte geçerli malzeme davranışı içerecek 
şekilde simülasyonunu yapmak mümkündür. Çok ölçekli modelleme yaklaşımı 
geliştirerek boyut ölçekleri arasında köprü kurulması ve malzemelerin farklı 
ölçeklerde tepkisinin anlaşılmasını gerektirdiğinden, ilk adımda nano ölçekte 
malzeme özelliklerini yakalamak için moleküler dinamik kullanan atomik 
simülasyonlar kullanılabilir. Daha sonrasında bir uzunluk ölçeği tanıtılarak, 
birkaç ölçek üzerinde geçerli olan çok ölçekli malzeme modeli geliştirilebilir. 
Bu sayede; yorulma, çatlak yayılımı ve hızlı kırılma gibi ekstrem koşulları 
içeren modeller peridinamik çerçevesinde geliştirilebilir. Bu malzeme modelleri 
çok ölçekli bir hiyerarşik modelleme şemaya sahip ve boyut ölçekleri arasında 
köprü kurabilir.
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Bilindiği üzere malzeme özellikleri, angstromdan metreye kadar değişen 
ölçeklerdeki olayların birleşiminden ortaya çıkar. Çok ölçekli bir işlem, farklı 
ölçeklerde malzeme davranışının anlaşılması için bir temel sağlayabilir. 
Geleneksel çok ölçekli yaklaşım, farklı ölçeklerde çalışan iki modeli birleştirir. 
Peridinamik modelleri klasik elastik malzeme modeline yakınsadığı için, geniş 
bir boyut ölçeği aralığında ve farklı boyut ölçekleri için de geçerli olan çok 
ölçekli modellemeye bir alternatif yaklaşım olarak kullanılabilir (Askari ve 
diğerleri, 2008). Bu şekilde peridinamik, moleküler dinamik analizinin dışında 
farklı boyut ölçeklerinde de analiz edebilir ve makro ölçekteki sistemlere 
uygulama için yeni olanaklar sunar.

Peridinamik, bir süreklilik için olduğu gibi aynı alan denklemini kullanan 
süreksizlikleri de ele alabilir, yani ayrı parçacıklar için; bir süreklilik varmış 
gibi aynı alan denklemi kullanılır. Bu anlamda peridinamik yöntemi hem 
nano ölçeği hem de makro ölçeği modellemek için aynı matematiksel sistemi 
kullanır. Boyut ölçeklerini birbirine bağlamanın bu yolu, peridinamiği atomistik 
yöntemden sürekliliğe doğru modellemeyi mümkün kılar ve çok ölçekli 
yöntemler geliştirmeye uygun hale getirir. 
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