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Online (Video Konferans ile) Sunum 

ÖNEMLİ, DİKKATLE OKUYUNUZ LÜTFEN 

 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan

geçen bildiriler için online (video konferans sistemi üzerinden) sunum

imkanı sağlanmıştır.

 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş

yaparak  “Meeting ID or Personal Link Name” yerine ID numarasını

girerek oturuma katılabilirsiniz.

 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur.

 Zoom uygulaması  kaydolmadan kullanılabilir.

 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor.

 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma

bağlanmış olmaları gerekmektedir.

 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir.

 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap)

kısmından sorumludur.

Dikkat Edilmesi Gerekenler - TEKNİK BİLGİLER 

 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun.

 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz.

 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom

uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait ID numarası

gönderilecektir.
 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir

 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate

alınmayacaktır

 Programda herhangi bir eksiklik/yazım hatası olduğunu düşünüyorsanız

lütfen en geç 01 Nisan 2020 tarihine (saat 17:00) kadar e-mail ile

bilgilendirme yapınız

https://zoom.us/join
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3-5 Nisan 2020 

Gaziantep, TÜRKİYE 

05.04.2020 

PAZAR/ 17:30-19:00 

SAAT OTURUM 3. Moderatör: Prof. Dr. Receb Faruk YÜKSELER 

17:30-

17:45 

Dr. Öğr. Üyesi Ayfer TEKİN ATACAN 

Prof. Dr. Receb Faruk YÜKSELER 

DÜZGÜN YAYILI DÜŞEY YÜK ETKİSİNDEKİ 

KÜÇÜK İLKEL KUSURLU KİRİŞLERİN 

DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞININ 

İNCELENMESİ 

17:45-

18:00 

Ceren Nur ARIKAN 

Prof. Dr. Figen BEYHAN 

NEREDEYSE SIFIR ENERJİLİ BİNA 

TASARIMLARI İÇİN BÜTÜNLEŞİK TASARIM 

YAKLAŞIMI: SOLAR DECATHLON YARIŞMA 

ÖRNEĞİ 

18:00-

18:15 

Arş. Gör. Okan Mert KATİPOĞLU 

Prof. Dr. Reşat ACAR 

FIRAT HAVZASINDAKİ YAĞIŞ VERİLERİNİN 

KIRILMA NOKTASININ İNCELENMESİ 

18:15-

18:30 

Arş. Gör. Okan Mert KATİPOĞLU 

Prof. Dr. Reşat ACAR 

KESİM SEVİYESİ METODU İLE FIRAT 

HAVZASINDAKİ HİDROLOJİK 

KURAKLIKLARIN BELİRLENMESİ 

18:30-

18:45 

Dr. Öğr. Üyesi Atila 

KUMBASAROGLU 

Emre KORKMAZ 

BETONARME KİRİŞLERİN İÇERİSİNDEN 

GEÇEN TESİSAT BORULARININ EĞİLME 

DAYANIMINA ETKİSİ 

18:45-

19:00 

Dr. Öğr. Üyesi Atila 

KUMBASAROGLU 

Merve KORKMAZ 

POLİ-PROPİLEN FİBER KATKISININ 

BETONARME KİRİŞLERDE BİNDİRME 

BOYUNA ETKİSİ 



4. Uluslararası GAP Matematı̇k - Mühendı̇slı̇k - Fen ve Sağlık Bı̇lı̇mleri Kongresi 
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KAFEİNİN PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARDAKİ YERİ 

CAFFEINE IN PSYCHIATRIC DISORDERS 

Uzm. Dr. Musa ŞAHPOLAT 

Kilis Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Merkez, Kilis 

ÖZET 

Günümüzde oldukça sık tüketilen ve önemli bir uyarıcı olan kafeinin psikiyatrik hastalıklar 

üzerine olumlu ya da olumsuz etkileri son yılların en çok araştırılan ve tartışılan konularından 

birisi haline gelmiştir. Zihinsel uyanıklık sağladığı, dayanıklılığı ve enerjiyi arttırdığı, 

yorgunluk hissini azalttığı ve genel olarak performansı arttırdığı bilinen kafein psikoaktif 

madde olarak günümüzde sık kullanılmaktadır. Ayrıca antioksidatif mekanizmalar aracılığıyla 

nöroprotektif etkilerinin olduğu da gösterilmiştir. Kafein tüketimi ile birçok psikiyatrik 

bozukluk arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu çalışmalardan bazıları nispeten daha kapsamlı 

iken (örn; depresif bozukluk, anksiyete bozuklukları) birçoğu oldukça az sayıda hastayı 

kapsadığı veya nispeten daha kısa çalışmalar olduğu söylenebilir. Çalışmalar neticesinde 

psikiyatrik bozukluğa sahip hastalarda önemli oranda bir kafein tüketimi bildirilmiştir ve 

genel popülasyondaki bireylerle karşılaştırıldığında psikiyatri hastalarının kafeini yüksek 

miktarlarda tükettiği göze çarpmaktadır. Bu derlemede amaç, literatür eşliğinde kafeinin 

psikiyatrik bozukluklardaki yerinin ve kullanımının incelenmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Kafein, kahve, psikiyatrik bozukluklar. 

ABSTRACT 

Positive or negative effects of caffeine, which is frequently consumed and important stimulant 

on psychiatric disorders have became the most researched and discussed topic in recent years. 

Caffeine is often used as a psychoactive substance because caffeine increases vigilance, 

endurance and energy, reduces fatigue and improves performance. It is also shown that 

caffeine has neuroprotective effects via antioxidative mechanisms.The relationship between 

psychiatric disorders and caffeine consumption has been investigated. While some of these 

studies are relatively less comprehensive (such as depressive disorder, anxiety disorders), it 

can be said that there are limited studies because most of them consist at very few patients. 

Results from previous studies, significant rates of caffeine consumption have been reported in 

patient with psychiatric disorders, this rates was also found to be higher when compared to the 

general population. The aim of this article is to review the literature on use of caffeine in 

psychiatric disorders. 

Key words: Caffeine, coffee, psychiatric disorders. 
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GİRİŞ 

Günümüzde oldukça sık tüketilen ve önemli bir uyarıcı olan kafeinin psikiyatrik hastalıklar 

üzerine olumlu ya da olumsuz etkileri son yılların en çok araştırılan ve tartışılan konularından 

birisi haline gelmiştir. Günümüzde kafein, uyarıcı bir madde olarak çeşitli içecek, yiyecek ve 

ilaç bileşiminde bulunmakta ve dünya genelinde psikoaktif madde olarak sık kullanılmaktadır 

(1-3). Sağlıklı yetişkinlerde günlük 400 mg ve altında kafein alımı güvenli kabul 

edilmektedir. Kafeinin düşük düzey (100 mg’dan az) ya da orta düzey (100-300 mg arasında) 

alınması enerjik hissetme, keyif verme, uyanıklığın ve sosyalitenin artması gibi olumlu 

etkilere neden olurken; yüksek düzey (500 mg’dan fazla) alınması anksiyete, sinirlilik, 

uykusuzluk, kas seyirmesi ve palpitasyon ile karakterize “kafeinizm”e yol açabilmektedir 

(4,5). 

Bu derlemede amaç, literatür eşliğinde kafeinin psikiyatrik bozukluklardaki yerinin ve 

kullanımının incelenmesidir. 

Biyolojik ve Moleküler Özellikleri 

Birçok bitki türünde bulunan ve bitkilere zarar veren böceklere karşı doğal bir pestisit olarak 

görev yapan kimyasal ismi 1,3,7-trimetilksantin olan kafeinin en sık bulunduğu bitkisel 

kaynaklar; kahve, çay ve kakaodur (1,3). Kahve 1000’den fazla bileşene sahip olup bunlardan 

önemlileri klorojenik ve kafeik asit gibi fenoller, niasin ve niasin öncüsü trigonellin, kafestol, 

laktonlar, kahveol gibi diterpenler olarak belirtilmektedir (1,3). Kavrulmuş kahvenin kuru 

ağırlığının önemli bir kısmı %38-42’si karbonhidrat iken, diğer önemli kısmı proteinler, 

lipitler, melanoidler, mineraller, klorojenik asit, alifatik asit iken sadece %1,3-2,4’ü kafeinden 

oluşmaktadır (3). 

Kafeinin yarılanma ömrü yaklaşık dört-altı saat iken bu süre sigara kullananlarda yaklaşık 3 

saat kadardır (6). Kafein ağızdan alındıktan kısa süre sonra gastrointestinal sistemden hızlıca 

emilerek 15-60 dakika içinde de kandaki en yüksek düzeyine ulaşır. Midenin boş olması bu 

seviyeyi hızlandırıcı bir etki göstermektedir. Kafeinin karaciğerde metabolize olması sonucu 

paraksantin (%80), teobromin (%15) ve teofilin (%4) gibi pek çok metabolit açığa 

çıkmaktadır (6,7). Kafein basit difüzyonla hücrelere taşınır. Hücrelere geçişi sırasında 

herhangi bir bariyer olmadığı için kafein beyin, testis ve fetüs dahil vücuttaki tüm hücrelere 

ve dokulara hızlı bir şekilde yayılır (7-9). Plazmada albümine bağlı olarak taşınan kafeinin 

%80’i beyinde bulunmaktadır (8,9). 

Kafein karaciğerde sitokrom P-450 enzim sistemiyle özellikle de CYP1A2 izozimiyle 

metabolize olmaktadır. Kafein tüketenlerin CYP1A2 aktivitesini etkileyen ilaçları 

kullanmaları durumunda dikkatli olmaları ve özel dozaj ayarlaması önerilmektedir. Örneğin; 

CYP1A2 substratı ve potent inhibitörü olan fluvoksamin, CYP1A2 aktivitesini azaltarak 

kafein intoksikasyonuna yol açabilir. Benzer şekilde fluoksetin, paroksetin ve sertralin de 

zayıf da olsa CYP1A2 inhibitörüdür (10). 

Kafeinin Nörobiyolojik Etkisi 
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Adenozin vücutta başta merkezi sinir sistemi olmak üzere vasküler endotel, kalp, karaciğer, 

yağ dokusu ve kas gibi çoğu dokuda sentezlenmektedir. Başlıca bilinen görevi uykunun 

başlatılması ve sürdürülmesi olan bir nöromodülatördür. Kafein ve adenozinin kimyasal 

yapıları birbirine benzerlik gösterir (9). Kafein adenozin A1 ve A2A reseptör antagonisti olup 

bu reseptörler aracılığıyla noradrenalin, asetil kolin, glutamat ve GABA reseptörlerini modüle 

etmektedir (11-13). Kafein ayrıca fosfodiesteraz inhibitörü olup yüksek dozlarda kafein hücre 

içi kalsiyum miktarını azaltır ve lokus seruleusun ateşleme hızını değiştirir (14). Kafeinin 

antioksidan özellikleri başta olmak üzere DNA hasarı onarımında rol alması, immün süreci 

modüle etmesi ve inflamasyonu azaltması gibi mekanizmalar ile nöroprotektif etkisinin 

olabileceği de belirtilmektedir (15-17). 

Psikiyatrik Bozukluklarda Kafein 

Kafein tüketimi ile birçok psikiyatrik bozukluk arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu 

çalışmalardan bazıları nispeten daha kapsamlı iken (örn; depresif bozukluk, anksiyete 

bozuklukları) birçoğu oldukça az sayıda hastayı kapsadığı veya nispeten daha kısa çalışmalar 

olduğu söylenebilir. Çalışmalar neticesinde psikiyatrik bozukluğa sahip hastalarda önemli 

oranda bir kafein tüketimi bildirilmiştir (18,19) ve genel popülasyondaki bireylerle 

karşılaştırıldığında psikiyatri hastalarının kafeini yüksek miktarlarda tükettiği göze 

çarpmaktadır (19-21).  

Anksiyete Bozuklukları 

Kafein ve psikiyatrik hastalıklar arasındaki en çok araştırılan konulardan birisi anksiyete 

bozukluğu ile olan ilişkisidir. Yapılan çalışmalar 4-6 fincan kahveye denk gelen ortalama 480 

mg kafein miktarının normal sağlıklı kontrollerin hiçbirinde panik atağı tetiklemediğini, panik 

bozukluğu ve sosyal anksiyete bozukluğu hastalarında ise eşit oranda panik atağı tetiklediğini 

göstermiştir (22,23).  

Kafeinin anksiyojenik etkisini adenozin reseptörlerini bloke ederek ve beyinde laktat 

seviyelerini artırarak gösterdiği belirtilmektedir (24). Ayrıca adenozin A2A reseptörünün 

genetik alt tipleri, kişinin kafeinin anksiyete çıkarıcı etkisine olan duyarlılığını 

belirlemektedir. Başka bir teoride ise kafeinin noradrenerjik yolağı etkileyerek adrenalin 

seviyesini artırarak anksiyonejik etki meydana getirdiği görüşüdür (25). Kafeinin 

anksiyojenik etkileri için genetik temel araştırmasında A2A adenosin reseptörünün1976T/T 

genotipli olan kişilerin, kafein alımı sonra anksiyete oranında artışın diğer genotipik 

gruplardan daha fazla olduğu tespit edilmiştir (26,27). Ayrıca, kafein kaynaklı panik atak 

geçiren panik bozukluk hastalarının belirgin olmayan daha yüksek oranda genel 

psikopatolojiye sahip olabilecekleri belirtilmektedir (28). 

Araştırmacılar genel olarak kafeinin anksiyojenik olduğunu kabul etse de bazı çalışmalar 

neticesinde panik bozukluğu olan hastaların düşük doz kafein tüketiminin güvenliği olduğu 

belirtmekte ve yüksek dozda kafeinin normal kişilerde bile panik ataklarına neden olabileceği 

belirtilmektedir (29,30).  Kafeinin sadece stresör bir iş esnasında anksiyeteyi arttırdığı da 
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iddia edilmektedir (31). Ayrıca benzer bir çalışmada anksiyete bozukluğu tanısı konan 

bireylerin daha düşük miktarda kafein tüketme eğiliminde olduğunu bildirilmiştir (32). 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), Bilişsel İşlevler ve Dürtüsellik 

Kafeinin fiziksel yorgunluğu azaltıp uyanıklık halini arttırdığı ve bu şekilde hızlı ve net 

düşünce akışını, odaklanmayı ve vücut koordinasyonunu iyileştirdiği bilinmektedir. Ancak bu 

etkiler için gerekli kafein dozlarının toleransa ve vücut büyüklüğüne bağlı olarak kişiden 

kişiye değişebileceği belirtilmektedir (4). 

Nigg ve ark.’ları psikotik bozukluk, bipolar ve anksiyete bozukluğu olan hastalarda kafeinin 

potansiyel olarak zararlı kullanımının aksine, kafein DEHB'de terapötik bir role sahip 

olabileceğini belirtmişlerdir (33). Leffa ve ark.’larının deneysel çalışmasında ratlarda 

kannabinoid reseptörlerinin antagonizmasının DEHB'de mevcut olan dürtüsel semptomların 

azaltılmasında etkili olduğu, kafeinin tedavi süresi artıkça DEHB’deki dürtüsel davranışları 

azalttığını belirtmişlerdir (34). Nunes ve ark.’ları çalışmasında erken çocukluk evresinden 

itibaren kafein tüketen DEHB’lilerde hipokampüste BDNF ve TrkB reseptörlerinde meydana 

gelen değişiklikler ile dürtüsel davranışı azalttığını belirtmişlerdir (35). 

Günde 3 bardaktan fazla kahve tüketen kadınların sözel anlamda daha az işlevsel bozukluk 

gösterdiği ve daha az miktarda kahve tüketenlere göre görsel hafızadaki gerilemenin daha 

düşük olduğu belirlenmiştir (36). Aynı çalışmada erkeklerde kafein alımı ile bilişsel işlev 

bozukluğunun anlamlı bir ilişkisi olmadığı belirtilmiştir (36). Christopher ve ark.’ları kafeinin 

kendi kendine uyanıklığı arttırdığını ve normal kafein kullanıcılarında görsel, bilişsel ve sözel 

muhakeme işlevlerinde tepki sürelerini azalttığını bildirmişlerdir (37). Streufert ve ark.’ları 

kafeinin daha sonra teyit edilen yeni uyaranlara işleme hızını arttırdığını göstermiştir (38). 

Kafeinin dürtüsellik ve intihar davranışı üzerine etkisi ilgili çalışmalar az sayıdadır. Grant ve 

ark.’ları 61 kumar bağımlılığı olan hasta ile yapılan çalışmalarında günlük kafein tüketimini 

1218.5 mg olarak bulduğu ve kafeinin dürtüselliği ve kumar oynamayı artırdığını belirtmiştir 

(39). İntiharla kafein tüketimi arasındaki ilişki ile ilgili olarak daha yüksek oranda kahve ve 

çay kullanımının daha düşük intihar riski ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (40). Yine ılımlı 

kahve tüketimi (2-6 bardak/gün) ile intihar riski arasında anlamlı bir ters ilişki tespit edilmiştir 

(41). Bununla birlikte başka bir çalışma kafeinin intihar ile J şeklinde bir ilişkisi olduğunu öne 

sürmektedir, benzer bir eğilim düşük ve orta dozlarda daha düşük intihar oranları bulunduğu, 

ancak günde 8 ya da daha fazla fincan kahve içenlerde intihar belirgin şekilde arttığını 

belirtmektedir (42). 

Duygu durum Bozuklukları 

Kafein ve psikiyatrik hastalıklar arasındaki en çok araştırılan konulardan birisi de depresyon 

ile olan ilişkisidir. Kafein alımı ile depresyon arasındaki ilişkiyi araştıran pek çok çalışma 

bulunmakta bunlardan bazıları kafein tüketimi ile depresyon arasında pozitif yönde ilişki 

olduğunu belirtirken (43-45) bazı çalışmalar ise negatif yönde ilişki olduğunu (46-48) 

belirtmiştir. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leffa%20DT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30667546
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1983 yılında gerçekleştirilen 150.000 kadın hastada yapılan Thromso Heart çalışmasında 

yüksek kahve tüketimi ile depresyon arasında kayda değer bir korelasyon olduğunu 

göstermektedir (49). 50.739 kadın üzerinde yapılan başka bir çalışmada ise günlük 4 fincan ve 

üzeri kahve tüketenlerin depresyon riskinde önemli bir azalma saptanmıştır. Kafeinsiz kahve 

tüketen bireylerde herhangi bir değişiklik olmamasından dolayı bu etkinin kahvenin kafein 

içeriğinden kaynaklandığı düşünülmektedir (47). 

Duygu durum bozukluğu olan hastaların kafeini keyif verici ve performans artırıcı olarak 

kullandıkları belirtilmektedir (50). Birkaç olgu sunumu kafeinin manik epizodu 

tetikleyebileceğini ve aşırı kafein alımının bipolar bozukluğu veya manik tip duygu durum 

epizodları olan hastaların iyileşmesini engelleyebileceğini öne sürmektedir (51-54). Ayrıca 

bipolar bozukluğu olan hastalarda yüksek kahve alımı ile intihar davranışı arasında pozitif 

yönde ilişki olduğu, ancak nedensellik konusunda çalışmada herhangi bir şey tespit 

edilemediği belirtilmiştir (55). 

Psikotik Bozukluklar 

Kafein ve psikoz arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar az sayıda olup bazıları olgu sunumu 

ve bazıları da birbiri ile çelişen çalışmalardır. Peng ve ark.’ları bir psikoz vakasında kafein 

tüketimi ile psikotik belirtilerin alevlendiğini ve hastanın günde yaklaşık dört fincan kahve 

içtiğini ve her biri fincan başına 150 mg kafein içerdiğini belirtilmiştir (56). Ayrıca kafein 

alımının azaltılması psikotik bozukluğu olan hastaların bazılarında belirtilerin iyileşmesiyle 

ilişkilendirilmiştir (57-59). Rihs ve ark.’ları (18) çalışmalarında şizofreni hastalarının 

depresyon ve anksiyete hastalarına göre daha fazla kahve tükettiklerini belirtmişlerdir. 

Kahvenin fazla tüketim nedeni olarak da psikotrop ilaçların neden olduğu sedatif ve/veya 

antikolinerjik etkilerin minimalize edilmesi olabileceği belirtilmektedir. Bazı olgu sunumları 

kafeinin daha önce psikotik rahatsızlığı olmayan bazı bireylerde bile psikotik semptomlara 

neden olabileceğini belirtmektedir (57,60). Bu çalışmaların aksine kafeinin psikoz 

hastalarında psikotik belirtiler üzerine olumsuz etkisinin olmadığını ve bundan dolayı bu 

hastalarda kafein tüketimi miktarının düzenlenmesine gerek olmadığını belirten çalışmalarda 

bulunmaktadır (61,62).  

Diğer Durumlar 

Nikotin bağımlılığı olanlarda daha fazla kafein tüketimi olduğu bildirilmektedir (63). Bu 

gözlem kafein ve sigara kullanımına yönelik genel bir genetik yatkınlığı olabileceğini 

düşündürmektedir (63,64). Bu durum aynı zamanda sigara içicilerindeki artmış kafein 

eliminasyonu ile ilişkili olabileceği ve sigara içiminin kafein metabolizmasını hızlandırması 

nedeni ile olabileceği de belirtilmektedir (64). Dahası çalışmalarda kafeinin nikotinin 

pekiştirici etkilerini arttırdığı belirtilmektedir (64). Collins ve ark.’ları (65) 7. sınıf 

öğrencilerinde kafein kullanımı ile sigara ve alkol kullanımı ilişkisini araştırdıkları 

çalışmalarında, önceki ay 6 fincan ve daha az kahve tüketen öğrencilerde 6 fincandan daha 

fazla kahve tüketenlere göre 1.5-2.5 kat daha az sigara ve alkol kullandıklarını gösterdiler. 

Fidancı ve ark.’larının (66) sigara bırakma başarısında çay, kahve, alkol içme 
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alışkanlıklarının, kilo alma korkusunun ve tedavi yöntemlerinin rolünün değerlendiren 

çalışmasında kahve içme alışkanlığı olanlarda sigara bırakma başarısının istatistiksel olarak 

anlamlı şekilde yüksek olduğu saptanmıştır. 

Başka bir madde kullanım bozukluğu olanlarda kafein tüketiminin daha fazla olduğuna dair 

çalışmalar bulunmaktadır. Tennant ve Detels (67) esrar ve amfetamin kullanıcılarının 12 

yaşındayken kullanmayanlara göre kahve tüketme oranının daha yüksek olduğunu 

belirtmişlerdir. Bernstein ve ark.’ları (68) da esrar kötüye kullanımı olan ergenlerde 

olmayanlara göre belirgin şekilde daha fazla kafein tüketimi bulunduğunu tespit ettiler. 

Ayrıca hayvan deneyleri kafeinin diğer psikoaktif maddelerin etkilerini arttırabileceğini 

göstermektedir (69,70). 

Kafeinin adenozin reseptör antagonisti olması nedeni ile uykuyu olumsuz etkilediği, uykunun 

normal seyrinde değişikliğe yol açtığı, uykuya dalış süresini geciktirdiği, toplam uyku 

süresini azalttığı ve böylece uykunun kalitesini düşürdüğü belirtilmektedir (71,72).  

Sonuç 

Günümüzde gün içinde uyanıklığı sağlayan ve en çok tüketilen içecekler arasında yer alan 

kafeinin psikiyatrik hastalıklar üzerine olumlu ya da olumsuz etkisi hala tartışma konusudur. 

Kafeinin depresif bozuklukta tüketiminin arttığı ve düşük ve orta dozda tüketiminin 

depresyon hastalarında faydalı olabileceği belirtilmektedir. Anksiyete bozukluğu olan 

hastaların düşük doz kafein alması önerilirken yüksek doz almaktan kesinlikle kaçınmaları 

gerekmektedir. Kafein tüketiminin psikoz ve bipolar riskini arttırdığına dair veriler olmakla 

birlikte hala aralarında net bir ilişki bulunamamıştır. Herhangi bir madde kötüye kullanımı, 

dürtü kontrol bozukluğu ve sigara kullanımı olanların kahve tüketiminde dikkatli olmaları 

gerekmektedir. Ayrıca kafein tüketimi ile ilgili öneri yapılırken kişinin bireysel özellikleri ve 

klinik durumu gibi farklılıklar da göz önünde bulundurulmalıdır. 
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ÖZET 

Günümüzde betonarme yapılarda genellikle elektrik enerjisinin elektrik telleri vasıtasıyla 

alıcılara ve/veya kumanda elemanlarına ulaştırılması ve iletkenlerin de dış etkenlerden 

korunması yalıtkan bir gereç olan plastik boru içerisinden geçirilmek suretiyle yapılmaktadır. 

Bu iletkenlerin mekanik çarpma veya suyla temas gibi dış etkenlerden korunması yalıtkan 

koruma borularıyla sağlanmaktadır. Koruma amaçlı kullanılan plastik boruların çapları 

taşınan enerji iletkenine göre değişkenlik göstermektedir. Özellikle enerji dağıtım 

elamanlarının (sigorta kutusu, enerji panosu, dağıtım buatları gibi...) bulunduğu bölgelerde 

artan çapları ve sayıları ile koruma boruları betonarme kirişler içerisinde azımsanmayacak 

boyutta boyuna doğrultuda boşluklar oluşturmaktadır.  

Bu çalışmada betonarme kirişler içerisinden geçmekte olan koruma borularının, betonarme 

kirişlerin eğilme dayanımına etkisi araştırılmıştır. Bu araştırma için uygulamadaki şartlara 

haiz olacak şekilde 4 adet tam-ölçekli betonarme kirişler tasarlanmıştır. Kirişlerin birisi 

referans numune olarak tasarlanırken kalan 3 adet betonarme kiriş numuneleri ise sırasıyla 

çekme, tarafsız eksen ve basınç bölgesinde toplam 5 adet koruma borusuna sahip olacak 

şekilde üretilmiştir. Üretilen tüm deneysel betonarme kirişleri, yükleme sınırlarındaki eğilme 

momentlerinin sabit olması talebiyle 4 noktadan eksenel eğilme deneyine tabi tutularak, 

koruma borularının betonarme kirişlerin yapısal davranışları üzerine etkisi incelenmiştir. 

Gerçekleştirilen deneysel program kapsamında, basınç, çekme ve asal eksen bölgelerinde 

koruma borularına sahip betonarme kirişler, taşıma gücü kapasitesi, enerji yutma kapasitesi, 

süneklik ve başlangıç rijitlikleri bakımından referans kirişe göre karşılaştırılmıştır. 

Çalışmadan betonarme taşıyıcı elemanlarda hem yeterli rijitlik ve hem de yeterli süneklik 

şartlarının yapısal açıdan herhangi bir süreksizlik oluşturmaması için uygulamada çeşitli 

nedenlerden dolayı kullanılması zorunlu olan elektrik tellerinin içinden geçtiği PVC (plastik) 

boruların oluşturduğu boyuna doğrultudaki dairesel kesitli boşlukların mümkün olduğunca 

tarafsız eksenden geçirilmesi gerektiği savunulmaktadır. Ayrıca boyuna doğrultudaki dairesel 

kesitli boşlukların çekme bölgesinden geçirilmesinin, geleneksel teorik betonarme en kesit 

hesapları ile eğilme-hâkimli olarak tasarlanan betonarme elemanın bu karakteristiğini 
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tamamen kayıp etmesine neden olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmada yine enerji yutma 

kapasitesindeki aşırı azalmanın göçme moduna kadar olan eğilme davranışını yapısal açıdan 

olumsuz etkilediğinden dolayı, genel olarak boyuna doğrultudaki dairesel kesitli boşlukların 

betonarme kiriş elemanının basınç bölgesinden de geçirilmemesi gerektiği savunulmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Betonarme kiriş, Koruma boruları, Dayanım, Çekme bölgesi. 

 

ABSTRACT 

Nowadays, in reinforced concrete structures, by the electrical wires the transmission of 

electrical energy to the receivers and/or control elements and the protection of the conductors 

from external factors are carried out by passing it through an insulating plastic pipe. 

Protection of these conductors from external factors such as mechanical impact or contact 

with water is provided with insulating protection pipes. Diameters of plastic pipes used for 

protection vary depending on the carried energy conductor. Especially in the regions where 

the energy distribution elements (such as fuse boxes, energy panels, distribution junction 

boxes, etc.) are located, the protection pipes with their increasing diameters and numbers 

create considerable longitudinal holes in the reinforced concrete beams. 

In this study, the effect of protection pipes passing through reinforced concrete beams on the 

flexural strength of concrete beams was investigated. For this research, 4 full-scale reinforced 

concrete beams are designed to meet the circumstances in construction. While one of the 

beams is designed as a reference sample, the remaining 3 reinforced concrete beams are 

produced in a way to have a total of 5 protection pipes in the zone of tension, neutral axis and 

compression respectively. All produced experimental reinforced concrete beams were 

subjected to the axial flexure tests from 4 points for the demand constant flexure moments at 

the loading boundaries and the effect of protection pipes on the structural behavior of 

reinforced concrete beams was examined. Within the scope of the carried out experimental 

program, reinforced concrete beams with protection pipes in the compressive, tensile and 

neutral axis zones are compared with reference beams in terms of load bearing capacity, 

energy absorption capacity, ductility and initial stiffness. It has been justified that to ensure 

that both the stiffness and sufficient ductility conditions in the reinforced concrete elements 

do not constitute any discontinuity in terms of structure, the longitudinal circular cross-

sectional hollows formed by PVC (plastic) pipes through electrical wires, which are required 

to be used for various reasons in the application, should be passed through the neutral axis as 

much as possible. It was also concluded that if the circular hollow in the longitudinal direction 

are passed through the tension zone, the reinforced concrete element, which is designed to be 

flexural-dominant according to conventional theoretical reinforced concrete cross-section 

calculations, completely loses this characteristic. In this study, it is argued that the circular 

cross-sectional hollows in the longitudinal direction should not be passed through the 

compressive zone of the reinforced concrete beam element since the extreme decrease in the 
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energy absorption capacity affects the flexural behavior up to the ultimate mode in a 

structurally negative manner. 

Keywords: Reinforce concrete beam, Protection pipes, Strength, Tensile zone. 

 

GİRİŞ 

Betonarme çok yünlü üretim ve kullanım amaçları bakımından günümüzde en fazla üretilen 

ve kullanılan bir yapı malzemesidir (Devdas ve Pillai, 2009). Giderek artan bir yatırım payı 

ile her yıl konut binaları, ticari binalar, endüstriyel binalar ve köprüler gibi milyonlarca yapı, 

betonarme yapı malzemesi kullanılarak inşa edilmektedir. Bu yapıların hepsinde sağlıklı bir 

tasarım gereği taşıyıcı betonarme kiriş elemanları kullanılmaktadır. Kompakt (boşluksuz) 

betonarme kirişlerin eğilme davranışları hakkında oldukça zengin bilgi olmasına rağmen, 

uygulamada kullanılması zorunlu olan elektrik tellerinin içinden geçtiği PVC (plastik) 

boruların oluşturduğu boyuna doğrultudaki bir veya daha fazla boşluğa sahip betonarme 

kirişlerin eğilme dayanımı hakkında yeterli miktarda bilgi mevcut değildir. Betonarme 

kirişlerde boyuna doğrultuda bir boşluğun sağlanması, kirişlerin kendi ağırlığının azalmasına 

neden olur. Bu durumdan, taşıyıcı betonarme kolonlar veya temeller gibi boyuna doğrultuda 

boşluklu kirişlerin mesnet şartlarını oluşturan tüm yapısal taşıyıcı elemanların boyutlarının, 

inşaat sektöründe kullanılan yapı malzemelerinde tasarruf sağlanarak azaltılabileceği sonucu 

çıkarılabilir. Ayrıca yapıda gerekli görülen su borusu, kanalizasyon borusu, klima kanalları, 

elektrik ve telefon kabloları gibi temel hizmetlerin, betonarme kirişlerin boyuna doğrultuda 

boşluk bırakılarak geçirilmesi gerektiğinde, kiriş en kesitinde bu boşluklar için aslında her 

zaman müsait bir alan vardır (Mansur, 1998, 1999).  

Kiriş en kesitine göe eksenlere dik doğrultuda boşluklara sahip olan betonarme kirişlere enine 

boşluklara sahip kirişler adı verilir. Prentzas (1968), tarafından yürütülen kapsamlı deneysel 

çalışmada, birçok dairesel, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, üçgen, trapezoidal ve hatta düzensiz 

şekillerin enine boşluklu taşıyıcı betonarme elemanlar üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Enine 

boşluklu taşıyıcı betonarme elemanlar için kapsamlı yürütülen çalışmadan, uygulanabilir en 

uygun veya yaygın olan şekillerin dairesel ve/veya dikdörtgen enine boşluklar olabileceği 

sonucuna varılmıştır.  

Bazı durumlarda dikdörtgen şeklindeki enine boşluğun köşeleri, keskin olan uçlarında olası 

gerilme yığılmalarının azaltılması ve böylece uygulamada taşıyıcı betonarme kirişin çatlama 

davranışının iyileştirmesi amacıyla yuvarlaklaştırılır. Dikdörtgen şekildeki enine boşlukların 

çevresinde oluşan gerilme yığılmaları konusu, kapsamlı bir şekilde özellikle Savin (1951) ve 

Bower (1966a) olmak üzere birçok araştırmacı tarafından ele alınmıştır. Tüm araştırmacılar 

tarafından yapılan çalışmalarda Hook Yasası olarak bilinen malzemenin homojen ve izotropik 

olduğu varsayılan elastik teori kullanılmıştır.  

Savin (1951) tarafından yürütülen çalışmada, özellikle eksenel eğilmeye maruz kalan taşıyıcı 

betonarme kirişlerdeki küçük enine boşluklar çevresinde oluşan artık gerilmeler ele alınmıştır. 
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Heller (1951) tarafından yapılan çalışmada ise aynı konu oval şekilli enine boşluklara ve daha 

sonra eğilmeye ve kesmeye maruz kalan taşıyıcı betonarme kirişlerdeki kare enine boşluklara 

genişletmiştir. Bower (1966b) tarafından yapılan diğer bir çalışmada, flanşlı çelik kirişlerde 

dairesel ve dikdörtgen olan nispeten büyük enine boşluklara elastisite teorisi uygulanmıştır. 

Araştırmacılar tarafından genellikle, karmaşık değişken ile ifade edilen yarı-ters fonksiyonun 

birincil türetilen ve daha sonra enine boşluk sınırlarında matematiksel olarak doğru gerilimleri 

vermek için çözülebilen benzer teknik kullanılmıştır.  

Mansur ve Hasnat (1979) tarafından yapılan çalışmada, enine boşluk derinliğinin (veya çapı) 

toplam betonarme kiriş derinliğinin yaklaşık % 40’ından az olan dairesel, kare veya neredeyse 

kare olan enine boşluklar küçük diyagonal boşluklar olarak tanımlanırken, Somes ve Corley 

(1974) tarafından yapılan çalışmada ise boşluk çapının betonarme kirişin en kesit derinliğinin 

0.25 katını aştığında dairesel bir enine boşluğun büyük olması gerektiği savunulmuştur.  

Mansur ve Tan (1999)tarafından yapılan diğer bir çalışmada ise enine enine boşluk kısmının 

eksenel eğilmeye maruz kalması durumunda, betonarme kiriş en kesitinin basınç bölgesinin 

belirli bir mesafesine kadar kararsız bir göçme modunun meydana geldiği basit kiriş teorisinin 

uygulanabileceği varsayılmıştır.  

Eksenel eğilme yüküne maruz kalan boşluksuz taşıyıcı betonarme bir kirişte, kiriş kesitinin 

akmasına bağlı olarak çekme bölgesinden başlayan eğilme çatlakları göçme modunu temsil 

eden nihai yüklemeye kadar, mesnet bölgelerine doğru yönlenen betonarme uyum yasasına 

uygun bir şekilde gelişir. Monotonik yükleme düzeyinin artırılmasına bağlı olarak betonarme 

kiriş kesitinden bir sonraki komşu kesite aktarılan asal gerilmeler betonun karakteristik çekme 

dayanımının aşılması durumunda, çekme bölgesinde başlayan eğilme çatlakları kirişin basınç 

bölgesine doğru (tarafsız eksene doğru) düşey doğrultuda uzanarak yayılma eğilimi gösterir. 

Tan, Mansur ve Huang (1996) tarafından yürütülen bir çalışmada, ön görülen enine boşluğun 

kirişin çekme bölgesi içerisinde kaldığı sürece, oluşturulan enine boşluk koşulunun, nihai yük 

durumunda betonun kirişin eğilme şartlarına bağlı olarak herhangi bir bölgesinin hâlihazırda 

çatlamış olması gibi gerekçelerinden dolayı kirişin yük taşıma kapasitesini değiştirmeyeceği 

savunulmuştur. Tan, Mansur ve Huang (1996) tarafından yapılan araştırmanın sonucunda ön 

görülen enine bşluğun betonarme bir kirişin nihai dayanımına herhangi bir etkisinin olmadığı 

tespit edilmiştir. 

Salam (1977) tarafından gerçekleştirilen bir başka araştırmada ile enine boşlukların beton için 

gerekli olan minimum alanının azaltılmaması koşuluyla, enine boşluklara sahip betonarme bir 

kiriş dayanımımın, nihai yükleme (göçme modu) şartlarında basınç bloğunun artırılmasına 

bağlı olarak, boşluksuz betonarme bir kiriş ile benzer mekanik özellikler sahip olacağı rapor 

edilerek, Tan, Mansur ve Huang (1996) tarafından elde edilen sonuçlar teyit edilmiştir. Salam 

(1977) tarafından yürütülen çalışmada ayrıca enine boşlukların sadece basınç bölgesinde ön 

görülmesi halinde, betonarme kiriş dayanımının stabil kalabilmesi için basınç bölgesindeki 

betonun net alanının dikkate alınması gerektiği savunulmuştur.  
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Esas olarak taşıyıcı betonarme elemanların kendi ağırlıklarının azaltılmasına neden olan ve 

elektrik boruları geçmek suretiyle bu tür enine boşluklara sahip olan çelik kirişlerin (Redwood 

ve Cho, 1992) ve kompozit kirişlerin (Fahmy, 1988, 1996; Clawson ve Darwin, 1982a, b; Cho 

ve Redwood 1992a, b) davranışları hakkında birçok araştırma makalesi ve raporu mevcuttur. 

Benzer şekilde, enine doğrultuda boşluklara sahip öngerilmeli kirişlerin (Abdalla ve Kennedy, 

1995; Barney, Corley, Hanson ve Parmelee, 1977) davranışları hakkında da teorik/sayısal 

araştırmalar mevcuttur.  

Yapılan kapsamlı literatür araştırmasına göre, bu konuda yalnızca enine boşluklara sahip olan 

taşıyıcı betonarme kirişlerin davranışları ve/veya dayanımları hakkında -oldukça sınırlı olmak 

ve nispeten son yönetmelikler ile güncellenen taşıma gücü davranışı bilgisine sahip olmamak 

kaydıyla- bazı çalışmalar/araştırmalar mevcut olmasına rağmen, Murugesan ve Narayanan 

(2017) tarafından gerçekleştirilen deneysel çalışmanın dışında, şu anda kitaplarda, araştırma 

yayın dergilerinde veya konferanslarda tamamen boyuna doğrultuda boşluklara sahip taşıyıcı 

betonarme kirişlerin yük taşıma kapasitesi ve davranışı hakkında bilgi bulunmamaktadır. 

Murugesan ve Narayanan (2017) tarafından yürütülen deneysel çalışmada, kademeli olarak 

artan (monotonik) ve simetrik olarak dört noktalı uygulanan eksenel eğilme yüküne maruz 

boyuna doğrultuda dairesel boşluklu ve basit mesnetli taşıyıcı betonarme kirişlerin eğilme 

davranışı incelenmiştir. Her bir betonarme kirişte dairesel boşluklar 25, 40 ve 50 mm çapında 

ön görülmüş olup, bu boşlukların kiriş en kesitine göre derinlikleri değişken parametre olarak 

45 ile 180 mm arasında seçilmiştir. Üretilen deneysel numunelerde kiriş en kesiti ile boyuna 

ve enine donatı oranları, sabit tutulmuştur. Tüm betonarme kiriş numuneleri aynı beton basınç 

dayanımına sahip olacak şekilde dökülmüştür. Betonarme kiriş numunelerinde kesme açıklığı 

ile etkili derinlik oranı ise 2.69 olarak sabit alınmıştır. Yapılan çalışmada betonarme kirişlerin 

başlangıç (ilk) çatlama yükü ve nihai yükün belirlenebilmesi için mevcut teorik denklemlerin 

geliştirilmesi veya yeni model denklemler önerilmiştir. Araştırma kapsamında, betonarme 

kirişlerin dayanımı üzerine boyuna doğrultulu boşlukların alan ve konumu dikkate alınmıştır. 

Geliştirilen teorik denklemin geçerliliğinin incelenmesi amacıyla 12 adet dairesel boşluklu ve 

1 adet boşluksuz betonarme kiriş numunesi üretilmiş ve numuneler göçme moduna kadar test 

edilmiştir. Çalışmanın kapsamında ayrıca dairesel boşluklu betonarme kiriş numunelerinin 

davranışı ve eğilme dayanımı, aynı boyutlara ve donatı oranlarına sahip boşluksuz betonarme 

kiriş ile karşılaştırılmıştır. Deneyi gerçekleştirilen tüm boyuna boşluklu betonarme kirişlerin 

göçme modundaki eğilme yöntemi gözlem yapılarak tartışılmıştır. Gerçekleştirilen deneysel 

çalışmaların sonucunda geliştirilen teorik modelin, ilk çatlama yükünü ve boşluklu betonarme 

kirişlerin nihai eğilme dayanımını tatmin edici bir şekilde öngördüğünü göstermiştir.  

Murugesan ve Narayanan (2017) tarafından gerçekleştirilen deneysel çalışmada elde edilen 

sonuçlar ve bu sonuçlara bağlı olarak önerilen modeller henüz doğrulanmamıştır. Bu nedenle, 

bu çalışmada dört noktadan eksenel eğilme yüküne (monotonik yükleme) maruz, boyuna 

doğrultuda farklı miktarlarda elektrik kabloları bırakılarak ön görülen dairesel boşluklara 

sahip olan taşıyıcı betonarme kirişlerin davranışları ve dayanımları araştırılmıştır. Araştırma 
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kapsamında tüm kirişler aynı karakteristik beton basınç dayanımına sahip olarak üretilmiştir.  

Tüm kirişlerin boyutları, boyuna ve enine donatı oranları, kesme açıklığı ile etkili derinlik 

oranları sabit tutulmuştur.  

MATARYEL VE YÖNTEM 

Araştırma kapsamında uygulamadaki çeşitli gereksinimlere bağlı olarak betonarme kirişler 

boyunca bırakılması gereken dairesel boşlukların, taşıyıcı betonarme kirişlerin davranış ve 

dayanımlarının ne şekilde etkilendiğinin anlaşılması amaçlanmıştır. İçi dairesel boşluklu 

betonarme kirişlerin ilk çatlama yükünün ve nihai eğilme dayanımının tahmin edilmesi için 

teorik modeller geliştirilmiştir veya tanımlanmıştır. İlk çatlama yükü basit eğilme yaklaşımına 

bağlı olan elastik teoriden ve gerilme veya birim şekil değiştirme alanları ile ilgili dönüştürme 

kabullerinden yararlanılan (Murugesan ve Narayanan, 2017) (donatı alanının eşdeğer beton 

alanına dönüştürülmesi gibi) özelliklerinden faydalanılarak hesaplanabilir.  

 
Şekil 1. Kiriş boyunca dairesel boşluklara sahip basit mesnetli kiriş 

Şekil 1’de, dairesel boşluklara sahip bir kirişin (𝐴𝑡) dönüştürülmüş kesit alanı, aşağıdaki 

eşitlikten hesaplanabilir: 

𝐴𝑡 = 𝑏𝐷 − ∑ 𝐴ℎ + (𝑚 − 1)𝐴𝑠𝑡        (1) 

Burada 𝐴ℎ dairesel boşlukların toplam alanı olup, c tarafsız eksen derinliği ise basınç 

bölgesindeki alanların momentleri alınarak aşağıdaki eşitlikten elde edilir:  

𝐴𝑡𝑥𝑐 = (𝑏𝐷𝑥
𝐷

2
) − (∑ 𝐴ℎ 𝑥𝑐′) + [(𝑚 − 1)𝐴𝑠𝑡𝑥𝑑]      (2) 

Çatlamamış durumdaki kiriş en kesitinin, tarafsız eksen civarındaki atalet momenti 𝐼𝑢𝑐𝑟 

bilinen geometriye bağlı olarak aşağıdaki eşitlikten hesaplanır: 

𝐼𝑢𝑐𝑟 =
𝑏𝐷3

12
+ 𝑏𝐷𝑥 (𝑐 −

𝐷

2
)

2

+ (𝑚 − 1)𝐴𝑠𝑡(𝑑 − 𝑐)2 − [
𝜋𝜙4

64
+ 𝐴ℎ(𝑐 − 𝑐′)2]  (3) 

Buna göre dairesel boşluklara sahip bir betonarme kiriş için teorik kırılma yükü, aşağıdaki 

eşitlikten hesaplanabilir:  

𝑀𝑐𝑟 =
𝑓𝑐𝑟𝑥𝐼𝑐𝑟

(𝐷−𝑐)
           (4) 
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Ayrıca kirişin kendi ağırlığının ihmal edilmesi durumunda Şekil 1’deki basit mesnetli kirişte 

de deneysel olarak ölçülebilen kırılma yükü de bilinen statik hesaplara göre aşağıdaki 

eşitlikten elde edilebilir: 

𝑀𝑐𝑟 =
𝑊𝑐𝑟

2
𝑥𝑎𝑣          (5) 

Betonarme kirişlerin ilk çatlama yükünün ve nihai eğilme dayanımının tahmin edilmesinde 

kabul edilen yaklaşımlar ele alındığında, daha önceki araştırmacıların deneysel çalışmalarına 

göre kiriş derinliği boyunca oluşan birim şekil değiştirme dağılımının doğrusal elastik olduğu 

varsayılmıştır (James, 1997; Fintel, 1986). Ortalama gerilme dağılımını basınç bölgesindeki 

beton blokta dikdörtgen benimseyen daha önceki araştırmacılar ve kabul görmüş uygulama 

yönetmelikleri, basınç blokunda kabul edilen ortalama basınç gerilmesinin maksimum basınç 

gerilmesinin 2/3 oranında alınabileceği savunulmuştur.  

Betonarme kirişin basınç bölgesinin maksimum yüklemeye kadar nihai birim şekil değiştirme 

miktarı betonun kalitesine bağlı olmakla birlikte, bu araştırmada da betonun maksimum birim 

şekil değiştirme miktarı kabul edilen betonun kalitesine göre 0,0035 olarak alınması haklı 

görülebilir. Dolayısıyla bu araştırmada, betonarme kirişlerin ön görülen en kesit boyutları ve 

etkin derinliği de tam-ölçekli olarak üretilmiştir. Whitney teorisine göre (McCormac ve 

Brown, 2014; Whitney 1942) bu araştırmada betonarme kiriş numuneleri tam ölçekli olarak 

tasarlanmıştır ve donatı alanı da kabul gören yönetmeliklere uygun olarak seçilmiştir.  

Deneysel Numunelerin Şekil ve Boyutları  

Deneysel çalışma kapsamında üretilen betonarme kiriş numunelerinin, şekil ve boyutları Şekil 

2’de gösterilmektedir. Çalışmanın deneysel tasarım kapsamında taşıyıcı betonarme kiriş 

numunelerinde çeşitli uygulama şartlarından dolayı bırakılması gereken boyuna boşlukların 

geleneksel tasarlanan betonarme kiriş davranışları ve dayanımlarına olan etkisinin kalitatif 

(nitelik) ve kantitatif (nicelik) olarak anlaşılması amacıyla bir dizi deneyin yapılması 

planlanmıştır. Tüm betonarme deneysel kiriş numuneleri, beton dökülmeden önce Murugesan 

ve Narayanan (2017) tarafından gerçekleştirilen deneysel çalışmada önerilen model esas 

alınarak, çekme bölgesinde, basınç bölgesinde ve tarafsız eksen sınırlarında boyuna dairesel 

boşlukların bırakılması için elektrik tellerinin içinden geçtiği plastik PVC borular bırakılmıştır 

(Tablo 1). Deneysel çalışma kapsamında geleneksel bilinen davranıştan farklı olarak boyuna 

doğrultuda dairesel boşluklara sahip betonarme kirişlerde davranışın, ön görülen boyuna 

dairesel boşlukların farklı konumlarına göre oldukça değişiklik göstermesi beklenmektedir. 

Bu kapsamda betonarme kirişlerin ilk çatlama yükü ile nihai eğilme yükünün ölçülmesi bu 

araştırmanın en önemli parametresidi.    
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Şekil 2. Üretilen deneysel numunelerin şekil ve boyutların şematik gösterimi 

 

Tablo 1. Üretilen deneysel numunelerin şekil ve boyutları 

Numune no 
PVC boru adedi ve 

çapı (mm) 

En-kesit boyutları 

(mmxmm) 

Numune uzunluğu 

(mm) 

Boyuna dairesel 

boşluk derinliği 

(𝒄′) (mm) 

A1 Referans 250x400 2600 Referans  

A2 5Ø10 250x400 2600 370 

A3 5Ø10 250x400 2600 200 

A4 5Ø10 250x400 2600 30 

 

Boyuna doğrultudaki boşlukların basınç bölgesinde veya tarafsız eksen sınırlarında 

bulunması, betonarme kirişlerin davranışlarında önemli bir farklılığa neden olmayabilir. 

Boyuna doğrultudaki dairesel boşlukların çekme bölgesinde konumlandırılması durumunda, 
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davranışın ilk çatlama yüküne kadar kısmen birincil rijitliğin bir miktar etkilenebileceği, 

çatlamadan sonra kesitin akmasına bağlı olarak nihai eğilme dayanımına kadar daha düşük 

taşıma yükü ile birlikte, ikincil rijitliğin (süneklik oranı) daha düşük enerji yutma kapasitesi 

sergilemesi beklenmektedir. 

Malzeme Özellikleri ve Karışım Oranları 

Betonarme kiriş numunelerinin üretimi TS 500 (2002) şartnamesine uygun olarak seçilen C20 

betonu piyasa şartlarında katkısız üretilen hazır beton olarak temin edilmiştir. Tüm deneysel 

numuneler için (referans numuneler de dâhil) en az 3 (üç) adet silindirik ve küp numuneler 

ayrıca alınmıştır ve tüm numuneler aynı şartlara sahip olarak kür edilmiştir. Kür işlemi 

sürecinde silindirik ve küp numunelerin 7 (yedi) günlük ve 28 (yirmi sekiz) günlük beton 

karakteristik basınç dayanımları ASTM C 39-01 (2001) standardına uygun olarak beton 

basınç testleri yapılarak elde edilmiştir. Deneysel kiriş numunelerin malzeme özellikleri 

Tablo 2’de özetlenmiştir.  

Tablo 2. Üretilen deneysel numunelerin malzeme özellikleri 

Numune no Su/çimento oranı 
7 günlük basınç 

dayanımı (MPa) 

28 günlük basınç 

dayanımı (MPa) 

A1 0.45 17.2 21.5 

A2 0.45 16.9 22.3 

A3 0.45 17.1 20.4 

A4 0.45 17.3 20.5 

 

Betonarme kiriş numunelerinde, geleneksel davranıştan farklı olarak kiriş kesitinin özellikle 

çekme bölgesinde yer alan boyuna doğrultudaki boşlukların hem birincil rijitlik ve hem de 

ikincil rijitlik bölgesinde azalan talep yükü ve enerji yutma kapasitesinden dolayı davranışın 

ayrı olarak analiz edilmesi gerekmektedir. Deneysel çalışma kapsamında 4 noktadan yükleme 

yapılacağından dolayı, yükleme sınırlarında oluşan eğilme momentleri sabittir. Çalışmada 

numuneler için kesme açıklığı ile etkili derinlik oranı sabit alındığından dolayı, eğilme ve 

kesme çatlakları yükleme sınırlarında meydana gelmiştir. Betonarme kirişlerin yük taşıma 

kapasiteleri açısından deneysel program kapsamında konumları değişen boyuna doğrultulu 

dairesel boşlukların her halükarda riskli olabileceği araştırılmıştır. Betonarme kirişlerin yük 

taşıma kapasiyeleri için birincil ve ikincil rijitlikler (süneklik oranı) ile enerji yutma 

kapasiteleri her bir numune için hesaplanmıştır.  

Deneysel çalışma kapsamında boyuna dairesel boşlukların taşıyıcı betonarme kirişlere yapısal 

etkisinin anlaşılabilmesi için betonarme kiriş numunelerde donatı çubukları TS 708, (2010) 

şartnamesine uygun olarak S420 2Ø12/100 ebadında askı donatı çubuğu ile 4Ø16/100 

ebadında çekme donatı çubukları kullanılmıştır. Donatı çubukları için yapılan donatı çekme 

testleri ile malzeme mekanik özelliklerini sağlıklı bir şekilde yansıtan gerilme-birim şekil 

değiştirme ilişkileri elde edilmiştir. Tablo 3’de elde edilen mekanik özellikler sayesinde 
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donatı çubuklarının akma ve kopma dayanımları ile akma ve kopma dayanımlarına karşılık 

gelen birim şekil değiştirmeler özetlenmiştir.   

Tablo 3. Donatı mekanik özellikleri 

Donatı no 
Akma dayanımı 

(MPa) 

Kopma 

dayanımı (MPa) 

Akmadaki birim 

şekil değiştirme 

(mm/mm) 

Kopmadaki 

birim şekil 

değiştirme 

(mm/mm) 

Elastisite 

modülü 

(MPa) 

Ø18 445 585 0.0022 0.0112 2x105 

Ø12 470 590 0.0023 0.0243 2x105 

Ø8 510 610 0.0026 0.0355 2x105 

 

Beton Karışımı, Dökümü ve Kürlenmesi 

Deneysel betonarme kiriş numuneleri için piyasa şartlarından temin edilen C20 katkısız hazır 

beton kullanılmıştır. Kalıplar, minimum 13 mm kalınlıkta eğilmez özelliğe sahip bir kontrplak 

kullanılarak yapılmış olup, kalıba hiçbir şekilde suyun girmemesi için birkaç kat su yalıtımı 

ile kaplanmıştır. Hem betonarme kiriş numuneleri ve hem de silindir ve küp numunelerin 

kalıpları, numunelerin kalıplarından bozulmadan çıkarılabilmesi için yağlanmıştır. Ayrıca 

hem betonarme kiriş numuneleri, hem de silindir/küp numunelerin iyice sıkıştırılması için 

yeterli vibratör işlemi uygulanmıştır. Beton dökümü sonrasında, hemen başlayan hidratasyon 

süreci açısından mevsimsel şartlar da dikkate alınarak betonarme kiriş numuneleri ve 

silindir/küp numuneler yeterince nemlendirilmiş polietilen çarşaflar ile kaplanmıştır. Sonraki 

28 günlük kür sürecinde için de polietilen çarşafların nemlendirilmesi işlemi sulanmak 

suretiyle devam ettirilmiştir. Kürleme sırası ve sonrasında gerek betonarme kiriş numuneler 

ve gerekse silindir/küp numuneler için, kalıpların açılması ve deneysel numunelerin 

çıkarılması işleminde literatürde kabul gören şartlar (ACAR, 2004) uygulanmıştır. 

Deneysel Kurulum 

Araştırmanın amacı doğrultusunda tasarlanan deneysel kurulum Şekil 3’de şematik olarak 

gösterilmektedir. Yükleme, betonarme kiriş numunesinin üst yüzeyinin ortasında 2 noktadan 

olmak üzere eksenel eğilme yükü (monotonik) olarak uygulanmıştır. Bir noktadan uygulanan 

yükleme çelik bir plaka aparatına kaynaklanmış 2 (iki) adet çelik silindir profil sayesinde 2 

(iki) eşit noktaya dağıtılması planlanmıştır. Böylece numunelerin mesnetleri de dâhil olmak 

üzere, yükleme 4 (dört) noktadan yapılarak, tüm numunelerde aderans ve eğilme çatlaklarının 

oluşması amacına bağlı olarak, bu iki noktaların arasında oluşacak eğilme momentlerinin 

sabit olması sağlanmıştır.  

Betonarme taşıyıcı elemanların birincil ve ikincil davranışlarının (ilk çatlama yükü ve eğilme 

göçmesi modu) yansıtılabilmesi açısından, yük-deplasman ilişkilerinin ölçülebilmesi için, 

betonarme kiriş numunelerinin merkezi (orta noktası) alt yüzeyine, yükleme doğrultusu ile 

aynı hizada olacak şekilde, 1 (bir) adet 100 mm'lik doğrusal değişken yer değiştirme ölçer 
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(LVDT) yerleştirilmiştir. Tek bir noktadan yapılacak eksenel basınç (monotonik yükleme) 

testlerinde 1 (bir) adet 60 ton (600 kN) kapasiteli hidrolik silindir ile hidrolik silindirin ön 

yüzeyine vidalı 1 (bir) adet olan 60 ton (600 kN) kapasiteli yükleme hücresi kullanılmıştır. 

 
Şekil 3. Deneysel kurulum şematik gösterimi 

Geliştirilen deneysel tasarım kapsamında betonarme kiriş numunelerindeki boyuna dairesel 

boşluklar çekme bölgesi, basınç bölgesi ve tarafzız eksen bölgelerinde konumlandırılmıştır. 

Monotonik yükleme sistemine bağlı olarak eş-zamanlı ölçülen yük-deplasman ilişkisine bağlı 

olarak, elastik ve elastik ötesi davranışlar, yük taşıma kapasitesi parametresine bağlı olarak 

analiz edilmiştir. Böylece geliştirilen deneysel tasarım kapsamında her bir deneysel numune 

için boyuna dairesel boşlukların değişen davranışa olan etkisinin daha sağlıklı bir şekilde 

tahmin edilmesi sağlanmış olacaktır. Deneysel kurulum için betonarme kiriş numunelerine 

yerleştirilen tüm ölçüm cihazları bir veri toplama sistemi (data-acquisition system) ile eş-

zamanlı olarak ölçülerek bilgisayara kaydedilmiştir.  

ARAŞTIRMA BULGULARI  

Çalışma kapsamında eğilme davranışının boyuna doğrultuda dairesel boşluklar üzerindeki 

etkisinin daha sağlıklı bir şekilde anlaşılabilmesi için boyuna ve enine donatı oranları ve 

kesme açıklığı ile etkili derinlik oranının sabit tutulan, dairesel boşlukların ise çekme, basınç 

ve tarafsız eksen seviyesinde değişken kabul edilerek üretilen 4 adet tam-ölçekli betonarme 

kiriş numuneleri dört noktadan eksenel eğilme testine maruz bırakılmıştır. Tam-ölçekli 

betonarme kirişlerden birisi referans numune (A1) olarak üretilmiştir. Kalan 3 adet kiriş 

numuneler ise dairesel boşlukları çekme (A2), tarafsız eksen (A3) ve basınç (A4) bölgesinde 

oluşturulmuştur. Deneysel çalışmada eksenel eğilme yükü her bir betonarme kiriş numunesine 
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dört noktadan olacak şekilde orta noktasından etki ettirilmiştir ve yükleme monotonik olarak 

betonarme kiriş numunesi göçme moduna ulaşıncaya kadar devam ettirilmiştir. Betonarme 

kirişlerde dairesel kesitli boşlukların betonarme taşıyıcı eleman davranışına etkisi yapısal ve 

gözlemsel olarak analiz edilmiştir.  

Yük-Deplasman İlşkisi 

Çalışma kapsamında boyuna doğrultuda herhangi bir boşluk bulunmayan referans betonarme 

kiriş numunesinin 4 noktadan yapılan eksenel eğilme testi sonucunda ölçülen yük-deplasman 

ilişkisi Şekil 4’de gösterilmiştir. Tüm betonarme kirişler, geleneksel teorik betonarme en kesit 

hesaplarına göre maksimum 118,00 kN.m büyüklüğünde bir moment kapasitesini karşılamak 

üzere tasarlanmıştır. Şekil 4’den görüleceği üzere referans numunesinin taşıdığı maksimum 

yük 121,52 kN’dur. Referans numunesinin ilk çatlama yükü (veya akma yükü) 0,0147 m yer 

değiştirme seviyesinde 108,05 kN olarak ölçülmüştür. Göçme moduna karşılık gelen nihai 

yük ise 0,172 m yer değiştirme seviyesinde 99,17 kN olarak ölçülmüştür. Ölçülen değerlere 

göre referans numunesinin elastik bölgedeki başlangıç (birincil) rijitliği 7305,03 kN/m ve 

elastik ötesi bölgedeki süneklik (ikincil rijitlik) oranı ise 11,65 m/m olarak hesap edilmiştir.  

 
Şekil 4. Referans numunenin yük-deplasman ilişkisi 

Boyuna doğrultuda dairesel boşluklara sahip olan betonarme kirişlerin çatlama yükü ile nihai 

eğilme dayanımının tahmin edilmesi için teorik geleneksel betonarme hesaplara dayanarak 

Murugesan ve Narayanan (2017) tarafından geliştirilen eşitlikler için mevcut deneysel çalışma 

kapsamını da ilgilendiren üç durum ele alınmıştır. Bu durumlar sırası ile dairesel kesitli 

boşlukların çekme bölgesinde, tarafsız eksen bölgesinde ve basınç bölgesinde bulunması ile 

tarif edilmiştir. A1 referans kiriş numunesi sonuçları ile birlikte A2 olarak isimlendirilen ve 

dairesel kesitli boşlukları çekme bölgesinde yer alan betonarme kiriş numunesinin eksenel 

eğilme testi sonucunda ölçülen yük-deplasman ilşkisi Şekil 5’de ve teorik hesaplanan nihai 

eğilme dayanımı (𝑊𝑢) hesapları için şematik gösterim Şekil 6’da gösterilmiştir.  
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Şekil 5. A1 ve A2 numunelerinin yük-deplasman ilişkisi 

 
Şekil 6. Çekme bölgesinde dairesel boşluklu kiriş en kesiti 

Şekil 5’de deneysel olarak ölçülen ve Şekil 6 referans alınarak hesaplanan nihai eğilme 

dayanımı için iyi bir ilişki elde edilmiştir. Şekil 5’den görüleceği üzere A2 kiriş numunesinin 

taşıdığı maksimum yük 109,59 kN’dur. Çekme bölgesinde dairesel boşluklu kiriş 

numunesinin ilk çatlama yükü (veya akma yükü) 0.022 m yer değiştirme seviyesinde 104,38 

kN olarak ölçülmüştür. Göçme moduna karşılık gelen nihai yük ise 0.074 m yer değiştirme 

seviyesinde 106,50 kN olarak ölçülmüştür. Ölçülen değerlere göre referans numunesinin 

elastik bölgedeki başlangıç (birincil) rijitliği 4684,75 kN/m ve elastik ötesi bölgedeki süneklik 

(ikincil rijitlik) oranı ise 3.34 m/m olarak hesap edilmiştir. 

Şekil 6 referans alınarak çekme bölgesinde dairesel boşluklu betonarme kiriş numunesinin 

nihai eğilme dayanımı hesaplanabilir. Buna göre çekme dayanımı ile basınç bloku dayanımı 

arasındaki ilişki ile basınç blokunda kabul edilen ortalama basınç gerilmesinin maksimum 

basınç gerilmesinin 2/3 oranında alınabileceği kabulüne göre betonarme hesaplar aşağıdaki 

gibi yapılabilir: 

Dairesel 

boşluklar 
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𝐶𝑢 = 𝑇𝑢           (6) 

Eşitilk 6 en kesit gerilmeleri açısından ifade edilirse 𝑎 beton blok derinliği aşağıdaki gibi 

ifade edilir: 

2

3
𝜎𝑐𝑢𝑥𝑏𝑥𝑎 = 𝐴𝑠𝑡𝑥𝑓𝑦          (7) 

𝑎 =
2

3

𝐴𝑠𝑡𝑥𝑓𝑦

𝜎𝑐𝑢𝑥𝑏
           (8) 

En kesit için nihai eğilme dayanımının büyüklüğü aşağıdaki eşitlik ile elde edilebilir: 

𝑀𝑢 = 𝑇𝑢𝑥𝑘𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡 𝑘𝑜𝑙𝑢         (9) 

𝑊𝑢𝑥𝑎𝑣

2
= 𝐴𝑠𝑡𝑥𝑓𝑦 (𝑑 −

3

4

𝐴𝑠𝑡𝑥𝑓𝑦

𝜎𝑐𝑢𝑥𝑏
)        (10) 

Eşitlik 10’da nihai eğilme dayanımı parametresi yalnız bırakılırsa eşitlik aşağıdaki gibi 

düzenlenmiş olur. 

𝑊𝑢 =
2

𝑎𝑣
𝑥𝐴𝑠𝑡𝑥𝑓𝑦 (𝑑 −

3

4

𝐴𝑠𝑡𝑥𝑓𝑦

𝜎𝑐𝑢𝑥𝑏
)        (11) 

A1 referans kiriş numunesi ve A2 boşluklu kiriş numunesi sonuçları ile birlikte A3 olarak 

isimlendirilen ve dairesel kesitli boşlukları tarafsız eksen bölgesinde yer alan betonarme kiriş 

numunesinin eksenel eğilme testi sonucunda ölçülen yük-deplasman ilşkisi Şekil 7’de ve 

teorik hesaplanan nihai eğilme dayanımı (𝑊𝑢) hesapları için şematik gösterim Şekil 8’de 

gösterilmiştir. Şekil 7’de deneysel olarak ölçülen ve Şekil 8 referans alınarak hesaplanan 

nihai eğilme dayanımı için iyi bir ilişki elde edilmiştir. 

Şekil 7’den görüleceği üzere A3 kiriş numunesinin taşıdığı maksimum yük 115,71 kN’dur. 

Tarafsız eksen bölgesinde dairesel boşluklu kiriş numunesinin ilk çatlama yükü (veya akma 

yükü) 0.015 m yer değiştirme seviyesinde 104,92 kN olarak ölçülmüştür. Göçme moduna 

karşılık gelen nihai yük ise 0.141 m yer değiştirme seviyesinde 103,71 kN olarak ölçülmüştür. 

Ölçülen değerlere göre referans numunesinin elastik bölgedeki başlangıç (birincil) rijitliği 

6707,98 kN/m ve elastik ötesi bölgedeki süneklik (ikincil rijitlik) oranı ise 9.05 m/m olarak 

hesap edilmiştir. 

Şekil 8’deki en kesit referans alınarak tarafsız eksen bölgesinde dairesel boşluklu betonarme 

kiriş numunesinin nihai eğilme dayanımı hesaplanabilir. Buna göre dairesel boşlukların eksen 

derinliği ve tarafsız eksende oluşan basınç bloğu ile basınç blokunda kabul edilen ortalama 

basınç gerilmesinin maksimum basınç gerilmesinin 2/3 oranında alınabileceği kabulüne göre 

betonarme hesaplar aşağıdaki gibi yapılabilir:  

𝑐′ − 𝑎 = 𝑞           (12)  

𝑦 =
𝑏′

2
− 𝑞           (13) 

𝐴ℎ
′ = 𝑏′𝑥𝑦           (14) 
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𝑏′ = √
𝜋𝜙2

4
           (15) 

Burada 𝑞; dairesel boşlukların eksen derinliği ile beton basınç blok derinliği arasındaki fark, 

𝑏′; dairesel boşlukların asal eksende oluşturduğu negatif basınç blok genişliği, 𝐴ℎ
′ ; dairesel 

boşlukların asal eksende oluşturduğu alan,  

 
Şekil 7. A1, A2 ve A3 numunelerinin yük-deplasman ilişkisi 

 
Şekil 8. Tarafsız eksen bölgesinde dairesel boşluklu kiriş en kesiti 

(𝐶𝑢1 − 𝐶𝑢2) = 𝑇𝑢          (16) 

Eşitilk 16 en kesit gerilmeleri açısından ifade edilirse aşağıdaki gibi bir ifade edilir: 

(
2

3
𝜎𝑐𝑢𝑥𝑏𝑥𝑎) − (

2

3
𝜎𝑐𝑢𝑥𝐴ℎ

′ ) = 𝐴𝑠𝑡𝑥𝑓𝑦       (17) 

Denklem 12 - 17 kullanılarak basınç bloğu derinliği bulunabilir. Hesap edilen çekme 

kuvvetinin tarafsız eksene göre moment alınması ile eğilme dayanımının büyüklüğü aşağıdaki 

eşitlik ile elde edilebilir: 
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𝑀𝑢 = [𝐶𝑢1𝑥 (𝑑 −
𝑎

2
)] − [𝐶𝑢2𝑥 (𝑑 − 𝑎 +

𝑦

2
)]       (18) 

𝑀𝑢 = [
2

3
𝜎𝑐𝑢𝑥𝑏𝑥𝑎𝑥 (𝑑 −

𝑎

2
)] − [

2

3
𝜎𝑐𝑢𝑥𝐴ℎ

′ 𝑥 (𝑑 − 𝑎 +
𝑦

2
)]     (19) 

Elde edilen nihai eğilme momentine eşit olarak, nihai yükün değeri ise aşağıdaki gibi 

belirlenebilir: 

𝑊𝑢

2
𝑥𝑎𝑣 = [

2

3
𝜎𝑐𝑢𝑥𝑏𝑥𝑎𝑥 (𝑑 −

𝑎

2
)] − [

2

3
𝜎𝑐𝑢𝑥𝐴ℎ

′ 𝑥 (𝑑 − 𝑎 +
𝑦

2
)]    (20) 

Eşitlik 20’de nihai eğilme dayanımı parametresi yalnız bırakılırsa eşitlik aşağıdaki gibi 

düzenlenmiş olur. 

𝑊𝑢 =
2

𝑎𝑣
𝑥 [

2

3
𝜎𝑐𝑢𝑥𝑏𝑥𝑎𝑥 (𝑑 −

𝑎

2
)] − [

2

3
𝜎𝑐𝑢𝑥𝐴ℎ

′ 𝑥 (𝑑 − 𝑎 +
𝑦

2
)]    (21) 

 
Şekil 9. A1, A2, A3 ve A4 numunelerinin yük-deplasman ilişkisi 

 
Şekil 10. Basınç bölgesinde dairesel boşluklu kiriş en kesiti 

A1 referans kiriş numunesi ile A2 ve A3 boşluklu kiriş numunesi sonuçları ile birlikte A4 

olarak isimlendirilen ve dairesel kesitli boşlukları basınç bölgesinde yer alan betonarme kiriş 
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numunesinin eksenel eğilme testi sonucunda ölçülen yük-deplasman ilşkisi Şekil 9’da ve 

teorik hesaplanan nihai eğilme dayanımı (𝑊𝑢) hesapları için şematik gösterim Şekil 10’da 

gösterilmiştir. Şekil 9’da deneysel olarak ölçülen ve Şekil 10 referans alınarak hesaplanan 

nihai eğilme dayanımı için iyi bir ilişki elde edilmiştir. 

Şekil 9’dan görüleceği üzere A4 kiriş numunesinin taşıdığı maksimum yük 118,37 kN’dur. 

Basınç bölgesinde dairesel boşluklu kiriş numunesinin ilk çatlama yükü (veya akma yükü) 

0.016 m yer değiştirme seviyesinde 109,95 kN olarak ölçülmüştür. Göçme moduna karşılık 

gelen nihai yük ise 0.142 m yer değiştirme seviyesinde 85,17 kN olarak ölçülmüştür. Ölçülen 

değerlere göre referans numunesinin elastik bölgedeki başlangıç (birincil) rijitliği 6734,14 

kN/m ve elastik ötesi bölgedeki süneklik (ikincil rijitlik) oranı ise 8.70 m/m olarak hesap 

edilmiştir. 

Şekil 10’daki en kesit referans alınarak basınç bölgesinde dairesel boşluklu betonarme kiriş 

numunesinin nihai eğilme dayanımı hesaplanabilir. Buna göre çekme gerilmesi ile basınç 

bloku dayanımı arasındaki ilişki ve basınç bloğunda kabul edilen basınç gerilmesinin 

maksimum basınç gerilmesinin 2/3 oranında alınabileceği kabulüne göre betonarme hesaplar 

aşağıdaki gibi yapılabilir:  

(𝐶𝑢1 − 𝐶𝑢2) = 𝑇𝑢          (22) 

Eşitilk 22 en kesit gerilmeleri açısından ifade edilirse 𝑎 beton blok derinliği aşağıdaki gibi 

ifade edilir: 

(
2

3
𝜎𝑐𝑢𝑥𝑏𝑥𝑎) − (

2

3
𝜎𝑐𝑢𝑥𝐴ℎ) = 𝐴𝑠𝑡𝑥𝑓𝑦       (23) 

En kesit için nihai eğilme dayanımının büyüklüğü aşağıdaki eşitlik ile elde edilebilir: 

𝑀𝑢 = [𝐶𝑢1𝑥 (𝑑 −
𝑎

2
)] − [𝐶𝑢2𝑥(𝑑 − 𝑐′)]       (24) 

𝑀𝑢 = [
2

3
𝜎𝑐𝑢𝑥𝑏𝑥𝑎𝑥 (𝑑 −

𝑎

2
)] − [

2

3
𝜎𝑐𝑢𝑥𝐴ℎ𝑥(𝑑 − 𝑐′)]     (25) 

Elde edilen nihai eğilme momentine eşit olarak, nihai yükün değeri ise aşağıdaki gibi 

belirlenebilir: 

𝑊𝑢 =
2

𝑎𝑣
𝑥 [

2

3
𝜎𝑐𝑢𝑥𝑏𝑥𝑎𝑥 (𝑑 −

𝑎

2
)] − [

2

3
𝜎𝑐𝑢𝑥𝐴ℎ𝑥(𝑑 − 𝑐′)]     (26) 

Gözlemsel Analiz 

Araştırma kapsamında boyuna doğrultuda dairesel kesitli boşlukların tam-ölçekli betonarme 

kirişlerin davranış ve dayanıma etkisi gözlemsel olarak da analiz edilmiştir. Üretilen deneysel 

numunelerde sınır şartları basit kiriş kabulüne (sınır şartları olarak mesnetlerden birisi sabit 

iken diğer mesnet hareketli olarak kabul edilmektedir) göre yapılmıştır. Dolayısı ile deneysel 

betonarme kirişlerde sabit mesnet bölgesinde yalnızca dönme hareketi meydana gelirken 

hareketli mesnet bölgesinde ise hem dönme hareketi ve hem de yatay doğrultuda yer 

değiştirme hareketi meydana gelmektedir. 
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Şekil 11. Referans deneysel kiriş numunesinin göçme modu  

Şekil 11, 12, 13 ve 14’de eksenel eğilme testi sonucunda sırasıyla referans numune ile çekme 

bölgesinde, tarafsız eksen bölgesinde ve basınç bölgesinde boyuna doğrultuda dairesel kesitli 

boşluklu kiriş numunelerine ait göçme modları gösterilmiştir. Deneysel çalışmada yükleme 

programı dört noktadan (bkz. Şekil 11-14) yapılmış olup, boyuna doğrultuda dairesel kesitli 

boşlukların çekme bölgesinde bulunan betonarme kiriş numunesi hariç olmak üzere, diğer 

tüm deneysel kiriş numunelerinde, yükün uygulandığı yüzeylerde, betonun maksimum birim 

şekil değiştirme miktarı aşıldığı için betonarme kiriş numunelerinin basınç bölgesinde 

ezilmeler gerçekleşmiştir. Şekil 12’de görüldüğü üzere deneysel kiriş numunesinde beton pas-

payının ezilmemesinin nedeni, betonun maksimum birim şekil değiştirme miktarının (ε=0.035 

mm/ mm) aşılmamasının yanında, deneysel numunenin yeterli rijitlik ve yeterli sünekliğe 

sahip olmamasına bağlı olarak, diğer deneysel numunelerde olduğu gibi yeterli eğilme 

davranışını sergileyememesi olarak açıklanmaktadır. Deneysel betonarme kiriş numunesi üst 

yüzeyinden uygulanan eksenel eğilme yükünün en kısa yoldan mesnetlere iletilebilmesi 

kabulüne göre bilinen eğilme davranışı, boyuna doğrultuda dairesel kesitli boşlukların çekme 

bölgesinde bulunan betonarme kiriş numunesi hariç olmak üzere, diğer tüm numuneler için 

oluşmuştur.  

Eksenel eğilme yükünün mesnetlere iletilmesi sırasında, artan monotonik yüklemeye bağlı 

olarak, boyuna doğrultuda dairesel kesitli boşlukların çekme bölgesinde bulunan betonarme 

kiriş numunesi hariç olmak üzere, diğer tüm deneysel numunelerde eğilme çatlakları ortaya 

çıkmıştır ve gelişmiştir. Şekil 12’den de görüldüğü üzere, boyuna doğrultuda dairesel kesitli 

boşlukların çekme bölgesinde bulunan betonarme kiriş numunesi gevrek bir formasyonuna 

sahip olarak, monotonik eksenel eğilme yükünün etkisi ile basınç bölgesinde çekme çatlakları 

ve çekme bölgesinde ise aderans çatlakları oluşmuştur.  

A1 

Yükleme sınırı 

Beton pas payı ezilmesi 

Eğilme çatlakları 

Mesnet bölgelerinde pas-payı ezilme yok 

M M 



       2020 

GAZİANTEP 
4. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-

FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 
 

3 - 5 Nisan 2020              TAM METİN KİTABI               www.gapzirvesi.org   30 

 
Şekil 12. Çekme bölgesinde boşluklu deneysel kiriş numunesinin göçme modu 

 
Şekil 13. Tarafsız eksen bölgesinde boşluklu deneysel kiriş numunesinin göçme modu 

A2 

A3 

Yükleme sınırı 

Yükleme sınırı 

Beton pas payı ezilmesi yok 

Beton pas payı ezilmesi 

Eğilme çatlakları 

Çekme çatlakları 

Aderans çatlakları 

Mesnet bölgelerinde pas-payı ezilme yok 

Mesnet bölgelerinde pas-payı ezilme 

M M 

M M 
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Şekil 14. Basınç bölgesinde boşluklu deneysel kiriş numunesinin göçme modu 

Şekil 12’de, boyuna doğrultudaki dairesel kesitli boşlukların çekme bölgesinde bulunduğu 

betonarme kiriş numunesinde ortaya çıkan çekme çatlağının gelişerek mesnet bölgesine doğru 

aderans çatlağı formunu alması ile birlikte, diğer tüm deneysel numunelerde gözlemlenmeyen 

mesnet bölgesinde pas-payı ezilmesi davranışı tespit edilmiştir. Deneysel ölçümlere 

dayanarak, boyuna doğrultudaki dairesel boşlukları çekme bölgesinde bulunan betonarme 

kiriş numunesinde, referans numunesine göre hesap edilen başlangıç (birincil rijitlik bölgesi) 

rijitliğinde yaklaşık % 36 oarnında, süneklik (ikincil rijitlik bölgesi) oranında ortalama % 71 

ve eğilme davranışı açısından göçme moduna kadar olan enerji yutma kapasitesinde ise 

ortalama % 58 oranında azalmalar meydana gelmiştir. Şekil 13 ve Şekil 14’den görüldüğü 

üzere, boyuna doğrultudaki dairesel kesitli boşlukların tarafsız eksen ve basınç bölgesinde 

bulunan betonarme kiriş numuneleri, referans numunesi ile karşılaştırıldığında, gözlemsel 

analiz sonucunda, başlangıç (birincil rijitlik bölgesi) rijitliği, süneklik (ikincil rijitlik bölgesi) 

oranı ve eğilme davranışı açısından göçme moduna kadar olan enerji yutma kapasitesinde 

çeşitli azalmaların söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Ölçülen deneysel verilerden, referans 

numunesine göre hesap edilen başlangıç başlangıç (birincil rijitlik bölgesi) rijitliğindeki 

azalma, her iki boyuna doğrultudaki dairesel kesitli boşlukların tarafsız eksen ve basınç 

bölgesinde bulunan betonarme kiriş numunelerinde % 8,0 oranında özdeş elde edilmiştir.  

Benzer şekilde, süneklik (ikincil rijitlik bölgesi) oranındaki azalma da her iki betonarme kiriş 

numunelerinde, sırasıyla % 22,0 ve % 25,0 oranında yakın elde edilmiştir. Ancak enerji 

yutma kapasitesindeki azalma, betonarme kiriş numunelerinde, sırasıyla % 10,0 ve % 25,0 

A4 

Yükleme sınırı 

Beton pas payı ezilmesi 

Eğilme çatlakları 

Mesnet bölgelerinde pas-payı ezilme yok 

M M 
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oranında bulunmuştur. Bu durumda uygulamada kullanılması zorunlu olan elektrik tellerinin 

içinden geçtiği PVC (plastik) boruların oluşturduğu boyuna doğrultudaki dairesel kesitli 

boşlukların, betonarme taşıyıcı elemanlarda yeterli rijitlik ve/veya yeterli süneklik şartlarının 

yapısal açıdan süreksizlik oluşturmaması için mümkün olduğunca tarafsız eksenden 

geçirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.  

SONUÇLAR VE ÖNERİLER  

Bu çalışmada betonarme kirişler içerisinden geçmekte olan koruma borularının, betonarme 

kirişlerin eğilme dayanımına etkisinin daha sağlıklı bir şekilde anlaşılması için boyuna 

doğrultuda dairesel kesitli boşlukların çekme, basınç ve tarafsız eksen seviyesinde değişen 

tam-ölçekli betonarme kiriş numuneleri dört noktadan monotonik eksenel eğilme testine 

maruz bırakılmıştır. Boyuna doğrultuda dairesel kesitli boşluklu ve tam-ölçekli betonarme 

kirişler üzerinde yürütülen deneysel çalışmadan ölçülen veya hesap edilen deneysel verilerden 

aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

Yürütülen deneysel araştırma kapsamında boyuna doğrultuda dairesel boşluklu betonarme 

kiriş elemanların eğilme davranışı için ilave yeni veriler elde edilmiş olup, Murugesan ve 

Narayanan (2017) tarafından gerçekleştirilen deneysel çalışmada elde edilen sonuçlar ve bu 

sonuçlara bağlı olarak önerilen modeller doğrulanmıştır. Bu araştırmada, betonarme taşıyıcı 

elemanlarda hem yeterli rijitlik ve hem de yeterli süneklik şartlarının yapısal açıdan herhangi 

bir süreksizlik oluşturmaması için uygulamada çeşitli nedenlerden dolayı kullanılması zorunlu 

olan elektrik tellerinin içinden geçtiği PVC (plastik) boruların oluşturduğu boyuna 

doğrultudaki dairesel kesitli boşlukların mümkün olduğunca tarafsız eksenden geçirilmesi 

gerektiği savunulmaktadır. Boyuna doğrultudaki dairesel kesitli boşlukların özellikle çekme 

bölgesinden geçirilmesinin, geleneksel teorik betonarme en kesit hesaplarına göre eğilme 

hâkimli olarak tasarlanan betonarme bir elemanın bu karakteristiğini tamamen kayıp etmesine 

ve başlangıç (birincil rijitlik bölgesi) rijitliği, süneklik (ikincil rijitlik bölgesi) oranı ve eğilme 

davranışı açısından göçme moduna kadar olan enerji yutma kapasitesi gibi yapısal 

özelliklerinin ise oldukça farklı bir oranda azalmasına neden olduğu sonucuna varılmıştır. 

Boyuna doğrultudaki dairesel kesitli boşlukların betonarme kiriş elemanının basınç 

bölgesinden geçirilmesi durumunda, başlangıç (birincil rijitlik bölgesi) rijitliği, süneklik 

(ikincil rijitlik bölgesi) oranındaki azalma tarafsız eksen bölgesinde boyuna doğrultuda 

dairesel boşluklu betonarme kiriş numunesi ile kıyaslandığında, aynı seviyede kalabilme 

ihtimalinden dolayı makul kabul edilebilir. Ancak enerji yutma kapasitesindeki azalmanın 

göçme moduna kadar olan eğilme davranışını yapısal olarak olumsuz yönde etkilediği için 

genel olarak boyuna doğrultudaki dairesel kesitli boşlukların, betonarme kiriş elemanının 

basınç bölgesinden de geçirilmemesi gerektiği savunulmaktadır.  

Bu çalışmanın ileride yapılacak olan araştırmalara ışık tutması için kısıtlı yönleri ile birlikte 

ön görülen öneriler ise aşağıda özetlenmiştir. 

Yürütülen deneysel çalışmada boyuna doğrultudaki dairesel kesitli boşluklar betonarme kiriş 

elemanının en-kesitine göre tasarlanırken boşluk derinliği açısından sınırlı sayıda tutulmuştur 



       2020 

GAZİANTEP 
4. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-

FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 
 

3 - 5 Nisan 2020              TAM METİN KİTABI               www.gapzirvesi.org   33 

ve boşluklar en-kesit içerisinde simetrik veya düzenli bir şekilde oluşturulmuştur. Bu konuda 

daha sağlıklı tartışmaların yapılabilmesi için boyuna doğrultuda dairesel boşluklu betonarme 

kiriş numunesi sayısının boşluk derinliğine bağlı olarak artırılması ve boşlukların rastgele 

veyadüzensiz olarak yerleştirildiği şartlarının da göz önüne alınması gerektiği önerilmektedir. 

Ayrıca, boyuna doğrultudaki dairesel kesitli boşlukların çekme bölgesinde olması durumunda, 

betonarme kiriş elemanında oluşan ve gelişen aderans çatlakları bu araştırma kapsamında 

yalnızca gözlemsel analiz olarak incelenmiştir. Bu konuda daha kapsamlı bir tartışmanın 

yapılabilmesi için ileriki çalışmalarda betonarme kiriş elemanlarında aderans gerilmesi ile 

donatı kayması arasındaki ilişkinin de deneysel olarak ölçülmesi öğütlenmektedir. 
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ÖZET 

Yapılar tasarlanırken bazı durumlarda betonarme yapı elemanı içerisindeki boyuna donatılar 

belirli uzunlukta üst üste eklenerek yapılır. Buradaki üst üste eklenen donatıların ek 

uzunluğuna ilave bindirme boyu denir. Şartnamelerde uygulamada genellikle kolonlar için 

daha yaygın olmasına rağmen, bindirme boyunun betonarme kirişlerde de yapılması gerekli 

olabilmektedir. Kapsamlı yürütülen literatür çalışmasına göre Amerika Beton Enstitüsü (ACI) 

şartnamesinde betonarme kolonlar için uygulanan ilave bindirme boyunun benzer şartlarla 

betonarme kirişler için de kullanılıp kullanılmayacağı konusunda yeterli çalışmalar 

bulunmamaktadır. Uygulamada ilave bindirme boyu uzunluğunun ve tasarımının sağlıklı bir 

şekilde yapılması, özellikle yapının dayanım ve yük taşıma kapasitesi gibi mekanik özellikleri 

açısından oldukça önemlidir. Bindirme boyunun yetersiz olması durumunda gerilmeler donatı 

uçlarında yoğunlaşır ve bu durum şiddetli bir sarsıntı durumunda yapıda erken göçme gibi 

ciddi sorunlara neden olabilir. Betonarme taşıyıcı elemanlara poli-propilen fiber katkılar ilave 

edildiğinde yapının mekanik özellikleri iyileştirilerek bindirme boyu uzunluğu optimize 

edilebilir. Poli-propilen fiber katkılar günümüzde dayanım ve dayanıklılığı yüksek, mekanik 

özellikleri iyi olan daha güçlü bir yapı elde etmek amacıyla kullanılmaktadır.  

Bu çalışmada farklı hacim oranlarında poli-propilen fiber katkısının betonarme kirişlerdeki 

bindirme boyu üzerine etkisi çalışılmıştır. Çalışma kapsamında, % 0.0, % 0.5 ve % 1.0 olmak 

üzere 3 farklı poli-propilen fiber katkı oranına ve 60,0; 53,0; 30,0; 20,0 ve 5,0 cm olmak 

üzere 5 farklı bindirme boyuna sahip toplam 11 adet betonarme kirişi eksenel yükleme 

deneylerine tabi tutulmuştur. Deneysel programda öncelikli olarak betonarme kirişler mevcut 

literatürde kabul görmüş modelde minimum teorik bindirme boyuna göre tasarlanmıştır. 

Ardından betonarme kirişleri 3 ana gruba ayrılarak bindirme boyları 3 farklı poli-propilen 

katkı oranına göre azaltılmıştır. Deneysel program kapsamında deneye tabi tutulan her bir 

betonarme kirişi için ve eş zamanlı olarak yük-deplasman ilişkileri ölçülmüş, her bir deney 

numunesi için birincil ve ikincil rijitlikler (süneklik oranı) ile enerji yutma kapasiteleri hesap 

edilmiş ve göçme modları elde edilmiştir. Poli-propilen fiber katkılı betonarme kirişlerde 
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uygulanabilirlik, işlenebilirlik ve fabrikasyon açısından, ilave bindirme boyunun mevcut 

literatürde önerilen modele göre belirli orandlarda azaltılabileceğinin daha olumlu sonuçlar 

doğurduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Betonarme kiriş, Bindirme boyu, Dayanım, Poli-propilen fiber. 

 

ABSTRACT 

In some cases, longitudinal reinforcements within the reinforced concrete structural element 

are made by adding an overlap length over each other for designing structures. The additional 

length of the overlapping reinforcements is called the overlap length. Although in practice the 

Codes are generally more common for columns, the overlap length may also need to be made 

in reinforced concrete beams. According to the comprehensive literature labor, in American 

Concrete Institute (ACI) Codes, there are not enough studies on whether the overlap lengths 

applied for reinforce concrete columns can be used for reinforce concrete beams with 

analogous conditions. In practice, for designing and/or performing the overlap length in a 

salubrious way is very important in terms of the structure of mechanical properties such as 

strength and load bearing capacity.  In the case of inadequate overlap length, the stresses 

concentrate on the ends of the reinforcement bars and in case of a severe impact it can cause 

serious problems such as premature collapse for the structures. Adding polypropylene fiber 

additives to load bearing reinforced concrete elements, the mechanical properties of the 

structures can be improved and the overlap length can be optimized. Nowadays poli-propilen 

fiber additives are used to obtain more forceful structures with high strength and durability 

and good mechanical properties.  

In this study, the effect of poly-propylene fiber additives with different volume ratios on the 

overlap length of reinforced concrete beams was studied. Within the scope of the study, 11 

reinforced concrete beams with 3 different polypropylene fiber additive ratios of 0%, 0.5% 

and 1.0% and overlap length of 60,0; 53,0; 30,0; 20,0 ve 5,0 cm have been subjected to axial 

loading tests. In the experimental program, reinforced concrete beams are preferentially 

designed according to the minimum theoretical overlap length in the model accepted in the 

current literature. Then the reinforced concrete beams are divided into 3 main groups and the 

overlap lengths are reduced according to 3 different polypropylene additive ratios. Within the 

scope of the experimental program, load-displacement relationships were measured for each 

reinforced concrete beam tested simultaneously, primary and secondary stiffnesses (ductility 

ratio) and energy absorption capacities were calculated for each test sample and ultimate 

modes were obtained. In terms of applicability, workability and fabrication, for the reinforced 

concrete beams with poly-propylene fiber additives, it has been determined that the additional 

overlap length can be reduced in certain ratios compared to the model proposed in the current 

literature. 

Keywords: Reinforce concrete beam, Overlap length, Strength, Polypropylene fiber. 
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GİRİŞ 

Yapı Mühendisliğinde taşıyıcı elemanlar için kullanılan çimento yapı malzemesi, betonarme 

bina yapıları için inşaat sektöründe yoğun kullanımından dolayı çok önemli bir malzemedir. 

Ancak donatısız beton özellikle çekme kuvvetlerine karşı zayıf kalmakta ve yüksek hassasiyet 

göstermektedir. Bir başka değişle, çimento esaslı yapı malzemeleri çekme yükü altında çatlar. 

Betonarme taşıyıcı elemanların eksenel monotonik ve/veya tersinen-tekrarlanan yükleme ile 

birlikte sahip olduğu yeterli rijitlik aşıldıktan sonra (kesitin akması meydana gelmektedir), 

betonda öncelikli olarak mikro çatlamalar meydana gelir ve taşıyıcı eleman yüklemeye bağlı 

olarak şekil değiştirme (süneklik) kapasitesini kullanır. Elastik ötesi davranış kapsamında 

göçme moduna kadar, taşıyıcı elemandaki çatlak sayıları artarak ve/veya mevcut mikro 

çatlaklar genişleyerek taşıyıcı eleman yük taşımaya devam eder. Taşıyıcı elemanın özellikle 

çekme kapasitesinin artırılması betonarme yapı içerisine rastgele karıştırılmış poli-propilen 

(plastik veya çelik lif) katkı malzemesi kullanılarak iyileştirilebilir. Betonarme yapılarda 

kullanılan poli-propilen (plastik veya çelik lif) katkı malzemesi sadece betonda oluşan 

çatlakların yayılmasını kontrol etmekle kalmaz, aynı zamanda köprüleme özellikleri ile 

çatlakların geciktirilmesini de sağlar (Weiss ve Shah, 1997: Safdar, Matsumoto ve Kakuma, 

2016). Poli-propilen (plastik veya çelik lif) katkı malzemesi betonda oluşan çatlak 

genişliklerini ve yayılmalarını azaltmanın yanı sıra beton yapıların dayanıklılığını (durabilite) 

da artırabilir (Banthia, Gupta ve Mindess, 2004). Ayrıca poli-propilen (plastik veya çelik lif) 

katkı malzemeleri, beton yapı malzemesinin basınç, çekme, kesme ve burulma dayanımları 

gibi betonun mekanik özelliklerini geliştirmek için de kullanılabilir (Banthia ve Gupta, 2004: 

Roesler, Altoubat, Lange, Rieder ve Ulreich, 2006: Soutsos, Le ve Lampropoulos, 2012: 

Yang, Min, Shin ve Yoon, 2012: Patil ve Sangle, 2016). Böylelikle yeterli hacim oranlarında 

poli-propilen (plastik veya çelik lif) katkı malzemesi kullanılarak, yüksek çekme mukavemetli 

beton yapı malzemesi üretilebilir (Banthia ve Sheng, 1996). 

Poli-propilen (plastik veya çelik lif) katkı malzemeleri, son zamanlarda, betonarme taşıyıcı 

kolon ve kirişlerin eğilme ve kayma davranışı ile ilgili farklı çalışmalarda kullanılmıştır (Li, 

Liu, Lu ve Zhu, 2017: Gonzalo ve Zanuy, 2017). Poli-propilen (plastik veya çelik lif) katkılı 

beton elemanlar uygulamada yoğun bir şekilde endüstriyel kaplama ve döşemelerde olduğu 

gibi (Parker, 1974: Sorelli, Meda ve Plizzari, 2006) püskürtme beton, prekast veya portal 

tünel kaplamaları gibi betonarme taşıyıcı sistemlerde güçlendirme amaçlı olarak yaygın bir 

şekilde kullanılmaktadır (Balaguru, Narahari ve Patel, 1992: Chiaia, Fantilli ve Vallini, 2007: 

Meda, Minelli ve Plizzari, 2012: Naaman ve Reinhardt, 1996: Daniel ve Shah, 1994). Yapılan 

çeşitli araştırmalardan düşük ve orta hacim oranına sahip poli-propilen (plastik veya çelik lif) 

katkılı betonarme taşıyıcı elemanların çekme ve eğilme davranışının önemli ölçüde iyileştiği 

ve buna bağlı olarak kesitte meydana gelen çatlama tokluğu ve enerji yutma kapasitesinin 

oldukça arttığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, yüksek hacim oranına sahip poli-propilen 

(plastik veya çelik lif) katkılı betonarme taşıyıcı elemanlar, karakteristik mekanik çekme 

ve/veya eğilme dayanımı açısından ele alındığında, çatlama öncesinde pekleşme bölgesinin ve 

çatlamadan sonra ise ikincil rijitlik bölgesinin de artması/uzaması söz konusu olmuştur 
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(Bindiganavile ve Banthia, 2001). Poli-propilen (plastik veya çelik lif) katkı malzemeleri, 

köprüleme özellikleri ile birlikte çatlakların yayılmasını geciktirmenin yanı sıra betonarme 

elemanların özellikle eksenel eğilme altındaki davranışlarını iyileştirmektedir.  

Kim, Naaman, ve El-Tawil (2008) tarafından yüksek dayanımlı harç (56MPa) ile kaplanmış 

farklı mekanik özelliklere sahip elyaf donatılı beton kirişlerin eğilme dayanımı üzerine 

deneysel bir araştırma yapılmıştır. Araştırma kapsamında hacim oranı açısından iki içerikli (% 

0.4 ve % 1.2) yüksek mukavemetli 90o kancalı çelik lifler, yüksek mukavemetli 180o kancalı 

çelik lifler, yüksek molekül ağırlıklı polietilen lifler ile PVA fiberleri içeren dört tip lifin 

etkisini araştırılmıştır. ASTM standartlarına uygun bir şekilde yürütülen deneysel çalışmada 

yüksek mukavemetli 90o kancalı çelik lif katkılı kirişler, taşıma kapasitesi açısından en iyi 

dayanımı sergilerken, PVA fiber katkılı numuneler en kötü eğilme performansı göstermiştir. 

Yüksek molekül ağırlıklı polietilen lif katkılı numunelerin, yüksek mukavemetli 90o kancalı 

çelik lif katkılı olanlardan daha iyi performans gösteren tek kategori düşey doğrultudaki 

deformasyon kapasitesi olmuştur. Buradan, poli-propilen katkı içeriğinin oluşan ilk akma 

noktasını ve enerji dağılımı ile belirlenen eşdeğer eğilme dayanımını büyük ölçüde etkilediği 

sonucuna varılır. Önceki araştırmaların birçoğunda, poli-propilen (plastik veya çelik lif) katkı 

malzemesinin kirişin eğilme mukavemeti ve tokluğu üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Altun ve 

Aktas, (2013) tarafından poli-propilen katkı malzemesi içeren hafif beton kirişin eğilme 

davranışı araştırılmıştır. Yapılan çalışmada her ne kadar poli-propilen (plastik veya çelik lif) 

katkı malzemesinin beton karışımına sadece enerji yutma kapasitesinin ve oluşan mikro çatlak 

sayısının artırılması amaçlanarak kullanıımış olsa da, hafif betondan üretilen betonarme 

taşıyıcı elemanlardaki çatlak yayılma oranının, yüksek ve normal mukavemetli betondakinden 

daha hızlı olduğu savunulmuştur. Altun ve Aktas, (2013) tarafından yapılan çalışmada sadece 

poli-propilen (plastik veya çelik lif) katkı malzemesinin hafif betonarme kirişlerin eğilme 

davranışı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Böylece, hafif betonarme ve normal betonarme 

numuneler, çeşitli poli-propilen (plastik veya çelik lif) katkı malzemesi oranları dâhil edilerek 

üretilebilir. Yapılan dört noktadan eğilme testi sonuçlarından poli-propilen (plastik veya çelik 

lif) katkı malzemesinin taşıyıcı betonarme kirişlerin süneklik veya süneklik indeksi, taşıma 

kapasitesi ve enerji yutma kapasitesi veya tokluk direncini arttırdığı gösterilmiştir. Yoo, Yoon 

ve Banthia, (2015) tarafından yürütülen deneysel bir çalışmada yüksek ve normal dayanımlı 

poli-propilen (plastik veya çelik lif) katkılı kirişlerin çatlama sonrası davranışı analiz 

edilmiştir. Çalışmada ayrıca poli-propilen (plastik veya çelik lif) katkılı kirişlerin eksenel 

eğilme testlerinden elde edilen deneysel sonuçlar önceki modellerle karşılaştırılmıştır. Elde 

edilen sonuçlara göre, çatlama/akma sonrası süneklik, eğilme dayanımı ve düşey doğrultudaki 

deplasman dayanımının % 1.0 poli-propilen (plastik veya çelik lif) katkı içeriği kullanılarak 

önemli ölçüde artırıldığı savunulmuştur. Araştırmadan ayrıca poli-propilen (plastik veya çelik 

lif) katkı malzemesinin, kırılma enerjisini artırdığı ve beton basınç dayanımını azalttığı 

sonucuna varılmıştır. Rahdar ve Ghalehnovi (2016) tarafından yürütülen bir başka çalışmada 

ise ultra yüksek performanslı betonun, betonarme kirişlerin çatlama sonrası karakteristik 
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özellikleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmada ultra yüksek performanslı betonun, 

betonarme kirişlerin eğilme dayanımı üzerindeki çekme gerilmesinin etkisi araştırılmıştır. 

Mertol, Baran, ve Jibril Bello (2015) tarafından gerçekleştirilen deneysel bir çalışmada çeşitli 

poli-propilen (plastik veya çelik lif) hacim oranlarını içeren 20 deneysel numune dikkate 

alınarak poli-propilen (plastik veya çelik lif) içeriğinin betonarme kirişlerin eğilme dayanımı 

üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Üretilen deneysel numunelerde, 10 adet boyuna donatı oranı 

(maksimum % 2.5 ve minimum % 0.2) dikkate alınmıştır. Çalışma kapsamında nihai yük 

taşıma kapasitesi, akma sonrası ikincil rijitlik, maksimum yer değiştirme miktarı ve eğilme 

rijitliğinin belirlenmesi için, deneysel numunelere ait ölçülen yük-deplasman grafikleri elde 

edilerek tartışılmıştır. Elde edilen sonuçlar poli-propilen (plastik veya çelik lif) katkısının, 

donatısız betonun geleneksel betona göre, nihai yük taşıma kapasitesini bir miktar 

iyileştirdiğini göstermiştir. Patil ve Single (2016) tarafından gerçekleştirilen bir diğer 

çalışmada ise poli-propilen (plastik veya çelik lif) katkılı betonarme kirişlerin hem eğilme ve 

hem de burulma davranışları araştırılmıştır. Sonuçlar poli-propilen (plastik veya çelik lif) 

katkı malzemesinin hem burulma dayanımını ve hem de kombine burulma+kesme+eğilme 

dayanımını geliştirdiğini göstermiştir. Gerçekleştirilen bir başka araştırmada ise Luccioni, 

Isla, Codina, Ambrosini, Zerbino, Giaccio ve Torrijos (2017) tarafından poli-propilen (plastik 

veya çelik lif) katkılı betonarme kirişlerin monotonik ve çevrimsel özellikleri araştırılmıştır. 

Elde edilen sonuçlardan çeşitli poli-propilen (plastik veya çelik lif) katkı içerikleri için, 

monotonik eksenel eğilme dayanımında çevrimsel yükleme altında test edilenlere göre artışlar 

bulunmuştur.  

Lee, Shin, Yoo ve Yoon (2018) tarafından poli-propilen (plastik veya çelik lif) katkılı 

betonarme kirişlerin yapısal davranışı darbe, monotonik yükleme ve patlama yüklemesi de 

dâhil olmak üzere çoklu yükleme etkisi altında incelenmiştir. Lee, Shin, Yoo ve Yoon (2018) 

tarafından yürütülen çalışmanın sonuçlarına dayanarak, poli-propilen (plastik veya çelik lif) 

katkı malzemesi kullanımının, tüm birim şekil değiştirme oranlarında, betonarme kirişlerin 

sünekliğini artırdığı anlaşılmıştır. Başka bir çalışmada ise Hawileh, Nawaz ve Abdalla (2018) 

tarafından poli-propilen (plastik veya çelik lif) katkı malzemesi ile dıştan güçlendirilmiş 

betonarme kirişlerin eğilme dayanımı incelenmiştir. Bu çalışmada kirişler dıştan bağlanmış 

çelik lif tabakaları ile güçlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar poli-propilen (plastik veya çelik 

lif) katkılı betonarme kirişlerin eğilme dayanım kapasitesinin referans numunesine göre % 

60’a kadar arttığını göstermiştir. Cenan, Eray, Hussain ve Belloa (2015) tarafından yapılan bir 

başka deneysel çalışmada hafif ve ağır donatılı poli-propilen (plastik veya çelik lif) katkılı 

betonarme kirişlerin eğilme performansı araştırılmıştır. Cenan, Eray, Hussain ve Belloa 

(2015) tarafından yapılan araştırmalarında elde edilen sonuçlar, poli-propilen (plastik veya 

çelik lif) katkı malzemesinin hafif ve ağır donatılı beton kirişlerin eğilme dayanımı ile nihai 

yer değiştirme kapasitesini donatısız/katkısız deneysel numunelere göre hafifçe arttırdığını 

göstermiştir.  
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Kapsamlı yapılan literatür araştırmasından bu konuda çok değerli çalışmaların yürütüldüğü ve 

farklı yükleme sistemleri altında taşıyıcı betonarme elemanların neredeyse tüm mekanik 

özellikleri hakkında önerilen modeller ile artık geçerliliğinin kanıtlandığı anlaşılmaktadır. 

Ancak taşıyıcı betonarme elemanların çekme bölgesindeki boyuna donatılarda ilave bindirme 

şartı söz konusu olduğunda, poli-propilen (plastik veya çelik lif) katkı malzemesinin sistem 

davranışına etkisi üzerine çok az çalışma yapılmıştır. Literatür araştırmasından poli-propilen 

(plastik veya çelik lif) katkı malzemesinin, betonarme elemanlarda eğilme dayanımının 

artırılması ve/veya darbe yükü altında çatlak genişliklerinin azaltılması amacıyla kullanıldığı 

anlaşıldığına göre, poli-propilen (plastik veya çelik lif) katkılı ve ilave bindirmeli kirişlerde, 

poli-propilen (plastik veya çelik lif) katkı malzemesinin eğilme performanslarını artırması 

beklenir (Ghalehnovi, Karimipour ve Brito, 2019). Ghalehnovi, Karimipour ve Brito (2019) 

tarafından yapılan çalışmada farklı poli-propilen hacim oranlarında (% 0,% 1 ve % 2) üretilen 

farklı bindirme boylarına (150, 200 ve 2300 mm) sahip tam-ölçekli betonarme kirişlerde 

herhangi bir model önerilmeksizin eğilme davranışı araştırılmıştır. Bu çalışmada ise, eğilme 

davranışının bindirme boyu üzerindeki etlilerinin daha sağlıklı bir şekilde anlaşılması için 

poli-propilen (plastik lif) katkılı kısa betonarme kiriş numuneleri farklı poli-propilen (plastik 

lif) hacim oranlarına (% 0, % 0.5 ve % 1.0) ve farklı boyuna donatı bindirme boylarına sahip 

olarak üretilmiştir.  

MATARYEL VE YÖNTEM 

Araştırma kapsamında nano sentetik (poli-propilen) elyaf katkılı betonarme kirişlerde ilave 

bindirme boyunun uygulanması gerektiği durumda taşıyıcı betonarme kirişlerin davranış ve 

dayanımlarının ne şekilde etkilendiğinin anlaşılması amaçlanmıştır. Çekme donatılarında 

ilave bindirme boyuna sahip betonarme kirişlerin eğilme dayanımını birçok parametre etkiler. 

Uygulamada daha çok taşıyıcı betonarme kolonların davranışları açısından önem arz eden 

ilave bindirme boyu uzunluğu ile ilgili olarak taşıyıcı betonarme kirişleri için mevcut 

yönetmeliklerde herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Buna karşılık ilave bindirme boyu 

uzunluğu için literatürde sadece Esfahani ve Kianoush (2005) tarafından önerilen bir model 

mevcuttur. İlave bindirme boyu uzunluğu Esfahani ve Kianoush (2005) tarafından önerilen 

aşağıdaki eşitliklerden alınabilinmektedir.  

𝑙𝑑 =
𝑇

𝑎√𝑓𝑐
′

=
𝐴𝑏𝑓𝑠

𝑎√𝑓𝑐
′
          (1) 

𝑎 = 7.2𝑑𝑏

𝑐

𝑑𝑏
+0.5

𝑐

𝑑𝑏
+3.6

          (2) 

Burada 𝐴𝑏, bir adet boyuna çekme donatısının en kesit alanı (mm2), 𝑓𝑠, donatının karakteristik 

çekme dayanımı (MPa), 𝑑𝑏, çekme donatısının çapı (mm), 𝑙𝑑, ilave bindirme boyu uzunluğu 

(mm), 𝑓𝑐
′ betonun karakteristik basınç dayanımı (MPa), 𝑐, 𝐶𝑥, 𝐶𝑦 ile (𝐶𝑠 + 𝑑𝑏)/2 

boyutlarından küçük olanının kullanıldığı uzunluktur (mm). 𝐶𝑥 ve 𝐶𝑦 sırasıyla donatının pas 

payı sınırları içerisinde kiriş en kesitinin yan ve alt yüzeyine olan mesafeleridir. 𝐶𝑠 ise ilave 
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bindirme boyları arasındaki mesafedir. Deneysel çalışmada 2 adedi referans numune olmak 

kaydıyla, toplam 11 adet betonarme kiriş numunesi üretilmiştir. Referans numunelerinden 1 

adedinde çekme donatılarının ilave bindirme boyları Esfahani ve Kianoush (2005) tarafından 

önerilen modele uygun olarak tasarlanırken diğer referans numunesinde ise ilave bindirme 

boyu uzunluğu Esfahani ve Kianoush (2005) tarafından önerilen modelin doğruluğunun 

saptanabilmesi için daha büyük seçilmiştir. Poli-propilen fiber katkı oranının ilave bindirme 

boyu üzerindeki etkisinin tespit edilebilmesi amacıyla, kalan 9 adet numunelerde ise 3 (% 0, 

% 0.5 ve % 1.0) farklı hacim oranına sahip plastik fiber katkı malzemeleri kullanılmıştır. 

Deneysel kurulumda (setup) yüklemenin; basit mesnet şartlarına sahip betonarme kiriş 

numunelerinin açıklık boyunca oluşacak eğilme momentinin sabit olması amacıyla eksenel 

eğilme doğrultusunda da iki noktadan olmak üzere dört noktadan yapılması tasarlanmıştır. 

Deneysel Numunelerin Şekil ve Boyutları 

Deneysel çalışma kapsamında üretilen betonarme kiriş numunelerinin, şekil ve boyutları Şekil 

1’de gösterilmektedir. Deneysel tasarım kapsamında, betonarme kiriş numunelerinde nano 

sentetik (poli-propilen) elyaf (plastik fiberler) katkı oranlarının ilave bindirme boyları 

üzerindeki etkisini kalitatif (nitelik) ve kantitatif (nicelik) olarak anlamak için bir dizi deneyin 

yapılması planlanmıştır. Tüm betonarme deneysel kiriş numuneleri, beton dökülmeden önce 

çekme bölgesindeki donatı çubuklarının ilave bindirme boyları nano sentetik (poli-propilen) 

elyaf (plastik fiberler) katkı oranlarının etkisinin anlaşılabilmesi için Esfahani ve Kianoush 

(2005) tarafından önerilen model esas alınarak her numunede simetrik/sistematik olarak 

değişen mesafeler bırakılmıştır (Tablo 1). Deneysel çalışma kapsamında geleneksel bilinen 

davranıştan farklı olarak ilave bindirme boylarına sahip betonarme kirişlerde davranışın 

başlangıç rijitlik bölgesinde ilave bindirme sınırlarında donatı çubuklarının sıyrılmasına (slip) 

bağlı olarak yük taşıma kapasitesini ani düşürmesi ve ikincil rijitlik bölgesinde ise artan 

yüklemeye (monotonik yükleme) bağlı olarak numunedeki sünekliğin kullanılması şeklinde 

beklenmektedir.   

Betonarme kirişin basınç bölgesinin maksimum yüklemeye kadar nihai birim şekil değiştirme 

miktarı betonun kalitesine bağlı olmakla birlikte, bu araştırmada da betonun maksimum birim 

şekil değiştirme miktarı kabul edilen betonun kalitesine göre 0,0035 olarak alınması haklı 

görülebilir. Dolayısıyla bu araştırmada, betonarme kirişlerin ön görülen en kesit boyutları ve 

etkin derinliği de ½ ölçekli olarak üretilmiştir. Whitney teorisine göre (McCormac ve Brown, 

2014; Whitney 1942) bu araştırmada betonarme kiriş numuneleri uygun ½ ölçekli olarak 

tasarlanmıştır ve donatı alanı da kabul gören yönetmeliklere uygun olarak seçilmiştir. 
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Şekil 1. Üretilen deneysel numunelerin şekil ve boyutların şematik gösterimi 

Tablo 1. Üretilen deneysel numunelerin şekil ve boyutları 

Numune no 
Plastik fiber oranı 

(%) 

En-kesit boyutları 

(mmxmm) 

Numune uzunluğu 

(mm) 

İlave bindirme 

boyu 𝒍𝒅 (mm) 

A60 0.0 160x250 1500 60.0 

A53 0.0 160x250 1500 53.0 

A30 0.0 160x250 1500 30.0 

B30 0.5 160x250 1500 30.0 

C30 1.0 160x250 1500 30.0 

A20 0.0 160x250 1500 20.0 

B20 0.5 160x250 1500 20.0 

C20 1.0 160x250 1500 20.0 

A5 0.0 160x250 1500 5.0 

B5 0.5 160x250 1500 5.0 

C5 1.0 160x250 1500 5.0 

 

Malzeme Özellikleri ve Karışım Oranları 

Betonarme kiriş numunelerinin üretimi TS 500 (2002) şartnamesine uygun olarak seçilen C20 

betonu piyasa şartlarında katkısız üretilen hazır beton olarak temin edilmiştir. Nano sentetik 

(poli-propilen) elyafların (plastik fiberler) katkısız hazır betona karıştırılması ise laboratuvar 

şartlarında sağlanmıştır. Tüm deneysel numuneler için (referans numuneler de dâhil) en az 3 

(üç) adet silindirik ve küp numuneler ayrıca alınmıştır ve tüm numuneler aynı şartlara sahip 

olarak kür edilmiştir. Kür işlemi sürecinde silindirik ve küp numunelerin 7 (yedi) günlük ve 

28 (yirmi sekiz) günlük beton karakteristik basınç dayanımları ASTM C 39-01 (2001) 

standardına uygun olarak beton basınç testleri yapılarak elde edilmiştir. Deneysel kiriş 

numunelerin malzeme özellikleri Tablo 2’de özetlenmiştir.  
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Tablo 2. Üretilen deneysel numunelerin malzeme özellikleri 

Numune no 
Plastik fiber oranı 

(%) 
Su/çimento oranı 

7 günlük basınç 

dayanımı (MPa) 

28 günlük basınç 

dayanımı (MPa) 

A60 0.0 0.45 16.9 21.2 

A53 0.0 0.45 17.1 20.9 

A30 0.0 0.45 17.0 19.9 

B30 0.5 0.46 17.2 20.2 

C30 1.0 0.47 17.1 21.6 

A20 0.0 0.45 16.9 20.0 

B20 0.5 0.46 16.8 21.1 

C20 1.0 0.47 17.0 20.0 

A5 0.0 0.45 17.2 19.8 

B5 0.5 0.46 17.1 21.3 

C5 1.0 0.47 17.0 20.5 

 

Betonarme kiriş numunelerinde, geleneksel davranıştan farklı olarak özellikle ilave bindirme 

boyu sınırlarında aderans çatlaklarının oluşmasına bağlı olarak yük taşıma kapasitesindeki ani 

düşmeler beklendiği için elastik (birincil rijitlik bölgesi) ve elastik ötesi (ikincil rijitlik 

bölgesi) davranışın ayrı olarak analiz edilmesi gerekmektedir. Deneysel çalışma kapsamında 

4 noktadan yükleme yapıldığı için, yükleme sınırlarında oluşan eğilme momentleri sabittir. 

Aderans çatlakları ilave bindirme boyu sınırlarında oluşurken, eğilme çatlakları ise yükleme 

sınırında meydana gelmiştir. Betonarme kirişlerin yük taşıma kapasiteleri açısından deneysel 

program kapsamında azaltılan ilave bindirme boylarının artırılan nano sentetik (poli-propilen) 

elyaf (plastik fiberler) katkı oranları ile sağlanabileceği araştırılmıştır. Betonarme kirişlerin 

yük taşıma kapasiyeleri için birincil ve ikincil rijitlikler (süneklik oranı) ile enerji yutma 

kapasiteleri her bir numune için hesaplanmıştır.  

Deneysel çalışma kapsamında ilave bindirme boylarına nano sentetik (poli-propilen) elyaf 

(plastik fiberler) katkı malzemesinin yapısal etkisinin anlaşılabilmesi için betonarme kiriş 

numunelerde sadece çekme bölgesinde simetrik ve/veya sistematik değişen ilave bindirme 

boylarına sahip donatı çubukları TS708, (2010) şartnamesine uygun olarak S420 2Ø10/100 

ebadında askı donatı çubuğu ile 2Ø14/100 ebadında çekme donatı çubukları kullanılmıştır. 

Donatı çubukları için yapılan donatı çekme testleri ile malzeme mekanik özelliklerini sağlıklı 

bir şekilde yansıtan gerilme-birim şekil değiştirme ilişkileri elde edilmiştir. Tablo 3’de elde 

edilen mekanik özellikler sayesinde donatı çubuklarının akma ve kopma dayanımları ile akma 

ve kopma dayanımlarına karşılık gelen birim şekil değiştirmeler özetlenmiştir. Böylece 

Esfahani ve Kianoush (2005) tarafından önerilen ilave bindirme boyu modelinin 

doğrulanması da sağlanmıştır.   
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Tablo 3. Donatı mekanik özellikleri 

Donatı no 
Akma dayanımı 

(MPa) 

Kopma 

dayanımı (MPa) 

Akmadaki birim 

şekil değiştirme 

(mm/mm) 

Kopmadaki 

birim şekil 

değiştirme 

(mm/mm) 

Elastisite 

modülü 

(MPa) 

Ø14 452 580 0.0022 0.0108 2x105 

Ø10 480 600 0.0024 0.0205 2x105 

Ø8 510 610 0.0026 0.0355 2x105 

 

Beton Karışımı, Dökümü ve Kürlenmesi 

Deneysel betonarme kiriş numuneleri için piyasa şartlarından temin edilen C20 katkısız hazır 

beton kullanılmıştır. Nano sentetik (poli-propilen) elyafların (plastik fiberler) karışımı ise 

laboratuvar ortamında, geliştirilen deneysel tasarıma göre yapılmıştır. Temin edilen katkısız 

hazır beton mikserinden öncelikli olarak referans numunelerinin dökümü sağlanmıştır. Daha 

sonra beton miksere her seferinde hacimsel oranı % 0,5 ve % 1,0 olacak şekilde nano sentetik 

(poli-propilen) elyaf (plastik fiber) karışımı yapılmıştır. Kalıplar, minimum 13 mm kalınlıkta 

eğilmez özelliğe sahip bir kontrplak kullanılarak yapılmış olup, kalıba hiçbir şekilde suyun 

girmemesi için birkaç kat su yalıtımı ile kaplanmıştır. Hem betonarme kiriş numuneleri ve 

hem de silindir ve küp numunelerin kalıpları, numunelerin kalıplarından bozulmadan 

çıkarılabilmesi için yağlanmıştır. Ayrıca hem betonarme kiriş numuneleri, hem de silindir/küp 

numunelerin iyice sıkıştırılması için yeterli vibratör işlemi uygulanmıştır. Beton dökümü 

sonrasında, hemen başlayan hidratasyon süreci açısından mevsimsel şartlar da dikkate 

alınarak betonarme kiriş numuneleri ve silindir/küp numuneler yeterince nemlendirilmiş 

polietilen çarşaflar ile kaplanmıştır. Sonraki 28 günlük kür sürecinde için de polietilen 

çarşafların nemlendirilmesi işlemi sulanmak suretiyle devam ettirilmiştir. Kürleme sırası ve 

sonrasında gerek betonarme kiriş numuneler ve gerekse silindir/küp numuneler için, kalıpların 

açılması ve deneysel numunelerin çıkarılması işleminde literatürde kabul gören şartlar 

(ACAR, 2004) uygulanmıştır. 

Deneysel Kurulum 

Araştırmanın amacı doğrultusunda tasarlanan deneysel kurulum Şekil 2’de şematik olarak 

gösterilmektedir. Yükleme, betonarme kiriş numunesinin üst yüzeyinin ortasında 2 noktadan 

olmak üzere eksenel eğilme yükü (monotonik) olarak uygulanmıştır. Bir noktadan uygulanan 

yükleme çelik bir plaka aparatına kaynaklanmış 2 (iki) adet çelik silindir profil sayesinde 2 

(iki) eşit noktaya dağıtılması sağlanmıştır. Böylece numunelerin mesnetleri de dâhil olmak 

üzere, yükleme 4 (dört) noktadan yapılarak, tüm numunelerde aderans ve eğilme çatlaklarının 

oluşması amacına bağlı olarak, bu iki noktaların arasında oluşacak eğilme momentlerinin 

sabit olması sağlanmıştır.  
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Şekil 2. Deneysel kurulum şematik gösterimi 

Betonarme taşıyıcı elemanların birincil ve ikincil davranışlarının (aderans ve eğilme göçmesi 

modu) yansıtılabilmesi açısından, yük-deplasman ilişkilerinin ölçülebilmesi için, betonarme 

kiriş numunelerinin merkezi (orta noktası) alt yüzeyine, yükleme doğrultusu ile aynı hizada 

olacak şekilde, 1 (bir) adet 100 mm'lik doğrusal değişken yer değiştirme ölçer (LVDT) 

yerleştirilmiştir. Tek bir noktadan yapılacak eksenel basınç (monotonik yükleme) testlerinde 1 

(bir) adet 60 ton (600 kN) kapasiteli hidrolik silindir ile hidrolik silindirin ön yüzeyine vidalı 

1 (bir) adet olan 60 ton (600 kN) kapasiteli yükleme hücresi kullanılmıştır. 

Geliştirilen deneysel tasarım kapsamında betonarme kiriş numunelerindeki donatı çubukları; 

sadece çekme bölgesinde olmak üzere simetrik/sistematik olarak ve değişen ilave bindirme 

boylarına sahip olacak şekilde yerleştirilmiştir. Monotonik yükleme sistemine bağlı olarak eş-

zamanlı ölçülen yük-deplasman ilişkisine bağlı olarak, elastik ve elastik ötesi davranışlar, yük 

taşıma kapasitesi parametresine bağlı olarak analiz edilmiştir. Böylece geliştirilen deneysel 

tasarım kapsamında her bir deneysel numune için değişen ilave bindirme boylarının artırılan 

nano sentetik (poli-propilen) elyaf (plastik fiber) katkı malzemeleri ile birlikte değişen 

davranışın daha sağlıklı bir şekilde tahmin edilmesi sağlanmış olacaktır. Deneysel kurulum 

için betonarme kiriş numunelerine yerleştirilen tüm ölçüm cihazları bir veri toplama sistemi 

(data-acquisition system) ile eş-zamanlı olarak ölçülerek bilgisayara kaydedilmiştir.  

ARAŞTIRMA BULGULARI  

Çalışma kapsamında eğilme davranışının bindirme boyu üzerindeki etlilerinin daha sağlıklı 

bir şekilde anlaşılması için farklı poli-propilen (plastik lif) hacim oranlarına (% 0, % 0.5 ve % 

1.0) ve farklı boyuna donatı bindirme boylarına sahip 11 adet kısa betonarme kiriş numuneleri 
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dört noktadan eksenel eğilme testine tabi tutulmuştur. Üretilen betonarme kiriş numuneleri 

poli-propilen (plastik lif) katkı malzemesinin % 0, % 0.5 ve % 1.0 hacim oranında katkısına 

göre A, B ve C harfleri verilmiştir. Bu harflerin önüne gelen rakamsal alt indisler ise ilave 

bindirme boylarına göre isimlendirilmiştir. Deneysel çalışmada eksenel eğilme yükü her bir 

betonarme kiriş numunesine dört noktadan olacak şekilde orta noktasından etki ettirilmiştir ve 

yükleme monotonik olarak betonarme kiriş numunesi göçme moduna ulaşıncaya kadar devam 

ettirilmiştir. Betonarme kısa kirişlerde ilave bindirme boyuna poli-propilen (plastik lif) katkı 

malzemesinin etkisi yapısal ve gözlemsel olarak analiz edilmiştir. Esfahani ve Kianoush 

(2005) tarafından betonarme kirişler için önerilen model esas alınarak 53,0 cm olarak 

belirlenen ilave bindirme boyu ile 60,0 cm olarak sadece bir numunede olmak kaydıyla 

artırılan ilave bindirme boyuna sahip olan betonarme kiriş numuneleri referans numuneler 

kabul edilmiştir. 9 adet kalan diğer numunelerde 30,0; 20,0 ve 5,0 cm olmak üzere üç farklı 

değişken ilave bindirme boyları kullanılmıştır. % 0 hacim oranında poli-propilen (plastik lif) 

katkı malzemesine sahip betonarme kiriş numuneleri de referans numuneler olarak kabul 

edilmiştir. 

Yük-Deplasman İlşkisi 

Farklı ilave bindirme boylarında üretilen, toplam beş adet % 0 hacim oranında poli-propilen 

(plastik lif) katkı malzemesine sahip betonarme kısa kiriş numunelerinin monotonik eksenel 

eğilme etkisi altında elde edilen yük-deplasman ilişkisi Şekil 3’de gösterilmiştir.  

Şekil 3’den anlaşıldığı üzere referans numunelerde ilave bindirme boyunun azaltılması ile 

davranış (göçme modu) sünek karakterden gevrek bir davranışa geçmektedir. Şekil 3’den 

ayrıca ilave bindirme boyu 60,0 cm olarak seçilen A60 numunesi ele alındığında, Esfahani ve 

Kianoush (2005) tarafından önerilen modele göre 53,0 cm seçilen numunenin aslında yeterli 

rijitliğe sahip olmakla beraber yeterli sünekliğe sahip olmadığı görülmektedir. Deneysel 

sonuçlara göre A60 ve A53 numunelerinin süneklik oranları % 44 oranında bir azalma farkıyla 

sırası ile 4.37 ve 2.46 m/m olarak hesaplanmıştır. Elastik kabul edilen birincil rijitlik 

bölgesinde referans numunelerinin rijitliği, ilave bindirme boyunun artmasına bağlı olarak, 

betonarme bir kiriş stabilitesi için gerekli olan talep yükünün azalması nedeni ile artmaktadır. 

A60, A53, A30, A20 ve A5 referans numunelerin rijitlikleri sırası ile 8700,77; 9470,41; 

10065,78; 11531,11; 11637,52 kN/m olarak hesap edilmiştir. Çalışma kapsamında en büyük 

ilave bindirme boyuna sahip olan A60 numunesine göre, en küçük ilave bindirme boyuna 

sahip A5 numunesindeki rijitlik artışı % 34 oranında elde edilmiştir. Betonarme kiriş 

numunelerinin göçme moduna kadar olan enerji yutma kapasiteleri ise azaltılan ilave 

bindirme boyuna göre sırası ile 1906.91; 1076.18; 391.96; 279.96; 181.77 kN.m olarak hesap 

edilmiştir. Buna göre en büyük ilave bindirme boyuna sahip olan A60 numunesine göre, en 

küçük ilave bindirme boyuna sahip A5 numunesinin enerji yutma kapasitesindeki azalma % 

90 oranında elde edilmiştir. 
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Şekil 3. Referans numunelerin yük-deplasman ilişkileri 

 

% 0 hacim oranında poli-propilen (plastik lif) katkı malzemesine sahip olan A30, A20 ve A5 

referans numuneleri ile birlikte % 0,5 ve % 1,0 hacim oranında poli-propilen (plastik lif) katkı 

malzemesine sahip B30, B20 ve B5 ve C30, C20 ve C5 isimli betonarme kiriş numulerinin 

karşılaştırmalı olarak eksenel eğilme testi sonuçları ise Şekil 4’de verilmiştir.  

Betonarme kiriş numuneleri için Esfahani ve Kianoush (2005) tarafından önerilen modele 

göre aynen alınan ve bir miktar artırılan ilave bindirme boyu açısından elde edilen sonuçlara 

göre ilave bindirme boyu azaltılmış olan diğer numunelerin A60, A53 referans numuneleri ile 

karşılaştırılması söz konusu olmamıştır. Bu nedenle çalışma kapsamında yalnızca 30,0; 20,0 

ve 5,0 cm bindirme boylarına ve % 0, % 0,5 ve % 1,0 hacim oranında poli-propilen (plastik 

lif) katkı malzemesine sahip betonarme kirişlerin eksenel eğilme testi sonucunda elde edilen 

yük-deplasman ilişkilerinin kendi içerisinde tartışılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen verilere 

göre poli-propilen (plastik lif) katkılı betonarme kirişlerde bindirme boyunun azaltılmasının 

yapısal olarak kesinlikle doğru olmadığı ve poli-propilen (plastik lif) katkı malzemesinin 30,0 

cm ilave bindirme boyuna betonarme kiriş numunesi hariç olmak üzere, herhangi bir yapısal 

katkısının bulunmadığı anlaşılmıştır. Her ne kadar poli-propilen (plastik lif) katkı malzemesi 

betonarme taşıyıcı elemanlarda özellikle köprüleme gibi karakteristik özelliği ile başlangıç 

çatlağı ile aderans çatlağının belirli bir bölgede kalmasını ve/veya kontrol altına alınmasını 

sağlayarak betonarme taşıyıcı elemanın yük taşıma kapasitesine devam ettirse de, özellikle 

20,0 ve 5.0 cm ilave bindirme boyuna sahip betonarme taşıyıcı elemanlar için uygulamada 

yapısal açıdan herhangi bir katkı sağlamamıştır. 
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(a) 

(b) 
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Şekil 4. % 0, % 0.5 ve % 1.0 plastik fiber katkılı numunelerin yük-deplasman ilişkileri (a) 

𝑙𝑑 = 30,0 𝑐𝑚; (b) 𝑙𝑑 = 20,0 𝑐𝑚; (c) 𝑙𝑑 = 5,0 𝑐𝑚  

 

Şekil 4(a)’da 30,0 cm ilave bindirme boyuna sahip olan % 0, % 0,5 ve % 1,0 hacim oranında 

poli-propilen (plastik lif) katkılı betonarme kiriş numunelerinin eksenel eğilme testi sonuçları 

karşılaştırılmıştır. Elde edilen yük-deplasman ilişkisine göre yalnızca % 1,0 hacim oranında 

poli-propilen (plastik lif) katkılı numunenin davranışı sünek bir karaktere sahiptir. Genel 

olarak % 0,5 hacim oranında poli-propilen (plastik lif) katkısının yapısal açıdan herhangi bir 

iyileştirme sağlamadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca poli-propilen (plastik lif) katkısının 

betonarme kiriş numunesi için gerekli olan talep yükünde de bir azalmaya neden olduğu 

sonucuna varılmıştır. Ancak, % 1,0 hacim oranında poli-propilen (plastik lif) katkısının, 

azalan talep yüküne karşılık betonarme kiriş numunesinde sünek bir karakteri ortaya 

çıkardığını belirtmek gerekir. Şekil 4(a)’daki yük-deplasman ilişkilerine göre her bir 

betonarme kiriş numunelerinin rijitlik miktarı ve enerji yutma kapasiteleri hasap edilmiştir. 

A30, B30 ve C30 numunelerinin hesaplanan rijitlikleri sırasıyla 10065.78; 4049.22 ve 4480.65 

kN/m’dir. 30,0 cm ilave bindirme boyuna sahip olan betonarme kiriş numunelerinde poli-

propilen (plastik lif) katkısı, rijitlikte büyük bir azalmaya yol açmıştır. Rijitlikteki azalma % 

0,5 ve %1,0 hacim oranında poli-propilen (plastik lif) katkılı numunelerde sırası ile % 60 ve 

% 55 olarak hesap edilmiştir. 30,0 cm ilave bindirme boyuna sahip olarak üreilen % 0, % 0,5 

ve % 1,0 hacim oranında poli-propilen (plastik lif) katkılı betonarme kiriş numunelerinde 

enerji yutma kapasiteleri ise sırası ile 391.96; 360.24 ve 850.93 kN.m olarak hesap edilmiştir. 

Aynı şekilde betonarme kiriş numunesine özellikle % 0,5 hacim oranında poli-propilen 

(plastik lif) katkı malzemesinin yapısal olarak herhangi bir iyileştirmesi olmamıştır. Ancak % 

1,0 hacim oranında poli-propilen (plastik lif) katkılı betonarme kiriş numunesinin enerji 

yutma kapasitesi, referans numuneye göre % 117 oranında artmıştır.   

Şekil 4(b)’de 20,0 cm ilave bindirme boyuna sahip olan % 0, % 0,5 ve % 1,0 hacim oranında 

poli-propilen (plastik lif) katkılı betonarme kiriş numunelerinin eksenel eğilme testi sonuçları 

(c) 
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karşılaştırılmıştır. Genel olarak elde edilen yük-deplasman ilişkisine göre tüm referans ve 

poli-propilen (plastik lif) katkılı numunelerin davranışı gevrek bir karaktere sahiptir. Bir 

önceki deneysel numune setinin aksine, % 1,0 hacim oranında poli-propilen (plastik lif) 

katkısının yapısal açıdan herhangi bir iyileştirme sağlamadığı buna karşılık % 0,5 hacim 

oranında poli-propilen (plastik lif) katkısının yapısal açıdan bir miktar iyileştirme sağladığı 

anlaşılmaktadır. Bu durum konunun poli-propilen (plastik lif) katkı malzemesinin bilinen 

mekanik özellikleri açısından ele alındığında, bir tutarsızlık teşkil etmektedir. Aynı şekilde 

poli-propilen (plastik lif) katkısının betonarme kiriş numunesi için gerekli olan talep yükünde 

de bir azalmaya neden olduğu sonucuna varılmıştır. Şekil 4(b)’deki yük-deplasman 

ilişkilerine göre her bir betonarme kiriş numunelerinin rijitlik miktarı ve enerji yutma 

kapasiteleri hasap edilmiştir. A20, B20 ve C20 numunelerinin hesaplanan rijitlikleri sırasıyla 

11531.11; 4635.05 ve 14047.63 kN/m’dir. 20,0 cm ilave bindirme boyuna sahip olan 

betonarme kiriş numunelerinde % 0,5 hacim oranında poli-propilen (plastik lif) katkısı, 

rijitlikte büyük bir azalmaya yol açarken, % 1,0 hacim oranında poli-propilen (plastik lif) 

katkısı rijitliği artırmıştır. Rijitlikteki azalma ve artış miktarı % 0,5 ve %1,0 hacim oranında 

poli-propilen (plastik lif) katkılı numunelerde sırası ile %-60 ve %+22 olarak hesap edilmiştir. 

20,0 cm ilave bindirme boyuna sahip olarak üreilen % 0, % 0,5 ve % 1,0 hacim oranında poli-

propilen (plastik lif) katkılı betonarme kiriş numunelerinde enerji yutma kapasiteleri ise sırası 

ile 279.96; 794.97 ve 377.88 kN.m olarak hesap edilmiştir. Betonarme kiriş numunesine 

özellikle % 1,0 hacim oranında poli-propilen (plastik lif) katkı malzemesinin yapısal olarak 

herhangi bir iyileştirmesi olmamıştır. Ancak % 0,5 hacim oranında poli-propilen (plastik lif) 

katkılı betonarme kiriş numunesinin enerji yutma kapasitesi, referans numuneye göre % 184 

oranında artmıştır.  

Şekil 4(c)’de 5,0 cm ilave bindirme boyuna sahip olan % 0, % 0,5 ve % 1,0 hacim oranında 

poli-propilen (plastik lif) katkılı betonarme kiriş numunelerinin eksenel eğilme testi sonuçları 

karşılaştırılmıştır. Genel olarak elde edilen yük-deplasman ilişkisine göre tüm refrans ve poli-

propilen (plastik lif) katkılı numunelerin davranışı gevrek bir karaktere sahiptir. Bir önceki 

deneysel numune setinde olduğu gibi ve ilk deneysel numune setinin aksine, % 1,0 hacim 

oranında poli-propilen (plastik lif) katkısının artan rijitlik miktarına karşılık daha az enerji 

yutma kapasitesi ile yapısal açıdan herhangi bir iyileştirme sağlamadığı buna karşılık % 0,5 

hacim oranında poli-propilen (plastik lif) katkısının yalnızca enerji yutma kapasitesi açısından 

yapısal bir miktar iyileştirme sağladığı anlaşılmaktadır. Bu durum konunun poli-propilen 

(plastik lif) katkı malzemesinin bilinen mekanik özellikleri açısından ele alındığında, bir 

tutarsızlık teşkil etmektedir. Aynı şekilde az miktarda da olsa, poli-propilen (plastik lif) 

katkısının betonarme kiriş numunesi için gerekli olan talep yükünde de bir azalmaya neden 

olduğu sonucuna varılmıştır. Şekil 4(c)’deki yük-deplasman ilişkilerine göre her bir 

betonarme kiriş numunelerinin rijitlik miktarı ve enerji yutma kapasiteleri hasap edilmiştir. 

A5, B5 ve C5 numunelerinin hesaplanan rijitlikleri sırasıyla 11410.39; 13019.14 ve 13378.33 

kN/m’dir. 5,0 cm ilave bindirme boyuna sahip olan betonarme kiriş numunelerinde her iki % 

0,5 ve % 1,0 hacim oranında poli-propilen (plastik lif) katkısı, rijitlikte artmaya neden 
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olmuştur. Rijitlikteki artış miktarı % 0,5 ve %1,0 hacim oranında poli-propilen (plastik lif) 

katkılı numunelerde sırası ile % 14 ve % 17 olarak hesap edilmiştir. 5,0 cm ilave bindirme 

boyuna sahip olarak üreilen % 0, % 0,5 ve % 1,0 hacim oranında poli-propilen (plastik lif) 

katkılı betonarme kiriş numunelerinde enerji yutma kapasiteleri ise sırası ile 181.77; 302.14 

ve 266.04 kN.m olarak hesap edilmiştir. Betonarme kiriş numunesine % 1,0 hacim oranında 

poli-propilen (plastik lif) katkı malzemesinin yapısal olarak herhangi bir iyileştirmesi 

olmamıştır. Ancak % 0,5 hacim oranında poli-propilen (plastik lif) katkılı betonarme kiriş 

numunesinin enerji yutma kapasitesi, referans numuneye göre % 66 oranında artmıştır.  

Gözlemsel Analiz 

Araştırma kapsamında betonarme kısa kiriş numunelerde ilave bindirme boyuna poli-propilen 

(plastik lif) katkı malzemesinin etkisi gözlemsel olarak analiz edilmiştir. Şekil 5’de eksenel 

eğilme testi sonucunda, ilave bindirme boyu 𝑙𝑑 = 60 𝑐𝑚 ile Esfahani ve Kianoush (2005) 

tarafından önerilen modele uygun 𝑙𝑑 = 53 𝑐𝑚 olarak tasarlanan referans numunelerinin göçme 

modları gösterilmiştir. Deneysel çalışmada yükleme programı dört noktadan yapılmış olup, 

Şekil 5’den görüleceği üzere yükün uygulandığı yüzeylerde, betonun maksimum birim şekil 

değiştirme miktarı aşıldığı için betonarme kiriş numunesinin basınç bölgesinde ezilmeler her 

iki deneysel numune için de gerçekleşmiştir. Betonarme kiriş numunesi üst yüzeyinden 

uygulanan eksenel eğilme yükünün en kısa yoldan mesnetlere iletilebilmesi kabulüne göre 

bilinen eğilme davranışı her iki numune için oluşmuştur.  

Eksenel eğilme yükünün mesnetlere iletilmesi sırasında, artan monotonik yüklemeye bağlı 

olarak ve herhangi bir poli-propilen (plastik lif) katkı malzemesi bulunmadığı için deneysel 

numunede sınırlı sayıda aderans ve eğilme çatlakları ortaya çıkmıştır ve gelişmiştir. Üretilen 

deneysel numunelerde sınır şartları basit kiriş kabulüne (sınır şartları olarak mesnetlerden 

birisi sabit iken diğer mesnet hareketli olarak kabul edilmektedir) göre yapılmıştır. Dolayısı 

ile deneysel betonarme kirişlerde sabit mesnet bölgesinde yalnızca dönme hareketi meydana 

gelirken hareketli mesnet bölgesinde ise hem dönme hareketi ve hem de yatay doğrultuda yer 

değiştirme hareketi meydana gelmektedir. 

Şekil 5’den de görüldüğü gibi, ilave bindirme boyunun, Esfahani ve Kianoush (2005) 

tarafından önerilen modele göre artırılmasının başlangıç rijitliğini ortalama % 9,0 oranında 

azaltmasına bağlı olarak, ilave bindirme boyu 𝑙𝑑 = 60 𝑐𝑚 olarak tasarlanan referans 

numunesinde aderans çatlakları yalnızca sabit mesnet bölgesinde oluşurken, Esfahani ve 

Kianoush (2005) tarafından önerilen modele uygun 𝑙𝑑 = 53 𝑐𝑚 olarak tasarlanan referans 

numunesinde aderans çatlakları ise eksenel eğilme yük bölgesinin her iki tarafında da 

meydana gelmiştir. İlave bindirme boyunun, Esfahani ve Kianoush (2005) tarafından önerilen 

modele göre artırılmasının başlangış rijitliğini ortalama % 9,0 oranında azaltmasına karşılık, 

ikincil rijitlik bçlgesindeki süneklik oranını ise % 44,0 oranında artırmıştır. 
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Şekil 5. Referans numunelerinin göçme modu (a) 𝑙𝑑 = 60 𝑐𝑚; (b) 𝑙𝑑 = 53 𝑐𝑚 

Gözlemsel açıdan yapılan araştırmalardan ayrıca ilave bindirme boyunun her ne kadar yeterli 

rijitlik ve yeterli süneklik koşulu sağlansa da aderans gerilmelerinin aşılmasına bağlı olarak 

pas payını parçaladığı sonucu da elde edilmiştir. Buna göre elde edilen sonuçlara bağlı olarak, 

göçme modunda enerji yutma kapasitesinde ortalama % 44,0 oranında belirgin artıştan dolayı, 

ilave bindirme boyu için Esfahani ve Kianoush (2005) tarafından önerilen modelin üst sınır 

açısından revize edilmesi gerektiği savunulmaktadır.  

Şekil 6’da 𝑙𝑑 = 30 𝑐𝑚 ilave bindirme boyuna sahip olan ve sırasıyla % 0,0; % 0,5 ve % 1,0 

hacim oranında poli-propilen (plastik lif) katkılı deneysel betonarme kiriş numunelerinin 

göçme modları gösterilmiştir. Deneysel ölçülen yük-deplasman ilişkisinde de belirtildiği gibi 

elde edilen göçme modu paternine göre, her ne kadar deneysel kiriş numunelerinde eğilme 

çatlakları oluşmuş ve gelişmiş olsa da, 30,0 cm ilave bindirme boyuna sahip deneysel kiriş 

numunelerinin davranışı, % 1,0 hacim oranında poli-propilen (plastik lif) katkılı deneysel 

numune hariç olmak üzere, gevrektir. Katkısız deneysel kiriş numunesine göre, % 1,0 hacim 

oranında poli-propilen (plastik lif) katkılı deneysel kiriş numunesinde başlangıç rijitliği % 55 

oranında düşmesine rağmen, enerji yutma kapasitesi ise % 117 oranında artmıştır. Şekil 6’dan 

da anlaşılacağı üzere, 30,0 cm’lik ilave bindirme boyuna ve gevrek bir karakteristiğe sahip 

olan deneysel numune, ancak % 1,0 hacim oranında poli-propilen (plastik lif) katkı malzemesi 

sayesinde ve herahangi bir şekilde aderans gerilmesi de aşılmaksızın, sünek bir özelliğe sahip 

olmuştur. Yürütülen araştırma kapsamında elde edilen bu sonuca göre, Esfahani ve Kianoush 
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(2005) tarafından önerilen modelde betonarme kiriş elemanları için ilave bindirme boyunun, 

uygulama ve işlenebilirlik açısından uygun % 1,0 hacim oranında poli-propilen (plastik lif) 

katkı malzemesi ile iyimser olarak % 50 oranında azaltılabileceği savunulmaktadır.   

 
Şekil 6. 𝑙𝑑 = 30 𝑐𝑚 bindirme boyuna sahip numunelerinin göçme modu  
 

Şekil 7’de 𝑙𝑑 = 20 𝑐𝑚 ilave bindirme boyuna sahip olan ve sırasıyla % 0,0; % 0,5 ve % 1,0 

hacim oranında poli-propilen (plastik lif) katkılı deneysel betonarme kiriş numunelerinin 

göçme modları gösterilmiştir. Deneysel ölçülen yük-deplasman ilişkisinde de belirtildiği gibi 

elde edilen göçme modu paternine göre, her ne kadar deneysel kiriş numunelerinde eğilme 

çatlakları oluşmuş ve gelişmiş olsa da, 20,0 cm ilave bindirme boyuna sahip deneysel kiriş 

numunelerinin davranışı gevrektir. Katkısız deneysel kiriş numunesine göre, % 0,5 hacim 

oranında poli-propilen (plastik lif) katkılı deneysel kiriş numunesinde başlangıç rijitliği % 60 

oranında düşmesine rağmen, enerji yutma kapasitesi ise % 184 oranında artmıştır. Şekil 7’den 

de anlaşılacağı üzere, 20,0 cm’lik ilave bindirme boyuna ve gevrek bir karakteristiğe sahip 

olan deneysel numune, ilk gruptan farklı bir anlayışa sahip olarak, yalnızca % 0,5 hacim 

oranında poli-propilen (plastik lif) katkı malzemesi sayesinde ve herahangi bir şekilde aderans 

gerilmesi de aşılmaksızın, sünek bir özelliğe sahip olmuştur. 

A30 

C30 

B30 
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Şekil 7. 𝑙𝑑 = 20 𝑐𝑚 bindirme boyuna sahip numunelerinin göçme modu  

 
Şekil 8. 𝑙𝑑 = 5 𝑐𝑚 bindirme boyuna sahip numunelerinin göçme modu   

Şekil 8’de 𝑙𝑑 = 5 𝑐𝑚 ilave bindirme boyuna sahip olan ve sırasıyla % 0,0; % 0,5 ve % 1,0 

hacim oranında poli-propilen (plastik lif) katkılı deneysel betonarme kiriş numunelerinin 

göçme modları gösterilmiştir. Deneysel ölçülen yük-deplasman ilişkisinde de belirtildiği gibi 

elde edilen göçme modu paternine göre, her ne kadar deneysel kiriş numunelerinde eğilme 
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çatlakları oluşmuş ve gelişmiş olsa da, 5,0 cm ilave bindirme boyuna sahip deneysel kiriş 

numunelerinin davranışı gevrektir. Katkısız deneysel kiriş numunesine göre, başlangıç rijitliği 

% 1,0 hacim oranında poli-propilen (plastik lif) katkılı deneysel kiriş numunesinde % 17 

oranında ve enerji yutma kapasitesi ise % 0,5 hacim oranında poli-propilen (plastik lif) katkılı 

deneysel kiriş numunesinde % 66 oranında artmıştır. İlave bindirme boyu çok küçük olarak 

tasarlanan bu grup deneysel setinde yapısal açıdan sağlıklı bir sonucun elde edilmesi mümkün 

olmamaktadır. Şekil 8’den ayrıca anlaşılacağı üzere, 5,0 cm’lik ilave bindirme boyuna ve 

gevrek bir karakteristiğe sahip olan deneysel numune, ilk gruptaki anlayışa uygun olarak, 

yalnızca % 1,0 hacim oranındaki poli-propilen (plastik lif) katkı malzemesi sayesinde ve 

herahangi bir şekilde aderans gerilmesi de aşılmaksızın, sünek bir özelliğe sahip olmuştur. 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER  

Bu çalışmada, çeşitli gereksinimlerden dolayı uygulamada kullanılması söz konusu olan ilave 

bindirme boyunun eğilme davranışı üzerindeki etlilerinin daha sağlıklı bir şekilde anlaşılması 

için poli-propilen (plastik lif) katkılı betonarme kısa kiriş numuneleri farklı poli-propilen 

(plastik lif) hacim oranlarına (% 0, % 0,5 ve % 1,0) ve farklı ilave boyuna donatı bindirme 

boylarına sahip olarak dört noktadan monotonik eksenel eğilme testine tabi tutulmuştur. Poli-

propilen (plastik lif) katkılı betonarme kısa kirişler üzerinde yürütülen deneysel çalışmadan 

ölçülen veya hesap edilen deneysel verilerden aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.  

Betonarme taşıyıcı kiriş elemanlarında ilave bindirme boyu için literatürde minimum alt sınır 

olarak önerilen modellerin hem yeterli rijitlik ve hem de yeterli süneklik açısından iyimser 

yönde ortalama % 10,0 oranında artırılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Buna karşılık 

betonarme taşıyıcı kiriş elemanlarının poli-propilen (plastik lif) katkılı olarak üretilmesi 

durumunda ise bu oranın uygulamada işlenebilirlik ve fabrikasyonu için % 1,0 oranında 

kullanılması ön görülmektedir. Bu durumda uygulanacak ilave bindirme boyunun yapı 

elemanı talep yükü, yeterli rijitlik, yük taşıma kapasitesi ve enerji yutma kapasitesi açısından 

ancak % 50,0 oranında azaltılabileceği savunulmaktadır. Farklı hacim oranlarında poli-

propilen (plastik lif) katkılı betonarme kiriş numuneleri için daha düşük ilave bindirme boyu 

uygulamasının, etkiyen dış yüklerin kesitten kesite aktarılması sırasında yetersiz aderans 

gerilmelerine bağlı olarak yapı talep yükündeki ani düşüşten dolayı göçme modunda 

gerçekleşen gevrek davranış nedeniyle doğru olmadığı sonucuna varılmıştır.  

Bu çalışmanın ileride yapılacak olan araştırmalara ışık tutması için kısıtlı yönleri ile birlikte 

ön görülen öneriler ise aşağıda özetlenmiştir.  

Yürütülen bu araştırma kapsamında deneysel betonarme kiriş numuneleri kısa kiriş olarak 

üretilmiştir. Mevcut kabul görmüş yönetmeliklere göre her ne kadar uygun kesme açıklığı ile 

etkili derinlik oranına göre tasarlanmış olsa da, betonarme kısa kirişlerin hâlihazırda gevrek 

davranış sergileyebileceği ihtimalinden dolayı, beklenti doğrultusunda betonarme kirişlerde 

özellikle eğilme davranışının sağlanabilmesi için deneysel çalışmaların tam-ölçekli deneysel 

numuneler ile yapılması, bu konudaki tartışmalar için daha sağlıklı sonuçlar verebilir. Ayrıca 

bu çalışmada katkısız betonarme kısa kiriş elemanları için literatürde minimum alt sınır olarak 
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önerilen ilave bindirme boyunun % 10,0 oranında artırılması savunulurken, bu oranın arada 

kalan oranları için ilave deneysel çalışmalar yürütülmemiştir. Bu konuda daha sağlıklı bir 

tartışmanın yapılabilmesi için tam-ölçekli betonarme kirişlerde boyuna donatılardaki ilave 

bindirme boyunun tedricen artırılması önerilmektedir. Aynı durum farklı hacim oranlarında 

poli-propilen (plastik lif) katkılı betonarme kiriş elemanları için de geçerlidir. Poli-propilen 

(plastik lif) katkılı betonarme kiriş elemanlarında ilave bindirme boyunun, yapılacak olan 

tartışmaların daha sağlıklı olabilmesi için tedricen azaltılması da önerilmektedir. 
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ÖZET 

Türkiye coğrafyasının önemli bir kısmında karasal iklim hâkim olup; uzun ve soğuk geçen kış 

mevsimleri betonarme inşaat sezonunu 4-5 ay gibi kısa süreler ile sınırlamaktadır. İnşaat 

sektörünün bölgenin lokomotif sektörü olması; bu durumun bölgede ekonomik ve sosyal 

sorunlar doğurmasına yol açmaktadır. Kış mevsiminde inşaat sezonunun devam etmesine 

yönelik sektörün talep ve beklentilerinin belirlenmesinin ardından, konuya ilişkin bilimsel 

çalışmalar yapılmasının doğru olacağı düşünülerek bir anket çalışması yapılmıştır. 

Bu amaçla yurtiçi ve yurtdışından 23.761 kişinin katılım sağladığı ve 11-14 Nisan 2019 tarihleri 

arasında TÜYAP – Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde düzenlenen Doğu 

Anadolu – Erzurum İnşaat, Yapı, İnşaat Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, 

Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı’ nda kışın beton dökümü ve betonarme imalat üzerine bir algı 

anketi uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçları, kışın beton dökümüne ilişkin 

teknolojiye Erzurum ili gibi soğuk bölgelerde ihtiyaç duyulduğunu ve sektörün bu yönde bir 
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talebi olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuç doğrultusunda, kışın beton dökümü ve betonarme 

imalata ilişkin deneysel araştırmalara başlanmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında C30 sınıfı 

betonun kış koşullarında üretilmesine ilişkin bir çalışma yapılmış ve başarılı sonuçlar elde 

edilmiştir.  

Araştırmanın sunulacağı tam metin bildiride; kışın beton dökümü ve betonarme imalata ilişkin 

algı anketi sonuçları ve soğuk havada C30 sınıfı beton üretimine ilişkin çalışma detaylarının 

sunulması planlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Soğuk bölge mühendisliği, kışın beton dökümü, betonarme imalat, inşaat 

sektörü, Erzurum 

ABSTRACT 

A huge portion of Turkey's land is dominated by continental climate; where long and cold 

winter seasons limit the reinforced concrete construction season to short periods of 4-5 months. 

The construction sector is the locomotive sector of the region; hence this situation causes 

economic and social problems. After determining the demands and expectations of the sector 

for the continuation of the construction season in the winter season, a questionnaire was 

conducted considering the scientific studies on the subject was thought to be correct. 

For this purpose, Eastern Anatolia - Erzurum Construction, Building, Construction Materials, 

Installation, Heating, Cooling, Ventilation, Natural Gas and Technologies fair which was held 

at TÜYAP - Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fair Center in between 11-14 April 2019 with 

participation of 23,761 people from Turkey and abroad was selected as application site.  In the 

fair, a perception survey was carried out on concrete casting and reinforced concrete 

manufacturing in the winter. The survey results revealed that technology related to concrete 

casting in winter is needed in cold regions such as Erzurum and the sector has a demand in this 

direction. In line with this result, experimental researches on concrete casting and reinforced 

concrete manufacturing have been started in the winter. As the first stage of the research, a 

study was conducted on the production of C30 class concrete in winter conditions and 

successful results were obtained. 

In the full-text paper that the research will be presented; it is planned to present the results of 

the perception questionnaire regarding concrete casting and reinforced concrete production in 

winter and the study details related to C30 class concrete production in cold weather. 

Keywords: Cold regions engineering, concrete casting in winter, reinforced concrete 

manufacturing, construction sector, Erzurum  

GİRİŞ 

Türkiye, coğrafi konumu itibariyle yıl içerisinde dört mevsimin görülebildiği ender ülkelerden 

olmakla birlikte; ülke topraklarının büyük bölümünde karasal iklim hüküm sürer. Doğu 

Anadolu Bölgesi’nde ise, yer şekillerinin düzensizliği ve topoğrafyanın yüksek olması 

nedeniyle ağır karasal iklim koşulları yaşanmaktadır. Kış mevsimi bölgede ağır, oldukça soğuk 
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ve bol kar yağışlı geçmektedir. Gece sıcaklıklarının ağırlıkla -20°C’ nin altında seyrettiği 

bölgede, don ve buzlanma olayı sıklıkla görülmektedir. Bölgede kış mevsimi süresi, batı 

bölgelere oranla oldukça uzun olup zaman zaman 7 aya kadar uzanmaktadır. 

Bu dezavantajlı durum, birçok sektörü etkilediği gibi inşaat sektörünü de etkilemiştir. 

Betonarme imalatı için gerekli ortam sıcaklık değeri en az +10°C olmalıdır. Bu bölgelerde sert 

giden kışların ardından, bahar mevsiminde dahi gece sıcaklık değeri +10°C’ ye ulaşamamakta, 

bu değerler ancak yaz aylarında gözlemlenebilmektedir. Bu durum, bu bölgelerde inşaat 

sezonunun oldukça kısa olmasına neden olmaktadır ki; uzun kış koşulları nedeniyle çok kısa 

süreli inşaat sezonu geçiren illerden biri de, metin yazarlarının ikamet ettiği, Erzurum’ dur. 

Erzurum’da hüküm süren ağır karasal iklim koşulları inşaat süresinin oldukça kısa olmasına ve 

imalat sürecinde aksamalar meydana gelmeksine neden olmaktadır.  

Bununla birlikte, pek çok dünya ülkesinde soğuk hava koşullarında beton dökümü yapıldığı 

bilinmektedir. Betonarme imalatın en fazla inşaat imalatı olduğu ülkemizde; benzer şekilde 

uygulamaların yapılması ile karasal iklimin hüküm sürdüğü alanlarda inşaat sezonunun daha 

uzun tutulabileceği, acil durumlarda kışın yapım işlerinin gerçekleştirilebileceği 

düşünülmektedir. 

Bu çalışmada, kış koşullarında beton dökümü ve ilgili yöntemlerin ülkemizde 

uygulanabilmesine için inşaat sektörünün beklentileri ve talepleri belirlendiği bir anket 

çalışmasının detayları paylaşılmaktadır. Akademide üretilen bilginin toplumun ihtiyaçlarını 

giderme amacını gütmesi felsefesiyle gerçekleştirilen anket çalışması neticesinde, kışın beton 

dökümü ve betonarme imalat teknolojisine ilişkin teknik bilgiye talep ve ihtiyaç olduğu sonucu 

ortaya çıkmıştır. Bu sonuca istinaden, bir bilimsel araştırma programı tasarlanmış ve sürecin 

birinci aşamasını gerçek kış koşullarda beton imalatının irdelenmesi oluşturmuştur. Metnin 

ikinci bölümünde anket sonuçları neticesinde başlatılan bilimsel araştırma sürecinin ilk aşaması 

olan gerçek kış koşullarında beton dökümüyle ilgili olarak yapılan çalışmalara yer 

verilmektedir.  

YÖNTEM 

1.Araştırma Anketi 

Çalışmanın ilk aşamasında, 11-14 Nisan 2019 tarihleri arasında TÜYAP – Erzurum Recep 

Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde düzenlenen Doğu Anadolu – Erzurum İnşaat, Yapı, İnşaat 

Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı’nda 

katılımcılara soğukta beton dökümü hakkında 6 soru içeren bir anket uygulaması, yüzyüze 

diyalog kurularak gerçekleştirilmiştir.  Anketle katılımcılara yöneltilen sorular; 

• Soğukta beton dökülebileceğine inanıyor musunuz? 

• Soğukta dökülen betonun yeterli dayanım kazanacağına inanıyor musunuz? 

• Soğukta dökülen betonla imal edilmiş bir yapıyı kullanır mısınız? 

• Sizce soğukta beton dökümü teknolojisine ihtiyacımız var mıdır? 
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• Soğukta dökülen beton daha pahalı mıdır? Maliyetleri artırır mı? 

• Soğukta beton dökümünün ekonomiye katkı sağlayacağına inanıyor musunuz?  

şeklindedir. Anket toplamda 180’ i erkek, 70’ i kadın olmak üzere rastgele seçilen toplam 252 

katılımcıya uygulanmıştır. (Şekil 1).  

 

 , 

Şekil 1. Araştırma anketi uygulama görüntüleri 

2. Gerçek Kış Koşullarında Beton İmalatına Yönelik Çalışmalar  

Araştırma anketi sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından, kış koşullarında betonarme 

imalata ilişkin bir araştırma programı kurgulanmış ve labortatuvar çalışmaları başlamıştır. 

Soğuk hava koşullarında beton imalatı sürecinde taze beton sıcaklığı dikkat edilmesi gereken 

çok önemli bir değişkendir ki; çalışmaya bu konudan başlanmıştır. Devamında ise gerçek kış 

koşullarına C30 sınıfı beton imalatına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.  

2.1.Taze Beton Sıcaklığının Belirlenmesine İlişkin Deneysel Çalışmalar 

TS 1248 “ Beton Yapım, Döküm ve Bakım Kuralları: Anormal Hava Şartlarında” standardında,  

beton dökümü için asgari ortam sıcaklığının +5°C olması gerektiği belirtilmiştir. Taze beton, 

üretildikten sonra hemen dökülmediği için, imalata kadar bir miktar ısı ve sıcaklık kaybı 

yaşamaktadır. Taze beton sıcaklığı hesaplanırken bu durum ihmal edilmemeli ve dikkate 

alınmalıdır. Döküm anında taze beton sıcaklığı en uygun sıcaklık düzeyinde tutulmalıdır ki; bu 

değer 15-20 °C aralığındadır. TS 1248, “5.2.3 Karışım Sıcaklığının Hesaplanması” altında 

beton sıcaklığının belirlenmesi için bir eşitlik belirtilmiş ve bu eşitlik Denklem 1’ de 

gösterilmiştir (TS 1248,2012). 

                             𝑇 =
0,22(𝑇𝑎𝑊𝑎 + 𝑇𝑐𝑊𝑐) + 𝑇𝑤𝑊𝑤 + 𝑇𝑎𝑊𝑤𝑎

0,22(𝑊𝑎 + 𝑊𝑐) + 𝑊𝑤 + 𝑊𝑤𝑎
                                                       (1) 

Bu bağıntıdaki değişkenler Tablo 1’de açıklanmaktadır (Gedik, 2020). 

 

 

Tablo 1. Denklem 1 Değişkenleri 
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Kısaltma Açıklama 

T Taze Beton Sıcaklığı (℃) 

Ta Agrega Sıcaklığı (℃) 

Tc Çimento Sıcaklığı (℃) 

Tw Su Sıcaklığı (℃) 

Wa Agreganın Kuru Kütlesi (kg) 

Wc Çimentonun Kütlesi (kg) 

Ww Su Kütlesi (kg) 

Wwa 
Ta Sıcaklığındaki Agrega Üzerindeki Serbest Su ve 

Agrega Tarafından Emilen Suyun Kütlesi (kg) 

Denklem 1’ de verilen ifadenin sonraki aşama çalışmalarında kullanılabilirliğinin irdelenmesi 

için yapılan deneylerden ilki taze beton sıcaklığının belirlenmesi deneyidir. Bu deneyde amaç, 

Denklem 1 kullanılarak teorik olarak hesaplanan taze beton sıcaklığının deneysel olarak ölçülen 

sıcaklıkla karşılaştırılmasıdır (Gedik, 2020). 2019 yılında yürürlüğe giren Türkiye Bina 

Deprem Yönetmeliği’ nde en düşük beton sınıfı C25 olarak belirtilmiştir (TBDY, 2018). Bu 

bilgi göz önüne alınarak C30 sınıfında taze beton üretimi yapılmaya karar verilmiştir. 

Çalışmada C30 sınıfı beton üretimi esas alınmış ve karışım oranları Tablo 2’ de sunulmuştur. 

Tablo 2. C30 Sınıfı Beton Karışım Oranları 

 

 

 

 

 

 

Çalışmanın 

birinci aşamasında betonu oluşturan bütün malzemelerin (agrega, su, çimento) ağırlık ve 

sıcaklık ölçümleri alınmıştır. Bu değerler Denklem 1’de yerine yerleştirilerek beton sıcaklığı 

Malzeme % V 
Birim Hacim Ağırlığı 

( kg/dm3) 

Su 0,188 1,00 

Çimento 0,108 3,15 

Hava 0,010 0,00 

İnce Agrega 0,278 2,64 

İri Agrega 0,416 2,76 

Akışkanlaştırıcı Çimento ağırlığının %1’ i 
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hesaplanmıştır. Daha sonra bu malzemelerle taze beton üretimi yapılmış ve sıcaklık değeri 

ölçülmüştür (Gedik, 2020). 

Bu grupta yapılan deneylerden ikincisi karışım suyu sıcaklığının hesaplanması deneyidir. 

Çalışmada belirli bir taze beton sıcaklığı belirlenip bu sıcaklıkta beton üretimi için gerekli su 

sıcaklığı Denklem 1 kullanılarak hesaplanmıştır. Öncelikle tüm malzemelerin tartımı yapılmış;  

Şekil 2’ de görüldüğü şekliyle agrega ve çimento sıcaklığı belirlenmiştir. Bu çalışmada; taze 

beton sıcaklığı 22°C olarak belirlenmiş ve Denklem 1 kullanılarak gerekli su sıcaklığı 

hesaplanmıştır. Daha sonra bu sıcaklık ve ağırlık değerleri kullanılarak taze beton üretimi 

yapılarak ve sıcaklık değeri ölçülmüştür (Gedik, 2020). Deney sonuçları Bulgular bölümünde 

sunulmuştur. 

 

 

Şekil 2. Saplamalı termometre kullanılarak malzeme sıcaklık ölçümleri alınması 

 

2.2.Gerçek Kış Koşullarında Beton Dökümü 

Beton döküm sıcaklığını verilen Denklem 1’deki ifadenin deneysel olarak güvenilir olduğu 

kabul edildikten sonra; gerçek kış koşullarında beton dökümü deneme çalışmalarına geçilmiştir. 

Burada amaçlanan kış koşullarında yönetmeliklere uygun şekilde bakımı yapılan betonun, 

mekanik özellikleri bakımından yaz mevsiminde dökülen ile eşdeğer olmasıdır. Burada ACI 

306R-10 ve TS 1248 mevzuatı dikkate alınmıştır.  

Çalışma için, kış mevsiminde gece sıcaklıklarının -10°C den düşük, -20°C den yüksek olduğu 

günler belirlenmiştir. 04/03/2019 tarihindeki hava raporlarında Erzurum için gündüz sıcaklık 

değeri 3.3 °C ve gece sıcaklığı -14°C olduğu belirlenmiş ve bu tarihte döküm gerçekleşmiştir. 

Döküm işleminden önce, beton numunelerinin dış ortamda bekletileceği alan hazırlanmıştır. Bu 

alan, tasarım olarak son derece basittir. Belirli aralıklarla alan içi ve dış ortam sıcaklıkları 

ölçülmüş amaçlanan ölçümlerin doğruluğu ve yapılabilirliği kontrol edilmiştir.  

Kış koşullarına beton dökümü yapılırken beton alanının çadır benzeri bir örtü ile kaplanması 

imalat yapan ülkelerdeki yaygın uygulamadır. Pratiği benzeştirme amacıyla; numunelerin dış 

ortamda bekletileceği bir alan oluşturulmuş ve bu alanın iç sıcaklığını artırmak için ısıtıcı 

yerleştirilmiştir. Alan içerisindki taşların arasına, iç sıcaklığın düşmesini engellemek için 5 cm 
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kalınlıkta yalıtım malzemesi yerleştirilmiş, ayrıca Şekil 3’ te sunulduğu haliyle alanın üst kısmı 

naylon örtüyle örtülerek ısı yalıtımı elde edilmiştir.  

Normal koşullarda bir betonarme imalatı; kalıp hazırlanması, donatının kalıba yerleştirilmesi 

ve betonun kalıba dökülmesi şeklindedir. Bu durumda, kalıp ve donatının dış ortam sıcaklığı 

ile uyum sağlayacağu açıktır. Gerçek uygulama ile benzerlik teşkil edilebilmesi kullanılacak 

beton kalıpları döküm öncesi 3 gün süre ile atmosferik koşullarda bırakılmıştır. (Şekil 3.) Sıcak 

bir beton, soğuk bir kalıba aniden döküldüğünde beton ısı transferi nedeniyle taze beton 

sıcaklığındaki düşüşle birlikte kendinden beklenen mekanik özellikleri sergileyememe ihtimali 

yüksektir. Bu husus, araştırmanın sonraki safhalarına detaylı bir şekilde çalışılmıştır.  

 

Şekil 3. Dış ortamda bekletilen kalıplar ve beton numune bekletme alanı 

Gerçek kış koşullarına C30 sınıfı beton elde etme ve bu süreçteki prosedürü deneyimleme adına 

yapılan bu çalışmada; normal koşulları yansıtan laboratuvar ortamında aynı karışımdan imal 

edilecek beton numuneler referans test elemanları olarak imal edilmiştir. Yaz dökümü olarak 

adlandırılan bu uygulama için; 3 adet küp beton kalıbı laboratuvar ortamında 3 gün 

bekletildikten sonra döküm yapılmıştır. Her iki koşulda bekletilen kalıplarda da sıcaklık 

ölçümleri yapılmıştır.  Tüm koşullar göz önünde bulundurularak, 25°C sıcaklıkta taze beton 

üretilmesine karar verilmiştir. Denklem 1 kullanılarak yapılan hesaplamada karışım suyu 

sıcaklığının 32.8 °C olması gerektiği belirlenmiş ve uygulamada 33,1℃  sıcaklıktaki su ile 

beton üretilmiştir. İmal edilen taze beton sıcaklığı 24.4 ℃  olarak ölçülmüştür.  İmalat sürecinde 

alınan bir takım ölçüm değerleri Tablo 3’ te sunulmaktadır. Burada özellikle dikkat edilmesi 

gereken husus, hiçbir yalıtım olmaksızın laboratuvardan dış ortama taşınan betoniyer 

içersindeki taze betonun dış ortamda döküm anında yaklaşık 10 ℃  mertebesinde bir sıcaklık 

düşüşü yaşamış olmasıdır. Gerek laboratuvar ve gerekse dış ortam koşullarında bekletilen beton 

numunelerden birinde saplamalı termometre kullanılarak belli aralıklarla 72 saat süresince 

sıcaklık okumaları yapılmıştır.  
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Tablo 3. Beton dökümünde kaydedilen değerler 

Ölçüm Parametresi Yaz Dökümü Kış Dökümü 

Döküm Anında Ortam Sıcaklığı (oC) 21,3 3,3 

Döküm Anında Taze Beton Sıcaklığı (oC) 24,4 14,1 

Döküm Anında Ortalama Kalıp Sıcaklığı (oC) 19,8 1,16 

Döküm Anında Nem (%) 31 67 

Döküm Anında Rüzgar Hızı (km/s) 0 3 

 

C30 beton üretiminin ana deneysel çalışması kış şartlarında beton dökümüdür. Deneyden üç 

gün önce yaklaşık -18°C’ de bekletilen kalıpda döküm öncesi  Şekil 4’ te gösterildiği üzere 

buzlanma olduğu tespit edilmiş ve buz temizliği yapıldıktan sonra döküm yapılmıştır. Bu husus, 

gerçek saha uygulamalarında dikkate edilmesi gereken önemli bir durum olarak kayda 

alınmıştır. Sıcaklıkları ölçülerek Tablo 5’ te gösterilmiştir.  

 

  

Şekil 4. Kalıp Buzlanması ve Gerçek Kış Koşullarında Beton Numune Dökümü 

Beton numunelerin içindeki suyu muhafaza etmesini sağlamak için, numuneler döküldükten 

sonra ince naylon yardımıyla korumaya alınmış ve numuneler için oluşturulan ve Şekil 5’ te 

gösterilen alana yerleştirilmiştir. Bu koruma işlemi, laboratuvar ortamında dökülen numuneler 

için de yapılmıştır. 
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Şekil 5. Numunelerin kış şartlarından korunması ve bakım alanına yerleştirilmesi 

Tüm numuneler 3. gün sonunda kalıptan çıkarılarak ortam koşullarında 28. gün sonuna kadar 

bekletilmiştir. Kış koşullarında bekletilen numunelerin yer yer -18 oC altına düşen sıcaklıkla 

birlikte, yüksek nem ve rüzgâr gibi olumsuz etkilere maruz kaldığı görülmüştür. 28.gün 

sonunda numuneler standart basınç deneyine tabi tutularak basınç dayanımları belirlenmiştir. 

Standard küp (15x15x15cm) numuneler 3000 kN kapasiteli üniversal basınç cihazında TS-EN 

12390-3 yönetmeliğine uygun şekilde 0.5 MPa/s yükleme hızıyla, yük kontrollü olarak deneye 

tabi tutulmuştur ( (TS EN 12390-3, 2010). 

 

BULGULAR 

1.Araştırma Anketi Sonuçları 

Ankete 180’i erkek, 72’i kadın toplam 252 kişi katılmıştır. Katılmcıların %72.2’ si erkek ve 

%27.8’inin kadın olduğu belirlenmiştir. Cinsiyetler arasındaki fark, kadın fuar katılımcılarının 

ankete katılmak istememelerinden kaynaklanmaktadır. Zira ankete katılan erkek sayısının 

kadın sayısının 2,6 katı olmasına rağmen, bu genel fuara katılım durumunu ifade etmemektedir. 

Anketin birinci sorusu olan “Soğukta beton dökülebileceğine inanıyor musunuz?”  sorusuna 

verilen cevaplar incelendiğinde katılımcıların %73,4’ ü olumlu yanıt verirken %26,6’ sı ise 

olumsuz yanıt vermiştir.  

Anketin ikinci sorusu olan “Soğukta dökülen betonun yeterli dayanım kazanacağına inanıyor 

musunuz?” sorusuna katılımcıların %56,3’ü soğukta dökülen betonun yeterli dayanım 

kazanacağını düşünürken; %43,7’ si ise yeterli dayanım kazanamayacağını ifade etmiştir. 

Anketin üçüncü sorusu olan “Soğukta dökülen betonla imal edilmiş bir yapıyı kullanır 

mısınız?” sorusuna katılımcıların %59,1’ i soğukta dökülen betondan imal edilmiş bir yapıyı 

kullanabileceğini ifade ederken; %40,9’ u soruya olumsuz cevap vermiştir. Anketin ikinci ve 

üçüncü soruları katılımcıların soğuk havada dökülen betona olan güvenlerini ölçmek için 

hazırlanmış sorulardır ve sonuçları da birbirine yakın çıkmıştır.  

Anketin dördüncü sorusu olan “Sizce soğukta beton döküm teknolojisine ihtiyacımız var 

mıdır?” sorusuna verilen cevaplarda katılımcıların %96’sı bu teknolojiye ihtiyaç duyduğumuzu 

ifade ederken %4’lük bir kesim bu teknolojiye ihtiyaç olmadığını ifade etmiştir.  
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Anketin 5. sorusu olan “Soğukta dökülen beton daha pahalı mıdır? Maliyetleri artırır mı?” 

sorusuna katılımcıların % 86,1’ i soğukta beton normal beton dökümüne oranla daha pahalı 

olacağını belirtirken  % 13,9’ u ise maliyetlerin artış göstermeyeceğini ifade etmişlerdir.  

Anketin son sorusu olan “Soğukta beton dökümünün ekonomiye katkı sağlayacağına 

inanıyor musunuz?” sorusuna %75,8’ i soğukta beton dökümünün sektörü canlandırabileceği 

ve ekonomiye katkı sağlayabileceğini düşündüğünü ifade ederken; olumsuz görüş bildirenlerin 

oranı %24,2’ dir.  

2. Gerçek Kış Koşullarında Beton İmalatına Yönelik Çalışma Bulguları 

Bu başlık kapsamında yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmaktadır.  

2.1.Taze Beton Sıcaklığının Belirlenmesine İlişkin Deneysel Çalışma Bulguları 

Ortam sıcaklığının ortalama 24°C olduğu belirlenen laboratıvarda, imalatta kullanılacak 

malzeme sıcaklıkları ölçüldükten sonra Denklem 1 kullanılarak taze beton sıcaklığı teorik 

değeri 17.3°C olarak hesaplanmıştır.  Döküm sonrası taze beton sıcaklığı 18,9°C olarak 

ölçülmüştür. Denklem 1’ den elde edilen teorik taze beton sıcaklığı ile deneysel olarak elde 

ölçülen sıcaklık arasında %9,24’ lük bir fark olduğu belirlenmiştir. Beton bileşenlerinin ve taze 

betonun ağırlık ve sıcaklıkları Tablo 4’ te gösterilmiştir.  

 

Tablo 4. Denklem 1 kullanılarak beton sıcaklığının elde edilmesinde hesaba katılan değerler 

Malzeme Sıcaklığı (oC) Ağırlığı (kg) 

Agrega* 17,2 (Ta) 6,37 

Çimento 17,9 (Tc) 1,17 

Su 17,3 (Tw) 0,64 

Beton** 17,3 (T)** 8,18 

*Agreganın suya doygun olduğu kabul edilmiştir. 

**Denklem 1’de hesaplanan değer. 

 

Elde edilen sonuçlar, Denklem 1 kullanılarak imal edilecek taze beton sıcaklığında yaklaşık 

%10 mertebesinde bir hata yapılabileceğini göstermiştir. Söz konusu hata sonraki çalışmalar 

için kabul edilebilir bir değer olarak değerlendirilmiş ve Denklem 1’ in çalışmalarda 

kullanılmasına karar verilmiştir.  
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2.2.Gerçek Kış Koşullarında Beton Dökümüne İlişkin Bulgular  

2.2.1. Sıcaklık Değişimleri 

Her iki koşulda, yaz ve kış, dökülen betonların sıcaklık değişimleri incelenmiştir. Kış 

koşullarında dökülen betonda, dışarıda bekletilen kalıpların soğukluğu nedeniyle ilk 60 dakika 

içinde 3°C’ lik sıcaklık düşüşü meydana gelmiştir. Taze beton sıcaklığı bu düşüş sonrasında TS 

1248’ de belirtilen en düşük beton sıcaklığının üstünde kaldığı için deney için herhangi bir 

olumsuz durum geliştirmediği düşünülmektedir. 

Yaz koşullarında, laboratuvar ortamında, dökülen betonda, kalıp sıcaklığı ile beton sıcaklığı 

arasındaki 5°C sıcaklık farkından ötürü ilk 60 dakika içinde betonda 3°C lik sıcaklık düşüşü 

meydana gelmiştir. 

Her iki döküm koşullarında 72 saatlik sıcaklık değişimleri incelenmiş ve bu değişimler Şekil 6’ 

da gösterilmiştir. Her iki döküm türünde de betondaki hidratasyon sonucu ısı artışı 11.saatte 

başlayıp 20.saate kadar devam etmiştir. Her iki döküm grubunda da beton iç sıcaklığının 10°C 

altına düşmediği belirlenmiştir.  

 

Şekil 6. Kış ve yaz dökümü taze beton sıcaklık ölçümleri 

 

3.2. Basınç Dayanımları 

C30 sınıfı olarak tasarlanan; yaz ve kış koşullarında dökümü yapılan beton numunelerine ait 

eksenel basınç testi sonuçları Tablo 5’ te sunulmaktadır (Gedik, 2020). Elde edilen sonuçlar, 

kış koşullarında imal edilen numunelerin laboratuvar ortamında üretilen referans beton 

numunelerinin oranla %10.1 oranında düşük dayanım sergilediğini göstermektedir. Kalıptan 

çıkarıldıktan sonra olumsuz atmosferik koşullara maruz bırakılan kış grubu numunelerinin bu 

koşullardan etkilendiği düşünülmektedir ki; dayanımdaki düşüklük bu sebebe bağlanabilir. 

Bununla birlikte, kış koşullarında hedeflenen C30 sınıfı betonun imal edilebildiği sonucuna 

ulaşılmıştır.  
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Tablo 5. Basınç dayanım testi sonuçları  

Kış Grubu Yaz Grubu 

Numune No Dayanım (MPa) Numune No Dayanım (MPa) 

1 30,01 1 37,12 

2 34,37 2 35,39 

3 36,16 3 37,12 

4 31,11 - - 

5 31,76 - - 

Ortalama 32,68  36,54 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Bu çalışmada, soğukta beton imalatına ilişkin algının tayinine yönelik gerçekleştirilen 

uygulama anketi sonuçları ve sonrasında gerçekleştirilen deneysel çalışmaya ilişkin detaylar 

sunulmuştur. Genel çıkarımların aşağıdaki gibi sıralanması mümkündür.  

 

• Soğuk beton dökümüne ilişkin araştırma anketine katılanların büyük çoğunluğu soğukta 

beton dökümünün yapılabileceğine inanıldığını, böyle bir teknolojinin üretilmesi 

gerektiğini ve bu yöntemin, Erzurum ve bölge illerinin ekonomik olarak fayda 

sağladığını ifade etmişlerdir.  

• Soğuk havada beton dökümünün yapılabileceğine inanan kişi sayısının yüksek olmasına 

rağmen, soğuk havada dökülecek beton ve bu bu betondan imal edilmiş bir yapının 

tercih edilmesi, aynı oranda çıkmamıştır. Ayrıca böyle bir yöntemin maliyetinin yüksek 

olacağını düşünenlerin oranı oldukça fazladır. 

• Ankete göre, soğukta beton dökümüne ilişkin yürütülen deneysel araştırmanın gerekli 

ve piyasanın ihtiyaç duyduğu bir çalışma olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

• Araştırma anketi sonuçları dikkate alınarak kışın betonarme imalat ile ilgili araştırma 

yapılması gerektiği kanaatine ulaşılmış ve çalışmalara başlanılmıştır.  

• TS 1248’ de önerilen beton sıcaklığı tayini bağıntısının, güvenilirliğinin yüksek olduğu 

deneysel yöntemlerle tespit edilmiştir. Teorik olarak belirlenen beton sıcaklığı ile deney 

sonunda ölçülen beton sıcaklığı birbirine çok yakındır. 

• Yapılan deneysel çalışmalara göre,  C30 için tasarlanan beton karışımının, iyi bakım ve 

kür koşulları uygulandığında, tüm koşullarda basınç dayanımının 30 MPa’ın üstünde 

olduğu görülmüştür. Küp numunelerden elde edilen basınç dayanımları 0,85 ile 
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çarpıldığında silindirik basınç dayanımları elde edilmiştir. Buna göre kış koşullarında 

bekletilen numınelerin ortalama basınç dayanımı 28 MPa olurken, yaz koşullarında elde 

edilen numunelerin ortalama basınç dayanımı 31 MPa olarak belirlenmiştir ve 

aralarındaki basınç dayanımı farkının çok az olduğu tespit edilmiştir. Takip edilen 

yöntem kullanılarak C30 sınıfı betonun kış koşullarında imal edilebileceği sonucuna 

ulaşılmıştır.  

• Soğukta beton dökümüne ilişkin, gerçek kış koşullarında gerçekleştirilmiş çalışmalara 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanda, yapılacak her türlü çalışmanın literatüre ve saha 

uygulamasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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ÖZET 

Operasyonel modal analiz yapıların yerinde modal davranış parametrelerinin belirlenmesinde 

kullanılan bir deneysel yöntemdir. Yöntem, yapının ortam titreşimi etkileri altındaki 

tepkilerinin ölçülmesi ve uygun görülen bir yöntem ile analizi neticesinde modal davranış 

parametrelerinin elde edilmesi üzerine kuruludur. Yapı titreşim tepkileri ivmeölçer sensörler ile 

ölçülür. Sensör yerleşim düzeni belirlenmeden önce yapının teorik modal analizinin yapılması 

ve mod şekillerinin elde edilmesi önemli bir aşamadır.  

Detayları bildiri tam metninde sunulacak olan bu çalışmada, sismik yalıtımlı bir bina üzerinde 

operasyonel modal analiz çalışması yapılmıştır. Çalışma başlangıcında teorik modal analiz 

yapılmamış, tahmini bir şekilde sensör yerleşimleri yapılarak alınan ölçümler ile modal 

davranış parametreleri elde edilmeye çalışılmıştır. Bu işlem 3 kez, birbirinden farklı ölçüm 

düzeni ile tekrarlanmış; yapının çatı ve izolatör katı seviyesinde alınan ivme kayıtları 
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kullanılarak modal davranış parametrelerinin elde edilebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Nihai 

durumda, yüzer sensör-referans sensör metodu kullanılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Operasyonel modal analiz, sismik yalıtımlı bina, ivmeölçer, sensör 

yerleşimi, yüzer sensör-referans sensör metodu 

ABSTRACT 

Operational modal analysis is an experimental method used to determine the modal behaviour 

parameters of the structures. The method is based on measuring the reactions of the building to 

the effects of ambient vibration and obtaining modal behaviour parameters as a result of 

analysis with a method deemed appropriate. Vibration response of the structure measured with 

accelerometer sensors. It is an important step to perform the theoretical modal analysis of the 

structure and obtain the mode shapes before determining the sensor layout. 

In this study, the details of which will be presented in the full text of the paper, an operational 

modal analysis was carried out on a building with seismic isolation. At the beginning of the 

study, no theoretical modal analysis was made, and the sensor placements were made in an 

estimated manner and modal behaviour parameters were tried to be obtained with the 

measurements taken. This process was repeated 3 times with different measurement patterns. 

It is concluded that the modal behaviour parameters can be obtained by using the acceleration 

records taken at the roof and base isolation level of the building. In the final case, the multi 

setup measurement method was used. 

Keywords: Operational modal analysis, seismic base isolation, accelerometer, sensor 

instrumentation, multi setup measurement method 

 

GİRİŞ 

Depreme dayanıklı yapı tasarımında iki temel yaklaşım bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan ilki 

deprem etkilerini karşılayabilecek rijitlik ve dayanıma sahip olacak şekilde, yapısal elemanların 

depreme dayanıklı yapısal tasarım ilkeleri doğrultusunda tasarlanması; ikincisi ise yapı 

davranışını kontrol altına almaya yarayan ve deprem esnasında yapı elemanlarına gelecek iç 

kuvvetleri azaltacak yapısal kontrol sistemi uygulamalarıdır.  

Sismik kontrol uygulaması ile inşa edilmiş en büyük yapılardan birisi Erzurum Bölge Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi’ dir. Projede pasif kontrol uygulamaları içerisinde değerlendirilen 

sismik izolatör uygulaması gerçekleştirilmiştir. İzolatörlü yapılarda deprem esnasında izolatör 

seviyesinin üstünde rijit kütle hareketi yapacakları ve deprem kuvvetlerinin yapıya 

aktarılmadan izolatörler tarafından sönümleneceği düşünülmektedir (Yavuz,2008). 

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi 149.986 m2 alan üzerine kurulmuş ve yapı 

boyutları 167 m x 134 m ve toplam yüksekliği 29 m’ dir. Hastanede toplam 386 adet kauçuk 

esaslı kurşun çekirdekli izolatörler 2 farklı tipte LRB (Lead Rubber Bearings) ve NRB (Natural 
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Rubber Bearings) kullanılmıştır. LRB tipi izolatörler 4 farklı çapta (LRB1100, LRB1000, 

LRB900, LRB800) üretilerek yerleştirilmiştir. NRB tipi izolatörler 800 mm çapında 

kullanılmıştır. Mevcut bilgi, hastane yapısının tek parça blok halinde en fazla kauçuk izolatör 

üzerinde inşa edilmiş dünyanın en büyük yapısı olduğu yönündedir (Erdik, 2007). 

Erzurum ili ülkemizin en soğuk bölgelerinden birisidir. Deneysel olarak kauçuk izolatörlerin 

soğuk hava koşullarında rijitlik değişimine uğradığı sonucunun paylaşıldığı çok sayıda 

çalışmaya literatürde erişim mümkündür. Ancak erişim sağlanabilen literatürde, bu durumun 

izolatörlü yapı davranışı üzerindeki etkilerinin araştırdığı bir çalışmaya ulaşmak mümkün 

olmamıştır. Kauçuk izolatörlü yapılarda yapısal davranışın izolatörlerin maruz kaldığı soğuk 

hava koşullarında nasıl değiştiğinin deneysel olarak incelenmesi gerektiğine karar verilmiş ve 

bir araştırma projesi kurgulanmıştır (Şahin, 2020). Çalışmada Erzurum Bölge Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi yapısı üzerinde farklı hava sıcaklıklarının hakim olduğu dönemlerde 

Operasyonel Modal Analiz (OMA) çalışması yapılarak periyot değişimlerinin incelenmesi 

yoluna gidilmiştir.  

OMA yöntemi, mevcut yapının doğal titreşimler altında gösterdiği karakteristik modal 

davranışının tespit edilmesi amacıyla kullanılmaktadır (Anonim,2019). Uygulamada, incelenen 

yapıda belirlenen noktalardan ivmeölçer sensörler yardımıyla titreşim kayıtları alınır ve veri 

işlemesi yapılarak mod şekli, sönüm ve periyot gibi modal davranış parametreleri elde edilmeye 

çalışılır. Burada, sensör yerleşim planı son derece önemlidir. Genellikle teorik modal analiz 

sonuçları dikkate alınarak sensör yerleşim planı hazırlanır (Özdoğan, 2018). Ancak, çalışmada 

incelenen Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi son derece büyük hacimli bir yapıdır. Modal 

davranış parametrelerinin deneysel olarak edilmesi oldukça zor bir saha çalışmasıdır. Bu 

nedenle, belirlenen dönemlerde (yaz ve kış) yapı üzerinde değerlendirmeye esas OMA 

çalışmasına geçilmeden önce doğru sensör yerleşimi ve ölçüm prosedürünün belirlenmesi 

amacıyla sahada 3 ayrı uygulamanın gerçekleştirildiği bir çalışma yapılmıştır. Araştırma 

programının birinci aşaması olan sensör yerleşim planının belirlenmesi çalışmasına ilişkin 

detaylar bu bildiri metninin konusunu oluşturmaktadır. (Şahin, 2020). 

YÖNTEM 

Operasyonel modal analiz yapıların yerinde modal davranış parametrelerinin belirlenmesinde 

kullanılan deneysel bir metottur. Bu metot; yapının, ortam titreşimi etkileri altındaki 

tepkilerinin ölçülmesi ve uygun görülen bir yöntem ile analizi neticesinde modal davranış 

parametrelerinin elde edilmesi üzerine kuruludur. Yapı titreşim tepkileri ivmeölçer sensörler ile 

ölçülmektedir. Bu ivmeölçerler çok küçük titreşimleri algılama özelleğini barındırmakla 

beraber insan vücudunun algılayamayacağı derecede mevcut küçük ivmeleri algıyabilen ve 

kayıt alma özelliğine sahip ultra hassas ivmeölçerlerdir. Çalışmada ivmeölçerlere ait görsel 

Şekil 1’ de sunulmuştur (Şahin, 2020). Söz konusu ultrahassas sensörlerin tamamı dahili veri 

toplama ünitesine sahip olup GPS bağlantısı ile kendi aralarında senkronize olabilen, kablolu 

bağlantı gerektirmeyen ivmeölçer aygıtlardır.  
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Şekil 1. İvmeölçer Cihaz Görseli 

OMA uygulaması 6 aşamada gerçekleştirilmektedir. Bunlar; 

1. Sahaya özel ölçüm krokisi hazırlanması 

2. Krokiye uygun cihaz konumlandırılması 

3. Cihazların senkronize edilmesi  

4. Cihazların kayıt alması 

5. Veri kaydı depolama işlemi  

6. ARTeMIS Modal Pro yazılımında verilerin işlenmesi’ dir (Artemis Modal Pro, 2019).  

Belirtilen adımları takiben ilk olarak ölçüm alınması kararlaştırılan yapı üzerinde fizibilite 

çalışması yapılarak sahaya özel ölçüm krokisi hazırlanmalıdır. Bu kroki temel olarak cihazların 

yapı üzerinde nereye konumlandırılacağını kapsamaktadır. Bu çalışma öncesinde yapının sonlu 

elemanlar modeli üzerinde teorik modal analiz yapıldığı da ifade edilmelidir. Kablosuz 

ivmeölçer sensör yerleşiminde belirli bir yön kabulü yapılması ve yön kabulüne bağlı olarak 

alınan ivme kayıtlarının işlenebilirliği doğrultusunda ölçüm krokisi büyük önem arz etmektedir. 

Karar verilen krokiye ait mevcut konumlarda cihaz yerleşimi yapılmasının ardından, ivmeölçer 

cihazların GPS anteni yardımıyla senkronize olması sağlanmıştır. Senkronize olan cihazlarla 

kayıt işlemi başlatılmış ve kayıt işlemi tamamlandıktan sonra alınan kayıtlar ARTeMIS Modal 

Pro yazılımında işlenmesi için elektronik ortamda yedeklenmiştir (Şahin,2020).  

Çalışma kapsamında ölçüm alınan bölgelerin önemi araştırılmış ve bu doğrultuda yapılan 3 

farklı ölçümde, yukarıda belirtilen adımlar sırasıyla uygulanmıştır (Şahin, 2020).  

Ölçüm-1 

Ölçümün ilk aşaması olarak; ölçüm alınacak yapı üzerinde fizibilite çalışması yapılmasının 

ardından Şekil 2.’ de görüldüğü gibi sahaya uygun ölçüm krokisi hazırlanmış olup bu ölçüm 

krokisi doğrultusunda cihaz yerleşimi yapılmıştır. Cihazlar karar verilen konuma 

yerleştirilmesinin ardından senkronize edilerek kayıt işlemi gerçekleştirilmiştir. Kayıt altına 

alınan ivme titreşimleri daha sonra ilgili yazılımda işlenerek sonuçları bulgular kısmında 

detaylandırılmıştır. Bu ölçümde sadece yapının çatı katında işaretlenen noktalardan kayıt 

alınmıştır. İlk denemede bu noktalardan kayıt alınmasının sebebi; teras katına çıkış sonrası 
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noktaların tamamına erişim sağlanabilmesidir. Zira, teras kenarlarında bulunan ve kule olarak 

adlandırılan noktalara erişim başka kapılar üzerinden ayrıca sağlanmaktadır.  

   

                            Şekil 2. Ölçüm – 1 için sahaya özel ölçüm krokisi (Şahin, 2020) 

Ölçüm-1 verileri ARTeMIS Modal Pro yazılımı kullanılarak işlendiğinde yapının orta 

kısmından alınan ölçümde yapı köşe noktalarının rijit davranışı gözlenmiş olup, bu doğrultuda 

sensör yerleşim noktalarının güncelleştirilerek yapının köşe noktalarından ölçüm alınmasının 

daha doğru sonuç vereceği düşüncesiyle diğer ölçüme geçilmiştir (Şahin,2020).   

 

Ölçüm-2 

Bu ölçüm uygulamasında Şekil 3.’ de görüldüğü gibi yeni bir ölçüm krokisi hazırlanmış olup 

cihaz yerleşimi yapılmıştır. Cihazların karar verilen konuma yerleştirilmesinin ardından 

senkronize edilerek kayıt işlemi gerçekleştirilmiştir. Kayıt altına alınan ivme titreşimleri daha 

sonra ilgili yazılımda işlenerek sonuçları bulgular kısmında detaylandırılmıştır. 

   

Şekil 3. Ölçüm – 2 için sahaya özel ölçüm krokisi (Şahin, 2020) 

Ölçüm-2 verileri ARTeMIS Modal Pro yazılımı kullanılarak işlendiğinde yapının üçüncü mod 

şekli tespit edilememiştir. Ayrıca yapıdan beklenen kütlesel hareket yerine ankastre mesnetli 
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davranış gözlenmiş olup, bu doğrultuda ölçüm noktalarının güncelleştirilmesi gerektiğine karar 

verilmiştir. Yapının izolatör katının hemen üstünde bulunan otopark katı ve çatı katının 4 köşe 

noktasından ölçüm alınması şeklinde yeni bir ölçüm düzeni için Ölçüm-3 adı altında çalışma 

yapılmıştır (Şahin,2020).  

Ölçüm-3 

Ölçüm - 3 uygulamasında yapının otopark ve teras katından titreşim kayıtları alınması ve bu 

şekilde modal davranış parametrelerinin deneysel olarak elde edilebileceği düşünülmüştür. Çatı 

ve teras katında, plan köşe noktalarında 4’ er adet sensör olmak üzere toplam 8 adet sensör ile 

eş zamanlı kayıt alınması gündeme gelmiştir. Ancak, proje ekibinin elinde toplam 7 sensör 

olması ve bu sensörlerden birinin batarya sorunu yaşaması nedeniyle yapı geneli ölçmümün tek 

seferde alınması imkânı ortada kalkmıştır. Bu durumda, yüzer sensör-referans sensör yöntemi 

ile ölçüm alınmasına karar verilmiştir.  

Yüzer sensör-referans sensör yönteminde, ilgili kat genelinde ölçüm alındıktan sonra bu katta 

seçilen 1 noktadaki sensör konumunu muhzafaza ederek üst katta belirlenen noktalara cihaz 

yerleşimi yapılır. Referans sensör adı verilen bu ivmeölçer ikinci kat ile eş zamanlı olarak 

ölçüm alır. Metne konu olan saha çalışmasında, otopark katında ölçüme başlanmış ve birinci 

set olarak adlandırılan veri kaydının ardından, cihazlardan birisi bu katta bırakılarak teras 

katının 4 köşe noktasına ivmeölçer yerleştirilerek ikinci set ölçüm alınmıştır. Bu durumda, 

birinci set ölçüm 4, ikinci set ölçüm 5 sensör ile veri kaydı yapılmıştır. Ölçüm – 3 için takip 

edilen sensör yerleim krokisi Şekil 4’ te sunulmaktadır. Ölçüm süreleri her iki set için de aynı 

olup, ölçümler öğle trafiğinin yoğun olduğu saatlerde 1 saat süre ile alınmıştır. Ölçüm süresi 

tüm uygulamalar için aynı tutulmuştur.  

  

Şekil 4. Ölçüm – 3 için sahaya özel ölçüm krokisi (Şahin, 2020) 

Saha ölçümleri tamamlandıktan sonra veri kontrolleri yapılmış ve ARTeMIS Modal Pro 

yazılımı ile işlenerek dinamik davranış parametreleri hesaplanmıştır. ARTeMIS Modal Pro 

yazılımında hastane modeli oluşturularak iki farklı frekans çözümleme yöntemi ile, Frekans 

İvmeölçer 

Referans ivmeölçer 
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Alanında Çözümleme (FDD) ve Geliştirilmiş Frekans Alanında Çözümleme (EFDD), 

yapılmıştır.  

Deneysel veri işlendikten sonra elde edilen mod şekillerinin güvenilirliğinin genel kabul gören 

bir yöntemle irdelenmesi önemli bir çalışmadır. Bu amaçla, Modal Güvence Kriteri (Modal 

Assurance Crtierion – MAC) kullanılmış olup MAC,  mod şekillerinin birbirinden bağımsız 

olup olmadıklarının tayini amacıyla kullanılan bir istatistiki parametredir. Modal Güvence 

Kriteri; mod şekillerindeki büyük farklılıklara karşı oldukça hassas, küçük farklılıklara karşı 

nispeten duyarsız bir istatistiki göstergedir. Bu güçlü istatistiki parametre, mod şekilleri 

arasındaki tutarlılık derecesine ilişkin önemli bilgi sunar. Altı çizilerek ifade edilmelidir ki; 

Modal Güvence Kriteri sadece tutarlılık gösterir; mod şeklinin geçerliliği ile ilgili olarak bilgi 

sunmaz (Pastor, 2012). Metne konu olan çalışmalardan elde edilen örnek bir MAC diyagramı 

Şekil 5’ te sunulmaktadır.  

 

 

 (a)                                                               (b) 

Şekil 5. Ölçüm -1’ e ilişkin (a) FDD MAC değerlerine ait grafik, (b) EFDD MAC değerlerine 

ait grafik (Şahin, 2020)  

BULGULAR 

Bu bölümde, çalışma neticesinde elde edilen sonuçlar sunulmaktadır.  

Ölçüm-1 

Ölçüm-1 neticesinde elde edilen mod şekilleri ve frekans değerleri Tablo 1’ de sunulmaktadır 

(Şahin, 2020).  Bu ölçümde, sadece çatı katındaki noktalardan titreşim kayıtları alınmıştır. Elde 

edilen mod şekilleri yapının ankastre mesnetli sistem davranışı gösterdiğini yansıtmaktadır ki; 

sismik yalıtımlı binada böyle bir davranış beklenemez. Bu nedenle, ikinci ölçüm düzeni için 

çalışma yapılmasına karar verilmiştir.  
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Tablo 1. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi OMA sonuçları: Ölçüm -1 

Mod Mod Şekli 

Frekans Alanında 

Çözümleme   

(FDD) 

Geliştirilmiş 

Frekans 

Alanında 

Çözümleme 

(EFDD)   

Frekans 

Farkı 

(%) 

Frekans  

(Hz) 

Sönüm  

(%) 

Frekans  

(Hz) 

Sönüm 

(%) 

1 

 

 

Y Yönünde Yatay Öteleme 

0,527 - 0,537 0 1,90 

2 

 

 

Z Ekseni Etrafında Yatay 

Burulma 

0,654 - 0,654 0 0 

3 

 

 

X Yönünde Yatay Öteleme 

1,943 - 1,943 0 0 

Veri düzenleme ve çözümleme sonucunda elde edilen mod şekillerine ilişkin Modal Güvence 

Kriteri (MAC) değerlerine ait sonuçlar Tablo 2. ve Tablo 3.’ te sunulmaktadır.  

Tablo 2. FDD sonucunda elde edilen mod şekillerine ait MAC değerleri: Ölçüm-1 

Frekans (Hz) 0.5273 0.6543 1,9430 

0.5273  1 0.0300 0.0206 

0.6543  0.0300 1 0.1023 

1,9430 0.0206 0.1023 1 
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Tablo 3. EFDD sonucunda elde edilen mod şekillerine ilişkin MAC değerleri: Ölçüm-1 

Frekans (Hz) 0.5371 0.6543 1,9430 

0.5371 1 0.0563 0.0197 

0.6543 0.0563 1 0.1023 

1,9430 0.0197 0.1023 1 

Mod şekillerine ilişkin MAC değerleri incelendiğinde diyagonal dışında kalan değerlerin sıfıra 

yakın değerler olduğu görülmektedir. Elde edilen bu sonuçlar, operasyonel modal analiz 

ölçümü ile elde edilen mod şekilleri ve modal frekansların güvenilir olduğunu göstermektedir.  

Ölçüm-2 

Ölçüm-2 neticesinde elde edilen sonuçlar Tablo 4’ te sunulmaktadır. Ölçüm-1 sonuçlarına 

benzer şekilde yapının ankastre davranış gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum, izolatör 

seviyesinde titreşim kaydı alınmasının zorunlu olduğunu göstermiş ve Ölçüm-3 şemasının 

çalışılmasına karar verilmiştir.  

Tablo 4. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi modal davranış sonuçları 

Mod Mod Şekli 

Frekans Alanında 

Çözümleme   

(FDD) 

Geliştirilmiş 

Frekans 

Alanında 

Çözümleme 

(EFDD)   

Frekans 

Farkı 

(%) 

Frekans  

(Hz) 

Sönüm  

(%) 

Frekans  

(Hz) 

Sönüm 

(%) 

1 

 

 

Y Yönünde Yatay Öteleme 

1.462 - 1.462 0.807 0 

2 

 

 

1.702 - 1.702 - 0 
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VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 

 

3 - 5 Nisan 2020              TAM METİN KİTABI               www.gapzirvesi.org   
82 

Z Ekseni Etrafında Yatay 

Burulma 

Ölçüm-2 analizlerine ilişkin FDD ve EFDD çözümleme sonucunda elde edilen mod şekillerine 

ilişkin MAC değerlerine ait sonuçlar Tablo 5. ve Tablo 6.’ da sunulmaktadır.  

Tablo 5. FDD sonucunda elde edilen mod şekillerine ait MAC değerleri: Ölçüm-2 

Frekans (Hz) 1,4620 1,7020 

1,4620 1 0.1239 

1,7020 0.1239 1 

Tablo 6. EFDD sonucunda elde edilen mod şekillerine ilişkin MAC değerleri: Ölçüm-2 

Frekans (Hz) 1,4620 1,7020 

1,4620 1 0.0429 

1,7020 0.0429 1 

Ölçüm-2 analizleri neticesinde belirlenen mod şekillerine ilişkin MAC değerleri incelendiğinde 

diyagonal dışı değerlerin sıfıra yakın olduğu görülmektedir. Elde edilen bu sonuçlar, Ölçüm-2 

OMA uygulaması neticesinde elde edilen mod şekilleri ve modal frekansların güvenilir 

olduğunu göstermektedir.  

Ölçüm-3 

Ölçüm-3, yüzer sensör-referans sensör yönteminin uygulandığı bir OMA çalışmasıdır. İzolatör 

katının hemen üstündeki kat olan otopark alanından ve teras katından ölçümler alınarak yapının 

rijit kütle hareketine ilişkin mod şekillerinin tayinine çalışılmıştır. Bu uygulamaya ilişkin OMA 

sonuçları Tablo 7’ de sunulmaktadır.  
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VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 

 

3 - 5 Nisan 2020              TAM METİN KİTABI               www.gapzirvesi.org   
83 

 

Tablo 7. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi modal davranış sonuçları: Ölçüm-3 

Mod Mod Şekli 

Frekans Alanında 

Çözümleme   

(FDD) 

Geliştirilmiş 

Frekans 

Alanında 

Çözümleme 

(EFDD)   

Frekans 

Farkı 

(%) 

Frekans  

(Hz) 

Sönüm  

(%) 

Frekans  

(Hz) 

Sönüm 

(%) 

1 

 

 

X Yönünde Yatay Öteleme 

0.466 - 0.466 - 0 

2 

 

 

Z Ekseni Etrafında Yatay 

Burulma 

0.496 - 0.496 - 0 

3 

 

 

Y Yönünde Yatay Öteleme 

0.527 - 0.527 - 0 

Bu analiz neticesinde yapının birinci mod şekli rijit kütle hareketi şeklinde X yönü yatay 

öteleme, ikinci mod şekli Z ekseni etrafında yatay burulma ve üçüncü mod şekli Y yönünde 

yatay öteleme şeklinde tayin edilmiştir. Mod şekilleri teorik modal analiz sonuçları ile 

uyumludur. Ölçüm-3 OMA çalışması MAC değerleri Tablo 8 ve Tablo 9’ da sunulmaktadır. 

Değerler, hesaplanan mod şekillerinin birbirinden ayrık olduğunu göstermektedir.  
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Tablo 8. FDD sonucunda elde edilen mod şekillerine ait MAC değerleri: Ölçüm-3 

Frekans (Hz) 0.4663 0.4956 0.5273 

0.4663  1 0.0800 0.0354 

0.4956  0.0800 1 0.2153 

0.5273  0.0354 0.2153 1 

Tablo 9. FDD sonucunda elde edilen mod şekillerine ait MAC değerleri: Ölçüm-3 

Frekans (Hz) 0.4663 0.4956 0.5273 

0.4663 1 0.1888 0.0354 

0.4956 0.1888 1 0.0973 

0.5273 0.0354 0.0973 1 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Çalışma kapsamında sismik yalıtımlı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapısı 

üzerinde 3 farklı ölçüm düzeniyle titreşim kaydı alınarak operasyonel modal analiz çalışması 

yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuç ve önerilerin aşağıdaki gibi sıralanması mümkündür:  

• Rijit kütle hareketi yapacak şekilde, sismik yalıtımlı olarak tasarlanan Erzurum Bölge 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapısında OMA çalışması yapılırken izolatör seviyesi 

üstünden titreşim kayıtları alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu şekilde 

kurgulanan ölçüm düzeni ile yapının modal davranış parametrelerinin elde edilmesi 

mümkün olabilmektedir.  

• Çalışmanın sonraki aşamalarında, yaz ve kış dönemi OMA uygulamalarında, Ölçüm-3 

düzeninde çalışılması sonucuna ulaşılmıştır.  

• Sensör eksikliği nedeniyle yüzer sensör-referans sensör yöntemi kullanılarak incelenen 

yapıda OMA çalışması mümkün olmuştur. Kısıtlı sayıdaki sensörle, bu yöntem 

kullanılarak OMA uygulaması yapılabileceği bir kez daha deneyimlenmiştir.  

• Sismik yalıtımlı yapıların sahadaki davranışlarının tayini açısından OMA kullanımının 

uygun olduğu düşünülmektedir. Literatürde, bu alandaki çalışma sayısının artırılması 

adına çalışmalar yapılması önerilmektedir.  

TEŞEKKÜR 

Bu çalışma T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen yasal izinle 
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ÖZET 

Son 30 yılı aşkın bir süredir dünya ülkelerinin öncelikli gündemi durumuna gelen enerji 

verimliliği ve ilgili politikaların geliştirilmesinde Avrupa Birliği (AB) öncülüğünü ortaya 

koymuştur. Enerji tüketiminin %40’ından ve sera gazı salınımının %35’inden binalar sorumlu 

olduğu için enerji politikalarının geniş bir kısmını da binalar kapsamaktadır. Enerji 

politikalarının uygulamaya aktarılması amacıyla hazırlanan mevzuatlardan en öne 

çıkanlarından biri olan Binalarda Enerji Performansı Direktifi’nde 2010 yılında yapılan 

güncelleme ile ‘Neredeyse Sıfır Enerjili Bina’ kavramı ortaya çıkmıştır. Direktif’in 9. maddesi 

gereği 31 Aralık 2020 tarihine kadar üye ülkelerdeki tüm yeni binalar ve 31 Aralık 2018’den 

sonra kamu kurumlarınca kullanılan tüm yeni binalar ‘Neredeyse Sıfır Enerjili’ olmalıdır. 

Direktif’in 2018 yılındaki versiyonunda neredeyse sıfır enerji kavramı güncelliğini korumuştur 

ve bu doğrultuda 2020, 2030 ve 2050 yılları için belirlenen hedeflere ulaşmak için Avrupa 

ülkelerinde uluslararası araştırmalar sürmektedir. Türkiye’de ise 2009 yılından beri, Binalarda 

Enerji Performansı Direktifi esaslarını yerine getirecek ulusal mevzuatlar geliştirilmiştir ve 

neredeyse sıfır enerjili binalara yönelik çalışmalar da sürdürülmektedir. 

Neredeyse sıfır enerjili binalar elde edebilmek için tasarımın ilk evrelerinde binaların enerji 

ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalı ve bu doğrultuda enerji stratejileri geliştirilerek 

tasarımın ilk evresi itibariyle binaya entegre edilmelidir. Geleneksel tasarım ve yapım 

süreçlerine yapılan bu mühadele ‘Bütünleşik Tasarım Yaklaşımı’ olarak adlandırılmaktadır. 

Geleneksel tasarım yönteminden tek fark kanıtlanmış yaklaşımları sistematik süreç içerisine 

özellikle tasarımın en erken evresine entegre etmektedir. Tasarımın değişimlerinin ve 

geliştirilmesinin tasarım sürecinin başında yapılması nispeten kolaydır fakat süreç ilerledikçe 

giderek daha zor ve yıkıcı hale geldiği kanıtlanmış bir gerçektir. Ayrıca bütünleşik tasarım, 

tasarım aşamasının en başından itibaren uygulandığında uygun maliyetli bir süreç olmaktadır.  

Binalarda Enerji Performansı direktifinde yer alan hedeflere ulaşabilmek için Bütünleşik 

Tasarım yaklaşımının çok iyi tanımlanması ve benimsenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın 

amacı bütünleşik tasarım yaklaşımını ele alarak temel prensiplerini ve uygulama yöntemlerini 
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ortaya koymak ve neredeyse sıfır enerjili bina tasarımları için bütünleşik tasarım kılavuzu 

oluşturabilmektedir. Bir başka deyişle bu çalışma da nitelikli bir yapı sürecinin yaşama dahil 

edilmesi için arazi seçiminden sistem seçimine, malzeme özelliklerinden yapıda kullanımına 

kadar bir yapının tasarım ve yapım süreçlerinde etkin olan tüm alt aşamaları ele alarak öncelik 

ve hedeflerini belirlemek ve uygulamaya aktarılabilmesi için sistematik bir yönerge hazırlamak 

amaçlanmaktadır. Çalışmanın son kısmında ise ABD Enerji Departmanı Solar Decathlon 

tarafından 2013 yılında yarışma projesi olarak tasarlanan bina, bütünleşik tasarım kavramının 

başlangıç konsepti ile mimarlık, inşaat, makine ve elektrik mühendisliği hakkında çok disiplinli 

bilgileri içeren tasarım yol haritası incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Neredeyse Sıfır Enerjili Bina, Bütünleşik Tasarım Yaklaşımı, Enerji 

Etkin Bina 

ABSTRACT 

In the province and districts of Şanlıurfa, it is seen that there are many local arts from copper, 

straw, knitting to fur processing, from kazaz knitting to hand weaving and felting. Within the 

scope of hand weaving in the region, weaving of sackcloth, carpet, rug, cicim and zili. Flat 

weaving, which includes products such as kilim, cicim and zili, has a special importance since 

it provides an opportunity for the evaluation of hair and wool obtained from ovine livestock 

which is an important economic activity in the region. 

Plain kilim weavings are weft-faced weavings formed by passing weft and warp threads evenly 

over The European Union (EU) has taken the lead in the development of energy efficiency and 

related policies, which have been the priority agenda of the countries of the world for more than 

30 years. Buildings are responsible for 40% of energy consumption and 35% of greenhouse gas 

emissions. The concept of ‘almost zero energy building’ emerged with the update made in 2010 

in the energy performance directive on buildings, which is one of the most prominent of the 

legislation prepared in order to transfer energy policies into practice. Directive 9. by December 

December 31, 2020, all new buildings in member states and all new buildings used by public 

institutions after December 31, 2018 must be ‘almost zero energy’. In the 2018 version of the 

directive, the concept of almost zero energy remains current and international research is under 

way in European countries to achieve the targets set for 2020, 2030 and 2050. In Turkey, since 

2009, national legislation has been developed to fulfill the principles of the energy performance 

directive in buildings, and studies on buildings with almost zero energy are continuing. 

In order to achieve almost zero energy buildings, the energy needs of the buildings should be 

taken into consideration in the early stages of the design and energy strategies should be 

developed in this direction and integrated into the building as of the first phase of the design. 

This seal to traditional design and construction processes is called ‘Integrated Design 

approach’. The only difference from the traditional design method is that it integrates proven 

approaches into the systematic process, especially at the earliest stage of design. The changes 

and development of the design are relatively easy to make at the beginning of the design 
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process, but it is a proven fact that as the process progresses it becomes increasingly difficult 

and destructive. Furthermore, integrated design is a cost-effective process when applied from 

the very beginning of the design phase.  

The Integrated Design approach needs to be well defined and adopted in order to achieve the 

targets set out in the energy performance directive in buildings. The aim of this study is to 

demonstrate the basic principles and methods of application by taking the integrated design 

approach and to create integrated design guidelines for almost zero energy building designs. In 

other words, this study aims to determine the priorities and objectives of a structure by 

addressing all the sub-stages that are active in the design and construction processes, from land 

selection to System selection, from material properties to use in the structure, and to prepare a 

systematic directive for its application. The final part of the study examined the building, which 

was designed by the U.S. Department of Energy Solar Decathlon as a competition Project in 

2013, the initial concept of integrated design and the design roadmap, which includes 

multidisciplinary information about architecture, construction, machinery and electrical 

engineering. 

Keywords: Nearly Zero Energy Building, Integrated Design Process, Energy Efficient 

Building 

 

GİRİŞ 

Endüstri devrimi sonrası yaşanan teknolojik gelişmeler ve yaşam şeklinin değişmesi enerji 

ihtiyacını gün geçtikçe artırmıştır. Endüstri devrimi sonrası fosil yakıtların savurganca 

kullanılması enerji krizine yol açmıştır. 1970’lerde yaşanan bu kriz, kaynakların çevre dostu ve 

yenilenebilir olmadığını ve bir gün tükenebileceği gerçeğini göstermiştir. Ülkeleri dışa bağlı 

hale getiren enerji sorunu, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya ülkelerini harekete 

geçirmiş ve enerji tedariği ve kullanımının bilinçlendirilmesi hususunda çalışmalar yapılmıştır. 

Dünya genelindeki enerji tüketiminin %40’ından binalar sorumludur. Bina ölçeğindeki enerji 

konusunun önemi 1987 Brundtland Raporu’nda ilk kez resmi olarak yer alan sürdürülebilirlik 

kavramı ile artmıştır. Bu rapor ile çevreye zarar vermeden geliştirilecek ekonomik büyüme 

çevre dostu teknolojilerin kullanımıyla mümkün olacağı öngörülmüştür.  

Bu doğrultuda Avrupa Birliği ülkelerinin enerji alanında geliştirdiği politikalar arasında 

enerjinin verimli kullanımı, enerjiden tasarruf sağlanması, yenilenebilir kaynak kullanımının 

artırılması konularının yer aldığı direktifler yayımlanmıştır. Enerji politikalarının uygulamaya 

aktarılması amacıyla hazırlanan mevzuatlardan en öne çıkanlarından biri olan 2002/91/EC 

sayılı Binalarda Enerji Performansı Direktifi 4 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Güncel 

koşullar ve teknolojiye uygun olarak 19 Mayıs 2010 tarihinde yenilenmiştir [1]. 

Güncellenen 2010/31/EC sayılı Binalarda Enerji Performansı Direktifi ile neredeyse sıfır 

enerjili bina kavramı ortaya çıkmıştır. Direktif’in Tanımlar başlıklı 2.2. maddesinde nerdeyse 
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sıfır enerjili binalar (NSEB), çok yüksek enerji performansına sahip binalar olarak 

tanımlanmıştır [1]. NSEB kavramı içerisinde ayrıca gereksinim duyulan enerjinin yenilenebilir 

enerji kaynaklarından karşılanması da öngörülmektedir. Direktif’in 9. Maddesi ile üye ülkelere; 

31 Aralık 2020 tarihinden önce tüm yeni binaların neredeyse sıfır enerjili binalar olması ve 31 

Aralık 2018’den sonra kamu kurumlarınca kullanılan tüm yeni binaların neredeyse sıfır enerjili 

olması şartı getirilmiştir. Bu doğrultuda mevcut bina stoklarının yenilenmesi ve yeni binaların 

sıfır enerjili yapılması için üye ülkelerin ulusal NSEB tanımlamaları ve ulusal eylem planlarının 

yapılması istenmektedir.  

Ülkelerin yer aldığı iklim bölgelerinde ısıtma ve soğutma enerji ihtiyaçları farklı olduğu için 

nerdeyse sıfır enerjili binaların tanımlanması ulusal veya bölgesel farklılıklar gösterebilir. 

Neredeyse sıfır enerjili binalar elde etmek için tasarımın ilk evrelerinde binaların enerji 

ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması ve bu doğrultuda enerji stratejileri geliştirilerek 

tasarımın ilk evresi itibariyle binaya entegre edilmesi ulusal veya bölgesel farketmeksizin ortak 

şarttır. Geleneksel tasarım ve yapım süreçlerine yapılan bu müdahale ‘Bütünleşik Tasarım 

Yaklaşımı’ olarak adlandırılmaktadır.  

 

ARAŞTIRMALAR 

Bütünleşik Tasarım Süreci 

Bütünleşik tasarım süreci, tüm proje paydaşlarını içeren çok disiplinli bir ekibin, tasarım 

sürecinin ilk aşamalarında tasarım çözümlerini tartışmak ve geliştirmek için bir araya geldiği, 

bütün bina tasarımına ortak bir yaklaşımdır [2]. Proje ekibinin, projenin başlangıcından işletme 

ve bakım süreçlerine kadar olan süreci anlaması, süreçlerin içinde olması ve bu süreçlerle 

ilgilenmesi ile bütünleşik tasarım süreci başarılı ve projeye faydalı olabilmektedir [3]. 

Bütünleşik tasarım sürecinin amacı, günümüzde inşa edilecek binaların proje aşamasında tüm 

sorunlarının çözülerek, beklenen performans hedeflerine ulaşmaya yönelik olarak disiplinler 

arasında ortak çalışma prensibinin oluşturulmasıdır [4]. 

Bütünleşik tasarım yaklaşımı geçmişte bazı uzmanlar tarafından uygulanmıştır ve yeni bir 

kavram değildir. Kesin olarak yeni olan herhangi bir öge içermez sadece kanıtlanmış 

yaklaşımları tasarım sürecine entegre etmektedir. Uzmanlar tasarım sürecinin her aşamasında 

yer alır ve beceri ve deneyimleri tasarım sürecinin en başından itibaren konsept tasarıma entegre 

edilebilir. Uzmanlar arasında uyumlu bir iş birliği içinde çalışıldığı zaman minumum yatırım 

maliyetiyle ve daha düşük işletme ve bakım maliyetleriyle verimli bir tasarım yapılabilir. 

Bütünleşik tasarım yaklaşımı sadece çevresel performansı iyileştirmekle kalmaz. Çok disiplinli 

uzmanların iş birliği içerisinde çalışma yaklaşımı, işlevsel programda, yapısal sistemlerin 

seçiminde ve mimari ifadelerde iyileştirmeleri de sağlar [5]. 

Bütünleşik tasarım yaklaşımı sadece yüksek performanslı bina tasarımı ile ilgili bir terim 

değildir. Aynı zamanda her türlü tasarıma ve karar verme sürecine uygulanan esnek bir 
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yaklaşımdır. Kullanılan yöntemler doğrudan projenin tasarım amacı ile bağlantılıdır ve bu 

nedenle projeler arasında farklılık göstererek endüstri geliştikçe de sürekli değişmektedir [6]. 

Bütünleşik tasarım yaklaşımı lineer bir yaklaşım değildir, yinelemeli bir süreçtir ve aynı 

zamanda bir formül değil esnek bir yöntemdir. Önceden belirlenmiş bir olay dizisi yoktur, her 

seferinde birbirinden farklıdır, devam eden öğrenme ve ortaya çıkan özellikler ile yinelenen bir 

süreçtir [5]. 

Bütünleşik tasarım yaklaşımı çok disiplinli bir çalışma gerektirir ve sürece dahil olan uzmanlar 

tasarımın nasıl uygulanacağı konusunda farklı metodolojiye ve doğru metot için farklı fikre 

sahiptir. Bununla beraber, bütünleşik tasarım yaklaşımının geleneksel tasarım sürecinden 

farklılaştığı noktalar konusunda fikir birliğine varılmıştır. Tablo.1’de bütünleşik tasarım ile 

geleneksel tasarım sürecinin kıyaslaması yapılmıştır [5]. Tablo.2’de ise sürece dahil olan 

uzmanların, bütünleşik ve geleneksel tasarım süreci içerisindeki ilişkileri gösterilmiştir. 

Tablo 1. Bütünleşik Tasarım süreci ve Geleneksel Tasarım Süreci Karşılaştırılması 

Bütünleşik Tasarım Süreci Geleneksel Tasarım Süreci 

Uzmanlar arasındaki ilişki bütünleşiktir. Uzmanlar arasındaki ilişki lineerdir. 

Ekip elemanları tüm süreçte yer alırlar. Ekip elemanları gerektiğinde sürece dahil 

olurlar. 

Tüm kararlar ekipçe alınır. Karar verici sayısı azdır. 

Yaşam döngüsü maliyeti ve maliyet etkinlik 

önemlidir. 

İlk yatırım maliyeti önemlidir.  

Sistemler bir bütünün parçası olarak ele 

alınırlar ve birbirleriyle ilişkilidirlar. 

Sistemler birbirinden bağımsız tek başına 

ilerlerler. 

Tam optimizasyona olanak sağlar. Kısıtlanmış optimizasyonla sınırlıdır. 

Süreç bina tamamlandıktan sonra da devam 

eder. 

Süreç genelde inşaatın tamamlanmasıyla 

sona erer. 

 

 

 

 

 

Tablo 2. Geleneksel ve Bütünleşik tasarım sürecinde uzmanlar arasındaki etkileşim 
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Bütünleşik tasarım sürecinde mal sahibi aktif bir rol oynar, ön tasarımdan ikamet sonrası 

sürecine kadar ekibi motive eder. Süreç yöneticisi sürece rehberlik eder, süreç boyunca ekip 

üyelerinin çekirdek grubu sabit kalır ve ekip üyeleri sağlam bir etkileşim ve iş birliği içerisinde 

olurlar [7].  

Bütünleşik tasarım yaklaşımı, tüm kararları değerlendiren geri bildirim mekanizmaları içerdiği 

için süreç içerisindeki kararların ve varsayımların sorgulanmadan kabul gördüğü klasik lineer 

tasarım sürecinden farklıdır. Tekrarlayan süreç, kararların uzman ekip kadrosunun kolektif 

bilgisini yansıttığı için, farklı ögeler arasındaki etkileşimlerin dikkate alındığından ve 

çözümlerin optimizasyon için gerekli adımların arasından geçtiğinden emin olur [8]. 

Tasarımın değişimlerinin ve geliştirilmesinin tasarım sürecinin başında yapılması nispeten 

kolaydır fakat süreç ilerledikçe giderek daha zor ve yıkıcı hale geldiği kanıtlanmış bir gerçektir. 

Ayrıca bütünleşik tasarım, tasarım aşamasının en başından itibaren uygulandığında uygun 

maliyetli bir süreç olacaktır. Erken tasarım aşamalarında genel tasarım konseptlerinin 

değişiklikleri düşük maliyetle uygulanabilir [9]. Bu nedenle de bütünleşik tasarım yaklaşımı 

tasarım sürecinin erken aşamalarında, uygun olmayan tasarım çözümlerinden kaçınmak 

açısından önemli bir yaklaşımdır. 

Tasarımın ilk evresinde pasif tasarım sistemlerine, bina yalıtımına ve etkili mekan 

planlamalarına yüksek verimli sistemler entegre edilerek enerji talebi azaltılmalıdır. Diğer türlü 

düşük performanslı bina üzerine yüklü sistemler entegre edilmesi maliyet açısından uygun 

değildir [10]. 
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Tasarım sürecinin erken aşamalarında, uygun olmayan tasarım çözümlerinden kaçınmak için 

geliştirilen ve tasarım ekibini destekleyen bütünleşik tasarım sürecinin faydaları: 

• Tasarımın erken sürecinde disiplinler arası çalışmalar sayesinde yüksek enerji 

performansı sağlamaktadır. 

• Gelişmiş teknik sistemler ve kontrol mekanizmalarından önce pasif tasarıma öncelik 

verildiği için karbon emisyonunu azaltmaktadır. 

• Tasarımın erken sürecinde basitleştirilmiş teknik sistemler kullanıldığı için düşük 

işletme maliyetine sahiptir. 

• Tasarım aşamasında geliştirilen planlama ve koordinasyon sayesinde riskleri ve inşaat 

hatalarını azaltmaktadır. 

• Kullanıcıları tasarımın erken sürecinden itibaren dahil ettiği için kullanıcı 

memnuniyetini artırmaktadır. 

• Yeşil bina tasarımı sağlamaktadır [11]. 

Faydalarına rağmen ele alınması gereken bazı engelleri de mevcuttur. Bu engeller [12]: 

• Geleneksel düşünme: İnşaat sektörü yeni yöntemleri yavaş kabul etmektedir. 

Bütünleşik tasarım süreci alışkanlıklara meydan okumaktadır ve yüksek iletişim becerileri 

gerektirmektdir. Alanında profesyonel insanların iş birliği içerisinde çalışması gerektiği için 

çalışma alışknalıklarını değiştirmeleri gerekebilmektedir. 

• Entegre tasarım sistemlerinin maliyetinin yüksek olması: İnşaat sektöründe genel 

olarak inşaat maliyetlerine yaşam döngüsü maliyetlerinden daha fazla dikkat edilmektedir. 

Enerji tüketimi ve bakımı hesaplamalarına bakıldığında sağlam çözümler için yüksek 

maliyetler göze çarpmaktadır. 

• İlk tasarım aşamasında zaman kısıtlamaları: Müteahhitler tasarımın ilk evresini 

hafife almaktadırlar ve o süreçte yüksek bir hız beklemektedirler. Bu nedenle müteahhitleri 

başlangıç aşamasının çok önemli olduğuna ve tasarım yinelemeleri için zaman tanımanın 

önemli olduğuna ikna etmek zor olabilmektedir. 

• Beceri zorbalığı: Bütünleşik tasarım disiplinler arası çalışma gerektirdiği için farklı 

hedefleri olan uzmanlar arasında çatışmalar yaşanbilmektedir. Bu nedenle tasarım ekibi üyeleri 

uzmanlık alanlarındaki taleplerinde ısrar etmemelidir daha ziyade bütünsel bir yaklaşımla 

çalışmalıdırlar. 

Bütünleşik Tasarım Süreci Aşamaları 

Başarılı bir bütünleşik tasarım yaklaşımı 6 ana adımdan oluşmaktadır. 

1. Proje Geliştirme 

Diğer bütün çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi açısından anahtar rolünde bir hazırlık 

basamağıdır [13]. Proje geliştirme aşaması, en uygun alternatifleri bulabilmek amacıyla, 

problem çözümünü etkileyen fiziki, dış ve insan faktörlerinin proje ile ilişkisinin 

incelenmesiyle başlamaktadır. Sürdürülebilirlik hedefleri sosyal, ekonomik ve çevresel 
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performans ölçütlerini içerecek şekilde belirlenmektedir. Bu zorlu ve emek gerektiren başlangıç 

birçok uzmanın tasarım ekibinde yer almasını gerektirmektedir [14]. İşveren, geleneksel 

tasarım sürecine kıyasla bütünleşik tasarım sürecinin bu aşamasında daha aktif rol 

oynamaktadır. İşverenden, gereksinimlerini ve gelecek için beklentilerini belirlemesi, problem 

tanımı yapması ve uygun araziyi seçmesi beklenmektedir. Binanın performansı işverenin bu 

verileri doğru belirlemesiyle yakından ilişkilidir [15].  

Proje geliştirme aşamasında, uzman ekip kadrosu bir araya gelerek aralarından süreç yöneticisi 

seçmelidirler. Sonrasında proje ortakları çalıştay veya atölye düzenlemeli, programlama, tesis 

yönetimi ve ortaklık toplantısı yapmalıdırlar. Yapılan toplantı ve atölyeler sonucunda vizyon 

açıklanmalı, hedef ve amaçlara karar verilmelidir. Proje ortakları için ortak vizyon oluşturma 

çalıştayı özetinin de dahil olduğu ön tasarım raporu hazırlanmalı, enerji modelleme gibi 

bütünleşik tasarım süreci harcamalarının dahil olduğu ön bütçe belirlenmelidir. Bu süreçteki 

çekirdek ekip; müşteri, mimar, makine, statik ve elektrik mühendisleri ve peyzaj mimarlarıdır. 

Çekirdek ekibe ek olarak yüklenici, kullanıcı temsilcisi, bina işletmecisi gibi ortaklar da proje 

de yer alabilmektedir [6]. 

2. Şematik Tasarım 

Proje geliştirme aşamasının bitiminde alınan sonuçlar, şematik tasarıma başlamadan önce bütün 

uzmanlar için bir yol haritası özelliği taşımaktadır [13]. Şematik tasarım, geliştirilen bu harita 

ile ilerlemeye devam etmekte ve proje şekillenmeye başlamaktadır. Bu evre sürdürülebilirlik 

hedefleri doğrultusunda, yeni fikirleri, yenilikçi teknolojileri ve uygulama yöntemlerini 

araştırmak için alışılmışın dışında süşünme aşamasıdır. Şematik tasarım seçenekleri, bütün 

ekibin yeteneği ve bilgisinin sentezi sonucu oluşmaktadır [14]. En iyi tasarım alternatifleri, 

öncelikli hedeflerin kıstasları doğrultusunda değerlendirilmekte, test edilmekte ve bir sonraki 

evrede geliştirilmeleri için tasarımda karar kılınmaktadır. 

Şematik tasarım sürecinde de beyin fırtınası yapmak, konseptler geliştirmek, stratjileri 

değerlendirmek ve alternatifleri elemek için projenin tüm ekip üyelerinin katılımıyla çalıştaylar 

ve atölyeler düzenlenmelidir. Yapılan çalıştay ve atölye çalışmaları sonucunda 

teknolojilerin/stratejilerin enerji etkileri ve fizibiliteleri değerlendirilmeli, fırsatlar hakkında 

raporlar hazırlanmalıdır. Ayrıca bu süreçte hedefler ve amaçlar, roller ve sorumluluklar matrisi 

oluşturulmalı, ön finansal tahmin ve ön enerji analizi yapılmalıdır. Son olarak ise şematik 

tasarım aşaması rapor edilmelidir. Bu süreçteki çekirdek ekip proje geliştirme aşamasındaki 

çekirdek ekiple aynıdır. İlave olarak enerji uzmanı, mali danışman, sertifikasyon koordinatörü, 

işletmeye alma görevlisi ve değerleme uzmanı ekibe dahil olmaktadırlar [6]. 

3. Detaylı Tasarım 

Şematik tasarım konseptinin müşteri tarafından seçilmesi ve onaylanmasıyla sonuçlanan, 

alternatiflerin netleştiği doğrulama sürecidir. Tüm mimari, elektrik ve mekanik, beklenen 

performansları, diğer sistemler üzerindeki etkileri ve projenin amaçları ve hedeflerine 

uygunlukları yönünden değerlendirilmelidirler. Bütünleşik tasarım sürecinin en büyük etkisinin 
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detaylı tasarım aşaması olduğu düşünülmektedir. Çünkü bütün ekip üyelerinin çalışmalarının 

bütünleştirildiği aşamadır [6]. 

Detaylı tasarım aşamasında yeşil bina strateji ve teknolojilerinin uygulanabilirliği ve fizibilitesi 

analiz edilmelidir. Teknoloji ve stratejileri simüle etmek için enerji modellemesi yapılmalı ve 

binanın performansı değerlendirilmelidir. Simülasyon sonucunda bütünleşik tasarım sistemleri 

konularını da içeren detaylı tasarım raporu ve yaşam döngüsü maliyetlerini de içeren detaylı 

finansal rapor hazırlanmalıdır. Süreç içerisinde roller, sorumluluklar ve hedefler güncellenmeli 

ve matrisi oluşturulmalıdır. Bu süreçte çekirdek ekip yine aynıdır ve ekibe işletme ve bakım 

personeli, malzeme uzmanı, akustik uzmanı, müşterinin pazarlama uzmanı ve sektörel ve 

akademik uzmanlar dahil edilmelidirler [6]. 

4. İnşaat Dokümanları 

İnşaat dokümanları süreci, geleneksel tasarım sürecindeki uygulama ve detaylar aşamasına 

denk gelmektedir. İhale paketi ve şartname hazırlanması da bu süreç içerisindedir. Hedefler 

dahilinde yapının NSEB olması varsa da, NSEB’lere ait analiz ve raporlarda bu aşamada yer 

almalıdır. İnşaat dokümanları, onaylanmış detaylı tasarım belgeleri, spesifikasyonlar ve son 

hesaplamalar baz alınarak hazırlanmalıdır [16]. 

İnşaat dokümanları aşamasında performans ölçütü yerleştirilmiş taslak şartname, yenilikçi 

yönlerin, yüklenicinin yeşil bina üzerindeki sorumululuğun ve alt yüklenici eğitim ve 

denetiminin net bir şekilde anlatıldığı ihale dosyası ve ön işletmeye alma raporu hazırlanmalı, 

malzeme ikame şartları belirtilmelidir. Ayrıca güncellenen roller, sorumluluklar ve hedefler 

matrisi oluşturulmalıdır. Bu süreçte de çekirdek ekip aynıdır ve ekibe şartname sorumlusu ve 

işletmeye alma yetkilisi katılmalıdır [6]. 

5. İhale, inşaat ve işletmeye alma 

İhale, inşaat ve işletmeye alma aşaması, ana tasarım planlarının gerçekleştiği aşamadır. 

Projenin hedefleri doğrultusunda tamamlanabilmesi için birçok farklı faktör ele alınmalıdır. Bu 

aşamada ekip soyutu gerçekliğe dönüştürmek için çalışır, kalifiye yükleniciler seçilir ve iletişim 

şartları yerine getirilir. İnşaat aşamasında yapılacak değişiklikler ve düzenlemeler konusunda 

çalışırken tasarım hedefleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu aşamanın sonunda proje ekibi, 

ikamet için hazır, tamamen işlevsel ve düzgün işletmeye alınmış bir bina elde edecektir [17].  

Bu aşamada; yeşil tasarım amacını tartışmak, yüklenici ve alt yüklenicileri yeni bina konusunda 

bilgilendirmek ve tasarım yaklaşımını gözden geçirmek için toplantılar düzünlenmelidir. 

Aşamanın sonunda inşa edilen bina kayıt altına alınmalı ve işletim raporları, işletme bakım ve 

el kitapları hazırlanmalıdır. Bu aşamada da çekirdek ekip üyeleri aynıdır ve ekibe proje 

yöneticisi, yüklenici ve işletmeye alma yetkilisi katılır [6]. 

 

6. Bina işletmesi 
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VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 

 

3 - 5 Nisan 2020              TAM METİN KİTABI               www.gapzirvesi.org   95 

Bina işletmesi aşaması, proje ekibinin, binanın bilgisinin ve sorumluluğunun, binanın yeni 

sahipleri ve sorumluları olan mal sahibi, bina sakinleri ve işletme personeline aktarılmasını 

sağladığı önemli bir aşamadır. Bu aşama, inşaatın bitiminden hazırlanan işletmeye alma 

belgelerinin tamamlanmasına ve begelenmesine bağlıdır [18]. 

Bu aşamada çıkartılan dersleri paylaşmaya yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenmeli, 

personel ve kullanıcılar bina performansı ve yeşil bina özellikleri hakkında eğitime tabii 

tutulmalıdır. Aşama sonucunda işletmeye alma belgeleri tamamlanmış olmalı, bakım ve işletme 

personeli, bina sakinleri ile devamlı irtibat halinde olmalıdır. Bu aşamada yer alan çekirdek 

ekip de diğer aşamalarla aynıdır ve ekibe bina işletmecileri, bina sakinleri ve işletme alma 

yetkilisi katılır [6]. 

Tablo.3’te yukarıda bahsedilmiş olan bütünleşik tasarım süreci aşamaları özetlenmiştir. 

Tablo 3. Bütünleşik tasarım süreci aşamaları 

B
ü
tü

n
le

şi
k
 T

as
ar

ım
 Y

ak
la

şı
m
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Proje Geliştirme 

• Konsept tasarım               • Maliyet analizi   

• Hedeflerin belirlenmesi   • Ön program 

• Tasarım ekibi oluşturma  • Metodoloji ve teknoloji 

Şematik Tasarım 
•Form, çevre ve mekan      • Tasarım gelişimi 

•Bina sistemleri seçimi       • Maliyet çizelgesi 

Detaylı Tasarım 

• Tasarımın son hali 

• Kalite seviyelerinin belirlenmesi 

• Modellenmelerin tamamlanması 

İnşaat Dokümanları 
• İnşaat araç ve metotları 

•Tüketim ve program antlaşması 

İhale, inşaat ve işletmeye 

alma 

• Kullanılacak malzemeler  

• Kullanım kılavuzları 

Bina İşletmesi 
• Kullanıcı eğitimleri 

• İzleme ve işletim rapoları 

 

 

 

Tablo 4. Geleneksel bina yaşam döngüsünde bütünleşik bina tasarım yaklaşımı 
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Tablo 5. Binalarda bütünleşik tasarım yaklaşımı özeti 

 

BULGULAR 

Bütünleşik tasarım yaklaşımının genel kavramsal çerçevesini ve uygulama yaklaşımlarını 

ortaya koyan araştırmalar bağlamında elde edilen bulgular dikkate alınarak NSEB tasarlama 

sürecinde geleneksel pasif stratejilerin yenilikçi uygulamalar ile binaya entegre edilmesinin 

sonuçlarını ortaya koyan bir örnek projenin incelenmesi konunun daha iyi anlaşılması açısından 

önemlidir.  
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Örnek bina incelemesi: UrbanEden House 

UrbanEden House, geleneksel pasif stratejileri kullanırken yüksek performanslı bina tasarımına 

teşvik etmek amacıyla 2013 yılında yapılan Solar Decathlon yarışmasının 1. olan projesidir 

[19]. 

UrbanEden House, yenilikçi pasif stratejilerin tasarıma dahil edilmesi yoluyla yapının ısıtma 

ve soğutma ihtiyacını karşılayarak çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltır ve kullanıcılar için 

yüksek konfor sağlar [20].  

Resim 1. UrbanEden House 

 

UrbanEden House Kuzey Charlotte’da bulunan Kuzey Carolina Üniversitesi tasarım ekibi 

tarafından 2013 yılında yarışma için tasarlanmış 75 m² alana sahip konut yapısıdır. Kuzey 

Charlotte iklim koşullarına uygun oalrak tasarlanan ve güneş enerjisiyle çalışan prototip bir 

evdir [21].  

UrbanEden House, bir dizi bağlantılı iç ve dış mekanlarla yaşam alanını artıran ve böylelikle 

m²’sinin küçük olmasına rağmen büyük yaşam alanları sunan çok yönlü bir tasarımdır. 

Sundurmanın güney cephesinde bulunan dikey bahçe gizlilik ve doğal güzellikler 

sağlamaktadır. Evin girişinde bulunan gölgelik barınağı, eve davetkar bir giriş sağlarken aynı 

zamanda günlük toplantılar için yaşam alanı sunar. Eve girdikten sonra güneyde bulunan cam 

cephe, dış bahçeyle görsel bir bağlantı ve aynı zamanda yaşam, mutfak ve yemek alanlarının 

doğal ışıkla aydınlatılmasını sağlamıştır.  
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Resim 2. UrbanEden House modüler tasarımı 

 

Resim 3. UrbanEden House kat planı 

 

Yapı; oturma odası, mutfak, ıslak hacim ve yatak odası olmak üzere 4 ana modülden 

oluşmaktadır. Kullanıcıların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak modüllerin alanları 

artırılabilmekte veya doğrusal olarak modüller eklenebilmektedir. Tasarıma modül 

eklenebilmesi için üç temel kural vardır [22]: 

1. Mutfak modülü, oturma odası modülü ile yan yana yerleştirilmeli ve açık kat planı 

oluşturabilmek için duvarla ayrılmamalıdır. 

2. Mutfak modülü, tesisat bağlantılarının kolaylığı açısından çekirdek(ıslak hacim) 

modülü ile yan yana yerleştirilmelidir. 

3. Tasarımda iki yatak odası modülü varsa, bunlar koridorların içinden geçmemesi için 

evin karşı taraflarına yerleştirilmelidir. 

Oturma odası 

 

Mutfak 

 
Islak hacim 

 

Yatak odası 
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Entegre tasarım sistemleri 

Yapıda kullanılan entegre tasarım sistemleri ve stratejileri ile iç mekan konforu ve mekanların 

ışık ihtiyacı doğal aydınlatma ile sağlanmıştır. Aynı zamanda enerji tüketimi en aza indirilirken, 

enerji üretimi en üst seviyeye çıkarılmıştır. Yüksek performanslı bina zarfı sayesinde ısıtma ve 

soğutma yükleri azaltılmıştır ve böylece fotovoltaik sistemin daha küçük ve daha uygun 

maliyetli olması sağlanmıştır. 

Duvar Sistemi 

Yapının yüksek performanslı bina zarfının ısı depolama kapasitesi yüksektir ve iyi yalıtılmış 

ve hava geçirmez yapısı sayesinde ısı transferleri en aza indirilmiştir.  

Duvarlar, iki kat jeopolimer beton arasına sıkıştırılmış 15 cm strafor izolasyondan 

oluşmaktadır. Ahşap ve çelik konstrüksiyondan yapılan yapının duvarlarında yalıtımı kesintiye 

uğratacak sütunlar yoktur. 

Duvarlarda kullanılan jeopolimer beton, inorgonik polimer ve endüstriyel atıklardan 

oluşmaktadır. %100 portland çimentosu karışımı yerine, jeopolimer betonun yapısında %25-

%100 değer aralığında uçucu kül bulunur. Uçucu kül, kömür yanması sonucu oluşan bir atıktır 

ve endüstriyel tesislerin bacalarından toplanmaktadır. Portland çimentosunda kullanılan 

malzemeleri portland çimentosuna dönüştürmek için uygun sıcaklığa kadar ısıtmak gerekir ve 

bu aşamada kömür veya doğal gaz kullanılır. Atık olarak bulunan uçucu kül jeopolimer betonun 

ana bileşini olarak kullanıldığından enerji tüketimi ve CO2 emisyonu azaltılmıştır [23]. 

Resim 4. UrbanEden House duvar sistemi 

 

Keçe Yalıtım 

Alçı Kaplama 

Ahşap zemin 

döşemesi 

Yalıtım 

Beton Döşeme 
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Mekanik Sistem 

Yapının ısıtma ve soğutmada kullanılacak olan enerji ihtiyacı pasif tasarım stratejileri sayesinde 

sağlanmıştır. Yapı güneye konumlandırılmş ve doğu-batı ekseninde uzanmıştır. Bu 

konfigürasyon ile tamamen cam olan güney cepheden içeri güneş içeri girerek yapının termal 

kütlesinde uzun süre depolanmaktadır ve bu şekilde güneşin ısıtma potansiyelinden 

faydalanılmaktadır. Bu pasif sistemi destekleyerek konfor yaratmak amacıyla aktif sistem olan 

hibrit stratejiler geliştirilmiştir. Yüksek verimli aktif sistemlerle, kalan ısıtma, soğutma ve 

havalandırma ihtiyaçları karşılanmıştır. 

Ayrıca, güneşten ısı kazancı istenmediği dönemlerde pasif olarak soğutma sağlanmaktadır. 

Yapının doğu ve batı cephelerinin yüzey alanı küçük olduğu için yapı yaz aylarında güneşe en 

az miktarda maruz kalmaktadır. Bu temel prensibin performansı güney verandanın çatısında 

bulunan PV paneller ile artırılmıştır. Ayrıca hareketli kapı ve pencereler ile doğal havalandırma 

sağlanmaktadır. Bütün bu stratejiler ise pasif soğutma sistemine klasik bir yaklaşımdır [19]. 

Resim 5. UrbanEden House ısıtma ve soğutma sezonları 

Yaz Mevsimi: PV paneller gün boyunca iç mekanı gölgelemektedir. Ayrıca termal kütle olan 

duvarlar gün boyunca ısıyı sabit tutar. Duvarlarda gömülü olarak bulunan kılcal borulardaki su, 

gece boyunca çatıda bulunan ısı eşanjörüne pompalanır. 

 

 

 

 

 

 

 

SOĞUTMA DÖNEMİ SOĞUTMA DÖNEMİ 
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Kış Mevsimi: PV paneller, iç mekanın doğrudan ısı kazanması için yer değiştirir. Termal kütle 

olan duvarlar ise iç sıcaklığı sabit tutmak için gün boyunca ısı depolamaktadır. 

Eletrik Sistemi 

Yapının çatısına entegre edilen PV paneller, güneş ışığına maruz kalarak elektrik enerjisi 

üretmektedir. Ayrıca paneller, soğutma istendiği dönemde hareket ettirilerek gölgeleme 

elemanı olarak da kullanılmaktadır. PV panellerin hareketli olması, yılın farklı zamanlarında 

ısıtma ve soğutma yüklerini en aza indirirerek optimize edilmesini sağladığı için çok önemlidir. 

Çatıda bulunan 30 adet PV panel, 20°’lik açıyla güneye bakmaktadır. PV paneller yaz aylarında 

verandaya ve yapının güney cephesine gölgeleme sağlaması için çatı üzerinde hareket 

ettirilmektedir. Kış aylarında ise güneşin, yapının güney cephesinde bulunan cam yüzeyden 

içeri girerek pasif ısıtma ve aydınlatma sağlamak amaçıyla geri çekilmektedir. Enerji üretip 

gölgeleme elemanı olarak kullanılan PV paneller çift işlevlidir. 

Resim 6. UrbanEden House PV paneller 

 

ISITMA DÖNEMİ ISITMA DÖNEMİ 
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Kontrol Sistemi 

UrbanEden House’ta kullanılan kontrol sistemlerinin birincil kontrol hedefleri şunlardır [19]: 

• İç konforu sağlamak, 

• Mekanlara yeterli ışık sağlamak, 

• Sıcak su temini sağlamak, 

• Yıllık güç tüketimini en aza indirmek, 

• Yıllık enerji üretiminin maksimize etmektir. 

Yukarıda bahsedilen kontrol hedefleri göz önüne alındığında tek bir donanım veya yazılım 

paketi uygun gelmememiştir ve çoklu kontrol araçları kullanılmıştır. Programlanabilir Lojik 

kontrolörle PV paneller ve kılcal boru sistemi, Nexia köprüsüyle havalandırma için mini 

bölünmeler ve kapılar, güvenliği sağlamak ve kontrol etmek için ise kamera sistemi kontrol 

edilmiş, eMonitör ile de enerji kullanımı takip edilmiştir. 

Resim 7. UrbanEden House Kontrol sistemi 

 

 

SONUÇ  

Yapılan çalışmalara ve mevcut istatiklere bakıldığında büyüyen ve dönüşen bina sektöründe 

enerji verimliliği konusu son derece önemlidir. Binalarda Enerji Performansı Direktifi 

çerçevesinde yeni binaların enerji verimli inşa edilmesi, mevcut bina stoğunun ise yenilenebilir 

enerji kaynakları ile ilişkilendirilerek enerji verimli iyileştirilmesi gerekmektedir. 

Direktifle beraber yeni bir kavram olarak ‘Neredeyse Sıfır Enerjili Bina’ kavramı, sektör için 

girişimcilik ve yeni bir iş sahası olarak görülmektedir. Fakat yatırımcılar ve bina kullanıcıları 

DİRENÇ SICAKLIĞI DEDEKTÖRÜ 

KAPI KİLİT KONTROLÜ 

DUVAR ÇIKIŞ KONTROLÜ 

ELEKTRİKLİ ARMATÜRLER 

GÜVENLİK KAMERASI 

PV HAREKET RAFI 
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tarafından ilk yatırım maliyetinin yüksek olduğu düşünlmekte, bina yaşam döngüsü süreci 

içerisinde getireceği ekonomik faydaları ve iç ortam kalitesindeki iyileştirme konularında bilgi 

eksikliği bulunmaktadır. NSEB yapım ve yenileme tekniklerinin ve metotlarının planlama ve 

uygulama pratiklerinin geliştirilerek sadece teorik olmayan örnek uygulamaların da incelendiği 

uygulamalı eğitim programları düzenlenmelidir. Ayrıca bilgi ve iletişim eksikliğinin 

engellenebilmesi için sahada çalışanlar ve tasarımcılar arasında ortak bir dil oluşturulmalıdır. 

NSEB hedeflerine ulaşabilmek için arazi seçiminden başlayarak, inşaat, işletme, yenileme ve 

yıkım süreçlerini de göz önünde bulundurarak, başta doğal kaynaklar, enerji ve malzeme olmak 

üzere tüm kaynakları etkin, sürdürülebilir ve çevre koruma sorumluluğuyla kullanan, yaşam 

döngüsü boyunca doğaya doğrudan zarar vermediği gibi dolaylı zararlarını da minimize etme 

kaygısı yaşayan, ekonomik, sosyal ve ekolojik olarak enerji etkin binalar tasarlamak olmalıdır. 

Olması gereken sıfır salınımlı, çevreye olumsuz etkisi olmayan binalardır fakat günümüz 

şartlarında imkanlı gözükmemektedir. Bu tip binaları üretebilmek için ilk tasarım 

toplantısından binanın işletmeye alınmasına ve işletme esnasında gözlemleme dahil, çok 

katılımcılı bir proje ekibiyle bütünleşik, performans bazlı bir proje süreci yürütmek gerekir. 

Bütünleşik tasarım yaklaşımı, tam olarak mimarlık kültüründe yer edinememiştir. Hala 

keşfedilmekte ve deneyimlenmekte olan bir yaklaşımdır. Sadece mimar ve mühendislere değil, 

diğer pek çok disiplin ve fikirlere de bağlı olan bu süreç sürdürülebilir ve yaşanılabilir bir hayat 

yaratmak açısından önemlidir. 

Bu çalışma ile Bütünleşik Tasarım Yaklaşımının genel bir çerçevede nasıl uygulandığı ortaya 

konmak istenmiştir. Ancak tasarlanacak her yapının ve her tasarım sürecinin kendine özgü 

koşul ve öncelikleri vardır. Bu nedenle her bina projesi ölçek, yer, konum ve malzeme başta 

olmak üzere pek çok konu bazında öncelikli farklılıklar barındırdığı için her yapının Bütünleşik 

Tasarım Sürecinin birbirinden farklı olacağı unutulmamalıdır. 
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ÖZET 

Hızlı gelişen şehirlerde yapı yoğunluğu artarken etkilerini daha sonra fark ediyoruz. Bu yoğun 

kentleşme ve sanayileşme öncesinde ısı depolama özelliği az olan toprak yerini betona ve 

asfalta bırakmaktadır. Şehirlerin ve sanayi alanlarının etrafındaki ham arazilere göre 

sıcaklığının yüksek olması Kentsel Isı Adası (KIA) olarak nitelendirilmektedir. Meteorolojik 

istasyon verileri hem de uzaktan algılama uydularından faydalanarak yüzey sıcaklığını tespiti 

kolaylaştırmaktadır. NDVI, NDWI, NDBI ve NDBaI indeksleri üretilerek arazi örtüsü tipleri 

için zamansal değişiminin kent alanlarındaki artış ve yüzey sıcaklığı artışının sebebinin arazi 

örtüsü değişimi olduğu gözlemlenmiştir. Şehirlerin planlama aşamasında bu etkilerle birlikte, 

bina yapısı ve yoğunluğunun da göz önüne alınarak sürdürülebilir ve ekolojik açıdan ısı tutma 

kapasitesi daha düşük materyal kullanılarak inşa edilmesi gerektiği daha hızlı büyüyen kentlerin 

acilen planlama stratejisini bu doğrultuda değiştirmesi gerektiği bir gerçektir. Bu çalışmada 

Yalova İlinin, Merkez İlçesinin ve Kocaeli İlinin, Gebze İlçesinin 1991 ve 2019 yılları arasında 

elde edilmiş Landsat uydu görüntülerinden faydalanarak şehir merkezinin büyümesine bağlı 

olarak yüzey sıcaklığı değişimi çıkartılarak arazi kullanım örtüsünün bu artışta etkisi 

gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Uzaktan algılama, Kentsel ısı adası, Yüzey sıcaklığı, Arazi örtüsü 

değişimi 

 

ABSTRACT 

As the density of buildings increases in the fast-developing cities, we realize its effects 

afterwards. Before this intensive urbanization and industrialization, soil which has a low heat 

storage feature yield to concrete and asphalt. The high temperature in the cities and industrial 

areas in supposition with enclosing vain lands is called Urban Heat Island (UHI). 

Meteorological station facilitates the detection of surface temperature by making use of data 

http://abl.gtu.edu.tr/ects/?duzey=ucuncu&bolum=106&tip=yukseklisans
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and remote sensing satellites. This is because surface heat can be determined using both 

meteorologic station data and remote sensing observation. By producing NDVI, NDWI, NDBI 

and NDBaI indexes, it was observed that the temporal change for land cover types is due to 

increasing urban areas and the reason for the increase in the surface temperature was land cover 

change. It is a fact that together with these effects, cities hould be built considering building 

structure and density ysing sustainable and ecologically low-heat materials and faster growing 

cities should urgently change their planning strategy in this direction. By exploiting Landsat 

satellite images obtained between 1991 and 2019 of Yalova and Gebze, land use cover is 

observed to affect this increase by subracting the surface temprature change due to the growth 

of the city centre. 

Keywords: Remote sensing, urban heat island, surface temperature, land cover change 

 

1. GIRIŞ 

Geçen yüzyıl içerisinde dünya nufüsu şehirler etrafında toplanmaya başlamış ve önümüzdeki 

yıllar içerisinde nüfusun tamamı şehirlerde yaşamaya başlayacaktır. Dünya üzerindeki bu 

hareketlilik atmosferik değişimlere sebep olmaktadır. Kentsel ısı adası kavramı 1883 yılında 

tanımlanmıştır ve o günden bu güne çalışmalar yapılmıştır [1]. Kentsel ısı adası şehirlerin 

çevrelerindeki kırsal alanlara kıyaslandığında hissedilen sıcaklığın daha yüksek olması durumu 

olarak tanımlanmaktadır. Şehirler yapılırken kullanılan malzemeleri ve şehir yapılaşma 

durumuna bağlı olarak güneşten gelerek yere ulaşan radyasyonu emmekte ve bir kısmını 

yansıtmaktadır. Gelişmiş büyük şehirlerde daha çok görülemekle birlikte fabrikaların, 

endüstriyel alanların ve yoğun iş merkezi bulunduran bölgelerde artan insan yoğunluğu ve 

trafik problemleri gibi hava akışını durduran yapıların olduğu dar alanlarda ısı adaları 

oluşmaktadır.  

Bu durumda emilen enerji hapsolmaktadır. Isı adası ısı stresi, hava kirliliği ve halk sağlığı 

açısından bir çok sorunla ilişkilidir. Sonuç olarak yaşanabilir kentler için iklim ısınmasını 

azaltmak ciddi bir iştir. Yerden yansıyan radyasyonun gelen toplam radyasyona oranına albedo 

denilmektedir [2]. Şehirlerde ulaşım amacıyla yapılan beton ve asfalt yollar radyasyonun düşük 

yansıtarak düşük albedo oluşturur. Düşük albedo yüksek sıcaklıklarını beraberinde getirir.  

Kentsel ısı adalarının zamansal ve mekansal özellikleri kentsel forma ve işlerlere göre 

değişiklik gösterebilir. Yerel meteoroloijk koşullar, topoğrafya, toprak tipleri ve su kütleleri 

varlığına göre ısı adası büyüklüğü değişebilir [3]. Üç çeşit ısı adası tanımlanmıştır. Kanopi 

tabakası ısı adası, sınır tabaka ısı adası ve yüzey ısı adası olarak ayrılmıştır [4]. İlk iki tip 

atmosferin ısınmasını ifade ederken yüzey ısı adası zemindeki ısının artışını ifade etmektedir 

[5]. Gölgelik olarak ifade edilen Kanopi ısı tabakası kentsel formun bir bina kadar üstüne kadar 

uzanmaktadır. Sınır tabakası gündüz 1 km yukarıya kadar, gece daha az olan tabakayı ifade 

etmektedir. Kanopi ısı adasını tespit etmek için meteorolojik istasyonların kullandığı 
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termometrelerden faydalanırken, yüzey ısı adasını termal sensörler ile uzaktan tespiti 

gerçekleştirmek gereklidir [3]. 

Yapılan çalışmalarda iki farklı zaman periyodu belirlenerek, arasında kıyaslama yapılması ve 

zaman içerisindeki arazi yüzey sıcaklığı farklarını ölçerek kentsel ısı adasını tanımlanmıştır. Bu 

yöntem kentsel büyümenin KIA etkisi üzerindeki etkisinin tespiti için kullanılmıştır [6]. 

Uzaktan algılama temelli KIA çalışmaları ile arazi örtüsü ve arazi kullanımının tespiti ve 

değişimlerini birlikte inceleme imkânı sunmuştur [7].  

Arazi kullanımı çalışmaları bantların birbirine endekslenmesi ile yapılan çalışmalarda NDVI 

(Normalize Fark Bitki İndeksi), NDBI (Normalize Fark Yapı İndeksi), NDBaI (Normalize Fark 

Boş Alan İndeksi) indekslerinin yüzey sıcaklığı ile güçlü bir korelasyon ilişkisi olduğu 

gözlemlenmiştir [8],[9].  

 

2. ÇALIŞMA ALANI 

Yalova İli Merkez İlçesi ve yakınında bulunan Kocaeli İli Gebze İlçesini içeren yıllar içerisinde 

çok fazla alanda değişiklik olan ve hızlı gelişen sanayi alanlarının bulunduğu bir çalışma alanı 

seçilmiştir. Yerleşim alanlar, ticaret merkezleri ve endüstriyel faaliyetlerin yüksek olduğu bu 

alanın hızla geliştiğini yapı yoğunluğu ve nüfus artışı ile hızla büyüyen bir alandır.   

 

Şekil 1. Çalışma Alanı 

3. VERİLER VE METOD 

Marmara bölgesini içeren 1991, 2000 ve 2019 yıllarında kaydedilmiş Landsat 5 ve Landsat 8 

uydu görüntülerinden oluşan data seti kurumsal sitesinden indirilmiştir. (USGS Earth Explorer-

Path:180 Row:30). Görüntülerimiz Level-1 seviyesindedir. Farklı zamanlarda çekilen bu 

görüntüler farklı atmosferik koşullardadır. Bütün bantların konumsal çözünürlüğü 30 m x 30 m 
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dir. Çalışma alanımızı kapsayacak şekilde kırparak diğer alanları yoğun veri karmaşıklığına 

katılmaması sağlanmıştır.  

Çalışmamızda ilk olarak arazi kullanımı ve arazi örtüsü haritaları her yıl için üretilerek 

şehirleşmenin, canlı bitki içeren alanların ve boş alanların yıllar içerisindeki değişiminin tespiti 

yapılmıştır. NDVI, NDWI, NDBI ve NDBaI indeksleri Formül 1’de verilmiştir. Formülleri 

kullanmamız için gerekli olan bant bilgilerini içeren kılavuz Landsat 7 ve Landsat 8 için ayrı 

ayrı hazırlanmıştır [10]. Üçüncü bant kırmızı, dördüncü bant yakın kızıl ötesi, beşinci bant orta 

kızıl ötesi ve altıncı bant (Landsat 8 de 10 ve 11) termal banttır [11][12][13]. Çalışmamız 

ArcGIS 10.5 programında değerlendirilmiştir. 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑏4−𝑏3

𝑏4+𝑏3
      b.) 𝑁𝐷𝐵𝐼 =

𝑏5−𝑏4

𝑏5+𝑏4
      c.) 𝑁𝐷𝐵𝑎𝐼 =

𝑏5−𝑏6

𝑏5+𝑏6
                          (1) 

Arazi yüzey sıcaklığının hesaplanması ilk önce atmosfer üstü reflektansın (TOA) Formül 2 

vasıtasıyla hesaplanması gerekir. [14]. Ardından spektral radyansın, atmosferik parlaklık 

sıcaklığına (T) dönüşümü sağlanmalıdır. Bu hesaplamalar yapılırken Landsat 5 ve Landsat 8 

uydu görüntülerinin sensörleri farklı olduğu için meta verilerinden K1, K2, ML, AL tespitini 

doğru olarak yapmak gereklidir. Kelvin olarak hesaplanan değeri santigrat dereceye çevirirken 

273.15 çıkartılmıştır [15][16][17][18]. 

TOA = ML*Qcal + AL                                                        (2) 

𝐵𝑇 =
𝐾2

(ln(
𝐾1

TOA
)+1)

− 273.15                                                  (3) 

Dördüncü denklemde verilen NDVI oranlaması 4. denklem vasıtasıyla hesaplanır ve arazi 

yüzey sıcaklığı hesabında 5. ve 6. denklemler yardımıyla hesaplanır ve sıcaklık haritaları 

üretilir.  

 Pv=Square((NDVI-NDVImin)/( (NDVImax – NDVImin))                      (4) 

𝑌𝑆 =
𝐵𝑇

[1+(
𝛾𝐵𝑇

𝜌
)∗ln(𝜀)]

                                                      (5) 

𝜌 = ℎ
𝑐

𝜎
 =1.438 x 10-2 m K 

𝜎: Boltzmann sabiti (1.38 × 10−23 J/K) 

h: Planck sabiti (6.626 × 10−34 Js) 

  c: Işık hızı (2.998 × 108 m/s)                                               (6) 

Arazi yüzey sıcaklığı sonucu 13℃ – 20℃, 20℃ – 25℃, 25℃ – 27℃, 27℃ – 30℃, 30℃ – 41℃ 

arasını 5 kategoride toplayıp sınıflandırılmıştır. Arazi yüzey sıcaklığı ile bitki indeksi, yapı 

alanı indeksi ve boş alan indeksi arasındaki ilişkinin dağılımı ve korelasyon katsayısı 

hesaplanmıştır. Yüzey sıcaklıklarının diğer indekslere göre ilişkisi korelasyonun bire yakınlığı 

yüksek ilişkiyi, sıfıra yakınlığı düşük ilişki olarak yorumlanabilir.  
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Çalışmamızda yerleşim alanı, boş alan, bitki alanı ve su alanları olarak 4 grupta en yüksek 

benzerlik sınıflandırması (maximum likehood classification) ile yapılmıştır. Test alanları her 

görüntüde ayrı ayrı belirlenmiştir. Kontrollü sınıflandırma sonrası doğrulukları hesaplanmıştır.  

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Görüntülerin çalışma alanında belirlediğimiz alanların sınıflandırma doğruluğunun kontrolü 

için kontrol alanları tanımlayarak yaptığımız sınıflandırmanın genel doğruluğu belirlenmiştir. 

%75-%80 aralığında oranlarla sınıflar kullanıcı doğruluğu ile belirlenmiştir. 1991 yılından 2019 

yılına toplam yerleşim alanı 161.26 km2 den 585.78 km2 e yükselmiştir. 424.52 km2 lik yerleşim 

alanı artışının 386.68 km2 si 2000 yılından sonra gerçekleşmiştir. Orman ve bitki içeren alanlar 

1991 yılından itibaren 412.57 km2 den 218.78 km2 ye gerilemiştir. 1991 yılından 2001 yılına 

kadar boş alanlar 517.21 km2 den 650.79 km2 ye çıkmıştır. Şekil 2’de alanların değişim grafiği 

verilmiştir.  

 

 

Şekil 2. Yıllara Göre Alanların Değişim Grafiği 

Bu çalışmada kentleşmenin sonuçları olarak yapı yoğunluğunun artmış olduğu alanlarda arazi 

yüzey sıcaklıklarının artmış olduğunu göstermektedir. Bu alanda bitki örtüsü indeksinin varlığı 

NDVI indeksi ile tespit etmiştir. Yıllara göre yüzey sıcaklığı ve bitki örtüsü değişimini Şekil 

3’te gösterilmiştir.  
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Şekil 3. Yıllara göre yüzey sıcaklığı değişimleri ve bitki örtüsü değişimlerinin sınıflandırılması 

Arazi yüzey sıcaklığı ve bitki örtüsü arasındaki korelasyon Şekil 4’te determinasyon 

katsayısıyla belirlenmiştir. NDVI ile yüzey sıcaklığı arasındaki korelasyon katsayısı R2 = 0.914 

tür. Grafikte görüldüğü gibi bitki alanlarının azalmasıyla yüzey sıcaklığı artmış negatif yönde 

yüksek korelasyon izlenmiştir.  

 

 

Şekil 4. Bitki İndeksi ile Arazi Yüzey Sıcaklığı İlişkisi 

 

5. SONUÇ 

Bu çalışma alanında 1991 yılından 2019 yılına kadar şehir alanları büyük artış göstermiştir. Boş 

alanların artışı yapılaşmaya açıldığını ve sonrasında yerleşim yerine dönüştüğü indekslerin 

yıllar içerisindeki değişimiyle tespit edilmiştir. NDVI ile arazi yüzey sıcaklıkları arasındaki 

negatif anlamlı ilişki, şehir alanlarının yüzey sıcaklığını pozitif anlamlı ilişkisi izlenmiştir. Bu 

nedenle şehirlerin çok yıllık planlarını yeşil odaklı yapması gerekmektedir. Bitki örtüsündeki 

azalmayla artan yüzey sıcaklığını eski düzeylerine geri getirmenin tek yolu yeşil alanların 
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düzgün dağılımıyla yapılabilmektedir. Kullanılan indeksler arazide bulunan nesneleri ayırt 

ederek düzgün sınıflandırma yapılmasını sağlamıştır. Landsat uydu görüntülerinden yüzey 

sıcaklığına varılarak ısı adası etkisini yorumlayabilmekteyiz. Bu çalışmadan alınan sonuçlar ile 

meteorolojik verilerin kıyaslanması ile doğruluğun ve çalışmanın güvenilirliğini artırabiliriz. 

Bu çalışma şehirlerin geçmişten günümüze olan gelişimini inceleyerek ileriye yönelik planlama 

yapılması gerektiği ve yaşanabilir kentler için daha yeşil içeren planlama yapmamız gerektiğini 

göstermiştir. 
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ÖZET 

Uzaktan algılama konusunda hava görüntülerinden yeryüzündeki ürün tespiti ve izlenmesi 

olanağı zaman tasarrufu ve ekonomiklik anlamında fayda getirmiştir. İnsansız hava araçları, 

tarımsal uygulamalar için zamanla efektif bir algılama platformu haline gelmiştir. Çeşitli 

yöntemlerle ürün tespiti otomatikleştirilmeye çalışılmış olsa da parametreler ve algoritmaları 

manuel olarak girmek durumundayız. Bu çalışma ağaç sayısının, taç boyutlarının çıkarılması 

ve yüksekliklerinin belirlenmesinde yarı otomatik yöntemler sunmaktadır. Bu kapsamda 

görünür dalga boyları ve kızılötesi bantların kombinasyonları ile vejetasyon indeksleri 

oluşturulmuştur. Ağaç taç boyutlarını kümeleme ve eşik değer belirleme ile tespiti sonucu 

arazi de alınan test noktalarıyla kıyası yapılmıştır.  Elde edilen vejetasyon indeksleri 

sonuçlarında %92 ile %96 arasında taç boyutu belirleme doğruluğu yakalanmıştır. Tespit 

edilen ağaçların taçları ile sahada alınan boyutların arasındaki ilişki katsayısı 0,9371’dir. 

Izgara desenli olarak dikili ağaçların oluşturduğu alanlarda ağaçların tamamının sayıldığı 

görülmüştür. Bu sonuçlar doğrultusunda zaman, maliyet ve iş gücünün çalışılan alanlara 

kıyasında büyük bir avantaj sağlamaktadır. Tarımsal izlemenin gerekli olduğu alanlarda bu 

tarz çalışmaların her yıl tekrarı sağlanarak ağaçların izlenmesi ve denetlenmesi konusunda 

oldukça başarılı sonuçlar elde edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: uzaktan algılama, insanız hava araçları, görüntü işleme, ağaç tespiti, 

vejetasyon indeksleri, ağaç tepesi tespiti. 

 

ABSTRACT 

In terms of remote sensing, the possibility of detecting and monitoring the product on the 

earth from the aerial images has brought benefits in terms of time saving and economy. 

Unmanned aircraft have become an effective detection platform for agricultural applications 

over time. Although we tried to automate product detection by various methods, we have to 

manually insert parameters and algorithms. This study provides semi-automated methods for 

removing the number of trees, crown sizes and determining their height. Vegetation indexes 

http://abl.gtu.edu.tr/ects/?duzey=ucuncu&bolum=106&tip=yukseklisans
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have been created with combinations of visible wavelengths and infrared bands. As a result of 

clustering of tree crown sizes and determination by determining the threshold value, the land 

was compared with the test points taken. The crown size determination accuracy between 

92% and 96% was achieved in the results of the vegetation indices obtained. The correlation 

coefficient between the crowns of the detected trees and the dimensions taken in the field is 

0.9371. It was observed that all the trees were counted in the areas formed by the trees planted 

with a grid pattern. In line with these results, it provides a great advantage in comparison of 

time, cost and workforce to the studied areas. In areas where agricultural monitoring is 

required, this type of work will be repeated every year, resulting in very successful results in 

monitoring and controlling trees. 

Keywords: Remote sensing, unmanned aerial vehicles, image processing, tree detection, 

vegetation indexes, tree-top detection 

 

1. GİRİŞ 

Geleneksel yollarla elde edilen saha çalışması tabanlı veri toplama, büyük çaptaki orman 

alanları için fayda maliyet dengesi ve zaman tasarrufu açısından külfeti hayli çoktur. 

Yeryüzüne belirli bir mesafeden çekilen hava görüntüleri gibi uydu görüntüleri, insansız hava 

aracından elde edilmiş görüntüler ve lazer tarama verileriyle ormanlık ile kentsel alanlardaki 

ağaçların tespitinde kullanılmıştır. Bu yöntemlerle elde edilen verilerin arazi örtüsü hakkında 

içerdikleri detaylı bilgiler sayesinde kullanıcılar rahatlıkla büyük alanları 

yorumlayabilmektedir.  

Ağaçlık alanların tespitinde yarı otomatik ve otomatik tekniklerle ağaç envanter verisine 

ulaşmak için çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar olgun orman koşullarına uygun olarak 

veya düzgün ekili orman koşullarında çalışmaktadır. Önceki çalışmalarda bir pikselin 

konumsal çözünürlüğü ile olgun ağaçlarda çalışma sınırı olarak görülmüştür. Bu çalışmalar 

hava fotoğraflarının yüksek çözünürlük sağlaması genç ve küçük taç yapısına sahip ağaçlara 

yönelik çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Çalışma alanındaki elde edilecek veri ve alandaki 

ağacın cinsine bağlı olarak çeşitli algoritmalar denenmiş ve geliştirilmiştir. Literatürde ağaç 

tespiti ve ağaç kenarlarının bulunması olarak iki kısımda değerlendirilmiştir (Ke ve 

Quackenbush, 2011)(Ok ve Ozdarici-Ok, 2018). 

Ağaç tepesinin lokal maksimum parlaklık değerleri ile belirlenmesi çalışması yapmışlardır. 

(Dralle ve Rudemo, 1997)(Walsworth ve King, 1999). En parlak piksel değerinin ağaç tepesi 

olarak kabul edilerek lokal maksimum filtrelemesi için hareketli pencere ile maksimum 

parlaklık değerlerini yakalamaya çalışmışlardır (Culvenor, 2000). Ardından şablon eşleme 

yöntemi ile görüntüden alınan bir örneğin ana görüntüde aranarak en yüksek korelasyonu 

yakaladığı andaki yerleri eşleme çalışması yapılmıştır (Pollock, 1996) ( Rudemo  ve ark., 

1997). Görüntüyü değişik ölçeklerde ele alarak kenar oluşumlarının incelendiği çok ölçekli 

analiz çalışmasını yapmıştır (Brandtberg ve Walter, 1998). Ikonos ve QuickBird uydu 
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görüntüsünden konumsal çözünürlük ile ağaç tacı belirleme kıyaslaması çalışmalarıyla 

birlikte bireysel ağaç tespiti yapan bir program geliştirmişlerdir (Gougeon, 1995). Hava 

fotoğrafları kullanılarak segmentasyon yöntemi ile ağaçlar sınıflandırılmıştır (Erikson, 2004).  

Lazer tarama verisiyle orman alanlarında havza segmentasyonu yaparak taç sınırları belirleme 

çalışması yapılmıştır (Chen ve ark., 2018). Hava fotoğraflarında vadi takibi, alan büyütme ve 

lokal maksimum gibi yöntemleri denemiştir (Larsen, 1997). 

Bu çalışmada ağaçların taçlarının tespiti ve ağaç sayımı yapılarak hız ve ekonomiklik 

anlamında fayda sağlayarak nar ağaçları dikili olan bölgenin tarımsal anlamda izlenmesi 

amaçlanmıştır.  

2. ÇALIŞMA ALANI VE VERİLER 

Tübitak tarafından sağlanan Şanlıurfa İli Harran İlçesinde 39° 54′ 12′′ K  38° 55′ 16′′ D 

koordinatları arasında kalan nar ağacı dikili bir alandır. Görüntüler insansız hava aracında 

monte edilmiş MicaSence marka multispektral kamera ile çekilmiş verileri içeren data setidir. 

Çalışma alanında sabit nokta tesisimiz bulunmamaktadır. Yersel olarak ağaçların 

yükseklikleri metreyle ölçülerek sonuçların kontrolünde kullanılmıştır. 

 

 

Şekil 1. Çalışma Alanının Görüntüsü 

3. YÖNTEM 

Çalışmada kullanılan yöntemler işlem adımlarıyla sıralanmıştır. Verilerin temini, ortofoto, 

ağaç yükseklik modeli oluşturulması, ağaç tespiti çalışmaları ve sonuç değerlendirme 

adımlarını içermektedir. İşlem adımları Matlab R2019b yazılımı ile görselleştirme işlemleri 

ArcGIS programında hazırlanmıştır.  
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SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 
 

3 - 5 Nisan 2020              TAM METİN KİTABI               www.gapzirvesi.org   117 

Görüntüler MicaSence RedEdge-M multispektral kamera ile çekilmiş 1280 x 960 Piksel 

çözünürlüğe sahip, 560 nm yeşil, 475 nm mavi, 668 nm kırmızı, 717 nm Kızılötesi, 840 nm 

yakın kızılötesi (RedEdge) dalga boylarında bantlara kayıt yapmaktadır. İnsansız hava aracı 

100 m yükseklikten uçuş planlamış ve uçuşların sonunda 2625 adet fotoğraf çekilmiştir. Bu 

fotoğraflardan oluşan bölgenin bir kısmında çalışma yapabilmek için uygun olarak seçilen 

bölge kesilerek kullanılmıştır. Her bir banttaki görüntülerin ayrı ayrı ortofotosu, sayısal arazi 

modeli ve sayısal yüzey modeli oluşturulmuştur. 

Ağaç tespiti algoritmaları ve taç belirleme çalışmaları birbiri içerisinde ilişkili çalışmalar 

yapılmış ve iç içe geçmiş durumdadır (Ke ve Quackenbush, 2011). Ağaçları kaç adet 

olduğunu tespit etmek yerine, ağaçların boyutlarını ve sınırları hakkında analiz ve çalışma 

yapmak ön plandadır. Ağaç tespiti konusu 1990 yılından itibaren birçok çalışmayla günümüze 

kadar gelmiştir. Üstten bakıldığında dere tepe görüntüsünü andıran yapısıyla çalışmalarda 

fikirler bu doğrultuda ilerlemiştir. Tepe noktaların parlaklığından yola çıkarak karanlık 

vadilerin karanlık içermesi taç sınırlarını belirleme sorununu beraberinde getirmiştir. 

Ağaçlık alanı zeminden ve diğer nesnelerden ayırt etmek için vejetasyon indekslerinden 

faydalanmaktayız. Kırmızı, yeşil, mavi ve kızılötesi ile kırmızı sınır bantlarının 

kombinasyonlarına dayalı bitki örtüsü tespiti yapılabilmektedir. Bantların matematiksel 

işlemler ile oranlanması, çıkarılması ve toplanması sonucu değer aralıkları değişmektedir. 

Piksel değerlerinin yorumlanmasıyla canlı ve sağlıklı bitki örtüsünün olduğu yerler diğer 

nesnelerden ayırt edilebilir olur. Tablo 1’de uygulanan vejetasyon indeksleri ve formüleri 

bulunmaktadır. Vejetasyon indeksli segmentasyon sonucunda görüntünün binary formatına 

dönerek siyah alanlar zemini, beyaz bölgeler ağaçları ifade etmektedir. Bu işleminde ortofoto 

görüntüler ile el ile sayısallaştırılmış temel görüntü kullanılmıştır. Piksel tabanlı olarak 

sınıflandırılan görüntüler doğru pozitif, yanlış pozitif olarak belirlenen kısımlar fazla tespiti, 

yanlış negatif ile doğru negatif kısımlar az tespiti göstermektedir.  

Tablo 1. Vejetasyon İndeksleri; R = Kırmızı, G = Yeşil, B = Mavi, N = Kızıl Ötesi bantları 

ifade etmektedir (Marques ve ark., 2019). 

 Vejetasyon İndeksleri ve Formülleri 

NDVI 
𝑁𝐷𝑉𝐼 =

𝑁 − 𝑅

𝑁 + 𝑅
 

BNDVI 
𝐵𝑁𝐷𝑉𝐼 =

𝑁 − 𝐵

𝑁 + 𝐵
 

DVI 𝐷𝑉𝐼 = 𝑁 − 𝑅 

EVI 𝐸𝑉𝐼

= 2.5 ×  (
𝑁 − 𝑅

𝑁 + 6 × 𝑅 − 7.5 × 𝐵 + 1
) 
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GDVI 𝐺𝐷𝑉𝐼 = 𝑁 − 𝐺 

GNDVI 
𝐺𝑁𝐷𝑉𝐼 =  

𝑁 − 𝐺

𝑁 + 𝐺
 

GSAVI 
𝐺𝑆𝐴𝑉𝐼 =  

𝑁 − 𝐺

𝑁 + 𝐺 + 0.5
× 1.5 

MSAVI 
𝑀𝑆𝐴𝑉𝐼 =  

(𝑁 − 𝑅) × 1.5

𝑁 + 𝑅 + 0.5
 

OSAVI 
𝑂𝑆𝐴𝑉𝐼 =  

1.5 × (𝑁 − 𝑅)

𝑁 + 𝑅 + 0.6
 

SAVI 
𝑆𝐴𝑉𝐼 =  

𝑁 − 𝑅

𝑁 + 𝑅 + 0.5
× 1.5 

 

Görüntülerdeki şekillerin birbiri arasındaki her tür bağlantı ve topolojik ilişkisi matematiksel 

morfolojiyi tanımlar. Dijital görüntülere uygulanan morfolojik işlemlerin kullanımı 

verilerdeki gürültünün ve tutarsızlıkların azaltılmasıdır. Morfolojik operatörler yapısal eleman 

vasıtasıyla işler. Dilatasyon (dilation) ve erozyon (erosion) çifti birlikte kullanılmaktadır. 

Birbiri ardına yapılan aynı iki işlem görüntünün geometrik anlamını yitirmesine sebep 

olabilir. Dilatasyon ve erozyonun arka arkaya kullanıldığında kapanma (closing) A ● B = (A 

⨁ B) ϴ B, erozyon sonrasında dilatasyon operatörü uygulanınca açılma (opening) A o B = (A 

ϴ B) ⨁ B operatörleri geliştirilmiştir (Gürbüz ve Türker, 2015).  

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Uygulanan bu yöntemler taç çapları ayrık vaziyette olan tüm ağaçların değerlendirilmesi için 

yarı otomatik bir yöntem olarak kullanılabilir. Tablo 1 de verilen vejetasyon indeksleriyle 

belirlenen taçların görüntü üzerinden sayısallaştırılan taçlara oranı piksel tabanlı 

değerlendirilmesi sonucunda % 96 doğruluğa varıldı.  Bu çalışmada kırmızı, yeşil ve mavi 

bantların yanında kızıl ötesi bantlarda kullanılmıştır. Bu sonuçların insansız hava araçlarına 

(İHA) monte edilen sadece KYM bantlara sahip olan düşük maliyetli kameraların kullanım 

olanağını göstermektedir.  Tablo 2’de tespit oranlarını gösterilmektedir.  
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Tablo 2. Vejetasyon İndekslerinin Tespit Oranları 

Vejetasyon 

İndeksi 

Fazla 

Tespit 

Az 

Tespit 

Tam 

Tespit 

NDVI 0.051 0.184 0.949 

BNDVI 0.110 0.072 0.960 

DVI 0.064 0.182 0.946 

EVI 0.102 0.129 0.950 

GDVI 0.028 0.310 0.926 

GNDVI 0.169 0.077 0.947 

GSAVI 0.044 0.271 0.932 

MSAVI 0.045 0.199 0.947 

OSAVI 0.019 0.270 0.937 

SAVI 0.045 0.199 0.947 

 

 Elde edilen vejetasyon indeksleri en yüksek doğruluğu veren BNDVI indeksi % 96 ile 

en düşük doğruluk ile GDVI indeksi % 92 oranında tam tespit yapabilmiştir. Az tespit 

oranlarında ise GDVI ağaç tacının belirlemekte yetersiz kalmaktadır.  

 

 

Şekil 2. Taç Çapının Saçılım Grafiği 
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Ağaçların taç çapı doğrulama verileriyle kıyaslamasında regresyon analizinden ve 

determinasyon katsayısından faydalanılmıştır. Şekil 2 de taç çapının arazide elde edilen 

ölçülerle ilişkisi 𝑅2 = 0.9371 olarak determinasyon katsayısı ile belirlenmiştir. Hesaplanan 

ile ölçülen verilerin arasındaki ilişkiyi oluşturan eğriye ne kadar uyum sağladığını gösteren bu 

katsayının bire yakın olması o analizin güvenilirliğinin yüksek olduğunu göstermektedir.  

 

4. SONUÇLAR 

Bu çalışmada vejetasyon indeksleriyle üretilen taçların nar ve narenciye ağaçlarının tespitinde 

İHA görüntülerinin kullanımıyla hızlı ve istikrarlı bir yöntem olduğunu göstermektedir. Genel 

olarak yıllık izleme ile plantasyonun manuel yöntemlere göre etkili bir yöntem olduğudur. 

Tabi ki bu çalışmanın farklı ağaç plantasyonlarında denenerek değerlendirilmesi daha doğru 

sonuçlara ulaştırır. Zeytin ve narenciye gibi meyve bahçelerinin ızgara biçiminde ekimi 

sayesinde taçların ayrımı bu ağaç şekline uygun olan yerlerdeki hava görüntülerinde 

gerçekleştirilecek olan çalışmalar olacaktır. Hava görüntülerin çok yıllık temin edilmesiyle 

plantasyonun izlenmesi zamansal gelişim analizi ile hasat edilen miktarın arasında 

oluşturulacak bağlantı ile rekolte tahmini gibi çalışmaların, biyokütle ve hastalık gibi 

sorunların tespitinin yapılması mümkündür. İHA tabanlı hava görüntülerinin potansiyeli 

gelecek açısından önemlidir. 
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ÖZET 

Asenkron motorların arızaları ile ilgili son 20 yılda çok sayıda çalışma yapılmaktadır. 

Çalışmalarda genellikle veri alma kartları ve yüksek kapasiteli işlemcilere sahip bilgisayarlar 

kullanılmaktadır. Bu durumda teşhis sistemlerinin bir fabrika ortamında pratik olarak 

uygulanabilmesi çok maliyetli olmaktadır. Ayrıca fabrika ortamında bulunan her bir motor 

için teşhis sisteminin oluşturulduğu düşünülürse maliyet artmakta ve uygulanabilirlik 

zorlaşmaktadır. Taşınabilir el cihazı şeklinde tasarlanan bir arıza teşhis sistemi hem maliyet 

hem de uygulama kolaylığı getirecektir. Ancak el cihazında kullanılabilecek düşük kapasiteli 

işlemci, teşhis algoritmalarında kullanılan işlem yükü yüksek işlemleri gerçekleştirmek için 

özel çözümler gerektirmektedir. Dolayısıyla teşhis için bir el cihazı gerçekleştirmek 

zorlaşmaktadır. Bu çalışmada rotor arızası teşhisi için taşınabilir bir el cihazı uygulaması 

gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Özellik çıkarımı için motorun hat akımının frekans 

spektrumundan faydalanılmıştır. Frekans spektrumu Hızlı Fourier Dönüşümü ile elde 

edilmiştir. Motor akımı hall sensörü kullanılarak örneklenmiştir. Sistemde 16 bitlik 

mikrodenetleyici ile işlemler gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen sistem hem fabrikaların 

düşük maliyetli olarak arıza teşhisini mümkün kılmış hem de farklı konumlardaki motorlara 

uygulamayı da kolaylaştırmıştır. Deneysel sonuçlar önerilen yöntemin ve gerçekleştirilen 

sistemin arıza teşhisini gerçekleştirebildiği gösterilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Arıza Teşhisi, Asenkron Motor, Mikrodenetleyici, Rotor Arızaları 

 

ABSTRACT 

Many studies have been made on the faults of asynchronous motors for the last 20 years, and 

continue. High-speed data acquisition cards and computers with powerful processors are 

generally used in these studies. In this situation, the practical implementation of the diagnosis 

systems in factories is very costly. Also, the cost of the system increases and the applicability 
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becomes more difficult when we consider that a diagnosis system is created for each motor 

separately in the factory. The diagnostic system as a handheld device will provide low cost 

and ease of use of the application. However, the low-capacity processor that can be used in 

the handheld device requires special solutions to perform the operations that need more 

calculations in diagnostic algorithms. Therefore, the implementation of a handheld device for 

diagnosis becomes difficult. In this study, it is aimed to realize the application of a portable 

handheld device for the diagnosis of rotor failure. The frequency spectrum of the line current 

of the motor was used for feature extraction. The frequency spectrum was obtained by Fast 

Fourier Transform. The motor current is sampled by using the hall sensor. Operations were 

carried out with a 16-bit microcontroller in the system. The realized  system not only made it 

possible to diagnose the motor failures for the factories at low cost but also made it possible 

to easily apply it to motors in different locations. It has been shown with experimental results 

that the proposed method and the system performed can detect fault diagnosis. 

Key Words: Fault Detection, Asynchronous Motors, Microcontroller, Rotor Faults 

 

1.GİRİŞ 

Endüstrinin gelişmesi ile birlikte üretim tesislerinde kullanılan makine sayısı her geçen gün 

artmaktadır. Dolayısıyla makinelerde kullanılan ve makinelere hareket kabiliyeti sağlayan 

elektrik motorları önem kazanmaktadır. Asenkron motorlar sargılı rotorlu ve sincap kafesli 

olmak üzere iki çeşittir. Sincap kafesli asenkron motorlar sağlam olmaları, güçlü olmaları ve 

hızlarının kolay kontrol edilmesi nedeniyle endüstride en yaygın kullanılan motorlardır. 

Sağlam olmalarına rağmen arıza yapmaları olasıdır. Asenkron motorlarda meydana gelen 

yaygın arızalar rulman, stator ve rotor arızalarıdır. Rotorda meydana gelen arızalar rotor 

çubuklarının çatlaması, kırılması ya da yüksek rezistanslı birleştirilmiş sonlandırma halkaları 

şeklinde olmaktadır[1]. Motorda arıza olması durumunda, arızayı teşhis ve tamir etmek için 

motorla birlikte bağlı oldukları sistem de durdurulmaktadır. Sistemin duraklaması, işlerin 

aksamasına ve dolaylı olarak ek maliyetlere sebep olabilmektedir. Rotor arızaları genellikle 

motorun aniden arızalanmasına ve durmasına neden olmazlar. Arıza seviyesinin artması 

sonucunda motor kullanılmaz hale gelir. Dengesiz yük, yanlış hizalama ve aşırı yükleme gibi 

nedenler rotor arızalarını oluşturmaktadır[2]. Bu sebeple rotor arızasının erken teşhisi ve 

motorların durumlarının izlenmesi hususu ön plana çıkmaktadır. Son yıllarda bu konuda 

birçok çalışma yapılmıştır. 

Motor akım işaret analizi arıza teşhisi için kullanılan en yaygın yöntemlerden biridir[3-5]. 

Sincap kafesli asenkron motorlarda kırık rotor çubuğu ve yüksek rezistanslı kısa devre 

halkaları gibi arızalar, arızanın neden olduğu etkinin motor akımına etkisi incelenerek tespit 

edilebilir[4-7]. Arıza belirtisi olan sinyalleri tespit etmek için Hızlı Fourier Dönüşümü (HFD)  

yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır[7]. Önerilen yöntemlerle yapılan çalışmaların birçoğu 

motor akımını aktarmak için pahalı veri alma kartları, bilgisayar ve üçüncü parti yazılımlar 

kullanmışlardır[2, 5, 6, 8-14]. Birkaç çalışmada bilgisayar ve gelişmiş yazılımlar haricinde 
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sistemler kullanılmıştır. Güven ve Atış [15], üç fazlı 3kW güce sahip asenkron motorda rotor 

arızası tespiti için yaptıkları çalışmada, spektral analiz yöntemi olarak HFD ve sınıflandırma 

yöntemi olarak Gri İlişki Analizi (GİA) yöntemini kullanmışlardır. 32 bitlik ARM Cortex-M3 

çekirdekli işlemcisi olan bir mikrodenetleyicili sistem ile önerilen işlemleri 

gerçekleştirmişlerdir. Jagadanand ve Dias [16], ARM7TDMI 32 bit işlemci kullanarak 

yaptıkları çalışmada Dalgacık Dönüşümü (DD) ve sınıflandırma olarak da Destek Vektör 

Makinesi (DVM) yöntemleri ile arıza teşhisi gerçekleştirmişlerdir. Programlanabilen Lojik 

Kontrolör (PLK) sistemleri bilgisayardan bağımsız işlem yürütebilen kontrolör sistemlerdir. 

Motor akımı ve motor hızı parametrelerini kullanarak SCADA sistemlerine uyumlu PLK 

tabanlı rotor arızası teşhis eden sistem önerilmiştir[17]. 

Bu çalışmada benzer çalışmalardan farklı olarak sincap kafesli asenkron motorlarda rotor 

arızası teşhisi düşük kapasiteli işlemci ile gerçekleştirilmiştir. Sistemde 16 bitlik düşük 

kapasiteli işlemciye sahip mikrodenetleyici kullanılmıştır. Spektral analiz için HFD 

dönüşümü, sınıflama için eşik yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen sistemin her ortamda her 

türlü motor ile çalışabilen taşınabilir bir el cihazı şeklinde olması hedeflenmiştir. Önerilen 

sistemin düşük maliyetli ve uygulanabilir bir sistem olduğu gösterilmiştir. 

2.ROTOR ARIZA TEŞHİS SİSTEMİ 

Sistem, stator akımı sinyalini sisteme aktarmak için hall sensörü, örneklenen sinyalin 

örtüşmesine neden olan ve istenmeyen yüksek frekanslı bileşenleri söndürmek için düşük 

geçiren filtre, 16 bit analog dijital çevirici, arıza teşhisi gerçekleştirecek yazılımı yürütmek 

için 16 bit çekirdekli mikrodenetleyici ve test sonucunu görüntülemek için grafik ekrandan 

oluşmaktadır. Taşınabilir, küçük boyutlu bu sistem tasarımı ile fabrika ortamında her fiziki 

koşulda çalışabilen ve her türlü motora uygulanabilen pratik bir sistem gerçekleştirilmiştir. 

Deneysel çalışmada arıza teşhis sisteminin test edilmesi için hazırlanan deney düzeneğinde 

1.5 kW güce sahip üç fazlı asenkron motor kullanılmıştır. Hall sensörü ile motorun herhangi 

bir fazından alınan sinyal sisteme aktarılmıştır. Sensör vasıtasıyla sisteme aktarılan, sağlam ve 

arızalı motorlara ait motor akım sinyalinden örnekler alınmıştır. Alınan örneklerin frekans 

analizi yapılarak arıza göstergesi olan frekans bileşenlerinin mevcudiyeti eşik yöntemi ile 

belirlenmiştir. Şekil 1’de rotor arızaları teşhis sisteminin blok diyagramı ve Şekil 2’de deney 

düzeneğine ait fotoğraf verilmiştir. 
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Şekil 1.Rotor arıza teşhis sisteminin blok diyagramı 

 

 

Şekil 2. Deney düzeneğinin fotoğrafı 

2.1 Rotor Arızalarının Motor Akımına Etkisi 

Rotor arızaları çatlamış ya da kırılmış rotor çubukları, kısa devre halkaları, kısa devre 

halkaları ile rotor çubukları arasında ki yüksek rezistanslı bağlantı ve kısa devre olmuş rotor 

sacları şeklinde görülmektedir. Arızalı rotorun oluşturduğu manyetik akı farkı hat akımı 

üzerinde ölçülebilen yan bant frekans bileşeni olarak görülmektedir[18]. Denklem 1’de rotor 

arızalarının neden olduğu yan bant frekans bileşenlerinin hesaplanması gösterilmiştir[4]. 

MOTOR YÜK

TEŞHİS CİHAZI 
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𝑓𝑏 = 𝑓(1 ± 2𝑘𝑠)                                                                                                                              

(1) 

Burada fb yan bant frekansı; f besleme frekansı; s kayma değeri; k=1,2,3,… sabittir. Arıza 

göstergesi olan sol yan bant bileşeni motordaki elektriksel ve manyetik asimetriler nedeniyle, 

sağ yan bant bileşeni ise dönme momenti darbelerinin neden olduğu hız salınımlar nedeniyle 

oluşmaktadır[19]. Şekil 3’de besleme temel frekansı etrafında ki sol ve sağ yan bant 

bileşenleri gösterilmiştir.   

 

Şekil 3. Besleme frekansı etrafındaki yan bant frekans bileşenleri 

2.2 Motor Akım İşaret Analizi 

Asenkron motorlarda arıza teşhisi için kullanılan en yaygın yöntemlerden birisi motor akım 

işaret analizi yöntemidir[10, 20, 21]. Akım analizi stator akımından alınan örnekler ile 

gerçekleştirilir. Zaman domeni ve frekans domeni analiz yöntemleri olarak birçok yöntem 

mevcuttur. Frekans analizi yöntemlerinden en yaygın olanı HFD’ dür[5-8]. HFD ile akımın 

zaman kaydı örnekleri frekans spektrumuna çevrilerek arıza göstergesi olan yan bantların 

mevcudiyeti incelenir.  

2.2.1 Hızlı Fourier Dönüşümü 

HFD ayrık zamanlı işaretleri frekans spektrumuna dönüştüren Ayrık Fourier Dönüşümü 

(AFD) yönteminin işlem yoğunluğu azaltılmış şeklidir. İşlem yoğunluğunun az olması düşük 

kapasiteli donanımlar için uygulamaya elverişlidir. Stator akımından alınan ayrık zaman 

örnekleri işlenerek frekans spektrumu elde edilebilir. Denklem 2’de HFD’ nin matematiksel 

ifadesi gösterilmiştir. 

𝑋[𝑘] =  ∑ 𝑥[𝑛]𝑒−𝑗
2𝜋
𝑁

𝑘𝑛

𝑁−1

𝑛=0

 (2) 

Burada N:örnek sayısı; x[n] : ayrık zaman örnek dizisi; X[k] : elde edilen frekans spektrumu 

genlik dizisidir. X[k] spektrum dizisi örnekleme frekansının yarısına kadar olan frekansların 

genlikleri verilerini içerir. 
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3.DENEYSEL ÇALIŞMA ve TEST SONUÇLARI 

Bu çalışmada gerçekleştirilen taşınabilir el cihazı şeklindeki rotor arızası test cihazı ile sağlam 

ve arızalı rotorlu motorlar için testler yapılmıştır. Tablo 1’de deney düzeneğinde kullanılan üç 

fazlı asenkron motorun özellikleri verilmiştir. 

Tablo 1. Asenkron motorun teknik özellikleri 

Özellik Değer 

Besleme Frekansı 50 Hz 

Tam Yük Akımı 3.4 A 

Güç 1.5 kW 

Devir 3455 d/d 

 

Rotor arızası teşhisi için gerçekleştirilen cihazda 16 bit işlemcili dsPIC33EV256GM102 

mikrodenetleyici, farklı güçlerdeki motorlarda çalışabilmesi için azami 100 A kadar ölçüm 

yapabilen akım sensörü, 16 bit analog dijital çevirici ve 320x240 piksel çözünürlüklü renkli 

grafik ekran kullanılmıştır. Gerçekleştirilen sistemin fotoğrafı Şekil 4’de verilmiştir. 

 

Şekil 4. Rotor arızası test cihazı 

Deneyde sağlam rotorlu ve rotoruna matkap ile 3 delik açılarak arızalandırılmış özdeş iki 

motor kullanılmıştır. Sağlam ve arızalı motorları boşta ve yükte çalıştırarak bir fazlarından 

akım sinyali ölçülmüştür. Hall sensörü ile alınan akım sinyalleri alçak geçiren filtre ile 
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filtrelenmiş ve analog dijital çevirici ile sayısal veri olarak mikrodenetleyiciye aktarılmıştır. 

Boşta ve yükte yapılan tüm ölçümler 256 örnek/saniye örnekleme frekansı ile 4 saniye süre ile 

1024 örnek alınarak yapılmıştır. Mikrodenetleyiciye aktarılan sinyal örneklerine HFD 

işleminin başarısını artırmak için pencereleme fonksiyonu uygulanmıştır. Denklem 3’de 

pencereleme fonksiyonu uygulanmış HFD‘nün matematiksel gösterimi verilmiştir.  

𝑋[𝑘] =  ∑ 𝑥[𝑛] 𝑤[𝑛] 𝑒−𝑗
2𝜋
𝑁

𝑘𝑛

𝑁−1

𝑛=0

 (3) 

Burada w[n] pencere fonksiyonudur. Pencere fonksiyonu dizisinin her elemanı sıra ile ayrık 

sinyal dizisinin elemanı ile çarpılmaktadır. En popüler pencere fonksiyonları Rectangular, 

Hanning, Hamming, Chebyshev’dir. Frekans spektrumu HFD ve güç spektrum yoğunluğu 

hesaplanarak oluşturulmuştur. Elde edilen spektrumun frekans genlikleri 0 – 1 değer aralığına 

normalize edilmiştir. Normalize edildikten sonra spektrum da eşik sınıflandırma ile arıza 

göstergesi olan frekans bileşenleri incelenmiştir. Frekans spektrumu ve arıza durumu ekrana 

gösterilmiştir. Şekil 5’de sağlam, Şekil 6’da arızalı motora ait yapılan testlerin yüksüz (a), 

yükte (b) ve yükte detaylı(c) sonuçlarına ait ekran görüntüleri verilmiştir. 

 

   

Yüksüz (a) Yükte (b) Yükte Detaylı(c) 

Şekil 5. Sağlam motor test sonuçlarına ait ekran görüntüsü 

 

   

Yüksüz (a) Yükte (b) Yükte Detaylı(c) 

Şekil 6. Arızalı motor test sonuçlarına ait ekran görüntüsü  
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Yapılan testlerde frekans spektrumu dizisinde besleme frekansı etrafında arızanın varlığını 

bildiren yan bant frekanslarının eşik sınıflandırma ile incelenmiştir. Eşik değeri olarak 

besleme frekansı genliğinin %20’si esas alınmıştır[12, 22]. Test sonuçları incelendiğinde 

arızalı motorda yüksüz çalıştırmada yan bant frekans bileşeni tespit edilememiştir. Yükte 

çalıştırmada ise yan bant frekans bileşeni tespit edilerek motora arıza teşhisi koyulduğu 

görülmektedir. 

4.SONUÇLAR 

Bu çalışmada sincap kafesli asenkron motorlarda rotor arızası teşhisi yapan, bilgisayardan 

bağımsız, taşınabilir bir arıza teşhis cihazı uygulaması gerçekleştirilmiştir. Sistemde önerilen 

yöntemin içerdiği işlemleri yürütmesi için bilgisayar yerine düşük kapasiteli işlemcisi olan bir 

mikrodenetleyici kullanılmıştır. Mevcut deneysel çalışmalardaki bilgisayarlı sistemler yerine 

taşınabilir, düşük maliyetli ve kullanımı kolay olan önerilen sistem arıza teşhisinde 

uygulanabilirlik açısından öne çıkmaktadır. Önerilen yöntemde arıza teşhisinde sadece 

motorun faz akımları kullanılmaktadır. Sağlam ve arızalı motorlardan alınan sinyal örnekleri 

frekans alanında incelenerek arıza göstergesi olan frekans bileşenlerinin varlığı incelenmiş ve 

sonuç ekranda yansıtılmıştır. Önerilen sistemin arızalı motorda yükte çalışma sırasında arıza 

belirtisini tespit edebildiği gösterilmiştir.  
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ÖZET 

Hidrolojik, meteorolojik ve iklimsel çalışmaların en doğru şekilde değerlendirilebilmesi için 

verilerin verilerin güvenilir olması gerekir. Bu nedenle, yağış, sıcaklık, buharlaşma, vb. 

parametrelerin kullanıldığı meteorolojik bir çalışmaya başlamadan önce ön inceleme aşaması 

olan homojenlik testi gerekmektedir. Homojenlik testi sonucunda verilerde kırılma gözlenen 

yıllarin metaveri (veribilgi) incelenerek kırılmanın nedeni araştırılmalı ve gerekli ise çift 

toplam eğri metodu ile tutsrsızlıklar giderilmelidir. Metaveri (veribilgi), gözlem yöntemlerini 

de içeren istasyonun tarihi bilgileridir ve kırılmanın iklimsel mi yoksa sistematik bir hatadan 

mı kaynaklandığını belirlememizi sağlamaktadır. Bu çalışmada 1966-2017 yılları arası 17 

istasyonunun yıllık ortalama yağışlarındaki tutarsızlıkları ve kırılmaları tespit etmek için dört 

mutlak homojenlik testi yapılmıştır. Yıllık toplam yağışlar kullanılarak %5 anlamlılık 

seviyesine göre yapılan bu testler sırasıyla Standart Normal Homojenlik (SNHT), Pettitt ve 

Buishand Aralık Testi ve Von Neumann Oran Testidir. SNHT testine göre 17 istasyonun 8 

tanesi homojendir. Pettitt testine göre 17 istasyonun 12 tanesi homojendir. Buishand Aralık 

Testine göre 17 istasyonun 16 tanesi homojendir. Von Neumann Oran Testine göre ise 17 

istasyonun 10 homojendir. Tüm testler göze alındığında %95 güven aralığında 10 istasyon 

homojen olup 7 istasyon homojen olmadığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda 

bu kırılmanın nedeni ölçüm metodunun değişmesinden kaynaklandığı tespit edilmiş ve çift 

toplam eğri metodu ile veriler homojen hale getirilmiştir. Böylece meteorolojik analizlerde 

kullanılabilecek kalitede ve daha güvenilir veriler elde edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Kırılma noktası, Çift toplam eğri, Homojenlik testi, Yağış, Metaveri. 

 

ABSTRACT 

In order to evaluate hydrological, meteorological and climatic studies in the most accurate 

way, the data must be reliable. Therefore, before starting a meteorological study using 

parameters such as precipitation, temperature, etc., a homogeneity test, which is the 
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preliminary examination stage, is required. As a result of the homogeneity test, the metadata 

(Data-information) of the years in which the data are observed, the reason of the break should 

be investigated and if necessary, the inconsistencies should be eliminated with the double 

total curve method.  Metadata (Data-information) is the historical information of the station, 

which also includes observation methods, and allows us to determine whether the break is 

caused by a climatic or systematic error. In this study, four absolute homogeneity tests were 

performed in order to identify the discrepancies and break points in the annual total rainfalls 

of 17 stations between the years 1966-2017. These tests, which are performed at 5% 

significance level using annual total precipitation, are Standard Normal Homogeneity 

(SNHT), Pettitt Test and Buishand Range Test and Von Neumann Ratio Test, respectively. 

According to the SNHT Test, 8 of the 17 stations are homogeneous. According to the Pettitt 

Test, 12 of the 17 stations are homogeneous. According to the Buishand RangeTest, 16 of the 

17 stations are homogeneous. According to the Von Neumann Ratio Test, 10 of the 17 

stations are homogeneous. When all tests are taken into consideration, it was determined that 

10 stations are homogeneous and 7 stations are not homogeneous in 95% confidence interval. 

As a result of the examinations made, it was determined that the reason of this break was 

caused by the change of the measurement method and the data was made homogeneous with 

the double mass curve method. Thus, more reliable and quality data can be used in 

meteorological analysis. 

Keywords: Break point, Double mass curve, Homogeneity test, Rainfall, Metadata. 

GİRİŞ 

Veri kalitesi belirli bir modelin doğruluğu ve güvenilirliği açısından büyük öneme sahiptir. 

Bunu için analiz yapmadan önce veri homojenliği kontrol edilmelidir. Homojen iklim serileri 

sadece iklim değişikliklerinden etkilenen seriler olarak tanımlanmaktadır. Ölçümler aynı 

cihaz, gün ve ortamda yapıldığı taktirde verilerdeki kırılmalar sadece iklimde meydana gelen 

değişimlerden kaynaklanacaktır (Suhaila, Deni, & Jemain, 2008). Khaliq and Ouarda (2007) 

çalışmasında, istasyonun yer değiştirmesi, ekipman değişiklikleri, ekipman sapmaları, veri 

toplama yöntemindeki değişiklikler ve bir istasyonun genel çevresindeki değişiklikler 

nedeniyle zorluk veya engel olmadan veri elde etmenin imkansız olduğunu iddia 

edilmektedir. Bu nedenle, herhangi bir iklim analizi yapılmadan önce, serinin homojenliği 

doğrulanmalıdır. Homojen olmayan seriler tespit edilmeli, düzeltilmeli veya analizden 

çıkarılmalıdır. Bu nedenle veriler araştırma çalışmalarında uygulanmadan önce güvenilirlik ve 

homojenlik açısından test edilmelidir. 

Hidrolojik, meteorolojik ve iklimsel çalışmaların en doğru şekilde değerlendirilebilmesi için 

verilerin doğru şekilde incelenmesi ve analiz edilmesi gerekir. Verileri değerlendirilmeye 

başlamadan önce zamanla değişmez oldukları kabulü yapılır (Kahya & Kalaycı, 2004). Ancak 

olası iklim değişikliğinden dolayı böyle bir kabulün yapılması mümkün değildir. Su 

kaynaklarının planlanması ile ilgili yapılan birçok çalışmada gerek iklim değişikliğinin 

gerekse o bölgedeki insan yaşamının etkileri sonucunda hidro-meteorolojik verilerde trend ve 



       2020 

GAZİANTEP 
4. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE 
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kırılma rastlanmaktadır (Salarijazi, Akhond-Ali, Adib, & Daneshkhah, 2012). Bu 

tutarsızlıkları belirlemek ve düzeltmek daha sonraki yapılacak çalışmaların doğru sonuç 

vermesini sağlamaktadır. Bu nedenle iklimsel ve hidro-meteorolojik çalışmalara başlamadan 

önce bir ön inceleme aşaması olan homojenlik testleri büyük öneme sahiptir. 

Homojenliği test etmek için göreceli ve mutlak olmak üzere iki tür teknik bulunmaktadır. İlk 

teknikte, muhtemelen homojen olan komşu istasyonlardan (referans istasyonları) kayıtlar 

kullanılır. İkinci teknikte, istatistiksel testler her istasyon verisine ayrı ayrı uygulanır 

(Wijngaard, Klein Tank, & Können, 2003). Her iki yaklaşım da değerli ve geçerli olmakla 

birlikte, her ikisinin dezavantajları vardır. Sadece tek bir istasyondan gelen verileri kullanmak 

problemlere sebep olabilmektedir çünkü iklimsel etkilerden kaynaklanan değişikliklerin olup 

olmadığını belirlemek zordur (Peterson et al., 1998). Bu sorunun üstesinden gelmek için, 

istasyon geçmişi bilgisi olan meta veri gereklidir. 

Geçmiş verilerin kalitesi hakkında %100 emin olmak neredeyse imkânsız olduğu için, bir 

homojenlik değerlendirmesi her zaman yapılması gereklidir. Homojenlik için, Veribilgi 

analizi ve kalite kontrolü, referans zaman serilerinin oluşturulması, kırılma noktasının 

belirlenmesi ve veri setinin uyarlanması adımları takip edilmelidir. Farklı yaklaşımlar ile 

farklı gruplar tarafından geliştirilmiş ve uygulanan türdeşlik sınamaları bulunmaktadır. 

Bunlardan bazıları; Kruskal-Wallis Homojenlik Testi, Standart Normal Homojenlik Testi, 

Buishand Aralık Testi, Pettit Testi, Von Neuman Testi, Caussinus-Mestre Tekniği, Craddock 

Sınaması, Uzman Kararı Yöntemleri, Aletlerin Karşılaştırmaları, Homojenlik İçin Serilerin 

Çoklu Analizi (MASH), Çoklu Doğrusal Regresyon, Potter Yöntemi, Sıra-Düzeni Değişim 

Noktası Sınaması, Trend-Durdurma Yöntemi ve benzerleridir.  

Homejenlik testi ve kırılma noktasının belirlenmesi üzerine literatürde yapılan çalışmalardan 

bazıları; González-Rouco, Jiménez, Quesada, and Valero (2001) çalışmasında, İber 

Yarımadası, Güney Fransa ve Kuzey Afrika'daki yağış serilerinin homojenliğini 

değerlendirmek için SNHT kullanmıştır. Wijngaard et al. (2003) Avrupa İklim Değerlendirme 

veri setinden günlük yüzey hava sıcaklığı ve yağış değerleri, 4 farklı mutlak homojenlik 

testinden, standart normal homojenlik testi, Buishand aralık testi, Pettitt testi ve von Neumann 

oranı testi ile homojenlik açısından istatistiksel olarak test edilirmiştir. Štěpánek, 

Zahradníček, and Skalák (2009) çalışmasında, Çek Cumhuriyeti'ndeki hava sıcaklığı ve yağış 

serilerinin homojen olmayanlıklarını tespit etmek için SNHT, iki değişkenli test ve Easterling 

ve Peterson testini kullanmıştır. Kang and Yusof (2012) çalışmasında Damansara, Johor ve 

Kelantan'daki günlük yağış verilerinin homojenliğini saptamak için standart normal 

homojenlik testi (SNHT), Buishand aralık testi, Pettitt testi ve von Neumann oranı testleri 

olmak üzere dört yöntem seçilmiştir. Ahmad and Deni (2013) Malezyadaki günlük yağış 

serilerini değerlendirmek için standart homojenlik testi, Buishand aralık testi, Pettittt testi ve 

von Neumann oranı testleri olmak üzere dört homojenlik testi uygulanmıştır. 

Hidrolojik, meteorolojik ve iklimsel çalışmalardan güvenilir sonuçlar elde edilebilmesi 

kullanılan verilerin kaliteli olması gerekmektedir. Bu doğrultuda, verilerin ön kontrol ve 
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inceleme aşaması olarak homojenlik testlerine başvurulmuş ve daha kaliteli ve daha güvenilir 

veriler elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle verilerdeki kırılmalar tespit edilerek 

tutarsızlıklar çift toplam eğri yöntemi ile düzeltilmiştir. 

MATERYAL ve METOT 

Çalışma Alanı Ve Veriler 

Fırat Nehri’nin ortalama yıllık akımı yaklaşık olarak 32 milyar metreküp civarında olup bu 

miktarın %80’i Keban Barajı’nın kuzeyindeki yukarı havzada yer almaktadır. Nisan ve Mayıs 

aylarındaki maksimum akımı toplam yıllık akımının %42’sine denk gelmektedir. Fırat Nehri 

havzasında akım değerleri değişkenlik göstermektedir. Kış aylarında yağışın kar şeklinde 

olmasından dolayı akım 200 m3/s iken, bu rakam ilkbaharda yağmur ve kar erimeleri ile 2000 

m3/s’ye kadar çıkmaktadır. Temmuz ayında hızla azalan akım, Eylül-Ekim aylarında en az 

seviyeye inmektedir (Yıldırım, 2006). Ayrıca; Yukarı Fırat havzasında, 1937-1964 yılları 

arasında tutulan akım kayıtlarında 1961 yılında akım değeri 16.871 milyar m3’e düşerken, 

1963 yılında ise 43,457 milyar m3’e yükseldiği kaydedilmiştir. 1969 yılı kayıtları suyun en 

fazla olduğu dönemi göstermektedir (Maden & Kılıç, 2012). 

Tablo 1. Çalışmada kullanılacak yağış gözlem istasyonları (1966-2017 yılları arası) 

İstasyon Numarası/Adı Enlem  Boylam Yükseklik (m) 

17762/ Kangal 39.24 37.38 1521 

17094/ Erzincan 39.75 39.48 1216 

17096/ Erzurum Havalimanı 39.95 41.19 1758 

17740/ Hınıs 39.37 41.69 1715 

17165/ Tunceli 39.11 39.54 981 

17099/ Ağrı 39.72 43.05 1646 

17780/ Malazgirt 39.14 42.53 1540 

17204/ Muş 38.75 41.50 1322 

17776/ Solhan 38.96 41.05 1366 

17203/ Bingöl 38.88 40.50 1139 

17666/ İspir 40.48 40.99 1223 

17688/ Tortum 40.30 41.54 1576 

17692/ Sarıkamış 40.33 42.60 2102 

17690/ Horasan 40.04 42.17 1540 

17716/ Zara 39.89 37.75 1338 

17265/Adıyaman 37.75 38.28 672 
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Hazırlanan çalışmada Fırat havzası ve havzaya yakın olan sürekli ve en az 30 yıllık veriye 

sahip olan 16 adet yağış gözlem istasyonu seçilmiştir. Çalışmada kullanılan veriler Devlet 

Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünden temin edilmiştir. 

 

Şekil 1. Çalışmada kullanılan yağış gözlem istasyonlarına ait lokasyon haritası 

 

Homojenlik Testleri 

Homojen iklim serileri, sadece iklim değişikliklerinden etkilenen seri olarak 

tanımlanmaktadır. Eğer serilerimizde iklimden bağımsız sapmalar görülüyor ise bunlar 

belirleyerek düzeltilmelidir. Böylece verilerdeki sapmalar düzeltilerek çalışmamızın daha 

güvenilir ve doğru yapılması sağlanmaktadır. Homojen olmayan bir istasyon, komşu 

istasyondaki verilerin ortalamasına göre ani sıçramalar göstermektedir. Bu tip ani sıçramalar 

genellikle istasyonun yerlerinin değişmesinden doğan hatalardır. Diğer homojenlik bozucu 

etkiler ise ölçüm istasyonlarının konumunun değiştirilmesi, çevresel faktörlere maruz 

kalması, ölçüm tekniklerindeki değişiklikler, gözlem uygulamalarındaki değişiklikler, ölçüm 
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aletinden kaynaklanan ve ayar hatalarıdır. Eğer verilerimiz homojen değilse çift toplam eğri 

metodu ile homojen hale getirilmeli veya analizden çıkarılmalıdır.   

Bu çalışmada verilerin homojenlik kontrolü için literatürde en çok kullanılan testlerden 

Standart Normal Homojenlik Testi (SNHT), Pettit Testi ve Buishand Aralık Testi ve Von 

Neumann Oran Testleri kullanılacaktır. Bu testler yağış gözlem istasyonları için toplam yağış 

yükseklikleri üzerine uygulanmıştır.  

Standart Normal Homojenlik Testi  

Alexandersson tarafından geliştirilen bu yöntem birçok iklimsel ve hidrolojik büyüklüğün test 

edilmesinde başarı ile kullanılmıştır (Alexandersson, 1986). Bu yöntemin esnek ve basit bir 

kullanımı vardır. Alexandersson incelenen serinin bir “c” noktasını referans alarak ikiye böler 

ve denklem 1 ile T(c) değerini hesaplar. 

T(c) = c.𝑧1̅ + (n-c).c.𝑧2̅
2                      c=1…n                (1) 

 

Burada 𝑧1̅ =∑ ((𝑦𝑖 − �̅� )/𝜎) 𝑐
𝑖=1 /𝑐  ve 𝑧2̅

 = ∑ ((𝑦𝑖 − �̅� )/𝜎) 𝑐
𝑖=1+𝑐 / (n-c)’dir. 

Değişim eğer bir ‘h’ noktasında meydana gelirse, c=h noktasında T(c) maksimum değerine 

ulaşır. T0 test istatistiği denklem 2 deki gibidir. 

T0= max 1≤ c ≤ n T(c)                                             (2) 

 olarak tanımlanır. 

T0 test istatistiği tablo değerini aşarsa sıfır hipotezi reddedilir.  

Tablo 2. Veri sayısına bağlı %99 ve % 95 güven aralığında T0 test değerleri 

N 20 30 40 50 70 100 

%1 9,11 10,15 10,77 11,19 11,73 12,22 

%5 6,95 7,65 8,10 8,45 8,80 9,15 

 

Pettit Testi  

Bir zaman serisindeki değişim noktasını belirlemek için Pettitt (1979) tarafından geliştirilen 

parametrik olmayan bu yöntem aylık veya yıllık ölçekte değişim noktasını 

bulabilmektedir(Pettitt, 1979). Sıfır hipotezi serinin bağımsız ve rastgele dağılımının 

olduğunu belirtirken alternatif hipotez ani bir değişim olma durumunu belirtir. Test istatistiği 

Mann-Whitney istatistiği ile ilişkilidir (Wijngaard et al., 2003). Bu testin kritik değerleri 

Tablo 3’de verilmiştir (Pettitt, 1979). 
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Y1,…,Yn değerleri r1,…,rn olarak sıralanır. 

Xk = 2 ∑ 𝑟𝑖 − 𝑘(𝑛 + 1) 𝑘
𝑖=1                             k=1,2,…,n                                                         (3) 

Xk  değerleri grafik olarak çizilir. Xk’nın mutlak maksimum değeri değişim noktasını belirler. 

XE = max 1≤ k ≤ n  |Xk|                                                                         (4) 

Homojenlik testi sonucunda elde edilen sonuç, kritik değerden daha küçük ise o veri seti 

homojen olarak adlandırılır.  

Tablo 3. Veri sayısına bağlı %99 ve % 95 güven aralığında XE test değerleri 

N 20 30 40 50 70 100 

%1 71 133 208 293 488 841 

%5 57 107 167 235 393 677 

 

Buishand Aralık Testi  

Bu test, denklem 5’te görüldüğü gibi düzeltilmiş kısmi toplamlar olarak tanımlanır. 

𝑆0
∗ = 0  ve   𝑆𝑘

∗ = ∑ (𝑌𝑖 −  �̅�)                𝑘
𝑖=1 k=1,….,n                       (5) 

Veri serisi homojen olduğu zaman 𝑆𝑘
∗ değeri 0 olacaktır çünkü Yi’nin sistematik sapması 

olmayacaktır. Maksimum ve minimum 𝑆𝑘
  arasındaki farkın veri sayısına oranı R düzeltme 

oranını verir bu aynı zamanda standart sapma denklemi gibidir (Wijngaard et al., 2003). R 

düzeltme oranı denklem 6’daki gibi hesaplanır. 

R= (mak 0≤ k ≤ n  𝑆𝑘
∗ − min   0≤ k ≤ n  𝑆𝑘

∗ )/𝑠           (6) 

Buishand aralık testi için 
𝑅

√𝑛
  kritik değerleri Tablo 4’de verilmiştir (Buishand, 1982). 

Homojenlik testi sonucunda çıkan sonuç, kritik değerden daha küçük ise o veri seti homojen 

olarak adlandırılır. 

 

Tablo 4. Veri sayısına bağlı %99 ve % 95 güven aralığında  
R

√n
  test değerleri 

N 20 30 40 50 70 100 

%1 1,60 1,70 1,74 1,78 1,81 1,86 

%5 1,43 1,50 1,53 1,55 1,59 1,62 
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Von Neuman Testi 

Von Neuman oranı N, yıldan yıla ortalamaların toplamının varyans değerine oranı olarak 

tanımlanır (Von Neuman, 1941). 

N = ∑ (𝑌𝑖 − 𝑌𝑖+1)2 / ∑ (𝑌𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

𝑛−1
𝑖=1     (7) 

Von Neuman testi için kritik değerleri Tablo 5’de verilmiştir (Buishand, 1981). Homojenlik 

testi sonucunda çıkan sonuç kritik değer olarak belirlenen değerden daha büyük ise o veri seti 

homojen olarak adlandırılır.  

Tablo 5. Veri sayısına bağlı %99 ve %95 güven aralığında test değerleri 

N 20 30 40 50 70 100 

%1 1,04 1,20 1,29 1,36 1,45 1,54 

%5 1,30 1,42 1,49 1,54 1,61 1,67 

Standart normal homojenlik testi, Pettitt testi ve Buishand aralık testi, serilerin ortalamalarını 

karşılaştırarak hangi yılda kırılma olduğunu ve homojensizliği belirlemede kullanılırken, Von 

Neuman testi sadece homojensizliği saptaya bilmektedir (AL-Salihi, AL-Timimi, & AL-

Lami, 2014).  

Çift Toplam Eğri Metodu 

Çift toplam eğri analizi, yağış verilerinin uzun vadeli sistematik kaymasını tespit etmek için 

kullanılır. Aynı teknik, şüpheli verilerin ayarlanması için de kullanılabilmektedir. Verilerdeki 

tutarsızlık, çift toplam eğrisinin eğiminde belirgin bir değişiklik ile gösterilmekte ve cihaz 

konumu veya ölçüm tekniğindeki bir değişikliğe bağlı olabilmektedir. Bu durum her iki 

dönemin de yanlış olduğunu ifade etmez, sadece dönemler arasında tutarsızlık vardır. Veriler, 

sonuçta elde edilen çift toplam eğrisinde bir kırılma olmaması için ayarlanarak tutarlı hale 

getirilebilir. Çift toplam grafiğindeki süreksizliğin varlığı eğrinin hangi kısmının 

ayarlanacağını (kırılmadan önce veya sonra) belirtmez. Ancak duruma göre her iki kısımda 

düzeltme uygulanabilir. 

Şekil 2'de gösterilen çift toplam grafiği düşünün. Çift toplam grafiğinde bir (eğim değişikliği) 

kırılma vardır ve bu noktadan önceki kayıtlar mevcut ölçümlerle tutarsızdır ve düzeltilmesi 

gerekmektedir. Düzenleme, ya kırılma noktasından önceki eğimin düzeltilmesi ya da daha 

sonraki kısımdaki eğimi düzeltilmesinden ibarettir. Göz önüne alınacak düzeltme 

periyodunun kararı, verilerin uygulanmasına ve sergilenen homojensizliğin nedenlerine 

bağlıdır. Örneğin, belirli bir noktadan sonra davranıştaki değişiklik, tanımlanmış bir 

sistematik hatadan kaynaklanıyorsa, o zaman kırılma noktası düzeltilmelidir. Öte yandan, 

eğer değişim, geçmişte bir gözlem istasyonunun yeniden konumlandırılmasından 
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kaynaklanıyorsa, o zaman, tüm veri setinin mevcut konumla tutarlı hale getirilmesi için, 

kırılmadan önceki kısmın düzeltilmesi gerekmektedir. 

 

Şekil 2. Çift toplam eğrisi metodu 

Çift toplam eğrisi analizinde, bir istasyonun değerlerinin kontrolü, o istasyonun yıllık veya 

aylık toplam değerleri, civarındaki bir grup istasyonun aynı süredeki ortalama yıllık veya 

aylık toplam değerleri karşılaştırılarak yapılmaktadır. Şekil 2’de görülen kırılma o istasyonun 

yağış ve akım rejiminde bir değişiklik olduğunu anlatır. Meteorolojik ve hidrolojik bir 

değişiklik bütün istasyonları birden etkileyeceği için bir eğim değişikliğine sebep olmaz. 

Dolayısıyla burada görülen kırılma sistematik bir hatadan gelmektedir ve eğim 

değişikliğinden sonraki değerler eski eğimin uzantısına getirilmelidir. Kırılmadan sonraki 

hatalı değerler grafikteki doğruların eğimlerinin oranı ile aşağıdaki denklem (8) kullanılarak 

düzeltilir. 

                                                        𝑃𝑑ü𝑧𝑒𝑙𝑡𝑖𝑙𝑒𝑛 =  
𝑀𝑎

𝑀𝑜
𝑃𝑔ö𝑧𝑙𝑒𝑛𝑒𝑛                                                       (8) 

Burada Ma son kısmın eğimini, Mo düzeltme yapılan kısmın eğimini gösterir. Çift toplam 

eğrisi analizi hidro-meteorolojik verilerdeki hataların düzeltilerek homojen hale getirilmesi 

için literatürde sıkça kullanılmaktadır. 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Homojenlik Testleri 

Homojenlik testleri sadece verilerdeki kırılma yılını göstermektedir. Homojenlik testleri 

sonucunda homojen olmadığına karar verilen istasyonlarda homojenliği bozan neden 

araştırılmalıdır. Eğer homojensizlik doğal nedenlerden (iklim değişikliği gibi) 

kaynaklanıyorsa bu istasyonlar homojen olarak düşünülebilir. Eğer homojensizlik alet 

arızaları, çevresel faktörler, istasyonlarının konumunun değiştirilmesi, ölçüm metodunun 

değiştirilmesi vb nedenlerden kaynaklanıyor ise bu hataları düzeltmek için çift toplam eğri 

metoduna kullanılarak düzeltilmelidir. 
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Yağış Verilerinin Homojenlik Testi 

Yağış istasyonlarının, homojenlik testleri 4 farklı test ile sınanmıştır. Yıllık toplam yağışlar 

kullanılarak %5 anlamlılık seviyesine göre yapılan bu testler sırasıyla Standart Normal 

Homojenlik (SNHT), Pettitt Testi, Buishand Aralık Testi ve Von Neumann Oran Testidir. 

SNHT testine göre 17 istasyonun 8 tanesi homojendir. Pettitt testine göre 17 istasyonun 12 

tanesi homojendir. Buishand Aralık Testine göre 17 istasyonun 16 tanesi homojendir. Von 

Neumann Oran Testine göre ise 17 istasyonun 10 homojendir. Tüm testler göze alındığında 

10 istasyon homojen olup 7 istasyon homojen değildir. Tüm homojenlik testlerine veya en az 

3 teste göre homojen olan istasyonlar homojen, 4 testten 2’sine göre homojen olan istasyonlar 

şüpheli, en fazla 1 teste göre homojen olan istasyonlar ise güvenilmez olarak 

değerlendirilmiştir (Tablo 7, Tablo 8). Ayrıca aşağıda 52 yıllık kayıt uzunluğuna sahip 

istasyonların %5 anlamlılık seviyesi için kritik değerleri gösterilmiştir (Tablo 6). 

Tablo 6. Yağış gözlem istasyonları için kritik değer tablosu (52 yıllık veri için) 

Standart Normal Homojenlik 

Testi 

Pettitt Testi Buishand Aralık 

Testi 

Von Neumann Oran 

Testi 

8,48 250 1,55 1,54 

Tablo 7.  Homojen yağış gözlem istasyonlarına ait test sonuçları 

Homojenlik Testi Sonuçları (Test İstatistiği) 

İstasyon adı SNHT Pettitt Testi 
Buishand 

Aralık Testi 

Von Neumann 

Oran Testi 
Homojenlik 

Kangal/17762 5,54 241 1,17 1,75 Homojen 

Erzincan/17094 1,89 113 0,85 2,01 Homojen 

Erzurum 

Havalimanı/17096 

2,71 124 0,82 1,92 Homojen 

Tunceli/17165 31,08* 154 1,17 1,71 Homojen 

Ağrı/17099 3,77 206 1,48 1,71 Homojen 

Malazgirt/17780 5,45 164 1,39 1,47* Homojen 

Muş/17204 4,01 123 0,91 1,55 Homojen 

Bingöl/17203 7,66 164 0,88 1,51* Homojen 

Divriği/17734 8,72* 173 0,67 2,18 Homojen 

Adıyaman/17265 7,99 154 0,78 1,98 Homojen 
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SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 
 

3 - 5 Nisan 2020              TAM METİN KİTABI               www.gapzirvesi.org   142 

Not: ‘ * ’ simgesi homojen olamayan sonuçları göstermektedir. 

Tablo 8’de SNHT, Pettitt Testi, Buishand Aralık Testi ve Von Neumann Oran Testi 

sonuçlarına göre homojen olmadığı düşünülen yağış istasyonları gösterilmiştir. Bu testlerden 

ilk üç test, test istatistiğinin kritik değerden büyük olması durumunda homojensizliği ifade 

ederken dördüncü testte ise tam tersi durum için homojensizliği göstermektedir.  

Tablo 8. Homojen olmadığı düşünülen yağış gözlem istasyonlarına ait test sonuçları 

Homojenlik Testi Sonuçları (Test İstatistiği / Değişim noktası (Yıl)) 

İstasyon adı SNHT Pettitt Testi 
Buishand 

Aralık 

Testi 

Von 

Neumann 

Oran Testi 

Homojenlik 

Hınıs/17740 22,85 (2012)* 258 (2012)* 1,52 (2012) 1,48* Güvenilmez 

Solhan/17776 13,27 (2012)* 216 (2012) 1,16 (2012) 1,40* Şüpheli 

Tortum/17688 16,00 (2012)* 254 (2012)* 1,28 (2012) 1,69 Şüpheli 

Sarıkamış/17692 27,44 (2012)* 276 (2012)* 
1,67 

(2012)* 
0,96* Güvenilmez 

Zara/17716 12,76 (2012)* 259 (2012)* 1,33 (2001) 1,50* Güvenilmez 

İspir/17666 14,68/(2012)* 208/(2012) 1,36/(2012) 1,52* Şüpheli 

Horasan/17690 13,60/(2012)* 252/(2012)* 1,54/(2012) 1,55 Şüpheli 

Not: ‘ * ’ simgesi homojen olamayan sonuçları göstermektedir. 

Bir hidrolojik seride ani değişimler veya tutarsızlıklar var ise bu değişimlerin nedeni 

araştırılmalıdır. Bunu araştırırken veriyi temin ettiğimiz kaynağa ait metadataya (veri bilgi) 

ihtiyaç vardır. Verilerin temin edildiği kaynaklar incelendiğinde Türkiye’de 2011-2012 

yıllarından itibaren ilçelerde insanlı yağış ölçümü yerine Otomatik Meteoroloji Gözlem 

İstasyonları (OMGİ) aracılığı ile veriler elde edilmeye başlanmıştır. Bu yüzden yağış 

istasyonlarında 2012 yılında kırılmalar görülmektedir. Bu kırılmalar ölçüm yöntemindeki 

değişmeden kaynaklanan sistematik bir hata olduğu için düzeltilmesi gerekmektedir.  

Yağış Verilerinin Homojen Hale Getirilmesi  

Bu aşamada Standart Normal Homojenlik (SNHT), Pettitt Testi, Buishand Aralık Testi ve 

Von Neumann Oran Testilerine göre homojen olmadığı belirlenen yağış gözlem 

istasyonlarına ait verilerin Çift toplam eğrisi metoduna kullanılarak homojen hale getirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Bu amaçla homojen olmayan yağış gözlem istasyonlarının yağış verileri kendisine komşu 

olan homojen ve kesintisiz veriye sahip olan istasyonlar (en az üç adet) kullanılmıştır. Çift 
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toplam eğrisi yöntemi kullanılarak 7 adet istasyona ait aylık toplam yağış verilerindeki 

sapmalar düzeltilmiştir. Düzeltildikten sonra elde edilen yeni veri setlerinin homojenlik 

analizleri tekrar kontrol edilerek yağış değerlerinin homojen özellikte olduğu sonucuna 

varılmıştır. Buna örnek olarak Zara yağış gözlem istasyonunun çift toplam eğri yöntemi ile 

homojen hale getirilmesi gösterilmiştir. 

 

Şekil 3. Zara yağış gözlem istasyonunun çift toplam eğrisi 

Şekil 3’de görülen eğim değişikliği Zara istasyonun yağışlarında bir tutarsızlık olduğunu 

göstermektedir. Meteorolojik ve hidrolojik bir değişiklik bütün istasyonları birden 

etkileyeceği için bir eğim değişikliğine sebep olmaz. Dolayısıyla burada görülen kırılma 

sistematik bir hatadan meydana gelmektedir. Bunu düzeltmek için eğim değişikliğinden 

sonraki değerler eski eğimin uzantısı olan hat üzerine getirilmiştir. Eğim değişikliğinden 

sonra gözlenen hatalı değerleri düzeltmek için hatalar sol eğimin sağ eğime bölünmesi ile elde 

edilen düzeltme oranı ile çarpılarak tüm verilerin tek bir hat üzerinde toplanması sağlanmıştır. 

 

Şekil 4. Zara istasyonu homojen hale getirilen yıllık toplam yağışlar 



       2020 

GAZİANTEP 
4. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE 

SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 
 

3 - 5 Nisan 2020              TAM METİN KİTABI               www.gapzirvesi.org   144 

Şekil 4 incelendiğinde 2011 yılından sonra kırılma gerçekleşmekte olup yağış değerlerinde 

tutarsızlıklar görülmektedir. Bu tutarsızlıktan kurtulmak için kırılma yılından sonraki verileri 

düzeltme oranı ile çarparak uygun hale getirilmiştir. Grafik ve analiz sonuçları doğrultusunda 

Zara yağış gözlem istasyonundaki verilere ait sapmalar düzeltilerek homojen hale 

getirilmiştir. Zara meteoroloji istasyonuna ait yağış verileri homojen hale getirilirken bu 

istasyonun yakınında bulunan Kangal, Divriği ve Erzincan istasyonlara ait yağış verilerinden 

yararlanılmıştır.  

SONUÇ  

Homojenlik testleri sonucunda 10 istasyon homojen olup 7 istasyon homojen olmadığı tespit 

edilmiştir. Bu homojensizliğin nedenin tespit edebilmek amacıyla verilerin temin edildiği 

meteoroloji genel müdürlüğünden geçmiş hakkında metaveriler (veri bilgi) alınmış ve 

kırılmanın ölçüm metodu değişikliğinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Böylece tutarsızlık 

gösteren tüm istasyonlardaki kırılmayı düzeltmek için eski ve yeni verilerin birbirleri ile 

uyumlu hale getirmeye yarayan çift toplam eğri metodu kullanılmıştır. Çift toplam eğri 

metodu kullanırken istasyona en yakın ve homojen olan istasyonlardan faydalanılmış ve 

bozulmalar düzeltilmiştir. Böylece daha sonraki yapılacak analizlerin yorumlanması, 

kurulacak modellerin güvenilirliği artırılmıştır. 
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ÖZET 

Kuraklık uzun süreli su eksikliği sonucunda ortaya çıkan ve hidroelektrik üretimi, su 

kaynakları, sağlık, sanayi, turizm, toplum, tarım ve hayvancılık gibi çeşitli sektörleri olumsuz 

etkileyen bir doğal afettir. Bu doğal afet, hidrolojik döngünün farklı aşamalarında meydana 

gelen olaylardan kaynaklanmaktadır ve genellikle meteorolojik, tarımsal, hidrolojik ve 

sosyoekonomik gibi farklı kuraklık türleri bulunmaktadır. Yüzeysel sularının önceden 

belirlenen bir kesim seviyesinin altına düşmesi durumunda meydana gelen hidrolojik 

kuraklıkları izlemek ve olumsuz etkilerini önleyebilmek için kuraklık süresi, kuraklık şiddeti, 

kuraklıkların alansal kapsam, kuraklık haritası, kuraklık başlangıç ve bitiş dönemi gibi 

kuraklık özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, Fırat Havzasındaki aylık ve 

yıllık zaman periyodunda hidrolojik kuraklık özelliklerinin (süre, şiddet, başlangıç ve bitiş 

yılı) kesim seviyesi metodu ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, 1970 ile 2009 

yıllarını kapsayan (40 yıl) 18 akım gözlem istasyonuna ait aylık ve yıllık ortalama akım 

verilerinin debi gidiş çizgilerinden faydalanılarak debi süreklilik eğrileri (DSE) elde edilmiş 

ve kuraklık analizi için kritik kesim seviyeleri (Q70 ve Q90)  belirlenmiştir. Seçilen kesim 

seviyeleri için havzadaki hidrolojik kuraklık tehlikesi incelenmiş ve havzada uzun süreli ve 

şiddetli kuraklıklarla karşılaşılmıştır. Bu nedenle, Fırat havzasında etkili bir şekilde su 

kaynakları planlamasının yapılması, su tasarrufu sağlanması, kuraklık eylem planını 

oluşturulması, erken müdahale ve önlemlerin alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kesim Seviyesi Metodu, Debi Süreklilik Eğrisi, Hidrolojik Kuraklık, 

Akım Verileri, Fırat Havzası. 

 

ABSTRACT 

Drought is a natural disaster that occurs as a result of long-term water shortage and negatively 

affects various sectors such as hydroelectric production, water resources, health, industry, 

tourism, society, agriculture and animal husbandry. This natural disaster stems from events 



       2020 

GAZİANTEP 
4. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE 
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that occur at different stages of the hydrological cycle, and there are often different types of 

drought, such as meteorological, agricultural, hydrological, and socioeconomic. It is 

necessary to determine the drought characteristics such as drought duration, drought severity, 

areal coverage, drought map, drought onset and end period in order to monitor hydrological 

droughts and prevent their negative effects if their surface water falls below a predetermined 

threshold level. In this study, it is aimed to determine the hydrological drought characteristics 

(duration, severity, onset and end year) of the Euphrates Basin in the monthly and annual time 

period by threshold level method. Accordingly, flow duration curves were obtained by using 

the flow course line of monthly and annual average flow data of 18 streamflow observation 

stations covering 1970 to 2009 (40 years) and critical threshold levels for drought analysis 

(Q70 and Q90) were determined. For the selected section levels, the hydrological drought 

hazard in the basin was examined and long-term and severe drought was encountered in the 

basin. For this reason, it was concluded that effective water resources planning in the 

Euphrates Basin, saving water, creating a drought action plan, early intervention and 

measures should be taken. 

Keywords: Threshold Level Method, Flow Duration Curve, Hydrological Drought, Flow 

Data, Euphrates Basin. 

 

GİRİŞ 

Hidrolojik kuraklık, yağış eksikliği nedeniyle yeraltı suyu ve yüzey sularındaki (nehirler, 

göller ve rezervuarlar) bir azalma ile ifade edilir.  Başka bir deyişle, yağıştaki düşüş ile hemen 

hidrolojik kuraklığın yaşandığı söylenemez. Hidrolojik kuraklık, göller ve barajlar gibi su 

yapılarındaki su seviyesi istatistiksel ortalamanın altına düştüğünde meydana gelir. Doğal 

nehir akışlarındaki düşüşlerin yanı sıra yeraltı suyu seviyelerindeki düşüşler, su sıkıntısını 

önemli kılmaktadır. Çünkü yeterli yeraltı suyu kaynağı olduğunda, yüzey suyu kuraklık 

dönemlerinde rezervuar görevi görebilir (Shukla & Wood, 2008). 

Hidrolojik kuraklıklar, yüzeysel ve yer altı sularının önceden belirlenen bir kesim seviyesinin 

altına düşmesi durumunda meydana gelmektedir. Kesim seviyesi, su talep seviyesini 

yansıtmaktadır ve yapılan çalışmanın amacına göre belirlenir (El-Jabi, Turkkan, & Caissie, 

2013). Sharma (1997)  kesim seviyesini uzun süreli ortalama akış olarak ifade ederken Hisdal 

and Tallaksen (2003), debi süreklilik eğrisinin Q50 ve Q95 değerleri aralığında seçilebileceğini 

ifade etmiştir. 

Literatürde kesim seviyesi yöntemi ile hidrolojik kuraklıkların incelenmesi üzerine birçok 

çalışma yapılmıştır. Bunlardan bazıları; Sung and Chung (2014) çalışmasında, akarsu kuraklık 

şiddet-süre-frekans eğrilerinin geliştirilmesi için kesim seviye yöntemi kullanmıştır. Edossa, 

Babel, and Gupta (2010) çalışmasında, Awash nehri havzasındaki beş akım ölçme 

istasyonundaki hidrolojik kuraklık olaylarını araştırmak için aşma olasılıklarının %50, %75 

ve %90'ına karşılık gelen üç kesim seviyesi (sırasıyla Q50, Q75 ve Q90) kullanılmıştır. Edossa 

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/threshold
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et al. (2010) çalışmasında, İran'ın güneybatısındaki 54 istasyonda günlük akımlara kesme 

seviyesi yöntemi (% 70 seviyesi için) kullanılarak akarsu kuraklığı incelenmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, aylık ve yıllık zaman periyodunda maksimum ve ortalama kuraklık 

süre, şiddetleri, kuraklık başlangıç ve bitiş tarihleri kesim seviyesi metodu ile belirlemek ve 

bölgedeki kuraklık riskini değerlendirmektir. Bu doğrultuda, debi süreklilik eğrileri (DSE) 

elde edilmiş ve kuraklık analizi için kritik kesim seviyeleri (Q70 ve Q90)  belirlenmiştir. 

Araştırma sonucunda, bölgede şiddetli ve uzun süreli hidrolojik kuraklıklar tespit edilmiştir. 

Bu durum kuraklığa karşı erken önlemler alınması, su kaynaklarını etkin bir şekilde 

kullanılması ve su yapıları inşa edilmesi gerekliliğini göstermektedir. 

MATERYAL VE METOT 

Çalışma alanı ve veriler 

Fırat Nehri’nin ortalama yıllık akımı yaklaşık olarak 32 milyar metreküp civarında olup bu 

miktarın %80’i Keban Barajı’nın kuzeyindeki yukarı havzada yer almaktadır. Nisan ve Mayıs 

aylarındaki maksimum akımı toplam yıllık akımının %42’sine denk gelmektedir. Fırat Nehri 

havzasında akım değerleri değişkenlik göstermektedir. Kış aylarında yağışın kar şeklinde 

olmasından dolayı akım 200 m3/s iken, bu rakam ilkbaharda yağmur ve kar erimeleri ile 2000 

m3/s’ye kadar çıkmaktadır. Temmuz ayında hızla azalan akım, Eylül-Ekim aylarında en az 

seviyeye inmektedir (Yıldırım, 2006). Ayrıca; Yukarı Fırat havzasında, 1937-1964 yılları 

arasında tutulan akım kayıtlarında 1961 yılında akım değeri 16.871 milyar m3’e düşerken, 

1963 yılında ise 43,457 milyar m3’e yükseldiği kaydedilmiştir. 1969 yılı kayıtları suyun en 

fazla olduğu dönemi göstermektedir (Maden & Kılıç, 2012). 

 

Tablo 1. Çalışmada kullanılan akım gözlem istasyonlarına ait özet bilgiler 

İstasyon numarası / Adı Enlem Boylam Yükseklik (m) 

2102-Murat Nehri-Palu 39,55 38,41 859 

2115-Göksunehri - Malpınar-Kemah Boğazı 38,09 37,29 397 

2122-Murat Nehri-Tutak 42,46 39,32 1552 

2124-Tohma Suyu- Yazıköy 37,26 38,40 1180 

2131-Beyderesi-Kılayık 38,12 38,19 925 

2133-Munzursuyu-Melek Bahçe 39,31 39,02 875 

2135-Bulam Çayı-Fotopaşa 38,14 37,59 1240 

2145-Tohma Suyu-Hisarcık 37,41 38,28 935 

2154-Karasu-Aşağı Kağdariç 40,45 39,56 1675 
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2156-Fırat Nehri- Bağıştaş 38,27 39,26 865 

2158-Bingöl Çayı-Abdulrahman Paşa Köprüsü 41,29 39,06 1310 

2164-Göynük Çayı-Çayağzı 40,33 38,48 998 

2166-Perisuyu-Loğmar 39,48 38,51 847 

1535-Kızılırmak Nehri-Söğütlühan 36,50 39,43 1243 

2304-Çoruh Nehri-Bayburt 40,13 40,15 1545 

2305-Çoruh Nehri-Peterek 41,29 40,44 654 

2610-Bitlis Çayı-Baykan 41,46 38,39 910 

2612-Batman Çayı-Malabadi Köprüsü 41,12 38,09 597 

Bu çalışmada kullanılan akım gözlem istasyonları seçilirken verilerin sürekli olması ve en az 

20 yıllık zaman periyodunu kapsamasına dikkat edilmiştir. Zira 20 yıldan az akım verisi 

bulunan bir istasyon için yapılan istatistiksel analiz sonuçları güvenilir olmamaktadır. 

Çalışmada kullanılan veriler Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafından düzenlenen akım 

gözlem yıllıklarından alınmıştır. Bu veriler Fırat havzası ve yakınındaki istasyonlardan 

seçilen eksiksiz en uzun dönem olan 1970 ile 2009 yılları arasını (40 yıl) kapsamaktadır. 
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Şekil 1. Çalışmada kullanılan akım gözlem istasyonlarına ait lokasyon haritası 

Kesim Seviyesi Metodu 

Kesim seviyesi metodu, kuraklıkların süre, şiddet, başlangıç ve bitişlerini belirlemek amacıyla 

en yaygın şekilde kullanılan metottur. Akarsu akımlarının önceden belirlenen Xk kesim 

seviyesinin altıda olması durumunu kuraklık (düşük akım dönemi) olarak tanımlamaktadır. 

Kesim seviyesi metodu, genellikle verilen kesim seviyesinin altında ve üzerindeki gidişleri 

incelemektedir ve geçiş teorisi (Crossing theory) olarak da adlandırılmaktadır. Bu metodun 

hidrolojideki ilk uygulaması, ardışık zaman serilerinin analizini kapsayan gidişler teorisine 

dayanmaktadır. Bu metot, hidrolojik tasarım ve biriktirme haznelerinin işletilmesinde 

kullanılabilmektedir. Ayrıca, su gücü, su kaynakları yönetimi, su temini ve sulama şemaları 

önemli kullanım alanları içinde yer almaktadır (Tallaksen & Van Lanen, 2004). 
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Şekil 2. Kurak ve sulak dönem karakteristiklerinin tanımlaması (Şişman, 2019) 

Kurak ve sulak dönem karakteristiklerini belirleyebilmek için, kritik tasarım seviyesi, talep 

miktarı, düşük akım, hazne kapasitesi ve benzeri gibi ölçütlere göre, kritik kesim seviyeleri 

belirlenmesi gerekmektedir. Belirlenen kesim seviyesini altında kalan X değişkeni (yağış, 

akım vb.) kurak dönemi ifade ederken, üzerlerindeki değerler sulak dönemi ifade etmektedir. 

Şekil 1’de görüldüğü gibi kesme seviyelerine göre, kurak süreler SK1, SK2, …SKN sulak süreler 

ise SS1, SS2, …SSN şeklinde tanımlanmıştır. Toplam eksiklikler (kuraklık şiddetleri) ise kesim 

seviyesinin altında kalan alandır ve ET1, ET2,…ETN şeklinde gösterilmiştir. 

Debi süreklilik eğrisi 

DSE, debi gidiş çizgilerinden elde edilmektedir. Debi gidiş çizgisi, seçilen bir zaman 

birimindeki debi miktarının zamanla nasıl değiştiğini gösteren bir grafiktir. Söz konusu 

istasyona ait debi gidiş çizgisinden faydalanılarak, debinin belli bir değere eşit veya ondan 

büyük olduğu zaman yüzdesi hesaplanarak, düşey eksene debiler, yatay eksene zaman 

yüzdeleri taşınırsa DSE elde edilmektedir (Şekil 3) (Saka & Yüksek, 2017).  

 

Şekil 3. Debi gidiş çizgisinden debi süreklilik çizgisinin elde edilmesi (Cığızoğlu, 1997) 
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DSE oluşturulurken göz önüne alınan zaman aralığı, DSE’nin şeklini etkilemekte ve günlük 

ile aylık veya diğer zaman birimlerindeki DSE birbirinden farklı olmaktadır. Çalışmanın 

konusuna göre, hangi aralığın kullanılacağı da farklılık göstermektedir. Yıllık debi değerleri, 

genel olarak hidrolojik süreçlerin iklim gibi diğer bazı etmenlerle ilişkilerini irdelemek ve 

büyük su biriktirme sistemlerinin işletilmesi ve planlanması, fayda, maliyet ve risk analizleri 

için kullanılmaktadır. Aylık debi değerleri daha çok, seri parametrelerdeki mevsimlik 

değişimlerin, su temini ve hidroelektrik enerji üretimindeki riskli devreler olan kurak 

mevsimlerin incelenmesi maksadıyla kullanılmaktadır; depolamasız hidroelektrik tesislerin 

projelendirilmesinde ise günlük ortalama debi değerlerinden yararlanılmaktadır (Cığızoğlu, 

1997). 

DSE geçmiş bir zaman periyodunda, belirli bir akarsu havzasındaki günlük, aylık veya diğer 

zaman aralıklı akarsu akımlarının aşıldığı zaman yüzdelerini (%10, %20 vb.) göstermektedir 

(Castellarin, Galeati, Brandimarte, Montanari, & Brath, 2004; Vogel & Fennessey, 1994) . 

Diğer bir tarif ile DSE, ele alınan periyottaki belli debi değerlerinin görülme ve aşılma 

yüzdelerini gösteren birikimli frekans eğrisidir. DSE taşkın kontrolü, kuraklık analizi, 

sedimantasyon, havza yönetimi, su gücü, su temini, su kalitesi, sulama planlama ve tasarımı 

gibi hidrolojik çalışmalarda (Cığızoğlu, 1997; Searcy, 1959) ve özellikle, depolamasız 

hidroelektrik santrallerin planlama ve projelendirme aşamalarında çok önemli bir yere sahip 

olduğu bilinmektedir (Vogel & Fennessey, 1994). Özetle, akarsu akımlarının frekanslarıyla 

ilgili su kaynakları planlama ve tasarım çalışmalarında, büyük ve küçük akımlar, medyan ve 

ortalama akımlarla ilgili araştırmalarda da belli aşılma olasılığına sahip debilerin bulunma 

veya aşılma olasılığının bilinmesi gerekmektedir (LeBoutillier & Waylen, 1993). 

Kesim seviyesinin belirlenmesi 

Kesim seviyelerinin belirlenmesinde debi süreklilik eğrisinin düşük akım aralığından 

faydalanılmıştır. Debi-süreklilik eğrisi en düşük akımlardan taşkınlara kadar nehrin akış 

durumunu gösteren en uygun araçlardır. Günlük ortalama akış verilerini kullanarak elde 

edilen debi-süreklilik eğrileri geçekte istenilen bir periyotta belirlenen bir debi değerinin 

zamanın kaçta kaçında mevcut olduğunu gösteren kümülatif (yığışmalı) frekans dağılımıdır. 

Genel olarak eğrinin düşük akım aralığı Q70 ve Q90 aralığı olduğu ifade edilir. Q70 ve Q90 

akımları akademik çalışmalarda ve bazı ülkelerin kamu kuruluşların tarafından düşük akım 

göstergesi olarak alınır. Bunun esas amacı debi gidiş çizgisinin değişik seviyelerden kesilerek 

kesim seviyesi üzerinde kalan debi zamanlarının tüm zamanın yüzdesi olarak ifade 

edilmesidir (Tallaksen & Van Lanen, 2004).  

 

ARAŞTIRMA VE BULGULARI 

Kesim seviyesi metodu  

Kesim seviyesi metodu ile kuraklık süre, şiddet, başlangıç ve bitiş gibi özellikleri 

belirleyebilmel için ilk olarak kesim (eşik) seviyesi belirlenmelidir. Kesim seviyelerinin 
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belirlenmesinde debi süreklilik eğrisinin düşük akım aralığından (Q70-Q90) faydalanılmıştır. 

Q70 ve Q90 sırasıyla akarsuda zamanın %70’inde ve %90’ında bulunana akım miktarıdır. Q70 

ve Q90 değerleri kuraklıkları belirlemek için kritik kesim sevileri olarak seçilmiştir. Örnek 

olarak, 2154 ve 2156 numaralı akım gözlem istasyonlarının debi süreklilik eğrileri (DSE) 

aracılığıyla kesim seviyeleri belirlenmesi gösterilmiştir (Şekil 4-5). Ayrıca, kesim seviyeleri 

matlab yazılımı ‘quantile’ komutu ile de hesaplanabilmektedir. Belirlenen kesim seviyeleri 

debi gidiş çizgisi üzerinde gösterilerek seviyenin altında kalan kurak dönemler 

görülebilmektedir (Şekil 6-7). 

 

 

Şekil 4. 2154 nolu istasyona ait yıllık ortalama akımların ait debi süreklilik eğrisi 

 

 

Şekil 5. 2156 nolu istasyona ait yıllık ortalama akımların debi süreklilik eğrisi 
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Debi süreklilik eğrilerinin belirlenmesi için Matlab yazılımında debiler büyükten küçüğe 

sıralanarak bunların zaman yüzdeleri belirlenmiştir. Eğri çizilirken yatay eksene zaman 

yüzdeleri düşey eksene sıralanmış debiler konularak birleştirilmiştir. 

 

Şekil 6. 2154 nolu istasyona ait yıllık ortalama akımların debi gidiş çizgisi 

 

 

Şekil 7. 2156 nolu istasyona ait yıllık ortalama akımların debi gidiş çizgisi 
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Tablo 2. Tüm istasyonların kesim seviyesi metodu ile hesaplanan maksimum ve ortalama 

kuraklık karakteristikleri 
İs

ta
sy

o
n

 Kuraklık 

Periyod

u/ 

Kesim 

sev. 

Kuraklı

k Sayısı 

Maksimum Kuraklık Ortalama  

Başlangı

ç 

Bitiş Süre 

(Ay/Y

ıl) 

Şiddet 

(m3/s) 

Süre  

(Ay/Yıl) 

Şiddet 

(m3/s)   

2
1
0
2
 

Aylık-

Q70 
57 

1999 

Mayıs  

2001 

Şubat 
22 

-

1364,1

8* 

2,52 -109,83 

Aylık-

Q90 
23 

2000 

Nisan 

2001 

Şubat 
11 

-

536,12

* 

2,08 -71,36 

Yıllık-

Q70 
8 1999 2001 3 

-

213,77

* 

1,5 -60,27 

Yıllık-

Q90 

3 2000 2001 2 -89,14* 1,33 -44,57 

2
1
1
5
 

Aylık-

Q70 
34 

2008 

Ocak 

2008 

Aralık 
12 -179,57 4,17 -36,31 

Aylık-

Q90 
12 

2008 

Nisan 

2008 

Aralık 
9 -66,27 3,91 -18,72 

Yıllık-

Q70 
6 2007 2008 2 -36,22 2 18,51 

Yıllık-

Q90 
3 2007 2008 2 -12,40 1,33 7,12 

2
1
2
2
 

Aylık-

Q70 
58 

1989 

Nisan 

1989 

Eylül 
6 -212,40 2,46 -22,34 

Aylık-

Q90 
25 

1989 

Nisan  

1989 

Temmuz 
4 -92,18 1,88 -8,42 

Yıllık-

Q70 
8 2000 2001 2 -26,76 1,5 8,63 

Yıllık-

Q90 
3 2000 2001 2 -12,07 1,33 6,98 
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2
1
2
4
 

Aylık-

Q70 
32 

1985 

Temmuz 
1987 Mart 10 -20,14 4,46 -4,23 

Aylık-

Q90 
15 

2007 

Nisan 

2007 

Ekim 
7 -8,64 3,2 -1,70 

Yıllık-

Q70 
6 1985 1986 2 -2,72 2 -1,86 

Yıllık-

Q90 
4 2007 2007 1 -0,95 1 -0,52 

2
1
3
1
 

Aylık-

Q70 
34 

1985 

Nisan 
1987 Ocak 21 -5,67 4,20 -1,08 

Aylık-

Q90 
22 

1986 

Nisan 

1986 

Mayıs 
2 -0,67 2,18 -0,20 

Yıllık-

Q70 
6 2007 2008 2 -0,63 2 -0,48 

Yıllık-

Q90 
4 1994 1994 1 -0,03 1 -0,02 

2
1
3
3
 

Aylık-

Q70 
38 

1972 

Temmuz 

1974 

Şubat 
20 -326,06 3,78 -44,22 

Aylık-

Q90 
17 

1973 

Mart 

1973 

Ekim 
8 -115,9 2,76 -20,78 

Yıllık-

Q70 
8 1972 1973 2 -43,05 1,5 -14,14 

Yıllık-

Q90 
3 1972 1973 2 -17,99 1,33 -8,58 

2
1
3
5
 

Aylık-

Q70 
41 

1972 

Kasım 

1974 

Şubat 
16 -12,85 3,48 -1,46 

Aylık-

Q90 
22 

1973 

Mart 

1973 

Temmuz 
5 -4,018 2,18 -0,48 
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Yıllık-

Q70 
8 2007 2008 2 -1,07 1,5 -0,41 

Yıllık-

Q90 
3 1973 1973 1 -0,72 1,33 -0,42 

2
1
4
5

 

Aylık-

Q70 
28 

1985 

Mayıs 
1987 Ocak 21 -74,55 5,10 -15,43 

Aylık-

Q90 
19 

1973 

Mart 

1974 

Şubat 
12 -28,52 2,52 -3,04 

Yıllık-

Q70 
7 1973 1974 2 -9,93 1,71 -4,69 

Yıllık-

Q90 
3 1973 1974 2 -2,99 1,33 -1,39 

2
1
5
4

 

Aylık-

Q70 
61 

1982 

Kasım 

1983 

Mayıs 
7 -54,73 2,34 -6,40 

Aylık-

Q90 
34 

1983 

Nisan 

1983 

Mayıs 
2 -19,69 1,41 -2,03 

Yıllık-

Q70 
8 1983 1985 3 -6,03 1,5 -2,15 

Yıllık-

Q90 
4 1983 1983 1 -4,84 1 -1,62 

2
1
5
6

 

Aylık-

Q70 
44 

1994 

Mart 

1994 

Aralık 
10 -332,48 3,27 -58,29 

Aylık-

Q90 
25 

1989 

Mayıs 

1989 

Ağustos 
4 -117,26 1,92 -17,42 

Yıllık-

Q70 
6 1971 1975 5 -53,15 2 -29,26 

Yıllık-

Q90 
4 1994 1994 1 -18,35 1 -11,74 

2
1
5
8
 

Aylık-

Q70 
63 

1989 

Nisan 

1989 

Eylül 

6 

 
-58,30 2,26 -6,02 
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Aylık-

Q90 
27 

1989 

Mayıs 

1989 

Temmuz 
3 -24,87 1,77 -2,84 

Yıllık-

Q70 
10 2000 2001 2 -7,55 1,2 -1,93 

Yıllık-

Q90 
3 2000 2001 2 -3,20 1,33 -1,45 

2
1
6
4
 

Aylık-

Q70 
62 

1989 

Nisan 

1989 

Eylül 
6 -152,82 2,32 -14,33 

Aylık-

Q90 
27 

1989 

Nisan 

1989 

Eylül 
6 -91,45 1,77 -6,54 

Yıllık-

Q70 
7 2008 2011 3 -6,172 1,71 -4,58 

Yıllık-

Q90 
4 2008 2008 1 -2,92 1 -2,04 

2
1
6
6
 

Aylık-

Q70 
50 

1989 

Nisan 

1989 

Ağustos 
6 -250,46 2,86 -41,13 

Aylık-

Q90 
28 

1989 

Nisan 

1989 

Ağustos 
5 -89,68 1,71 -15,57 

Yıllık-

Q70 
9 1971 1973 3 -22,91 1,33 -11,54 

Yıllık-

Q90 
4 1973 1973 1 -6,28 1 -3,24 

1
5
3
5
 

Aylık-

Q70 
52 

1973 

Mart 

1974 

Ağustos 
18 -154,07 2,76 -18,83 

Aylık-

Q90 
25 

2001 

Şubat 

2001 

Nisan 
3 -31,48 1,92 -5,05 

Yıllık-

Q70 
5 2001 2005 5 -25,04 2 -9,87 
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Yıllık-

Q90 
3 2001 2001 1 -9,2 1,33 -7,12 

2
3
0
4
 

Aylık-

Q70 

59 1983 

Mart 

1983 Ekim 11 -56,15 2,40 -6,12 Aylık-

Q90 
17 1983 

Nisan 

1983 

Ağustos 
5 -20,83 2,82 -3,32 

Yıllık-

Q70 
5 1999 2001 3 -7,44 2 -3,57 

Yıllık-

Q90 
3 2000 2001 2 -2,731 1,33 -1,79 

2
3
0
5
 

Aylık-

Q70 
56 

1982 

Ekim 
1983 Ekim 13 -218,92 2,55 -24,36 

Aylık-

Q90 
23 

2000 

Mayıs 
2000 Ekim 6 -67,2 1,95 -9,56 

Yıllık-

Q70 
8 2000 2001 2 -30,55 1,5 -12,76 

Yıllık-

Q90 
3 2000 2000 1 -6,44 1 -4,42 

2
6
1
0
 

Aylık-

Q70 
47 

1989 

Ocak 
1989 Eylül 9 -75,07 3,06 -8,33 

Aylık-

Q90 
22 

1989 

Şubat 
1989 Eylül 8 -40,32 2,18 -3,91 

Yıllık-

Q70 
7 1999 2001 3 -10,96 1,71 -4,766 

Yıllık-

Q90 
3 2008 2008 1 -1,86 1,33 -1,14 

2
6
1
2
 

Aylık-

Q70 
47 

2008 

Şubat 

2008 

Haziran 
5 -551,18 3,02 -80,23 

Aylık-

Q90 
27 

2008 

Şubat 

2008 

Haziran 
5 -260,08 1,77 -31,06 

Yıllık-

Q70 
9 2007 2008 2 -82,23 1,33 -24,98 
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Yıllık-

Q90 
4 2008 2008 1 -40,89 1 -16,20 

Not: ‘*’ işareti en şiddetli kuraklıkları ifade etmektedir. 

Tablo 2’da seçilen tüm akım gözlem istasyonlarının gidişler analizi ile kuraklık süre, şiddet, 

başlangıç ve bitiş değerleri belirlenmiştir. Analiz için debi süreklilik eğrileri aracılığı ile 

belirlenen Q70 ve Q90 kesim sevileri kullanılmıştır. Analiz sonuçları incelendiğinde, Q70 kesim 

seviyesine göre aylık ve yıllık kuraklık sayıları, süreleri ve şiddetlerinin daha büyük olduğu 

görülmektedir. Bu durum Q70 kesim seviyesinin Q90’a göre kuraklıkları belirlemede daha 

hassas olduğu yani daha hafif kuraklıkları belirlemede etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

Kuraklık analizi sonuçlarına karşılaştırıldığında, yıllık maksimum kuraklık şiddeti Q70 kesim 

seviyesine göre 2101 nolu istasyonda 1999 ve 2001 yılları arasında -213,77 m3/s 

büyüklüğündedir. Aylık maksimum kuraklık şiddeti ise Q70 kesim seviyesine göre 2101 nolu 

istasyonda 1999 Mayıs ve 2001 Şubat arasında -1364,18 m3/s büyüklüğündedir (Tablo 2). 

Kuraklık analizi sonuçlarına karşılaştırıldığında, yıllık maksimum kuraklık şiddeti Q90 kesim 

seviyesine göre 2101 nolu istasyonda 2000 ve 2001 yılları arasında -89,14 m3/s 

büyüklüğündedir. Aylık maksimum kuraklık şiddeti ise Q70 kesim seviyesine göre 2101 nolu 

istasyonda 2000 Nisan ve 2001 Şubat arasında -536,12 m3/s büyüklüğündedir (Tablo 2). 

SONUÇ 

Bu çalışma, kesim seviyesi metodunun kuraklıkları tanımlamak, tespit etmek ve izlemek için 

iyi araçlar olduğunu göstermektedir. Yapılan çalışmada, Fırat havzasında bulunan 17 akım 

gözlem istasyonuna aylık ve yıllık akım verilerine kesim seviyesi metodu ile kuraklık 

karakteristikleri incelenerek kuraklık durumunun araştırılmıştır. Bu amaçla, aylık verilere 

uygulana kesim seviyesi metodu sonucunda, uzun süreli (22 ay gibi) ve çok şiddetli (-1364,18 

m3/s gibi) kuraklıklar tespit edilmiş, yıllık verilere uygulanan kesim seviyesi metodu 

sonucunda ise uzun süreli (5 yıl gibi) ve çok şiddetli (-213,77 m3/s gibi)  kuraklıklar tespit 

edilmiştir. Bu sonuçlar neticesinde, çalışma alanının hidrolojik kuraklık açısından risk altında 

oldu tespit edilmiştir. Bu nedenle, bölgede su kaynaklarının yönetimi ve planlaması kapsamlı 

bir şekilde yapılmalı, kuraklık eylem planları hazırlanmalı ve kuraklıklar krize dönüşmeden 

risk seviyesi azaltılmalıdır. Ayrıca Fırat havzadaki hidrolojik kuraklık süre, şiddet ve sayıları 

ve kesim seviyelerine göre incelendiğinde, Q70 kesim seviyesi kuraklıkları en hassas şekilde 

algılarken Q90 kesim seviyesi hafif kuraklıkları algılayamadığı saptanmıştır.  
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