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PREFACE 
 
The 3rd International Symposium on Civil Engineering and Earth Sciences 2021 (IEACES2021)” 
was held on 22-24 September 2021 at Karabük University. The data obtained from scientific 
studies mature by being weighed in academic environments and contributes to science. This 
symposium has been organized with the intention of serving this purpose and contributing to the 
distribution of scientific data. IEACES2021 aims to be a global platform in Civil Engineering and 
Earth Sciences. Great care was taken by the organizing and science committee in compiling these 
outstanding works. We hope that each one study presented in this symposium will make 
significant contributions to the fields. 
 
IEACES2021 covers all major aspects of Earth Sciences and civil engineering and related topics. 
They include: the topics of Geotechnical Engineering, Earthquake Engineering, Structural 
Engineering, Building Materials, Transportation Systems and Engineering, Water Resources 
Engineering, Engineering Geology, Tectonic and Structural Geology, Seismology, Environmental 
Engineering, Disaster Reduction and Prevention, Geothermal Energy, Geomorphology, 
Geochemistry, Mineralogy, Petrology and Volcanology and Urban Planning. 
 
IEACES2021consists of a containing 26 papers, and three keynotes from different countries. These 
papers deal with emerging concepts and innovative applications related to all major aspects of 
Earth Sciences and civil engineering and related topics. The Editors hope that these proceedings 
will serve as a valuable reference to all concerned with   including students, researchers, and 
engineers from all sections of civil engineering and Earth Sciences. 
 
Also, Editor I would like to thanks Dr. Mustafa ERDİK, Dr. Mustafa ŞAHMARAN and Dr. Xuesong 
ZHOU for the invited speech and everyone who contributed to the symposium, especially to 
Karabük University officials. 
 
 
Assoc. Prof. Dr. İnan KESKİN 
Chair of Symposium 
September 2021 
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Rice Husk Ash as bio-cementitious material in concrete 

Mays Mahmoud ALSAED1, Rafal Latif ALMUFTI2 

1 Liverpool John Moores University, Byrom Street, Liverpool L3 3AF, United Kingdom, M.M.Alsaed@2018.ljmu.ac.uk 
2 Liverpool John Moores University, Byrom Street, Liverpool L3 3AF, United Kingdom, 01512312814, 

r.l.almufti@ljmu.ac.uk.

Abstract:  Concrete is one of the most popular materials in the civil engineering industry and it continues to 
have increased production. This puts pressure on the consumption of its constituent materials including Portland 
cement. There are environmental consequences related to the increased emission of CO2 that is associated with 
the Production process of Portland cement. With the increased awareness of the environmental need to reduce 
CO2 production and global warming, alternative cementitious materials have been sought to replace Portland 
cement in concrete manufacturing. This has mainly been in the form of Condensed Silica Fume, Pulverised 
Fuel Ash, and Ground Granulated Blast Furnace Slag. All of which are by-products of the silicon, electrical 
power generation, and iron production industries. 
In recent years, attention has turned to the possible use of sustainable bio-waste materials that might contribute 
to the replacement of Portland cement in concrete. This research investigates the effects of using Rice Husk 
Ash as cement replacement material on early age concrete properties including the compressive strength, 
workability, and durability of concrete. The findings indicate that including Rice Husk Ash in concrete can 
improve the strength of concrete (at 3-28 days) and its air permeability (durability), while there is small 
reduction in workability.  
Keywords: Rice Husk Ash, concrete, Portland cement, compressive strength, sustainable. 

1. Introduction

Concrete is one of the most widely used construction materials in the civil engineering industry. 
Concrete's popularity stems from a number of positive characteristics, including its affordability, 
adaptability, fire resistance, ease of forming, and its high compressive strength (Aprianti, et al., 2015). 
As a result, over 10 billion tonnes of concrete are manufactured per year to satisfy the global demand 
(Aprianti S, 2017). Concrete consist of cement paste as a bindery medium and aggregate as a mineral 
filler. Cement is a fine powder that, when mixed with water, hardens into a hard material that gains 
strength over time. The hydration mechanism, which occurs when cement and water react chemically, 
results in increased strength. Aggregates, on the other hand, are rocks of various types, such as sand, 
fine and coarse rocks. As a result, the mineral fillers are bound into concrete by the cement paste formed 
by the hydration process (Domone, 2010). 

However, the production and use of cement in the form of Portland cement (PC) is a source of 
environmental concern. Portland cement is considered to be one of the significant contributors to CO2 
emissions in the construction industry with nearly one ton of CO2 is released into the atmosphere with 
every ton of manufactured cement (Aprianti S, 2017). Additionally, it is estimated that PC 
manufacturing contributes between 5% and 7% of global CO2 emissions (Mathew & Joseph, 2018). 
As a result, the industry searched for ways to reduce the reliance on Portland cement. This resulted in 
the use of supplementary cementitious materials (SCMs) to replace Portland cement (MPA, 2011). 
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Such SCMs include Condensed Silica Fume (by-product of the silicon production industry), Pulverised 
Fuel Ash (by-product of the electricity power generation industry), and Ground Granulated Blast 
Furnace Slag (by-product of the iron production industry). 
However, in recent years there has been increased interest in the use of sustainable materials, such as 
bio-produced by-products as replacement materials for Portland cement. This includes Rice Husk Ash 
(RHA), which is a by-product of the agricultural industry (Mehta, 2016). 

Rice is an important essential food for nearly half of the world’s population (Slayton T, Timmer C P, 
2008). More than seventy countries produce rice including China, India and Indonesia. In many rice-
producing countries, the most common agricultural waste is the Rice Husk. During the milling process 
(Figure 1), Rice Husks (Rice hulls) are strong protective coatings for rice grains and they are removed 
from the rice seeds as a by-product (Sudiyani Y and Muryanto, 2012). Around one-hundred million 
tons of by-products are sourced from rice field processing worldwide. They have a very low bulk 
density ranging from 90 to 150 kg/m3. This results in a larger value of dry volume. The Rice Husk 
itself has a very rough surface and is abrasive in nature. Thus, it is resistant to natural degradation. This 
would lead to problems with improper disposal. The Rice Husk can be used more effectively by the 
cement and concrete manufacturing industries (The Constructor, 2009). The three polymers like 
cellulose, hemicellulos and lignin make up the Rice Husk biomass (Sudiyani Y and Muryanto, 2012). 

Figure 1. RHA milling process (Sakir et al., 2020) 

When Rice Husk is burned, an ash called RHA is obtained (Megawati, Wahyudi B. Sediawan, Hary 
Sulistyo and Muslikhin Hidayat, 2010). Rice husk contains about 50% cellulose, 25-30% lignin and 
15-20% silica. Then, after burning, one-fifth to one-fourth of the Rice Husk will change to ash. The
increase of workability in concrete can be done by adding RHA where the concrete can become more
plastic and cohesive; therefore, it can be easier for placing and finishing the concrete.

Global paddy output figures for 2010 are 678 million tons, implying 149.16 million tons of rice husk 
production, from which 37 million tons of RHA can be obtained (Rice Market Monitor, 2009). After 
being used, this massive amount of RHA goes to waste, posing a serious environmental problem by 
causing harm to the soil and nearby areas where it is deposited. If the majority of RHA are used in 
concrete, it would not only eliminate the need to landfill RHA, but it would also reduce CO2 release to 
the atmosphere by reducing cement demand. The annual global production of RHA, which is 
insignificant in relation to the immense amount of cement manufactured (2.65 billion metric tons in 
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2009), cannot totally exclude cement (Portland Cement Association, 2009). However, partly replacing 
cement with RHA would result in a significant decrease in the volume of CO2 released into the 
atmosphere per year. 
 
 
The aim of this research is to investigate RHA's effects on the properties of concrete and its potential 
use as a low-cost building material by partially replacing PC in concrete. Such a usage would have a 
convenient way to dispose of it, since it could be used as industrial waste. This will boost the rural 
economy and create jobs; – converting rice husk from a waste commodity to a valuable resource for 
the manufacture of a highly efficient supplementary cementing material. 
 
 
 
2. Materials and Method 
2.1 Materials 
 
2.1.1 Cement 
Cement isn't a naturally occurring organic material; it's made by combining eight primary ingredients 
in a chemical reaction during the manufacturing process. Limestone, clay, marl, shale, chalk, sand, 
bauxite, and iron ore are the most common sources of these materials. Cement is the binding agent in 
concrete, and it is also the most active and expensive part. By volume, cement accounts for 10 to 15% 
of the concrete mix. The cement and a small amount of water react and harden in a process called 
hydration, the materials will be blinded into a rocklike mass. PC of 42.5 Grade conforming to BS EN 
196 with a specific gravity of 3.15 (Mousavi, S.Y., 2011) was used in the experiments. Table 1 shows 
the physical properties of the cement as determined by sufficient tests, and the conditions of BS 1881: 
Part 125: 1986. 
 
Table 1. The chemical composition of OPC 
 
Material Specific 

Gravity 
Chemical 
Analysis (%) 

     

  SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO LOI 
Ordinary Portland 
Cement  

3.15 21.54 3.63 5.32 63.33 1.08 2.2 

 
  
2.1.2 Rice Husk Ash 
 
Rice husk from Punjab province, Pakistan was chosen to test its suitability as an ash substitute for PC 
in concrete. In the laboratory, rice husk was burned at 800 degrees Celsius in a stable environment. 
The ash that resulted was cooled both quickly and steadily. After reaching the necessary temperature 
of 800 C, the ash was rapidly cooled by spreading it in trays at laboratory ambient temperatures of 2 
± 1 C. Slow cooling, on the other hand, was accomplished by simply leaving the ash in the incinerator 
after it had reached the necessary burning temperature. After burning the rice husk, only 22% of the 
ash was collected. It was sieved into 200 or 325 µm mesh after being ground in a rod mill. The specific 
gravity of the substance was 2.1. The chemical analysis of both the fast and slow cooled RHA is seen 
in Table 2. 
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Table 2 reveals that: 
- The amounts of chemical constituents in the rapid and slow cooled RHA samples vary 
significantly; 
- Silica content is heavy in both the rapid and slow cooled RHA samples. The silica content of 
fast cooled RHA is around 5% lower than that of slow cooled RHA. The cause of this phenomenon is 
yet to be determined. 
- Similarly, both the rapid cooled and slow cooled RHA have a high loss on ignition. The high 
loss on combustion may be attributed to the reactive organics in the ash as well as the moisture content 
(Chandrasekhar S., Pramada PN, Majeed J., 2006). 
 
 
Table 2. The chemical composition of RHA 
 
Materials Specific 

Gravity 
Chemical 
Analysis 
(%) 

     

  SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO LOI 
Rapid 
cooled 
RHA 

2.1 84.00 2.01 1.39 0.60 0.85 5.85 

Slow 
cooled 
RHA 

2.1 89.50 2.86 0.40 0.30 0.25 4.0 

 
 
2.1.3 Aggregates and Sand 
 
2.1.3.1 Fine Aggregate 
Fine aggregates are any natural sand particles extracted from the ground through the mining process. 
They are made up of natural sand or crushed stone particles with a diameter of less than 10 mm. Fine 
aggregate with a specific gravity of 2.93 was purchased to meet the necessary properties of fine 
aggregate for experimental work, and the sand satisfy the BS EN 12620:2013 zone III requirements. 
Table 3 displays the fine aggregate's physical properties as determined by sufficient tests, as well as 
the BS 1881: Part 125: 1986 conditions. It was collected for mixing concrete in this analysis from the 
Central Quarry & Mining LLC, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates. 
  
2.1.3.2 Coarse Aggregate 
As coarse aggregate, crushed granite with a maximum size of 20 mm was used. The combined 
aggregates' sieve analysis shows that they meet the requirements of BS 1881: Part 125: 1986 for graded 
aggregates with a specific gravity of 2.96. It was collected for mixing concrete in this analysis from 
the Central Quarry & Mining LLC, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates. Table 3 displays the 
physical properties of coarse aggregate as determined by adequate tests, as well as the BS 1881: Part 
125: 1986 conditions. 
 
2.1.3.3 Washed Sand 
Washed sand is a light off-white in colour that has been screened and washed to eliminate impurities 
including silt, dust, and clay before draining. The sand is left to drain until the excess materials have 
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been extracted. Washed sand is great for rendering, mixing concrete, and having a less malleable 
mortar for things like flagstones with a specific gravity of 2.7. The physical properties of the washed 
sand as determined by sufficient tests, and the conditions of BS 1881: Part 125: 1986.  
 
 
2.2 Instrumentation 
 
 
2.2.1 Pan type Mixer 
Pan type concrete mixer which can be seen is Figure 2 is designed to mix both dry and wet materials 
efficiently. The mixing pans are removable and tilt to allow for easier access to the pan and emptying 
after the mixing process is completed. The pans have a total volume of 108 liters, but the mixers have 
a size of 56/40 liters. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Pan Type Mixer 
 
2.2.2 Slump Cone test 
Slump testing is a laboratory or on-site method of determining concrete consistency, the water/ cement 
ratio indirectly, for   approval   purposes, or   to   record   mixture   characteristics. The slump test 
indicates the uniformity of concrete in various batches. The shape of the concrete slumps reveals 
details about the concrete's workability and quality. The workability of a fresh concrete mix is 
measured using Gilson Slump Cones which is shown in Figure 3 and follows the relevant BS 1881: 
102 | BS EN 12350 - 2 requirements. 
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Figure 3. Slump workability Test 
 
2.2.3 Cube moulds 
The Concrete Cubes used are a one-piece mould with dimensions of 150 x 150 x 150 mm that is used 
to form specimens for concrete compressive strength testing in compliance with BS EN 12390: Part - 
3: 2009. 
 
2.2.4 Compressive strength test 
Compressive strength test (CST) is a mechanical test that determines the amount of compressive 
strength a material can withstand before fracturing. A gradually applied load compresses the test piece, 
which is in the shape of a cube, between the platens of a compression-testing machine. 
 
2.3 Procedure 
 
2.3.1 Sample Preparation 
• The mix design as per the specifications and aggregate gradation report was prepared and 
calculated as per batch. 
• The aggregate, cement, water, and admixture were weighed as per batch size (0.02 m3. to 
0.045 m3). 
• The moisture correction and absorption were considered as per the testing of aggregate samples 
and the water content in mix was adjusted. 
 
2.3.2 Mixing procedure 
• Half quantity of coarse aggregate was added in the mixer. 
• Total fine aggregates subsequent was added to coarse aggregate. 
• After fine aggregate, remaining coarse aggregate was added and spread evenly with scoop. 
• Aggregates (fine and coarse) were mixed for 15 - 30 seconds. 
• Approximately half quantity of water was added and continued mixing for next 15 - 30 seconds. 
• Mixer was stopped and contents were left for 3 - 5 minutes to allow water absorption by 
aggregates. 
• All cementations material (OPC and RHA was added and spread evenly over the aggregate and 
mixed for 15 - 30 seconds. 
• Mixer was stopped and removed the material adhering from the sides and blades of mixer. 
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• The remaining water was added together with admixture and mixed it for 2 - 3 minutes. 
• The mixer was stopped and checked the concrete with trowel for uniformity. 
 
2.3.3 Mix proportions 
Table 3 below includes the materials proportions used to produce the different concretes. 
  
Table 3. Mix proportions used for the production of the different concretes. 

 
Material Description Quantity 

(Final 
Weight) 
kg/m3 

Water 
Absorption 

(%) 

Moisture 
Content 

(%) 

Moisture 
correction 

kg/m3 

Corrected 
Quantity 

kg/m3 

Batch 
0.035 m3 

(kg) 
 

Type 
 

20 mm Coarse Aggregate  615 0.5 0 -3.08 611.9 21.42 

10 mm Fine Aggregate  365 0.5 0 -1.83 363.2 12.71 

0-5 mm Washed Sand  635 1.4 3 10.16 645.2 22.58 

Water  160 - - - 154.4 5.4 

T
es

t A
 

  
      

OPC 
 

400 - - - 400.0 14 

RHA  0 - - - 0.0 0 

T
es

t B
 

  
      

OPC 
 

380 - - - 380.0 13.3 

5% RHA  20 - - - 20.0 0.7 

T
es

t C
 

  
      

OPC 
 

360 - - - 360.0 12.6 

10% of RHA  40 - - - 40.0 1.4 

T
es

t D
 

Admixture Dosage 
(SP) 

 
3.7 - - - 3.7 0.13 

OPC 
 

340 - - - 340.0 11.9 

15% of RHA  60 - - - 60.0 2.1 

T
es

t E
 

Admixture Dosage 
(SP) 

 
3.7 - - - 3.7 0.13 

OPC 
 

320 - - - 320.0 11.2 

20% of RHA  80 - - - 80.0 2.8 
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2.3.4 Testing 
 
2.3.4.1 Slump cone test 
• The workability test (slump cone) was carried out in accordance with BS 1881: 102 | BS 
EN12350-2 
• The concrete was poured in three layers, each layer was tapped twenty-five times 
• The cone was removed after tapping, then, the concrete slumped and the amount of the minimum 
concrete slump is measured in millimeters. 
  
2.3.4.2 Fresh concrete tests 
• The plastic density test was carried out in accordance with BS 1881: 107 | BS EN 12350 - 6 after 
60 minutes from the batching time. 
• The air content was checked in accordance with BS 1881: 106 | BS EN 12350 - 7 after 60 minutes 
from the batching time. 
 
2.3.3.3 Compressive strength test 
• The compressive strength of the concrete cubes was measured after 1 day, 3 days, 7 days, and 
28 days of the casting day by placing them in compressive strength machine according to BS EN 
12390-3 and BS 1881:part 116. Compression load is applied to the concrete samples until cracking of 
concrete. The load was recorded in KN and strength in MPa, as mentioned in BSI (2009). 
 
Each of the mentioned tests were carried out for all the concrete mixes in this research. 
 
 
3. Results and Discussion 
 
3.1 Effects of RHA on concrete workability and air content. 
 
Table 4 shows a slight increase in the workability of concrete with a 5% replacement level of RHA 
where the mix was cohesive in contrast to the control sample. This agrees with the literature, which 
shows that a low level of replacement for RHA (at 5%) increases concrete workability (Gursel, 
Maryman and Ostertag, 2016) and (Gautam, Batra and Singh, 2019). However, increasing the 
percentage of RHA to 10% and beyond to 15% and 20% maintains the same level of workability of 
the RHA concrete. This also agrees by the literature, which shows that the workability of concrete and 
mortar decreases as cement is replaced with RHA (Muthadhi and Kothandaraman, 2013), 
(Madandoust, Ranjbar, Moghadam and Mousavi, 2011) and (Khan et al., 2012). 
 
 
Table 4. Workability and air content variation with the percentage of RHA. 
 
%OPC %RHA Workability 

mm 
Temperature 
oC 

Air 
content % 

100 0 210 25 1.4 
95 5 220 25 1.1 
90 10 210 25 1.1 
85 15 190 25 1.1 
80 20 190 25 1.1 
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Also, the inclusion of RHA at 5-20 % appears to reduce the air content of the concrete. This might 
relate to an efficient void filling ability of the RHA particles that can improve the durability of the 
concrete. 
 
  
3.2 Effects of RHA on the compressive strength of concrete. 
 
The compressive strength test shown in Figure 4 illustrates that the control (100 % PC) mix had lower 
compressive strength than the other mixes at all curing ages (1, 3, 7, and 28 days). Only the 5% RHA 
mix had a lower compressive strength than the control sample on day 1. Initially, RHA samples of 5% 
and 10% replacement levels at the early curing age (day 3) have weaker compressive strength than the 
control mix (Gursel, Maryman, and Ostertag, 2016). The 5% and 10% RHA mixes, on the other hand, 
demonstrated improved compressive strength after 3 days of curing. For all curing ages the mixes of 
15% and 20% RHA replacement achieved even higher compressive strength compared to control. RHA 
appears to improve the packing quality of the cement paste in the concrete mix, which might relate to 
its particle size and properties that when RHA replaces Portland cement it provides improved void 
filling of the cement paste and thus produces improved strength. Whereas, at higher replacement levels, 
RHA can have a greater impact on the compressive strength of concrete than pure PC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. The compressive strength of the five concrete mixes with age 
 
 
 
3.3 The effects of RHA on the density of concrete. 
 
The effects of replacing cement with RHA at 10% on concrete density as it matures are demonstrated 
in Figure 5. Up to 7 days curing, the density of RHA concrete is the same as that doe control (100% 
PC). However, beyond that the concrete tends to have lower density for RHA replacement. This 
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indicates that while the RHA can produce a lighter concrete it also increases the strength of the 
concrete, as shown in Figure 4 above.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 5. The variation in concrete density with percentage RHA 
 
 
4. Conclusions 
 
From the obtained findings of this study, the following conclusions can be made: 
 

- The inclusion of Rice Husk Ash in concrete at 10-20% partial replacement of Portland cement 
has improved the strength of concrete starting at 1 day after curing and up to 28 days. 

- There is also reduction in the air content of the concrete that can indicate improvement in the 
durability of concrete containing Rice Husk Ash. 

- Rice Husk Ash can help produce lighter concrete without impairing its strength property. 
- Concrete can maintain its workability despite including Rice Husk Ash in the cementitious 

content. 
- The use of Rice Husk Ash as replacement for cement can produce sustainable concrete that has 

improved environmental impact. 
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Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı İçin Alternatif Bir Malzeme: Çevre Dostu 
Alkali Aktif Cüruf Beton 

Alternative Material for Earthquake Resistant Building Design: 
Environmentally Friendly Alkali-Activated Slag Concrete 

Ümit YURT 

1 Duzce Üniversitesi, Düzce, umityurt@duzce.edu.tr 

Özet: Depreme dayanıklı yapı tasarımı, deprem riski ile doğrudan ya da dolaylı olarak karşı karşıya olan 
ülkelerin en önemli konuları arasında yer almaktadır. Depreme dayanıklı yapı tasarımında, iyi düzeyde 
mühendislik ve mimarlık hizmeti almış binalar depreme karşı daha güvenli hale gelmektedir. Özellikle yapı 
performansı ve durabilite açısından malzeme seçimi sürdürülebilir çevre dostu yapıların inşasında ön plana 
çıkmaktadır. Dünya çapında en çok kullanılan yapı malzemelerinden biri olan çimento, üretim süreci 
bakımından değerlendirildiğinde yüksek miktarda CO2 salınımına sebep olmaktadır. Bu nedenle beton 
üretiminin en önemli bağlayıcı malzemesi olan çimento yerine alternatif malzemelere yönelik çalışmalar 
giderek yaygınlaşmaktadır. Özellikle, atık malzemeler alkali çözeltiler kullanılarak beton benzeri malzemeler 
üretmek mümkün olabilmektedir. Bu sayede atıkların çevreye yararlı yapı malzemelerine dönüşümü sağlanarak 
çimento üretim miktarının azaltılması mümkün olabilmektedir. Bu çalışma kapsamında farklı YFC/Agrega 
oranlarında Alkali Aktivasyonlu Cüruf Beton (AACB) karışımlar hazırlanmıştır. Hazırlanan karışımlar 24 saat 
boyunca üç farklı (30 °C, 60 °C ve 90 °C) sıcaklık aktivasyonunda dayanım kazanmasını takiben 28 gün 
sonunda fiziksel ve mekanik testler yapılmıştır. Sonuç olarak sıcaklık aktivasyonunun dayanım kazanma 
sürecine önemli katkılar sağladığı görülmüştür. Ayrıca yüksek dayanımlı ve yüksek aşınma direncine sahip 
beton tasarımları gerçekleştirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Alkali aktivasyonlu cüruf beton, CO2 , Deprem, Çimento, YFC 

Abstract:  The earthquake-resistant building design is among the most important issues of countries that are 
directly or indirectly faced with earthquake risk. Buildings that have received a good level of engineering and 
architectural services in earthquake-resistant building design become safer against earthquakes. Especially in 
terms of building performance and durability, the material selection comes to the fore in the construction of 
sustainable environmentally friendly buildings. Cement, which is one of the most used building materials 
worldwide, causes a high amount of CO2 emissions when evaluated in terms of the production process. For this 
reason, studies on alternative materials instead of cement, which is the most important binding material in 
concrete production, are becoming more common. In particular, it is possible to produce concrete-like materials 
by using alkaline solutions from waste materials. In this way, it is possible to reduce the amount of cement 
production by transforming wastes into environmentally beneficial building materials. Within the scope of this 
study, Alkali Activated Slag Concrete (AACB) mixtures were prepared in different YFC/Aggregate ratios. After 
the prepared mixtures gained strength in three different temperature activations (30 °C, 60 °C and 90 °C) for 
24 hours, physical and mechanical tests were carried out at the end of 28 days. As a result, it has been seen that 
temperature activation contributes significantly to the strength gain process. In addition, concrete designs with 
high strength and high abrasion resistance were realized 
Keywords: Alkaline activated slag concrete, CO2, Earthquake, Cement, BFS 
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1. Giriş  
 
Deprem ile karşı karşıya kalan ülkeler için depreme dayanıklı yapı tasarımı son derece önemlidir. 
Deprem can ve mal kayıplarına yol açtığı gibi, etki alanının büyüklüğü ve yerleşim yerlerine verdiği 
zararlar açısından değerlendirildiğinde deprem sonrası yaşamın olağan düzeninin tekrar devam 
edebilmesi acısından kritik öneme sahip yapıların ayakta kalabilmesi ve hizmet vermeye devam etmesi 
gerekmektedir. Ülkemizin nüfus yoğunluğu, baraj yapıları, sanayi tesisleri, yerleşim yerlerinin 
bulunduğu konumları vb. itibariyle değerlendirildiğinde ülkemizin yaklaşık %92’si  deprem 
bölgelerinde bulunmaktadır [1]. Üretilen yapıların büyük bir çoğunluğu betonarme karkas sisteme 
sahiptir. Betonarme taşıyıcı sistemin en önemli bileşeninden biri betondur. Depremde ciddi can ve mal 
kayıplarına yol açan binaların düşük dayanım sınıfında kullanılan betondan kaynaklandığı 
bilinmektedir. Düşük beton sınıfına sahip taşıyıcı sistemlerde plastik mafsal oluşumun daha fazla 
olduğu söylenebilir [2]. Basınç dayanımı değerleri ile beton malzemenin diğer mekanik davranışları 
benzerlik göstermektedir [3]. Bilindiği üzere geleneksel beton; agrega, çimento, su ve gerektiğinde 
kullanılan katkı malzemeleri ile üretilen kompozit bir yapı malzemesidir. Betonu oluşturan tüm 
bileşenlerin dayanım üzerinde etkisi bulunmaktadır. Özellikle beton karışımının yaklaşık %70’ ini 
oluşturan agreganın standartlarda belirtilen özellikleri taşıması kaliteli beton üretiminde önemli bir 
etkiye sahiptir. Çimento ise su ile tepkimeye girerek agregalar arasında bağlayıcı bir yapı oluşturur ve 
çimento hamurunun sertleşmesi sonucunda beton oluşur. Günümüzde beton üretiminde çimento ve 
türevleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Doğru tasarım ve mühendislik hizmeti ile çimentolu 
kompozitler kullanılarak insanlığın yararına birçok yapı ve malzeme üretilmektedir. Fakat çimento 
üretimi için yüksek miktarda enerji harcanmaktadır. Harcanan bu enerji genellikle fosil yakıtlar 
kullanılarak sağlanmakta olup, CO2 salınımına neden olmaktadır. Ayrıca bilinçsiz hammadde 
kullanımı sonucunda çevresel zararlar ortaya çıkmaktadır. Araştırmacıların, çimento kullanım 
miktarının azaltılmasına ve çevre dostu sürdürülebilir malzemelerin üretimine yönelik çalışmalara 
olan ilgileri giderek artmaktadır. Özellikle zararlı çevresel atıkların, faydalı kompozit malzemelere 
dönüşümüne yönelik çalışmalar ön plana çıkmaktadır [4-9]. Geopolimer harçlar, geopolimer beton, 
Alkali aktivasyonlu beton, cüruf beton, harç vb. isimlendirmeler ile çimento kullanılmadan yapı 
malzemesi üretimine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Alkaliler kullanılarak yüksek silisyum ve 
alüminyum içeriğine sahip toz haline getirilmiş atıklar ile beton benzeri yapılar üretmek mümkün 
olabilmektedir. Bu çalışma kapsamında sodyum hidroksit, sodyum silikat, YFC ve agrega kullanılarak 
alkali aktivasyonlu cüruf beton (AACB) karışımlar üretilmiştir. Karışım tasarımında 3 farklı 
YFC/Agrega oranına sahip beton örnekler üzerinde fiziksel ve mekanik testler gerçekleştirilmiş olup, 
çevre dostu yüksek dayanımlı çimentosuz cüruf betonların temel mühendislik özellikleri 
araştırılmıştır. 
 
 
2. Materyal ve Metot  
 
Çalışma kapsamında kullanılan ince öğütülmüş yüksek fırın cürufu (İÖYFC), Ereğli Demir Çelik 
Fabrikasının bir atığı olup, Bolu Çimento’nun öğütme tesisinden temin edilmiştir. Özgül yüzey değeri 
yaklaşık 4800 cm2/g olan İÖYFC’nin kimyasal kompozisyonunda SiO2 (% 40,50), CaO (% 34,20), 
AL2O3 (% 15,00), MgO (% 7,29), Fe2O3 (% 1,12), K2O (% 1,09), TiO2 (% 0,98), SO3 (% 0,15) 
bulunmaktadır [8]. Agrega olarak Düzce yöresinden temin edilen en büyük dane çapı 12 mm olan 
kırmataş agrega kullanılmıştır. Su olarak şehir şebeke suyu kullanılmıştır. Karışımda kullanılan alkali 
aktivatörler (NaOH ve Na2SiO3) Kroma klor A.Ş.’den temin edilmiştir. 
Taze AACB karışımların hazırlanmasında kullanılan NaOH bir gün önce, 8, 10 ve 12 molarlık sulu 
çözelti haline getirilmiştir. Sodyum silikat ise firmadan direkt sulu çözelti olarak temin edilmiş olup 
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karışım öncesi NaOH ile belirlenen oranlarda sıvı karışım olarak hazırlanmıştır. Kuru olarak İnce ve 
iri agregalarının mikserde karıştırılmasının ardından İÖYFC ilave dilerek homojen bir karışım 
oluşturulmuştur. Daha sonra alkali çözeltiler karışıma eklenerek taze AACB karışımlar elde edilmiştir. 
Tüm Karışımlarda NaOH/Na2SiO3 oranı sabit tutulmuş olup, 3 farklı YFC/Agrega oranında karışımlar 
üretilmiştir. Üretilen karışımlar fiziksel ve mekanik testler için kalıplara vibrasyon yardımıyla 
yerleştirilerek 30°C, 60°C ve 90°C sabit sıcaklık altında, 24 saat boyunca sıcaklık aktivasyonuna tabi 
tutulmuştur. Sıcaklık aktivasyonu sonrasında 28 gün havada dayanım kazanan numuneler üzerinde 
fiziksel ve mekanik testler gerçekleştirilmiştir.  
 
 
3. Bulgular  
 
3.1. Basınç Dayanımı 
 
Farklı YFC/ Agrega oranı kullanılarak hazırlanan sertleşmiş AACB örnekler üzerinde yapılan basınç 
dayanımı sonuçları Şekil 1’de verilmiştir.  Grafikte belirtilen A, B ve C karışımları sırasıyla 1/2, 1/2,25 
ve 1/2,5 YFC/Agrega oranını temsil etmektedir. Şekil 1 incelendiğinde genel olarak en yüksek basınç 
dayanımı değerlerine 90 °C aktivasyon sıcaklığına tabi tutulan numunelerde ulaşıldığı görülmüştür. 
Ayrıca NaOH molarite artışının dayanıma önemli katkı sağladığı görülmektedir. Ayrıca, karışımda 
agrega oranının artması ile dayanım değerlerinde kayda değer bir artış olduğu tespit edilmiştir. Agrega 
oranının artışı ile büzülmeye yol açan bağlayıcı matrisin etkisinin azalması ile ilişkili olduğu 
düşünülmektedir. Ayrıca geleneksel betonda karşılaşılan büzülme etkisi ile benzerlik gösterdiği 
görülmüştür. 
 
 

 
Şekil 1. Basınç dayanımı değerleri 

 
 

Aktivasyon sıcaklığın artışının tüm karışımlarda önemli bir etkiye sahip olduğu ve dayanım gelişimine 
pozitif katkı sağladığı görülmektedir. Bu sonuç literatür ile paralellik göstermektedir [10]. Öte yandan 
ortam sıcaklığı (30 °C) ile dayanım kazanan örneklerde 47MPa- 71MPa aralığında değişen dayanım 
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değerlerine ulaşılmıştır. En yüksek dayanım değerine (84 MPa) 12 mol NaOH içeriğine sahip 90°C 
aktivasyon sıcaklığı uygulanan ve en yüksek agrega oranına sahip numunelerden elde edilmiştir. En 
düşük dayanım değeri ise YFC/Agrega oranı 1/2 olan ve ortam sıcaklığında dayanım kazanan 
örneklerde görülmüştür. 
 
3.2. Aşınma Dayanımı 
 
Yollar, kaldırımlar, merdivenler kısaca yaya ve araç trafiğinin etkisi altında kalan alanlarda aşınma 
direnci önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.  Şekil 2’ de üç farklı agrega oranına sahip 
karışımların böhme aşınma deneyi sonucunda elde edilen aşınma kayıpları yüzde olarak verilmiştir. 
Grafik incelendiğinde aşınma kayıplarının, basınç dayanımı değerleri ile ters orantılı olarak artış/ 
azalış gösterdiği görülmektedir.  Basınç dayanım sonucu en yüksek değere ulaşan C tipi karışımlarda, 
en düşük aşınma kayıpları (%2,38) gözlemlenmiştir. Genel olarak en yüksek agrega içeriğine sahip 
örneklerde en düşük aşınma kayıpları tespit edilmiştir. Basınç dayanımında olduğu gibi aşınma direnci 
NaOH molaritesi ve sıcaklık aktivasyonunun artışı ile olumlu etkilenmiştir. Bu durum literatür ile 
benzerlik göstermektedir [8]. 
 

 
Şekil 1. Aşınma dayanımı değerleri 

 
 

3.3. Fiziksel Özellikler 
 
Su emme ve görünür yoğunluk değerleri Şekil 3’te verilmiştir. Grafik incelendiğinde genel olarak su 
emme değerlerinin artışı ile yoğunluk değerlerinin ters orantılı olarak değiştiği görülmektedir. 
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Şekil 1. Su emme ve yoğunluk değerleri 

 
En yüksek su emme değeri 10 mol NaOH içeriğine sahip ortam sıcaklığında (30 °C) aktive olan 
karışımlarda gözlemlenmiştir. Ortam sıcaklığında sıcaklık aktivasyonuna bırakılan numunelerde su 
emme değerleri daha yüksek ve değişim aralığı daha fazladır.  Sıcaklık aktivasyonunun artışı ile su 
emme değerleri arasındaki değişimin azaldığı ve su emme yüzdelerinin düştüğü görülmektedir. En 
yüksek yoğunluk değeri, basınç dayanımına benzer şeklide C tipi karışımda, en yüksek aktivasyon 
sıcaklığına ve molarite değerine sahip örnekte ölçülmüştür. 
 
 
4. Tartışma  
 
Küresel ısınmaya sebep olan sera gazı salınımının yaklaşık %7’sinden çimento üretimi sorumlu 
tutulmaktadır. Sürdürülebilir çevre dostu yapı malzemelerinin daha fazla kullanımı ile çimento üretimi 
azaltılabilir. Fakat toplam çimento tüketimi göz önünde bulundurulduğunda, günümüzde alternatif 
yöntemler kullanılarak çimentosuz yapı malzemelerinin üretimi için yeterli düzeyde alt yapı ve 
hammadde bulunmamaktadır. Alkali çözeltiler kullanılarak üretilen sürdürülebilir çevre dostu, yüksek 
dayanım ve durabilite özelliklerine sahip ürünlerin üretimi için daha fazla araştırma yapılmasına 
ihtiyaç vardır. Bu ve benzeri çalışmalar kapsamında elde edilen sonuçlar yeni çalışmalara rehberlik 
ederek literatüre katkı sağlayacaktır. Özellikle YFC/Agrega oranının daha düşük bir değişim 
aralığında çok daha fazla örnek üzerinden değerlendirilmesi ve büzülme için deneysel çalışmaların 
yapılması önerilmektedir. 
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5. Sonuçlar  
 
Sürdürülebilir çevre dostu AACB tasarımları gerçekleştirilmiştir. Sertleşmiş AACB üzerinde basınç 
dayanımı, aşınma dayanımı yoğunluk su emme gibi fiziksel ve mekanik testler gerçekleştirilmiştir. 
Farklı YFC/Agrega karışım özelliklerine sahip örneklerden elde edilen sonuçlar kısaca aşağıda 
özetlenmiştir. 
 
-En yüksek basınç dayanımı değeri 84 MPa olarak gerçekleşmiştir. 
-Sodyum hidroksit çözeltisinin molarite artışının basınç dayanımı üzerinde olumlu katkı sağladığı 
tespit edilmiştir. 
-Aşınma ve basınç dayanımı değerleri arasında lineer bir ilişki olduğu görülmüştür.  
-YFC/Agrega oranındaki değişimin basınç dayanımı ve aşınma dayanımı üzerinde önemli bir etkiye 
sahip olduğu, AACB tasarımında optimum agrega oranının belirlenmesinin fiziksel ve mekanik 
özellikler üzerine çok önemli bir değişken olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
-Çimento kullanılmadan yüksek dayanımlı kompozit beton üretimin mümkün olduğu, çevre dostu 
sürdürülebilir yapı malzemelerinin kullanımının artışı ile CO2 salınımın azaltabilecek alternatif bir 
karışım tasarımı gerçekleştirilmiştir.  
-Yüksek dayanım özellikleri istenen alanlarda, AACB’lar çimentolu kompozitlere alternatif bir ürün 
olarak kullanılabilir. 
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Farklı Aktivatör Tipinin Atık Cam Tozu Esaslı Geopolimer Harçların Üretim 
Özelliklerine Etkisi  

 
The Effect of Different Activator Type on Production Properties of Waste Glass 

Powder Based Geopolymer Mortars 
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Özet : Dünyada nüfus artışı ve tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak aşırı miktarda katı atık oluşmaktadır. Katı 
atıklar arasında önemli bir yere sahip olan cam atıklarının geri dönüştürülmesi, sürdürülebilirlik sağlamak için 
önemli çözümlerden biridir. Bu deneysel çalışmada, %100 atık cam tozu bağlayıcı kullanılarak elde edilen 
geopolimer harçların üretim özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  Bu amaçla, katı sodyum hidroksit, sıvı 
sodyum silikat, sodyum hidroksit-sıvı sodyum silikat karışımı ve toz sodyum metasilikat olmak üzere 4 farklı 
aktivatör ile geopolimer harçlar üretilmiştir. Harçlarda su/atık cam tozu oranı 0,5, kum/ atık cam tozu oranı ise 
3 olarak belirlenmiştir. Taze harçlara yayılma tablası deneyi uygulanmıştır. Üretimden sonra harçlar 90ºC’de 
24 saat ısıl küre tabi tutulmuş ve ısıl kürün tamamlanmasından 7 ve 28 gün sonra eğilme ve basınç dayanımı 
deneyleri yapılmıştır. Deney sonuçları, sıvı sodyum silikat ile üretilen atık cam tozu esaslı harçların diğer 
aktivatörlerle üretilenlere kıyasla daha yüksek dayanım değerlerine sahip olduğunu göstermiştir. En düşük 
dayanım değerleri ise sodyum hidroksit ile üretilen harçlarda elde edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Geopolimer, atık cam tozu, aktivatör, dayanım 
 
 
Abstract: An excessive amount of solid waste is generated in the world due to population growth and 
consumption habits. Recycling glass waste, which has an important place among solid wastes, is one of the 
important solutions to ensure sustainability. This experimental study, it was aimed to determine the production 
properties of geopolymer mortars obtained by using 100% waste glass powder binder. For this purpose, 
geopolymer mortars are produced with 4 different activators: solid sodium hydroxide, liquid sodium silicate, 
liquid sodium silicate- solid sodium hydroxide mixture and powder sodium metasilicate. In the mortars, the 
water/waste glass powder ratio is 0.5, and the sand/waste glass powder ratio is 3. After the production, the flow 
table test was carried out on fresh mortars. The mortars were thermally cured at 90 ° C for 24 hours and flexural 
and compressive strength tests were carried out 7 and 28 days after the completion of the thermal curing. Test 
results showed that waste glass powder-based geopolymer mortars produced with liquid sodium silicate have 
higher strength values than the others. The lowest strength values were obtained in mortars produced with 
sodium hydroxide. 
Keywords: Geopolymer, waste glass powder, activator, strength 
 
 
1. Giriş 
 
Hızlı artan dünya nüfusu ve buna bağlı olarak sanayileşme atık işlemenin çevresel sonuçlarıyla ilgili 
endişeleri gündeme getirmektedir. Artan talepler inşaat sektörü büyümesini zorunlu kılmakta; bununla 
birlikte enerji ve doğal kaynakların tüketimi de ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Günümüzde birçok 
endüstri, ulusal ve uluslararası mevzuatı yerine getirmek için atık bertaraf yönetim sistemlerine yatırım 
yapmaya başlamıştır. Olumsuz çevresel etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak için, 
potansiyel atık malzemelerin geri dönüştürülmesi ve diğer endüstriyel süreçlerde birincil veya ikincil 
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hammadde olarak yeniden kullanılması teşvik edilmektedir [1]. 2002 yılında dünya çapında toplam 
katı atık miktarı yılda 11 milyar ton civarında iken, 2025 ‘de yılda 19 milyar ton olması beklenmektedir 
Katı atık depolama alanlarında biriken atıklar çevreyi tehdit edebilmektedir. Bu nedenle; yapı 
malzemesi olarak kullanımı, katı atıkları daha geniş bir perspektiften değerlendirerek bu sorunlara 
çözüm olma potansiyeline sahiptir [2]. Dünya çapında her yıl önemli miktarda katı atık olarak cam 
atıkları ortaya çıkmaktadır. Silis bakımından zengin atık camların kullanımı küresel ölçekte büyük bir 
atık haline gelmesi sebebiyle alternatif bağlayıcı üretimi için oldukça önemlidir [3]. Son yıllarda, alkali 
aktivasyon teknolojisi, çimentoya alternatif bağlayıcı üretmek için farklı atıkları ve endüstriyel yan 
ürünleri katı öncüler olarak kullanabilen etkili bir araç olarak ortaya çıkmıştır [1].  
 
Literatürde atık cam tozunun çeşitli aktivatörler kullanılarak üretimi ile ilgili çalışmalar bulunmaktadır 
[4, 5, 6].  Genellikle bu çalışmalarda sodyum hidroksit veya sodyum hidroksit-sodyum silikat karışımı 
aktivatörler ve atık cam tozları başka bir atık ile karışım yapılarak kullanılmıştır. Zhang ve Yue [7] 
çalışmalarında sodyum hidroksit ve sodyum silikatı birlikte kullandıkları cüruf tabanlı atık cam tozu 
içeren harçlarda yaklaşık 68 MPa basınç dayanımına ulaşmışlardır.   Vafaei ve Allahverdi, cam tozu 
tabanlı geopolimer harçlara kalsiyum alüminat çimentosu etkisini araştırmışlardır. Sodyum hidroksit 
ve sodyum silikat karışımından oluşan aktivatör çözeltisi ile yaklaşık 87 MPa basınç dayanımı 
değerine ulaşmışlardır [6].  Pascual vd. sodyum hidroksit çözeltisi ile cam tozu tabanlı metakaolin 
içeren harçlarda 30 MPa basınç dayanımına ulaşmışlardır [8]. Redden ve Neithalath, cam tozu ve 
uçucu kül karışımlarını kullanarak jeopolimer harçlar üretmiştir. 8 M NaOH çözeltisi ile sentezlenen 
%50 uçucu kül ve %50 cam tozu içeren karışımlarda 35 MPa basınç dayanım değeri elde etmişlerdir 
[9]. 
 
Literatür incelendiğinde farklı aktivatörlerin atık cam tozuna etkisini tek araştırma üzerinde ortaya 
koyan çalışmalar kısıtlıdır. Bu çalışmada katı sodyum hidroksit, sıvı sodyum silikat, katı sodyum 
hidroksit- sıvı sodyum silikat karışımı ve toz sodyum metasilikat 4 farklı aktivatör olarak kullanılarak 
atık cam tozu esaslı geopolimer harçların üretim ve dayanım özellikleri incelenmiştir. 
 
2. Materyal ve Metot  
 
Aktivatör olarak pul şeklinde sodyum hidroksit (NH), ince toz şeklinde sodyum metasilikat (MS) ve 
sodyum silikat (NS) sıvı olarak temin edilmiştir. Kullanılan sıvı sodyum silikatın kimyasal bileşeni 
%61,1 H2O, %25,9 SiO2, %13,0 Na2O’dan oluşmaktadır. NaOH ise %98 saflıkta pul şeklindedir. Sıvı 
sodyum silikat içerisinde yer alan su karışımın su oranından düşülerek ilave su hesaplanmıştır. Sıvı 
sodyum silikat bulunan sodyum hidroksit-sodyum silikat karışımı çözeltide MS (SiO2/Na2O) modülü 
0,5’tir. Sodyum metasilikat beyaz toz (anhydrous) şeklindedir. Karışımlarda bağlayıcı olarak 
kullanılan atık cam tozu 50 mikron altında beyaz renkli ve kimyasal içeriği Tablo 1’de sunulmuştur. 
Harç karışımlarında şebeke suyu ve özgül ağırlığı 2,68, su emme oranı %1,97 olan 4 mm elek altında 
yer alan dere kumu kullanılmıştır.  

Tablo 1. Cam tozunun özellikleri 
SiO2 (%) Na2O (%) CaO (%) MgO (%) Al2O3 (%) Fe2O3 (%) K. K. (%) Yoğ. (g/cm³) 

69,4 12,3 8,3 4,3 1,1 0,5 16,2 2,58 
 
Deneysel çalışmada aktivatörler; sodyum metasilikat MS ile, sıvı sodyum silikat NS ile, sıvı sodyum 
silikat-sodyum hidroksit karışımı NSH ve sodyum hidroksit NH ile kısaltma olarak gösterilmiştir. 
Farklı aktivatörler ile %100 cam tozu ile 4 karışım hazırlanmıştır. Karışım oranları 3 gözlü 40×40×160 
mm prizmatik harç kalıpları için Tablo 2’de sunulmuştur. Sıvı sodyum silikat ile üretilen NS ve NSH 
tipi karışımlarda sıvı sodyum silikat içinde bulunan su miktarı karışım suyundan düşülerek sabit 
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su/bağlayıcı oranı korunmuştur. 
 

Tablo 2. Harç karışımı malzeme miktarları, g 
Aktivatör Karışım 

kodu 
Cam 
Tozu Kum Su Sodyum 

Hidroksit 
Sodyum 
Silikat 

Sodyum 
Metasilikat 

Sodyum Hidroksit 6NH 450 1350 225 47 - - 
8NH 450 1350 225 63 - - 

Sodyum Silikat 6NS 450 1350 142 - 137 - 
8NS 450 1350 114 - 182 - 

Sodyum Silikat-
Sodyum Hidroksit 

6NSH 450 1350 182 35 71 - 
8NSH 450 1350 168 47 94 - 

Sodyum 
Metasilikat 

6MS 450 1350 225 - - 72 
8MS 450 1350 225 - - 96 

 
Tüm harç karışımlarında su/atık cam tozu oranı 0,50, kum/atık cam tozu oranı ise 3 olarak 
belirlenmiştir. Her aktivatör için  %6 ve %8 Na oranında iki farklı karışım belirlenmiştir. Cam tozu ve 
farklı aktivatör çözeltileri Hobart mikserine yerleştirilmiş, kum daha sonra TS EN 196-1 [10] 
standardında olduğu gibi 30 saniyede dökülmüştür. Ardından yüksek hızda 30 saniye daha karıştırma 
devam etmiştir. Bu aşama tamamlanınca mikser durdurulup birinci 30 saniyelik kısımda kabın 
kenarlarına yapışan harç toplanmış ve dinlenmesi için toplam 90 saniye olacak şekilde beklenmiştir. 
Bu dinlenme süresi sonunda 60 saniye daha yüksek hızda mikser karıştırma yaparak işlem 
tamamlanmıştır. Hobart mikserinde elde edilen taze harçlara TS EN 1015-3[11] standardına göre 
yayılma tablası deneyi uygulanmıştır. Daha sonra karışımlar 40×40×160 mm boyutlarında 3 gözlü 
harç kalıplarına iki aşamada yerleştirilmiştir. Harç kalıplarına dökülen karışımlar üretildikten hemen 
sonra kalıplarıyla birlikte 24 saat 90°C sıcaklıktaki etüvde kür edilmiştir. Kür süresi tamamlanan 
numunelere TS EN 1015-11 [12]  standardına göre 7 ve 28 günlük eğilme ve basınç dayanımı deneyleri 
gerçekleştirilmiştir. Her bir deneysel sonuç 3 numuneden elde edilen değerlerin ortalaması alınarak 
belirlenmiştir. Üretilen numunelere uygulanan deneylere ait görseller Şekil 1’de verilmiştir. 
 

  
Şekil 1. Yayılma çapı, eğilme ve basınç dayanımı deneyleri 

  
3. Bulgular 
 
3.1. Yayılma çapı 
 
Taze harçlara yayılma tablası deneyi uygulanmış ve sonuçlar Şekil 2’de verilmiştir. Farklı aktivatörler 
ile üretilen cam tozu esaslı geopolimer harçlarda en yüksek yayılma çapı değerine sodyum silikatin 
tek başına kullanıldığı 8NS gurubu harçlarda 193 mm olarak elde edilmiştir. Sodyum hidroksitin ve 
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sodyum metasilikatin %8 Na oranında kullanıldığı 8NH ve 8MS harçlarda yayılma çapları sırasıyla 
172 ve 170 mm ile sodyum silikat ile üretilen 8NSH harçlara yaklaşık 20 mm yakın değerlere sahiptir. 
En düşük yayılma çapı değerine ise yaklaşık 132 ve 135 mm ile %6 ve 8 Na oranında üretilen sodyum 
silikat sodyum hidroksit karışımı NSH grubu harçlardadır. Genel olarak bireysel aktivatör kullanımı 
daha iyi yayılma çapına sahip iken sodyum silikat-sodyum hidroksit karışımı erken priz alma 
problemlerinin de oluşmasıyla daha düşük yayılma çapı değerlerine sahiptir.  

 

 
Şekil 2. Geopolimer harçların yayılma çapları 

 
3.2. Eğilme dayanımı  

 
Çalışmada üretilen 7 ve 28 günlük sertleşmiş numunelere eğilme dayanımı deneyi uygulanmış ve 
sonuçlar Şekil 3’te verilmiştir. 7 ve 28 günlük en düşük eğilme dayanımına 6NH grubu %6 Na 
oranında sodyum hidroksit ile üretilen harçlardan elde edilmiştir. Sırasıyla 7 ve 28 günlük eğilme 
dayanımı 2,1 ve 2,8 MPa’dır. En yüksek eğilme dayanımına % 8 Na oranında 8MS grubu harçlarda 7 
ve 28 günlük sırasıyla 6,1 ve 6,2 MPa olarak belirlenmiştir. Sodyum silikat-sodyum hidroksit karışımı 
6NSH ve 8 NSH grubu harçlarda Na oranının %6 dan %8’e artışı eğilme dayanımlarında etkili bir 
değişime yol açmamıştır. 6NSH ve 8NSH grubu harçların 28 günlük basınç dayanımları sırasıyla 5,1 
ve 5,3 MPa’dır. Sodyum silikat ve sodyum metasilikat eğilme dayanımını olumlu etkilemiş sodyum 
hidroksitin tek başına kullanıldığı harçlara göre daha yüksek eğilme dayanımına ulaşılmıştır. Ancak 
tüm harç gruplarında 7 ve 28 günlük eğilme dayanımları arasında büyük fark bulunmamaktadır. 
 

 
Şekil 3. Geopolimer harçların eğilme dayanımları 
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3.3. Basınç dayanımı  
 
Cam tozu esaslı geopolimer harçların basınç dayanımı sonuçları Şekil 4’te verilmiştir. 7 ve 28 günlük 
en yüksek basınç dayanımı 8NS grubu sodyum silikat ile üretilen harçlarda 30,1 ve 31,3 MPa’dır. 28 
Günlük %8 Na oranında üretilen harçların basınç dayanımı sodyum hidroksit (8NH) ile 26,9 MPa, 
sodyum silikat-sodyum hidroksit (8NSH) karışımı ile 27,8 MPa ve sodyum metasilikat (8MS) ile 28,5 
MPa’dır. En yüksek 28 günlük dayanım veren 8NS grubu, en yakın basınç dayanımı değerine sahip 
8MS den %10 daha yüksektir. Genel olarak 8NH, 8NSH ve 8MS grubu harçların basınç dayanımları 
7 ve 28 günlük basınç dayanımları birbirine yakın (±2 MPa) değerdedir. Harçların kendi içinde %6Na 
oranından %8 Na oranına geçişte en fazla dayanım farkı NS tipi sıvı sodyum silikat ile üretilen 
harçlardan elde edilmiştir. 6NS grubu harçların 28 günlük basınç dayanımı 22 MPa iken 8NS grubu 
harçta bu değer 31,3 MPa’a ulaşmıştır. 
 

 
Şekil 4. Geopolimer harçların basınç dayanımları 

 
4. Tartışma 
 
Farklı aktivatörler kullanılarak üretilen cam tozu esaslı geopolimer harçların yayılma çapı, eğilme 
dayanımı ve basınç dayanımı açısından değerlendirildiğinde tüm aktivatörler uygun üretim ve 
dayanım özelliklerine sahiptir. Ancak deneyler ayrı değerlendirildiğinde yayılma çapı ve basınç 
dayanımı için sodyum silikat ile üretilen 8NS grubu harçlar ön plana çıkarken eğilme dayanımı 
açısından metasilikat ile üretilen 8MS grubu harçlar ön plana çıkmaktadır. 7 ve 28 günlük basınç 
dayanımı açısından ise NS, NSH ve MS grubu harçlar atık cam tozu ile geopolimer harcı için daha 
uygundur. Fakat yayılma çapı NSH tipi harçlarda düşük çıkmaktadır. Bunun temel sebebi sodyum 
hidroksit ile sodyum silikatin bir arada kullanımında çabuk katılaşma gibi olumsuz bir özellik 
göstermesidir. Bu deneysel çalışmada, Ay ve Atabey’in [13] elde ettikleri sonuçlar göz önüne alınarak 
NSH tipi harç karışımlarda sıvı sodyum silikatin sodyum hidroksite ağırlıkça oranı 2 olarak 
kullanılmıştır. Farklı oranların denenmesi yayılma çapı problemlerine çözüm arayışı için mümkün 
olabilir ancak yine aynı çalışmada sodyum silikatin ağırlıkça sodyum hidroksite oranı 1- 1,5 - 2,5 ve 
3 oranlarının dayanım açısından olumsuz özellikleri vurgulanmaktadır. NH grubu sodyum hidroksit 
ile üretilen harçlar diğer 3 aktivatöre göre belirgin oranda dayanım düşüklüğüne sahiptir. Redden ve 
Neithalath [9] çalışmalarında cam tozunun sodyum hidroksit ile aktifleştirilmesi sonucu N-A-S-H ve 
sodyum silikat jeli oluştuğunu ifade etmiştir. N-A-S-H jeli oluşması için cam tozunda Al miktarının 
çok düşük olması sodyum hidroksitin yüksek dayanım vermemesinin sebebi olarak ifade edilmektedir. 
Sodyum silikat veya sodyum metasilikat kullanılarak üretilen harçlarda dayanım artışının sebebi 
olarak Vafaei ve Allahverdi [6] çalışmalarında yüksek alkali ortamın geopolimerizasyon sürecinde 
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önemli role sahip olduğunu belirtmişlerdir.  Daha yüksek alkali konsantrasyonlarında, silika ve 
alüminanın çözünme hızı artar, bu da daha fazla N–A–S–H jel oluşumuna ve dolayısıyla daha yüksek 
geopolimer mukavemetine yol açmaktadır.  
 
5. Sonuçlar 
 

• Atık cam tozu için sodyum silikat veya sodyum metasilikat içeren aktivatörler sabit karışım 
oranlarında daha etkin üretim ve dayanım özelliklerine sahiptir.  

• Sodyum hidroksit tek başına kullanılması diğer aktivatörlere kıyasla daha düşük dayanım 
değerleri vermektedir. 

• Sodyum hidroksitin sodyum silikat ile karışım şeklinde kullanılması dayanımı olumlu 
etkilemektedir ancak erken katılaşmadan dolayı yayılma çapını düşürmektedir. 

• En yüksek yayılma çapı ve basınç dayanımı NS tipi harçlarda (8NS), en yüksek eğilme dayanımı 
MS tipi harçlarda (8MS) edilmiştir. 

• Eğilme dayanımı yüksek geopolimer harç üretimi için sodyum metasilikat kullanımı uygundur.  
• Atık cam tozu esaslı geopolimer harçlar dayanımlarını üretimden hemen sonra almakta 7 günden 

28 güne bekleme süresinin artması önemli derecede etki etmemektedir. 
• Aktivatörlerin bireysel olarak farklı Na oranları ve su/bağlayıcı oranlarında, birlikte 

kullanımında ise ağırlıkça farklı oranlarda karışımları ile atık cam tozu esaslı geopolimerlerin 
fiziksel ve mekanik özelliklerine etkisinin araştırılması önerilir.  
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Özet : Bu çalışmada, taşkın olaylarının meteorolojik ve çevresel olaylar sonucunda veya insan kaynaklı olarak 

gerçekleşme nedenleri, taşkın riski taşıyan alanlarda planlama faaliyetleri kapsamında risk analizlerinin 

yapılması ve taşkınların kontrol altına alınarak zararlarının önlenmesi amacıyla üretilen mühendislik 

çözümlerinde Coğrafi Bilgi Sistemi tekniğinin sağladığı karar desteği anlatılmaktadır. Yapısal ve yapısal 

olmayan önlemler bir literatür taraması ile sunulmaktadır. Çalışma kapsamında ayrıca, taşkınlar esnasında 

zararların tespiti için bilgi teknolojilerinin kullanımı ile sağlanan faydalar irdelenmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Taşkın kontrol, coğrafi bilgi sistemi, bilgi teknolojileri  

 

 

Abstract : In this study, meteorological and environmental conditions or human-induced reasons for flood 

events, flood risk analysis within the scope of planning activities and decision support by using Geographic 

Information System technique in engineering solutions produced in order to prevent damages by controlling 

floods are explained. Structural and non-structural measures are presented with a literature review. In the scope 

of the study, the benefits provided by using information technologies for determination of damages during 

floods are also examined. 

 

Key Words: Flood control, geographic information system,  information technologies 

 

 

1. Giriş 

 

Yeryüzündeki küresel ısınma ve iklim değişikliğinin neden olduğu olaylar arasında kuraklık (Chen 

Huo-Po vd., 2013; Topçu, 2021) ve taşkın olayları (Allamano vd., 2009; Ali vd, 2019; Cortès vd., 

2019) gösterilmektedir. Taşkın olaylarında drenaj havzalarının topografik yapısı ve akarsu ağı 

karakteristikleri taşkın olaylarının şiddetini etkilemekte, aşırı yağışlar veya kar erimeleri sonucu 

akarsu yatağından taşan sular canlılara ve çevre arazilere zarar vermektedir. Taşkın olaylarının 

önlenmesi ve zararlarının en aza indirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar arasında, taşkın öncesinde 

risk yönetim ve planlama çalışmalarının gerçekleştirilmesi, taşkın tesislerinin inşaatının tamamlanarak 

işletmeye alınması, taşkın sırasında afet yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, taşkınlardan sonra ise 

zarar tespiti ve olumsuz sonuçların en kısa sürede iyileştirilmesi çalışmaları yer almaktadır.  

 

Taşkın kontrol faaliyetleri, yapısal önlemler içeren mühendislik hizmetleri olarak, büyük su işleri 

kapsamında barajların inşa edilmesini, küçük su işleri kapsamında ise dere ıslahı çalışmalarını ve tersip 
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bendi, mahmuz gibi tesislerin inşa edilmesini kapsamaktadır. Su ve toprak kaynaklarının korunması 

ve yönetiminde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla, taşkınların neden olduğu heyelan ve erozyon 

olayları da taşkın kontrol faaliyetleri ile birlikte ele alınmaktadır. Taşkın tedbirlerinin havza bazlı 

değerlendirilmesi, üst havza ve alt havzada işletmeye alınan su yapılarının ve tesislerin proje 

kriterlerinin tespitinde önem taşımaktadır.  

 

Taşkın olaylarının neden olduğu kayıpların azaltılması için, yapısal taşkın kontrol tedbirlerinin yanı 

sıra taşkın tehlike haritalarının hazırlanması, taşkın erken uyarı sistemlerinin kurulması, taşkın 

bilincinin oluşturulması gibi yapısal olmayan taşkın kontrol önlemleri de bulunmaktadır; taşkın 

kontrol çalışmaları, taşkın tesislerinin inşa edilmesinin yanı sıra, taşkınlara karşı gerekli önlemler 

alınması amacıyla farkındalığın artırılması konularını da kapsamaktadır (Anılan vd., 2021). Taşkın 

risk haritaları, taşkın olaylarının insan sağlığı, çevresel ve ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerinin 

incelenebilmesi için hazırlanmaktadır. Taşkın tehlike haritaları ise taşkınların yayılım durumu, taşkın 

derinlik ve su hızı haritalarını kapsamaktadır; bu haritalar taşkın gerçekleşmeden önce ve taşkın 

esnasında yapılan değerlendirmelerde ve müdahalelerde kullanılmaktadır (Akçalı vd., 2018). Taşkın 

erken uyarı sistemleri ise taşkın olaylarını uydu ve radar verileri, akım ve meteorolojik gözlem 

istasyonlarında alınan verilerin analizi ile taşkın olaylarını önceden haber veren sistemlerdir (Akçalı 

vd., 2018).  

 

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), günümüzde çeşitli sektörlerde olduğu gibi su kaynakları yönetimi 

faaliyetlerinde nehir havzalarının ve alt havzaların belirlenmesi, su kalitesi haritalarının hazırlanması, 

taşkın senaryoları ile taşkın yayılım haritalarının hazırlanması, hidrolojik analizler gibi çalışmalarda 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Afet yönetiminde can ve mal kayıplarının önlenebilmesi için hızlı 

müdahale gerektiren durumlarda CBS uygulamaları ile karar verme sürecinde güncel veriye hızlı 

erişim olanağı sağlanmaktadır. Coğrafi referanslı verinin depolanarak tematik haritaların üretilmesi, 

konumsal sorgulama ve coğrafi analiz yetenekleri, günümüzde CBS’nin kurumsal uygulamalarda 

tercih edilme nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Bu çalışmanın amacı taşkın risk analizlerinin gerçekleştirilmesinde ve taşkın kontrol çalışmalarında 

CBS tekniğinin kullanımı ile karar vericilere sağlanan karar desteğinin öneminin sunulmasıdır. 

 

 

2. Literatür Taraması 

 

Taşkın yönetim çalışmalarında, tarihi taşkın olayları ve taşkın tesislerinin tarihsel gelişimi dikkate 

alınarak developman sürecinin irdelenmesi, tedbirlerin havza ve alt havza ölçekli geliştirilmesi önem 

taşımaktadır. Bu kapsamda tesislere ait proje performansları değerlendirilerek, su ve toprak 

kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi kapsamında, ihtiyaç görülmesi durumunda, proje revizyonları 

geliştirilmektedir.  

 

Taşkın kontrol çalışmalarında taşkın riskinin azaltılması amacıyla yürütülen yukarı havza ıslah 

önlemleri büyük öneme sahiptir. Çelik vd. (2017) tarafından yapılan çalışmada, dere yataklarına gelen 

iri malzemelerin yukarı havzalarda tuzaklanması suretiyle mansapta taşkın riskinin azaltılması 

amacıyla uygulamaya alınan süzücü tersip bentlerinin ülkemizdeki örnekleri ile planlama-proje 

kriterleri klasik tersip bentleri ile karşılaştırmalı olarak verilmektedir. Erozyon ve sediment kontrolü 

amacıyla yukarı havzalarda geliştirilen tedbirler ile taşkın zararlarının azaltılması mümkün olmakta 

ve mansapta yer alan taşkın tesislerinde devamlılık sağlanmaktadır (Dinçsoy ve Keskin, 2010).  
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Yerleşimlerin ve arazilerin taşkın zararlarından korunması amacıyla tamamlanan taşkın koruma 

tesislerine ait örnek uygulamalar Şekil 1’de verilmektedir. 

 

 
 

Şekil 1. Taşkın koruma tesislerine ait örnek uygulamalar (DSİ, 2021) 

 

 

Uçar ve Gürer (2010) tarafından yapılan çalışmada, Trabzon Değirmendere Havzasında Maçka İlçesi 

örneği ile taşkın analizlerinin yapılmasında ve taşkın risk haritalarının hazırlanmasında CBS yöntemi 

kullanılmıştır. Turan vd. (2016), Rize, Giresun ve Trabzon illerinde meydana gelebilecek taşkınlar 

için, çalışmaları kapsamında belirlenen derelerde taşkın yayılım alanlarını 1 ve 2 boyutlu modeller 

aracılığıyla analiz ederek, taşkın tehlike haritalarını hazırlamışlardır; çalışmaları sonucunda, seçilen 

proje alanlarında taşkın tehlike zonları ile taşkın su derinlikleri belirlenmiştir.  

 

Taşkın olayları, gerçekleşme süreleri ve gerçekleşme bölgeleri açısından, ani oluşan taşkınlar, nehir 

taşkınları (Narendra vd., 2017; Sunilkumar ve Vargheese, 2017), şehir taşkınları (Gokhale vd., 2010; 

Dammalage ve Jayasinghe, 2019), kıyı taşkınları (Eldho ve Kulkarni, 2014) gibi çeşitli şekillerde 

sınıflandırılmaktadır.  
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Şekil 2. Mersin İli Silifke İlçesi Mart 2004 Göksu Nehri taşkını (DSİ, 2008; DSİ, 2010) 

 

 

Günümüzde kurumsal uygulamalarda geleneksel yöntemlerin yanı sıra yeni teknolojilerin kullanımı 

artmaktadır. Bu kapsamda, CBS tekniği mühendislik planlamalarında ve izleme faaliyetlerinin 

değerlendirilmesinde etkin olarak kullanılan bir tekniktir. Taşkın risk alanlarının, taşkın yayılımının 

gerçekleştiği sahaların, taşkından zarar gören yerleşimlerin ve bölgelerin alansal olarak irdelenmesi 

ile gerekli tedbirlerin alınması kapsamında taşkın yönetim çalışmaları CBS analizleri ve sayısal 

modelleri ile desteklenmektedir. Bilgisayar destekli ve coğrafi referanslı uygulamalar herhangi bir 

değişkene ait ölçümlerin tarihsel ve alansal değişimlerinin haritalanmasına olanak sağlamaktadır.  

 

Literatürde CBS teknolojisinin çeşitli araştırmalarda, taşkın kontrol yapılarının performans 

değerlendirmesinde (Tunas ve Maadji, 2018), taşkın tehlike ve taşkın risk haritalarının 

hazırlanmasında (Klemešová vd. 2014; Sisir ve Balan, 2014; Behanzin vd., 2015; Wondim, 2016) 

kullanıldığı görülmektedir. Taşkın etkilerinin değerlendirilmesinde bilgisayar destekli tasarım 

(Computer Aided Design, CAD) formatındaki coğrafi verilerin CBS ortamına entegrasyonu ile 

üretilen sayısal arazi modelleri de kullanılmaktadır. Çin’de Hanjiang Nehri bölgesinde CAD 

formatındaki topografik haritalar kullanılarak CBS ortamında Gaobei rezervuar alanı etrafında taşkın 

yayılımı analiz edilmiştir (Li vd., 2018). Keskin ve Darama (2010) tarafından yapılan çalışmada, 

Muğla İli’nde yer alan Dalaman ovasında, hidrolik modelleme için HEC-RAS, ve CBS bütünleşmesi 

için HEC-GeoRAS programları kullanılarak taşkın yayılım alanı haritası hazırlanmış, çalışma sahası 

için taşkın riski değerlendirilerek, taşkın kaynaklı kayıpların azaltılması amacıyla erken uyarı sistemi 

önerilmiştir.  

 

Taşkın tehlike alanlarının belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar, hidrolojik çalışmalar, arazi ve 

harita çalışmaları ve hidrolik modelleme aşamalarından oluşmaktadır. Taşkın riski bulunan 

akarsularda DSİ tarafından hidrodinamik modeller ile su derinliğine ve su hızına bağlı olarak taşkın 

tehlike haritaları hazırlanmaktadır (Kağnıcıoğlu, 2018). Şekil 3’de Mersin-Tarsus-Berdan Nehri taşkın 

yayılım ve taşkın tehlike haritaları (Kağnıcıoğlu, 2018) görülmektedir. Artvin ve Rize illerinde 5 adet 

dere havzasında uygulanması planlanan taşkın erken uyarı sistemi projesi ile atmosferik model, 

hidrolojik model ve hidrolik modeller aracılığıyla taşkın yayılım ve taşkın tehlike haritalarının 

hazırlanması amaçlanmıştır (Selek ve Deniz, 2017). Sözkonusu çalışma kapsamında hazırlanan taşkın 

tehlike alanı haritası örneği Şekil 4 (Selek ve Deniz, 2017)’de verilmektedir. 

 

Devlet Su İşleri (DSİ) taşkın yönetim çalışmaları kapsamında TAMBİS (Taşkın Arıza ve Müdahale 

Bilgi Sistemi) projesi geliştirilmiştir; bu proje kapsamında taşkın olayları, taşkın kontrol tesisleri, 
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taşkın tehlike haritaları ve akarsu yataklarına müdahaleler gibi bilgilerin toplanması ve kolay erişimi 

amaçlanmıştır (Selek ve Deniz, 2017). 

 

 

 
 

Şekil 3. Mersin-Tarsus-Berdan Nehri taşkın yayılım ve taşkın tehlike haritaları (Kağnıcıoğlu, 2018). 

 

 

 
 

Şekil 4. Tahiroğlu Deresi Q500 Taşkın Tehlike Alanları (Selek ve Deniz, 2017). 

 

 

3. Sonuçlar 

 

Taşkın tesislerine ait bilgilerin, topografik ve hidrolojik verilerle CBS ortamına aktarılması sayısal 

analizlerin ve tematik haritaların oluşturulmasına imkan sağlamaktadır. Sayısal modellerin 

oluşturulması ve analizi, planlama hizmetleri kapsamında alternatif senaryoların üretilmesi gibi 

mühendislik çözümlerinde işgücü, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. 
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Özet Su canlı yaşamının devamının sağlanabilmesi için zorunlu olan doğal kaynakların başında gelmektedir. 

Bu nedenle su kaynaklarının yönetimi, su talebinin karşılanması, tarım ve endüstri faaliyetleri, sel ve kuraklık 

gibi doğal afetlerin engellenmesi, bu afetlere karşı önlem alınması gibi durumlar oldukça önemlidir. Nehir 

akımı tahmini  de bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için araştırılmaya ve geliştirilmeye ihtiyaç duyan bir 

konu haline gelmiştir. Ancak nehir akımı için tek bir yöntem mevcut değildir, bu nedenle de daha iyi sonucun 

elde edilebilmesi için sürekli olarak yeni yöntemler geliştirilmekte veya mevcut yöntemler geliştirilmektedir. Bu 

çalışmada da Dicle Havzasında yer alan üç istasyona ait akım verileri için öncelikle oto-korelasyon durumu 

incelenmiş sonrasında da zayıf tahmin modellerinin bir araya gelmesi ile güçlü karar ağalarının oluşturulduğu 

Gradient Boosting algoritması (Gradient Boosting Machine- GBM) ve GBM algoritmasının çeşitli 

düzenlemeler ile optimize edilmiş hali olan Extreme Gradient Boosting (XGBoost) algoritmaları kıyaslanmıştır. 

Ayrıca XGBoost ve GBM algoritmalarının hiperparametreleri optimize edilerek hem aşırı öğrenme (overfitting) 

sorununu ortadan kaldırmaya hem de en iyi sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.  Model performaslarının 

değerlendirilmesi için ise en sık kullanılan ve doğruluğu test edilmiş olan metrikler olan  RMSE (Root Mean 

Square Error), MAE (Mean Absolute Error) ve korelasyon katsayısı R kullanılmıştır. Bu metriklerin hepsi 

model performansı için eşit düzeyde anlamlılık ifade ettiği için rank analizi yapılarak en iyi model yapısının ve 

veri kombinasyonun bulunması amaçlanmıştır.  Yapılan çalışma sonucunda her iki algoritmanın da nehir akımı 

modellemesi için yeterli olduğu ancak XGBoost modelinin daha iyi performans gösterdiği sonucuna 

ulaşılmıştır.  
 

Anahtar Kelimeler: Nehir Akımı Tahmini; Yapay Zeka Teknikleri; XGBoost; GBM 

 

 

Abstract  Water is one of the natural resources necessary for the continuation of life. For this reason, it is 

very important to manage water resources, meet water demand, agricultural and industrial activities, prevent 

natural disasters such as floods and droughts, and take precautions against these disasters. River flow 

estimation has also become a subject that needs research and development to carry out these activities. 

However, there is no single method for river flow, so new methods are constantly being developed or existing 

methods are being improved to achieve better results. In this study, firstly, the auto-correlation status was 

examined for the flow data of three stations in the Tigris Basin, and then the Gradient Boosting algorithm 

(GBM), in which strong decision networks were created by the combination of weak prediction models, and the 

GBM algorithm was optimized with various arrangements. Extreme Gradient Boosting (XGBoost) algorithms 

are compared. In addition, by optimizing the hyperparameters of XGBoost and GBM algorithms, it has been 

tried to both eliminate the overfitting problem and achieve the best result. For the evaluation of model 

performances, RMSE (Root Mean Square Error), MAE (Mean Absolute Error) and correlation coefficient R, 
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which are the most frequently used and tested accuracy metrics, were used. Since all of these metrics are equally 

significant for model performance, it is aimed to find the best model structure and data combination by 

performing rank analysis. As a result of the study, it was concluded that both algorithms are sufficient for river 

flow modeling, but the XGBoost model performs better. 

 

Keywords: GBM: River Flow Forecasting; Soft Computing Techniques; XGBoost; GBM 

 

1. Giriş  

 

Yaşamın ana unsuru olan su ihtiyacı; her gün artan nüfus ve artan ekonomik faaliyetler gibi sebeplerle 

sürekli olarak artsa da mevcut su kaynakları sürekli olarak azalmaktadır. Bu durum su kaynaklarının 

yönetiminin ve verimli kullanılmasının büyük öneme sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca su 

kaynaklarının etkin yönetimi; sel ve kuraklık gibi doğal afetleri engelleyici etkide bulunduğundan hem 

maddi açıdan hem de canlı yaşamının devamlılığı için araştırılması gereken önemli bir konu olarak 

literatürde yer almaktadır. Bu durumda nehir akımı modellemesi de büyük önem arz etmekte; su 

kaynaklarının yönetimi için modelleme ve tahmin işlemlerinin yapılması zorunlu hale gelmektedir.  

Literatürde modelleme ve tahmin için çok sayıda yöntem olup bu yöntemler tek bir yöntem olarak 

birleştirilememiştir. Bu nedenle sürekli yeni modeller oluşturulmakta veya mevcut modeller 

geliştirilerek daha iyi sonuçlar almaya ve gerçeğe daha yakın tahminler yapılmaya çalışılmaktadır.  

 

Literatürdeki  yaygın yöntemlerle yapılan çalışmalara bakıldığında; (Zhou, Guo, & Chang, 2019) 

çalışmada Genetic Algorithm (GA) - Least Square Estimator (GL) ve uyarlanabilir şekilde geliştirilmiş 

ANFIS; R(ANFIS) ve R-ANFIS(GL) şeklinde nehir akımı modellemesi için kullanılmıştır. Çalışmada 

R-ANFIS(GL) modelinin daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. (Yaseen, Sulaiman, Deo, & Chau, 2019)  

ise ELM modelinin geliştirilerek EELM şeklinde SVM ile kıyaslandığı çalışmada geliştirilmiş ELM 

modelinin çok daha üstün özelliklere sahip olduğu görülmüştür. (Yaseen, ve diğerleri, 2020) çalışmada 

saatlik nehir akımı modellemesi için ENN, Multivariate adaptive regression splines (MARS), 

Minimax Probability Machine Regression (MPMR), Relevance Vector Machine (RVM) yöntemleri 

kullanılan çalışmada, ENN ilk defa nehir akımı için önerilmiş ve diğer modellerden daha üstün olduğu 

görülmüştür.  
 

Bu çalışmada  kullanılan yöntemlerden XGBoost ve GBM algoritmaları diğer yöntemlere nazaran 

daha yeni bir algoritma olmasından dolayı  akım modellemesi için kullanılan yaygın yöntemlerden 

biri değildir. Literatürde yer alan nadir çalışmalara bakıldığında; (Ni ve ark.,2020) nehir akışı tahmini 

için Gaussian mixture model (GMM) ve XGBoost algoritmalarını birleştirerek  hibrit bir GMM-

XGBoost modeli oluşturulmuştur. Tahmin modellerini karşılaştırmak için yaygın yöntemlerden 

Support Vector Regression (SVM) kullanılan çalışmada hibrit modelin çok daha iyi sonuç verdiği 

görülmüştür. (Tyralis ve ark., 2021) günlük nehir akımı verileri ile yapılan çalışmada XGBoost 

algoritmasının da dahil olduğu çok sayıda yapay zeka tekniği  kıyaslanmış ve XGBoost algoritmasının 

daha iyi sonuç verdiği görülmüştür.  (Yu ve ark., 2020) ise Fourier dönüşümünü (FT)  SVM ve 

XGBoost yöntemleri ile birleştirilmiştir. Çalışmada yöntemlerin akım tahmini ve modellemesi çin 

uygun algoritmalara sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 
Bu çalışmada da Dicle Havzasında yer alan üç akım gözlem istasyonuna ait günlük  nehir akımı verileri 

kullanılarak tahmin ve modelleme yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak akım 

verilerinin oto-korelasyonu incelenmiş ve en iyi veri kombinasyonları oluşturularak XGBoost ve 

GBM modelleri hiper-parametre optimizasyonu yapılarak uygulanmış ve kullanımı yaygın olmayan 

bu yeni yöntemlerin nehir akımı tahmini için kullanımlarının uygunluğunun değerlendirilmesi 

hedeflenmiştir.   
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2. Materyal ve Metot  

 

2.1. Oto-korelasyon 

 

Regresyon analizi, makine öğrenmesi yöntemleri  ve yapay zeka teknikleri uygulanmadan önce veri 

setleri istatistiki açıdan incelenerek veri setleri arasında pozitif yönde bir ilişki olup olmadığı 

saptanmalıdır. Bu nedenle hata teriminin birbirini izleyen değerleri arasındaki ilişkiyi saptamak için 

verilerin oto-korelasyonuna bakılarak ilişki oranı en yüksek veri kombinasyonlarının oluşturulması 

model sonuçlarının daha iyi olmasını sağlamak açısından önemlidir. Matematiksel  olarak 

otokorelasyon olmaması demek, i ve j zaman noktalarindaki rassal u hatalarinin arasındaki 

kovaryansin 0'a esit olmasi analamına gelmekte ve Denklem (1)’de verildiği gibi ifade edilmektedir.  

 

𝐾𝑜𝑣(𝑢𝑖𝑢𝑗) = 𝐸[𝑢𝑖 − 𝐸(𝑢𝑖)][ 𝑢𝑗 − 𝐸(𝑢𝑗)]=E(𝑢𝑖𝑢𝑗) = 0            (1) 

 

Ancak uygulamada hata terimleri arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Bu durum oto-korelasyon 

olarak adlandırılmaktadır.  

 

𝐸(𝑢𝑖𝑢𝑗) ≠ 0, 𝑖 ≠ 𝑗                                  (2) 

 

Oto-korelasyon değerinin 1 olması en iyi durum olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada da 

MATLAB R2021a  Econometrics Toolbox (autocorr fonksiyonu) kullanılarak oto korelasyon 

değerleri incelenmiş ve yaklaşık olarak 0,8 değeri ve üzeri oto-korelasyon değerine erişilen veri 

kombinasyonları kullanılarak en iyi model yapısının kurulması amaçlanmıştır (Box ve ark., 1994).  

 

2.2. Gradient Boosting Machine (GBM) 

 

Zayıf öğrenicileri (weak learner) güçlü öğrenicilere (strong learner) çevirme mantığı ile çalışan bir 

yöntemdir. Çalışma mantığı genel olarak dört adımla tanımlanmakta olan GBM; 

 

İlk adımda kayıp fonksiyonunun tanımlamasını yaparak model katsayılarının veriye ne kadar 

uyduğunu Denklem 3’te verildiği gibi inceler; 

 

𝐿(𝑦𝑖 , 𝐹(𝑥))                    (3) 

 

Burada 𝑦𝑖  gözlemlenen değer, F(x) ise tahmin edilen değerdir.  İkinci adım olarak sabit değişken 

belirlenerek tüm gözlemler belirlenmekte ve kayıp fonksiyonu değerinin minimum olduğu durumun 

bulunması amaçlanmaktadır (Denklem 4.). 

 

𝐹0(𝑥) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝐿(𝑌𝑖,𝛾)𝑛
𝑖=1                (4) 

 

Bu denklemde 𝛾   tahminlenen değerdir. Üçüncü adımda ise önceki tahminlere göre hatalar 

hesaplanmaktadır ve sonrasında karar ağaçları oluşturularak her bir ağaç yapısı için değerler 

bulunmaktadır. Son adımda ise her bir gözlem için tahmin değerleri oluşturulmaktadır.  

 

Bu çalışmada GBM yönteminin uygulanması için R dili kullanılmış ve derinlik katsayısı (interaction 

depth), iterasyon ağaç sayısı (n trees), öğrenme hızı (shrinkage), minimum gözlem sayısı (n.min 

obsinnode) parametreleri optimize edilerek en iyi sonuca erişilmeye çalışılmıştır (Friedmen, 2001).  
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2.3. Extreme Gradient Boosting (XGBoost) 

 

XGBoost; GBM algoritmasının çeşitli düzenlemeler ile optimize edilmiş hali olarak tanımlanan, 

yüksek tahmin gücüne sahip ayrıca aşırı öğrenmenin önüne geçebilmesi ve boş verileri yönetebilmesi, 

hızlı olması gibi sebeplerden dolayı yaygın yöntemlere göre çok sayıda avantajı olan bir yöntemdir.  

İlk olarak Chen ve Guestrin tarafından 2016 yılında kullanılan algoritma için (Chen ve Guesstrin, 

2016) çalışmasında Xgboost algoritmasının  diğer popüler algoritmalardan 10 kat daha hızlı çalıştığı 

belirtilmiştir.  

 

Özellikle büyük veri setlerinde çalışmak için optimize edilmiş olan XGBoost; regülarizasyon, budama, 

boş değerler ile çalışabilme ve sistem optimizasyon yapabilme yeteneklerinden dolayı diğer 

yöntemlere göre daha avantajlı görülmektedir (Ni ve ark., 2020; Ni ve ark., 2021; Yu ve ark., 2020).  

 

Bu çalışmada XGBoost yönteminin uygulanabilmesi için R dili kullanılmış olup; iterasyon sayısı 

(nrounds), öğrenme oranı (eta), maksimum derinlik (max_depth),  minimum örneklem sayısı 

(Minimum Child Weight), gamma, dallanma parametresi (colsample_bytree), eğitimde kullanılan 

gözlem oranı (sumsample) parametreleri optimize edilmiştir. 

  

2.4. Model Performansı Değerlendirme metrikleri 

 

Çalışma kapsamında yaygın olarak kullanılan model performans değerlendirme metriklerinden olan 

korelasyon katsayısı (R),Hata kareleri ortalaması (RMSE), Mean absolute error (MAE) metrikleri (En 

iyi değerler; R=1, RMSE=0, MAE=0); 

 

𝑅 = √1 −
∑ (𝑦𝑖−𝑓𝑖)2

𝑖

∑ (𝑦𝑖−�̅�)2
𝑖

                         (5) 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑁
∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑁

𝑖=1                        (6) 

        

𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑁
∑ |𝑦𝑖 − 𝑦𝑗|𝑁

𝑗=1                            (7) 

 

Rank analizi ise; modeller arasından en iyi performans gösteren modelin tüm değerlendirme ölçütleri 

dikkate alınarak belirlenmesi için uygulanan bir yöntemdir. Modellerin performans değerlendirme 

puanını belirlemeyi ve en iyi sonucu veren modeli bulmayı amaçlayan yöntem her bir veri seti için 

modellere en iyi değere olan yakınlıklarına göre bir sıra ataması ve  tüm veri setleri için puanların 

toplanıp kıyaslama yapılması ile gerçekleştirilir. 𝑅𝑖 her bir veri setinin seçilen modelindeki rank değeri  

ve n model sayısı olarak simgelenirse toplam rank değeri; 

 

 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑎𝑛𝑘 =  ∑ 𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1              (8) 

 

Denklemi ile belirlenir (Zhang, ve diğerleri, 2020) .  

 

2.4. Çalışma alanı ve veri 

 

Doğu Anadolu’da Baba Dağı’nın güney eteklerindeki kaynaklarla birleşen ve Ambar, Kuru, Hazno, 

Batman, Garzan çayları ile beslenerek Habur’dan Irak’a geçen Dicle Nehri’nden adını alan Dicle Alt 

Havzası Türkiye’nin en önemli havzalarından biri olmakla beraber  48.67 milyar m3 kapasiteye sahip 

Dicle Nehri ile Türkiye yıllık su tüketimini sağlamaktadır (Şekil 1).   
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Çalışma kapsamında D icle Alt Havzasında yer alan ve bilgileri Tablo 1’de verilen üç istasyona 

(havzada en fazla ve en eksiksiz veri setine sahip olan 2164,2612 ve 2610 istasyonlarına)  ait akım 

verileri T.C. Meteoroloji  Genel Müdürlüğü Akım Gözlem Yıllıkları 1981-2010 yılları arası günlük 

akım verileri kullanılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 1. Dicle Alt Havzası ve İstasyon Konumları 

 

Tablo 1. İstasyonlara ait bilgiler 

 

İstasyon 

Numarası 

 

 

İsim 

 

 

Enlem-Boylam 

 

Ortalama 

(akım) 

(m3/sn) 

Maksimum 

(akım) 

(m3/s) 

Minimum 

(akım) 

(m3/s) 

 

Standart 

sapma 

(akım) 

2164 Goynuk Nehri - 

Çayagzı 

(40° 33' 17'' D - 

38° 48' 06'' K) 

32,497 630 0,45 56,143 

2610 Bıtlıs Nehri - 

Baykan 

(41° 46' 57'' D - 

38° 09' 41'' K) 

17,969 420 1,95 24,602 

2612 Batman Nehri - 

Malabadı 

Köprüsü 

(41° 12' 16'' D - 

38° 09' 16'' K) 

112,848 990 0,015 150,300 

 

3. Bulgular  

 

Çalışma kapsamında ilk olarak verilerin oto korelasyon durumları incelenmiş, sonrasında XGBoost 

ve GBM yöntemleri ile nehir akımı tahmini yapılmış, sonrasında ise rank analizi uygulanarak en iyi 

model performansı hesaplanmıştır.  

 

 

3.1. Veri setlerinin oto-korelasyonları 
 

İstasyonlara ait veri setlerinin oto-korelasyonları incelenmiş ve Şekil 2’de verilmiştir. Oto-korelasyon 

değerleri yaklaşık olarak 0.8 değerinin üzerinde olan bir iki ve üç ay önceki akım verilerinin 

kullanılmasının model performansını arttıracağı düşülerek üç veri kombinasyonu oluşturulmuş ve 

Tablo 2’de verilmiştir (Qt-n; n gün önceki akım).  
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Şekil 2. Veri setlerine ait oto-korelasyon değerleri 

 

Tablo 2. Veri kombinasyonlarına ait bilgiler 

 
Veri kombinasyon Numarası Girdi Çıktı 

1 Q(t-1) Q(t) 

2 Q(t-2), Q(t-1) Q(t) 

3 Q(t-3), Q(t-2), Q(t-1) Q(t) 

 

3.2. Model Sonuçları 

 

Çalışma kapsamında GBM ve XGBoost modelleri kullanılmış olup modellere ait hiper-parametreler 

optimize edilerek en iyi tahmin performansı elde edilmeye çalışılmıştır. Tablo 3’de XGBoost yöntemi 

uygulanırken, Şekil 3’de ise GBM uygulanırken her bir veri seti için seçilen optimum hiperparametre 

değerleri verilmiştir. Hiperparametreler bu şekilde kullanılarak en iyi model performansı elde 

edilmiştir.  

 
Tablo 3. XGBoost Modeli için belirlenmiş en iyi hiper-parametre değerleri 

 

 
 

İSTASYON VERİ KOMBİNASYON NUMARASI nrounds max_depth eta gama colsample_bytree min_child_weight subsample

1 200 2 0.025 0 1 1 1

2 300 3 0.015 0 1 3 1

3 250 4 0.025 0 1 3 1

1 100 4 0.025 0 1 2 1

2 200 4 0.025 0 1 3 0.5

3 300 5 0.015 1 1 2 0.5

1 250 2 0.025 0.1 0.4 3 0.5

2 150 3 0.025 0 1 3 1

3 250 3 0.05 0 1 1 1

2164

XGBOOST- Her Bir Veri Seti İçin Optimize Edilmiş Parametre Değerleri ve model sonuçları 

2612

2610
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Şekil 3. Gbm Modeli için belirlenmiş en iyi hiperparametre değerleri 

 

Modeller RMSE, R ve MAE model performans metrikleri ile değerlendirilmiş ve tüm metriklerin 

etkisinin değerlendirmeye alınabilmesi için rank analizi uygulanmıştır.  Elde edilen sonuçlar Tablo 

4.’de ve Tablo 5’de verilmiştir.  

 
Tablo 4. Model test sonuçları 

 

 
 

 

XGBOOST VE GBM MODEL SONUÇLARI XGBoost

İSTASYON VERİ KOMBİNASYON NUMARASI RMSE R MAE RMSE R MAE

2164 1 21.97778 0.929701 6.274171 22.05692 0.928746 6.469437

2 22.52411 0.928386 6.346865 22.63006 0.927434 6.697564

3 21.59738 0.933494 6.171699 22.23841 0.930712 6.502628

2612 1 57.90645 0.93368 26.51259 58.2033 0.93303 25.40306

2 57.53726 0.934955 24.20644 57.30022 0.935346 24.71056

3 60.82051 0.928734 24.79959 57.30022 0.935346 24.71056

2610 1 10.23541 0.913845 3.179481 10.19456 0.914324 3.192287

2 10.98202 0.897596 3.07915 11.11814 0.894484 3.244037

3 11.30001 0.894829 3.138515 11.25111 0.895903 3.120763

GBM
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Tablo 5. Model test sonuçları – algoritma ve kombinasyon bazlı rank analizi değerleri 

 

 
 

4. Tartışma 

 

Çalışmada kullanılan yöntemlerden GBM yöntemi nehir akımı verileri ile kullanımı yaygın olmasa da 

faklı alanlarda çalışılmış ve iyi sonuç alınan regresyon ağacı türlerinden biri olarak literatürde yer 

almaktadır. Algoritmanın zayıf öğrenicileri, güçlü öğrenicilere dönüştürme yeteneğinden dolayı 

yaygın kullanılan yöntemlerden üstün olduğu düşünülmektedir.  XGBoost ise çok daha hızlı çalışan 

ve yaygın yöntemlerden çok çok daha üstün olarak görünen bir yöntemdir. Algoritmanın literatüre 

kazandırıldığı (Chen ve Guestrin; 2016) çalışmasında popüler algoritmalardan 10 kat daha hızlı olduğu  

ve  performans gösterdiği belirtilmiştir.  Ancak bu çalışmada elde edilen sonuçlara bakıldığında 

XGBoost algoritmasının daha iyi performans göstermesine rağmen GBM algoritması ile arasında çok 

fazla fark olmadığı görülmüştür.  

 

Ayrıca her iki algoritma sonuçları da incelendiğinde yaygın algoritmaların en büyük problemlerinin 

başında gelen aşırı öğrenme sorununun model tuning (hiperparametre optimizasyonu) ile çözüldüğü 

görülmektedir. Bu da (Ni ve ark., 2020; Chen ve ark., 2015) çalışmasında da görüldüğü gibi XGBoost 

ve GBM yöntemlerinin yaygın kullanılan yöntemlerin problemlerini çözebildiğini ve  nehir akımı 

modellemesi için uygun yöntemler olduğunu göstermektedir. Ek olarak daha fazla istasyon ve daha 

geniş alanlarda yapılacak çalışmalarda modellerin akım modellemesi için kendini kanıtlayacağını ve 

geliştirilebileceği düşünülmektedir.  

 

5. Sonuçlar  

 

Çalışma günlük nehir akımı verilerini modellemeyi ve gelecek dönemler için tahminde bulunmayı 

amaçlamaktadır. Bu kapsamda ilk olarak veri setleri istatistiki olarak incelenmiş ve veri setlerinin oto-

korelasyonuna bakılarak en iyi model kombinasyonları belirlenmiştir. Oto-korelasyon sonucunda 

mevcut akım verileri ile yaklaşık olarak 0.8 değerinin üzerinde ilişkiye sahip olan veri 

kombinasyonları seçilmiştir. Bir, iki ve üç gün önceki akım verilerinin girdi, mevcut akım verilerinin 

çıktı olarak üç faklı kombinasyon ile incelendiği çalışmada XGBoost ve GBM algoritmaları ile tahmin 

gerçekleştirilmiştir. Her iki algoritmanın da sahip olduğu hiper-parametreler model tuning (hiper-

İSTASYON

VERİ 

KOMBİNASYON 

NUMARASI RMSE rank R rank MAE rank RMSE rank R rank MAE rank

1 21.97778 2 0.929701 2 6.274171 2 22.05692 1 0.928746 1 6.469437 1

2 22.52411 2 0.928386 2 6.346865 2 22.63006 1 0.927434 1 6.697564 1

3 21.59738 2 0.933494 2 6.171699 2 22.23841 1 0.930712 1 6.502628 1

1 57.90645 2 0.93368 2 26.51259 2 58.2033 1 0.93303 1 25.40306 1

2 57.53726 2 0.934955 1 24.20644 2 57.30022 1 0.935346 2 24.71056 1

3 60.82051 1 0.928734 1 24.79959 1 57.30022 2 0.935346 2 24.71056 2

1 10.23541 1 0.913845 1 3.179481 2 10.19456 2 0.914324 2 3.192287 1

2 10.98202 2 0.897596 2 3.07915 2 11.11814 1 0.894484 1 3.244037 1

3 11.30001 1 0.894829 1 3.138515 1 11.25111 2 0.895903 2 3.120763 2

İSTASYON

KOMBİNASYON 

NUMARASI RMSE rank R rank MAE rank RMSE rank R ranl MAE rank

2164 1 21.97778 2 0.929701 2 6.274171 2 22.05692 3 0.928746 2 6.469437 3

2 22.52411 1 0.928386 1 6.346865 1 22.63006 1 0.927434 1 6.697564 1

3 21.59738 3 0.933494 3 6.171699 3 22.23841 2 0.930712 3 6.502628 2

2612 1 57.90645 2 0.93368 2 26.51259 1 58.2033 1 0.93303 1 25.40306 1

2 57.53726 3 0.934955 3 24.20644 3 57.30022 3 0.935346 2 24.71056 3

3 60.82051 1 0.928734 1 24.79959 2 57.30032 2 0.93588 3 24.76956 2

2610 1 10.23541 3 0.913845 3 3.179481 1 10.19456 3 0.914324 3 3.192287 2

2 10.98202 2 0.897596 2 3.07915 3 11.11814 2 0.894484 1 3.244037 1

3 11.30001 1 0.894829 1 3.138515 2 11.25111 1 0.895903 2 3.120763 3

KOMBİNASYON 1 31

KOMBİNASYON 2 29

KOMBİNASYON 3 30

KOMBİNASYON BAZLI RANK XGBoost GBM

KOMBİNASYON 

BAZLITOPLAM RANK 

DEĞERLERİ

2164

2612

2610

ALGORİTMA BAZLI RANK XGBoost GBM

ALGORİTMA BAZLI TOPLAM 

RANK DEĞERİ 45 36

043



 

 
 

The 3rd International Symposium of Engineering Applications on 

Civil Engineering and Earth Sciences 2021 (IEACES2021) 
 

September 22-24, 2021 Karabük/Turkey 

parametre optimizasyonu) ile en iyi hale hale getirilmiş ve en iyi performans değerlerine erişilmiştir. 

Sonuçlar incelenirken en yaygın kullanılan üç model performans hesaplama metriği olan RMSE, R ve 

MAE kullanılmış ve bu metriklerin birbirlerine karşı herhangi bir üstünlüğü olmadığından metriklere 

rank analizi uygulanarak en iyi performans saptanmıştır. Rank analizi hem yöntemler için hem de 

algoritmalar için hem de veri kombinasyonları için uygulanmış ve en iyi sonuca girdi olarak bir gün 

önceki akım verilerinin kullanıldığı XGBoost modelinde ulaşılmıştır. Ayrıca tüm modeller ve veri 

kombinasyonlarının başarılı olduğu ve nehir akımı tahmini için kullanılabilir olduğu görülmüştür.  
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Abstract 

In this paper, two scenarios were evaluated in order to present the energy potential of Istanbul municipal 
solid waste (MSW). First scenario is raw waste incineration process. The second scenario was focused on 
the separation of organic fraction and recyclable materials from waste stream by mechanical biological 
treatment (MBT). After the mechanical pre-treatment of raw MSW, anaerobic digestion (AD) process for 
the stabilization of organic municipal solid waste (OMSW) and incineration for the remaining fractions 
were proposed. Electricity production of second scenario were estimated based on refuse derived fuel 
(RDF) incineration and biogas plant. It has been revealed knowledge that an increase of 9% in electricity 
generation than raw waste incineration can be achieved considering Istanbul MSW characterization with the 
MBT+RDF incineration. The aim of the study is to determine the appropriate waste management strategy 
which provides maximum energy and material recovery efficiency during Istanbul municipal solid waste 
disposal. This paper emphasizes the importance of reducing the landfills in Istanbul and evaluating of 
wastes effectively during disposal also draw attention to the importance of separate collection of the organic 
waste at source. 

Keywords: Municipal solid waste, Waste to energy, Thermal treatment, Mechanical biological treatment, 
Refuse derived fuel, Anaerobic digestion,  Electricity generation 

List of abbreviations and nomenclature 

MSW: Municipal Solid Waste 

OMSW: Organic Municipal Solid Waste 
RDF: Refuse Derived Fuel 

WtE: Waste to Energy 

MBT: Mechanical Biological Pretreatment 

AD: Anaerobic Digestion 

GHG: Greenhouse Gases 

ISTAC: Istanbul Environmental. Management Industry and Trading Company 
LHV: Lower heating value of MSW (kcal/kg) 

HHV: Higher heating value of MSW (kcal/kg) 
MC: Moisture content 

M=Waste mass (kg/day) 

P = Electrical power in (MW-e) 
E = Electric energy produced in (MWh/year) 

𝜂= Electric recovery considering a thermal replacement achievable of incineration plant 

k= Unit adjustment constant 
𝐶𝐻4(𝑣)=Methane volume

Cf= Capacity factor 

𝐸𝑒𝑓=Heat to electrical power efficiency of biogas plant 
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1. Introduction 

The increasing amount of domestic waste with high population growth is one of the solid wastes that 

is difficult to treat due to the different types of materials that involves. According to World Bank global 
review world cities generate about 1.3 billion tons of MSW annually, and the amount is expected to 

reach 2.2 billion tons by the end of 2025 [1].  Solid wastes become environmental concerns in 
developing countries where insufficient management technologies implemented beside the inadequate 
collection and transportation. Disposal of MSW is a major environmental problem in many cities 

especially with high population and industrialization, and also have insufficient separation and 
collection in source. Municipalities that obliged to establish and operate domestic solid waste disposal 

facilities prefer sanitary landfills because of cheap and easy operation. However due to the inadequate 
recycle implementations (separately collecting implementations and capacity of facilities), the amount 
of waste that disposed in landfills are very high. Organic fractions significantly generate 

methane(CH4), nevertheless efficiency of gas capture from landfill is estimated %68 [2].  In 2012, U.S. 
EPA estimated global methane emissions from landfills, past and projected from 2015 to 2050. Global 

landfill CH4 emissions were estimated to have increased about 19 percent between 1990 and 2015. In 
2015, landfilling of solid waste was the fourth largest individual source of global CH4 emissions, after 
enteric fermentation (the largest), coal mining and natural gas & oil systems. Also, the waste sector 

accounted for 13,6 percent of total non-CO2 greenhouse gas (GHG) emissions in 2015 which 56 
percent were contributed by landfilling of solid waste (CH4) [3].  From 2015 to 2030, emissions from 

landfills were projected by Haokai Zhao (2019), it was stated that the increasing is about  10 percent 
from 875 to 959 Mt CO2-e because of growing populations, increasing of personal incomes, and 
expanding industrial activities [4]. On the other hand, primary energy resources are the fossil fuels 

which are decreasing with high rate and causing environmental challenges resulting with the 
requirement of finding alternative fuels [5]. Waste to Energy (WtE) technologies which utilize waste 
and producing useful energy in the form of heat, electricity or alternative fuels such as biogas should 

be focused on as a solution for these problems. WtE technologies have the potential to reduce the 
amount of MSW disposed in landfills while also providing electricity thus fossil fuels usage and GHG 

emissions can be reduced. If CO2 emissions from WtE plants are captured and stored underground, 
these plants could  be reached carbon negative credits as 66% of the carbon in MSW, that process is 
defined typically biogenic [6,7]. WtE with carbon capture and storage (WtE–CCS) has a potential to 

achieve carbon negative footprints [8]. 

Istanbul is a metropolitan city of Turkey with a current population of around 15.5 million people. Due 

to the dense population and industrial activities, MSW generation can be reached to 18.000 tons over 
in a day. MSW collecting, transport and disposal processes in Istanbul are the responsibilities of the 
Istanbul Environmental Management Industry and Trading Company (ISTAC) which is established by 

İstanbul Metropolitan Municipality. Current MSW management strategy in Istanbul is landfill areas 
including landfill gas (LFG) collection. Also, one incineration plant was commissioned in 2021 with 

3.000 tons/day capacity. However, MSW are generally contain high amount of biodegradable fractions 
which increases the moisture content and causes low combustion efficiency in the incineration 
processes. According to the World Bank report, the average calorific value of MSW should be at least 

1700 kcal/kg [9] for an effective incineration operation with energy recovery, whereas, according to 
International Energy Agency the values must be greater than 1900 kcal/kg for the incineration 

operation to be feasible [10]. One of the less expensive and well-established technologies to produce 
refuse derived fuel (RDF) from MSW is mechanical biological pre-treatment (MBT). MBT technology 
has been widely applied in several regions around the world, especially in Europe. From 1990 to 2010, 

approximately 180 MBT plants were installed in Europe in order to divert biodegradable waste from 
landfills [11]. The main purpose of MBT plant is stabilizing the waste and separating recyclable 
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materials and produce RDF for thermal applications.  RDF may be obtained from the advanced 
processing of MSW which included recovering combustible fractions of non-hazardous materials such 

as paper, cardboard, wood, textiles and plastics [12]. The process combines mechanical sorting, 
biological processes (aerobic, anaerobic) and several technical units. In many developed countries, the 

conversion of municipal organic waste to biogas has become increasingly popular in recent years as a 
sustainable technology producing renewable energy, and various high-tech designs of different scales 
have been developed [13].  Therefore, this study is focused on the separation of OMSW from waste 

stream by using mechanical processes for the utilizing of OMSW by anaerobic digestion (AD) 
according to Istanbul MSW characterization. Thus, beside the increasing of the calorific value, under 

controlled conditions the AD process has the potential to obtain useful products such as biogas and 
also organic sludge that can be composted and the treatment system does not require an oxygen supply 
[14].On the other hand, for the remaining waste stream, material separation is suggested to obtain 

refuse derived fuel (RDF) which has high calorific value and considering that the obtained RDF was 
incinerated in the incineration plant, the energy production of the entire facility was calculated. The 

results were compared with electricity production from incineration of raw waste.  

2. Materials and Methods 

Two scenarios were evaluated in order to present the energy potential of Istanbul municipal solid waste. 
The first scenario is raw waste incineration plant with 3000 ton/day capacity with 2% of reject material 

for not suitable materials. Second scenario is integrated waste management scenario that involved MBT 
and RDF incineration with the same capacity as 3000 ton/day. Anaerobic digestion process is evaluated 

for organic fraction management that separated by mechanical pretreatment of mixed MSW on the 
other hand material recovery and particle size reduction units for remained fractions were designed and 
effect to calorific value and energy production before incineration process were estimated.  Considering 

input waste masses according to mechanical separation design, mass of fractions after separation and 
calorific values differences of RDF and raw waste were estimated by using Istanbul MSW 

characterization and literature analysis. Energy from MSW was estimated according to total three 
processes which are thermal energy from raw waste incineration as first scenario, thermal energy from 
RDF incineration and biochemical energy from AD for second scenario. Thermal energy from raw 

waste incineration and RDF incineration and actual methane production from AD process were 
calculated by using raw waste characterization that taken from ISTAC, and fractions properties that 

identified after separation according to raw waste characteristic. 

2.1.Istanbul waste characterization 

Globally, composition of municipal solid waste is highly variable depending on the economy, culture 

and the geographical location. Organic content of Istanbul MSW is reported to be over 50% as a result 
of the  characterization studies [15]. The results of the last detailed solid waste characterization study 

realized by ISTAC Inc. are summarized in Table 1. The moisture content is reported to be 51,03% and 
61,22% for summer and winter seasons, respectively. Additionally, the LHV of Istanbul solid waste is 
reported as 1558,20 kcal/kg and 1587 kcal/kg, respectively, for summer and winter. The higher heating 

value (HHV) is calculated as 3884,60  kcal / kg for summer, and 4973,31 kcal / kg for winter. These 
values are used as a reference for this study. 
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Table 1: Istanbul MSW material composition in 2017 

Material Group % 
Winter Summer 

Paper/Cardboard 10,38 4,80 

Glass 4,93 5,72 

PET Bottles 1,48 1,24 

Plastic Bag 9,57 5,50 

Plastic 2,38 2,56 

Metals 1,00 1,13 

Kitchen Waste 48,17 48,36 

Electrical Equipments 0,18 0,19 

Hazardous Wastes 
(Batteries and Accumulators) 0,86 0,90 

Composite 0,89 0,54 

Textile 4,69 5,11 

Diapers 4,86 4,90 

Other Combustibles 8,90 17,09 

Other Noncombustibles 1,71 1,96 
 

2.2.Estimations of electricity generation potential 

2.2.1. Estimation of electricity generation from raw waste incineration 

The basis for the generation of energy through incineration depends on the use of the calorific value of 
the waste by taking advantage of the amount of energy per unit of mass or unit of volume of matter 
that can be released when a chemical oxidation reaction occurs. Using the calorific values taken from 

ISTAC Inc, the produced energy by incineration was estimated based on three processing line for 3000 
ton/day input waste mass, using by Eqs. (1) and (2). The estimation of power calculated using by a unit 

adjustment constant of 0.04843 for obtained the resulting power is in kW. Considering grate type waste 
incineration plant as shown in Fig 1, the electric recovery considered a thermal replacement achievable 
of 30% based on reported by Silva et al. [16] and a capacity factor of 85% [17] . 

Pinc = LHV ∗ 𝜂 ∗ 𝑀 ∗ 𝑘                                                                          1. 

Einc = Pinc ∗ 𝐶𝑓 ∗ 8760                                                                          2. 

LHV=Lower heating value of MSW (kcal/kg) 

k= Unit adjustment constant 
η= Electric recovery considering a thermal replacement achievable 

P = Electrical power in MW-e 
Cf= Capacity factor 
M=Waste amount kg/day 

8760= Working hours per year 
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E = Electric energy produced in MWh/year 

Table 2:Istanbul MSW properties by ISTAC Inc. 

ISTAC VALUES Summer Winter Average 

Moisture Content (%) 61,22 51,03 56,13 

Lower Heating Value (kcal/kg) 1558,20 1587,00 1572,60 

Higher Heating Value (kcal/kg) 4973,31 3884,60 4428,96 

 

 

Figure 1: Grate type raw waste incineration plant (Scenario 1) 

2.2.2. Electricity from MBT+ RDF incineration (Scenario 2) 

Second scenario involves mechanical pretreatment, anaerobic digestion and RDF incineration as shown 
in Fig 2. Separated material types are shown in Table 3 and mass percentages were taken as average 

values from ISTAC study.  Processing line is composed of a low velocity shredder and magnetic 
separators  which is located before the OMSW separation in trommel screen (<60 mm), thus the risk 
of efficiency decrease in AD process due to the metallic materials is eliminated. Process can be 

described as follows: After the first shredding, the MSW is sent to the waste conveyor for metallic-
nonmetallic materials separation and then to the trommel screen for separation of OMSW. Waste 

stream is divided in two groups such as organics (<60mm) and combustibles  (>60 mm). Oversize 
fraction is mostly combustible fraction and conveyed to the hammer mills after air classifier.  After the 
air classifier, glass removed by optical sorting from mid-heavy fraction. It was accepted that remaining 

waste stream after glass separation is mostly consist of plastics materials that will return to RDF 
processing due to the high calorific value. RDF mass that is  going to the thermal treatment was 

calculated as 64% of the waste mass excluding materials in table 3. In the hammer mills, the material 
is shredded to a particle size of less than 9 cm. On the other hand, undersize fractions of trommel screen 
is organic fractions that accepted as 30% of the waste stream and these wastes are transferred  to AD 

process preparation unit for mixing and moisture content arrangement before digestion. 
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Figure 2: MBT+ RDF incineration plant (Scenario 2) 

Table 3: Separated material percentages for recycling 

Symbol Percentage Material Type 

Mwaste-Glass 5,33% Glass Content in 2017 

Mwaste-Metal 1,07% Metals Content in 2017 

Mwaste-El.Eq. 0,19% Average Electrical Equipment Waste Content in 2017 

Mwaste-Battery 0,88% Hazardous Waste Content (Batteries and Accumulators) in 2017 
Mnoncombustible 1,8% Noncombustible Waste Content (heavy fractions) in 2017 

 

Mass percentages and calorific value distribution of fractions after mechanical pretreatment were taken 
from the study revealed by Arina [18]. It was stated that the coarse fraction percentage (>120 mm) is 

23%, the medium fraction percentage is 41% and the fine fraction percentage(<60 mm) is 30% of the 
total waste stream. Taking reference from distribution of calorific values after screening in Limonella 
WtE plant, the calorific values of fractions were determined according to mass percentages of fractions 

and raw MSW calorific value. Moisture contents of the fractions were calculated by using Eq. (3) from 
Biomass Energy Databook [19] and confirmed with MSW moisture content from ISTAC study. The 

average moisture content is 56,13% from ISTAC study, while using with Eq.  (3), the calculated 
moisture content was found to be 56,99 % according to average ISTAC calorific values(MJ/kg). As 
can be seen the difference between the calculated and measured moisture content is negligible 

therefore, properties of  all fractions were defined and shown in Table 4. Biochemical energy from 
anaerobic digestion of the organic fraction and thermal energy from incineration of RDF were 

estimated according to determined mass, calorific values and moisture distribution after pretreatment. 

LHV = HHVd ∗ (1 −MC) − 2,44 ∗ MC                                                 3. 

050



 
 

 

The 3rd International Symposium of Engineering Applications on 

Civil Engineering and Earth Sciences 2021 (IEACES2021) 
 

September 22-24, 2021 Karabük/Turkey 

Table 4: Fractions properties after mechanical pretreatment 

  Mass (ton/day) HHV kcal/kg LHV kcal/kg Moisture Content % 

Coarse fraction 630,522 5203,34 2086,70 53,86% 

Medium fraction 1123,974 4792,34 1666,84 58,14% 

Fine fraction 822,42 3338,64 1049,66 58,37% 

     

2.2.2.1.Estimation of electricity generation from RDF incineration 

Electricity from RDF incineration was calculated with Eqs (1) and (2) using the mass and calorific 

values of the determined fractions according to medium and coarse fraction properties. Moisture loss 
due to the leachate formation from mechanical separation units has been neglected. Also, two different 

configurations that change RDF properties were evaluated for this section. In this case, before 
incineration of RDF, thermal drying unit was evaluated that use recovered heat from biogas plant  
exhaust. LHV  was calculated by aiming to decrease the moisture content to half  in RDF with drying. 

Thus, more energy can be generated with less input waste volume. Also, investment cost of incineration 
plant will be decreased. Electricity production potential were estimated by using different  RDF 

properties as shown  in Table 5. Electrical power efficiency was taken  30%  as reported by Silva et al. 
[16] and a capacity factor as 85% [17]. 

Table 5: RDF properties 

  Mass (ton/day) HHV kcal/kg LHV kcal/kg Moisture Content % 

RDF 1754,50 4940,04 1812,73 56,60% 

Dried RDF 1061,90 4940,04 3377,15 28,30% 

     

2.2.2.2.Estimation of biogas/methane generation from organic fraction of municipal 

solid waste 

Biogas produced from organic fraction of municipal solid waste by AD technology consists of mainly 

methane and carbon dioxide. Electricity generation potential of AD technology depends largely on the 
amount of methane produced from the food waste (feedstock) fed to the digester which consist of the 

main fraction of MSW. While calculating the biochemical energy from AD process, firstly solid mass 
percentage of feedstock was accepted as 12,5% then water requirement was calculated regarding 
822,42 ton/day input waste with 58,37% moisture content and total feedstock volume was found. 

Considering two stage anaerobic reactors design for the twelve processing line as shown in Fig. 3, 
volume of the reactors was defined by accepted HRT respectively 10 and 20 days. Two-stage process 

suggested due to improved substrate hydrolysis with increased amounts of volatile fatty acids. Methane 
generation were estimated by using solid mass biogas yield of kitchen waste in the literature. Biogas 
yield of food waste based on solid mass  were taken as 646 m3/ton TS which reported by Arpit H. 

Bhatt and Ling Tao [20,21]. Methane content value of the biogas was taken as 63% [22] which is the 
average value in the literature. Electricity from methane generation was calculated with Eqs. (4) and 

(5), biogas conversion efficiency based on solid mass for both reactors was 45%, the methane density 
at normal conditions is 0,717 kg/m3 [23] and LHV is 37,2 MJ/m3 [24], heat to electrical power 
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efficiency was taken as 35% [25,26], capacity factor is taken as 85% [17]. Moreover, it should be noted 
that heat recovery from exhaust and gas engines should be considered for a self -sufficient facility in 

terms of energy saving. Therefore, required heat to keep the temperature of the digesters constant can 
be provided by heat recovery from cooling water of gas engines with the heat exchanger. 

𝑃𝐴𝐷 =
𝐶𝐻4 (𝑣)∗37,2∗𝐸𝑒𝑓

86400
                                                                4. 

𝐸𝐴𝐷=𝑃𝐴𝐷∗𝐶𝑓∗8760                                                                    5. 

 

Figure 3: MBT+RDF incineration plant configuration (Scenario 2) 

2.3. Anaerobic digestion process mass balance 

After estimation of biogas production, digestate mass was estimated and mass balance of process was 
constituted as shown in figure 4. Digestate mass was  calculated by accepting to have 90% moisture 
content and digestate generation percentage as 55% based on solid mass of feedstock. Therefore, for 

the evaluation of fertilizer by composting from digestate, digestate are collected from each line and 
dewatered for decreasing the moisture content to below  60% before composting. The separated water 

fed into the feedstock preparation unit; thus 74% of water demand provided from digestate dewatering.  
Mass balance of OMSW treatment processes based on yield for second scenario was stated in AD 
process flow diagram in Fig. 4. It was evaluated that the dewatered sludge utilized was heaped into 

conical piles with moisture content between 50 and 60% in the thermophilic composting [27]. Outputs 
were determined based on windrow composting technology which is an open-air system requiring 

mechanical turning to ensure aerobic conditions. Windrows are long, narrow piles about 2 to 3 meters 
high, 3 to 5 meters wide and up to 100 meters long [28]. This design allows high temperatures to be 
maintained and some oxygen to circulate through the system.  About the large scale windrow 

composting from MSW in literature, experimental analysis by A.K. Karunarathna et al. reported 28% 
compost production from feedstock mass based on dry basis [29]. Referencing from this study, compost 

mass was determined by using the dry basis conversion. Fertilizer mass for marketing was accepted to 
be 20% of compost mass. Oversize fraction is sent to incineration plant of the facility. 
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Figure 4: Biogas plant process flow diagram 

 

2.4.Sensitivity analysis 

Sensitivity analysis was carried out for evaluation of effects of RDF drying by exhaust heat from biogas 
plant on electricity generation. Electrical energy from RDF incineration was estimated based on dried 

and undried RDF properties. 

3. Results and Discussion 

This section presents and discusses results of gross power and electricity generation from raw waste 

incineration and MBT+RDF incineration scenarios.  

3.1.Electrical power 

The calculations of gross power resulting from the raw waste incineration and MBT+RDF incineration 

scenarios were presented in Fig. 6. Electrical power of raw waste incineration was estimated as 67 
MW-e whereas MBT+RDF incineration was estimated as 73 MW-e. It can be seen from the Fig. 6, for 
the second scenario, 21 MW-e of electrical power comes from the biogas plant. According to these 

results, it is stated that 9% of gross power increasing can be achieved with second scenario. The 
dynamic nature of anaerobic digestion can easily cause digester upsets and process failures. Therefore, 

reactor and feedstock conditions are very important for biological processes. This is also relevant with 
operation conditions of mechanical separation processes. However, the two-stage system achieves a 
hydrogen rich biogas in the first fermentation reactor and  provides improvement of methane content 

in the second methanogenic digester. It is stated that, methane content can be reached to 70% in two 
stage food waste digestion [30]. Methane generation can be increased with sufficient design and 

operating conditions. On the other hand, according to thermal energy calculations, if RDF drying is 
implemented before combustion, 78% of the electrical power of raw waste incineration can be 
generated with the waste volume that is almost one third of the raw waste. 
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                                          a.                                                                    b. 

Figure 5: Electrical power of both scenarios (a) and all processes (b) 

3.2.Electricity generation 

While looking at annual electricity production of scenarios shown in Fig. 7, taking into account the 

85% capacity factor for both scenarios, it was stated that 44,1 GW/year more electricity production can 
be achieved with second scenario. Electricity generation of second scenario was estimated total as 

544,2 GW/year which with 156,3 GW/year from anaerobic digestion of OMSW 388 GW/year from 
RDF incineration. As the calorific value increases after RDF processing and the particle size of the 
waste is small, combustion equipment can be smaller, less robust and therefore less expensive, 

comparison to raw waste incineration technologies such as grate type furnace. Also, the system is more 
resistant to waste composition changes than raw waste incineration. Therefore, advanced thermal 

treatment such as gasification methods which  are low emission and high efficiency applications can 
be evaluated. 

  

                                      a.                                                                      b.   

Figure 6:Annual electricity generation of both scenarios (a) and all processes (b) 
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3.3. Sensitivity analysis 

In this section, the effects of RDF drying on estimation of electricity generation was presented. It was 

aimed that waste heat from biogas plant will be used for decreasing the moisture content of RDF to 
half before combustion for the second scenario.  It was accepted  that the flue gas is directly used as the 

heat source, without the need for a heat exchanger. Thus, the LHV of RDF increases, the size of 
incinerator equipment will decrease and therefore the cost of the plant will decrease beside more energy 
production. Also, external heat source is not required for this. To show the effect of RDF drying by 

using waste heat, electrical power estimation of scenario 2 was calculated based on two different RDF 
qualifications (as can be seen in Table 5). Electrical power generation of scenario 2 without RDF drying 

was estimated  as 67 MW-e which is the same with electrical power generation of raw waste 
incineration  as shown in Fig. 11. This means that the difference in electrical gross power of  6 MW-e 
between scenarios is due to RDF drying. There are several different types of dryers that are available 

for industrial applications. Rotary dryers, for instance, are the most common type for industrial drying 
applications and have low maintenance costs also they can accept hot flue gases. 

 

Figure 7: Influence of RDF drying on electrical power 

 

Figure 8: Influence of RDF drying on electricity generation 
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4. Limitation of the study 

In this study, any moisture losses due to the mechanical separation of mixed MSW is not included the 

estimations. Drainage system and wastewater treatment plant should be designed for leachate from 
mechanical separation units. Therefore, it should be noticed that after shredder (<9cm) more qualified 

RDF which have more LHV can be reached. Thus, if supported with drying by waste heat calorific 
value of RDF can be increased more. Also, the moisture decrease with RDF drying can be higher 
depending on the thermal energy from the exhaust of biogas plant, this also positively effects energy 

generation. In addition, another assumption that influence the energy potential is the methane content 
in biogas was taken as 63%. Methane percentage can be increased with two stage digester design, but 

irregular feedstock and operating conditions can cause process failures in digesters. Therefore, 
operating conditions should be optimum for energy efficiency of biological processes. 

5. Conclusion 

This paper assessed two waste management scenarios was evaluated to assess energy potential of 

Istanbul municipal solid waste. Integrated waste management scenario was focused on the separation 
of organic fractions by mechanical units for the biogas production by anaerobic digestion. Also, it was 

evaluated that remaining fractions are disposed in incineration process after material recovery units. 
Electrical power generation was estimated based on biochemical energy from anaerobic digestion and 
thermal energy from RDF incineration and compared with raw waste incineration scenario. 

Considering calorific values of Istanbul solid waste, the implementation of the MBT+RDF incineration 
scenario seems logical in terms of energy recovery. It was stated that with MBT+RDF incineration 

scenario 6 MW-e more gross power can be generated compared to raw waste incineration. In the second 
scenario, waste heat from biogas plant exhaust was used thermal drying of RDF to decrease the 
moisture content. Thus, more energy generation can be achieved with less fuel mass, without using 

external energy. Effect of RDF drying on electricity generation was assessed in sensitive analysis 
section and the same energy generation potential as of raw waste incineration was estimated in the case 

of without RDF drying. However, methane content in biogas can be increased by adequate design and 
operation. Thus, higher energy recovery results than raw waste incineration can be achieved with 
MBT+RDF incineration even if the RDF is not dried. Considering the results anaerobic digestion is an 

environmentally friendly solution for both organic fraction treatment and WtE approach, thanks to 
useful outputs of process which should be evaluated for MSW management. This study draws attention 

to need to reduce landfill sites in Istanbul and to disposed effectively in İstanbul. Also, the paper 
pointed out to the increase in the applicability of data with the development of separation applications 
at source. In order to increase the energy efficiency of such facilities, the awareness of separation of 

organic waste at source should be aimed to sustainable in the society. 
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Abstract: A statistical study related to height, architectural function, and floor number of the 100 tallest 

completed high-rise buildings in the world and in Turkey is presented. First, the definition of high-rise building 

is clarified. Based on the current data compiled from the Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) 

database, the above mentioned characteristics of the 100 tallest completed high-rise buildings in the world and 

Turkey are analyzed. The variation of the high-rise building number, the height, and floor numbers with respect 

to construction years is investigated and subsequently, the results are compared. The main findings of the study 

indicate that different height limits are used to categorize high-rise buildings. The prominent architectural 

functions used in the 100 tallest completed high-rise buildings in the world and in Turkey are different. 

Moreover, the average floor number of the world’s 100 tallest high-rise buildings is twice of that of Turkey’s. 

The average height of the 100 tallest buildings in Turkey is lower than that in the world, and Turkey is the 14th 

highest country in the world.           
Keywords: 100 tallest high-rise buildings, architectural function, building height, floor number.  

 

 

1. Introduction 

 

Over the last few decades, the number of high-rise buildings in the world, as well as in Turkey, has 

been continuously increasing and accordingly, they will likely constitute the essential part of building 

stock through their challenging aspects and occupancy advantages. The technological developments in 

the 19th century and later, such as the invention of elevators, air conditioners, Kangaroo cranes, and 

Slip Form Shuttering systems, may be considered as the main reason leading to the spread of high-rise 

buildings. Moreover, thanks to the developments in steel and reinforced concrete materials, high-rise 

buildings have become higher and more common with the development of new structural systems with 

high resistance to wind and earthquake loads [1]. 

 

The construction of high-rise buildings is generally seen as a solution to the problem of not having 

enough land for buildings in city centers because of the population growth. High-rise buildings are also 

built in the countries to display their technological developments and show their economic power. 

Also, they can be gateways to the city or become landmarks due to their size and height. However, this 

situation should adapt to the character of the city and the architectural heritage of the region [2].  

 

The expectations of countries from high-rise buildings vary in their national regulations. American and 

Australian regulations attach importance to safety in high-rise buildings, whereas European regulations 

care about the impact of high-rise buildings on the local architectural heritage. In Middle Eastern cities, 

environmental and green regulations have been implemented recently. In Asian regulations, economic 

expectations from high-rise buildings are emphasized [3]. It is expected that technological 

developments will continue for high-rise buildings to be built in the future and there will be changes 

in the expectations of countries from high-rise buildings. The curvilinear form is seen as an effective 
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design, especially in high-rise buildings against wind force [4]. For this reason, buildings with 

aerodynamic and curvilinear forms will be designed, and tall buildings with higher resistance to lateral 

forces will be built more widely in the world in the future. 

 

The main objective of this study is to investigate the recent situation the 100 tallest completed high-

rise buildings in the world, as well as in Turkey, in terms of height, architectural function, and floor 

numbers. The current related data is compiled from the Council on Tall Buildings and Urban Habitat 

(CTBUH) database. The variation of the high-rise building number, the height, and floor numbers with 

respect to construction years is investigated and the results are presented graphically. The above 

mentioned parameters are compared for the 100 tallest completed high-rise buildings in the world and 

Turkey.  

 

 

2. Height Limits for High-Rise Buildings  

 

The definition of high-rise buildings and the imposed height limits in the world varies between the 

countries and several approaches to make the definition of high-rise buildings are used. In general, 

buildings over 50 m are considered as high-rise buildings. Another view is that a high-rise building has 

three prominent characteristics, such as its height relative to surrounding buildings, its proportion, and 

the use of construction technology [5]. High-rise buildings are built with more comprehensive 

technological systems compared to low-rise buildings and have more height and greater proportion 

than the surrounding buildings. There are also some more different views on the classification of high-

rise buildings. Buildings with a height between 35-100 m are defined as high-rise buildings, and 

buildings over 100 meters are defined as skyscrapers [6]. According to CTBUH, buildings over 50 m 

are classified as tall buildings, over 300 m are classified as super tall buildings, and over 600 m are 

classified as mega-tall buildings [7]. 

 

Another approach used to classify high-rise buildings is related to their seismic design. In Turkey 

Building Earthquake Code [8], building height categories (BHC) are defined according to seismic 

design category (SDC), which is primarily determined based on the short-period spectral acceleration 

(SDS) of standard design earthquake ground motion level and building occupancy category (BOC).  

Seismic design categories of Turkey Building Earthquake Code are listed in Table 1. 

 

In accordance with the above data and provisions of Turkey Building Earthquake Code, for SDC = 1, 

1a, 2, 2a buildings higher than 70 m are considered as high-rise buildings. For SDC = 3, 3a and SDC 

= 4, 4a 91 m and 105 m are the minimum heights qualified high-rise buildings. In Turkey Building 

Earthquake Code, the building height category assigned to high-rise buildings is 1 (BHC = 1) and these 

buildings require special seismic design considerations.    

 
Table 1. SDCs of TBEC (2018) according to short-period spectral acceleration 

SDS BOC = 1 BOC = 2, 3 

SDS < 0.33 SDC = 4a SDC = 4 

0.33 ≤ SDS < 0.50 SDC = 3a SDC = 3 

0.50 ≤ SDS < 0.75 SDC = 2a SDC = 2 

0.75 ≤ SDS SDC = 1a SDC = 1 
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3. The Tallest High-Rise Buildings in the World 

 

High-rise buildings have been designed primarily for commercial office use as an architectural function 

throughout history. The number of high-rise buildings with residential and hotel functions started to 

increase rapidly after 1990 [9]. According to the building numbers, the continent with the highest 

number of high-rise buildings in the 20th century was North America. However, in the 21st century, 

the continent, with the highest number of high-rise buildings, is Asia [10]. In the history of the tallest 

buildings in the world after the 18th century, 11 buildings that are shown in Table 2 have reached the 

“tallest building in the world” title [11]. Since Burj Dubai was built in 2009, the increments in height 

of high-rise buildings are quite limited and close to each other. However, the difference in the height 

of Burj Dubai and Taipei 101 is almost greater than the height of many high-rise buildings.    

 
Table 2. The list of the tallest high-rise buildings in the world 

Construction 

Year 
Building Name 

Height  

(m) 
Location 

1908 Singer Building 186 New York City 

1909 Metropolitan Life Tower 213 New York City 

1913 Woolworth Building 241 New York City 

1930 Manhattan Company 282 New York City 

1930 Chrysler Building 318 New York City 

1931 Empire State Building 381 New York City 

1971 One World Trade Center 417 New York City 

1974 Sears Tower 442 Chicago, Illinois 

1998 Petronas Towers 451 Kuala Lumpur, Malaysia 

2004 Taipei 101 508 Taipei, Taiwan 

2009 Burj Dubai 828 Dubai, United Arab Emirates 

 

In order to investigate the heights, architectural functions, and floor numbers of high-rise buildings, 

the data related to the world's 100 tallest completed buildings are compiled from the CTBUH database. 

The numbers of the world’s 100 tallest completed high-rise buildings by years are presented in Figure 

1. The number of the world's 100 tallest completed buildings increased after 2007 and the majority are 

completed after 2010. Although 2008 is seen as the beginning of the world economic crisis, this year 

is stated as “bumper year” for high-rise buildings [12].          

 

According to the architectural function statistics of the world's 100 tallest completed high-rise 

buildings, there are 48% office, 29% hotel, and 19% residential functions. The location of the world's 

100 tallest completed high-rise buildings is studied, and it is seen that they are mostly built in the Asian 

continent, and mostly built in China. Accordingly, the city with the tallest high-rise buildings in the 

world is Hong Kong. 

 

 
Figure 1. The number of the world’s 100 tallest completed buildings by years 
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The graph that indicates the relationship between the construction year, the floor numbers, and the 

height of the world's 100 tallest buildings, is shown in Figure 2. The heights of the buildings vary 

between 330 and 828 m. The number of floors varies between 54 and 163. The height of the high-rise 

buildings completed between 2005 and 2020 is in the range of 330–550 m and the number of floors 

varies between 55 and 100. The average height of the world’s 100 tallest high-rise buildings is 399 m 

and the standard deviation is 80 m. On the other hand, the floor number of the world’s 100 tallest high-

rise buildings is 84 in the average and its standard deviation is 17.5.    

   

 
Figure 2. Height and floor numbers of the 100 tallest completed high-rise buildings in the world 

 

 

4. The Tallest High-Rise Buildings in Turkey 

 

The height, architectural function, and floor number data of the 100 tallest completed high-rise 

buildings in Turkey are compiled from the database of CTBUH and a statistical study is carried out 

based on this data. The architectural function statistics of the 100 tallest completed high-rise buildings 

in Turkey reveal that there are 48% residential, 33% office, and 12% hotel functions. Accordingly, it 

can be concluded that high-rise buildings in Turkey are generally built to meet the accommodation 

needs of people living in big cities.   

 

When the number of high-rise buildings over 150 m is considered, Turkey is the tallest country in 

Europe and the 14th tallest country in the world. On a city scale, Istanbul is the highest city in Europe 

and the 28th highest city in the world. Ankara is the 6th highest city in Europe and the 88th highest 

city in the world, and İzmir is the 8th highest city in Europe and the 119th highest city in the world. 

Skyland Tower, the tallest building in Turkey, is the 10th tallest building in Europe and the 238th tallest 

building in the world.  
 

The number of the 100 tallest completed high-rise buildings by years in Turkey is shown in Figure 3. 

Although have been built before, the year of 2010 can be regarded as the beginning of the construction 

of considerable high-rise buildings in Turkey. The number of the 100 tallest completed high-rise 

buildings in Turkey attains its peak in 2014. It is notable that there are nine high-rise buildings 
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completed after the devastating 1999 Kocaeli earthquake. This finding reveals the fact that the post-

earthquake performance of high-rise buildings in Turkey is quite sufficient. Figure 3 demonstrates that 

the construction of high-rise buildings continues in recent years.    

 

 
Figure 3. The number of the 100 tallest completed high-rise buildings in Turkey by years  

 

The relationship between the construction year, the number of floors, and the height of Turkey’s 100 

tallest high-rise buildings is shown in Figure 4. The height of these 100 tallest high-rise buildings are 

between 132 and 284 m, and the number of floors varies between 27 and 65. The floor numbers of 

Turkey's 100 tallest high-rise buildings show a wide scatter in a quite narrow range of years. The 

average height of the 100 tallest high-rise buildings in Turkey is 168 m and the standard deviation is 

31 m. On the other hand, the floor number of Turkey’s 100 tallest high-rise buildings is 42 in the 

average and its standard deviation is about 8.     

 

 
Figure 4. Height and floor numbers of the 100 tallest completed high-rise buildings in Turkey 

 

 

5. Comparison and Discussion of Results  

 

A comparative study based on the statistical parameters of the 100 tallest completed high-rise buildings 

in Turkey and in the world is carried out. The 100 tallest completed high-rise buildings in the world 
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are built with 48% office, 29% hotel, and 19% residential functions. In Turkey, the 100 tallest 

completed high-rise buildings are built with 48% residence, 33% office, and 12% hotel functions. 

Office and hotel functions are needed more in the world than in Turkey. On the other hand, while the 

housing function is the least used in the world, it is the most needed function in Turkey. This is an 

indication that the accommodation requirement in Turkey is being tried to be solved with high-rise 

residential buildings.  

 

While the number of the 100 tallest completed high-rise buildings in the world started to increase after 

2007, it started to increase in Turkey in 2010. The heights of these buildings vary between 330 and 828 

m in the world and in the range of 132–284 m in Turkey. The number of floors varies between 54 and 

163 in the world and in the range of 27–65 floors in Turkey. The average height of these 100 buildings 

is 399 m in the world and 168 m in Turkey.  

 

Based on the number of buildings over 150 m in the world, the highest continent is Asia, the highest 

country is China, and the highest city is Hong Kong. As a result of the number of buildings over 150 

m, Turkey is the tallest country in Europe and the 14th tallest country in the world. On a city scale, 

Istanbul is the highest city in Europe and the 28th highest city in the world. Skyland Tower, the tallest 

building in Turkey, is the 10th tallest building in Europe and the 238th tallest building in the world. 

 

 

6. Summary and Conclusion  

 

In this paper, a statistical work related to height, architectural function, and floor number of the 100 

tallest completed high-rise buildings in the world and in Turkey is presented. The variation of the height 

and floor numbers with respect to years is investigated and subsequently, the results are compared. The 

following conclusion are made: 

 

o Different height limits are used to categorize high-rise buildings in the world. On the contrary, 

Turkey Building Earthquake Code defines the height limits according to the seismic design 

categories and imposes special seismic design considerations for high-rise buildings. 

o High-rise buildings increase in number and become widespread in the world, as well as in Turkey. 

o According to the statistics of the 100 tallest completed high-rise buildings in the world and Turkey, 

the average height of the buildings in Turkey is quite lower than that in the world and Turkey is the 

14th highest country in the world.  

o The average floor number of the world’s 100 tallest high-rise buildings is twice of that of Turkey’s.  

o Prominent architectural functions are office and hotel in the world, whereas they are residence and 

office in Turkey.   
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Abstract:   

Great  Ararat  Volcanoe  when first appeared at surface in the centre of Sürmeli- Bayazıt  Depression, in eastern 

Anatolia. At  approximately the crossing point of  NW-SE  trending Noahcevan-Igdir Faults , NE- SW trending  

local Faults (Yenidogan Faults) and N-S tensional fracture.  These two conjugate fracture system provided easy 

way of lava extrusion. Later successive  magma Extrusions  formed a basement of pyroclastic materials, covered 

large areas. Some radial fractures activated as Faults-Fisusres, along which many volcanic cones or domes, and  

craters formed.  At  later stage of  volcanism,  Lesser Ararat Cone  started to grow. Topography  of  Ararat 

Complex has three  distinct morphogenic features; 1) Basement Great Ararat (1/3 of total hight) dominantly 

composed of  pyroclastics, 2) Volcanic cones  Great and Lesser Ararat- dominantly lava flows and 3) Low 

altitude lava extrusions with numerous centers  expended large areas around Ararat Complex, lava flows, over 

Igdir Plain. The purpose of this research  is to  identify geohazard risks sourced in and around Radial fracture 

surfaces, Fault planes. Landslides are common on areas outside of Lava-flows. Lobes of Glacier Cap flowing 

down in some Radial Fractures- largest one Cehennem Valley- are source of erosion and source of meltwater. 

Stratavolcano having alternative layers of lava and pyroclastic flows here dip radially from Crest to periphery, 

at average 35-40 degree. Three lobes  from Abich and Parrot glaciers slided easily on  N-Dipping bedding plane 

and fall down as snow/ice-fall to underlying bed, flows some distance here and when comes to closed end, falls 

down to a third underlying bed as white coloumn of snow ( ice fall).This way  a serious of  step like glacier-

flow and ice-fall features formed. Vertical Active Fault surfaces parallel NE-SW striking Fault Planes.  

 

Keywords: Great Ararat, Geohazards, Cehennem Canyon, Glaciers, Flooding., Blind Glacier 

  

 

1. Introduction  

 

Agri Triangle framework of active fault zones, were formed by regional scale active faults.    

West Side ;  Erzurum- Kagizman- Digor- Gumru  Faults  NE-SW,  left lateral . 

East  Side ;  Igdir- Dogu Bayazit- Balik Golu- Noahcevan  Faults. NW-SE, right lateral.  

South Side;  Erzurum - Karayazı - Tutak  Faults, WNW-ESE, right lateral . 

Northeastern Edge of this triangle is broad fault zone includes Igdir Faults, DoguBayazit- Ararat Faults 

and Noahcevan Faults which combine to North Tabriz Fault, in Iran.  Ararat Volcanoes are located  in 

this  Right Lateral Strike Slip (RLSS) Fault Zone.  
Great  Ararat  Volcanoe  when first appeared at surface in the centre of Sürmeli- DoguBayazıt  Depression, in 

eastern Anatolia. At approximately the crossing point of  NW-SE  trending Noahcevan Faults , NE- SW trending  

local Faults and N-S tensional fracture. Later successive explosive extrusions formed a basement of 

predominantly pyroclastic materials, covered large areas, about 40 km x 80 km. Some radial fractures activated 

as Faults , along which many volcanic cones or domes, and  craters formed.  At  later stage, Lesser Ararat started 

to grow. Topography  of  Ararat Complex has three  distinct morphogenic features; The purpose of this research  

is to  identify geohazard risk sourced in and around Great Ararat Volcano. Radial fracture surfaces, Fault planes,  

landslides are common on areas outside of Lava-flows. Lobes of Glaciers flowing down in some Radial 

Fractures- largest one  Cehennem Valley - are source of erosion and meltwater. Stratavolcano having stratified 

066

mailto:mehmet.salih.bayraktutan@igdir.edu.tr


 

 
 

The 3rd International Symposium of Engineering Applications on 

Civil Engineering and Earth Sciences 2021 (IEACES2021) 
 

September 22-24, 2021 Karabük/Turkey 

alternative lava and pyroclastic flows here dip radially from Crest to periphery, at average 40 degree. Glacier  

lobes flows northwards down - three lobes  from Abich and Parrot glaciers. Glaciers slided easily on  N-Dipping 

bedding plane and fall down as snow-fall to underlying bed, flows some distance here and when comes to closed 

end, falls down to a third underlying bed, as white coloumn of snow ( snow + ice fall).This way  a serious of  

step like ice-flow and ice-fall features formed. Vertical surfaces are Radial Fault Planes.  

  

2. Materials and Method  

 

Research area covers Ararat Complex limited by Araxs River to the  North, and by Tendurek Volcano  

to the South.  Extending from Balikgolu  (west)  to  Noahcevan  to the East. This Region known as the 

Ararat County, of eastern Turkey. Major deep basement formed by Late Cretaceous and older 

Formations comprised dominantly of ultramafic- ophiolite- marine sedimentary units. Overlying 

Tertiary Units formed by thick sedimentary- evaporitic lithologies.  Late Oligocene- Miocene  clastic 

sedimentary  sequences between Kagizman and Tuzluca,  comprised dominantly of clayey materials. 

This research focused on Plio-Quaternary  volcanic  units particularly Agri  Volcanics. Types and 

sources of Geohazards around  Great  Ararat  Volcano are studied in field and by remote sensing of 

Settalite Images. ASTER and LandSat  images and  air-photographs used, in interpretation of  volcanic 

geohazards, volcanic and active tectonic  features.  

Dominant agent in formation of Geohazards (glacier erosion, moraine flow, landslides, slope debris, 

rock avalanches etc,) is melt water sourced from Ararat Glaciers. Water flashes concentrated  in Radial 

Fractures,which caused accumulation of pyroclastic and other volcanic materials, at locations of  

slope-change, at about 4000 m altitude. Seismic and volcanic activities trigger the volume and range 

of flow, over lava-pyroclastic strata structures. Internal architecture of Great Ararat best exposed in 

Cehennem Canyon striking in NE-direction. Mass movements of every kind  originated  and developed 

under control of  two basic structure ( Fig 1.). Strata of pyroclastics and lava flows dipping radially 

outside of Cone. Shown by red colour planes. Parallel extensional faults-  approximately vertical with 

NE-SW strike. Shown in blue colour.  

.  

 

2.1. Glacier Flows and Role in Erosion  

 

Ararat Glaciers (Abich,  Parrot, Cehennem, Bayraktar), their lobes flowing outwards on strata with dip 

angles  30-40 degrees, provide melt-water which is the major agent of  originating gaohazards around 

the Volcano. Seasonal temp changes and wind erosion erased glacier extensions over positive  

topography surfaces. Lobes flowed down into eroded fractures only, saved from retreating, at 6 

locations around the mountain. Best example of glacier lobes flowed  down into Cehennem Canyon , 

in NE strike. Abich and Parrot lobes sliding over different strata plains (Fig 1-red lines), sliced into 

compartments including fine sediment interlayers and together with side moraines. At places where 

glacier reaches to Vertical Faults, either it falls down on underlying strata or form ICE- FALL and 

continue in under valley full slush material. As an extraordinary case, this melt water continued feeding 

the subsoil  glacier lobe ( Blind Glacier)  Cehennem  Glacier. This buried glacier continue slow motion 

towards The Village of Yenidogan.  

 

 

2.2. Tensional Faults, Controll on Slope Debris, Landslides, Rock Avalanshes 

 

Active Fault zone in which  Ararat volcanoes formed, continues from Tebriz- partly by Aras River-

Noahcevan- to Gumru.  Major tensional fracture  striking NW-SE approximately, is the loci of many 

lava extrusions in forms of  andesitic domes, or craters, even caldera-like structures (Fig 1).                   
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This parallel active Faults- NE-SW  striking left lateral. Faults are active, crossing the Great Ararat 

Cone from NE Sürmeli Basin to SW Dogubayazit Basin. Left lateral faults have manifestations 

reflecting the vertical subsidence of western blocks, even at Glacier Cap surface. Slope Debris; Many 

fan shaped slope debris accumulated along bottom of Fault Surfaces with  over- lapping pattern. 

Landslides; They occurred on surfaces- valley margins- where rocks cropout with high angle free 

surfaces. Sliding Mass comprised of completely lava and ignimbrites. Slide surfaces are planar 

dominantly. Lower parts of very high volumeous  volcanic  mass are relatively water-saturated due to 

high porosity, caused loss of  mechanical durability.  Rock Avalanches; are common at locations  of 

thick basalt  units with vertical outfaces. Seismic triggering  is important factor in rock fracturing.  

 

 

3. Results  

 

Great Ararat area presents extra ordinary examples of almost every kind of Mass Movements.  

Cehennem Canyon  selected as best place to study mass movements. Particularly, after the 2 nd July 

1840 ( M=8.0 ) Earthquake Epicentre at  Cehennem Canyon.  During  that Event, hot volcanic dust, 

volatile materials, posinous gases, lava and pyroclastics exploded. Big Floods followed  Canyon, and 

at exit spread over basin floor, even dammed Aras River, formed reservoir behind. Heavy destructions  

occurred over large area covering Noahcevan, Armenia, Iran and Turkey. Existing geomorphologic 

features by dimentions and shapes, are result of  Volcanic / Seismic  activities. In other words, this 

valley re-shaped to current morphology. Results of this research can be summarized as follows; 

Starting from top glacier flows, head moraine, slope debris flows, rock avalanches, snow-ice falls,  

mixed side moraines and slope debris, slush floods, flowed till Aras River have been studied for 

material, formation,  shape-dimentions, active  and potential hazard risk levels. 

 

4. Discussion 

 

Great Ararat  has  extreme examples of  radial extensional fractures, fissures containing high bhazard 

risk of  erosional and mass movements. Particularly Cehennem Canyon  exhibit magnificant laboratory 

of  all kind of Mass Movements. Morphology of each units shows continuous  and rapid changes. 

Therefore,  in the same way NE-SW left lateral faults are experiencing rapid frictional erosion in fault 

planes. Most distinct evidences of that disintegration are slope-debris fans, deposited at bottom of 

every Fault Planes. Yenidogan Faults are the most active fracture zone. Three parallel faults in this 

zone have potential of dividing Ararat Glacier Cap into compartments. Western blocks subsided down 

and left lateral offset. Assuming that seismic and volcanic activities in future, increase by intensity 

and frequency, the theory of fragmentation of Ararat Glacier is unavoidable. This issue is open to 

discussions.  

 

5. Conclusions  

 

This research  enable  us to  reach  some conclusions. First of all, Ararat Volcano itself as a whole has 

many magnificent  volcano-tectonic and geomorphological  features. This region should be seriously 

conserved  as Geological  Heritage  Site. Cehennem Canyon and vicinity area must be registered as  

first degree  Geological Heritage Site. Yeni Dogan Village are on the course of FLOOD and Slope 

Debris Flows.  Yenidogan Village at high risk,must be removed to  a safe location. Last Flood occurred 

at  2nd August 2021, caused some hazard on Yenidogan roads and bridge. Along the Canyon at several 

locations there are  obstacles, accumulations of  mixed debris, which must be removed to provide free  

flow  along the valley, and passing the Village along new remote cources.   
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                            Fig 1.  South end of Cehennem  Canyon. ( image from NW  to  SE ) . 

Red Lines;  Stratovolcano Layers – North Dipping ,            Blue Lines;  Vertical  Tensional Faults  

Yellow  Lines;  Glacier Flow cources  
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Özet  
Son yıllarda derin karıştırma yöntemi ile zemin iyileştirme uygulamaları yaygınlaşmıştır. Literatürde derin 
karıştırma kolonlarının zemin iyileştirme etkisini irdeleyen çalışmalar genellikle laboratuvar ortamında yapılan 
deneysel çalışmalardan ibarettir. Bu çalışma kapsamında Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Laboratuvarı binası için uygulanan derin karıştırma kolonları baz alınmış ve ilgili yapının oturduğu zemin bloğu 
üzerine derin karıştırma kolanlarının etkisi sonlu elemanlar yöntemi ile irdelenmiştir. Bu kapsamda söz konusu 
zemin önce doğal halinde analiz edilmiş ardında derin karıştırma yöntemi ile iyileştirilerek performans 
değerlendirmeleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak DKY’nin killi zeminde taşıma gücünü 
etkisi nümerik olarak değerlendirilmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler: Derin karıştırma yöntemi, kil, zemin iyileştirme, sonlu elemanlar yöntemi 
 
Abstract   
In recent years, soil improvement applications with the deep mixing method have become widespread. Studies 
examining the soil improvement effect of deep soil mixing (DSM) columns in the literature generally consist 
of experimental studies conducted in the laboratory environment. Within the scope of this study, the deep 
mixing columns applied for the Karabük University Engineering Faculty Laboratory building were taken as a 
basis and the effect of deep mixing columns on the ground block on which the relevant structure was located 
was examined with the finite element method. In this context, the soil in question was first analyzed in its natural 
state and then improved by deep mixing method and performance evaluations were made. Based on the results 
obtained, the effect of DSM on the bearing capacity on clayey soil was evaluated numerically. 
 
Keywords: Deep mixing method, clay, soil improvement, finite element method 
 
 
1. Giriş  
 
Bir mühendislik projesinin inşa edileceği temel zemini her zaman proje gereksinimlerini karşılayacak 
nitelikte olmayabilmektedir. Bu durumda zeminin istenilen mühendislik özelliklerine sahip hale 
getirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar uzun yıllardan beri geoteknik 
mühendisliğinin inceleme konuları olmuş ve hakkında birçok akademik çalışma yapılmıştır. Zemin 
iyileştirme, zemini uygun bir yöntem ile iyileştirip üzerindeki yapıları oturma ve dayanım açılarından 
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sorun olmadan taşıyabilecek yöntemlerin tamamını kapsamaktadır. Yüzeysel ve derin iyileştirme 
tekniği olmak üzere çok fazla zemin iyileştirme yöntemi uygulanmaktadır. Zemin iyileştirme 
yönteminin maliyeti, istenilen amaca uygunluğu, uygulama süresi gibi koşullar dikkate alınarak uygun 
yöntemin seçilmesi oldukça önemlidir. 
 
Derin karıştırma yöntemi (DKY), zeminlerin yerinde iyileştirilmesi amacıyla kullanılan yöntemlerden 
biridir. DKY, mekanik delme işlemi gerçeleştirilerek belirli sıkılıktaki zemine uygulanabilen,  çimento, 
kireç, yüksek fırın cürufu vb. bağlayıcı malzemelerle ortası delik burgular ya da kanatlı karıştırıcılar 
vasıtasıyla zeminle birlikte karıştırılarak, kolonlar oluşturulması esasına dayanan yöntemdir.  DKY 
zemin içerisinde rijit kolonların oluşmasını sağlayarak, farklı oturmaların önüne geçilmesi, zemin 
taşıma gücünün ve zemin sıvılaşmaya karşı direncinin arttırılması, dolgu ve şevlerin stabilitesinin 
sağlanması gibi geoteknik problemlerin çözümünde katkı sağlamaktadır. 
 
Oliveira vd. [1] çalışmasında derin karıştırma kolonları ile iyileştirilmiş, normal olarak konsolide 
edilmiş yumuşak zemin üzerine inşa edilmiş bir dolgunun davranışı, birleştirilmiş zemin-su 
formülasyonu kullanılarak incelemiştir. Sayısal tahmini oturmalar, düşey efektif gerilmelerdeki artışlar 
ve aşırı boşluk basınçları açısından analizler yapmıştır. Kolonların aralığı, dolgunun ve kolonların 
deforme olabilirliğinin ve kolonların düşey geçirgenlik katsayısının zemin-kolon sistemi üzerindeki 
etkisini incelemek için bir parametrik analiz yapmıştır. Derin karıştırma kolonlarının zeminleri 
iyileştirici etkisinin önemli boyutta olduğunu tespit etmiştir. Jamsawang vd. [2] çalışmasında yumuşak 
Bangkok kilinde inşaat teknikleri kullanılarak derin kazı altındaki derin çimento karışım duvarlarında 
yanal hareketleri ve dikme kuvvetlerini analiz etmiştir. Duvarlar, kalıcı beton levhalar ve geçici 
payandalarla yanal olarak desteklemiştir. Üç boyutlu bir sayısal modeli, başlangıçta bir deneysel 
çalışmaya dayalı verilerle kalibre etmiştir. Daha sonra, bu yapım yöntemini derin karıştırma 
kolonlarının yanal hareketleri ve payanda kuvvetleri üzerindeki etkisini araştırmak için parametrik bir 
çalışma yapmıştır. 
 
Liu ve Rowe [3] çalışmasında takviye viskozitesinin yüzer kolonlu ve tam nüfuz eden kolonlu 
dolguların inşaat sonrası performansı üzerindeki etkisini araştırmıştır. Geosentetik donatının viskoz 
davranışının, temel zemininin uzun süreli kayma deformasyonlarını artırabileceği ve yatay ayak 
hareketini artırabileceği göstermiştir. Dolgu inşaatının sonunda iki yumuşak kil yatağı üzerindeki 
donatı şekil değiştirmesinin etkilerini araştırmıştır. Derin karıştırma yöntemi kolon destekli viskoz ve 
viskoz takviyeli dolguların, donatı sünmesi ve gerilme gevşemesinin etkisini belirlemek için sayısal 
olarak oluşturmuştur. Wu vd. [4] çalışmasında dolgu yükü altında derin karıştırma kolonları ile 
iyileştirilmiş yumuşak zeminin oturmalar ve yük transfer mekanizmaları üzerindeki sünme etkilerini 
araştırmak için sonlu elemanlar modeli oluşturmuştur. Sünme olan veya olmayan yumuşak zemin 
durumları için karşılaştırmalar yapmıştır. Parametrik analiz sonucunda, derin karıştırma kolonunun 
Young modülünün, derin karıştırma kolonu ile iyileştirilmiş kompozit zeminin uzun vadeli 
davranışlarını büyük ölçüde etkileyebileceğini göstermiştir. 
 
Ignat vd. [5] çalışmasında derin kuru karışık üst üste binen kolonların dikey sıraları ile etkileşimli bir 
arkadan bağlanmış palplanş duvarlı bir kazının 2B modeli, bir 3B modelle karşılaştırmıştır. 
İyileştirilmiş zeminin kompozit malzeme olarak modellendiği bir 2B modelde kolonlar arasındaki 
örtüşme bölgelerinin etkisini dikkate alan bir yöntem araştırmış, 2B ve 3B analizler arasındaki 
sonuçlar, tahmin edilen hasar yüküne odaklanılarak karşılaştırmıştır. Bu sayısal çalışmanın sonucunda, 
kolonlar arasındaki örtüşme bölgesini içeren bir 2D modelin 3D modele göre önemli bir etkiye sahip 
olduğunu göstermiştir. 
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Bu çalışma Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Laboratuvarı binası yerleşim alanında proje 
gereksinimlerini sağlamayan temel zeminin iyileştirilmesi kapsamında uygulanan DKY uygulama 
projesi dikkate alınarak kurgulanmıştır. Bu çalışma Türkiye’de Dünyanın çeşitli bölgelerinde son 
yıllarda hızlı ve pratik bir yöntem olması sebebiyle sıkça tercih edilen derin karıştırma kolonlarının 
zemin iyileştirme üzerindeki etkisinin sonlu elemanlar yöntemiyle inceleyerek performansının 
değerlendirilmesi amaçlamıştır. 
 
 
2. Materyal ve Metot 
 
Çalışma kapsamında özellikleri Tablo-1’de sunulan zemin bloğu üzerine iyileştirilmiş ve 
iyileştirilmemiş iki zemin modeli modeli oluşturulmuştur. Söz konusu zeminler üzerine 10x15m2 

oturma alanına sahip bir yapının yükü etki edilmiş ve statik analiz yapılmıştır. 
 
 

Tablo-1 Çalışmada kullanılan zeminin özellikleri 
Zemin özellikleri Değer 
Yoğunluk 1190 kg/m3 
Elastisite Modülü 50 MPa 
Poisson Oranı 0,35 
İçsel Sürtünme Açısı 0 
Dilatasyon açısı 0 
Kohezyon  0,2 MPa 

 
 
Derin karıştırma kolonlarına ait deneysel veriler rastgele belirlenen DKY kolonlarından alınan karot 
numunelerinin labaratuvarda basınç testine tabi tutulması ile elde edilmiştir. Proje kapsamında DKY 
kolonlarının 6 MPa basınç dayanımına sahip olması yeterli görülmüştür. Bu nedenle DKY kolonlarına 
ilişkin malzeme modeli oluşturulurken ilgili veriler baz alınmış ve Tablo-2’de sunulmuştur. 
 
 

Tablo-2 Çalışmada kullanılan zeminin özellikleri 
Parametreler Değer 
Yoğunluk 2200 kg/m3 
Elastisite Modülü 21960 MPa 
Poisson Oranı 0,2 
Basınç Dayanımı 6 MPa 

 
 
2.1 Sonlu elemanlar metodu 
 
Karmaşık problemleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için sonlu elemanlar yönteminin 
kullanıldığı birçok bilgisayar yazılımı bulunmaktadır. Bu güncel çalışmada nümerik sonuçların elde 
edilmesinde ABAQUS [6] sonlu elemanlar paket programı kullanılmıştır. Çalışma kapsamında Tablo-
1’de verilen parametrelere sahip zemin blouğu ve Tablo-2’de özetlenen parametrelere sahip DKY 
kolonları ABAQUS [6] programında modellenmiştir. Zemin ve DKY kolonları modellerinde, sonlu 
elemanlar yazılımının kayıtlı elemanlarından olan ve sekiz adet düğüm noktası bulunan, küp şekilli 
C3D8R elemanı kullanılmıştır. Bu eleman, üç boyutta deplasmanları simule etmek ve 3 boyutlu katı 
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model oluşturmak için literatürde sıklıkla tercih edilmektedir. Bu elemanın isminde yer alan “C” harfi 
katı süreklilik elemanı olduğunu; “8” sayısı 8 adet düğüm noktası bulunduğunu; ve “R” harfi, 8 adet 
düğüm noktasını 1’e düşürerek analizlerin daha hızlı yapılabilmesi için azaltılmış entegrasyona olanak 
sağladığını ifade etmektedir. C3D8R elemanı Şekil 1’de gösterilmiştir. 
 
 

 
Şekil 1. C3D8R elemanı 

 
Sonlu elemanlar programında modellenen zemin bloğunda sırasıyla doğal zemin ve DKY uygulanmış 
zemin geometrileri Şekil 2 (a) ve (b) de gösterilmektedir. 
 

  
(a) (b) 

Şekil 2. Zemin bloğu geometrik modeli, DKY uygulanmamış (a), DKY uygulanmış (b) 

Analizler kapsamında DKY uygulanarak iyileştirilmesi planlanan zemin ortamında 15 adet 20 m 
uzunluğunda derin karıştırma kolonu modellenmiş ve modelin plan görüntüsü Şekil 3’de sunulmuştur. 
Çalışma kapsamında modellenen zemin bloğu üzerine 10 x 15m2lik alana sahip temel yerleştirilmiştir. 
Sonlu elemanlar yazılımında ilgili alan Şekil 2’de gösterilen referans noktası (RP-1) ile birleştirilmiş 
ve yükleme tek bir noktadan verilerek temele eşit yayılması sağlanmış, belirlenen yükler ile analiz 
gerçekleştirilerek zemin ve DKY’nin davranışı incelenmiştir. 
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Şekil 3. DKY uygulanmış zemine ait plan görüntüsü 

 
 
3. Bulgular  
 
Sonlu elemanlar modeli üzerinde yapılan analizler ile doğal zemin ve DKY ile iyileştirilmiş zemin 
için Şekil 4’de verilen yük-deplasman eğrileri oluşturulmuştur. Şekil 4 incelendiğinde 10000 ton yük 
altında DKY ile iyileştirilmiş zeminin doğal zemine göre 2 kat daha az deplasman yaptığı 
görülmektedir. 
 

 
Şekil 4. DKY’li ve DKY’siz zeminde sonlu elemanlar analiz ile elde edilen yük-deplasman grafiği 
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Şekil 5. DKY kolonlarının zemin kesitindeki gerilme dağılımı 

 
 
 

  
(a) (b) 

Şekil 6. Zemin kesiti gerilme dağılımı; doğal zemin (a), DKY ile iyileştirilmiş zemin (b) 

 
Analiz sonrası elde edilen deplase olmuş zemin kesitlerinden DKY kolonlarının gerilmelerin 
beklenildiği şekilde zeminin daha derin bölgelerine yayıldığı ve yükün uygulandığı bölgede 
gerilmelerin yığıldığı, zemin derinliği boyunca gerilme soğanlarının daha derinlerde oluştuğu 
görülmektedir (Şekil 5). Aynı zemin bloğunun kısa kenerındaki gerilme dağılımlarına bakıldığında 
DKY ile zemin iyileştirmesi yapılmamış zemin ile DKY kolonları uygulanmış zemin arasında büyük 
bir iyileştirme performansının söz konusu olduğu açık bir şekilde görülmektedir (Şekil 6). 
Zemin bloğunun kısa kenarında yükleme altındaki düşey deplasmanlar Şekil 7’de gösterilmektedir. 
Şekil 7’de yer alan skalalar incelendiğinde DKY uygulanmamış zeminin aynı yükleme altında daha 
fazla deplasman yaptığı görülmektedir. 
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(a) (b) 

Şekil 7. Zemin kesiti düşey deplasmanları; doğal zemin (a), DKY ile iyileştirilmiş zemin (b) 

 
 
4. Tartışma 
 
Çalışma kapsamında Elastik teoride aynı zemin parametrelerine sahip DKY uygulanmamış zemin için 
hesaplama yapılarak sonlu elemanlar analizi ile elde edilen sonuçların elastik teoriye göre hesaplanan 
değerler ile kıyaslaması yapılmıştır. Buna göre çalışmanın sonuçları doğal zemin için sonlu elemanlar 
yöntemi ile belirlenen ve elastik teorinin önerdiği deplasman değerlerinin 0-12000 ton yük altında 
ortalama %90 oranında uyumlu olduğunu göstermektedir (Şekil 8). 
 

 
Şekil 8. DKY ve doğal zemin yük deplasman durumu 
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5. Sonuçlar  
 
Bu çalışma ile DKY kolonları uygulanmış zeminlerin aynı yükleme altında zemin iyileştirme yöntemi 
uygulanmamış zeminlere kıyasla (~%50 oranında) daha az deplasman yaptığı sonlu elemanlar yöntemi 
ile temsil edilmiştir. Sonuç olarak derin karıştırma yöntemi uygulanan zeminlerde DKY kolonlarının 
zeminin taşıma gücünü arttırdığını nümerik olarak ortaya konulmuştur.  
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Özet  
Bu çalışmada çeşitli işlemlerden geçirilerek granül hale getirilmiş atık araç lastiği kullanılmış ve atık lastik 
ilavesinin kum zeminin fiziksel ve mekanik özellikleri üzerine etkisi laboratuvar deneyleri ile incelenmiştir. 
Kütlece farklı oranlarda karıştırılan atık lastik - kum karışımları standart proktor testine tabi tutularak optimum 
su muhtevaları ve maksimum kuru birim hacim ağırlıkları belirlenmiştir. Bu bilgilerin ışığında aynı malzemeler 
kesme kutusu deneyine tabi tutularak içsel sürtünme açıları ve kohezyon değerleri belirlenerek kesme 
mukavemetleri hesaplanmıştır. Deneyler sonucunda kumlu zemine atık lastik ilavesi ile birim hacim ağırlığında 
azalma görülmüştür. %5 kauçuk içeriği zeminin kesme mukavemetinde en iyi sonuçları vermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Atık lastik, Silis dumanı, Kum, Kesme mukavemeti 
 
 
Abstract   
Granulated waste tires were used as waste materials and the effect of the addition of granulated waste tire on 
the physical and mechanical properties of sandy soil was examined by laboratory experiments. Waste material-
sand mixtures mixed in different proportions by mass are subjected to standard proctor test and optimum water 
contents and maximum dry unit weights are determined. In the light of this information, the same materials 
were subjected to the direct shear box test and shear strengths were calculated by determining internal friction 
angles and cohesion values. As a result of the experiments, the unit weight decreased with the addition of rubber 
to the sand. The content of 5% crumb rubber fume gave the best results in the shear strength of the soil. 
 
Keywords: Waste tire, tire crumb, Sand, Shear Strength 
 

1. Giriş  
 
Günümüzde nüfusun artması ve endüstrinin gelişmesi ile atık malzeme miktarında büyük artış 
meydana gelmiştir. Endüstriyel kullanım sonucu çok miktarda plastik atık, kimyasal atık, uçucu küller, 
araç lastiği vb. gibi atık malzemeler oluşmaktadır. Bunlardan bazıları geri dönüştürülerek yeniden 
kullanılabilir malzemelerdir. Lastiklerin kompleks yapısı, geri kazanımını zorlaştırmaktadır. 
Lastiklerin ana yapısı olan kauçuk kimyasal olarak çapraz bağlı bir polimerdir, bu nedenle ne eriyebilir 
ne de çözülebilir. Sonuç olarak başka şekillere sokulması oldukça zordur [1]. Boşluklu yapısı ve 
sıkıştırılamaz olmasından dolayı depolanması zor ve maliyetli olan bu malzeme aynı zamanda 
kimyasal yapısı sebebiyle çevre sağlığı için de tehdit oluşturmaktadır. Lastik atıklar diğer atıklardan 
ayrı olarak depolandığı zaman, tehlikeler daha belirgin hale gelmektedir. Bütün halindeki 
parçalanmamış lastikler arasında, yangın başlamasına neden olabilecek yeterli oksijen bulunur. 
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Yangın olduğunda, lastik yığınları aylarca sürebilecek yanmaya ve toksik yağların toprağa, oradan da 
yeraltı suyuna geçmesine neden olmaktadırlar. Bütün bu olumsuz özelliklere ek olarak, lastik yığınları 
sivrisinek ve kemirgenler için ideal bir yetişme ortamı sağlamaktadırlar [1]. Günümüzde inşaat 
mühendisliği uygulamalarında tercih edilen atık araç lastiği hafif ağırlıklı dolgularda, istinat 
duvarlarında, yalıtım katmanlarında kullanılmaktadır. Hafif oluşu, düşük toprak basıncı sağlaması, 
dayanıklı oluşu inşaat sektöründe tercih edilme nedenlerinden sayılabilir. Aynı zamanda yeniden 
kullanımının, atık lastik depolama sorununu azaltması ve ekonomik oluşu da çevresel ve ekonomik 
avantajlarındandır [2].  
Tatlisoz ve ark. tarafından lastik-kum karışımı üzerinde gerçekleştirilen kesme kutusu deneyleri 
sonucunda lastik-kum karışımında, lastik içeriğinin %30 değerine kadar kesme mukavemetini 
arttırdığı daha fazla lastik içeriğinde ise azalttığı görülmüştür [3].  
Prabhakara ve ark., yaptıkları çalışmada atık lastik ve uçucu külün kum zemin üzerine etkilerini 
incelemişlerdir. Bu atık malzemeleri kuma ekleyerek yeni bir kompozit malzeme elde etmişlerdir. Elde 
ettikleri karışımlar üzerinde yapılan büyük ölçekli kesme kutusu deneyine göre, elde edilen kompozit 
malzemenin kesme mukavemetinin atık lastik-kum ve uçucu kül-kum karışımlarının kesme 
mukavemetinden büyük olduğu görülmüştür[4]. 
Wu ve ark., su muhtevasının kum zeminin kesme mukavemeti üzerine etkilerini incelemek için 
yaptıkları kesme kutusu deneyleri sonucunda büyük kohezyon değerleriyle karşılaşmışlardır. Klasik 
zemin mekaniğine göre kum gibi kohezyonsuz zeminlerin kohezyon değerleri sıfır veya sıfıra 
yakındır. Ancak su katılan kumlarda kapiler suyun yarattığı negatif basınç sebebiyle malzeme içindeki 
porlar küçülür ve bu durum kum için bir kohezyon yaratır. Ancak su muhtevasının kademeli olarak 
artmasıyla kapiler su yavaş yavaş serbest suya dönüştüğü için bu kohezyon zamanla kaybolur. Bu 
nedenle bu durum ‘‘sahte kohezyon’’ veya ‘‘görünür kohezyon’’ olarak adlandırılır [5]. 
Moayed ve ark., kum ve siltli kum ile farklı numune boyutlarında gerçekleştirdikleri kesme kutusu 
deneylerine göre, numune boyutunu içsel sürtünme açısı ve kohezyon değerlerini etkilediğini 
görmüşlerdir. Üç farklı numune boyutunda (60×60, 100×100 ve 300×300 mm) gerçekleştirdikleri 
deneylerde kumda görünür kohezyona rastlanmış ve bu kohezyon değerinin numune boyutu arttıkça 
azaldığı görülmüştür [6]. Attom [7], Foose vd. [8] ve Ghavazi ve Sakhi [9] parçalanmış lastik ve kum 
karışımları üzerinde kesme kutusu deneyleri yapmışlardır. Yapılan bu çalışmalarda parçalanmış 
lastiğin kumun kayma mukavemeti parametrelerini arttırdığı görülmüştür.  
Avrupa lastik ve kauçuk üreticileri birliğine göre 2015 yılında avrupada 386,800 ton atık lastik ortaya 
çıkmıştır [10]. Ortaya çıkan bu atıklar ise lastikten türetilmiş yakıt üretimi, otoyol kaza bariyerleri, 
park zeminlerinin kaplanmasında, park oyuncaklarının yapımında kullanılarak geri dönüştürülmeye 
çalışılmaktadır [11, 12]. Bu nedenle bu çalışmada kırıntı kauçuk-kum karışımlarının fiziksel ve 
mekanik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Deneyler sonucunda elde edilen optimum 
kırıntı kauçuk ve silis dumanı miktarlarından yola çıkarak modifiye edilmiş bir zemin elde edilmesi 
hedeflenmiştir.  
 

2. Materyal ve Metot  
 
Atık malzeme ilavesinin kum zemin üzerine etkilerini incelemek üzere deneylerde atık malzeme 
olarak kırıntı kauçuk, zemin numunesi olarak da kum zemin kullanılmıştır (Şekil 2.1). Kırıntı kauçuk 
kum karışımları kırıntı kauçukların kütlece %5, %10, %15, %20, %30, %40 ve %50 oranlarında 
eklenerek oluşturulmuştur. Bu karışımlar standart proktor ve kesme kutusu deneylerine tabi 
tutulmuştur. Malzeme özeliklerini belirlemek adına öncelikle numunelere piknometre deneyi ve elek 
analizi yapılmıştır. Piknometre deneyi sonucu kırıntı kauçuk ve kum için özgül ağırlık değerleri 
sırasıyla 1,17 ve 2,79 olarak belirlenmiştir. Kum ve kırıntı kauçuk elek analizi sonuçları Şekil 1’de 
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verilmiştir.  
 

 
 

 
 
Elek analizi sonuçlarına göre kumun üniformite katsayısı (Cu) ve süreklilik katsayısı (Cc) sırasıyla 7,18 
ve 1,46 olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre kum Birleşik Zemin Sınıflandırma Sistemine göre 
zemin sınıfı iyi derecelendirilmiş kum (SW) olarak belirlenmiştir. Kırıntı kauçuk için yapılan elek 
analizine göre tane boyutunun 0,4 mm- 2mm arasında değiştiği gözlemlenmiştir.   
 
 

   
                                          (a)                              (b)                                 
 
 
2.1. Standart Proktor Testi ve Karışımların Hazırlanması 
 
Standart proktor testleri ASTM D 698 standardına uygun olarak yapılmıştır. Standart proktor testi 
%4’lük su ilavesiyle başlamış ve %16’lık su ilavesine kadar sürdürülmüştür. Deneyler sonucunda 
%12’lik su muhtevasında maksimum kuru birim hacim ağırlık 1,98 gr/cm3 olarak bulunmuştur. Elde 
edilen veriler sonucu kum zemine ait çift pikli kompaksiyon eğrisi elde edilmiş ve Şekil 3’te 
gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Kum ve krıntı kauçuk elek analizi sonuçları 
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Şekil 3 Kum için kompaksiyon eğrisi 

 
Kum zemine kütlece %5, %10, %15, %20, %30, %40 ve %50 oranlarında eklenen kırıntı kauçuk 
sonucu elde edilen karışımlar ise Şekil 2.4’te sırasıyla verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 1 Kırıntı kauçuk- kum karışımları 

2.2. Kesme Kutusu Deneyi 
 
Hazırlanan her bir kauçuklu karışım kesme kutusu deneyine tabi tutulmuştur. ASTM D3080/D3080M 
– 11 standardına göre yapılan deneyde 60mm x 60mm ebatlarında numune kabı kullanılmıştır. 
Numuneler kalıba %95 rölatif kompaksiyon ile yerleştirilmiştir. Kesme işlemi 0.45 mm/dak sabit 
deformasyon hızı ile yapılmıştır. Deneyler her bir numune için 50 kP, 100 kP ve 150 kP normal 
gerilmeler altında gerçekleştirilmiştir. 

3. Bulgular  
 
Elde edilen karışımların kuru birim hacim ağırlığını ve su muhtevalarındaki değişimi belirlemek 
amacıyla her biri standart proktor testine tabi tutulmuştur. Deneyler sonucu kırıntı kauçuk ilavesiyle 
kuru birim hacim ağırlıktaki ve su muhtevalarındaki değişim sırasıyla Şekil 5 ve Şekil 6’da 
görülmektedir. 
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Şekil 5 Kırıntı kauçuk içeriği- kuru birim hacim ağırlık ilişkisi 
 

 
 

Şekil 6 Kırıntı kauçuk içeriği- su muhtevası ilişkisi 

Kum ve kırıntı lastik karışımlar için yapılan kesme kutusu deneyinde 50 kPa, 100 kPa ve 150 kPa 
normal gerilmeler altında numuneler üzerinde oluşan maksimum kesme gerilmeleri hesaplanmıştır ve 
kesme mukavemeti zarfları oluşturulmuştur. Maksimum kesme gerilmesi (𝜏𝜏) ve normal gerilme (𝜎𝜎) 
ilişkisi Şekil 7’de gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 7 Kauçuklu karışımlar için kesme mukavemeti zarfları 

Oluşturulan bu zarflar yardımıyla karışımların içsel sürtünme açısı (𝜙𝜙) ve kohezyon (c) değerleri 
belirlenmiştir. Bu parametreler kullanılarak numunelerin kesme mukavemetleri (𝜏𝜏𝑓𝑓) , 𝜏𝜏𝑓𝑓 = 𝑐𝑐 +
𝜎𝜎 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 formülü yardımıyla hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 3.1’de görülmektedir. 
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Tablo 1 Kırıntı kauçuk kum karışımları kesme mukavemeti değerleri 

% Kauçuk Φ (˚) c (kN/m²) τf (kN/m²) 
0 37 29 104 
5 37 32 107 
10 34 26 93 
15 34 20 87 
20 35 12 82 
30 33 11 75 
40 29 4,2 59 
50 26 1,4 50 

 
Elastik bölgede; bir malzemenin maruz kaldığı kayma gerilmesinin, bu gerilmeden dolayı 
uğradığı birim şekil değiştirmeye oranı ile kayma modülü (G) elde edilir. Kauçuk ilavesiyle 50 kPa, 
100 kPa ve 150 kPa normal gerilmeler altında kayma modülündeki değişim Şekil 3.6’da verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 8 Kırıntı kauçuk kum karışımlar için kayma modülleri 

4. Tartışma  
 

4.1. Kuru Birim Hacim Ağırlığı ve Su muhtevasındaki Değişim 
 
Kırıntı kauçuk ilavesinin artmasıyla karışımın kuru birim hacim ağırlığında azalma meydana gelmiştir. 
Bu azalmanın sebebi kırıntı kauçuğun birim hacim ağırlığının ve özgül ağırlığının kumdan az 
olmasıdır. 
 

4.2. Kayma Modülündeki Değişim 
 

Kesme kutusu deneyi sonucunda elde edilen kesme gerilmesi-yatay deformasyon oranı malzemenin 
kayma modülünü verir. Bir malzemenin kayma modülü ne kadar yüksek ise, o malzemenin 
deformasyona uğraması o kadar zordur yani daha rijittir.  
Kuma kırıntı kauçuk ilavesi ile karışımın kayma modülü giderek azalmıştır. Yani karışım rijitliği 
azalmıştır. Bunun sebebi kauçuğun esnek bir malzeme olması dolayısıyla karışımın deformasyon 
kapasitesini arttırmasından kaynaklanmaktadır. 
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4.3. Kesme Mukavemetindeki Değişim 
 

Kesme kutusu deneyi sonucu kum-kırıntı kauçuk karışımlarının içsel sürtünme açısı, kohezyon ve 
kesme mukavemeti değerleri Tablo 1’de verilmiştir. Kum için elde edilen kohezyon değerleri görünür 
kohezyon olarak adlandırılmaktadır. Bu kohezyon değerleri numuneyi hazırlamak için kullanılan 
suyun boşluklarda yarattığı negatif basınçtan kaynaklanmaktadır. Kırıntı kauçuk miktarı arttıkça su 
muhtevası azaldığı için kohezyon değerlerinde de azalma görülmüştür. İçsel sürtünme açısı, %5 kırıntı 
kauçuk içeriğinde maksimum değere ulaşmıştır. Karışımdaki kırıntı kauçuk oranının %5’ten fazla 
olduğu durumlarda da içsel sürtünme açılarında azalma gözlemlenmiştir. %5’lik kırıntı kauçuğu 
içeriğindeki bu içsel sürtünme açısı değerinin kauçuk ve kum taneleri arasındaki sürtünmeden 
kaynaklandığı sonucuna varabiliriz. Bu oran arttıkça kırıntı kauçuğun sahip olduğu pürüzsüz yüzey 
daha az kumla temas ederek sürtünmeyi azaltmıştır. Hesaplanan kesme mukavemeti değerlerine 
bakıldığında %5 kauçuk içeriğinin maksimum kesme mukavemeti değerini verdiği görülmektedir. 
 
5. Sonuçlar  
Bu çalışmada kırıntı kauçuk ve kumun farklı oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen karışımların çeşitli 
deneyler yapılarak fiziksel ve mekanik özellikleri bulunmuştur. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar 
aşağıdaki gibi özetlenebilmektedir.  

• Karışıma eklenen kırıntı kauçuklar karışımın birim hacim ağırlığını düşürmektedir. 
• En yüksek kayma mukavemeti değerleri kum ve kütlece %5 kırıntı kauçuk karışımı için elde 

edilmiştir.  
• %5 kırıntı kauçuk karışımı en ideal karışım olarak belirlenmiştir.  
• Karışımdaki kırıntı kauçuk miktarı arttıkça kayma modülü azalmıştır. 
• Özellikle kum için yüksek kohezyon değerinin ortaya çıkmasının numune boyutu ve yüksek 

yükleme hızından kaynaklandığı görülmüştür.  
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Perlit ve Uçucu Kül Esaslı Geopolimer Harçların Ortam Küründe Dayanım 
Gelişimlerinin Araştırılması  

Investigation of Strength Development of Perlite and Fly Ash Based Geopolymer 
Mortars at Ambient Curing 
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Özet Bu deneysel çalışmada, öğütülmüş ham Perlit ve F sınıfı Uçucu kül malzemelerinin tekli ve ikili 
karışımları 10 M NaOH solüsyonu ile aktive edilerek geopolimer harçlar üretilmiştir. Üretilen harçlar herhangi 
bir ısıl kür işlemi olmadan, laboratuvar koşullarında (25 ±2 ºC, %60 bağıl nem) bekletilmiştir. Harçlar üzerinde 
7 ve 28 günlük eğilme ve basınç dayanımı deneyleri gerçekleştirilmiştir. Harçlarda 7 günlük eğilme dayanımı 
elde edilemezken, en yüksek 7 ve 28 günlük basınç dayanımı sadece uçucu kül ile üretilen harçlarda sırasıyla 
4.2 ve 9.7 MPa olarak elde edilmiştir. Deney sonuçları, perlit ve uçucu kül malzemelerinin 10 M NaOH 
solüsyonu ile ortam kürü koşullarında aktive olmaya elverişli olmadığını göstermiştir. 
 Anahtar Kelimeler: Perlit, uçucu kül, geopolimer, harç, ortam kürü, dayanım. 

Abstract  In this experimental study, geopolymer mortars were produced by activating single and binary 
mixtures of ground raw Perlite and class F Fly ash with 10 M NaOH solution. The produced mortars were kept 
in laboratory conditions (25 ±2 ºC, 60% relative humidity) without any thermal curing process. Flexural and 
compressive strength tests were carried out on the mortars at 7 and 28 days. The 7-day flexural strength could 
not be obtained in the mortars, and the highest 7- and 28-day compressive strength was obtained as 4.2 and 9.7 
MPa, respectively, in the mortars produced with only fly ash. Experiment results showed that perlite and fly 
ash materials were not suitable for activation with 10 M NaOH solution at ambient curing conditions. 
Keywords:Perlite, fly ash, geopolymer, mortar, ambient curing,  

1. Giriş

Geopolimer çimentoya alternatif bağlayıcı bir malzemedir.  Geopolimer, katı alümino silikat toz 
malzemenin alkali aktivasyonu ile sentezlenir [1]. Alümino silikat tozunun alkali aktivasyonu için 
genellikle alkali hidroksit ve alkali silikat gereklidir [2]. Bu nedenle, geopolimer bazen alkali ile aktive 
edilmiş bağlayıcı olarak da adlandırılır. Katı alümino-silikat tozları genellikle uçucu kül, metakaolin, 
kaolin, cüruf ve pirinç kabuğu gibi çeşitli alümino-silikat esaslı malzemelerden elde edilir [3-5]. 
Bunlar arasında uçucu kül, yaygın olarak bulunması nedeniyle önemli bir alümino-silikat kaynağı 
olarak kabul edilir [2]. 

Uçucu kül esaslı geopolimerler hakkında literatürde birçok çalışma vardır. Bu çalışmalarda uçucu kül 
esaslı geopolimerlerin özelliklerinin uçucu kül inceliği, aktivatör türü ve konsantrasyonu ve kür 
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koşulları gibi birçok faktöre bağlı olduğu ortaya konmuştur [6]. Bununla birlikte, uçucu kül ile birlikte 
metakaolin ve yüksek fırın cürufu gibi diğer alümino-silikat kaynakları ikili veya üçlü karışım halinde 
kullanılarak daha iyi mekanik ve dayanıklılık özellikler elde edilmeye çalışılmıştır [7,8]. 
 
Perlit, yaklaşık %70 ile %75 arasında SiO2 ve %12 ile %18 arasında Al2O3 içeren camsı bir volkanik 
kayaçtır [9].  Türkiye perlit rezervleri açısından zengin bir ülkedir. Dünya perlit rezervlerinin yaklaşık 
üçte ikisi Türkiye’de bulunmaktadır [10]. Bu malzemenin puzolanik malzeme [9] veya geopolimer 
hammadde kaynağı olarak [11]  kullanımının hem çimento üretiminden kaynaklı CO2 salınımını 
azaltmada hem de hammadde kaynaklarının daha dengeli kullanılmasında etkili olabileceği 
düşünülmektedir. Türkiye’nin çok yüksek perlit rezervleri de dikkate alındığında, perlit ile geopolimer 
bağlayıcı üretimi sürdürülebilir ve çevre dostu kompozitler elde edilebilir. Ancak, perlit esaslı 
geopolimer üretimi ve özellikleri hakkında literatürde yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle, 
bu çalışmada,  özellikleri daha önce birçok çalışmada ortaya konmuş olan F sınıfı uçucu külü ile henüz 
uçucu küle göre çok yeni bir geopolimer hammaddesi olan perlit, tekli veya ikili karışım halinde 
kullanılarak geopolimer harçlar üretilmiş ve üretilen harçların dayanım özellikleri karşılaştırılmıştır. 
 
 
2. Materyal ve Metot  
 
Çalışmada Sugözü Termik santralinin atığı olan uçucu kül kullanılmıştır. Uçucu külün yoğunluğu 2,3 
olarak belirlenmiştir. Uçucu kül %60,5 SiO2 ve %21,7 Al2O3’den oluşmaktadır. Perlit ise Kütahya’da 
bulunan Genper Madencilik şirketinden temin edilmiştir. Perlit %71,4 SiO2 ve %13,1 Al2O3’den 
oluşmaktadır. Perlitin yoğunluğu 2,37 olarak belirlenmiştir. Aktivatör olarak ise pul şeklinde katı 
NaOH kullanılmıştır. Kullanılan NaOH’ın saflığı %97 civarındadır. Harç karışımlarında karışım suyu 
olarak Nevşehir şebeke suyu kullanılmıştır. 
 
Harç karışımları 4x4x16 cm boyutlarında üç gözlü harç kalıpları için 450 gr uçucu kül+perlit, 1300 gr 
kum, 72 gr NaOH ve 180 gr sudan oluşmaktadır. Ağırlıkça uçucu kül/perlit oranına göre 5 farklı harç 
karışımı oluşturulmuştur. Harçlardaki uçucu kül/perlit oranı %100/0, %75/25, %50/50, %25/75 ve 
%0/100 olarak belirlenmiştir. Harç karışımlarında su/ uçucu kül+perlit oranı 0,4 ve NaOH molaritesi 
10M olarak belirlenmiştir. Harç karışım oranları Tablo 1’de sunulmuştur.  
 

Tablo 1. Harç karışım oranları  
Karışım 
Kodu 

Perlit 
(gr) 

Uçucu 
Kül (gr) 

NaOH 
(gr) 

Kum 
(gr) 

Su 

100P 450 0 

72 1300 180 
75P25UK 337,5 112,5 
50P50UK 225 225 
25P75UK 112,5 337,5 

100UK 0 450 
 
 
Harçlar Hobart mikserinde karıştırılmış ve vibrasyon masasında sıkıştırılmıştır. Daha sonra, 
kalıplarına yerleştirilen ve sıkıştırılan harçlar 2 gün kalıplarında bekletilmiştir. 2 gün sonra 
kalıplarından çıkarılan harç numuneleri laboratuvar ortamında bekletilmiş ve üretimden 7 ve 28 gün 
sonra eğilme ve basınç dayanımı deneylerine tabi tutulmuştur. Eğilme ve basınç dayanımı deneyleri 
TS EN 1015-11 [12] standardına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Taze haldeki harçlara ayrıca TS 
EN 1015-3 [13] standardına göre yayılma tablası deneyi uygulanmıştır. 
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3. Bulgular  
 
Harçlara uygulanan yayılma tablası deneyinin sonuçları Şekil 1’de sunulmuştur. En düşük yayılma 
değeri 100P karışımında görülürken, en yüksek yayılma değeri 100UK karışımında elde edilmiştir. 
100UK karışımının yayılma değeri 100P karşımınım yayılma değerine göre yaklaşık olarak %47 daha 
yüksektir.  
 

 
Şekil 1. Harçların yayılma değerleri 

 
Harçların 7 ve 28 günlük eğilme dayanım değerleri Şekil 2’de gösterilmiştir. 100P, 75P25UK ve 
50P50UK kodlu harçlarda 7 günlük eğilme dayanımı elde edilememiştir. Ayrıca, 100P kodlu harçlarda 
28 günlük eğilme dayanımları da yine sıfır olmuştur. Bununla birlikte, en yüksek eğilme dayanımı 
değerlerine 100UK kodlu karışımlarda ulaşılmıştır. 100UK kodlu harçların 7 ve 28 günlük eğilme 
dayanımları sırasıyla 1,26 MPa ve 1,92 MPa olmuştur.  
 

 
Şekil 2. Harçların eğilme dayanımları 

 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

100P 75P25UK 50P50UK 25P75UK 100UK

Y
ay

ılm
a,

 m
m

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

100P 75P25UK 50P50UK 25P75UK 100UK

E
ği

lm
e 

D
ay

an
ım

ı, 
M

Pa

7 günlük 28 günlük

088



 
 

 
The 3rd International Symposium of Engineering Applications on 
Civil Engineering and Earth Sciences 2021 (IEACES2021) 

 

September 22-24, 2021 Karabük/Turkey 

 
Harçların 7 ve 28 günlük basınç dayanım değerleri Şekil 3’de gösterilmiştir. Harçlarda en düşük 7 ve 
28 günlük basınç dayanımları 100P kodlu harçlarda görülürken, en yüksek dayanımlar ise 100UK 
kodlu harçlarda elde edilmiştir. 100UK kodlu harçların 7 ve 28 günlük basınç dayanımları 100P kodlu 
harçlara göre sırasıyla yaklaşık olarak %111 ve %43 oranlarında daha yüksek elde edilmiştir. 100UK 
kodlu harçların 28 günlük basınç dayanımları 8,3 MPa iken, 100P kodlu harçlarda 28 günlük basınç 
dayanımı 5,8 MPa olmuştur.  
 

 
Şekil 3. Harçların basınç dayanımları 

 
 
 
4. Tartışma  
 
Geopolimer harçlarda yayılma değerleri harçlardaki uçucu kül içeriği ile birlikte kademeli olarak 
artmıştır. Bunun nedeni olarak uçucu kül malzemesinin az pürüzlü ve yuvarlak tanecik yapısı 
gösterilebilir. Daha önceki bir çalışmada F sınıfı uçucu külün tanecik yapısı Şekil 4’deki gibi 
gösterilmiştir [14]. Ayrıca, perlit malzemesinin yüksek su emme kapasitesi [15] de harçlardaki 
yayılma değerlerinin perlit içeriği ile birlikte azalmasına yol açmıştır.  
 

 
Şekil 4. F sınıfı uçucu külün SEM fotoğrafı [14] 
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Geopolimer harçların eğilme ve basınç dayanımları oldukça düşük seviyelerdedir. Elde edilen 
sonuçlar, bu çalışmada kullanılan perlit ve Sugözü uçucu külünün ortam koşullarında (ısıl kür 
olmadan) NaOH ile aktive edilmesi ile yeterli dayanım değerlerine ulaşılamadığını göstermiştir. Bu 
nedenle, perlit ve uçucu kül malzemelerinin tekli ve ikili karışımlarından daha yüksek dayanım 
değerlerinin farklı aktivatör türü veya ısıl kür uygulaması ile elde edilebileceği düşünülmektedir. 
 
Harçların eğilme dayanımları ile basınç dayanımları değerleri benzerlik göstermiştir. Harçların eğilme 
ve basınç dayanımları uçucu kül içeriği ile birlikte artmıştır.  
 
 
5. Sonuçlar  
 

• Geopolimer harçların işlenebilirlikleri harçlardaki perlit içeriği ile azalırken, uçucu kül içeriği 
ile birlikte artmıştır. 

• Harçların eğilme dayanımları perlit içeriği ile birlikte azalmıştır. %50 ve daha fazla perlit 
içeren harçlarda 7 günlük eğilme dayanımı elde edilememiştir.  

• Harçların basınç dayanımları uçucu kül içeriği ile birlikte artmıştır. Ancak, sadece uçucu kül 
ile üretilen 100UK kodlu harçlarda dahi 28 günlük basınç dayanımı 10 MPa’nın altında elde 
edilmiştir.  

• Harçların eğilme ve basınç dayanımları arasında uyum vardır. 
• Bu çalışmada, Kütahya yöresi ham perlitinin ve Sugözü uçucu külünün tekli ve ikili 

karışımlarının 10M NaOH solüsyonu ile ortam koşullarında yeterli aktivasyon göstermediği 
sonucuna varılmıştır.  
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Özet: Organik zeminler dünyanın farklı bölgelerinde genellikle sınırlı alanlarda bulunmaktadır. Su muhtevası 

ile oturma miktarının yüksek olması, uzun süren oturma davranışı ve kayma mukavemetinin düşük olması gibi 

mühendislik özelliklere sahip olması nedeniyle organik zeminler üzerine inşa edilecek yapıların projelerinde 

problemlere yol açabilmektedir. Zemin-yapı etkileşim analizlerinin güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için 

zemine ait parametrelerinin doğru belirlenmesi oldukça önemlidir. Ülkemizde bu tür zeminlerin görüldüğü 

arazilerden birisi Kayseri şehir merkezinin batısında yer alan ve üzerinde iki adet sanayi bölgesinin yer aldığı 

Anbar mahallesidir. Araştırmaya konu olan örselenmemiş organik zemin numuneleri Kayseri Serbest Bölge 

sahasından alınmıştır. Çalışma kapsamında, organik zeminlerin fiziksel ve mühendislik özellikleri 

belirlenmiştir. Çalışma bölgesinden alınan örselenmiş ve blok şeklinde örselenmemiş organik zemin 

numuneleri üzerinde su muhtevası, Atterberg limitleri, özgül ağırlık, konsolidasyon, kesme kutusu gibi 

laboratuvar deneyleri gerçekleştirilerek organik zemininin geoteknik özellikleri belirlenmiştir.  Ayrıca blok 

halinde alınan numune üzerinde laboratuvar ortamında yükleme deneyi yapılarak numuneye ait yük-oturma 

eğrisi elde edilmiştir.  Bununla birlikte, yapılan model deney sonlu eleman programları kullanılarak nümerik 

olarak da analiz edilmiş ve ilgili karşılaştırmalar yapılmıştır. Taşıma gücü bakımından zayıf ve oturma değeri 

yüksek olan organik zeminlerin bünyesinde bulunan fibrik parçacıkların özellikle kayma mukavemetini arttırma 

yönünde eğilim gösterdiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Organik zemin, Örselenmemiş numune, Konsolidasyon, Taşıma gücü, Kayseri 

Abstract:  Organic soils are often found in limited areas in different parts of the world. It can cause problems 

in the projects of structures to be built on organic soils due to its engineering properties such as high water 

content and settlement, long-lasting settlement behavior and low shear strength. It is very important to determine 

the parameters of the soil correctly in order to perform soil-structure interaction analysis reliably. One of the 

areas where such soils are seen in our country is Anbar district, which is located in the west of Kayseri city 

center and on which there are two industrial zones. The undisturbed organic soil samples, which are the subject 

of the research, were taken from the Kayseri Free Zone area. Within the scope of the study, the physical and 

engineering properties of organic soils were determined. The geotechnical properties of the organic soil were 

determined by performing laboratory tests such as water content, Atterberg limits, specific gravity, 

consolidation, shear box on disturbed and undisturbed organic soil samples taken from the study area. In 

addition, the load-settlement curve of the sample was obtained by performing a loading test in the laboratory 

environment on the sample taken as a block. In addition, the model experiment was also analyzed numerically 

using the finite element programs and related comparisons were made. It has been determined that the fibrous 

particles in the organic soils, which are weak in terms of bearing strength and high settlement value, especially 

tend to increase the shear strength. 

Keywords: Organic soil, Undisturbed sample, Consolidation, Bearing capacity, Kayseri 
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1. Giriş  

 

Yapılaşmanın hızlanması ile imara açılacak alanlar ve sanayi bölgeleri için uygun arazilerin bulunması 

devamlı olarak zorlaşmaktadır. Bu nedenle; taşıma gücü açısından zayıf zemin sınıfında yer alan 

alanlar istenmese de kullanıma açılmaktadır. Bunun sonucunda taşıma gücü, oturma, zemin 

parametreleri, sıvılaşma ve sahaya özel araştırma gibi olgular önem kazanmaktadır. Zayıf zeminlere 

örnek olarak gevşek kumlar, yumuşak killer, turbalık ve bataklık zeminler verilebilir. Organik ve 

bataklık zeminler içerisinde yer alan bitkisel kalıntıların; yapraklar, saplar, kökler, odunsu kalıntılar, 

bitki kalıntıları gibi, çözünmesi ve yüksek yer altı suyu seviyesi nedeniyle büyük değişimler 

yapabilmektedir. Turba zeminler, amorf ve fibrik olmak üzere iki çeşide ayrılırlar (Book, A. A. 1985). 

Amorf turbanın sıkıştırılabilirlik davranışının kil zemin ile benzer olması nedeniyle Terzaghi'nin 

konsolidasyon teorisine göre değerlendirilebilir. Fibrik turba ise yüksek organik ve lif içeriğine 

sahiptir, farklı özellikleri ve mikroyapısı dolayısıyla Terzaghi'nin konsolidasyon teorisi fibrik turbanın 

sıkıştırma davranışını tahmin etmek için uygulanamaz (Edil, T.B., 2003). Dünyanın çeşitli 

bölgelerinde yer alan fibrik organik zeminler üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular bu 

zeminlerin geoteknik parametrelerinin bölgeden bölgeye oldukça fazla değişiklik gösterdiğini ortaya 

koymaktadır. Bu çalışmada organik zeminin kayma mukavemetini ölçebilmek için doğrudan kesme 

ve üç eksenli deneyleri yapılmıştır. Yapılan testler sonucunda fibrik organik zeminlerin içerisinde 

bulunan lifler genellikle yatay dayanım sağladığından kayma mukavemetini artırma yönünde bir 

eğilim tespit edilmiştir. Ayrıca, organik zeminin düşük geçirimliliğe sahip olması ve zemin daneleri 

içinde bulunan mikro boşluklar sebebiyle yapılan üç eksenli testleri birkaç hafta sürebilir. Sahip 

olduğu bu karakteristik özellikleri nedeniyle, üzerine bir yapı inşa etmeden önce organik zeminlerin 

geoteknik parametrelerinin çeşitli deneylerle tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır. 

 

 

2. Materyal ve Metot  

 

Çalışma kapsamında kullanılacak organik zemin numuneleri örselenmiş ve örselenmemiş olarak 

Kayseri Serbest Bölge (KSB) Müdürlüğü tarafından araştırmacılara tahsis edilmiş bir alandan 

alınmıştır. Kayseri'nin Ankara giriş yolu üzerinde 1.Organize Sanayi Bölgesi ile komşu olan Serbest 

Bölge 1998 yılında 690 hektarlık düz bir arazi üzerinde faaliyete başlamıştır. Bölge Kayseri şehir 

merkezinin yaklaşık 15km kuzey batısında yer almaktadır (Şekil-1). Bölgede endüstrileşme hızla 

devam ettiği için birçok yapıda oturma problemlerine bağlı çatlaklar rapor edilmiştir. Çalışma 

kapsamında belirlenen bölgeden Bekoloder yardımıyla yüzeyden yaklaşık 1.80 m derinlikte açılan 

kazı çukurunun tabanından shelby tüpleri ile örselenmemiş ve örselenmiş numuneler alınmıştır. 

Numune alınan bölgede yer altı su seviyesi yüzeyden 2.00 m derinlikte ölçülmüştür. Numuneler 

laboratuvar ortamına getirildiğinde su muhtevalarını kaybetmemeleri için desikatöre yerleştirilmiştir. 

Organik zemin numunelerinin doğal su muhtevasının belirlenmesi için 10 farklı numune alınmış ve 

(ASTM D2216-10) standardına uygun şekilde 80oC de etüve bırakılmıştır. Bu numunelerin ortalama 

su muhtevası %172.9 olarak bulunmuştur. Organik zeminlerin fiziksel ve mühendislik özelliklerinin 

bulunması için yapılan testlerin yanında, blok numune üzerinde yükleme deneyi yapılmış ve bu 

yükleme sonlu eleman analiz programları olan SETTLE 3 ve PLAXIS 2D ile hesaplanarak çıkan 

sonuçlar karşılaştırılmıştır. 
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Şekil-1 Kayseri ili (cografyaharita.com R. SAYGILI 2020) ve Kayseri Serbest Bölge ve Organize Sanayi Bölgesi yer 

bulduru haritası  

 

3. Bulgular  

 

KSB içerisinde belirlenen bir alandan alınan örselenmiş ve örselenmemiş organik zemin numuneleri 

(Şekil-2) üzerinde Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi zemin mekaniği laboratuvarında 

minerolojik özelliklerinin yanında endeks ve mühendislik özelliklerini (su muhtevası, birim hacim 

ağırlık, Atterberg limit, tane boyutu dağılımı, kesme kutusu, konsolidasyon gibi) belirlemek için 

deneyler yapılmıştır.  
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Şekil-2 Muayene çukuru açılması ve organik zemin kesiti 

 

3. 1 Minerolojik özellikler 

Organik zemin numuneleri üzerinde Erciyes Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Uygulama 

Merkezi’nde detaylı kimyasal analiz, X-ışığı Floresansı Yöntemi (XRF) uygulanmış ve sonuçları 

Tablo 1.’de verilmiştir. Numune içerisinde kuvars, kalsit, feldspat, halite ve opal gibi mineraller 

gözlemlenmiştir. 

 
         Tablo 1. Organik zeminin XRF yöntemi ile kimyasal analiz sonucu. 

Bileşen Bileşen Yüzdesi (%) Hata Oranı (%) 

SiO2 60.79 0.1 

Al2O3 6.54 0.07 

Fe2O3 3.75 0.06 

CaO 2.01 0.04 

MgO 1.94 0.04 

SO3 1.00 0.03 

K2O 0.77 0.03 

Na2O 0.64 0.02 

TiO2 0.32 0.02 

Cl 0.18 0.01 

P2O5 0.18 0.01 

 

Ek olarak görüntüleme analizleri SEM (Elektron Yayma Spektrumu Yöntemi) yapılmıştır. Organik 

zemine ait 5, 10, 20 ve 500 kat büyütülmüş SEM görüntüleri Şekil 3.’de verilmiştir. SEM 

görüntülerinden elde edilen bulgular sonucunda, organik zeminler içerisinde diyatom fosilleri, fiber 

ve alg parçacıkları tespit edilmiştir. Ayrıca bu parçacıklar silika bakımından oldukça zengindir. 

İçerdiği diyatom fosilleri ve fiberler sebebiyle bu zeminler yüksek boşluk oranı değerlerine sahiptirler 

bu nedenle sıkışma oranları da yüksek olmaktadır. 
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Şekil-3 Organik zemine ait SEM görüntüleri 

 

3. 2 Fiziksel ve indeks özellikler 

Organik zemine ait özgül ağırlık değeri ASTM 854-02 standardı dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. 

5 farklı organik zemin numunesi üzerinde gerçekleştirilen deneylerde özgül ağırlık 18.83 kN/m3 olarak 

tespit edilmiştir. Araziden alınan organik zemin numunelerinin doğal birim hacim ağırlığı 9.78 kN/m3 

olarak belirlenmiştir. Numuneler ASTM standartlarına uygun olarak iri daneli kısmına yönelik 

yıkamalı elek analizi (ASTM D 422-63) ve ince daneli kısmına yönelik olarak hidrometre deneyine 

(ASTM D 7928) tabi tutulmuşlardır. Elek analizi sonuçları Şekil 4.’de grafiksel olarak verilmiştir. 

 

 
Şekil-4 Organik zemin dane çapı dağılım eğrisi 
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Yapılan hidrometre deneyine göre ince dane oranı % 98, bu oranın yaklaşık %45-60’ı kil ve %38- 

%53 lük kısmı silt olarak belirlenmiştir. Zemin numunesinin likit limit (LL) değerini hesaplamak için 

Casagrande cihazı kullanılmış fakat zeminin sahip olduğu karakteristik özellikler sebebiyle deney 

tamamlanamamış bu nedenle LL değeri koni batma yöntemi ile bulunmuştur. Koni batma deneyi 5 

farklı organik zemin numunesi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ASTM standartlarına (ASTM 

D4318-00) göre plastik limit değerleri belirlenmiştir. Organik zemine ait yapılan bu deneyler 

sonucunda LL değeri % 211.2 plastik limit (PL) değeri % 138.3 ve Plastisite indisi (IP) değeri ise % 

72.9 olarak bulunmuştur. Sahip olduğu mikro, makro boşluklar organik zeminlerin su tutma 

kapasitelerini artırmaktadır bu nedenle LL değeri yüksek mertebelere çıkabilmektedir. Araziden 

Shelby tüpleri yardımıyla alınan örselenmemiş organik zemin numuneleri, ASTM standardına (ASTM 

D 2166) uygun olarak serbest basınç mukavemeti belirlenmiştir. Araziden temin edilen blok organik 

zemin numunelerinden 50 mm çapında 20 mm yüksekliğinde silindirik çelik numune alıcılar 

yardımıyla örselenmemiş numuneler alınarak konsolidasyon deneyine hazır hale getirilmiştir. ASTM 

standardına (ASTM D2435) uygun olarak 6, 12, 25, 50, 100, 200, 400, 800 kPa ’lık normal gerilme 

altında tüm numuneler 48 saat (2880 dak.) konsolidasyona tabi tutulmuştur. Ayrıca yük boşaltma 

durumundaki her bir normal gerilme için ise 1440 dakika beklenmiştir. Yapılan 3 farklı deney 

sonucunda elde edilen eğriler (Şekil 5)’de verilmiştir.  

 

 
Şekil-5 Organik zemin konsolidasyon deneyi ve deney grafiği 

 

Çalışmaya konu olan araziden yaklaşık 2.00 metre derinlikten alınan örselenmemiş organik zemin 

numuneleri üzerinde yapılan konsolidasyon deneylerinden elde edilen Aşırı Konsolidasyon Oranının 

(A.K.O) 1.00 değerinden daha büyük olduğu belirlenmiş ve ilgili derinlik için organik zeminin 

geçmişte aşırı bir yüke maruz kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak zemin içerisindeki bitki ve hayvan 

artıklarının bozulmaya devam etmesi nedeniyle oturma devam etmekte ve zemin taşıma gücü daha da 

düşmektedir. Araziden temin edilen blok numunelerden uzunluk ve genişliği 60 mm, yüksekliği 20 

mm olan numune aparatları yardımıyla örselenmemiş numuneler alınarak kesme kutusu deneyi 

gerçekleştirilmiştir. Kesme kutusu deneyleri (ASTM D3080)’e uygun olarak yapılmıştır (Şekil-6). 

Yapılan deneyler sonucunda drenajlı içsel sürtünme açısı ():24.7o ve kohezyon (c): 9.8 kPa olarak 

hesaplanmıştır. 
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Şekil-6 Organik zemin numunesi kesme kutusu deneyi  

 

3.3 Yükleme Deneyi 

Araziden alınan 750x750x450 mm boyutlarındaki blok numune su kaybı önlenecek şekilde sarılarak 

laboratuvara getirilmiş ve yükleme çerçevesi kullanılarak 1mm/dak hız ve 5 ton kapasitedeki hidrolik 

piston ile düşey yönde statik yük verilmiş ve yük-deplasman eğrisi elde edilmiştir. Blok halindeki 

organik zemin numunesi üzerinde yükleme için kullanılan yüzeysel temel elemanı, 240 mm genişlik 

x240 mm uzunluk ve 25 mm kalınlığında çelik rijit plaka olarak boyutlandırılmıştır. Yükleme sonrası 

organik zemin plaka altındaki göçme mekanizmasının gözlemlenebilmesi için ortadan ikiye 

ayrılmıştır. Oluşan çatlaklar (Şekil-7’de) kesikli çizgiler ile gösterilmiştir. Blok zemin 16 kN düşey 

yüke karşılık 80 mm oturduğu tespit edilmiş, zemine uygulanan yük boşaltıldığında zeminde 35 mm 

yukarı yönlü deplasman oluşmuştur. 

 

 
Şekil-7 Blok zemin numunesi yükleme deneyi ve deney grafiği 

 

Zeminin mikro ve makroboşluklu yapısı ve içinde bulunan fiber (bitki lif) parçaların zemin üzerine 

uygulanan yük kalktığında elastik davranış göstermesi nedeniyle geri deplasman yaptığı 

düşünülmektedir. 
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4. Sonlu Eleman Analizi 

Organik zeminin düşey statik yüke maruz kaldığında oluşacak oturma değerlerini hesaplamak için 

sonlu eleman analizleri yapabilen SETTLE 3 ve PLAXIS 2D programları kullanılmıştır. SETTLE 3; 

temeller, dolgular ve yüzey yükleri altındaki düşey konsolidasyon ve oturma analizleri için kullanılan 

sonlu elemanlar analiz yöntemine dayalı bir yazılımdır. Üniform veya değişken yük büyüklüklerine 

sahip dikdörtgen, dairesel veya çokgen yük şekillerine ek olarak veya rijit veya esnek temeller 

tanımlanabilir. Yükleme herhangi bir derinlikte yapılabilir ve kademeli olarak kullanılabilir. Organik 

zeminin düşey statik yük altındaki oturma değerini elde etmek için rijit kare temel sistemi ve 

Boussinesq gerilme hesap metodu kullanılmıştır. Zemin modeli 16 kN düşey yüke karşılık 87.5 mm 

oturma (düşey deplasman) değerine ulaşmıştır (Şekil 8). 

 
Şekil-8 Organik zemin toplam oturma analizi SETTLE3 

 

PLAXIS 2D iki boyutlu analizler için tasarlanmış, geoteknik mühendisliği ve kaya mekaniğinde 

deformasyon ve stabilite hesapları yapabilen bir sonlu eleman paketidir. Temeller, kazık, dolgu, tünel 

ve rezervuar geomekaniği gibi uygulamaların hesapları yapılabilmektedir. Oluşturulan model simetrik 

olduğu için yalnızca bir tarafı modellenmiştir (Şekil-9). Analizlerde 15 noktalı eleman, Mohr Coulomb 

malzeme modeli ve orta sıklıkta ağ kullanılmıştır. Mohr Coulomb modeli göçme mekanizmasını iyi 

temsil ettiği ve hızlı analize imkân sağladığı için seçilmiştir.  

 

                 

  
Şekil-9 Organik zemin toplam oturma analizi PLAXIS 2D (solda düşey oturmalar, sağda plastik noktalar) 
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Araştırmaya konu olan örselenmemiş organik zemin numunesinin 16kN düşey yük altındaki düşey 

deplasman (oturma) analizine ait test ve sonlu eleman sonuçları Şekil 10’da görülebilir. 

 
Şekil-10 Organik zemin yük deplasman analizi 

 

5. Tartışma  

Her geçen gün artan nüfus ve buna bağlı hızla gelişen sanayileşme sebebiyle yeni yapı alanlarına 

duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu nedenle sağlam zemin bölgeleri azalmakta ve taşıma gücü 

zayıf olan zeminler üzerinde yapı inşa etme zorunluluğu önemli bir duruma gelmektedir. Bu gibi 

problemli zeminlerden biri de organik zeminlerdir ve araştırmaya konu olan numuneler K.S.B’ den 

alınmıştır. Yapılan testler sonucunda elde edilen organik zemin özellikleri literatürdeki diğer 

çalışmalar (Munro 2005; Mesri G. ve Ajloni M. 2007; Duraisamy vd., 2007; Ulusay vd.2010, 

Çayabatmaz, Ş., 2012;  Erol 2019; Özcan vd., 2020) ile uyum göstermektedir. 

 

6. Sonuçlar  

Bu çalışmada Kayseri Serbest Bölgeden alınan örselenmiş ve örselenmemiş organik zemin numuneleri 

üzerinde çeşitli laboratuvar deneyleri gerçekleştirilmiş bunun sonucu olarak aşağıdaki bulgular elde 

edilmiştir. 

 Arazide farklı bölgelerde ve farklı tarihlerde açılan yaklaşık 2.00 metre derinliğinde muayene 

çukurlarında yapılan gözlemlerde organik zeminin içerisinde fibrik parçaların olduğu ve yer altı su 

seviyesinin 1.4 m-1.85 m seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. 

 Dane boyutu dağılımına göre organik zemin numunesinin neredeyse tamamı No. 200 elek altına 

geçmiştir ve ince dane oranı %98 oranında silt ve kilden oluşmaktadır. 

 Zeminin SEM görüntüleri incelendiğinde boşluklu bir yapı, alg parçacıkları, bitki parçaları ve silika 

içeriği bakımından zengin volkanik bağlayıcılar gözlemlenmiştir. 

 Organik zeminin LL değerinin bulunması için Casagrande yönteminde açılan oyuğun fibrik 

parçalar ve silt içeriği nedeniyle standarda uygun olmamasından dolayı Casagrande yöntemi yerine 

koni batma yöntemi tercih edilmiştir. 

 Organik zemine ait direkt kesme deneyi sonuçları dikkate alındığında, organik zemin yumuşak bir 

zemin olmasına rağmen içsel sürünme açısı değerleri yüksek elde edilmiştir. Yüksek kayma 

mukavemeti açısının elde edilmesinin nedeni yüksek silt içeriği ve lifli (bozulmamış bitki kökleri) 

yapıdan kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 Sonlu eleman analizi yapan programların uygun malzeme parametreleri ve modelleri ile 

kullanılmasının hızlı ve etkili sonuçlar verdiği görülmüştür. 
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Özet: Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY)' nde, yeni binaların deprem güvenliğinin sağlanması ve 
mevcut binaların deprem performans belirlenmesi konusunda hesap ayrıntıları belirtilmektedir. Ancak, 
binaların deprem performanslarının değerlendirilmesi için ön görülen hesapların karmaşıklığı ve zaman alıcı 
olması inşaat mühendisleri için oldukça zorlayıcı bir durumdur. Bu durum, inşaat mühendislerini ister istemez 
hazır yazılımlara ve bazı ticari programların kullanımına sürüklemektedir. Bununla beraber, literatürde 
araştırmacılar tarafından yeni ve mevcut betonarme binaların deprem güvenliğinin hızlı ve daha kolay 
değerlendirilebilmesi için önerilmiş farklı yöntemler mevcuttur. Ancak, bu yöntemler kesin sonuçlar elde 
edilememektedir. Özellikle, bu yöntemlerin uygulanabilirliği yapısal düzensizliklere sahip binaların deprem 
güvenliğinin belirlenmesinde yetersiz ve zayıf kalmaktadır. TBDY' nin son bölümünde düzenli yerinde dökme 
betonarme binalar için basitleştirilmiş tasarım kurallarına ait bağıntılar belirtilmiştir. Bu bağıntılar, kolon ve 
perde elemanların yeterli eksenel basınç, yanal rijitlik ve kesme kuvveti dayanımını sağlaması için en küçük 
kesit boyutlarını ön görmektedir. Ancak, bu ön tasarım kurallarına göre tasarımı yapılan binaların deprem 
performansı ile ilgili bir öngörü bulunmamaktadır. Bu çalışma kapsamında, çerçeveli taşıyıcı sisteme sahip 
model binalarda, TBDY'de verilen tasarım kurallarına göre belirlenen en küçük kesit boyutları dikkate alınarak 
hem yeterli eksenel basınç, yanal rijitlik ve kesme kuvveti dayanımını hem de deprem performansı açısından 
değerlendirme yapılmıştır. Yönetmelikte bahsedilen ön tasarım kurallarına göre tasarlanan betonarme 
çerçeveli binaların deprem performansı ile uyumluluğu araştırılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: ön tasarım, betonarme bina, deprem güvenliği 
 
Abstract: In the Turkish Building Seismic Code (TBSC), important account details are specified in terms 
of ensuring earthquake safety of new RC buildings and performing performance analysis of existing ones. 
However, the complexity and time-consuming calculations stipulated in TBSC are very challenging for civil 
engineers in terms of evaluating the seismic performance of buildings. This situation inevitably drives civil 
engineers to computer software and to the use of some commercial programs. However, many methods have 
been proposed by researchers to evaluate the seismic safety of reinforced concrete buildings quickly and 
easily. However, definitive results cannot be obtained with these methods. Especially, the applicability of 
these methods is poor in determining the earthquake safety of buildings with structural irregularities. In this 
respect, some correlations are given for the preliminary design of new framed RC buildings, for which regular 
and prerequisites are specified in TBSC. These equations predict the smallest cross-sectional dimensions to 
provide axial compressive strength and shear strength of column and shear RC wall. However, these 
preliminary design rules do not take into account the seismic performance of the buildings. Within the scope 
of this study, an evaluation has been made on the model reinforced concrete buildings with framed carrier 
system in terms of the strength conditions and earthquake performance predicted. The suitability of the 
proposed preliminary design methods for the seismic performance of the RC buildings was investigated. 
 
Keywords: preliminary design, RC building, seismic safety 
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1. Giriş 
 
Ülkemizde, özellikle son bir kaç yıl içersinde meydana gelen orta büyüklükteki depremler 
neticesinde oluşan can kayıpları ve maddi hasarlar hiç küçümsenmeyecek bir derecede olduğu 
aşikardır. Özellikle 2007 yılında yürürlüğe giren Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında 
Yönetmelik (DBYBHY) [1] kapsamında, betonarme binaların tasarım aşamasında bulunduğu yerel 
konumlarının depremsellik derecesi dikkate alınıyordu. Geçen zaman diliminde yaşanan yer 
sarsıntıları neticesinde artık derecelendirilmiş deprem bölgeleri tabiri bir nevi kaldırılmıştır. En son 
1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri haritası, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri 
Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından güncellenmiş, 18 Mart 
2018 tarih ve 30364 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Bu açıdan, 2018 yılında yürürlüğe giren 
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY)' nde [2] detaylı olarak belirtilen betonarme binaların 
tasarımı ve mevcut olanların deprem performansını belirleme esaslarında güncel deprem haritası 
verileri dikkate alınmaktadır. Yani yapılacak olan her bina için, deprem faktörü mühendislik 
hizmetleri açısından artık daha ciddi olarak dikkate alındığı anlaşılmaktadır. 
 
TBDY' de betonarme binaların deprem güvenliğinin belirlenmesi ve mevcut olanların deprem 
performans analizinin yapılması konusunda önemli hesap ayrıntıları belirtilmektedir. Ancak, TBDY' 
de [2] ön görülen hesapların karmaşıklığı ve zaman alıcı olması, binaların deprem performansının 
değerlendirilmesi açısından inşaat mühendisleri için oldukça zorlayıcı bir durumdur. Sahada çalışan 
inşaat mühendisleri sürekli gelişen ve değişen teknoloji ve bilgisayar yazılımlarına ayak uydurması 
bu açıdan çok zordur. Dolayısı ile, depreme dayanıklı yapı tasarımında ciddi mühendislik hizmetine 
ihtiyaç duyulurken maalesef hatalı yapısal tasarım uygulamaları sürecin olağan sonucu 
olabilmektedir. Zaman içersinde oluşan bu kaygılardan dolayı, dünya genelinde birçok araştırmacı 
ve resmi kurumlar tarafından, binaların deprem güvenliklerinin belirlenmesi için pratik ve kolay 
uygulanabilecek bir çok yöntem geliştirilmiştir [3-12]   ( Hassan ve Sözen, 1997:31; FEMA, 2000; 
Yakut, 2004:1441; Arslan, 2010:1888; Ersoy, 2013:6559; Demir, 2013; İlki vd., 2015; Tekeli vd., 
2017:283; Tekeli vd., 2020; Dilmaç, 2020:3101). Ancak, bu yöntemlerle kesin sonuçlar elde 
edilememektedir. Özellikle, yapısal düzensizliklere sahip binaların deprem güvenliğinin 
belirlenmesinde bu yöntemlerin uygulanabilirliği zayıf olmaktadır. Bu açıdan,  TBDY' nin son 
bölümünde düzenli ve ön koşulları belirtilen yeni çerçeveli betonarme binaların ön tasarımın için 
bazı bağıntılar verilmiştir. Bu bağıntılar, kolon ve perde elemanlarının eksenel basınç ve kesme 
kuvveti dayanımını sağlaması için en küçük kesit boyutlarını ön görmektedir. Bu çalışma 
kapsamında, sadece çerçeveli taşıyıcı sisteme sahip model betonarme binalar üzerinde, TBDY' de 
belirtilen şartlar altında ön gördüğü en küçük kesit boyutları dikkate alınarak hem eksenel basınç ve 
kesme kuvveti dayanımını hem de deprem performansı açısından bir değerlendirme yapılmıştır. 
Önerilen ön tasarım kurallarına göre tasarlanan binaların deprem performansı ile uygunluğu 
araştırılmıştır. 
 
 
2. TBDY Kapsamında Basitleştirilmiş Tasarım Kuralları 
 
Betonarme binaların deprem güvenliği dikkate alındığında, bunu sağlamak için TBDY' nde [2] 
oldukça detaylı tasarım ve hesap yöntemleri belirtmiştir. Bu yöntemlerin uygulanmasında binaların 
hem düşey hem de yatay yükler altındaki davranışı esas alınarak gerekli esaslar belirtilmiştir. Bunun 
yanında, çerçeveli taşıyıcı sisteme sahip düzenli yerinde dökme betonarme binalar için 
basitleştirilmiş tasarım kuralları TBDY [2] kapsamında 17. bölümde detaylandırılmıştır. Bu 
bölümde, betonarme binaların yatay yük taşıyıcı sistemi, sadece süneklik düzeyi yüksek sistemler 
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için tasarım kuralları belirtilmiştir. Deprem etkileri ve düşey yükler altında taşıyıcı sistem 
elemanlarında yeterli moment taşıma gücü ve yeterli kesme dayanımı sağlamak amacı ile taşıyıcı 
eleman enkesitlerinin boyutlandırılması ve donatılarının belirlenmesi ile sınırlıdır. Betonarme 
binaların taşıyıcı sistem elemanlarının kesit boyutlarının ön tasarımı için verilen bağıntılarda, 
dinamik etkiler altında herhangi bir değerlendirme sonucu elde edilmesi beklenmemektedir. Yani, 
kolon elemanların emniyetli taşıyabileceği eksenel basınç, kesme kuvveti ve yeterli yanal rijitlik 
sahip olması için gereken minimum kesit alanı veya boyutları için bazı bağıntılar verilmiştir. Her bir 
kolonun eksenel basınç gerilmelerinin olması gereken sınır değeri Denklem 2.1' de verildiği gibi 
hesaplanması ön görülmektedir.  
 

 ici AqgA 0)(00014.0             2.1 
 
Burada, Aci her bir kolonun enkesit alanı, (g+q) ortalama yayılı sabit ve hareketli yük değerleri 
toplamı (=15 kN/m2) ve A0i ise değeri ise göze alınan kolon için kolunun taşıdığı tüm katlar 
boyunca biriken alan paylarının toplamıdır. Kolonların yeterli kesme kuvveti dayanımına sahip 
olmaları için her bir kolonun enkesit alanının minimum koşulu için Denklem 2.2' de verilen sınır 
şartın sağlanması ön görülmektedir. 
 

 iDSci AqgSA 0)3.0.(.00022.0            2.2 
  
Denklemde; SDS değeri, kısa periyot bölgesi için tanımlanmış olan tasarım spektral ivme katsayısı ve 
(g+0.3g) ortalama yayılı sabit ve hareketli yük değerleri toplamını  (=13 kN/m2) ifade etmektedir. 
Taşıyıcı sistemin yeterli yanal rijitliğe sahip olması için bina zemin kat kolonlarının enkesit 
eylemsizlik momentinin kat yüksekliğinin karesine oranının değerlerinin toplamı Denklem 2.3 de 
verilen bağıntıdaki sınır şartı binanın her iki doğrultusunda sağlamalıdır 
 
  

piDSii AggSxHI ).3.0.(.1044.4)/( 72
         2.3 

 
Burada, Ii değeri bina zemin kat kolonlarının enkesit eylemsizlik momenti, Hi ilgili katın yüksekliği 
ve Api ise bina kat alanlarının toplamıdır.  
 
Bu tasarım kurallarının kullanılabilmesi için, taşıyıcı sistem elemanlarının olması gereken enkesit 
boyutları, donatı alt sınır değerleri ve ayrıntılı olarak TBDY [2] ilgili bölümünde belirtilen deprem 
parametreler ve yerel zemin koşulları belirtilmiştir. Burada belirtilen şartlardan herhangi birinin 
olmaması veya saplamaması durumunda verilen tasarım kurallarına göre eleman boyutlandırılması 
yapılamayacağı TBDY' de [2] belirtilmiştir. 
 
 
3. Model Bina Özellikleri 
 
Çalışma kapsamında her iki doğruluda 4 açıklığa sahip 5 katlı bir model bina tasarımı yapılmıştır 
(Şekil 3.1). TBDY' de belirtilen hususlar çerçevesinde, seçilen model binada herhangi bir düzensizlik 
bulunmamasına, kat planında binanın uzun kenarı en fazla 30 m uzunluğunda, uzun kenarın kısa 
kenara oranı ise en fazla 4 olmasına, taşıyıcı sistem eksenlerinde süreksizlik veya eksen dışına 
kayma bulunmamasına, en büyük kiriş açıklığının 7.5 m, en küçük açıklı 3m ve her bir doğrultuda en 
az iki açıklık bulunmasına, binada 4m den daha büyük kat yüksekliğinin bulunmamasına ve döşeme 
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kalınlılığının en az 150 mm olmasına dikkat edilerek tasarımı yapılmıştır. En küçük kolon boyutu 
300x300 mm olarak dikkate alınmıştır. Aynı zamanda, bina kullanım sınıfı 'nın BKS=3 olarak 
tanımlandığı konut veya işyeri türü bina olarak modellemeler oluşturulmuştur. 
 

       
                                        (a)      (b) 

 
Şekil 3.1. Model binaya ait (a) kat boy kesiti ve (b) kalıp planı 

 
Çalışma kapsamında tasarlanan model binanın iki tip varyasyonu oluşturulmuştur. Bu binalara ait 
bazı yapısal özellikler Tablo 3.1' de verilmiştir. 
 

Tablo 3.1. Model binalara ait bazı yapısal özellikler 
 

Model No L(m) hkat (m) Beton Sınıfı Kat Adedi 
M1 3 3.5 C25 5 
M2 6 3.5 C25 5 

 
Verilen yapısal özellikler incelendiğinde sadece bina kat alanının değiştirildiği görülmektedir. 
Tasarım kuralları içindeki parametreler göz önüne alındığında bir çok etken faktör görülmektedir. 
Ancak, çalışmada TBDY' de [2] belirtilen tasarım kuralları açısından (g+q) yük bileşenin en az 15 
kN/m2 ve (g+0.3q) yük bileşeninin en az 13 kN/m2 olacağı şekli ile tasarlanan binanın yük değerleri 
belirlenmiştir. Şekil 3.1' den de anlaşılacağı üzere yapısal herhangi bir düzensizliğin yatay ve dikey 
doğrultuda bulunmadığı görülmektedir. TBDY' de [2] belirtildiği üzere binaların deprem analizinde 
doğrusal elastik olmayan hesap esasları dikkate alınarak çözümleme yapılmıştır. Binaların üç 
boyutlu modelleri SAP2000 [13] programı kullanılarak yapılmıştır. 
 
 
4. Model Binaların Ön Tasarımı  
 
TBDY' de [2] belirtilen esaslara göre ve çalışmanın ikinci bölümünde de eklenen sınır şartlarına göre 
model binalar için ön görülen en küçük kesit boyutları her üç şartı sağlayacak şekilde belirlenmiştir. 
Tasarım kuralları dikkate alınarak eksenel basınç gerilmeleri açısından (Tablo 4.1), kesme dayanımı 
açısından (Tablo 4.2) ve yeterli kesme dayanımı açısından (Tablo 4.3)  sınır değerlerini karşılayan en 
küçük kolon boyutları elde edilmiştir. Kolonlar dikdörtgen olacak şekilde ve kısa kenarı 300 mm 
sabit kalacak şekilde işlemler yapılmıştır. Buna bağlı olarak, uzun kenarının kısa kenarına oranı 
2'den fazla olmaması gerektiği koşuluda dikkate alınmıştır. Aynı zamanda model binaların 
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simetrikliklerinden faydalanacak şekilde sadece x- doğrultusunda işlemler gerçekleştirilmiştir. 
Model binaların kalıp planları incelendiğinde (Şekil 3.1(b)) aynı alansal paya sahip kolonlar kendi 
içerisinde işlem kolaylığı açısından gruplandırılmıştır. Bu gruplar: 1A, 1E, 5A, 5E kolonları "Grup 
1" (G1); 1B, 1C, 1D, 2A, 3A, 4A, 2E, 3E, 4E, 5B, 5C ve 5D kolonları "Grup 2" (G2) ve 2B, 2C, 2D, 
3B, 3C, 3D, 4B, 4C ve 4D kolonları "Grup 3" (G3) olarak adlandırılmıştır. Çözümlemelerde sadece 
1.kata ait kolonlar için işlem yapılmıştır. Model binalar sınır değer kontrolleri yapılırken, yerel 
zemin sınıfı ZD ve deprem düzeyi 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan deprem (DD-2) olarak dikkate 
alınmıştır. Kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı (SDS) değeri 0.80g olarak alınmıştır. 
 

Tablo 4.1. Eksenel basınç sınır gerilme değerleri açısından kolon kesitleri 
 

M1 M2 Denklem 
Parametreleri G1 G2 G3 G1 G2 G3 
A0i (m2) 11.25 22.5 45 45 90 180 

b(mm) 300 300 300 300 300 300 
h(mm) 300 300 315 315 600 600 

 
Tablo 4.2. Kesme kuvveti değerleri açısından kolon kesitleri 

 
M1 M2 Denklem 

Parametreleri G1 G2 G3 G1 G2 G3 
A0i (m2) 11.25 22.5 45 45 90 180 

b(mm) 300 300 300 300 300 300 
h(mm) 300 300 343 343 600 600 

 
Tablo 4.3. Yanal rijitlik değerleri açısından kolon kesitleri 

 
M1 M2 Denklem 

Parametreleri G1 G2 G3 G1 G2 G3 
APi (m2) 720 720 720 2880 2880 2880 

b(mm) 300 300 300 300 300 300 
h(mm) 340 300 300 540 380 410 

 
TBDY 'de düzenli yerinde dökme betonarme binalar için basitleştirilmiş tasarım kuralları için verilen 
her üç sınır şartı değerini sağlayacak kolon kesit boyutları ayrı ayrı hesaplanmıştır. Burada, bazı 
modellerin bazı kolonlarına ait "h" değeri (minimum kesit boyutlarına göre) 300 mm den küçük 
olmayacağı sınır şartından dolayı daha küçük değerleri tablolara aktarılmamıştır. Elde edilen bu 
sonuçlara göre her üç sınır şartı değerini sağlayacak en kritik kolon boyutları dikkate alınmıştır. Bu 
durumda, performans analizi için seçilen her iki modelde dikkate alınan kolon kesit boyutları Tablo 
4.4' deki şekli ile dikkate almıştır. Dikkate alınan kolon boyutları uygun değerlere tamamlanmıştır. 
 

Tablo 4.4. Model binalar için seçilen kolon kesit boyutları 
 

M1 M2 Kesit 
boyutları G1 G2 G3 G1 G2 G3 

b(mm) 300 300 300 300 300 300 
h(mm) 350 300 350 550 600 600 
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5. Analizler 
 
TBDY' de deprem etkisi altında betonarme binaların taşıyıcı sistemleri için "bina performans 
düzeyleri" tanımlanmıştır. Kesintisiz Kullanım (KK) Performans Düzeyi; bina taşıyıcı sistem 
elemanlarında yapısal hasarın meydana gelmediği veya hasarın ihmal edilebilir ölçüde kaldığı 
duruma karşı gelmektedir. Sınırlı Hasar (SH) Performans Düzeyi; bina taşıyıcı sistem elemanlarında 
sınırlı düzeyde hasarın meydana geldiği, diğer deyişle doğrusal olmayan davranışın sınırlı kaldığı 
hasar düzeyine karşı gelmektedir. Kontrollü Hasar (KH) Performans Düzeyi; can güvenliğini 
sağlamak üzere bina taşıyıcı sistem elemanlarında çok ağır olmayan ve çoğunlukla onarılması 
mümkün olan hasar düzeyine karşı gelmektedir. Göçmenin Önlenmesi (GÖ) Performans Düzeyi; 
bina taşıyıcı sistem elemanlarında ileri düzeyde ağır hasarın meydana geldiği göçme öncesi duruma 
karşı gelmektedir. Binanın kısmen veya tamamen göçmesi önlenmiştir. TBDY' nde bina kullanım 
sınıfı 'nın BKS=3 olarak tanımlandığı konut veya işyeri türü bina olarak binalarda deprem yer 
hareketi düzeyi,  spektral büyüklüklerin 50 yılda aşılma ihtimali %10 ve buna karşı gelen tekrarlanma 
zaman periyodunun 475 yıl olduğu seyrek deprem yer hareketi (DD-2) analizlerde dikkate alınmıştır. 
Çalışma kapsamında kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı (SDS) değeri 0.80g ve bina kullanım 
sınıfı BKS=3 alınmıştır. Bu değerlere göre; model binalar için Deprem Tasarım Sınıfı (DTS) değeri 1 
olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda, model binaları toplam yüksekliği (HN) 17.5 m olduğundan, bina 
yükseklik sınıfı (BYS) değeri 6 olmaktadır. Bu durumda, DD-2, DTS=1 ve BYS= 6 değeri için 
normal performans hedef seviyesi "KH" performans düzeyi sağlanması amaçlanmaktadır. Model 
binalara ait yatay elastik tasarım ivme spektrumu Şekil 5.1' deki gibi oluşmaktadır. 
 

 
                  (a)           (b) 

 
Şekil 5.1. M1 ve M2 binalarına ait (a) yatay elastik tasarım ivme spektrumu ve (b) rölatif statik itme 

eğrileri 
 
M1 ve M2 model binaları SAP2000 [13] programı ile tasarımları yapılmıştır. M1 modeline taşıyıcıcı 
sistem elemanlarının Tablo 4.4' de de belirtildiği üzere kesit boyutları M2 modeline göre ( x-
doğrultusu için) neredeyse iki katı kadar daha büyümektedir. Ön tasarımı sınır koşullarının esas 
alındığı ölçüde yapılan analiz üzerine elemanlarını kesit rijitlikleri binanın genel performansına etki 
eden en önemli faktörlerden biri olan periyot değerini de ciddi anlamda etkilemektedir.  M2 model 
binanın gerek ağırlığının büyük olması buna bağlı olarak da kesit boyutlarının büyük olması  bina 
deprem davranışında da etkin parametre olmaktadır. Analizleri yapılan M1 ve M2 model binaları için 
elde edilen bazı deprem performansının belirlenmesinde etken değerler Tablo 5.1' de verilmiştir. 
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Tablo 5.1. Model binalar ın analiz sonuçları 
 

 Akat (m2) T1 (sn) dep(max) (m) Performans Düzeyi 
M1 144 0.90 0.218 GÖ 
M2 576 0.78 0.194 GÖ 

 
Model binaların, hedef deplasman düzeyinde taşıyıcı sistem elemanlarında meydana gelen hasarlar 
Şekil 5.2' de verilmektedir. Binanın deplasman ve kesme kuvveti açısından en zorlanan kesitleri 
birinci kat seviyelerinde meydana gelmektedir. Her iki model için birinci kat seviyelerinde kolonların 
büyük çoğunluğunun hasar seviyesi göçme bölgesi düzeyinde çıkmıştır. Bu durumdan dolayı 
kirişlerin hasar seviyeleri dikkate alınmamıştır. 
 

 
     (a)           (b) 

 
Şekil 5.2. Hedef deplasman düzeyinde (a) M1 ve (b) M2 bina kolonlarında hasar seviyeleri 

 
 
6. Sonuçlar 
 
TBDY de binaların deprem hedef performans düzeylerinin belirlenmesinde konut, işyeri türü 
binaların DD-2 tasarım deprem hareketine göre asgari "KH" performans düzeyini sağlanması 
hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında, M1 ve M2 aynı zemin parametrelerine sahip ancak farklı 
yapısal özellikleri bulunan iki model binanın doğrusal olmayan sismik analizi yapılmıştır.  TBDY on 
yedinci bölümde yer alan "Düzenli Yerinde Dökme Betonarme Binalar İçin Basitleştirilmiş Tasarım 
Kuralları" nda yer alan çerçeveli sistemler için ön görülen tasarım esaslarına göre en kritik kolon 
kesit boyutları dikkate alınarak modellemeler yapılmıştır. Modellerin analizleri sonucunda elde 
edilen verilere göre ön görülen kolon boyutları dikkate alınması halinde binaların hedeflenen deprem 
performansını sağlamadığı görülmüştür. Ancak, çalışmada oldukça sınırlı yapı modeli oluşturularak 
analizleri gerçekleştirilmiştir. Daha kapsamlı bir araştırma için, ön görülen tasarım esaslarında etken 
tüm parametrelerin farklı değerleri için çok sayıda analiz yapılması kesin sonuç için daha doğru 
olacaktır. Yapılan çalışmada, önerilen kolon boyutlarının aslında binaların hedef performans seviyesi 
sağlamasında çok yetersiz kaldığını söylemek mümkün değildir. Muhtemel, daha kapsamlı 
analizlerden elde edilebilecek sonuçlar kapsamında çok basit dengelemeler ve düzenlemeler ile 
önerilebilecek olan sınır şartlarının deprem performansı açısından da yapılara katkı sağlayacağını 
söylemek mümkündür.  
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Özet 
Meydana gelen depremlerin yapılara etkisinin incelenmesi depreme dayanıklı yapı tasarımı felsefesinin temelini 
oluşturmaktadır. Depremin yapılar üzerindeki etkisini yansıtmak amacıyla geleneksel dayanım odaklı deprem 
parametrelerinin kullanımı genel bir kabuldür. Ülkeler ve bölgeler için kullanımda olan deprem yönetmelikleri 
bu parametreler üzerinden değerlendirme yapmaktadır. Bu parametrelere, depremin maksimum genliğini 
dikkate alarak oluşturulan ivme spektrumlarında kullanılan spektral ivme parametreleri örnek verilebilir. 
Dayanım odaklı deprem parametrelerine, enerji odaklı deprem parametrelerinin alternatif olarak kullanılması 
mümkündür. Deprem kayıtlarının maksimum genliğini dikkate almanın yanı sıra, depremin süresini de dikkate 
alan enerji odaklı parametreler, depremin yapılara etkisini yansıtma açısından iyi bir seçenektir. Bu çalışmada 
17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Kocaeli Depremi kayıtları kullanılarak tek serbestlik dereceli (TSD) 
sistemler üzerinden enerji parametreleri değerlendirilmiştir. Farklı periyot durumları için elde edilen enerji 
odaklı deprem parametreleri ile oluşturulan enerji spektrumu ile ivme spektrumu karşılaştırılmış, birbiri 
arasındaki farklılıklar gerekçeleriyle irdelenmiştir. Çalışmadaki sonuçlara göre, enerji odaklı parametrelerin 
depremin etkili süresinden etkilendiği, çeşitli periyot durumlarına göre farklı enerji değerleri aldığı ve 
spektrumda kullanılan giriş enerjisine eşdeğer ivme parametresinin spektral ivme değerine alternatif olacak bir 
tasarım parametresi olduğu gözlemlenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Enerji Odaklı Deprem Parametreleri, İvme Spektrumu, Enerji Spektrumu, Giriş Enerjisi 

Abstract  
Examine the effects of potential earthquakes on buildings forms the basis of the philosophy of 
earthquake resistant building design. It is generally accepted to use traditional strength-oriented 
earthquake parameters in order to reflect the effect of the earthquake on the structures. Earthquake 
codes in use for countries and regions make evaluations based on these parameters. Examples of these 
parameters are the spectral acceleration parameters used in the acceleration spectra created by 
considering the maximum amplitude of the earthquake. It is possible to use energy-oriented earthquake 
parameters as an alternative to strength-oriented earthquake parameters. Energy-oriented parameters 
that take into account the duration of the earthquake as well as the maximum amplitude of the 
earthquake records are a good option in terms of reflecting the effect of the earthquake on the 
structures. In this study, energy parameters were evaluated over single degree of freedom (SDOF) 
systems by using the records of Kocaeli Earthquake that occurred on August 17, 1999. The energy 
spectrum created with the energy-focused earthquake parameters obtained for different period 
situations and the acceleration spectrum were compared, and the differences between each other were 
examined with their justifications. According to the results of the study, it has been observed that the 
energy-oriented parameters are affected by the effective duration of the earthquake, take different 
energy values according to various period situations, and the acceleration parameter equivalent to the 
input energy used in the spectrum is an alternative design parameter to the spectral acceleration value. 
Keywords:Energy-oriented earthquake parameters, Acceleration Spectrum, Energy Spectrum, Input Energy 

111



The 3rd International Symposium of Engineering Applications on 
Civil Engineering and Earth Sciences 2021 (IEACES2021) 

September 22-24, 2021 Karabük/Turkey 

1. Giriş

Depremler sırasında yer sarsıntısının yoğunluğu ve yapılar üzerindeki talep, genel olarak belirli bir 
doğal periyot ve sönüm değerine bağlı şekilde en yüksek yer ivmesi, yapılar için maksimum sarsıntı 
genliğini temsil eden spektrum koordinatları (Ör. Spektral ivme) gibi dayanım odaklı parametreler ile 
karakterize edilir. Depremler sırasında yapılar üzerindeki talepleri değerlendirmek, özellikle de yer 
hareketlerinin hasar potansiyelini değerlendirmek amacıyla enerji temelli bir yaklaşımın daha yaygın 
kullanılan dayanıma dayalı yaklaşıma alternatif olarak uygulanabileceği bilinmektedir. Geleneksel bir 
tepki spektrumu oluşturmak yerine yer hareketinin hem genliğinin hem süresinin uygun bir halde 
verildiği bir enerji parametresi ile yapıların performanslarını farklı doğal periyotlar ve sönüm 
oranlarına bağlı olarak açıklayabiliriz [1], [2]. 
Yapıların geleneksel olarak depreme dayanıklı tasarımında, dayanım esaslı yaklaşım genel prosedür 
olarak kabul edilir ve yer hareketinin yapıya olan etkisi spektrumlardan elde edilen yatay kuvvetler 
olarak dikkate alınır. Günümüzdeki güncel yönetmelikler bu doğrultuda, yapısal elemanların dayanım 
ve yer değiştirme kapasitesini dikkate alır [3]–[6]. 
Depremin yapılara etkisi olarak en büyük yer ivmesini göz önüne alan yaklaşımlar depremin süresini 
ve yapıların histeretik davranışını göz ardı etmektedir. Enerji odaklı yaklaşım bu etkileri dikkate 
almanın yanı sıra yapıya giren enerji ve yapının absorbe ettiği enerjiyi dikkate aldığı için daha rasyonel 
bir yaklaşımdır [7]–[10]. 
Enerji tabanlı sismik tasarım metodolojisi, yapıların hem dayanım hem de yer değiştirme özelliklerini 
içerdiğinden, sismik problemi, dayanım ve yer değiştirmeye dayalı metodolojilerden daha doğru bir 
şekilde ele alabilir. Geleneksel olarak kullanılan kuvvet ve yer değiştirme esaslı yöntemlerde hasarın 
birikimli olarak ilerlemesi durumu tam olarak yansıtılamamaktadır. Bu nedenle yapılarda kuvvet veya 
yer değiştirme olarak ayrı ayrı davranışları ele almak yerine bu etkileri birlikte ele alan enerji girişini 
değerlendirmek daha doğru olacaktır [11].  
Kuvvetli yer hareketlerinin yapılar üzerindeki etkisi, birçok araştırmacı tarafından enerji açısından 
yorumlanmış ve konu, deprem mühendisliği alanında giderek daha fazla ilgi görmeye başlamıştır. 
Sismik tasarımda enerji kavramının kullanımı ilk olarak Housner [12] tarafından önerilmiş ve daha 
sonra çeşitli araştırmacılar enerji ilkelerini depreme dayanıklı yapı tasarımına uygulamışlardır [1], [9], 
[10], [12]–[14]. 
Belirli bir kütle ve sönüm oranına sahip bir tek serbestlik dereceli sisteminin maksimum deprem giriş 
enerjisi, giriş enerji spektrum grafikleri kullanılarak elde edilebilir. Giriş enerjisi spektrumunda, giriş 
enerjisinin maksimum değeri, sistemin belirli bir doğal titreşim periyoduna karşılık gelir. Giriş enerjisi 
genellikle bu süre değeri aşıldıktan sonra azalma eğilimindedir [7], [15]. 
Ülkemizde bu alandaki çalışmalar belirli araştırmacılar üzerine yoğunlaşmakta ve geleneksel 
yaklaşımı esas alan çalışmalara oranla araştırmaların sayısı oldukça düşüktür. Uçar ve Merter’in [16] 
yapmış oldukları çalışmada deprem etkisinde TSD (Tek Serbestlik Dereceli) yapılarda histeretik enerji 
talebinin ampirik ve analitik sonuçları değerlendirilmiştir. EH/EI oranı üzerinden bir yaklaşımla 
değerlendirilen farklı süneklik ve periyot oranlarına sahip TSD sistemler analitik ve ampirik sonuçları 
ile değerlendirilmiş ve yapılara giren enerjinin yarısına yakını doğrusal olmayan davranış ile 
tüketildiği sonucuna varmıştır [16]. Yine Uçar ve Merter’in [16] yapmış oldukları diğer bir  çalışmada 
süneklik etkisinin giriş enerji spektrumlarına etkisi değerlendirilmiş, yer hareketi kayıtlarının kendine 
özgü davranış oluşturduğu ve süneklik seviyesi arttıkça enerji spektrumunun azalma eğiliminde 
olduğu gözlemlenmiştir. Sarı ve Manuel [2] ise ivme odaklı azalım ilişkilerine alternatif olarak enerji 
parametreli esaslı bir azalım ilişkisi Kuzeybatı Türkiye için geliştirilmiştir[2].  
Bu çalışmada, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Kocaeli Depremi kayıtları kullanılarak farklı 
periyoda sahip tek serbestlik dereceli sistemler için enerji odaklı deprem parametreleri elde edilecek, 
geleneksel olarak kullanılan ivme spektrumları ile karşılaştırılacaktır. Elde edilen enerji odaklı 
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parametrelerin karşılaştırılabilmesi için enerji spektrumları farklı periyot durumları için 
oluşturulacaktır. Elde edilen sonuçlar gerekçeleri ile irdelenecektir. 

2. Materyal ve Metot

2.1. Enerji Parametreleri 

Yer hareketlerinin, farklı doğal periyot ve sönüm değerlerine sahip yapılar üzerindeki etkilerinin 
anlaşılmasında farklı terimler niceliksel olarak tanımlanmıştır. Geleneksel olarak, kuvvete dayalı 
parametreler (spektral ivme (Sa), hız (Sv) veya en yüksek yer ivmesi gibi) kullanılmıştır. Bu çalışmada 
parametreleri incelenmiştir. Yatay yer hareketine maruz kalan TSD bir sistem için hareket denklemi 
aşağıdaki gibidir. 

0=++ st fucum  (1) 
Denklemdeki m, c ve fs sırasıyla TSD sisteminin kütlesini, viskoz sönümleme katsayısını ve geri 
yükleme kuvvetini ifade etmektedir. Hareket denkleminin bir enerji dengesi denklemine 
dönüştürülmesi, yer hareketinin başlangıcından itibaren Denklem 1'i u’ya göre integre ederek kolayca 
gerçekleştirilebilir. 
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(2) 
Denklem 2’nin sağ tarafı herhangi bir t anında sisteme giren enerjiyi (Ei) belirtmektedir. Ei, yer 
hareketi sırasında temel/zemin yer değiştirmesi üzerine toplam taban kesme kuvveti tarafından yapılan 
işin maksimum değeri olarak da düşünülebilir (Denklem 3). 
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Ei aynı zamanda aşağıdaki gibi de tanımlanabilir. 
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Burada Ek, Ed, Es ve Eh sırasıyla kinetik enerjiyi, sönümleme enerjisini, elastik dayanım enerjisini ve 
histeretik enerjiyi ifade etmektedir. Bu çalışmada "giriş enerjisine eşdeğer hız" olarak 
adlandıracağımız giriş enerjisine dayalı bir hız parametresi (Vi) tanımı kullanılmıştır (Denklem 5). 

m
EV i

i
2

=
(5) 

Benzer şekilde, "sönümlenmiş enerjiye eşdeğer hız" olarak adlandıracağımız sönümlenmiş enerjiye 
dayalı bir hız parametresi (Va) tanımı kullanılmıştır (Denklem 6). 
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Geleneksel tasarım haritalama parametresi olan spektral ivmeyi (Sa) içeren tehlike haritalarıyla 
karşılaştırmayı kolaylaştırmak için, Vi cinsinden bir "giriş enerjisine eşdeğer ivme" Ai ve 
"sönümlenmiş enerji eşdeğeri ivme" Aa tanımlanmıştır (Denklem 7). 

aaii VωAVωA == ; (7) 
İvme tepki spektrumları yalnızca güçlü salınımların genliğini dikkate alırken, giriş enerji spektrumları 
hem salınımın genliğini hem de süresini hesaba katmaktadır [9], [14]. 
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2.2. Deprem Kaydı 
 
Çalışmada kullanılan deprem kaydı 17 Ağustos 1999 Kocaeli depremine aittir. PEER (Pasific 
Earthquake Engineering Research Center) yer hareketi veri sisteminden alınmış ve 
YARIMCA(KOERI330) kayıt istasyonundan elde edilen veriler kullanılmıştır. İvme birimleri g 
cinsinden olup, çalışmada kullanılan diğer tüm deprem parametrelerin birimleri cm/sn2’dir. Şekil 1’de 
deprem kaydı için SeismoSignal v.2021 programından alınan ivme-zaman hız-zaman ve deplasman-
zaman grafikleri verilmiştir[17]. 
 

 

 

 
Şekil 1. Kocaeli Depremi Yarımca İstasyonu Deprem Kaydının İvme, Hız ve Deplasman Grafikleri  

 
3. Bulgular  
 
Çalışmada farklı periyotlara sahip birim kütleli tek serbestlik dereceli sistemler için analizler 
yapılmıştır. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 ve 4.0 saniye periyoda 
sahip TSD sistemler örnek olarak alınmıştır. Birim kütleli TSD sistemin sönüm oranı %5 ve süneklik 
oranı 2 olarak kabul edilmiştir. Çalışmada farklı periyot, sabit süneklik ve sönüm oranı için 
SeismoSignal programından zaman tanım alanında ivme, hız ve deplasman değerleri alınmış, farklı 
periyottaki TSD sistemler için enerji parametreleri Excel ortamında oluşturulan makro yardımıyla elde 
edilmiştir [17]. Şekil 2’de idealize bir tek serbestlik dereceli sistem üzerinde çalışmada kullanılan 
parametreler verilmiştir. 
 

 
Şekil 2. Çalışmada kullanılan TSD Sistemler ve Özellikleri  
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Çalışmada farklı periyotlara göre TSD sistem için elde edilen enerji parametreleri Şekil 3’te 
verilmiştir.  
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Şekil 3. Farklı periyotlara sahip TSD sistemler için enerji parametrelerinin değişimi  

 
Şekil 3’te elde edilen enerji parametreleri verilmiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde giriş enerjisi 
ve sönüm enerjisi genel olarak aynı eğilimde değişiklik gösterdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca deprem 
kaydının aynı olmasına rağmen TSD sistemin periyot değerleri, dolayısıyla yapısal özelliklerinin 
değiştiği durumda enerji parametrelerinin değiştiği görülmektedir. Periyot değerlerinin 0.1 s’den 4 
s’ye kadar olduğu aralıkta yapılan gözlemlerde belirli bir periyot seviyesine kadar doğrusal olmasa 
dahi bir artış gözlenip, sonrasında enerji parametrelerinde azalma meydana gelmektedir. Bu değişimi 
daha doğru bir şekilde görmek için ele alınan TSD sistemlerin sonuçları kullanılarak Kocaeli Depremi 
için bir enerji spektrumu elde edilmiştir. Enerji spektrumu, geleneksel yaklaşım olan ivme spektrumu 
ile karşılaştırılabilmek için denklem 5’te formülü verilen giriş enerjisine eşdeğer hız parametresi, Vi 
elde edilmiş, sonrasında bu parametre kullanılarak giriş enerjisine eşdeğer ivme, Ai her periyot durumu 
için hesaplanmıştır. Ai değerlerinin her periyot durumu için maksimumları elde edilmiş, bu Ai 
parametresi enerji spektrumu oluşturmak için kullanılmıştır. Kocaeli depremi için elde edilen enerji 
spektrumu Şekil 4’te verilmiştir. 
Ayrıca Şekil 1’de verilen deprem ivme kaydı ve şekil 3’teki giriş enerjisi grafikleri, tüm periyotlar için 
10. saniyeden sonra kümülatif enerji değerlerinin artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. Kocaeli 
depremi için deprem kaydına baktığımızda ivme kaydının etkili kısmının 10. saniyelerden itibaren 
başladığı görülmektedir. Bu durum enerji odaklı yaklaşımın depremin etkili süresini de dikkate 
aldığını göstermektedir. Bununla birlikte giriş enerjisinin maksimum değerine ulaştığı yer ise 
depremin etkili kısmının bittiği noktaya denk gelmektedir. Şekil 1’e göre deprem ivme kaydının etkili 
kısmı 10-20 saniye aralığındadır. 
Şekil 1’de 10. saniyeye kadar olan kısımda bir giriş enerjisinin olmaması yaklaşık 20. saniyeden 
sonraki kısımda kümülatif enerji toplamlarının yatay bir seyirde ilerlemesi etkili süreyi enerji 
parametrelerinin göz önüne aldığını göstermektedir. 
 

0

2000

4000

6000

8000

0 10 20 30 40

En
er

ji 
Pa

ra
m

et
re

le
ri(

cm
2/

s2
)

Zaman(s)

Enerji Parametreleri(T=2,5 s Süneklik=2)
Giriş
Kinetik
Sönüm
Absorbe

0

5000

10000

15000

0 10 20 30 40

En
er

ji 
Pa

ra
m

et
re

le
ri(

cm
2/

s2
)

Zaman(s)

Enerji Parametreleri(T=3,0 s Süneklik=2)

Giriş
Kinetik
Sönüm
Absorbe

0

5000

10000

15000

20000

0 10 20 30 40

En
er

ji 
Pa

ra
m

et
re

le
ri(

cm
2/

s2
)

Zaman(s)

Enerji Parametreleri(T=3,5 s Süneklik=2)
Giriş
Kinetik
Sönüm
Absorbe

0

5000

10000

15000

0 10 20 30 40

En
er

ji 
Pa

ra
m

et
re

le
ri(

cm
2/

s2
)

Zaman(s)

Enerji Parametreleri(T=4,0 s Süneklik=2)
Giriş
Kinetik
Sönüm
Absorbe

117



 
 

 
The 3rd International Symposium of Engineering Applications on 
Civil Engineering and Earth Sciences 2021 (IEACES2021) 

 

September 22-24, 2021 Karabük/Turkey 

 
Şekil 4. Kocaeli depremi için enerji spektrumu  

 
Enerji spektrumu ile ivme spektrumunu karşılaştırabilmek amacıyla Şekil 5’te elastik TSD sistemin 
süneklik değerinin 2 olduğu durum için aynı deprem kaydına ait ivme spektrumu da verilmiştir. Enerji 
spektrumu belirli periyot aralıklarında benzer değerlerin ortaya çıktığını göstermektedir. Bu durum, 
benzer periyot seviyelerinde enerji parametrelerinin tasarım esnasında kullanabileceğini 
göstermektedir [11].  
 

 
Şekil 5. Kocaeli depremi için ivme spektrumu  

 
Şekil 4 ve 5, giriş enerjisine eşdeğer ivme parametresine göre elde edilen enerji spektrumun ivme 
spektrumuna göre daha yüksek değerler elde ettiğini göstermektedir. Farklı periyot durumlarına göre 
elde edilen enerji parametreleri incelendiğinde bu durum, geleneksel ivme spektrumu sadece deprem 
ivme kaydının maksimum genliğinden etkilenirken, enerji spektrumunu oluşturan parametrelerin, 
deprem kaydının maksimum genliği ve depremin süresi ile etkilenmesinden kaynaklanmaktadır. 
Giriş enerjisinin, Ei'nin geliştirilmesinin, spektral ivme, Sa ile aynı miktarda hesaplama çabası 
gerektirdiği açıktır. Bununla birlikte, enerji bazlı parametreler, bu geleneksel dayanım bazlı 
parametrelerden daha fazla bilgi iletir. Enerji bazlı parametreler tanımları gereği yer hareketi süresinin 
doğrudan etkisini yansıttıkları için, dayanım bazlı parametrelere göre potansiyel bir avantaj sunar. 
Enerjiye dayalı parametreler, yer hareketinin süresi ile doğrudan ilişkili olduğundan kümülatif yapısal 
hasarla doğrudan ilişkili olmaları beklenebilir. Yer hareketi, yapısal performans ve olasılıksal sismik 
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tehlike etütlerinde enerji bazlı parametrelerin kullanımı, dayanım bazlı parametrelerle aynı miktarda 
hesaplama eforunu gerektirir. 
 
4. Sonuçlar  
 
Bu çalışmada, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Kocaeli Depremi kayıtları kullanılarak farklı 
periyotlara sahip tek serbestlik dereceli sistem şeklinde idealize edilmiş yapılar için geleneksel olarak 
depreme dayanıklı yapı tasarımında kullanılan dayanım bazlı ivme spektrumu ve bu tasarım 
yaklaşımına alternatif olarak düşünülen ve literatürde mevcut çalışmalara sahip olan enerji odaklı 
parametreler kullanılarak oluşturulan enerji spektrumu karşılaştırılmış, aşağıdaki sonuçlar elde 
edilmiştir: 

• TSD sistemlerdeki giriş enerjisi, absorbe edilen enerji, sönüm enerjisi gibi parametreler farklı 
periyot durumları için farklılıklar göstermektedir. 

• Çalışmada kullanılan örneklerdeki periyot değerlerinde belirli bir değere kadar artış gösteren 
enerji parametreleri belirli bir değerden sonra azalma eğilimi göstermektedir. 

• Geleneksel ivme spektrumu yalnızca depremin en büyük genliğini dikkate alırken, enerji 
odaklı oluşturulan ivme spektrumu maksimum genlik ve deprem süresini göz önüne 
almaktadır. 

• Depremin süresinden etkilenen enerji parametreleri farklı depremler için daha gerçekçi ve 
farklı sonuçlar vermesi beklenmektedir. 

• Elde edilen enerji parametrelerinin depremin etkili süresinden etkilendiği tespit edilmiştir. 
• Süreye duyarlı enerji parametrelerinin yapısal hasarı daha iyi yansıtabileceği sonucuna 

varılmıştır.  
• Giriş enerjisine eşdeğer ivme olarak verilen Ai parametresi ile oluşturulan enerji 

spektrumunun spektral ivme değerleriyle benzer değişim göstermesi, tasarım aşamasında 
kullanılabilecek bir parametre olduğunu göstermektedir. 
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Özet:  Ülkemizde gerçekleşen en büyük depremlerden biri olan Van-Erciş merkezli deprem 23 Ekim 2011 

tarihinde Van ilinin Tuşba ilçesinde yer alan Tabanlı mahallesinde gerçekleşmiştir. Deprem güvenliği açısından 

büyük depremlerin sonrasında mevcut yapıların durumlarının araştırılması oldukça önemlidir. Bu nedenle bu 

çalışmada, mevcut binaların ileri düzeyde analiz gerekmeden hızlı ve güvenli şekilde verilerinin elde 

edilmesinde sıklıkla kullanılan yöntemlerden sokak tarama yöntemi kullanılmıştır. Van ili Erciş ilçesindeki 13 

mahallede bulunan betonarme yapı türüne sahip 797 bina sokak tarama yöntemiyle incelenmiştir. İncelenen 

yapıların %13’ü orta derece riskli, %43’ü düşük derece riskli ve %44’ü de güvenli durumdadır.  Binaların sokak 

tarama yöntemi ile incelenmesi sonucu orta riskli olarak belirlenen bu binalar için daha detaylı deprem risk 

durumları araştırılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Erciş ilçesindeki binalar, sokak tarama yöntemi, deprem risk durumu. 

 

 

Abstract:  One of the major earthquakes in Turkey, the Van-Ercis centered earthquake occurred on October 

23, 2011, in the Tabanlı neighborhood of Tusba district of Van. In terms of earthquake safety, it is very 

important to investigate the conditions of existing structures after major earthquakes. For this reason,  the Visual 

Screening method, which is one of the frequently used methods, was used to obtain data of existing buildings 

quickly and safely without the need for advanced analysis in this study. 797 reinforced concrete structures in 

13 neighborhoods in the Ercis district of Van were examined by the Visual Screening method. 13% of the 

buildings examined are at medium-risk, 43% are at low-risk, and 44% are safe. More detailed seismic risk 

situations should be investigated for these buildings, which are determined as high risk as a result of the 

examination of the buildings by the Visual Screening method. 

Keywords: Buildings in Ercis district, Visual Screening method, seismic risk situation. 

 

 

1. Giriş  

 

Ülkemizde gerçekleşen en büyük depremlerden biri olan 23 Ekim 2011 tarihinde yerel saatle 13:41'de 

7.2 (Mw) büyüklüğündeki merkez üssü Van ilinin Erciş ilçesine bağlı Tabanlı mahallesinde Van 

Depremi meydana gelmiştir. Erciş ilçesi başta olmak üzere Van ili ve diğer ilçelerinde birçok bina 

tamamen yıkılmış veya ağır yapısal hasarlar görmüştür [1]. Erciş ilçesi 15’i merkez ve 86’sı ilçe 

merkezine uzak konumda bulunan kırsal mahallerden oluşan toplam 101 mahalleden oluşmaktadır [2]. 

Bu çalışmada, 15 merkez mahallenin 13’ünde bulunan betonarme binalar için sokak taraması yapılarak 

deprem risk durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yerleşimin dağınık ve binaların tek katlı olduğu 

mahalleler çalışmaya dahil edilmemiştir. Van ilinin büyük bir bölümü en riskli deprem bölgelerinden 

biri olduğundan [3], Erciş ilçesindeki mevcut binaların olası bir depremden ne kadar etkilenebileceğini 
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belirlemek için yapı stok incelemesi oldukça önem taşımaktadır. 

 

Bilici vd. (2014) yaptıkları çalışmada, Van depreminden oldukça fazla etkilenen Bitlis’e bağlı 

Adilcevaz ilçesinde kentsel yapı stoğunu sokak tarama yöntemiyle incelemiş ve binaların %58’nin 

güvenli olduğu sonucuna ulaşmıştır [4]. Güler ve Canbaz (2017) Eskişehir İli Sivrihisar İlçe 

merkezinde bulunan yığma ve karma binalar üzerinde sokak taraması yöntemi ile her bir binanın risk 

derecesini belirlemiştir [5]. Işık ve Özlük (2013) Van Gölü Havzasında yer alan Tatvan İlçesinde 236 

adet binayı sokak tarama yöntemi ile değerlendirmiş ve bu binaların % 43’ünün orta derece riske sahip 

olduğunu bulmuştur [6]. Albayrak vd. (2015) Eskişehir ilindeki 1643 binayı yaş, kat sayısı, yumuşak 

katın varlığı, kısa kolon, ağır çıkmalar, çarpma etkisi, topoğrafik etkiler, bina görsel kalitesi ve binanın 

bulunduğu deprem bölgesi gibi kriterleri dikkate alarak incelemiştir [7]. Okuyucu vd. (2018) 

betonarme binaları inceleme sonucu yüksek, orta, düşük, güvenli ve çok güvenli olarak 5 ayrı risk 

grubuna ayırmıştır [8]. 

 

Yapılan bu çalışmada Erciş ilçesindeki 13 mahalleye ait 797 betonarme bina sokak taraması 

yöntemiyle incelenmiş ve yüksek, orta, düşük ve güvenli olarak risk derecelerine ayrılmıştır. 

İncelemede binaların yaşı, nizam durumu, kısa kolon, yumuşak kat, ağır çıkma varlığı, çarpışma etkisi, 

tepe veya yamaç etkisi, görünüm kalitesi gibi unsurlar dikkate alınmıştır. 

 

 

2. Yöntem  

 

Bu çalışmada Van ili Erciş ilçesindeki 13 mahallede bulunan binalar sokak tarama yöntemiyle 

incelenerek veriler değerlendirilmiştir. Sokak tarama yönteminin diğer bir ifadesi birinci kademe 

yöntemidir [9]. Bu yöntem ile yapı stoğunun envanterini geliştirmek için ileri düzeyde ve karmaşık 

analiz gerekmeden mevcut binaların hızlı ve güvenli şekilde verilerinin elde edilmesi sağlanır [9,10]. 

Mevcut binaların yaşı, kat sayısı, yumuşak kat, kısa kolon, ağır çıkmalar, çarpışma etkisi, tepe/yamaç 

etkisi (topoğrafik etkiler), görünüm kalitesi, yerel zemin koşulları gibi parametreler çalışmada dikkate 

alınmış ve aşağıda bu parametrelerin açıklamaları sunulmuştur. 

 

 Bina Yaşı: Bir binanın inşa edildiği zamandan itibaren geçen süre olarak tanımlanmıştır [7]. 

 Kat Sayısı: Temel seviyesi üzerinde bulunan toplam kat sayısıdır. Mevcut binalar çatı katı veya 

bodrum kata sahipse bu katlar tam kat olarak kat sayısına eklenmiştir [11,12]. 

 Yumuşak Kat: Bir binanın ticari amaçlarla kullanılan zemin katının diğer katlardan çok daha az 

rijitliğe ve dayanıklılığa sahip olması yumuşak kat etkisini oluşturmaktadır [4,11]. 

 Kısa Kolon: Bant pencere oluşturulması, merdiven sahanlıklarında ara kirişler kullanılması 

sonucu kısa kolon oluşmaktadır [4,12]. 

 Ağır Çıkmalar: Sokak gözlemleriyle kolaylıkla belirlenen ağır çıkmalar, geçmiş depremlerde ağır 

çıkmalara sahip olmayan binalara göre daha fazla hasar görmüştür [13]. Betonarme çerçeve 

sisteminin dışında oluşturulan büyük balkonlar deprem anında deprem kuvvetlerinin artmasına 

neden olur [6,7]. 

 Çarpışma Etkisi: Bitişik durumda bulunan binaların kat sayılarının ve döşeme seviyelerinin farklı 

olması sonucu çarpışma etkisi görülmektedir [6]. 

 Tepe/Yamaç Etkisi: Binanın yüksek eğimli (>30o) bir zemin üzerinde inşa edilmiş olması deprem 

etkisini artırmaktadır [4]. 

 Bina Görünüm Kalitesi: Binanın malzeme, işçilik ve bakımını yansıtan bu unsur ile binanın 

görünümünden kolaylıkla sokak incelemesi yöntemi aracılığıyla binalar iyi, orta veya kötü olarak 

gruplandırılabilir [13]. 
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 Yerel Zemin Koşulları: Yapısal hasar, büyük ölçüde yerel zemin koşullarına bağlıdır [7].  

 

Hız bölgesi puanının hesaplanmasında PGV/PGA değerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu değer, zemin 

özelliğine, faya olan uzaklığa ve deprem magnitüdüne bağlıdır [5]. Yumuşak zemine sahip olan Erciş 

ilçesinin, deprem magnitüdü 7.2 ve faylara uzaklık 30 km için PGV/PGA değeri elde edilmiştir [4,14]. 

PGA değerlerinin kullanılmasıyla PGV değerleri hesaplanmaktadır ve buna bağlı olarak 3 farklı hız 

bölgesi belirlenmiştir. Bu hız bölgeleri için PGV değer aralıkları aşağıda verilmiştir [11,15]. 

 

 Hız Bölgesi I: 60 < PGV < 80 cm/s2 

 Hız Bölgesi II: 40 < PGV < 60 cm/s2 

 Hız Bölgesi III: 20 < PGV < 40 cm/s2 

 

Betonarme yapılar için kat sayısına bağlı olarak hız bölgesi derecelerine göre aldığı değerler Tablo 

1’de sunulmuştur [11,15]. 

 

Tablo 1. Betonarme yapılar için kat sayısına bağlı olarak hız bölgesi değerleri 
Kat 

Sayısı 

Hız 

Bölgesi I 

Hız 

Bölgesi II 

Hız 

Bölgesi III 

1-2 100 130 150 

3 90 120 140 

4 75 100 120 

5 65 85 100 

6-7 60 80 90 

 

Binanın kat sayısına bağlı olarak aldığı hız bölgesi puanından her bir olumsuzluk parametresinin 

olumsuzluk puanı ile çarpımlarının toplamı eksiltilerek nihai bina deprem puanı (BDP) elde 

edilmektedir. Betonarme binaların kat sayısına bağlı olarak bu olumsuzluk puanları Tablo 2’de 

verilmiştir [12,15]. 

 

Tablo 2. Betonarme binalarda kat sayısına bağlı olarak olumsuzluk puanları 

Kat 

Sayısı 

Yumuşak 

Kat 

Ağır 

Çıkma 

Bina 

Görünüm 

Kalitesi 

Kısa 

Kolon 

Çarpışma 

Etkisi 

Tepe/Yamaç 

Etkisi 

1-2 0 0 -10 -5 0 0 

3 -10 -5 -10 -5 -2 0 

4 -15 -10 -10 -5 -3 -2 

5 -20 -10 -10 -5 -3 -2 

6-7 -20 -10 -10 -5 -3 -2 

 

Olumsuzluk parametreleri için çalışmada kullanılan katsayılar;  

 Yumuşak kat için 1 (var) ya da 0 (yok),  

 Ağır çıkma için 1 (var) ya da 0 (yok),  

 Bina görünüm kalitesi için 2 (kötü), 1 (orta) ya da 0 (iyi),  

 Kısa kolon için 1 (var) ya da 0 (yok),  

 Çarpışma etkisi için 1 (var) ya da 0 (yok),  

 Tepe veya yamaç etkisi için 1 (var) ya da 0 (yok) olarak tanımlamıştır [15].  

 

BDP 30 ve 30’dan küçük ise bina yüksek derece riskli, 30<BDP≤60 ise orta derece riskli, 

60<BDP≤100 ise düşük derece riskli ve 100’den büyük ise risk bulunmayıp bina güvenli olarak 

tanımlanmaktadır [4]. 
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3. Bulgular  

 

Erciş ilçesinde 13 mahallede incelenen 797 betonarme binaların mahalleler bazında yaşları incelenmiş 

ve sonuçları Şekil 1’de gösterilmiştir. Bu mahallelerdeki binaların %67’si 1 ile 10 yaş arasında, %31’i 

11 ile 20 yaş arasında ve %2’si ise 21 ile 30 yaş arasındadır.  

 

 
Şekil 1. Betonarme binaların mahalleler bazında yaşlarının dağılımı 

 

Zemin endeks verileri analiz edilerek mahalle bazında PGA değerleri hesaplanmış ve Tablo 3’te bu 

değerler verilmiştir. Bu PGA değerlerine göre hız bölgesi dereceleri bulunmuş ve incelenen betonarme 

binaların kat sayısına bağlı olarak hız bölgesi puanları elde edilmiştir. 

 

Tablo 3. Mahalle bazında PGA değerleri 
Mahalle PGA(g) Mahalle PGA(g) Mahalle PGA(g) 

Adnan 

Menderes 

0.31 Kışla 0.34 Vanyolu 0.43 

Alkanat 0.35 Latifiye 0.41 Yeşilova 0.32 

Aşağı 

Işıklı 

0.35 Sahilkent 0.35 Yukarı 

Işıklı 

0.41 

Beyazıt 0.31 Salihiye 0.33   

Çınarlı 0.32 Tekevler 0.37   

 

Örnek olarak Vanyolu mahallesinde bulunan bir betonarme binanın risk durumunun incelemesi için 

binanın hız bölgesi puanı ve olumsuzluk parametrelerine sahip olup olmadığı Tablo 4’de sunulmuştur. 

Bu tablodaki parametrelere göre bu binanın BDP’si aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. 

 

BDP = 100-(1x15+1x10+1x10+0x5+0x3+0x2) = 65  

 

Bu elde edilen BDP puanı ile bu bina düşük derece riskli durumdadır. 
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Tablo 4. Betonarme binalar için BDP hesabı için bir örnek 

PGA 

değeri 

Hız 

Bölgesi 

Derecesi 

Kat 

Sayısı 

Hız 

Bölgesi 

Puanı 

Yumuşak 

Kat 

Ağır 

Çıkma 

Bina 

Görünüm 

Kalitesi 

Kısa 

Kolon 

Çarpışma 

Etkisi 

Tepe/Yamaç 

Etkisi 

0.43g 2. 4 100 1 1 1 0 0 0 

 

Sokak tarama yöntemiyle incelenen 13 mahalledeki betonarme binaların, bu çalışmada dikkate alınan 

parametrelere sahip olup olmaması durumu için toplanan verileri Tablo 5’te verilmiştir. 

 

Tablo 5. Sokak tarama yöntemi ile incelenen betonarme binalarda olumsuzluk parametrelerinin sayısı 
Olumsuzluk 

Parametreleri 

Adnan 

Menderes 

Alkanat Aşağı 

Işıklı 

Beyazıt Çınarlı Kışla Latifiye 

Kısa Kolon Var 0 0 0 2 2 2 3 

Yok 101 10 8 124 50 65 64 

Ağır Çıkma Var 0 3 1 42 30 16 29 

Yok 101 7 7 84 22 51 38 

Yumuşak 

Kat 

Var 0 3 3 48 33 36 29 

Yok 101 7 5 78 19 31 38 

Çarpışma 

Etkisi 

Var 0 1 0 9 2 0 13 

Yok 101 9 8 117 50 67 54 

Tepe/Yamaç 

Etkisi 

Var 0 0 0 0 0 0 0 

Yok 101 10 8 126 52 67 67 

Bina 

Görünüm 

Kalitesi 

İyi 101 6 0 45 16 24 28 

Orta 0 4 8 80 26 43 38 

Kötü 0 0 0 1 10 0 1 

 

Tablo 5 (devamı). Sokak tarama yöntemi ile incelenen betonarme binalarda olumsuzluk parametrelerinin sayısı 
Olumsuzluk 

Parametreleri 

Sahilkent Salihiye Tekevler Vanyolu Yeşilova Yukarı 

Işıklı 

Kısa Kolon 

 

Var 0 1 5 14 0 0 

Yok 90 64 42 135 7 8 

Ağır Çıkma 

 

Var 0 12 21 62 0 0 

Yok 90 53 26 87 7 8 

Yumuşak 

Kat 

Var 0 11 42 90 0 0 

Yok 90 54 5 59 7 8 

Çarpışma 

Etkisi 

Var 0 0 1 2 0 0 

Yok 90 65 46 147 7 8 

Tepe/Yamaç 

Etkisi 

Var 0 0 0 2 0 2 

Yok 90 65 47 147 7 6 

Bina 

Görünüm 

Kalitesi 

İyi 90 23 42 96 1 8 

Orta 0 41 5 46 6 0 

Kötü 0 1 0 7 0 0 

 

 

13 mahallede inceleme yapılan 797 betonarme binanın %13’ü orta derece riskli, %43’ü düşük derece 

riskli ve %44’ü de güvenli durumdadır. Şekil 2’de incelenen bu binaların risk durumları gösterilmiştir. 
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Şekil 2. Betonarme binaların deprem puanlarına bağlı risk dereceleri 

 

4. Tartışma  

 

İncelenen betonarme binaların %13’ünün orta derece riske sahip olması sonucunda bu binalar için 

daha detaylı inceleme yapılması gerekmektedir. Sokak tarama yöntemi hem maliyet hem zaman 

açısından oldukça avantajlı olmasının yanı sıra uygulanması da her yerde mümkündür. Sokak tarama 

yöntemi ile sadece dışarıdan binanın belirlenen olumsuzluk parametrelerini taşıyıp taşımadığına 

bakılarak risk durumu incelendiğinden, daha detaylı bir inceleme olarak ikinci kademe değerlendirme 

yöntemi önerilmektedir. Bu değerlendirme yöntemi sonucu yüksek risk taşıyan binalar, ileride 

yapılacak yapı güçlendirme çalışmaları için önemli bir veri oluşturacaktır.  

 

 

5. Sonuçlar  

 

Bu çalışmada, sismik açıdan oldukça aktif olan Van Gölü havzasında bulunan Erciş ilçesindeki yapı 

stoğu mahalle bazında 1. kademe değerlendirmesi olarak da tanımlanan sokak taraması yöntemi ile 

değerlendirilmiştir. Değerlendirmede Erciş ilçesindeki 797 betonarme yapı dikkate alınmıştır. Bu 

yapılara ait nihai BDP’leri incelendiğinde; incelenen binaların %13’ünün orta derece riskli, %43’ünün 

düşük derece riskli, %44’ünün de güvenli durumda olduğu ve yüksek riske sahip binaların 

bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  Binaların %87’sinin düşük derecede riskli ve güvenli durumda 

olması depremde hasar görme riskinin az olduğunun bir göstergesidir. Ayrıca incelenen binaların 

%2’lik bir kısmının eski binalardan oluşması da bu risk durumunu azaltmaktadır. Bu durum ağır hasar 

oluşturan büyük depremlerden sonra yapılan binaların deprem yönetmeliğine uygun olarak yapıldığı 

sonucuna ulaşılmış ve 10 yıllık süreçte gerçekleşen depremlerde Erciş ilçesinde incelenen 13 

mahalledeki binaların çoğunun güven verdiği görülmüştür. Bu incelenen tüm betonarme binaların 

%27’sinde ağır çıkma, %37’sinde yumuşak kat düzensizliği, %3.64’ünde kısa kolon, %3.51’inde 

çarpışma etkisi, %0.5’inde tepe/yamaç etkisi bulunmaktadır ve %2.51’i ise kötü kaliteli bina 
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görünümüne sahiptir. Yapılan incelemeler sonucu ağır çıkmalı binaların, bölgelerdeki geçmiş 

depremler için de incelendiğinde çıkma bulunmayan binalara göre daha fazla hasara uğradığı 

görülmüştür.  En fazla etkili olduğu görülen diğer bir olumsuzluk parametresi ise yumuşak kat 

düzensizliği olmuştur. Ayrıca incelenen binaların çoğu ayrık nizam olarak inşa edilmiştir. Bu 

bölgedeki depremsellik faktörü göz önüne alınarak binaların inşa edilmesinde Türkiye Bina Deprem 

Yönetmeliği (TBDY) büyük öneme sahiptir  [16]. İnceleme sonucu %13 oranında orta derecede riske 

sahip bu binalar için daha detaylı analizlerin ve gerekli güçlendirmelerin yapılması büyük önem 

taşımaktadır. Orta derece risk taşıyan bu binaların ikinci kademe değerlendirme yöntemi ile 

incelenmesi ve gerekli görüldüğünde bu binaların yıkılıp tekrardan yönetmeliğe uygun olarak inşa 

edilmesi önerilmektedir. 
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Özet: Optimizasyon mekanik olarak verimli ve güvenli yapısal tasarımlar ve tasarım şekilleri bulma 
girişimidir. Geliştirilen optimizasyon algoritmaları ve bilgisayar işlemci teknolojisindeki gelişmeler daha 
karmaşık tasarım optimizasyon problemlerinin çözümlenebilir duruma gelmesini sağlamıştır ve bu alanda son 
on yılda geniş çaplı araştırmalara yol açmıştır. Yapısal optimizasyon ise, optimizasyon yöntemlerinin yapısal 
tasarıma uygulanması olarak kabul edilir. Optimizasyon için minimum ağırlık tasarımı veya maksimum 
rijitlik (minimum sehim) tasarımı vb. gibi birçok olası amaç fonksiyon durumu söz konusudur. Ayrıca 
tasarıma ve ilgili değişkenlerine ait kısıtlamalar nedeni ile optimizasyon probleminin deterministik 
matematiksel optimizasyon ile çözümü genellikle mümkün olmamaktadır. Bu durumda son zamanlarda 
geliştirilmiş meta sezgisel doğa esinli algoritmaların kullanımını zorunlu olmaktadır. Çok sayıda doğa esinli 
algoritma geliştirilmiştir, bunlardan en verimli ve sık kullanılan doğa esinli algoritmalardan biri genetik 
optimizasyon algoritmasıdır. Bu çalışmada, ön üretimli makas kirişlerinin TS 500 hesap yöntemleri ile 
değişen tasarım eğilme momentleri altında optimal eğimlerinin belirlenmesi için optimizasyon analizi 
yapılmıştır. Optimizasyon TS 500 ve TBDY-2018 yöntem ve kısıtları ile gerçekleştirilmiştir.  Optimizasyon 
aracı olarak yaygın şekilde bilinen meta sezgisel algoritmik yaklaşımlardan genetik optimizasyon algoritması 
kullanılmıştır. Bu amaçla model olarak farklı boylarda ve farklı beton sınıflarına sahip makas kirişleri 
kullanılmış ve bu modellerin farklı tasarım eğilme momentleri altında kiriş eğim açıları optimize edilmiştir. 
Optimizasyonda amaç fonksiyon minimum maliyeti verecek şekilde ve güvenilirlik tabanlı olarak yapılmıştır.  
Analiz sonuçlarında, farklı boylardaki makas kirişlerin değişen beton sınıfları ve tasarım eğilme momentleri 
altında optimal kiriş eğimleri belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Optimizasyon, Genetik algoritma, Ön üretimli makas kirişi 
 
 
Abstract: Optimization is an attempt to find mechanically efficient and safe structural designs and design 
shapes. Advances in optimization algorithms and processor technology have enabled more complex design 
optimization problems to become solvable and have led to extensive research in this area over the past decade. 
Structural optimization, on the other hand, is considered the application of optimization methods to structural 
design. For optimization, there are many possible goal function states, such as minimum weight design, 
minimum cost or maximum rigidity (minimum displacement) design, etc. In addition, due to the constraints of 
the design and its related variables, it is generally not possible to solve the optimization problem with 
deterministic mathematical optimization. This necessitates the use of recently developed metaheuristic nature-
inspired algorithms. A large number of nature-inspired algorithms have been developed, of which one of the 
most efficient and frequently used nature-inspired algorithms is the genetic algorithm. In this study, 
optimization analysis was performed to determine the optimal slopes of precast roof beams under varying 
design bending moments using TS 500 calculation methods. Optimization was carried out with TS 500 and 
TBDY 2018 constraints. In this optimization, the genetic algorithm, one of the commonly known 
metaheuristic algorithmic approaches, was used. For this purpose, reliability-based optimization of beam 

129



 
 

 
The 3rd International Symposium of Engineering Applications on 
Civil Engineering and Earth Sciences 2021 (IEACES2021) 

 

September 22-24, 2021 Karabük/Turkey 

slopes under changing concrete classes and design bending moments has been made to give minimum cost by 
taking into account the pressure reinforcement of roof beams with different lengths as a model. In the results 
of the analysis, optimal beam slopes were determined under varying concrete classes and design bending 
moments of roof beams of different lengths. 
Keywords: Optimization, Genetic algorithm, Precast roof beam 
 
1. Giriş  
 
Optimizasyon, mühendislik tasarım sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kaynak ve maliyet 
kısıtlamaları altında, alternatiflerin sistematik olarak ele alınması yoluyla bir tasarım sorununa en 
uygun çözümleri bulmaya odaklanır. Birçok mühendislik problemi açık uçlu ve karmaşıktır. Bu 
problemlerde genel tasarım amacı, maliyeti en aza indirmek, karı en üst düzeye çıkarmak, üretimi 
kolaylaştırmak, süreç verimliliğini artırmak vb. olabilir. Optimum bir çözüm bulmak, genellikle 
birden fazla kritere göre karşılaştırılan çeşitli alternatiflerin dikkatli bir şekilde ele alınmasını 
gerektirir [1]. Bu çerçevede amaç fonksiyon belirlenir. Gerçekte optimizasyon işlemi de bu amaç 
fonksiyon değerini en üst düzeye çıkaracak veya en az değere indirecek, fonksiyon değişkenlerini 
belirlemek için kullanılan bir prosedürdür. Genellikle fonksiyon değişkenlerinin en uygun 
değerlerini belirlemek için, arama alanını sınırlayan kısıtlamalara sahiptir. Optimizasyon 
problemleri, belirli sonuçları en üst düzeye çıkarmak veya en aza indirmek için gerekli olan zaman, 
para, hammadde ve enerji gibi kaynaklar üzerinde bir sınırın olduğu her yerde ortaya çıkan 
problemlerdir [2]. Mühendislik ve ekonomi gibi alanlarda çeşitli problemleri çözmek için 
optimizasyon çok önemlidir. Yapı mühendisliğindeki çeşitli tasarım problemleri de bu kapsam 
içerisindedir.  
 
Optimizasyon iki ana yöntem ile gerçekleştirilir. Birisi deterministik yöntemleri kapsayan 
matematiksel optimizasyondur, diğeri ise metasezgisel yöntemler de denilen stokastik algoritmaları 
içeren optimizasyondur.  
 
Genetik algoritmalar da stokastik algoritmalar grubunda yer alan çok yaygın bir optimizasyon 
yöntemidir. Genetik algoritmalar biyolojik evrime benzer bir ilkeye dayanır ve doğal seleksiyon 
teorisinden esinlenerek geliştirilmiştir.  Dolayısıyla algoritmanın parametre ve işlevleri biyoloji 
dilinin genetik terimlerini kullanır[3].   
 
Algoritmada temel fikir, önce her tasarım değişkeni için izin verilen değerler kullanılarak rastgele 
oluşturulmuş bir dizi tasarımla (çok sayıda çözüm kümesi ile) işleme başlanır, her çözüm kümesi 
için, kısıtlara sahip problemlerde ceza işlevini de kullanarak bir amaç fonksiyon değeri hesaplanır. 
Geçerli tasarım kümesinden, kümenin daha uygun üyelerinden rastgele bir alt küme, yeni çözüm 
kümelerini oluşturmak için seçilir. Kötü çözüm kümeleri elenerek tasarım kümesinin boyutu sabit 
tutulur. Daha uygun üyeler yeni tasarımlar oluşturmak için kullanıldığından, başarılı tasarım 
kümeleri daha iyi amaç fonksiyon değerlerine sahip tasarımlar olma olasılığı daha yüksektir. 
Durdurma kriteri sağlanıncaya kadar işlem döngüsel olarak devam eder.  Algoritmada ki temel 
terimler popülasyon, jenerasyon, kromozom ve gendir. Popülasyon çözüm kümesi sayısını ifade 
eder. Jenerasyon genetik algoritmanın yinelemesine denir. Kromozom tasarım noktasını (değişkenler 
kümesini) temsil etmek için kullanılır. Bu nedenle, bir kromozom, mümkün veya mümkün olmayan 
bir sistemin tasarımını temsil eder. Sistemin tüm tasarım değişkenleri için değerler içerir. Gen, 
tasarım vektörünün (kromozomun) skaler bir bileşeni için kullanılır, yani amaç fonksiyondaki bir 
değişkene karşılık gelir.   
 
Bu çalışmada, TS 500 [4] ve TBDY 2018 [5] kapsamındaki hesap yöntemleri ve kısıtları altında ve 
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10-15-20 m uzunluğundaki betonarme makas kirişlerinin artan yük ile ortaya çıkan farklı eğilme 
momentlerinde optimal kesit yüksekliği ve optimal makas kirişi eğimi maliyeti minimize edecek 
şekilde optimizasyon işlemi yapılmıştır. 
 
2. Materyal ve Metot  
 
Şekil 1 de verilen ön üretimli makas kirişi Pd yayılı yüküne maruzdur. Kirişte bu yük etkisi ile 
ortaya çıkan kesit zorlarından eğilme momentini karşılayacak, kiriş kesit değerleri ile çekme ve 
basınç donatısı kesit alanlarının, TS 500 taşıma gücü yöntemi ve TBDY 2018 konstruktif kısıtları 
altında maliyet açısından optimizasyonu kurgulanmıştır.  

 
Şekil 1. Optimizasyonu yapılan makas kirişi ve kesiti 

 
Problem çözümü için Matlab programlama dili ile bir program geliştirilmiş, bu program ile değişen 
tasarım yükleri için analiz yapılmıştır. Optimizasyon problemindeki 𝑥𝑥1 = 𝑏𝑏 değişkeni kiriş üst tabla 
genişliğini, 𝑥𝑥2 = 𝑏𝑏𝑤𝑤 değişkeni kiriş gövde genişliğini (tüm tasarımlar için 150 mm alınmıştır), 𝑥𝑥3 =
ℎ1 değişkeni kirişin mesnet noktasındaki yüksekliğini, 𝑥𝑥4 = 𝛼𝛼 değişkeni kiriş eğim açısını, 𝑥𝑥5 = 𝐴𝐴𝑠𝑠 
değişkeni L/4’de çekme donatısı kesit alanını, 𝑥𝑥6 = 𝐴𝐴𝑠𝑠′  değişkeni L/4’de basınç donatısı kesit alanını, 
𝑥𝑥7 = 𝐴𝐴𝑠𝑠 değişkeni L/2’de çekme donatısı kesit alanını, 𝑥𝑥8 = 𝐴𝐴𝑠𝑠′  değişkeni L/2’de basınç donatısı 
kesit alanını ve 𝑥𝑥9 = 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 değişkeni beton karakteristik basınç dayanımını (döngüsel olarak 
değiştirilmiştir) ifade etmektedir. Buradaki değişkenlerden 𝑏𝑏 kiriş üst tabla genişliği TBDY-2018 
minimum koşulunu sağlayacak şekilde açıklığa bağlı olarak sabit bir değer alınmış, 𝑏𝑏𝑤𝑤 kiriş gövde 
genişliği tüm tasarımlar için 150 mm alınmış, ℎ1 kirişin mesnet noktasındaki yüksekliği 350 mm 
alınmıştır. Bu optimizasyon işleminde 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥3 ve 𝑥𝑥9’un optimizasyon içinde sabit tutulması 
nedeni ile problem 5 boyutlu dolayısıyla 𝑘𝑘 = 5 değişkenli olarak ele alınmıştır. 
 
Optimizasyonda beton karakteristik basınç dayanımı 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 değeri TBDY 2018 şartı gereği en az 30 
MPa (C30/37) ‘dan başlayıp 50 MPa (C50/60) ‘a kadar olan beton sınıfları alınmıştır. Pd tasarım 
yükü ise 15 kN/m den 45 kN/m’ye 2 kN/m döngüsel artırılarak, farklı beton sınıfları ve L=10-15-20 
m kiriş boyu için optimizasyon gerçekleştirilmiştir. Kirişin üst ve alt tabla kalınlığı 150 mm ve 
gövde genişliği 150 mm alınmıştır.  Ayrıca kiriş üst tablasından kiriş gövdesine geçiş bölgesinde yer 
alan trapez bölge de hesaplarda dikkate alınmıştır.  Paspayı tüm kesitler için 40 mm, kesitte ikinci 
sıra donatı durumu için ise 60 mm alınmıştır.  
 
Betonarme çeliği ise hesaplarda sabit 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑐𝑐 = 420 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 ve betonarme çeliği için malzeme 
katsayısı 𝛾𝛾𝑚𝑚𝑠𝑠 = 1.15 alınmıştır. Tüm analizde denetimli bir kaynaktan elde edildiği varsayımı ile 
beton için malzeme katsayısı 𝛾𝛾𝑚𝑚𝑐𝑐 = 1.4 ile hesap yapılmıştır. Tüm analizlerde TS500 ‘ün [4] taşıma 
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gücü varsayımları altında analizler gerçekleştirilmiştir. 
 
Amaç fonksiyonu, beton ve betonarme çeliğinin Tablo 1’de verilen 2020 fiyatları dikkate alınarak 
maliyeti minimize edecek şekilde kodlanmıştır.  

Tablo 1. 2020 yılına ait birim fiyatlar [6]. 
C25/30 

₺/m3 
C30/37  

₺/m3 
C35/45  

₺/m3 
C40/50  

₺/m3 
C45/55  

₺/m3 
C50/60  

₺/m3 
B420C  

₺/kg 
B420C  
₺/m3 

185 192 205 217 222 228 2.68 20904 
 
Optimizasyon probleminin genel matematiksel ifadesi Denklem (1)’deki gibidir. 
 
 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑚𝑚𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂:�

min
𝑥𝑥𝑖𝑖 ∈ [ 𝑥𝑥𝑖𝑖

𝐿𝐿,   𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑈𝑈]
𝑓𝑓(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛)

𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝐾𝐾𝑂𝑂𝐾𝐾𝑂𝑂𝐾𝐾: �
𝑔𝑔𝑗𝑗(𝑥𝑥) ≤ 𝑔𝑔𝑗𝑗∗

 𝑗𝑗 = 1,2, … , 𝑘𝑘
   

 (1) 

 
Uygunluk düzeyi yüksek çözümlerin verimli bir şekilde seçilmesi için optimizasyonu hedefleyen 
amaç fonksiyonunun (𝑓𝑓(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛)) doğru ifade edilmesi çok önemlidir. Amaç fonksiyonundaki 
eksik değişken veya değerlendirme durumu yanlış veya anlamsız çözümlere neden olabilir [7]. Bu 
optimizasyonda amaç fonksiyon, ağırlığı değil, fiyatı minimum kılacak şekilde kodlanmıştır. 
Fonksiyon içerisinde kullanım için beton ve betonarme çeliğinin her ikisi içinde birim fiyat ₺/m3 
şekline dönüştürülmüştür. Kesite, malzemeye ve kesme kuvvetine bağlı olarak kesme donatısı da 
(𝐴𝐴𝑠𝑠𝑤𝑤 ve 𝑂𝑂) hesaplanıp amaç fonksiyon içerisinde tanımlanmıştır. 
 
Optimizasyon değişkenlerinin alt ve üst sınırları Tablo 2’de verilmiştir. 
 

Tablo 2. Optimizasyon değişkenlerinin alt ve üst sınır aralıkları. 
Değişkenler Alt sınır Üst sınır Değişim Hassasiyeti 
𝒃𝒃 (𝒎𝒎𝒎𝒎) L/50 L/50 0 
𝒃𝒃𝒘𝒘 (𝒎𝒎𝒎𝒎) 150 150 0 
𝒉𝒉𝟏𝟏 (𝒎𝒎𝒎𝒎) 350 350 0 
𝜶𝜶 (𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅) 2 15 0.001 

𝑨𝑨𝒔𝒔  (𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐) L/4’de 226 10000 1 
𝑨𝑨𝒔𝒔′   (𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐) L/4’de 226 5000 1 
𝑨𝑨𝒔𝒔  (𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐) L/2’de 226 10000 1 
𝑨𝑨𝒔𝒔′   (𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐) L/2’de 226 5000 1 

𝒇𝒇𝒅𝒅𝒄𝒄 30 50 5 
 
Problemde kısıtlar fonksiyonu içerisinde yönetmelikler bağlamındaki sınırlamalar Denklem (2)-
(5)’de gösterilmiştir. 
 

𝜌𝜌 − 𝜌𝜌′ ≤ 0.85 𝜌𝜌𝑏𝑏  →  (𝐴𝐴𝑠𝑠 − 𝐴𝐴𝑠𝑠′ ) − (0.85 𝜌𝜌𝑏𝑏 𝑏𝑏𝑤𝑤  𝑑𝑑) ≤ 0 (2) 
𝜌𝜌 ≤ 0.02    →     𝐴𝐴𝑠𝑠 − 0.02 𝑏𝑏𝑤𝑤  𝑑𝑑 ≤ 0 (3) 

𝜌𝜌 ≥ 0.8
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑓𝑓𝑦𝑦𝑐𝑐

   →   0.8
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑓𝑓𝑦𝑦𝑐𝑐

𝑏𝑏𝑤𝑤𝑑𝑑 − 𝐴𝐴𝑠𝑠 ≤ 0 (4) 
𝑏𝑏 ≥ 𝐿𝐿𝑛𝑛/50  →   𝐿𝐿𝑛𝑛/50 − 𝑏𝑏 ≤ 0 (5) 

 
Burada 𝜌𝜌, 𝜌𝜌′, 𝜌𝜌𝑏𝑏 çekme, basınç ve dengeli donatı oranını, 𝑑𝑑 faydalı yüksekliği, 𝐿𝐿𝑛𝑛 kiriş açıklığını, 
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐, 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐, 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑐𝑐 sırayla beton tasarım dayanımını, beton tasarım çekme dayanımını ve çeliğin tasarım 
dayanımını göstermektedir. Kirişin sehim kontrolü gerektirmeyecek şekilde tasarımı için [8]’de 
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verilen sehim kontrolü gerektirmeyen donatı oranı (𝜌𝜌𝑙𝑙) üst sınırı kısıtı da Denklem (6)’da verilen 
şekliyle optimizasyona  dahil edilmiştir.  
 

𝜌𝜌 ≤ 0.235
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑓𝑓𝑦𝑦𝑐𝑐

   →   𝜌𝜌 − 0.235
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑓𝑓𝑦𝑦𝑐𝑐

 ≤ 0 (6) 

 
Yönetmelik gereği, kesme kapasitesi hesap kesme kuvvetinden büyük olacak şekilde bir kısıt da 
tanımlanmıştır. Optimizasyonda toplamda 13 adet kısıtlama oluşmuştur.  Aşağıda güvenilirlik 
tabanlı optimizasyon gereği olarak güvenlik kısıtlamalarına ilişkin fonksiyonlar Denklem (7)-(11)’de 
verilmiştir. 
 

𝑉𝑉𝑐𝑐(𝑥𝑥,𝑃𝑃𝑐𝑐) − 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥(𝑏𝑏𝑤𝑤 ,𝑑𝑑, 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐) ≤ 0 (7) 
𝑔𝑔11(𝑥𝑥) = 𝑉𝑉𝑐𝑐(𝑥𝑥,𝑃𝑃𝑐𝑐) − 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥(𝑥𝑥2, 𝑥𝑥3, 𝑥𝑥4 , 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐) ≤ 0 (8) 

𝑀𝑀𝑐𝑐 −𝑀𝑀𝑟𝑟�𝑏𝑏,𝑏𝑏𝑤𝑤 , ℎ,𝐴𝐴𝑠𝑠,𝐴𝐴𝑠𝑠′ , 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 , 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑐𝑐� ≤ 0 (9) 
𝑔𝑔12(𝑥𝑥) = 𝑀𝑀𝑐𝑐(𝑥𝑥,𝑃𝑃𝑐𝑐 ,

𝐿𝐿
4

) −𝑀𝑀𝑟𝑟�𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, 𝑥𝑥3, 𝑥𝑥4, 𝑥𝑥5, 𝑥𝑥6, 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 , 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑐𝑐� ≤ 0 (10) 

𝑔𝑔13(𝑥𝑥) = 𝑀𝑀𝑐𝑐(𝑥𝑥,𝑃𝑃𝑐𝑐 ,
𝐿𝐿
2

) −𝑀𝑀𝑟𝑟�𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, 𝑥𝑥3, 𝑥𝑥4, 𝑥𝑥7, 𝑥𝑥8, 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 , 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑐𝑐� ≤ 0 (11) 
 
Burada, 𝑀𝑀𝑐𝑐 tasarım momentini, 𝑉𝑉𝑐𝑐 tasarım kesme kuvvetini, 𝑀𝑀𝑟𝑟 taşıma gücü momentini, 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 
maksimum kesme kapasitesini, 𝑔𝑔𝑖𝑖(𝑥𝑥) kısıt fonksiyonunu ifade etmektedir.  
 
Bu çalışmada seleksiyon işleminde ebeveyn çiftlerinin seçimi rulet çarkı yöntemine göre yapılmıştır. 
Popülasyonun %80’i (çaprazlama olasılığı 0.8) ebeveyn olarak kullanılmış, ebeveyn çiftleri arasında 
tek noktadan çaprazlama yapılmıştır. Yeni jenerasyonlar üniform dağılımlı ve 0.01 olasılık değerli 
mutasyon fonksiyonu kullanılarak üretilmiştir.  Maksimum jenerasyon sayısı 350 alınmıştır. 
Popülasyon büyüklüğü normalde problem boyutuna bağlı olmakla birlikte bu problem boyutu için 
500 almak yeterli iken burada 1000 alınmıştır. 
 
3. Bulgular  
 

 
Şekil 2. Değişen kiriş boyu ve beton sınıfına bağlı tasarım momenti - optimal kiriş eğimi açısı grafikleri 

 
Şekil 2’de değişen kiriş boyları ve bazı beton sınıfları için tasarım momenti - optimal kiriş eğimi 
açısı grafikleri verilmiştir.  
 
Aşağıdaki Tablo 3’de ise tasarım yükü ve analiz edilen tüm beton sınıflarını da gösteren optimal 
kiriş eğimi açıları verilmiştir.  
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Tablo 3. Tasarım momentlerine ve beton sınıfına bağlı optimal kiriş eğimi açıları. 
 
Pd 

L = 10m L = 15m L = 20m 
Md C30 C35 C40 C45 C50 Md C30 C35 C40 C45 C50 Md C30 C35 C40 C45 C50 

15 178 7.2 6.3 4.6 3.6 2.9 408 4.5 4.2 4.2 4.2 4.2 731 6.6 6.6 5.0 4.9 4.9 

17 202 9.9 9.6 6.9 6.3 6.3 462 6.5 6.5 4.4 4.3 4.4 829 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 

19 226 6.3 10.6 9.6 7.9 6.9 517 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 926 8.3 6.6 6.6 6.6 6.6 

21 250 6.3 6.3 6.3 10.0 9.6 571 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 1024 8.3 8.3 6.7 6.6 6.6 

23 273 6.3 6.3 6.3 6.3 10.9 625 6.9 6.5 6.5 6.5 6.5 1121 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 

25 297 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 680 8.7 6.8 6.5 6.5 6.5 1219 9.9 8.3 8.3 8.3 8.3 

27 321 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 734 8.7 8.7 8.7 8.7 6.7 1317 9.9 8.3 8.3 8.3 8.3 

29 345 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 789 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 1414 9.9 9.9 8.3 9.9 8.3 

31 368 6.4 6.3 6.3 6.3 6.3 843 8.9 8.7 8.7 8.7 8.7 1512 10.1 9.9 9.9 9.9 9.9 

33 392 9.6 6.3 6.3 6.3 6.3 897 10.9 8.7 8.7 8.7 8.7 1609 11.6 9.9 9.9 9.9 9.9 

35 416 9.6 9.6 6.5 6.5 6.4 952 10.9 8.8 8.7 8.7 8.7 1707 11.6 10.0 9.9 9.9 9.9 

37 440 9.6 9.6 9.6 9.6 6.4 1006 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 1804 11.6 11.6 9.9 9.9 9.9 

39 463 9.7 9.6 9.6 9.7 9.6 1061 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 1902 11.8 11.6 10.0 11.6 9.9 

41 487 9.6 9.6 9.6 9.6 9.7 1115 11.0 10.9 10.9 10.9 10.9 1999 13.2 11.6 11.6 11.6 11.6 

43 511 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 1169 13.1 10.9 10.9 10.9 10.9 2097 13.2 11.6 11.6 11.6 11.6 

45 535 9.7 9.6 9.6 9.6 9.7 1224 13.1 10.9 10.9 10.9 10.9 2194 13.2 11.8 11.6 11.6 11.6 

 
4. Tartışma  
 
Araştırma bulguları incelendiğinde optimal kiriş eğimini değiştiren en önemli parametrelerin tasarım 
yükü ve kiriş açıklığı olduğu, belirli tasarım yükü değerlerinde ise beton sınıfının da optimal eğim 
açısını etkilediği görülmüştür.  
 
Ön üretimli makas kirişi için en yaygın kullanılan beton sınıfı C40 ve L=15 m açıklık için 19-25 
kN/m tasarım yükünün (genelde tasarım yükü bu aralıktadır) neden olduğu 517-680 kNm tasarım 
momenti için 6.5 derece eğim açısı optimal tercih edilmesi gereken eğim açısıdır.  Tasarım yükünün 
artması ile yani 27-35 kN/m tasarım yükü durumunda ortaya çıkan 734-952 kNm tasarım momenti 
için 8.7 derece eğim açısı optimal tercih edilmesi gereken eğim açısıdır.  Tasarım yükünün daha da 
artması durumunda (özel durumlarda) 37-45 kN/m tasarım yükünün neden olduğu 1006-1224 kNm 
tasarım momenti için 10.9 derece eğim açısı optimal tercih edilmesi gereken eğim açısıdır.   
 
Ön üretimli makas kirişi için minimum kullanılması zorunlu beton sınıfı C30 ve L=15 m açıklık için 
17-23 kN/m tasarım yükünün neden olduğu 462-625 kNm tasarım momenti için 6.5-7 derece eğim 
açısı optimal tercih edilmesi gereken eğim açısıdır.  Tasarım yükünün artması ile yani 25-31 kN/m 
tasarım yükü durumunda ortaya çıkan 680-843 kNm tasarım momenti için 8.7-8.9 derece eğim açısı 
optimal tercih edilmesi gereken eğim açısıdır.  Tasarım yükünün daha da artması durumunda (özel 
durumlarda) 33-41 kN/m tasarım yükünün neden olduğu 897-1115 kNm tasarım momenti için 10.9-
11 derece eğim açısı optimal tercih edilmesi gereken eğim açısıdır.   
 
5. Sonuçlar  
 
Ön üretimli makas kirişlerinde optimum kiriş eğimi kiriş açıklığı ve tasarım yüküne bağlı olarak 
önemli derecelerde değişimler göstermektedir. Optimum eğim açısı tasarım yükü ve açıklık değerine 
bağlı olarak 7-11 derece aralığında değişmektedir. Tasarım yükünün artan değerlerinde optimal eğim 
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açısı artmaktadır.  
 
Optimizasyon işleminde optimum eğimi beton sınıfının da değiştirdiği, özellikle bazı açıklık ve yük 
değerlerinde önemli derecede etkilediği görülmüştür.  
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Abstract: Near-fault pulse-like ground motions are quite different from ordinary far-fault ground motions in that 

they usually contain distinct dynamic long period pulses and fling-step effects associated with static deformation 

of the ground surface. Yet another notable characteristic of near-fault pulse-like ground motions is the high-

frequency components in their acceleration time histories. Thereby, the response of structures to near-fault pulse-

like ground motions requires particular consideration. To investigate the effect of damping on inelastic 

acceleration spectra of near-fault pulse-like ground motions, a set of 71 pulse-like ground motions with two 

horizontal components are assembled from the NGA-West2 strong ground motion database. The records are 

classified into five subgroups according to VS30 intervals specified in Turkey Earthquake Building Code. 

Geometric mean spectra are developed for five site classes and seven viscous damping ratios as ζ = 0%, 2%, 

4%, 5%, 6%, 8%, and 10%, as a result of a large number of nonlinear time history analyses. The main findings 

of the study indicate that the damping ratio has a small influence on the mean inelastic acceleration spectra of 

near-fault pulse-like ground motion and it becomes less influential as inelastic deformations increase. Moreover, 

accelerations of highly inelastic systems increase as the damping ratio increase in the constant-displacement 

spectral regions. For systems exhibiting low inelastic deformation capacity, increasing damping ratio leads to 

smaller acceleration around the pulse period and otherwise, an increment of spectral ordinates in a range around 

the pulse period is observed.          

Keywords: Inelastic acceleration spectra, near-fault pulse-like ground motions, SDOF systems, viscous 

damping.  

 

 

1. Introduction 

 

Forward-directivity effects in near-fault regions cause ground motions to contain high-intensity 

velocity pulse of relatively long period and, as a consequence, the velocity time history of the ground 

motion is typically dominated by a distinct pulse originated from either the forward directivity or the 

fling step effect [1]. These short-duration pulse-like ground motions are highly of interest in the field 

of earthquake engineering since they impose extreme demands on structures in the near-fault zones. 

Moreover, near-fault ground motions are rich in high frequencies because the high-frequency content 

of ground motion cannot be damped due to the short travel distance of seismic waves. Accordingly, 

the seismic design of structures located in the proximity of active faults (within a distance of about 20 

km) must necessarily account for the effects of pulse-like near-fault ground motions. 

 

Recognizing the aforementioned points, the impulsive characteristics of near-fault ground motions and 

the response of structures to near-fault ground motions have been widely studied in recent decades. 

Investigations on distinctive characteristics and quantitative classification of near-fault ground motions 

have been carried out by several researchers [2–5]. Not only the characterization of near-fault ground 

motions but also the response of both single-degree- and multi-degree-of-freedom (SDOF and MDOS) 

systems to near-fault ground motions is investigated [6–12]. Among these studies, estimation of 
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interstory drift ratio demands in structures subjected to near-fault ground motions has gained a 

particular interest since interstory drift ratio is considered to be an important damage demand parameter 

[13, 14].   

 

Response spectrum shows the peak response of any building that is represented by an SDOF system to 

a particular input motion. This concept is quite essential in earthquake engineering in quickly inferring 

the effect of input ground motion to an SDOF system. Developing inelastic acceleration spectra (i.e., 

strength spectra) for nonlinear SDOF systems subjected to near-fault pulse-like ground motions is quite 

imperative to reveal the required strength of the system for not exceeding the estimated ductility 

capacity. Besides, near-fault pulse-like ground motions typically have large intensities leading to the 

nonlinear response of structures. Inelastic acceleration spectra are also thereby useable for estimating 

inelastic strength demands imposed on SDOF systems by near-fault pulse-like ground motions. The 

literature review reveals that the studies on inelastic acceleration spectra of near-fault pulse-like ground 

motions are quite limited. In particular, the influence of viscous damping on inelastic acceleration 

spectra of near-fault pulse-like ground motions is almost not studied.       

 

The main objective of this study is to investigate the effect of the viscous damping ratio on the spectral 

shape of inelastic acceleration spectra of near-fault pulse-like ground motions. First, the theoretical 

background of inelastic acceleration (i.e., strength spectra) is briefly presented. Afterwards, using a 

total of 142 near-fault pulse-like ground motions (71 ground motions × 2 horizontal components) and 

conducting a large number of nonlinear time history analyses, the above-mentioned spectra are 

developed for periods of 0.02 to 4 sec considering different viscous damping ratios and soil conditions. 

The developed geometric mean spectra are presented and a discussion pertaining to the influence of 

viscous damping on inelastic acceleration spectra of near-fault pulse-like ground motions is provided 

in the paper.  

 

 

2. Inelastic Acceleration Spectra: Theoretical Background 

 

The equation of motion governing the relative displacement u(t) of inelastic SDOF system subjected 

to horizontal ground acceleration  gu t is:   

 

   S gmu cu f u mu t     (1) 

 

where m is the mass, c is the viscous damping coefficient,  Sf u  is the resisting force as an implicit 

function of relative displacement,  u t  and  u t are the acceleration and the velocity of the mass, 

respectively.  

 

Dividing Eq. (1) by m yields: 

 

   22 n n y S gu u u f u u t      (2) 

 

where ωn is the natural frequency, ζ is the viscous damping ratio, uy is the yield displacement, and 

 Sf u is the partially normalized hysteretic function. It is quite clear that, for a given ground motion 

137



 

 
 

The 3rd International Symposium of Engineering Applications on 

Civil Engineering and Earth Sciences 2021 (IEACES2021) 
 

September 22-24, 2021 Karabük/Turkey 

 gu t , the displacement response of the system depends on ωn, ζ, and uy, in addition to the hysteresis 

model.        

 

The above nonlinear equation of motion can be solved numerically for different inelastic systems with 

the same ζ  and uy, but different ωn, under the same ground motion  gu t and u(t) response of the 

system can be determined [15,16]. Accordingly, the peak displacement (um) of each inelastic system 

can be extracted and ductility spectra (i.e., a plot of μ = um/uy versus Tn) for constant strength values 

(fy) can be plotted. The ductility spectra can be readily converted to strength spectra (i.e., inelastic 

acceleration spectra) by intersecting constant ductility values and fy curves at different natural period 

(Tn) values. Finally, for different constant ductility values, the set of fy–T values can be plotted as a 

spectrum, called strength spectrum or inelastic acceleration spectrum.               

 

 

3. Near-fault Pulse-like Ground Motion Database 

 

Ground motion data of the study constitutes a representative number of near-fault pulse-like ground 

motions recorded at hard rock-to-soft soil sites from different earthquake events in the moment 

magnitude (Mw) range of 6 to 7.9. The fault rupture mechanism of the considered earthquakes can be 

listed as reverse (RV), strike-slip (SS), reverse oblique (RO), and normal (NN). Consequently, a set of 

71 processed ground motions with two horizontal components (71 H1 acceleration time series and 71 

H2 acceleration time series) covering a wide range of frequency content, duration, and amplitude are 

compiled from NGA-West2 strong ground motion database as seismic input [17]. The source-to-site 

distance metric of the records is considered in terms of rupture distance (Rrup), the closest distance from 

the site to the fault rupture plane, which varies between 0.32 and 13.49 km. All the compiled near-fault 

ground motions exhibit pulse-like characteristics characterized with high-amplitude long-duration 

velocity pulses having periods equal to Tp, which vary between 0.322 and 12.285 sec and are also been 

adopted from the NGA-West2 strong ground motion database. Near-fault ground motions with fling-

step effects are not considered in the database. Major seismological parameters of the adopted near-

fault pulse-like ground motions are listed in Table 1, where RSN is the NGA-West2 record sequence 

number, RJB is the Joyner-Boore distance, PGA is the peak ground acceleration, PGV is the peak 

ground velocity and V/A is the ratio of PGV to PGA. The Author specifically points out that the number 

of near-fault pulse-like ground motions recorded at ZA, ZB, and ZC site classes is very limited in the 

NGA-West2 strong ground motion database.    

 
Table 1. List of near-fault pulse-like ground motions 

# RSN 
Tp

a 

(s) 
Earthquake Name (Year) Mw Mech. 

RJB  

(km) 

Rrup  

(km) 

VS30 

(m/sec) 

Site 

Class 

 H1   H2  

PGA 

(g) 

PGV 

(cm/s) 

V/Ac 

(s) 

PGA 

(g) 

PGV 

(cm/s) 

V/A 

(s) 

1 77 1.638 San Fernando (1971) 6.61 RV 0.0 1.81 2016.13 ZA 1.219 114.47 0.096 1.238 57.28 0.047 

2 1050 0.588 Northridge-01(1994) 6.69 RV 4.92 7.01 2016.13 ZA 0.416 44.29 0.109 0.434 30.11 0.071 

3 1051 0.840 Northridge-01(1994) 6.69 RV 4.92 7.01 2016.13 ZA 1.585 54.88 0.035 1.285 103.38 0.082 

4 143 6.188 Tabas, Iran (1978) 7.35 RV 1.79 2.05 766.77 ZB 0.854 98.85 0.118 0.862 123.40 0.146 

5 879 5.124 Landers (1992) 7.28 SS 2.19 2.19 1369.0 ZB 0.725 133.40 0.188 0.789 28.11 0.036 

6 1161 5.992 Kocaeli (1999) 7.51 SS 7.57 10.92 792.0 ZB 0.261 44.63 0.175 0.144 32.64 0.231 

7 1165 5.369 Kocaeli (1999) 7.51 SS 3.62 7.21 811.0 ZB 0.230 38.29 0.170 0.165 22.33 0.138 

8 3548 1.568 Loma Prieta (1989) 6.93 RO 3.22 5.02 1070.34 ZB 0.443 85.69 0.197 0.411 95.78 0.237 

9 285 1.713 Irpinia, Italy-01 (1980) 6.9 NN 8.14 8.18 649.67 ZC 0.130 23.60 0.186 0.190 34.71 0.187 

10 292 3.273 Irpinia, Italy-01 (1980) 6.9 NN 6.78 10.84 382.0 ZC 0.227 36.98 0.166 0.321 71.96 0.229 

11 451 1.071 Morgan Hill (1984) 6.19 SS 0.18 0.53 561.43 ZC 0.713 52.90 0.076 1.303 78.44 0.061 

12 459 1.232 Morgan Hill (1984) 6.19 SS 9.85 9.87 663.31 ZC 0.223 11.20 0.051 0.292 36.49 0.127 

13 802 4.571 Loma Prieta (1989) 6.93 RO 7.58 8.5 380.89 ZC 0.514 41.58 0.082 0.326 45.97 0.144 
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Table 1. Continued 

# RSN 
Tp

a 

(s) 
Earthquake Name (Year) Mw Mech. 

RJB  

(km) 

Rrup  

(km) 

VS30 

(m/sec) 

Site 

Class 

 H1   H2  

PGA 

(g) 

PGV 

(cm/s) 

V/Ac 

(s) 

PGA 

(g) 

PGV 

(cm/s) 

V/A 

(s) 

14 828 2.996 Cape Mendocino (1992) 7.01 RV 0.0 8.18 422.17 ZC 0.591 49.33 0.085 0.662 88.51 0.136 

15 982 3.157 Northridge-01 (1994) 6.69 RV 0.0 5.43 373.07 ZC 0.411 111.47 0.277 0.617 97.36 0.161 

16 983 3.535 Northridge-01 (1994) 6.69 RV 0.0 5.43 525.79 ZC 0.571 76.13 0.136 0.995 67.35 0.069 

17 1004 0.931 Northridge-01 (1994) 6.69 RV 0.0 8.44 380.06 ZC 0.753 77.67 0.105 0.932 76.27 0.083 

18 1148 7.791 Kocaeli (1999) 7.51 SS 10.56 13.49 523.0 ZC 0.210 13.95 0.068 0.134 40.07 0.304 

19 1505 12.285 Chi-Chi, Taiwan (1999) 7.62 RO 0.0 0.32 487.34 ZC 0.512 249.59 0.497 0.371 264.10 0.726 

20 1510 4.998 Chi-Chi, Taiwan (1999) 7.62 RO 0.89 0.89 573.02 ZC 0.332 109.56 0.337 0.263 36.08 0.140 

21 1511 4.732 Chi-Chi, Taiwan (1999) 7.62 RO 2.74 2.74 614.98 ZC 0.344 51.84 0.153 0.428 59.76 0.142 

22 2734 2.436 Chi-Chi, Taiwan-04 (1999) 6.2 SS 6.02 6.2 553.43 ZC 0.322 32.88 0.104 0.341 43.50 0.130 

23 3473 4.151 Chi-Chi, Taiwan-06 (1999) 6.3 RV 5.72 11.52 443.04 ZC 0.266 40.33 0.154 0.387 34.71 0.091 

24 3475 1.022 Chi-Chi, Taiwan-06 (1999) 6.3 RV 0.0 10.2 489.32 ZC 0.471 29.25 0.063 0.540 36.11 0.068 

25 3744 5.362 Cape Mendocino (1992) 7.01 RV 8.49 12.24 566.42 ZC 0.177 67.89 0.390 0.206 48.34 0.239 

26 4040 2.023 Bam, Iran (2003) 6.6 SS 0.05 1.7 487.4 ZC 0.808 124.12 0.157 0.629 60.15 0.098 

27 4097 0.854 Parkfield-02, CA (2004) 6.0 SS 1.6 2.99 648.09 ZC 0.211 25.94 0.126 0.349 53.18 0.155 

28 4101 0.518 Parkfield-02, CA (2004) 6.0 SS 4.95 5.55 397.36 ZC 0.519 23.42 0.046 0.800 27.77 0.035 

29 4103 0.700 Parkfield-02, CA (2004) 6.0 SS 3.3 4.23 410.4 ZC 0.575 32.30 0.057 0.515 26.90 0.053 

30 4211 0.322 Niigata, Japan (2004) 6.3 RV 10.21 11.26 418.5 ZC 0.862 49.53 0.059 1.742 54.20 0.032 

31 4228 1.799 Niigata, Japan (2004) 6.3 RV 6.27 8.93 375.0 ZC 0.599 58.12 0.099 0.464 36.46 0.080 

32 4451 1.442 Montenegro (1979) 7.1 RV 0.0 6.98 462.23 ZC 0.372 41.24 0.113 0.368 52.82 0.146 

33 4480 1.071 L'Aquila, Italy (2009) 6.3 NN 0.0 6.27 475.0 ZC 0.664 40.50 0.062 0.556 42.75 0.078 

33 4482 1.176 L'Aquila, Italy (2009) 6.3 NN 0.0 6.55 552.0 ZC 0.402 32.02 0.081 0.440 26.95 0.062 

35 4483 1.981 L'Aquila, Italy (2009) 6.3 NN 0.0 5.38 717.0 ZC 0.336 32.37 0.098 0.361 36.35 0.103 

36 4847 1.400 Chuetsu-oki, Japan (2007) 6.8 RV 9.43 11.94 383.43 ZC 0.456 89.05 0.199 0.303 48.98 0.165 

37 8164 10.052 Duzce (1999) 7.14 SS 2.65 2.65 690.0 ZC 0.282 28.96 0.105 0.303 38.95 0.131 

38 181 3.773 Imperial Valley-06 (1979) 6.53 SS 0.0 1.35 203.22 ZD 0.447 67.02 0.153 0.449 113.55 0.258 

39 182 4.375 Imperial Valley-06 (1979) 6.53 SS 0.56 0.56 210.51 ZD 0.341 51.68 0.155 0.469 113.14 0.246 

40 184 6.265 Imperial Valley-06 (1979) 6.53 SS 5.09 5.09 202.26 ZD 0.353 75.58 0.219 0.481 40.94 0.087 

41 723 2.394 Superstition Hills-02 (1987) 6.54 SS 0.95 0.95 348.69 ZD 0.432 134.29 0.317 0.384 53.06 0.141 

42 766 1.729 Loma Prieta (1989) 6.93 RO 10.38 11.07 270.84 ZD 0.370 34.76 0.096 0.323 40.37 0.128 

43 767 2.639 Loma Prieta (1989) 6.93 RO 12.23 12.82 349.85 ZD 0.559 36.31 0.066 0.368 45.43 0.126 

44 803 5.649 Loma Prieta (1989) 6.93 RO 8.48 9.31 347.9 ZD 0.258 42.06 0.167 0.331 64.91 0.200 

45 1044 1.372 Northridge-01 (1994) 6.69 RV 3.16 5.92 269.14 ZD 0.583 74.89 0.131 0.590 96.59 0.167 

46 1063 1.246 Northridge-01 (1994) 6.69 RV 0.0 6.5 282.25 ZD 0.874 148.00 0.173 0.472 74.77 0.161 

47 1084 2.982 Northridge-01 (1994) 6.69 RV 0.0 5.35 251.24 ZD 0.623 116.25 0.190 0.923 88.53 0.098 

48 1106 1.092 Kobe, Japan (1995) 6.9 SS 0.94 0.96 312.0 ZD 0.834 91.11 0.111 0.630 76.11 0.123 

49 1119 1.806 Kobe, Japan (1995) 6.9 SS 0.0 0.27 312.0 ZD 0.697 68.41 0.100 0.614 86.25 0.143 

50 1120 1.554 Kobe, Japan (1995) 6.9 SS 1.46 1.47 256.0 ZD 0.618 120.68 0.199 0.671 122.96 0.187 

51 1176 4.949 Kocaeli (1999) 7.51 SS 1.38 4.83 297.0 ZD 0.227 69.72 0.314 0.322 71.89 0.228 

52 1244 5.341 Chi-Chi, Taiwan (1999) 7.62 RO 9.94 9.94 258.89 ZD 0.340 65.00 0.195 0.398 109.21 0.280 

53 1491 10.381 Chi-Chi, Taiwan (1999) 7.62 RO 7.64 7.64 350.06 ZD 0.160 53.84 0.343 0.235 41.75 0.181 

54 1503 5.740 Chi-Chi, Taiwan (1999) 7.62 RO 0.57 0.57 305.85 ZD 0.790 125.35 0.162 0.575 92.13 0.163 

55 1602 0.882 Duzce (1999) 7.14 SS 12.02 12.04 293.57 ZD 0.739 55.93 0.077 0.806 65.88 0.083 

56 2114 3.157 Denali, Alaska (2002) 7.9 SS 0.18 2.74 329.4 ZD 0.333 115.72 0.355 0.297 65.96 0.226 

57 4102 1.022 Parkfield-02, CA (2004) 6.0 SS 2.55 3.63 230.57 ZD 0.326 28.78 0.090 0.579 37.80 0.067 

58 4115 1.190 Parkfield-02, CA (2004) 6.0 SS 0.88 2.65 265.21 ZD 0.276 39.89 0.147 0.307 46.90 0.156 

59 4126 0.574 Parkfield-02, CA (2004) 6.0 SS 2.85 3.79 260.63 ZD 0.683 35.99 0.054 0.833 39.79 0.049 

60 4458 1.974 Montenegro (1979) 7.1 RV 3.97 5.76 318.74 ZD 0.293 43.64 0.152 0.248 51.61 0.212 

61 6906 6.230 Darfield, N.Z. (2010) 7.0 SS 1.22 1.22 344.02 ZD 0.765 116.10 0.155 0.708 100.34 0.145 

62 6911 9.919 Darfield, N.Z. (2010) 7.0 SS 7.29 7.29 326.01 ZD 0.450 105.93 0.240 0.477 69.85 0.149 

63 6927 7.371 Darfield, N.Z. (2010) 7.0 SS 5.07 7.11 263.20 ZD 0.461 108.74 0.240 0.461 108.74 0.240 

64 8119 4.823 Christchurch, N.Z. (2011) 6.2 RO 1.92 1.98 206.0 ZD 0.596 81.28 0.139 0.670 96.65 0.147 

65 8161 8.722 El Mayor-Cucapah (2010) 7.2 SS 9.98 11.26 196.88 ZD 0.406 70.16 0.176 0.331 72.61 0.223 

66 8606 7.084 El Mayor-Cucapah (2010) 7.2 SS 10.31 11.44 242.0 ZD 0.281 52.05 0.189 0.255 55.22 0.221 

67 178 4.501 Imperial Valley-06 (1979) 6.53 SS 10.79 12.85 162.94 ZE 0.267 47.97 0.183 0.223 43.29 0.198 

68 3965 1.540 Tottori, Japan (2000) 6.61 SS 6.86 6.88 139.21 ZE 0.391 54.19 0.141 0.320 35.46 0.113 

69 4100 1.078 Parkfield-02, CA (2004) 6.0 SS 1.63 3.01 173.02 ZE 0.624 63.96 0.105 0.373 44.80 0.123 

70 4107 1.190 Parkfield-02, CA (2004) 6.0 SS 0.02 2.51 178.27 ZE 0.605 63.77 0.107 0.833 81.39 0.100 

71 8123 1.554 Christchurch, N.Z. (2011) 6.2 RO 5.11 5.13 141.0 ZE 0.371 0.37 0.001 0.715 86.57 0.123 
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a) ZA b) ZB c) ZC 

  
                               d) ZD                             e) ZE 

Figure 1. Mean elastic acceleration spectra 

 

The site condition of the compiled accelerograms is described in terms of the average shear wave 

velocity to 30 m depth of subsoil (VS30). Ground motion records are classified into five subgroups 

according to VS30 intervals specified in Turkey Earthquake Building Code [18]. Accordingly, ground 

motions recorded at site class ZA (hard rock with VS30  > 1500 m/s), site class ZB (rock with 760 m/s 

< VS30 ≤ 1500 m/s), site class ZC (very dense soil and soft rock with 360 m/s < VS30 ≤ 760 m/s), site 

class ZD (stiff soil with 180 m/s < VS30 ≤ 360 m/s) and site class ZE (a soil profile with VS30  < 180 m/s, 

soft soil) are considered in the database.  

 

The geometric mean of elastic acceleration spectra for the two horizontal components is shown in 

Figure 1 for five different site classes and viscous damping ratios ranging from 0 to 10%. All the spectra 

are developed for elastoplastic SDOF systems utilizing SeismoSignal [19], an earthquake software for 

signal processing of strong motion data, for 0.02 sec period steps. The influence of viscous damping 

on elastic acceleration spectra is quite evident in constant velocity spectral regions and spectral 

accelerations decrease by increasing damping ratios. More discussions on this point is not presented 

here since the effect of viscous damping ratio on elastic acceleration spectra of near-fault pulse-like 

ground motions is not within the scope of this paper.   

 

 

4. Analysis Results and Discussion 

 

Inelastic acceleration spectra of the considered near-fault pulse-like ground motions are computed as 

a result of nonlinear time hystory analyses conducted in SeismoSignal [19]. Analyses are performed 

on an ensemble of nonlinear SDOF systems with natural vibration periods (Tn) ranging from 0.02 to 

4.0 sec, to cover a wide range of different structures. Five constant ductility ratios as μ = 1.5, 2, 3, 4, 

and 5 are taken into consideration. To model the hysteretic behavior of inelastic SDOF systems, a 

bilinear elastoplastic hysteresis model without kinematic strain hardening is assumed. Seven viscous 

damping ratios as ζ = 0%, 2%, 4%, 5%, 6%, 8% and 10% are used to investigate the influence of 

damping on inelastic acceleration spectra of near-fault pulse-like ground motions. The minimum and 

the maximum spectral periods are 0.02 and 4 sec. The period step value is taken to be 0.02 sec in order 

to develop inelastic acceleration spectra. Shown in Figures 2 to 6 are the geometric mean spectra of the 

records for five different site classes described in Turkey Building Earthquake Code and constant 

displacement ductility ratios.  
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a) ZA b) ZB c) ZC 

  
                               d) ZD                             e) ZE 

Figure 2. Mean inelastic acceleration spectra (µ = 1.5) 

 

   
a) ZA b) ZB c) ZC 

  
                               d) ZD                             e) ZE 

Figure 3. Mean inelastic acceleration spectra (µ = 2) 

   
a) ZA b) ZB c) ZC 

  
                               d) ZD                             e) ZE 

Figure 4. Mean inelastic acceleration spectra (µ = 3) 
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a) ZA b) ZB c) ZC 

  
                               d) ZD                             e) ZE 

Figure 5. Mean inelastic acceleration spectra (µ = 4) 

 

   
a) ZA b) ZB c) ZC 

  
                               d) ZD                             e) ZE 

Figure 6. Mean inelastic acceleration spectra (µ = 5) 

 

It is evident that the mean spectra are the outcome of a large number of nonlinear time history analyses. 

Accordingly, the influence of viscous damping on the spectral shape will henceforth be identified by 

comparing the mean spectral shapes. The response of the undamped inelastic system with low inelastic 

deformation capacity (μ = 1.5 and 2) is quite sensitive to the natural vibration period of the system. 

Otherwise, the inelastic acceleration response is less sensitive to the period. The influence of damping 

on inelastic acceleration spectra of near-fault pulse-like ground motions tends to be greatest in the 

constant-velocity spectral region. However, the influence of viscous damping is usually small since 

pulse-like ground motions are short in duration and contain only a few major cycles.  

     

Viscous damping reduces peak responses up to the period range of 1.5–2 sec for systems exhibiting 

low inelastic deformation capacity (μ = 1.5 and 2). Damping becomes less influential as inelastic 

deformations increase. This outcome is consistent with that obtained for ordinary far-fault ground 

motions [15]. On the other hand, damping has an adverse effect on constant-displacement spectral 

regions, specifically for highly inelastic systems, and the spectral accelerations increase as the damping 

ratio increase. This observation indicates that increasing the viscous damping ratio leads to a smaller 
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amplification of acceleration [1].  

 

Additional observations are made to investigate the influence of viscous damping on inelastic 

acceleration response around the pulse period (Tp) of near-fault records. Accordingly, the geometric 

mean of inelastic acceleration spectra for the two horizontal components is investigated. The general 

trend is that for μ = 1.5, increasing damping leads to smaller Sai(Tp) values, and on the contrary, for μ 

> 1.5      Sai(Tp) ordinates increase as damping increases. It is quite difficult to observe this trend from 

the average spectra.  

 

 

5. Conclusions  

 

The influence of viscous damping ratio on inelastic acceleration spectra of near-fault pulse-like ground 

motions is investigated based on geometric mean spectra a set of 71 pulse-like ground motions with 

two horizontal components. The following observations and conclusions are made: 

 

o The influence of damping on inelastic acceleration spectra of near-fault pulse-like ground motions 

tends to be greatest in the constant-velocity spectral region. However, in general, the influence of 

viscous damping is small. 

o Damping is less influential in highly inelastic systems.  

o Viscous damping reduces spectral ordinates up to the period range of 1.5–2 sec for systems with 

low inelastic deformation capacity. It has an adverse effect on constant-displacement spectral 

regions, particularly for highly inelastic systems.  

o For systems exhibiting low inelastic deformation capacity, increasing the damping ratio leads to 

smaller acceleration around the pulse period. On the other hand, in the case of highly inelastic 

systems, spectral ordinates increase as the viscous damping ratio increases. 
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Özet:  Yüksek hızlı trenlerinin sebep olduğu titreşimler sonucu zeminlerde ve zemin üzerindeki yapılarda 
kuvvetli yer hareketleri oluşabilir. Bu titreşimler, mevcut yapılara hasar verebileceği gibi, yaşanabilir ortam 
koşullarını da bozabilir. Yumuşak zemin koşullarında oluşan titreşim etkilerinden çevre binaları korumak için 
yalıtım potansiyeli yüksek içi boş ve içi doldurulmuş hendekler inşaat mühendisliğinin pratik uygulamalarında 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu amaçla, problemin arazi koşullarını gerçeğe yakın temsil eden malzeme 
yaklaşımlarına dayanan ve zeminin geometrik sönümünün hesaba katıldığı sayısal model, iki boyutlu düzlem 
şekil değiştirme koşulları altında sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Ardışık düşey dalga 
bariyer düzeneğinin ideal boyutlarının ve tesis edileceği yerin belirlenerek yalıtım performansı açısından en 
uygun dolgu malzemesinin seçimi, kapsamlı parametrik çalışmalar yürütülerek araştırılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ardışık Düşey Dalga Bariyerleri, Doğrusal Olmayan Malzeme Davranışı, Sonlu 
Elemanlar Yöntemi, Yutucu Sınırlar 
 
Abstract:  Strong ground motions may occur in soil and structures as result of vibrations caused by high-
speed trains. As these vibrations may damage the existing structures, livable ambient conditions can be 
impaired. The open or in-filled trenches with high isolation performance are widely used in practical 
applications of civil engineering to protect structures from vibration effects in soft ground conditions. To this 
end, approaches to the problem based on material representing in-situ soil condition close to reality and a 
numerical model that takes into account the geometrical damping of a soil were obtained by using the finite 
element method under the two-dimensional plane-strain conditions. Determining the ideal sizes and the 
localization of the sequential vertical wave barrier system, the selection of backfill material based on the 
screening performance, were investigated by carrying out extensive parametric studies. 
 
Keywords: Sequential Vertical Wave Barriers, Nonlinear Material Behavior, Finite Element Method, 
Absorbing Boundaries 
 
1. Giriş  
 
Deprem hareketine bağlı olarak, bir kırık boyunca biriken enerjinin boşalması dışında dinamik yük 
kaynaklarının (ağır makine temelleri, yoğun ve hızlı trafik akış yükleri, masif inşaat aktiviteleri, 
patlamalar vb.) oluşturduğu enerji dalgalar vasıtasıyla iletilir. Farklı türdeki sismik dalgalar yerin iç 
kısmında ilerlerken farklı özellikteki zemin katman sınırlarında yansıma, kırılma ve difraksiyon 
(saçılma) nedeniyle dalganın yayılma doğrultusunda değişime uğrarlar. Bu kırılma ve yansımalarla 
ilgili olarak yapılan çalışmalarda, her zemin katmanın kendine özgü niteliklere sahip olduğu 
belirtilmiştir [1-3]. 
 
Zemin ortamında yayılan sismik dalgalar kayaç içerisinde ilerleyen cisim dalgaları ve arazi yüzeyinde 
yayılan yüzey dalgaları olarak bilinen dalga tiplerini içermektedir. Dinamik etkiye bağlı oluşan 
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dalgaların niceliklerini ifade etmek için periyot, genlik ve frekans gibi terimler kullanılmaktadır. Bir 
tam dalga oluşması için geçen süreye periyot, dalganın denge noktasına olan uzaklığına genlik ve 
titreşim kaynağının bir saniyede ürettiği dalga sayısına frekans denmektedir. Cisim dalgalarının 
yayılma hızları genelde yüksek periyot içeriğine sahip yüzey dalgalarından daha büyüktür. Bunun bir 
sonucu olarak yüzey dalgaları aynı parçacık hızına sahip cisim dalgalarından zemin ortamında daha 
büyük deformasyonlara sebep olmaktadır. 
 
Dinamik yük kaynaklarının neden olduğu büyük genlikli titreşimleri önleyebilmek için, korunacak 
yapı ile titreşim kaynağı arasına uygun bir dalga bariyerinin yerleştirilmesi etkili bir çözüm olarak 
sunulabilir. Dalga engelleyicileri olarak içi boş bariyerler (hendek tipi dalga bariyeri) veya içi viskoz 
sıvı ile doldurulmuş ya da farklı katı malzemelerden imal edilmiş rijit ya da yarı-rijit bariyerler inşaat 
mühendisliği uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanılan dalga bariyerlerinin titreşim 
yayılımlarını azaltması aktif yalıtım, üstyapıların titreşim etkilerinden korunması ise pasif yalıtım 
yapıldığını göstermektedir.  
 
Yapı-zemin etkileşimi dikkate alınarak en uygun dalga bariyerinin tespit edilmesi amacıyla birçok 
araştırmacı farklı çalışmalar yapmıştır. Bu tür problemler için yapılan matematiksel çözümlemeler 
basit geometri ve idealleştirilmiş koşullarla sınırlandırılmış mekanik modeller için ilk olarak Pao ve 
Mow [4] ile Thau ve Pao [5] tarafından gerçekleştirilmiştir. İmpuls yük kaynağının meydana getirdiği 
titreşim etkilerinin azaltılması amacıyla geliştirilen bariyerlerin sonlu farklar formülasyonları Abouidi 
[6] ile Fuyuki ve Matsumoto [7] tarafından ortaya konmuştur. Zeminlerdeki dalga yayılım problemleri 
için etkin biçimde kullanılan nümerik modeller yirminci yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır [8-10]. 
 
Yang ve Hung [11] tren yüklerinin neden olduğu titreşimleri önlemek için hendek tipi içi boş veya içi 
dolu dalga bariyer modeli ve elastik yapay kaya önermişlerdir. Sonlu elemanlar metodu kullanılarak 
geliştirilen iki boyutlu model üzerinde tren yükü harmonik karakterde olacak biçimde tanımlanmıştır. 
Yapılan çalışmayla yüksek frekans içeren titreşim etkilerinin yalıtımında üç tip bariyerin etkin bir 
şekilde kullanılabileceğini göstermişlerdir. Al-Hussaini ve diğ. [12] trafik etkilerinin oluşturduğu 
büyük genlikli yer hareketlerinin etkilerini azaltmak için açık ve içi dolu bariyerler kullanmışlardır. 
Sınır elemanlar yöntemi kullanılarak geliştirilen nümerik model sonuçlarıyla deneysel çalışmalar 
karşılaştırılarak matematik modelin doğrulanması gerçekleştirilmiş ve analitik araştırmalara bağlı bazı 
formülasyonlar elde edilmiştir. Buna ilaveten içi boş veya dolu düşey bariyerlerin etkinliği dalga 
yayılım mekanizması ve zemin koşullarına bağlı olarak sunulmuştur. Elastik yarı uzay zemin 
ortamında sınır elemanlar ve sonlu elemanlar yöntemlerinin beraber uygulandığı hibrit yaklaşımı 
kullanılarak içi boş ve farklı malzeme yoğunluğuna (empedans kontrastı) sahip bentonit malzemelerle 
imal edilmiş hendek tipi düşey dalga engelleyicilerinin yalıtım performansı Adam ve Estorff [13] 
tarafından incelenmiştir. Çalışmada dinamik yük kaynağı olarak dikkate alınan tren yükü harmonik 
yük olarak karakterize edilmiştir. Nümerik analiz sonuçları aktif ve pasif yalıtım durumları için 
uygulanan yalıtım araçlarının demiryolu hattı çevresindeki yapılarda etkili olduğunu göstermektedir.  
 
Durağan veya hareketli titreşim kaynaklarının ürettiği zemin dalgalarının davranışını ve yayılışını 
düşey yalıtım araçlarının performansıyla birlikte daha iyi anlayabilmek için son dönemlerde az sayıda 
da olsa sahada deneysel çalışmalar ve laboratuvar test düzeneklerinde bir dizi araştırmalar 
gerçekleştirilmiştir. Forchap ve Verbic [14] zemine gömülü yatay bariyer modeli ile ilgili ilk arazi 
deneylerini pasif ve aktif yalıtım durumları için gerçekleştirmişlerdir. Dış yükün frekans değerinin tek 
tabakalı zemin ortamının öz frekanslarından küçük olduğu durumlar için dalga yayılımının 
gerçekleşmediğini göstererek,  ana kaya özelliğini taşıyan frekans kontrollü bir yapay taban kaya 
modeli önermişlerdir. Çelebi ve diğ. [15] tarafından yapılan deneysel çalışmada, belirli bir frekansta 
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yayılan harmonik karakterdeki dalgaların korunacak yapılarda oluşturabileceği titreşimin yarattığı 
zararlı etkileri ve bu titreşimleri azaltabilmek için kullanılabilecek bir düşey dalga bariyeri modeli 
araştırılmıştır. Gerçekleştirilen bu araştırmanın deneysel aşamalarında öncelikle problemin arazi 
koşulları hazırlanmış ve zemin ortamından çıkartılan sondaj numuneleri ile zemin bölgesinin 
karakteristik yapısı belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca harmonik dalga yayılımını sönümleyecek en 
uygun dalga bariyerinin belirlenmesi için yalıtımsız durum, aktif yalıtımlı durum ve pasif yalıtımlı 
durumlarda dalga yayılımının yük kaynağına ve korunacak yapıya dair etkilerinin farklı yalıtım 
modellerinde tanecik hareketine etkileri incelenmiştir. Dalga bariyerinin yalıtım performansı, içi boş, 
su dolu, bentonit dolu ve beton dolu olması durumları için yapılan deneysel çalışmayla gösterilmiştir. 
 
Bu çalışmada amaç, ülkemizde giderek yaygınlaşan yüksek hızlı trenlerin meydana getirdiği 
titreşimlerden dolayı ortaya çıkabilecek olan titreşim problemlerini belirterek bunları irdelemek, 
problemlerin çözümünde kullanılacak seçenekler için sayısal yöntemlerden yararlanarak matematik 
modeller önermek ve model analizlerinden elde edilen sonuçlara göre çevre yapıları titreşim etkisinden 
korumak için uygun seçenekleri uygulamaya sunmaktır. Türkiye’nin yüksek hızlı demiryolu hatlarında 
kullanılan lokomotiflerin yoğun trafiği sırasında ürettiği zemin titreşimlerini, yapı-zemin etkileşiminin 
de hesaba katıldığı bir dalga yayılım problemi olarak değerlendirip, ayrık sayısal çözüm 
yöntemlerinden yararlanarak sistemin matematik modelini geliştirerek incelemek ve dalga 
bariyerlerinin yerleştirilmesi ile çevre yapılardaki etkilerinin azaltılmasına ilişkin çözümler sunmak, 
bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. 
 
2. Titreşim Etkilerinin Yalıtımı İçin Önerilen Nümerik Model   
 
Bilgisayar teknolojisinin hızlı gelişimiyle birlikte, dalga yayılım mekaniğinin hareketli yüklere göre 
daha karmaşık problemlerini çözmek ve yalıtım sistemlerinin etkilerini daha iyi değerlendirebilmek 
için farklı sayısal çözüm yaklaşımları kullanılmıştır. Bu alanda yapılan önemli çalışmalarda, özellikle 
farklı zemin formasyonlarının ve gömülü yapı temellerinin modellenmesinde sonlu elemanlar yöntemi 
etkin olarak kullanılmıştır. Yarı sonsuz zeminin sonlu elemanlarla ayrıklaştırılmasında kesim noktaları 
için özel sınır koşulları kullanılarak geometrik sönüm hesaba katılmıştır [16-19]. Tüm problemi temsil 
eden matematik modellerin dinamik çözümlemelerinde radyasyon sönümünü doğrudan hesaba katan 
sınır elemanlar yöntemi [20-22]  ya da bu tekniklerin sonlu elemanlarla ortak çözümlerine dayalı hibrit 
çözüm olarak isimlendirilen sayısal yaklaşımlar kullanılarak kalibrasyon hassasiyeti yüksek modeller 
geliştirilmiştir [23]. Fakat gerçekleştirilen sayısal çözümlerden elde edilen sonuçlar özellikle zeminin 
elastik yarı uzay olarak değerlendirilmesiyle sınırlı kalmıştır. Daha önce yapılan bazı deneysel 
çalışmaların sonuçları da özel durumlar için yönetmeliklerde yer almış ve faaliyet alanı dar kapsamda 
tutulmuştur [24]. 
 
Bu aşamada, yapı-zemin dinamik etkileşim problemini dinamik dış yükün simülasyonuyla birlikte 
doğrudan temsil edebilmek için zeminin doğrusal olmayan davranışını temsil eden malzeme modelinin 
belirlenerek, sonsuz zemin bölgesinin ayrıklaştırılması ve buna bağlı olarak radyasyon koşulunun 
sağlanması kesim noktalarında uygun sınır koşullarının yazılarak geometrik sönümün probleme dahil 
edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, ikili düşey dalga bariyer modelinin içi boş ve farklı 
yoğunluktaki malzemelerle doldurulması gibi birçok değişkenin dalganın perdelenmesine etkisi 
araştırılmıştır. Şekil 1’de ikili düşey dalga bariyer sistemini içeren yapı-zemin sonlu eleman 
ayrıklaştırılması gösterilmiştir. Burada, hendek tipi dalga engelleyicinin analizlerde öngörülen 
optimum geometrik boyutları, yazarın doktora tezinde [25] daha önce tespit edildiği üzere derinlik 
D=4.5m ve genişlik W=1m olacak şekilde alınmıştır. Birinci dalga bariyeri korunacak yapıdan (L1), 
ikinci dalga bariyeri ise (L2) uzaklığında olacak şekilde matematik model oluşturulmuştur. Hendek tipi 
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düşey dalga bariyerleri arasındaki mesafe (X), ikinci bariyerin konumlandırıldığı farklı mesafeler için 
1m ≤ X ≤ 6m arasında farklı değerler almaktadır. Sonlu eleman analizlerinde gözlem noktası olarak 
yerdeğiştirmelerin maksimum düzeyde beklendiği demiryolu üstyapısının alt tabanı (B noktası) ve 
binanın çatı katı düzeyi (A noktası) seçilmiştir. Titreşim etkilerini daha iyi değerlendirebilmek 
amacıyla, bina demiryolu üstyapısından l=13m uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilmiştir (Şekil 1). 
 

 
 

Şekil 1. Üstyapı titreşimlerinin yalıtımı için ikili düşey dalga bariyer modeli 
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Yüksek hız trenlerinin demiryolu üstyapısı ve çevre zeminde meydana getirmiş olduğu titreşimlerin 
incelenmesi için nümerik çözüm tekniklerine dayalı geliştirilen bilgisayar modellerine ait uygulama 
sonuçlarının doğru ve gerçeğe yakın elde edilebilmesi, modele etkiyen hareketli dinamik yüklerin 
doğru tanımlanmasına bağlıdır. Hızlı tren setinin zamana ve konuma bağlı yük dağılımının doğru 
modellenmesi ve sayısal çözüm yaklaşımına dayalı probleme dahil edilmesi bu çalışmanın çözüm 
algoritmasının önemli aşamalarından biridir. Tekerleklerden raylara aktarılan dinamik yük etkileri, 
Türkiye’deki yüksek hızlı demiryolu hatlarında kullanılan dört dingilli ve ağırlığı yaklaşık olarak 720 
kN olan lokomotifin V=250 km/h hızda geçişi dikkate alınarak elde edilmiştir. Demiryolu ve hemen 
altındaki zeminde kuvvetli titreşim üreten yüksek-hız trenlerinin tekerlek yüklerinin elde edilmesi ve 
bunlara ait analitik çözümlerin teorik altyapısı yazarın doktora tezinde [25] detaylı verildiğinden 
dolayı burada tekrar bahsedilmemiştir. 
 
Bilgisayar destekli matematik modelin geliştirilmesinde sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak zemin- 
yapı-dalga bariyer sisteminin matematik modeli oluşturulmuştur. Yapısal çözüm zaman tanım 
aralığında iki boyutlu düzlem şekil değiştirme problemi olarak gerçekleştirilmiştir. Sonsuza uzanan 
zemin bölgesinin ayrıklaştırılması için farklı ölçeklerde ele alınan sonlu eleman modelleri kullanılmış 
ve zeminin serbest yüzeyinde elde edilen nümerik analiz sonuçları, literatür verileriyle karşılaştırılarak 
önerilen modelin doğrulaması yapılmıştır [25].  Yapılan çalışmada dinamik yüklemelere bağlı olarak 
zemin-üstyapı-bariyer ortak sisteminin davranışında hızlı değişimlerin görülebileceği yakın 
bölgelerde doğrusal olmayan şekil değiştirmeyi de daha iyi inceleyebilmek için sıkı bir ağ yapısı 
kullanılmıştır. Çalışmanın amacına göre yapısal davranışın birinci dereceden önem kazandığı plastik 
şekil değiştirmenin beklendiği zemin parçası (H1=10m, B1=50 m) küçük boyutlu sonlu elemanlarla 
modellenmiştir (Şekil 1). 
 
Zeminin doğrusal olmayan davranışını temsil eden malzeme modeli için, Mohr-Coulomb akma kriteri 
altında elasto-plastik malzeme modeli kullanılmıştır. Sonsuz zemin bölgesinin ayrıklaştırılması ve 
buna bağlı olarak radyasyon koşulunun sağlanması kesim noktalarında uygun sınır koşullarının 
yazılarak geometrik sönümün probleme dahil edilmesi ile mümkündür, aksi takdirde sınırlarda 
dalgalar sönümlenmeyip problemde göz önünde bulundurulan zemin ortamına yansıyarak geri 
dönecektir. Bu amaçla, problemin arazi koşullarını gerçeğe yakın temsil eden malzeme yaklaşımlarına 
dayanan ve zeminin geometrik sönümünün hesaba katıldığı sayısal model elde edilmiştir. Yüksek hız 
trenlerinin oluşturduğu titreşim etkilerinin daha iyi değerlendirebilmesi amacıyla yük kaynağından 
13m uzaklıkta konumlandırılan üstyapı, 1.5 temel derinliğinde, 6 katlı 3 açıklıklı betonarme düzlem 
çerçevedir. Dinamik yükün uygulandığı demiryolu platformu üst taban genişliği 6 m, alt taban 
genişliği 8 m ve zeminden yüksekliği 1.5m olarak belirlenmiştir (Şekil 1). Dalga yayılım problemi 
için geliştirilen matematik modelde kullanılan demiryolu platformu, üstyapı ve demiryolu altyapısını 
oluşturan alüvyon zemin ortamının mekanik ve dinamik özellikleri yazarın doktora tezinde [25] 
verilmiştir.  
 
3. Sayısal Uygulama 
 
Geliştirilen matematik simülasyon ile yalıtım performansı değerlendirilen dalga bariyer modeli ardışık 
düşey dalga bariyer düzeneğidir.  Bariyer uygulamalarında dikkate alınan en önemli etkenlerden biri 
malzeme yoğunluğudur (empedans kontrastı). Bariyer uygulamalarının dalga yayılışına etkisinde 
kullanılan malzeme yoğunluk kontrastı (IR) bariyerin empedans değerinin (ρbVb), zeminin empedans 
değerine (ρsVs) oranı olarak tanımlanmıştır. Boyutsuz olan empedans kontrastı parametresi, dalga 
bariyerinin içine konulan malzemenin zemine göre dinamik rijitlik etkisini karşılaştırmaktadır. Farklı 
malzemelerin göstermiş olduğu yalıtım etkisini araştırmak için birtakım arazi deneyleri yapmak yerine 
geliştirilen sonlu eleman modeli üzerinde sayısal analizler yürütülerek sonuca gitmek rasyonel bir 
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yaklaşım olacaktır. Bu sebeple, geliştirilmiş sayısal model kullanılarak içi boş veya farklı rijitliklere 
sahip ikili düşey dalga bariyer modellerinin titreşim yalıtım performansları nümerik analizler sonucu 
belirlenerek optimum çözüm amaçlanmıştır.  
 
Sayısal uygulamalarda, birinci dalga bariyerinin korunacak yapıdan uzaklığı L1=1m sabit alınarak, 
ikinci dalga bariyeri üstyapıdan farklı mesafelere 3m ≤ L2 ≤, 8m yerleştirilerek aktif ve pasif yalıtım 
durumları birlikte değerlendirilmiştir. Titreşim azaltıcı ardışık düşey dalga bariyer düzeneğinin içi boş 
olması (IR=0) ve farklı yoğunluklardaki malzemelerle dolu olması 0.05 ≤ IR ≤ 30 için kapsamlı 
nümerik analizler yapılmıştır. 
 

Gerçekleştirilen çözümlemeler sonucunda, ikili hendek tipi bariyer uygulamalarının içinin dolu olması 
durumunda yalıtım etkisi gözlenmemiştir. Buna karşın, Şekil 2’de içi boş ikili dalga bariyerleri (IR=0) 
için verilen grafiklerden, binalarda oluşan titreşim etkilerinin önemli oranda azaltıldığı görülmektedir. 
Bina tepe noktası yatay yerdeğiştirmesinin zaman geçmişine bağlı olarak elde edilen veriler 
neticesinde, L2=3m, L2=5m ve L2=6m için elde edilen yalıtım oranı %90 civarında iken, bu performans 
L2=8m için %96’ya kadar çıkmaktadır. 
 

 
Şekil 2. Dalga engelleyici ikili düşey bariyerin farklı formasyonları için bina tepe noktası yatay yerdeğiştirmesinin 

zaman geçmişi 
 

Bununla birlikte, dalga bariyerlerinin varlığı demiryolu üstyapı titreşimlerini önemli derecede 
etkilememektedir (Şekil 3). Yapılan araştırmalar, içi boş hendeklerin aktif ve pasif yalıtım durumları 
(L1=1m ve L2=8m) birlikte uygulandığında, bina titreşim etkilerini yalıtımsız duruma göre önemli 
oranda azalttığını göstermektedir.  Burada değinilmesi gereken diğer bir husus da, yazarın doktora tezi 
[25] kapsamında yapmış olduğu çalışmalar demiryolu üstyapısı ile bina arasına yerleştirilen tek hendek 
(tek düşey dalga bariyeri) uygulamasının içi boş (IR=0), pasif yalıtım durumu ve içi dolu, aktif yalıtım 
durumları için yüksek hızlı tren titreşimlerinin yalıtımında etkili olduğudur. 
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Şekil 3. Dalga engelleyici ikili düşey bariyerin farklı formasyonları için demiryolu üstyapısı düşey yerdeğiştirmesinin 

zaman geçmişi 
 

4. Sonuçlar 
 
Yapılan bu çalışmada yüksek hızlı tren hattına yakın yapıları, taşıma gücü zayıf zemin ortamındaki 
taşınan kuvvetli titreşimlerden korumak için ardışık düşey dalga bariyer uygulaması geliştirilen sayısal 
model yardımıyla analiz edilmiştir. Dinamik yük kaynağı olarak ülkemizin yüksek hızlı demiryolu 
hatlarında kullanılan HT 65000 serisi lokomotif seti tekerlek yüklerinin simülasyonu kullanılmıştır. 
Elasto-plastik zemin ortamında yan yana konumlandırılmış iki hendek tipi düşey dalga bariyer 
sisteminin etkinliği seçilen ölçüm noktalarında tesis edileceği yere ve iç dolgu malzemesine bağlı 
olarak değerlendirilerek sunulmuştur. Yüksek frekansa sahip tren geçişlerinin neden olduğu dalga 
yayılım problemlerini, pahalı ve zaman alıcı deneysel çalışmalarla araştırmaya gerek kalmadan zemin-
üstyapı-bariyer ortak sistemi için geliştirilen matematik model kullanılarak kısa sürede sağlıklı 
analizler yapmak ve etkili çözümler sunmak inşaat mühendisliği açısından bu çalışmanın önemini ve 
gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
 
Elde edilen sonuçlara göre, yüksek hızlı trenlerin çevre binalarda meydana getirdiği titreşim etkilerinin 
azaltılması konusunda, ikili düşey dalga bariyer modeli %96 yalıtım göstermiştir. Yapılan çalışma 
sonucu vurgulanması gereken diğer bir husus, rijit olarak inşa edilen ikili bariyerlerin daha düşük 
yoğunluktaki esnek bariyerlere oranla büyütme etkisi göstermiş olduğudur. Bunun sebebi 
düşünüldüğünde, titreşim kaynağından yayılan dalgaların yansıma mekanizmalarının yalıtım 
araçlarının dolgu malzemelerine göre farklılık göstermesi ve beton tipi rijit bariyerlere çarpan sismik 
dalgalarda daha güçlü bir şekilde yansıma, kırılma ve saçılma oluşması şeklinde yorumlanmıştır. 
Bununla birlikte geliştirilen zemin-yapı-dalga bariyer sisteminin simülasyon modeli kullanılarak, 
dinamik yük kaynaklarının binalarda meydana getirdiği titreşim etkilerini azaltmak amacıyla farklı 
arazi koşullarına göre özel çözümler sunulabilir. 
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Özet   
Bu çalışmada Sasobit ve Polifosforik asit katkıları kullanılarak hazırlanan Bitümlü Sıcak karışımların mekanik 

özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. 50/70 bitümlü bağlayıcı Sasobit katkısı ve Sasobit katkısı ile birlikte 

polifosforik asit katkısı kullanılarak modifiye edilmiştir. Hazırlanan karışımların stabilite değeri Marshall testi 

ile belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda katkıların, karışımın Marshall stabilite değerini arttırdığı 

gözlemlenirken özellikle Sasobit katkısı ile Polifosforik asit katkısının birlikte kullanıldığı karışımların daha 

yüksek stabilite değerine sahip olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Modifiye bitüm, Bitümlü sıcak karışımlar, Marshall Stabilitesi 

 

Abstract  

 

In this study, it was tried to determine the mechanical properties of bituminous hot mixtures prepared with 

Sasobit and Polyphosphoric acid additives. 50/70 bitumen was modified with Sasobit additive and Sasobit 

additive together with polyphosphoric acid additive. The stability values of the prepared mixtures were tried to 

be determined by Marshall test. As a result of the study, it was observed that the additives increased the Marshall 

stability value of the mixture, and it was determined that especially the mixtures in which Sasobit additive and 

Polyphosphoric acid additive had a higher stability value. 

Keywords: Modified bitüm, Hot mix asphalt, Marshall Stability 

 

 

1. Giriş  

 

Ham petrolün 20. yüzyılın başından itibaren rafine edilmesi ve rafine işleminden sonra bitümün elde 

edilmesiyle birlikte, dünyada yol kaplama malzemesi olarak bitüm ihtiyacı artmaya başlamıştır. 

Özellikle son yıllarda, yol kaplama endüstrisi daha fazla gelişmeye başlamıştır. Kaplama 

endüstrisindeki bu gelişmeye ek olarak, yoldaki trafik yükünün ve miktarının artması ve çevresel 

faktörlerin etkisi, yol kaplamasında çeşitli bozulmalara yol açmıştır. Kaplamada oluşan bozulmaları 

bitümün kalitesi önemli ölçüde etkilemektedir. Bitümün kalitesini artırmak için bitümün modifiye 

edilmesi işlemi son yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır [1]. 

 

Bitümlü bağlayıcının akışkanlığını artırmak için ticari vaks katkıları kullanılmaktadır. Vaks katkısı 

bitüme eklendikten sonra bitümün viskozite değeri azalmaktadır. Karışımlarda vaks katkısının 

kullanılmasındaki temel faktör, karıştırma sıcaklığını düşürerek enerji tüketimini ve emisyon 

salınımını azaltmaktır. Sasol vaks firması tarafından FT parafin olarak üretilen ve ticari ismi Sasobit 
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olan katkı, bitümün viskozitesini azaltarak daha düşük sıcaklıklarda karışım hazırlanabilmesi imkanı 

sunmaktadır. Katkının %4’den daha büyük oranlarda bitüme eklenmesi, bitümün düşük sıcaklık 

performansını olumsuz olarak etkilemektedir. Bitümün düşük sıcaklıktaki performansını olumsuz 

etkilememesi için katkının %3’den fazla oranda kullanılmaması tavsiye edilmektedir. [8] 

 

Polifosforik asit (PPA) katkısının bitüme eklenmesi ile bitümün rijitliği artabilmekte ve kaplamada 

erken tekerlek izi oluşumunun önlenmesine katkı sağlayabilmektedir. Bitümün düşük sıcaklık 

altındaki davranışının ve akma özelliklerinin iyileştirilmesi ile kaplamanın servis ömrü 

uzatılabilmektedir. Bitümde oluşan yorulma çatlakları ve düşük sıcaklık çatlakları PPA katkısı ile 

azaltılabilmektedir [2]. Yapılmış olan bazı çalışmalarda, bitüme %1 oranında eklenen PPA katkısı 

bitümün yüksek sıcaklık performansını 10°C kadar artırırken, düşük sıcaklık performansını 2°C kadar 

azaltmıştır. Bitümün vaks ya da PPA katkısı ile modifiye edildiği çalışmalar yaygın olmasına karşın, 

her iki katkının birlikte modifiye edildiği çok fazla çalışma bulunmamaktadır [3]. 

 

Bu çalışmada Sasobit katkısının ve Sasobit katkısı ile birlikte Polifosforik asit katkısının bitümlü 

karışımın stabilite üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmıştır.  

 

 

2. Materyal ve Metot 

 

2.1. Bitümlü Bağlayıcı ve Katkılar 

 

Bu çalışmada 50/70 bitümlü bağlayıcı kullanılmıştır. 50/70 bitümlü bağlayıcı, vaks katkısı olan 

Sasobit ve Polifosforik asit katkısı ile modifiye edilmiştir. Çalışmada, Sasobit katkısı ile modifiye 

edilen bitümlü bağlayıcı S harfi ile, Sasobit ve Polifosforik asit katkısı ile modifiye edilen bitümlü 

bağlayıcı ise S+PPA ile kısaltılmıştır. Sasobit katkısı üretici firmanın tavsiyesi ve yapılmış olan 

çalışmalara bağlı olarak bitüme ağırlıkça %3 oranında katılmıştır. %3 Sasobit katkısı ile modifiye 

edilen bitümlü bağlayıcıya, literatürde yapılmış olan çalışmalar incelenerek Polifosforik asit katkısı 

%1 oranında katılarak modifiye bitüm elde edilmiştir. 

 

Sasobit, Fischer Tropsch  sentezi kullanılarak C40 - C100 karbon atomlarından oluşan hidrokarbon 

zincirine sahip parafin vaks katkısıdır. Ticari ismi Sasobit olan katkının bitüme katılmasıyla, bitümün 

penetrasyon noktası azalırken yumuşama noktası artmaktadır. Penetrasyon ve yumuşama noktasındaki 

bu değişme bitümün rijitleşmesine yol açmaktadır. 100 °C sıcaklıkta eriyen Sasobit, bitüme katıldıktan 

sonra bitümün viskozitesini önemli derecede azaltmaktadır.[4] 

 

Bitümlü bağlayıcının yüksek sıcaklıktaki reolojik özelliklerini artırmak için 1970’li yıllardan beri 

kullanılan Polifosforik asit (PPA), (Hn+2PnO3n+1) ortopolifosforik asitin (H3PO4) bir polimeridir. 

Polimer modifiyeli bitümlü bağlayıcılarda düşük miktarda eklenen PPA katkısının bitümün 

performansına fayda sağladığı asfalt üreticileri tarafından ileri sürülmektedir [5]. 

 

 

2.2. Agrega 

 

Çalışmada Yozgat çevresinden elde edilen kalker tipi kırılmış agrega kullanılmıştır. Karayolları teknik 

şartnamesinde [6] belirtilen Aşınma 1 tabakasına göre agrega gradasyonu seçilmiştir. Seçilen agrega 

gradasyonu Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Agrega Limitleri 

Elekler Gradasyon Alt Limit Gradasyon Üst Limit Seçilen Gradasyon 

3/4'' 100 100 100 

1/2'' 83 100 92 

3/8'' 70 90 77 

No.4 40 55 51 

No.10 25 38 30 

No.40 10 20 15 

No.80 6 15 11 

No.200 4 10 6 

 

 

2.3. Numunelerin Hazırlanması 

 

Bitümlü bağlayıcı 1 lt’lik tenekelere alındıktan sonra modifiye işlemi için 150 °C sıcaklıktaki etüvde 

3 saat süreyle ısıtılmıştır. Etüvde ısıtılan bitümlü bağlayıcıya ağırlıkça %3 S katkısı ve %3S+%1PPA 

katkısı ilave edildikten sonra tekrar 150 °C sıcaklıktaki etüvde 30 dakika süreyle ısıtılmıştır. Etüvden 

çıkartılan modifiye bitümler, katkının bitüme karışması için 1000 devir/dakika hızdaki karıştırıcıyla, 

40 dk süreyle karıştırılmıştır. Karıştırma esnasında bitümlü bağlayıcının soğumaması için, ısıtıcı ile 

bitümün konulduğu metal kaplar alttan ısıtılmıştır. Bu işlem saf bitümlü bağlayıcı için de 

uygulanmıştır. 

 

Marshall stabilite testi için toplam 12 adet numune hazırlanmıştır. Marshall tasarımına göre hazırlanan 

karışımların optimum bağlayıcı miktarı Tablo 2’de verilmiştir. 

 
Tablo 2. Karışımlarda kullanılan optimum bağlayıcı miktarları 

Karışım Optimum Bağlayıcı Oranı 

50/70  %4,30 

% 3 S %4,26 

%3S+%1PPA %4,25 

 

Tablo 2’de yer alan optimum değerlere göre Marshall numuneleri hazırlanmıştır. Aşınma tabakası 

gradasyonuna uygun olarak 1150 g ağırlığındaki agrega etüvde 5 saat süreyle 160 °C sıcaklıkta 

ısıtılmıştır. Bitümlü bağlayıcılar ise 150 °C sıcaklıktaki etüvde 3 saat süreyle ısıtılmıştır. Isıtılan agrega 

ile bitümlü bağlayıcı, asfalt mikserine konularak karışım hazırlanmıştır. Hazırlanan karışım, ısıtılmış 

olan Marshall kalıplarına döküldükten sonra kalıplar Marshall tokmağına yerleştirilmiştir. Her iki yüze 

de 75 darbe uygulanarak sıkıştırılan numuneler oda sıcaklığında bekletildikten sonra kalıplardan 

çıkartılmıştır. 

 

 

3. Test Metotları 

 

3.1. Bitümlü Bağlayıcı Üzerine Uygulanan Testler 

 

Bitümlü bağlayıcı üzerine yumuşama noktası ve penetrasyon testleri uygulanmıştır. 
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3.2. Asfalt Karışımı Üzerine Uygulanan Marshall Testi 

 

Karayolları teknik şartnamesi Aşınma tabakasına uygun olarak toplam 12 adet numune hazırlanmıştır. 

Hazırlanan numuneler 60 °C sıcaklıktaki su banyosunda 30 dk süreyle numuneler bekletilmiştir. 

Marshall stabilite test cihazında 50.8 mm/dak. yükleme hızıyla kırılan numunelerin stabilite ve akma 

değerleri belirlenmiştir.  

 

 

3. Bulgular 

 

3.1. Bitümlü Bağlayıcı Geleneksel Test Sonuçları 

 

Bitümlü bağlayıcı üzerine uygulanan penetrasyon deneyinin ve yumuşama noktası deneyinin sonuçları 

Tablo 3’de verilmiştir. Ayrıca penetrasyon ve yumuşama noktası değerleri kullanılarak denklem 1’de 

belirtilen formüle göre bitümlü bağlayıcıların penetrasyon indeksi değerleri hesaplanmıştır. 

Penetrasyon İndeksi (PI) değerinin artması, bitümlü bağlayıcının ısıya karşı duyarlılığını azaltmaktadır 

[7]. 

 
20-PI

10+PI
=50*

log800-log 𝑃25

𝑇𝑅𝐵-25
       (1) 

 

Denklem 1’de yer alan P25 değeri bitümün 25 °C’deki penetrasyon değerini, TRB değeri ise bitümün 

yumuşama noktası değerini ifade etmektedir. 

 
 

Tablo 3. Bitümlü bağlayıcı üzerine uygulanan geleneksel test sonuçları 

Bitüm Penetrasyon deneyi  

 (1/10 mm) 

(ASTM D5 ) 

Yumuşama Noktası 

(°C) 

ASTM D36 

Penetrasyon 

İndeksi 

(PI) 

50/70 (Saf) 53,9 50,8 -0,67 

%3S (katkılı) 37,1 74,9 2,82 

%3 S+%1 PPA (katkılı) 33,4 76,0 2,76 

 

Tablo 3 incelendiğinde katkısız bitümlü bağlayıcının penetrasyon değeri %3 S katkısı ile azalmıştır. 

%3S+%1PPA katkısı ise  bitümlü bağlayıcının penetrasyon değeri daha da azaltmıştır. Yumuşama 

noktası test sonunçlarına göre %3 oranındaki katkının yumuşama noktası değerinin artıtıken, 

%3S+%1PPA katkılı bitümlü bağlayının Yumuşama noktası değeri en yüksek değer olarak elde 

edilmiştir. Katkıların penetrasyon indeksi değerini katkısız bitüme göre artırdığı belirlenmiştir. 

 

 

3.2. Bitümlü Karışımlar Üzerinde Uygulanan Marshall Test Sonuçları 

 

Marshall test sonuçları Şekil 1’de akma sonuçları Şekil 2’de verilmiştir. 
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Şekil 1. Marshall Stabilitesi test sonuçları 

 

 
 

Şekil 2. Marshall Stabilitesi akma sonuçları 

 

Şekil 1’de yer alan Marshall test sonucu incelendiğinde, %3S katkısının karışımın stabilite değerini 

%4,3 oranında artırmıştır. %3S+%1PPA katkılı karışımın stabilite değeri, karışımın stabilite değerini 

%16,4 oranında artırmıştır. %3S+%1PPA katkılı karışımların en yüksek Marshall stabilite değerine 

sahip olduğu belirlenmiştir. 

 

 

Sonuçlar 

 

Bu çalışmada 50/70 bitümlü bağlayıcı, %3S ve %3S+%1PPA katkıları ile modifiye edilmiştir. 

Modifiye işleminde kullanılan katkıların, bitümlü karışımların Marshall stabilite değerleri üzerindeki 

etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

Çalışmanın sonucunda bitümlü bağlayıcının %3S katkısı ile modifiye edilmesi sonucunda bitümün 

penetrasyon değerinin azaldığı, yumuşama noktası değerinin ise arttığı gözlemlenmiştir. Penetrasyon 

değerinin en düşük, yumuşama noktası değerinin en yüksek olduğu bitümlü bağlayıcı ise 

%3S+%1PPA ile modifiye edilen bitümlü bağlayıcıdır. %3S+%1PPA katkısının bitümlü bağlayıcıyı 
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daha fazla rijitleştirdiği, sıcaklığa karşı direncini ise daha fazla artırdığı gözlemlenmiştir. Ayrıca PI 

değerinin, katkıların eklenmesiyle arttığı ve böylece modifiye bitümlü bağlayıcıların yüksek sıcaklık 

performansını artırdığı belirlenmiştir. 

 

Marshall test sonuçlarına göre %3S ile modifiye edilen bitümlü bağlayıcı ile hazırlanan karışımların 

katkısız karışımlara göre stabilite değerini %4,33 oranında artırdığı gözlemlenmiştir. %3S+%1PPA 

katkılı karışımların, katkısız karışımlara göre stabilite değerini %16,4 oranında artırmıştır. Kullanılan 

katkılardan %3S+%1PPA katkısının bitümün sıcaklığa direncini ve karışımın stabilite değerini daha 

fazla artırdığı gözlemlenmiştir. Katkıların karışımın stabilite değerini artırması, tekerlek izi oluşumuna 

direncini artıracağı düşünülmektedir. 
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Özet: 2019 Aralık ayı Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkmış olan ve Türkiye’de ilk kez 
11.03.2020 tarihinde görülen ve dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (SARS-CoV-2) virüsü, hayatın her 
noktasında olduğu gibi ulaşımı da önemli ölçüde etkilemiştir. Bu çalışmada ele alınan konu, Konya İli 
içerisinde virüsün neden olduğu ulaşım alışkanlıklarında meydana gelen değişiklikleri ortaya koymaktadır. Bu 
araştırma anket düzenlenerek gerçekleştirilmiştir. Bununla beraber, devlet tarafından virüsün yayılmasını 
önlemek amacıyla alınan tedbirler, yasaklar ve Bilim Kurulu tarafından verilen tavsiyeler, ulaşım 
alışkanlıklarında farklı alternatiflerin doğmasına sebep olmuştur. Anket verilerinin incelenmesiyle, virüsün 
ortaya çıkma ve yayılma süreci sonrasında toplu ulaşım araçlarının yerine özel araçların tercih edildiği 
sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ulaşım, Ulaşım Alışkanlıkları, Toplu ulaşım araçları, Covid-19, Konya 
 
 
 
Abstract: The Covid-19 (SARS-CoV-2) virus,which emerged in the city Wuhan of Republic of China in 
December 2019 and was seen for the first time in Turkey on 11.03.2020 and affected the world, affected 
transportation significantly as it did in every aspect of life. This research was carried out by conducting a 
questionnaire.The subject discussed in this study reveals the changes in transportation habits caused by the 
virus in Konya Province and precautions taken by the state to prevent the spread of the virus, the bans and the 
recommendations given by the Scientific Committee have led to the emergence of different alternatives in 
transportation habits. By examing the data, it was concluded that private vehicles were preffered instead of 
public transportation vehicles after the emergence and spread of the virus 
 
Keywords: Transportation, Transportation Habits, public transportation vehicles, Covid-19, Konya 
 
 
1. Giriş 
 
Covid-19 (SARS-CoV-2) virüsü, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra 
ilk kez 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye’de görülmüş ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel 
salgın (pandemi) ilan edilmiştir[1]. Covid-19’un yayılma hızının düşürülmesi amacıyla dünya 
genelinde; eğitime uzaktan devam edilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma 
uygulamasına geçilmesi, ülkeler arası ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasının uygulanması kararları 
alınmıştır [2]. Bu çalışmada Konya İli’nde bulunan yolcuların toplu taşıma ve özel araç tercihlerinin 
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neden olduğu şehir içi hareketliliğe ait bulgular yapılan anket sonuçlarının değerlendirilmesiyle 
sunulacaktır.   
Covid-19’un ortaya çıkışı ve kısa bir sürede yayılmaya başlamasından sonra alınan tedbirler 
doğrultusunda toplu taşıma ve özel araç kullanıcılarının tercihleri önemli ölçüde etkilenmiştir. 
Araştırmalar sonucunda, alışkanlıkların genellikle insanlar üzerinde sabit olduğu ve insanların 
alışkanlıklarına sadık kaldığı ortaya çıkmıştır [3]. Covid-19’un insan hayatına girmesiyle beraber 
şehir içi hareketliliğin kaynağı olan ulaşım konusunda da yapılan araştırmalarla insan 
alışkanlıklarının kısa zamanda değiştiği sonucuna ulaşılmıştır[4]. Konya İli yüz ölçümü bakımından 
en büyük il olmasına rağmen Türkiye’nin en kalabalık yedinci şehri olup, nüfusu 2.250.020’dir [5].  
Konya İli içerisinde oluşan şehir içi hareketlilik tüm dünyada olduğu gibi Covid-19’un yayılmasında 
önemli bir etkiye sahiptir. İnsan alışkanlıklarının değişmesi ile beraber Konya İli şehir içi ulaşım 
yoğunluğu azalmış ve buna bağlı olarak Covid-19’un yayılma hızı da azalmıştır. 
 
 
2. Materyalve Metot  
 
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile alınan tedbirler sonucunda okullara 
ara verilmesi, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmesi, hafta içleri (belirli 
saatlerde) ve hafta sonlarında sokağa çıkma yasağı uygulanması, kamu kurum ve kuruluşlarında 
esnek çalışmaya geçilmesi ve özel sektörlerde de esnek çalışma modelinin özendirilmesi kararları 
alınmıştır. Bu çalışmada Covid-19’un insan hayatına kısa sürede girmesiyle beraber alınan bu 
tedbirler sonucunda insanların ulaşım alışkanlıklarında meydana gelen değişikliklerin incelenmesi 
amaçlanmıştır. 2 grup halinde incelenecek olan bu çalışmada, 1. Grupta genelgelerle beraber alınan 
tedbirler ve konuyla ilgili kaynakların belgelenmesi ile kaynaklar bölümü oluşturulmuş, sayısal 
veriler kullanılarak desteklenmiştir ve 2. grupta yolcu davranışlarının oluşturduğu anketler 
düzenlenerek katılımcıların sonuçları eklenmiştir. 1.Grupta ülke yönetimine ait alınan kararlar, buna 
bağlı olarak alınan tedbirler ve yasaklar ile Bilim Kurulu tarafından verilen tavsiyeler ‘Kaynaklar’ 
adı altında incelenmiştir. Bu inceleme ile yayınlanan genelgelerin yanı sıra çeşitli araştırmalara yer 
verilmiş ve sayısal verilerle desteklenerek araştırmanın sözel ve sayısal bağlamda bütünlük kurması 
amaçlanmıştır. 2.Grupta ise hazırlanan anket ile Konya İli’nde ikamet eden 20-65 yaş aralığında yer 
alan kişilerin ulaşım alışkanlıkları ve Covid-19 öncesi ve sonrasına ulaşım tercihlerinin değişimi 
belgelenmiştir. Anketin uygulanmasında kartopu örnekleme metodu kullanılmıştır. Bu metoda göre 
ilgili alan için bir kişi seçilir. Seçilen kişi sayesinde, yapılan araştırmaya uygun olarak temas 
kuracağı kişiler ile bu belgelerin paylaşılması sağlanır[6]. Bu yöntem, Covid-19 nedeniyle birincil 
temastan kaçınmak ve yapılan anketin çok kısa sürede sonuç vermesi gibi nedenlerden dolayı 
seçilmiştir. Konya İli’nde 1 ay boyunca ulaşım araçlarını kullanarak işe gidecek olan kişilerden 
seçilmiştir ve yaş aralığında ise 20-65 arası kişiler seçilerek sokağa çıkma kısıtlamasından 
etkilenmeyen kişilerin seçilmesi tercih edilmiştir. Böylelikle anketin daha faydalı sonuçlara ulaşması 
hedeflenmiştir.  
 
 
 
2.1. Kaynaklar (Covid-19 Nedeniyle Alınan Tedbirlerin Listesi-Ulaşımı Etkileyen Faktörler) 
 
Birinci grupta Covid-19’un Türkiye’de görüldüğü ilk günden itibaren, şehirlerdeki ulaşım 
yoğunluğunu etkileyen tedbirler Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ile 
alınmış ve bu tedbirler kronolojik olarak listelenmiştir (Tablo-1). Covid-19’un Türkiye’de görüldüğü 
ilk günden itibaren, şehirlerdeki ulaşım yoğunluğunu etkileyen tedbirler Cumhurbaşkanlığı 
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Genelgesi ve İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ile alınmış ve bu tedbirler kronolojik olarak 
listelenmiştir.[7] [8]. 
11.03.2020 Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklanması (DSÖ’nün küresel salgın ilan etmesi) 
16.03.2020 Türkiye’de okulların bir hafta üniversitelerin üç hafta tatil edilmesi  
20.03.2020 Türkiye’de tüm özel ve vakıf hastanelerinin pandemi hastanesi ilan edilmesi  
21.03.2020 Türkiye’de 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilere sokağa çıkma yasağı 
getirilmesi 
23.03.2020 Türkiye’de kamuda uzaktan/dönüşümlü çalışmaya başlanılması  
24.03.2020 Türkiye’de şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarına yüzde 50 kapasite sınırı 
getirilmesi  
29.03.2020 Türkiye’de Otobüs Yolcu Taşımacılığına ek genelge yayınlanarak ulaşım kısıtlandı  
01.04.2020 Türkiye’de hastalığın tüm şehirlere yayıldığının ilan edilmesi  
03.04.2020 Türkiye’de 30 Büyükşehir ve Zonguldak iline ulaşımın 15 gün için geçici olarak 
durdurulması, 20 yaş altına sokağa çıkma yasağının getirilmesi, toplu taşıma araçlarında, pazar yeri 
ve marketlerde maske takma zorunluluğu getirilmesi  
10.04.2020 Türkiye’de 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta iki günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi  
15.04.2020 Türkiye’de yaklaşık 90000 hükümlü ve tutuklu serbest bırakılması  
17.04. 2020 Türkiye’de 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta iki günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi  
30.04.2020 Türkiye’de 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması 
getirilmesi  
04.05.2020 Türkiye’de 24 ile ulaşımın kısıtlanması uzatılması  
19.05.2020 Türkiye’de 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta dört günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi  
20.05.2020 Türkiye’de 65 yaş üstü kişilere, en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü 
olarak gidiş izni verilmesi  
28.05.2020 Türkiye’de 15 ilde üç gün sokağa çıkma yasağı getirilmesi  
30.05.2020 Türkiye’de 15 ildeki seyahat kısıtlamasının sonlanmasına karar verilmesi  
09.06.2020 Türkiye’de sinema, tiyatro, gösteri merkezi ve benzeri yerlerin hizmet vermeye 
başlayacağı, düğün salonlarının ise  
01.07.2020 tarih itibariyle hizmet vermeye başlayacağının duyurulması  
18.06.2020 Türkiye’de 81 ilde LGS ve YKS sınavları kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması 
getirilmesi  
01.12.2020 Türkiye’de hafta içi her gün 21.00-05.00 saatleri arasında ve hafta sonu ise Cuma günleri 
saat 21:00’den Pazartesi saat 05:00’a kadar sokağa çıkma yasağı getirilmesi  
01.03.2021 Türkiye’de kontrollü normalleşmeye geçilmesi ile sokağa çıkma yasaklarında ve kimi 
ticari işletmelerin çalışma koşul ve saatlerinde değişiklik yapılması ilgili şehirlerde Covid-19 
vakalarına göre farklı uygulanmasına karar verilmesi 
 
 
2.2. Şehir İçi Hareketliliği Önleyen Tedbirler 
 
Covid-19 için alınan tedbirler belirli bir kesimi ilgilendirirken, çalışma ve sosyal hayatın her 
alanında önemli ölçüde kendine yer bulmasıyla beraber daha geniş kesimler için de tedbirler 
alınmıştır. Şehir içi hareketliliğin düşürülmesinin Covid-19’un yayılma hızını doğrudan etkilemesi 
sebebiyle tedbirler genişletilmiştir.  [8] 
Öncelikli olarak ilk ve ortaöğretimdeki öğrenci ve öğretmenler için uzaktan eğitime geçilmiştir. 
İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar ile 65 yaş üstü,20 yaş altı ve kronik hastalığa sahip kişilere sokağa 
çıkma yasağı getirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’yle alınan karar ile kamu kurum ve 
kuruluşlarında çalışan işçi ve memurlara esnek çalışma (uzaktan ve dönüşümlü) getirilmiştir. Tüm 
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bu alınan kararlar doğrultusunda şehir içinde oluşan hareketliliğin azalması ve Covid-19’un yayılma 
hızı düşürülmesi amaçlanmıştır. Seyahat kısıtlamalarının yapılmasıyla beraber Covid-19’un yayılma 
hızının düştüğü Çin’de yapılan bir araştırmayla da ortaya konulmuştur. [9] 
Tablo-1’de belirtilmiş olan maddelerde görüldüğü gibi hafta içleri (21.00-05.00 saatleri arası) ve 
hafta sonları yapılan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla Covid-19’un yayılım hızının düşmesi 
amaçlanmıştır. İçişleri Bakanlığı’nca alınan kararla öğrenci, öğretmen ve veliler haricindeki kişilerin 
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günler kapsamında oluşturacağı ulaşım yoğunluğu sebebiyle, 
20.06.2020 Cumartesi günü 09.00-15.00 saatleri arasında; 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 
09.30-15.00 saatleri arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30- 18.30 saatleri arasında 81 İlin 
tamamında sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Covid-19 sonrası farklı ülkelerde alınan kararlar ile 
Türkiye’de yapılan uygulamaların Covid-19’un yayılma hızını düşürme konusunda benzerlik 
taşıdığını göstermektedir. [10] 
 
 
3. Bulgular 
 
Alınan tedbirlerle beraber Covid-19 sonrasında toplu ulaşım araçlarına rağbetin azaldığı 
görülmüştür. Türkiye’de ilk kez 11.03.2020’de tarihinde görülen Covid-19 vakasından sonra 
özellikle 2020 yılının Nisan ayında toplu taşıma araçlarının kullanıcılar tarafından tercih edilmesinde 
önemli bir düşüş gözlemlenmiştir (Şekil-1). Yine araştırma sonuçlarının gösterdiği değerlere göre 
sadece Nisan ayının değil tüm yıl boyunca tercih sayısında gözle görülür bir azalış meydana 
gelmiştir. Konya’da bisiklet yollarının artması ve hava koşullarının iyileşmesiyle beraber bisiklet 
kullanımının yaygınlaşması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmeme nedenlerinden birisi olarak 
görülebilir. 

 
Şekil-1: Dünya çapında toplu taşıma için değişen talep yüzdesi [11] 

 
Moovit, salgın başlamadan önceki ortalama kullanıma göre Koronavirüsün (Covid-19) toplu taşıma 
yolcuları üzerindeki etkilerini analiz ederek, günlük olarak güncellenen grafik, dünya çapında toplu 
taşıma için değişen talep yüzdesini göstermektedir. 
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Tablo-1: 2019 Yılı Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Yıllık Ortalama Geçen Taşıt Sayıları [12] 
 

 
Tablo-2: 2020 Yılı Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Yıllık Ortalama Geçen Taşıt Sayıları[12] 
 
Tablo-1 ve Tablo-2’de Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 2019 ve 2020 
yılına ait tablolar oluşturulmuştur. Bu tablolara göre Yıllık Ortalama Geçen Taşıt Sayılarının 2020 
yılında 2019 yılına göre düşüş gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum Covid-19’un ulaşımdaki 
etkisine gözler önüne sermektedir. 
 
 
 
3.1. Anket Sonuçları 
 
Covid-19 salgını öncesi en sık kullanılan ulaşım şekli olarak 100 kişinin katıldığı ankette %69 
oranında Otobüs-Minibüs tercih edilmiştir. Covid-19 salgını sonrasında ise bu oran %47’ye düştüğü 
görülmüştür. Bunun sebebinin ise %35 oranında kalabalık olması, %43 oranında ise hijyenik 
bulunmaması neden olarak gösterilebilir. %12 oranında ise trafik sıkışıklığı ve dakiklik seçenekleri 
tercih edilmiştir. Yaş sınırlamaları baz alındığında ulaşım alışkanlıklarında en fazla değişim 60 yaş 
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üzerinde ve en az değişim ise 20 yaş altında görülmüştür. Diğer anket sorularında ise ‘Kesinlikle 
katılmıyorum’ 1 puan ve ‘Kesinlikle katılıyorum’ 5 puan olarak belirlenmiştir. Bu durumda ise el 
dezenfektanı olması durumunda toplu taşımanın tercih edilmesinde ortalama 2.37,sosyal mesafe 
kurallarına uyulmaması durumunda toplu taşıma araçlarının kullanılmasında ortalama 2.78 ve uygun 
ve güvenli bisiklet yolu olması durumunda bisikletin bir ulaşım aracı olarak tercih edilmesinde 
ortalama 2.93 olduğu görülmüştür. Anket örneği ekte sunulmuştur.  
 
Ek: Anket Örneği 
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4. Sonuçlar 
 
Araştırmalar, insanların ulaşım alışkanlıklarını devam ettirme konusunda eğilimli olduklarını 
göstermektedir [3]. Ancak sayısal veriler ışığında, Covid-19 pandemisinin ortaya çıkmasına ve kısa 
sürede yayılma hızındaki artışı ile beraber ulaşım alışkanlıklarında değişimler yaşandığı sonucuna 
ulaşılmaktadır. Özellikle 2020 yılının Nisan ayında toplu taşıma kullanıcılarının toplu taşıma 
araçlarını tercih etmelerinde önemli bir düşüş gözlemlenmiştir. Anket katılımcılarının verdikleri 
cevaplar toplu taşıma araçları yerine farklı alternatifler tercih ettiklerini göstermektedir. Şahsi 
araçların kullanımı, işe ve eve yaya olarak gitme (yakın mesafeler için), elektrikli scooter kullanımı 
ve bisiklet kullanımı tercih edilen alternatifler arasındadır. Ulaşım alışkanlıklarının değişmeye 
başladığı bu dönemlerde toplu taşıma araç kullanıcılarının pandemiye karşı alınan bütün tedbirlere 
rağmen toplu taşımayı tercih etmedikleri görülmüştür. [13] Maske, el dezenfektanı ve eldiven gibi 
koruyucu önlemlerin kullanıcılar tarafından yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, toplu 
taşıma içerisinde sosyal mesafenin yeterli olmaması da toplu taşıma araçlarının tercih edilmemesine 
neden olmaktadır. Kullanıcıların toplu taşıma araçlarını tercih etme sayılarının düşmesinin bir diğer 
nedeni de Covid-19 virüsünün geçirdiği mutasyonlar sonucunda virüsün daha tehlikeli olmasıdır. Bu 
durum kullanıcıları zorunda kalmadıkça toplu taşıma araçlarını kullanmamaya yöneltmiştir. 
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Özet:  Deniz taşımacılığında yük taşımacılığı toplam taşımanın ana kalemini teşkil eder. Bu nunla 

birlikte yüklerin talınması sırasında gemilerin oluşturduğu su kirliliği de diğer çevresel etkiler gibi 

önemli seviyelerdedir. Suya olan olumsuz etkilerin nasıl oluştuğunun bilinmesi ve bunları minimize 

etmek için önlem alınması çok önemlidir. Deniz kargo taşıması sıvı yük, konteynerler ve kuru dökme 

yük diye gruplandırılır. Her üç türde de denize olan etkiler ve bu etkileri azaltmak için mevcut 

kılavuzlar ve düzenlemeler incelenerek bu konuya dikkat çekilmek istenilmektedir.  
 

Anahtar Kelimeler: Gemi bazlı atık yönetimi, çevresel etkiler, ballast yönetimi,  

 

 

Abstract:  Freight transportation in maritime transportation constitutes the main item of total transportation. 

However, water pollution caused by ships during the loading of cargo is at significant levels like other 

environmental effects. It is very important to know how the negative effects on water occur and to take measures 

to minimize them. Sea cargo transportation is grouped as liquid cargo, containers and dry bulk cargo. It is 

desired to draw attention to this issue by examining the effects on the sea in all three species and the existing 

guidelines and regulations to reduce these effects. 
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1. Giriş  

 

Kargo taşımacılığı deniz ulaşımının ana omurgasını teşkil eder. Bu nedenle kargo taşımacılığının 

oluşturduğu su kirliliği diğer çevresel etkiler gibi önemli boyutlardadır. Üç ana deniz kargo kategorisi 

vardır; sıvı veya "ıslak" dökme yük (yani petrol ürünleri), konteynerler ve kuru dökme yük (örn. 

Kömür, demir cevheri ve tahıl) (Grote ve diğerleri, 2016). Kuru dökme, dünya çapında nakliye 

hacimlerinin ~% 54'ünü temsil etmektedir (UNCTAD, 2014). Petrol, tehlikeli ve zararlı maddelerden 

(HNS) ve kuru dökme yük malzemelerinden kaynaklanan dökülmelerin çevresel etkileri, bu deniz 

çevresel yükünü azaltmak için mevcut kılavuzlar ve düzenlemeler ile birlikte ele alınmaktadır. 
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2. Petrol Sizintilari, Kirli Sular Ve Gemi Atiklari Ve Yönetimleri  
 

Petrol (benzin, mazot, bunker yakıtı ve rafine edilmemiş ham petrol dahil) sızıntıları dünya çapında en 

çok duyurulan ve çevreye zarar veren afetler arasında yer almaktadır (Höfer, 1998). Petrol nakliyesi, 

dünya çapındaki tüm petrol sızıntılarının yalnızca% 12 'sinden sorumluyken, bunların yaklaşık üçte 

ikisi deniz taşıtlarından kaynaklanmaktadır (Burrgher, 2007). Tüm petrol ürünleri kargo olarak 

taşınırken, bunker yakıtı (No. 6 Yakıt) deniz araçları için ana yakıttır (NRC, 2003). Kaza sonucu 

deşarjlar insan hatasından (ör. topraklama) ve teknolojik arızadan (ör. patlamalar) kaynaklanır. 

Operasyonel boşaltımlar, Uluslararası Sözleşmelerin ihmal edilmesi veya kasıtlı olarak ihlal 

edilmesinden kaynaklanmaktadır. 1960 ile 2016 arasındaki 459 "büyük" dökülmenin (>700 ton) 

yarısından fazlası 1970'lerde meydana gelirken 2000'den bu yana yalnızca 44'ü (<% 10) meydana geldi 

(ITOPF, 2017). 

 

Boşaltıldıktan sonra, petrolün fiziksel ve kimyasal özellikleri hava koşullarına, çözünmeye, 

oksidasyona ve buharlaşmaya uğrar ve bu da farklı çevresel etkilere neden olur (Neff, Ostazeski, 

Gardiner ve Stejskal, 2000). Dalga hareketi, petrolü su kolonuna dahil ederken sakin koşullar, petrol 

tabakalarının yüzey suyu ve sahil şeritlerine yayılmasına izin verir. Yağ dağılımı, ortamda daha uzun 

süre kalan yoğun, ağır yağlara kıyasla hızlı bir şekilde buharlaşan ve su kolonundan tortulara (French-

McCay, Jennings Rowe, Whittier, Sankaranarayanan) kıyasla hızla buharlaşan orta dereceli petrol 

ürünlerinde (örneğin benzin) daha fazladır. (Etkin, 2004). Petrol tabakaları, deniz kuşları ve deniz 

memelileri için en büyük tehdidi oluşturur, deri veya tüylerini kirletir. Deniz organizmaları üzerindeki 

petrol sızıntısının ciddiyeti, petrolün türüne, maruziyet yoluna ve hava etkisinin derecesine bağlıdır 

(Williams, Antonelis ve Balke, 1994). Petrol, akut toksisite, zindeliği azaltan ölümcül olmayan sağlık 

etkileri ve deniz topluluklarının bozulması yoluyla deniz organizmalarına zarar verir (NRC, 2003). 

Daha kalın yağ tabakaları çevreye en büyük zararı verir (French-McCay ve diğerleri, 2004). Toksik 

petrol ürünlerinin yutulması (av yoluyla) veya solunması, memeli veya kuş türlerinin sindirim, 

solunum ve dolaşım sistemleri üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Deniz memelileri ve 

yüzgeçayaklılar, koruyucu yağından dolayı su samurlarının pelajına kıyasla minimum uzun vadeli 

etkilere maruz kalırlar (Höfer, 1998). 

 

Deniz kuşları petrol sızıntılarından ciddi şekilde etkilenir ve çoğu zaman bildirilmez. Bulunan ve rapor 

edilen her ölü petrole bulanmış kuş için, petrol dökülmelerinden kaynaklanan etkiler nedeniyle 10 kat 

daha fazla kuşun ölebileceği tahmin ediliyor, ancak hiçbir zaman bulunamıyor. Deniz kuşları yiyecek 

aramaya dalar, böylece tüyler tarafından kolayca emilen ve kirlenen yağ tabakalarından geçerler 

(Höfer, 1998). Küçük miktarlarda yüzey yağı bile kuş tüylerinin doğal su yalıtımı ve yalıtım 

özelliklerini bozar (NRC, 2003). Sıcak kalmaya yönelik daha fazla enerji yatırımı, yorgunluk veya 

hipotermi nedeniyle ölüme yol açabilir (Höfer, 1998). Tüylerin üzerine alınan sıvı yağ da yumurtalara 

aktarılabilir ve bu da kabuk kalınlığının azalmasına ve üreme başarısının zayıflamasına neden olabilir 

(Vidal & Domínguez, 2015). Balıklar için, yumurtalar ve yavrular petrole maruz kalma nedeniyle en 

büyük risk altındadır. Örneğin, küçük moleküller su sütununda çözünür ve biyolojik olarak 

kullanılabilir hale gelir (NRC, 2003). Daha ağır moleküller (örneğin polisiklik aromatik 

hidrokarbonlar - PAH'lar) tortularda birikir (Höfer, 1998). Çift kabuklular, kıyı bölgelerinde PAH 

kontaminasyonu için biyoindikatör olarak yaygın olarak kullanılmaktadır (örneğin, 

Walker&MacAskill, 2014). PAH'lardan etkilenen çökeltiler, bir petrol tabakasının su yüzeyindeki 

görsel yayılmasından daha büyük olabilir (NRC, 2003). 
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2.1. Petrol Sızıntılarının Yönetimi 

 

SS Torrey Kanyonu karaya otururken, 1967'de ilk “büyük süper tanker felaketi” meydana geldiğinde, 

petrolün toksik etkileri hakkında nispeten az şey biliniyordu (Wells, 2017). O zamandan beri, deniz 

ortamındaki petrol sızıntılarının sağlık üzerindeki etkilerinin anlaşılmasında en büyük ilerleme 

kaydedildi (NRC, 2003). Büyük petrol sızıntılarının ardından yaygın balık ve deniz kuşu düşüşlerine 

rağmen, çok az çalışma modern akaryakıtın toksisite testlerini gerçekleştirmiştir. Gelecekteki 

sızıntıların etkilerini haritalandırmaya ve tahmin etmeye yardımcı olmak için teknolojinin kullanımı 

da hızla arttı.  

 

Dökülmelerin çevresel ve ekonomik etkilerini tahmin etmek için çeşitli veriye dayalı modeller 

geliştirilmiştir (Kontovas, Psaraftis ve Ventikos, 2010). Modeller farklılık gösterir, ancak hepsi 

dökülen maddelerin kimyasal ve fiziksel özelliklerini ve bir sızıntının coğrafi konumunu göz önünde 

bulundurmanın yanı sıra, bir sızıntının yayılmasını öngörmek için iklimsel, atmosferik ve okyanus 

sirkülasyon verilerini değerlendirir (Marta-Almeida ve diğerleri, 2013 ). Bu modellere, dökülmelerin 

ayrıntılı olarak tanımlanmasına ve izlenmesine olanak tanıyan hiperspektral görüntüleme uyduları 

yardımcı olur. Hassas uydu görüntülemesi, küçük konsantrasyonlarda bile farklı petrol türlerini ayırt 

edebilir (Klemas, 2010). Uydular ayrıca Kanada, ABD ve Fransa'da yasadışı petrol boşaltımlarını 

izlemek için kullanılıyor. Bununla birlikte, yasa dışı bertaraf faaliyetlerinin devam etmesine izin veren 

ve gemi başına 80.000 ila 220.000 ABD Doları veya ortalama tanker işletme maliyetlerinin % 5 ila% 

12'si arasında tasarruf sağlayan uygulamada boşluklar vardır (Vollaard, 2017).  
 

Bazı eleştirilere rağmen, ekonomik ve sosyal maliyetler gelecekteki yasa dışı faaliyetleri caydırmak 

için çok etkisizdir (Friehe & Langlais, 2017). Petrol sızıntısı modelleri, risk değerlendirmesi ve acil 

durum planlaması için bir araç olarak da kullanılmaktadır (Marta-Almeida ve diğerleri, 2013). IMO, 

geçmişte yalnızca çevresel zararı azaltmanın ekonomik maliyetlerine odaklanan Resmi Güvenlik 

Değerlendirmesi politika aracına çevresel risk değerlendirmesini resmi bir kriter olarak dahil etmeye 

başlamıştır (Kontovas ve diğerleri, 2010). 

 

Çevresel sorunları ele almak için teknoloji geliştirme kapasitemize ve telaşımıza rağmen, doğal 

kurtarma tipik olarak en kırılgan ekosistemler dışında hepsinde en iyi restorasyon stratejisi olmaya 

devam ediyor. Biyotik topluluklar, kirlilik seviyeleri arka plana döndükten sonra yeniden kurulma 

eğilimindedir, ancak restorasyon çabaları doğal iyileşme süreçlerini kesintiye uğratabilir (Höfer, 1998). 

Çift cidarlı gemilerin uygulanması ve petrol sızıntısının azaltılmasının tek en büyük nedeninin 

kanıtladığı gibi, teknoloji ve düzenlemelerin dökülmeleri önlemede etkili araçlar olduğu kanıtlanmıştır 

(Burrgher, 2007). Genel olarak, düzenlemeler ve politikalar şeklindeki proaktif uluslararası önleyici 

tedbirler, petrol dökülmelerinin çevresel etkilerini hafifletmek için en etkili eylemlerdir ve dolayısıyla 

temizlemeleri geçersiz kılar (Wells, 2017). 

 

 

2.2. Tehlikeli ve Zehirli (HNS) Madde Dökülmeleri 

 

Dünyada kullanılan 37 milyon kimyasaldan 2000 tanesi düzenli olarak deniz yoluyla taşınmaktadır 

(IMO, 2009). Deniz kargolarının yaklaşık % 10-15'i tehlikeli olarak kabul edilmektedir ve hacim son 

20 yılda üç katına çıkmıştır (Purnell, 2009). Bununla birlikte, bir HNS'yi neyin oluşturduğunun tanımı, 

dikkate alınan uluslararası protokole veya kılavuza bağlıdır. Örneğin, Petrol Kirliliğine Hazırlıklı 

Olma, Müdahale ve İşbirliği Uluslararası Sözleşmesi (OPRC) -HNS Protokolü kömür, çimento, çeşitli 
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metal cevherleri ve tahıl gibi kargoları içerirken, HNS Sözleşmesi bunu içermez, ancak kalıcı olmayan 

damıtılmış mineral yağları içerir (ITOPF, 2012). 

HNS'ler, heterojenlikleri göz önüne alındığında, suda yaşayan organizmalara yönelik potansiyel 

tehlikeleri ve bunlarla ilişkili sosyal ve ekonomik etkiler nedeniyle çevre yöneticileri ve bilim adamları 

arasında endişelere yol açmaktadır (Rocha, Reis-Henriques, Galhano, Ferreia ve Guimaraes, 2015). 

Deniz kazaları, deniz ortamının ciddi şekilde bozulmasına neden olarak kimyasal yangınlara, 

patlamalara veya toksik salınımlara yol açabilir. HNS dökülmelerinin deniz ortamındaki etkileri, 

dökülen kimyasalın miktarına ve niteliğine ve dökülmenin konumuna bağlıdır, ancak henüz tam olarak 

kurulmamıştır (Kirby & Law, 2010; Rocha ve diğerleri, 2015). 

 

2.3. Tehlikeli ve Zehirli Madde Dökülmelerinin Yönetilmesi 
 

IMO tarafından geliştirilen Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar (IMDG) Kodu, tehlikeli malların 

taşınması için minimum gereksinimleri veya standartları belirler (Illiyas & Mohan, 2016). 

Kimyasalların tehlikeli doğasına bağlı olarak tehlikeli malları dokuz ana sınıfa ayırır: patlayıcılar, 

gazlar, yanıcı sıvılar, yanıcı katılar, oksitleyiciler ve organik peroksitler, toksik ve bulaşıcı maddeler, 

radyoaktif maddeler, aşındırıcı maddeler ve çeşitli tehlikeli maddeler (IMO , 2015b). Bununla birlikte, 

farklı fiziksel ve kimyasal özellikler sergileyen çok çeşitli kimyasallar bu HNS kategorilerine 

girmektedir ve bu da HNS dökülme acil durum protokollerini, petrol sızıntıları için benimsenenlere 

göre daha az basit hale getirmektedir (Radovic ve diğerleri, 2012). 

 

Kimyasallar, deniz ortamına salındığında flora, fauna ve insan sağlığı üzerinde çeşitli davranışlar, 

etkileşimler ve potansiyel etkiler sergileyebilir (Illiyas & Mohan, 2016). Bununla birlikte, OPRC-HNS 

Protokolü, HNS'den kaynaklanan büyük deniz kirliliği olayları veya tehditleri durumunda uluslararası 

işbirliği için bir çerçeve sağlar (IMO, 2009). OPRC-HNS Protokolü, OPRC Konvansiyonu ile aynı 

ilkeleri takip eder ve sözleşme yapan devletleri, HNS kaynaklı kirlilik acil durumlarıyla başa çıkmak 

için yeterli kabiliyet geliştirmeye ve sürdürmeye çağırır.  

 

Daha spesifik olarak, bu yasal önlem, hazırlık ve müdahale için ulusal ve bölgesel sistemlerin 

yürürlükte olmasını sağlar, tehlikeli ve zararlı sıvı yükler taşıyan gemilerin gemide acil durum 

planlarına sahip olmasını sağlar ve kirlilik müdahalesinde uluslararası işbirliğini geliştirir. HNS 

döküntü yönetiminde önemli bir husus, karar vericilere yardımcı olmak için anlamlı sonuçlar üretmek 

üzere tasarlanmış sahaya özgü izleme programlarıdır (IMO, 2009). Birçok HNS için maruziyet ve etki 

arasında doğrudan bir korelasyon belirlemek zor olduğundan, ana hatlar oluşturmak için rutin 

örneklerin toplanmasını ve olay sonrası uzun vadeli izlemeyi içeren entegre bir yaklaşım gereklidir 

(Kirby & Law, 2010). 
 

2.4. Kuru Dökme Yükler 
 

Beş büyük dökme mal (demir cevheri, kömür, tahıl, boksit ve fosfat kayası), tüm küresel taşınan kuru 

dökme malların toplam hacminin ~% 57'sini oluşturmaktadır (UNCTAD, 2014). Denizde Can 

Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS), Uluslararası Tahıl Yasası ile düzenlenen tahıllar hariç 

katı dökme yüklerin nakliyesi ile ilgili tehlikeler hakkında bilgi sağlayan zorunlu Uluslararası 

Denizyolu Katı Dökme Yükler Kodunu (IMSBC Kodu) içerir. IMSBC Kodu, uygun güvenlik 

prosedürleri (istifleme gereksinimleri, maksimum nem içeriği) hakkında talimatlar verdiği 168 ayrı 

katı dökme ürün programını listeler ve kargonun karakteristik özelliklerini belirlemek için test 

prosedürlerini açıklar (Grote ve diğerleri, 2016). 
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Kuru dökme malzemenin deniz ortamına salınımı, kazara salınımlar (örn. batmalar ve gemi kayıpları) 

ve operasyonel salınımlar (kargo ambarlarının yıkanmasından sonra kargo artıklarının boşaltılması 

veya boşaltılması) yoluyla meydana gelir. Dökme yük taşıyıcı kayıpları petrol sızıntılarından daha sık 

görülse de, genellikle belgelenmemiştir (Grote ve diğerleri, 2016). 1975'te M.V. Lindenbank, 17.797 

ton bitkisel yağ atarak Pasifik Okyanusu'ndaki Fanning Adası yakınlarındaki bozulmamış resiflere 

sürüklenmişti. Toksik olmamasına rağmen, yaygın deniz biyotası ölümleri rapor edilmiştir (Russel & 

Carlson, 1978). Zehirli olmayan yük salımları, operasyonel deşarjlar için MARPOL Ek V kapsamına 

girmese de, büyük miktarlarda salındığında yerel olumsuz çevresel etkilere neden olabilirler. Çoğu 

HME kargolarının mineral cevherleri ve metal konsantreleri olmasına rağmen, deniz organizmalarına 

yönelik tehlikelerin sınıflandırılması belirsizliğini korumaktadır. Bu nedenle, kuru dökme yüklerin 

salınmasından kaynaklanan deniz ortamına yönelik ekolojik riskleri daha iyi anlamak için daha fazla 

çalışmaya ihtiyaç vardır (Grote ve diğerleri, 2016). 

 

2.4. Kuru Dökme Yük Salınımlarının Yönetimi 
 

Katı dökme yükler için münferit MARPOL Eki taslağı hazırlanmasa da, Ek V'te (sıfır seviye kirliliği 

hedefleyen ve her türlü çöp boşaltımını kısıtlayan) belirtilen çöp boşaltma kuralları geçerlidir. 

MARPOL kriterlerine göre, (Grote ve diğerlerinin 2016) tehlike değerlendirmesi, MARPOL Ek V 

kapsamında deniz ortamı için tehlikeli (HME) olarak düzenlenen yükler için potansiyel adayların 168 

maldan 23'ünü içerdiğini ileri sürmektedir. Bu HME'nin bazı örnekleri arasında, ağır metaller (örneğin 

arsenik, bakır, kurşun) içeren metal cevherleri veya alaşımları ile yüksek seviyelerde PAH içeren 

yığınlar (örneğin, öğütülmüş plastikler ve kauçuk) bulunur.  

 

Yukarıda listelenen başlıca dökme mallar dahil olmak üzere HME programlarında listelenmeyen 

birkaç dökme mal vardır (Grote ve diğerleri, 2016). 2016 yılında, sınıflandırma kriterleri ve 

göndericinin katı dökme yüklerin HME olma potansiyeli beyanının ileride zorunlu hale getirilmesine 

karar verilmiştir, (IMO, 2016c). 

 

ABD Federal Düzenlemeler Kanunu (CFR), Başlık 33 (Seyrüsefer ve Gezilebilir Sular), operasyonel 

kuru yığın salımları, [yani kuru dökme yük kalıntısı (DCR)] kireçtaşı ve diğerleri gibi tehlikeli olmayan 

ve toksik olmayan kalıntıları içerir. Temiz taş, demir cevheri, kömür, tuz ve çimento, nikel, bakır, çinko 

veya kurşun gibi kalıntılar, toksik veya tehlikeli maddeler içermez (CFR, 2014). Gemi ambarlarından 

katı dökme yüklerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında kargo artıkları oluşur. Gemiler kargo 

değiştirdiğinde, ürünlerin çapraz bulaşmasını önlemek için ambarlar yıkanır. Zehirli olmayan kargolar 

için durulama suyu açık deniz sularına boşaltılabilir. Bununla birlikte, biriken kargo birikintileri hassas 

bentik habitatları etkileyebilir ve tortu kirlenmesine neden olabilir (Stewart, Levy ve Walker, 2016). 

2011 yılına kadar kuru dökme yüklerin çevresel etkilerine dikkat çekildi. IMO MEPC toplantıları 

sırasında, gemi sahiplerinin yük boşaltma işleminden sonra dökme yük gemilerinde kalan deniz üstü 

kargo kalıntılarını yıkamak için yaygın bir uygulama kullandıkları kaydedildi. Bu nedenle, 2012 

yılında MARPOL Ek V'de yapılan değişiklikle, 2015 yılında HME kargo kalıntılarının boşaltılması 

yasaklanmıştır (Grote vd., 2016). 

 

Yük kalıntıları, boşaltma limanlarından ayrıldıktan sonra, yalnızca 12 deniz mili (nm) açık deniz 

bölgesi dışında izin verilen boşaltmalarla ana nakliye rotaları boyunca belirli alanlarda yoğunlaşabilir. 

Ancak, aktarma sırasında yerel etkiler meydana gelebilir. Walker, MacAskill, Rushton, vd. (2013), 

Kanada, Nova Scotia, Sidney Limanı'ndaki kömür yükleme tesislerinin yakınında örneklenen 

çökeltilerin, diğer liman çökeltilerine kıyasla önemli ölçüde daha yüksek kirletici madde 

konsantrasyonlarına sahip olduğunu bildirmiştir. Deniz çökeltilerindeki kömür tozu (veya "siyah 
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karbon") kirliliği, partikül reaktif kirleticiler için yüksek bağlanma afinitesine sahiptir. DCR kullanımı 

ayrıca yerel topluluklar için rahatsız edici emisyonlara neden olabilecek kaçak toz üretebilir (Walker, 

2016). Taşıma işlemleri sırasında DCR ve toz üretimini azaltmaya yönelik etki azaltma önlemleri, en 

iyi yönetim uygulamalarının uygulanmasını içerir. En iyi yönetim uygulamaları, kargo kalıntısının 

yıkanmasını ve boşaltılmasını en aza indirmeyi amaçlayan yerleşik çöp yönetimi planlarını içerir 

(Grote ve diğerleri, 2016). 

 

2.6. Gemi Bazlı Atık Yönetimi 
 

Dünyanın dört bir yanındaki okyanuslar, gemilerin ürettiği çöp kirliliği nedeniyle çevresel bozulmadan 

etkileniyor. IMO, denizde gemilerde oluşan atıkların yönetimi ve bertarafı için çeşitli araçlar kullanır 

(De La Fayette, 2009). Örneğin, gemilerin ürettiği atık artık MARPOL 73/78, Ek III-Tehlikeli atık ve 

V-Çöp ve Uluslararası Güvenlik Yönetimi (ISM) (Butt, 2007) aracılığıyla yasalaştırılmaktadır. 3000 

yolcu taşıyan yolcu gemileri, haftada 70 ton katı atık üretir (Butt, 2007). Gemilerden kaynaklanan 

atıklar şunları içerir: cam, metal ve plastik kaplar, organik atıklar, karton ve kağıt ambalaj atıkları, yağlı 

sintine suları, atık su ve tehlikeli atıklar (örn. Piller, zehirli sıvılar, boya atıkları, ilaçlar) (Zuin, Belac, 

Ve Marzi, 2009). Geri dönüştürülebilir malzemeler genellikle ayrılır ve limanda bertaraf edilmek üzere 

depolanır veya gemide işlenir (örneğin, cam kırma) (Butt, 2007).  

 

Organik katı atık (yani kağıt, karton, yiyecek atığı) denizde yakılır ve ortaya çıkan kül, izin verildiğinde 

(MARPOL 73/78) okyanusa boşaltılabilir (Zuin ve diğerleri, 2009) veya kıyı bertarafı için 

depolanabilir ( Butt, 2007). Bu nedenle, gemiler tarafından üretilen atık kabul tesislerinin uygun şekilde 

kurulması ve işletilmesi, deniz ortamının korunmasında önemli bir rol oynamaktadır (Encheva, 2015). 

Yiyecek genellikle gemilerdeki en büyük atık akışıdır, ancak gıda atıkları doğrudan denizde 

boşaltılabildiğinden, bileşenlerinin çoğu kıyı suları üzerinde zararlı etkilere sahip olabilir. Gemi 

kaynaklı gıda atıkları su ve tortu kalitesini düşürebilir, deniz biyotasına zarar verebilir, bulanıklığı ve 

besin seviyelerini artırabilir. Bu olumsuz etkiler, denizde gıda atığı bertarafının kısıtlanmasına yol 

açmıştır. MARPOL 73/78, bu gıda atığı tahliye kısıtlamalarını, kıyı bertarafı üzerinde kontroller 

koymayı ve düzenleyici yasaklar koymayı açıklamaktadır. Büyük Set Resifi'nde gıda atığı bertaraf 

kısıtlamaları geçerlidir, özel alanlarda (Karayipler hariç) 12 nm'lik arazi içinde ve diğer tüm alanlarda 

3 nm'lik arazi içinde (Polglaze, 2002). 

 

Plastik atık, suda yaşayan organizmalar tarafından yutulması ve karışması nedeniyle deniz ekosistemi 

için tehlikelidir (Xanthos ve Walker, 2017). Plastik atıklar genellikle gemilerde depolanır ve denizde 

yakılması yasak olduğu için kıyı tesislerinde bertaraf edilir (IMO, 2017e). Okyanus temelli plastik 

kaynakları, denizdeki plastik döküntülerin % 20'sini oluştururken, ticari balıkçılık en büyük katkıdır 

(Walker ve diğerleri, 1997). 

 

Tüm gemiler yağlı sintine suyu ve 8 ton/güne kadar yağlı atık üretir (Butt, 2007). Yağlı sintine suyu, 

suyu petrolden ayıran bir ayırıcı kullanılarak gemilerde arıtılır. Temiz su denize boşaltılır ve petrol 

daha sonra karaya atılmak üzere depolanır. Yetkililer dikkatlerini büyük petrol sızıntılarına çevirdikçe, 

denize yağlı sintine suyunun pompalanması ve yakıt ikmali ile oluşan küçük sızıntılar, deniz ortamı 

üzerinde olumsuz etkileri olmasına rağmen, önemli ölçüde daha az ilgi görmektedir (Encheva, 2015). 

Gemiler ayrıca ~ 20L kanalizasyon (veya karasu) ve ~ 120L atık su (veya gri su)/kişi/gün üretir. 

MARPOL, Ek IV kapsamında, ham lağım açık denizlere boşaltılabilir ve arıtılmış kanalizasyon 12 nm 

karada boşaltılabilirken, gri su besin ve dışkı koliformları içerebilmesine rağmen kısıtlama olmaksızın 

denizden deşarj edilebilir (Butt, 2007) . 
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2.7. Kıyı Çöp Yönetimi 

Gemiler tarafından üretilen büyük hacimli atıklar, deniz ortamı üzerinde muazzam bir baskı yaratır. 

Gemilerden kaynaklanan atıkların alınması için yeterli tesislerin olmaması, limanlar ve armatörler için 

büyük bir sorundur (Walker, 2016). Gemi kaynaklı atıkların çevresel etkilerini azaltmak için uygun 

atık yönetimi planları hayati önem taşımaktadır (Encheva, 2015). Avrupa, karada gemilerden 

kaynaklanan atık ve kargo kalıntılarının yönetimini ele almak için "Direktif"i geliştirdi (Carpenter & 

Mcgill, 2003). Direktif, tüm AB limanlarının gemiler için uygun kabul tesisleri sağlamasına yönelik 

gereklilikleri belirlemiştir (Carpenter & Mcgill, 2003). Liman tesislerinin işletilmesi aynı zamanda 

kanalizasyon, yağlı sintine atıkları, katı atık, yağ deşarjları ve zararlı madde sızıntılarına da neden olur 

(Gupta, Gupta ve Patil, 2005).  

Limanlarda üretilen atıkların arıtılması ve yönetimi genellikle ulusal ve/veya yerel mevzuat tarafından 

yönetilmektedir (Walker, 2016). Tüm liman ve liman projeleri, çevresel etki değerlendirme süreci 

sırasında hava ve su kalitesi izlemeyi içermesi gereken çevresel yönetim planlarını uygulamalıdır 

(Gupta ve diğerleri, 2005). Genel olarak atık yönetimi planları, gemilerden kaynaklanan tüm atık 

kategorilerini içerir ve gemi kaynaklı atıkların çevresel etkilerini azaltmada etkilidir (Encheva, 2015). 

Atıkların limanlarda ve terminallerde bertaraf edilmesini teşvik eden uygun kabul tesisleri kurularak, 

geri dönüşüm veya yeniden kullanım sistemleri kullanılarak ve denizde yasadışı boşaltımlara yönelik 

her türlü teşvik kaldırılarak entegre atık yönetimi sağlanabilir (Zuin ve diğerleri, 2009). 

2.8. İstilacı Tür Barındıran Balastlı Sular 

Dünya çapında ticaret yapan yaklaşık 51.400 ticari gemi ile deniz taşımacılığı büyümeye devam 

ederken, yaklaşık 3-5 milyar ton balastlı su her yıl gemilerle transfer edilir (The Maritime Executive, 

2015). Bu, arıtılmamış gemilerin balast suyunun deşarjını takiben suda yaşayan istilacı türlerin (AIS) 

giriş riskini artırarak küresel biyo çeşitliliğe yönelik büyük tehditler oluşturmaktadır.1850'lerde 

gemiler kuru balasta alternatif olarak balast suyu kullanmaya başladı. Balast suyu şu anda istilacı tür 

girişinin en önemli vektörlerinden biridir ve küresel olarak belgelenmiş istilaların yaklaşık üçte biri ile 

ilişkilidir.  

AIS'nin birincil ve ikincil istilalarının çoğu limanda balast suyu değişimi yoluyla gerçekleşir, gemiler 

balastlı suları uluslararası, ulusal ve yerel olarak seyahat ederken dağıtır. Balast suyu, gemilerin 

limanlardaki gemi ağırlığındaki değişiklikleri ayarlamasına izin verdiği için, geminin stabilitesini, sefer 

güvenliğini ve yapısal bütünlüğü sağlamak için temel bir bileşendir. Balast suyu gemilerin dengelerini 

sağlamak amacıyla tanklarına aldıkları temiz deniz suyudur ve taşıma kapasitesinin ortalama olarak 

yaklaşık %30-35’ini oluşturur. Balast suyunu alan gemi yükünü alıp boşaltırken, tanklarındaki balast 

suyunu da değiştirir. Ancak tanklardaki balast suyuyla binlerce mikro-organizma ve canlı türü bir 

ekosistemden bir başkasına taşınmaktadır. Yılda yaklaşık 5 milyar ton balast suyunun gemiler 

tarafından farklı ekosistemler arasında taşındığı düşünüldüğünde, denizdeki ekolojik dengenin farklı 

istilacı türler tarafından nasıl bozulduğu daha iyi anlaşılabilir. Bu sebepler 1980’lerin sonlarından bu 

yana Kanada ve Avustralya istilacı türler ile büyük çevre problemleri yaşamaya başlayınca, Kanada 

Göller Bölgesi’ne ve Avustralya Great Barrier Reef Bölgesi’ne girmeden önce gemiler balast sularını 

değiştirmek zorundadır. 
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Balast suyu düzenlemesi, Kanada'nın Büyük Göller ve St. Lawrence Denizyolu'na seyahat eden 

gemiler için balast suyunun yönetimi için yönergeler getirmesiyle 1989 yılında başladı. Kanada'daki 

balast suyu artık Balast Suyu Kontrol ve Yönetim Yönetmelikleri ile yönetilmektedir.  Kanada’nın 

balast suyu yönetmeliği, ülkeye giren tüm gemilerin balast suyunu bölge dışında 2000m derinliğindeki 

suyla değiştirmesini gerektirmektedir (MOE). Alternatif bir balast suyu değişim yerinin kabul 

edilebilirliği güvenlik sebebiyle değişebilmektedir (açık denizler, fırtınalar), istisnalar mevcuttur. 

Ayrıca, arama ve kurtarma operasyonları, turizm amaçlı ve uzunluğu <50 m olan ve maksimum 8m3 

balast suyu kapasitesine sahip gemiler, balast suyu yönetmeliklerinden muaftır. 

MOE, balast suyunun arıtılmasında en yaygın yöntemdir. Açık okyanusta liman safra suyunun 

değişiminin, balastta yaşayan türleri farklı tuzluluğa maruz bırakarak ortadan kaldırdığı ve böylece 

ozmoza bağlı ölümlere neden olduğu düşünülmektedir. Balast suyunun arıtılmasına yönelik MOE 

tekniği, dökme yük gemileri ve tankerler için tahmini %97-%99 verimliliğe sahip olabilir. Bununla 

birlikte, organizmaların balast suyu değişiminden sağ kurtulma olasılığı, sulara ve nereye 

boşaldıklarına bağlıdır. Büyük yokluğunda alıcı sular ve boşaltma suları arasındaki tuzluluk 

farklılıkları, organizmalar MOE'den sağ kalabilirler. Dahası, bazı organizmalar çok çeşitli tuzluluk 

toleranslarına sahiptir.   

3. Sonuçlar

Deniz taşımacılığının özellikle yüklerin uzak mesafe taşınmasındaki payı çok fazladır. Buna bağlı 

olarak da kullanılan taşıt sayıları artmaktadır. Taşıtların işletimi sırasında deniz suyuna kirlilik 

oluşturan faaliyetler söz konusudur. Çalışmada bu faaliyetler ve bunları enaza indirmek için yapılan 

çalışmalar incelenerek, bu konulara dikkat çekilmeye çalışılmaktadır.  
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Öze t: Deniz taşımacılığı, her gün milyarlarca dolar değerinde malın taşınmasını ve küresel ticaretin % 

90'ını üstlenmiş durumdadır. Bununla birlikte küresel deniz taşımacılığı, deniz ve çevre üzerinde 

olumsuz etkilere de neden olmaktadır. Günlük yaşantımızda en çok konuşulan etkilerin başında hava 

kirliliği ve iklim değişimi gelir. Bunların azaltılması için çalışmalar yapılmakta ve giderek bu 

çalışmalarda limit değerler aşağıya çekilmektedir. Ancak oluşan etkilerin ve azaltma çabalarının da bir 

maliyeti vardır. Çalışmada önce deniz taşımacılığı kaynaklı hava kirliliği ve iklim değişimi ve bunların 

azaltılma çalışmalarına kısaca yer verilmiştir. Sonra bunların neden olduğu çevresel/ dışsal maliyetler 

üzerinde durularak, bunların ne şekilde belirlendiği ve günümüzde hala yeterince önem verilmediği 

hususları irdelenmiştir.  
 

Anahtar Kelimeler: Dışsal Maliyet, Hava kirliliği, Deniz Taşımacılığı 

 

Abstract: Maritime transport has undertaken the transport of billions of dollars worth of goods every 

day and 90% of global trade. However, global maritime transport also causes adverse effects on the 

sea and the environment. Air pollution and climate change are among the most talked about effects in 

our daily life. Efforts are being made to reduce these, and the limit values are gradually being lowered 

in these studies. However, the impacts and mitigation efforts also have a cost. In the study, air pollution 

caused by maritime transport and climate change and their reduction studies are briefly mentioned. 

Then, by emphasizing the environmental/external costs caused by these, how they are determined and 

the issues that are still not given enough importance today are discussed. 
 

Keywords: External Cost, Air pollution, Sea transport 

 

1. Giriş  

 

Ulaşım, insanların ve eşyaların yararlı olduğu varsayılan bir amaca yönelik yer değiştirmeleri olarak 

tanımlanır. Kara taşımacılığı, deniz taşımacılığı ve hava taşımacılığı ana türlerdir. Ulaştırmayı sağlayan 

farklı türler için yolcu ve yük taşınmasında ortak aranan özellikler hız, ekonomi, güven ve ülke 
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şartlarına uygunluktur. Mevcut koşullara göre değişen bir şekilde bir sistemin diğeri üzerine kimi 

zaman üstünlüğü kimi zaman da zayıf yanı bulunmaktadır. Bir türün bu sayılan hususları üzerinde 

barındırması çok zordur. Bu çoğu zaman ülkenin kültürel, sosyal, mali ve teknolojik durumuna göre 

de değişmektedir. Sınırların öneminin ortadan kalktığı, rekabetin arttığı dünyamızda yaşanan hızlı 

değişimi en fazla etkileyen ve etkileyecek olan sektörlerden biri ulaştırma sektörüdür. Sanayileşmenin 

hızla gelişmesine, nüfus artışına ve yerleşim merkezlerinin yaygınlaşmasına paralel olarak, ulaştırma 

sistemleri de konfor, hız ve güvenirlik yönünden devamlı gelişmeler kaydetmektedir.  

 

Ulaştırmada kazanılan bu yüksek hizmet servis kalitesine karşın, yaşanılan çevre zarar görmekte, 

insanlar ve diğer canlılar da bundan etkilenmektedir. Gelişmiş ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde 

nüfus artışı, teknolojinin ilerlemesi, hayat standardının günden güne yükselmesi ve sosyal 

aktivitelerdeki hızlı değişimlerle mevcut araç sayısı artmakta, buna bağlı olarak da ulaşım araçlarının 

çevreye etkisi de artmaktadır.  

 

Çalışmada deniz ulaşımı kaynaklı çevresel etkilerden yalnızca iki tanesi üzerinde kısaca durulmakta 

olup, bunlar hava kirliliği ve iklim değişimidir. Bu etkileri azaltmak için yapılan yeni çalışmalara 

kısaca yer verildikten sonra, etkilerin ve azaltmanın maliyeti olarak çevresel/dışsal/dolaylı maliyetlere 

değinilecektir. 

 

2. Deniz Ulaşımı Kaynaklı Çevresel Etkilerde Artış ve Yeni Düzenlemeler 

 

2016 yılında, işletilmekte olan 778.890 dökme yük gemisi (örn. kömür, tahıl), 75.258 genel kargo (çok 

amaçlı gemiler), 503.343 petrol tankeri, 244.274 konteyner gemisi, 44.347 kimyasal tanker, 1800 

sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerleri ve 5950 feribot ve yolcu gemisi dahil olmak üzere 1.806.650 

ana deniz aracı kaydedilmiştir. En çok gemiye sahip ilk beş ülke (Yunanistan, Japonya, Çin, Almanya 

ve Singapur), dünya deniz araçlarının yarısından fazlasını kontrol etmektedir. Halpern, Hengl ve Groll 

(2012), küresel ticari deniz taşımacılığının kapsamını ve yoğunluğunu göstermişlerdir (Şekil 1). 

 

 
Şekil 1. Ticari gemilerin ~% 11'i>1000 gros tonajlı (2004–2005) göreceli küresel ticari nakliye yoğunluğu[1] 

 

Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (IMO), deniz ortamını denizcilik faaliyetlerinden korumak için 

çeşitli araçlar kullanır. IMO, küresel deniz taşımacılığının emniyeti ve güvenliğinden sorumlu olmasına 

rağmen, deniz taşımacılığı ve liman faaliyetlerinin çevre üzerinde istenmeyen etkileri olduğunu da 

kabul etmiştir (IMO, 2017a). Elli yıl önce IMO, denizde tankerlerle taşınan büyük hacimli petrol 

konusuyla giderek daha fazla ilgilenmeye başladı. 1967 Torrey Kanyonu felaketinde, (120.000 ton ham 
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petrol döküldü, 25.000'den fazla deniz kuşu ve diğer deniz organizmaları öldü) deniz taşımacılığının 

çevre üzerindeki küresel etkisini çarpıcı şekilde gösterdi [1].  

 

Ardından IMO, tanker kazalarının ve gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi ve sonuçlarının en 

aza indirilmesine ilişkin uluslarası sözleşmeyi (MARPOL) uygulamaya koydu. MARPOL ayrıca 

kimyasallar, paketlenmiş mallar, kanalizasyon, çöp ve hava kirliliğinden kaynaklanan kirliliği de 

kapsar (IMO, 2015a). Deniz taşımacılığının çevresel etkilerini azaltmaya yönelik diğer uluslararası 

mevzuat olarak 1994'te onaylanan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) 

bulunmaktadır [2]. 

 

Deniz taşımacılığı ile ilişkili çevresel etkileri azaltmaya yönelik erken politika ve yönetim araçları, 

etkilerin göreceli değişikliklerini belirlemek için uzun vadeli izleme kullandı. Bununla birlikte, 

milenyumdan beri, deniz taşımacılığı şirketleri ve liman tesisleri çok sayıda çevresel performans 

gösterge çerçevesi oluşturmuştur. Birçok Avrupa ve Kuzey Amerika limanı ve deniz taşımacılığı 

şirketi (armatörler, limanlar, terminaller, tersaneler ve deniz yolu şirketlerinden oluşan), sürdürülebilir 

liman yönetimine yönelik bu çerçeveleri halihazırda benimsemiştir.  
 

Çerçeveler şunları içerir: Avrupa Deniz Limanları Örgütü (ESPO), EcoPorts, Liman Çevresel Gözden 

Geçirme Sistemi (PERS), PORTOPIA ve Yeşil Deniz Çevre Programı (GMEP). Bu performans 

göstergesi çerçeveleri farklı küresel yetki alanlarında uygulanmasına ve yönetilmesine rağmen, 

performans göstergeleri aracılığıyla çevresel performansı ölçmeye dayalı çevresel etkileri azaltmak 

için hepsinin benzer hedefleri vardır.  
 

Gemi sahipleri ve limanlar için performans göstergeleri veya öncelikleri genellikle farklılık gösterir 

ancak şunları içerir: hava kalitesi, su kalitesi, enerji tüketimi, sera gazı (GHG) emisyonları, gürültü 

(denizde ve limanlarda), yerel topluluklar üzerindeki etkiler, gemi ve kıyı çöpü, liman geliştirme, toz 

ve tarama işlemleri. Deniz taşımacılığının temel çevresel etkilerini açıklamak ve bu küresel sorunları 

ele almak için hangi azaltıcı önlemlerin, yasal araçların veya çevresel performans gösterge 

çerçevelerinin mevcut olduğunu belgelemek önemlidir. Bu çalışmada hava kirliliği ve iklim değişimi 

ve dışsal maliyet başlıkları incelenmektedir. 

 

3. Deniz Taşımacılığında Hava Kirliliği 

 

Deniz taşımacılığından kaynaklanan hava kirliliği çevre ve insan sağlığını etkiler. Deniz taşımacılığı, 

küresel karbondioksitin (CO2) %3,3'ü dahil olmak üzere, fosil yakıt yanmasından kaynaklanan ticaretle 

ilgili tüm emisyonların % 33'ünü oluşturmaktadır. Emisyonlar yakıt türü, motor ve motor verimliliğine 

bağlıdır. Yakıtlar arasında deniz dizel oili (MDO), deniz akaryakıtı (MFO) ve ağır fuel oil (HFO) 

bulunur. Ölçülmesi zor olsa da, deniz taşımacılığı emisyonları son 50 yılda artmıştır. Sera gazları ve 

geleneksel kirleticiler, sera etkisine katkıda bulunur ve esas olarak yakıtın yanmasından oluşur. 

Konvansiyonel kirleticiler ve sera gazı emisyonlarının yaklaşık % 70'i karadan 400 km uzakta meydana 

gelir.  

 

3.1. Konvansiyonel Hava Kirleticiler 

 

Geleneksel hava kirleticiler arasında kükürt oksitler (SOx), nitrojen oksitler (NOx), çapı 10 μm den 

küçük (PM10, PM 2.5) olan partikül maddeler, uçucu organik bileşikler (VOC'ler), karbon monoksit 

(CO) ve siyah karbon bulunur. Lindstad ve Eskeland'a (2016) göre, deniz taşımacılığı dünyadaki insan 

kaynaklı SOx ve NOx emisyonlarının% 10-15'ini oluşturmaktadır. 2007 yılında nakliye yoluyla 

sırasıyla yaklaşık 1.8, 15 ve 25 milyon ton PM, SOx ve NOx salınmıştır. Yüksek SOx ve NOx 
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seviyeleri solunum sorunlarına neden olur, duman oluşturur, okyanus asitliğini artırır ve diğer 

atmosferik kimyasallarla birleştirildiğinde PM oluşturur. Nakliye kaynaklı küresel PM 2.5 emisyonları 

binlerce akciğer kanseri ve kardiyopulmoner hastalıkla bağlantılıdır. NOx ve VOC'ler güneş ışığı 

etkisiyle reaksiyona girdiğinde, oluşan ozon gibi diğer hava emisyonları da solunum yolu 

hastalıklarına neden olur [3]. 

 

3.2. Sera Gazı Emisyonları (GHG) 

Deniz taşımacılığından kaynaklanan CO2, metan (CH4) ve azot oksit (N2O) içeren sera gazı 

emisyonları, küresel insan kaynaklı hava kirliliğine önemli bir katkıda bulunur. 2012'de toplam nakliye 

emisyonları 961 milyon ton CO2 eşdeğeri olarak gerçekleşti. Nakliye kaynaklı Sera gazlarının 

çoğundan dökme yük gemileri, petrol tankerleri ve konteyner gemileri sorumludur, daha hızlı gemiler 

daha yavaş gemilere göre daha az CO2 salmaktadır. HFO ve MDO yakıtları benzer seviyelerde sera 

gazı kirleticileri yayarken, LNG CO2 emisyonlarını ~% 25 oranında azaltabilir ancak güçlü bir GHG 

olarak daha yüksek CH4 emisyonlarına sahiptir.  

 

Buna rağmen, LNG yeni ortaya çıkan bir deniz taşımacılığı yakıtı olarak kabul edilmektedir. Başlıca 

nakliye limanları önemli sera gazı emisyonları üretir. Örneğin 2008 yılında, Barselona Limanında 

331.390 ton CO2 eşdeğeri salım olmuştur. Deniz taşımacılığından okyanuslar üzerinde artan CO2 

birikimi ve emilimi, iklim değişikliğinin neden olduğu çevresel etkileri şiddetlendirecektir, bu nedenle 

emisyonları azaltma stratejilerine acilen ihtiyaç duyulmaktadır [4]. 

 

3.3. Hava Kirliliğinin Azaltılması 

 

Deniz taşımacılığından kaynaklanan sera gazlarını düşürme stratejileri, ayarlama yoluyla emisyonların 

azaltılmasına odaklanmıştır. Winebrake, Corbett ve Meyer (2007), alternatif yakıtların etkilerini 

belirlemek için GHG'ler ve diğer kirleticiler için emisyonları ölçmek için bir yaşam döngüsü 

değerlendirme modeli geliştirdi. Sera gazı emisyonlarını azaltmak için uygulanan politika araçları 

arasında emisyon kontrolleri, gönüllü anlaşmalar, çevresel endeksleme, vergilendirme ve izinler 

bulunmaktadır ve bunlar farklı başarılarla kullanılmıştır.  
 

Ancak araştırmalar, tamamlayıcı politikaların, özellikle sert emisyon hedeflerinin ve karbon 

fiyatlandırma planlarının, GHG emisyonlarını azaltmak için fırsatlar sağladığını göstermektedir. Farklı 

araçların sera gazı birleşeni olan CO2’e katkısı Şekil 2’de verilmektedir [5]. 

 

Yeni teknolojiler, operasyonel kontroller ve piyasa temelli stratejiler entegre edilerek, hava kirleticiler 

azaltılabilir. Eski motor sistemlerini değiştirmek, düşük kükürtlü yakıtlara geçmek ve bir egzoz 

temizleme yöntemi olan seçici katalitik indirgeme (SCR) kullanmak, deniz araçlarının çevresel 

performansını iyileştirmek gibi yöntemlerle, NOx emisyonlarının ~% 95 oranında azaldığı 

kanıtlanmıştır. Gemilerden kaynaklanan emisyonları azaltmaya yönelik operasyonel kontroller 

arasında kıyı tarafı elektriği, yardımcı motorlar için geliştirilmiş yakıt standartları, düşük kükürtlü 

yakıtların kullanımı ve gönüllü hız azaltma programları bulunmaktadır.  

 

Kıyı tarafındaki elektrik, gemilerin yardımcı motorları kapatmasına ve emisyonları azaltmak için kıyı 

gücüne bağlanmasına izin verir. Gemi hızlarının düşürülmesi yakıt tasarrufu sağlar ve hava 

emisyonlarını azaltır, ancak daha yüksek bakım maliyetlerine ve geri dönüş sürelerinde gecikmelere 

neden olabilir. 
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Şekil 2. Farklı deniz taşıtlarından kaynaklanan CO2 emisyonları[5] 

 

Egzoz temizleme, değiştirme yöntemleri ve ayrılmış tank tasarımları da SOx emisyonlarının 

azaltılmasında etkilidir. Düşük kükürtlü deniz yakıtlarının kullanımı ve deniz suyu temizleme SOx ve 

PM emisyonlarını azaltır. Kıyı tarafındaki emisyon arıtımı, gemi egzoz bacalarına bağlanır ve egzoz 

gazları, mavnalara veya kıyıya kurulan kombine SCR ve gaz yıkayıcı sistemlerine aktarılır. Kombine 

sistemler NOx emisyonlarını % 95 oranında azaltabilir ve SOx ve PM emisyonları da % 99 oranında 

azalabilir [6].  
 

Pazara dayalı stratejiler arasında, düşük yayıcıları ödüllendirmek ve yüksek yayıcıları cezalandırmak 

için değişken bağlantı noktası ücretleri uygulamak vardır. 1998'de İsveç, daha az kirletici gemilerin 

katılımcı limanlarda daha düşük ücretler ödediği ve emisyonları azaltmak için bir üst ve ticaret 

sisteminin uygulandığı ‘’çevresel olarak farklılaştırılmış vergi programı’’ adlı bir programı kabul etti. 
 

IMO'nun katı emisyon hedefleri, yüksek kaliteli yakıta olan talebi artırmıştır. Ana deniz ulaşım yakıtı 

olarak LNG'nin benimsenmesi, emisyonları önemli ölçüde azaltabilir. LNG, gemilerin SOx, NOx ve 

PM için MARPOL Ek VI hedeflerini karşılamasına izin verir. LNG'de sülfür yoktur ve MFO ve MDO 

ile karşılaştırıldığında ~% 90 daha az NOx vardır. LNG giderek benimsenmekte, ancak küresel ısınma 

potansiyeli, güvenlik riskleri, düzenlemeler, altyapı eksikliği ve yatırım maliyeti nedeniyle zorluklar 

bulunmaktadır. 

 

3.3. Düzenleme ve Yönetim 

 

IMO, deniz taşımacılığından kaynaklanan sera gazı ve konvansiyonel hava emisyonlarının 

düzenlenmesinden sorumludur. MARPOL Ek VI ilk olarak 1997'de kabul edildi, 19 Mayıs 2005'te 

yürürlüğe girdi ve SOx, NOx için sınırlar belirlendi. Gemilerden yayılan ozon tabakasına zarar veren 

maddelerin emisyonu yasaklandı. Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) 58, revize edilmiş 

MARPOL Ek VI'yı kabul etti ve NOx Teknik Kodu 2008, 2010'da yürürlüğe girdi [4].  
 

Emisyon Kontrol Alanları (ECA) içindeki ve dışındaki hava kirleticileri için sıkı sınırlar mevcuttur 

(örneğin, Baltık Denizi Bölgesi, Kuzey Denizi Bölgesi, Birleşik Devletler Karayip Denizi Bölgesi, vb.) 

(IMO, 2017c). SOx ve PM için emisyon kontrolleri, akaryakıtlar, motorlar, kazanlar ve inertgaz 
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jeneratörleriele alındı (IMO, 2017c). ECA'lar için SOx ve PM limitleri 1 Ocak 2015'ten itibaren % 

0,10'a düşürüldü (IMO, 2017b). Revize edilmiş MARPOL Ek VI, 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli 

olmak üzere küresel sülfür üst sınırını %3,5'ten %0,5'e düşürmeyi amaçlamaktadır (IMO, 2017b). 

Deniz dizel motorlarından kaynaklanan NOx emisyonlarının farklı önlemlerle azaltılması, araçta yaşa 

ve maksimum çalışma hızlarına da bağlıdır [7].  
 

Seviye I kontrolu 2005 yılında yürürlüğe girmiştir ve 1 Ocak 2000'de veya daha sonra inşa edilen 

gemilerde >130kW motorlar için geçerlidir. Daha sert emisyon hedefleri nedeniyle, Seviye II ve Seviye 

III tanıtıldı. Seviye II kontrolleri, 1 Ocak 2011 tarihinden sonra inşa edilen gemiler için geçerlidir. 

Şirketler, motor tasarım değişiklikleri ve kalibrasyonları yoluyla Seviye I ve II kontrollerini 

karşılayabilir. NOx emisyon sınırları, motor hızına bağlı olarak 1,9 ila 3,4 g/kWh arasında değişir. 

Seviye III, eğlence amaçlı kullanım için tasarlanmış <500 gros tonajlı, > 24 m uzunluğunda 1 Ocak 

2021'den önce inşa edilen gemiler hariç, ECA'larda çalışan, 1 Ocak 2016 'da veya daha sonra inşa 

edilen gemilere monte edilen motorlar için geçerlidir (IMO, 2017b). MARPOL Ek VI ayrıca gemide 

yakılmayı ve tankerlerden kaynaklanan VOC emisyonlarını da düzenlemektedir. 

 

MARPOL Ek VI, 2011 yılında enerji verimliliği ve sera gazlarının azaltılması için ‘’enerji verimliliği 

tasarım endeksi’’ (EEDI) ve ‘’gemi enerji verimliliği yönetim planı’’ (SEEMP) (IMO, 2017d) dahil 

olmak üzere iki zorunlu mekanizma getirmiştir [8].  

 

Bu düzenlemeler, deniz taşımacılığından kaynaklanan CO2 emisyonlarının azaltılmasını sağlamak için 

uygulandı ve böylelikle sektörün iklim değişikliği üzerindeki etkisini sınırladı. Deniz taşımacılığından 

kaynaklanan emisyonları düzenlemek ve azaltmak için farklı küresel yetki alanları giderek daha fazla 

adımlar atıyor. Avrupa Birliği (AB), büyük gemilerin yıllık emisyonlarını rapor etmeleri gereken kendi 

emisyon hedeflerini ve 2050 yılına kadar 2005 seviyelerinde % 40 azalma olacağını açıkladı (Avrupa 

Birliği, 2017). Sera gazı emisyonlarını azaltmak için halihazırda küresel pazara dayalı bir plan 

bulunmamaktadır. 

 

4. Deniz Taşımacılığında Maliyetler ve Dışsal Maliyet Kavramı 

 

Deniz taşımacılığında genel olarak toplam maliyet iki ana gruba ayrılır; Sabit maliyetler, değişken 

maliyetler [9]. 

 

Sabit maliyetler; Sermaye ve finansman giderleri, personel gideri, sigorta gideri, bakım-onarım gideri, 

günlük faaliyet giderinden, 

 

Değişken Maliyetler; Yakıt gideri, elleçleme gideri, liman ücreti, ekstra mürettebat giderinden oluşur. 

 

Ulaştırma işletmelerinden biri olan denizyolu işletmelerinde ortaya çıkan maliyetler farklı açılardan da 

sınıflandırılabilmektedir. İlk sınıflandırmaya göre maliyetler; direkt, endirekt ve genel yönetim 

maliyetleri olarak ifade edilmektedir [10]. Seferlere doğrudan yüklenebilen yakıt, gemi personeli, 

yükleme boşaltma, liman maliyetleri vb. maliyetler direkt maliyetler olarak belirtilmektedir. Gemilerin 

sorunsuz bir şekilde çalışmasına yardımcı olmak amacı ile ortaya çıkan ve önceden belirlenen dağıtım 

anahtarları kullanılarak sefer maliyetlerine yüklenebilen amortisman, bakım onarım, sigorta maliyetleri 

vb. maliyetler endirekt maliyetler olarak ifade edilmektedir.  

 

Genel yönetim maliyetleri ise, işletmelerde yapılan yönetim, denetleme ve büro hizmetleri sonucunda 

ortaya çıkan ve işletmenin tamamı için fayda elde edilen maliyetler olarak belirtilmektedir. Bu 
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sınıflandırmanın yanı sıra oluşan maliyetler; yasal işlem açısından, temel ve ek maliyet; doğal nitelik 

açısından, hammadde, işçilik ve diğer maliyetler; faaliyet hacmi açısından ise değişken ve sabit maliyet 

olarak sınıflandırılmaktadır [11]. 

 

Günümüzde taşıtların çevreye olan olumsuz etkilerinin de bir maliyeti vardır. Gerek bu etkileri enaza 

indirmek için yapılan harcamaların maliyeti, gerekse önlem alınmadığı durumda doğan zararların 

maliyeti çevresel maliyet/dışsal maliyet/dolaylı maliyet gibi başlıklarda ele alınır. Ancak hala toplam 

maliyet değerlendirmelerinde bu tür maliyetlere yeterince önem verilmemektedir. Çalışmada sıralanan 

hava kirliliği ve sera gazlarını azaltma çabaları için ayrılan kaynaklar bu gruba girmektedir. 

 

     Ülkemizde ulaştırma yatırımlarına karar verilirken çevresel etkiler ve bunlardan kaynaklanan dışsal 

maliyetler dikkate alınmamaktadır. 17 Avrupa Ülkesi (Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, 

Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Luxemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, 

İsviçre, B. Britanya) için birim işe (1000 yolcu-km veya 1000 ton-km)ye düşen çevresel etki değerleri 

ve bunların dışsal maliyetleri belirlenmiştir. Gürültü, hava kirliliği, kazalar, iklim değişimi, olmak 

üzere 4 çevresel etkinin maliyeti kişi başı milli gelirin %3-10.3’üne karşılık gelmektedir. Bu ülkelerin 

dışsal maliyet ortalaması ise kişi başı milli gelirin % 4.6’ sı olmaktaydı. Buna tıkanıklık maliyeti, 

doğanın zarar görmesi gibi maliyetler eklendiğinde bu ortalama değer artarak milli gelirin % 7.3’üne 

ulaşmıştır. Oysa ülkemizde ulaştırma türleri için dışsal maliyet katsayıları henüz belirlenmemiştir.  

 

    Ülkemizde ulaştırma türlerinin dışsal maliyet açısından değerlendirmesi yapılırken dikkate alınmak 

üzere, birim işe düşen dışsal maliyetleri belirleyen geniş kapsamlı bir  çalışmanın yapılmasında yarar 

vardır. Burada hava kirliliği maliyeti, gürültü kirliliği maliyeti, kazaların dışsal maliyeti ve iklim 

değişim maliyetinin yanısıra tıkanıklık maliyeti, arazi tüketim maliyeti gibi bileşenler de dikkate 

alınabilir. Her bir ulaşım türü için bu değerler ayrı ayrı, fakat benzer yollarla belirlenebilir. Ulaşım 

türlerinin hava kirliliği ve iklim değişimi dışsal maliyetlerini belirleme kapsamında izlenecek aşamalar 

şu şekilde sıralanabilir: 

 

Hava kirliliğinin dışsal maliyetinin belirlenmesi 

 

• Ulaştırma nedeniyle meydana gelen zararlı emisyonların miktarı hesaplanıp, bunlar CO’e 

dönüştürülür, 

• Emisyonlar nedeniyle insan, bitki, hayvan ve yapılarda oluşan zararların bedeli belirlenir, 

• Ulaştırmada benzin, dizel yakıt ve elektrik kullanımı sonucu oluşan toplam zarar maliyeti 

hesaplanır, 

• Hava kirliliğinden doğan toplam maliyet ile tüketilen yakıt miktarları arasında ilişki kurularak 

(kg) yakıt başına düşen maliyet saptanır. 

 

iklim değişiminin dışsal maliyetinin belirlenmesi 

 

• İklim değişimini azaltmak üzere taşıtlar ve trafik üzerinde alınan önlemlerin ve düzenlemelerin 

maliyetleri belirlenir, 

• İklim değişimini azaltmak üzere vergilendirme uygulanan ülkelerde buna ilişkin maliyet 

belirlenir, 

• Bu iki maliyetin ortalamasından iklim değişimini azaltma stratejilerinin maliyeti belirlenmiş 

olur. 

• İklim değişiminin neden olduğu zararların maliyeti azaltma stratejilerinin maliyetine eklenerek, 

toplam dışsal maliyet belirlenir. 
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4.1. Dışsal Maliyet ve Belirlenmesi 

 

Ulaştırmanın dışsal maliyetleri, kullanıcılar tarafından oluşturulmalarına karşın kullanmakta oldukları 

hizmetlerin ücretinin içinde doğrudan yer almayan maliyetlerdir. Toplumun genelini etkileyen bu 

maliyetlerin kaynakları; kazalar, hava kirliliği, iklim değişikliği, gürültü ve tıkanıklık olarak 

gösterilirken, bunlara ek olarak sunulan birtakım diğer dışsal maliyetler de bulunmaktadır. Tüm ulaşım 

türlerinde dışsal maliyetin tanımı ve belirlenmesi benzerlik arz etmektedir. Deniz ulaşımında iklim 

değişiminin dışsal maliyetlerin belirlenmesi için izlenen yol ve diğer türlerlerle mukayesesine yer 

verilmektedir. Diğerleri için izlenen yol da burada verilene benzerdir.  

 

İklim Değişikliği Dışsal Maliyet Belirleme Yöntemi 

 
Şekil 3. İklim değişimi için dışsal maliyet belirleme adımları [12]. 

 

Sözü geçen dışsal maliyete ek olarak göz önüne alınan diğer dışsal maliyetler; kazalar, gürültü ve hava 

kirliliğinden oluşan dışsal maliyetlerdir. Toplam maliyet değerlendirmesinde ve yatırımlara karar 

verilmesinde bunlara da önem vermek gerekir. 

 

Çizelge1’de ulaştırmanın çevresel etkilerinin birim işe düşen dışsal maliyet değerleri verilmektedir. 

Çizelge incelendiğinde denizyolu/suyolu taşımacılığının bazı etkiler açısından şanslı durumda olduğu 

görülmektedir. 

SONUÇLAR

yolcu-km ve ton-km cinsinden türlere göre ortalama maliyet

HESAPLAMA
Sera gazı emisyonlarının 

küresel ısınma 
üzerindeki etkilerine 

dair varsayımlar

Tüm sera gazı 
emisyonlarının CO2

eşleniği

İklim değişikliği 
kaynaklı toplam dışsal 

maliyetler

GİRDİLER

Taşıt türlerine göre emisyon 
bileşenleri

Maliyetin CO2 eşleniği
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Çizelge 1. Taşıma türü ve maliyet kategorisine göre ortalama dışsal maliyetler[12] 

 
Denizyolu taşımacılığının toplamda iklim değişimi ve hava kirliliğinin dışsal maliyeti önemli 

seviyelerde olsa da, birim işe düşen değer açısından diğer türlere göre uygun seviyede olduğu 

söylenebilir. 

 

5. Sonuçlar  

 

Deniz taşımacılığının payı giderek artmakta ve buna bağlı olarak çevreye olumsuz etkileri de 

büyümektedir. Çevre üzerindeki etkilerini önlemek ve denizcilik sektörünü sürdürülebilirliğe 

yönlendirmek için ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde temel bir yönetim çözümü olarak 

düzenlemeler ve yaptırımlar uygulanmaya çalışılmaktadır. IMOnun düzenlemeleri uluslararası alanda 

potansiyel bir rol oynamıştır. Teknolojik çözümlerin yokluğunda, düzenlemeler ve yaptırım 

mekanizmaları denizcilik endüstrisini yasalara, yönergelere ve standartlara uymaya zorlamak uygun 

görülmeyebilir. Denizcilik endüstrisi temiz teknolojide bir lider olabilmek için çalışmalarını sürdürmek 

zorundadır. Fakat tüm çalışmaların ve uygulanan teknolojik yöntemlerin de bir maddi karşılığı yani 

bedeli söz konusudur.  

 

Gerekse oluşan çevresel etkilerin ve gerekse azaltma çalışmalarının bir maliyeti olacaktır, bu maliyet 

dışsal maliyet/çevresel maliyet gibi isimlerle tanımlanır. Çalışmada hava kirliliği ve iklim değişiminin 

dışsal maliyeti, bu maliyetlerin belirlenme adımları ve denizyolunun bu maliyetler açısından diğer 

türlerle karşılaştırılması verilmiştir. Ancak günümüzde yapılan maliyet değerlendirmelerinde, toplam 

maliyete bu maliyetin dahil edilmesi hala tartışmalı bir konudur. Ulaştırmada dışsal maliyetleri de 

değerlendirmelerde dikkate almak artk gerekli olmaktadır. 
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Abstract  

Parallel to the rapidly increasing transportation opportunities and transportation demand worldwide in recent 

years; deaths, injuries and financial losses due to traffic accidents are quickly increasing day by day, thus, 
leading researchers to take some measures to solve the problem. One of these measures is the barrier, which is 

expressed as a passive roadside safety system. Various roadside barrier types consist of steel, concrete, wood 

and hybrid materials. Although they are positioned parallel to the highway, fixed bollard type barriers, which 
allow crossing to the opposite side of the road, especially in areas such as pedestrian roads, are included in the 

literature, still when the systems used in our country are examined, it is seen that there is no standardization. 

Therefore, in this study, it is aimed to determine a general strategy as the first step of the studies for the 

performance evaluation and design optimization of a fixed bollard by performing pendulum impact tests that 
are in line with BSI PAS 68:2013 and PAS 69:2013 standards. As a result, it aims to draw attention to the 

protection of risky areas (above-ground facilities of infrastructure utility, children's playgrounds, school zones, 

sidewalks, petrol stations, etc.) located on the sides of highways and to standardization studies in this sense. 
Hence, it aims to reduce the loss of life and property due to traffic accidents in these aforementioned risky areas 

and prevent accidents, such as explosions, fires, etc., that may occur, especially in above-ground facilities of 

petrol stations and infrastructure lines. In addition, it is aimed not to interrupt the infrastructure services while 
the damage caused by the accident is being repaired. 

Keywords: 

Fixed bollard, Vehicle safety barrier, Pendulum, PAS 68, Road safety, Roadside safety 

Özet  

Son yıllarda tüm dünyada hızla artan ulaşım imkanları ve ulaşım talebine paralel olarak trafik kazlarına bağlı 
ölüm, yaralanma ve maddi kayıplar da her geçen gün hızla artmakta ve araştırmacıları sorunun çözümüne 

yönelik birtakım önlemler almaya yöneltmektedir. Bu önlemlerden biri de pasif karayolu güvenlik sistemi 

olarak ifade edilen otokorkuluklardır. Çelik, beton, ahşap ve hibrit malzemelerden oluşan muhtelif otokorkuluk 
türleri bulunmaktadır. Karayoluna paralel olarak konumlandırılmalarına rağmen özellikle yaya yolları gibi 

alanlarda yolun karşı tarafına geçmeye olanak sağlayan türdeki sabit mantar tipi otokorkuluklar literatürde yer 

almasına karşın ülkemizde kullanılan sistemler incelendiğinde herhangi bir standardizasyonun bulunmadığı 

görülmektedir. Bu çalışma ile sabit mantar tipi bir otokorkuluğun BSI PAS 68:2013 ve PAS 69:2013 standartları 
doğrultusunda pandül çarpma testleri gerçekleştirilerek, performansının değerlendirilmesi ve tasarım 

optimizasyonlarının yapılmasına yönelik çalışmaların ilk adımı olarak genel bir strateji belirlenmesi 
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amaçlanmaktadır. Sonuç olarak karayolları kenarlarında yer alan riskli alanların (altyapı tesislerine ait yer üstü 
sabit tesisler, çocuk oyun alanları, okul bölgeleri, kaldırımlar, akaryakıt tesisleri vb.) korunmasına ve bu 

anlamdaki standartlaşma çalışmalarına dikkat çekilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu riskli alanlarda trafik 

kazalarına bağlı olarak ortaya çıkan can ve mal kayıplarının azaltılması, kaza sebebiyle özellikle akaryakıt 
istasyonları ve altyapı hatlarına ait yer üstü tesislerde yaşanabilecek patlama, yangın vb. sorunların önlenmesi 

hedeflenmektedir. Ayrıca kazanın sebep olacağı hasarın giderilmesi esnasında altyapı hizmetlerinin 

aksamaması amaçlanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: 

Sabit mantar otokorkuluk, Taşıt güvenlik bariyeri, Pandül, PAS 68, PAS 69, Karayolu güvenliği, Yol kenarı 

güvenliği 
 

 

1. Introduction 

 

The history of transportation is as old as the history of humanity. The transport of humans and objects 

from one place to another is a phenomenon that started with the invention of the wheel and showed 

continuous improvement. Marine transportation became widespread with the discovery of the 

buoyancy of the water, railways with the production of steam-powered locomotives, road 

transportation with the development of engines working with oil derivatives, and air transportation 

with the invention of air vehicles. However, while every new technology is making life easier, it also 

causes some problems to arise. 

 

It is known that deaths caused by traffic accidents are increasing parallelly with increasing 

transportation mobility worldwide in recent years. When statistical data are examined, fatalities and 

injuries caused by traffic accidents, especially on highways, are noteworthy. According to the 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) data, more than 7 million deaths 

occurred in approximately 5 million traffic accidents worldwide in 2017 [1]. According to World 

Health Organization (WHO) statistics, highway traffic accidents cause about 1.35 million deaths 

worldwide each year and cause 20 to 50 million non-fatal injuries [2]. The World Bank reported that 

18 out of every 100 people died in traffic accidents in 2016 [3]. 

 

When the causes of traffic accidents are examined, it is stated that 34% of the accidents are caused by 

highways [4]. Due to geometric design errors, pavement deformations, incorrect placement of traffic 

signs, etc., the vehicle leaves the road platform and collides with objects on the roadside (pedestrian, 

tree, lighting pole, above-ground assets of infrastructure facilities, signs, retaining wall, building, 

soil/rock slope, etc.). About 40% of road deaths in Australia are caused by vehicles leaving the road 

[5]. This rate is 18% in Norway, 36% in the UK and 30% in the USA [6]. Roadside safety is one of the 

critical components of highway safety systems because of the significant and high-intensity crash [7]. 

Sax et al. stated that in the state of Iowa between 2004 and 2006, fatal accidents caused by hitting fixed 

objects on the roadside accounted for 15% of all urban accidents [8]. Statistics reveal the necessity of 

taking additional measures for pedestrians who are particularly vulnerable due to vehicles leaving the 

road platform for any reason (on the sidewalks, children's playgrounds, school areas) and the risky 

regions that need to be protected (petrol stations, fixed above ground facilities belonging to 

infrastructure lines). 
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Many studies in the literature describe children's playgrounds and school districts as the riskiest areas 

in terms of traffic safety, and they tried to put forward the necessary precautions that need to be taken 

in these areas [9]. Children compose 29% of Turkey's population. While 51,850 children were injured 

in traffic accidents in 2014, 391 children lost their lives (TÜİK, 2016). [10] stated in their study that 

11.5% of the parents found it disturbing that the playgrounds were close to the areas with traffic flow. 

Children encounter accidents at a rate of 15% - 24% on their way to and from school on foot [11]. 

 

Areas with pedestrian roads are also another risky area in terms of accidents. When the traffic accidents 

that resulted in death are examined, 69% of the passengers in the vehicle, 14% of the pedestrians, 15% 

of the motorcycle drivers and 2% of the cyclists lost their lives [12]. In a study conducted in Australia 

in 2009 [13], it was stated that traffic accidents resulting in a crash with pedestrians accounted for 16-

18% of all accidents, and the groups at high risk were listed as children and the elderly, respectively. 

Pedestrian traffic is heavy on urban roads and the roadsides, and it is essential to provide pedestrian 

transportation by the standards. Therefore, it is vital to establish the assets to be placed on the 

pavements or sidewalks not to affect pedestrian traffic and safety (Yayla, 2011). 

 

A similar situation is also valid for the petrol stations located on the sides of the highway. There are 

occupational safety instructions to take precautions, especially in the parts where the petrol station 

pumps are located. Regarding the subject, although there is a TS 12820 " Petrol Filling Station- Safety 

Requirements" standard in our country, no measures are recommended to restrict the crash of vehicles 

with petrol station pumps [14]. 

 

In addition to the accident caused by the crash of vehicles leaving the road with the above-ground 

facilities (panels) of urban infrastructure lines such as electricity and natural gas, which are located on 

the sides of the highway, cause undesired consequences such as fire, explosion, etc. and this is another 

problematic area that awaits a solution in the literature. As a result of the crash of different types of 

vehicles to the above-ground infrastructure facilities located on the urban roadsides; 

 

▪ Loss of life and property, 

▪ Dissemination of natural gas or drinking water/wastewater to the environment, 

▪ Loss of job/time and increase in operating costs, 

▪ As a result of the interruption of the supply (natural gas, electricity, water, etc.) provided by the 

infrastructure service in the region, undesirable situations arise, such as the end-user being 

victimized [15]. 

 

According to the AASHTO Roadside Design Guide, it is stated that hazardous facilities on the roadside 

should be removed. In situations where this is not possible, these facilities should be placed away from 

the vehicle traffic, and if this is not possible, the facility should be protected with barriers (AASHTO, 

2011). In the final declaration of the 11th Transport Council of Turkey, the necessity of planning and 

implementing new lines in pipeline transportation, taking into consideration the increasing energy 

demand in Turkey, and also the necessity of taking regional measures to prevent accidents that may 

occur in natural gas facilities were expressed (TC Transport, Marine Affairs and Communications. 
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Ministry, 2013). It is obvious that precautions should be taken for this type of fixed facilities that are 

exposed to the effects of vehicles and pose a danger on the edges of streets and streets with different 

geometric features and design speeds in the city. In Figure 1, examples of accidents resulting in a crash 

with a roadside natural gas facility, a gas station, and an electric pole on the sidewalk are given [15]–

[18] 

  

 

 
Figure 1. Traffic accidents resulting in crashes in risky areas 

 

Barriers are passive safety structures that keep vehicles that go off the road for any reason on the 

highway platform safely, minimizing accident-related death, injury and property damage. Steel, 

concrete, wood, hybrid etc., types of barriers exist. However, when they are not properly designed and 

placed in suitable locations, sometimes the barriers themselves can cause an accident or increase the 

severity of the accident [19]. 

 

Fixed bollards can be used as a secure barrier line against vehicle entry where traditional roadside 

safety barriers are not suitable, and when it is desired to protect pedestrians, roadside cafe restaurant 

service areas, people waiting at bus stops and tram stops, etc. Fixed barriers provide a thinner line of 

protection than traditional bulky roadside barriers and allow pedestrians to cross the guard line easily 

[15]. 

 

Figure 2 shows a conventional steel barrier placed to protect pedestrians and cyclists. Although the 

barrier is installed to protect pedestrians and cyclists, sharp edges pose a potential threat to both 

pedestrians and cyclists. In addition, the part, which is placed as a cushion against vehicle impact and 

seen in yellow in the figure, is a hazardous addition, especially for bicycle and motorcycle drivers. 
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 Figure 2.  A steel barrier application which involves various risks  

 

Alternatively, flat or round barriers (fixed bollards) can be recommended to reduce the danger of 

tripping or collision for pedestrians and cyclists, as seen in Figure 3 [15]. 

 

 

 

Figure 3.  Recommended barrier application  

 

Fixed bollards are one of the safest barrier types for the protection of people by protecting the 

dangerous roadside facility against vehicle crashes. The most important reason for this system to be 

preferred in the city is to prevent people from being harmed from impacts, which can damage the 

facility and cause explosions and fires. At the same time, it allows pedestrians to move freely on the 

side of the road and the pavements (Figure 4). The most crucial point here is that, together with the 

barrier design, the basic system of this barrier has the carrying capacity to absorb the incoming energy. 
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Figure 4. Concrete-based fixed bollard application 

 

In this study, the performance of the fixed bollard used to protect risky areas (children's playgrounds, 

school zones, pavements, gas stations, above-ground assets of infrastructure lines) located on the sides 

of the highways was determined by BSI PAS 68:2013 and PAS 69:2013 standards. Furthermore, this 

study aims to determine a general strategy and evaluate the pendulum crash test setup as the first step 

of the studies on the implementation of optimization studies by evaluating the results obtained using 

the pendulum crash test system in line with the results. 

 

With the development of the aforementioned fixed bollard, it is aimed to transform the above-

mentioned risky areas into safe areas that will not be affected by possible traffic accidents. In addition 

to minimizing the loss of life and property, it is aimed to eliminate the dangerous consequences such 

as fire and explosion that may occur due to impact, especially in the above-ground assets of gas stations 

and infrastructure facilities, and to eliminate the problem of disruption of services such as electricity, 

natural gas, etc. that may be experienced in this process. It is considered that the results obtained from 

future studies on the subject will also contribute to the standardization efforts. 

 

 

2. Material and Method 

 

2.1. Fixed bollard to be used in experimental studies  

 

The fixed bollard system to be used in experimental crash is manufactured from ST44 seamless, hot-

rolled, 1.500 mm long, one-piece, 152.4 mm diameter and 8 mm wall thickness steel pipe, whose 

material is mechanical strength analysis has been made. 750 mm of the steel pipe will remain above 

ground and 750 mm below ground. This section of 750 mm under the ground will be included in the 

foundation concrete of C 20/25 (Figure 5). 
 

 

191



 

 
 

The 3rd International Symposium of Engineering Applications on 

Civil Engineering and Earth Sciences 2021 (IEACES2021) 
 

September 22-24, 2021 Karabük/Turkey 

 
Figure 5. Fixed bollard system details  

 

2.2 Performance Criteria 
 

Test methods such as BSI PAS 68 and ISO IWA 14-1 and vehicle crash test criteria have been 

determined by standards. They have been created for testing vehicle safety barriers (VSB) designed to 

protect critical national infrastructure and superstructures against vehicles that may pose terrorist 

threats [19]. These standards are internationally valid specifications created to evaluate the 

performance of the impact safety barrier and its foundation. 

 

PAS 68 has been prepared to determine the level of crash resistance in vehicle safety barrier (VSB) 

systems. It is used to classify the performance of vehicle safety barriers and the foundations on which 

they are anchored after a crash. There are many vehicle safety barrier systems that are currently in use 

and developed in different functions and forms, and their performances need to be compared. This 

specification defines crash test methods, tolerances, and class and vehicle performance criteria of test 

vehicles. 

 

PAS 68 specifies two test methods for the performance classification of vehicle safety barrier systems; 

  

a) The vehicle impact method;  

b) The design method involving the use of finite element analysis. 

 

The vehicle used for the test should represent vehicles in existing traffic with unmodified chassis, load-

carrying capability and front structure. The mass of the test vehicle, excluding the balancing mass, 

includes the manufacturer's standard equipment, the engine oil, coolant and the minimum amount of 

fuel contained in the vehicle. The impact velocity of the test vehicle should be measured along the 

approach path at a distance of 8.00 meters or less from the point of impact. As can be seen in Table 1, 

the performance classification of vehicle safety barriers within the scope of the vehicle crash test is 

expressed in terms of a seven-section category. 
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Table 1. Vehicle impact test, Performance classification – [20], [21].  

 

 
 

2.3. Experimental Crash System (Pendulum Crash System) 
 
It is stated that full-scale crash tests should be carried out in various standards to demonstrate the 

performance of the barriers. However, the high costs and time losses that will arise from repeated tests 

have forced researchers to develop substitute test methods. In this sense, the pendulum system has been 

one of the methods frequently used in the literature [22]–[31]. 

 

A pendulum system, the details of which can be seen in Figure 6, has been developed to demonstrate 

the performance of the fixed bollard as expressed in the relevant standards. A pendulum crash system 

generally consists of a carrier frame, a pendulum and chains connecting it to the rigid frame. The 

pendulum will be lifted to a certain height and released into free fall so that the same energy can be 

applied by hitting the barrier at the same speed each time. 
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Figure 6. The details of pendulum crash concept 

 
The total energy of the pendulum in its position 1 is calculated according to the potential energy 

equation in Equation 1. At this point, where the potential energy is maximum, there is no kinetic energy. 

 

𝐸𝑝 = 𝑚. 𝑔. ℎ 

 

Where; 

 

Ep : Total potential energy (J) 

m : Weight of the pendulum mass  (kg) 

g : Gravitational acceleration  (m/s2) 

h : Height of the pendulum mass (m) 

 

The total energy of the pendulum at position 2 at the moment it descends is calculated according to the 

kinetic energy equation in Equation 2. The potential energy at the moment of impact is zero. All the 

potential energy available was converted to kinetic energy (air friction omitted). 

 

𝐸𝑘 =  
1

2
 . 𝑚 . 𝑉2 

 

Where; 

 

Ek : Total kinetic energy (J) 

m : Weight of the pendulum mass  (kg) 

V : The speed of the pendulum when it impacts the barrier (m/s) 

 

(1) 

(2) 
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According to the law of conservation of energy, the total potential energy just before the pendulum 

falls to the bottom. Then, it crashes with the barrier is wholly transformed into kinetic energy. 

Therefore, the potential energy of the pendulum in Figure 6 at position 1 and its kinetic energy at 

position 2 will be equal. Calculation of the speed of the pendulum at the moment of impact the barrier 

can be found in Equation 3. 

 

∑ 𝐸𝑝 =  ∑ 𝐸𝑘 

 

Using the equation in Equation 3, the speed of the pendulum at the time of impact the barrier can be 

calculated. 

 

If; 

 

𝑚 . 𝑔 . ℎ =  
1

2
 . 𝑚 . 𝑉2          

 

𝑉 =  √2. 𝑔. ℎ     is found as. 
 
 
Photographs of the crash pendulum experimental setup are presented in Figure 7. The fixed bollard in 

question will be placed in a concrete base with a diameter of 56 cm and a depth of 85 cm and will be 

buried in the ground. The pendulum rammer weighing 1,500 kg will be lifted to a height of 1.73 m and 

loaded with 25,500 joules of energy, and it will be released into free fall from this height and hit the 

bollard. 
 

 

Figure 7. Experimental Pendulum Crash System 
 

In the relevant standards, it is stated that photogrammetric measurements are required to clearly define 

the behavior of the vehicle and the barrier during and after the crash. In addition, it is recommended to 

use reference scales for a healthy evaluation of the data obtained from camera images. In this direction, 

it is planned to install two 720 pixel and 240 fps high-resolution cameras (Casio Exilim Pro EX-F1 and 

GoPro Hero 5), one horizontally and the other to take measurements from the top, to be used in the 

pendulum experiment system (Figure 8). 

(3) 

(4) 
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Figure 8. Pendulum Crash System Vector Illustrations 

 

In addition, it is planned to use an accelerometer with high shock resistance to detect the acceleration 

during the crash event and at the time of impact. 

 

The necessary crash tests of the fixed bollard, whose details are given in Figure 5, will be performed 

using a pendulum system as 3 successful tests, and the results (deformation values obtained from the 

photographs, on-site measurement penetration values, deceleration accelerations obtained from the 

accelerometer) will be evaluated in the light of the relevant standards and optimization studies will be 

carried out.  

 

3. Conclusion 

 

Statistics reveal the necessity of taking additional measures for pedestrians who are especially 

vulnerable due to vehicles leaving the road platform for any reason (on the sidewalks, playgrounds, 

school areas) and risky areas that need to be protected (Petrol stations, above-ground facilities of 

infrastructure utility). 

 

Pedestrian traffic is heavy on urban roads and roadsides and it is essential to provide pedestrian 

transportation in accordance with the standards. For this reason, it is necessary to choose designs that 

will not affect pedestrian traffic and safety in the selection of the type of bollard to be placed on the 

sidewalks or sidewalk edges.  

 

In addition to the accident, fire, explosion, and further consequences occur due to the crash of the 

above-ground facilities (district regulators, panels and cabinets) of urban infrastructure lines such as 

electricity and natural gas, located on the sides of the highway, by the vehicles leaving the road. This 

situation is one of the problematic areas that await solutions, especially in developing countries. 

Therefore, it is necessary to determine the protection levels and take prevention according to the 

geometric characteristics of the roadside where the area to be protected is located and the situation of 

being affected by the composition of the vehicles. 
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