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ÖZET 
 

Türkiye'de üretilen ve uygulanan SDÇ-32.5, PÇ-42.5, ve PKÇ/B-42.5r türü çimentolar 
kullanılarak, 275 kg/m3 ve 295 kg/m3 çimento dozajlı betonlar, her çimento için aynı 
agregalar ve aynı karışım reçetesi ile yeterli miktarlarda üretilmiş, ve bu betonlardan 
yeterli adetlerde 15 cm'lik küp numuneler alınmıştır. her beton kombinezonunun 
mukavemeti, üçerli küp numuneler, gereken zamanlarda, TSE klas-1 sertifikalı bir beton 
presinde kırılmak suretiyle ölçülmüştür. laboratuar ortamında tutulan, çeşme suyu, 
20.000 ppm'lik sülfat konsantrasyonlu su, ve 30.000 ppm'lik sülfat konsantrasyonlu su 
ile üç farklı kür ortamı hazırlanmıştır. sülfatlı su tanklarının içerikleri, çeşme suyuna 
gerekli miktarlarda % 98 saflıktaki sülfürik asitin ilavesiyle oluşturulmuş, ve bunlar 30-
ar günlük periyotlarda düzenli olarak boşaltılıp yenilenmiştir. Her kombinezondan üçer 
adet küp numune, 3-, 7-, 28-, 60-, ve 120- günlük kür periyotları sonucunda beton 
presinde kırılmıştır. bu deneyler sonucu, çeşme suyu, 20.000ppm'lik sülfat iyonu 
konsantrasyonlu su, ve 30.000 ppm'lik sülfat iyonu konsantrasyonlu su ortamları için 
SDÇ-32.5, PÇ-42.5, ve PKÇ/B-42.5R türü çimentolardan üretilen betonların 3 günden 
120 güne kadar beton basınç mukavemetinin zamana göre değişimi elde edilmiştir. 
ticari simgelerine bakıldığında, mukavemet bazına göre eşit sınıf gibi gözüken bu üç tür 
farklı çimentonun fabrikalarından sağlanan deney raporlarına göre           28-günlük 
rilem-cemburea basınç mukavemetlerinde bariz farklılıklar bulunmaktadır. bu fark, bu 
çalışmadaki şahit betonların 28-günlük mukavemetlerinde de kendini göstermiş, 
mukavemetin zamana göre değişiminde, PKÇ/B-42.5R'lu beton, diğerlerine göre 
aşağıdan başlamıştır. Çalışmanın kapsamı olan 120 günlük süre boyunca, PÇ-42.5 ve 
SDÇ-32.5 betonlarının sülfatlı ortamda mukavemet kaybetme oranları zamana göre 
sabite yakın bir değerde kalmışken,      PKÇ/B-42.5R betonunun mukavemet kaybetme 
oranı zamanla azalmıştır. Dolayısıyla, bu çalışmanın bulgularından, şiddetli sülfatlı 
ortamlarda, PKÇ/B-42.5R betonunu mukavemetinin uzun zamanlarda diğerlerini 
yakalayıp geçeceği yorumu yapılabilir 
. 
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SUMMARY 

 
Concrete batches of sufficient quantities using two different cement dosages of 275 
kg/m3 and    295 kg/m3 with three different portland based cements, SDÇ-32.5, PÇ-
42.5, and PKÇ/B-42.5R, which are commonly used recently in turkey, all with the the 
same aggregates and the same mix recipes were produced, and sufficient number of 
cubic samples of 15 cm dimensions were taken. compressive strengths of all the 
resultant combinations were measured by crushing three samples of each combination 
in a certified compression machine. tap water, water with a sulfate ion concentration of 
20.000 ppm, and water with a sulfate ion concentration of 30.000 ppm were three 
different curing conditions, all kept in laboratory environment close to room 
temperatures. contents of both sulfate concentrations, which were formed by diluting 
98% sulfuric acid in tap water, were regularly renewed at 30-day periods. three concrete 
samples of each combination were crushed after 3-, 7-, 28-, 60-, and 120-day curing 
periods. The compressive strength versus time relationships obtained directly as such 
are presented so as to develop an idea about resistance of these three diffeerent 
cements against sulfate attack. although the brand symbols of the three cements used 
suggested that they were of the same class from the strength aspect, there were 
appreciable differences in rilem-cemburea 28-day strengths of cements as issued by the 
factory reports. These differences showed up in 28-day strengths of reference concretes 
in tap water; but, it was observed that, whereas the percentage loss rates in 
compressive strengths of both the       PÇ-42.5 and SDÇ-32.5 cements in sulfate waters 
remained almost constant with respect to time, the temporal loss rate in compressive 
strength of the pozzolan-blended PKÇ/B-42.5R cement revealed a decreasing trend over 
the study period of from 3 days up to 120 days. this could be interpreted as: in the long 
run, over so many years, the strength of PKÇ/B-42.5R concrete may catch and even 
surpass that of PC-42.5 . 
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1. GİRİŞ 
 
1960'lı yıllarda türk standartları enstitüsünün 
kurulmasından sonra yayınlanmaya 
başlayan ilk türk standardı, bilindiği gibi türk 
bayrağını tanımlayan ts-1'dir. ts-25, yine 
1960'lı yıllarda yayınlanmış olan, tras adlı 
doğal puzolanik malzemenin özelliklerini [1], 
takip eden TS-26 ise "traslı çimento"yu 
tanımlamaktadır [2]. 1970'li yılların 
ortalarından itibaren ülkemizin birçok 
çimento fabrikasında eski TS-19'da KPÇ-
325 sembolü ile belirtilen "katkılı portland 
çimentosu" üretilmeye başlanmıştır [3]. 
ülkemiz coğrafyasının yer yer volkanik 
yapısından dolayı tras doğal puzolanı birçok 
yöremizde mevcuttur. Karabük ve 
iskenderun gibi yerlerde demir çelik üretim 

fabrikalarının mevcudiyeti ile, yüksek fırın 
cürufu; kömür tozu yakan birçok termik  
 
 
 
 
santralin mevcudiyeti ile de uçucu kül atık 
maddeleri endüstriyel puzolan olarak 
ülkemizde bulunmaktadır. 
 
Gelişmiş ülkelerde, özellikle hidrolik 
yapılarda ve çok hacimli beton yapılarda 
1930'lardan beri puzolan-katkılı portland 
çimentosu kullanımı yaygındır. ülkemizde 
ise, puzolan-katkılı portland çimentosuna, 
özellikle de traslı çimentoya [2] karşı negatif 
tavırlar gözlenmiştir. 
 
Bazı büyük şehirlerimizde dahi yapımı geç 
kalmış olan, kentsel ve/veya endüstriyel atık 
su arıtma tesisleri, beton boru kanalizasyon 
sistemleri, henüz tamamlanmamış ve inşası 
devam etmekte olan beton sulama kanalları 
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ve prizleri, bir çok barajın savak aksamları, 
köprü ayakları, liman yapıları gibi su ile 
temaslı yapıların betonları servis ömürleri 
boyunca su ile irtibatlı kalacaklarından, suda 
eriyik halde bulunabilen sülfat iyonunun 
(SO4=) kimyasal tahribatı sonucu, 
kendilerinden beklenen ekonomik ömürlerini 
tamamlayamadan parçalanabilirler. sülfat 
iyonu, bazen toprak tabakalarında da 
bulunmakta, sızan yağmur suları, veya 
seviyesi yüksek olabilen yeraltı suyu ile 
eritilerek, böyle sülfatlı jeolojik tabakalar 
üzerinde yapılmış olan betonarme temel 
yapılarına da sülfat tahribatını 
uygulayabilmektedir.  
 
Bilindiği gibi, so4= iyonu, portland 
çimentosundaki trikalsiyumalüminat'ın (c3a) 
hidratasyonundan oluşan 
kalsiyumalüminathidrat bileşeni ile yaptığı 
kimyasal tepkime sonucu, genleşen jips ve 
yine genleşen candlot tuzu (etringit) 
oluşturarak, betonun, nispeten yavaş 
seyreden bu reaksiyon sonucu zamanla 
parçalanmasına neden olmaktadır [4, 5, 6]. 
jips ve etringit oluşumu sonucu zamanla 
ortaya çıkan genleşme, astm c1012-95a'da 
anlatıldığı gibi, incelenecek çimento ile 
üretilmiş standart prizmalardaki boy 
uzamasının ölçülmesiyle tanımlanabilir [7]. 
daha kısa prizmaların çimentosunun sülfat 
atağına daha iyi direndiği kabul edilir. çoğu 
çalışmada, standart boyutlardaki 
numunelerin, 1 yıl veya daha uzun süre 
sülfatlı ortama maruz kaldıktan sonraki 
basınç ve eğilmede çekme mukavemetleri 
sülfat atağının şiddetini ve incelenen 
çimentonun buna direncini ölçmekte 
belirlenen diğer bir yöntemdir [8, 9, 10].  
 
Astm C-150'nin tanımlamış olduğu beş farklı 
tip portland çimentosundan tip ıı ve tip v, 
sülfata dayanıklı çimentolardır [11]. tip ıı, 
C3A bileşeninin miktarını çimento ağırlığının 
% 8'i ile, tip v'te % 5 ile sınırlayarak, ve 
böylece çimento içinde sülfat iyonu 
tahribatına maruz kalan kısmı azaltarak 
sülfat tahribatına tedbir almaktadır. ts-
10157'de [12] tanımlanan SDÇ-32.5 ise, 
%5'lik C3A sınırlamasıyla astm tip V 
çimentosuna eşdeğer bir portland çimentosu 
tanımlamış olmaktadır. C3A'nın azalması, 
bunun yerinin trikalsiyumsilikat (C3S) ve 
dikalsiyumsilikat (C2S) ile doldurulacağı 
anlamına gelir. C3S ve C2S'nin hidratasyonu 
sonucu oluşan kalsiyumsilikathidrat ise 
mukavemet açısından üstün bir suni kayadır, 
ve dolayısıyla, C3A'sı az olan bir çimento 
mukavemet açısından da gayet iyidir. fakat, 
hammadde hazırlanması ve üretimde 

gerekebilen farklılıklardan dolayı, SDÇ-32.5 
eşdeğerleri normal portland çimentolarından 
daha pahalıdır. SDÇ-32.5 hakkında önemli 
ve şaşırtıcı bir gerçek te şudur: 
sembolündeki -32.5 rakamı, bunun diğer -
32.5 simgeli çimentolara yakın bir basınç 
mukavemeti olacağını ima etse de, bu 
çimento ile, bu çalışma kapsamında ve daha 
önceki çalışmalarda yapılan objektif ve 
dikkatli deneylerde, SDÇ-32.5'un aslında -
42.5, hatta daha bile yüksek bir 28-günlük 
basınç mukavemetine sahip olduğu somut 
bir biçimde gözlenmiştir. ts-10157'ye göre bu 
sülfata dayanıklı çimento için sdç-32.5 
sembolü kullanılsa da, bunun aslında 28-
günlük basınç mukavemeti açısından -42.5 
sınıfı bir çimento oduğu gerçeği göz önünde 
bulundurulmalıdır. 
 
SDÇ-32.5, sülfat iyonu tahribatını, tahribatın 
yapıldığı C3A miktarını düşürerek 
azaltmakta, hatta durdurmaktadır. puzolan-
katkılı portland çimentoları ise sülfat iyonu 
tahribatını aşağıda özetlenen biçimde dolaylı 
olarak azaltmaktadır. adında, tras kelimesi 
bulunmayan, toplamı çimento ağırlığının     
% 35'ini geçmeyecek miktarda, doğal ve 
endüstriyel bütün puzolanları katkı olarak 
kabul ettiğinden dolayı, TS-12143'te 
tanımlanan, PKÇ/B 32.5R ve PKÇ/B 42.5R 
(PKÇ/B 52.5R de var) sembolü ile gösterilen 
"portland kompoze çimento" [13] son yıllarda 
ülkemizde birçok çimento fabrikasında 
yaygınlıkla üretilen bir çimento olmuştur.  
 
2. BETONDA SÜLFAT TAHRİBATI 
 
Doğal veya endüstriyel bir puzolan içindeki 
SİO2 , AL2O3 , FE2O3 oksitlerinden miktarca 
en çok bulunanı olan SİO2 , C3S ve C2S'nin 
hidratasyonu sonucu bir yan ürün olarak 
açığa çıkan serbest sönmüş kireç, Ca(OH)2 , 
ile ve su ile birlikte yavaş seyreden 
reaksiyon sonucu birleşerek, 
kalsiyumsilikathidrat'a dönüşür. bu 
tepkimenin önemli avantajları vardır. 
Öncelikle, suda kolayca eriyerek beton 
içinde boşluk ve gözeneklerin artmasına 
sebep olan Ca(OH)2 , hidrate olmuş çimento 
pastasında mukavemetin önemli bir kısmını 
sağlayan kalsiyumsilikathidrat'a 
dönüşmüştür. Böylece beton, daha az 
gözenekli, daha az boşluklu bir yapıya sahip 
olacak, betonun geçirimsizliği iyileşecek ve 
betona zarar veren iyonların beton içine 
işlemesi azalacaktır. Ayrıca puzolanın 
Ca(OH)2 ve su ile birleşerek 
kalsiyumsilikathidrat oluşturması sonucu, 
hidrate olmuş çimento pastasındaki, sülfat 
iyonuna karşı zayıf olan 
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alüminyumsilikathidrat oranı da azalmış olur. 
Bu özelliklerinden dolayı, puzolan-katkılı 
portland çimentoları ile üretilen betonların 
özellikle su yapılarında kullanımı, yapının 
dayanıklılığını ve servis ömrünü arttıracaktır. 
betonla temas eden su, eritecek ve alıp 
götürecek Ca(OH)2 bulamayacak, beton az 
gözenekli ve az geçirimli olduğundan, 
betonun içine kolayca nüfuz edemeyecektir. 
 
Bir tür puzolanın Ca(OH)2 ile reaksiyona 
girme hızı, puzolanik aktivitesi, başka bir 
türünkinden daha iyi olabilir. bu özellik 
deneylerle belirlenerek, aktivitesi daha iyi 
puzolanların kullanımı tercih edilebilir. 
örneğin, TS-25 madde 2.2.2'de tanımlanan 
"puzolanik aktivite deneyi" bu amaçla 
kullanılabilir [1]. astm C-618'de de benzeri 
bir puzolanik aktivite deneyi 
tanımlanmaktadır [14]. 
 
İlgili güncel standartlarda puzolan-katkılı 
çimentonun inceliğinin 2800 cm2/gr' dan 
büyük olması yeterli görülürken (örneğin: ts-
12139 - TS12144 ), özellikle ilk 3 günlük 
mukavemeti sağlamak amacıyla, puzolanik 
aktivitenin yavaş seyrini, hızlandırılmış ince 
klinker hidratasyonuyla dengelemek 
gayesiyle, günümüzde üretilen çoğu PKÇ/B-
32.5R veya PKÇ/B-42.5R, incelikleri 4000 
cm2/gr civarında olacak kadar ince 
öğütülmektedir. puzolan da bu incelikte 
olduğundan puzolanik reaksiyon da 
hızlanacaktır. aktivitesi düşük bir puzolan, 
portland çimentosunda katkı olarak 
kullanılsa dahi, 4000 cm2/gr civarında bir 
inceliğe sahip olduğundan bu puzolan 
reaksiyona girmeyip, inert dahi kalsa, hidrate 
olan portland çimentosu ile sarılıp, beton 
içindeki kılcal çatlakların kapatılmasına 
yardım edecektir. 
 
Sülfat iyonu tahribatından ayrı olarak, 
herhangi bir asitin suda erimesiyle ortaya 
çıkan H+ iyonunun da genleşmeye yol açıcı 
ve parçalayıcı etkisi bulunmaktadır. asidik 
tahribatın sülfat iyonu etkisinden daha az 
şiddetli olduğu söylenebilir [5, 15, 16]. bu 
durumda, sülfürik asitli bir su, betonda, 
Na2SO4, veya caso4, veya mgso4 gibi bir 
tuzun suda erimesinden daha şiddetli bir 
kimyasal tahribat yapacaktır [16, 17]. bu 
çalışmada, daha önce bu tebliğin birinci 
yazarının rehberliğinde, Na2SO4 ve H2SO4 
eriyiklerinden elde edilmiş 5.000 ppm ve 
10.000 ppm'lik SO4= konsantrasyonlu 
ortamlarda bir sene tutulan betonlar 
üzerinde benzeri bir çalışma yapılmış 
olduğundan [18], daha yüksek SO4= 
konsantrasyonlu (20.000 ppm ve 30.000 

ppm) H2SO4 eriyiğinden elde edilen kür 
ortamlarında betonun dayanıklılığının takip 
edilmesi amaçlanmıştır.  
 
Bu çalışmanın deneysel aşamalarını ve 
bulgularını özetlemeden önce, beton 
konusundaki teknoloji birikiminden 
ülkemizde de yararlanılan american 
concrete ınstitute (ACI)'nın portland 
çimentosu betonunun dayanıklılığı konusu 
ile ilgili 4 adet raporuna atıflar yapılacaktır.  
 
"betonda doğal puzolanların kullanımı" adlı, 
acı 232.1R-94 kodlu uzmanlık raporunun 
önsözünde: ''beton ve harcın mukavemetine 
yaptıkları katkıdan dolayı, portland 
çimentosu icadından çok evvelinden 
puzolanlar sönmüş kireç ile karıştırılarak 
beton imalinde kullanılmıştır. sadece 
mukavemete katkı yapmak amacıyla değil, 
ekonomik oldukları ve taze ve sertleşmiş 
betonun belirli bazı özelliklerine faydalı 
değişiklikler sağladıkları için de, günümüzde 
puzolanlar portland çimentosu ile birlikte 
kullanılmaktadır." denmektedir [19]. acı 
232.TR-94'te ilk doğal puzolanın 
yunanistan'da santorin adasındaki mö 
1500'ler civarında yanardağ patlamasında 
ortaya çıkan volkanik kül olduğu, ve eski 
yunanlıların bu külü mö 600'ler civarında 
sönmüş kireç ile karıştırarak inşaat harcında 
kullanmaya başladıkları belirtilmektedir. 
sonraları romalılar da vezüv yanardağının 
volkanik külleri ile sönmüş kireci birlikte 
bağlayıcı olarak kullanmışlardır. acı 232.TR-
94'te: "sönmüş kireç + puzolan harçlarının 
başarılı performansının bir göstergesi olarak, 
avrupa'nın birçok yerinde roma devrinden 
kalan anıtlar bugün de hala kullanımdadır." 
denmektedir [19]. 
 
ACI 232.TR-94'e göre yunanistan, italya, 
fransa, almanya, türkiye, ispanya, a.b.d., 
rusya, çin, meksika, japonya, ve hindistan, 
doğal puzolan kaynaklarının bulunduğu 
ülkelerdir. rusya ve japonya'da 1930'lardan 
beri doğal puzolanlar portland çimentosu ile 
karıştırılarak kullanılmaktadır, ve çin, 
hindistan, türkiye, brezilya, ve meksika, 
önemli miktarlarda doğal puzolan katkılı-
çimento kullanılan ülkelerdir (acı, 1994). 
a.b.d.'de ilk puzolanlı portland çimentosu 
1912'de los angeles akedükü inşaatında 
kullanılmıştır. O yıllardan günümüze kadar, 
özellikle su ile irtibatlı yapılarda ve kütleli 
yapılarda puzolan-katkılı portland çimentosu 
a.b.d.'de yaygınlıkla kullanıla gelmiştir [19]. 
 
ACI 232.TR-94, diğer ilgili birçok kaynakta 
belirtildiği gibi, puzolanların portland 
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çimentosu içindeki davranışını şöylece 
özetlemektedir: "bir portland çimentosu ve 
puzolan karışımı reaksiyona girdiği zaman, 
bu reaksiyon, sönmüş kirecin ve alkalilerin, 
puzolanda mevcut         (SİO2 + Al2O3 + 
Fe2O3 ) oksitleri ile asit-baz reaksiyonu 
biçiminde tepkimeye girmesiyle vuku bulur. 
iki olay gerçekleşir: birincisinde, serbest 
sönmüş kireç miktarı zamanla azalır, 
ikincisinde de, portland çimentosunun 
hidratasyonu esnasında ortaya çıkanlara 
benzer biçimde, CSH (kalsiyum-silikat-
hidrat) ve kalsiyum-alümino-silikat 
miktarlarında artış olur." [19].                   ACI 
232.TR-94'deki şekil 1'e göre, 28 gün 
sonunda, katkısız portland çimentosundaki 
ve içinde ağırlıkça %40 oranında doğal 
puzolan içeren katkılı-portland 
çimentosundaki serbest kireç, Ca(OH)2 , 
miktarları % 2 ve % 1 olarak verilmekte, 180 
günde bu oran ilkinde aynı kalırken, 
puzolanlı portland çimentosunda % 0.5 
olmaktadır. aynı raporda takiben: "...çimento 
pastasında gözenek yapısındaki iyileşme 
(azalma) biçiminde fiziksel olarak kendini 
gösteren puzolanik reaksiyon, kimyasal 
dayanıklılık ve mekanik mukavemetteki 
artışın esas nedeni olsa gerektir." 
denmektedir [19]. 
 
ACI 232.TR-94'ün başka bir yerinde: 
"betonda doğal puzolanların portland 
çimentosu ile birlikte kullanımı genelde, 
deniz suyundan, sülfat taşıyan zeminlerdeki 
eriyiklerden, ve doğal asitli sulardan gelen 
tahribata karşı direnci arttırır. Betonun 
sızdırmazlığını azaltmada, erken yaşlarda 
bazı puzolanlar diğerlerinden daha etkilidir. 
fakat, betonun çalışma durumu ne olursa 
olsun, herhangi bir tür puzolan içeren 
betonun ileri yaşlardaki sızdırmazlığı belirgin 
bir biçimde azalmaktadır. Beton boru 
imalinde puzolanlar önemli yararlar 
sağlayabilirler. Uygun oranlarda ayarlanmış 
puzolan içeren karışımlar betonu daha az 
sızdırır yapar, ve boru zayıf asitlere ve 
sülfatlara karşı daha dayanıklı olabilir." 
denmektedir [19]. "normal beton, ağır beton, 
ve kütle beton için karışım oranları 
belirlenmesi standardı" adlı, acı 211.1-91 
kodlu raporun giriş kısmında: "ekonomik 
kazanç sağlamak veya erken hidratasyon 
ısısını azaltmak, ileri yaşlardaki mukavemeti 
arttırmak, alkali-agrega reaksiyonu 
tahribatına veya sülfat tahribatına direnci 
arttırmak, su sızdırmasını azaltmak, ve 
parçalayıcı sıvı çözeltilerin beton içine 
sızmasına direnci arttırmak amaçları için 
portland çimentosuna veya katkılı portland 
çimentosuna, uçucu kül (acı 226.3R), doğal 

puzolanlar, öğütülmüş yüksek fırın cürufu 
(ACI 226.1R), ve silis dumanı gibi maddeler 
belirli oranlarda karıştırılabilir." denmektedir 
[20]. 
 
"Dayanıklı Betonlar Kılavuzu" adlı, acı 
201.2R-77 kodlu raporda: "çalışmalar, bazı 
puzolanlar ve öğütülmüş taneli demir yüksek 
fırın cüruflarının, çimentoya baştan 
karıştırılarak veya sonradan beton karışımı 
esnasında ilave edilerek kullanıldığında, 
sülfata maruz betonun yaşam beklentisini 
önemli ölçüde arttırdığını göstermektedir." 
denmektedir [21]. 
 
"Hidrolik Çimentoların Seçimi ve Kullanımı 
için Kılavuz" adlı, acı 225R-85 kodlu raporda 
betonda sülfat tahribatı hakkında: "Sülfatın, 
zeminlerde, deniz suyunda, yer altı suyunda, 
ve kimyasal işlem atık sularında yaygın 
olarak bulunmasında dolayı, sülfat 
tahribatının özel bir önemi vardır. yüksek 
C3A içerikli portland çimentoları sülfat 
tahribatına hassas oldukları için, sülfatlı 
ortamlarda kullanılacak beton için genellikle 
düşük C3A içerikli çimentolar (tip II ve V 
gerekmektedir)." denmektedir [22]. ACI 
225R-85'teki tablo 6.5'te; suda sülfat iyonu 
(SO4=) konsantrasyonu 150 ppm'e kadar 
"zayıf sülfatlı ortam", 150-1.500 ppm arası 
"orta şiddetli sülfatlı ortam", 1.500-10.000 
ppm arası "şiddetli sülfatlı ortam", ve 10.000 
ppm'in üstü de "çok şiddetli sülfatlı ortam" 
olarak tanımlanmaktadır. Zayıf ortam için 
hiçbir tedbir gerekmezken, orta şiddetli 
ortam için, puzolan-katkılı portland 
çimentoları veya C3A içeriği % 8 ile 
sınırlandırılmış olan tip ıı portland 
çimentosu, şiddetli ortam için ise puzolan 
ilave edilmiş tip ıı veya, C3A içeriği % 5 ile 
sınırlandırılmış olan tip v ( TS-10157'de 
tanımlanan SDÇ-32.5'a benzer), çok şiddetli 
ortam için de puzolan ilave edilmiş tip V 
tavsiye edilmektedir [22]. acı 225R-85'teki 
tablo 6.5, acı 201.2R-77'de tablo 2.2.3 
olarak bulunmaktadır, ve puzolan ilavesi 
hakkındaki öneriler de aynen verilmektedir. 
Her iki tablo birbirinin aynısı olup, su / 
çimento (W/C) oranı, "orta" etkili sülfat 
ortamı için 0.5, "şiddetli" ve "çok şiddetli" 
sülfat ortamı için ise 0.45 ile 
sınırlandırılmıştır[21, 22]. 
 
ACI 201.2r-77'in başka bir yerinde: "Avrupa 
ve güney afrika'daki tecrübeler, tip ı ve tip ııı 
portland çimentolarında öğütülmüş cüruf 
kullanılan betonların deniz suyunda 
mükemmel dayanıklılık gösterdiğini 
belirtmektedir." denmektedir [18]. Bilindiği 
gibi, astm tip I çimento, türkiye'deki PÇ-32.5 
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sınıfı, tip III de, PÇ-42.5 sınıfı çimentolara 
yakındır. ACI 201.2R-77'in başka bir 
yerinde: "Uygun oranlarda öğütülmüş 
yüksek fırın cürufu veya puzolan ilavesi ile 
üretilen betonun permeabilitesi, cüruf veya 
puzolan kullanılmadan üretilen eşdeğer 
mukavemette betonunkinin onda biri hatta 
yüzde biri kadar düşük olabilir." denmektedir 
[21]. 
 
Bilindiği gibi, sülfatlı ortam tanımı, servis 
hayatının büyük bir kısmını, deniz suyu, yer 
altı suyu, veya kanalizasyon suyu gibi sulu 
ortamlar ile irtibatlı olarak geçiren betonlar 
için yapılmakta, ve sülfatlı ortamın şiddeti, 
sulu ortamdaki sülfat iyonu 
konsantrasyonunun, suyun ağırlığına 
yüzdesi, veya toplam su miktarındaki 
"milyonda miktar (ppm)" cinsinden ifade 
edilmesiyle verilmektedir. TS-802'de [25] 
2000 ppm, TS-3440'da [4] 3000 ppm olarak 
belirtilen sülfatlı ortam sınırları, acı 201.2r-77 
ve acı 225R-85'de, 150 ppm - 1.500 ppm 
arası "orta", 1.500 ppm - 10.000 ppm arası 
"şiddetli", 10.000 ppm üstü "çok şiddetli" 
olarak tanımlanmaktadır [21, 22]. Fakat 
dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, 
sülfat iyonu miktarının bu nicel değerinin 
yanı sıra, sülfat iyonunun sülfürik asitten 
veya kalsiyum, sodyum, magnezyum gibi 
tuzların erimesinden kaynaklanmasının da 
betonda sülfat tahribatını etkilediği 
gerçeğidir. İlgili bir çok kaynakta, sülfat 
tahribatının asidik ortamda daha şiddetli 
olacağı belirtilmektedir. Örneğin, acı 201.2R-
77'deki: tablo 2.1'de sülfat tahribatı hızı, 
sülfürik asitli ortamda "hızlı", sülfat tuzlarının 
suda erimesiyle oluşmuş ortamda ise "orta" 
olarak verilmiştir [21]. 
 
Bakharev ve ark. [8], ırassar ve ark. [9], 
sideris ve sava [10], yukarıda ACI 
raporlarında konuyla ilgili önemli kısımları 
özetlenen bilgiler doğrultusunda sonuçlar 
arz eden benzer bazı çalışmalardır. 
 
3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
 
3.1. ÇALIŞMANIN AMACI : 
 
Aynı mukavemet sınıfından, son yıllarda 
ülkemizde kullanılmakta olan, SDÇ-32.5, 
PÇ-42.5, ve PKÇ/B 42.5R çimentoları ile 
üretilen betonların yüksek konsantrasyonlu 
sülfat iyonlu ortamlara dayanıklılığının 
deneysel olarak belirlenmesi bu çalışmanın 
amacı olmuştur. bu çimentolar kullanılarak 
aynı reçeteler ile üretilen betonların 28 
günlük mukavemetlerinin yakın olması 
beklenirken, SDÇ-32.5'lu betonun PÇ-42.5'lu 

betondan daha iyi bir sülfat dayanıklılığının 
olup olmadığı; ve PKÇ/B-42.5R'nin PÇ-42.5 
ve SDÇ-32.5'A göre sülfat iyonu tahribatına 
dayanıklılığının araştırılması hedeflenmiştir. 
 
3.2. MALZEMELERİN TEMİNİ VE 
DENEYLER : 
 
Deneylerde kullanılacak beton, 275 kg/m3 ve 
295 kg/m3 çimento dozajlı, pompalanabilir 
beton olarak seçilmiş, böylece piyasada 
kullanılanlara yakın bir beton hedeflenmiştir. 
çimsa hazır beton tesisi ve erciyes 
üniversitesi laboratuarlarında karşılıklı olarak 
TS-706 ve TS-3526 gibi [23, 24] ilgili türk 
standartlarına uyumlu olarak, elek analizi, 
özgül ağırlık ve su emme kapasitesi 
deneyleri ikişer kez yapılmıştır. TS-706 ve 
TS-802'nin 3.üncü sayfalarında bulunan 
standart granülometri bölgelerinden uygun 
bölgenin ortasına yakın bir yerde tane 
dağılımı veren bir karışık agrega grubu teşkil 
edecek şekilde, dere kumu, kırma kum, 
kırma ince mıcır, ve kırma iri mıcır kendi 
aralarında oranlanmıştır [24, 25]. Tablo 1.'de 
agregaların fiziksel özellikleri verilmektedir. 
Makaleyi uzatmamak amacıyla, bu sektörde 
herkesin bildiği, rutin deneylerin ölçüm ve 
ara bulgu tabloları verilmemiştir. 
 
İki farklı dozaj, üç farklı çimento ile toplam 6 
farklı beton kombinezonu ortaya çıkmıştır. 
Tablo-2'de, kullanılan üç farklı çimentonun 
özellikleri verilmiştir. tablo-2'de, bu 
çalışmada kullanılan çimentolar hakkında 
çarpıcı bazı farklılıklar görülmektedir. 
çalışmada kullanılan SDÇ-32.5 aslında 52.5 
sınıfı olarak kabul edilebilir. TS-12143 ve 
aynı grubun diğer beş standardında verilen 
tablolara göre bu çalışmada kullanılan SDÇ-
32.5, 1997 tarihli bu yeni çimento 
standartlarına göre R olmayan -52.5 
çimentolara eşdeğerdir, ve bu SDÇ-32.5'un 
rilem-cembureau 28-günlük mukavemeti, 
çalışmada kullanılan PKÇ/B-42.5R'nin 28-
günlük mukavemetinden % 25 daha fazladır 
[13]. ayrıca, yine tablo-2'den görülebileceği 
gibi, çalışmada kullanılan PÇ-42.5'un 28 
günlük mukavemeti de PKÇ/B-
42.5R'ninkinden % 11 daha fazladır. 
çalışmada mukavemet bazına göre eşit sınıf 
çimentoların kullanımı amaçlanmış olmasına 
rağmen, piyasadan elde edilebilen bu üç tür 
çimento aslında mukavemet olarak bariz 
farklı durumda olduğu görülmüş ve bu fark, 
çalışmamızdaki deneylerde de kendini 
göstermiştir. inşaat sektöründe ilgili 
uygulamacıların ısrarla akıcı  
beton talep etmesinden dolayı, 
akışkanlaştırıcı katkı ve karışım suyu 
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miktarları, ?20 cm slump verecek kıvamda 
bir taze beton için ayarlanmış, deneylerde 
de aynı reçete kullanılmıştır. tablo-3'de 

deneylerde kullanılan betonların karışım 
reçeteleri verilmektedir.  

 
TABLO1. AGREGA ÖZELLİKLERİ  
 

          0-7 Dere  0-7 Kırma 7-15 Kırma 15-25 Kırma 
    Kumu  Kum  Agrega  Agrega 
Kuru Özgül Ağırlık ( g/cm3) 2,58  2,64  2,63  2,67 
D.K.Y. Özgül Ağırlık ( g/cm3) 2,6  2,66  2,68  2,7 
Su Emme Yüzdesi (%)  1,01  1,57  0,71  0,35 
 
 
 
 
TABLO 2. KULLANILAN ÇİMENTOLARIN ÖZELLİKLERİ  
      

KİMYASAL BİLEŞİM  
BİLEŞEN %   PÇ 42,5 PKÇ/B  42,5 SDÇ 32,5 
ÇÖZÜNMEYEN KALINTI  1,29  6,14  0,3 
SİO2    18,55  18,33  20,46 
AI2O3    5,81  4,79  3,74 
FE2O3    3,09  2,28  4,06 
CAO    64,17  62,18  64,56 
MgO    2,62  2,01  1,67 
SO3    2,94  2,42  2,99 
KIZDIRMA KAYBI   2,61  6,27  1,99 
   

FİZİKSEL ÖZELLİKLER  
ÖZGÜL AĞIRLIK ( g/cm3) 3,08  2,94  3,16 
BLAİNE  ( cm3/gr  )  3450  4020  3774 
   

MEKANİK  ÖZELLİKLER  
BASINÇ DAYANIMI (MPA)    
2 GÜN     22,5  24,9  26,7 
7 GÜN     35,8  38,5  43,1 
28 GÜN    50,7  45,6  57,1 
 
 
 
 
 
TABLO 3. BETON KARIŞIM REÇETELERİ 
 

KARIŞIM 1   KARIŞIM 2 
PÇ 42,5  PKÇ 42,5  SDÇ 32,5 PÇ 42,5  PKÇ 42,5  SDÇ 32,5 
 

0-7  DERE KUMU  500 500 500  490 490 490 
0-7  KIRMA KUM  500 500 500  490 490 490 
7-15 KIRMATAŞ   530 530 530  525 525 525 
15-30 KIRMATAŞ  400 400 400  400 400 400 
ÇİMENTO   275 275 275  295 295 295 
KATKI    2.75 2.75 2.75  2.95 2.95 2.95 
SU    171 171 171  174 174 174 
SU / ÇİMENTO   0.62 0.62 0.62  0.59 0.59 0.59 
 
 
 
her bir deney betonu, 56 dm3 kapasiteli, 
düşey eksenli ve etkin karma yapan bir 
mikser ile karıldığından, ve üç farklı kür 

ortamında tutulan numuneler, 3, 7, 28, 60, 
ve 120 gün sonunda kırıldığından, 2 x 3 x 3 
x 5 = 90 farklı özellik yansıtan 3'erli numune 

 7



grupları elde edecek sayıda deney betonları 
karılmıştır. 
 
Karılan deney betonlardan, güncel, ts-500 
ve ts-11222 [26, 27] gibi ilgili ts'lerde kabul 
edilmiş olan, 15 cm'lik küp numuneler 
alınmıştır. asite dayanıklı tanklara önce 
çeşme suyu, sonra üstüne, stoykometrik 
hesapların belirlediği, 20.000 ppm ve 30.000 
ppm için gereken miktarlarda % 98 saflıkta 
sülfürik asit yavaşça ilave edilmiştir. 
santhanam ve arkadaşlarının [18] belirttiği 
gibi, devam eden kimyasal reaksiyonlar 
sonucu, zamanla SO4= ve H+ iyonu 
konsantrasyonları azalmaktadır. dolayısıyla, 
gerçekçi olmak amacıyla bu çalışmada, her 
iki tankın içindeki asitli su birer aylık 
periyotlarda boşaltılıp yenilenmiştir. üçüncü 
tankta daima çeşme suyu bulunmuş, bunun 
içinde normal kürdeki numuneler 
tutulmuştur. bütün kombinezonların 3'erli 
gruplar halindeki numuneleri, standart ölçüm 
zamanlarında tanktan çıkarılmış, 1 ~ 2 saat 
kadar laboratuar ortamında kaldıktan sonra, 
TSE klas-1 sertifikalı beton presinde TS-
3114'e [281] uygun kırma deneyine tabi 
tutulmuştur. 
 
3.3. DENEYSEL BULGULAR : 
 
Şekil-1'de, 275 kg/m3 ve şekil-2'de 295 
kg/m3 dozajlı, üç farklı çimento ile üretilen 
bütün betonların, çeşme suyu, 20.000 
ppm'lik, ve 30.000 ppm'lik SO4= 
konsantrasyonlu ortamlarda basınç 
mukavemetlerinin zamana göre değişimi 
görülmektedir. şekil-3'de bu üç farklı çimento 
ile 275 kg/m3 dozlu olarak üretilen betonların 
20.000 ppm'lik SO4= konsantrasyonlu 
ortamda basınç mukavemetlerinde, çeşme 
suyundaki betonlara kıyasla, zamana göre 
oluşan azalma yüzdeleri görülmektedir. 
şekil-4'te bu üç farklı çimento ile 275 kg/m3 
dozlu olarak üretilen betonların 30.000 
ppm'lik SO4= konsantrasyonlu ortamda 
basınç mukavemetlerinde, çeşme suyundaki 
betonlarınkine kıyasla, zamana göre oluşan 
azalma yüzdeleri görülmektedir. şekil-5 ve 
şekil-6, şekil-3 ve şekil-4'te sunulan ilişkileri 
295 kg/m3 dozajlı betonlar için 
göstermektedir. 
 
 
 
4- SONUÇ VE YORUMLAR 
 
Çalışmada SDÇ-32.5 üzerinde yapılan, 
çimento mukavemet deneyleri sonuçunda 
52.5 sınıfına yakın yüksek bir değer 
bulunduğu için başlangıçtaki bu fark 

çalışmanın bütün deneylerinde orantılı 
olarak kendini göstermiştir. PÇ-42.5'un, 
mukavemet olarak PKÇ/B-42.5R'ye baştan 
% 11 kadar bir farkla başlamış olması da 
benzer olarak ilgili deneylerde, özellikle ilk 
günlerde kendini göstermiştir. muhtemel 
birkaç deney hatası göz ardı edildiği vakit 
ise, verilen şekillerin incelenmesinden 
görülebileceği gibi, PKÇ/B-42.5R çimentolu 
betonların sülfatlı ortamlarda 120 gün 
sonundaki çeşme suyundaki numunelere 
göre basınç mukavemeti kaybı, diğer iki 
çimentodan daha azdır. Dolayısıyla, bu 
çalışma sonucunda, PKÇ/B-42.5r ile üretilen 
betonların kuvvetli sülfatlı ortamlarda basınç 
mukavemeti kaybetme oranının fazla 
olmayacağı ve uzun zamanda bu betonların 
dayanıklılığının iyi olacağı sonucuna 
varılabilir. O halde, sülfat atağına maruz 
kalan ve sülfata karşı dayanıklılık istenen 
yapı ve elemanlarda, SDÇ-32.5 
çimentosunun yerine maliyeti daha düşük 
PKÇ/B-42.5 çimentosu tercih edilebilir. 
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BORAKS ÜRETİMİNDE ORTAYA ÇIKAN ATIK 
MALZEMENİN 
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ÖZET 
 

Bu çalışmada, Tinkal üretimi sırasında boraks minerali konsantre hale getirilirken 
ortaya çıkan ve kil pestili olarak adlandırılan katı atıkların çimento (dolayısıyla harç 
ve beton) içerisinde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Boraksın saflaştırılması sırasında 
her yıl binlerce ton katı atık ortaya çıkmakta ve bunların depolanması ekonomik ve 
teknik yönden ciddi sorunlar yaratmaktadır. Boraks atıkları kil minerali ile aynı 
bileşenleri içermesi nedeniyle hafif bir  puzolanik  karakter taşımaktadır. Buradan 
hareketle,  çalışmada söz konusu atık malzemenin çimento içerisinde kullanılabilirliği 
araştırılmıştır. 

Çimento inceliğinde öğütülen kil pestili atığı Portland Çimentolu harç içerisine değişik 
oranlarda katılarak hazırlanan numunelerin salt çimentolu şahit numuneler ile 
karşılaştırması yapılmıştır. Elde edilen harç numuneler üzerinde değişik deneyler 
yapılarak kil pestilinin çimento içerisindeki davranışı ve çimentolu harç numuneler 
üzerindeki etkisi incelenmiştir. 

 
 

 (*), (**) : OGU Müh.- Mim. Fak. Batı Meşelik, 26480, Eskişehir                                        
 (***) : DSİ   TAKK  Dairesi Başkanlığı, 06100, Yücetepe, Ankara 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Türkiye dünya  bor rezervlerinin yaklaşık % 
63’ne sahip olup yıllık 1.72 milyon ton 
boraks minerali ve bileşikleri üretimiyle 
ABD’den sonra dünya ölçeğindeki  en büyük 
bor üreticisidir, [1]. Türkiye’deki bilinen bor 
rezervi 803 milyon ton olup tahmin edilen 
rezerv ise 2.40 ila 3.20 milyar ton 
arasındadır. Bor yatakları Zonguldak- Mersin 
hattının batısında kalan neojen göl tortulları   
 
 
 
 

içerisinde yer alır. Emet ve Bigadiç  
Kolemanit yatakları ile Kırka’daki Tinkal 
yatakları Dünyanın sayılı borat cevherleri 
olarak gösterilmektedir. Bu borat oluşumları,  
 
 
önemli ölçüde Tinkal, Kolemanit ve Üleksit 
minerallerinden meydana gelmiştir.  Bor 
minerallerinin bir kısmı bazı uygulamalarda 
doğrudan, büyük bir çoğunluğu da tesislerde 
işlenerek Konsantre Tinkal, Boraks  
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pentahidrat, Boraks dekahidrat, Susuz 
Boraks, Borik asit, Sodyum perborat 
şeklinde yüksek boraks içeriğine sahip bor 
bileşikleri halinde sanayide kullanılır, [2]. 
Çalışmalarımızda Kırka yöresindeki borat 
yataklarından çıkarılan ve Etibank tarafından 
işletilen tesiste Tinkal üretimi sırasında 
cevher zenginleştirilmesi prosesinde ortaya 
çıkan, içerisinde bor oksit yanında temel kil 
minerallerinin de bulunması nedeniyle Kil 
Pestili olarak isimlendirilen atık malzeme 
kullanılmıştır. Etibank Kırka Boraks 
Tesislerinde  her yıl yaklaşık 800 bin ton 
Konsantre Tinkal, 160 bin ton Boraks 
pentahidrat ve 60 bin ton  Susuz boraks 
üretimi yapılmaktadır. Üretim esnasında ; 1. 
ve 2. Kil Pestili ve Şlam gibi Konsantratör 
atıkları ile  Elek Üstü ve 2. Kademe atıkları 
adı verilen atık malzemeler ortaya 
çıkmaktadır, [3]. Tesiste her yıl  120 bin ton 
civarında 1. ve 2. Kil Pestili atığı ortaya 
çıkmakta ve bu malzeme hiçbir şekilde 
değerlendirilmemektedir. Tesisten çıkan 
diğer atık maddeler de dikkate alındığında 
her yıl gittikçe artan bir atık sorunun varlığı 
kolayca anlaşılabilir. Atık maddeler 
içerisinde % 8 ile % 25 arası bor oksit 
bulunması depolamanın iyi yapılamaması 
durumunda çevre ve insan sağlığı için ciddi 
bir tehdit olarak algılanabilir. Günlük 20 mg 
boraks alımının hastalıklara, bu dozun 
üzerindeki alımların ise ölümlere neden 
olduğu bilinmektedir, [4,5]. Atık 
malzemelerin insan ve çevre sağlığına zarar 
vermeyecek şekilde depolanmasının yüksek 
maliyeti ise sorunun ciddiyetinin başka bir 
boyutudur. Bu durum günümüzde birçok 
sanayileşmiş ülkede olduğu gibi bizim de 
önümüze atık malzemelerin katkı maddesi 
olarak değerlendirilmesi zorunluluğunu 
koymaktadır. Özellikle son yıllarda atıklara 
değerlendirilebilecek bir  malzeme olarak 
bakılması sonucu,  daha önce 
değerlendirilmeyen ve bir problem olarak 
düşünülen bir çok atık malzemenin  
sanayide değişik mamul üretimlerinde 
kullanılması sağlanmıştır. Bu nedenle 
kimyasal ve fiziksel  yapısı içine katılacağı 
esas malzemeye uygun olan yada ona 
uygun hale getirilen atık malzemeler yapı 
malzemesi üretiminde; özellikle çimento, 
harç, beton, tuğla kiremit, yol vs yapımında 
kullanılır olmuştur. Böylece atıkların 
depolanmasına bir çözüm getirildiği gibi 
ekonomik olarak daha ucuz ve kaliteli yeni 
ürünler elde etmenin olanağı da yaratılmıştır, 
[6,7]. 
 
 
 

2.DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
 
2.1 Kullanılan Malzemeler 
 
Çalışmalarda kullanılan 1. ve 2. 
Konsantratör Kil Pestili atığı Etibank Kırka 
Boraks tesislerinden alınmış olup tespit 
edilen özelikleri Tablo 1’de verilmiştir. 
 
Tablodan da görüleceği üzere kil pestili atığı 
olarak tanımlanan malzeme içerisinde 
çimentolu hidrolik bağlayıcılar için önemli 
sayılan silisli, alüminli ve demir oksitli 
bileşenler mevcuttur. Her ne kadar tras 
standardı TS 25 ve ASTM C 618’e göre bir 
malzemenin puzolanik aktivitesi için bu “üç 
bileşenin  malzeme içerisinde en az % 70 
olması gerekir” koşulu sağlanmasa da bu 
bileşenlerin toplam yüzdesinden kil pestili 
atığının düşük de olsa puzolanik bir özelik 
taşıdığı açıktır, [8,9]. 
 
Hazırlanan Harç numunelerde kullanılan 
çimento Eskişehir Çimento fabrikasının 
üretmiş olduğu Portland Çimentosu (PÇ 
42.5)’dur. Çalışmalarda kullanılan Kil Pestili 
atığının bir katkı maddesi olarak 
düşünülmesi ve çimentoya katılan bu 
malzemenin etkisinin net olarak 
görülebilmesi için çalışmalarda katkısız 
çimento kullanılmıştır. Kullanılan çimentonun 
kimyasal ve fiziksel özelikleri Tablo 2‘ de 
verilmiştir, [10,11]. 
 
Katkı maddesi olarak çimento yada harç 
(dolayısıyla beton) içerisinde değerlendirmek 
amacıyla alınan Kil Pestili atıkları laboratuar 
ortamında 2 ay bekletilerek hava kurusu 
durumuna getirilmiş, sonra etüvde 60 0C ‘de 
1 saat bekletilerek öğütülmüştür. Öğütülen 
malzeme 100 no.lu (0.0125mm) elekten 
elenerek kullanıma hazır hale getirilmiştir.  
 
Çalışmalarda TS 24 standardı esas alınarak 
çalışmalar yürütülmüştür, [12]. Numuneler 
hazırlanırken biri katkısız diğerleri 
çimentodan %1, 1.5, 2.5, 5, 7.5, 10, 15, 20 
eksiltilerek yerine katkı ilave edilen toplam 9 
seri harç numunesi üretilmiştir. Çalışmalar 1. 
ve 2. Kil Pestili atığı numuneleri için ayrı ayrı 
tekrar edilmiştir. 
 
Çalışmalarda TS 24’de belirtilen esaslar 
dahilinde harç numuneler hazırlanırken 450 
gr çimento, 1350 gr standart harç kumu ve 
225 ml su kullanılarak numuneler 
hazırlanmıştır. Katılan kil pestili %’si 
oranında çimentodan eksiltme yapılarak 
yerine kil pestili ikamesi yapılmıştır. Harç 
karıştırma makinesinde hazırlanan taze harç 
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4x4x16 cm boyutlarındaki prizma şekilli 
kalıplara dökülmüştür. Her bir deney için 3 
adet numune hazırlanmıştır.  
 
Taze harç kalıplara yerleştirildikten sonra 
harici vibratör vasıtasıyla sıkıştırılmıştır. 
Hazırlanan numuneler laboratuar ortamında 
24 saat bırakılmış ve bu sürenin sonunda 
kalıplardan çıkarılarak 20 ± 1 0C’ lik kür 
havuzuna alınmıştır. Deney gününe kadar 
burada bekletilen numuneler deneyden önce  
havuzdan çıkarılarak doygun kuru yüzey 
durumuna getirilip sonra teste tabi 
tutulmuştur. Bulunan sonuçlar şahit 
numuneler ve TS 19 esas alınarak 
yorumlanmıştır. 
 
3. ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE 
TARTIŞILMASI 
 
Tinkal üretiminde ortaya çıkan ve kil pestili 
olarak isimlendirilen atık malzemenin 
çimento, harç ve dolayısıyla beton içerisinde 
değerlendirilebilirliğini araştırmak üzere 
yürütülen çalışmalar kapsamında üretilen 
harç numuneler üzerinde basınç dayanımı, 
çekme dayanımı, ultrases geçiş süresi, birim 
ağırlık ve priz süresi deneyleri yapılmıştır.  
 
3.1 Basınç Dayanımı Sonuçları ve 
Değerlendirilmesi 
 
Çalışmalar kapsamında her bir kil pestili için 
biri katkısız (şahit) diğerleri katkılı olmak 
üzere 9 seri harç numune hazırlanmıştır. İki 
farklı kil pestili atığı ile toplam 18 seri, toplam  
56 adet numune üretilmiştir. Elde edilen 
sonuçlar tablo 3 ve şekil 1 üzerinde 
görülebilir. Sonuçlardan anlaşılacağı üzere 
kil pestili atığı çimento (dolayısıyla harç ve 
beton) içerisinde % 2.5 oranında 
kullanılabilir. Bu oranların üzerinde kil pestili 
atığının kullanılması ile dayanımda kayıplar 
meydana gelmekte, atık yüzdesinin artışı ile 
dayanım kayıplarında da artışlar 
kaydedilmektedir. Bor oksit içeriğinin düşük 
olduğu 2. kil pestili ile üretilen karışımlarda 
ise katkı kullanım oranını % 5’lere kadar 
çıkarmak olasıdır. 2. kil pestili kullanılarak 
hazırlanmış numunelerde atık miktarının % 
5’ten fazla olması durumlarında bile şahit 
numuneye göre ortaya çıkan dayanımdaki 
azalmalar 1. kil pestili kullanılarak 
hazırlanmış numunelere göre daha 
düşüktür. Bu, daha düşük borik oksit  
içeriğinden kaynaklanan bir durumdur. Buna 
karşılık daha yüksek boraks içeriğine sahip 
olan 1. kil pestili kullanılarak üretilen 
numunelerin basınç dayanımı, % 1.5 katkı 
içeriğine kadar şahit ve 2. kil pestili numune 

basınç dayanımlarından daha yüksektir. 28 
günlük numuneler için yapılan bu yorumlar 2 
ve 7 günlük numuneler için de geçerlidir. 
 
3.2 Çekme Dayanımı Sonuçları ve 
Değerlendirilmesi 
 
Çalışmalar kapsamında üretilen harç 
numuneler üzerinde gerçekleştirilen çekme 
dayanımı sonuçları Tablo 3 ve Şekil 2’ de 
verilmiştir. Bu tablo ve şekilden  görüleceği 
üzere elde edilen çekme dayanımı sonuçları  
kil pestili atık malzemesini harç yada beton 
içerisinde %2.5’ lara kadar, hatta boraks  
içeriğinin düşük olduğu 2. kil pestili atığının 
kullanıldığı numunelerde % 5’lere kadar 
değerlendirmek olasıdır. Daha yüksek katkı 
içeriklerinde artan katkı içeriğine bağlı olarak 
çekme dayanımında   azalmalar meydana 
gelmektedir. 1. kil pestili ile üretilen ve düşük 
katkı içeren (%1.5’a kadar) numunelerin 
çekme dayanımı aynı oranda 2. kil pestili 
içeren karışım ve şahit numune sonuçlarına 
göre daha yüksektir. Elde edilen çekme 
dayanımı sonuçları basınç dayanımı 
sonuçlarıyla da uyumludur. 
 
3.3 Ultrases Geçiş Süresi Sonuçlarının 
Değerlendirilmesi 
 
Tahribatsız olarak yapılan bu deneyle; 
çimento, harç ve betonun içyapısı, 
yoğunluğu, dinamik elastisite modülü gibi 
özelikleri hakkında bilgi edinilebilir. Titreşim 
frekansı 20 KHz’den yüksek olan ses 
dalgalarının numunenin bir yüzeyinden 
gönderilip diğerinden alınması esasına 
dayanan bu deneyde ses dalgasının 
numune içersinden geçiş süresi tespit edilir. 
İç yapıda çatlak ve boşluk olması 
durumunda yada düşük yoğunluklu ve 
su/çimento oranı yüksek numunelerde bu 
sürenin uzadığı bilinir.  
 
Sürenin kısalması, çatlaksız ve boşluksuz bir 
içyapı ve yüksek yoğunluğun ifadesi olarak 
değerlendirilir. Tablo 4 ve Şekil 3’ de verilen 
ultrases geçiş süresi deney sonuçları 
incelendiğinde düşük yüzdelerde (%2.5’ a 
kadar) kil pestili atığı kullanımı ile beton iç 
yapısında herhangi bir kusur oluşmadığı atık 
oranın yükselmesi ile geçiş süresin uzadığı 
tespit edilmiştir Bu durum büyük olasılıkla 
birim ağırlık sonuçlarından da görüleceği 
üzere beton yoğunluğun düşük de olsa 
azalması ile ilgili bir durumdur. Elde edilen 
sonuçların basınç ve çekme dayanımı 
sonuçları ile uyumlu olduğu söylenebilir. 
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3.4 Birim Ağırlık Deney Sonuçlarının 
Değerlendirilmesi  
 
Çalışma kapsamında serleşmiş numuneler 
üzerinde birim ağırlık deneyleri 
gerçekleştirilmiş ve sonuçlar Tablo 4 ve 
Şekil 4’ de verilmiştir. 
 
Tablo 4 ile Şekil 4’den görüleceği üzere 
birim ağırlık deney sonuçları da önceki 
deney sonuçları ile uyumlu ve aynı eğilimleri 
gösterir niteliktedir. Burada da her iki kil 
pestili atığının % 2.5’lara kadar kullanılması 
ile birim ağırlıklarda hafif bir artış meydana 
gelmekte daha yüksek atık içeriklerinde ise 
hafif azalmalar ortaya çıkmaktadır. 2. kil 
pestili atığı kullanılarak elde edilen sonuçlar 
birim ağırlık açısından 1. kil pestili atığı ile 
üretilen numunelere nazaran biraz daha 
yüksektir. Bu durum  atık içerisindeki boraks 
içeriği ile açıklanabilir. 
 
3.5 Priz Süresi ve Hacim Genleşmesi 
Deney Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
 
Bilindiği üzere priz süresini düzenlemek 
başka bir deyişle çimentonun ani priz 
yapmasını önlemek amacıyla üretim 
sırasında klinkere % 3 ila 6 arasında alçıtaşı 
(doğal jips) katılır. Kimyasal yapısı nedeniyle 
Kil Pestili Atık malzemesinin de priz 
geciktirici özeliğinden dolayı bağlayıcı 
maddelerde bu amaçla kullanılabilir. Tablo 
1’den görüleceği üzere borakslı kil pestili 
atığının priz başlangıç ve bitiş süresi 
portland çimentosu için tanımlanan limitlerin 
çok üzerindedir. Bu nedenle kil pestili atığı 
ile üretilen harç numunelerinin de priz 
başlangıç ve bitiş süreleri Tablo 5, Şekil 5 ve 
6’dan da görüleceği üzere portland 
çimentolarına göre daha yüksektir. Daha 
doğru bir deyişle katkılı numunelerin 
portland çimentolu şahit numunelere göre 
priz başlangıç ve bitiş süreleri daha uzundur. 
Bu durum kil pestili içerisindeki bor oksit 
yüzdesi ile yakından ilgilidir. Hazırlanan harç 
numunelerdeki katkı miktarının artması ile 
numunelerin priz süreleri de uzamaktadır. 
Bu nedenle 1. kil pestili atığı ile üretilen 
numunelerin priz süreleri 2. kil pestili atığı 
kullanılarak üretilen numunelere göre daha 
uzundur.  
. 
Tablo 5, Şekil 5 ve 6’dan görüleceği üzere,  
prizde bir gecikme olmakla birlikte % 2.5 
katkı içeriğine kadar  priz  başlangıcı  %  25 
- 35,  priz  sonu  ise % 40 - 50  ölçüsünde 
uzamaktadır.  
Priz süresi gecikmesinin istenmediği 
durumlarda  harç yada beton içerisine priz 

hızlandırıcı bir katkı maddesi katılarak bu 
sorun çözülebilir. 
 
Buna karşılık katkılı harç yada betonların bu 
özelikleri ile sıcak bölgelerde kullanımı bir 
avantaj teşkil etmektedir. Elde edilen 
sonuçlar TS 19’a göre değerlendirildiğinde 
priz başlangıcının geciktiği buna karşılık priz 
bitiş sürelerinin limitler dahilinde kaldığı 
görülecektir 
 
Kullanılan kil pestili atıklarının herhangi bir 
hacimsel genleşmeye neden olup olmadığını 
tespit etmek üzere TS 24’de tarif edildiği gibi 
Le Chatelier aleti ile üretilen numuneler 
üzerinde hacim genleşmesi deneyleri 
yapılmış ve sonuçlar Tablo 5 ile Şekil 7’de 
verilmiştir. 
 
Bilindiği üzere çimento içerisinde fazla 
miktarda serbest kireç (CaO) veya serbest 
magnezyum oksit (MgO) bulunması hacim 
genleşmesine yol açar. Çalışmalarda 
kullanılan kil pestili atık malzeme içerisindeki  
toplam CaO ve MgO miktarları portland 
çimentosundan daha düşüktür. Bunun 
dışında katkı maddesinin çimento içerisinde 
düşük yüzdelerde kullanılması gerçeği de 
göz önüne alındığında yapılan çalışmalarda  
yüksek ölçüde bir  hacim genleşmesi  
gözlenmemiştir. Elde edilen genleşme 
deneyleri sonuçları TS 19 limitleri 
içerisindedir. 
 
4. SONUÇ 
 
Yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar 
değerlendirildiğinde, tinkal üretimi sırasında 
ortaya çıkan ve kil pestili olarak adlandırılan 
atıkların çimento, harç ve dolayısıyla beton 
içerisinde değerlendirilebilirliğinin  mümkün 
olduğu anlaşılmıştır. 
 
Gerek atık probleminin çözümüne yardımda 
bulunmak ve gerekse de teknik özelikleri 
yüksek ve daha ekonomik bir çimento elde 
edilmesi bakımından çalışma, sonuçları 
itibari ile faydalı olmuştur. 
 
Günümüzde özellikle TSE tarafından kabul 
edilen yeni çimento standartları incelendiği 
vakit; çimento içerisinde çimentonun fiziksel 
ve kimyasal özeliklerini olumsuz etkilemeyen 
her türlü mineral katkı malzemesinin 
kullanılmasının mümkün olduğu görülecektir. 
Avrupa Birliği ülkelerinde uyulması zorunlu 
olan bu standartlar biraz da yaşlı kıtanın atık 
probleminin çözümü düşünülerek 
hazırlanmıştır. Özellikle çevre ve insan 
sağlığı için doğaya verilmesinde sakınca 
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olan bu tip atıkların sanayide herhangi bir 
amaçla değerlendirilmesi dünyanın geleceği 
bakımından da umut verici bir durumdur. Bu 
nedenle yapılan çalışmanın çimento 
içerisine katılan uçucu kül, yüksek fırın 
cürufu, silis dumanı gibi mineral katkılarla 
birlikte yeniden değerlendirilmesinde 
kanımızca fayda vardır. Zaten bahsi edilen 
yeni çimento standartlarında da aynı cins 
çimentoda birden fazla katkı kullanımı 
öngörülmektedir. 
 
Çalışmayı sonuçları açısından özetlersek; 
 
1. Boraks içeren kill pestili atığı çimento, 
harç yada beton içerisinde priz geciktirici 
özeliği nedeniyle geciktirici olarak işlev 
görmektedir. Özellikle sıcak bölgelerdeki 
harç yada beton uygulamalarında, soğuk 
derzin önlenemediği durumlarda, betonun 
uzun süre taşınmasının gerektiği hallerde 
çimento, harç yada beton içerisinde kil pestili 
atığı kullanılmasında fayda vardır. 
 
2. Kil pestili atık malzemesi,  priz geciktirici  
bir karakter taşımaktadır. Bu özeliği 
nedeniyle çimento üretiminde; priz 
geciktirmek için çimentoya katılan jips yerine 
de kullanılabilir. 
 
3. Harç içerisine düşük yüzdelerde (% 3) kil 
pestili atığı katılması sonucu basınç ve 
çekme dayanımında az da olsa artışlar 
meydana geldiği görülmüştür. Bor oksit 
yüzdesi düşük katkıların (2.kil pestili) 
kullanımı ile  harca katılan katı miktarı da (% 
5’lere kadar) arttırılabilir. Bu durum  teknik 
yönden  daha  iyi bir çimento üretimi için 
doğru bir uygulama olacaktır. Bununla 
birlikte daha yüksek oranda kil pestili 
kullanımı da mümkündür. Örneğin  1. kil 
pestili % 5 ve 2. kil pestili de % 7 oranlarında 
kullanıldığı vakit çimentonun teknik özelikleri 
priz süresinin dışında önemli ölçüde 
değişmemektedir. Buna karşılık çimento 
ekonomisi bakımından bu oranlarda kil 
pestili atığı kullanılmasında fayda vardır. 
Pişirmeden öğütme sırasında klinkere 
katılması nedeniyle atık katkılı çimentoların 
üretim maliyeti de daha düşük olacaktır. 
 
4. Kil pestili atıklarının çimentoda 
değerlendirilmesi ile harç iç yapısında 
herhangi bir olumsuz durum meydana 
gelmemiş aksine düşük yüzdelerdeki 
kullanımı ile ultrases geçiş sürelerinden de 
görüleceği üzere daha yoğun bir iç yapı elde 
edilmiştir. Bu durum teorik olarak üretilen 
malzemenin  geçirimliliğini olumlu yönde 

etkileyecek ve onu durabilite yönünden de  
güçlendirecektir. 
 
5. Atık malzeme içerisindeki  bor oksit 
miktarının çimentonun fiziksel ve kimyasal 
özelikleri üzerinde doğrudan etkisi vardır. Bu 
etki, yüksek bor oksit içeriğinde;  eğer katkı 
çok düşük oranda kullanılmış ise (% 2.5’ a 
kadar) çimento davranışını olumlu 
etkilemekte buna karşılık etki, düşük bor 
oksit içeriğinde; eğer katkı yüksek oranda 
kullanılmış ise (% 7’ ye kadar) çimento 
özelikleri ya hiç etkilenmemekte yada az da 
olsa olumlu etkilenmektedir. 
 
Elde edilen sonuçlar göstermiştir ki daha 
önce farklı yapı malzemeleri içerisinde 
değerlendirilen boraks katı atıkları  harç ve 
beton içerisinde çimentolu bağlayıcılarla 
birlikte değerlendirilebilir. 
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Tablo 1. 1. ve 2. Kil Pestili Atık Malzemesinin Özelikleri 
 

Oksit 
Bileşenler 

1. Kil pestili, % 2.Kil pestili, % 

BB2O3
CaO 
MgO 
SiO2
Na2O 
Al2O3
Fe2O3
K2O 
Kızdırma kaybı 

19.78 
15.86 
14.26 
15.47 
 6.13 
 2.05 
 1.72 
 1.36 

         23.37 

 9.63 
20.24 
17.31 
12.09 
 5.60 
 1.35 
 1.44 
 1.04 

         31.3 
Öz. ağırlık, gr/cm3 2.24 2.08 
Öz. yüzey,cm2/gr 2820 2830 
Priz süresi saat. dak 

başlangıç 
   bitiş 

 
  28. 15  
116. 23  

 
          21. 3  

93. 17  
200μm elekte kalan,% 
90μm elekte   kalan,% 

        0.9 
11.3 

       0.8 
10.3 

 
 
Tablo 2. Kullanılan Portland  Çimentosunun (PÇ42.5) Özelikleri 

Oksit 
bileşenler,% 

Ağırlıkça, 
% 

Fiziksel özelikler 

Öz. ağırlık, gr/cm3 3.08 
Öz. yüzey, cm2/gr 3450 
Basınç dayanımı,  N/mm2

2 gün 
7 gün 
28 gün 

 
20.2 
38.2 
49.0 

Çekme dayanımı, N/mm2

2 gün 
7 gün 
28 gün 

 
1.9 
3.5 
6.5 

Priz süresi, saat, dak 
başlangıç 
bitiş 

 
2. 30 
3..25 

CaO 
MgO 
SiO2
Al2O3
Fe2O3
Na2O 
K2O 
SO3
Cl 
Kız. kaybı 
Çöz.kalıntı 

63.17 
1.25 
21.24 
4.96 
3.16 
0.06 
0.50 
2.35 

  0.002 
2.20 
1.10 

Hacim gen, mm 3 
 
 
Tablo 3. Sertleşmiş  Beton  Deneyleri  Sonuçları, (*) 
 

Kodu Katkı 
% 

Basınç day, N/mm2

1. KPA     2. KPA 
Çekme day, N/mm2

1. KPA     2. KPA 
KPA0 0 52 52 7.2 7.2 
KPA1 1 56 53 8.1 7.8 
KPA1.5 1.5 57 54 8.4 8.0 
KPA2.5 2.5 51 53 7.2 7.9 
KPA5 5 50 52 7.0 7.3 
KPA7.5 7.5 39 46 6.4 6.9 
KPA10 10 21 38 4.4 6.4 
KPA15 15 17 36 2.1 5.7 
KPA20 20 14 30 - 4.6 

1.KPA: 1. Kil pestili atığı   3. (-): Deneyde değer elde edilememiştir 
2.KPA: 2. Kil pestili atığı  4. (*): 28 günlük deney sonuçları kullanılmıştır 
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Tablo 4. Ultrases Geçiş Hızı ve Birim Ağırlık Deney Sonuçları 
 

Kodu Katkı 
% 

Ultrases  geç. hızı, μs 
1. KPA     2. KPA 

Birim ağr,kg/m3

1. KPA     2. KPA 
KPA0 0 38 39 2.21 2.30 
KPA1 1 37 38 2.24 2.36 
KPA1.5 1.5 36 37 2.25 2.35 
KPA2.5 2.5 38 44 2.22 2.34 
KPA5 5 46 45 2.17 2.31 
KPA7.5 7.5 59 57 2.14 2.26 
KPA10 10 68 67 2.08 2.19 
KPA15 15 73 73 2.04 2.14 
KPA20 20 78 75 2.02 2.10 

1.KPA: 1. Kil pestili atığı    
2.KPA: 2. Kil pestili atığı   3(*): 28 günlük deney sonuçları kullanılmıştır 
 
 
Tablo 5. Priz Süresi ve Hacim Genleşmesi Deney Sonuçları 

Kodu Katkı 

% 

Priz Süresi,  saat.dak 
1. KPA           2. KPA 

baş.    btş.      baş.     btş 

Hacim Genleş.

mm 

1. KPA  2.KPA
KPA0 0 2.30 3.25 2.30 3.25 3 3 
KPA1 1 3.10 4.30 2.40 3.05 3 3 
KPA1.5 1.5 3.14 4.40 2.50 3.25 3 3 
KPA2.5 2.5 3.20 4.55 3.05 3.44 4 3 
KPA5 5 3.25 4.59 3.18 3.55 4 3 
KPA7.5 7.5 3.30 5.05 3.25 4.00 4 3 
KPA10 10 3.40 5.19 3.35 4.15 4 3 
KPA15 15 4.00 5.25 3.40 4.30 3 2 
KPA20 20 4.15 5.40 3.55 4.55 2 2 

1.KPA: 1. Kil pestili atığı    
2.KPA: 2. Kil pestili atığı    
 
 

y = -0,0749x + 3,8391      R2 = 0,9637

y = -0,0906x + 4,6374     R2 = 0,9639
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Şekil 1. Basınç dayanımının kil pestili içeriğine göre değişimi 
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Şekil 2. Çekme dayanımın kil pestili içeriğine göre değişimi 
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Şekil 3. Ultrases geçiş hızının kil pestili içeriğine göre değişimi 
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Şekil 4. Birim ağırlığın kil pestil içeriğine göre değişimi 
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Şekil 5. Priz süresinin 1. kil pestili içeriğine göre değişimi 
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Şekil 6. Priz süresinin 2. kil pestili içeriğine göre değişimi 
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Şekil 7. Hacim genleşmesinin kil pestili içeriğine göre değişimi 
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SCHMIDT ÇEKİCİ İLE KAYA DAYANIM 
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE 

UYGULAMALARA AİT DETAYLAR 
 

Dr. İbrahim ÇOBANOĞLU* 
 

 
ÖZET 

 
 Schmidt çekici darbe dayanım testi hızlı, ucuz ve hasarsız bir deney yöntemi 
olması nedeniyle kaya sertliği ve dayanımının belirlenmesinde sıkça kullanılmaktadır. 
Elde edilen darbe sayılarının, elastisite modülü, tek eksenli basma dayanımı, sertlik, 
yüzey pürüzlülüğü, yoğunluk ve çimentolanma gibi kayaca ait birçok parametreyle 
ilişkilendirilebilir olması bu konuda yapılan çalışmaların sayısını ve dolayısı ile testin 
kullanımının yaygınlığını da artırmıştır. Ancak, yapılan her yeni çalışma, konunun 
gerçekte içinde bulunduğu karmaşayı da gözler önüne sermektedir. Tek eksenli basma 
dayanımı, nokta yük dayanımı, sonik hız gibi farklı deney yöntemlerinin Schmidt sertlik 
değerleriyle korelasyonu ile farklı araştırmacılar tarafından ortaya konulmuş ilişkiler 
büyük ölçüde farklılıklar sunmaktadır. Uygulama şekli, yeri ve değerlendirme yöntemi 
de deney ile elde edilecek sonuçlar üzerinde etkili olmaktadır. 
 
 Bu çalışmanın amacı, pratikte yaygın olarak kullanılan Schmidt çekici ve 
uygulamalarını genel hatlarıyla tanıtmak, farklı değerlendirme yöntemlerini sunmak ve 
en önemlisi de uygulamanın içinde bulunduğu karışıklığı vurgulayarak sonuçlara etki 
edecek parametrelerin dikkate alınmasını sağlamaktır.  
 
 

 
 

 (*)  Pamukkale Üniversitesi, Müh. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, Kınıklı / DENİZLİ 
 
 
 
 

 
1. GİRİŞ 

 
Schmidt çekici, 1948 yılında beton 
dayanımı ve sertliğinin belirlenmesi 
amacıyla geliştirilmiş ve ardından 1960’lı 
yılların başında kayanın sertliği, tek 
eksenli basma dayanımı ve elastisite 
modülü gibi parametrelerinin belirlenmesi 
amacıyla sıklıkla kullanılmaya 
başlanmıştır. 
 
Uygulamalarda, kullanılan örnek 
boyutları, çekiç tipi, darbe sayılarının 

normalizasyonu, kaya yüzey pürüzlülüğü, 
ayrışma durumu, su  
muhtevası, uygulama ve değerlendirme 
yöntemi gibi çok sayıda parametre elde 
edilecek sonuçlar üzerinde doğrudan etkili 
olmaktadır. Pratikte ise burada sayılan 
hususların büyük çoğunluğunun göz ardı 
edildiği görülmektedir. Bu çalışmada 
yazarın önceki uygulamalarına ait 
tecrübelerinden de faydalanılarak 
yöntemin uygulanışı, uygulamada 
karşılaşılması muhtemel problemler ile 
yöntemin sakıncalı ve tartışılır yönleri ele 
alınarak incelenmiştir. 

 24



 

2. SCHMİDT ÇEKİCİ VE GENEL 
ÖZELLİKLERİ 
Kullanılmaya başlandığı günden günümüze kadar 
kaya dayanım parametreleri yanında kayaların 
kazılabilirliği, patlatılabilirliği ve buna bağlı 
olarak delme makinalarında performansın da 
belirlenebildiği farklı alanlarda kullanım 
bulmuştur. Uygulamadaki pratikliği birçok 
araştırmacı tarafından da bilimsel açıdan üzerinde 
çalışılır nitelikte bir cihaz olmasını sağlamıştır. 
Ancak yapılan araştırmalarla ortaya konulan 
bilgiler arasındaki farklılıklar, yapılması 
muhtemel uygulama kaynaklı hataların da 
olabileceğini göstermiştir. Özellikle Schmidt 
çekici darbe sayıları ile kayacın dayanım 
parametrelerinin belirlenmesini sağlayan çok 
sayıdaki bağıntı, halen bu konuda bir fikir birliği 
oluşturmamıştır. Bu hususta, kayaca ait mikro 
özelliklerin etkilerinin Schmidt çekici 
ölçümlerinde, cihaz tarafından yeteri kadar 
algılanamadığı düşünülmektedir. 
 
Bu bölümde Schmidt çekici uygulama şekli ve 
uygulamalara etki eden faktörler alt başlıklar 
halinde sunulmuştur. 
 
2.1. Çekiç Tipi  
Uygulamalarda, L-tipi ile N-tipi olarak 
adlandırılan 2 farklı modelde üretilmiş çekiç 
kullanılmaktadır. Genel özellikleri ve uygulama 
şekilleri birbirine benzemekle birlikte esas fark 
çekiçlerin yüzeye uyguladıkları darbe enerjileri ile 
ilgilidir. L-tipi çekiç 0.735 Nm (joule) değerinde 
bir darbe enerjisi uygularken N-tipi çekiç de bu 
değer 2.207 Nm’dir. ISRM (1978) kayada 
kullanılacak uygulamalar için L-tipi çekiç 
kullanılması gerektiğini belirtmektedir. ASTM 
(2001) ise çekiç tipi kullanımı ile ilgili bir öneride 
bulunmamaktadır. Ancak kayaçlar üzerindeki 
uygulamalarında genel olarak L-tipi çekicin 
kullanılması kabul görmüştür. Şekil 1, L-tipi bir 
Schmidt çekicini göstermektedir. 

 
Şekil 1. L-tipi Schmidt çekici ve ana bölümleri. 

 

Yapılan çalışmalar darbe enerjisinin de daha 
yüksek olmasına bağlı olarak, N-tipi çekiç 
uygulamalarında L-tipi çekiç ile elde edilenlerden 
daha yüksek darbe sayılarının elde edildiğini 
göstermiştir (Aydın ve Basu, 2005). Bu yüzden 
kaya dayanımının ampirik ilişkilerle belirlenmesi 
aşamasında, kullanılan bağıntının hangi çekiç tipi 
kullanılarak belirlendiğinin bilinmesi büyük önem 
taşımaktadır. 
 
2.2. Arazi Uygulamalarında Yüzey 
Pürüzlülüğünün Etkisi 
Schmidt çekici uygulamaları, hem laboratuarda ve 
hem de arazide yerinde yapılabilmektedir. Arazi 
uygulamalarında uygulama pozisyonu doğru 
seçilmeli ve değerlendirme yapılırken bu 
pozisyon dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, 
düzgünleştirilmiş yüzeylerde yapılan ölçümlerde 
ölçüm kalitesinin arttığı belirlenmiştir. 
Değerlendirmenin bir süreksizlik yüzeyi için 
yapılmadığı her durumda, yüzey pürüzlülüğünün 
çekiç ekipmanları içinde yer alan yapay taş ile 
düzeltilerek kısmen giderilmesi kayaç için daha 
doğru bilgilerin elde edilmesini sağlayacaktır. 
Nitekim Katz vd. (2000), düzgünleştirilmiş 
yüzeylerde daha yüksek Schmidt çekici darbe 
sayılarının elde edildiğini belirtmişlerdir. 
 
2.3. Kayacın Su Muhtevasının Etkisi 
Su muhtevası değerleri kayaca ait birçok 
parametrede olduğu gibi Schmidt çekici darbe 
sayıları üzerinde de etkilidir. Summer ve Nel 
(2002) su muhtevasının darbe sayılarına etki 
ettiğini ve su muhtevası arttıkça Schmidt çekici 
darbe sayılarının lineer olmayan bir şekilde 
azaldığını bildirmiştir (Aydın ve Basu; 2005’den). 
Bu yüzden uygulama koşullarındaki kayacın 
hangi su muhtevasında test edilmiş olduğunun 
bilinmesi ve ilgili yayın veya raporda belirtilmesi 
gerekmektedir. 
 
2.4. Kullanılacak Örnek Boyutunun 
Belirlenmesi 
Laboratuarda yapılacak uygulamalarda, 
numunelerin belirli düzgün şekillerde olması 
gerekmektedir. Bu amaçla, blok şekilli veya 
sondajdan alınmış örnekte olduğu gibi karot 
şekilli numuneler kullanılır. Ancak bu örneklerin 
boyutlarının da standartlarda belirtilen değerlerde 
olması gereklidir. Blok şekilli örnekler için ISRM 
(1978), kenar uzunluğunun en az 6 cm ve ASTM 
(2001) en az 15 cm olması gerektiğini 
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bildirmektedir. Karot şekilli numuneleri için her 
iki standart da NX (54.7 mm) veya daha büyük 
çaplı örneklerin kullanılması gerektiğini 
bildirmektedirler. Bu durumda belirtilen 
boyutlardan daha küçük örnekler üzerinde 
Schmidt çekici ile uygulama yapmak mümkün 
olamamaktadır. 
 
ISRM (1978) ve ASTM (2001) tarafından aksi bir 
durum belirtilmemiş olmasına rağmen, Hencher 
ve Martin (1982), Schmidt çekici testlerinin 
karotlar üzerinde uygulanmaması gerektiğini 
bildirmiştir (Gökçeoğlu, 1996’dan). 
 
2.5. Değerlendirmeye Esas Teşkil Edecek 
Vuruş Sayısının Belirlenmesi 
 
Gerek arazide gerekse laboratuarda yapılan 
testlerde, yüzeyden elde edilen vuruş sayıları 
kaydedilir. Ancak bu vuruş sayılarının adedi ve 
ortalama bir değer için hangi sayının alınacağı ile 
ilgili farklı yöntemler vardır. ISRM (1978), en sık 
kullanılan ve kabul gören bir yöntemi 
sunmaktadır. Bu yöntemde, en az çekiç ucu 
mesafesi aralığında taranan bir yüzeyde 20 vuruş 
yapılır, bu 20 vuruştan en küçük 10 tanesi atılır ve 
geriye kalan 10 değerin ortalaması alınır. Elde 
edilen değer, Schmidt çekici darbe sayısı (N) 
olarak kaydedilir. Bu yöntemde önerilen en düşük 
10 değerin atılmasının aksine Shorey vd.(1984) en 
düşük değerlerin ortalamalarının alınması 
gerektiğini zira bu durumda tek eksenli basma 
dayanımı (UCS) ile daha anlamlı ilişkiler 
kurulabildiğini belirtmiştir (Aydın ve Basu, 
2005’den). Bununla birlikte uygulamada 
kullanılan daha farklı değerlendirme yöntemleri 
de bulunmaktadır. Poole ve Farmer (1980), aynı 
noktada yapılan en az 5 vuruştan en büyüğünün 
alınmasını önermiştir. Hucka (1965) ise aynı 
noktada yapılan 10 vuruştan en büyüğünün 
alınmasını tavsiye etmektedir (Kahraman vd, 
2002’den).  
 
Kahraman (2002), ISRM (1978), Poole ve Farmer 
(1980) ve Hucka (1965) yöntemlerini 
karşılaştırdığı çalışmada ISRM (1978) yönteminin 
diğer yöntemlerden daha yüksek değerler 
verdiğini bildirmiş ancak bu farkın değerlere nasıl 
etki ettiği ve nedeni ile ilgili bir açıklamada 
bulunmamıştır. Dolayısı ile burada yöntemler 

arasındaki farkın derecesi ve gerçek dayanım 
değerlerinden hangisine uyumlu olduğunun 
belirlenmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
 
2.6. Laboratuar Uygulamalarında Örnek 
Beşiğinin (Altlık) Kullanımı 
 
Uygulamalarda test çekicinin örnek yüzeyine 
mümkün olduğu kadar dik pozisyonda tutulması 
gerekir. Laboratuarda yapılan uygulamalarda 
örneğin düzgün ve kayacın kendisinden daha sert 
bir yüzey üzerinde yer alması gerekmektedir. Bu 
amaçla ISRM (1978) ve ASTM (2001) 
standartları numunenin güvenli bir şekilde 
üzerinde yer alacağı bir çelik altlık kullanılmasını 
önermişlerdir. Bu çelik altlık en az 20 kg olmalı 
ve içinde örneğin oturacağı V şekilli ya da ark 
şekilli bir kanal bulunmalıdır. Uygulamalarda, 
karot örnek bu numune beşiği içerisine 
yerleştirilir ve çekiç yukarıdan numuneye tam dik 
olacak şekilde vurulur. Şekil 2, bir kolon 
yüzeyinde Schmidt çekicinin yüzeye dik ve 
yandan uygulanmasını göstermektedir. 

 
Şekil 2, Schmidt çekicinin uygulama yüzeyine dik 
pozisyonda kullanıldığı bir yüzey. 
 
Laboratuar uygulamalarında, çekicin örnek 
yüzeyine dik pozisyonda tutulmasını sağlayan bir 
başka beşik düzeneği de Şekil 3’de görülmektedir. 
V şekilli kanal içine yerleştirilen çekiç ile yine V 
şekilli başka bir kanal üzerine yatırılan silindirik 
numune üzerine darbenin tam dik olarak verilmesi 
sağlanmaktadır.   

 
Şekil 3. Labotuvar uygulamalarında kullanılan 

örnek beşiği ve karot (üstten görünüş). 
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3. KAYA DAYANIMI VE SCHMİDT ÇEKİCİ 
DARBE SAYISI İLİŞKİLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
SONUÇLAR 
 

 Schmidt çekici, uygulama kolaylılığı, ucuzluğu ve 
hızlı sonuç vermesinden dolayı kaya dayanım 
özelliklerinin belirlenmesinde sıkça 
kullanılmaktadır. Uygulamalarda, sonuçlara etki 
eden faktörlerin bilinmesi ve literatürde verilmiş 
bilgiler ışığında doğru değerlendirmelerin 
yapılması büyük önem taşımaktadır. Kullanılan 
çekiç tipi, numune boyutları, çekicin uygulama 
pozisyonu, kayacın su içeriği, yüzey pürüzlülüğü, 
yüzey altında bilinmeyen çatlak sistemlerinin 
varlığı gibi birçok faktör elde edilen sayısal 
değerler üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Tek 
eksenli basma dayanımı dönüşümlerinde de çok 
sayıda farklı litolojide kaya grubu kullanılarak 
elde edilmiş bağıntıların kullanılması yerine 
belirli tip kayaçlar için geliştirilmiş bağıntıların 
kullanılması daha doğru sonuçların elde 
edilmesini sağlayacaktır. Bu yüzden dünya 
literatüründeki çalışmaların yakından takip 
edilmesi gerekmektedir. 

Kayanın tek eksenli basma dayanımını 
belirlemede, hem özel ekipmanların ve hem de 
özel numune hazırlama işlemlerinin gerekliliği 
indirekt yöntemlerin daha yaygın olarak 
kullanılmasını sağlamıştır. Bu amaçla, Schmidt 
çekici darbe sayıları kullanılarak tek eksenli 
basma dayanımı ve elastisite modülü gibi temel 
mühendislik parametrelerinin tahmin edilmesi 
yoluna gidilmiştir. Literatürde Schmidt çekici 
darbe sayıları ile basma dayanımını belirlemek 
için önerilmiş çok sayıda ampirik bağıntı 
bulunmaktadır (Tablo 1). 
 
Tablo 1’de özellikle L-tipi çekiç kullanılarak elde 
edilmiş eşitlikler seçilerek sunulmuştur.  
Bu bağıntılarda; 
UCS = Kayacın tek eksenli basma dayanımı 
(MPa), 
N = Schmidt çekici darbe sayısı, 
γ = Kayacın birim hacim ağırlığı (gr/cm3) 
değerleridir. 

 
 
  
 Tablo 1’de sunulan eşitlikler, aynı darbe sayısı 

için çok geniş aralıklarda değişen tek eksenli 
basma dayanımı değerlerinin elde edilmesini 
sağlamaktadırlar. Gerçekte ise çok sayıda farklı 
litolojide örnek grubu kullanılarak elde edilen 
UCS-N ilişkilerinden ziyade aynı tip kaya için 
elde edilmiş bağıntıların kullanılması 
gerekmektedir. Bu konuda, aynı tür kaya üzerinde 
çalışan farklı araştırmacılar tarafından 
paylaşılarak genelleştirilebilecek bir bağıntının 
ortaya konulması gerekmektedir. 
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Tablo 1. Farklı araştırmacılar tarafında ortaya konulmuş Schmidt çekici darbe sayısı – tek 

eksenli basma dayanımı ilişkileri. 
 

Araştırmacı Eşitlik R Kaya Tipi 
Deere ve Miller (1966) )16.3*00014.0(10 += NUCS γ  0.94 28 farklı kaya türü 

Beverly vd. (1979)* [ ])**02.0*74.12 γNeUCS =  - 20 farklı kaya türü 

Aufmuth (1973)* [ ]325.1)*log(348.110*9.6 −= γRnUCS  0.88 25 farklı kaya türü 

Sachpazis (1990) 2329.0/)7244.15( −= NUCS  0.92 33 farklı kireçtaşı, mermer 
ve dolomit  

Irfan ve Dearman (1978) 349.213752.7 += NUCS  - Granit 

Aggistalis vd. (1996) 67.4722.2 −= NUCS  

94.552.1 −= NUCS  

0.79 
0.54 

Bazalt 
Gabro 

Gökçeoğlu (1996) 2658.30001.0 NUCS =  0.84 Marn 

Kahraman (1996)** 46.24 )*(10*5.4 γNUCS −=  - 10 farklı kaya tipi 

231.0*067.0792.0 ±+= NUCS  0.96 7 farklı kaya tipi Katz vd. (2000) 

)*07.0(*21.2 NeUCS =  0.96 Kireçtaşı, kumtaşı 

Yılmaz ve Sendir (2002) )*06.0(*27.2 NeUCS =  0.91 Jips 

Dinçer vd. (2004) 83.3675.2 −= NUCS  0.95 Andezit, bazalt ve tüf 

Yaşar ve Erdoğan (2004) 29.4*000004.0 NUCS =  0.89 Kireçtaşı, kumtaşı, bazalt, 
granit 

NeUCS *98.2=  0.95 Mikaşist 

)*063.0(*98.2 NeUCS =  0.94 Serpantinit 

)*05.0(*78.3 NeUCS =  0.93 Gabro 

Xu vd. (1990)** 

)**52.0(*26.1 γNeUCS =  0.92 Çamurtaşı 

)**04.0(*32.3 γNeUCS =  0.93 Kumtaşı Cargill ve Shakoor 
(1990)** 

)**02.0(*17.18 γNeUCS =  0.98 Kireçtaşı 

Kahraman (2001) )**01.0(*97.6 γNeUCS =  - N tipi -  0.78 Kireçtaşı 

Aydın ve Basu (2005) )*07.0(*45.1 NeUCS =  0.92 Granit 

Kidybinski (1980)** )**05.0(*52.0 γNeUCS =  - Kömür, şeyl, çamurtaşı, 
silttaşı, kumtaşı 

Haramy ve DeMarco 
(1985)** 

38.0*99.0 −= NUCS  0.70 Kömür 

Ghose ve Chakraborti 
(1986)* 

11.12*88.0 −= NUCS  0.87 Kömür 

Singh vd. (1983)** NUCS *00.2=  0.86 4 tip kaya 

Sachpazis (1990)** 52.67*29.4 −= NUCS  0.96 33 tip karbonat kaya 

Shorey vd (1984)** 60.3*40.0 −= NUCS U 0.94 Kömür 

O’Rourke (1989)** 18.76*85.4 −= NUCS  0.77 4 tip kaya 

Tuğrul ve Zarif (1999)** 416*36.8 −= NUCS  0.87 Granit 

Fener vd. (2005) NeUCS 059.0*24.4=  0.85 11 tip kaya 

Başarır vd. (2004) 69.0*72.4 NUCS =  0.66 Dasit 

* Dinçer vd (2004)’den alınmıştır 
** Aydın ve Basu (2005)’den alınmıştır 
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UZAKTAN ALGILAMANIN TARIMDA 
UYGULAMALARI 

 
 

İbrahim GEDİK * 
 
 
 

ÖZET 
 
 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren bilgisayar ve uzay teknolojisindeki hızlı 
gelişmeler, uzaktan algılama gibi disiplinlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 
Uzaktan algılama dünya yüzeyi ile herhangi bir fiziksel temasta bulunmaksızın bilgi 
toplayan bir bilimdir.Ve bir yönü ile de sanattır. Bu işlem esnasında bilgiler, yansıyan 
ya da yayılan enerjiden algılanır, işlenir, analiz edilir ve uygulanır. 
 
Tarım sahası uzaktan algılama tekniklerinin en fazla kullanıldığı bilim dallarının 
başında gelir. Bunun esas sebebi bitki büyüme periyodunda bunlar hakkında düzenli ve 
doğru bilgiye duyulan ihtiyaçtır. Tarım bilimi; bitki toprak ve iklim gibi devamlı bilgilerin 
elde bulunmasını gerektiren dinamik bir sistemdir. Bu tür verilerse ancak uzaktan 
algılama ve gelişmiş teknolojilerin kullanılması ile elde edilir. Yeryüzü objeleri içinde 
uzaktan algılama yöntemleri ile en kolay ve sağlıklı biçimde incelenip, tanımlanması 
mümkün olan bitki örtüsüdür. Uzaktan algılama teknikleri tarımın bir çok kolunda 
kullanılmakla beraber özellikle geniş alan çalışmalarını kapsayan arazi kullanımı, bitki 
alanı ve verim tahminleri ön sırada yer almaktadır.   
 

 
 
 
 

• Ziraat Yüksek Mühendisi, DSİ 24. Bölge Müdürlüğü – KARS 
 
 
 

1. GİRİŞ 
 
Ülkemizde bitki yoğunluğu istatistik 
verilerinin toplanmasına ilişkin çalışmalar, 
Tarım Bakanlığının ilçelere kadar yayılmış  
yayım teşkilatı aracılığı ile yürütülmektedir. 
Bu işlemlerin yürütülmesinde  her ilçede iki 
elemanın yalnızca söz konusu görevle 
yükümlü olduğu düşünüldüğünde her teknik 
elemana yaklaşık 250.000 da çalışma alanı 
düşmektedir. Bu alanlara ait verilerin yılda 

birkaç kez alınması gerektiği 
düşünüldüğünde bu verilerin eldesinin 
tarama yöntemi ile edinilemeyeceği açıktır 
(Evsahibioğlu, 1995). Uzaktan algılamanın 
vejetasyon ve vejetasyon dinamiği, izleme 
ve değerlendirme çalışmalarında çok büyük 
bir imkan olduğu açıktır. Bitkilerin vejetasyon 
analizi ve bitki şekillerinin değişimlerinin 
gözlenmesi, doğal kaynaklarının izlenmesi 
ve  değerlendirilmesinin anahtarıdır. 
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Şekil 1. Bir yaprağın gelen ışınlar, 
yansıtması, dağıtması, yayması ve absorbe 
etmesi                                                            
 

ekil 2. Bir yaprakta kırmızı ve mavi dalga 

A 

zaktan algılama yöntemleri ile bitki tipleri, 

a boyundaki enerjinin önemli bir 

 

 

Ş
boylarındaki enerjinin   soğrulması           

2. BİTKİLERİN SPEKTRAL YANSIM
KAREKTERİSTİKLERİ 
 
U
bunların kapladıkları alan gibi bilgiler 
belirlenebilir. Bitkiler, diğer yeryüzü cisimleri 
gibi herhangi bir kaynaktan değişik dalga 
boylarından gelen enerjiyi soğurur, yayar 
yansıtır veya dağıtır (Şekil 1), (Anonim, 
2002).     
 

eşil dalgY
miktarı ise geri yansıtılmakta ve bunun 
sonucu yaşayan bitkiler yeşil olarak 
görülmektedir. Normal bir yeşil yaprak 
içerisinde fotosentez olayı kloroplastlar 
içerisinde gerçekleştirilmektedir (Şekil4 ).  

 
Dinç ve arkadaşlarının (2001) bildirdiğine 
göre, Gausman ve arkadaşları (1974), üç 
çeşit narenciye bitkisinin (Altıntop ve iki cins 
portakal) yansıtma ve fotoğrafik 
özelliklerinden yararlanarak aralarındaki 
farkı incelemişlerdir. Laboratuvarda 
spektrofotometre ve ağaçlar üzerinde 
spektrofotometre ile yapraklardaki klorofil 

yoğunluğunu ölçmüşler, görünür bölgedeki 
Altıntop portakal ve yapraklarının yansıtma  
 
2.1. Görünür Bölge  (0.4-0.7 μm) 

 
Elektromanyetik spektrumun farklı dalga 
boylarında bitkiden olan yansıma açıkça 
gözükmektedir. Mavi ve kırmızı bantlarda 
yapraklardaki pigmentlerin normal ışığı 
soğurmaları nedeniyle düşük yansıma 
olmaktadır. Bu nedenle 0.4-0.7 μm bölgesi, 
pigment soğurma dilimi olarak 
adlandırılmaktadır. Curran (1985)’e göre 
soğrulma, özellikle klorofil a ve klorofil b 
pigmentleri tarafından gerçekleştirilmekte ve 
bu enerji fotosentez işleminde 
kullanılmaktadır (şekil 2). Bu şekilde iyi bir 
değerlendirme yapmış olmak için yeşil 
vejetasyonun nicel olarak belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu da uzaktan algılamanın 
konularından biridir (Thiam ve Eastman, 
1992). Bitki örtüsünden soğrulma ve 
yansıma olayı elektromanyetik spektrumun 
farklı dalga boylarında değişik karekterler 
taşır ve şekil 3. deki bölgelere ayrılabilir. 
Yorumlayıcılar cisimlerin spektral özelliklerini 
bildikleri takdirde görüntülerde çıkan 
renklerin hangi objelere ait olduğunu 
belirleyebilir. 

 
Bu bölgede bitki örtüsü üzerine gelen enerji 
esas olarak ya yansıtılmakta ya da  
soğurulmaktadır. Bitki dokuları içinde iletimi 
ya çok az olmakta ya da hiç olmamaktadır. 
Yansımada azalmanın olduğu 1.4, 1.9 ve 
2.7 farklılıklarının klorofil yoğunluğunun 
farklılığından ileri geldiğini belirlemişlerdir.  
Spektrofotometre ile alınan ölçümlerde, 
görünür bölgedeki yansıtma değerinin 
kızılötesi resim fotoğrafların tonlarına direkt 
olarak bağlı olduğunu görmüşlerdir. Sonuç 
olarak yaprağın klorofil yoğunluğunun ve 
tayfsal yansıtmanın ölçümü ile aynı türdeki 
üç narenciye bitkisinin biri birinden 
ayrılabileceği vurgulanmıştır. 
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HAVA BOŞLUĞU 

KLOROPLAST ÜST EPİDERMİS      

                                      Şekil 3.  Bitkilerin değişik dalga boylarına gösterdikleri 
spektral tepki.                          

          Mavi 

          NIR 

O       Tipik vejetasyon tepkisi 
�       Tipik toprak tepkisi 

 
                                                                 

 

       Şekil 4.  Yeşil bir yaprağın kesiti                                                                                                                 
3. BİTKİLERDEN YANSIMAYI ETKİLEYEN 
İÇ FAKTÖRLER 

2.2. Yakın Kızılötesi Bölgesi-NIR- (0.7-1.3 
μm) 
 
Spektrumun bu bölgesinde soğrulma az 
olduğundan yansıma çok yüksek olup, bitki 
tipine bağlı olarak % 30-70 arasında 
değişmektedir. Geri kalan enerjinin büyük bir 
kısmı yaprak içinde iletilmektedir. Soğrulma 

ise spektrumun bu bölgesinde minimum 
düzeyde olmaktadır. Bunun nedeni, 
pigmentler arasındaki absorpsiyonun çok 
düşük bulunmasıdır.  

 
0.7-1.3 μm dalga boyları arasında bitkiden 
yansıma daha çok bitki yapraklarının iç 
yapısından etkilenmektedir.  Bitki türlerinin 
bu iç yapısı yönünden önemli farklılıklar 
göstermesi nedeniyle, bu bölgedeki yansıma 
ölçümleri, görülebilir dalga boylarında aynı 
görülen bitki türlerini bile ayırt etmemizi 
sağlar.  
 
2.3. Kızılötesi Bölgesi (1.3 μm - 2.6 μm  
 
μm dalga boylarında yansıma en üst düzeye 
çıkmaktadır. Spektrumun bu bölgesinde 
yansıma, yaprakların toplam su yüzdesi ile 
yakından ilişkilidir. Bu  toplam  su  yüzdesi,  
yaprağın  hem  kalınlığı  hem  de  nem  
içreğinin  bir fonksiyonudur. 

 

 Yaprağın morfolojik yapısı yakın kızılötesi 
bölgesinde bitki örtüsünden yansımayı 
etkileyen esas faktördür. Bu bölgede çok az 
soğurulma meydana gelir. Bunun nedeni bu 
dalga boyunda soğurulacak enerji, yaprak 
sıcaklığının proteinlerin zarar görebileceği 
düzeye kadar yükselmesine neden olacaktır. 
Nitekim bitki, enerjiye ihtiyacı olduğu yerde 
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soğrulma yapmakta, buna karşılık aşırı 
ısınmayı önlemek için yakın kızılötesi 
ışınlarını yansıtmaktadır. 
 
Aynı bitki üzerinde farklı derecede yansıma 
gösteren yaprakların morfolojik yapısı da  
farklıdır. Bitkinin yaşlı alt yaprakları, genç 
yapraklara göre daha az yansıma 
yapmaktadır.  Nitekim bu yaprakların 
morfolojik yapıları da birbirinden farklıdır.   

0.5           1.0           1.5               2.0       
2.5           
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Soya ve mısır yaprakları morfolojik yönden 
önemli farklılıklar göstermektedir. Bunun  
sonucu soya yapraklarından yansıma aynı 
nem içeriğinde mısır yapraklarına oranla 
daha az olmaktadır. Benzer durum buğday 
ve marul için de söz konusudur. Nitekim 
buğday yaprakları marul yapraklarına 
oranla, görülebilir bölgedeki dalga boylarını 
daha fazla soğurmakta, buna karşın  IR 
dalga boylarını daha fazla yansıtmaktadır 
(Curran, 1985). 

 
4. BİTKİLERDEN YANSIMAYI ETKİLEYEN 
DIŞ FAKTÖRLER 
 
Bitkinin yaşadığı ortam koşulları, çeşitli bitki 
türlerini değişen düzeylerde olmak üzere 
bitki yaprağının morfolojisini, su içeriğini, 
yüzey özelliklerini etkilemektedir.  
 
Bu da yapraklardan olan yansımanın 
optimum koşullarda meydana gelen 
yansıma ile farklılık oluşturmaktadır. 
Yapraklardan olan yansımayı etkileyen dış 
faktörler şöyledir.  
 
4.1. Yapraklarda Aşırı Su Kaybı  

 
Toprağın nem içeriği ile doğrudan ilişkili bir 
faktördür. Bitkilerde, topraktan ihtiyacı olan 
suyu karşılayamadığı durumlarda noksanlık 
söz konusudur. Bu da yapraktan olan 
yansımayı etkilemektedir (Şekil 5).      
 
Bu etki yakın kızılötesi dalga boylarında 
(0.7-1.4 μm) hafif yansımanın artması 
şeklinde görülürken, 1,5 μm’nin üzerinde 
yansımada önemli bir azalmaya neden 
olmaktadır. Yaprakların oluştuğu devredeki 
nem durumunda bu yapraklardan olan 
yansımada etkili olmaktadır. Yüksek nem 
koşullarında oluşmuş bir yaprak bütün dalga 
boylarında daha az yansıma vermektedir. 
Düşük nem koşullarında gelişmiş olan 

yapraktan ise daha fazla yansıma 
olmaktadır. 
 
 
 

 
 
 
 
Şekil 5. Pamuk bitkisinde düşük ve yüksek 
toprak nemi koşullarının pamuk bitkisi 
yapraklarında meydana   getirdiği yansıma 
 
 
 
4.2.  Bitki Besin Elementlerinin Eksikliği 
        
Bitkiden besin elementlerinin noksanlığı 
yapraklarda kloroz görülmesine, 
sararmasına, su noksanlığına, çiçeklerde 
renk değişikliğine ve diğer anormal 
oluşumlara neden olur. Örneğin demir 
noksanlığında yapraklar sararır, magnezyum 
noksanlığında damarlar arası yeşil renk 
kaybolur ve bazı bitkilerde kıvrılma olur. 
Azot noksanlığında genç yapraklar 
sararırken, fosfor noksanlığında yaprak 
rengi önce koyu yeşil renk alır, sonra 
bronzlaşır ve kahverengileşir. Bitki besin 
elementlerinin noksanlığı yanı sıra toprakta 
aşırı düzeyde veya dengesiz miktarlarda 
bulunması da yapraklarda anormal 
gelişmelere neden olmaktadır. Bu anormal 
gelişmeler aynı zamanda yaprağın iç 
yapısında meydana gelen bozulmalardan 
kaynaklanmaktadır. Bitki besin 
elementlerinin noksanlığı veya fazlalığı 
sonucu ortaya çıkan klorozlar doğrudan 
doğruya bitkilerin spektral yansıma 
karakteristiklerim de etkilemektedir. Şekil  
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daha fazla yansımaya kızılötesi 
bölgesinde ise daha az yansımanın 
meydana gelmesine neden olmuştur. Şekil 
6’da iki farklı düzeyde azot uygulanan 
pamuk bitkisinden olan yansıma örnek 
olarak verilmiştir. Azot noksanlığı, görülebilir 
(visible) dalga boylarında  
 
4.3.  Toprak Tuzluluğu 

  
Yüksek tuzluluk bitkilerde zararlı etkide 
bulunmaktadır. Buna karşılık bitkilerin 
tuzluluğa duyarlılığı büyük farklılıklar 
göstermektedir. Tuzluluk sonucu bitkilerde 
normalden daha az sayıda ve daha küçük 
hücre gelişimi olmaktadır (Fitzgerald, 1972). 
Tuzlu topraklarda yetişen bitkilerde 
görülebilir dalga boylarında ışığın soğurumu 
daha fazla olduğundan yansıma daha azdır. 
Örneğin tuzlu topraklarda yetişen pamuk 
bitkisinde fazla klorofil soğurumu sonucu 
yansıma normal pamuk bitkisine göre az 
olmaktadır. Kızılötesi bölgesinde ise ansıma 
normale göre daha fazla ve soğurulma daha 
az meydana gelmektedir (Şekil 7). 
 

 
 
 
 
Şekil 6. 28ppm ve 198ppm N çözeltisinde 
büyüyen pamuk bitkisinin spektral yansıma 
eğrisi 
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Şekil 7. İki farklı klor konsantrasyonunda büyümüş pamuk bitkisinin spektral yansıma eğrisi 
(Fitzgerald, 1972). 
 
 
4.4. Bitki Hastalıkları 
 
Bitki besin elementlerinin noksanlığı gibi bir 
çok bitki hastalığı da bitkilerin toprak üstü 
aksamında yansımayı etkileyecek 
değişikliklere kloroz ve anormalliklere neden 
olmaktadır.  Bu nedenle  çeşitli  bitki  

hastalıkların   uzaktan  algılama 
yöntemleriyle  belirlenmesi mümkündür.  
 
Dinç ve arkadaşlarının bildirdiğine göre 
(2001), Ausmus ve Hilty (1972) çeşitli virüs 
türlerinin mısır bitkisi üzerine etkisini 
araştırmışlardır. Görülebilir dalga boylarında 
hastalıklı bitkilerle normal bitkiler arasında 
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yansıma yönünden bir fark görülmezken, 
yakın kızılötesi dalga boylanndaki 
yansımanın önemli farklılıklar gösterdiğini 
belirlemişlerdir.  
 
Dinç ve arkadaşlarının bildirdiğine göre 
(2001), Gausman ve Hart (1974), üç böcek 
türünün salgıladığı sıvının narenciye yaprağı 
üzerinde meydana getirdiği küfün yansıtma 
özelliklerini araştırmışlardır. Laboratuvarda 
yapılan  bu  çalışmada  spektrofotometre  ile  
toprağın  üst  yüzeyinden  yansıyan  ışığı 
ölçmüşlerdir. 0.75-0.90 μm dalga boyu 
aralığında duyarlı olan kızılötesi renkli film 
ile  narenciye ağaçlarının aradan fotoğrafları 
almışlardır. Bu fotoğraflarda böcekler 
tarafından yaprakları zarar görmüş ağaçların 
görüntülerinin, sağlıklı yapraklı ağaçların 
görüntülerinden daha koyu tonda olduğunu 
gözlemişlerdir. Bundan dolayı fotoğrafla 
uzaktan algılamanın, narenciye  bitkisinin  
zarar  görmüş  yapraklarını  ayırmak  için  
kullanışlı  olduğunu belirtmişlerdir. 
 
4.5. Atmosferik Don Ektisi 
  
Dinç ve arkadaşlarının bildirdiğine göre 
(2001), Gausman ve arkadaşları (1977), 
donmuş ve yaprakların yansıtma 
farklılıklarım  gözlemek için laboratuvarda 
spektrofotometre ile 0.5-2.5 μm dalgaboyu 
aralığında bu iki tip  yaprağın tayfsal 
yansıtmalarını ölçmüşlerdir. Araştırmalar 
yakın kızılötesi bölgede donmuş  narenciye 
yapraklarının yansıtmasının sağlıklı 
yaprağın yansıtmasından, farkedilir 
derecede  düşük olduğunu açıklamışlardır. 
 
4.6. Bitki Sıklığı ve Boyu 
  
Bitki sıklığı, diğer bir deyişle yüzeyin örtü 
yoğunluğu ile yansıma değerleri arasında  
yakın bir ilişki bulunmaktadır.  Peştamalcı 
(1982), yansımada bitki boyunun etkisini 
araştırmak için pamuk alanının  yansıma 
değerleri ve büyüme mevsimi boyunca 
LANDSAT 3-MSS uydusu dört bantına 
benzer  bir spektroradyometre ile ölçülen 
bitki boyu değerleri kullanmıştır. Elde edilen 
sonuçlar dört  ayrı bantda bitki boyuna göre 
yansıma değerleri ile gösterilmiştir. Bitkinin 
yansıtma değerleri  yakın kızılötesi bölgede 
(6. ve 7. bant) görünür bölgedekinden çok 
farklı olarak  değişmektedir. Bitki boyu 
arttıkça 4. ve 5. bantdaki yansıtma 
değerlerinin çok az değiştiği  göze çarpar. 
Bunun sebebi yeşil bitkilerin 0.5-0.7 μm 
dalga boyu aralığında ışığı  

soğurmalarındandır. Bu nedenle, 4 cm lik 
bitki boyunda bağıl yansıma % 55 iken, bitki 
boyu  90 cm olduğunda % 60 civarında 
gözlenmiştir. Aynı şekilde 5. bantta ve 7. 
bantta bağıl  yansıma bitki boyu 4 cm iken 
sırasıyla % 60 ve 5 cm, bitki boyu 90 cm 
olduğunda bağıl yansıma  % 130 ve % 200 
civarında bulunmuştur. 
 
5.  BİTKİLERİN TANINMA TAKVİMLERİ 
 
Peştamalcı (1982),  radyometre ile Nisan 
1981-Ekim 1981 tarihleri arasında veri 
toplanmıştır. alanların yansıma değerlerinin 
ortalamasının bantlara göre değişimi şekil 8 
ve 9 da gösterilmiştir. Şekillerde görüldüğü 
gibi 4. ve 5 bantlarda alanların yansıma 
değerleri  dar  bir  alanda ayında soya  
bitkisi diğer örtü tiplerinden özellikle MSS 7. 
bant  toplanmakta  6.  ve  7.  bantlarda  ise  
belirgin  bir  ayrılma gözlenmektedir. 
Araştırıcı LANDSAT MSS 7, bant farklı 
bitkileri ayırmada en kullanışlı bant olduğunu 
da açıklamıştır. Şekil 8 ve 9 da 
spektroradyometre  ile farklı bitkilerin 
gelişme dönemlerinde yapılan  ölçümlerinde, 
Haziran seviyesinde değerleri verdiğini ve 
böylece kolaylıkla ayırt edilebildikleri dikkati 
çekmektedir. Bu durum kültür bitkilerinin 
tanınmasında ve sınıflandırılmasında belirli 
büyüme periyotlarını  göz önünde tutularak 
her bölge  için bir  ayırt edilebilme  
takviminin  oluşturulmasını ve bu  amaca 
ulaşabilmek için yer ölçümlerinin önemi yanı 
sıra zorunluluğunu  da açıklamaktadır. 
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Şekil 8. Haziran ayında farklı bitki alanlarının 
radyometre ile yapılan ölçümlerinin ortalama 
yansıtma değerlerinin bantlara göre dağılımı 
(Yeğingil ve ark., 1991). 
 
 
6. VEJETASYON İNDİSİ 
 
Topraktan yeşil vejetasyonu ayırmak için 20 
kadar VI tanımlanmıştır. NDVI (Normalized 
Difference Vegetation Index) bunların en 
yaygınıdır. NDVI ile örtü tipleri ve bunlara ait 
parlaklık değerleri belirlenerek bunların 
NDVI  değerleri Thiam ve Eastman (1992)’ın 
belirttiği şu formülle hesaplanır. 
 

REDNIR
REDNIRNDVI

+
−

=  

 
NDVI: Normalleştirilmiş Farkın Vejetasyon 
İndeksi 
NIR:    Yansıyan Yakın IR bant 
RED:   Yansıyan kırmızı bant 
 
 NOAA AVHRR uydu görüntülerine göre;   

BANT1)(BANT2
BANT1)-(BANT2NDVI

+
=     eşitliği ile 

bulunacaktır.                                                                                        
LANDSAT TM  uydu görüntüleri kullanılarak,  
 
 
 
 

 
 
Şekil 9. Temmuz ayında farklı bitki 
alanlarının radyometre ile yapılan 
ölçümlerinin ortalama yansıtma değerlerinin 
bantlara göre dağılımı (Yeğingil ve ark., 
1991). 
 
 
 

BANT3)(BANT4
BANT3)-(BANT4NDVI

+
=  eşitliği ile 

bulunur.                 
Bitki indeksi hesaplanırken,       

Alan Toplam
Alan YeşilVI =      eşitliği ile belirlenir. 

           Vejetasyon indekslerinin (VI) uydu 
görüntülerinin yüksek ve düşük 
çözünürlülüklerinin ikisinde de kullanılabilir 
olması çalışmayı avantajlı hale 
getirmektedir. 
 
7. TARIMDA  KULLANILAN 
GÖRÜNTÜLER 

 
7.1. Siyah-Beyaz Görüntüler 
(Pankromatik Görüntüler) 
 
Siyah-beyaz görüntüler, görünen dalga 
boylarında objelerden yansıyan enerjinin, 
siyah-beyaz şeklinde tek bir görüntü 
şeklinde kaydedilmesi ile elde edilir. Bu 
görüntüler, fotoğrafik olarak uçaklardan 
çekilebildiği gibi uydulardan sayısal veriler 
halinde de alınabilir. Algılanan objelerin 
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gerçek gri renk seviyesini verirler. Özellikle 
jeolojik haritalamalarda, siyah-beyaz 
görüntüler üzerinde kayaçların doğadaki 
renklerine çok yakın gri tonlarda belirmesi, 
kayaçların tanımlanmasında yardımcı olur. 
Şehir planlamalarında da başarıyla kullanılır. 
 

 
Görüntü 1. Pankromatik görüntü 
(LANDSAT ETM, 2000 1.BANT 
 
Bu görüntüler üzerinde yeşil, canlı bitkiler 
koyu tonda görülürler (Görüntü 1). Birçok 
durumlarda fay ve kırıklar boyunca, farklı 
nemden ötürü, bitkilerin daha gelişmiş 
olması ve çevresine kıyasla koyu bir tonda 
görülmesi, böyle yapısal şekillerin 
tanımlanmasına yardım eder. Nem, 
toprakların spektrumun görülebilen 
bölgesindeki yansımalarını denetler. Nem 
arttıkça buna paralel olarak gelen enerjiyi 
soğurması da artar. Ve görüntü tonunun 
koyulaşmasına neden olur. Suyun toprak 
üzerine çıktığı durumlarda ise görüntü tonu 
daha da koyulaşır ve siyaha yaklaşır. Killi, 
kumlu, siltli gibi ayrı yapıdaki toprakların 
değişik miktarlarda nem içermeleri, bunların 
siyah-beyaz görüntüler üzerinde değişik gri 
tonlarda belirmelerine ve dolayısıyla da  
kolaylıkla haritalanmalarına olanak sağlar 
(Sesören 1999).  
 
7.2. Normal Renkli Fotoğraf ve Görüntüler 
Renkli görüntü üzerinde cisimler doğada 
bulundukları renklere çok yakın renklerle 
görülürler. Çok bantlı algılamalarda normal 
renkli görüntüler; mavi, yeşil ve kırmızı dalga 
boylarında elde edilen verilerin, sırasıyla 
mavi, yeşil, kırmızı renklere eşleştirilmeleri 
ve renkli ekran üzerinde tek bir görüntü 
halinde yansıtılmaları sonucunda elde edilir. 
Normal renkli görüntülerin, objelerin 

doğadaki renklerinin aynısını ya da çok 
benzerini içermesi, insan gözünün gri renk 
tonlarında çok fazla renk ayrımı yapabilmesi, 
yorumlayıcıya büyük kolaylıklar sağlar. 
Renkli görüntüler her türlü çalışmalarda 
kullanılabilir 
 
7.3. Çok Bantlı Görüntüler (Multispektral 
Görüntüler) 
 
Çok bantlı görüntüler; elektromanyetik 
spektrumun değişik bölgelerinde, aynı 
objeden yansıyan ya da yayılan enerjinin 
eş zamanlı olarak ayrı ayrı görüntüler haline 
getirilmiş şeklidir. Siyah beyaz olarak elde 
edilen çok bantlı görüntüler, algılandıkları 
dalga boylarına göre isimlendirilirler (Çizelge 
1). 
 
Çizelge 1. görüntülerin fotoğrafik filmin 
hassa olduğu dalga boylarına göre 
isimlendirilmesi 
 
Spektral Bölge μm Görüntü adı 
0.300-0.400 Ultraviolet 
0.400-0.500 Mavi 
0.500-0.600 Yeşil 
0.600-0.700 Kırmızı 
0.700-0.900 İnfrared 
 
Elektromanyetik spektrumun, yakın infra-red 
(NIR) bölgesinde canlı, yeşil ve geniş 
yapraklı bitkiler çok özel ve özel olduğu 
kadar da yüksek bir yansımaya sahiptir. Bu 
özelliklerinde ötürü, siyah-beyaz infra-red 
görüntüler üzerinde bitkilerin, beyaza yakın 
çok açık renklerde belirmeleri tanınmalarını 
ve diğer objelerde kolayca ayırt edilmelerini 
sağlar (görüntü 2). Özellikle nemli zeminlerin 
çok fazla miktarda infra-red enerji 
soğurmalarından ötürü, siyah beyaz infra-
red görüntüler üzerinde sulak araziler ve 
bataklıklar koyu renkte görülürler (görüntü 
2). Buna karşın otluk ve meralar açık renkli 
olarak ortaya çıkarlar ve böylelikle arada bir 
kontrast oluşur. Böylelikle sulu ve sulak 
yerlerin siya-beyaz infra-red görüntüler 
üzerinde kolaylıkla tanınmasına yardımcı 
olur.  
Aynı şekilde bitki örtüsü ile kaplı bir 
sahadaki drenaj sistemi de infra-red 
görüntüler üzerinde belirgin bir şekilde ayırt 
edilebilir. Bu görüntüler, yüzey kaynaklarını 
araştırılması ve bazı durumlarda da yeraltı 
sularının tesbit edilmesi çalışmalarında da 
kullanılabilir. 
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Görüntü 2. İnfrared görüntü (LANDSAT 
ETM, 2000) 
 
7.4. Termal Görüntüler 
Bu görüntüler, objelerde yayılan sıcaklığın 
algılanması sonucunda oluşur. Bu algılama 
termal infra-red bölgesinde (3.5-5 μm ve 8-
16 μm) elde edilir. Her ne kadar mikrodalga 
boyları da termal enerji içerirlerse de 
buradan yayılan enerjinin çok az olmasından 
ötürü uzaktan algılamada pek az kullanılır. 
Termal algılamada elde edilen görüntü 
siyah-beyazdır. Diğer algılamalarda olduğu 
gibi objelerin doğadaki gerçek şekillerini 
göstermezler. Elde edilen görüntüler 
üzerindeki açık ya da koyu renkler, 
doğrudan doğruya cisimlerin sıcaklığı ile 
ilgilidir. Tarımda toprak sıcaklığının da 
önemli bir parametre olması dolayısıyla bu 
görüntülerden faydalanılabilir. Çok önemli 
sulak alanlar, çevrelerine göre daha soğuk 
olmalarından ötürü, termal görüntüler 
üzerinde siyah tonlarda belirirler. Özellikle 
drenaj sistemlerinin haritalanmasında, su 
kirliliği araştırmalarında, yeraltı suyunun 
saptanmasında, orman ve maden 
yangınlarında ateşin etki sahasının 
belirlenmesi işlemlerinde başarıyla 
kullanılırlar. 
 
 
7.5. False-Colour Görüntüler (Yalancı 
Renkli Görüntüler) 
Bunlara false-colour denmesinin nedeni, 
algılanan objelerin, elde edilen görüntü 
üzerinde gerçek renginden farklı renkte 
görülmelerinden ötürüdür (Görüntü 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Görüntü 3. False-colour görüntü  
(LANDSAT 7ETM, 2000, 3 bant) 
 
7.6. Zaman İçerikli Görüntüler 
 
Yer yüzü objelerinin hepsi varoluşlarından 
başlayarak değişikliğe uğrarlar. Bu 
değişikliklerin bazılarının, kısa zaman 
içerisinde çabucak gerçekleşmesine ve 
insanoğlu tarafından farkedilmesine karşın 
(bitkilerin yaprak açması, çiçek açması, 
meyve vermesi, yaprak dökmesi, hastalıklı 
olması halide yapraklardaki değişmeler vs.) 
diğer değişiklikler (toprak özelliklerinin 
değişmesi, erozyon, şehirlerin gelişmesi vs.) 
uzun zaman içerisinde yavaş yavaş olur 
(Sesören 1999).  
 
8. TARIMSAL İSTATİSTİKLER, 
BİTKİLERİN ALAN VE VERİM 
TAHMİNLERİ 

 
Doğal kaynakların incelenmesine yönelik ilk 
LANDSAT (önceleri ERTS olarak 
adlandırılıyordu) uydusunun 1972 yılmda 
uzaya gönderilmesi ve elde edilen uydu 
verilerinin tüm dünyaya istenildiğinde 
dağıtılması sonucunda tarım ürünlerinin alan 
ve verim tahmini konuları ön planda olmak 
üzere yaygın bir şekilde kullanılmaya 
başlanmıştır. Veri sayısının fazla olması 
nedeniyle veri analizinde bilgisayarlar 
kullanılma zorunluluğu ortaya çıkma ve 
konuyla ilgili değişik sınıflandırma metodları 
geliştirilmiştir (İdso ve ark., 1977). 
 
Ülkemizde ve diğer ülkelerde uydu verilerini 
kullanarak bilgi elde etmek için yapılan 
çalışmalar giderek yaygınlaşmaktadır. Bu 
çalışmalar genellikle tarımsal ürün, alan ve 
verim tahminleri ağırlıklı olmaktadır. LACIE 
(Large Area Crop Invetory Experiments) 
projesi ürün varlığının tanımlanması, her 
tipteki ekili alanların belirlenmesi ve birim 
alana düşen verimin  hesaplanması için yer 
gerçeği ile birlikte LANDSAT verilerinin 
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kullanılmasında en çarpıcı örnektir Buğday 
verimi için istatistiksel ve iklimsel 
değişimlerin parlaklığa  ilişkisi  araştırılmış  
ve  parlaklıkla  verim  arasında  hazırlanmış  
modellere uygulanmıştır. LACIE projesinin 
amacı yer verileri yerine LANDSAT verilerini 
kullanarak Amerika Birleşik Devletlerindeki 
buğday alanlarının belirli bir doğrulukla 
hesaplamaktır. Dinç ve arkadaşlarının 
bildirdiğine göre (2001), Tppeley ve 
McGinnis, Jr (1984), NOAA uydu serilerine  
yerleştirilmiş ileri teknoloji, yüksek ayırma 
güçlü radyometre (AVHRR- Advanced Very 
High Resolution Radiometer) verileri ile 
LANDSAT MSS verileri kullanarak yeşil bitki 
kaplı alanlar  ile ürün kaplı alanları 
haritalamaya çalışmışlardır. Görünür, yakın 
kızılötesi ve orta kızıl ötesi  bölgede birer 
bantta (sırasıyla 0.55-0.75 μm, 0.7-1.2 μm 
ve 3.7-39 μm) ve termal kızılötesi  bölgede 
iki bantta (10.0-11.0 μm ve 11.0-12.0 μm) 
sahip AVHRR'ın  görünür ve yakın  kızılötesi 
bantlarının birleşimi ile tanımlanan bitki 
indexını kullanmışlardır. NOAA uydu  verileri   
ile LANDSAT verilerinin yeşil bitkiyi algılama 
da ve zamana göre değişimleri  incelemede 
uygun olduğunu vurgulamışlardır. Justice ve 
ark., (1985). NOAA uydu verilerini  
kullanarak Afrika,  Güney  Amerika ve Doğu  
Asya'daki bitki  örtüsünün mevsimsel  
değişimlerim incelemişlerdir. Sonuçta  l km 
ayırma güçlü NOAA verilerinin 1:1.000.000  
ölçekte yeşil bitki dinamiğini görüntülemek 
için uygun olduğunu ve bu verilerin 
LANDSAT  verileri ile karşılaştırılabilir 
olduğunu belirlemişlerdir.  
 
 Ataman ve ark., (1981), tarafından 
TÜBİTAK MAE ve Tarım ve Orman 
Bakanlığı  tarafindan "UZALBEK PROJESİ" 
başlatılmıştır. Bu projenin amacı buğday 
ekim alanlarının  % 85 doğrulukla 
hesaplanıp hesaplanamayacağının 
araştırılmasıdır. Bunun için İç  Anadolu 
Platosundan örnek olarak alınan Polatlı, 
Altınova ve Gözlü Devlet Üretme Çiftlikleri  
üzerinde çalışıldı. LANDSAT-3 ve  üzerinde 
bitki indeksi yöntemine göre sınıflama 
yapılarak  alan hesaplanması yapılmıştır. 
Ancak bu LACEI, AGRISTAR ve AGRESTE 
projeleri ile  karşılaştırılınca hata oranı 
yüksek bulunmuştur. Hata oranının bu 
projelere göre yüksek  olmasının nedeni 
Türkiye'de ki buğday ekim alanlarının (56x79 
m2) LANDSAT piksellerine göre  çok küçük 
olması ve çalışılan alanın gerçek ölçüsünün 
bilinmemesi olduğu açıklanmıştır.  
 
Yeğingil ve ark.. (1981), Çukurova 
Bölgesinde 1979 yılında pamuk bitkisinde 

uydu  verileri ile saptanması üzerine bir 
çalışma yapmışlardır. Bilgisayar yardımıyla 
yapılan bu   çalışmada LANDSAT 
uydusunun Ağustos 1979 yılındaki sayısal 
verilerini kullanmışlar ve farklı   parlaklık 
gösteren pamuk bitkisinin iki grupta 
incelemişlerdir (düşen parlaklığa sahip kuru   
pamuk veya kötü pamuk, yüksek parlaklığa 
sahip olanlar sulu pamuk veya iyi pamuk). 
Yeşil   bitki indeksini aşağıdaki eşitlik ile 
tespit etmişlerdir. 
 

alanıtarlaToplam
alanıbitkiyeşeşPamukA =  

 
Peştemalcı (1982) tarafından yapılan bir 
araştırmada, Çukurova Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Araştırma Çiftliğinden seçilen iki 
farklı buğday çeşidi, yonca, arpa, pamuk, 
çıplak toprak, soya fasulyesi ve narenciye 
alanlarının tayfsal yansıtmalarım büyüme 
mevsimi boyunca yer ölçümleri ile 
belirlemişlerdir. Ölçümler için bir piranometre 
ve taşınabilir LANDSAT MSS bantlarına 
benzer dört bantlı iki radyometre 
kullanılmıştır. Bitki alanlarının tayfsal 
yansıtmaları Grikar'a göre belirlenmiştir. 
Elde edilen verilerden bitkilerin büyüme 
mevsimi boyunca tayfsal yansıtmalarındaki 
farklılıklar, bitki boyunun tayfsal yansıtmaya 
etkisi  ve üç tahıl  çeşidinin  (iki  buğday 
çeşidi  ve  arpa)  tayfsal  yansıtma  
farklılıkları incelenmiştir.  Sonuç  olarak,  her  
bitkinin  uzaktan  algılanabilecek  zaman  
aralığını tanımlamıştır. Çalışmalarda 2 Nisan 
1982 tarihli LANDSAT MSS verileriyle 
birlikte LANDSAT kanallarına  benzer 
portatif radyometre kullanılmıştır 
(Peştamalcı, 1982). VI. Yer verileri ve 
LANDSAT  verilerinin korelasyonu ile 
bulunmuştur (Wooding, 1979).  
        
Dinç ve ark. (1985), tarafından Şanlıurfa 
Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliğinde  
seçilen test alanlarında yapılan bir 
çalışmada da bitki indeksi (VI) ile buğdayın 
verimi ve bunları etkileyen bazı toprak 
karakteristikleri araştırılmıştır. Bölgenin 
toprak haritasına göre Ceylanpınar Çiftlik 
arazileri kırmızımsı kahverengi  (argids, 
orthids) oluşmaktadır. Toprak sığlığı, taşlık 
ve yüzey eğimi seçilen test alanlarının 
başlıca soruları arasındadır. Test alanlarının 
(2x2 km) hepsine aynı çeşit buğday tohumu   
ekilmiş ve aynı düzeyde gübrelenmiştir. 
  
oluşturulmuş ve çiftlik buğday ekim 
alanlarının sınıflandırılması yapılmıştır. Bitki 
indeksi (VI) değerleri 0.33-0.50 arasında 
değer göstermiş, düşük değer en az verimli 

 39



  

buğday test alanlarından, yüksek değer ise 
en verimli test parsellerinden elde farklılıklar 
aynı zamanda elde edilen buğday verimini 
belirgin şekilde etkilemiştir. Nitekim 128, 129 
ve 297 numaralı test parsellerinde VI değeri 
0.48 olarak saptanmış ve bu parsellerden 
ortalama 286.1 kg/dekar buğday hasat 
edilmiştir. En düşük verim ise VI değeri 0.35 
olan ve sığ toprak 
 

57
57

BantBant
BantBantVI

+
−

=  

 
Ayrıca 5. ve 7. bantlar kullanılmak suretiyle 
test alanlanrının iki boyutlu histogramı (İnce, 
1979) derinliğine sahip bulunan 69, 81 ve 83 
numaralı test parsellerinden alınmıştır. Bu 
parsellerden hasat edilen buğday verimi ise 
146.8-158.6 kg/dekardır. Bu veriler ışığı 
altında Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliğinin 
1982 yılı buğday rekoltesi hesaplanmış ve 

gerçek rekolte ile hesaplanan arasında % 98 
civarında bir benzerlik elde edilmiştir. Elde 
edilen sonuçlar Ceylanpınar örneğinde 
olduğu gibi geniş alanlar kaplayan tahıl 
tarlaları için geçerlidir. En uygun olanı, 
gelişme dönemi içerisinde iki ve daha fazla 
zamanlı uydu verileri ile, erken ve geç 
tahminler yapmak ve bulguları atmosferik 
verilerle birlikte kullanmaktır.  
 
9. UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ 
İLE BİTKİ SU TÜKETİMİ  TAHMİNİ 
 
Bitki su tüketimi değerlerinin belirlenmesinde 
daha önce değinilen ampirik eşitlik ve 
yaklaşımlar kullanılmaktadır. Ancak 
kullanılan girdilerin sağlanmasında ortaya 
çıkan zorluklar bu değerlerin bölgesel 
düzeyde hesaplanmasını engellemektedir. 
Girdilerin elde edilmesinde en büyük güçlük 

 

Çizelge 2. Ceylanpınar D.Ü.Ç.’den seçilen test alanlarında toprak derinliği, taşlılık ile VI ve 
verim arasındaki ilişkiler. 
 
 

Test alanları 

 
genellikle meteorolojik bilgi sağlayan 
bölgesel şebeke yetersizliğinden 
kaynaklanmaktadır. Bu sorunu çözebilmek 
için son yıllarda Uzaktan Algılama Teknikleri 
ile bitki su tüketiminin saptanması 
konusunda oldukça kapsamlı çalışmalar 
yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar 
sonucunda kısa sürede ve doğruluk 
derecesi yüksek su tüketimi değerleri elde 
edilmiştir  1995).    Kanemasu ve arkadaşları 
(1976), yansıma metotlarını kullanarak 
sorgum ve soya fasulyesi bitkileri için günlük 

bitki su tüketimini tahmin etmeye 
çalışmışlardır. Çalışma sonunda yansıma 
metotları ile tahmin edilen 
evapotranspirasyon değerlerini lizimetre 
ölçümleri ile karşılaştırmışlar ve istatistiksel 
yönden oldukça önemli ilişkiler elde 
etmişlerdir. Uzaktan algılama tekniklerinden 
yararlanarak bitki su tüketimi tahmininde 
basit ampirik modellerden karmaşık enerji 
dengesi yaklaşımlarına kadar birçok farklı 
yöntem geliştirilmiştir (Evsahibioğlu, 1994).  

(2x2) km 
Parsel No 

Toprak 
sembolü 

Toprak 
karekteristiği 

VI 
(BI) 

Verim  
(kg/da) 

128 
296 
297 

F2-1 Düz (90-120 cm) 
Derinlik 

0.48 286 

329 
... 
320 

F2-11 Düze yakın (% 0-
2) 
(90-120 cm) 
Derinlik 
orta tuzlu 

0.43 226.7 

69 
... 
81 

F7-2 Hafif eğimli (%2-
4) 
30-50 cm Derinlik 
orta taşlı 

0.38 158.6 

83 F7-12 Hafif eğimli (%2-
4) 
30-50 cm Derinlik 
orta taşlı 

0.35 146.8 
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  9.1. Termal Metotlar 
 
Termal metotlardan yararlanarak bitki su 
tüketimi tahmininde temel olarak iki model 
kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi Soer 

tarafından geliştirilen Tergra Modeli, diğeri 
ise İdso tarafından geliştirilen İdso 
metodudur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATMOSFER 

Radyasyon Hava 
sıcaklığı 

Türbülans 
giriş direnci 

Bitki 
sıcaklığı 

Bitki direnci 
Toprak 

suyu 
basıncı 

Toprak 

sıcaklığı 

Toprak direnci 

Ortalama 
toprak 

nem 
basıncı 

BİTKİ 
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Bitki direnci 

Toprak direnci  

Enerji 
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Türbülans 

BİTKİ 
Ü İ

Gözenek 

 
 
 
 
Şekil 10. Toprak-bitki-atmosfer sisteminde nem ve ısı akışına ilişkin direnç modeli 
 

9.1.1. Tergra Modeli 
 
Çim alanlarından oluşan evapotranspirasyonu 
saptamak amacıyla Soer tarafından geliştirilen 
modelde enerji dengesi eşitliği ve bitki yüzey 
sıcaklıklarından yararlanılmıştır. Bitki yüzey 
sıcaklıklarının belirlenmesinde ise bitki-toprak-
atmosfer sistemindeki ısı ve nem akışı göz 
önüne alınmıştır. Şekil 10 incelenecek olursa 
toprak bitki atmosfer akım yolunda nem ve ısı 
taşınımının benzer yollar izlediği görülecektir. 
Şekildeki daire içindeki elemanlar topraktan 
atmosfere akımı kolaylaştırırken, dikdörtgen 

içindeki elemanlar ise hareketi engellemeye 
çalışmaktadır. Bitki yüzeyinden olan ısı ve 
nem akışları enerji bütçesi eşitliği içinde 
denge halindedir. Radyasyon ile doğrudan 
ilişkisi olan bu eşitlik;   
 
Rn + G + H +LE = 0 biçiminde verilmektedir.                             
Eşitlikte: 
Rn: Net Radyasyon (W/m²) 
G:   Toprağa doğru olan ısı akışı (W/m²) 
H:    Hissedilebilir ısı akışı (W/M²) 
LE:  Latent ısı (W/m²) 



  

Değerlerini göstermektedir. Eşitlikte net 
radyasyon; 
 
      Rn= (1-αѕ) Rs + є (RL – σ Tc²) eşitliği ile 
hesaplanmaktadır.                                          

çıplak toprak 
Buğday 
çim 
fasulye  
 
                               r=0.96 
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Eşitlikte: 
αѕ:   Kısa dalga bitki yansıma katsayısı 
Rs:  Gelen kısa dalga radyasyonu (W/m²) 
 Є :  Bitki emissivite değeri 
RL:  Gelen uzun dalga gökyüzü radyasyonu 
(W/m²) 
σ   :  Stefan Boltzman sabiti (5,67x10ֿ³ 
W/m²/K ) 
Tc : Bitki yüzey sıcaklığı (°K) değerlerini 
göstermektedir.  

 
Bitki iyi sulandığında evapotranspirasyon için 
temel olarak latent ısı kullanılmaktadır. Latent 
ısı azaldığında ise hissedilebilir ısının artışına 
paralel olarak bitki yüzey sıcaklığı da 
artmaktadır. Bu durumda hissedilebilir ısı; 
 
           H= PCρ (Ta-Tc) / rah eşitliği ile 
hesaplanır.                                                                       Şekil 11. Hesaplanan 24 saatlik 

buharlaşma (mm/gün) Eşitlikte; 
         H :  hissedilebilir ısı (W/m²), 
         P  : doygun hava yoğunluğu (kg/m³)  
         Cρ:nemli havanın spesifik ısısı 
(joule/kg/°K) 
         rah:türbülans difüzyon direnci (s/m) 

 
Verilen bu üç eşitliğin kombinasyonu ile latent 
ısı (LE) ile yüzey sıcaklığı (Tc) arasındaki 
ilişki; 
 
LE= (1-αѕ) Rs +є(RL – σTc4) + PCρ(Ta-Tc) / 
rah – G eşitliği ile ortaya koyulabilmektedir.  
 
Eşitlikteki bitki yüzey sıcaklığından 
yararlanılarak bitki su tüketim değerleri 
hesaplanmaktadır. Elde edilen anlık bitki su 
tüketim değerleri Soer tarafından (1980) 
verilen Tergra modeli ile simüle edilerek 24 
saatlik su tüketim değerleri elde edilmektedir.  
 
9.1.2. İdso Metodu 
 
Uzaktan algılama teknikleri ile potansiyel 
evaporasyon tahmini amacıyla geliştirilen bu 
model aşağıda verilmiştir.  
 
E= 1,72 x 10ֿ² [SN + 1,56 (RA – RG)  + 156              
Eşitlikte;      
        E          : 24 saatlik evaporasyon 
(mm/gün) 
 
        SN   : günlük net radyasyon 
(cal/cm²/gün)   

        RA,RG : günlük toplam gelen ve giden 
termal radyasyon değerlerini göstermektedir. 
İdso Modeli ile  
 
   

 
 
 

 
Kalifornia ve Arizona’da buğday, çim ve 
fasulye üzerinde yapılan çalışmalar 
sonucunda hesaplanan ve lizimetrelerle 
ölçülen 24 saatlik buharlaşma değerleri 
arasında doğrusal bir ilişkini varlığı 
gözlenmiştir (Şekil 11). İdso modeli ile yapılan 
birçok çalışmada da aynı sonuçlar elde 
edilmiş ve bu modelin gerçek buharlaşma 
değerlerini belirlemede güven sınırları içinde 
kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.  
                                                                                                   
9.2. Yansıma Metotları 
 
Knemasu ve arkadaşları tarafından 1976’da 
geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Modelde; toprak 
ve bitkiye ilişkin faktörler göz önüne alınmakta 
ve bitki tüketiminin, Evaporasyon (E), 
Transpirasyon(T), ve hava sıcaklığı belirli bir 
derecenin üzerine çıktığında Adveksiyon(A) 
toplamından oluştuğu belirtilmektedir. 
Modelde öncelikle su eksikliğinin olmadığı 
toprak koşulları için maksimum 
evapotranspirasyon; 
 
ETmax  = α [s/(s+γ)] Rn, eşitliği ile 
hesaplanmaktadır.                                                
Eşitlikte;  
 
 ETmax: maksimum evapotranspirasyon 
(mm/gün) 
 α :          belirli bir iklim katsayısı (1,26) 
 s:  ortalama hava sıcaklığındaki doygun 
buhar basıncı eğrisinin eğimi (mbar/°C) 
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 γ:            psikrometrik sabit (0,66 mbar/°C) 
             Rn:          net radyasyon (mm/gün) 
değerlerini göstermektedir. 
 
Net radyasyon (Rn) ise YAI değerlerine bağlı 
olarak; 
              
         RN = 0,725 (Rs/58,5) – 0,86         YAI   ≤  
3                                                     
         RN = 0,805 (Rs/58,5) – 2,332       YAI   ≥  
3  eşitlikleri ile hesaplanmaktadır. 
Eşitliklerde; 
        
Rs: solar radyasyon     (cal/cm²/gün)   olarak 
belirtilmektedir.         
     
9.2.1. Buharlaşma 
 
Modelde toprakta olan buharlaşma iki 
aşamada tahmin edilmektedir. (Ritchie, 1972). 
Toprakta suyun yeterli olduğu sabit hız 
aşamasında buharlaşma;  
 
            Eo = (T / α) ETmax eşitliği ile 
hesaplanmaktadır.                                              
Eşitlikte; 
            Eo: sabit hız aşamasında topraktan 
alınan buharlaşma (mm/gün) 
             T :  Rns / Rn Exp. (-0,398 YAI) 
değerlerini göstermektedir. 
 

Sabit hız aşamasındaki buharlaşma ∑ 
Eo  = U olana kadar devam eder ve daha 
sonra azalan hız aşamasına geçmektedir. 
Azalan hız aşamasında topraktan olan 
buharlaşmayı toprağın hidrolik özellikleri 
belirlemekte ve; 
             
             E   = Ctº - c (t-1)º  eşitliği ile 
verilmektedir.                                                      
Eşitlikte; 
            E: azalan hız aşamasındaki 
buharlaşma (mm/gün) 
            c:  toprak hidrolik özelliklerine bağlı 
katsayı(mm/gün ) 
            t :  birinci aşama sonrası gün sayısı 
değerlerini göstermektedir. 
 
Sabit azalan hız aşamaları arasındaki bir 
günlük geçiş döneminde ise E = 0,6 Eo olarak 
alınmaktadır. 
 
9.2.2. Terleme 
 
Bitki gelişmesinin devamı ile evaporasyon, 
büyük ölçüde transpirasyon ile 
sınırlanmaktadır. Bu durumda terleme, Ritchie 
(1972) tarafından verilen esaslara göre; 
 

      T = αv (1 – T ) ETmax / α    YAI < 1,5                                   
      T = (α – T ) ETmax / α         YAI ≥ 1,5 
eşitlikleri ile verilmektedir.                 
 
Eşitliklerde; 
              T:   transpirasyon (mm/gün) 
              αv: (α – 0,5) / 0,5 değerlerini 
göstermektedir. 
 
9.2.3.  Adveksiyon 
 
Günlük maksimum sıcaklık (Tmax) belirli bir 
dereceyi aştığında transpirasyona adveksiyon 
etkisini de katmak gerekmektedir. Bu nedenle 
adveksiyon; 
  
      A = 0,25T     Tmax ≥ 31 °C eşitliği ile 
verilmektedir.                                      
Eşitlikte; 
            A: adveksiyon (mm/gün)   T:  
transpirasyon (mm/gün) değerlerini 
göstermektedir. 
 
9.3. BİTKİ KATSAYISI (Kc) 
 
Bitki su tüketimini tahmin etmede kullanılan 
yöntemlerin çoğu iklim faktörlerinin standart 
bir bitkiye olan etkisini ele alır. Oysa bitkinin 
su tüketiminin belirlenmesinde doğru bir 
tahmin yapabilmek için bitki ve çevresel 
koşulların da dikkate alınması gerekmektedir. 
Bu etmenler iklim, toprak nemi, bitki büyüme 
dönemleri ve bitkinin toprak yüzeyini örtme 
oranıdır. Bu yüzden referans bitki su tüketimi 
(Et0), bitki büyüme döneminin her aralığı için 
uygun bir bitki katsayısı ile düzeltilerek bitki su 
tüketimi tahmin edilir. Bu katsayıya bitki 
katsayısı denir ve kc ile gösterilir. Bitki 
katsayısının değeri, en uygun toprak nemi ve 
gübreleme ile belirli çevresel büyüme 
koşullarında en yüksek verimi sağlayacak 
geniş bir alandaki sağlıklı bir bitkiden olan 
evapotranspirasyon ile ilişkilidir. Bitki katsayısı 
bölgelere, bitkinin ekim ya da dikim tarihine, 
bitki özelliklerine, bitki gelişme oranına, bitki 
büyüme dönemi uzunluğuna, toprağın nem 
durumuna ve iklim koşullarına göre farklılık 
göstermektedir. Bitkinin su gereksinimi şu 
eşitlik yardımıyla bulunur. 
 
ET = kc x Et0    

 
Bitki katsayısının değeri değişik şekillerde 
hesaplanabilir. Burada FAO ortalama olarak 
kc değerlerini almıştır. Bitki büyüme 
dönemlerine göre bitki katsayısı kc değerleri 
eğrisi incelendiğinde üç kc değerini birleştiren 
eğrilerin doğrusal olmadığı görülecektir. 
Ancak uygulamada kolaylık olması açısından 
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bu üç değeri birleştiren eğrilerin doğrusal 
olduğu varsayılmaktadır. Bitki büyüme dönemi 
dört aralığa ayrılmıştır. 
 
Başlangıç dönemi (ekim – çimlenme) 
Hızlı büyüme dönemi (vegetatif gelişme) 
Orta dönem (çiçeklenme – olgunlaşma 
başlangıcı) 
Geç dönem (olgunlaşma ve hasat) 
 
Bitki büyüme döneminin başlangıcında su 
tüketimi daha çok toprağın nem durumuna 
bağlı olduğu için bu dönemdeki kc değerinin 
bulunmasında toprağın ıslatılma sıklığı ya da 
yağış aralığı önemli bir faktördür.  
 
9.3.1. BİTKİ KATSAYISI (Kc) EĞRİSİNİN 
OLUŞTURULMASI 

Bitki katsayısının bitki büyüme 
dönemleri boyunca belirlenmesi amacıyla bitki 
katsayısı eğrisi şu şekilde oluşturulur; 
Yerel bilgilerden ya da benzer iklim koşullarını 
taşıyan uygulamalardan yararlanılarak 
ekim tarihi belirlenir. 
 
Yine yerel bilgilerden yararlanılarak toplam 
büyüme mevsimi belirlenir. 
 
Başlangıç dönemi için yağmur ya da sulama 
aralığı tahmin edilerek, ilk kc değeri işaretlenir 
(eğri üzerinde) 
 
Orta dönem için yerel iklim verileri rüzgar ve 
nemliliğe dayalı kc değeri seçilerek işaretlenir 
ve bu dönem uzunluğunca düz bir çizgi çizilir. 

Geç dönem için tam olgunlaşmanın 
sağlandığı kc değeri seçilir. Yine orta dönemin 
sonu ile geç dönem arasındaki çizginin düz bir 
hat olduğu kabul edilir. 
 
Hızlı gelişme dönemi için kc eğrisi başlangıç 
döneminin sonu ile orta dönemin başlangıcı 
birleştirilerek oluşturulur (Evsahibioğlu, 1993). 

 

10.SONUÇ 
 

Doğal kaynaklarının incelenmesine 
yönelik uydu verilerinin tüm dünyaya 
istenildiğinde verilmesi sonucu tarım 
ürünlerinin alan ve verim tahmini konuları ön 
planda olmak üzere yaygın bir şekilde 
kullanılmaya başlanmıştır. 

Şimdi olduğu gibi, yakın gelecekte de 
uzaktan algılama teknikleri ile sağlanan 
bilgilere önemli istekler olacağı kuşkusuzdur. 
Bu nedenle sağlıklı, çabuk ve ayrıntı elde 
edilebilen bu tür bilgilerin çok daha yaygın 
bilim alanlarında ve yoğun bir şekilde temel 
materyal olarak kullanılacağı beklenmelidir. 
Uzaktan algılama gibi çağdaş ve güncel; 
ancak ülkemiz için çok yeni olan bir teknoloji 
alanında genç araştırmacıların ve öğrencilerin 
ve diğer ilgililerin konuya gereken önemi 
vermeleri gerekmektedir. 
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