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Abstract
This paper explores possible ways of collaboration between architects and
structural engineers in the design of sustainable structural systems. Areas
of collaboration are explored both in terms of seismic design of new
structures and also rehabilitation and reuse of existing structures and
especially historic buildings.
Additionally, sustainability requires a fundamental change in the way
architects and structural engineers view their profession. Multidisciplinary
design teams and an integrated design approach are critical to the process
of sustainable building construction. The required group-work skills should
be acquired by both architects and engineers at the root of their
professional education.
As a result, this paper also investigates ways in which the structural design
education of architects and structural engineers can be redesigned to make
their future collaboration in the professional arena more harmonious.
Keywords: Sustainability, Sustainable Structures, Sustainable Seismic
Design, Sustainability of Historic Buildings

1. The concept of “Sustainability”
In 1987, Brundtland Commission, formally known as the United Nations
World Commission on Environment and Development, published their report
titled “Our Common Future”, in which sustainable development was defined
as [1]:

“…development that meets the needs of the present without compromising
the ability of future generations to meet their own needs.”
This concise definition suggests some basic but vitally critical facts about
our situation as the human race:
1.
2.
3.
4.

Our survival as a species is in danger.
We are in danger because we consume more than our
environment can provide.
This habit of over-consumption is the legacy of past generations.
It is time for us to decide what kind of legacy we are going to
leave to the future generations if we want humanity to survive.

Our activities as a race inevitably consume energy and matter. The majority
of this energy and matter are provided from finite, in other words, nonrenewable resources. These resources are made available by the ecosystem provided by our planet. Additionally, our activities produce waste in
various forms, which in turn is released back into our environment,
disrupting the functioning of the eco-system and decreasing its ability to
provide more resources. The delicate eco-system of our planet cannot
continue to function forever under the self destructive influence of
humanity.
“Sustainability” in any area requires a harmonious amalgamation of social,
environmental and economic factors. (see Figure 1.) Bringing these factors
together at a level that can have an impact on global environment can only
be possible by a worldwide political commitment [2].

In public eyes, the detrimental environmental impact of our activities is
most commonly associated with “Global Warming”. This phenomenon itself
is correlated with the amount of carbon emission into the environment. In
contrast with popular belief, it is estimated that 40-50% of this carbon
emission is caused by the buildings while only 25% is caused by
transportation and another 25% by industrial activities. Among the vast
amount of energy consumed by the buildings only 5% is spent by the
construction processes while more than 45% is spent by management,
repair and maintenance activities [3].
These figures suggest that building industry is going to play a pivotal role in
the continuing efforts to decrease the total energy consumption or at least
shift some of this consumption from non-renewable resources to renewable
ones.

2. “The Design Team” instead of “The Designer” for a
Sustainable Structure
There was a time when the “master builder” was responsible for every
aspect of creating a new building. The writings of the Roman architect
Vitruvius and the studies on the Ottoman Imperial architect Sinan clearly
demonstrate that the builder of those times had to assume the roles of
architect, structural engineer, mechanical engineer as well as the city
planner and the contractor. However, those were times when scientific
knowledge and available technology were limited and could be within the
grasp of a single person. Over the centuries, the developments in science
and technology exponentially multiplied the amount of knowledge
necessary for the design and construction of a building. As Spyros
Raftopoulos states [4]:

“… The developments in the building industry, especially in our recent
times, demanded a specialization of the various disciplines. These were also
enhanced by the complexity of the market demands. This complexity was
very high especially in the engineering field, with all the additional
prerequisites of the seismic calculations, the new technological
developments and the introduction of computers. This development
naturally increased the exclusion of architects from the engineering part of
their job, a fact which was evident even before that. Similarly the
complexity and the increasing demand of designed buildings, gradually
excluded engineers from the architectural field, especially in relation to
larger projects.”
This separation of disciplines brought along some advantages and
disadvantages. The main disadvantage of specialization was the alienation
of disciplines. In time, some architects and engineers developed a
misconception that their responsibilities mutually excluded each other’s
concerns and sensibilities. For architects, structure was a technical issue
that had to be left to engineers who had no saying in the matters of design.
Engineers, on the other hand, have begun to see architects as mere artists
whose, sometimes capricious, demands were in contradiction with the
principles of effective and economic structural design. This alienation of
professions and the consequent mutual disdain of architects and engineers
may perhaps be best characterized by the words of Le Corbusier [5]:

“Engineers are healthy and virile, active and moral, happy and useful.
Architects are disenchanted or unemployed, whafflers, or morose. The
reason is that soon they will not have anything left to do. We don’t have
any more money just to maintain historical memories. We need so cleanse
ourselves.”
On the other hand, the greatest advantage of specialization was that as a
result of advanced technology, materials and knowledge, it was now
possible to design and construct buildings with stronger, complex, efficient
and more economic structural systems. Another advantage was the
introduction of group work. Besides the obvious economy of time, the
design of the building was now realized with the participation of a larger
scope of specialists who can support each other’s efforts by contributing
with their knowledge; and serving as an error-check mechanism, reducing
the possibility of man-made mistakes, which would otherwise be on the
shoulders of a single person [6].

Figure 1. Three Pillars of Sustainable Development
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Growing concerns over the sustainability of buildings makes team work an
absolute necessity during not only the construction but also through the
entire life cycle of a structure. The design team in question here does not
consist of just an architect and engineers from relevant branches of

engineering anymore. The social, economic and environmental aspects of
sustainability require group work on a much larger scale. (see Table 1.) The
network of collaboration now includes “partners” from pre-construction
phase as well as construction and post-construction phases [3].
Table 1. Design Team in “Sustainable” Construction
PROPERTY OWNER
LIFE CYCLE
PARTNERS:

CONSTRUCTION PARTNERS:

USER

ARCHITECT-ENGINEER

ADMINISTRATOR

CONSTRUCTION MANAGER

MUNICIPAL
AUTHORITY

CONTRACTOR

INVESTOR

ADVISORS
MANUFACTURERS

studio is considered as the environment where the knowledge acquired in
the lecture courses is transferred to the process of architectural design. As
far as structure courses are concerned, basic concepts of structural
mechanics and structural design are taught in the form of lectures. The
general character of such an architectural education may be summarized by
the words of Raftopoulos: [4]

“… One can recall the normal methodology architectural students are
introduced in their profession, in the first stages of their studies, by
demanding projects that enhance their creativity and imagination without
applying any structural restrictions. The gradual introduction of structural
parameters reaches a level of a realistic representation of the design
project until the end of the studies, nevertheless without ever attempting
to materialize it following structural calculations… the system is trying to
educate architects to comprehend the requirements of the engineering
aspects of the building and encourage the idea of collaboration within a
multidisciplinary group, with defined responsibilities and obligations.”
While some schools prefer to keep the matter on a theoretical level, other
schools with a more sustainable approach support the theoretical
knowledge with relevant laboratory work. In such cases, the students are
asked to build actual (see Figure 2.) or computer models (see Figure 3.) of
small-scale structures where they can observe the effects of the theoretical
concepts they have learned, on simulated environments. [6]

This “design team” is first and foremost necessary to overcome one of the
most common misconceptions against sustainable architecture. It is often
argued that the initial construction costs for these structures are so high
that such an enterprise is not economically viable. It is true that certain
sustainable building systems require a higher investment when compared
to traditional constructions. However, with an effective life-cycle analysis,
capital investments for design, construction, usage, maintenance, repair and
demolition can be calculated in detail. The results are often in the favor of
sustainable buildings [7].
Within this quite crowded team, there are various areas where architects
and structural engineers –people who are responsible for most of the
fundamental decisions- can collaborate in close cooperation. In this paper,
possibilities of cooperation for the architects as the “primary designers” and
structural engineers as “the ones who make the buildings stand-up” are
explored in areas which are relevant for the building industry in Turkey.

Figure 2. A Small-Scale Structural Model of a Continuous Portal Frame under
Lateral Loads

3. Collaboration for Sustainability: Architect-Structural Engineer
Team in Professional Education
As mentioned in the previous section, one of the fundamental requirements
of sustainable design is working and collaborating within a team. The habit
of working as a team can be given to architects and structural engineers at
the very beginning of their carriers, meaning during their professional
education. However, there are certain obstacles ahead of such an endeavor.
These obstacles are related with the professional alienation of architects
and structural engineers.
The separation of architecture and structural engineering as different
professions had profound effects on the way architects and engineers
trained themselves in the ways of the art of building. Some architects have
solely focused on theoretical studies and engineers have exclusively
sharpened their skills in overcoming structural challenges. This phenomenon
is also described by Tom F. Peters in the book ‘Bridging the Gap: Rethinking
the Relationship of Architect and Engineer’ as follows: [8]

“… While engineering hopes to be moving toward a more comprehensive
approach to design and building, and the very nature of the word ‘design’ in
engineering seems to be shifting to mean more ‘configuration’ than
‘dimensioning’, architecture is in danger of diversifying into literary and
purely graphic pursuits, on occasion so strongly that some architects
become mere aesthetic consultants or even abandon building altogether.”
The confusion about the mutual standpoints of structural engineering and
architecture is also reflected on the way the architectural profession is
taught in the world. Is architecture a branch of fine arts? Is it a discipline of
positive sciences or social sciences? Is it closer to structural engineering or
city planning? Is it all of these; none of these or is it a combination of
everything stated above? To be brief, there is a problem of disciplinary
classification when it comes to architecture. Consequently, there is
confusion about under which institution; the schools of architecture should
be established. Today, throughout the world, the schools of architecture are
located under faculties of fine arts, faculties of engineering, departments of
building science, departments of city planning as well as in the form of
independent faculties. [6]
The curriculums of the architecture schools are generally organized around
a central course which is most of the time in the form of a design studio.
The studio is supported by technical courses as well as lecture courses
concerning theory of architecture and history of architecture. This design

Figure 3. Structural Computer Model of a Third Year Architectural Student.
A further step towards the teaching of team work practice can be achieved
by the creation of multidisciplinary design studios, with tutors from
different disciplines. In this system, the students are subdivided in smaller
groups and each group has at least two or three architectural design tutors,
one structural engineer and occasionally engineers from other relevant
disciplines. (see Figure 4.) Even the architectural design tutors may vary by
their specialization or by their background, by being designers, interior
designers, or designers in architectural technology or finally, depending on
the studio, city planners. In such an environment students of architecture
will learn to work with professionals from various disciplines in order to
create more sustainable buildings. [4]

Figure 4. Teaching Architectural Students Basic Structural Behavior through
Visual Methods
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4. Collaboration for Sustainability: Architect-Structural Engineer
Team in Seismic Design
The few tasks an architect can accomplish without conceiving a structural
system are the likes of garden arrangements or maybe an open-air
automobile parking. Otherwise, all buildings require a space-cover or a
system of floors, none of which can be created without a structural system.
As the principal designer of a building, it is well within the responsibility of
the architect to make the fundamental decisions about the structural design
of their buildings. Structural engineers on the other hand are responsible for
turning the “idea” of a structural system imagined by the architect into a
“reality”. Since sustainability requires a harmonious and careful planning of
a buildings entire existence from cradle to grave, it is imperative for
architects and structural engineers to collaborate beginning from the very
early stages of a construction project [6].
Architects and structural Engineers form an integral part of the sustainable
design process together. Their role includes, selection of the type and
application of structural systems, deciding on the building materials, and
taking the necessary precautions so that buildings can adapt to changes
during their life cycle. Collaboration with other design professionals is
critical to the architect – structural engineer team’s successful role on a
project. Understanding various issues such as the lighting, heating,
ventilation, and transportation enables the pair to anticipate and respond to
these issues in the building structure [7].
Architects and structural engineers have the opportunity to play an even
larger role in regions of natural hazard risk. Turkish Earthquake Code like
many other seismic design regulations focuses on preventing the loss of
lives and major structural failures rather than limiting the damage to a
building’s nonstructural contents. Seismic performance levels expected from
buildings by the Turkish Earthquake Code displays great similarities with
the principles laid down in The Blue Book published by the Structural
Engineers Association of California (SEAOC). According to this document [7]:

“Building performance targets after an earthquake are divided up into the
categories of Operational, Immediate Occupancy, Life Safety and Collapse
Prevention. For a building to achieve Operational Performance after an
earthquake the building must have little or no damage to structural or
nonstructural elements and business is uninterrupted. Immediate
Occupancy performance allows for minor non-structural damage and
repairable structural damage after an event, however, there is continued
use of the building. Life Safety performance is defined as heavy nonstructural and structural damage that must be repaired before the building
can be used, and occupant casualties must be avoided. Collapse Prevention
means that the building is heavily damaged and repair is not possible,
however occupants are able to escape the building. Structures designed in
accordance with the Blue Book should provide the following basic
performance levels:
•

From a sustainability point of view, the traditional seismic design approach
which disregards the damage to a building’s nonstructural elements and
contents is no more acceptable. In a typical building the structural system
accounts for approximately 10-20% of the construction cost. Therefore, a
10% increase in the cost of the structural system equates to only a 1-2%
increase in the overall cost of the building, but may provide substantially
better building performance. The emphasis on a stronger hence more
sustainable structural system must be made at the very beginning of a
building’s design phase. The fundamental decisions at that stage are
generally made by the architects not the engineers. Therefore, it is the
responsibility of the architects to design the various elements of their
buildings to accommodate the technical and spatial requirements of a
sturdier structural system [7].
The design of a sustainable structural system also requires attention on the
amount of embodied energy invested into that design. The concept of
embodied energy for a building can be defined as [7]:

“The embodied energy associated with a building consists of all the
elements that were used to create the building. This starts from mining of
the minerals to produce steel, to the harvesting of trees for lumber, to the
quarrying of aggregates for concrete. Embodied energy includes the
transport and processing of these materials in each step until they reach
the construction site, and theoretically should include the energy expended
during construction and within the construction waste materials.”
The embodied energy of structural components makes up about a quarter
of the embodied energy of all elements installed at the time of
construction. (see Figure 6.) Even though structural components generally
comprise a small proportion of the total building cost, they contribute to a
larger proportion of the total embodied energy of the building. This
percentage is due to the energy intensive processes required to
manufacture concrete and steel, in addition to possible high transport
distances for particular materials [7].

Have the ability to resist a minor earthquake without damage,
Operational building performance.
•
•

Have the ability to resist a moderate earthquake without
structural damage and with only minor non-structural damage,
Immediate Occupancy building performance.
Have the ability to resist a major earthquake (MCE) without
collapse but possibly with structural and non-structural damage,
Collapse Prevention building performance.”

However, protecting the high-performance architectural and mechanical
systems is essential for sustainable building design. In an earthquake
country such as Turkey, it is likely for a building to experience a highconsequence natural hazard over its lifetime. During a seismic event,
damage to the building is generally the result of excessive floor
accelerations and inter-story drifts. These excessive accelerations and floor
drifts may not be critical enough to cause damage on the structural system
of a building nevertheless they can severely damage the nonstructural
elements and contents of a building. Here, it should be remembered that
repairing the nonstructural components and building contents comprise the
majority of the building’s post-earthquake recovery cost [7].
A study performed by Taghavi and Miranda in 2003 about the component
cost distribution in offices, hotels and hospital demonstrated that in general,
structures that contain large amounts of equipment, such as laboratories or
hospitals had a greater portion of their cost devoted to contents and
nonstructural components rather than structural elements. (see Figure 5.) It
was determined that mechanical systems account for between 20-30% of
the construction cost, while electrical systems generally comprise 10%.
Contents of a building may comprise up to 44% of the cost while structural
elements account for fewer than 20% of the total investment [7].
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Figure 5. Distribution of Building Costs Among Building Components

Figure 6. Distribution of Embodied Energy among Building Components
The coordination of material procurement, building construction and
determining the impact of these activities on the environment is possible
through the collaborative work of the “design team” described in the
previous section However, the optimization of the amount of embodied
energy by the structural system of a building largely depends on the
architect and the structural engineer. This is a pair of professionals whose
collaboration is vital for sustainability in more than one way [9].

5. Collaboration for Sustainability: Architect-Structural Engineer
Team in the Reuse and Preservation of Historic Structures
Turkey has a rich collection of historic buildings both in the form of
monuments and also in the form of vernacular architecture. The existence
of this building stock can be advantageous in terms of reaching the desired
goals of sustainable development. The sustainability of historic buildings

can be discussed from two points of view. The first point of view argues
the viability of these buildings in terms of cultural sustainability and the
second point of view explores the technical advantages of reusing existing
buildings from an energy conservation standpoint.
In terms of cultural sustainability, it is often argued that instead of three
(social, economic, environmental), there are four pillars of sustainable
development, the fourth being cultural. The Universal Declaration on
Cultural Diversity of UNESCO further elaborates the concept by stating that
[10]:

"...cultural diversity is as necessary for humankind as biodiversity is for
nature”; it becomes “one of the roots of development understood not
simply in terms of economic growth, but also as a means to achieve a more
satisfactory intellectual, emotional, moral and spiritual existence."
In this vision, cultural diversity is the fourth policy area of sustainable
development. Cultural diversity requires us to preserve and protect the
architectural legacy of past and present cultures.
From an energy conservation standpoint historic buildings are inherently
sustainable. Preservation maximizes the use of existing materials and
infrastructure, reduces waste, and preserves the historic character of older
towns and cities. The energy embedded in an existing building can be 39%
of the embedded energy of maintenance and operations for the entire life
of the building. Sustainability begins with preservation [11].
Historic buildings were traditionally designed with many sustainable
features that responded to climate and site. When effectively restored and
reused, these features can bring about substantial energy savings. Taking
into account historic buildings' original climatic adaptations, today's
sustainable technology can supplement inherent sustainable features
without compromising the unique historic character of these buildings [11].

Figure 8. Finite Element Model of Kazasker İvaz Efendi Mosque
Results obtained through the finite element method and especially the use
of graphic interface softwares such as SAP 2000 or ANSYS makes it easier
for the architects who are primarily visual learners to grasp the structural
consequences of their design work. (see Figure 9.) Such a graphic
expression of mathematical analysis results, which are often too
complicated for architects, also renders the communication process
between the architects and structural engineers more harmonious. It should
be noted here that in an earthquake country like Turkey, any preservation
work conducted on masonry buildings can not achieve the desired
sustainability standarts without a thoruough analysis of the structural and
seismic impacts of these efforts on buildings [14].

To demonstrate how architects and structural engineers can collaborate in
the reuse of historical buildings we can use the example of old masonry
monuments. From an architectural point of view, if there is intent to restore
and preserve old masonry buildings; it is almost inevitable to introduce
architectural and structural modifications to the existing layout to
accommodate the requirements of modern building techniques. However,
the introduction of these elements can disturb the structural behavior of
masonry buildings in an unpredictable and seismically unfavorable manner.
Considering the complex form of many historical monuments, it is quite
difficult for architects, who only have a basic knowledge of structural
behavior, to predict the structural consequences of their modifications on
their own. (see Figure 7.) In these cases structural engineers’ assistance and
the use of numerical analysis methods is very helpful [12].
Figure 9. Graphic Expression of the Finite Element Analysis for the Dome of
Kazasker İvaz Efendi Mosque

6. Concluding Remarks
The task of designing and building sustainable structures is not an easy
one. Different levels of collaboration and coordination is necessary first at a
worldwide level and then at a level that includes relations between
individual professionals of various disciplines. Architects and Structural
engineers are only two of these professionals. Besides the required
complex collaboration network, there are also challenges in achieving a
balance in-between the three (or four with “culture”) pillars of sustainable
development. As Mita and Harris state [9]:

Figure 7. Complex Structural Form of İstanbul Fethiye Mosque
(Pammakaritos Church)
Structural engineers often use the finite element method for the structural
analysis of masonry structures. The basis of finite element method is the
representation of a structure as a finite number of lines and twodimensional or three dimensional subdivisions. The analysis begins by
generating an analytical model of the entire structure or structural element.
This is called the discretization of the structure. During the discretization,
the structure is divided into various elements. The choice of the number,
size and type of elements is a matter of judgment. This procedure, that
takes into account the geometry of the structure, joint restraints and the
loading conditions is called the analytical model of the structure [13]. (see
Figure 8.)

“There are measurable risks in terms of physical, social, economical and
environmental issues. For example, if a structure is strictly designed to be
used as an office building, it would be costly in economic and energy terms
if we need to convert the building into, say, a condominium. Thus there is a
risk of un-sustainability in social terms. Regarding earthquake hazards, if a
structure is not well designed to survive against an extremely large
earthquake, sustainability with respect to the safety will not be satisfied
and the resulting destruction is costly in economic and social terms. In
addition, the survivability of surrounding environments against such hazards
should be also considered.”
In this paper, three areas –Education, Seismic design and Preservation of
Historic Buildings- where architects and structural engineers can collaborate
to achieve a more sustainable development were presented. It is obvious
that the arguments about these areas of collaboration are general in nature
and careful and detailed studies must be conducted to establish a more
comprehensive network of guiding principles. Nevertheless, it is the hope of
the authors that this study will encourage architects and structural
engineers to overcome certain obstacles in their mutual professional
relationships for their collaboration contains a great potential in the creation
of a sustainable environment.
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Özet
Yüksek binalarn büyük miktarda doğal kaynak ve enerji tüketimine neden
olduğu çok açktr. Ayn zamanda ölçek ve amaçlar açsndan kentsel alanlara
da hakim durumdadr. Bu açdan bakldğnda bu tür yaplar enerji etkinliği,
yenilenebilir enerji kaynaklarndan yararlanma, çevresel duyarllk, esneklik,
uyarlanabilirlik, kullanc memnuniyeti ve iç mekan hava kalitesi gibi kriterleri
yerine getiren sürdürülebilir tasarmn hedefi olmaldr.
Yüksek binalarn sürdürülebilirliğine ilișkin uluslararas görüșler ikiye
ayrlmaktadr. Bir grup, yüksek binalarn yoğun olduğu kentsel alanlarn doğal
olarak sürdürülebilir olduğunu savunurken, diğer grup çok büyük miktarlarda
gömülü enerji değerine sahip olmalarndan dolay bu tür yaplar sürdürülebilir
olmamakla nitelendirmektedir. Bu iki grup görüșten bağmsz olarak, bu
çalșmada yüksek binalarn sürdürülebilirlik değerlerinin geliștirilmesine yönelik
olarak uygulanan ilke ve yöntemlerden sözedilmektedir. Bunlar pasif güneș
tasarm, tașyc sistem seçimi, yenilenebilir enerji kaynaklarndan yararlanma,
gelișmiș cephe sistemleri, kojenerasyon uygulamalar, yakt hücreleri ve
değerlendirme sistemlerin kullanlmas olarak sralanmaktadr. Çalșmada ayn
zamanda bir dizi sürdürülebilir yüksek bina uygulamas hakknda da bilgi
verilmiștir.
Anahtar kelimeler: Yüksek binalar, sürdürülebilir tasarm, yenilenebilir enerji,
strüktür, enerji etkinliği, çevresel değerlendirme araçlar

Abstract
Tall buildings are massive consumers of energy and natural resources. They
are also the dominant building type of urban centers due to their scale and
purpose. In this context, they must be the focus of sustainable design, which
is one of the most important considerations in any building project.
Sustainability implies energy efficiency, utilizing renewable energy sources,
environmental consciousness, adaptability, user satisfaction, indoor
environmental quality, as well as efficient use of resources.
The international community is divided on the sustainability credentials of tall
buildings as an appropriate typology in the existing and future urban centers.
There are those who believe that the densely populated city center with tall
buildings are inherently sustainable, while others believe that the embodied
energies involved in constructing at height make this building type
unsustainable. Regardless of these two groups, this paper tends to give
information on how this building type can be designed more sustainable by
implementing sustainability principles, which can be stated as passive solar
design, selecting the structural system material, utilizing renewable energy
technologies and improved facade systems, combined heat and power
systems, fuel cells, as well as using the environmental assessment methods
as design tools. The paper also presents a number of sustainable tall buildings
constructed, or being proposed, in order to reveal how this builidng type can
be sustainable.
Keywords: Tall buildings, sustainability design, renewable energy, structure,
energy efficiency, environmental assessment tools

1. Giriș
Birleșmiș Milletler Nüfus Dairesi tarafndan yaplan araștrmalara göre, 2030
ylnda 5 milyar insann kentsel alanlarda yașayacağ tahmin edilmektedir [1].
1950ler’de dünya nüfusunun %30’u kentsel alanlarda yașarken, bu oran 2000
ylnda %47’ye trmanmș olup, 2030’da ise %60’a ulașmas beklenmektedir.
Yap sektörü bașta olmak üzere, her alanda sürdürülebilirlik ilkeleri hzl bir
șekilde uygulanmadğ takdirde, 21. yy’n en önemli sorunlar olan enerji ve
temiz su kaynaklarnn tükenmesi, küresel snma, çevre kirliliği, kentsel
yaylma gibi sorunlarn önüne geçmek mümkün olmayacaktr.

Günümüzün sosyal ve ekonomik koșullarna bakldğnda, insanoğlunun
sürdürülebilir anlamda kalknmas, doğru tasarlanmș kentlerin, yaplanmș
çevrenin ve yeterli alt yapnn varlğ ile mümkündür. Kentler kstl karasal
alanda daha çok sayda insan barndrmakta, doğru tasarlandğnda ulașm
mesafelerini azaltmakta, toplu tașmay desteklemekte ve altyap ağn
daraltmaktadr. Bu açdan bakldğnda kentsel alanlar, krsal alanlardan daha
sürdürülebilir niteliktedir [2].
Çok saydaki bilimsel araștrma da, yoğun kentlerin yaygn kentlerden daha
sürdürülebilir olduğunu göstermektedir [3]. Ancak, günümüz kentlerinin
mükemmel anlamda sürdürülebilir olduğundan söz etmek mümkün değildir.
Kentsel çevrenin ve yüksek yoğunluklu alanlardaki yaplarn tasarmnda
sürdürülebilirlik ilkelerinin dikkate alnmas, güncel bir moda değil, artk bir
zorunluluk haline gelmiștir. Büyük kentlerin kaçnlmaz unsurlar olan yüksek
ve büyük ölçekli yaplarn enerji ve kaynak tüketimini azaltmaya, insan sağlk
ve konforunu desteklemeye, çevresel zararlarn azaltmaya ve hatta
yoketmeye yönelik küçük önlemler dahi, beraberinde büyük yararlar
sağlayacaktr [4]. Mekanik ve elektrik sistemlerdeki yenilikler, son teknoloji
ürünler, aktif ve pasif tasarm ilkelerinin birlikte kullanlmas, özellikle kaynak
tüketiminde ve çevresel zararlar açsndan öne çkan yüksek yaplarn
sürdürülebilirliği açsndan büyük önem tașmaktadr.

2. Yüksek Binalar ve Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilir mimarlk içinde bulunduğu koșullarda ve varlğnn her
döneminde, gelecek nesilleri de dikkate alarak, doğal kaynak tüketimine
duyarl, yenilenebilir kaynak kullanmna öncelik veren, bulunduğu alan etkin
bir șekilde kullanan, toplumsal yararlar olan, insan sağlk ve konforunu
destekleyen yaplar koyma faaliyetlerinin tümüdür [5]. Bu açdan bakldğnda
geleneksel anlamdaki yüksek binalar, gerek yapm, gerekse kullanm
süreçlerinde büyük miktarlarda enerji ve doğal kaynak tüketmekte, içinde
yașayan ve çalșan insanlar için yeterli iç mekan kalitesi sağlayamamaktadr.
Ancak ölçekleri ve yapldklar amaçlar nedeniyle kentsel mimarinin baskn
ögeleridir ve bu nedenle sürdürülebilir tasarmn odak noktalarn oluștururlar
[6]. Bunun yansra, sradan yaplara göre daha geniș bütçelerle
yaplmalarndan dolay gelișmiș teknolojilerin uygulanabilirliği açsndan da
gereken olanağa sahiptirler. Bu açdan bakldğnda bir çok yap türüne ve
gelecekteki uygulamalara örnek olușturmas da yüksek binalardan beklenen
görevler arasndadr.
“Sürdürülebilir yap” ve “yaplarda sürdürülebilirlik performans” tanmlar yap
endüstrisinin farkl bireylerine göre değișiklik göstermektedir. American
Standards of Testing Materials yeșil binay șu șekilde tanmlanmaktadr [7]:
“Yapm așamasnda, belirlenen servis ömrü boyunca ve sonrasnda belirli
performans gereksinmelerini karșlayan, yerel, bölgesel ve küresel
ekosistemlerin ișleyișini destekleyen, geliștiren ve bu sistemlere zararl etkileri
azaltan yapdr. Yeșil bir bina kaynak tüketimi ve ișletme performansn
optimize etmekte, çevre ve insan sağlğn tehdit eden riskleri azaltmaktadr”.
Bu tanmdan yola çkarak, yüksek binalarn sürdürülebilirliğine ilișkin
uluslararas görüșler iki gruba ayrlmakta, bir grup bu bina türünün kentsel
yaylmay önlediği ve ulașm giderlerini azalttğ gerekçesiyle sürdürülebilir
olduğunu savunmakta, diğer grup ise kentlerin altyapsna așr yük getirdiği ve
yapmnda büyük miktarlarda enerji ve kaynak tüketimine neden olduğu
gerekçesiyle sürdürülebilir olmadğn düșünmektedir [8,9,2]. Bu konudaki diğer
bir sorun ise, geleneksel anlamdaki yüksek binalarn, iklimsel ve coğrafi
özellikler dikkate alnmakszn tasarlanp, olușan sorunlara daha sonra çözüm
aranmasdr. Sürdürülebilir bir yüksek bina, yașam döngüsünde olușacak
çevresel etkileri en aza indirilmiș, fonksiyonel ve strüktürel açdan maksimum
etkinliğe ulașmș, sürdürülebilir teknolojilerin uygulanmasyla optimum
performans gereksinmelerini de karșlayan binadr. Günümüzün gelișmiș ve
sürdürülebilir teknolojileri enerji tüketimi, strüktürel etkinlik, çevresel etkiler
anlamnda yaplanmș çevreye önemli farkllklar getirmektedir. Bașka bir
deyișle yüksek performansl bir bina, ideal düzeyde sürdürülebilirlik için
tasarma optimal ve çok yönlü bir bakș gerektirir. Bu tür bir yapnn tasarm
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süreci, çok sayda tasarm etkeni olduğu için oldukça karmașktr ve tasarm
ekibinin yerel/küresel çevre sorunlarn iyi bilmesi, hedefleri tasarm
așamasnda belirlemesi ve istenen performans iyi tanmlamas gerekmektedir.

3. Sürdürülebilir Yüksek Binalar için Stratejiler
Mühendisler çoğu zaman sürdürülebilirliği elektro-mekanik sistemlerdeki
yenilikler ile enerji tasarrufu șeklinde değerlendirse de, mimarlar bu konuya
daha geniș bir açyla bakmaktadr. Çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlar olan
sürdürülebilir mimarlk için kaynak korunumu, yașam döngüsü yaklașm ve
insan için tasarm ilkelerinin gerçekleșmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir bir
yüksek binann tasarmnda temel faktörler arsa ve çevre dokusuyla uyum,
tașyc sistem ve malzeme seçimi, su tasarrufu, atk yönetimi, enerji
korunumu, yenilenebilir kaynaklardan yararlanma ve iç mekan çevre kalitesi
gibi konular ön plana çkmaktadr. Yüksek bir yapda tasarm kararlarn
etkileyen çok sayda faktör olduğundan, farkl disiplinlerden uzmanlarn
karșlkl iletișim halinde çalșmalar, çok yönlü fizibilite çalșmalar yaplarak,
bir çok kararn tasarmn ilk așamalarnda açk ve net olarak alnmas
gerekmektedir.

kullanmna ilișkin en önemli sorunlar estetik ve yüksek verimlilik almak için
çok miktarda PV panelinin düzenlenmesi olarak karșmza çkmaktadr. Bu
sorunlara yönelik olarak Center for Architecture Science and Technology
(CASE) önderliğinde, Rensselaer Politeknik Ensititüsü, Skidmore, Owings ve
Merill ile diğer mühendislik ve mimarlk firmalarnn biraraya gelerek
geliștirdikleri Dinamik Güneș Cephesi (Dynamic Solar Facade) bu konudaki en
yeni gelișmedir (Resim 1). Bu cephe sistemi, güneș șnlarn kendi merkezlerine
yönlendiren piramidal formda saydam camlarn petek düzeninde birbirine
monte edilmesiyle olușmaktadr. Her cam piramidin merkezine yerleștirilen
lensler güneș șğn 500 kat yoğunlaștrarak, bir pul büyüklüğündeki ve
Spectrolab ad verilen, galyum arsenidden üretilmiș güneș hücresine
yönlendirmektedir. Ayn zamanda saydam br cephe olușturan bu teknoloji ile
güneș șğndan ve ssndan %60-80 verimlilikle yararlanmak mümkün
olmaktadr [24].

Yüksek bir binann tasarmnda sürdürülebilirlik ilkelerine uyum açsndan
uygulanmas öngörülen çeșitli stratejiler bulunmaktadr. Așağda bu stratejilere
ilișkin bilgi verilmiștir.
3.1. Pasif Güneș Tasarm
Ekolojik yüksek bina tasarmnda önde gelen isimlerden Malezyal mimar Ken
Yeang, geleneksel anlamdaki gökdelenlerin coğrafi yönlerden bağmsz
tasarlanmalar ve bu nedenle çoğu örneğin kutu formuna benzemeleri
açsndan önemli bir tartșma konusu bașlatmș olup, bu yap türünün de, diğer
yaplarda olduğu gibi iklim ve coğrafi verilere göre tasarlanmas gereğini
savunmaktadr. Yüksek binalarn tasarmnda arsa geometrisinin getirdiği
snrlamalar, az katl ve yaygn yaplara göre daha az etkili olmaktadr. Bundan
dolay güneșe göre yönlenme, doğal șktan yararlanma ve ksmen de olsa
doğal havalandrma sağlama gibi amaçlara yönelik, plan formu ve yerleșimi
açsndan daha fazla tasarm serbestliğine sahiptir. Bina kütlesi, güneș
yörüngesine göre yerleștirilerek, gerek doğal șk, gerekse termal kütle
performansndan yararlanmak ve bu yolla pasif stma ve soğutma sağlamak
enerji tasarrufu açsndan büyük yarar getirmektedir. Coğrafi ve iklimsel veriler
doğrultusunda mekanlarn mümkün olduğunca doğal olarak havalandrlmas ve
aydnlatlmas, servis çekirdeklerinin yerleșimi, cephede gölgelemeler, rüzgar
tekneleri, gök avlular ve atriumlar sürdürülebilir bina tasarmnda dikkate
alnmas gereken unsurlardr [10].
3.2. Tașyc Sistem ve Malzeme Seçimi
İlk bakșta tașyc sistem tasarmnn sürdürülebilirlikle ilgisi olmadğ
düșünülse de, her yüksek yapnn tașyc sistemi çok büyük miktarlarda
strüktürel malzeme kullanm gerektirdiğinden, bu konunun kaynak tasarrufu
açsndan ele alnmas gerekmektedir. Örneğin bir çok tașyc sistem
tasarmnda çekirdek yatay yüklerin tașnmasnda görev üstlenmektedir; bu
nedenle yerleștirilmesi sürdürülebilirlik açsndan önem tașmaktadr [10]. Bir
diğer örnek olarak, çöl ikliminde yaplan binalarda gece serin havay termal
kütle kapasitesinden yararlanarak hapsedip, kullanm saatlerinde bundan doğal
serinletme amacyla yararlanmak yararl bir yaklașmdr ve termal kapasiteden
yararlanmak içim betonarme konstrüksiyon, çelik konstrüksiyona oranla doğru
bir tercih olmaktadr. Binalar yükseldikçe tașyc çerçevenin giderek ağrlaștğ
çok açktr. Yakn bir geçmișe kadar kagir konut yaplar ancak 60 kata kadar
yaplabilirken [11,12], günümüzde bu yüksekliklerdeki konutlar için çelik veya
betonarme malzeme tercih konusu olmaktadr. Yüksek bir binann tașyc
sisteminde kullanlan malzemenin gömülü enerjisi, az katl yaplarn tașyc
sistemlerinde kullanlan ahșap, tuğla, taș vb. gibi malzemelerin çok üstündedir,
dolaysyla tașyc sistem malzemesinin seçimi sürdürülebilirlik açsndan
önem tașmaktadr.

Resim 1. CASE tarafndan geliștirilen Dinamik Güneș Cephesi [24]
Rüzgâr hareketinden, türbinler kullanlarak yine elektrik enerjisi üretme
amacyla yararlanlmaktadr ve yüksek binalarn rüzgardan yararlanma
potansiyeli az katl ve orta yükseklikteki yaplara oranla daha fazladr. Yüksek
binalar, rüzgârn belli bir bölgeye yönelebileceği ve orada bina strüktürüne,
çevreye ve kullanclara zarar vermeden, türbinler araclğyla elektrik
enerjisine dönüștürebilecek șekilde tasarlanabilmektedir. Hatta Miami’deki COR
Binas ve Guanghzou’daki Pearl River Kulesi gibi baz yaplarn kütle ve cephe
tasarmnda öncelikli etken bu rüzgar türbinlerinin bina ile bütünleștirilmesidir.
Skidmore, Owings ve Merill de, Shanghai’da tasarlamș olduğu Dünya Ticaret
Merkezi’nin tepe noktasnda daha sonra yerleștirilmesi ön görülen bir rüzgar
türbini için dairesel bir boșluk brakmș, ancak baz ekonomik ve teknik
sorunlardan dolay bu türbin henüz yerleștirilememiștir.
Güney Afrikal mimar Shaun Killa tarafndan tasarlanan, 240 m yüksekliğindeki
Bahreyn Ticaret Merkezi de rüzgar türbinleriyle elektrik enerjisinin bir ksmn
üreten çarpc bir örnektir (Resim 2). Yap yelken formunda simetrik iki
kuleden olușmakta olup, kuleler birbirine 29 m çapnda üç rüzgar türbiniyle
bağlanmaktadr. Yapnn elektrik enerjisinin %5’inin bu türbinler, %10-15’inin de
cepheye yerleștirilen PV panelleri tarafndan karșlanmas beklenmektedir
[13,14].

3.3. Güneș ve Rüzgar Enerjisinden Yararlanma
Geleneksel anlamda tasarlanmș yüksek binalarn doğal enerji kaynaklarnn
kitlesel tüketicileri olduğu dikkate alndğnda, enerji ihtiyacnn pasif tasarm
yöntemleriyle azaltlmasnn yansra, güneș ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir
enerji kaynaklarndan yararlanmann da önemi daha iyi anlașlmaktadr.
Yaplarda bu iki kaynaktan elektrik ve s enerjisi üretme amacyla
yararlanlmaktadr.

Resim 2. Bahreyn Ticaret Merkezi’nde kullanlan
rüzgar türbinleri [27]

Bu açdan bakldğnda, özellikle güneș șnlarndan elektrik elde etme etkinliği
düșük olsa da, bilimsel çalșmalarla, bu teknolojinin giderek geliștirilmesi ve
binalarda güneș ve rüzgar enerjisi kullanarak daha fazla elektrik enerjisi
üretilmesi beklenmektedir.

Cesar Pelli tarafndan tasarlanan, New York’taki Solaire Kulesi de (Resim 3),
cephesine monte edilen PV panellerinin yansra peyzaj elemanlaryla
donatlmș çat teras ve atk su artma sistemiyle ABD’de sürdürülebilir
teknolojilerden yararlanlan ilk yüksek konut binasdr.

Yaplarda güneș enerjisinden güneș kolektörleri ve fotovoltaik (PV) paneller ve
binaya entegre PV (BIPV) gibi ekipmanlar kullanarak s ve elektrik enerjisi
üretmek mümkündür. PV panellerin uygulanma potansiyeli az katl yaplara
oranla yüksek yaplarda daha fazladr; çünkü komșu binalardan daha yüksek
olarak, doğrudan güneș șnm alma olanağ daha fazladr. PVlerin yaplarda
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șartlarnda yüksek maliyetli olduklarndan, gelecekte üretimlerinin
yaygnlașmasyla maliyetlerinin de düșmesi beklenmektedir. New York’taki
Conde Nast Binas’nn 4. katna yerleștirilen 2 adet 200kW/s gücündeki yakt
hücresi, doğal gaz kullanarak gereken enerjinin bir ksmn üretmektedir.
Bunun yansra elektrik enerjisinin %5 oranndaki ksm da üst katlardaki
parapetlere yerleștirilen PV panellerle sağlanmaktadr [15,5].
3.7. Jeotermal Enerji Kaynaklarndan Yararlanma
Jeotermal enerji yer ssndan doğrudan veya dolayl olarak her türlü
yararlanmay kapsamakta olup, yenilenebilir, çevre dostu ve düșük maliyetli bir
enerji türüdür. Jeotermal kaynak ksaca yer ss olup, yerkabuğunun
derinliklerinde birikmiș snn olușturduğu, kimyasallar içeren su, buhar ve
gazlardr. Bu kaynaklar s pompas teknolojisiyle bütünleștirerek etkin bir
enerji kaynağ șeklinde yaplarn stlmas ve soğutulmasnda kullanmak
mümkündür [18].
3.8. Çevresel Değerlendirme Araçlar ve Sertifika Sistemleri

Resim 3. Solaire Kulesi, New York [27]
3.4. Gelișmiș Cephe Teknolojileri
Sürdürülebilir bir yüksek yapda, stma ve soğutma enerjisinden tasarruf, iç
mekanlarn doğal olarak aydnlatlmas ve havalandrlmas, bunlarn yansra,
güneșin istenmeyen etkilerinden kaçnmak açsndan cephe tasarm önem
tașmaktadr. Cephe yüzeyleri yüksek bir yapnn kabuğunun yaklașk %9095’ini olușturmaktadr; dolaysya çat yüzeyi cepheye oranla daha az önem
tașmaktadr [6]. Yüksek bir yapda enerji tasarrufu ve kayb, cephe sisteminde
kullanlan malzeme ve uygulanan detaylarla yakndan ilișkilidir. Cephe sadece
yapnn mimari kimliğini ve estetiğini belirlemekle kalmayp, iç mekan çevre
koșullarnn kontrol edilmesinde de önemli bir görev üstlenmektedir.
Bu alandaki en güncel eğilimlerden biri, doğal havalandrma sağlamann
yansra stma ve soğutma enerjisinden tasarruf sağlamaya yönelik olarak
tasarlanan çift kabuk cephe sistemleridir. Ingenhoven Overdiek Architects
tarafndan tasarlanan, Münih’teki Hochhaus Uptown Münih, bu alandaki ilk
uygulamalardan biri olup, kat yüksekliğinde tasarlanan çift katmanl cephe
panelleri ve bu panellerin üzerinde, bina otomasyon sistemi tarafndan
çalștrlan dairesel vantilatörlerle, çalșanlarna doğal hava ve dș gürültüye
karș yaltm sağladğ gibi, stma ve soğutma için gerekli enerjiyi de
azaltmaktadr [15,5]. Norman Foster tarafndan tasarlanan Londra’daki Swiss
Re Kulesi de bu teknolojinin uygulandğ en güncel örneklerden biridir. Çift
kabuk cephe teknolojisinin yan sra, argon dolgulu çift camlar, üçlü camlar ve
çeșitli kaplamalar ile camn șk geçirgenliği önlenmeden, s geçirgenlik
değerleri azaltlabilmektedir [16].
3.5. Birleșik Is ve Güç Sistemleri
Birleșik s ve güç sistemleri enerjinin hem elektrik hem de s formunda, ayn
sistemden birlikte üretilmesini sağlamakta olup, kojenerasyon ve trijenerasyon
sistemleri olarak da bilinmektedir [17]. 20 yl așkn bir süredir dünyada
bașaryla uygulanan ve özellikle son 10 ylda daha fazla yaygnlașan bu
yöntemle ayn miktarda kaynak girdisiyle daha yüksek verimlilikte enerji
üretilmektedir. Bașka bir deyișle, her iki enerji formunun ayr ayr üretilmesi
için gereken kaynak miktaryla, bu sistem kullanldğnda daha fazla enerji
üretilmektedir. Sadece elektrik üreten bir gaz türbini ya da motoruyla
kullanlan enerjinin %30-40’ elektriğe dönüștürülürken, bu sistemlerde dșar
atlan s enerjisi de kullanlr ve verimlilik %70-90 mertebelerine çkar. Enerji
verimliliğinin yansra bu sistemlerde CO2 yaym daha düșüktür.
Kojenerasyon sistemlerinin kullanm Avrupa șehirlerinde oldukça yaygndr.
Örneğin Stockholm, Helsinki ve Kopenhag elektrik ve stma ihtiyaçlarnn
önemli bir ksmn bu sistemlerle karșlamaktadr. Yoğun kentsel yerleșimlerde
enerji tasarrufu sağlamak amacyla geliștirilen bu teknoloji tasarm esnekliğine
sahip olduğu için tek bir yüksek bina için veya enerji ihtiyaçlar eșdeğer olan
yüksek bina gruplar için de kullanlabilmektedir [6].
3.6. Yakt Hücreleri
Sürekli sağlanan bir yakttan elektromanyetik yolla elektrik üreten araçlar olan
yakt pilleri çevreye zararl atk olușturmamalar, sessiz çalșmalar ve yüksek
enerji etkinliği açsndan büyük yarar sağlamaktadr. Elektrik enerjisi
üretmelerinin yansra, scak su veya mekan stma için gerekli s enerjisi için
termal enerji kaynağ olarak da kullanlabilmektedir. Bu araçlarda kullanlan
yakt genellikle hidrojen olup, hidrojen elde etmenin en etkin yolu ise doğal
gazdan yararlanmaktr. Çevresel yararlar fazla, sessiz ve temiz araçlar olan
yakt hücreleri, doğal gazdan elde ettiği hidrojen ve oksijeni birleștirerek,
elektrik, s ve su üretmektedir [6]. Bu araçlarn kullanmnda en önemli sorun
hidrojen kaynağnn ekonomik yolla elde edilebilmesi olduğundan ve günümüz

1990 ylnda İngiltere’nin Yap Araștrma Kurumu (BRE) tarafndan, yaplarn
çevresel etkilerinin kriterlere dayal olarak değerlendirilmesi amacyla
hazrlayp, uygulamaya konan Yap Araștrma Kurumu Çevresel Değerlendirme
Metodu’ndan (BREEAM) bu yana, gelișmiș ülkeler çok sayda çevresel
değerlendirme arac hazrlamș ve uygulamaya koymuștur. Amerikan Yeșil
Binalar Konseyi (USGBC) Enerji ve Çevresel Tasarmda Liderlik (LEED),
Avustralya Yeșil Bina Konseyi (GBCA) Green Star’, Japonya Sürdürülebilir Bina
Konsorsiyumu (JaSBC) Sürdürülebilir Binalarn Çevresel Etkinliğinin Detayl
Değerlendirmesi (CASBEE) ve Alman Yeșil Binalar Konseyi (GSBC) Alman
Sürdürülebilir Bina Sertifikas programlarn hazrlamștr. Bu araçlarn tümü,
sürdürülebilirliğin pek çok esasn değerlendirmenin yan sra, șehirlerin
yoğunlașmasn, kentsel yaylmann engellenmesini ve toplu ulașm dolayl
olarak desteklemektedir. Yüksek yap tasarm ekibi bu araçlar kavramsal
tasarm așamasnda ve fizibilite çalșmalar srasnda karar verme arac olarak
kullanabildiği gibi, yapm tamamlanan bir yüksek binann sürdürülebilirlik
performansnn değerlendirilmesi amacyla da kullanabilmektedir. Ancak
herhangi bir sertifika sistemine yaplacak bașvuru kararnn tasarmn ilk
așamalarnda alnmas gerekmektedir. Aksi halde, değerlendirme kriterlerine
uyum sağlamak için tasarmda yaplacak değișiklikler sürecin uzamasna ve
maliyetin yükselmesine neden olabilmektedir. Bu konuda dikkat edilmesi
gereken bir konu, performans kriterlerinin ayr ayr dikkate alnmasyla,
puanlarn birlikte çalștğnn, altsistemlerin birbiriyle etkileștiğinin ve yapnn
bir bütün olarak ișlediğinin gözard edilmesi, bașka bir deyișle hedefin sadece
puan toplama haline dönüșmesidir ki, bu da gerçek anlamda sürdürülebilirliğe
ulașmay engellemektedir.

4. Uygulama Örnekleri
4.1. Conde Nast Kulesi, New York, ABD, 2000
Yapm 2000 ylnda tamamlanan bu 48 katl ofis kulesi kaynaklarn etkin
kullanm, iç mekan çevre kalitesi, atk yönetimi, insan ve çevre sağlğna
verdiği önem açsndan dikkat çekicidir (Resim 4). Fox & Fowle Architects’in
yașam döngüsü yaklașmyla tasarladğ bu yap sürdürülebilirlik ilkelerinin
yüksek yaplarda da uygulanarak, bașarl sonuçlar elde edilebileceğini açkça
gözler önüne sermiștir. Cephede kullanlan yaltml ve düșük emisyonlu film
kaplamal camlar bir taraftan enerji tasarrufu sağlarken, diğer taraftan
çalșma mekanlar için yeterli gün șğnn içeri girmesine de izin vermektedir.
Üst katlarda güneșlenme etkisini azaltmak için yüksek yanstcl camlar, alt
katlarda gün șğn artrmak için șk geçirgenlik değeri düșük camlar
kullanlmștr.
Yapnn en dikkat çekici özelliği, yenilenebilir enerji kaynaklarndan
yararlanmasdr. Bu bağlamda pasif güneș tasarmnn yansra, üstteki 19 kata
yerleștirilen camlara entegre edilmiș toplam toplam 280 adet güneș paneli 15
kWs gücünde elektrik üretmektedir. Bunun yansra 4. katta bulunan 200 kW
gücündeki yakt hücresi doğal gazdan elektrik üretmektedir. Merkezi
iklimlendirme sistemi doğal gazla çalșmakta ve iç mekan havasn %50
orannda taze havayla karștrarak mekanlara vermektedir. Gazl radyatörler ve
stclar CFC ve HCFC gaz içermemektedir.
Yapda bir diğer dikkat çekici konu geridönüștürülmüș malzeme kullanmdr.
Eski Conde Nast Binas’nn yerine yaplan
bu yapda, ykntdan çkan 1600 ton
çelik, 86 ton metal çapağ, 6100 m3 tuğla ve beton, 1000 adet ahșap kap ile
bakr ve doğal taș bileșenlerin bir ksm yeniden kullanlmștr. Hazrlanan
detayl bir atk yönetim program ile șantiye atklar paketlenerek șantiye
ortamnda depolanmș ve daha sonra geridönüșüme gönderilmiștir. Yapm
așamasnda olduğu kadar kullanm așamasnda da atklarn toplanmasna
önem verilmektedir. Conde Nast Kulesi, sahip olduğu tüm sürdürülebilirlik
özellikleri ile altn LEED sertifikas alan ilk yüksek bina olma ünvanna sahiptir
[5,15,19].
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kullanlan çimento yüksek frn cürufu ile üretilmiștir ve %55 orannda çimento,
%45 orannda cüruftan olușmaktadr. Sadece bu strateji ile yap 53 milyon ton
CO2 salnmn önlemektedir [20]. Bunlara ek olarak yap elektrik enerjisinin
önemli bir ksmn 4.6 megaWatt gücündeki kojenerasyon sistemiyle elde
etmektedir. Diğer ad One Bryant Park olarak bilinen Bank of America Binas
bütün bu özellikleriyle ABD’nin platin LEED sertifikas alan ilk gökdeleni
olmuștur.
4.4. Pearl River Kulesi, Guanghzou, Çin
Yapmna Eylül 2006’da bașlanan ve 2010 ylnda tamamlanmas planlanan bu
71 katl ve 309.6 m yüksekliğindeki ofis kulesinin dünyadaki en enerji etkin
yaplar arasnda ön plana çkmas beklenmektedir (Resim 6). Skidmore,
Owings ve Merill firmasndan Gordon Gill tarafndan tasarlanan yapda yüksek
etkinlikli, kompozit tașyc sistem ile mimari tasarmn bütünlüğü, mühendislik
ve mimari tasarma çok yönlü bir bakșn sonucudur. Form ve fonksiyonun
șekilsel ve teknolojik olarak bütünleștirilmesi, yapnn pasif yöntemlerle enerji
tasarrufu sağlamasnn yansra, aktif olarak da enerji üretebilmesi ilk bakșta
göze çarpan özelliklerdir.

Resim 4. Conde Nast Kulesi, New York [25]
4.3. Bank of America, New York, ABD, 2009
Yapm 2009 ylnda tamamlanan ve New York’un ikinci, ABD’nin dördüncü
yüksek binas olan bu 58 katl, 366 m yüksekliğindeki ofis kulesi, bir çok
sürdürülebilirlik özelliğini bünyesinde barndrmaktadr (Resim 5). Tasarmn
Cook + Fox Architects’in yaptğ bu bina dünyann çevresel performans en
yüksek yaplarndandr. Döșemeden tavana kadar tasarlanan s yaltml
camlar termal performans artrrken, otomatik gün șğ ayarlama sistemiyle
ofislerdeki kamașma sorunu yokedilmiștir. İçeri filtrelenerek alnan taze hava,
dșar braklrken de büyük oranda filtre edilmekte, bu sayede yap New
York’un havasna olumlu katkda bulunmaktadr. Yap sadece enerji
performans açsndan değil, iç mekan çevre kalitesi, su ve malzeme
kullanmndaki etkinliği açsndan da dikkat çekicidir. İç mekanlardada CO2
oran yükseldiğinde sinyal veren sensörler bulunmaktadr. Döșeme altndan
havalandrma sistemiyle ve her mekandaki termostatlar ile kullanclar
istedikleri gibi bulunduklar mekann s düzeyini ayarlayabilmektedir.
Tuvaletlerde kullanlan susuz piuvarlar önemli ölçüde su tasarrufu yapmakta
ve 4 ara katta düzenlenen büyük boyutlu su tanklarndan birisinde yağmur
suyu depolanmaktadr. Buna ek olarak yerin 27 m altna gömülen 54 adet dev
boyutlardaki su tank, buz pilleri olarak adlandrlmakta ve bu tanklar gece
boyunca suyu soğutmak için toprak ssndan yararlanmaktadr. Soğutulan su
çalșma saatlerinde yapnn soğutulmasnda kullanlmakta, böylece elektrik
enerjisinden tasarruf yaplmaktadr.

Resim 6. Pearl River Kulesi, Guanghzou [21]
Yap, iki mekanik katnn üstünde tasarlanan dört yarğa yerleștirilmiș 10 000
kWh/y gücünde, 4 adet küçük ölçekli, düșey eksenli rüzgar türbinleri ile
elektrik enerjisinin %1’ini üretebilecektir. Guangzhou’da rüzgar hznn ortalama
4 m/s olmas ve bu hzn rüzgar türbinlerini etkin bir șekilde çalștrmasnn
mümkün olmamasndan dolay, rüzgara paralel doğrultudaki güney cephesinde
olușan negatif basnçla hava akm 8m/s’ye yükseltilmiștir. Modelleme ve
rüzgar tüneli testlerinin sonuçlarna göre, bu yöntemle türbinler tek bașna
duran, eșdeğer büyüklükte geleneksel bir türbine kyasla 15 kat daha fazla
elektrik enerjisi sağlayacaktr.

Resim 5. Bank of America Binas, New York [20]
Bank of America Binas malzeme kullanm açsndan da dikkat çekici
özelliklere sahiptir. Kullanlan malzemelerin tümü en uzak 80 km mesafeden
temin edilmiș olup, geri dönüștürülmüș, yada geri dönüștürülebilir niteliktedir.
Tașyc sistemde kullanlan çelikler hurda metallerden elde edilmiștir. Betonda
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Yapnn kütle formu ve tepe noktas tropikal güneșin 2 avantajlarndan
yararlanma olanağ sunmaktadr. Bitiș bölümünde 1500 m cama entegre
edilmiș ince film fotovoltaik (PV) hücrelere
ek olarak, bat cephesindeki sabit
güneș ekranna yerleștirilen 1500 m2 PV hücreler, toplam 300 000 kWh
kapasiteyle gerekli elektrik enerjisinin %2’sini üretecektir. Tropikal güneșin
etkilerine maruz bu ofis kulesinde, mekanik sistemlerin soğutma yükünü ve
enerji tüketimini azaltmak üzere çift kabuk bir cephe sistemi tasarlanmștr.
Dș katman low-E kaplamal ve yaltml çift camdan, iç katman tek camdan
yaplmș olup, ara katmandaki hava güneș etkisiyle fazla sndğnda, iç
mekanlar etkilemeden, her kat seviyesindeki boșluklardan fanlarla dșar
atlmaktadr. Normal koșullar altnda, ara boșluğa alnan doğal hava, mekanik
katlara yönlendirilmekte, burada koșullandrlarak iç mekanlara verilmektedir.
İç mekanlarda doğal șk yararlanmann yansra, güneșin stma etkisini ve
kamașmay önlemek amacyla, cift kabuk cepheye entegre edilen ve güneș
șğna duyarl hareket eden otomatik gölgeleme elemanlar bulunmaktadr.
Yapnn en çarpc özelliklerinden biri ofis katlarnda kulllanlan radyant
soğutma sistemidir. Bu sistemde hava yerine tavandaki paneller arasnda
dolașan su ile soğutma sağlanmaktadr ve VAV kutular ile fan-coil ünitelerine

ihtiyaç duyulmadğndan, bakm-onarm giderleri de azalmaktadr. Özellikle
Almanya’da çok uygulanan bu sistem K. Amerika’da nadiren kullanlmakta olup,
Çin’de çok yeni bir uygulamadr. Tropikal bölgelerdeki yaplarda stmadan çok
soğutma yükünün fazla olmasndan dolay, radyant soğutma sistemi, hava
hareketine dayal sistemlere oranla daha az enerji harcamakta ve daha sessiz
çalșmaktadr. Çalșma mekanlarnn havalandrlmas için gereken hava ise
yükseltilmiș döșeme altndan sağlanmaktadr. Hakim rüzgar yönünün öncelikli
tasarm faktörü olduğu bu yüksek performansl yapnn enerji tüketimi yerel
yap yönetmeliklerinin öngördüğü değerlerin %58, ANSI/ASHREA/IEASNA
Standartlar 90.1-2004’e göre ise %60 altndadr [21].
4.5. 1 Bligh Street Binas, Sydney, Avustralya
Enerji etkin yüksek bina ve yüksek performansl cephe tasarm konusunda
uzman olan Ingenhoven Overdiek Arkitekten tarafndan Sidney’de tasarlanan
bu 30 katl ve 139 m yüksekliğindeki ofis kulesi, enerji performans kadar
strüktür tasarm ve kullanm alan etkinliği konusunda da 2ön plana çkmaktadr
(Resim 7). Yapnn strüktürel etkinliği sayesinde 16002 m ofis alannn %90’u
net kullanm alanndan olușmakta olup, bunun 1000 m ’si de çekirdek ve cephe
arasnda 4.5 m derinliğe sahip, kolonsuz, esnek kullanm alanlardr. Bu sayede
kat alanlar büyük oranda doğal șkla aydnlanabilmektedir. Tasarm
așamasnda yaplan fizibilite çalșmalaryla eliptik bir plann dikdörtgen plana
göre %12 daha fazla kullanm alan sağlayacağ sonucuna varlmș ve eksantrik
konumda bir atrium yerleștirilmiștir. Yükseklik boyunca devam eden bu atrium
yardmyla mükemmel doğal aydnlatmann yansra, yap çift kabuk cephe
tasarmyla bir taraftan enerji tasarrufu, diğer taraftan da iç mekan konforu
sağlanmaktadr. Çift kabuk cephe tasarmnda uzman olan Ingenhoven
Overdiek Arkitekten’in bu yap için, enerji tasarrufu ve iç mekan çevre
kalitesini artrmaya yönelik olarak tasarladğ çift kabuk cephenin iç katman
çift caml panellerden, dș katman lamine camdan olușmakta ve aradaki 600
mm genișliğindeki hava boșluğunda güneș șğna duyarl, otomatik olarak
ișleyen gölgeleme elemanlar bulunmaktadr. Dș katman bir bakma bu
gölgeleme elemanlarn sert rüzgarlardan koruma görevi de üstlemektedir. Çift
kabuk cephe sistemleri daha çok soğuk iklimlerde avantaj sağlarken, buradaki
amaç havalandrma ve soğutma yükünü azaltmak, bunun yansra iç
mekanlarda istenmeyene güneș șğn ve kamașmay önlemek olmuștur.
Ingenhoven, Overdiek Arkitekten çift kabuk cephe tasarmn ilk olarak
Essen’deki RWE Binas’nda uygulamș olup, bu teknolojinin 25 yl içinde çok
geliștiğini ve günümüzde enerji performansna daha fazla katks olduğunu
savunmaktadr.

4.7. Concast Kulesi, Philedelphia, ABD, 2008
2008 ylnda yapm tamamlanan bu 297 m yüksekliğindeki 58 katl ofis yaps
Philedelphia’nn en yüksek yapsdr (Resim 9). Robert A. M. Stern Architects
tarafndan tasarlanan bu yap, bir dizi sürdürülebilirlik özellikliğini bünyesinde
barndrmakta, ayn zamanda strüktürel tasarm açsndan da dikkat
çekmektedir. Yatay yükler altnda yapnn salnmn snrlandrmak için
kullanlan ayarl sv kütle damperi, o güne kadar ABD’de uygulanmș en büyük
sistemdir. Susuz pisuar kullanmnn yansra, su tüketimine yönelik diğer
önlemlerle eșdeğer büyüklükte bir ofis yapsna göre %40 daha az su
tüketmektedir. Enerji etkinliği sağlayan radyant soğutma sisteminin yansra,
çalșanlarn konforunu artrmaya yönelik olarak cephede yüzeyi hafif dokulu ve
anti-reflekte camlar, güneș ekranlar ve lameller de enerji tasarrufuna önemli
katkda bulunmaktadr. Düșük emisyonlu bu camlar gün șğnn stma etkisini
%60 orannda önlerken, gün șğnn %70 orannda içeri girmesine izin
vermektedir. Yaplarn yüzeyinden yansyan güneș șğnn olușturduğu s
adas etkisinin önlemek için de cehede ve çat terasnda
bir dizi önlem
alnarak, bu etki %70 orannda azaltlmștr. 115 000 m2 kiralk alana sahip
yapda, baz katlarn döșemeden tavana kadar yükseklikleri 4 m’ye
ulașmaktadr. Yap sahip olduğu bu özelliklerle Nisan 2009’da Altn LEED
sertifikas almaya hak kazanmș olup, bu ABD’de bu düzeyde sertifika alan en
yüksek yapdr [23].

Nisan 2011’de tamamlanmas hedeflenen ve kültürel, sosyal ve ekolojik
konularn dikkate alnarak tasarlandğ bu yap, Avustralya’daki sürdürülebilir
yüksek binalar içinde yeni bir marka olușturmay hedeflemekte ve
tamamlandğnda 6 yldzl Green Star sertifikas ve 5 yldzl NABERS Enerji
sertifikas allmas beklenmektedir [25].

Resim 8. Tour Generali, Paris [22]

Resim 7. 1 Bligh Street Binas, Sydney [25]

Resim 9. Comcast Kulesi, Philedelphia [23]

4.6. Tour Generali, Paris, Fransa (öneri)
Uluslararas bir firma olan Valode & Pistre tarafndan 2006 ylnda tasarmna
bașlanan Tour Generali’nin Avrupa’nn en yüksek yaps olmas
hedeflenmektedir. Ekonomik bir büyüme ve kalknma içinde olan La Defense
bölgesinde tasarlanan bu 318 m yüksekliğindeki yapn ayn zamanda
sürdürülebilirlik özellikleriyle de bir ilk olmas beklenmektedir (Resim 8). Yap
sahip olduğu çevresel performans yüksek sistemlerle enerji tasarrufu
sağlarken, iç mekan hava kalitesinin yüksekltilmesi de hedef alnarak
tasarlanmștr. Her katta açlabilir pencereler ve peyzaj
donanmlar
bulunmaktadr.
18 adet düșey eksenli rüzgar türbini, 1700 m2 PV paneli ve 600
2
m güneș paneli ile yenilenebilir enerji kaynaklarndan yararlanlan kule, Paris’in
silüetinde yeșil bir nirengi noktas olușturacaktr [22].

5. Tartșma ve Sonuçlar
Sürdürülebilir bir kalknmada yap sektörünün önemli bir görev üstlendiği
açktr. Ekonomik ve sosyal kalknma sürecinin vazgeçilmez bir sonucu olan
yoğun kentler ve bunlarn vazgeçilmez unsurlar olan yüksek yaplar, baz
uluslararas görüșlere göre sürdürülebilirlik özellikleri açsndan uygun olmayan
yap türleri olarak değerlendirilmektedir. Buna karșlk baz görüșler, kentsel
yaylmay önlediği, kstl karasal alanlarda daha fazla insann barnmasna ve
çalșmasna olanak sağladğ, ulașm ve alt yap mesafelerini ksalttğ
gerekçesiyle, bu yaplarn sürdürülebilir olduğu yönündedir. İki farkl görüșten
bağmsz olarak, eğer bu yaplar vazgeçilmez ise, bașta çevresel
performanslar olmak üzere sürdürülebilirlik özelliklerinin, geçmișten gelen
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baz geleneksel tasarm yaklașmlar beraberinde yeni teknolojilerin de
uygulanmasyla geliștirilmesi mümkündür. Yukarda sözü edilen yüksek yap
örnekleri ve kstl kapsamndan dolay bu çalșmada ele alnamayan birçok
yükse yap örneği, sürdürülebilirlik esaslarnn bu yaplarda da bașaryla
uygulanabildiğini gözler önüne sermektedir. Ancak sürdürülebilir yaklașmda,
geleneksel yaklașma göre çok fazla sayda ve daha karmașk tasarm
etkenleri vardr. Pasif güneș tasarm, yenilenebilir enerjilerden yararlanma,
strüktür tasarm, geridönüșümlü malzeme kullanm, yașam döngüsü
yaklașm, iç mekân çevre kalitesi, enerji performans, vb. gibi birçok strateji
tasarmn bașnda ele alnmal ve hedefler doğru belirlenmelidir. Bundan dolay
sürdürülebilir bir yüksek bir yapnn șekillenmesinde, mimar ve strüktür
mühendisinin, hatta diğer meslek mensuplarnn birlikte çalșmalar büyük
önem tașmaktadr. Sürdürülebilir tasarm kararlar binay olușturan alt
sistemlere çok farkl șekillerde yansyabilmektedir. Örneğin cepheye
yerleștirilecek tașyc sistem zgaras, doğal aydnlatmay etkileyebilir. Yeșil
çat tasarm tașyc sistemi etkileyeceğinden birlikte ele alnmas gereken bir
diğer karardr.
Sonuç olarak “yüksek binalar sürdürülebilir olabilir mi?” sorusuna yant olarak;
toplumsal yararlar sağladklar sürece, yenilenebilir enerji kaynaklarndan
yararlandklarnda, çevresel duyarllklarn yitirmedikleri ve insan sağlğna
olumsuz etkileri olmadğ sürece sürdürülebilir olabilirler. Burada önemli olan
en kaliteli, en son teknoloji, en iyi sistemleri uygulamak değil, sürdürülebilirlik
ilke ve stratejilerinden ulusal koșullarda nasl yararlanabileceğimizin
bilinmesidir.
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Özet
Sürdürülebilir yüksek yap tasarm, minimum arsaya maksimum kat ile
bașlamaktadr. Yüksek yaplar güneș, su, rüzgar, arsa kullanmyla doğann
bütün nimetlerinden yeterince faydalanmaktadr. Havalandrma, aydnlatma
ve snmay minimum enerji kullanm ile sağlayan, yeșil bahçeleri içinde
barndran yüksek yaplar kullanclarna hizmeti ekonomik olarak yerine
getirmektedir. Sürdürülebilir özellikler yenilendikçe yüksek yaplarn
tasarmlar da gelișmektedir.
Yapmlarndaki hz, dayanm, yükseklik; gelișen teknoloji, sürdürülebilir yap
malzemeleri ve ekonomik tasarmn göstergesidir. Amaç insana hizmet,
uluslararas rekabet ve ticari kazanç olduğu sürece yüksek yaplar
insanlarn düșünce snrlarn zorlayacak șekilde yükselmeye devam
edecektir. Yükseklik arttkça yap tasarm önem kazanmaktadr. Buna bağl
olarak tașyc sistem seçenekleri, kullanlan malzemeler ön plana
çkmaktadr.
Ekonomik, ekolojik, sosyal ve kültürel ölçütler göz önünde bulundurularak,
enerji, malzeme, suyu etkin kullanarak tasarlanan yüksek yaplar
sürdürülebilirlik açsndan önem tașmaktadr. Bu çalșmada yüksek yaplar
sürdürülebilirlik kapsamnda incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: yüksek yap, tasarm, sürdürülebilirlik

Abstract
Design of sustainable high building to min land begins with the maximum
storey. High buildings are benefitting enough from nature by using, rain
water, wind and land. Using less energy, ventilation, lighting and heating,
which allows high buildings with green garden serves as economic.
As sustainable features are regenerating, the design of high buildings is
improving.
The speed, strength and height of constructions is on indicator of
sustainable building materials and economic design. As long as purpose to
human services, international competition and high profit, the structure will
continue to develop. As height increases, structure design is becoming
important. However carrier system choices, materials used have come to
the fore.
Economic, ecological, social and cultural criteria taking into consideration
the efficient use of materials designed for high buildings in terms of
sustainability is important. In this study, high buildings will be evaluated in
the context of sustainability.
Keywords: high structure, design, sustainability

Șekil 1. The overlapping areas of Economic Development, Community
Development and Ecological Development which are simultaneously
required for sustainable development [7].
Çok katl yaplarda bu isteklerin karșlanabilmesi için bir takm önlemlerin
alnp çalșmalarn yaplmas gerekmektedir. Kat says arttkça ilk akla
gelen maliyettir. Bir yüksek yapnn kaliteli malzeme kullanarak en ksa
sürede ve ekonomik olarak inșa edilmesi gerekmektedir. Ayrca yapm
sras ve sonrasnda çevre kirliliğinin ve doğal kaynak tüketiminin
azaltlmas, daha az enerji kullanm, çalșanlarn-kullanclarn sağlk ve
konforunun sağlanmas șeklinde bir takm ölçütlere uyulmas da
gerekmektedir. Bu ölçütler yerel yönetimler ve imar yasalar ile birlikte,
yap sahipleri, kullanc talepleri ve doğal çevreyi de kapsamaktadr. Bu
ölçütler yașayanlar ve gelecek nesilleri, kaliteyi, doğal çevreyi, doğal
kaynaklar, kazanc da düșünerek “sürdürülebilirlik”
olarak
adlandrlmaktadr.

2. Sürdürülebilirlik ve Yüksek Yaplar
Doğal kaynaklarn %50’den fazlasnn inșaat sektöründe kullanm özellikle
yüksek yaplar ilgilendirmektedir. Yüksek yaplarda kaynak kullanmnn
azaltlmas, az enerji kullanm ve kullanlan kaynaklarla çevre kirliliğinin
önlenmesi veya azaltlmas gerekmektedir. Bu bağlamda sürdürülebilirlik
kavram ortaya çkmaktadr. Sürdürülebilirlik her ne kadar etkin doğal
kaynak ve enerji kullanm, etkin çevre korunumu, etkin yap malzemesi ve
su kullanm olsa da teknolojik altyap, atk değerlendirme, rüzgar, güneș
enerjisi, ulașm kolaylğ, yangndan korunma, estetik, toplum beğenisi, yap
otomasyon sistemi vb. parametrelerle beraber kullanlr. (Resim 1.)

1. Giriș
İnsanlarn barnma ve çalșma alanlar olan mekanlara ihtiyaçlar artarak
devam etmektedir. İhtiyaç arttkça sürdürülebilirlik ölçütleri gündeme
gelmektedir. Bu mekanlarn daha az enerji ile snmas, ekonomik snrlar
içinde yaplmas, içinde-yaknnda-etrafnda yeșil alanlarn olmas, aydnlk,
dayankl, uzun ömürlü, rahat, kullanșl, estetik, ulașmnn kolay olmas,
toplumun beğenisini kazanmas istenir.(Șekil 1.)
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Resim 1. Steven Holl’un Pekin’de gerçekleștirdiği ve ksa zaman önce
tamamlanan karma ișlevli “Linked Hybrid” binas, 2009’da Yüksek Yaplar
ve Kentsel Habitat Konseyi (Council on Tall Buildings and Urban Habitat CTBUH) tarafndan ‘En İyi Yüksek Yap’ seçilmiștir [8].
Değișen iklim koșullar, olușan trafik sorunu, küresel snma, fiyatlarn
artmas, diğer yaplarn rüzgar ve güneș șğn engelleme, gürültü, toz,
güvenlik vb. parametrelerin de sürdürülebilirlik kavramyla beraber
çözümlenmesi gerekmektedir. Yüksek yaplar kullanclar tarafndan
beğenildiği gibi çevresi tarafndan da beğenilmelidir. Yüksekliğinden ve
kullanc yoğunluğundan dolay çevresini olumsuz etkilememeli,
sürdürülebilirlik ölçütleri dikkate alnarak gerekli önlemler alnmaldr.
Yüksek yaplarda sürdürülebilirlik kavram ekonomik, ekolojik, sosyal ve
kültürel olarak ele alnabilir [1].
2.1. Ekonomik Sürdürülebilirlik
Yap maliyeti ile ilgili tasarruflar kapsamaktadr. Yapnn tasarm, yapm,
kullanm, bakm-onarm, ișletim ve ykm așamalarnn tümünde ön
plandadr. Yüksek yapnn ekonomik olmas, kullanlan malzemeye, enerjiye,
ișçilik giderlerine bağldr. Ekonomik olmayan yüksek yaplar kullanclarna
yeterli hizmeti verse de kullanc memnuniyeti sağlayamamaktadr. Ek
maliyet gibi gözüken baz tasarmlar kullanmda tasarrufa
dönüșebilmektedir. Yüksek yapnn güneșe göre yönlendirilmesi șeklinde
yaplan tasarm, s korunumu ve doğal aydnlatma sağlarken ek maliyet
getirir gibi gözükse de stma-soğutma-havalandrma sisteminin küçülmesi
ve aydnlatma cihazlarnn azalmas ile elektrik enerjinden tasarruf
sağlamaktadr. Yüksek yaplarda
% 25-50 olarak tasarlanan doğal
havalandrma sisteminin yap kullanm srasnda % 50-75 orannda
gerçekleșmesi ekonomik olarak enerji kullanmndan tasarruf sağlamaktadr
[1]. Yap malzemelerindeki teknolojik gelișmeler sayesinde ekonomik
tasarmlar yaplabilmektedir. Örneğin, 1930’lu yllarda yaplan bir yüksek
bina ile 1970’li yllarda yaplan bir yüksek bina karșlaștrldğnda çelik
tașyc sistem seçiminin ekonomi açsndan önemi anlașlmaktadr. Çelik
malzemeli binalarda kullanlan çelik miktar, eski yapda yeni yapnn iki
katdr. Bu durum yeni yüksek yapda yllar sonra geliștirilen çelik kafes tüp
sisteminin kullanlmasnn sonucudur [1]. Benzeri bir karșlaștrma yüksek
dayanml beton kullanan yüksek yaplar için de geçerlidir. Görülüyor ki
teknolojik gelișmelerle ekonomik sürdürülebilirliğin önemi artmaktadr.
2.2. Ekolojik Sürdürülebilirlik
Kullanlan doğal kaynaklar, enerji ve çevre konularn kapsamaktadr. Ayn
zamanda doğal çevre ile bütünleșmedir. Yüksek yap, bulunduğu arazinin
topoğrafyas, bitki örtüsü, iklimi dikkate alnarak tasarlanmaldr. Yüksek
yapnn çevreye etkileri, doğal kaynak tüketimi, enerji-su-malzeme
tüketimi, atklarn toplanmas, kirlilik, yeșili bünyesinde ve etrafnda
barndrmas (yeșil tasarm) birlikte ele alnmaldr [1].
Doğal kaynak kullanm doğann azalan kaynaklarn yerine koymasna
imkan tanyarak gerçekleșmelidir. Güneș, rüzgar, termal kütle, varsa
jeotermal enerji, su gibi yenilenebilir enerji kaynaklar kullanlarak doğal
havalandrma, aydnlatma, stma-soğutma yaplmas hem enerji
kaynaklarnn az kullanm hem de çevre kirliliği açsndan gereklidir.
Olușan atklarn değerlendirilmesi, yüksek yapda peyzaj uygulamas ve geri
dönüșümlü malzemelerin kullanlmas da ekolojik sürdürülebilirliğe katk
sağlamaktadr [4].
Ekolojik sürdürülebilirlik ekonomik sürdürülebilirliği desteklemektedir.
Atklarn değerlendirilmesi, çevre kirliliğinin azalmas, yenilenebilir enerji
kaynaklar ekonomiye katkda bulunmaktadr [3].
2.3. Sosyal ve Kültürel Sürdürülebilirlik
14

Yapnn çevresindeki sosyal hayat ve kültürel değerler dikkate alnarak
yașam kalitesinin artrlmasn kapsamaktadr. İnsan sağlğ ve konforu için
yașam kalitesinin artrlmas; ssal konfor sağlama, doğal havalandrmaaydnlatma, dș mekânla görsel ilișki kurma, açlabilir pencereler, engelliler
için kolaylklar, zehirli gaz yaymayan malzemeler kullanarak sağlanr. Ayrca
kültürel yap, tarihi dokular da korunmaldr. Çağdaș yașama isteği, ulașm,
otopark, asansörler, güvenlik sistemleri, haberleșme sosyal ve kültürel
sürdürülebilirlik kapsamndadr. Konutlar, alșveriș merkezleri, spor salonlar,
restoranlar, seyir teraslar, asansörler, yürüyen merdivenler, yüzme
havuzlar, yatay ulașm için yürüyen bantlar vb. sosyal sürdürülebilirlik için
gereklidir. Sosyal ve kültürel sürdürülebilirliğin etkin kullanlmamas
kullanclar rahatsz edebilmektedir. Örneğin günümüzde yüksek yaplarn
çoğunluğu mekanik olarak havalandrlmaktadr. Bu nedenle enerji kaybn,
kullanc sağlğ ve konforunu olumsuz etkilemektedir. Bu tür olumsuzluklar
ortadan kaldrmak amacyla iç mekan hava kalitesinin sağlanmasnda çift
caml cepheler kullanlmaktadr. Atk sular yeraltnda depolarda toplanp
artldktan sonra bahçe sulama ve tuvaletlerde kullanlmaktadr. Sensörlü
elektrik lambalarnn kullanm enerji tasarrufu sağlamaktadr. Kullanma
sularnda da sensörler kullanlarak su miktar azaltlabilmektedir. Çat ve
teraslarda çim kullanlmas yazn güneșin zararl etkisinden koruma
sağlamaktadr. Atrium etrafnda düzenlenen çalșma mekanlar doğal
șktan maksimum faydalanma sağlar ve iç mekanlarda snan hava, baca
etkisi ile atrium çatsndan dșar atlr. Kullanc sağlğ ve konforu,
aydnlatmada enerji etkinliği sağlamak için çalșma ofisleri yapnn en çok
güneș alan cephesinde düzenlenmelidir. Yüksek yap köșelerinde düșey
tașyclarn olmamas görüș serbestliği ve tasarm esnekliği sağlamaktadr
[1-4].
Sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik kapsamnda yüksek yap bulunduğu
sokak, cadde, mahalle, șehir ile birlikte ele alnmaldr. Yüksek yap
çevresinde bulunan yaplar olumsuz etkilememeli, çevresinin beğenisini
toplamaldr.

3. Sürdürülebilir Yüksek Yap Tasarm
Tasarmda yüksek yap sürdürülebilirliği bir bütün olarak ele alnmaldr.
Belirlenen sürdürülebilirlik ilkelerinden yoksun bir bölgeye yüksek yap
yaplmasna izin verilmemelidir. Bu konuda yerel yönetimler yannda bir üst
makam da yetkilendirilmelidir. Zira yerel yönetimler bazen bask altnda
tutulabilmektedir. Bölgenin coğrafyas, topoğrafyas, arazinin altyapsnn
uygunluğu araștrlmaldr. Yumușak zemine maliyet artacağ, temel
masraflar ekonomik olmaktan çkp risk olușturacağ için izin
verilmemelidir. Jeolojik olarak fayl veya fay olușma riski tașyan yerlere
yüksek yap yaplmamaldr. Çkartlan bölge jeolojik haritalar dikkate
alnarak yüksek yap karar verilmelidir. Yüksek yaplarn tasarmlar çok
fazla detay içerdiğinden sürdürülebilir yetki belgeli tasarmclarla
çalșlmaldr. Deneyim, kalite, iș bitirme süresi, “sürdürülebilirliği yakalama uygulama - geliștirme tekniği” ve referans yaplar dikkate alnarak yetkinlik
belgesi verilmelidir. Tasarmclar, yüksek yap, sürdürülebilir yüksek yap,
sürdürülebilir süper yüksek yaplar için ayr yetkilendirilmelidir. Ayn
zamanda yüksek yaplar sürdürülebilir teknolojilerin uygulanabilmesi için de
yeterli ve gerekli bir frsattr. Sürdürülebilir teknolojiler yüksek yaplarn
gelișiminde %100 etkilidir. Yüksek yaplar yükseklik, sağlamlk ve
dayankllğn teknolojik gelișmelerle elde etmișlerdir. Her ne kadar tasarm
açsndan kaktüse, yelkene benzeyen, içinde tarm yaplabilecek
mükemmel, olağandș, estetik yüksek yaplar olsa da maliyetleri ekonomik
olmadğndan, sürdürülebilirlikleri tartșlabileceğinden bu tip yüksek yap
tasarmlar uygun olmamaktadr [5].
Tasarmn uygulanmasnda, bölge jeolojik haritas, altyap, zemin yaps,
komșu yaplar, yüksek yap sahibinin talepleri ve yüksek yapnn kullanm
amaçlar dikkate alnmaldr. Ekonomik, ekolojik, sosyal-kültürel ölçütleri,
enerji, malzeme, arsa, su etkin kullanmn dikkate alarak yüksek yap
tasarm yaplmaldr.(Resim 2.)
Resim 2. CommerzbankFrankfurt 1997 ylnda
yapm
tamamlanan
Frankfurt’taki
Commerzbank, bina ve ofis
otomosyon
sistemlerini
kullanarak minimum enerji
tüketimi ile maksimum
performans
yakalayan
ekolojik bir binadr.

4. Tașyc Sistem Malzemeleri
Tașyc sistem malzemesi olarak çelik, beton veya karma (beton-çelik)
kullanlmaktadr. Tașyc sistem malzemeleri, üretiminde doğal kaynaklarn
snrlarna duyarl, hammaddeleri etkin kullanlan malzemeler olmaldr.
Zehirli madde içermemeli, insan sağlğna zararl olmamal ve iç mekan
hava kalitesini etkilememelidir. Ekonomik, dayankl, geri dönüșümlü ve
yeniden kullanlabilir olmaldr. Özellikle yangna dayankl olmaldr. Yangna
dayankl değil ise teknolojik gelișmelere uygun önlemler alnarak dayankl
hale getirilmelidir. Üretimleri enerji ve su korunumu ilkelerine uygun olarak
gerçekleștirilmelidir. İșlevleri bittikten ve kullanma süreleri dolduktan sonra
da doğal çevreye zararlar olmamaldr. Çelik hzl montaj ve dayanm,
beton ise ekonomiklik ve yangna karș direnç sağlamaktadr. Yüksek
dayanml beton, kullanm alan ve kat yüksekliğinden tasarruf
sağlamaktadr. Eskiden ayr ayr kullanlan beton ve çelik malzeme
günümüzde tașyc sistem malzemesi olarak birlikte kullanlmaya
bașlanmștr. Çelik ve betonun beraber kullanmnn avantajlarndan en
etkin șekilde yararlanlmaldr [6] (Resim 3.)

Yapmlarndaki hz, dayankllk, yükseklik; gelișen teknoloji, sürdürülebilir
yap malzemeleri ve ekonomik tasarmn bașarsdr.
“Sürdürülebilirlik ölçütlerine” yüksek yaplarn tasarmndan bașlayp, yapm,
kullanm, bakm-onarm-ișletme ve ykm dönemlerinde de uyulmas
gerekir. Yüksek yap ömrü boyunca; yap alanlarnn etkin seçimi, geri
dönüșümlü etkin tașyc sistem, yerli yap malzemesi temini, çevreye
duyarl, doğal kaynak kullanm, etkin enerji-malzeme-su kullanm, kullanc
konfor ve sağlğ, teknolojinin elverdiği ölçüde yükselebilme, ekonomiklik,
yangndan korunma vb. kurallara uyulmas gerekmektedir. Önceleri
sürdürülebilirlik ölçütlerinin bazlarn yerine getiren yüksek yaplar
yaplmakta iken günümüzde sürdürülebilirlik ölçütlerine tamamen uyumlu,
teknolojik gelișmeleri aksatmadan uygulayan, bulunduğu ortamn
özelliklerini yanstan, göze hitap eden ve kullanclar cezbeden yüksek
yaplar yaplmaktadr. Yüksek yaplara talep arttkça sürdürülebilir tasarm
gündeme gelmektedir. Son yllarda artan yüksek yaplar her ne kadar ticari
amaçl da olsa bunun örneklerindendir. Bu nedenlerle yüksek yaplarn
sürdürülebilirlik ölçütleri yenilenen teknoloji, uluslararas rekabet, kullanc
istekleri ve ticari kazanç doğrultusunda sürekli gelișme göstermektedir.
Sürdürülebilir özellikler yenilendikçe teknolojik gelișmelere paralel olarak
yüksek yaplarn tasarmlar da gelișmektedir. %100 sürdürülebilir ölçütlere
sahip yüksek yaplar yapmak teknolojik gelișmeler ile mümkündür.
Enerji korunumu sağlamak; etkin stma, soğutma, havalandrma,
aydnlatma ve sürdürülebilir yap malzemelerinin kullanlmasyla
mümkündür. Kendi elektriğini kendi üreten, havalandrma-aydnlatmastma ve soğutma ișlemlerini doğal olarak gerçekleștiren, yeșili içinde
barndran, çevreyi kirletmeyen, kullanc memnuniyeti ve ekonomik
tasarm ön planda tutan sürdürülebilir yüksek yaplar desteklenirken,
sürdürülebilirlik ölçütleri dikkate almadan yükselen yaplarn denetimlerinin
de yaplmas gerekmektedir.
Sürdürülebilir yüksek yaplar için rüzgar ve deprem yükleri önemlidir.
Yükseklik arttkça rüzgar ve deprem etkisi de artmaktadr. Bu nedenle yap
malzemesi olarak; yüksek dayanml beton ve kompozit (karma) elemanlar,
yatay dayanm veya çaprazlamay artrmak için çekirdek duvarlar, üst
katlardaki salnmdan kaynaklanan gerilmeleri azaltmak için kütle
sönümleyiciler kullanlmaktadr.

Resim 3. Çelik; geri dönüșüm ve yeniden kullanabilirlik sağlayan en önemli
yap malzemesidir.

5. Yüksek Yapda Tașyc Sistem Etkinliği
Yükseklik arttkça tașyc sistemin yükü artmaktadr. Dolaysyla hafiflik,
sağlamlk ve esneklik tașyc sistemin yükünü azaltacaktr. Tașyc sistem
seçiminde ekonomiklik ön planda tutulmaldr. Bu özellikler dikkate alnarak
tașyc sistem seçilmelidir. Yüksek yaplarda tașyc sistemler beton ve
çelik tașyclar olarak ayrlabilir. Beton tașyclar; çerçeve, perde duvarl,
çerçeve ve perde duvarl, çekirdek ve tüp sistemlerden olușmaktadr. Çelik
tașyclar ise; rijit çerçeve, çaprazl çerçeve, çerçeveli tüp, kafesli tüp,
modüler (demet) tüp, yatay kafes kirișli, asma, uzay, omurgal sistemlerdir.
Tasarmda kullanm amacna, kat yüksekliği ve genișliğine, kullanm
alanlarna uygun olan tașyc sistem tipi seçilmelidir. Yașanan depremler
ve teknolojik gelișmeler tașyc sistemlerin gelișmesine neden olmuștur.
Uygun yap malzemesi ve tașyc sistemin seçilmesi yüksek yapnn
dayanmn artrdğ gibi ekonomik olmasn da sağlar. Ayrca yapm süresi,
malzeme temini, ișçilik, yapm tekniği, yangn, dș hava șartlar, ulașm,
esneklik, depreme dayankllk, denetlenebilirlik, uygulama imkanlar, estetik
vb. ölçütler tașyc sistem seçiminde sürdürülebilirlik açsndan dikkate
alnmaldr [2-6].
Yüksek yaplarda tașyc sistem etkinliği için döșeme ve cephe
sistemlerinin de sürdürülebilirliği önem kazanmaktadr. Șöyle ki döșemeler
yap yüksekliğini ve maliyeti etkilemektedir. Hafiflik, açklk geçebilme,
servis sistemleri geçebilme ve yüksekliğin az olmas nedeni ile karma çelik
döșemeler sürdürülebilirlik ölçütlerine uymakta ve yaygn olarak
kullanlmaktadr. Yüksek yaplarda cephe maliyeti de çok fazladr. Bu
nedenle sürdürülebilirlik açsndan ses, güneș, s etkileri için çift katmanl
cam sistemler tercih edilmelidir.
Ayrca yüksek yaplarda servis sistemlerinin sürdürülebilirliği esneklik, etkin
mekan kullanm, tașyc sistemle bütünleșme ve ekonomik malzemelerle
sağlanabilmektedir. Istma, soğutma, havalandrma, aydnlatma, temiz su
sağlama, atklar uzaklaștrma, giriș-çkș güvenliği, yangn güvenliği servis
sistemlerinin etkin kullanm ile mümkündür.

Önümüzdeki yüzylda yüksek yaplarn sürdürülebilirliği daha da önem
kazanacaktr. Kullanclarn talepleri dikkate alnarak tasarmclar kadar yap
sahipleri ve yüklenicilerin de sürdürülebilirliğe önem vermeleri
gerekmektedir.
Sürdürülebilirlik bir ihtiyaç gibi düșünülmemeli, gelecek için bir yatrm, bir
gereklilik olarak görülmelidir. Sürdürülebilirliğin teknoloji ile birlikte gelișen
özellikleri de dikkate alnmaldr. Sürdürülebilirlik yașayanlara, gelecek
nesillere hizmet, kalite, güvence, marka, ekonomik maliyet, çağdaș farkllk
yaratma, teknolojik keșif olduğuna göre; uygulamasnn da dikkatle
yaplmas gerekmektedir. Bu bağlamda sürdürülebilir yüksek yaplar; hayat
kolaylaștran, güven veren yaplar olarak görülmelidir.
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6. Sonuç
Ekonomik, ekolojik, sosyal-kültürel tasarmla enerji, su ve malzeme etkin
kullanm yüksek yapda sürdürülebilirliğin temel ölçütleridir. Sürdürülebilir
dikey gelișme tasarmda minimum arsaya, maksimum kat ile
bașlamaktadr. Sürdürülebilir yüksek yaplar güneș, hava, su, orman, arsa
kullanmyla doğann bütün nimetlerinden yeterince faydalanmaktadr.
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Özet
Ülkemizde yaplan özel konutlarn ve kamu binalarnn (okul, hastane, hükümet
konağ, gibi) neredeyse yüzde yüze yakn betonarme yaplardan olușmaktadr.
Betonarme, havaalan, köprü, liman yapmnda da yaygn olarak kullanmakta olup
bu bağlamda betonarme ve çimento sektörü dev bir sektördür. Betonarme
ksaca içinde demir olan kum ve çimentodan olușan harcn donmasyla meydana
gelen bir yap malzemesidir. Uzun açklklar kiriș sistemiyle geçmesi, çok büyük
ağrlklar içinde yer alan demir nedeniyle tașmas mühendisler için uygun bir
malzeme olarak değerlendirilmiș ve kullanlmștr. Bu yüzden betonarmeye 20.
yüzyln bașlarnda kullanlmas itibaryla da demir ile betonun 20 yüzyldaki
mutlu evliliği denilmiștir. Ülkemizde neredeyse vazgeçilmez hale gelen
betonarme sadece teknik yönden tartșlmakta ve orantsz karșm yönünde
eleștiriler almakta bunun dșnda da vazgeçilmezliğini sürdürmektedir. İklim
koșullar, yapm koșullar veya dünyada konut yapmna ilișkin teknolojiler ne
olursa olsun, neredeyse yaplan her proje betonarme üretilir. Betonarme bir bina
yaplrken hataya açk olan bir çok parametre vardr. Binann teknik anlamda
projelendirilmesinden,uygulanmasna kadar bir çok teknik konuyu içerdiği, bu
kadar teknik paramatrenin bir arada eksiksiz uygulanmas gereken bir imalatn
nasl olup da bu kadar yaygn kullanldğ, teknik açdan irdelenmesi gereken bir
konudur. Yanlș uygulamalarn sebep olduğu can ve mal kayb dșnda çevreye
verdiği zararlarn da irdelenmesi, sürdürülebilir bir çevre ve sürdürülebilir yaplar
açsndan gereklidir. Bu kadar yaygn bir betonarme ve çimento kullanmnn
çevreye etkisi, kullanmdan sonra meydana gelen çevresel zarar ve atklar,
betonarmeye ve çimento kullanmna alternatif malzemelerin kullanm
tartșlmaldr.
Anahtar Kelimeler: çimento, betonarme, sürdürülebilir yaplar, çevresel etki

Abstract
In our country, almost all (close to 100%) of the private houses and public
buildings (school, hospital, government offices etc.) are constructed by using
reinforced concrete as a structural material. It is widely used in airports, bridges,
ports construction as well. The wide spectrum of usage of concrete makes the
concrete and cement industry a giant sector of business. (Reinforced concrete is
also widely used in construction of airports, bridges and seaports to the extent
that it constitutes a giant sector of construction industry.)
Concrete is basically a building material consisting of reinforcing bars, stone
aggregate (sand crushed stone etc.), cement and water. When these materials
are mixed with certain proportions, and filled in a form of any shape, it gains the
shape of the form before it saturates and gets hardened. Concrete can be used
to span large spaces by beams and it carries huge amount of loads if built in the
right geometry and dimensions, these two basic properties makes concrete a
very important material for designers and builders.
Due to gaining wide acceptance of using reinforced concrete from the beginning
of 20th century, it has been called happy marriage of reinforcing bars and
concrete in 20th century. Since that time, in Turkey it became an irreplaceable
material for construction industry excepting discussions on technical basis only
and a few criticisms for improper mixing of its ingredients etc. No matter how
climatic condition or production environment and housing construction
technology around the world is, concrete as a construction material is used
almost in every project.
From the beginning to the end of a building project, there are many parameters
that can cause the fault. The fact that building projects includes too much
technical matters and all of these technical parameters should be met from the
beginning to the end raises the question of why it is the most widely used
material of construction that should be technically inquired. It is necessary for
continuous environment and building.to inquiry the damages given to the
environment as well as both life and material loss caused by faulty applications.
It must be discussed to look for alternative materials to be replaced for
reinforced concrete to eliminate unfavourable effects on environment of using
reinforced concrete widely, environmental damages caused and disposals of
concrete.
Keywords: Cement, reinforced concrete, sustainable buildings, environmental
effect.

1. Giriș
Ülkemizde betonarme sadece teknik yönden tartșlmakta, kumu eksik,
çimentosu eksik, demiri eksik, proje hatas, uygulama hatas gibi eleștiriler
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almakta bunun dșnda da vazgeçilmezliğini sürdürmektedir. İklim koșullar,
yapm koșullar veya dünyada konut yapmna ilișkin teknolojiler ne olursa olsun
betonarme ülkemiz için adeta vazgeçilmezdir. Yaplan her projeyle betonarme
üretilir. Yaplan her projenin ana tașycs demir, kum çakl ve çimentonun
birleșmesi yani betonarmedir. Betonarmenin yaplmayacağ veya bașka türlü
tekniklerle binalar yaplmas tartșlmaz. Betonarmede eksik yaptğmz nedir
tartșmas vardr. Tartșmalarn temel noktas da ya malzemeyi eksik koyup
betonarme kalitemizi uygun hale getirmemișizdir. Ya da betonarme tekniğine
uygun olarak projeyi gerçekleștirememișizdir. Betonarme bir bina yaplrken
yanlș yaplmas olanakl olan bir çok parametre vardr. Bir sosyal bilimci olarak
bunlar irdelemek çalșmamzn konusu değildir. Ancak Betonarme ile ilgili olarak
yazlan bir cümle betonarme yaplarn yaplmasnda ne kadar önem gösterilmesi
gerektiği, bu ișlerin mutlaka son derece uzman kișilerce yaplmas gerektiğidir.
Betonarme öğretiminde ilk öğretilen șey; Betonun linear ve homojen olmayan
bir yap malzemesi olduğudur. Burada dikkat çekilen nokta betonun homojen
olmadğ ve karșmn yaplmasna gerekli özenin gösterilmesi gerektiğidir. Linear
olmamas ise sabit bir yük altnda her zaman ayn davranș göstermeyeceği
șeklinde tanmlanabilir. Bu durumda teknik olarak bașndan sonuna kadar özen
gösterilmesi gereken bir yap malzemesi olup bu denli yaygn ve ehil ellerde
kullanlmamas sonucu ülkemize getirdiği can ve mal kayb çok büyük
boyutlardadr. Olas İstanbul depremine de elimizdeki mevcut betonarme yap
stoğu ile hazrlanmamz deprem bilimcileri ve yap bilimcilerini
kayglandrmaktadr. Ancak yine ve yeniden bu olas deprem olayna da
betonarme projeler üreterek hazrlanlmakta, ülkemizdeki betonlașma son sürat
devam ettirilmektedir. Teknik konular bu konuda çalșan bilim insanlarnn ve
yapmclarn sorunudur. Ancak betonarme bir binann teknik anlamda
projelendirilmesinden uygulanmasna kadar birçok teknik konuyu içerdiği, bu
kadar teknik parametrenin bir arada eksiksiz uygulanmas gereken bir imalatn
nasl olup ta bu kadar yaygn kullanldğ, irdelenmesi gereken bir konudur. Kald
ki projelendirmeden inșaatn yapm așamasna kadar gerçekleșen her admda
yaplacak bir yanlș veya hatal uygulama felaketle sonuçlanabilir. Yaplan her
yap ülkemizin küçük bir bölgesi haricinde mutlaka deprem tarafndan test edilip
hatal uygulamaya ulașlr. Bizim buradaki amacmz betonarmenin yanlș
uygulanmas halinde sebep olduğu can ve mal kayb dșnda bir çevre bilimci
olarak çevreye verdiği zararlarn irdelenmesidir. Bu kadar yaygn bir betonarme
ve çimento kullanmnn çevreye etkisi nedir ? Kullanmdan sonra meydana gelen
çevresel zarar ve atklar nelerdir ? Betonarme ve çimento kullanm dșnda
alternatif bir malzeme kullanm mümkünmüdür ? Yoksa çimento ve beton
ülkemizin aln yazsmdr. Tüm bunlarn irdelenmesi yazmzn konusunu
olușturmaktadr.

2.Türkiye’nin Konut Malzemesi Politikas
Ülkemizde konutlar Özel sektör ve Kamu tarafndan yaplmaktadr. 2009 yl
itibariyle iktidarnn 6. yln dolduran Adalet ve Kalknma Partisinin 2001 yl
programnda Kalknma ve Demokratikleșme programnda ülkenin sorunlarnn
çözümünde zengin yer alt ve yer üstü doğal kaynaklarnn kullanlmasnn yer
aldğ, Programda çevreyle ilgili hiçbir ifadenin yer almadğ, ayn durumun 59.
Hükümet Programna da aynen yansdğ, yine ayn parti tarafndan açklanan 60.
Hükümet Programnda; Hükümetin 2003 ylnda bașlattğ planl kentleșme ve
konut atağyla ve yerel yönetimlerle ișbirliği içerisinde Cumhuriyet tarihinde
bugüne kadar görülmemiș hzda ve kapsamda bir çalșma bașlatldğ,
Bașbakanlk Toplu Konut İdaresi Bașkanlğ (TOKİ) vastasyla yürütülen
projelerle, hem kentsel dönüșüme öncülük edildiği, hem de tüm yurtta modern
șehirlerin olușumuna katk sağlandğ, önlerindeki dönemde hedeflerinin
tamamlanmș olan konut saysn sosyal donatlaryla birlikte toplam 500 bine
çkartmak olduğu belirtilmiștir. Burada konut niteliğiyle ilgili bir çalșmadan
ziyade niceliğin ön plana çkartldğ görülmektedir.
Yukarda belirtildiği gibi AK parti hükümetinin izlediği politikalarn bir yansmas
olarak siyasi iradeyi alglyan TOKİ (Toplu Konut İdaresi) müthiș bir betonlașma
hareketine girișmiș 10 Kasm 2009 tarihli Faaliyet Özetinde (Ak Partinin
iktidarda olduğu tarih) 2003 – 2009 tarihleri arasnda 81 il, 666 ilçe, 1.461
șantiyede 392.394 Konut üretimi yaptğn açklamștr. TOKİ’nin yaptrdğ ve
hükümet politikas olarak uyguladğ projelerin tamamna yakn betonarme
projelerdir. Kuzey Ankara Projesi gibi Belediyelerle yaplan sosyal projelerin
tümünde de betonarmeden kaçnmak mümkün olmamș, gecekondular kaldrp
yerine çok katl betonarme binalar dikilmiștir. Mevcut siyasi iradeyle
Bașbakanlğa bağl olarak doğrudan çalșan TOKİ’nin projeleri gözden
geçirildiğinde hükümetin betonarme yaplarn devamllğ konusunda srarc
olduğu anlașlmaktadr. Hükümet bu konuda yaptğ yasal düzenlemelerle de
TOKİ’nin hzl konut yapm önündeki engelleri kaldrmș, TOKİ ye özel yasal
düzenlemeler getirmiștir. Bu konudaki en önemli adm 2003 ylnda yaplan bir
düzenlemeyle 4734 sayl Kamu İhale Yasasnn 68. Maddesinde
Uygulanamayacak Hükümler bașlkl 68. Maddesinin (c) bendinde yer alan

düzenlemedir. Bu düzenleme ile diğer tüm kurulușlar uygulama projesi
yapmadan ihaleye çkabileceği halde TOKİ bu zorunluluktan muaf tutulmuș,
ayrca kamulaștrma, mülkiyet, arsa temini, imar ișlemlerine ilișkin șartlarn da
aranmakszn ihaleye çkabileceği hükmü getirilmiștir. Anahtar teslimi yaplan bir
iște uygulama projesi olmakszn ihaleye çklmas o ișle ilgili yaklașk maliyetin
hesaplanmasnda sknt yașatacağ ve temel mühendislik yaklașmna ters
düștüğü așikardr. Ancak yasa bu ayrcalğ TOKİ’ye tanmștr. TOKİ’de bu sorunu
tip projelerin birbirine yakn maliyetler içermesi nedeniyle betonarme tip projeler
üreterek çözümleme yoluna gitmiștir. Mardin’den Edirne’ye kadar birbirinin
benzeri betonarme yaplar üretilmiștir. Ülkemizi betonlaștrma yönündeki kat
irade mekan, kültür veya iklim koșullarnn farkllğn da görmezden gelmiștir.
Șöyle ki, krsal kesimde veya tașrada bile olsa, çok farkl iklim koșullar tașyan
bölgelerde olsa betonarme dokunulmazdr. Standart 5 katl ve en az yan yana 2
daireden olușan konutlar binlerce m2 boș alanda olsa dokunulmazdr ve o șekilde
uygulanr. Burann yapmyla ilgilenen mühendisler, belediye yetkilileri ve kontrol
teșkilatnn elemanlar bu kadar boș alan varken veya daha bașka yapm
teknikleriyle ve malzemeleriyle binalarn yaplmasn tartșmak yerine mevcut 5
katl binalarda binann ruhsat ve eki projelerine uygunluğunu incelerler. Nüfus
yoğunluğu en az olan illerimizden Ardahan’da Konya da veya Mardin’de bu
görüntü değișmemektedir. Mardin’in yap kültürü özgündür. Kastamonu’nun yap
kültürü özgündür. Ardahan’n iklim koșullar betonarme bina yapmak için son
derece zordur. Ama bunlar bu anlayș içinde hiçbirșeydir. Acaba en azndan
tașrada yeterli büyüklükte arsalar yok mudur da bu binalar kibrit kutusu gibi üst
üste ve yan yana eklenmiștir. Belediyelerin yaptğ gecekondu önleme
projelerinde de betonarmeye olan talep eksilmemiștir. Bununla ilgili en iyi örnek
Ankara Cevizlidere dönüșüm projesidir. Eskiden yeșiller içerisinde olan bu
bölgede beton yoğunluğu göze çarpmakta 7 – 8 katl binalar görüntü kirliliği
yaratmaktadr. Sonuç olarak devlet politikalaryla birlikte özel ve kamu sektörü
betonarme kullanm yönünde adeta yarșa girmișlerdir. Burada sorulmas gerek
soru șudur. Betonarme yaplarn üretimi așamasnda çevreye etkisi nedir.
Betonarme yap stoğumuzun; ileriki yllarda bu konutlarda herhangi bir nedenle
yașama isteğimizden vazgeçtiğimizde geri dönüșümü mümkün müdür.

3. Konut Yapmnda Kullanlan Betonarmenin Çevreye Etkisi
3.1. Betonarmenin Birleșenleri ve Çevresel Etkileri
Betonarme demir, çimento, kum ve çakl’n sulu ortamda kaynașmas ve daha
sonra bu karșmn belli bir süre içinde katlașmasyla meydana gelen bir yap
malzemesidir. Karșmn suyla karștrlarak kat hale gelmesi hidratasyon denilen
kimyasal bir reaksiyondur. Betonun su ile tepkimeye girip sertleșmesi nedeniyle
kendiside bir kimyasal maddedir.
Çizelge 1: Tip Beton Karșm
Birleșenler
Çimento
Kum
Çakl
Su

Ağrlkça oran
% 12
% 34
% 48
% 6

Betonu olușturan ve bağlayc görev gören, yüksek sda kimyasal reaksiyonlar
sonucu meydana gelen kilinkerin çeșitli katk maddeleriyle karștrlmas sonucu
elde edilen çimentonun kimyasal bir madde olduğu tartșlmazdr. Çimento
yaplan bir dizi kimyasal ișlemin sonucunda hammaddesi olan kalker ve kilden
tamamen farkl bir hale gelmiș ve doğal özelliğini kaybetmiștir. Yine
betonarmenin içinde bulunan demir ( betonarme demiri – ince uzun burgulu
çubuklar halinde) dönüștürülmesi en kolay maddedir. Ancak bu malzemenin
betonun içine konulmas halinde geriye dönüștürülmesi adeta imkansz bir hale
gelmektedir. Çünkü geri dönüșüm için demiri sertleșmiș betondan ayrmak ayrca
büyük bir çaba ve enerji gerektirecektir. Kum ve çakl ise doğal bir malzeme
olmakla birlikte yine betonun içine konulmakla geri dönüșmesi mümkün
görünmemekte veya çok uzun yllarn geçmesi gerekmektedir. Betonarmenin
kendisinin ve kendisini olușturan bileșenlerinin çevreye etkileri ayr ayr ele alnp
incelenmiștir.

80 lerin ikinci yarsndan sonra özelleștirme politikalaryla devletin çeșitli üretim
alanlarndan çekilmesi sonucunda kamunun elindeki tüm çimento fabrikalar
satlmaya bașlanmștr. 1997 ylnda devletin sahip olduğu son çimento
fabrikasnn da özel sektöre satlmasyla birlikte, Türkiye’de çimento üretimi
tamamen özel sektör kurulușlarnn faaliyet gösterdiği bir alana dönüșmüștür.
Avrupa Birliği Müktesabat ve Çimento Sektörü Raporu’nun sektörün karșlaștğ
sorunlar bașlkl bölümünde ülkemizdeki çimento satș fiyatlarnn Avrupa Birliği
rakamlarnn çok daha altnda olmas dolaysyla bir emisyon ticareti sisteminin
çimento satș maliyetlerini yaklașk % 50 orannda artracağ ve sektörün
ilerlemesine engel olacağ, șu anda CO2 emisyon maliyetleri ülkemizde
uygulanmadğ için bir çok Avrupa ülkesi yerine Türkiyeden klinker alndğndan
bahsedilmektedir [2].
Bu durumda ülkemizin ucuz klinker üretim pazar olduğu, fiyatlarn düșük olmas
nedeniyle de ihracatta tercih edilen bir ülke olduğu anlașlmaktadr. Ancak
raporda açkca dile getirildiği gibi çimentonun gerçek maliyeti bu değildir. Çünkü
Avrupa ve gelișmiș ülkelerde çevre maliyetleri ve emisyon ticaretinin maliyetlere
yanstldğ halde ülkemizde çimentonun çevreye verdiği zararlarn maliyetlere
yanstlmadğ, dolaysyla da maliyetlerin düșük olduğu anlașlmaktadr. Bu
durumda çimentonun çevresel etkilerinin yarattğ fatura gizliden gizliye
ülkemize yüklenmekte ve zarar büyümektedir.
Sektörün kar yatrmclarn dikkatini çekmiș olmalki 1992 ylndan 2008 ylna
kadar çimento üretimi % 102 orannda artmștr.
Çizelge 2: 2008 yl çimento ihracat [3]
Ülkeler

1990
yl
üretimi

2008 yl
üretimi

İhracat

Üretimdeki %
artș

İspanya
İtalya
Almanya
Fransa
Türkiye

28.700.000
40.900.000
27.700.000
27.100.000
25.400.000

43.046.000
43.030.000
34.701.000
21.717.000
51.431.000

1.350.000
2.536.000
7.193.000
903.000
10.584.000

49
5
25
-19
102

1990 ylnn esas alnmas Kyoto Protokolünde hava kirliliğinin baz alndğ yl
olmas nedeniyledir.
Yukardaki tablo irdelendiğinde Türkiye’nin çimento üretiminin 1990 – 2008 yllar
arasnda yaklașk % 102 orannda arttğ, Avrupa ülkelerinde ise en yüksek artșn
% 49 ile İspanya’da olduğu, Almanya’da % 25 , İtalya’da ise % 5 orannda arttğ,
en ilgi çekici artș rakamnn ise Fransa’da olduğu, Fransa’da çimento üretiminin
1990-2008 yl arasna % 20 orannda düștüğü görülmüștür. Tablo Avrupa
Ülkelerinin çimento üretimi açsndan çok iștahl olmadklar, hatta Fransa
örneğinde olduğu çimento üretiminin düșürüldüğü görülmüștür. Kiși bașna düșen
gelir miktar, kiși bașna düșen elektrik tüketimi veya daha bir çok konuda
Türkiye’nin nicel rakamlarn 3 e katladğ halde çimento üretimi konusunda fazla
istekli olmadklar, daha doğrusu çimento ve onun kaçnlmaz ürünü olan
betonarme betonu üretimi konusunda üretimi basklayc politikalar
benimsedikleri görülmektedir. Bunun temel gerekçesi çevresel basklar ve
çimento üretiminin sera gaz üretimi üzerindeki ürkütücü basklardr. Bu
rakamlar Avrupa ülkelerinin inșaat sanayi alannda gelișmediklerini değil, çimento
ve betonarme yerine bașka ürünleri ikame ettikleri sonucuna varlabilir. Oysa
ülkemizdeki rakamlara bakldğnda bu konuda herhangi bir plan ve program
dahiline çalșma yaplmadğn, çimento ve betonarme üretiminin alabildiğine
genișleyerek ve çevreyi kirleterek büyümeye devam ettiği sonucuna varlr.
3.1.1.2. Çevresel Etkiler

3.1.1. Çimento ve Çevresel Etkileri

Çimento betonarmenin anahtar malzemesidir. Konut inșaatlarnda betonarmeye
yaklașk olarak % 12 ağrlkta katlan çimento, demiri, kumu, çakl bir arada tutan
ve betonu adeta tașlaștran bağlayc bir malzemedir. Çimento kum ve çakln
içine karștrldğnda suyla tepkimeye girmek zorundadr. Suyla karștrlp
kvama gelen kum, çakl ve çimento karșmna harç denir. Harçlar konut
inșatlarnda kalplarn içinde yer alan demirle birleștirilerek betonarme olarak
adlandrlan tașyc elemanlara dönüșür. Harçlarn kalplarn içinde sertleșmesi ve
donmas için belli bir sürenin geçmesi gerekir. Çimentonun üretimi, tașnmas ve
harcn içine konulmas așağda belirtilen çevresel etkileri ortaya çkarr.

3.1.1.1. Türkiye’nin Çimento Üretim Politikas ve AB ülkeleriyle Kyaslanmas

3.1.1.2.1. Peyzajn ve Görüntünün Bozulmas

Türkiyede ilk çimento üretimi ise 1911 ylnda gerçekleștirilmiștir. Kurtuluș Savaș
sonrasnda ülkenin imarnda duyulan çimento ihtiyac bir yandan ithalatla
karșlanmaya çalșlrken, bir yandan fabrikalar kurulmuștur. Çimento üretiminde
ilk önemli atlm 1930 – 50 yllar arasnda devletin sektöre müdahalesiyle
gerçekleșmiștir. İlk yllarda özel sektör kapsamnda üretim yapan fabrikalar
devletleștirilirken, bir yandan da yeni fabrikalar kurulmuștur. 2. Dünya Savaș’nda
olușan olumsuz koșullar nedeniyle ihtiyacn karșlanmasnda büyük güçlük
çekilmiștir. Söz konusu dönemin sonunda çimento üretimi yarm milyon tonu
geçmiș, çimento ihtiyac ise yaklașk 1 milyon tona çkmștr.
50 li yllarda çok partili siyasal yașama geçilmesinin ardndan sanayileșme, artan
nüfus, ve șehirleșme sebebiyle hzlanan imar faaliyetleri çimentoya olan ihtiyac
hzla artrmștr. 1950 – 60 yllar arasnda 13 yeni fabrika kurulmuș ayn zamanda
mevcut fabrikalarn kapasiteleri artrlmștr. Bu süreçte üretim 2 milyon tonu
geçmiș ve ihtiyac karșlayabilir hale gelmiștir.

Çimento üretiminin 2 ana ham maddesi kalker ( kireçtaș) ve kildir. Çimento
üretimi esnasnda bu iki madde așr miktarda kullanldğnda kireç tașnn alndğ
tepeler tüketilecek ve bir daha ne yaplrsa yaplsn eski durumuna
dönmeyecektir. Tașocağ ișletmesi sonucunda tepelerde suni ve dik aynalar
olușacak bunlar ne yaplrsa yaplsn tabiatn binlerce ylda olușturduğu
görüntülere aykr görüntüler yer alacaktr. Kilin üretimde kullanlmas da ayn
sonuçlara yol açacak yumușak zeminlerden alnan kil zamanla tabiata uygun
olmayan suni olușumlara ( çukurlar gibi ) yol açacaktr.
Flora ve faunada bu üretim sürecinden etkilenecek tepelerin yok olmas
sonucunda burada yașayan canl türleri ve yuvalar yok olacak, yer alt sular
doğal yapdaki bu bozulma ve değișimlerden etkilenecektir.
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3.1.1.2.2. Yeralt ve Yerüstü Su Kalitesinin Bozulmas
Çimento üretimi ve kullanmnn bölgenin hidrolojisi, yer alt ve yer üstü sular
üzerinde etkisi vardr. Çimento fabrikasnda ve çimento üretiminde fabrikann
temizlenmesi esnasnda çimento partikürleri temizlik için kullanlan sular
vastasyla yer üstü ve yer alt sularna karșr. Bu durum yer alt ve yer üstü
sular üzerinde risk yaratmaktadr. Ayrca Beton üretimi için beton santrallerinde
tesis temizliği için kullanlan sularda doğrudan çevreyi kirletmekte ve su
kalitesini bozmaktadr. Buradaki en büyük kirleticiler ise betonu inșaat alanna
tașyan beton mikserleridir. Bu mikserlerin nasl çalștğ ve çevreye ne gibi
zararlar olduğu maalesef bugüne kadar çevrecilerin dikkatinden kaçmștr. Beton
mikserleri adeta kimyasal yük tașyan kamyonlar gibidir. Bu kamyonlar sözde
tehlikeli madde (yanc, patlayc) tașmadklar için çevredeki insanlarn dikkatini
çekmezler. Oysa tașdklar kimyasal bir yüktür ve bu kimyasal yükü kvamnda
tutmak için sürekli temiz su ( içilebilir nitelikte) verip bu suyuda kimyasal
bileșenlerin bir parças yaparlar. Mikserler tașdklar harc șantiye alanna
götürdükten ve yükünü boșalttktan sonra ișin çevre açsndan en kötü süreci
bașlar. Mikserin en az 6 m3 lük bir hacimde olan kazannn ykanp temizlenmesi
gerekir. Bu da temiz suyun kimyasal atklar temizleyip kimyasal atklarla
bulaștrlan suyun dșar atlmasdr. Beton mikserinde bu ișlemin yaplan her
tașmadan sonra rutin olarak yapldğ göz önüne alndğnda yer alt ve yer üstü
sularnn kirletilmesinin vardğ boyutlar çok büyüktür. Sadece Ankara’daki beton
santrallerinde çalșan beton mikseri saysnn çokluğu düșünüldüğünde ve
bunlarn günde en az 3 kez yük tașdklar düșünüldüğünde kirletilen su miktarna
yaklașk olarak ulașlr.
3.1.1.2.3. Hava Kalitesinin Bozulmas ve Karbondiyoksit Emisyonu
Hava kalitesinin bozulmas çimento üretiminde 3 nedenden dolay meydana
gelmektedir. Enerji kullanmndan dolay meydana gelen emisyon, klinker
üretiminde meydana gelen emisyon ve üretim esnasnda havaya uçușan toz
parçacklar.
a) Enerji Kullanmndan Meydana Gelen Çevresel Etkiler
Enerji tüketimi çimento ve beton üretiminde meydana gelen en büyük çevre
sorunudur. Çimento sanayi diğer sanayi kollar içerisinde enerjinin en yoğun
olarak kullanldğ dallardan biridir. . Maliyetin % 60’n Fosil yaktlar
olușturmaktadr. Klinker üretiminde üretim yapan kazandaki snn 1400 dereceye
kadar çktğ düșünüldüğünde yoğun bir enerji tüketilmesi kaçnlmazdr. Bu denli
yüksek enerjinin hammaddesi genel olarak kok kömürü olup kullanldğnda
yüksek oranda emisyon üreten yaktlardr.
Çizelge 3: Çimento ve Beton Üretiminde Ortaya Çkan Enerji Kullanm
Birleșenler
Çimento
Kum
Çakl
Su
Toplam

Ağrlkça oran
% 12
% 34
% 48
% 6
100

Enerji Kullanm
92
1,7
5,9
0
100

Çimento üretimi için gerekli enerji hesaplamalar Portland Çimento Birliğinin 1990
yl datalar esas alnarak hesaplanmștr. Agrega ( kum ve çakln doğal hali) ve
tașma mesafeleri de ayn kurumun datalarndaki kabullenmeler esas alnarak
hesaplanmștr. Burada çimento beton santraline 50 milden, kum ve çakl 10
milden, beton inșaat sahasna 5 milden tașndğ farz edilerek hesaplamalar
yaplmștr. Burada dikkat çeken nokta beton içinde % 12 ağrlğa sahip olan
çimentonun % 92 gibi yüksek oranda bir enerji kullanmna gereksinim duymas,
enerji yoğunluğunu gözler önüne sermektedir. Doğann bir parças olan kum ve
çakln ise enerji kullanmndaki düșüklüğü kumun % 2 nin biraz altnda çakln ise
% 5,9 olmak üzere oldukça düșük değerlerdedir.
Çizelge 4: Çimento Üretiminde Kullanlan Yakt Türleri [4]
Yakt Türü
Petrol ürünleri (Lpg, mazot, benzin)
Doğal gaz
Kömür veya kok kömürü
Fueloil
Elektrik

Kullanm oranlar
1,1
8,2
60,8
4,9
24,9

Çimento üretiminde kullanlan yakt türleri incelendiğinde ise emisyon oran
yüksek olan kömür ve kok kömürünün kullanm orannn % 60,8 oranyla öncelikli
olduğu, bunu % 24 ile elektrik enerjisinin izlediği görülmektedir. Üretilen
elektriğin içinde de fosil yaktlarn katks olduğu düșünüldüğünde, çimento
üretiminde kullanlan enerjinin geleneksel fosil yaktlara dayandğ, bu yaktlarn
enerji üretimi için kullanldğnda yüksek miktarda sera gaz üreten yaktlar
olduğu sonucuna ulașlr.
b) Klinker Üretiminde Meydana Gelen Çevresel Etkiler
Çimento üretiminde en büyük hava kirliliğinden birisi kilinker üretiminde
meydana gelir. Kalker ve kilin belli oranda karștrlmasndan sonra bu maddeler
öğütülür ve dönen eğimli bir kazana gönderilir ki bu dönen parça endüstri
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sanayinde dünyadaki en büyük hareket yekpare ekipmandr [4]. Klinker kazan
uzun, silindirik biçimli olup așamal olarak 1480 C dereceye kadar stlr. Kilinker
kazan yavaș yavaș dönerken içindeki karșmda hareket ettirir. Bu karșm bu s
karșsnda fiziksel ve kimyasal olarak değișime uğrar. Ülkemizde genel olarak
kullanlan sistem yukarda anlatlan kuru ișlem olup yaș sistemlerle de çimento
elde etmek mümkündür. Klinker üretimi esnasnda meydana gelen fosil yakt
kullanmnda 1 ton çimento üretimi için yaklașk 0,75 ton karbondiyoksit üretilir.
Klinker kazanndaki ilk önemli reaksiyon kireçtașnn içindeki kalsiyum karbonatn
kalsiyum oksit ve karbondiyoksite dönüșmesidir. Bu yaklașk kazann 900 C
derece scaklğnda olan bir durumdur. Burada da 1 ton çimento üretimi için
yaklașk yarm ton karbondiyoksit salnm gerçekleșir. Toplamda üretimin fosil
yaktla gerçekleșmesi ve klinker üretiminden meydana gelen iki kaynağn
birleșmesiyle üretilen her ton çimento için 1,25 ton karbondiyoksit üretilmektedir.
Birleșik Amerika’da çimento üretimi dolaysyla meydana gelen karbondiyoksit
oran insan kaynakl toplam karbondiyoksit salnmnn yaklașk % 2 sinden biraz
azdr. Dünyada meydana gelen çimento üretimi nedeniyle meydana gelen
karbondiyoksit salnm ise insan kaynakl toplam karbondiyoksit salnmnn
yaklașk % 8’ i kadardr [5].
2. reaksiyon ise kalsiyum oksit ve silikatn dikalsiyum ve trikalsiyum silikata
dönüșmesidir. Az miktarda trikalsiyum alimina ve tetra kalsiyum formu da olușur.
Büyük oran olușturan ve yüksek sda meydana gelen bu dört bileșik portlant
çimentosu dediğimiz çimentoyu olușturmaktadr. Bu dört bileșikten olușan ve
yüksek sda meydana gelen kat tanecikler soğutularak klinker elde edilir.
Klinker daha sonra öğütülerek inceltilir ve öğütülmüș alç taș karștrlarak
çimento elde edilir.
c) Çimentoyla İlintili Toz Parçacklarnn Olușturduğu Etkiler:
Toz parçacklar genel olarak çimento üretimi srasnda veya beton santrallerinde
beton üretimi esnasnda meydana gelir. Havann tozlanmas insan, canl ve bitki
yașam üzerinde negatif etkisi vardr. Çimento üretimi esnasnda
- Ocaktan çimento üretiminde kullanlmak üzere kalker ve kil temini esnasnda,
- Kalkerin krlmas veya karștrlmas esnasnda,
- Klinker üretimi esnasnda,
- Ham maddenin depolanmas srasnda,
- Paketleme esnasnda,
- İșlemler arasnda nakil srasnda,
Tozlanma meydana gelmektedir.
Tozlar bitkilerin, yiyeceklerin ve akan sularn içine çökerek çevre ve insan sağlğ
için tehlike olușturur. Tozlanma bitki büyümesi üzerine negatif etkide bulunur.
Büyümeyen bitki topluluklar sonucunda toprakta erozyon olușabilir. Tozun
içerisinde olan birleșimler genel olarak aliminyum, silikat, metal oksitler, kil, ağr
metaller (kadmiyum, kurșun, selenyum) olup ağaçlarn ve bitkilerin kurumasna
neden olur. Bu durumdan çevrede bulunan tarmla uğrașan çiftçiler etkilenir.
Tarmsal üretimin niceliği ve niteliği üzerinde olumsuz etkiler gözlemlenir.

4. Sonuç
İnsan binlerce yldr doğayla iç içe yașamaktadr. İnsan doğadan ayran ve izole
eden politikalar insana yaplan en büyük hakszlktr. Çimento ve bunun
sonucunda yaplan ve dikine insan doğadan uzaklaștran betonarme konutlar
içsel yönden insanda gerginlik yaratmaktadr. Ailelerin kapdan çktklarnda
çiçeklerle, toprakla ve kușlarla karșlașabilecekleri doğal malzemelerden yaplmș
konutlarda yașamalar herkesin isteğidir. Bu da doğay kirletmeyen ve alabildiğini
dikine büyüyen konutlarda değil doğal malzemelerden yaplmș ve doğayla
bütünleșmiș konutlarla mümkün olur. Betonarme; sadece kamu yatrmlarnda
viyadük, köprü, havaalan, liman gibi projelerde kullanlmal bunun dșnda
hükümet konağ, hastane ve okul da dahil olmak üzere konut inșaatlarnda
kullanlmamaldr. Bu șekilde geri dönüșümü mümkün olmayan malzemelerden
olușan büyük kimyasal kütlelerden, bunlarn üretiminden meydana gelen
kimyasal kirlenmeden kurtulmamz mümkün olacak, daha sağlkl ve doğal
konutlara ve kamu yaplarna kavușmamz mümkün olacaktr.
Türkiye’nin bu bağlamda çimento üretim politikasn mutlaka gözden geçirmesi
ve bu malzemenin üretimini kontrol altna almas çevre anlamnda atlacak en
büyük admlardan birisi olacaktr. Türkiye’nin hzla büyüyen çimento endüstrinin
ve buna bağl betonarme üretiminin çevresel etkilerini dikkate almas ve buna
uygun çevre ve inșaat politikalarn yeniden olușturmas gerekmektedir.
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ÖZET
Radyasyon, doğal ya da yapay radyoaktif çekirdeklerin kararl yapya
geçebilmek için dșar saldklar hzl parçacklar ve elektromanyetik dalga
seklinde tașnan fazla enerjilerdir. İyonlaștrc radyasyon, çarptğ
maddede yüklü parçacklar (iyonlar) olușturabilir. İyonlașma, radyasyonla
etkileșime giren herhangi bir maddede meydana gelebileceği gibi insanlar
dâhil tüm canllarn vücudunda da ortaya çkabilir.
Dünyada tp, bilimsel araștrma, enerji, tarm, endüstride nükleer tesis ve
tp merkezlerinde radyasyon șnlar kullanlmaktadr. Radyasyonun zararl
etkilerinden korunmak için; zaman, uzaklk ve zrh kurallarna dikkat
edilmelidir. Zrhlama radyasyon dozunu kabul edilebilir seviyelere
azaltmak amac ile radyasyon kaynağ ile kiși arasna koruyucu engel
konulmasdr. Ağr betonun hem hidrojen iyonu içermesi hem de yüksek
yoğunluğa sahip ağr agregalardan üretilmiș olmas zrhlama malzemesi
olarak kullanlmasn kaçnlmaz klar. Zrh malzemelerinin zrh kalnlklarn
belirlemek için o malzemenin enerji aralğna göre zrh kalnlklar belirlenir.
Bu çalșmada değișik enerji aralklarnda zrhlama ișleminde gerekli olan
normal beton ve barit agregal betonlar için duvar kalnlklar hesab
yaplmștr. Barit agregal betonun radyasyon tutuculuk özelliği yüksek ve
kesit kalnlklar küçük çkmaktadr. Bu sayede daha az malzeme ve
çimentoya ihtiyaç duyuluyor olmas; baritli betonu zrhlama ișleminde
üstün klmaktadr. Baritli beton kullanlmas ile ince kesitli, sağlkl,
ekonomik ve bunun bir sonucu olarak da ekolojik yaplarn inșa edilmesini
olanakl klacaktr.
Anahtar Kelimeler: Ekolojik, radyasyon, barit, beton

ABSTRACT
Radiation is the excessive energy that is carried through the rapid
particles or electromagnetic wave that natural or artificial radioactive
cores released out in order to pass through the determined state. Ionizer
radiation might form charged particles (ion) on the substance it hits.
Ionization might occur in the bodies of all living things, including humans,
as well as it might in any substance interacting with radiation.
The world of medicine, scientific research, energy, agriculture and
industry, nuclear facility and medical centers radiation beams are used. To
avoid the harmful effects of radiation, time, distance and armor to the
rules must be observed. Acceptable level of radiation dose armoring
process with the aim to reduce the radiation source and other protective
barriers placed between the properties is suitable. Used as armor material
contains hydrogen ions and heavy concrete and has a high density of
heavy aggregates were produced. Armor materials to determine the
thickness of the armor that the energy range of material thickness is
determined according to the armor.
In this study, the different energy ranges for normal concrete and barite
aggregate wall thickness were made account. Aggregate properties of
barite and conservatism are better than radiation and wall thickness is
smaller. Needs to be less material and cement; therefore, concrete with
barite are made on the shielding process. Concrete with barite as a result
will make it possible to build more healthy, economical and ecological
structures
Keywords: Ecological, radiation, barite, concrete

1. GİRİȘ
Günümüzde radyasyon ve radyoaktivite modern teknoloji çağnn en temel
unsurlarndan biri olmuștur. Çeșitli radyasyon karakteristiklerinin
tanmlanmas ile bunlarn potansiyel faydalarnn anlașlmasnn yannda,
radyasyondan etkilenmesi halinde olușabilecek potansiyel zararlar da
ortaya konmuștur. Radyasyondan korunmak için radyasyon zrhlama
analizi ve dizayn üzerine araștrmalar yaplmaya bașlanmștr.

Radyasyon, daima doğada var olan ve birlikte yașadğmz bir olgudur.
Günümüzde nükleer santrallerinin saysnn artmas, savașlarda nükleer
silahlarn kullanm olaslklar ve radyasyon yayan cihazlarn saysndaki
artș, ozon tabakasndaki yrtlmann artmas da göz önüne alnarak,
zararl șnlarndan korunma önlemleri alnmaldr. Radyasyon; etkisinde
kalma süresine, șiddetine ve etkisinde kalan vücut bölgesine bağl olarak,
hücreyi parçalayabilir, zarar verebilir. Gelișen teknoloji ile radyasyon, tp
alannda teșhis ve tedavi amaçl enerji üretimi gibi pek çok kullanm
alanna sahip olmuștur. Radyasyondan vazgeçmek mümkün
olamayacağna göre zararl etkilerini azaltacak korunma önlemleri
alnmaldr. Radyasyondan korunmann üç temel kural vardr. Bunlar;
zaman, mesafe ve zrhlama kuraldr. Zrhlama genel anlamda,
radyasyonun meydana gelișini, kaynağndan nasl yayldğn, malzemeyle
nasl etkileștiğini, geçtiği ortamda nasl mikroskobik değișimler meydana
getirdiğini ve bu değișimlerin ortam nasl etkilediğini inceleyen daldr.
1.1

Radyasyonun Çeșitleri

1.1.1. İyonlaștrc Radyasyon: İçine girdiği ortama iyonlara ayrștran
radyasyonlara denir. İyonlaștrc radyasyon ikiye ayrlr.
Elektromanyetik radyasyonlar ve Parçackl Radyasyon:
Gama(�)
ve X șnlar elektromanyetik radyasyonlardr. Bunlar yüksek frekansl
görünen șk ve radyo dalgalar gibi elektromanyetik dalgalardr. Bunlarn
dalga boylar çok küçük fakat enerjileri yüksektir. Bütün elektromanyetik
dalgalar ayn hza sahip olmakla beraber frekanslar ile doğru, dalga boylar
ile ters orantl olan enerji seviyelerine göre bir spektruma sahiptirler. Alfa
(α) Ișnlar,
Beta (�) Ișnlar ve Serbest Nötronlar Parçackl
Radyasyonlardr.
1.1.2. İyonlaștrc Olmayan Radyasyonlar
İyonlaștrc Olmayan Radyasyonlar, Optik Radyasyonlar ve EMR Nitelikli
Radyasyonlar olmak üzere ikiye ayrlr. Ultraviyole șnlar Optik Radyasyon
snfna girer. Radyo dalgalar, mikrodalgalar, mobil ve cep telefonlar,
radyo FM ve TV vericileri, radarlar, trafolar, mikrodalga frnlar,
bilgisayarlar, akm tașyan kablolar EMR Nitelikli Radyasyon grubuna
girmektedir.
Radyoaktif maddelerden yaynlanan radyasyonlar, farkl maddeleri delip
geçme gücüne göre üç ayr grupta snflandrlr. Bunlar; alfa, beta ve gama
șnlardr.
İnsan sağlğ bakmndan tehlikeli olabilecek çeșitli
radyasyonlardan, X ve gama șnlar elektromanyetik radyasyon, alfa, beta
ve nötronlar parçackl radyasyon grubuna girmektedir (Johns ve
Cunningham, 1983) Bunlarla birlikte “iyonlaștrc” radyasyon olarak
adlandrlan diğer bir radyasyon çeșidi bizim için çok önemlidir. Uzaydan,
güneșten ve dünyada doğal olarak olușan radyoaktif elementlerden,
sürekli iyonlaștrc radyasyonun etkisinde kalrz. Endüstri ve tp alannda
kullanlan X- șnlar ile radyoaktif maddeler diğer iyonlaștrc radyasyon
kaynaklardr. İyonlaștrc radyasyonlara, duman detektörleri, televizyon
setleri gibi baz tüketim maddeleri ile nükleer güç santrallerini de
ekleyebiliriz. Bu ürünlerin çalșmalar iyonlaștrc radyasyonlara bağldr
fakat yaplar nedeni ile yaynlanan radyasyon doğal çevre radyasyondan
çok küçüktür ve zor ölçülebilir (Lamarch, 1977).
1.2

Radyasyondan Korunma Yöntemleri

İnsanlarn radyasyondan etkilenmesinin biyolojik zararlar olduğu bilindiği
için maruz kalnacak dozun sadece izin verilen seviyelerin altnda kalmas
yeterli olmayp, olabildiği kadar düșük tutulmal ve bunun için gerekli her
türlü tedbir alnmaldr. Dș radyasyon kaynaklarndan korunmann zaman,
mesafe ve zrhlama gibi üç temel kural vardr. Günlük pratikte zaman ve
mesafe faktörlerini tam anlamyla uygulamak zor olabilir. Ancak
zrhlamadan taviz verilmesi doğru değildir.
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1.2.1 Zaman Kural
Radyasyonla yaplan ișlemlerde alnan doz; doz hz ile zamann çarpmdr.
Zaman ne kadar çok artarsa alnan dozda o kadar artar. Bu bağntdan
radyasyon alannda ne kadar az süre kalnrsa o kadar az doz alnacağ
açktr.
1.2.2 Mesafe Kural
Bir radyasyon alannn șiddeti kaynaktan olan uzaklk arttkça azalr. R
yarçapl bir kürenin merkezinde saniyede n adet foton yaynlayan bir
nokta kaynak varsa; kürenin yüzeyindeki ak kaynaktan olan uzaklğn
karesiyle ters orantldr.
Bu kanun ters kare kanunu olarak bilinir. Kaynağn boyutlarnn kaynakla
söz konusu nokta arasndaki uzaklk ile karșlaștrldğnda ihmal edilecek
kadar küçük olmas yani kaynağn nokta kaynak olmas halinde geçerlidir.

D2  D1 .

d
d

2
1
2
2

(1)

Bir girici radyasyon yayan nokta kaynak varsa, radyasyon kaynağnn
șiddetinde mesafeye bağl azalma, mesafenin karesiyle ters orantldr.

2.

Kullanlan Malzemeler Ve Deneysel Yöntem

2.1

Materyal

Bu çalșmada radyasyon zrhlamasnda kullanlacak radyasyon kaynağ
olarak bir gama kaynağ olan Cobalt 60 ve Cs–137 seçilmiștir.
Hesaplamalar 1 Mev ile 100 Mev enerji aralğnda yaplmștr. Zrh
malzemesi olarak üç tipte malzeme
seçilmiștir. Bunlar yüksek yoğunluklu
barit agregal
ağr beton 3,2 gr/cm3, normal beton (2,35 gr/cm3) ve kurșun
3
(11,34 gr/cm ) dur.
2.1.2 Zrh Malzemesi Olarak Kullanlan Bașlca Yap Malzemeleri ve
Özellikleri
Zrh tasarmnda kullanlacak yap malzemesi, zrhlanacak radyasyon
türüne göre farkllk gösterir. Alfa șnm yapan bir kaynak kâğtla ondan
daha fazla giriciliği olan betalar hafif olan alüminyum ile zrhlamak yeterli
olmaktadr. Gama șnlarnn giriciliği ise șnm yapan kaynağn enerjisine
bağl olmak kayd ile betalardan 100 kat, alfalardan 10000 kat daha
fazladr. Bu kadar yüksek giriciliğe sahip radyasyonlar ise ancak yüksek
yoğunluğa ve yüksek atom numarasna sahip malzemeler ile zrhlanabilir
(Șekil 1).

1.2.3 Zrhlama Kural
Radyasyon kaynağ ile bu kaynağn sebep olduğu dozdan etkilenme
olaslğ olan kișiler arasna kurșun, tuğla, beton, duvar gibi malzeme
konulmasna zrhlama denilmektedir. Radyasyon dozunu azaltan
malzemeye de zrhlama malzemesi denir. Zrhlama malzemelerinin
yoğunluğu ne kadar fazla ise X ve gama șnlarn zrhlama özelliği o kadar
artar. Zrhlama, cihazn zrhlanmas ve cihazn bulunduğu odann
zrhlanmas olarak iki farkl șekilde yaplr (Yülek, 1992).
1.2.4 Müsaade Edilen Maksimum Dozlar
Radyasyondan korunmann snrlarn belirlemek amacyla 1931 ylnda
toplanan Amerikan ulusal radyasyondan korunma konseyince, bir kișinin
ylda tüm vücudunun alabileceği maksimum müsaade edilebilir doz,
500mSv olarak belirlenmiștir. Bu rakam o dönemden günümüze çok
sayda değișiklikler geçirerek son olarak 50 mSv/yl olarak değișmiștir.
Mesleği nedeniyle radyasyon alan binlerce kiși araștrlmș ve oldukça az
kișinin bu rakamn biraz üzerine çktğ görülmüștür. Yllk doz snrlar
sağlğa zarar vermeyecek șekilde uluslararas standartlara uygun olarak,
kurum tarafndan radyasyon görevlileri ve toplum üyesi kișiler için ayr ayr
belirlenmiștir. Yllk toplam doz ayn yl içindeki dș șnlama ile iç
șnlamadan alnan dozlarn toplamdr. Kișilerin, denetim altndaki
kaynaklar ve uygulamalardan dolay bu snrlarn üzerinde radyasyon
dozuna maruz kalmalarna izin verilemez ve bu snrlara tbbi șnlamalar
ve doğal radyasyon nedeniyle maruz kalnacak dozlar dahil edilemez.
Çizelge 1. İzin verilen maksimum radyasyon dozlar
MÜSAADE EDİLEN MAKSİMUM RADYASYON DOZLARI
Görevli

Halk

Yllk Etkin Doz

20 mSv

1 mSv

150 mSv

15 mSv

Yllk
Eșdeğer Doz

500 mSv
500 mSv

50 mSv
50 mSv

İnsanlarn radyasyondan etkilenmesinin biyolojik zararlar olduğu bilindiği
için maruz kalnacak dozun sadece izin verilen seviyelerin altnda kalmas
yeterli olmayp, olabildiği kadar düșük tutulmal ve bunun için gerekli her
türlü tedbir alnmaldr.
Çizelge 2. Zrh malzemelerinin Yar ve Ondabir Değer Kalnlklar
RADYOAKTİF KAYNAK
Co–60

20

Cs–137

ZIRH MALZ.

YDK

ODK

YDK

ODK

KURȘUN (cm)

1.24

4.11

0.63

2.13

BETON (cm)

7,43

24,68

8.36

27.78

BARİTLİ B.(cm)

5,31

17,64

5.00

16.61

Șekil 1. Radyasyon türlerinin malzemelere giricilikleri
Radyasyon zrhlamas alannda geniș bir kullanm alanna sahip olan
malzemelerden atom numaras en yüksek olan malzeme kușundur.
Zrhlama malzemesinin yoğunluğu ne kadar fazla ise X ve gama șnlarn
zrhlama özelliği de o oranda artar (Shapiro, 1972). Düșük maliyette, kolay
kullanma ve iyi yapsal özelliklere sahip olan beton da mükemmel bir zrh
malzemesi olarak kullanlabilir. Ancak bunun için kurșunda olduğu gibi
yüksek yoğunluğa sahip olmaldr. Beton karșmlarnda yüksek yoğunluklu
agrega kullanlarak bu amaç sağlanabilir. Yurdumuzda oldukça geniș
rezervi bulunan barit agregas kullanlarak üretilen ağr betonlar zrhlama
için gerekli olan yüksek yoğunluk özelliğini karșlamaktadr
(Klnçarslan,2005).
2.1.2.1 Ağr Betonlar
Birim ağrlğ 2,8 t/m3’ den büyük olan betonlara ağr beton denilmektedir.
Ağr beton üretiminde yararlanlan özel agregalar genellikle barit, limonit,
magnetit ve demir cevheri gibi doğal agregalar veya demir krntlar gibi
sanayi atklar olabilmektedir (Davis vd.1956)
Betonun birim ağrlğn artrmak için kullanlan agregann birim ağrlğnn
büyük olmas gerekir. Ağr betonlar ile geleneksel betonlar birbirinden
ayran en önemli fark; ağr betonda kullanlan agregalarn birim ağrlğnn
büyük olmasdr. Ağr betonlar, yurt dșnda birçok ülkede özellikle Kanser
Araștrma Merkezlerinde zrhlama malzemesi olarak kullanlmakta olup bir
sektör haline gelmiștir. Buralarda genellikle ağr agrega madeninin temin
kolaylğna bağl olarak; magnetit, ilmenit ve limenit kullanlmaktadr
(Klnçarslan,2004). Radyasyon kalkan olarak kullanlan ağr betonun
bileșiminde karma ve hidratasyon suyunda hafif elementler, agregasnda
ise ağr elementler bulunmaktadr En çok kullanlan ağr agrega barittir
(Akman,1977). İnșaatlarda kullanlacak betonun ayn zamanda
yönetmeliklerde belirtilen fiziksel ve mekanik standartlarda olmas ve bu
özelliklerine göre malzeme davranș ve betonarme hesaplamalar için
tașma gücünün belirlenmesi gereklidir. Baritli ağr betonun gama șnlarn
yutma kapasitesi, barit agrega yüzdesine ve betonun birim ağrlğna göre
değișir.
2.1.2.2

Barit Agregal Betonlarn Özellikleri

Barit agregal ağr betonlara ait bilinen baz özellikleri așağda verilmiștir.
Barit agregal ağr betonlarn radyasyona karș koruyucu özellikleri
geleneksel betona göre daha yüksektir. Betonun birim kütlesi ve kalkan
kalnlğ, radyasyona karș geçirimlilikle orantldr.
Barit agregal betonlarn sl iletkenliği, birim kütle ve su içeriğine bağl
olarak değișmekle beraber, genellikle geleneksel betonlara göre yüksek
olmaktadr. Betonlarn birim kütleleri arttkça sl iletkenlikleri artmaktadr.
Isl iletkenliği yüksek olan malzemelerin yangna karș dayanmlar düșük
olmaktadr. Barit agregal ağrlarn ortalama rötresi geleneksel betonlardan
daha azdr. Barit agregal ağrlarn așnma dayanmlar geleneksel
betonlardan daha büyüktür. Barit agregal ağrlarn ortalama birim kütleleri
geleneksel betonlardan ortalama birim kütlelerinden % 50 civarnda daha

büyük olmaktadr. Barit agregal ağrlarn donma-çözünme olayna karș
dayankllğ geleneksel betonlardan daha azdr. Doğal ağr agregalardan
üretilerek yerine yerleștirilen Barit agregal ağrlarn boșluk oranlar genel
olarak geleneksel betonlarn boșluk oranlarna eșit, yapay ağr
agregalardan üretilenlerin ki ise geleneksel betonlardan daha büyük
olmaktadr . Belli bir beton kvam için gerekli olan su oran doğal ağr
agregalarn kullanlmas halinde geleneksel betonlarda kullanlan su
oranndan önemli bir fark olmamaktadr. Eșit su/Çimento oran için barit
agregal betonlarn ișlenebilirliği geleneksel betonlardan daha
düșüktür(Klnçarslan,2004).

hesaplanr. Bu raporlar Mutscheller tarafndan belirtilen basit emprik
denklemlere dayanr.

2.2. Deneysel Yöntem
2.2.1 Zrhlamann Teorisi
Bütün canllar gerek doğal gerekse yapay olarak meydana gelen iyonizen
karakterli radyasyonlarn kaçnlmaz ve sürekli olarak etkisindedir. Bu
nedenle radyasyondan korunmak günlük hayatn gereklerinden olmuștur.
Bu amaçla ilk belirlenmesi gereken kavram özel șekillerde tarif edilmiș
baz șartlar altnda radyasyon ile çalșanlarn ve bunlarn dșndaki
insanlarn maruz kalabilecekleri azami doz değerlerini gösteren maksimum
izin verilen doz seviyesinin belirlenmesi gerekir. İyonlayc etkiye sahip
olmayan radyasyonlar belirli bir yüke ve kütleye sahip olduklar için
etkileșime girdikleri maddeler tarafndan yutulurlar. Yani bu radyasyonlarn
zrhlanmalar belli bir özellik göstermez. Ancak iyonlayc etkiye sahip
elektromanyetik radyasyonlar șiddetleri ölçüsünde belirlenen șartlar için
zararl etkilerini kabul edilebilir seviyelere indirgemek için zrhlanmaldrlar.
Kullanlacak zrh malzemesinin seçimi ve zrh kalnlğnn belirlenmesi;
1- Malzemenin kimyasal bileșimi ve malzemenin radyasyon zayflatma
katsays,
2- Radyasyon enerjisi ve türü faktörlerine bağldr.

Șekil 3. Birincil Bariyer ve İkincil bariyer șnlar ve yap elemanlar
Șekil3. ( >15 MeV)’den yüksek enerji için planlanan tipik bir oday gösterir.
Radyasyon bariyerleri veya kalkanlarn iki çeșidi kabul edilir-birinci ve
ikinci. Birinci bariyer ile sikrotlar tarafndan üretilen x-ray șnlar tutulur ve
ikinci bariyer tedavi odas ise s kaçağnn yüzeyinden ve hastadan
parçalanan radyasyon șnlar tutulur.
Radyasyonun zararl doz seviyelerini en aza indirmek için kullanlmas
gereken zrh malzemesinin seçimi ve buna bağl olarak kalnlğnn
belirlenebilmesi için radyasyonun enerjisine, iș yüküne, kaynağn
durumuna ve korunacak kișilerin radyasyon ile çalșan kișiler olup olmadğ
gibi parametrelere dayanan transmisyon yüzdesi bulunmaldr.

P.d 2
B
W .U .T

(6)

(Eșitlik 2.5) de verilen transmisyon denklemi radyasyon kaynağndan çkan
șnlarn yap elemannn direkt üzerine düștüğü primer zrh hesab için
kullanlr. Sçrama ve sznt radyasyon șnlarnn düștü ikincil zrh hesab
için ise;
Șekil 2. Radyasyon șiddeti yoğunluğunun X kalnlğndaki madde
içerisindeki zayflamas
Görüldüğü gibi zrh malzemesi ile karșlașmadan önce yoğunluğu  0 olan
radyasyon șiddetinin X kalnlğndaki zrh malzemesinden geçtikten
sonraki yoğunluğu  arasnda
   X
(2)
bir ilișki vardr. Bu eșitliğin karșlkl integrali alnrsa,

 0  . X

(3)

 0 = Radyasyonun bașlangçtaki șiddet yoğunluğu
 = Radyasyonun x kalnlğndaki șiddet yoğunluğu

x = zrh malzemesinin kalnlğ
 = lineer radyasyon zayflatma katsays
Lineer soğurma katsays (  )

(4)

σ Compton soğurma katsaysn ve
K çift olușumu soğurma katsaysn göstermek üzere üç ayr enerji
kaybetme olaynn soğurma katsaylarnn toplamna eșittir. Lineer
soğurma katsaysnn soğurucunun özgül ağrlğna bölümü ile kütle
soğurma katsays (μm) elde edilir (Klnçarslan,2004).

m 



p

1000.P.d 2
W .U .T

(7)

șeklinde kullanlmas gerekir (NCRP No:49, 1976)
Eșitlik 6’ da;
P:
Haftalk izin verilen maksimum doz miktarn ifade
eder.(Sv/week). Daha öncede açklandğ gibi izin verilen maksimum doz
miktar radyasyon ile çalșlan kontrollü alanlar için 0,02 Sv/week
radyasyon alan olmayan kontrolsüz alanlar için 0.001 Sv/week olarak
uluslararas radyasyondan korunma komitesi tarafndan belirlenmiștir.
d: Radyasyon kaynağnn merkezinden zrhlanacak yap elemanna olan
mesafedir.
W: Radyasyon kaynağnn 1 m mesafedeki Gy / hafta biriminde çalșma
yükünü göstermektedir. Uluslararas Radyasyondan Korunma Komitesi
(NCPR No:49)’ e göre enerjisi 10Mev’den düșük kaynaklarn 350 Gy / hafta
10Mev’den büyük kaynaklar için 250 gray/hafta olarak belirlenmiștir.
T: Meșguliyet faktörünü göstermektedir ve radyasyon kaynağnn
bulunduğu odaya koșu olan mekânlarn ișgal edilme sürelerine göre
belirlenen faktördür. Bu faktör 1, ¼, 1/16 olmak üzere üç kademeye
ayrlmștr.

Bağnts elde edilir (Beer Yasas).
Eșitlik 3 de

    K
 fotoelektrik soğurma katsaysn,

B

(5)

Bir zrh malzemesinin lineer zayflatma veya kütlesel zayflatma katsaylar
daha önce hazrlanan tablolar ile hesaplanr. Amerika Ulusal Standart ve
Teknoloji Enstitüsü (NIST)'nin Berger ve Hubble hazrlattğ XCOM adl web
bilgisayar program geliștirilmiștir. Bu program enerjisi 1keV’dan 100
GeV'ye kadar olan herhangi bir element veya malzemenin kütlesel
zayflatma katsaylarn hesaplar(Klnçarslan,2004).
2.2.2 Geleneksel Kalkan Dizayn
Günümüzde Ulusal Radyoloji Konseyi raporuna göre kullanlan makinelerde
10 MeV (milyon elektron volt) veya daha yüksek enerji için kalkan dizayn

U: Radyasyon kaynağnn çalșr halde olduğu süre içerisinde çkan șnn
yap elemanlar üzerinde olușturduğu kullanm faktörüdür. Kullanm
faktörü ikincil zrh hesab için daima 1 olarak kabul edilir. Gelen radyasyon
șiddetini yarya indiren soğurucu maddenin kalnlğna Yar Tabaka Kalnlğ
(YTK), onda birine indiren kalnlğa onuncu tabaka kalnlk (OTK) denir
(Șarer, 2001).
Yar Tabaka Kalnlğ (YTK )

Onuncu Tabaka Kalnlğ



ln 2

(8)



(OTK ) 

l n 10

(9)



burada, ln 10 ve ln 2 sabit değerler olup,
zayflatma katsaysn ifade etmektedir.



maddenin lineer
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Çizelge 3. Enerji değișimine göre OTK Değerleri
Enerji KeV

Normal B

Kurșun

Baritli Bet.

1

2,83E-04

3,90E-05

1,13E-04

5

6,99E-03

2,78E-04

3,51E-03

20

3,49E-01

2,35E-03

4,35E-02

50

2,87E+00

2,53E–02

1,08E–01

100

5,64E+00

3,66E–02

6,41E–01

500

1,10E+01

1,26E+00

7,73E+00

1000

1,51E+01

2,86E+00

1,18E+01

2000

2,15E+01

4,41E+00

1,67E+01

5000

3,37E+01

4,75E+00

2,22E+01

10000

4,30E+01

4,08E+00

2,29E+01

20000

4,83E+01

3,27E+00

2,09E+01

50000

4,64E+01

2,52E+00

1,76E+01

100000

4,45E+01

2,18E+00

1,44E+01

Çizelge 4. Zrh Kalnlğ Hesap Kriterleri
Zrh Kalnlğ İçin Kullanlacak Parametreler
Maksimum doz miktar
p
Radyasyon tutuculuk katsays
μ
Radyasyon kaynağ ile yap eleman
d
arasndaki mesafe
Kullanm faktörü
U
Meșguliyet faktörü
T
Yoğunluk
P
Çalșma yükü
W
Onuncu tabaka kalnlğ
TVL
Verilen değerler sonucunda zrhlanmas istenilen A duvar kalnlğ normal
beton ile 165 m kalnlğnda olmaldr. A duvar için tüm veriler ayn kalmak
suretiyle zrh malzemesi seçimini kurșun ve barit agregal ağr beton için
yapldğnda zrhlama verileri ve zrh kalnlklar değișimi Çizelge 5'de
verilmiștir.
Çizelge 5. Zrh Malzemelerinin Zrh Kalnlğ Değișimleri
Kurșun
Zrh Malzemesi  Normal Beton Barit Agr.
Beton
μ(cm-1)
0,0493
0,1
0,564
p(gr/cm3)
2,35
3,2
11,34
OKT (cm)
46,7
22,9
4,08
Kalnlk (cm)

Canllar için zaral olan elektromanyetik radyasyonlardan X ve gama
șnlarnn zararl doz seviyelerini yönetmeliklerce belirlenen kabul edilebilir
seviyelere getirmek için uygulanan zrlama hesaplar transmisyon yüzdesi
ile kullanlan zrh malzemesinin X kalnlğna bağl olan ve radyasyon
șiddetini onda birine indiren onuncu tabaka kalnlk değerleri ile arasnda ki
n   Log (B)
(10)
Șeklinde ifadesine bağl olarak bulunacak n değerler ile çeșitli zrh
malzemelerinin X kalnlklar

X  n.OTK

(11)

olarak bulunur.

3.

ARAȘTIRMA BULGULARI

Bu bölümde alnmș olan veriler doğrultusunda üç yap malzemesine ait
hesaplar yaplmștr.
3.1

Zrh Hesab

Șekil 4. Röntgen Odas Kesiti
Șekil 4.’de radyasyon kaynağ C noktasnda bulunan bir röntgen odas
görünmektedir. Bu odann A ile sembolize edilen duvarnn komșu olduğu
mekân hastalarn muayene sralarn bekledikleri bir bekleme salonudur.
Kaynak olarak enerji seviyesi 10 Mev olan bir lineer hzlandrc
kullanlmaktadr.
Kaynak ile A duvar aras 3 m olarak belirtilmiștir. Zrhlanacak alan
radyasyon ile radyasyon ile çalșmayanlar için olan bir alan olduğu için P
değeri 0.001 olarak belirtilmiștir. Verilenlere göre istenilen A duvar zrh
kalnlğ beton, baritli beton ve kurșun kullanmna karșlk belirlenecektir.
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81
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4. TARTIȘMA ve SONUÇ
Zrhlama hesaplamalar, ișgal edilen pozisyonda, radyasyon görevlileri için
doz hzn müsaade edilen haftalk doz snrna düșürmek için yaplr. Bunun
için personelle radyasyon kaynağ arasnda kurșun, beton, dolu tuğla veya
bașka maddelerden engeller yerleștirilir. Dolu tuğla, beton, kurșun gibi
zrhlama malzemelerinin zrhlama hesaplamalar dar ve geniș demet
durumu için iki șeklide yaplr. Geniș demet durumunda zrh kalnlğ
uzmanlarca, iș yükü, meșguliyet faktörü ve kullanma faktörleri uygun yap
malzemeleri için (tuğla, beton, baritli beton, kurșun gibi) hazr tablo ve
grafikler yardmyla hesaplanr. İyonlanc radyasyon șnlarnn çevrelerinde
bulunabilecek kișilere zarar vermemeleri için zrhlanmas gerekir. Maruz
kalnan radyasyon dozu kabul edilebilir seviyelerde tutulur ise canllara hiç
bir zarar gelmez (Göksoy, 1973) görüșüne karșn emniyetli bir radyasyon
dozunun olduğunu söylemek mümkün değildir (Appleton vd., 1960). Ancak
canllarn yașamlar boyunca doğal radyasyon kaynaklarnn sürekli
etkisinde kaldklar unutulmamal ve kabul edilebilir doz seviyeleri göz ard
edilmemelidir. Zrhlama ișlemi çeșitli parametrelerin bir araya gelmesi ile
hesaplanan değerler sonucunda gerçekleștirilebilmektedir. Zrhlamada;
kaynak özellikleri, kaynağn bulunduğu mekânn özelikleri kullanm
özellikleri, kullanlacak zrh malzemelerinin özellikleri ve uygulanacak zrh
tipi özellikleri büyük önem tașr. Kaynağn yaynladğ șn tipi,enerjisi,
kaynak özelliklerini, bu mekânlarda insanlarn bulunma sklklar ve bu
kișilerin radyasyon ile olan ilișki dereceleri mekân özelliklerini, radyasyon
șn tipine göre hangi malzemenin kullanlacağ malzemelerin radyasyon ile
etkileșiminin ifadesi olan radyasyon tutucuk özellikleri zrh malzemelerinin
özelliklerini, kaynağn șn doğrultusu ve yönüne göre birincil veya ikincil
zrh tipi seçileceği ile ilgili özellikler ise zrh tipi özelliklerini belirler.
Bu parametrelerden birinin değișmesi ya da yanlș tespit edilmesi,
radyasyon korumas için yaplan zrhlamann yetersiz kalmasna sebep
olur. Bu çalșmada söz konusu parametrelerin șğ altnda ve ilgili literatür
destekleri ile 0.001 Mev ile 10000 Mev enerji aralğnda beton barit
agregal ağr beton ve kurșun malzemeleri için zrh kalnlğ hesaplanmștr.
Zrh malzemesi kalnlğnn yoğunluklar sras ile 11.35 gr/cm3, 3,2 gr/cm3
ve 2.35 gr/cm3 olan kurșun, baritli ağr beton ve normal beton; yoğunluğa
ters orantl olarak azaldğ görülmüștür.
Uygun zrh malzemesi seçiminde, radyasyon kaynağnn enerji seviyesi,
yüksek yoğunluklu olmas ve kimyasal bileșiminde hidrojen içermesi,
ekonomik ve yapm kolay olan malzemelerden olușmas gibi etkenler
dikkate alnmaldr. Barit agregal ağr betonlar agregalarnda bulunan barit
ile yüksek yoğunluk, karma suyunda bulunan su ile hidrojen içeriği ve
yurdumuzda barit yataklarnn mevcut olmas yapm kolay ve ekonomiklik
ölçütlerini sağladğn gösterir. Ayrca zrh olarak barit agregal ağr beton
kullanmak, zrh kalnlğn azaltacak zrh etkisini artracaktr.
Barit agregal ağr betonlarn kullanlmas sayesinde, zrh duvar olarak
normal betona göre daha ince kesit gereksinim duyulacaktr. Böylece daha
az malzemeye ve çimentoya ihtiyaç duyuracak, doğal malzeme ve enerji
kullanm azalacak; ekolojik ve sağlkl yaplar inșa edilmiș olacaktr.
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Abstract
Integrating the principles of sustainable development into project
management cycle is increasingly required in order to provide overall
sustainability performance metrics. A sustainable project manager will
incorporate sustainability objectives with his traditional tasks and
responsibilities. This article investigates the extent to which the existing tools
of project management are capable of handling the dynamics of sustainable
project development, and assesses whether different methods can help to
overcome the barriers encountered in each phase of a project’s life cycle.
Starting from evaluation of projects; a number of issues such as the financing
problem, project procurement, management of design and realisation phases
and particularly the attainment of user satisfaction are highlighted. Of greater
significance is the changing role of project managers in construction industry;
from sole implementors of a relatively well-defined set of processes to
providers of interactive participation of project stakeholders in various phases.
Keywords: sustainable construction; sustainable project management; life
cycle management.

1. Introduction
Much of the contemporary focus on sustainable construction is founded on the
‘environmental’ or the ‘physical’ aspects of sustainable development. Research
to date, stress the importance of a wide range of issues covering biodiversity,
pollution prevention, air and water quality, habitat protection and land use in
development. There are, however, other fundamental principles that underpin
sustainability such as social and economical concerns regarding the
development process. The pioneering work of Hill and Bowen [1] emphasizes
the need for an advanced understanding of the concept of sustainable
construction and provides a detailed discussion on its principles. In their paper,
they divide the principles of sustainable construction into four main ‘pillars’
(social, economic, biophysical, technical) and list the main issues that should
be tackled by practicioners in each pillar.
The applicability of such broader concept of sustainable construction requires
the use of some innovative approaches in the delivery of buildings. These
principles can be effectively incorporated in the building processes through
the adoption of suitable project management practices. However, the new
dimensions introduced by the advanced sustainable development concept
suggest some interesting questions on the role of project managers and the
related tools. First, what might be the fundamental differences between
traditional project management and sustainable project management in each
phase of the project life cycle? Second, which existing tools of project
management could assist project managers in satisfying these new
requirements and therefore in delivering sustainable buildings effectively?
This paper attempts to answer these two questions through an examination
of the whole life cycle. The next section reveals the main concerns of
sustainable project management and the general problems of identifying key
tools required in each phase of development process. On the basis of this
information, the third section presents a guideline for project managers that
aligns traditional practices with sustainable development goals. In particular,
project management tools for the smooth operation of sustainable
construction processes are highlighted.

2. Project life cycle: from conventional project management to
sustainable project management
Sustainable project life cycle is a holistic approach that considers social,
environmental and economical factors over the entire life of a project.
Although the idea of a project life cycle is familiar in industry, there exist a
number of definitions for separate stages. As sustainability is concerned with
the complete life cycle, project processes need to be considered starting from
conceptual stage, through operational stage and finally to disposal. In this
study, sustainable project life cycle is divided into five stages as feasibility,
design, development, closeout&occupancy and disposal.
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A project manager can influence the performance of a sustainable project at
each stage by defining sustainability objectives and informing the client,
design and construction team about the implementation and achievement of
these objectives. A sustainable project manager will integrate sustainable
objectives with his traditional tasks and responsibilities. He may need a set of
targets to assess environmental performance at an early stage of project
cycle, so that the building will operate in the way designers intended and also
required environmental performance levels are achieved.
2.1. Feasibility phase
One important challenge for project managers at the feasibility phase is to
identify the sources of finance and incentives available for sustainable
construction. Throughout the world, favourable interest rates, tax incentives,
grants, and a number of debt and equity sources for the so-called ‘green
buildings’ are growing rapidly. There are, however, fundamental differences
between countries as regards the role of the government and the availability
of sustainable financing instruments. This is because, development of
sustainable finance in the world has followed two different paths: in the
developing countries, public sector multilateral financial institutions whereas
in the developed countries, private financial institutions have been the leaders
[2]. As a result, in developed countries, the growing competition among banks
for green loans has led to interest rate discounts, higher loan-to value ratios
and longer repayment periods. However, the search for instruments of ‘green
finance’ in developing countries are subject to different conditions. The lack of
experience and the variety of the prevailing economical, political and
ecological conditions are the major obstacles facing sustainable construction
finance in the developing world [3]. Therefore, the main focus of project
managers should be firstly to identify the opportunities available in the
country that the project will be located and then to select the best
instruments that suit the project-specific conditions.
Another issue relates to the identification of potential certification schemes
that could be used for assessment. Currently, several green building
assessment methods (i.e. LEED, BREEAM, GreenStar, etc.) exist to ensure high
standards of environmental building performance. A focus of many of these
methods has been to improve the performance standards and physical
characteristics of buildings. However, as indicated earlier, the concept of
sustainability embraces a broader set of environmental, social and economical
issues. That is why, sustainable building assessment methods such as
Sustainable project Appraisal Routine (SpeAR) developed by Arup [4] and
Sustainable Building Assessment Tool (SBAT) [5] are distinguished from the
former. Cooper [6] provides a detailed discussion on this issue.
The main challenge for project managers at this stage therefore should be to
clarify the purpose of the client (i.e. whether he/she desires to realize the
project based solely on environmental criteria or has a broader perspective
including economic and social dimensions), through an evaluation of the
underlying reasons for his/her preferences and an understanding the extent to
which sustainability and performance is targeted. Then, in the light of this
information, the most appropriate assessment scheme should be selected and
the client should be informed about the steps towards certification and the
benefits and costs of such a choice.
Procurement processes identify organisational structure of projects. Roles and
responsabilities of different parties involved, their risk exposures and the basis
of contractual relationships are defined by the procurement path selected by
the client. Choosing an appropriate project delivery method (PDM) for
sustainable construction is the best way for ensuring high performance
standards and achieving project management objectives. However, a gap is
found in literature on the extent to which PDMs such as separated, integrated,
mediated systems and project finance models could satisy the requirements
of sustainability outcomes. Among the limited sources on sustainability of
procurement methods, Roper et al. [7] show the inappropriateness of the
traditional procurement routes as they do not provide the necessary
collaboration among team members from the early stages. They furthermore
argue that the integrated project delivery approach is the best route for
sustainable development. However, their research is based particularly on

LEED projects. Similarly, Boswell and Walker [8] evaluate the main PDMs and
assess their success in delivering sustainable buildings. Given that the
experience and information is still limited on the sustainable procurement
routes, it is a challenging task for the project manager to inform the client on
the advantages and disadvantages of each route in terms of reaching the
desired sustainability levels. Of particular interest should be the extent to
which the selected procurement route enhances communication and
accountability for sustainability goals. Then the tendering documents may be
prepared and assessed.
At the feasibility phase, a further issue relates to the selection of the design
team. The quality of design is of paramount importance in the performance of
the built product. That is why, the project manager, together with the client
choose a design team based on qualifications, experience and familiarity with
sustainability issues.
Finally during the preparation of approximate estimates for the development,
the project manager should, in particular, inform the client about operational
savings and the additional costs that will be accrued due to design and
technology requirements of sustainable construction. Similarly preliminary
programme should be prepared taking into account the specific risks
associated with sustainable design and construction.
2.2. Design phase
The quality of design is a measure of the extent to which the built product is
designed to achieve the agreed requirements. Built products compete in their
market according to performance, appearance, price, delivery, reliability,
durability, safety and maintainability; and all of these factors depend
fundamentally on their design.
Project managers play a key role in the effective translation of customer
needs and requirements into designs. The quality of the briefing process lies
at the heart of such information flows and thus contributes significantly to the
performance outcomes of the building. In practice, however, designers tend to
focus on the aesthetic considerations at the expense of the functionality of
the built product or of the effective integration of client’s requirements into
building design. Whatever the controversy on this issue, the fact is that
sustainable construction, with its sophisticated design solution needs, leads to
a more complex briefing process in terms of performance requirements and
technical specifications than that of a traditional building. Therefore, the most
challenging task for the project manager at this stage is the effective
management of the design team in order to ensure that design is developed
in accordance with client brief and project goals. In construction management
literature, there have been a wide range attempts to improve the briefing
process, including the quality function deployment. The simplest approach
may be the preparation of a return brief by the project team back to the client
in order to ensure that client requirements are properly understood and met
by the design team.
In the case of sustainable buildings, usually the briefing problem does not
finalise by the translation of the client’s requirements into building design.
Recently, in an increasing number of sustainable projects, certification bodies
are also being engaged by the client. It is the duty of the project manager to
ensure that the design team is informed about the provision of specific
documents such as the calculations and evidence that must be provided for
the selected certification system. The timely submission of such data should
then be the next goal. Furthermore, for rating purposes, feedback from
certification bodies will be necessary. Thus, sustainable construction requires
that the project manager undertakes an innovative role particularly in
coordinating a complex system of information flows.
One important dimension of sustainable design quality is the need for crossdisciplinary problem solving. It is the responsibility of the project manager to
organize regular design meetings where experts from multiple disciplines
come together and work on the design principles of the building under
consideration and their implications. Apart from the better understanding and
integration of principles, design meetings might further allow for a greater
encouragement to for innovation and creativity in design soltions. Involving
the end users and representatives of accreditation bodies in meetings would
also enhance and facilitate the whole process. PDMs play an important role in
the organisation of such meetings. Traditional methods, for example, by
decreasing the visibility between design and construction phases, are
expected to exhibit limited potential for the adoption of such a structure.
However, as noted earlier, the identification of the most appropriate PDM for
sustainable construction is rarely supported by empirical research that shows
precisely how far the selection of a particular method might promote the
achievement of planned performance outcomes and lead to process
improvements. Further benefits could be accrued by the encouragement of
value management workshops. For project designers, such mechanism may be
an important source of information on the impact of alternative materials,
components and solutions on the initial and whole life costs and on
accreditation credits and thus may lead to optimised solutions. Zainul Abidin

and Pasquire [9] outline the steps that should be taken for integrating
sustainability issues in value management and present a model.
Once the design decisions are made, the traditional project management tasks
of preparing and refining the project budget, programme, and resource
planning will begin. One additional dimension peculiar to sustainable
construction management at this stage will be the risks associated with the
availability of the right material, equipment and technology as such factors are
of great importance for ensuring that the project is delivered within the
agreed budget, time and performance levels. In particular, project managers in
the majority of developing countries will be faced with the challenging task of
costing, timely delivery and availability of sustainable material and equipment.
However, over time, as loacl industries realise the market potential for such
products, their supply will increase and procurement processes will be
facilitated. Another consideration for project managers at this stage relates to
the estimating process. The adoption of life cycle costing methods for
sustainable construction estimating purposes is commonly promoted by
researchers, for example see [10], [11] and [12]. As far as programming is
concerned on the other hand, adequate time should be allowed for aspects
peculiar to sustainability such as commissioning, delivery of materials and
equipment, demolition waste diversion and training.
Finally, the complementary importance of project manager’s role in integrating
sustainability principles in design should not be underestimated. Particularly,
in the absence of an experienced / qualified design team, the project manager
will be responsible of ensuring that several basic principles that set up the
cost – value balance are embedded in design. Firstly, the project manager
must ensure that the architect does not design above client’s requirements.
This is an essential step in minimising waste and thus in ensuring that
required levels of environmental and economic performance is achieved.
Moreover, any possibilities of sharing spaces and functions should be
evaluated and reflected in design documents so that the volume of the
building is kept to a minimum for sustainability purposes. Second, project
managers should make it their business to inquire designers on not only how
the project may be designed to generate minimal waste, but also to what
extent it may be possible to use recycled and locally sourced materials. The
promotion of on-site material re-use such as timber and steel, and others, in
particular for fill material will have positive impacts on the development costs
as both filling and disposal of excess material incurred by construction are
expensive items. Needless to mention the further environmental and
economic benefits that will be accrued from reduced transportation impacts
and from contributions to the local economy. Another issue relates to the
maintability of design. Che-Ani et al. [13] have identified several causes of
building maintenance at various stages of the design and construction phases.
They found that resulting maintenance is directly proportional to quality of
sustainable design. They furthermore stress the crucial role that planned
maintenance plays in creating sustainable buildings. In this regard, the project
manager, should inform the architect on the availability of selected materials
at an early stage of design so that maintenance problems at post occupational
stage are reduced to a minimum. Lastly, the project manager may also
enhance project sustainability through encouraging the use of building parts
produced off-site. In this regard, the tradeoffs between the capital cost
increases and environmental benefits (such as reduced transportation and
waste) accrued as result of involving such products and technologies in design
should be analysed in detail.
2.3. Development phase
The tasks of the project manager at development stage can be examined
under four headings: site management, stakeholder management, project
monitoring and control.
Even if the organisational structure of the project involves a ‘construction
manager’, the project manager will still be responsible for the overall
sustainability of the project and thus should have control over some site
management issues. During construction work, health and safety of workers
and community is a factor determining the social dimension of sustainability.
In this regard, all construction operations and in particular, site vehicle
movements should be the main areas of concern. The safety and health plan
target groups should be workers, visitors, other personnel and general public.
In addition, establishment of regular communication with key stakeholders
and informing them (in particular neighbors and adjacent businesses) about
site activities are of great importance in order to prevent oppositions that will
have negative impacts on construction speed and efficiency. In essence,
stakeholder engagement plays a central role starting from the initial phases of
sustainable construction process. This issue is further stressed by Mathur et
al. [14] who argue that the effectiveness of the assessment, among other
things, depends on the success of the stakeholder dialogue which should be
based on respect, reflection and balanced power.
As far as the environmental performance of site operations is concerned, the
impacts which need to be considered are air and water pollution, noise and
construction waste. Mud on roads, dust in the air, contaminated water and
noise generated during construction operations should be minimised or dealt
with care. A written ‘site waste management plan’ can help the project
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manager to overcome the problems related to the segregation of waste to
enable re-use, onward sale to appropriate facilities or off-site disposal of
wastes. In other words, this plan state the waste minimisation and
management strategy of the project under consideration and is an essential
document for ensuring that the environmental codes of practice are followed.
Organising regular meetings with the representatives of the general
contractor, subcontractors and sustainable material suppliers before the
construction commences may enhance the performance of overall delivery
process. If Project manager recognizes the existence of a gap in the skills of
construction teams for the effective delivery of sustainable building
requirements, then the training of construction teams may become necessary.
In this regard, training of local labour may also have positive impacts on the
smooth progress of construction operations. In addition, Project manager is
responsible of engaging new actors (e.g. sustainable material suppliers) into
project team meetings by using integrated management approaches. In
essence, integrated management approach is the key for the effective
delivery of sustainable buildings. The issue is further discussed in the next
section.
Monitoring involves the measurement of progress metrics and reporting
during the construction stage. The project manager is responsible of ensuring
that formal progress meetings include environmental performance targets as
well as the traditional tasks of measuring the extent to which construction
progresses within the proposed time frame, the planned budget, quality and
its compliance with the project brief, tender documents and contract. In this
regard, regulating the timing of such meetings and selecting and informing
participants will be two important concerns of the project manager. In cases
for which a certification body exists, the project manager is also responsible
of delivering the environmental performance progress reports to the
professionals working for the accreditation body and discussing the way the
work is going at formal meetings.
At preagreed intervals construction phase is monitored and any deviations
from planned are detected. For sustainable construction, the unavailability of
the appropriate material, labour or equipment, unexpected technical problems
due to lack of experience and the changes in input market prices are three
main factors that lead to such deviations and thus should be the main
concerns of the project manager. A major issue for sustainable projects is the
possibility that design or building technology is changed during construction. In
essence, such variations at the construction phase are the main causes of
project delays and cost overruns. The project manager should therefore
inform participants on any alternatives proposed and make sure that they do
not damage the compliance of the project with client’s brief and hinder the
achievement of performance objectives. The performance metrics should be
updated in compliance with monitoring reports. At this stage priorities may
change; for example the project manager may revise plans as a result of the
changing critical path of the project. The project manager may then use
traditional control practices in order to bring the project in line with
forecasted performance levels. In this regard, ensuring that any deviations are
dealt with the appropriate party and informing all on the changing priorities of
the project are two examples of good management practices. During the
preparation of revised plans, areas for which time-cost, cost-quality and timequality tradeoffs will do the least harm should be identified and then
corrective actions should start to deal initially with these tasks.
2.4. Closeout and occupancy
Traditionally, project manager’s role terminates by the full commissioning of
the building and its subsequent handover to the client. However, by the
introduction of sustainability elements into buildings, project managers are
increasingly asked to provide several additional documents during closeout
and occupancy stages.
Inevitably, sustainable buildings encompass some innovative technologies and
equipment. The users and building management in particular, do not possess
the necessary information and knowledge on how the building is designed to
function and the effective use and maintenance of such building equipment.
Therefore, the first duty of the project manager at this stage should be to
increase the awareness of these groups on sustainability related issues. In this
regard, users, building management and maintenance personnel should be
trained and operating manuals for mechanical and electrical systems should
be provided. Maintenance plans, performance monitoring procedures and
contact informations of those involved in manufacturing and repair of key
components should also be included in these documents.
Carrying out post occupancy evaluations (POEs) is the next step. In essence,
the ‘real’ benefits from most sustainability-specific issues cannot be accrued
until occupancy. POE surveys are increasingly being conducted at 6 month or 1
year intervals to assess whether the completed building matches users’ needs
and whether the project-specific design solutions, selected products and
equipment perform as intended. The feedback from users is useful for a
variety of reasons. It serves as a tool for for identifying problems, for finding
appropriate solutions to those problems and for measuring the extent to
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which the completed project is capable of adapting to changes. Bordass et al.
[15] provide a detailed discussion on the use of POEs for continuous
improvement and examine seven critical factors for better occupant
satisfaction.
The overall picture is that the assessment of the operational stage is the key
for continuous improvement of sustainable construction products and
solutions. However, certification schemes do not include such assessment. In
fact, most of these schemes are concerned with only the design and
construction stages of development. That is why, these organisations have
recently agreed to develop common metrics for measuring some
environmental performance related issues during operational phase. In this
regard POEs are increasingly being encouraged.
Finally, whether POEs are planned or not, the project manager should organise
a meeting in which the project team and the client can discuss their
experiences. The so-called ‘lessons learned workshop’ will improve the teams’
understandings of the consequences of their decisions and choices. Clients,
project teams and managers will all benefit from these sessions as the
delivery of future sustainable projects will depend on past experiences.
2.5. Disposal
Finally, when the building reaches the end of its useful life, the environmental,
social and economic impacts of its disposal should also be taken into
consideration. Waste management, air/water/land pollution and reuse or
reclaiming of materials that are generated during demolition should be the
environmental and economical areas of concern. Mitigating the negative
impacts of demolition on local residents and community such as noise and
pollution prevention on the other hand, will deal with the social concerns of
demolition.

3. Findings and discussion
Traditional projects on one hand and sustainable projects, on the other, show
some notable differences as regards the role, skills and knowledge of project
managers. Apart from the traditional tasks of managing time, cost, quality
metrics, the management of sustainable projects require the consideration of
several important issues. Figure 1 shows the main tasks of project managers
in each phase of project life cycle and some of the existing tools that can be
used for the effective delivery of sustainable construction.
The answer to our initial question: “what are the fundamental differences
between traditional project management and sustainable project management
in each phase of the project life cycle?” is examined in detail in the previous
section. Focusing on each phase of a project’s life cycle, the most remarkable
observations are as follows. First, there appears to be a need for project
managers to increase their knowledge in sources of green finance and the
availability of governmental incentives for the development of sustainable
construction. As the initial investment costs for a sustainable building will be
higher than that of a traditional one, the first step towards the development
of sustainable construction is project manager’s success in raising adequate
finance. Second observation is that project managers should be regularly
updated about the improvements and innovations introduced by the
certification schemes so that they can provide comprehensive information on
such schemes to clients and thus improve decision making process. Third
consideration regards the PDM selection. Choosing the most appropriate PDM
for a project appears to be one of the most important concerns of project
managers for overall process improvement. However, as noted earlier, the
literature review undertaken by authors reveals that generally researchers
tend to focus more on the importance of design and construction specific
issues rather than on the appropriateness of the existing PDMs for sustainable
construction.
The most remarkable tasks on the design phase include ensuring the
effectiveness of the briefing process, increasing the awareness of the design
team on ceritification procedures, adopting LCC methodologies in the
refinement of budgets, promoting the use of recycled, reclaimed and
renewable resources and ensuring maintainability of design. However, the
organisation of meetings where experts from multiple disciplines can come
together and discuss the implications of design solutions, material and
equipment selection appears to be the most significant of all. Client, suppliers,
users, and key stakeholders could also be included in these meetings for the
enhancement of the overall process.
As far as the construction phase is concerned, site waste management and
stakeholder involvement appear to be the key concerns. The observations
reveal that tasks such as the monitoring and control of time, cost and quality
metrics during construction are similar to that of a traditional construction.
Nevertheless, they will certainly require some additional care and skills
particularly in measurement of quality and progress reporting.

The most striking difference between traditional and sustainable project
management is evident in the operations phase. Traditionally project
manager’s role tend to end at the full commissioning and handover of the
project. The introduction of sustainability criteria however, requires the
ensurance of the functioning of the completed building as intended. In this
concept, firstly the training of users and building managers come to stage.
Secondly, carrying out POEs at agreed intervals and the subsequent reporting
and analysis of the outcomes are remarkable differences. Organisation of post
construction meetings where all parties can share experiences is the final
consideration.

Project Manager Tasks

As regards the role of certification bodies on the post construction stage, a
huge gap is observed in practice. Although few have recently attempted to
introduce new stages in their certification procedures that take the ‘actual’
performance outcomes of the built product into consideration, it can be seen
that no systematic process have been adopted throughout the industry. That
is why, for the time being, it is the project manager’s responsability to ensure
that the building functions as intended.

As far as our second question: “which existing tools of project management
could assist project managers in satisfying these new requirements and
therefore in
delivering sustainable buildings effectively?” is concerned, it can be seen from
Figure 1 that while decision making, resource planning and programming
methods could well be applied also for sustainable construction, some wellknown (albeit uncommon) tools in practice require to be increasingly adopted
by project managers and to be placed as a standard in sustainable project
management. These are benchmarking and training/education for skills and
knowledge related problems, integrated project management for cross
disciplinary problem solving (for further details see [16]), and the adoption of
life cycle cost methodologies for estimating and budgeting purposes.
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Figure 1. Tasks and Tools of Project Managers Throughout Sustainable Project Life Cycle
Benchmarking, training and increasing the awareness are identified as
4. Conclusions and recommendations
common issues in all phases.
The concept of sustainable buildings has significantly changed the way
A very important gap that is found in literature regards the PDMs.
that construction is delivered. In this period of transformation, the
Although the selection of the optimum PDM is the basis for establishing
traditional role of project managers has become more challenging in terms
effective communication between team members, it has recieved rather
of coordinating a set of complex tasks.
scant attention in literature. Further research should therefore focus on
the extent to which each PDM is capable of reducing the process
This paper highlights the differences between traditional and sustainable
complexities in the delivery of sustainable construction.
construction project management practices in order to identify the
appropriateness of PM tools for the management of sustainable
In concluding, there is a need to return to the basic point of understanding
construction. The management issues during feasibility, design and
sustainability. Unfortunately, its economic and social pillars have been
construction phases has been shown to be better managed by slight
ignored by researchers, practicioners and policy-makers such that there
improvements in exisiting project management tools and ensuring that
has been perhaps too much focus on environmental concerns. For the
some tools such as LCC/LCA and integrated project management become
time being, it seems that project managers have the most advantageous
common practice. The role of the project manager in operations &
role and opportunity in increasing the consideration of economic and
maintenance phase on the other hand is shown to be totally innovative.
social dimensions of sustainable construction. It is when environmental
Training of users and building managers, undertaking POEs and organising
perspectives are combined with these dimensions that sustainable
lessons learned workshops has been identified as the major issues for the
construction becomes more useful for the whole community.
for further improvement of sustainable construction concept.
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Özet
Bu çalșmada, kalite, yapda kalite, yapda kalite kavram, sürdürülebilir kalite,
yap kalitesini etkileyen faktörler ve yap için toplam kalite çemberinin
olușturulmas hususu ele alnmștr. Ayrca, sürdürülebilir yaplar için toplam
kalite yönetimi olgusu anlatlmș, inșaatta toplam kalite unsurlar belirlenmiș,
yap için toplam kalite çemberi geliștirilerek sektörün kullanmna
sunulmuștur.
Anahtar kelimeler: Yap, Sürdürülebilirlik, Toplam Kalite Yönetimi, Kalite
Çemberi

Abstract
In this study, quality, quality in construction, factors that influence the quality
of construction and the issue of composing total quality chamber for the
construction will be discussed. Moreover, the concept of total quality
management for sustainable constructions is described, total quality
elements in building is detected, total quality chamber for the construction is
presented to the usage of sector.
Keywords: Construction, Sustainability, Total Quality Management, Quality
Circle

1. Giriș
İnsanoğlu can ve mal varlğn korumak amacyla gerek yeraltnda gerekse yer
üstünde binlerce yldr yap-bina yapmak zorunda kalmștr. Bina yapm,
insanoğlu için bir zorunluluk olmuștur. Çoğu zaman gücünü, hâkimiyetini ve
hatta duygularn yaptğ binalarda ortaya koymaya ve onlara yanstmaya
çalșmștr. Bu konuda çok çarpc örnekler vardr. İlk üretilen bina ile
günümüzdeki bina yapm esaslarnda çok ciddi sistem, teknik ve malzeme
farkllklar söz konusu olmuștur. Bu nedenle, inșaat sektörü, bilimsel ve
teknolojik gelișmeler șğnda daha farkl ve yeni sistem, teknik ve
malzemelerin kullanmna açk hale gelmiștir. Bu olay inșaat süresi yaklașk
10 yl olan iki farkl binada da görmek mümkündür. Biraz daha geniș ölçekte
bakldğnda az, orta ve çok gelișmiș kent, hatta ülkeler arasnda da görmek
veya izlemek mümkün olacaktr. Ülkemizdeki bu gelișme, özellikle özel
sektörde çok daha belirgindir. Artk insanoğlu günlük yașamn yaklașk
%80’nini geçirdiği binalarn biyoharmolojinin kuramsal esaslarna uygun
olmasn istemektedir. Bu istek bina kullanclarndaki kalite arayș ve
beraberinde huzur kriterleri ve konfor șartlar bakmndan da yeterli olan
binalar tercih etmeye bașlamasna neden olmuștur. Bu durum artk daha
nitelikli konuta geçme, yeni konut yaptrma veya satn alma așamasndaki
taleplerde çok karșlașlan bir husus olmuștur.
Ulusal ekonomimizin lokomotifi olarak nitelendirilen yap sektörü, hem
barndrdğ iș gücü hem de kullanlan makine ve malzeme ile piyasalara
canllk ve üretime destek görevi görmekte olup, teknolojinin gelișmesiyle de
birebir ilișki içerisindedir.
Yap sektörü, yeniliklere açk bir sektör olarak her türlü teknolojik gelișmeyi
takip etmekte ve uygulaycs olmaktadr [1]. Bu nedenle, içinde
bulunduğumuz bu yüzylda insanoğlunun ekonomik ve kültürel anlamdaki
gelișmeleri veya iyileșmeleri, kaliteli yap-bina üretimi ve kullanm arzusunu
daha da kamçlayacağ tahmin edilmektedir. Artk insanlar bir önceki așamada
kullandğ binalardan daha nitelikli bina kullanm niyetindedir. Bu husustaki
arzu ve beklentiler yapda-binada kalite arayșn gündeme getirmektedir.
İçinde bulunduğumuz yüzylda kalite insanlar için yașam felsefesidir,
denilebilir.
Sektördeki rekabet șartlarna bağl olarak bina üreticileri artk kullanclarn
kalite beklentilerini binalarna yanstmaya bașlamștr. Bu durumun özel
sektör için geçerli olup, kamu-resmi sektör için maalesef o kadar da önemli
olmadğ söylenebilir. Hizmete açlmș bir kamu binasnn ilk 10 ylnda 3–4 kez
tadilat ve bakma alnmas örnekleri bu șekilde düșünülmesine yol
açmaktadr. Bu durumu doğuran en önemli etkenler arasnda da mevcut ihale
yasas ve kontrol mekanizmasndaki ilgi eksikliği ve bilgisizlik hususlar
gösterilebilir. Ayrca ara insan gücü ve müteahhitlik hizmetlerinin de yeniden
ele alnmas ve bu hizmeti verenlerin belli bir mesleki eğitimi almș kiși ve
kurumlar olmas gerekliliği üzerinde somut çözümler üretilmelidir.

Kaliteli bina üretimi, kaliteli mimari ve statik proje üretimiyle bașlar. Nitelikli
teknik, ara insan gücü ve malzeme kullanmyla kendini gösterir. Bina
yapmcs veya ișveren inșaat sürecindeki tüm bu așamalarn yerine
getirilmesinde aktif rol oynar. Bu nedenle kalite, özellikleriyle tanmlanmș
olan ișverenin istediğidir. Buna göre ișverenin istediğini üretebilmek ve
üretileni kullancsna sunmak amacyla yaplan harcamalar bütünü, kalitenin
maliyeti olarak adlandrlr. Genel anlamda, üretilen kalite, kalite maliyetleri ile
dengelenmelidir. Bu nedenle kalite maliyetlerinin bilinmesi önemlidir.
Yap üretiminde, kalite maliyetlerinin tanmlanmas, belirlenmesi ve ölçülmesi
güçtür. Bununla birlikte kalite maliyetlerinin yönetimi inșaat sektörü için bir
zorunluluktur. Bunu yaparken temel ilke, kaliteyi bir defada ve hatasz
üretmek olmaldr [2]. Genel olarak bir inșaatn kalitesi olan ișlevsellik,
estetiklik, ekonomiklik, sağlamlk vb. unsurlarn önem sras kullancya göre
değișebilmekte ve çoğu kere de bu kalite unsurlarnn hangisinin öncelik
alacağ, proje özelliklerine, temel ihtiyaçlara ve ișveren șartlarna göre
farkllklar arz edebilmektedir. Bir inșaatn kalitesi denildiği zaman
performans, ișlevsellik, özellikler, güvenilirlik, uygunluk, dayankllk, faydallk,
estetik, görünen (alglanan) kalite anlașldğ için bu bileșenler ve kaliteye
etkileri değerlendirilmiștir [3]. Kalitesizliğin maliyeti direkt yani doğrudan
giderlerdir ki bunlar; garanti kapsamndan kaynaklanan değiștirme, onarma,
yenileme, hurdaya çkarma, elden geçirme için yaplan harcamalardr. Bu
așamada yașanan tüm olumsuzluklar hem ulusal servetimizi hem de yașam
kalitemizi kötü yönde etkilemektedir. Bu nedenle inșaat sektöründe toplam
kalite olgusu vazgeçilmeyen veya taviz verilmeyen hususlarn bașnda
olmaldr [4].
Bir yapnn sahip olmas gereken temel özellikleri ise șunlardr:
 Yapnn planlanan amaca ve ihtiyaca uygun olmas,
 Malzemelerin yap özelliklerine ve yapm tekniklerine uygun olmas,
 İç ve dș olumsuz etkilere dayanabilecek özellikte olmas,
 Yerel veya bölgesel değerler konusunda estetik olmas,
 İnșaat süreci ve faydal servis ömrü boyunca yüksek enerji
kullanmamas veya gerektirmemesi yani ekonomik olmasdr [5].
Yukardaki hususlar sağlamayan bütün yaplar-binalar için kalitesizlik
neticesinde servis maliyetleri artacağndan, bu skntlar (sorunlar)
yașamamak için tüm taraflarn inșaatta toplam kalite olgusuna önem vermesi
gerekmektedir. Belirtilen olumsuzluklarn toplam kalite yoluyla önlenmesiyle
sürdürülebilir kalite anlayș ortaya çkacaktr. Bu șekilde inșa edilen yaplarda
kalitesizlik sorunu ortadan kalkacak atk malzemenin ortaya çkmas
engellenerek sürdürülebilirlik açsndan kaynaklarn korunumu ve enerji
tasarrufu sağlanacaktr.

2. Yapda Toplam Kalite Olgusu
Kalitenin çok fazla tanm olduğunu bilinmektedir. Amerikan Kalite Kontrol
Derneği’ne (ASQC) göre; "Kalite, bir mal ya da hizmetin belirli bir gerekliliği
karșlayabilme yeteneklerini ortaya koyma özelliklerinin tümüdür”. Avrupa
Kalite Kontrol Organizasyonu’una (EQQC) göre, “Kalite, bir maln ya da
hizmetin tüketicinin isteklerine uygunluk derecesidir.” ISO’ya (International
Organization for Standardization) göre de “Kalite bir ürün ya da hizmetin
belirlenen veya olabilecek ihtiyaçlar karșlama kabiliyetine dayanan,
özelliklerin toplamdr” șeklindedir. Kalite, tedarikçiden, alcya kadar uzanan
bir zincirdir. Satș sonras garantiler de bu kapsamda düșünülür [6].
R.Dellen’ye göre [6]; İnșaat sektörü kalite yönetimine dair yeni düșünceleri
kabullenmede yavaș davranmaktadr. Bununla birlikte ișin doğru yaplmas,
insanoğlunun inșaatta kalite kavramyla tanștğ yazl bilgilere göre M.Ö. 2150
yllarnda Hammurabi kanunlaryla bașlar. Bu kanunlarda yer alan
hükümlerden birine göre; "Bir inșaat ustasnn inșa ettiği bir ev, ustasnn
yetersizliği ve iși gerektiği gibi yapmamas nedeniyle yklarak ev sahibinin
ölümüne yol açmșsa, o usta öldürülecektir". Daha sonra M.Ö. 1450'li yllarda
Msr'da piramitlerin yapm srasnda tașlarn biçimlendirilmesinde standart
ölçü ve mükemmellikle karșlașlmaktadr. 20. yüzylda metal iș kolunda ürün
kalitesi ve iș ilișkileri adm adm geliști. İșlerin mümkün olduğu kadar küçük
ve basit admlara bölünmesi bu dönemde bașlad. Önceleri ürünlerin son
kontrolü yaplarak sağlanan kalite güvencesi, daha sonralar kontrol devreleri
vastasyla ve istatistik metotlarn yardmyla süreçlerin kontrolü așamasna
dönüștürüldü [8].
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M.Șirvanc’ya göre [9], TKY’nin doğru uygulanabilmesi için baz öğelerin bir
araya gelmesi gerekmektedir. Bunlar;
 Üst Yönetimin Liderliği,
 Müșteri-Kullanc Odakllk,
 Firma-İșletme Elemanlarnn Eğitimi,
 Takm Çalșmas,
 Sürekli Geliștirme (Kazyen) Yaklașm’dr.
Yukarda verilen öğelerin ilk dördü beșincisi için gereklidir. Gerçekte, firmada
ürün ve hizmet kalitesini iyileștirmek için gereken direkt çalșmalar “Kazyen”
yaklașm içinde yaplr. Dolaysyla, sürekli geliștirme, TKY’nin en temel
faaliyetidir. Kazyen çalșmalarnda, Shewhart ve Deming çemberi olarak
tannan “Planla-Yap-Doğrula-Karar Ver” (PYDK) süreci genel çalșma çerçevesi
olarak uygulanr. Bu çember içinde, çemberin değișik așamalarnda, çoğu
istatistiksel olmak üzere, birçok teknik ve yöntem kullanlabilir. Bu yöntemler
arasnda, Japonya’da geniș kitlelere öğretilmiș olmalar nedeniyle, en çok
tannanlar, İșikawa’nn “Yedi Basit Arac” olarak bilinen “Balk Klçğ
Çizelgesi”, “Perato Grafiği”, “Çetele Tablosu”, “Histogram” ve “Kontrol
Çizelgeleri” gibi araçlardr. TKY sürekli gelișmekte olan bir yönetim biçimi
olduğu için, bu tekniklere her geçen gün yenileri eklenmektedir.
Yukarda verilen teknik ve yöntemler genel TKY için olup, inșaat sektörü için
özel bir kalite çemberine ihtiyaç vardr. Çünkü sektörün kendi içinde de farkl
taraflar vardr ve ülkemizin en dinamik reel sektörüdür. Özellikle ülkemizde,
bu güne kadar, kaliteye dair standartlar olușturulmasnda makine ve metal iș
kollarnn deneyim ve birikimlerinden faydalanlmștr. İnșaat sektörü, makine
ve metal ișleri iș kollarna göre planlama ve uygulama așamasnda önemli
derecede farkllk gösterdiğinden kalite standartlarna uyumda zorluklar
yașanmștr. Ayrca yap-bina üretimi sonucu itibariyle bir yapnn
gerçekleștirilmesinin yan sra, birbiriyle ilișkili ve birbirine bağl birçok
faaliyetin yerine getirilmesiyle sağlanr. Bașka bir ifadeyle inșaatta kalite
kavram bizatihi üretimin sonunda ortaya çkan yapnn kalitesinin yan sra,
bu yapy ortaya koymak için gerçekleștirilen diğer faaliyetlerin kalitesini de
kapsar [2 ve 10]. Yapnn kalitesi nihai kullancnn bu yap ile ilgili beklenti ve
ihtiyaçlarnn ne derece karșlandğna bağldr. Ne var ki, ihale ile alnarak
gerçekleștirilen bir yapnn kullancs bașlangçta bilinmemektedir [8]. Fakat
seri faaliyetleri sonucunda hem bir ürün meydana getirmekte hem de bu
ürünü oluștururken hizmetler vermektedir. Tüm bunlar toplam kalite
unsurlarn ve kalite çemberini olușturmaktadr. Yapda toplam kalite unsurlar
ise Șekil 1’de ve yapda toplam kalite çemberi Șekil 2’de, verilmiștir.
İnșaatta toplam kalite çemberinde ileri sürülen hususlarn benimsenmesi,
sektörel yașam biçimi olarak alglanabilmesi ve hayata geçirilebilmesi için
așağda verilen tanm ve esaslarn çok daha iyi anlașlmas gerekir. Bunlar;
 Performans ve İșlevsellik: Yapnn ișlevine uygun olmas yani
kendisinden beklenenleri yerine getirebilmesi gerekir. Yapy meydana
getiren elemanlarn ve mekânlarn özellikleri yap kalitesini büyük
ölçüde etkiler. Bu konuda mevcut mevzuat, standart ve yönetmeliklerin
günün șartlarna göre sürekli güncellenmesi, tasarm, proje, malzeme,
uygulama teknik ve özelliklerinin binaya doğru olarak yanstlmas
önem arz etmektedir. Bu özelliklerin insan ihtiyaçlar doğrultusunda,
beklenen seviyelerde olmas, o yapnn kaliteli olma koșullarnn en
önemlisini sağlamasdr.
 Yapsal-Strüktürel Özellikler: Bir yapnn bileșenlerinin yapsal,
teknolojik özellikleri, onun kalitesini etkilemektedir. Yapnn strüktürü
için seçilen sistem, inșas için kullanlan teknoloji, yap malzemeleri,
bunlarn birbiriyle uyumu, yap elemanlar birleșim yerleri ve detaylarn
çözüm șekli kaliteyi etkileyen özelliklerdir.
 Güvenilirlik: Kaliteli ürün kavramna genel açdan bakldğnda, ürünün
kendisinden beklenenleri yerine getireceğine karș güven vermesi
gerekir. Bu yap açsndan da geçerlidir. Yani yapnn kullanm srasnda
kullancya belirli bir güven vermesi gerekir. Özellikle yapnn deprem
srasndaki davranș ile olumsuz atmosfer șartlar sonras durumu
önceden hesaplanmaldr. Bu, öncelikle yapnn görevlerini yerine
getirebilme güvencesidir. Mal ve can emniyeti bakmndan, yapnn
sağlamlğ, kullanlan malzemelerin bozulmazlğ ve insan sağlğna
uygunluğu kullancya güven vermelidir.
 Uygunluk: Bir yapy olușturan elemanlar, yapnn biçimi, tașyc sistemi
ve yapmnda kullanlan malzemeler yapdan beklenenlerle uyumlu
olmaldr. Yap sadece kendi içinde değil inșa edildiği yerin çevre
dokusuyla da uyușmal ve bütünleșmelidir. Kullanc ihtiyaç ve
beklentilerini karșlamaldr. Biyoharmoloji ilkelerinden “insan-mekân
ilișkisi” ve “mekân-çevre ilișkisi” açsndan uyumlu, dengeli ve ahenkli
olmaldr. Ayrca yap kullanclarnn sosyo-ekonomik ve kültürel
durumuyla da uyumlu olmaldr. Tüm bunlarn sağlanabilmesi için yap
daha tasarm așamasndayken detayl araștrmalar yaplmal ve elde
edilen bilgiler doğru yöntemlerle değerlendirilmelidir.
 Dayankllk: Yapnn dayankllğ da kalite kavramnda önemli bir yer
tutar. Yapnn bütününün, kullanlan malzemelerin ve olușturulan
detaylarn olabilecek en uzun vadede ilk günkü performanslarn
korumalar önemlidir. Biyoharmoloji açsndan “bina ve kent-çevre ilișkisi
ve uyumu” yeterli olmaldr. Ksa sürede ypranan, onarm ya da
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değiștirme gerektiren malzemeler ve yap elemanlar yapnn kalitesiz
olarak alglanmasna ve tanmlanmasna sebep olur.
Faydallk: Servis yaplabilirlik, binada olușabilecek sorunlarn
çözümünün kolay olabilmesi için gerekli özelliklerin varlğdr. Örneğin
çatda olușabilecek bir sorunda, tamir yapacak olan kișinin çatya
kolaylkla ulașabilmesi, çat arasnda tamirat için gerekli boșluğun
bulunmas, vb. özellikler önceden düșünülmelidir. Bir bașka örnek ise
yangn merdiveninin varlğ, yeri, kolay ulașlabilir olmas, standartlara
uygunluğudur. Bir binada, binann ömrü uzadkça sorunlarn ortaya
çkmas kaçnlmazdr. Bu sorunlarn en ksa zamanda, kolayca
çözülebilmesi için daha önceden çözümlerin üretilmiș olmas binann
kalitesini de etkileyecektir.
Estetik: Ürün yani yapm bitmiș binada kalite açsndan önem kazanan
bir bașka özellik ise estetiktir. Bina, insanlarn beğeni duygularna hitap
etmeli ve görsel zevklerini tatmin etmelidir. Özellikle, renk, biçim, form,
vb. konularda kullancsna uygun olmaldr. Bu, yaplan tasarm,
kullanlan malzemeler, malzemelerin uyumu ve geçișlerinin iyi
çözümlenmiș olmas ile ilgili bir kavramdr. Estetik kelimesi genellikle
mimari ile birlikte anlan en önemli terimlerden biridir ve anlam
“duyulara seslenebilme yeteneğidir”. Doğal olarak zevkler birbirinden
farkllklar gösterecektir. Önemli olan bu farkl beklentilerin mümkün
olabildiğince çoğuna cevap verebilmektir.
Görünen (Alglanan) Kalite: Görünen kalite bir yapnn dșardan
alglandğ halidir ve göreceli bir kavramdr. Bunun sebebi değer
duygularnn insandan insana farkl olabilmesidir. Kalite yönetimini
uygulayan ve biyoharmolojinin kuramsal esaslarn ilke edinmiș bir
inșaat șirketinde; üreteceği yaplarda görünen kalitenin nasl
değerlendirileceği, bu değerlendirmenin nasl belirleneceği, alglanan
kalitede arzu edilene ulașlamamas halinde neler yaplacağna dair bir
sistem bulunmaldr [4, 8, 11, 12, 13 ve 14].

Șekil 1. İnșaatta Toplam Kalite Unsurlar

Șekil 2. İnșaatta Toplam Kalite Çemberi
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Özet
Alkali-silika reaksiyonu (ASR), çimento içerisindeki sodyum ve potasyum gibi
alkali metaller ile aktif silis bileșenleri içeren agregalar arasnda meydana
gelen, beton durabilitesini bozan kimyasal bir reaksiyondur. Reaksiyon
sonunda olușan su emme özelliği olan jel șișerek genișlemektedir.
Reaksiyonun bu özelliğinden dolay beton bünyesinde 11 MPa’a ulașan çekme
gerilmeleri oluștuğu ileri sürülmektedir. Bu çekme gerilmeleri betonun
genleșmesine ve agrega ile onu çevreleyen çimento pastasnn çatlamasna
sebep olur. Bu çalșmada endüstriyel atk olan silis duman (SD), uçucu kül
(UK) ve yüksek frn cürufu (YFC) gibi yapay puzolanlar ile doğal kaynak olan
zeolit ve perlit gibi doğal puzolanlarn kullanmnn ASR’ ye etkisinin ne
șekilde olduğu araștrlmștr. Türkiye ve dünyada yaplan ilgili çalșmalar
kapsamnda bu puzolanlarn kullanmnn ASR ve çevre üzerindeki etkileri
değerlendirilmiștir.
Anahtar kelimeler: Alkali-silika reaksiyonu, endüstriyel atklar, doğal
kaynaklar, çevre
Resim 1. Beton yaplarda olușan ASR çatlaklar [3]

Abstract
Alkali-silica reaction (ASR), cement with alkali metals such as sodium and
potassium within the active silica containing components occurring between
aggregates, concrete durability is distorting a chemical reaction. At the end
of the reaction with water absorption gel is enlarge by swollen. Because of
this feature of the reaction within the concrete stresses of pulling reaching 11
MPa is suggested. This pulling stresses causes expansion of concrete and
crack of the cement cake surrounding it with aggregate. In this study, the
effect of using as a industrial waste artificial pozzolans such as silica fume,
fly ash and blast furnace slag with as a natural resource natural pozzolans
such as perlite and zeolite were investigated on ASR. Under the relevant
studies in Turkey and the world effects on ASR and environment of using
these puzzolans were evaluated.

Bu reaksiyonda olușan jel așr derecede su emme özelline sahiptir. Betonda
suyu emdikçe șișerek içsel çekme gerilmeleri olușturur ve betonun
genleșmesine neden olur Genleșmeler belli bir snr aștğnda beton için
potansiyel bir tehlike olușturur. Sonuçta agrega ile onu çevreleyen çimento
pastasnda belirtilen bu çatlamalara (Resim 2) neden olur [4,5].

Keywords: Alkali-silica reaction, industrial waste, natural resource,
environment

1. Giriș
Betonarme veya beton yap elemanlarnn zamanla bozulup ișlevlerini
beklenen servis ömürlerine ulașamadan yitirmelerine birçok faktör sebep
olabilir. Bu faktörler arasnda beton bileșimini olușturan malzemelerin fiziksel
ve kimyasal yapsndan kaynaklanan iç etkiler ve çevreden kaynaklanan dș
etkiler önemli yere sahiptir. Beton bileșimini olușturan malzemelerin kendi
aralarnda veya çevreden gelen baz zararl maddelerle kimyasal
reaksiyonlara girebildiği, böylece beton hacim sabitliğinin bozulmas nedeniyle
yap elemannn zarar gördüğü bilinmektedir [1].
1920’li ve 1930’lu yllarda ABD’de, Kaliforniya’daki beton yaplarda nedeni
belirsiz çatlak olușumlarna bağl ykmlar rapor edilmiștir. Bu raporlarda beton
malzemelerin standartlara uygun olmasna rağmen, yapm yln takiben
birkaç yl sonra çatlaklar oluștuğu açklanmștr. Genellikle harita çatlağ
șeklinde görülen (Resim 1) çatlaklardan jel çkș ve betonda patlamalar gibi
belirtilere rastlanmștr. Stanton, 1940 ylnda bu tür çatlaklarn (daha sonra
ASR olarak adlandrlan) kimyasal bir reaksiyonun sonucu oluștuğunu
açklamștr [2].

Resim 2. Agrega ve onu çevreleyen çimento pastasnda meydana gelen ASR
çatlaklar [6]
Günümüzde iki çeșit alkali-agrega reaksiyonu (AAR) bilinmektedir. Bunlar ASR
ve alkali-karbonat reaksiyonudur (AKR). ASR daha yaygn olarak
görülmektedir. Reaksiyonlar sonunda olușan su emme özelliği olan bu jel
șișerek genișlemekte bundan dolay beton bünyesinde 0.1-11 MPa’a ulașan
çekme gerilmeleri oluștuğu ileri sürülmektedir [7-9].
Puzolanlar, su varlğnda çimento gibi bağlayc özellik göstererek yeni
reaksiyon ürünleri olușturabilen [10,11], çoğunluğunu silis ve alüminin
olușturduğu malzemelerdir [12]. Bu puzolan malzemeler katk maddesi olarak
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hidratasyon özelliği gösteren çimento içerisinde yaygn bir șekilde
kullanlmaktadr. Beton özelliklerine yararlar [13,14] ile ekonomik ve ekolojik
avantajlar puzolanlarn geniș çapta kullanm açklamaktadr [15].
Puzolanlarn durabiliteyi artrdğ [9,12,13,16-18], hidratasyon ssn düșürdüğü
[13,17,19], sülfat atak direncini artrdğ [12,19,20], ASR etkilerine karș dayankl
olduğu [21] ve birim çimento üretimi için enerji maliyetini azalttğ [17]
bilinmektedir.
Yapay ve doğal puzolanlarn üzerinde halen çalșmasna rağmen yüksek frn
cürufu, uçucu kül ve silis dumann kullanlabilirliğine dair birçok çalșma
yaplmștr [18,22-27]. Silis dumannn son zamanlarda sanayide kullanm ve
kompozit malzemelerin bir bileșeni olarak durabilite gibi bir takm özellikleri
artrc etkisi çimento içerisinde kullanm pahal olan bir yapay puzolan
olmasna sebep olmuștur. Silis dumannn çimento üretim sektöründe
azalmasnn yerini yaygn olarak kullanlan uçucu kül ve yüksek frn cürufu
gibi yapay puzolanlar doldurmuștur.
Bilindiği gibi çimento, beton üretiminde kullanlan en pahal bileșen
konumundadr. Çimentolarn teknik özellikleri ve miktar betonun
performansna ve ekonomisine etki etmektedir. Bu yüzden puzolanik
malzemeler, betonun maliyetini azaltmak ve çeșitli özellikleri iyileștirmek
amacyla ya doğrudan katk olarak ya da çimentonun bir ksmn ikame etmek
üzere betona katlmaktadr [28].
Bu çalșmada SD, UK, YFC, perlit ve zeolit gibi puzolanik malzemelerin ASR
üzerinde etkilerinin ne șekilde olduğu üzerine araștrma yaplmștr.

2. Puzolanlar
2.1. Yapay Puzolanlar (Endüstriyel Atklar)
2.1.1. Silis Duman (SD)
Silikon metali veya ferrosilikon alașmlarnn üretimi esnasnda ortaya çkan,
ortalama tanecik çap 0.1 Mm’den az olan yüksek incelikte (çimentonun
inceliğinin yaklașk yüzde biri kadar) bir üründür. Bu malzemenin silis içeriği
%85 ile %98 arasnda değișmektedir. Kimyasal yapsndaki ikincil bileșenler
karbon, (yanmamș kömür atğ), demir oksit (Fe2O3), alümin (Al2O3),
magnezyum oksit (MgO) ve alkaliler (Na2O ve K2O)’dir. Yapsnda fazla
miktarda SiO2 bulundurmas ve çok ince partiküller halinde olmas sebebiyle
üstün puzolanik özelliklere sahiptir. Toz halinde, yoğunlaștrlarak,
skștrlarak, su azaltc kimyasal katklarla ișlem görerek veya sulandrlarak
piyasaya sunulur [29].

dasite kadar değișebilen kimyasal bileșimde olan, % 2-5 orannda su içeren ve
tipik soğan kabuğu dokusu (perlitik doku) gösteren cams volkanik kayaçlara
denir. Ticari tanma göre perlit, yüksek scaklklara (850-1200 C°) kadar ani
stldğnda ilk hacminin en az 10 kat kadar genleșebilen bir volkanik camdr.
Her ne kadar perlitin ticari anlam oldukça geniș ise de, perlit özelliği gösteren
vokanik camlarn kesinlikle ryolit-dasit bileșiminde olduğu saptanmștr
[37,38].
2.2.2. Zeolit
Zeolit alkali ve toprak alkali metallerin sulu alümina silikatlar olarak
tanmlanmaktadr. Zeolitik tüf (ZT)’ ler kristal yaplar ve kimyasal özellikleri
nedeni ile günümüz endüstrisinin önemli hammaddeleri arasndadr. ZT’ ler
çok küçük gözenekli yapya sahip malzemelerdir. Zeolitlerin kristal yap ve
kimyasal özelliklere sahip olmas seçimli adsorbsiyon, moleküler elek ve
katalitik kullanm alanlar gibi uygulamalarda değerlendirilmesini sağlar [39].
Ayn zamanda yüksek kalitedeki doğal puzolan tiplerinden biridir [40].

3. ASR’ nin Belirlenmesi
ASR’ nin belirgin ve görünür etkisi harici çatlak olușumudur. Ancak betonun
baz fiziksel ve mikro yapsal özelliklerinin de ASR’ den etkilendiği petrografik
incelemelerle ortaya konmuștur. Bu etkiler agrega taneleri yüzeyince
reaksiyon bölgeleri olușumu, reaksiyon ürünleri ile doldurulmuș boșluklar,
agrega tanelerinde çatlaklar ve agrega ile çimento hamuru arasndaki bağ
kayb șeklinde ortaya çkar. Baz özel durumlarda, jel, hafif lekeler, patlamalar
(popout), çatlaklardan dșar sv akș ve beton yüzeyinde szma șeklinde
görülebilir. Jel bu durumda kireç ile reaksiyona girerek beyaz ve opak renkli
olarak beton yüzeyinde belirginleșir. Diğer taraftan bazen dșarya jel çkșnn
olmadğ durumlara da rastlanabilir. Bu nedenle beton yüzeyinde herhangi bir
belirtinin olmamas, ASR nedeniyle çatlak meydana gelme ihtimalini ortadan
kaldrmaz [41].
Yaplacak dikkatli incelemelerle tespit edilebilecek ASR belirtileri; genleșme,
betonda çatlaklar, yüzey birikintileri, yüzey parçalanmalar-patlamalar ve
renk değișimleridir. ASR varlğnn en tipik göstergesi, genleșmelerle ortaya
çkan harita çatlağ tipindeki çatlak desenleridir (Resim 3). ASR çatlaklarnn
deseni, yaplarda olușan zemin ve muhtelif yüklerin neden olduğu çatlak
düzenlerinden oldukça farkldr [42].

2.1.2. Uçucu Kül (UK)
Termik santrallerde, elektrik enerjisinin üretimi için toz haline getirilmiș
kömür yaklmaktadr. Kömürün yaklmas sonucu çeșitli gazlar ve yanmamș
atklar ortaya çkar. Açğa çkan kömür külünün yaklașk %80’i baca gazyla
beraber uçar. Bu küller, atmosfere salverilmeden bacalardaki filtreler
tarafndan tutulur. Bunlar literatürde UK olarak adlandrlrlar. UK’ larn ana
kimyasal bileșenleri; silis (SiO2), alümin (Al2O3) ve demir oksit (Fe2O3)‘tür. UK,
çeșitlerine göre farkl miktarlarda kalsiyum oksit (CaO), magnazyum oksit
(MgO), sülfürtrioksit (SO3) ve yanmamș kömür parçacklar olan karbon (C)
içerirler. UK’ lar puzolanik özellik gösterir. Yüksek oranda (%10’dan fazla) CaO
içeren UK puzolanik özelliğin yansra bağlayc özellik de gösterir. ASTM C
618’e göre UK, C snf ve F snf olmak üzere ikiye ayrlr. F snf uçucu külün
SiO2+Al2O3+Fe2O3 içeriği %70’ten fazladr. Antrasit veya bitümlü kömürden elde
edilir. Sadece puzolanik özellik gösterir. C snf UK’ nn SiO2+Al2O3+Fe2O3
içeriği %50’den fazladr. Linyit yada sibbitümlü kömürden üretilir. Kireç içeriği
%10’dan fazla olabilir. Puzolanik ve bağlayc özellik tașr. UK’ nn kireç içeriği
%10’un üzerindeyse “yüksek kireçli UK” olarak adlandrlr. UK, katkl çimento
üretiminde kullanldğ gibi betonda belirli oranlarda çimento veya ince agrega
yerine de kullanlmaktadr [29-32].
2.1.3. Yüksek Frn Cürufu (YFC)
Demir cevherinden demir üretimi esnasnda yüksek frnda kireçtaș veya
dolomit varlğnda erimiș cüruf olușur. Bu cüruf, erimiș haldeki demirin
üzerinden akar ve ayrk halde depolanabilir. 1500-1600o C scaklğnda eriyik
cüruf yaklașk olarak %30-40 orannda SiO2 ve %40 orannda CaO içerir, ki bu
Portland çimentosunun kompozisyonuna benzemektedir. Çukurlarda yavașça
soğutulursa kristalleșerek melilit veya mervinit minerallerini olușturur. Bu
mineraller çok az hidrolik değer tașdğndan beton agregas veya yol temel
tabakas olarak kullanlabilirler. Suda granüle edilerek hzlca soğutulduğunda
cams bir yap olușturur. Bu cams yap kurutularak öğütüldüğünde hidrolik
özellik kazanr. Bu yap, hidrate olmak için alkalin bir ortama ihtiyaç duyar,
ancak silis duman ve F snf uçucu kül gibi kirece ihtiyaç duymaz [29].
2.2. Doğal Puzolanlar
2.2.1. Perlit
İncitaș anlamna gelen perlit terimi 1700 yllarnda sedef parlaklğ gösteren
cams volkanik kayaçlar için kullanlmștr [33,34]. Volkanik camlarn scaklk
altnda genleșme gösterdikleri ilk kez Judd tarafndan saptanmștr [35].
Yaplan çalșmalar sonucu iki tp perlit tanm ortaya çkmștr [36]. Bunlardan
biri petrografik, diğeri ticari tanmdr. Petrografik anlamda perlit; riyolitten
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Resim 3. ASR harita çatlaklar [21]
Yüzeyde veya yüzeye çok yakn bölgelerdeki parçalanmalar, tipik bir msr
patlamas gibi davranarak beton yüzeylerinde küçük çukurlar olușturur. İleri
yașlarda, ASR kopmalarnn kaplama betonlarnda daha çok görülür. Özellikle
rutubetli, slak kohezif zeminler üzerinde olan beton kaplamalarda, rutubet
yoğunlașmas patlama türü parçalanmalar arttrr. Yüzeyde renk kayb veya
renklenmeler, genellikle harita çatlağ ile birlikte görülür. Koyu renkli veya
kararmș bölgeler genellikle ASR’den kaynaklanmaktadr. Çatlak boyunca olan
bölgelerde 2-3 mm genișlikte renk açlmas, beyazlașma, pembeleșme yada
kahverengileșme görülebilir [42].
Yüksek alkali içeren betonlarda agregann iyi bir performans gösterdiğine dair
uzun süreli gözlemlere dayanan sonuçlar varsa reaktivite tespiti için ayrca
deney yapmaya gerek yoktur. Aksi halde, agregann veya belirli agrega
kombinasyonlarnn zararl ASR gösterip göstermeyeceğinin tespiti için
deneyler yapmak gerekmektedir.
ASR’ nin belirlenmesinde birçok yöntem önerilmektedir. Bu ülkeler baznda
farkllk gösteren standart haline getirilen kabul görmüș yöntemlerin bazlar;











ASTM C 227 – Harç Çubuğu Metodu
ASTM C 289 – Kimyasal Metot
ASTM C 295 – Agregalarn Petrografik Analizi
ASTM C 441–Mineral Katklarn veya Yüksek Frn Cürufunun Etkinliklerini
Ölçen Standart Deney Metodu
ASTM C 1260- Hzlandrlmș Harç Çubuğu Metodu
ASTM C 1293- Beton Prizma Metodu
Jel-Pat Metodu
Alman Çözünme Metodu
Ozmatik Hücre Metodu ve
Otoklav Metodu’ dur.

Bu metotlar, çalșmalarda agregann özellikleri gözetilerek tek tek veya
birleșik
olarak
uygulanarak
ASR
reaksiyonunun
gerçekleșip
gerçekleșmeyeceğine karar verilir.
Son araștrmalarda, ASTM C 1260 hzlandrlmș harç çubuğu metodunun kolay
uygulanabilirliği ve ksa sürede sonuç alnabilirliği sayesinde daha yoğun bir
șekilde tercih edilmesine sebep olmuștur. Bu yöntem belli karșm oranlarnda
hazrlanan harç çubuklarnn NaOH çözeltisinde belli scaklkta beklemesi
(Resim 4), 14 günlük ve gerekli görülmesi durumunda 28 günlük boy
ölçümlerinin yaplmas (Resim 4) esasna dayanmaktadr. Numunelerdeki boy
değișim %’ lerinin snr değerlerden fazla olmas ASR’ nin olușup olușmayacağ
hakknda fikir vermektedir [43,44].

Resim 4. ASTM 1260 yönteminde kullanlan çözelti tank ve komparatör [43]

4.2. UK’ nn Kullanm
ASR, betonda UK gibi baz puzolanlarn yeterli miktarda kullanlmasyla
geciktirilebilmekte veya önlenebilmektedir. Puzolanlarn ince taneleri içindeki
silis, çimento hamuru gözenek svsndaki alkalileri hzla bağlayarak
yoğunluklar ve svnn pH değerini azaltr. Bu durumda gözenek svsnda
azalan alkalilerin agregadaki reaktif silis ile reaksiyona girmeleri zorlașr.
Ayrca, katkl hamurda geçirgenliğin azalmș olmas da olumlu etki
yapmaktadr [45].
Taze betonda sabit su/çimento orannda ișlenebilirliği arttrr. Sertleșmiș
betonda ise dayanm kazanma hzn yavașlattğndan erken yașlardaki
dayanm düșürürken ileri yașlardaki dayanm arttrr. Ayrca, puzolanik
özelliği sayesinde olușturduğu ikincil C-S-H’larla yapy daha yoğun hale
getirir, agrega-harç ara yerini iyileștirir ve bu sayede betonun geçirimliliğini
azaltr. Bu sebeple, çeșitli kimyasal ve fiziksel etkilere karș betonun
durabilitesi artar [29,30].
Seyitömer termik santrali ve Turyağ Tesislerinden getirilen UK’ larn (UK1 ve
UK2) kullanldğ bir çalșmada, küller 4000, 6000 ve 8000 (±200)cm2/g
Blaine özgül yüzeylerini elde edilecek șekilde öğütülmüștür. Bu incelikler
srasyla I1, I2, I3 olarak adlandrlmștr. Șekil 2 ve Șekil 3’ de ASTM C 1260’a
göre farkl UK ve inceliğinin 14 günlük boy uzamalarnda etkili olduğu
gözükmektedir [47].

4. ASR’ nin Kontrol Altna Alnmasnda Puzolan Kullanm
4.1. SD’ nin Kullanm
Farkl mineral katklar ve deney yöntemleri ile yaplan çalșmalarda
çimentonun en az %10’u yerine katlan silis duman ASR kontrolünde en etkili
olmuștur. ASTM C 441 deneyi uygulanan yüksek alkalili çimentonun en az
%10’u yerine silis duman katldğnda genleșme 14 günde % 0.02’nin altna
çekilebilmiștir. Kullanlacak SD ile agregann önceden birlikte denenmesi
önerilmektedir [45].
Opal türünde bir agrega ile kullanldğnda SD, çimentonun %20’si gibi yüksek
bir oranda katlmas halinde genleșmeyi kontrol altna almakta, %5 gibi az
miktarda katldğnda ise genleșmeyi artrarak daha zararl olmaktadr. Silis
dumannn yeterli miktarda katlmas kadar, uygun bileșimde olmas da
önemlidir. Puzolanik aktivitesi ile bu reaksiyonu önlemedeki etkinliği arasnda
güvenilir bir korelasyon bulunmamaktadr.

Șekil 2. Seyitömer Termik Santrali UK’ snn genleșmeye etkisi [47]

SD katksnn ASTM C 441 deneyine göre harç çubuklarnn genleșmesine
etkisi araștrlan çalșmann sonuçlar Șekil 1’de verilmiștir [46].

Șekil 3. Turyağ Tesisi UK’ snn genleșmeye etkisi [47]
4.3. YFC’ nin Kullanm

Ortalama Genleșme (% YFC içeriğine bağl)
0
30
40
60
75
28
0,17
0,15
0,09
0,02
0,01
56
0,51
0,17
0,1
0,02
0,01
180
0,51
0,17
0,11
0,03
0,02
270
0,51
0,16
0,11
0,03
0,02
Șekil 1. Zamana bağl olarak SD katksnn ASR boy değișimine etkisi [46]
Yaș(gün)

SD’ nin betonda kullanm ile basnç dayanmn artrr, kanama, segregasyon,
geçirimlilik ve hidratasyon ssn azaltr, ayrca buz çözücü tuzlar, sülfatlar
gibi çeșitli dș etkilere ve AAR’ na karș durabiliteyi arttrr. Ancak, inceliği
sebebiyle su isteğini arttrmas, plastik büzülme sebebiyle çatlamaya yakn
olmas gibi etkiler kullanm esnasnda gözönünde bulundurulmal ve gerekli
önlemler alnmaldr [29].

YFC’ nin bağlayc madde olarak betonda kullanm, istenilen özelliklere bağl
olarak toplam bağlayc maddenin %20’si ile %80’i arasnda değișebilmektedir.
Betonda kullanmn önemli faydalar; ișlenebilirliği arttrmas, priz süresini
geciktirmesi, hidratasyon ssn ve kanamay azaltmas, 7 günden sonraki
dayanm arttrmas, yoğun bir yap olușturarak geçirimsizliği arttrmas ve
sülfat etkisi ile ASR gibi durabilite problemlerine karș dayankl bir yap
olușturmasdr.
Farkl oranlarda YFC kullanlarak ASTM C 441 hazrlanan harç çubuklarnn
deney sonuçlar așağda Çizelge 1’ de verilmiștir [48].
Çizelge 1. YFC’ nin güne bağl boy değișimine etkisi [48]
4.4. Perlit Tozunun (PT’ nin) Kullanm
Çimento ve betonlarda doğal puzolanlarn ikame edilmesi betonun
ișlenebilirlik, geçirimsizlik, geç yașlardaki dayanm gibi özelliklerini
geliștirmekte ayn zamanda AAR ve sülfat etkisi gibi kimyasal etkilere karș
dayankllğn arttrmaktadr. %10, 20 ve 30 oranlarnda doğal puzolan
ikamesiyle elde edilen katkl portland çimentolarnn normal portland
çimentosuna benzer veya daha fazla basnç dayanm gösterdikleri ve ASR,
sülfat etkilerine karș çok daha dirençli olduklar rapor edilmiștir [49].
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Bektaș ve arkadașlarnn yaptklar çalșmada ham ve genleștirilmiș perlit
agregalarnn belli bir inceliğe getirilmesi ile olușturulan katk maddeleri ASTM
C 1260’ a göre harç çubuklar içerisinde çimento yerine ikame edilerek
kullanlmștr [50]. Șekil 4 ve Șekil 5’ den anlașldğ üzere genleștirilmiș PT’
nin kullanmnn ayn miktardaki ham PT’ ye göre ASR üzerinde daha etkili
olduğu görülmektedir.

Resim 3. Farkl ZT oran ikameli harç çubuklar [21]

5. Sonuçlar ve Öneriler
Yaplan araștrmalar değerlendirildiğinde endüstriyel atk olan SD, UK ve YFC
gibi yapay puzolanlar ile zeolit ve perlit gibi doğal puzolanlarn ASR’nin
önlenmesinde etkili olduğu anlașlmștr.
Șekil 4. Genleștirilmiș PT kullanmnn ASR boy değișimine etkisi [50]

Bu puzolan malzemelerin çimento içerisinde etkin kullanm üretimi pahal
olan çimentonun ekonomik açdan ucuzlamasn sağlayacak ve üretim için
gerekli enerjinin korunumu sağlayacaktr.
Türkiye’nin 1998 ylnda imzaya açlan Kyoto Protokolü’nü 2009 ylnda
imzalamas karar ile alnan atmosfere salnan zararl gazlarn azaltlmas ve
buna yönelik yaptrmlar buna uygun teknoloji ve yatrm maliyeti ile ülke
ekonomisine ek yükler getirdiği bilinmektedir.
Dünyada çimento sektörü CO2 salnmnn % 6’sndan sorumlu olduğu ve 1 ton
CEM I çimento üretimi için 0.97 ton CO2 salnm gerçekleștiği [53]
düșünüldüğünde puzolan kullanmnn bu salnm azaltabileceği söylenebilir.
Atk olan puzolanik malzemelerin çevre kirliliği yaratmayacak șekilde üretim
endüstrisinde bașka malzemelerin yerine kullanm çevre kirliliği ile doğal ve
yapay kaynaklarn korunumu açsndan olumlu etkide bulunacaktr.
Ayrca bu puzolanlarn kullanldğ malzemelerin durabilitesindeki artș ile
malzemelerin sürdürülebilirliklerine katk sağlayacaktr.
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ÖZET
Günümüzde mermere olan talebin artmas sonucu hem ülkemizde hem de
dünyada mermer ișletmelerinin de says artmștr. Bu üretim artșnn
sonucunda, tesislerde ișlenen mermerlerin atklar, tesislerin sahalarna
dökülmektedir. Bu atklar çevre kirliliği olușturmaktadr. Diğer yandan, beton
üretiminde çimento hamuruyla yüksek kenetlenme özelliğinden dolay agrega
olarak krmatașlar kullanlmaktadr.
Bu çalșmada, atk mermerlerin krlarak agrega boyutuna getirildikten sonra
beton üretiminde kullanlmas araștrlmștr. İri agrega olarak kireçtașndan elde
edilen krmatașlarla farkl su-bağlayc oranlarna sahip kontrol serileri
üretilmiștir. Daha sonra, krmataș yerine ayn tane dağlmna sahip mermer atğ
agregalar kullanlmștr. Çökme, taze beton birim hacim ağrlğ ve hava miktar
gibi taze beton deneyleri gerçekleștirilmiștir. Ayrca, sertleșmiș numunelerde, 15
x 15 x 15 cm boyutlu küp numunelerde 7 ve 28 günlük basnç dayanm, yarmadaçekme dayanm ve ultrases geçiș hz belirlenmiștir. Silindir numunelerde de
(Ø15 x 30 cm) gerilme-birim ksalma gibi deneyler gerçekleștirilerek betonlarn
mekanik özelikleri karșlaștrlmștr.
Elde edilen sonuçlara göre, krmatașlarla ayn kökene sahip olan atk
mermerlerin agrega olarak betonda kullanlmasyla, betonlarn dayanm
değerlerinde önemli bir değișim gözlenmemiștir. Bu nedenle, agrega ocaklarnda
krmataș elde etmek için gerekli enerjinin daha az miktaryla, yani mermer
atklarnn sadece krlmas ișlemiyle krma mermer agregalar elde edilecektir.
Böylece hem çevre kirliliği azaltlacak hem de enerji sarfiyat önlenerek beton ve
yap maliyeti düșürülecektir.
Anahtar Kelimeler: Atk mermer; agrega; beton; mekanik özelik.

ABSTRACT
Now days, number of marble factory was increased because of increase of the
marble demand in both in our country and in the world. As result of this
increase in the marble production, marble wastes produced in the factories
were disposed to empty fields. Environmental pollution was occurred by these
wastes. On the other hand, in the production of concrete, limestone is used as
aggregate due to its high adherence with cement paste.
In this study, use of marble wastes in the production of concrete was
investigated after crushed and sized them. Control series were produced with
crushed limestone aggregate in different water to binder ratios. Then, crushed
limestone was replaced with marble aggregate that in same size. Fresh
concrete experiments such as slump, unit weight and air content were carried
out. Furthermore, on the hardened specimens, compressive strength, splittingtensile strength and ultrasonic pulse velocity experiments were carried out on
15 x 15 x 15 cm sized and at 7 and 28 aged specimens. On the hardened
cylindrical specimens (Ø15 x 30 cm), stres-strain relationship was defined at 28
ages, and mechanical properties of both of concrete type were compared.
According to obtained results, by use of waste marble aggregates which have
same quarry based with limestone rock, important differences were not
observed on the strength properties. For this reason, crushed marble stone can
be obtained by use of lower energy than that of required for obtaining the
crushed limestone. Thus, both environmental pollution would be decreased and
cost of the concrete production would be reduced by prevent of waste energy.
Keywords: Waste marbe; aggregate; concrete; mechanical properties.
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1.

GİRİȘ

Gelișmekte olan ülkelerin doğal kaynaklarndan en etkili bir șekilde
faydalanabilmeleri için atk durumda ve ekonomik değeri olan maddeleri geri
kazanma ve tekrar kullanma yöntemlerini araștrmalar gerekmektedir.
Kullanlan malzemelerin veya atklarn hammaddeye dönüștürülmesi, malzeme
üretiminde endüstriyel ișlem saysn azaltmak suretiyle önemli derecede enerji
tasarrufu sağlar. Ülkemizde de ekonomik değeri olan birçok atk malzeme
bulunmaktadr. Bunlardan birisi de mermer atklardr.
Günümüzde mermere olan talebin artmas sonucu hem ülkemizde hem de
dünyada mermer ișletmelerinin de says artmștr. Bu üretim artșnn
sonucunda, tesislerde ișlenen mermer bloklarnn %60’a varan toz ve krnt
atklar, tesislerin atk sahalarna veya tesislerin yaknndan geçen akarsulara
dökülmektedir [1]. Bunun doğal bir sonucu olarak da, özellikle mermer ișletme
tesislerinin yoğunlaștğ bölgelerde, kamuoyu gözü önünde çevrecilik ve tabii
güzelliği bozmas sebebiyle olumsuz bir tepki olușturan mermer
atk
sahalarnn artmasna neden olmuștur [2].
Literatürde, mermer toz atklarnn kullanlmas üzerine birçok çalșma
yaplmșsa da, atk parça mermerlerin (paledyen) geri kazanm üzerine yaplan
çalșmalar oldukça kstldr [3-6]. Bu tip atklar genelde dolgu malzemesi veya
döșemelerde ve dekoratif amaçl duvar kaplama malzemesi olarak
kullanlmaktaysa da atk miktar oldukça fazladr.
Beton üretiminde sağladğ bir çok avantajdan dolay kireç taș kullanlmaktadr.
Kireç taș, ülkemizin neredeyse her yerinde bulunabilen bir malzemedir. Bu
malzemeden agrega elde etmek için, kireçtaș kayalar patlatma ile
parçalanmakta, krclar iler krldktan sonra farkl göz açklğndaki eleklerle
boyutlandrlmaktadrlar. Agregalarn elde edilmesi srasnda çevreye tahribat
verilmektedir. Mermer de kireç taș gibi büyük oranda kalsiyum karbonat
(CaCO3) içeren metamorfik bir kayaçtr. Ayn zamanda mermerde, az miktarda
silis, silika, feldspat, demiroksit, mika, fluorin ve organik maddeler
bulunabilmektedir. Mermerlerin fabrikalarda ișlenmeleri srasnda yaklașk %60
orannda atk çkmaktadr. Paledyen olarak bilinen parça mermerlerin krlarak
agrega haline getirildikten sonra beton içerisinde agrega olarak
değerlendirilebilirse, krmataș elde etmek için çevreye verilen tahribat azaltlmș
olacaktr. Diğer yandan mermer atklarnn değerlendirilmesiyle de çevresel
atklarn ekonomik olarak değerlendirilmesi sağlanacaktr.
Bu çalșmada, yukarda da bahsedildiği gibi atk mermer parçalarnn (paledyen)
agrega haline getirilerek krmataș yerine beton üretiminde kullanlabilirliği
araștrlmștr.

2. DENEYSEL ÇALIȘMALAR
2.1. Kullanlan Malzemeler
Çalșmalarda, agrega olarak en büyük tane çap 22 mm olan kireçtaș kökenli
krmataș ve atk mermer kullanlmștr. Mermer agregalar, Afyonkarahisar
mermer fabrikalarndan temin edilen atk mermer parçalarnn çeneli krclarda
krlp, elenmesinden sonra elde edilmiștir. Krmataș ve mermer agregalarna ait
baz özelikler Tablo 1’de sunulmuștur. Atk mermer agregasnn ayrca alkalireaktivitesi incelenmiș olup, alkali agrega reaksiyonu açsndan herhangi bir
sakncal durumu görülmemiștir [7]. İnce agrega olarak 0-4 m elek aralğnda

dere yatağndan alnmș doğal kum kullanlmș olup, kumun özgül ağrlğ ve su
emme değerleri srasyla, 2.62 g/cm3 ve %3.73’tür.
Tablo 1. Agregalara ait özelikler
Özelik

Krmataș

Mermer

Özgül ağrlk
Așnma kayb, %

2.72
23.2

2.77
34.9

Tane șekli (Yasslk)

11.51

24.5

Tablo 2. Portland çimentosu ve uçucu külün kimyasal bileșenleri
Kimyasal Özelikler, %
CaO
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
SO3
K2O
Na2O
A.K.

Çimento

Uçucu kül

64.43

0.67

20.23

46.51

4.14

25.47

3.57

4.88

2.13

5.94

2.54

1.7

0.80

1.35

0.13

0.36

43.66

2.78

Bağlayc malzeme olarak CEM I 42.5 R tipi Portland çimentosu ile Seyitömer
uçucu külü (F snf) kullanlmștr. Her iki malzemenin kimyasal özelikleri Tablo
2’de verilmiștir. Beton karșmlarnda ișlenebilirliği sağlamak amacyla yüksek
oranda su kesici ve akșkanlaștrc özeliğe sahip yeni nesil süperakșkanlaștrc
kimyasal katk kullanlmștr. Kimyasal katknn yoğunluğu 1.2 g/cm3 olup, kat
madde oran da %20’dir. Tüm serilerin karșmlarnda 20 ±2 oC scaklk
değerine sahip șehir șebeke suyu kullanlmștr.

2.2. Beton Karșmlar ve Yaplan Deneyler
Tüm serilerin
üretiminde çimento miktar 350 kg/m3 ve uçucu kül miktar da 100
Dolaysyla toplam bağlayc miktar
kg/m3 olarak sabit tutulmuștur.
(çimento+uçucu kül) 450 kg/m3’tür. Su-bağlayc oran (w-b) olarak da 0.31, 0.34,
0.37 ve 0.40 olmak üzere dört farkl oran seçilmiștir. Her su-bağlayc oran için
süperakșkanlaștrc oran farkl olup, su miktar arttkça katk miktar
azaltlmștr. Buna göre serilerde srasyla %2.4, %2.1, %1.8 ve %1.5 oranlarnda
süperakșkanlaștrc katk karșm suyuna ilave edilmiștir. Her su-bağlayc
orannda, hem krmatașla hem de mermer agregasyla olmak üzere farkl seriler
tasarlanmștr. Krmataș ve mermer agregasyla üretilen serilerde tane
dağlmlar sabit tutulmaya çalșlmș olup, iri agregann %60’; ince agregann da
%40’ kullanlarak sabit bir granülometri eğrisi elde edilmiștir. Her iki agrega için
kullanlan agrega tane dağlmlar Tablo 3’te verilmiștir.
Tablo 3. Beton üretiminde kullanlan agrega tane dağlm
Elek
aralğ,
0.25
0.5
1
2
4
8
16
22.5
mm
3
9
13
24
33
48
82
100
Agrega
Krmatașl serilerden sonra, krmataș agregalar yerine ayn tane dağlmna sahip
mermer agregalar kullanlarak bu agregalarn betonda kullanlabilirliği
araștrlmștr. Krmatașla üretilen seriler KT ile; mermer agregasyla üretilen
seriler de M harfiyle simgelenmiștir. Birim hacimdeki (1 m3 için) beton bileșen
miktarlar Tablo-4’te görülmektedir.

Tablo 4. Krmataș ve mermer agregalaryla üretilen serilerin birim hacimdeki bileșenleri
Seriler

KT

w-c
oran

Çimento

Kum

SP*

Su

UK*

Agrega

0.31

0.40

350

720

10.8

140

100

986

350

706

9.5

153

100

966

350
350

692
678

8.1
6.8

167
180

100
100

947
927

350

720

10.8

140

100

1109

0.34
0.37
0.40
0.31

M

Malzemeler, kg/m3

w-b
oran

0.34

0.44
0.48
0.51
0.40
0.44

350

706

9.5

153

100

1087

0.37

0.48

350

692

8.1

167

100

1065

0.40

0.51

350

678

6.8

180

100

1043

*SP: Süperakșkanlaștrc; UK: Uçucu kül.
Beton karșmlarn takiben taze birim ağrlk, hava miktar ve çökme deneyi gibi
taze beton deneyleri yaplmștr. Daha sonra sertleșmiș beton deneyleri için taze
beton, Ø15x30 cm silindirik ve 15x15x15 cm boyutlu küp kalplara yerleștirilmiștir.
Kalplardan
24 sa sonra çkarlan numuneler kirece doygun su içerisinde (20 ±2
o
C) deney gününe kadar kür edilmiștir. Basnç dayanm deneyleri 7 ve 28 günlük
küp numuneler üzerinde; yarmada-çekme dayanmlar 28 günlük küp
numunelerde; yük-deplasman verilerinin alnmas da 28 günlük silindirik
numunelerde gerçekleștirilmiștir. Tüm sertleșmiș betonlarda bu deneyler için
200 tonluk tam otomatik basnç presi kullanlmștr. Yarma ve yük-deplasman
verileri için ilave aparatlar kullanlmștr. Yük-deplasman verileri deplasman
çerçevesine taklan ve potansiyometrik cetvel olarak bilinen %0.2
hassasiyetindeki aparatla alndktan sonra (Șekil 1) gerilme-șekil değiștirme
eğrileri elde edilmiștir. Bu eğrilerden de “sekant modülü” yöntemine göre
elastisite modülü değerleri elde edilmiștir.

Șekil 1. Yük-deformasyon verilerinin alnmas
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Küp numuneler üzerinde basnç deneylerinden önce ayrca tahribatsz deney
yöntemlerinden olan ultrases geçiș süreleri ölçülerek, ölçüm yaplan
numunelerin boy değerlerinin ultrases geçiș süresi değerlerine oranlanmasyla
da ultrases geçiș süreleri elde edilmiștir.

3. DENEY SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME

Bununla birlikte daha yüksek su-bağlayc oranlarnda çökme değerleri 22 cm’yi
geçtiği için TS EN 206-1’de belirtildiği üzere bu betonlarda yaylma çaplar
ölçülmüș olup, her iki beton tipi için de yaklașk sonuçlar elde edilmiștir. Subağlayc oranlar 0.37 ve 0.40 olan KT serilerinde yaylma değerleri srasyla 55
ile 60 cm iken, bu değerler M serilerinde srasyla 58 cm ve 62 cm’dir. Beton
üretiminde atk mermer agregalarnn kullanlmas durumunda, taze betonun
birim hacim ağrlklarnn tüm su-bağlayc oranlarnda arttğ gözlenmiștir (Tablo
5). Bunun sebebi, mermer agregalarnn özgül ağrlklarnn krmataș
agregasndan daha büyük olmasndan dolaydr. Diğer yandan havametre ile
yaplan ölçümler sonucunda, her iki agrega tipiyle üretilen betonlardaki hava
içeriklerinde önemli bir değișim görülmemiștir. Her iki agrega tipiyle üretilen
betonlarn hava içerikleri, su-bağlayc orannn artmasyla birlikte betonun
ișlenebilirliğinin artarak kalba daha iyi yerleșmesinden dolay hava miktar da
azalmștr.

Atk mermerlerin betonda agrega olarak krmataș yerine kullanlabilirliğinin
araștrldğ bu çalșmada, 0.31 ile 0.34 su-bağlayc orannda üretilen KT ve M
serilerinde çökme değerlerinin 18-22 cm arasnda değiștiği görülmüștür. Subağlayc oran arttkça çökme değerleri de artmștr. KT serileri için çökme
değerleri 16.4 ile 21 cm iken, bu değerler M serisi için srasyla, 17.6 ve 22 cm’dir.
Tablo 5. Serilere ait baz deney sonuçlar
Taze Beton

Küp Basnç Dayanm, MPa

Seriler

w-b
oran

Birim ağrlk, kg/m3

Hava içeriği, %

7. gün

28. gün

KT-1

0.31

2320

2.1

50.5

60.4

KT-2

0.34

2339

2.1

47.4

55.4

KT-3

0.37

2309

1.7

41.7

54.8

KT-4

0.40

2307

1.5

40.7

50.5

M-1

0.31

2394

2.0

44.4

52.9

M-2

0.34

2377

1.85

38.0

47.7

M-3

0.37

2347

1.80

34.6

41.9

M-4

0.40

2327

1.55

32.9

37.0

Krmatașla ürtilen betonlarn 7 günlük basnç dayanm değerleri su-bağlayc
oranna bağl olarak 50 ile 40 MPa arasnda değișirken, 28 günlük basnç
dayanm değerleri de 60 ile 50 MPa arasnda değerler almștr (Tablo 5). Mermer
agregasnn krmataș yerine kullanlmas ile, betonlarn 7 günlük dayanm
değerleri 44 ile 33 MPa arasnda; 28 günlük dayanm değerleri de 53 ile 37 MPa
arasnda değișmiștir. Șekil 2’de KT ve M serilerinin 7 günlük basnç dayanm
sonuçlar rölatif olarak değerlendirilmiștir. Burada 0.31 su-bağlayc oranndaki KT
serilerinin dayanm değeri referans alnmștr. Su-bağlayc orannn 0.40 olmas
durumunda, KT serilerinin dayanm değerleri referans seriye göre %20 orannda
azalmștr. M serisinde ise ayn su-bağlayc oranndaki azalma %38 oranndadr.
Ancak M serilerinde en düșük su-bağlayc oranndaki azalma referans seriye
göre (KT-0.31) yaklașk olarak %12 oranndadr. Bu oranlar hem KT serileri için
hem de M serileri için 28 günlük dayanm değerleri için de neredeyse ayn
olduğu görülmektedir (Șekil 3). En düșük su-bağlayc orannda, M serilerinin 28
günlük basnç dayanm değerindeki KT serilerine göre azalma değeri %12’dir. Subağlayc orann artmasyla birlikte hem KT serilerinin hem de M serilerinin
basnç dayanm değerleri azalmștr. Ancak M serilerindeki azalma KT serilerinde
görülen azalmaya göre daha fazladr. En yüksek su-bağlayc oranndaki M
serilerinin dayanm değerindeki azalma, KT serilerine (w-b: 0.31) göre %40
oranndadr.

Șekil 3. Serilerin 28 günlük basnç dayanmlarnn karșlaștrlmas

Șekil 2. Serilerin 7 günlük basnç dayanmlarnn karșlaștrlmas
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Her iki beton tipinde de su-bağlayc orannn artmasyla agrega-çimento hamuru
ara-yüzeyindeki kenetlenmenin azalmas nedeniyle çekme dayanmlarnda
azalma görülmüștür (Șekil 4). Ancak, KT ve M serilerinin yarmada-çekme
dayanmlar arasndaki fark, basnç dayanmlarndaki farktan daha azdr. KT
serilerinin 28 günlük yarmada-çekme dayanmlar su-bağlayc oranna bağl
olarak 3.6 ile 2.6 MPa arasnda değișirken, M serilerinin yarmada-çekme
dayanmlar da 3.45 ile 2.2 MPa arasnda değerler almștr. Bununla birlikte, subağlayc orannn artmasyla birlikte KT ve M serilerinin çekme dayanmlar
arasndaki fark da artmștr. Bunun en önemli nedeni, M serilerinde kusurlu
agrega miktarnn KT serilerindekine göre fazla olmasndan dolay, M
serilerindeki çimento hamuru-agrega ara yüzeyindeki aderansn daha az
olmasndandr. Mermer agregalarnn așnma (parçalanma) direncinin krmatașa
göre daha düșük olmasndan dolay, çeneli krcda mermerlerin krlmas
srasnda yass tane miktarnn arttrdğ düșünülmektedir. Diğer yandan, iri
agregalarn dayanm da betonun basnç ve eğilme dayanmlar üzerinde önemli
derecede etkiye sahiptir. Mermer agregalar krmataș agregalarna göre daha
düșük dayanma sahiptir [11]. Bu nedenle MT serilerinin basnç ve eğilme
dayanmlar KT serilerine göre daha düșük değerdedir. Benzer sonuçlar, Wu v.d.
[11] tarafndan yaplan çalșmada da elde edilmiștir. Mermer agregasyla üretilen
yüksek dayanml betonlarn krmataș agregasyla üretilen betonlara göre daha
düșük basnç ve eğilme dayanmna sahip olduğunu yapmș olduklar
çalșmalarnda belirtmișlerdir.
Șekil 4. Serilerin 28 günlük yarmada-çekme dayanmlarnn karșlaștrlmas

(a)

(b)

(c)
(d)
Șekil 5. KT ve M Serilerinin gerilme-șekil değiștirme eğrileri (Su-bağlayc oranlar:
a) 0.31; b) 0.34; c) 0.37 ve d) 0.40 için)
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Șekil 5’de KT ve M serilerinin yük-deformasyon verilerinden elde edilen gerilmeșekil değiștirme eğrileri görülmektedir. KT serileri, her su-bağlayc orannda
oldukça rijit bir yapya sahiptirler. Ancak M serileri KT serilerine göre
karșlaștrldğnda daha sünektirler. Ayn gerilme değeri için KT ve M serilerinin
farkl șekil değiștirme değerlerine sahip olmaklar bunun açkça göstergesidir.
Sabit bit su-bağlayc oran için ayn gerilme değerinde M serileri KT serilerine
göre daha fazla șekil değiștirme oranna sahiptirler. Agregann köșeli (kübik) ve
yüzeyinin pürüzlü olmas, agrega-çimento hamuru ara yüzeyindeki mikro
çatlaklarn olușmas ve bu çatlaklarn büyüyerek betonun çözülme snrna
gelmesini geciktirmektedir [8-10]. Bu durum da betonu daha gevrek hale
getirmektedir. M serilerinde KT serilerine göre daha fazla yass agrega
bulunmasndan dolay M serilerinin KT serilerine göre ayn gerilme değerleri için
daha sünek bir yapya sahip olduğu açkça görülmektedir. Bu durum tüm subağlayc oran için ayndr.

Her iki agrega tipiyle üretilen betonlarda gerçekleștirilen ultrases geçiș hz
değerleri incelendiğinde (Șekil 7), KT serilerinde elde edilen ultrases geçiș hz subağlayc orannn artmasyla çok az miktarda azalmștr. Ayn durum M serileri
için de geçerli olmas yan sra M serilerindeki ultrases geçiș süresi KT serilerine
göre daha düșük miktardadr. Ancak bu fark yaklașk 0,2 km/sn civarndadr.
Ultrases geçiș hz değeri açsndan her iki agrega tipiyle üretilen beton da kaliteli
beton snfndadr [10]. Ultrases geçiș süresi, betonlardaki boșluk miktarnn bir
göstergesi olarak değerlendirilebilir. Dolaysyla tüm su-bağlayc oranndaki KT
ve M serilerinin ultrases geçiș süreleri açsndan kaliteli beton snfnda yer
almalar da göz önünde bulundurularak az miktarda boșluk içerdikleri
belirtilebilir.
Tüm deney sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, çevreye atk olarak
braklan mermer parçalarnn agrega haline getirilerek beton üretiminde
kullanlmas durumunda, üretilen betonlarda düșük su-bağlayc oran seçilmesi
ile krmataș agregalaryla üretilen betonlara göre mekanik özelikler açsndan
önemli derecede bir farkllk bulunmamaktadr. Bu nedenle, mermer atklarnn
agrega olarak betonda değerlendirilmesiyle yaplarn sürdürebilirliği ve mevcut
alanlarn daha verimli kullanlabilmesi için olușan çevre kirliliği ksmen de olsa
azaltlacaktr. Ayrca, agrega elde etmek için doğa tahribat da önlenmiș
olacaktr.

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bu çalșmada, agrega ocaklarndan elde edilerek betonda kullanlan krmatașn
yerine atk mermer agregalarnn krlarak betonda kullanlmas araștrlmștr.
Farkl su-bağlayc oranlarnda üretilen betonlarn basnç dayanmlar, mermer
atğ kullanlmas durumunda ve en düșük su-bağlayc orannda krmataș
agregas kullanlan betonlara göre %12 orannda daha düșük değerlerde elde
edilmiștir. Ancak genel itibariyle değerlendirildiğinde, mermer agregalarnn
krmataș agregalar yerine kullanlmas durumunda önemli bir dayanm kayb
görülmemiștir. Su-bağlayc oran düșük tutularak gerekli dayanm snf elde
edilebilir. Bu șekilde agrega maliyeti düșürülerek direkt olarak beton maliyeti ve
yap birim fiyat da düșürülerek ekonomik kazanç sağlanacaktr. Diğer yandan
çevresel ve endüstriyel atk malzemesi olan mermer atklarnn
değerlendirilmesiyle çevre kirliliği de azaltlmș olacaktr.
Șekil 6. Serlerin (KT ve M) elastisite modüllerinin karșlaștrlmas
KT ve M serilerine ait gerilme-șekil değiștirme eğrilerinden elde edilen statik
elastisite modülü değerleri Șekil 6’da karșlaștrlmștr. KT serilerinde M serilerine
göre oldukça yüksek elastisite modülü değerleri elde edilmiștir. Tüm su-bağlayc
oranlarnda, M serilerinin elastisite modülü değerleri, KT serilerinin değerlerine
göre neredeyse %60 orannda daha düșüktür. Gerilme-șekil değiștirme eğrileri
üzerinde etkili olan faktörler direkt olarak elastisite modülü üzerinde de etkilidir.
Beton içerisindeki agregann yüzey yapsndaki pürüzlülük ve agregann șekli
agrega-çimento hamuru ara yüzeyinde önemli rol oynamaktadr. Betondaki
kusurlu agrega miktarnn artmas, çimento hamuruyla agrega arasndaki
kenetlenmeyi azaltmakta ve sonuç olarak ayn gerilmeler altnda daha fazla șekil
değiștirme yeteneğine sahip olan betonlarn elastisite modülü değerleri de
azalmaktadr [9,12]. Diğer yandan, su-bağlayc orannn artmasyla birlikte hem
KT serilerinin hem de M serilerinin elastisite modüllerinde azalmalar olmuștur.
Bunun en önemli nedeni, kullanlan su miktarnn artmasyla, boșluk yapsndaki
gözenek miktar artan çimento hamuru ile agrega arasndaki aderansn sahip
olduğu kayma gerilmeleri daha kolay așlmakta ve malzeme daha fazla șekil
değiștirme yeteneğine sahip olmaktadr [13]. Diğer bir ifadeyle, malzemenin
elastisite modülü azalmaktadr [8]. KT serilerin elastisite modülündeki subağlayc oranna göre azalma, M serilerindeki azalmaya göre daha fazla
orandadr.

Șekil 7. Serilerin 28 günlük ultrases geçiș hzlarnn karșlaștrlmas
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Bu çalșmada, mermer agregasnn krmataș agregasyla yer değiștirilmesi
durumunda betonun mekanik özelikleri incelenmiș olup, ileriki çalșmalarda
durabilite özeliklerinin de incelenmesi önerilmektedir. Mermer agregasyla
üretilen betonlarn dayankllk özelikleri de ortaya konduktan sonra, mermerlerin
atk hale gelmesi, çevreye atk olarak terk edilmeden, beton üretiminde
kullanlmasyla yaplarn sürdürebilirliği açsndan bir avantaj haline
dönüștürülebilir.
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ÖZET
Sürdürülebilir yap malzemeleri, yașam döngüleri boyunca minimum düzeyde
enerji harcayan, hammaddelerinin elde edilmesi, ișlenmesi, kullanm, bakmonarm ve atk olușumlar srasnda çevreye ve insan sağlğna zarar
vermeyen malzemelerdir. Betonarme yaplarn güvenliğini ve servis ömrünü
etkileyen en önemli faktör beton içindeki çelik donatlarn korozyonu
olmaktadr. Korozyon, yap elemanlarnn servis ömürlerini etkileyen en
önemli etken olmaktadr. Korozyon, donatlarda ve betonda birbirini takip
eden kimyasal reaksiyonlar olarak ortaya çkmaktadr. Betonarmedeki
korozyon, ykc etkisini artrr ve yap sürdürülebilirliğini önemli ölçüde azaltr.
Borlama ișlemi, demir esasl malzemelere, demir dș malzemelere ve toz
metalürjisi ile üretilen malzemelere çok geniș bir alanda uygulanabilen bir
termo-kimyasal yüzey sertleștirme ișlemidir. Bor ile kaplanan betonarme
çeliği korozyona karș direnç gösterir ve yap sürdürülebilirliğini de sağlayarak
ekonomik açdan bir üstünlük teșkil eder.
Betonarmede kullanlan yap çeliklerinin mekanik özeliklerini belirlemek için
yaplan deneylerden biride çekme deneyidir. Çekme deneyi, malzemelerin
ekseni doğrultusunda çekmeye zorlandğ zaman göstermiș olduğu
davranșlar belirlemek için yaplr. Çekme deneyi malzemelerin mukavemeti
hakknda tasarm bilgilerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre
snflandrlmasn sağlamak amac ile geniș çapta kullanlr.
Çalșmada kullanlan betonarme çeliği kat borlama yöntemi kullanlarak
kaplanmștr. Bor kapl betonarme çeliği çeșitli kimyasal, klorür etkisine ve tuz
etkisine maruz braklmștr. Borla kapl betonarme çeliği ve normal donat
çeliği çekme deneylerine tabii tutulmuș, sonuçlar mukayese edilmiștir.
Anahtar Kelimeler: Korozyon, bor, donat, çekme dayanm

ABSTRACT
Sustainable building materials, during the life cycle minimum level of energy,
obtaining raw materials, processing, use, maintenance and waste in the
formation during the environment and human health materials are not
harmful. Safety and service life of reinforced concrete structures that affect
the most important factor is the corrosion of reinforcement steel in concrete.
Corrosion of structural elements is the most important factors affecting the
service life. Corrosion and consecutive reinforcement in concrete is emerging
as a chemical reaction. Corrosion in reinforced concrete increases the
destructive effects and structure significantly reduces sustainability.
Boron coating process, iron-based materials, non-ferrous materials and
produced using powder metallurgy materials can be applied in a wide area
thermo-chemical surface hardening is a process. Boron steel reinforced
concrete covered with corrosion resistance displays and sustainability by
providing structure constitutes an economic advantage.
Of steel used in reinforced concrete structures to determine the mechanical
features of the experiment is called a tension test. Tensile test, in line with
the axis of material have been forced to withdraw when we show is done to
determine the behavior. Tensile test, about the strength of materials design
information to determine and according to the characteristics of materials
used to make the classification.

Steel reinforced concrete used in the study coating method using solid boron
is covered. Coated boron steel reinforced concrete various chemical, chloride
effect and effects of salt has been exposed to. Coated boron steel reinforced
concrete and natural reinforcement steel been subject to the tension test,
results were compared.
Keywords: Corrosion, boron, reinforcement, tensile strength

1.GİRİȘ
Yaplarn sürdürülebilir olmas kullanlacak malzemelerin dayanml ve dș
etkenlerden korunmas ile mümkün klnr. Betonarme yaplarn tahrip
olmasnda en önemli etken korozyon etkisidir. Nedeni ve tipi ne olursa olsun,
betonarme elemanlarda meydana gelen korozyon, yapnn güvenliğini
tartșlmaz bir șekilde tehdit eden ve hatta sona erdiren bir durumdur.
Betonarme çeliği korozyona karș dayanml olursa yap uzun süre ișlevini
gerçekleștirir. Mühendislik alanlarnda en yaygn biçimde kullanlan metal
çeliktir. Mekanik özellikleri yönünden çok nitelikli olan bu malzemenin en
büyük kusuru korozyona dayankllğnn çok düșük olmasdr. Çelik, rutubetli
ve yeterince oksijen içeren ortamlarda derhal korozyona uğrar. Halk dilinde
paslanma olarak bilinen korozyon, elektrokimyasal etki sonucu malzemede
olușan kütle kaybdr. Betonarme elemanlarda korozyon, betonun ve/veya
beton içine gömülü çelik donatnn fiziko-kimyasal çevresel dș etkenler
sonucu niteliklerini kaybetmeleri olarak da tanmlanabilir. Karmașk bir olay
olmasndan dolay bütünüyle engellenmesi mümkün olmayan korozyon, ancak
alnacak önlemlerle en aza indirilebilir. Betonarme elemanlarn korozyonunda
betonun ve çeliğin korozyon süreçleri birbirlerinin etkisindedir ve her iki süreç
birleșerek yap elemanlarnn daha yoğun ye hzl bir biçimde ypranmasna
yol açar [1].
Korozyon, donatlarda ve betonda birbirini takip eden kimyasal reaksiyonlar
olarak ortaya çkmaktadr. Betonarmede donaty paslanmaya karș koruyan,
betonun pH=13 civarnda bulunan yüksek alkali düzeyidir. Bu yüksek alkali
seviyesi düșmeye bașladğ zaman beton artk içindeki donaty korozyona
karș koruyamaz hale gelir ve donatlar paslanmaya bașlar. Paslanan
donatnn hacmi genișler ve betonarmede donatlara paralel çatlaklara sebep
olur. Beton bir kere çatladktan sonra, tamamen atmosferik etkilere maruz
kalr ve yap eleman büyük bir hzla ömrünü doldurur. Özellikle depremlerden
sonra hasar gören yaplar durumu incelendiğinde, donatlarn korozyon
sebebiyle büyük kesit kayplarna uğradğ, hatta baz betonarme elemanlarda
donatlarn tamamen yok olup sadece izlerinin kaldğ görülmüștür [2].
Betonun geçirimli olmas, kimyasal, fiziksel veya mekanik etkiler ile çatlamas
ve parça atmas, su ve/veya agresif (kimyasal zararl) çözeltilerin donatya
daha kolay ulașmasna ve donat korozyonuna neden olur. Korozyona
uğrayan donat yüzeyindeki pas ürününde meydana gelen hacim artș, çekme
dayanm düșük, gevrek bir malzeme olan betonun çatlamasnn ve parça
atmasnn önemli nedenlerinden biridir. Atmosfer etkisinde kalan demir
yüzeyinde olușan demir oksit veya demir hidroksit tabakasnn bünyeden
ayrlmas, kütlede ihmal edilebilecek düzeyde ağrlk kaybna neden olur. Bu
kayplardan dolay olușan hacim artș %500’lere kadar ulașabilir. Bu olay
nedeni ile meydana gelen hasarlar hafif șekilde olmayabilir, yapnn göçmesi
șeklinde de ortaya çkabilir.
Borlama; termokimyasal bir yüzey sertleștirme ișlemidir. Borlama, bor
elementinin yüksek scaklkta metal yüzeyine yaylmas ile yüzeyde borür
tabakas elde etme ișlemidir. Borlama ișlemi kat, sv gaz, plazma ve iyon
implantasyonu gibi yöntemlerle yaplmaktadr. Borlamann birinci așamasnda
borlayc ortam ve nesnenin yüzeyindeki reaksiyon partnerleri arasnda
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reaksiyon olușur. Taneler yüzeyde çekirdek olușturmaktadr. Borlama suresi
ile çekirdek olușumu artar ve ince bir bor tabakas elde edilir. Bor, Fe2B ve
FeB yapsnda çeliğin yüzeyine yaylr. Borlama ișlemi srasnda, ilk borür
çekirdeği numunenin yüzeyinde olușmaktadr [3].

Șekil 1. Borlama srasnda borür tabakasnn olușum așamas [3].

Șekil 2. Çekme Gerilmesi [8]

Borlama maddesinin tane boyutu küçüldükçe temas yüzeyi artar. Temas
yüzeyinin artmas yaylm kolaylaștrr, dolaysyla borür tabakasnn kalnlğ
artar [4]. Borlama esnasnda uygulanan yöntem, kullanlan borlama maddesi,
borlanan malzemenin cinsi ve ișlem parametreleri olușan borür tabakasnn
șekline ve özelliklerine etki eden faktörlerdir. Borür tabakas ile metal
arasndaki geçiș bölgesinde de sertlik arts meydana gelmektedir. Bu, bor
elementinin metalde alașm elementi etkisi göstermesinden kaynaklanr.
Metal yüzeyinde borlama ișlemi ile olușturulan borür tabakasnn kalnlğn
etkileyen faktörler borlayc ortamn bileșimi ve konsantrasyonu, ișlem
scaklğ ve süresi, alt tabaka metal bileșimidir [5].

2.MATERYAL VE METOT

Borlama süresinin artmas ile tabaka kalnlğ artar. İșlem scaklğn snrlayan
erimedir. FeB denge diyagramnda otektik scaklğn 1149°C altnda olmas
gerekir. Uygulamada bu scaklğn üzerinde çklrsa malzeme üzerinde lokal
erimeler meydana gelerek malzeme yüzeyi bozulabilir. Scaklk artmas
tabaka kalnlğn artrmas yannda poroziteyi de artrmaktadr. Porozitenin
artmas ise tabakann gevrekleșmesine yol açmaktadr [5]. Tabaka kalnlğn
snrlayan bir diğer faktörde krlganlktr. Tabaka kalnlğ arttkça krlganlk
da artacağ için özellikle çift fazl tabakalarda kalnlğn fazla olmamas gerekir
[6]. Bor tabakasnn kalnlğ kutudaki NH4Cl miktarnn artmas ile artmaktadr
[7]. Borlama ișleminde, borun yüzeye yaynmas sonucu parçann en üst
yüzeyinde bileșik tabaka ad verilen borlu bölge, onun altnda difüzyon bölgesi
ve en iç ksmda ise çekirdek bölgesi yer alr [8].
Çelik, dökme demir, nikel alașmlar, titanyum alașmlar ve sinterlenmis
karbürlerin borlanmasn birçok araștrmac çalșmștr. Bu araștrmalar
sonucunda borlanms malzeme yüzeyinin çok yüksek sertliğe, yüksek bir
așnma direncine ve yüksek korozyon direncine sahip olduğu belirlenmiștir
[9]. Borlama; termokimyasal bir yüzey sertleștirme ișlemidir. Borlama, bor
elementinin yüksek scaklkta metal yüzeyine yaylmas ile yüzeyde borür
tabakas elde etme ișlemidir [5].

Bu çalșmada kat borlama tekniği kullanld. Kat borlama patentlerle korunan
yaklașk %5 B4C, %5 KBF4 ve %90 SiC içeren karșmlar ile yaplmaktadr. Bu
yöntemde toz karșm szdrmaz bir kutuya doldurulur ve içine numune
yerleștirilir. Kutu gerekli scaklğa kadar stlr. Bu scaklkta gerektiği kadar
tutulur ve soğutulur [6]. Borlama demir ve demir dș birçok alașm İle
sinterkarbür ve seramik malzemelere uygulanabilen termokimyasal bir yüzey
sertleștirme sl ișlemidir. Borlanacak malzemeler, özelliklerine göre 700–
1000 "C scaklk aralğnda, yaklașk 1–12 saat süre ile kat, macun (pasta), sv
veya gaz fazdaki bor verici ortamlarda bekletmek suretiyle yaplan bir
İșlemdir. Demir ve alașmlarnn borlanmasnda, malzeme yüzeyinde olușan
FeB ve Te2B veya M2B (değișik metal borürleri) fazlar ile bunlarn
karșmndan olușan tek veya çift fazl borür tabakalar meydana gelir.
Genellikle, bor tabakasnda testere diși șeklinde tek bir Fe2B faznn olușumu
istenir. Borür tabakasnn kalnlğ, kaplanan malzemenin kimyasal bileșiminin
yan sra İșlem scaklğ, süresi ve yöntemine bağldr [9].
Kontrol deneylerinden borla kaplanmș ve kaplanmamș 3 er adet S420
(nervürlü) �10 çapnda korozyon deneyi için hazrlanmștr. Donatlar,
hzlandrlmș korozyon deneyi için 4 ay Klorürün difüzyonunu araștrmak
üzere scaklğ 20oC± 3 0C olan suda, 1000 mg/L, Cl-konsantrasyonundaki
sodyum klorür çözeltileri içinde saklanmștr (Șekil 3). Havada ve çözeltilerde
saklanan donatlar kontrol deneylerinin yaplacağ gunden 24 saat önce
çözeltilerden çkarlarak laboratuvar ortamnda bekletilmiștir.

Bilindiği gibi malzeme seçiminde mekanik özellikler esas alnr. Malzemelerin
mekanik özellikleri de içyaplarna bağldr.
Malzemelerin içyaplar sl
ișlemle değiștirilerek mekanik özellikleri iyileștirebilir. Ancak farkl sl ișlemler
mekanik özellikler üzerinde farkl etkiler yapar. Malzemelere istenilen
özelliklerin kazandrlabilmesi için uygun sl ișlemlerin uygulanmas gerekir.
Malzemelerin mekanik davranșlarn incelemek ve yaplaryla özellikleri
arasndaki ilișkileri belirlemek için farkl mekanik deneyler yaplr. Ancak
yaplan mekanik deneyler içerisinde en yaygn olan çekme deneyidir. Bunun
nedeni de çekme deneyinden hem malzemelerin mekanik davranșlaryla ilgili
sonuçlar elde edilmesi hem de elde edilen sonuçlarn mühendislik
hesaplarnda doğrudan kullanlmasdr. Bu durum, çekme deneyinin tahribatl
malzeme muayenesi yöntemleri içerisinde en önemli yere sahip olduğunu
göstermektedir. Farkl sl ișlemlerin metal malzemelerin mekanik özelliklerine
etkilerini çekme deneyi yardmyla incelemek ve belirli uygulamalar için en
uygun sl ișlemin nasl belirleneceğini ortaya koymaktr. Bunun için boyutlar
standartlara uygun daire veya dikdörtgen kesitli deney parças; çekme
cihazna bağlanarak, eksenel ve değișken kuvvetler uygulanr [7].
Çelik donat hem basnç hem de çekme gerilmelerini tașr, ancak beton içinde
genelde betonarme elemann çekme dayanmna katks ile kullanlr.
Kullanlan çeliğin doğru haddelenmiș olmas, gevrek olmamas gerekir ki
çekme gerilmeleri altnda aniden kopmadan deformasyon yapabilsin [8].
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Șekil 3. Klor çözeltili deney düzeneği
Mühendislik malzemeleri rijit olmadğndan kuvvet altnda deforme olup, sekil
ve boyut değișiklikleri gösterirler. Malzeme özelliklerini anlamak üzere yaplan
mekanik testlerden en önemlisi “çekme deneyi”dir. Çekme deneyinin amac;
malzemelerin statik yük altndaki elastik ve plastik davranșlarn
belirlemektir. Bunun için boyutlar standartlara uygun daire veya dikdörtgen
kesitli deney parças; çekme cihazna bağlanarak, eksenel ve değișken
kuvvetler uygulanr.
Çekme deneyi için önce test edilecek malzemeden standartlara uygun bir
çekme numunesi hazrlanr. Çekme deneyi makinesinin çeneleri arasna
düzgün ve ortalayacak bir șekilde skștrlan bu numune iki ucundan özel
çekme test cihaznn çenelerine bağlanp, gittikçe artan bir yükle kopuncaya

kadar çekilir. Bu esnada uygulanan F yükü ile buna kars malzemenin
gösterdiği uzama (�L) ölçülür. Deney sonucu elde edilen yük (F) ve uzama
(�L) değerlerinden yararlanarak (F–�L) diyagram elde edilir. Bu diyagrama
çekme diyagram da denir.
(F–�L) diyagramndaki değerlerden yararlanlarak her nokta için hesaplanan
σ ve ε değerleri hesaplanr ve mühendislik açsndan büyük önem tașyan
gerilme uzama diyagram çizilir [10].

3. ARAȘTIRMA BULGULARI ve TARTIȘMA
3.1 Akm direnci deneyleri
Borlanmș ve normal donatlarmz Cl-konsantrasyonundaki sodyum klorür
çözeltisi içinde 120 gün beklettikten sonra donatlarn zamana karșlk
korozyon akm değerleri Tablo 1’de gösterilmiștir. Cl-konsantrasyonundaki
sodyum klorür çözeltisi içinde beklettikten sonra donatlarn zamana karșlk
korozyon akm değerlerinde borla kaplanmș ve normal donatlar arasnda
değerlerin değiștiği görülmüștür. Çözelti içerisinde bekletilen donatlardan
borla kapl olanlarn akm direnci değerlerinde değișim olmaz iken
kaplanmamș donatlarn akm değerlerinin arttğ gözlenmiștir.
Șekil 4. Konsantre içindeki donat görünüșleri

Tablo 1. Akm değerleri deney sonuçlar
Normal donat
Bor Kapl

İlk
0.050
0.050

1. Ay
0.058
0.051

2. Ay
0.065
0.052

3. Ay
0.072
0.053

4. Ay
0.081
0.053

3.2 Çekme Deney Sonuçlar
Üç adet 10 mm. çapnda nervürlü borlanmș ve normal donatlarmz Clkonsantrasyonundaki sodyum klorür çözeltisi içinde 120 gün beklettikten
sonra çekme deneyine tabii tutulmuș ve elde edilen ortalama çekme deney
değerleri Tablo 2’de gösterilmiștir. KÖ bașlangç deney değerlerini, KS
değerleri ise 120 gün Cl-konsantrasyonunda saklandktan sonra yaplan
çekme deney değerlerini göstermektedir.
Tablo 2. Çekme Deney Sonuçlar
Çelik Donat
10 (mm)
Akma Dayanm
(MPa)
Kopma Dayanm
(MPa)

Normal Donat

Bor Kapl Donat

KÖ

KS

KÖ

KS

464

435

465

452

658

633

660

652

Tablo 2’den görüldüğü gibi çözelti içerisinde bekletilen donatlardan borla
kapl olanlarn çekme deney sonuçlarnda çok az değișim gözlenirken
kaplanmamș donatlarn çekme dayanm değerlerinin azaldğ gözlenmiștir.

4. SONUÇLAR
Günümüz teknolojisinde kullanm olanağ bulan ve ileri teknolojide de bulacak
olan bor ve bor elementi ile üretilen borid tabakas, gösterdikleri sertlik ve
mekanik özellikleri ile gerek așnma dayanm gerekse korozyona karș
dirençli üst tabaka eldesi için araștrma ve incelemeye değer bir konudur.
Borür tabakasnn suya ve atmosfere kars korozyon direncinin düșük
olmasna karșlk, baz asitlere (HCl, H2SO4 ve H3PO4 vb.) ve sv metallere
(alüminyum, kursun, çinko vb.) kars korozyon direnci yüksektir.
Șekil 4’de ilk sütundaki resimler ilk aylarda çekilen resmi ikinci sütundaki
resimler ise deneyin tamamlandğ dördüncü ay sonundaki çekilen fotoğraf
görüntülerini göstermektedir. Fotoğraflardan da görüldüğü gibi borla
kaplanmamș normal durumdaki donat çeliği konsantrasyon içine çok fazla
pas rengi vererek zamanla donatda paslanma artarken borla kapl olan
donatlar çok az pas rengi vermekte ve donatlar paslanmamaktadr.

Șekil 5. Donatlarn deney sonundaki görünüșleri
Șekil 5’te de normal donatlarn çok fazla paslandğ, borla kapl donatlarn
hemen hemen hiç paslanmadğ görülmektedirler.
Çözelti içerisinde 4 ay bekletilen donatlardan borla kapl olanlarn akm
direnci değerlerinde %6 değișim olmuș iken kaplanmamș normal donatlarn
akm değerlerinin %30 arttğ gözlenmiștir.
Çözelti içerisinde bekletilen normal donat çekme deney sonuçlarnda akma
dayanm değerlerinde %6 orannda, kopma dayanm değerlerinde %4
orannda azaldğ görülmüștür. Borla kaplanmș donatlarn çekme deney
sonuçlarnda akma dayanm değerlerinde %1.5 orannda, kopma dayanm
değerlerinde %1.2 orannda azaldğ görülmüștür.
Yaplan çalșmada bor kapl donat çubuğun kimyasal etkilerden korozyona
karș direncini araștrmak için paslanma derecesini, akm direnci, akma
dayanm ve çekme dayanm değerleri incelenmiștir. Normal donatda
paslanma çok fazla iken, borla kapl donatlarn çok az paslandğ çekilen
fotoğraflarda görülmüștür. Akm direnci değerlerinde normal donatlarda 5
kat fazla akma ve kopma dayanmlar değerlerinin 4 kat fazla olduğu
deneylerden elde edilen değerlerden görülmüștür.
Betonarme yaplarn tahrip olmasnda en önemli etken olarak gösterilen
korozyon olay borla kapl donatlarda çok az gerçekleștiği, korozyona maruz
yaplarmzn korozyon direncini artrmak için donatlarn borla kaplanmasnn
etkili deneyler sonucunda olacağ görülmüștür. Donatlarn borla kaplanmas;
bor kaplama teknolojilerin gelișmesi ve kullanlmas sayesinde yaygnlașacak
ve maliyetleri kullanlabilir seviyelere inebilecektir.
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a

Özet
Endüstri devrimi ile birlikte nüfusun hzla arttğ șehirlerde, kentsel
planlamann sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak yaplmas , tasarmda
pek çok kriteri beraberinde getirmektedir. Ekolojik ulașm alternatifleri,
atk sularn değerlendirilmesi, yağmur sularnn yeniden kullanm için
toplanmas gibi ilkelere bir diğer örnek, çevre dostu yerel malzeme
kullanmdr. Günümüzde ekosistemin hzla bozulmasnda en büyük etken,
doğada var olmayan malzemelerin üretilmeye-kullanlmaya bașlanmas ve
bu esnada çevreye verilen zararlardr. Bu da göstermektedir ki, ekolojik
tasarm, malzemeden bağmsz düșünülmemelidir.
Ekolojik olarak incelendiğinde beton malzeme, yerel olarak bulunabilen,
uzun ömürlü, yeniden kullanlabilen, üretimi için çok yüksek enerji
gerektirmeyen bir malzemedir. Betonun içinde bulunan katk maddelerine
ekolojik alternatifler geliștirmek için araștrmalar yaplmakta ve doğaya
karș zararlar azaltlmaya çalșlmaktadr. Geçmiși Roma'ya dayanan beton
malzeme, günümüzde döșeme ve cephe kaplamalarnda, strüktürel
elemanlarda, çeșitli șehir mobilyalarnda kullanlmakta; farkl renk ve
dokularn sağladğ imkanlar doğrultusunda mekanlarn yaratlmasna katk
sağlamaktadr.
Kamusal alanlar, șehirde bulunan meydan, park, sokak gibi herkesin ortak
kullanmnda olan mekanlardr. Bu alanlarn kent içinde konum olarak
planlanmas kadar, yapmlarnda kullanlan malzemeler de kentin
sürdürülebilirliği , ayn zamanda insanlar üzerinde yarattğ etkiler
bakmndan büyük öneme sahiptir.
Bu bildiride, beton malzemenin çeșit ve bileșenleri, kullanm alanlar,
üretimi srasnda ortaya çkan zararl maddeler ve gerekli enerji miktar,
geri dönüșüm ve yeniden kullanlabilirlik özelliği, gelișen üretim
teknolojilerinin yarattğ imkanlar, malzemenin fiziksel ve psikolojik açdan
etkileri incelenmekte; kamusal alan projelerinde kullanm estetik ve
sürdürülebilirlik
bakmndan
çeșitli
örnekler
üzerinden
değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Beton, ekoloji, sürdürülebilir, malzeme, kamusal alan,
șehir mobilyalar.
Summary
As a result of industrial revolution, the increasing population of cities brings
forth the importance of city planning and another projects related to it.
Some of them are ecologic transportation, making use of sewage water,
storing of rain, water for repeated usage and of course using harmless
local materials. Today, the biggest factor in the rapidly soiled eco system,
is found in nature and harm given to the environment of that time. All
these show that ecological projects should not be considered seperately
from materials.
Ecologically examined and compared with others, concrete is a long living
material that can be found locally and can be used repeatedly. Researches
are made to find other ecological alternatives of concrete and also to
reduce the harm given to nature. Concrete has a long past till Rome in
history. It is still being used in floor and front coverings, structural
elements and in making various city furnitures. With its various colours
and textures it helps to create different structures.
Places such as squares, parks, gardens, streets and public places that are
used commonly by everyone. The localization planning of these spaces,
the materials used in building and maintaining, and also their effect on
people are all very important.
In this circular the concrete material will be examined in all respects such
as its kinds, components, places it is used, harmful elements that come out
while it is being produced, the enrgy needed for its production, the
possibility of its being used again or not, other possibilities resulting from

progressing production technology, its physical and psychological effects.
Researches will be made on several examples to find out how log it can be
used in public spaces.
Key Words: Concrete, ecology, sustainability, material, commercial space,
urban furniture.
1. Giriș
Endüstriyel üretimin doğușu, kent sanayinin hazr ișgücü yaratmasyla
çoğunluğun kentlere göç etmesi sonucu șehirlerde nüfusun artș ve hzl
kentleșme, kentsel planlama alannda yaplan çalșmalar arttrmș, bu
alann bir uzmanlk dal olarak gelișmesine sebep olmuștur. Planlama,
piyasa mekanizmasnn belirsizliğine karș yapc ve kurucu insan bilincinin
öne çkartlmasdr. Kent planlamas ise kentsel alanlarn mekânsal olușum
ve örgütlenmesinin nasl olacağn ve bu olușum ve örgütlenme sürecinde
izlenecek farkl müdahale biçimlerinin tasarlanmasn içermektedir [1]. Kent
planlamasnda “kamusal alan” ve “kamusal mekan” kavramlarnn önemi
büyüktür. Kamusal alanlar denince, toplumda herhangi bir ayrm
yaplmadan her bireyin kullanm düșünülerek yaplmș açk veya kapal her
yer, konut gibi özel baz mekanlarn dșnda kalan, meydanlar, sokaklar,
parklar, kafeler gibi insanlarn toplanabileceği, bir araya gelebileceği yerler
alglanmaktadr. Kamusal alanlar șehir içinde oldukça büyük yer kapladklar
için, bu alanlarda yaplacak planlamann, kullanlacak eleman ve
malzemelerin seçiminde dikkatli davranlmaldr.
Günümüzde giderek artan çevre kirliliği her tür tasarm, planlama ve
uygulamann sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak yaplmasn
gerektirmektedir. Yaplarn yașam döngüsünü olușturan așamalarda, çeșitli
nedenlerle tüketilen doğal kaynak ve enerji sonucu meydana gelen atklar,
ekosistem üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadr. Yașam döngüsünün her
bir așamasnda olușan çevresel etki, yapnn toplam çevresel etki seviyesini
belirlemektedir. Toplam çevresel etki büyük oranda yapda kullanlan yapm
yöntemlerine ve yap malzemelerine bağl olușmaktadr. Yaplarn çevreye
duyarl, ekolojik/sürdürülebilir özelliğe sahip olabilmesi için her așamada
ekolojik özellikler tașmas önemlidir [2].
Yap üretiminde çevresindeki doğaya, iklim koșullarna, topluma ve kültüre
uyum gösteren, tarihsel süreklilik sağlayan, üretiminde ve kullanmnda
minimum enerji tüketen, malzemeleri yerel olarak elde edip kullanm
sonrasnda geri dönüșebilen, ekonomik kaynaklar kullanan ve ekosistem
içinde bir döngüyü önerebilen tasarmlar ekolojik olarak
değerlendirilebilmekte; bu tip yaplar uzun vadede pek çok çevresel ve
ekonomik yarar sağlamaktadr. Özellikle sanayi devrimi ile birlikte doğada
var olmayan, dolaysyla kendiliğinden yok olmas uzun yllar gerektiren
malzemelerin üretilmeye-kullanlmaya
bașlanmas, çevreye verilen
zararlarn miktarn önemli ölçüde arttrmștr. Bununla birlikte, üretilen yeni
malzemeler doğal kaynaklarn hzla tükenmesine de sebep olmaktadr.
Örneğin beton üretimi için gereken agrega, taș ocaklarndan
çkarlmaktadr. Taș ise yenilenemez bir kaynaktr, nitekim İstanbul
çevresindeki agrega kaynaklar giderek azalmaktadr.
Bu bildiride, beton malzemenin çeșit ve bileșenleri, kullanm alanlar,
üretimi srasnda ortaya çkan zararl maddeler ve enerji tüketimi, geri
dönüșüm ve yeniden kullanlabilirlik olanaklar, gelișen üretim
teknolojilerinin yarattğ imkanlar araștrlacak, kamusal alan projelerinde
kullanm estetik ve sürdürülebilirlik bakmndan çeșitli örnekler üzerinden
incelenecektir.
2. Beton Malzeme ve Geri Dönüșüm
Beton, hazrlanma ve șekil verilebilme kolaylğ, mukavemet yüksekliği,
termal kütle ve s korumas, yapm süresi ksalğ gibi özelliklere sahiptir ve
yerel olarak bulunabilirlik, dayankllk, yeniden kullanlabilirlik özellikleri
dikkate alndğnda çevre etkisi diğerlerine kyasla daha düșük bir
malzemedir. Örneğin, dünya ölçeğinde en çok kullanlan tașyc yap
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malzemesi olan beton, yaygn olarak kullanlan bir diğer tașyc yap
malzemesi olan çelik ile kyaslandğnda; betonun daha ekonomik, daha az
enerji tüketen, daha açk bir deyișle çok daha çevre dostu bir malzeme
olduğu anlașlmaktadr [3].
Çizelge 1. Beton ve çeliğin dayanm, üretim maliyeti, enerji tüketimi, SO2
ve üretim emisyonlar [4,3]

Varlğ eski Msr ve Roma dönemlerine dayanan, 5000 yldan beri farkl
șekillerde kullanlmakta olduğu bilinen betonun kullanm tarih içinde
pekçok çeșitlilik göstermiștir. Örneğin, pekçok Roma dönemi yapsnda
volkanik kül kullanlmștr. Romallar at klnn da betonun sertleștiğinde
krlmasna karș dayanmn arttrdğn bulmuș hatta donmaya karș
dayankl olmas için karșma kan bile karștrmșlardr. Beton malzemesi en
büyük devrimini 1824 ylnda Joseph Aspdin tarafndan üretilen ve patenti
alnan Portland Çimentosunun kullanlmas ile yapmștr. Günümüzde, beton
dünyada en yaygn sekilde kullanlan yap malzemesidir. İstatistiklere göre
en az 2 milyar m3 kullanldğ tahmin edilen beton, sudan sonra kiși bașna
en çok kullanlan malzemedir [5].

 Kullanlan çimento miktarnn azaltlmas,
 Artlmș atk suyun karșm suyu olarak kullanlmas,
 Geri kazanlmș agrega kullanm olarak sralanabilir.
Bir imalat endüstrisinin endüstriyel ekoloji uygulamas, kendi atk ürünlerini
ve kendi üretim yöntemleriyle atklarn geri dönüștüremeyen bașka
endüstrilerin atk ürünlerini kullanlabilir hale getirmek ve yeniden
kullanmaktr. Depolanan endüstriyel atk ürünler geri dönüșümlü malzeme
olarak kullanldğnda, betonun daha ekonomik üretilmesi olanağ da
sağlanabilmektedir. Raporlara göre, her yl 1 milyar tonun üzerinde yapm
ve ykm atğ meydana getirilmektedir. Atklarn çoğunu taze beton
karșmlarnda iri agregann bir ksmnn yerine kullanarak geri dönüștüren
ve bu sayede doğal taș malzemeden tasarrufu mümkün klan ekonomik
teknolojiler mevcuttur. Kömür yaktl elektrik santrallerinden elde edilen
uçucu kül ve demir endüstrisinden elde edilen yüksek frn cürufu içeren
harmanlanmș portland çimentosu, endüstriyel ekolojinin iyi bir örneğidir;
çünkü birkaç endüstrinin çevresel etkisini azaltmak için uygun bir çözüm
sunmaktadr. İnșaat endüstrisi, ağrlkla % 15 ila 20 uçucu kül veya % 30 ila
40 yüksek frn cürufu gibi, çimentonun yerine geçen malzemeler içeren
beton karșmlarn kullanmaktadr [9,3].
Agrega geri kazanm için muhtemel kaynaklar; tuğla ve seramik atklar,
yknt betonu (yklan eski binalar, doğal afet ykntlar, yangn ykntlar),
bozuk beton üretimi, beton santrallerinden elde edilen kalite kontrol
numuneleri, prefabrikasyonda üretim artklar ve uygun olmayan ürünler
olabilir. Geri kazanlmș agregalar, standartlar yerine getirmek șart ile
beton imalatnda, yol inșaatlarnda zemin malzemesi olarak, toprak dolgu
malzemesi olarak ve sertleșmemiș zemin olușturmak için park sahalarnda,
yollar ve park alanlar kaplamalarnda kullanlabilir [10,3].
Bunlarn yannda geri-dönüșümü olan ve betonda kullanlabilecek bir diğer
malzeme camdr. New York'ta ylda 200 bin ton cam artğ toplanmakta ve
bunlardan kurtulmann maliyeti oldukça yüksek olmaktadr. Bu durumun
Türkiye için de geçerliliği olmasna rağmen hala yeterli sayda geridönüșüm tesisi bulunmamaktadr. Columbia Üniversitesi tarafndan yaplan
araștrmalar sonucu alkali-silika reaksiyonlar giderildiği takdirde krlmș
atk camlarn betonda agrega yerine kullanlabileceği görülmüștür [5].
Özellikle renkli camlarla görsel olarak estetik - tașyc özelliği olmayan
betonlar elde edilebilmektedir.

Beton malzeme, 'Hafif beton (%75’e varan oranda hava kabarcklar olan
harçtan yaplmș), grobeton, betonarme (tașyc), brüt beton, șap beton,
özel beton (renkli, dokulu, șeffaf, kendiliğinden yerleșen, çelik elyafl, su
geçirimsiz..vb)' gibi çeșitli șekillerde üretilebilmektedir. Son yllarda betonun
mukavemetini yükselterek suyun zararlarndan koruyan katk maddelerinin
kullanm yaygnlașmștr. Çeșitli güç ve dayanmlarda, yoğunlukta, kimyasal
ve sya dayankl betonlar üretilmektedir.
Çakl, kum gibi ‘agrega’ denilen maddelerin bir bağlayc madde (çimento)
ve su ile birleștirilmesinden meydana gelen betonu olușturan bileșenlerin
hammadde olarak doğadan elde edilișleri srasnda kullanlan yöntemlere
bağl olarak, bitki ve hayvan yașam alanlarnn yok olmas, topoğrafyada
değișiklik, erozyon, toz emisyonlar, gürültü ve görüntü kirliliği olușmas, su
tüketimi ve kirliliği gibi olumsuzluklar meydana gelmektedir [6]. 2 Taș
ocaklarnda uygun olmayan yöntemlerle yaplan üretimlerde 20m ’den
200m’ye kadar varabilen yükseklikte aynalar olușabilmekte ve doğal
yapnn bozulmas yannda ișgüvenliği açsndan da sakncal durumlar
ortaya çkabilmektedir [7]. Agregann kayaçlardan elde edilmesi durumunda
ise, krma ișlemi için fazla miktarda enerji tüketilmektedir. Agrega ve kum
akarsu yataklarndan elde edilirken akarsu tabannda snrlar değișmekte ve
yine yașam alanlar olumsuz etkilenmektedir. Ayrca bu malzemelerin
doğadaki miktarlar yoğun kullanm nedeniyle giderek azalmaktadr.
Çimentonun üretim sürecinin enerji yoğun olmas, betonun enerji etkinliğini
olumsuz yönde etkileyen en önemli faktördür. Yaplan bir çalșmaya göre,
beton üretimi için tüketilen toplam enerjinin %94’ü çimento üretiminden
kaynaklanmaktadr[8].
Bu gibi çeșitli nedenlerden dolay beton endüstrisi sürdürülebilir olarak
değerlendirilememektedir. Halbuki malzeme üreticilerinin yerine getirmesi
gereken önemli bir husus da sürdürülebilir bir çevre için gerekli șartlar
yerine getirebilmeleridir. Beton malzemesi için bu, daha az enerji ile beton
üretmek, daha uzun yllar dayanacak ürün üretmek ve geri-dönüșüm
döngüsüne yardmc olmaktr. Örneğin yüksek dayanml beton üretilmesi
ve daha uzun süre servis verebilmesinin sağlanmas mümkündür. Uzun
vadede dayankl yaplar yapmak çevrenin daha az değișmesine neden
olacaktr. Çevresel sorunlardan ötürü son zamanlarda geri dönüștürülmüș
malzemelerin beton içeriğinde kullanlmas da giderek yaygnlașmaktadr.
Danimarka’da yürütülen ‘‘yeșil beton’’ üretimi konusundaki çalșmalar,
minimal klinker içeriği, inorganik atklar ve ‘‘yeșil’’ tipte çimento ve
bağlayclar kategorilerinde, çevresel etkisi azaltlmș beton üretimini
hedeflemektedir [3]. Sürdürülebilir beton eldesi için yeniden kullanlabilirlik
ve geri dönüșüm ile çözüm yollar;
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Șekil 1.Renkli camlarn betonda agrega olarak kullanlmas
Dünyada yllk beton üretiminin yaklașk 5 milyar ton olduğu
düșünüldüğünde, beton endüstrisinin global ölçekte yaklașk 400 milyon
ton su kullandğ söylenebilir. Beton karșm suyu süper akșkanlaștrc
katk maddeleri ile çok snrl ölçüde așağ çekilebilmektedir. Büyük ölçüde
su kazanm için, șehirlerdeki artma sularnn mutlaka beton endüstrisine
geri kazandrlmas gerekmektedir. 21. yüzyln en değerli kaynağnn su
olacağ öngörülmektedir. Bu halde beton endüstrisinde, atk sularn geri
kazanm konusunda yaplan çalșmalarn ne denli önemli olduğu açktr [11].
3. Kamusal Alanlarda Malzeme Kullanm
Kamusal alanlar, kentin sokaklar, meydanlar ve parklar gibi dinamik bir
yapya sahip olan, iletișim için düğüm noktalar ve oyun, rahatlama gibi
rekreasyonel aktiviteler için ortak bir zemin olușturan alanlardr. Kamusal
alann sağladğ bu olanaklar insanlarn yașadklar mekândan tatmin
olmalarna, kendilerini tanmlama ve koruma adna ihtiyaç duyduklar belirli
insani gereksinimlere sahip olmalarna yardmc olacağ için șehirde
yașayan insanlarn yașam kaliesini yükseltecek, uzun vadede ilgisini
çekecek alanlar olmaldr. Kamusal alanlarn kent içinde konum olarak
planlanmas kadar, yapmlarnda kullanlan malzemelerin de insanlar
üzerinde yarattğ etki ve çevre ekolojisi üzerindeki önemi büyüktür.
Kamusal alanlar, kent içinde oldukça büyük miktarlarda alan kaplamakta
olduğundan, buralarda uygulanan çözümlerin ekolojik nitelikte olmas hem
çevresel, hem ekonomik açdan yarar sağlayacaktr. Kamusal alanlarda
kullanlan malzemeler ekolojik olarak değerlendirildiğinde, ahșap ve beton
ön plana çkmaktadr. Ahșap yenilenebilir, doğaya zarar vermeyen bir
kaynaktr. Betonu ise, 2. bölümde anlatldğ gibi içine koyulan katk
maddeleri ve geri dönüșüm ile daha ekolojik klmak mümkün olmaktadr.

3.1. Kamusal Alanlarda Betonun Kullanm
Çok çeșitli șekil, renk ve yüzey dokular ve kaplama seçenekleri
uygulanabilen beton malzeme, yaplarda strüktürel yap elemanlarnda
olduğu gibi, cephe - döșeme kaplamas, șehir mobilyas ve benzeri
elemanlarn üretimi için de kullanlabilen estetik ve çok yönlü bir bileșendir.

ve duygulara hitab eden, ziyaretçilerin alglarn harekete geçiren bir alan
yaratmak amaçlanmștr[12].
Halka açk bir salon konseptinden yola çklarak tasarlanan proje
elemanlarnda geleneksel șemalara uymayan, zamansz ve yeni bir anlatm
dili yaratlmștr. Tel Aviv bölgesinin karakteristiği olan kum tepeciklerinden2
esinlenilerek tasarlanan akc, inișli çkșl, kvrml yüzeyler için 14.000m
'lik ahșap zemin inșa edilirken, bu yüzeye eșlik edecek 'cam elyaf takviyeli
güçlendirilmiș beton' (GRC) malzemeden yaplmș organik, soyut formlarda
oturma ve dinlenme elemanlar üretilmiștir. 'Boolboos' ad verilen bu büyük
boyutlu beton tașlarda betonun plastisite özelliğinden yararlanlarak,
oturma, yatma, kayma hatta trmanma gibi eylemlere cevap veren
oyuncaks banklar yaratlmștr. Beton malzeme, renk ve formda tandğ
esneklik, dș hava koșullarna karș dayanm ve estetik özellikleriyle her tür
șehir mobilyasnda rahatlkla kullanlabilmektedir.

Șekil 2. Beton ile farkl renk ve șekillerde șehir mobilyalar
üretilebilmektedir [Ș2].
Özellikle son yllarda beton teknolojisindeki gelișmeler betonun yeni estetik
özelliklere sahip olabileceğini göstermiștir. Beton kolay șekil alma
(plasticity) özelliği ile istenilen șekilde üretilebilmektedir. Kendiliğinden
yerleșen betonlar pürüzsüz yüzey özelliği sağlamakta, sva bile
gerektirmemektedir. Bunun yannda betona istenilen renk verilebilmektedir.
Uzun vadeli boya ve ișçilik giderleri düșünüldüğünde renkli beton
uygulamalar ekonomik olmaktadr. Ayrca bask betonla istenilen șekilde,
baskda, desende ve büyüklükte yer ve duvar kaplamalar yaplabilmektedir
[5]. Șekil 3'te betonun değișik șekillerde kullanmna ilișkin örnek bir șema
bulunmaktadr.
Betonda,
1. Beyaz çimento ve renk pigmentleri kullanlabilir.
2. Renkli camlar agrega yerine kullanlabilir.
3. Betondan yaplmș yüksek dayanml plakalar, yer ve duvar kaplamalar
kullanlabilir.
4. Betona istenilen șekilde bask yaplabilir.
5. Asit kullanlarak betonda estetik çalșmalar yaplabilir.
6. Polyfiberlerin șk tașma özeliği kullanlarak transparan beton elde
edilebilir.

Șekil 4. Tel Aviv Liman Alan, İsrail [Ș4].
İskandinavya, Amerika gibi ülkelerde, kent parklarnda son yllarda görülen
farkl bir yaklașm, insan yapm çevre ve doğal elemanlar arasnda kurulan
denge yolu ile yaratlan duyarllğa dayanmaktadr [13]. Doğa ile ilișki kuran,
deneyimlenen, önceden orada var olan mekan ile iletișim kuran, klasik veya
barok bir stil ya da herhangi bir kimlik dikte etmeyen, kișilerin özgürce
kendilerini ve mekan deneyimleyebildiği, hayalgücünü harekete geçiren
peyzajlar, ağaçlar, çimenler, ahșap, irili-ufakl tașlar, deniz kabuklar, dökme
demir, çelik strüktürler, telden ağlar, neon cam tüpler, beton ya da kaba
asfalt, bu projelerde yer alan heykelsi peyzaj elemanlarn yaratmak için
kullanlan malzemelerden bazlardr. Bunlar, barok bir bahçede yer alan
süslü budanmș ağaçlar, çitler, bezeme elemanlar, heykeller, çeșmeler,
pavyonlar, yapay mağaralar gibi birbirine benzeyen elemanlar değildir.
Günümüz yaklașmlarnda artk tek defaya özgü formlarn estetiği, doğal
büyüme, iklimsel olaylar, rüzgar, yağmur, güneș, bulutlar, karlar, buzlar da
tasarmn birer parças olmakta ve malzemeyi, üzerinde her mevsim
devaml değișerek yașayan kent peyzajlarna dönüștürmektedir.
İsveç, Malmø'de eski bir liman alanna yaplan Anchor Park, beton üzerine
yaplmș rölyeflere yağmur suyunun dolduğu , peyzajn yağș miktar ve
hava koșullarna bağl olarak değișiklik gösterdiği bir projedir. 1km. boyunca
uzanan beton bir ky șeridinde yerel granit kaya bloklar ve konik kütükler
beton zemin üzerine oturma elemanlar olarak yerleștirilmiștir[12]. Beton
zeminde yer yer braklan alçak rölyeflere yağmur suyu dolduğunda,
değișen kent peyzajlar olușmaktadr (Șekil 5) Beton ky șeridinin formu ise
tek defaya özgüdür (Șekil 6).

Șekil 3. Betonun değișik șekillerde kullanm [Ș3].
Betonun kent planlamasnda estetik olarak değișik șekillerde kullanmna
ilișkin örnekler mevcuttur. Örneğin, İsrail'de bulunan 'Tel Aviv Liman Alan'
projesi, zamannda șehrin unutulmuș bir bölgesi olan alann, canlandrlp
șehre kazandrlmas hedeflemektedir(Șekil 4). Açlan bir yarșma ile,
varolan binalar yeniden kullanarak ,halka açk hale getirerek, deniz kys
ve șehrin dokusunun bütünleștiği orjinal bir proje geliștirilmiștir. Hareketli

Șekil 5. Rölyefler

Șekil 6. Ky șeridi [Ș6].

3.2. Kamusal Alanlarda Betonun Ekolojik Kullanm
Kentsel tasarmda ekolojik dengenin sağlanabilmesi için sürdürülebilirlik
çok önemlidir. AB Kentsel çevre stratejisinin ana temalar: Sürdürülebilir
kentsel yönetim, sürdürülebilir ulașm, sürdürülebilir tasarm ve inșaat
olarak belirlenmiștir[14]. Farkl uygulama, yöntem ve katk maddelerinin
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yardmyla ekolojik tasarm, uygulama ve kullanmda çok çeșitli olanaklar
sağlamas nedeniyle beton malzeme, kentsel tasarmda yaygn olarak
kullanlmakta ve sürdürülebilirliğe katk sağlamaktadr.
a) Akll Yap Malzemeleri
Örneğin Avrupa’da geliștirilen yüksek teknolojiye sahip “Akll Yap
Malzemeleri' nin” havadaki nitrojen oksitleri temizlediği bilinmektedir.
İsveç’in önemli inșaat firmalar, tünellerde araç egsozlarn zararsz hale
getirecek beton duvarlar ve șehir içinde havay temizleyen beton yollar
yapmak için büyük araștrma ve yatrmlar yapmaktadr[5]. Stokholm
kökenli bir firma ise beyaz boya ve diș macununda kullanlan titanyum
dioksitle kaplanms katalitik çimentolu beton ürünleri gelistirmek için
yaklask 1 milyon Avro’luk Ar-Ge yapmștr. Bu malzeme ultroviyole
șnlarna kars yüksek reaksiyona sahiptir. Titanyum dioksit tabakasna
çarpan UV(ultra violet) șnlar nitrojen oksit içeren kirletici ve zararl
molekülleri yok edecek katalitik bir reaksiyonu tetiklemektedir. Nitrojen
oksit, fosil yaktlardan yaylan ve uçucu organik maddelerle birleștiginde
kirli hava olușturan bir maddedir. Katalitik reaksiyon yüzeye bakteri ve
kirin kalc olarak yapșmasn engeller. Su ve yağmur sonucu tüm zararl
maddeler yüzeyden atlms olur. Nanoteknolojideki gelismeler sonucu artk
yap malzemeleri moleküler seviyeden bașlanarak düșünülmekte ve
geliștirilmektedir.

Șekil 9. Beton Kumaș [Ș9].
b) Çevre Planlama ve Yeșil Alanlar

2003 ylnda Milano’da bir firma 7.000 m2 beton yol yüzeyini fotokatalitik
çimento ile kaplamștr. Değerlendirmeler sonucu nitrojen oksit seviyesinin
yaklașk %60 orannda azaldğ görülmüștür. Fransa’da yaplan buna benzer
bir araștrmada normal çimento kullanlan duvar svasnda %80 olan
nitrojen oksit seviyesinin, fotokatalitik çimento kullanldğnda %20’ye indiği
görülmüștür [5].

Yaplan araștrmalar binalarn, yollarn, kaldrmlarn çoğaldğ, ekili alanlarn
ve doğal bitki örtüsünün azaldğ kentsel alanlarda havann krsal alanlara
göre daha fazla sndğn göstermiștir. Bunun nedeni ksmen çat
yüzeylerinin, yollarn ve kaldrmlarn koyu renkli olmasdr. Hava ssndaki
yükselme binalardaki stma-soğutma-havalandrma sistemlerinin yaklașk
%20 orannda daha fazla çalșmasna, dolaysyla enerji giderlerinin
artmasna neden olmaktadr. Isnn yükselmesi ayn zamanda kentsel
alanlarda sis olușumunu da hzlandrmaktadr[16]. 'Is Adas Etkisi', deniz
kenarlarna yüksek yaplarn yaplmas sonucu denizden gelen rüzgarlarn,
iç ksmlara girememesi ile de gelișen bir sorundur. Gelecekte șehir ve
çevre planlamasnda en önemli unsurlardan biri, kușkusuz s adalarnn
gelișimini engellemek olacaktr. Bu, yeșil alanlarn arttrlmas, bina
yüksekliklerini farkl seviyelerde tutarak daha engebeli bir yüzey elde
edilmesi, mevcut rüzgarlarn sokak ve bina aralarnda dolașabilmesi, bina
ve çevredeki yaplarn düșük scaklk tutucu ve iletici, beyazlk oran fazla
yaplar olmas yoluyla sağlanabilmektedir. Betonun doğal rengi bu stma
etkisini azaltmaktadr. Açk renkli beton yüzeyler güneș șğn daha fazla
yanstmaktadr. Beyaz çimento ve agrega kullanarak açk renk beton elde
etmek mümkündür.

Değinilmesi gereken bir diğer husus maliyettir. Fotokatalitik çimento ile
yaplan beton ürünleri yaklask %30-40 daha pahaldr ve her bütçeye hitap
etmediği açktr. Ancak uzun dönemde getirisine bakldğnda “kendiliginden
temizlenen” maddeler daha cazip görünmektedir.

Mimar Ersen Gürsel'in çevre düzenlemesini yaptğ 'İzmir Konak
Meydan'nda betonun s depolama özelliği dikkate alnmș, yürüme
yollarnda açk renkli beton kaplamalar kullanlmș, böylece s adas etkisi
azaltlmștr (Șekil 10).

Șekil 7. Titanyum dioksit beton yüzeyinde ya da betonun bileșiminde
kullanlmaktadr [Ș7].

2009 ylnda yaplmș bir yarșma sonucunda 'Beton Kumaș' (Concrete
Cloth) adl ürün, getirdiği teknolojik yenilik sonucu birinci seçilmiștir (Șekil
8,9). Beton emdirilmiș esnek kumaș teknolojisine sahip ürün, su ile
etkileșime geçtiğinde kolay ve hzl șekillendirilebilmekte, bu yolla güvenli
ve dayankl yaplar olușturulabilmektedir. Beton kumaș ile özellikle çabuk
kurulum gerektiren afet durumlarnda kolay yerleștirilebilir sğnak ve erzak
ambarlar yaplabilmektedir[15].

Șekil 10. İzmir Konak Meydan

Șekil 8. Beton kumaș ile yaplmș bir sğnak [Ș8].
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'Is Adas Etkisi' ni önlemenin bir diğer yolu, kent planlamasnda yeșil
alanlar arttrmaktr. Ağaçlar, çallar, asmalar, havadaki gürültü, tozu
azaltmakta, atmosferdeki partiküllerin filtre edilmesine yardmc olarak
havay temizlemekte ve karbondioksit orann azalmaktadr. Yeșil alanlar
ayrca yağmur suyunun drene edilmesine yardmc olmaktadr. Beton zemin
örtüsü gerektiren yerlerde beton malzemeden üretilen modüler 'Çim Taș'
kalplar ile yaplan uygulamalar, modüllerin boșluklu yaps sayesinde
zeminin nefes almasn ve yeryüzüne düșen suyun emilimini sağlamaktadr
(Șekil 11).

betonun, park alanlar, yollar, kaldrmlar, teraslar gibi üstü açk mekan ve
kamusal alanlarda kullanlmas mümkündür [17].

Șekil 11. Çim tașlar ile yaplmș bir uygulama [Ș11].
c) Malzemenin Ekolojik Kullanm
Modüler beton kalplar ile yaplan bir uygulama 2004 ylnda Barselona
Auditoria Park'ta (Parc dels Auditoris) gerçekleștirilmiștir. Projede,
kullanlan toprak renginde mozaik beton disklerle heykelsi peyzajlar, akcmozaikimsi șeritler olușturulmuș, bisiklet ve kaykay yapanlar için de uygun
bir park alan yaratlmștr (Șekil 12).
Șekil 14. Gözenekli Betondan kaldrm taș [Ș14].
4. Sonuç ve Öneriler
Dünyamzn son yüz ylda içinde bulunduğu kontrolsüz endüstriyelleșme
sonucu kaynaklar tükenme noktasna gelen ekosistem için tasarmclar,
mimarlar, yerel yönetimler ve halk bilinçli davranarak bu süreci tersine
çevirmek için elinden geleni yapmaldr. Doğal kaynaklar verimli
kullanlarak, atklar azaltlarak, kaynaklarn tekrar kullanm sağlanarak
gelecek nesillerin ihtiyaçlarna cevap verilmesi ve çevrenin sürekli șekilde
korunmas sağlanmș olacaktr.
Șekil 12. Auditoria Park
Yeniden kullanm, Yașam Döngüsü Değerlendirmesi programnda geleceğin
malzemeleri için teșvik edilen bir yaklașmdr. Bunun bir örneği olarak
'Urban Outfitter's Genel Merkezi' (Urban Outfitter's Headquarters,
Pennsylvania, USA), varolan malzemelerin kazlp çkarldktan sonra
yeniden kullanlarak değerlendirildiği bir örnek olarak gösterilebilir[12].
Burada, asfalt döșeme dikkatli bir șekilde kazlarak, parçalara ayrlmștr.
Çkan malzemeden 760 kamyon kadar atlmayarak yeniden kullanma
ayrlmștr (Șekil 11). Tasviye edilmiș beton parçalar puzzle gibi yan yana
koyularak düzensiz olarak dizilmiș, aralar toprak ile doldurulmuștur.
Zeminde yer yer yağmur sularnn girmesi için boșluklar braklmș, önceden
600m2 lik alan kaplayan beton malzeme yeni kullanmnda
80 kat daha gözenekli bir hale gelerek 47.000m2'' lik alana yaylmștr.

Doğal kaynaklarn bașlca kullancs olan beton endüstrisi, daha
‘‘sürdürülebilir’’ bir kalknmay gerçekleștirmek için önemli bir potansiyele
sahiptir. CO2 emisyonlarnn %8’inin beton üretiminden kaynaklandğ
düșünüldüğünde, betonun çok dikkatli bir șekilde kullanm önem
kazanmaktadr.
Diğer sektörlerin atklar olan uçucu küller, ince öğütülmüș yüksek frn
cürufu, silika fümenin betonda büyük miktarlarda kullanlmas, hem ekolojik
olarak emisyonlarn azalmas bakmndan çimento miktarn azaltacak, daha
değișik anlatm ile, sera gazlar emisyonlarn global ölçekte azaltma
imkann sağlayacak; hem de betonun iç mikro yapsna dayankllk
açsndan çok büyük kazanmlar getirecektir. Bu mineral katklarn
kullanlmas ile daha ekonomik çözümler üretilmiș ve yapnn topyekûn
maliyeti azaltlmș olacaktr.
Geri kazanml agregalar da, 21. yüzyldaki bu gelișime yardmc olacak diğer
bir unsur olarak dikkat çekmektedir[3]. Agrega geri kazanm için muhtemel
kaynaklar; tuğla ve seramik atklar, yknt betonu (yklan eski binalar,
doğal afet ykntlar, yangn ykntlar), bozuk beton üretimi, beton
santrallerinden elde edilen kalite kontrol numuneleri, prefabrikasyonda
üretim artklar ve uygun olmayan ürünler olabilir. Büyük ölçüde su
kazanm için, șehirlerdeki artma sularnn mutlaka beton endüstrisine geri
kazandrlmas gerekmektedir.
Geri dönüștürülen veya yeniden kullanlan beton malzemenin, kent
planlamasnda uygulanabileceği çok miktarda alan bulunmaktadr. Buna
örnek olarak beton imalatnda kullanm, yol inșaatlarnda zemin malzemesi
olarak, toprak dolgu malzemesi olarak ve sertleșmemiș zemin olușturmak
için park sahalarnda kullanm olarak örneklendirilebilir. Beton malzeme,
renk ve formda tandğ esneklik, dș hava koșullarna karș dayanm ve
estetik özellikleriyle her tür șehir mobilyasnda da rahatlkla
kullanlabilmektedir. Bu anlamda beton malzeme, gelecekte büyüme
potansiyeli oldukça yüksek olan bir alandr. Betonda yeniden kullanm ve
geri dönüșüm olanaklarnn araștrlarak geliștirilmesi gerekmektedir.

Șekil 13. Urban Outfitter's Genel Merkezi, USA
Kentsel yaplașma ve yaylmann bir sonucu olarak, yağmur sularnn beton
alanlar nedeniyle yeryüzünde tutulamamas, ekolojik bir sorun olarak
karșmza çkmakta ve yeralt sularnn azalmasna yol açarak doğann
dengesinin bozulmas ile sonuçlanmaktadr.
Geçirgen beton malzeme, gözenekli yüzeyi sayesinde yağmur suyunu
bünyesinden geçirerek yeraltna iletilmesini sağlamaktadr.Geçirgen

Bu bildiride, beton malzemenin çeșit ve bileșenleri, kullanm alanlar,
üretimi srasnda ortaya çkan zararl maddeler ve enerji tüketimi, geri
dönüșüm ve yeniden kullanlabilirlik olanaklar, gelișen üretim
teknolojilerinin yarattğ imkanlar araștrlmș, kamusal alan projelerinde
kullanm estetik ve sürdürülebilirlik bakmndan çeșitli örnekler üzerinden
incelenmiștir.

49

5. Referanslar

[Ș7].http://www.todaysconcretetechnology.com/wpcontent/uploads/2009/12/pho.jpg

[1].

Ersoy M., 'Kentsel Planlama Kuramlar', İmge Kitabevi Yaynlar, 2007.

[2].

Coșgun N.,ESİN T.,'Betonarme Prefabrike Yapm Yöntemlerinin Çevresel
Açdan Analizi', Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlk Fakültesi,
Mimarlk Bölümü, 2004.

[3].

Aroğlu N., Hatipoğlu D., Aroğlu Salmona M., Aroğlu E. 'Sürdürülebilirlik
Kavram Anlayșnda Beton Endüstrisinin İrdelenmesi'. 11. Beton
Prefabrikasyon Sempozyumu, İzmir, 2004.

[4].

Penttala V., ‘Concrete and Sustainable Development’, ACI Materials
Journal V.94 No.5, American Concrete Institute. September-October 1997.

[5].

Akakn T., Engin Y., 'Yeni Yüzylda Beton', Türkiye Hazr Beton Birliği
(THBB) http://www.thbb.org/Utility.aspx?o=file&id=64 (26.02.2010).

[6].

Willis A.M., 'Concrete and not so Concrete Impacts' Information Ecology
EcoDesign Foundation, 1998.

[7].

Devlet Planlama Teșkilat, Sekizinci Beș Yllk Kalknma Plan,
Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2615-ÖİK: 626, Ankara, 2001.

[8].

BuildingGreen, 'Cement and Concrete: Environmental Considerations'
EBN Volume 2, No:2, 1993.
www.buildinggreen.com (26.02.2010).

[9].

Mehta, P. K., ‘High Performance, High Volume Fly Ash Concrete for
Sustainable Development’, Proceedings of the International Workshop on
Sustainable Development and Concrete Technology, Beijing,China, 21-24
May 2004.

[10].

Aroğlu, E., Köylüoğlu, Ö.S., Aroğlu, N., ‘Dünyadaki
Geri Kazanlmș Agrega Üretim Politikalarnn
Gözden Geçirilmesi ve Ülkemiz Açsndan İrdelenmesi’,1.Ulusal Krmataș
Sempozyumu, İstanbul, 1996.

[11].

Nehdi, M., ‘Sürdürülebilir Gelișme İçin Çok Bileșenli
Çimentolar’, Çimento ve Beton Dünyas, Say 47, 2004.

[12].
[13].

Topos 67: Materials and Details.
Conan M., Oaks D., 'An Urban Awakening to the
Sense of Life', Washington DC Monday, October 24, 2005.

[14].http://www.cowiprojects.com/4CountryEnvironmentalProject/turkey/1stRegio
nalWorkshop/EU-UrbanEnvironmentalThematicStrategy-EMP.pdf
(26.02.2010)
[15].http://www.bustler.net/index.php/article/material_connexion_announces_firs
t_medium_award_for_material_of_the_year_20/ , (26.02.2010)
[16]. Sev A., 'Sürdürülebilir Mimarlk', YEM Yaynevi, 2009.
[17]. http://www.ecocreto.com/home.html#

6. Resim Kaynaklar
[Ș2].http://www.deytacentral.com/upload/ozmirinsaat/deytawebsite/content/ana
resim(5).jpg
[Ș3].http://storiesofhouses.blogspot.com/2006/05/house-in-la-moraleja-madrid-bymiguel.html
http://www.stonecirclecountertops.com/images/recycled_glass_concrete_5.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2193/2049576077_ec07559eae_o.jpg
http://www.archicentral.com/wp-content/images/998753127_project-x-18christian-richters.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2319/2379144926_563f051ea8.jpg
[Ș4].http://static.dezeen.com/uploads/2008/11/tel-aviv-port-by-mayslits-kassifarchitects-5.jpg
[Ș6].http://www.sla.dk/Images/indhold/ankarparken/aften.jpg

50

[Ș8,9].http://www.bustler.net/index.php/article/material_connexion_annou
nces_first_medium_award_for_material_of_the_year_20/
[Ș11].http://www.deytacentral.com/upload/ozmirinsaat/deytawebsite/conte
nt/anaresim(5).jpg
[Ș12].http://www.francescomoncada.com/foto/FOA_forum_auditoria_park_
3.jpg.jpg
[Ș14].http://www.perviouspavementpathways.com/Pervious%20308%20144.JPG

INTERNATIONAL SUSTAINABLE BUILDINGS SYMPOSIUM
26-28 May 2010 Ankara-TURKEY

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPI MALZEMESİ OLARAK KUMTAȘI
SANDSTONE AS A SUSTAINABLE BUILDING MATERIAL

a

İsmail KILIÇ a ve Ali Haydar GÜLTEKİN b
Krklareli Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yap Eğitimi Bölümü, Krklareli, Türkiye ismail.kilic@kirklareli.edu.tr
b
İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, İstanbul, Türkiye, gultekin@itu.edu.tr

Özet
Doğal taș, binlerce yl geçmiși olan, doğal çevreyle uyumlu bir yap
malzemesidir. Doğal tașn özellikleri cinsine, çeșidine ve onu olușturan
minerallerin bağlanma șekline göre değișiklik göstermektedir. Doğal taș
kolayca bozulmaz, güzelliğini ve özelliğini yllarca korur. Çoğu yap
malzemesi, yllar sonra çirkin bir görüntü kazanmaktadr. Doğal taș ise
kendine özgü bir görünüm kazanmakta ve gerçek güzelliğine ulașmaktadr.
Tarih boyunca insanoğlu tarafndan yaplarda ve antlarda güzelliği ve
dayankllğ sebebiyle kullanlmștr. Son yllarda kullanm artan doğal tașlar,
günümüzde özellikle inșaat, döșeme, kaplama, yol yapm, heykelcilik, cam
sanayi ve süs eșyalarnn yapmnda kullanlmaktadr.
Sürdürülebilir bir yap malzemesi olan kumtaș, tane çaplar 1/16-2 mm
arasnda değișen silisli, kalkerli ve demirli krntlarn çimentolanmas ile
olușmaktadr. Rengi genellikle açk, griye çalan sarms beyazdr, ancak
çimentosu, içerdiği demir oksitlerin sar, krmz yada yeșil rengini almaktadr.
Kullanldğ alanlar çimentolașma derecesi belirlemektedir
Bu çalșmada, kumtașlarnn özellikleri ve snflandrlmalar hakknda bilgiler
verilmiștir. Ülkemizde, kumtaș bulunan bölgeler tespit edilmeye çalșlmștr.
Kullanm alanlar araștrlmștr. Kumtaș kullanlan tarihi eserlerden örnekler
verilmiștir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Malzeme, Çevre,
Tarihi Yaplar

Doğal Taș, Kumtaș,

Abstract
Natural stone which thousands of years past is a construction material
compatible with the natural environment. Properties of natural stone type,
variety and constituted kind of minerals depending on the way to connect.
Natural stone is not easily broken, beauty and property protects for years.
Most building materials become an ugly image after years. Natural stone is
reached real beauty. Throughout history by human beings are used buildings
and monuments due to the beauty and durability. In recent years, increasing
use of natural stones are used in today's especially construction, flooring,
coating, road construction, sculpture, in the construction of glass industrial
and decorative items.
Sandstone as a sustainable building material is constituted siliceous,
calcareous, ferrous fragment which grain diameters 1/16-2 mm by the
cement. Color is usually clear, yellowish-white. Cement contains color of iron
oxide yellow, red or green. The using fields are determined degree of
cementation.
This study are given information about the sandstones characteristics and
classification. In our country were studied to determine which sandstone
regions. The using fields were investigated. The examples are given historical
artifacts which use sandstones.
Key Words: Sustainable Material, Environment, Natural Stone, Sandstone,
Historical Buildings

1. Giriș
Taș, bilinen en eski yap malzemelerinden birisidir. Geçmișten günümüze
insan ile bütünleșen bir malzeme olmuștur. Yașama, barnma, korunma, gibi
amaçlarla sağlamlğn ve güvenin simgesi haline gelmiștir. Taș, eski çağlardan
beri kalc binalarn yapmlarnda tercih edilen bir malzeme olmuș, șekil ve
ișlev değiștirerek devaml kullanlmș ve kullanlmaya devam edilmektedir.
Tașn eski çağlarda, bağlayc sisteme ihtiyaç duymadan ayakta durabilen bir
yapya imkan sağlamas, onu diğer malzemelere göre daha avantajl klmștr..
Günümüzde, temel bir yap malzemesi olarak kullanlmasndan çok yüzey
kaplama malzemesi olarak ve döșemelerde kullanlmaktadr. Tașa özelliğini
kazandran doğal nitelikleri olan güzellik, kalclk ve değiștirilebilirliği
sayesinde tașn kullanm yaygnlașmștr.

Tașlar, yüzyllardan beri mimari yaplar ölümsüz klan malzemeler olmuștur.
Tașn yap içerisindeki kullanm, çeșitli alanlara dağlmaktadr. Tașlar,
genellikle yap ve kaplama malzemesi olarak kullanlmaktadr. Tarihi
yaplarda, kolonlarda blok olarak, tașyc duvarlarda duvar örgü malzemesi
olarak, döșemelerde zemin kaplama malzemesi olarak, cephelerde dș yüzey
kaplama malzemesi olarak skça kullanldğ görülmektedir.
Tortul kökenli doğal tașlardan birisi olan kumtașn, duvar ve kolonlarda
tașyc malzeme olarak, iç ve dș yüzeylerde kaplama malzemesi olarak,
zeminde döșeme malzemesi olarak ve agrega olarak kullanmak mümkündür.
Kumtașnn kullanm alanlarnn çeșitliliğini bağlaycs olan çimentonun türü
(silisli, kalkerli, demirli) belirlemektedir. Çimentosu silisli olan kumtașlar,
mekanik özellikleri en iyi olan kumtașlardr. Diğerlerine oranla daha sert
olmas, ișlenmesini zorlaștrmaktadr. Kalkerli kumtașlarnn ișlenmesinin daha
kolay olmas, daha yaygn olarak kullanlmas için avantaj olușturmaktadr.
Çimentosu demirli olan kumtașlarnn, atmosfer etkilerinden olumsuz yönde
etkilenmesi söz konusu olduğundan, özellikle kaplama amaçl kullanm için
tercih edilmemektedir.
Kumtașlar, geçmișten günümüze kullanlmș ve kullanlmaya devam
edilmektedir. Birçok tarihi eserde kumtaș kullanldğn görmek mümkündür.
İșlenmesi kolay olduğundan dolay, heykel yapmnda ve mimaride süsleme
amaçl olarak kullanlmștr. Doğa ile uyumlu, sürdürülebilir bir yap malzemesi
olan kumtaș, farkl renk ve özelliklere sahip, geniș bir ürün çeșitliliği
sağlamaktadr.
Sağlkl yașam ortamlarnn olușturulmasna ve doğal çevrenin korunmasna
katk sağlamak amacyla doğal bir yap malzemesi olan kumtașnn
kullanmnn yaygnlaștrlmas gerekmektedir.

2. Sürdürülebilir Mimarlk ve Yap Malzemesi
Sürdürülebilir mimarlk, gelecek kușaklarn daha iyi bir çevrede yașamas için
gereklidir. Bu nedenle, doğal kaynaklarn kullanm, kullanlan bu kaynaklarn
insan ve çevre üzerindeki etkileri, sebep olacaklar sorunlar ve felaketler göz
önüne alnarak küresel ölçekte düșünülmesi ve uygulanmas gerekmektedir.
Binalarn insan hayatndaki yerini ve önemini düșünecek olursak, ayrca
yerküreye etkilerini de göz önüne alrsak mimarlk alannda sürdürülebilirliğin
önemini daha iyi anlamak mümkündür. Mimarlk alannda sürdürülebilirliği
gerçekleștirebilmek için, ekolojik dengeye zarar vermeyen ve geri dönüșümü
olan yap malzemelerini seçmek gerekmektedir [1].
Sürdürülebilir yap malzemesi, yașam döngüleri boyunca minimum düzeyde
enerji harcayan, hammaddelerinin elde edilmesi, ișlenmesi, kullanm, bakmonarm ve atk olușumlar srasnda çevreye ve insan sağlğna zarar
vermeyen malzemedir. Sürdürülebilir mimarlkta yap malzemesi, yaplarn
enerji tüketimi, doğal kaynaklarn korunumu, kullanm ve çevre sağlğ
açsndan önemli bir yer tutmaktadr [2].

3. Kumtaș
Çaplar 1/16-2 mm arasnda olan kum tanelerinin doğal bir çimento (silisli,
karbonatl, demirli vd.) ile birleșmesiyle olușan krntl tortul tașlara kumtaș
denilmektedir [3]. Kumtașlarna, tortul dizilerde çok sk rastlanlmaktadr [4].
Kum, tane boyu 1/16-2 mm arasnda olan krntdr. Kumtaș, kum boyu
tanelerin tutturulmușu olup, içinde kum modu hakim olan krntl doğal taștr.
Șekil 1 de, bir krnt parçasnn kaynak alandan koparlp çökelim alannda
durulmasna kadar olan olaylar çökelim öncesi; çökelimi takiben mostra
olușturuncaya kadar geçen olaylar ise çökelim sonras olaylar diye ifade
edilmektedir. Burada T=O, son kum tanesinin çökelim alanna düștüğü an
simgelemektedir [5].
Kaynak alanda iki önemli fiziksel ișlerge gerçekleșmektedir. Bunlardan ilki
ayrșma (weathearing), diğeri ise așnmadr (erosion). Ayrșma, kayann yerli
yerinde küçük parçalara veya mineral içeren çözeltilere dönüșümüdür.
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Așnma ise ayrșma sonucu ortaya çkan parçacklarn kaynak alandan
çkmasdr. Ayrșmada önemli ölçüde alterasyon vardr, așnmada ise
kaynaktan ayrlma hatta bir miktar nakil söz konusudur. Tașnma, așnmș
materyalin ve mineral tașyan çözeltilerin hareketleri ve tekrar dağlmalardr.
Çökelim ise ayrșma sonucu ortaya çkan materyalin fiziksel ve kimyasal
yoldan birikmesi olaydr. Çökelen malzeme geçmișten günümüze
tutturulmamș olarak aktarlabilir. Bu nitelik diyajenetik șartlar doğrultusunda
tașlașmamș olmay gösterir. Tașlașma, sonradan kayaç olma ișlergesidir.
Bașka bir deyișle, kumtașnn tașlașmas, çaty olușturan ana bileșenlerin
çimento veya matriks yardmyla bağlanmasdr [5].

Șekil 2. Farkl renk ve özelliklere sahip kumtașlar [8].

4. Kumtaș Çeșitleri
Kumtașlarnn simgesel üç bileșenleri kuvars (Q), feldispat (F) ve kaya
krntsdr (L). Ara madde kil (kaolinit, illit), mika (serisit, muskovit), klorit ve
her çeșit kaya krnts olabilir. Çimento, olağan olarak silika ve kalsit, az
olarak demir hidroksit ve demir karbonattr. Üç bileșenler (QFL) kumtașnn
bileșimini ortaya koymaktadr (Șekil 3) [9].
Șekil 1. Kumtașlarnn çökelim öncesi ve çökelim sonrasn gösteren șema [5].
Bağlama ișini yapan çimento, tașn renginin olușmasnda ana etkendir ve
ayrca, tașn dayanmna, masifliğine ve tokluğuna etki etmektedir [6].
Farkl renk ve özelliklerde kumtașlar bulunmaktadr. Așnma ve basnç
dayanmlar yüksektir. Atmosferik etkilere karș dayanm göstermektedirler.
Dayanm düzeylerini belirleyen en önemli etkenlerden birisi bağlaycs olan
çimentonun silisli, kalkerli veya demirli olmasdr. Dayanm özellikleri en
yüksek olanlar çimentosu silisli olanlardr. Silisli kumtașlar serttirler ve
ișlenmeleri zor olmaktadr. Çimentosu kalkerli olan kumtașlarnn ișlenmesi
daha kolay olduğundan daha yaygn olarak kullanldğ görülmektedir.
Çimentosu demirli olan kumtașlarnn atmosferik etkilere karș dayanmlarnn
diğerlerine oranla daha düșük olmas, daha az tercih edilmesine sebep
olmaktadr.
Çimentosu silisli ve kalkerli olan kumtașlar yap ișlerinde kullanlmaktadr.
Genelde bilinen kumtașlar, taneleri ve çimentosu silisli olanlardr. Bunlarn
ișlenmesi zor olduğundan, ülkemizde krmataș durumu hariç tutulursa, pek
fazla kullanlmamaktadr. Genelde, çimentosu kalkerli olan kumtașlar
kullanlmaktadr. Kullanlș bakmndan kumtașlarnn renkleri de önemlidir.
Silisyum oksitli, kalsitli, dolomitli olanlar beyaz ve beyazms, hematitler
krmz, limonitler sar veya kahverengi, glokonitler yeșil, mangan oksit veya
organik madde içerenler gri ve siyahms renkte olmaktadrlar (Șekil 2) [7].

Șekil 3. Dott’un doku ağrlkl kumtaș snflamas [9].
Kumtașlar bileșimlerine göre isimlendirilmektedir. Kumtașnn bileșiminde
bulunan kuvars, feldispat, mika ve kayaç parçalar kumtașna isim
verebilmektedir. Kumtașlarn, kuvarsit (kuvars arenit), subarkoz, arkoz,
sublitarenit, litik arenit (litarenit) olmak üzere beș ayr çeșide ayrmak
mümkündür.
4.1. Kuvarsit (Kuvars Arenit)
Kuvars tanelerinin kumtașnda ki bulunma oran % 95 in üzerinde ise ve silis
bir çimento ile bağlanmșlarsa, bu çeșit kumtașlarna kuvarsit ad
verilmektedir. Eğer çimento silis olmayp da kalsit, dolomit gibi karbonat ve
anhidrit, barit, jips gibi sülfat veya hematit, limonit gibi demiroksit ise bu çeșit
kumtașlar da kuvars arenit, bașka bir deyișle kuvarsitik kumtaș adn
almaktadrlar [10].
4.2. Subarkoz
Subarkoz,
“arkosic sandstone”, “fedispatic quarzite” ve “feldispatic
sandstone” olarak da adlandrlan kumtașn ifade eden terime karșlk
gelmektedir. % 5 ten çok
K-feldispatlar kapsamaktadrlar. Ayrca diğer
bileșenleri kuvars, muskovit, biyotit ve kayaç parçalardr. Genellikle granit,
gnays gibi magmatik ve metamorfik kayaçlarn bozunmas ile türeyen
minerallerin pekișmesi ile olușur. Subarkoz, çok küçük tane boyuna sahip siltli
ve killi bir matrikse sahiptir. Çoğu kez matriks ayrt edilemeyebilir. Baz
hallerde de matriksin yerini silis veya karbonat çimento alabilir [10].
4.3. Arkoz
Feldispat orannn % 25 üzerine çkmas ile subarkozdan arkoza geçilmektedir.
Feldispat kolay așnabilen ve ayrșabilen bir mineraldir. Dolaysyla
olușumlarn da özel șartlara bağlamak zorunluluğu bulunmaktadr. Bu
nedenle arkozlar klimatik arkoz, tektonik arkoz ve volkanik arkoz olmak
üzere üçe ayrmak mümkündür [10].
4.4. Sublitarenit
Sublitarenit, “protoquarzite”, “subgrovak”, “litiksandstone” șeklinde
adlandrlan kumtaș çeșidine yaklașk olarak verilen addr. % 75-95 arasnda
kuvars, kuvarsit ve çört parçacklar kapsamaktadr. Ayrca % 0-5 arasnda
feldispat ve % 5-25 arasnda da kayaç parçacklar bulunmaktadr. Kayaç
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parçalar magmatik, metamorfik, sedimanter olabilmektedir. Bazen
bileșiklerinde mika çeșitleri de görülmektedir [10].
4.5. Litik Arenit (Litarenit)
Litik arenit, “freyweck” veya “grauwacke” diye tanmlanan, diğer kumtașlarna
göre koyu renkli ve tannmalar daha zor olan bir kumtaș çeșididir. Kuvars,
feldispat mineralleri ile birlikte kayaç parçalar, ince taneli bir matriks içinde
dağlmasyla olușmaktadr. Matriksin kayaç içindeki oran % 15 kadardr. Kayaç
parçalarnn bileșime katlma oran feldispatlardan daha fazladr. Kayaç
parçalarnn katlma pay % 25 in üzerindedir [10].

Edirne Gar, İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan demiryolu üzerindeki
istasyonlardan birisidir. Kemalettin Bey’in “Șark Demiryollar Șirketi” adna
tasarladğ dört tren istasyonundan (Filibe, Selanik, Sofya, Edirne) birisidir.
Edirne Gar’nn yapm 1914 te tamamlanmștr. Edirne Gar, bodrumla birlikte
üç katl, dikdörtgen planl, seksen metre uzunluğundadr. Büyük holün yer
aldğ orta bölümün dș duvarlar, pencere ve kap kemerleriyle silmeler,
girișteki kulelerin üst bölümleri ve kemer duvarlar kesme taștan (kumtaș)
yaplmștr [16].
1977 de yeni kurulan Edirne Mühendislik ve Mimarlk Akademisi’ne verilen
bina, Trakya Üniversitesi Rektörlük Binas olarak kullanlmaktadr (Șekil 6) [16].

5. Türkiye’de Kumtaș Kaynaklar
Ülkemizde, farkl renk ve özelliklerde kumtaș kaynaklar bulunmaktadr.
Örneğin; Sinop (kumtaș) [11], Manisa-Krkağaç (bej kumtaș), Muğla- Bodrum
(bal kumtaș), Aydn-Söke (bej kumtaș) [12], Antalya-Akseki (yeșil kumtaș)
[13], Ankara-Beypazar (krmz kumtaș) [14], Edirne-Keșan/Yenimuhacir (yeșil
kumtaș), Edirne-Danșmen (sar kumtaș) [4] kumtașlardr.

6. Kumtașndan Yaplmș Olan Baz Tarihi Yaplar
İstanbul’un Anadolu’ya ve Ortadoğu’ya açlan ilk kaps (gar) olan Haydarpașa
Gar Binas inșaatna devrin Osmanl Padișah II.Abdülhamit döneminde 1906 da
yapmna bașlanmș ve 1908 de tamamlanarak hizmete açlmștr (Șekil 4).
Binann bulunduğu bölgeye, Selimiye Kșlas’nn yapmnda büyük emeği
geçen Padișah III.Selim’in pașalarndan Haydar Pașa’nn ad verilmiș ve bu
yere yaplan gar binas da bu ismi almștr.
Binann mimari tarz, Neo-Klasik Alman mimarisidir. Her biri 21 m uzunluğunda
ve suya karș izole edilmiș 1100 adet ahșap kazk üzerine inșa3 edilmiștir.
Ahșap kazklar, buharl șahmerdan ile çaklmștr. İnșaatta, 2500
m lefke taș
(kumtaș) kullanlmștr. Gar binas bașlangçta
2525 m2 alana kurulmuș,
2
bugünkü kapal ksmlar ile birlikte 3836 m lik bir alana yaylmștr.

Șekil 4. Haydarpașa Gar Binas.

Șekil 6. Edirne Gar (Trakya Üniversitesi Rektörlük Binas).
Oldukça yaln bir dș görünümü olan yapnn kesme tașla (kumtaș) yaplmș
olan pencere kemerleriyle bunlarn üzerinde dolaștrlan silmeler, üzengiler
düzeyinde birbirlerine bağlanarak bunlara tüm yap çevresinde dolanan
sürekli kușaklar niteliği kazandrlmș, kulelerdeki teraslarn sütunlarnn
üzerine, stalaktitli, yarm bașlklar yaplmș, büyük giriș kemerlerinin
köșelerine gülçeler yerleștirilmiștir. Giriș kütlesinin iki yanna alt ve üst
bașlarnda kum saati motifleri olan sütuncelerin yapldğ saçak altnda Türk
üçgenleriyle bezeli bir silmenin tüm yap çevresince dolaștrldğ
görülmektedir [16].
Tac Mahal, Babür İmparatorluğunun 6. hükümdar Șah Cihan tarafndan, o
zamanki imparatorluğun bașkenti olan Hindistan’n Agra șehrinde, Jumna
Nehri’nin kysnda yaptrlmștr.Tac Mahal, Türk-İslam Mimarisi’nin en önemli
yaptlar arasnda yer almaktadr. Dünyada ask için dikilmiș en büyük ve en
güzel ant olarak kabul edilen bu türbe, Șah Cihan’n büyük bir așkla sevdiği
eși Ercümend Banu Begüm’ün doğum srasnda ölümü üzerine, onun ansna
yaptrlmștr (Șekil 7) [17].
Yapnn mimarlar; Mimar Sinan’n talebelerinden Mehmet İsa Efendi ve
Mehmet İsmail Efendi ile yapdaki yazlar yazan Hattat Serdar Efendi, eserin
yapm için Șah Cihan tarafndan İstanbul’dan davet edilmișlerdir. 1632 de
yapmna bașlanan eser, 20 yl sonra 1652 de tamamlanmștr [17].

Tüm Msr yaptlarnn içersinde belki de en aklda kalc eser "Sfenks" tir. Tek
parça kumtașnn oyulmasyla yaplan eser, insan bașl aslan gövdeli olarak
Kefre’nin mezarn beklemektedir. Sfenks Yașayan görüntü manasna
gelmektedir. Yap, 73 metreye 20 metre boyutlarndadr (Șekil 5) [15].

Șekil 7. Tac Mahal (Hindistan) [18].
Türbenin iki yannda krmz kumtașndan yaplmș iki büyük yap
bulunmaktadr. Bu yaplardan biri cami olarak kullanlmaktadr (Șekil 8) [19].
Șekil 5. Sfenks (Msr) [15].
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Kaynaklar

Șekil 8. Türbenin iki yanna krmz kumtașndan yaplmș olan yaplarn
görüntüleri [19]
Nemrut, doğu ve bat medeniyetlerinin, 2150 m yükseklikte muhteșem bir
piramitteki kesișme noktas ve dünyann sekizinci harikasdr. Yüksekliği on
metreyi bulan büyüleyici heykelleri, kabartma stelleri ve metrelerce
uzunluktaki kitabeleriyle, UNESCO Dünya Kültür Miras’nda yer almaktadr
(Șekil 9) [20].
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dünyann en muhteșem gündoğumu ve gün batșnn seyredilebildiği yer
olmasyla da ilgi çekmektedir [20].
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Kumtaș insann doğasyla uyumlu, binlerce yl geçmiși olan bir yap
malzemesidir. Asrlar önce kumtașndan yaplan binalar, günümüzde hala
ayakta durmaktadr. Çoğu yap malzemesi, yllar sonra çirkin bir görüntü
kazanrken, tașlar ise kendine özgü bir görünüm kazanmakta ve gerçek
güzelliğine ulașmaktadr. Daha önce kullanlmș taș malzemeyi, farkl bir
amaçla yeniden kullanmak mümkündür. Bu özelliği, doğal kaynaklarn
korunmasna katk sağlamaktadr.
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Günümüzde, teknolojik alandaki gelișmeler doğrultusunda, insanlara daha
konforlu yașam ortamlar sağlanrken, çevreye de duyarl olunmas
gerekmektedir. Bu nedenle, gereksinim duyulan yașam mekanlarnda, doğal
çevreye uyumlu, sürdürülebilir yap malzemelerinin kullanlmas önem
kazanmaktadr.
Ülkemizde, farkl renk ve özelliklerde kumtaș kaynaklar bulunmaktadr.
Kumtașlarnn, duvar ve kolonlarda tașyc malzeme olarak, iç ve dș
yüzeylerde kaplama malzemesi olarak, zeminde döșeme malzemesi olarak
kullanmnn yaygnlaștrlmas, sağlkl yașam ortamlarnn olușturulmasna ve
doğal çevrenin korunmasna katk sağlayacaktr.
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Özet
Ahșap insanlğn kullandğ en eski yap malzemelerinden biridir. Bu nedenle
ahșab korumak için yaplan çalșmalar da binlerce yldr çeșitli șekillerde
devam etmektedir. Bugün ise emprenye ișlemleri ile ahșab biyotik
tahripçilere, yanmaya, nem değișikliklerine, asit ve alkali gibi maddelere ya da
kullanm alannn gerektirdiği çeșitli özelliklere karș dirençli hale getirmek
mümkündür. Böylece ahșabn dayankllğn, normal kullanm süresinin çok
üzerinde korumas sağlanabilmektedir. Ahșabn korunmas için günümüzde
kullanlan bu yöntemler, bugünkü halini alncaya kadar uzun bir gelișim
sürecinden geçmiștir. Bu çalșmada, ahșap koruma alannda kullanlan
emprenyenin tarihçesi ile Türkiye’de bulunan emprenye tesisleri ve çalșma
alanlar araștrlmștr.
Anahtar Kelimeler: ahșap, koruma, emprenye

Abstract
Wood is one of the oldest construction materials the humankind has been
using. For this reason; studies carried out in order to protect wood have been
in progress diversely for thousands of years. Today; with the help of
impregnation applications; it is possible to make wood resistant to biotic
destroyers, fire, humid change, materials such as acid and alkali or various
features whose usage area requires. By this way strength of wood and
protection over the normal usage period can be maintained. The methods
which are used for the protection of wood have gone through a long process
till it took today’s condition. In this study; the history of impregnate which is
used in the area of wood protection and impregnate facilities in Turkey and
their domain are investigated.
Keywords: wood, conservation, impragnation

1. Giriș
Ahșap; doğallk, ağrlğna oranla dayankllk, yaltkanlk, akustik,
yenilenebilirlik, estetik ve kolay ișlenebilme gibi özellikleriyle, insanlğn
hizmetindeki en eski ve en çeșitli kullanm alan olan malzemelerden biri
olmuștur. Yenilenebilirliği, dolaysyla çevreciliğiyle günümüzde daha da önem
kazanmas beklenen ahșap, bu özelliğini organik bir malzeme olmasndan
almaktadr. Organik bir malzeme olarak, çeșitli mikroorganizmalarca
tamamen ayrștrlarak doğada kendiliğinden geri dönüștürülebilmektedir.
Söz konusu olan ahșap elemanlarn korunmas olduğunda ise, bu özellik
mücadele edilmesi gereken, en azndan mümkün olduğu kadar geciktirilmesi
gereken bir unsur olarak karșmza çkmaktadr. Çünkü ahșap, gerektiği
șekilde korunmadğ takdirde çevresel etkiler ve biyolojik bozulmalar
karșsnda ksa sürede kullanm ömrünü tamamlayabilmektedir. Doğru șekilde
ișlendiği ve gerektiği gibi korunduğunda ise yüzlerce yl kullanlabilecek kadar
dayankldr. Milattan önceki yüzyllardan Çin, Msr, Yunan ve Roma
medeniyetlerinden günümüze kadar gelebilmiș ahșap örnekleri vardr.
Ahșabn geleneksel yöntemlerle korunmas temelde; doğru malzeme seçimi,
doğru uygulama ve kuru tutma prensibine dayanmaktadr. Sanayileșmeyle
birlikte, bu prensiplere ilaveten çeșitli kimyasallarla koruma yollar
araștrlmaya bașlanmștr. O dönemden günümüze kadar birçok emprenye
yöntemi ve yüzlerce kimyasal madde bu amaçla denenmiștir. Günümüzde ise
seri üretimin gerektirdiği koșullar ve nitelikli ahșap malzeme temini
konusundaki kstllklar kimyasalla korumann önemini daha da artrmștr.

2. Ahșap Koruma Alannda Kullanlan Emprenye İșlemlerinin
Tarihsel Gelișimi
2.1. Ahșap Koruma Alannda Yaplan İlk Uygulamalar
Ahșab korumak ve daha uzun süre kullanabilmek için yaplan çalșmalar,
insan hayatnda kullanldğ her dönemde var olmuștur. Ahșap korumann
tarihi, ktalar aras ulașmn sağlandğ ilk dönemlere, yaklașk olarak M.Ö.
2000’li yllara kadar uzanmaktadr. Tarmn ve madenciliğin geliștiği,

tekerlekli taștlarn yaygnlaștğ, yaznn ve alfabenin ortaya çktğ bu
dönemde ticaretin de gelișmesi deniz ötesi alșverișlerin bașlamasn
sağlamștr. Bir bașka deyișle ilk ahșap gemilerin yaplmas ve dolaysyla bu
gemilerde kullanlacak ahșap malzemenin korunmasna yönelik çalșmalar bu
dönemde bașlamștr. Yaklașk 4000 yldr da farkl yöntemlerle devam
etmektedir.
Yașamn öldükten sonra da devam ettiğine inanan Eski Msrllar, insan ve
hayvan bedenlerini korumaya çalșmșlardr. Bunun için muazzam taș yaplar
inșa etmișler ve cesetleri burada ahșap sandukalar içinde saklamșlardr. Eski
Msrllar rutubetten koruyarak ahșabn uzun süre korunabileceğinin
farkndadrlar. Bu temel prensipten yola çkarak, ahșap sandukalarn
yapmnda kullanlan ahșap çivilere doğal koruyucular sürmüșler ve yaptklar
sandukalar, piramitlerin içinde toprak ve rutubetle temasn keserek binlerce
yl korumay bașarmșlardr [1]. Bu dönemin koruma prensiplerinden
esinlenerek çok sayda koruma yöntemi geliștirilmiș olsa da kullanlan
koruyucular ve koruma yöntemleri bugün bile kesin olarak çözülememiștir.
M.Ö. 1000’li yllarda, Eski Yunan Uygarlğ yaplarnda kullanlan ahșabn
dayanmn artrmak için ahșap dikmeler taș platformlarn üzerine oturtularak
kullanlmș, böylece su ve toprakla temas kesilmiștir [1]. Eski Çin, Msr, Yunan
ve Roma medeniyetlerinde ağaç malzemenin korunmas için bitkisel,
hayvansal ve mineral yağlar kullanlmștr. Zeytinyağ ve sedir yağ bu amaçla
kullanldğ bilinen yağlardr. Yunanllarn M.Ö. 500 yllarnda yaplarda
kullanacaklar ahșap malzemeye delikler açarak içine zeytinyağ akttklar ve
daha sonra kurutarak koruma sağladklar bilinmektedir [2].
Daha sonraki uygarlklarda ahșap malzemenin korunmas için farkl yöntemler
denenmiștir. Örneğin Artemis Tapnağ ksmen yaklarak kömürleștirilmiș
ahșap direkler üzerine inșa edilmiștir. Ayrca ayn dönemde, ahșap kuleler,
yanmasnn önlenebilmesi için alüminyum levhalarla kaplanmștr. Böylece
alüminyumun yanmaya karș koruyucu bir madde olduğu ilk olarak bu yllarda
ortaya konmuștur [1].
M.Ö. 100’de Msr ve Çin Uygarlklarnda metalik tuzlar koruma amaçl
kullanlmaya bașlanmștr. Kbrs’taki Eski Roma madenlerinde bulunan ahșap
direklerin bakr ile korunduğu belirlenmiștir [3].
Ahșap koruma konusunda ilk yazl bilgiler M.Ö. 234-149 yllarnda Marcus
Porcius Cato tarafndan braklmștr. Ancak daha kapsaml ve aydnlatc
bilgiler Romal doğa bilimci Pliny tarafndan M.S. 23-79 yllarnda yazlmștr.
Pliny, ahșap teknolojisi ve ahșap koruma konusunda temel bilgileri
saptamștr. Yumușak ağaçlarn çürümeye daha eğilimli olduğunu; servi, sedir,
abanoz gibi ağaç türlerinin su altnda bile dayankl olabileceğini belirtmiștir.
Ahșab tahrip eden delici kurtlar ve tahrip șekilleri konusunda bilgiler
vermiștir. Ahșap korumada kullanlabilecek 48 farkl yağ listesi çkarmș ve
özelliklerini açklamștr [4].
2.2. Emprenye İșlemlerinin Gelișimi
Emprenyenin atas saylabilecek bu uygulamalar benzer șekilde yüzyllarca
kullanlmștr ve emprenye maddeleri ve teknikleri konusunda uzun süre
önemli bir gelișme olmamștr. Ktalar aras tașmaclğn artmas ile birlikte,
ahșap koruma konusunda daha kesin kararlar alnmas zorunluluğu ortaya
çkmștr. Deniz tașmaclğnda her seyahat için en az 200 ahșap küreğe
ihtiyaç duyulmas ve bu küreklerin yolculuk srasnda, deniz zararllarnca ksa
sürede tahrip edilmesi bu zorunluluğu beraberinde getirmiștir. Böylece ilk
olarak 1470-1492 yllarnda, resmi olarak, deniz taștlarnda kullanlan ahșap
malzemenin korunmasna yönelik bir karar alnmștr [5]. Ardndan 1548’de
kürek ustalar bir rapor yaynlayarak, kürek yapmnda kullanlan ahșabn
uygun șekilde korunursa yeteri kadar dayanabileceğini belirtmișlerdir. Bütün
bu gelișmelere rağmen deniz zararllarnn neden olduğu tahribat birçok ülke
için büyüyerek devam etmiștir. Son olarak 1590’da İspanyol Donanmas’na ait
yüz geminin Bat Hindistan’da deniz zararllarnca tamamen tahrip edilmesi bu
konuda daha ciddi önlemler alnmasn ve ahșap koruma konusundaki
araștrmalarn artmasn sağlamștr [1].
1630-1830 yllar arasnda buhar makinelerinin icad ile endüstrileșme büyük
bir așama kaydetmiștir. Bu iki asr içerisinde ayn zamanda deniz ve
denizyollar tașmaclğnn ve telgraf ile haberleșme sistemlerinin büyük
gelișimi sonucunda ahșap malzeme gereksinimi de artmștr [6]. Bilim
adamlar bu gereksinimin karșlanabilmesi ve ahșap malzemenin uzun süre
kullanlabilmesi için bu dönemde yoğun bir șekilde çalșmalar yapmșlardr.
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1657 ylnda ahșap malzemenin yaklarak kömürleștirilmesi, üzerine katran
sürülmesi ve pirolignik asite batrlmas yöntemleri geliștirilmiștir. Daha
sonraki 150 yl içinde ahșap malzemenin emprenyesi için yağlar, tutkallar,
reçineler, kauçuk, tuzlar, katran yağlar ve çeșitli endüstriyel atklar
denenmiștir [3].
1800’lü yllardan itibaren ise emprenye konusunda önemli gelișmeler
yașanmștr. 1817 ylnda William Chapman gemilerde ahșap malzemenin
kullanm süresini uzatmak için bugün de kullanlan birçok emprenye
maddesini kapsayan bir liste hazrlamștr. Bunlarn içinde sadece, bugün
kullanlmakta olan organik çözücülü emprenye maddeleri yoktur. Daha
sonraki yllarda dünyada demir üretimi artmș ve bu amaçla kullanlan
kömürün destilasyonu sonucu çok miktarda kreozot elde edilmiștir. Bir
yandan da demiryollarnn gelișmesi, telefon ve telgraf sistemlerinin
kurulmas, gemi yapmnn ilerleme göstermesi, bu alanlarda kullanlacak
ahșap malzemenin dayanma sürelerinin artrlmas konusunu gündeme
getirmiștir. Ve bu dönemde kreozot yaygn olarak kullanlan bir emprenye
maddesi haline gelmiștir [2].
1831 ylnda Fransz Jean Robert Breant kapal bir çelik kazanda basnç altnda
uygulanan bir emprenye metodunun patentini almștr. Böylece bugün
kullandğmz anlamda ilk emprenye ișlemi gerçekleștirilmiștir [3].
1832’de İngiltere’de Kyan tarafndan cival klorür ile ilk emprenye ișlemi
gerçekleștirilmiș ve slak mekanlarda kullanlan ahșap ve halatlar bașaryla
emprenye edilmiștir. 1837’de Margary ahșab bakr sülfat eriyiğinde bekleterek
emprenye etmiștir. 1838 ylnda Burnett, basnç altnda çinkoklorür çözeltisi
kullanarak, temel emprenye yöntemlerinin geliștirilmesi konusunda çok
önemli bir adm atmștr. Geliștirdiği yöntem, o dönemde Kraliyet
Donanmasnn korunmasnda bașaryla kullanlmștr ve bugün de Burnett
Yöntemi olarak hala geçerliliğini korumaktadr [1].
Ardndan Bethell kreozotla emprenye ișleminde önce vakum sonra basnç
uygulayarak daha iyi nüfuz sağlayan bir yöntem geliștirmiștir. Bu yöntemle
odun hücreleri tamamen kreozot ile dolduğu için yönteme dolu hücre metodu
denmiștir. İleriki yllarda bu yöntem de geliștirilerek farkl kimyasallarla
uygulanabilirliği sağlanmștr [3].
1841’de Payne demir sülfat ve ardndan kalsiyum sülfürle uyguladğ iki safhal
emprenye yönteminin patentini almștr. 1853’de Londra’da Sivil Mühendisler
Enstitüsü toplanarak, ahșap koruma üzerine bir rapor olușturmușlardr.
Raporda ahșabn yapsnda bulunan maddeler; su-scaklk ilișkileri; ahșabn
tahrip olmasna neden olan deniz zararllar, mantarlar ve ahșap koruma için
alnabilecek önlemlere değinilmiștir [1].
1868’de Clark kreozotla emprenye edilen ahșabn dayankllğn ölçmek için
marine testlerini kullanmș ve elde ettiği sonuçlar yaynlamștr. Ahșabn
bütün süreçlerde emprenye edilmeden önce kurutulmas gerektiğini
belirtmiștir. Clark’n raporunda sözü edilen koruyucu testler benzer șekillerde
hâlâ kullanlmaktadr. 1870’de ise Julius Rütgers, çinkoklorür ve karboksil asitli
kreozot karșm ile uygulanan ve bugün de kullanlmakta olan dolu hücre
yöntemini geliștirmiștir [7].
1900’lere yaklașrken, kimyaclar ve mühendisler ahșabn emprenyesi için yeni
koruyucular, yöntemler denemișler ve emprenye ekipmanlarn oldukça
gelișmiș bir düzeye getirmișlerdir. Bir yandan da ahșabn biyolojik zararllarca
tahrip edilmesi sürecine yönelik araștrmalar yaplmș ve bozulma süreci
çözülmeye bașlanmștr. 1800’lerin bașlarnda Benjamin Jonson, Theodore
Hartig gibi araștrmaclar ahșab tahrip eden mikroorganizmalara yönelik
araștrmalar yapmș olsalar da bu bilgilerin geliștirilmesi zaman almștr.
Robert Hartig, babas Theodore Hartig’in 1833’de fark ettiği mantar ve ahșap
ilișkisi konusunda doğru değerlendirmeler yaparak; ahșapta yașayan
mantarlar, yașam ortamlar ve üreme sistemleri ile ilgili önemli bilgiler veren
ilk araștrmacdr. Hartig, 1878’de kuru çürüklük mantarlar ve ahșap üzerindeki
etkilerini net olarak saptamay bașarmștr [3]. Ahșabn yapsn bozan
biyolojik zararllarn daha iyi tannmaya bașlamas, uygulanan çözüm
yöntemlerinin de bașarsn artrmștr.
Boulton, 1884’de yaynladğ “On the Antiseptic Treatment of Timber” adl
yaynnda ahșabn bozulma nedenleri ile ilgili çok önemli teorilere yer
vermiștir. Boulton ayrca yeni bir basnç uygulayan emprenye tekniği
geliștirmiș ve yaș haldeki ahșap malzemenin basnçl kazanlarda kurutularak
emprenye edilmesini sağlamștr. Boulton metal tuzlar ile korumaya șüpheci
yaklașmș ve uygulamalarnda kömür katrannn destilasyonundan elde edilen
yağlar kullanmș, naftalen gibi farkl maddelerin ahșap korumada
kullanlabilirliği konusunda önemli deneyler yapmștr [1].
1902 ylnda odunsu hücrelerin tamamnn değil, sadece hücre çeperlerinin
emprenye maddesi ile örtülmesini sağlayan bu nedenle daha ekonomik ve
pratik olan boș hücre metodlar geliștirilmiștir. İlk kez Wassermann tarafndan
bulunan yöntem Rueping ve Lowry tarafndan geliștirilmiș, böylece yeni ve
daha ekonomik boș hücre metodlar uygulanmaya bașlanmștr [3].
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1910’da Wisconsin Üniversitesi’nde kurulan Orman Ürünleri Laboratuar
(USFPL), dünyada bu alanda çalșan ilk araștrma enstitüsü ve laboratuar
olarak ahșap ve ahșap koruma alannda yaplan araștrmalara hz
kazandrmștr. Enstitü ayn zamanda günümüzde ahșap koruma alannda
yaplan yaynlar içinde bașyapt olarak kabul edilen “Preservation of
Structurel Timber (Wies-1916)” gibi çok önemli yaynlarn olușturulmas
konusunda destek vermiștir [8]. Ardndan Kanada’da ve birçok ülkede benzer
amaçl enstitüler ve laboratuarlar kurulmuș, emprenye tesisleri açlmș, ahșap
koruma ve emprenye alanndaki uygulamalar bugünkü șeklini almaya
bașlamștr.
1921’de Almanya’da Wolman tarafndan geliștirilen bandajlarla, tel direklerin
toprak içindeki ve toprak üstündeki riskli ksmlarn bandajlanarak, dștan
takviyeli bir emprenye yöntemi ile daha uzun süre dayanmas sağlanmștr
[2]. Böylece yerinde uygulanabilecek bakm ve emprenye yöntemleri ile ilgili
önemli bir adm atlmștr.
1930’da Shinn, buharlama ve alçak basnç uygulamasnn emprenyede
kullanlmasn sağlamștr. 1931’de Schmittutz, ozmos yöntemini geliștirmiștir.
1938’de Auguste Boucherie, yeni kesilmiș taze malzemenin emprenye
edilmesini sağlayan besi suyunu çkarma yöntemini geliștirmiștir [9].
1946’da Sten Henrikson, ahșabn değișken basnç uygulamasyla emprenye
edilmesini sağlayan osilasyon yöntemini bulmuștur. Her așamasnda vakum
ve basnç arasnda tespit edilmiș yüzlerce tekrarlama ile yaplan yeni bir
uygulama șekli ortaya çkarmștr [2]. Ayn yllarda tetraklorfenol, sodyum
tuzlar ve pentaklorfenol gibi mantarlara karș etkinliği yüksek ve ekonomik
emprenye maddeleri geliștirilmiștir [10].
1952’de Gilward ve Jonat güç emprenye edilen baz ağaç türlerinin daha etkin
emprenye edilmesini sağlayan Basamakl Basnç yöntemini geliștirmișlerdir.
1967’de Goulet, geçit zarlarn mekanik skștrma ile tahrip ederek sv geçișini
artrmay sağlamș böylece emprenye ișlemini kolaylaștrmștr [6].
1950’li yllardan itibaren ahșap koruma alannda önemli araștrmalar ve
yaynlar yaplmș, çok sayda uluslararas komite kurulmuștur. International
Union of Forest Research Organizations (IUFRO), International Research Group
on Wood Preservation (IRGWP), European Committee for the Homologation
of Wood Preservatives uluslararas komitelerden bazlardr.
Ülkemizde ise ilk olarak 1915’de Denizli’de kurulan emprenye tesisi ile
demiryollar traversleri emprenye edilmeye bașlanmștr. Ardndan 1931’de
İzmir’de kreozotla ișlem yapan ikinci bir emprenye tesisi kurulmuștur. Üçüncü
olarak Bolu’da dolu hücre metodu ve suda çözünen tuzlarn kullanldğ bir
tesis açlmștr. Daha sonraki yllarda özel teșebbüsün de piyasaya girmesiyle
binalarda dș cephe kaplamalar ve pencere doğramalar için çalșan küçük
tesisler açlmștr.
Son yllarda biyoteknolojinin de ahșap koruma alannda kullanlmaya
bașlanmasyla birlikte, emprenye konusunda gelișmeler hzlanmștr. Bu
alanda kullanlan kimyasallarn özellikleri, ahșabn emprenye edilebilirlik
özellikleri, emprenye sonras hücre yapsndaki değișiklikler gibi pek çok
alanda kapsaml çalșmalar yaplmaktadr [11]. Böylece biyolojik bozulmalarn
kontrolünde, geleneksel yöntemlerin yan sra alternatif çözümler de
kullanlabilmektedir.
Ayrca emprenye teknikleri bugün sadece masif ahșapta değil, ahșap kökenli
levhalarn üretiminde de kullanlabilmektedir. Ahșap yongalarnn emprenye
maddeleriyle birlikte harmanlanarak șekillendirilmesiyle değișik özelliklere
karș, dayankl levhalar üretilmesi mümkün olmaktadr [12].

3. Türkiye’de Emprenye Endüstrisinin Bugünkü Durumu
Türkiye’de ahșap koruma alannda çalșan ilk emprenye tesisi 1915’de
Denizli’de kurulmuștur. Ardndan 1931’de İzmir’de kreozotla ișlem yapan ikinci
bir emprenye tesisi kurulmuștur. Üçüncü olarak Bolu’da dolu hücre metodu ve
suda çözünen tuzlarn kullanldğ bir tesis açlmștr [2].
Daha sonraki yllarda özel teșebbüsün de piyasaya girmesiyle, yaplarda dș
cephe kaplamalar, pencere doğramalar; dș mekân mobilyalar, parke ve
çeșitli ahșap yap elemanlarnn emprenye edilmesi için çalșan çok sayda
tesis açlmștr. Bunlarn çoğu çift vakum yöntemi ve organik çözücülü
emprenye maddeleri ile çalșmaktadr (Șekil 1).

Osmaniye
Sakarya
Samsun
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Ușak
Yozgat
Zonguldak
Toplam

2
2
4
1
2
1
4
1
3
4
158

*
*
25.552
*
*
*
10.134
*
*
28.080
3.010.107

*Kaytl üretici says üç ve altnda olan illerde, üretim kapasitesi belirtilmemiștir.

3.2. Emprenye maddesi üretimi
Șekil 1. Çift vakum yöntemiyle çalșan bir emprenye tesisi, Denizli.
3.1. Emprenye tesislerinin illere göre dağlm
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre, Türkiye’de 2009 yl
itibariyle frnlanmș kereste ve ahșap emprenyesi üzerine çalșmakta olan 158
ișletme bulunmaktadr. Bu ișletmelerin yllk toplam kapasitesi ise 3.010.107
metreküptür (Çizelge 1).
Çizelge 1. Türkiye’de frnlanmș ve kurutulmuș kereste, emprenyelenmiș
ahșap malzeme tesislerinin dağlm
Șehir
Adana
Afyon
Ankara
Antalya
Aydn
Balkesir
Bartn
Bilecik
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çorum
Denizli
Diyarbakr
Düzce
Eskișehir
Gaziantep
Hatay
Isparta
İçel
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Krșehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Manisa
Muğla
Ordu

Tesis says
5
6
4
2
2
5
2
5
6
4
8
2
3
6
2
4
7
2
4
3
4
6
8
1
2
2
1
7
3
7
3
6
2

Kapasite (m³)
67.276
143.040
102.300
*
*
1.092.180
*
23.160
111.567
182.970
25.884
*
*
122.111
*
53.289
72.750
*
32.438
*
*
45.640
7.886
*
*
*
*
75.940
*
138.420
*
86.024
*

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre, ülkemizde emprenye
maddesi üretimi yapan, üç ișletme bulunmaktadr. Bu ișletmelerden ikisi
İstanbul’da, biri Ordu’dadr. Yerli üretim dșnda, Türkiye’de emprenye maddesi
tedariği büyük ölçüde, yabanc firmalardan sağlanmaktadr.

4. Ahșap Koruma Alanndaki
Sürdürülebilirliği Açsndan Önemi

Gelișmelerin

Yaplarn

Ahșabn yapsal özelliklerinden kaynaklanan sorunlar, çevre koșullar, rutubet,
biyolojik bozulmalar, insanlarn olumsuz tutumu gibi çok sayda etmen, ahșap
yaplarn kullanm ömrünün ksalmasna neden olmaktadr. Bütün dünyada
yaygn olarak görülen bu ahșap tahripçilerinin kontrol altna alnmas ise
oldukça güçtür.
Bütün bu faktörlere rağmen, yüksek doğal dayankllğa sahip ahșap cinsleri,
hiçbir koruyucu ișlem uygulanmasa bile, günümüzde kullanlmakta olan birçok
yap malzemesinden daha uzun ömürlüdür. Ancak doğal dayankllğ yüksek
olan ahșap malzeme genellikle yavaș büyüyen ağaçlarn öz odunundan elde
edilebilmektedir. Bu nedenle günümüzde doğal dayankllğ yüksek ahșap
malzeme temin etmek, geçmiște olduğu kadar kolay değildir. Doğal
dayankllğ yüksek ahșap malzeme artk oldukça kstl ve pahaldr.
Günümüzde hem çevre bilinci açsndan hem de ekonomik açdan doğal
dayankllğ yüksek olmayan ahșabn da yap sektöründe değerlendirilmesi
hedeflenmektedir. Bunun için endüstriyel amaçla dikilen ve hzl büyüyen
ağaç cinslerine de yüksek nitelikler kazandrlmas gereklidir. Ahșap koruma
ve emprenye alanndaki gelișmeler sayesinde bugün bunu bașarmak mümkün
hale gelmiștir. Ahșap, emprenye ișlemleri ile sadece biyotik tahripçilere karș
değil; yanmaya, nem değișikliklerine, asit ve alkali gibi maddelere ya da
kullanm alannn gerektirdiği çeșitli özelliklere karș da dirençli hale
getirilebilmektedir. Bu gelișmeler sayesinde ahșap, yaygn olarak
kullanlabilecek çağdaș ve sürdürülebilir bir yap malzemesi olarak yeniden ön
plana çkmștr.
Ahșap koruma alanndaki gelișmeler sadece çağdaș yaplarn değil, tarihi
yaplarn sürdürülebilirliği açsndan da önem tașmaktadr. Restorasyon
uygulamalarnda, özgün ahșap elemanlarn değiștirilmek yerine, gerektiği gibi
onarlmas ve korunmas, yine bu gelișmeler sayesinde mümkündür. Ancak,
ülkemizde malzemeyi iyi tanyan ahșap mühendislerinin restorasyon
alanndan kopuk olmas çoğu zaman yanlș malzeme seçimi, seçilen
malzemenin hatal konstrüksiyonlarla uygulanmas ve yanlș kimyasallarn
bilinçsizce tüketilmesi gibi sorunlar beraberinde getirmektedir. Ahșap koruma
alanndaki gelișmelerin restorasyon çalșmalarna aktarlmas ve tarihi ahșap
yaplarn sürdürülebilirliğinin sağlanmas için malzeme uzmanlar ile ișbirliği
içinde çalșlmas çok önemlidir.

5. Sonuç
Sürdürülebilir bir malzeme olan ahșap, geçmișten günümüze kadar, diğer
birçok kullanm alannn yan sra, yap malzemesi olarak da yaygn olarak
kullanlmștr. Geçmiș yüzyllarda inșa edilmiș ahșap yaplarn birçoğu, hiçbir
koruyucu ișlem görmeden günümüze kadar ulașmștr. Bugün ise, teknolojik
gelișmelerle birlikte, ahșabn kullanm öncesi gerektiği kadar kurutulmas ve
eskiye göre çok daha ucuz ve yaygn șekilde korunmas mümkündür. Böylece
ahșap yaplarn veya yap elemanlarnn eskisinden çok daha uzun ömürlü
olmas sağlanabilmektedir.
1900’lerin bașndan günümüze kadar dünyada ahșap teknolojisi ve ahșap
koruma alannda yaplan çalșmalar hz kazanmștr. Önemli araștrma
merkezleri, laboratuarlar, enstitüler kurulmuștur. Ahșap endüstrisi üzerinde
çalșan üniversitelerin says artmștr. Ahșap malzemeyle geniș açklklarn
geçilmesine olanak tanyan laminasyon tekniği geliștirilmiștir. Ahșab daha
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uzun süre kullanlabilir hale getirmeyi hedefleyen birçok emprenye maddesi
ve tekniği uygulanmș, bu alanda çalșan çok sayda firma açlmștr.
Türkiye’de ise emprenye maddesi üretimi snrl da olsa, emprenye tesislerinin
says artș göstermiștir. 1900’lü yllarn ilk çeyreğinde, ahșap koruma alannda
çalșan tesislerin says ikiyken, günümüzde 158’e ulașmștr. Ancak, ahșap
teknolojisi ve koruma alanndaki gelișmelere rağmen, Türkiye’de ahșap, bir
yap malzemesi olarak henüz yeterli düzeyde ilgi bulamamaktadr. Oysa
geleneksel yaplarmzda ahșap, sadece dekoratif bir öğe değil, temel bir yap
taș niteliğindedir. Çağdaș yaplarda da ahșap kullanmnn yaygnlașmas,
sürdürülebilirlik açsndan önemlidir. Çünkü ahșap doğru ișlendiği takdirde
günümüzde kullanlmakta olan birçok yap malzemesinden daha uzun
ömürlüdür.
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Özet
Uçucu kül, termik santrallerde öğütülmüș kömürün yanmasyla ortaya çkan
bir üründür. Türkiye’deki termik santrallerde ylda yaklașk olarak 55 milyon
ton linyit kömürü kullanlmakta ve bunun sonucunda 16 milyon ton uçucu kül
atk olarak doğal çevreye braklmaktadr. Birçok ülkede üretilen uçucu külün
% 80’i bașta çimento ve beton sanayisinde kullanlrken bu değer Türkiye’de
%2-3 arasndadr. Uçucu küller; kimyasal bileșimi, uygun radyoaktivite
değerleri ve fiziksel özellikleri açsndan yap sektöründe geniș bir kullanm
alanna sahiptir. Uçucu kül; beton, çimento, agrega, gazbeton, tuğla üretimi,
yol ve zemin iyileștirme uygulamalarnda kullanlan bir malzemedir. Uçucu
külün depolanmas sonucu toplum ve çevre üzerinde birçok olumsuz etkisi
olușmaktadr. Uçucu külün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kullanm
alannn büyümesi ya da yeni kullanm alanlarnn bulunmas sonucu çevresel
ve toplumsal etkileri azalacaktr. Bu çalșmada termik santrallerden elde
edilen uçucu külün insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri ve bu etkilerin
yap sektöründe kullanlarak bertaraf edilmesi konusu incelenmiștir. Bunun
için çimento ve beton uygulamalar dșndaki kullanm alanlaryla ilgili
standartlar hazrlanmaldr. Termik santral yaknlarna kurulabilecek geri
dönüșüm tesisleriyle uçucu kül ekonomik bir değer kazanacak ve depolama
sorununun ortaya çkardğ zararlar önlenecektir.
Anahtar Kelime: Uçucu Kül, Çevresel Etkiler, Toplumsal Etkiler

Abstract
Fly ash, crushed of coal in thermal power plants is a product of the burned
emerging. Thermal power plants in Turkey in the year of approximately 55
million tons of lignite coal are used and as a result of 16 million tons of fly
ash as waste is left to the natural environment. 80% of fly ash produced in
many countries, particularly cement and concrete industry is between 2-3%
in Turkey, this value is used. Fly ash, chemical composition and physical
properties in terms of appropriate values of radioactivity in the construction
sector has a wide application areas. Fly ash concrete, cement, aggregate, gas
concrete, brick manufacturing, road and ground improvement is a material
used in applications. Storage of fly ash as a result many negative effects on
society and the environment is composed. In Turkey as well as fly ash in the
world uses or
new uses of the growth areas of environmental and social impacts will be
reduced as a result of. In this study, fly ash obtained from thermal power
plants and the human impact on the environment and this effect can be used
in the disposal of the construction sector were examined. For this purpose,
the use of cement and concrete applications related to external standards
should be prepared. Thermal power plants can be installed near the recycling
plant and storage of fly ash will gain an economic problem for the discovery
of the losses will be prevented.
Keyword: Fly Ash, Environmental İmpacts, Social İmpacts

1. Giriș
Ülkelerin ekonomik açdan gelișmeleri ve büyümeleri sonucu enerji
tüketimleri artmș ve enerji ihtiyaçlarn ortaya çkarmștr. Enerji
tüketimindeki artșlar ve sanayinin gelișmesi sonucu çeșitli atk maddeler
olușmaktadr. Ortaya çkan atk maddeler toplumsal ve çevresel sorunlara
neden olmaktadr. Günümüzün en büyük sorunlarndan biri olan küresel
snmada fosil kaynakl enerjilerin büyük rolü bulunmaktadr. Fosil kaynakl
enerjilerin olumsuz etkilerini ortadan kaldrmak için yenilenebilir kaynaklarn
kullanlmas toplum ve çevre açsndan daha sağlkl olacaktr. Gelișmiș
ülkelerde geri dönüșüm konusu büyük önem kazanmștr.
Türkiye’nin ksa ve uzun vadeli enerji üretim stratejilerinin bașnda Termik
Santrallerden üretilen enerji gelmektedir. Bu enerji kaynaklarnda kat fosil
yaktlar (linyit kömürü gibi) yaklmakta ve bunun sonucu da cüruf ve uçucu
kül denilen artk maddeler olușmaktadr.

Șekil 1’de 2009 ylna ait elektrik üretiminde yakt cinsine göre dağlm
gösterilmektedir. [1].
Hid.elek.
27%

Petrol
5%

KömürTermik
27%

Doğalgaz
41%

Șekil 1. Türkiye’de enerji üretimi
Șekil 2’de Türkiye İstatistik Kurumu’na göre, Türkiye’de termik santrallerde
2003 ylnda 11,84 milyon ton, 2004 ylnda 13,34 milyon ton, 2006 ylnda
16,01 milyon ton ve 2008 ylnda 19,66 milyon ton uçucu kül açğa çkmștr.
Türkiye’de 2020 ylna kadar yllk uçucu kül miktarnn 50 milyon tonu
geçmesi beklenmektedir [2].
Uçucu Kül Miktar (mil./ton)
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Șekil 2. Uçucu kül olușumunun yllara göre dağlm
2. Uçucu Küller
2.1. Uçucu Külün Tanm
Uçucu külün özelliklerini; santral tipi, ișletim biçimi, yaklan kömürün cinsi,
yanma biçimi gibi çeșitli faktörler etkilemekle birlikte genel olarak elektrik
enerjisi üreten termik santrallerde kullanlan tașkömürünün %10-15'ini, linyit
kömürünün ise %20-50'si kül olarak ortaya çkmaktadr. Yanma sonucu ortaya
çkan külün %75-85’i baca gazlar ile kazandan çkar ve bu atklar ‘uçucu kül’
olarak tanmlanrlar. [3].
2.2. Uçucu Küllerin Snflandrlmas
Uçucu küller termik santralde kullanlan yakt tipine göre ikiye ayrlr;
1. Taș kömürü uçucu külleri
2. Linyit uçucu külleri
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Uçucu küllerin snflandrlmasnda ASTM snflandrmas kullanlmaktadr.ASTM
618’e göre uçucu küller F ve C snflar olmak üzere ikiye ayrlrlar. Taș
kömürünün yanmas sonucu F snf uçucu küller elde edilmektedir. F tipi
uçucu küller %10’dan daha az CaO içerdikleri için düșük kireç külü olarak da
adlandrlr. C snf uçucu küller ise linyit kömürünün yanmas sonucu elde
edilmektedir. İçerisindeki CaO oran %10’dan fazladr. Bu yüzden C snf uçucu
küllere yüksek kireçli uçucu külde denilmektedir.. Türkiye’de genellikle yüksek
kireçli uçucu kül (C Snf) elde edilmektedir. Çizelge 1’de uçucu küllerin
puzolan olarak kullanm için ASTM C 618 ve TS 639’da snr değerleri
verilmiștir [4,5]

Șekil 3’de Türkiye’de faaliyet gösteren termik santraller görülmektedir.
Santral Ad / Bulunduğu İl

Santral Ad / Bulunduğu İl

Afșin Elbistan A-B / Kahramanmaraș

Çan / Çanakkale

Çatalağz / Zonguldak

Çayrhan Park / Ankara

Kangal / Sivas

Kemerköy / Muğla

Orhaneli / Bursa

Seyitömer / Kütahya

Soma A-B / Manisa

Sugözü / Adana

Tunçbilek A-B / Kütahya

Yatağan / Muğla

Çizelge 1. ASTM C 618 ve TS 639 puzolan olarak kullanlabilirlik snrlar
ASTM C 618 (%)
F
C
En az 70
En az 50
En çok 5
En çok 5
En çok 1,5
En çok 1,5
En çok 5
En çok 5
En çok 3
En çok 3
En çok 12
En çok 6

Kimyasal Bileșik
SiO2+Al2O3+Fe2O3
MgO
Na20+K2O
SO3
Nem
Kzdrma Kayb

TS 639 (%)
En az 70
En çok 5
En çok 5
En çok 3
En çok 10

2.3. Uçucu Küllerin Özellikleri
2.3.1. Uçucu Küllerin Fiziksel Özellikleri
Uçucu küllerin renkleri açk krem renginden koyu kahverengiye kadar
değișiklik gösterir. Renk yanmamș kömür oranndan, demirce zengin
danelerden ve nemden etkilenir [6,5]. Linyit uçucu külü tașkömürü uçucu
külünden daha koyu renktedir. İyi yanmș bir uçucu kül, iyi yanmamș bir
uçucu külden daha açk bir renge sahiptir. İyi yanmamș küle koyu rengi veren
yanmamș karbon danecikleridir. Mikroskopta incelendiklerinde süngerimsi
boșluklu ve boșluksuz küresel daneciklerden meydana geldiği görülür [7,5].
2.3.2. Uçucu Küllerin Kimyasal Özellikleri
Uçucu küller % 2-3 orannda suda çözünürler. Uçucu küller saf su içersine
brakldklarnda birkaç saat içinde içlerindeki sülfatn tamam çözünür. SiO2,
Al2O3, K2O, MgO, Na2O ve Fe2O3 suda çok az çözünürler. Scaklk arttkça
çözünürlük artar. [4]. Uçucu küller asitlerden fazla etkilenmezler. Seyreltik
asit etkisinde uçucu küllerin çözünürlüğü en fazla % 20 olduğu görülmüștür.
Ancak bu değer külün elde edildiği santrallere göre farkllk göstermektedir.
Uçucu külün kimyasal bileșimi incelendiğinde, % 85 veya daha fazla oranda
SiO2, Al2O3, Fe2O3 ve MgO bileșiklerinden oluștuğu görülmektedir [5].
2.3.3. Uçucu Küllerin Mineralojik Özellikleri
Uçucu küllerin puzolanik özellikleri, kimyasal bileșiminden daha çok
mineralojik yaplar ile ilișkilidir. Düșük kireçli uçucu küllerin ana aktif bileșeni,
silis ve aluminatdan olușan amorf yada cams fazdr. Bu tip uçucu küller,
rutubetli ortamda sönmüș kireç (CaOH2) ile reaksiyona girdikleri için
puzolanik özelliğe sahiptirler. Yüksek kireçli uçucu küller ise, hem puzolanik
özellik gösterirler hem de sahip olduklar serbest kireç, trikalsiyum aluminat,
amorf silis ve alumina vb. sebebiyle kendi bașlarna bir miktar bağlayc
özelliğe sahip olabilirler [8]. Düșük kireçli uçucu küllerdeki cams faz miktar,
yüksek kireçli uçucu küllerden daha fazladr [9,10]. Çizelge 2’de Türkiye’deki
termik santrallerin üretim kapasiteleri ve ürettikleri uçucu kül tipleri
görülmektedir [10].
Çizelge 2. Türkiye’deki termik santrallerin enerji üretim kapasiteleri
Santral Ad
Afșin Elbistan
A
Afșin Elbistan
B
Çan
Çatalağz
Çayrhan
Çolakoğlu
Kangal
Kemerköy
Orhaneli
Seyitömer
Soma A-B
Sugözü
Tunçbilek A-B
Yatağan
Yeniköy

Enerji Üretim Kapasitesi
(MW)
1355

Yakt Cinsi
Linyit

Uçucu Kül
Snf
C

1440
320
300
620
190
457
630
210
600
1034
1210
439
630
420

Linyit
Linyit
Tașkömürü
Linyit
Tașkömürü
Linyit
Linyit
Linyit
Linyit
Linyit
İthal Lömür
Linyit
Linyit
Linyit

C
C
F
C
F
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Yeniköy / Muğla

Șekil 3. Türkiye’deki Termik Santraller

3. Uçucu Küllerin Yap Sektöründe Kullanm
3.1. Çimento Üretiminde Uçucu Kül Kullanm
Uçucu küllerin yap sektöründe kullanm alanlarnn bașnda çimento sektörü
gelmektedir. Türkiye’de üretilen katkl çimentolarda uzun yllardr uçucu kül
kullanlmaktadr. Uçucu küller çimentoda hammadde, katk maddesi ve ikame
malzemesi olarak kullanlmaktadr.
Uçucu kül kil ve kalkere hammadde olarak ilave edilerek klinker üretiminde
kullanlmaktadr. Uçucu kül katk maddesi olarak kullanldğnda enerji
tasarrufu sağlamakta ve daha ucuz yolla çimento elde edilmesini
sağlamaktadr. Uçucu külün ikame malzemesi olarak kullanlmas yine
ekonomi açsndan avantaj sağlamaktadr. Uçucu külün çimentoda hem katk
maddesi hem de ikame malzemesi olarak kullanlmas ülke ekonomisine de
katk sağlamaktadr.
Çimento üretimi srasnda çok büyük miktarda doğal hammadde ve enerji
tüketimi yaplmakta ve atmosfere CO2 gaz çkmaktadr. Bu da sera etkisi
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yaparak iklim değișikliklerine neden olmaktadr. Bu yüzden çimento
üretiminde uçucu kül kullanlmas ile, doğal çevrenin bozulmas ve enerji
tüketimi azalacağ gibi havadaki CO2 miktar da azalacağ için küresel
snmann en aza indirilmesi mümkün görülmektedir [11,10]. Böylece enerji
tasarrufu sonucu enerji maliyetleri düșecek buna bağl olarak ta çimento
maliyeti azalacaktr.

Çizelge 4. Uçucu kül ikameli ve delikli tuğlann karșlaștrlmas
TS 825
I.BÖLGE
Delikli Tuğla
171 mm
U.K. Gazbeton
57 mm
2
1 m Tuğla duvarn ağrlğ (kg)
2
1 m U.K. Gazbeton duvarn ağrlğ (kg)

II.BÖLGE
210 mm
70 mm

III.BÖLGE
270 mm
89 mm
131
41

3.2. Beton Üretiminde Uçucu Kül Kullanm
Uçucu kül betonda hem katk maddesi hem de ikame malzemesi olarak
kullanlmaktadr. Uçucu külle ilgili yaplan çalșmalarn çoğu betonda
kullanmnn araștrlmas üzerinedir. Uçucu külün betonda kullanlmas
betonun gerek dayanmnda gerekse dayankllğnda artșlar göstermiștir.
Uçucu kül betonlarn basnç dayanmlarn arttrdğ gibi așnmaya karș
dayanmn da artrmaktadr [12,10]. Uçucu külün kullanldğ diğer bir beton
çeșidi lifli betondur. Deneysel olarak yaplan araștrmalarda otoklav
uygulanmș lifli beton üretiminde ve kendiliğinden yerleșen lifli beton
yapmnda yüksek oranda uçucu kül kullanlabileceği önerilmektedir [13,10].
Çizelge 3’de uçucu külün beton özelliklerine etkisi görülmektedir.
Çizelge 3. Uçucu külün beton özelliklerine etkisi
İșlenebilirlik
Su ihtiyac
Terleme, Ayrșma
Hava Miktar
Hidratasyon Iss
Priz Süresi
Plastik Rötre

Artar
Azalr
Azalr
Azalr
Azalr
Artar
Değișmez (Büyük Oranda)

3.3. Agrega Olarak Uçucu Kül Kullanm
Uzun zamandr uçucu kül beton ve harç içerisinde kullanlmaktadr. Uçucu kül
TS ve ASTM gibi standartlarda beton ve harç üretiminde yapay hafifi agrega
olarak belirtilmektedir. Uçucu kül betonda; İnce agrega, yapay hafif agrega ve
İri hafif agrega (portland çimentosuyla karștrlarak) olarak kullanlr [14,10].
Uçucu külden üretilen hafif agregalar kullanlarak hafif beton tasarm ve
üretimiyle daha ekonomik ve daha çevre dostu beton üretmek mümkündür
[15,16]. Hafifi uçucu kül agregalar, uçucu küllerin değișik bileșimlere sahip
olmasndan dolay farkl davranșlar gösterebilmektedir [17,16]. Yüksek oranda
uçucu kül ile bir miktar portland çimentosu karștrlarak elde edilen iri hafif
agregalarn hafif beton üretiminde kullanldğ ve tașyc betonlar elde edildiği
görülmektedir [18,10].
3.4. Tuğla Üretiminde Uçucu Kül Kullanm
Uçucu külün tuğla üretiminde kullanm doğal çevreyi koruma ve çevre
kirliliğini engelleme açsndan önemlidir. Uçucu külün çevre kirliliğini
engellemesinin yan sra;
 Külün ekonomik bir değere ulașmas
 Öğütülme ișleminde kolaylk sağlamas
 Kalplama ve presleme için daha az güç kullanma
 Kuruma süresinin ksalmas
gibi avantajlar sağlamaktadr [19].
Uçucu kül ilaveli tuğlalarda birim hacim ağrlğ az miktarda artarken, kuruma
ve pișme gibi özelliklerinde değișme olmamștr. Uçucu kül ilavesi ile üretilen
tüm tuğlalarda su emme miktar referans tuğlaya göre azalmș, buna karșlk
tuğlalarn hiçbirinde referans tuğlada elde edilen dayanm değerine
ulașlamamștr [20,16].
3.5. Gazbeton Üretiminde Uçucu Kül Kullanm
Gazbetonda uçucu kül ince kum ikamesi olarak kullanlr. Amerikan Gazbeton
Üreticileri Birliği uçucu külün gazbetonda % 75 oranna kadar kullanlmasn
önermektedir [21,10]. Gazbetonda uçucu kül kullanm ekonomik açdan yarar
sağlamaktadr. Gazbetonda, belirli bir yoğunluk için kumun uçucu kül ile yer
değiștirmesi (uçucu kül ikamesi) mukavemette artș sağlamaktadr. Çimentokum karșmna göre, çimento-uçucu kül karșm örnekler nispeten daha
yüksek su emme oranna sahiptirler [22,16].

3.6. Yol İnșaatlarnda Uçucu Kül Kullanm
Șehir içi ve șehir dș beton yollarn yapmnda çimento içine % 20-30
orannda kül katlmas yol yapm maliyetini düșürmektedir. Uçucu kül yol
yapmnda temel malzemesi olarak ve asfalt içene filler olarak katlarak
kullanlr.
3.7. Zemin Stabilizasyon Uygulamalarnda Uçucu Kül Kullanm
Uçucu kül dolgu malzemesi ve zemin stabilizasyon yöntemlerinde uzun
yllardr dünyada kullanlmștr. Bu kullanm alanlar dșnda szdrmazlk
sağlamak için atk depolama sahalarnda da kullanlmaktadr. Uçucu kül hava
ile temas olmayan topraklarda; Bor (B), Molibden (Mo), Selenyum (Se) ve
Alüminyum (Al) gibi elementleri toplama özelliği bulunmaktadr. Bu
elementlerin toplanmas ürün alanlarnda zehir seviyesinde önemli oranda
azalmalar gerçekleștirerek insan ve hayvan sağlğna önemli katk
sağlamaktadr [24,16].
Türkiye’de baz zemin uygulamalarnda uçucu kül kullanlmș ancak bu
uygulamalarn henüz yaygnlașmas sağlanmamștr. Uçucu kül daha çok
zemin enjeksiyon yöntemlerinde çimento veya kireç ile birlikte
kullanlmaktadr. Uçucu külün bu yöntemlerde kullanlmasyla daha az
çimento ve katk maddesi kullanlacak, böylece ülke ekonomisine de katk
sağlanacaktr. Dolgu malzemesinin az kullanlmas sonucu da daha az dolgu
tahribi yaplacağ için çevre sorunlar da büyük ölçüde azalacaktr [5].
4. Uçucu Kül Kullanmnn Çevresel ve Toplumsal Etkiler Açsndan

İncelenmesi

4.1. Uçucu Kül Kullanmnn Çevresel Etkiler Açsndan İncelenmesi
Kömürün yanmas sonucu atk maddeler ve yan ürünler ortaya çkmaktadr.
Bu atk maddelerin büyük miktarlara ulașmas ile ekonomik ve çevresel
etkilerden dolay büyük sorunlar ortaya çkmaktadr.
Türkiye’deki termik santrallerde ylda yaklașk olarak 55 milyon ton linyit
kömürü kullanlmakta ve bunun sonucunda 16 milyon ton uçucu kül atk
olarak doğal çevreye braklmaktadr. Çok geniș miktarlarda depolama
alanlarnda biriken atk malzeme tarm alanlar su kaynaklar ve doğal
çevreye önemli zararlar vermektedir. [25]. Almanya, Hollanda, Belçika gibi
Avrupa ülkelerinde elde edilen uçucu külün % 80’i bașta çimento ve beton
sanayisinde kullanlrken ülkemizde elde edilen uçucu külün yaklașk %2-3’ü
yap sektöründe kullanlmaktadr [26,9,10].
Termik santrallerden elde edilen atklarn yap sektöründe kullanlmas kil gibi
doğal malzemelerin kullanmn azaltmas nedeniyle doğal çevrenin
korunmasn da sağlayacaktr. Ayrca atklarn depolanmas ve kullanm ile
ilgili diğer nedenlerden olușan çevre kirliliği de azaltlacaktr.
Kömürün yanmas sonucu ortaya çkan uçucu külün en büyük sorunu
depolanmasdr. Santralde faaliyet sonucu olușan kül ve cüruf santralin
yaknndaki açk alana tașnmaktadr. Șekil 4’de görüldüğü gibi açk alana
tașnan bu küller zamanla burada birikmekte ve rüzgar gibi atmosferik
etkilerle insanlarn yașadğ alanlarda hava kirliliğine sebep olmaktadr..Uzun
yllar boyunca bölgede yğlan kül dağlar yağan yağmurlarn etkisiyle
puzolanik özelliklerinden betonlașacak ve ortadan kalkmas zor bir malzeme
haline dönüșecektir. Uçucu külün yağmur suyuyla reaksiyona girmesi sonucu
radon gaz denilen radyo aktif madde olușmaktadr. Termik santrallin
kapatlmas sonucunda bile kül depolama alanlarnda olușan bu radon gaz
çevreyi olumsuz etkilemektedir.

Çizelge 4’de uçucu kül ikameli gazbeton ile delikli tuğla arasnda TS 825’e
göre duvar kalnlklarnn ve ağrlklar açsndan karșlaștrlmas yaplmștr
[23].
Șekil 4. Termik santrallerdeki kül depolama alan
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Termik santral küllerinin toplandğ alanda olușan Radon gaz (Ra222) havaya
karșmaktadr. Bu küllerin üzeri toprakla örtülse bile toprağn gözeneklerinden
geçen Ra222 havaya karșr. Ra222 3.8 günlük bir süre içinde Polonyum’a
(Po210) ve aktif kurșuna (Pb210) dönüșebilmektedir. Bu nedenle kül yğnlar
çevreye radyasyon yayar. Bacadan atlan maddelerin içinde belki de en
önemlisi, linyitte bulunan ve yanma ile açğa çkarak etrafa yaylan
uranyumdur [27].
İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü araștrmasnda, çevreye uranyumlu küllerin
yaylmas konusunda en ufak bir kayg bile duyulmadan, bu kömürle termik
santraller kurularak ișletilmesi, küllerden elde edileceği düșünülen uranyumla
ise nükleer santral kurulup ișletilmesi önerilmiștir. Termik santralden çkan
radyoaktif küllerin rüzgarla çevreye yaylmas ve kül depolarndan havaya
ulașan Radon gaz önemli bir sorundur. 17 Șubat 1993 günü Muğla’da
radyasyon düzeyinin yükseldiği ve erken uyar cihaznn alarma geçtiği
bilinmektedir.
Atmosferik etkilerle çevreye dağlan küllerin en önemli etkilerinden biriside
bitki örtüsünün üzerindedir. Çevreye dağlan küller bitkilerin en hassas ve en
etkilenen organ olan yapraklarn üzerini kaplamaktadr. Uçucu küllerin
yapraklar kaplamas sonucu külün bünyesindeki zehirli gazlar bitki
yapraklarna geçmektedir. Yapraklardaki stomalar vastasyla yaprak
bünyesine giren bu gazlar yapraktaki klorofillerin yapsn bozmaktadrlar.
Küllerin ve bünyesindeki zehirli gazlarn yapraklardan sonra en etkili olduğu
yerler bitki besin maddelerinin tașndğ iletim borulardr. Bu borular
vastasyla gazlarn yaptğ zarar bitkinin diğer ksmlarna yaylr. Bitki terleme
olayn kontrol edemez ve su dengesi bozulur. Bitkide solgunluk ve kurumalar
görülür. Ayrca polenler ve dișicik borular zarar gördüğünden döllenme olmaz
ve meyve tutmaz. Bitkilerdeki termik santrallerden kaynaklanan zararlar
yaprak lekeleri, yaprak kurumalar, Yaprak ve meyve dökülmeleri,
büyümedeki gerileme, solgunluk ve ölümle sonuçlanr.
Açk alanlarda depolanan külün yağan yağmur ile içerisindeki kimyasal
maddeler çözünerek yer alt suyunu karșmaktadr. Bu maddelerin yer alt
sularna karșmas sonucu yer alt sular kirlenmektedir. Kirlenen yer alt
suyunun içme yada sulama suyu olarak kullanm neticesinde istenmeyen
zararl kimyasallar besin zincirine girmektedir. Yaplan araștrmalarda uçucu
külün yüksek oranda uranyum içerdiği tespit edilmiștir. Bu yüzden toprak
yüzeyine yğlan küller yağșlarla yeraltna szarak toprağn kalitesini
belirleyici özelliklerinde bozulmalar meydana getirirler. Termik santral
çevresindeki tarmsal alanda yer alt sularnn sulama amaçl kullanlmas
tarm sektörü için tehlike olușturmaktadr. Bitkilerin gelișimi için gerekli olan
suyun kalitesi ve içerisindeki mineraller çok önemlidir.
Küllerin içinde bulunan gazlarn bir ksm havada kalarak asit yağmurlarna
sebep olurlar. Bu gazlar atmosferde yükselerek havadaki su damlacklaryla
reaksiyona girerler ve asit yağmurlarna sebep olurlar. Asit yağmurlar, tüm
çevreye zarar vermektedir ancak bundan en çok etkilenen ormanlar ve tarm
alanlardr. Bitkiler, fotosentez srasnda CO2 tüketir. Asit yağmurlar, bitkileri
kurutarak, diğer yandan atmosferdeki CO2 (karbondioksit) tutarnn artmas
için ortam hazrlamaktadr Bu yağșlar toprağn yapsndaki magnezyum ve
kalsiyum gibi bitki gelișiminde önemli olan elementleri ykayarak derinlere
tașnmasna sebep olur. Bunun sonucunda ağaçlar ve diğer bitkiler topraktan
yeteri kadar faydalanamaz ve kurur [28].
Asit yağmurlar bitkilerin yeșil ksmlarn yakar. Yatağan Termik Santrali bu
șekilde 400.000 dekarlk kzlçam ormann ortadan kalkmasna sebep
olmuștur. Buna benzer bir durum Bey Dağlar çevresinde de yașanmștr.
Gökova (Kemerköy) Termik Santrali’nden çkan gazlar 1800 -1900 m
yükseklikte Bey Dağlar’n etkilemiștir. Çevredeki köylerde tarm ürünleri
zarar görmüștür. Asit yağmurlar topraktaki alüminyumun çözülmesine neden
olur ve ağaç köklerinin besinlerden faydalanmasn engeller. Örneğin, toprakta
biriken alüminyum,ağaç köklerinin gerekli besinleri almalarn engeller, besin
eksikliği olușur ve ağaçlarn büyümesini yavașlatr, hatta tamamen durdurur.
Zamanla, yapraklarn dökülmesi gibi daha gözle görülebilir zararlar ortaya
çkmaya bașlar. Asit, yalnzca canllara değil, ayn zamanda binalara ve
arabalara da zarar verir. Asit özelliğindeki maddeler kimyasal ayrșmay
artrrlar Mermer, kumtaș veya kireçten yaplan ve içerisinde kalsiyum
karbonat bulunduran tarihi eserlere zarar vermektedir [28].
Toz halindeki kömürün yanmas sonucu uçucu küle göre daha iri taneli ve
baca gazlar ile atmosfere sürüklenemeyen parçacklar olușmaktadr. Bu
parçacklara taban külü denir. Taban külleri bacann alt ksmnda toplanmakta
ve buradan su ile karștrlarak en yakndaki deniz, akarsu, nehir veya göl gibi
su kaynaklarna dökülmektedir. Taban külü genellikle soğutma suyu denilen
atk su ile karștrlarak su kaynaklarna dökülmektedir.
Taban külünün deniz, akarsu veya göl gibi su kaynaklarna dökülmesi külün
yapsnda bulunan zararl maddelerin suda çözünmesine neden olur. Taban
külü bu yüzden deniz canllarna ve onlarm yașam alanlarna zarar
vermektedir.
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4.2. Uçucu Kül Kullanmnn Toplumsal Etkiler Açsndan İncelenmesi
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun araștrmalarna göre, termik santrallerin
bacalarndan çkan partiküller ve kazandan alnan külde radyoaktivite vardr.
Rüzgâr ve yağș etkisi ile küller çevreye yaylmakta veya toprak altna szarak
yeralt sularnn kirlenmesine neden olmaktadr. Termik santrallerden kaynakl
hava kirliliği yașandğ ve radyoaktif maddelerin insan sağlğna etkileri ise
pek çok bilimsel çalșmaya konu olmuștur. Merkezi sinir sistemi bozukluklar,
anormal doğumlar, solunum yolu hastalklar, gelișme bozukluklar, öğrenme
yeteneğinde azalma, kalp hastalklar, cilt hastalklar ve kanser gibi vakalar
görülebilmektedir. [29].
Kömürle çalșan bir termik santralin tarma, turizme, su kaynaklarna,
balkçlğa, çevreye ve halk sağlğna vereceği zararlar yaplan araștrmalar
sonucu görülmüștür. Kömürün yanmas zararl partiküllerin ve radyasyonun
açğa çkmasna neden olur. Bu parçacklar akciğer fonksiyonlarnda azalma,
astm, kardiyovasküler rahatszlklar ve bebek ölümlerine sebep olur [30].
Uçucu külün sebep olduğu asit yağmurlar insan sağlğn da olumsuz
etkilemektedir. Uçucu kül içindeki zehirli maddelerin toprağa çökelmesi
sonucunda insanlarn özellikle çocuklarn sağlğn dolayl olarak etkilediği
belirlenmiștir. Özellikle çocuklarda olmak üzere solunum yolu enfeksiyonu
olmak üzere çeșitli iltihaplanmalar ve bağșklk sisteminin zayflamas gibi
sağlk sorunlarna sebep olmaktadr. Asit yağmurlar sonucu toprağn
asitliğinin artmas, yalnzca alüminyum ve cva benzeri bileșiklerin sulara
karșp, kirlenmeye değil, ayn zamanda yediğimiz su canllar yoluyla da
sağlğmzn bozulmasna neden olur. Göllere ve akarsulara düșen asit
yağmurlar, sudaki asit dengesini bozar ve balklar etkiler. Balklarn bu
durumdan etkilenmesi besin zinciri yoluyla insanlarda etkilemektedir. Havada
bulunan sülfat ise solunum yoluyla alnmakta ve bronșit, astm, kanser gibi
çeșitli hastalklara neden olmaktadr. [30].
Yatağan’n 50 köyünün 34’ünde radyasyon miktarnn insan sağlğnn kabul
edebileceği snrn çok üzerinde olduğu bilinmektedir. Küllerin atldğ
bölgelerde ki yeralt sular ise normalden 19 kat daha fazla radyasyon
içermektedir [31]. Son yllarda üzeri toprakla örtülen ve ağaçlandrlmaya
çalșlan kül dağlarnn sulanarak slatlmasyla, bir açdan iyileșme
sağlanmasna rağmen, bu kez de küllerin içinde bulunan çeșitli zararl
maddelerin yeralt sularna karșarak besin zinciri yoluyla hayvan ve insanlara
zarar vermesi tehlikesi ortaya çkmștr. Birçok hükümet ve endüstri, insanlar
için bir tehlike olmadğn iddia etse de düșük dozlu radyasyonun tehlikeleri,
henüz yeni yeni ortaya konulmaktadr. Çok küçük radyoaktif parçacklar
vücuda girdiğinde hücrelerin duvarlarna tutunarak dokular șnlar. Yetkililer
çoğunlukla bu etkileri göz ard ederek, radyasyonun tüm beden yada tüm
organ üzerindeki ortalama etkisinden söz ederler. Buna karșn 1995’de
İngiltere Ulusal Radyolojik Korunum Kurulu’na göre: “Tümör olușumu riskinin
sfr olacağ bir doz eșiği bulunduğu varsaymnn hiçbir temeli yoktur.” Yani,
Muğla bölgesindeki bu üç termik santral ve kül depolama alanlarnn
çevresinde yașayanlar, düșük dozlu radyasyona uzun süre maruz kalmann
tehlikeleriyle karș karșyadr.
Șekil 5’de termik santrallerde kömürün yanmas sonucu meydana gelen diğer
bir atk madde türü olan taban külünün çevresel ve toplumsal etkileri
görülmektedir.

Șekil 5. Taban külünün çevresel ve toplumsal etkileri
Uçucu külle birlikte olușan taban külünün insanlar üzerinde de olumsuz
etkileri vardr. Taban külünün suyla karștrlp denizlere dökülmesi su
canllarnn yannda insanlar da etkilemektedir. Taban külü denize
döküldükten sonra dalga yada akntlarn etkisiyle kyya yakn sğ bölgelerde
kalmaktadr. Türkiye’deki baz turizm alanlarna yakn bölgelerde termik
santraller bulunmaktadr. İnsanlarn yaz aylarnda bu bölgelerde denize
girmeleri sonucu taban külünün zararl etkilerine maruz kalrlar. Taban
külünün yapsnda radyoaktif maddeler bulunmas ve bu maddelerin suda
çözünmesi insanlarn sağlğna zarar vermektedir. Çizelge 5’de uçucu külün
çevresel ve toplumsal açdan olușturduğu zararlar verilmiștir. Çizelge 6’da
yap sektöründe uçucu kül kullanmna daha çok önem verilmesi sonucu
uçucu külün zararl etkilerinin önemli ölçüde azalacağ görülmektedir.

Çizelge 5. Uçucu külün çevresel ve toplumsal etkileri
Uçucu Külün Zararlar
Doğal çevrenin zarar görmesi
Tarmsal alanlarn zarar görmesi
Su Kaynaklarnn zarar görmesi
Besin zincirine karșmas
Radyoaktif kirlenme

Çevresel Etkiler







Toplumsal Etkiler

 Bedensel Etkiler
 Merkezi sinir sistemi bozukluklar
 Solunum yolu hastalklar
 Astm
 Kanser
 Cilt hastalklar
 Kalp hastalklar
 Zihinsel Etkiler
 Öğrenme yeteneğinde azalma
 Gelișim bozukluklar

tuğla, gazbeton veya agrega üretimi yapan tesislere gönderilerek geri
dönüșümü sağlanabilir. Beton ve çimentoda olduğu gibi zemin
iyileștirmelerinde, yol ve baraj uygulamalarnda uçucu küle ait standartlarn
hazrlanmas uçucu kül tüketimini artracaktr. Tüketim artmas sonucu uçucu
külün depolanma sorunu ortadan kalkacak dolaysyla uçucu külün ortaya
çkardğ birçok sorunda çözülecektir. Uçucu külün ikame malzemesi olarak
kullanlmas ekolojik dengenin korunmasn ve ülke ekonomisine de katk
sağlamaktadr.
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Çizelge 6. Uçucu kül kullanmnn çevresel ve toplumsal etkiler açsndan
sağlayacağ yararlar
 Doğal Çevrenin Korunumu
 Çimento ve tuğla üretiminde daha az kil
kullanlmas
 Depolamaya Bağl Çevre ve Hava Kirliliğinin
azalmas
 Uçucu külün kullanlmas sonucu tarmsal
alanlar, su kaynaklar ve bitki örtüsü zarar
görmeyecektir. Atmosferik etkiler sonucu
hava kirliliği olmayacaktr.

Çevresel Yararlar

Toplumsal Yararlar

 Sera Gaz Etkisinin azalmas
 Çimento üretiminde daha az enerji
kullanmna bağl olarak atmosfere daha az
CO2 gaz karșacaktr
 Radyoaktif kirlenmenin olmamas
 Sağlkl besin zincirinin olușmas
 Asit Yağmurlarnn azalmas
 Dayankl yap malzemeleri elde edilmesi
 Fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikler
açsndan daha kaliteli, dayankl ve
ekonomik yap malzemeleri elde edilmesi
 Çevre dostu yap malzemeleri elde edilmesi
 Enerji tasarrufu ve ülke ekonomisine katk
 Bedensel etkilerde önemli ölçüde azalma
 Zihinsel etkilerde önemli ölçüde azalma

5. Sonuç
Dünya’da snrl ve kirletici fosil yaktlarn sorunlar belgelendikçe ve küresel
iklim değișikliği tehdidi karșsnda somut önlemler alnmasnn önemi artkça,
sonsuz ve temiz yenilenebilir enerji kaynaklar kullanmna yönelmede de
artș olmaktadr. Güneș, rüzgar, jeotermal, biyokütle, küçük hidroelektrik gibi
yenilenebilir kaynaklar açsndan zengin olmasna karșn, Türkiye’de
yenilenebilir enerjiler için herhangi bir yatrm bulunmamaktadr; Türkiye’de
elektrik enerjisinin %70’i çevre kirliliği yaratan ve küresel snmaya yol açan
fosil yaktlardan (%30’luk ksm linyit, taș kömürü, vb.) elde edilmektedir. Fosil
yaktla çalșan termik santrallerin en büyük çevresel etkileri uçucu kül ve
taban külüdür. Atk madde olan küllerin depolanmas sonucu asit yağmurlar
olușmakta ve bunun sonucu tarihi yaplar ve bitki örtüsü zarar görmektedir.
Atmosferik olaylar sonucu küller insanlarn yașadğ bölgelere kadara
yaylmakta ve insanlarn sağlğn olumsuz etkilemektedir. Araștrmalar
sonucu insanlarda özellikle sinir sistemi bozukluklar, solunum hastalklar ve
cilt hastalklar ortay çktğ görülmüștür.
Türkiye’de uçucu kül kullanm Avrupa Ülkelerine oranla oldukça azdr.
Türkiye’de uçucu kül en çok beton ve çimento üretiminde kullanlmaktadr.
Ancak Dünya’da ve Avrupa’da bu alanlar dșnda uçucu kül tuğla üretiminde,
gazbeton üretiminde, zemin iyileștirme tekniklerinde, su yaplarnda, yol
inșaatlarnda ve agrega olarak kullanlmaktadr. Türkiye’de bu konularda
çalșmalar yaplmș ancak geniș boyutta bir uygulamaya henüz geçilmemiștir.
Termik santral yaknlarna geri dönüșüm tesisi gibi ikinci bir tesis kurulmas
çevresel ve toplumsal etkileri önemli ölçüde azaltacaktr. Bu tesisler çimento
fabrikalar, hazr beton santralleri gibi tesisler olabilir. Ayrca kapal bir
alanlardan olușan tesiste uçucu kül boyutlarna göre, kimyasal veya puzolanik
yaplarna göre snflandrlabilir. Snflandrma ișleminden sonra uçucu küller

63

[19].

S. Kzgut, D. Çuhadaroğlu & K. Çolak, “Çatalağz
Termik Santral Uçucu Küllerinden Tuğla Üretim Olanaklarnn
Araștrlmas”, Türkiye 17. Uluslararas Madencilik Kongresi ve

Sergisi-TUMAKS 2001, 2001, ISBN 975-395-416-6

64

[20].

Bentli, Đ., Uyank, A.O., Demir, U., Sahbaz, O. ve
Celik, M.S., 2005, Seyitomer Termik Santrali Ucucu Kullerinin
Tuğla Katk Hammaddesi Olarak Kullanm, Turkiye 19. Uluslararas
Madencilik Kongresi ve Fuar, s.385-389, izmir.

[21].

Ropelewski, L., Neufeld, R.D., “Thermal Inertia
Properties of Autoclaved Aerated Concrete”, Journal of Energy
Engineering-ASCE, Cilt 125, No 2, 59-75, 1999.

[22].

E. K. Kunhanandan Nambiar, K. Ramamurthy, 2006, Influence Of
Filler Type On The Properties Of Foam Concrete, Cement &
Concrete Composites 28, 475 480.

[23].

Demir, A, Uçucu Küllü Gazbeton Araștrmas, İnșaat Mühendisleri
Odas İzmir Șubesi

[24].

Sharma, S., K., Kalra, N., 2006, Effect of Fly ash
Incorporation on Soil Properties and Productivity of Crops:A
Review, Journal of Scientific & Industrial Research 65 (5), 383-390

[25].

Türker, P., Erdoğan, B., Katnaș, F., Yeğinobal, A., Türkiye’deki
Uçucu Küllerin Snflandrlmas ve Özellikleri, TÇMB, Ankara, 2003.

[26].

Bhattacharjee, U., Kandpal, T.C., “Potential of Fly Ash Utilisation in
India”, Energy, Cilt 27, No 2, 151-166, 2002.

[27].

Atmosferin Canllar Üzerindeki Etkileri
http://www.turkmmo.com/cografya/21637-atmosferin
uzerindeki-etkileri.html

[28].

Kantarc, D., M., Müezzinoğlu, A., Kayadeniz, İ., Uslu, T., “II. Çevre
ve Enerji Kongre”, 2001.

[29].

http://www.kureselisinma.org/ “Termik Santrale Hayr”

[30].

Greenpeace, “Kömür Hakknda 10 Ac Gerçek”,
http://www.greenpeace.org/turkey/news/koemuer-hakk-nda-10ac-ger-ek

[31].

Keskin, M., Mert, A., “Türkiye’de enerji ve çevre
konusunda yaplan en büyük hatalarn bir laboratuar;YatağanYeniköy-Gökova termik santralleri”, 2002

canlilar-

INTERNATIONAL SUSTAINABLE BUILDINGS SYMPOSIUM
26-28 May 2010 Ankara-TURKEY

ASSESSMENT OF CONSTRUCTION MATERIALS USED IN THE INTERIOR OF PAST AND PRESENT EFES HOTEL
CONSIDERING SUSTAINABLE ISSUES
Duygu KANBUL a, Eray BOZKURT b
lnterior Designer, Izmir, Turkey, duygu.kanbul@gmail.com
b
Yașar University, Department of Architecture, Izmir, Turkey, eray.bozkurt@yasar.edu.tr
a

Abstract
Sustainability is complicated that is hard to define and even more challenging
to quantify. It was first brought into popular use in 1987 in the United Nation
document Our Common Future, a report by the World Commission on
Environment and Development, which defined sustainable development as
meeting ‘the needs of present without compromising the ability of future
generation to meet their own’ . As a responsible designer, delight in
researching the latest and great sources and products available in the field,
may thrive innovative solutions. Sustainable solutions, green product criteria
and design concepts give designers many possibilities.
Efes Hotel, located at the centre of Izmir, served many national and
international guests and activities for many decades. Recently, it is
renovated and renamed as Swiss Hotel Grand Efes, thus became a part of
international chain hotel. The aim of the research is to observe whether the
new renovation project improved considering the sustainable issues. This
research, by analyzing the new interior design, will present evidences for the
use of sustainable materials and techniques, and their contribution to
sustainability. The research is limited to the interior of new and previous
designs and only their material use will be considered for a controlled
research environment. Sustainable related variables will be used to assess
the success of the improvements in the new hotel design compared to
previous design.
This research will help to show the importance of the sustainable design in
hotels. Both in practical and inspirational, the sustainable hotel will appeal as
much to anyone designing an entirely new hotel as to those seeking to
spruce up or extend the next hotel design.
Keywords: Sustainable, construction material, interior, assessment, hotel.

1. Introduction
This study is to analyze the sustainable construction material use in hotel
interior. The research will clearly explain the sustainable material with
analyzing five criteria which was choose for this research. At the end the
sustainable material which was used in hotel will see.
The aim of the study is to analyze the sustainable material and techniques in
Swiss Hotel Grand Efes interior. This research will clearly explain the
techniques and list the pros, cons and at the end Swiss Hotel will evaluate
with the five criteria. With five criteria, which sustainable constrcution
material used might be seen, and after the renovation of hotel, the
sustainability is it thought?’
The research aim is to observe materials used in the interior of past and
present Efes Hotel considering sustainable issues. For this reason, first step
was to gather all information about sustainable criteria criteria. Initiate these
criteria’s in Swiss Hotel and examine all used materials. Three material
documents of Swiss Hotel was examined and table charts was created to
compare with posed criteria.

2. Description of Sustainability
Sustainability is a complex that is hard to define and even more challenging
to quantify. It was first brought into popular use in 1987 in the United Nations
document Our Common Future, a report by the World Commission on
Environment and Development, which defined sustainable development as”
meeting the needs of present without compromising the ability of future
generation to meet their own” [2]. Since then the term ‘sustainability’ and
such expression as ‘green’, ‘eco’ and ‘environmentally friendly’ have been
used to describe multitude of products and actions that show concern for the
earth’s resources. The overuse of these terms has threatened to reduce the
potency of their meaning.
One principle that can summaries the sustainable design is to build small,
make spaces efficient, use recycled or recyclable materials, recycle and
compost all waste, build recycling center in spaces, use renewable resources,
create safe healthy living space, durability is important, easy operate, service

and maintain is important [15]. For those who care about their health and
their own future, care about the health of the planet and the future of our
children and their children, and care about future of the planet and the
millions of species that share this lovely place with us, sustainable building is
the way to go.
Dennis Wedlick (2007) defines that there is no greater potential for personal
expression than building one’s own shelter. For this reason alone, every effort
should be made to enable new construction to be sustainable for generations
to come [11]. Today, designers should realize that to be truly sustainable, it is
not enough to imagine methods of minimizing damage to the environment;
instead the result must have a net positive impact on it.
Designers have ability to influence the world. Designers can understand that
there is never only one right way to design anything. Searching for new
solutions, creatively adapting what we know into what we need and solving
problems are what designer do. Designer must expand people’s visions to
include sustainability and start showing ordinary people how to look at the
world from a green design view.

3. Sustainable Construction Materials and Examples
Dennis Wedlick quotes ‘Good design and sustainable design are one and the
same, synonymous with each other. Integrating sustainable design principle
and practices is creative and rewarding opening doors to vast possibilities for
personal expression and personal growth for the designer, the client, and the
project team [11].’
Materials and design are and will always be very important areas when
developing more sustainable products.
The selection of material for certain product is of vital importance, while the
material determines the use of our natural resources as well as the amount
of energy used for the production and the use of the product. Selection of
material is traditionally made by technical demands like price, strength of
material, temperature stability, density and hardness.
Sustainable interior material can be analyzed into three groups: Interior floor
finishes, wall finishes and doors. With these three criteria hotel design will
be evaluated.
3.1. Interior Floor Finishes
Carpet can be nailed or glued to an underlay made from hessian, jute or
natural latex. Low Volatile Organic Compound (VOC), water based and
formaldehyde free glues are available [6].
Natural fiber carpet made with natural latex rather than styrene butadiene
rubber (SBR) latex backing. Natural or recycled-content carpet pad made
from textile, carpet, carpet cushion, or tire waste (including rebond). Fifty to
100 percent recycled content carpet [6].
When polished, concrete becomes highly reflective. This extremely durable
floor surface has gained considerably in popularity since the 1990s. This
system works with under floor heating. High thermal mass: absorbs and
releases heat energy gradually, helping to regulate internal temperatures
naturally [6].
Stone floors, including slate, limestone, flagstone, granite and marble are
durable and full of character. But these material are non renewable,
extremely heavy and stone quarrying can degrade the landscape [6].
3.2. Interior Wall Finishes
Most natural paints can be applied in exactly the same way as synthetic
paints. Paint; oil based emulsion, wood and vegetable based resin paints and
casein paints are made from renewable energy. Casein paints; clay paints
and limewash are non-toxic than synthetic.
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Natural paints have a low embodied energy. Synthetic paint ingredients are
electrically charged and used plastic so they attract dust and bacteria,
producing healthier environments. Paint with low or no VOCs. Paint with
recycled contents is these methods [14].
Wallpaper hides imperfection in the wall better than the paint, so is ideal for
ecological restoration project. But it is hard to find friendly environmentally
and more expensive than standard designs.
3.3. Interior Doors
Recycled and salvaged doors can be used for interior spaces. Domestic wood
from reclaimed source is sustainable, and also third party certificated
sustainably harvested wood. Rapidly renewable material and product made
from plants that are typically within 10 years or shorter cycle. Material and
product extracted, harvested or recovered and manufactured regionally
within 500 miles of the project.
4. Case Study
“Swiss Hotel Grand Efes” located at the centre of Izmir is selected as a case
study location. The building completed the design of 40.000 sqm Swiss
Hotel Grand Hotel Efes by an architecture company [5]. Hotel has many parts
that it is difficult to examine and record them. The company gave
information about only the room and general places floor surfaces, wall
coverings and door finishes. The hotel has 402 rooms and 751 beds capacity.
Eight different room alternatives can be seen in Table 1.

5. Conclusion
Renovation of the hotel building Efes has not achieved sustainability when
examined with the selected criteria in this research. The research proved that
considering sustainable issues were not the priority during material
selection. The wall and floor materials used are not sustainable materials. For
these reasons, the interior of present Efes Hotel has not accomplished the
sustainable goals defined by this research. There are many other indicators
to consider however, it’s hard to quantify all the results in one single
research. The other indicators were not examined, however if the aim is to
reach “whole sustainability”, the hotel can not be seen as an example.
The design of the hotels influences the developments in construction
industry because they go under renovation quicker than many other
buildings. They can be seen as testing ground for implying the new
technologies. Sustainable hotel design affects all the humanity’s future life
and nature. For this reason, using sustainable materials are the most
important elements to create sustainable spaces.
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-
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-
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Özet
Bu çalșma, sürdürülebilir iç mekan malzemelerinin yapsal özelliklerinin
irdelenmesi, hastane iç mekanlarnda kullanlmas ve hastane tasarmclarnn
yararlanabileceği sürdürülebilir tasarm kriterlerinin ortaya konulmasn
amaçlamaktadr. Ortaya konulacak olan bu kriterler, tasarmclara çevreye
daha duyarl hastane yaplar yaratmalarnda yardmc olacaktr. Buradan yola
çkarak bu çalșmada; sürdürülebilir yap malzemelerindeki son gelișmeler
ortaya konarak hastanelerde hastalarn daha konforlu bir ortamda
olabilmelerini, kendilerini evlerinde hissedebilmelerini sağlayan bir tasarm
anlayș irdelenecektir. Sonuç olarak da; hastalarn iyileșme süreçlerini
hzlandrabilmek için sürdürülebilir hastane yaplarnn önemi üzerinde
durulacaktr.
Anahtar kelimeler: Sürdürülebilirlik, çevre, hastane yaplar, sürdürülebilir
malzemeler, içmimarlk.

Abstract
This article is based on the structural analysis and use of sustainable interior
materials in hospital interiors, further more examination of sustainable
interior materials where the designers could benefit from while designing a
hospital building. Sustainable design criteria presented would help the
designers to construct more environment friendly hospital buildings. Thus,
the aim of this paper is to examine the latest innovations about the design
principles of sustainable materials hospitals placing an emphasis on patient
comfort and providing them a homelike environment in order to accelerate
the healing process. Finally, the study intends to call attention to the
importance of sustainable hospitals that hasten the wellness of the patients.
Key Words: Sustainability, environment, hospitals, sustainable materials,
interior architecture

1. Giriș: Sürdürülebilirlik Kavram
Doğal çevre hzla değișim göstermektedir. Uzun yllar insanlar, doğal çevreyi
istedikleri șekilde kullanabilecekleri ve değiștirebilecekleri bir ham madde
olarak düșünmüș ve bu hammaddeyi gereksinimlerine göre kullanmșlardr.
Günümüzde yașam koșullarnn hzla değișmesi sonucunda insanlarn doğal
çevre üzerindeki etkisi daha fazla ve olumsuz bir düzeyde hissedilir olmuștur.
Bu etkilerin bașlca nedenleri arasnda dünya nüfusunun hzla çoğalmas, buna
bağl olarak da kullanlan malzemelerin ve tüketimin artmas ile teknolojinin
değișmesi gösterilebilir. Ancak; nüfusun hzl artș, doğal kaynaklarn
umarszca kullanlș ve teknolojinin olumsuz etkileri çevre üzerinde hiç bu
kadar açk ve net bir șekilde görülmemiștir. Yakn zamanda, çevremizde
büyük ölçekli ve çevreye duyarl pek çok yap görmekteyiz. Artk tasarmclar,
sürdürülebilir teknolojilerle bu yaplar birleștirmeyi bașarmșlar, böylece,
sağlkl ve doğal malzemelerin kullanldğ yeni yașama ve çalșma alanlar
yaratarak bunlar yüksek teknolojiyle desteklemișlerdir.
1987’de Birleșmiș Milletler Brutland Raporu sürdürülebilirlik kavramn
“Bugünün ihtiyaçlarn, gelecek kușaklarn kendi ihtiyaçlarn karșlama
imkanna zarar vermeden karșlamak“ olarak tanmlamștr [1]. O zamandan
beri bu tanm yaplar içinde kullanlmaya bașlanmș ve enerji, su ve diğer
kaynaklar minimumda kullanabilen, güvenli ve verimli iç mekanlar yaratlmas
için gerekli olan sürdürülebilir tasarm anlayș ortaya çkmștr. Gününüzde
ise, sürdürülebilir tasarm anlayș ile tasarlanmș yaplarn saylar giderek
artmaktadr. “Yeșil tasarm” ve “yeșil yap” terimleri “sürdürülebilir
tasarm”larla ortaya çkmș diğer terimlerdir. “Sürdürülebilir tasarm” anlayș
tüm yap tasarmlarnda arsa kullanm, enerji bağmllğ, su kullanm, iç ve
dș mekanlarda kullanlan yap malzemeleri ve iç mekann hava kalitesi ile
doğrudan ilișkilidir [2]. Dolays ile diyebiliriz ki, bu yaklașm yapnn çevre ile

uyumundan ulașmna kadar her noktada önemini göstermektedir. Yaplarn
ömürleri göz önüne alndğnda, onlarn ekosistemin ayrlmaz birer parças
olduğunu ve aslnda insan vücudu ile benzerlik gösterdiğini görürüz. Sağlkl
bir dünya yaratabilmenin en önemli anahtarnn yapnn kullanm süresi
boyunca sağlkl olmas gerekliliği olduğu konuyla ilgilenen tasarmclar
tarafndan bilinmekte ve kabul edilmektedir.
Sağlk endüstrisi de, bu yaklașmdan payn almakta ve tasarmclar daha
yüksek performansl ve sağlkl yaplar tasarlamaktadr. Amerikan Sağlk
Kurumlar Mühendisleri 2002 ylnda sağlmz korumak için gerekli olan üç
noktay așağdaki gibi belirlemiștir [3]. Buna göre;
-Yapy kullananlarn sağlğnn korunmas,
-Yapnn çevresinin korunmas,
-Doğal kaynaklarn korunmasdr.
Son beș-on yldr hastane mimarisinde de değișimler yașanmaya bașlamștr.
Tasarmclar iyi tasarlanmș yapl ve doğal çevrelerin hastalarn iyileșme
süreçlerini hzlandrabildiğini ve hastane çalșanlar üzerindeki olumlu
etkilerini fark etmeye bașlamșlardr. Bu doğal olarak sürdürülebilir tasarm
anlayșnn bir sonucudur ve özellikle iç mekanlarda daha fazla etkilidir.
Aydnlatma, termal konfor, ses, iç mekanlardaki havalandrma ve kullanlan
malzemeler hem hastane çalșan akademik ve idari personeli hem de
hastalar etkiler. İç mekanlarda kullanlan tüm malzemelerin mekann kalitesi
üzerindeki etkisi artk herkes tarafndan bilinmekte ve kabul görmektedir.
Bu çalșmann amac, sürdürülebilir iç mekan yüzey malzemelerinin yapsal
özelliklerinin ve kullanm șekillerinin incelenmesidir. Bunun sonucunda ortaya
konulacak olan sürdürülebilir tasarm ilkelerinin hastane çalșanlar ve
tasarmclarn birlikte tartșarak hastalarn gereksinimlerine göre
kullanlmasnn sağlanmasdr. Bunun yan sra bu çalșmada son olarak;
hastane iç mekanlarnda sürdürülebilir yüzey malzemelerinin hastane iç
mekanlarnda kullanmnn önemi üzerinde durulacak ve sürdürülebilir tasarm
kriterlerinin olușturulmasnn gerekliliği İngiltere’den çeșitli örneklere (Londra,
Kent, Brigthon ve Essex) desteklenerek ortaya konulacaktr. Bu seçilen
örneklerden Kent șehrindeki Rockford Hastanesi sürdürülebilir tasarm
ilkeleriyle tasarlanmș ve 2008 Șubat’nda açlmștr. Diğer örneklerde ise;
sürdürülebilir tasarm ilkeleriyle inșa edilmemiș olmalarna karșn zaman
içinde iç mekanlarnda yaplan çeșitli düzenlemelerle sürdürülebilir tasarm
ilkelerine uyum sağlamaya çalșmșlardr.

2. Sürdürülebilir Hastane Yaplar
Sağlk yaplar içinde barndrdklar farkl ișlevlere göre karmașk yaplar
olarak adlandrlabilirler. Bu yaplar hiç kușkusuz hayatmzn en önemli
anlarnda yanmzdadr. Dolaysyla bu mekanlarda yașadklarmz tedavimiz
srasnda bizi olumlu ya da olumsuz olarak etkileyebilir. Bu mekanlarda
kullanlan malzemeler, mobilyalar, koku, renk, doku ve șk bulunduğumuz
mekannn kontrol edilebilen ve algmz doğrudan etkileyen değișkenleridir. İç
mekanlarda kullanlan güncel yaklașmlar, teknolojik gelișmeler ve kullanlan
malzemeler bu mekanlarn kalitesini doğrudan etkiler. Sağlk yaplarnn
çevreye duyarl olarak tasarlanmaya bașlamasyla sürdürülebilir sağlk
yaplarnn tasarmlarnda yalnzca mekansal yaklașmlar değil; ayn zamanda
da zemin, duvar, tavan döșemelerinde kullanlan malzemeler ve mobilyalar da
göz önüne alnmaya bașlamștr [4]. Solomon, sağlk yaplarnn tasarmlarnn
sürdürülebilir tasarm anlayșna çok yavaș cevap verdiklerini belirtmektedir.
Bunun nedeni olarak ise, sürdürülebilir tasarm anlayșnn hastane yaplarnda
ancak 1980’lerden sonra ilgi alan olmaya bașladğn gösterebilinir [2].
Dolaysyla; sürdürülebilir hastane yaplarn tasarlarken en önemli amaç; insan
sağlğna ve çevreye zararl olabilecek tüm malzeme ve uygulamalar ortadan
kaldrmak olmaldr [Șekil 1].
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Șekil 1: Rockford Hastanesi, Kent. Ana giriș, sürdürülebilir tasarm ilkeleri
hastane yakn çevresi ile birlikte tasarlanmaya bașlamaktadr. Dș mekanlarda
kullanlan malzemeler ve bitki örtüsü yerel olanaklarla sağlanmștr.
Endüstrinin özellikle 20.yy’n ikinci yarsnda daha da gelișmesiyle pek çok
yeni malzeme ve ürün yașam kalitemizi arttrmak adna ulașmda, iletișimde,
ev ve iș yerlerimizde, bilișim sektöründe ve tabi ki hastane yaplarnda da
yaygn olarak kullanlmaya bașlanmștr. Kullanlmakta olan malzemelerin bir
ksmnda, havada, toprakta ve suda çeșitli toksinlerin yaylmasyla çevre
kirliliği ve canl türlerinin erozyonuna neden olan maddeler ortaya
çkmaktadr. Endüstri Devrimi’nin olumsuz sonuçlarndan biri olarak gösterilen
bu durumu McDonough ve Braungart iki ana bașlkta adlandrmștr. Bunlardan
birincisi “beșikten mezara” olarak adlandrmș ve bu senaryoda doğadan
çkartlan malzemeler “çkar, ișle, kullan, at” yaklașmyla tekrar doğaya
atlyordu ve yeniden kullanlmyordu. Bu yaklașma karșt bir görüș olarak da
“beșikten beșiğe” yaklașm geliștirilmiș ve burada ișlenip kullanlan
malzemeler tekrar tekrar kullanlacak șekilde üretiliyordu. Bu yaklașmn pek
çok olumlu sonuçlar görülmektedir. Ekosistemlerin, malzemelerin ve
canllarn devamllklarnn sağlanmas bunlarn bașlcalarndandr [2]. Bu
anlayș hastane yaplarna uyarlandğnda ise; burada kullanlan malzemelerin
ne insan sağlğna ne de çevreye zarar vermeyen malzemelerin
kullanlmasnn hem daha az alerjik olduklarndan hem de nefes
alabilmelerinden dolay tercih edilmesidir. Ancak burada ironik olan;
günümüzde tasarlanmș olan pek çok sağlk yapsnda insan sağlğn ve
çevreyi olumsuz etkileyen malzemenin halen daha kullanlyor olmasdr.
Günümüzdeki hastane yaplar bir grup yeni problem ve sorundan haberdar
olarak tasarlanmaktadr. Sağlk hizmetlerinin liderleri bu yaplar, bu
problemlere cevap verebilmesi ve toplumun yarar için kullanmay
amaçlamaktadrlar. Dolays ile, 21. yüzyln hastane yaplarnn hizmet
verdikleri süre boyunca hem insanlara hem de doğaya saygl olarak
düșünülmeleri ve inșa edilmeleri son derece önemlidir. Günümüzde pek çok
yap malzemesinde bulunan zararl kimyasallar kanserojen, mutasyona neden
olan ve uzun zamanda ciddi sağlk problemlerine neden olabilecek özelliklere
sahiptir. Bu durumda, çevreye karș duyarl yap malzemelerinin seçimi
giderek daha da önem kazanmaya bașlamștr [5].
Sürdürülebilir hastane yaplarnn normal yaplardan yaklașk %15–25 daha
düșük enerji harcadklar ve su tasarrufu sağladklar çeșitli araștrmalarla
saptanmștr. Ancak bu oranlarla bile hastane yaplarnn kendilerinin
inșaatlarn amorti etmeleri yaklașk 5–8 yl sürmektedir. Bunun yan sra;
yeșil hastane yaplar sera etkisinin gaz emisyonunu da azaltmaktadr.
CABE’nin (Commission of Architecture and Built Environment) 2004 ylnda
yapmș olduğu bir araștrmaya göre de, sürdürülebilir hastane yaplarnn hem
çalșanlarnn hem de hastalarn üzerinde olumlu etkileri olduğunu saptamștr
[5]. Sürdürülebilir bir hastane yapsn tasarlarken yaplmas gereken en
önemli yaklașmlardan biri; o çevrede bulunan diğer yaplarn formlarnn,
çatsnn ve kullanlan malzemelerin incelenmesi olmaldr. Günümüzde
tasarlanmakta olan hastane yaplarnda bütçenin yaklașk %80’inin yapnn
tasarlanmas așamasnda harcandğ saptanmștr. Hastane yaplarnda
kullanlacak yap malzemelerinin seçiminde öncelikle yerel malzemelerin
tercih edilmesi en önemli kriterlerden biridir [8].

Șekil 2: Southhampton Hastanesi,Londra. Hastane dș mekannda kullanlan
güneș krclar sayesinde enerji tasarrufu yaplmas hedeflenmiștir.

3. Sürdürülebilir İç Mekan Malzemeleri ve Hastanelerde
Kullanmlar:
Bir malzemenin toksit madde içermesi ve bunu atmosfere yaymas yap
malzemesinin sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesinde dikkate alnmas
gereken öncelikli sağlk sorunlarndan biridir [5]. Sürdürülebilir yap
malzemeleri; çevreye ve üretiminde tükenir kaynaklarn snrlarna duyarl,
hammedeleri etkin olarak kullanlan yap malzemeleri olarak tanmlanabilirler
[6]. Sürdürülebilir bir yap malzemesi insan sağlğna zararl bir kimyasal
içermez. Üretiminde, kullanmnda ve malzeme ömrünü tamamladğnda
malzemenin ortadan kaldrlmas yerine, yeniden kullanm ve geri dönüșümü
mümkündür. Günümüzde, sürdürülebilir yap malzemeleri yaplara değer
katan kriterlerden biri olarak kabul görmektedir. Sürdürülebilir malzemelerin
seçiminde, seçilen malzemelerin çevrelerine etkileri, malzemenin kullanm
srasnda doğann ekolojik dengesinin nasl etkileyeceği ve etkilerin nasl en
aza indirilebileceği dikkate alnmaldr. Bu nedenle sürdürülebilir bir yap
malzemesi așağdaki niteliklere sahip olmaldr [6].
— Sürdürülebilir yap malzemeleri kaynaklar etkin kullanrlar: Atklardan elde
edilen geri dönüșümlü bileșenler içeririler, kullanmlar, bakm onarmlar ve
sökülüp taklabilmeleri kolay olmaldr.
— Yapmnda çalșan kișiler ve kullanclarn sağlğn korurlar: Kimyasal
emisyonlar düșüktür ya da hiç yoktur, böylece iç mekann hava kalitesinin
olumsuz yönde etkilemezler, yüksek oranda toksit madde içermezler,
dayankldrlar.
— Ekolojik çevre ve toplum için yararldrlar: Ozon tabakasna zarar veren gaz
emisyonlar yoktur, yenilenebilir kaynaklardan elde edilirler, lokal
malzemelerde üretilmișlerdir, gömülü enerji değerleri düșüktür ve doğada
çözülebilirler. Ksaca; bir malzemenin yeșil olarak kabul edilebilmesi için pek
çok neden sralamak mümkündür. Dolays ile, yaplarn inșaatlarnda
kullanlan malzemeler çevreninin korunmasnda önemli rol oynarlar. Bir
hastane yapsnda da pek çok farkl malzeme kullanlr. En yeșil projelerde
bile, malzemenin kendisi yeșil olmasa da onun kullanm șekil yapnn çevreye
verdiği zarar azaltacak șekilde tasarlanmș olabilir.
Hastaneler hastalarn uzun zaman kalmak isteyecekleri mekanlar değildir.
Hastalarn kalacaklar mekanlar ne kadar iyi tasarlanmș olursa, hastalarn
hastanelerde kalș sürelerini azaltacaktr. Hastaneler; hastalar, hastane
çalșanlar ve ziyaretçiler olmak üzere pek çok farkl insan grubu tarafndan
kullanlan, yoğun trafiğe sahip mekanlardr. Dolays ile bu yaplardaki tüm
mekanlar bu trafikten olumsuz olarak etkilenirler ve mobilyalar ile diğer tüm
yüzey malzemeleri ksa sürede bozulup ypranrlar. Bu nedenle, hastane
yaplarnda kolay değiștirilebilen ve bulunabilen, bakm ve onarm kolay ve
ucuz olan malzemeler ile mobilyalar tercih edilmesi gerekir. Bunun yan sra,
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bu mekanlarda kullanlan malzemelerin kullanclarn gözünde ve ruhunda
olumlu etkiler brakacak malzemelerden seçilmesi önemlidir. Bu nedenle,
hastane yapsnda kullanlacak malzemelerin seçiminde malzemenin bölgenin
iklim șartlarna, kültürüne, yüksekliğine, yerleșimine, kültürüne ve binann
bütçesi ile fonksiyonuna göre karar verilmelidir. Yeni ve hiç denenmemiș
malzemeler kullanlmas yerine daha önceden kullanlmș, dayankllğndan
emin olunan, kolay değiștirilebilen malzemelerin seçilmesi tercih edilmelidir
[14] [Șekil 3].
Hastane iç mekanlarda kullanlan malzemeler denildiğinde genel olarak
zemin, duvar ve tavan malzemeleri akla gelmektedir. Bu alanlarda kullanlan
boya, cila gibi malzemeler hastane iç mekanlarnn hava kalitesini etkilerler.
Hastanede çeșitli mekanlar bölmek ya da tavanda kullanlacak olan alçdan
yaplmș olan malzemeler boyutsal olarak büyük olsalar da kolaylkla geri
dönüștürülebilen malzemelerdir. Hastane mekanlarnda döșeme ve duvar
kaplamas olarak kullanlan seramik

Șekil 3: Rockford Hastanesi Kent, giriș mekan. Hastane iç mekanlarnda doğal
malzemeler kullanlmștr. Bunun yan sra, doğal șğn iç mekana kontrollü
olarak girmesinin sağlanmas için tavan tasarm ahșap panellerle yaplmștr.
Yapay șk kaynaklar da doğal șkla beraber giriș mekann aydnlatlmasna
yardmc olmaktadr.

Șekil 4: Millview Hastanesi, Brighton. Seramik ve resim çalșmalarnn yapldğ
terapi mekannda zemin malzemesi olarak PVC kullanlmștr.

esasl malzemeler hem temizliklerinin kolay yaplabilir olmas hem de yoğun
insan trafiğine dayanabilmeleri ve bakm-onarm gerektirmemeleri açsndan
tercih edilebilirler. Ancak bu malzemenin kullanldğ alanlarda ses emisyonlar
düșüktür [10].
Hastane iç mekanlarnda zemin kaplamas mekann hangi amaçla
kullanlacağna göre belirlenmelidir. PVC esasl ve seramik gibi malzemeler
yaygn olarak kullanlmaktadr [Șekil 5]. Hal, hastane iç mekanlarnda çok
fazla kullanlan bir zemin döșeme malzemesi olmasa da konușma ve oyun
terapilerinin yapldğ odalarda ses emiși nedeniyle tercih edilebilir [Șekil 4].
Zemin kaplamalar yaplarda duvar kadar geniș bir alan kaplamasa da doku,
renk ve verdikleri mesajlar açsndan önemlidir. Bunun yan sra bu
malzemelerin șk ve renkleri yanstacak özellikte olmamas da
gerekmektedir. Estetik faktörlerde malzemeyi seçen tasarmclarn dikkate
almas gereken konulardandr. Malzemenin rengi, dokusu ve deseni hastalar,
hastane çalșanlarn ve hastaneyi kullanan tüm kișileri etkiler [11].
Hastane iç mekanlarnda yaygn olarak kullanlan vinil bazl zemin kaplama
malzemeleri hijyenik açdan, kolay temizlenmelerinden dolay ve yine yoğun
trafiğe dayankl olduklar için iç mekanlarda tercih edilirler. Bu malzemelerin
sürdürülebilir özellikleri ve insan sağlğna olumsuz etkileri göz önüne
alnmaldr. Ancak günümüzde, gelișen teknolojiler sayesinde bu kaplama
malzemelerinin de geri dönüșüm oranlar daha yüksek, daha az çevre kirliliği
yaratan ve daha az bakm gerektiren çeșitleri de daha yaygn olarak
kullanlmaya bașlamștr. Zemin kaplamalarnda dikkate alnmas gereken
diğer bir konu da hastalarn zemin kaplamas üzerinde kolay hareket
etmelerini sağlayacak taklma riskini azaltacak șekilde seçilmesi gerekir [13].
Malzeme geçișlerinin yine herhangi bir engel çkarmayacak șekilde ve kolay
temizlenebilir olmas son derece önemlidir. Seçilen zemin malzemesinin
kaymayan özellikte olmas ile desenlerinin çok karmașk olmamas ve
kullanclarn dikkatini dağtmamas önemlidir.

Șekil 5: Millview Hastanesi, Brighton. Konușma ve oyun terapisinin yapldğ
odada zemin malzemesi olarak hal kullanlmștr.
Duvarlar bir mekanda en fazla alan kaplayan yüzeylerdir. Dolays ile bu
yüzeylerin malzemelerinin seçilmesinde son derece dikkat edilmelidir.
Duvarlarn dokular, renkleri, desenleri bir mekann atmosferini, karakterini ve
dșarya verdiği mesajlar belirler. Son yllarda hastane mekanlar duvar
yüzeylerinde kullanlan farkl renkler ve dokular sayesinde daha canl bir
atmosfere sahip olmaya bașlamșlardr. Genellikle duvarlar parlak pastel
renklerde boyanrlar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu zeminin ve
duvarn parlak renklerde olmas zemin ve duvarn birbirinden ayrlmasn
zorlaștrabilir [8] [10]. Duvar yüzeylerinde kullanlan boyalarda insan sağlğn
etkileyen yüzey malzemeleridir. Ancak günümüzde su bazl boyalarn
kullanm giderek yaygnlașmaktadr. Bu boyalar ne boya srasnda ne de
mekanlarn kullanm srasnda insan sağlğn tehdit etmezler. Bunun aksine;
yağl boyalarn mekanlarda kullanmnn yaplan araștrmalara göre, mekann
kullanclar üzerinde kanser riskini %40 orannda arttrdğ saptanmștr [9].
Yağl boyaya alternatif olarak doğal reçineli boya astar ya da su bazl
muadilleri kullanlmaldr. Bu ürünlerin hastane iç mekanlarnda kullanmlarnn
özellikle trafiğin yoğun olduğu alanlarda olduğunu görmekteyiz. Bunun nedeni
olarak ise; su bazl boyalarn toksik madde içermemelerinin yan sra, kolay
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temizlenebilir olmas da gösterilebilir. Duvar yüzeylerinde kullanlacak olan
malzemeye karar verilirken mekann hangi amaçla kullanlacağ da göz önüne
alnmaldr. Bunun yan sra duvarlarda sedye bantlar ve duvar köșelerinde de
köșe koruyucu profiller kullanlmaldr. Böylelikle, duvar yüzeyinin daha uzun
süre dayanmas ve kullanlmas sağlanmș olacaktr. Duvar malzemelerinde
daha az bakm ve onarm gerektiren, s ve ses izolasyonu daha verimli olan
kuru duvarlar tercih edilmelidir [Șekil 6].

Șekil 7: Rockford Hastanesi, Kent. Hastane koridorunda alçpan asma tavan
kullanmna bir örnek.

Șekil 6: Rockford Hastanesi, Kent. Duvarlarda sedye bantlarnn kullanmna
bir örnek.
Hastane iç mekanlarnda tavan malzemelerinin seçimleri de son derece
önemlidir. Bu malzemelerin kullanlacağ mekana göre seçilmesi, mekandaki
diğer yüzeyler olan zemin ve duvar malzemeleri ile uyumlu olmas gerekir.
Tavanlarn tasarm srasnda mekanik ve elektrik sistemlerinin nasl
yerleștirileceği dikkate alnmaldr. Modüler ve kolay sökülüp taklabilen asma
tavan sistemleri hastane genel alanlarnda ve slak hacimlerinde tercih
edilmelidir. Bu tür tavan sistemleri mekanik sistemlere müdahale ve bakmonarm kolaylğ sağlamalar açsndan sürdürülebilir tasarm açsndan
önemlidir. Bunun yan sra, hastane iç mekanlarna gelen doğal șğn oranna
göre yapay aydnlatma elemanlarnn nasl olacaklar ve ne șekilde
yerleștirilecekleri de sürdürülebilir tasarm çözümleri srasnda göz önüne
alnmaldr. Hastane mekanlarnda genellikle metal, alçpan ve alç tavanlar en
çok kullanlan tavan tipleridir. Akustik tavanlar ise ses emici özelliklerinde
dolay daha çok koridorlarda tercih edilmelidir. Islak hacimlerde ise kolay
sökülüp taklabilen asma tavanlar kullanlmaldr [10]. [Șekil 7].

21. yüzyln sürdürülebilir yap malzemelerinden biri de giderek daha yaygn
olarak kullanlmaya bașlanan nano-teknolojik malzemelerdir. Nano teknoloji
ksaca atom ve molekül ölçeğinde özel yöntem ve teknikler kullanarak farkl
sektörlerde kullanlan malzemeler üretmek olarak tanmlanabilir. Yap
sektöründe ise; krlmayan camlar, kir tutmayan boyalar ve camlarla kendini
göstermektedir [6].

4. Sonuç
21. yüzyl için en uygun tasarm çözümlerinden biri de sürdürülebilir tasarm
anlayșdr. Sürdürülebilir tasarmlar toplumun sosyal, ekonomik ve teknolojik
yaklașmlar arasnda bir köprü olușturmaktadr. Bu tasarm anlayș da
insanlarn doğayla daha iç içe yașayabilecekleri daha teknolojik yaplarn
ortaya çkmasna neden olmaktadr. Sağlk yaplar da bu yaklașmdan
paylarn almakta ve çağdaș, teknolojik, estetik ve çevre dostu yaplar olarak
tasarlanmaya bașlamșlardr.
Hastanelerin sürdürülebilir tasarmn ilkelerine göre tasarlanma ve inșa edilme
nedenleri pek çok sebep sralanabilir. Öncelikle küresel snmann giderek
artmas, yerel malzemelerin yok olmaya bașlamas, sürdürülebilir tasarm
ilkelerinin hastane yaplarnda da kullanmnn artmasna neden olmuștur.
İkinci olarak; çevreye duyarl topluluklarn gelișmesi de sürdürülebilir hastane
yaplarnn önderliğini yapmștr. Üçüncü olarak; sağlk hizmetleri
organizasyonlarnn giderek artmas ve sürdürülebilir tasarm girișimlerinde
bulunmas; son olarak da; çevre kirliliğini azaltmak için sürdürülebilir yaplarn
gerekliliği sağlk yaplar için de kaçnlmazdr [3].
Sürdürülebilir yaplarn tasarmnda arazi kullanm, enerji, su, malzemeler ve
iç mekan hava kalitesi önemli olan ana bașlklardr. Sürdürülebilir yaplarn
bașars onlarn çevreleriyle uyumuyla ilișkilidir. Örneğin; içeri giren gün șğ
hastane yaplarnda hem aydnlğ hem de hastalarn iyileșme süreçlerini
olumlu etkiler. Sağlk yaplarnn çevreye uyumlu olmas hastalarn iyileșme
süreçlerini etkilediği gibi çalșan personelin üzerinde de olumlu etkilere
sahiptir.
Sağlk yaplarnn iç mekanlarda kullanlan malzeme seçimlerinin mekann
kalitesi üzerinde belirgin bir etkisi vardr. Sürdürülebilir malzemeler hem
doğaya saygl, onu koruyan hem de geri dönüșümü olan malzemelerdir.
Duvar, tavan ve zemin kaplamalar, bașka bir değișle iç mekanlarda kullanlan
yüzey malzemeleri, mekann hava kalitesini etkilemektedir. Bunun yan sra,
malzemelerin üretim ve kullanm așamalarnda dșarya yaydklar toksin
maddelerde sürdürülebilir tasarm açsndan önemlidir. Hastanelerde
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kullanlmak üzere belirlenmiș olan sürdürülebilir yüzey malzemeleri
yprandklarnda ya da bozulduklarnda kolayca yenileriyle değiștirilebilmelidir.
Dolaysyla, yüzey malzemelerinde yerel ve kolay bulunan malzemelerin
seçimi önemlidir. Yüzey malzemelerinin kolaylkla ve hzl değiștirilebilmesi
hem hastane personeli, hem ziyaretçiler hem de hastalarn moralleri
açsndan dikkate alnmaldr. Hastane mekanlarnn temiz ve yeni gözükmesi
hastalarn iyileșme süreçlerini de hzlandrdğ yaplan pek çok araștrma ile de
kantlanmștr. Bu ayn zamanda hastalara kendilerinin düșünüldüğü izlemini
de verecektir.
Sonuç olarak sürdürülebilir yüzey malzemelerinin hastanelerde kullanm hem
çevre için, hem hastane çalșanlar hem de hastalar için pek çok yarar
sağlamaktadr. Öncelikle, hastalarn kullandklar mekanlarn kalitesi artacak
ve çevreyle dost hastane mekanlar yaratlmas sağlanmș olacaktr. İkinci
olarak; sürdürülebilir tasarm kavram hastane yaplarnn bir parças olur ve
çevre dostu hastane yaplar inșa edilmiș olur. Üçüncü olarak ise; hastaneler
ve hastane iç mekanlar sürdürülebilir gelișmeler ve tasarmlar için zemin
olușturmuș olurlar. Bunun yan sra, bu tasarm ilkeleri sürdürülebilir
çevrelerin geliștirilebilmesi için hastane tasarmclarna çevreye duyarl
hastane yaplarn anlamalarnda yardmc olacaktr. Kolay temin edilebilen,
düșük karbon emisyonu olan yerel malzemeler ve temizliği ile dayankllğ
fazla olan malzemeleri kullanmak önemlidir. Böylelikle karșlașlabilecek
tasarm problemlerinin çözümleri de kolay olacaktr. Bu ayn zamanda,
hastanelerde çalșan klinik ve yönetici kadronun sürdürülebilir tasarmn ve
malzemeler hakknda daha fazla bilgi sahibi olmasn ve bunlar kullanmann
yararlarn anlamalarna da yardmc olacaktr. Günümüzde hastane tasarm
anlayș değișim göstermekte ve ileride de göstermeye devam edecektir.
Hem hastalarn tedavi süreçlerinde hem de hastanelerin yapm süreçlerinde
çeșitli yenilikler ortaya konulacaktr. Son zamanlarda çevremizde
sürdürülebilir tasarm anlayș ile tasarlanmș ve inșa edilmiș pek çok yap
görmekteyiz. Tasarmclar da hastane yaplarnn hem sürdürülebilir hem de
hastalarn iyileșme süreçleri ve hastane personeli için olumlu sonuçlar
olduğunu fark etmișlerdir. Dolaysyla; sürdürülebilirlik kavramnn hastane
yaplar için giderek daha önemli olduğunu söyleyebiliriz. Sürdürülebilir
hastane iç mekanlar tasarlayabilmek için; iç mekanlarda kullanlacak olan
yüzey malzemelerinin minimum düzeyde bakm ve onarm gerektirmesine
dikkat edilmelidir. Seçilen yüzey malzemeleri mekanlarn ișlevlerine ve
sürdürülebilirliklerine göre karar verilmelidir. Duvarlarn tavan ve zeminlerle
birleșiminde temizlenmesi zor olan çatlaklara ya da boșluklara sebep
olmayacak șekilde kullanlmas gerekir. Bu alanlarn hijyenlerinin
sağlanabilmesi hastane iç mekanlar için son derece önemlidir. Ancak bu
șekilde tasarlanmș hastane iç mekanlar sürdürülebilir mekanlar olarak kabul
edilebilir.
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Özet
Atk mermer tozu mermerlerin farkl yöntemlerle temin edilmesi veya
mermer ișleme tesislerinde kesim srasnda ortaya çkmaktadr. Ancak bu
atklarn doğal ortama kontrolsüz bir șekilde dökülmesi bir takm çevre
sorunlarnn ortaya çkmasna neden olmaktadr. Bilecik ilinde mermer
kesimhane saysnn 200’ün üzerinde olmas nedeniyle mermer atklarnn
değerlendirilmesi oldukça önem kazanmaktadr. Yaplan çalșmada Bilecik ili
mermer ișletmelerindeki atklarn killi zeminlerin iyileștirilmesi ve beton
üretiminde ince agrega olarak kullanlmas incelenmiștir. Bu amaçla killi
zeminlere belirlenen yüzdelerde mermer atğ ilave edilerek fiziksel ve
mekanik deneyler yaplmștr. Yaplan deney sonuçlarndan killi zeminlere
mermer ilavesiyle fiziksel ve mekanik davranșlardaki değișiklikleri
gözlenmiștir. Ayrca mermer kesme atğ çamur malzemesi kurutularak beton
üretiminde ince agrega yerine filler malzeme olarak kullanlmștr. Deney
sonuçlarndan % 5 mermer tozu katk orannn zemin ve beton numunelerinde
en olumlu sonuçlar verdiği görülmüștür.

tozu ilk elde edildiğinde çamur halinde olmakta ve doğaya sulu halde terk
edilmektedir. Mermer atğ araziye brakldğnda, toprağn su süzme
kapasitesini azaltmas, bitki örtüsünün gelișimini önlemesi, dere yataklarn
doldurmas, araziye dökülen mermer çamurunun kuruduğunda hava
kirlenmesine neden olmas, yağmurlu mevsimlerde mermer çamurlarnn
nehirlere ve kanallara akarak suyun kalitesini olumsuz etkilemesi, suda
yașayan canllara zarar vermesi ve mermer fabrikas/ișletmesi arazisinin
çevresine dağlmș olan çamur kümelerinin çirkin görüntüye sebep olmas
mermer tozlarnn değerlendirilmesi gerekliliğini göz önüne çkarmaktadr.
Șekil 1.’de mermer atklarnn olușturduğu görüntü kirliliği görülmektedir.
Zemin iyileștirmesi için kullanlacak yöntem, zemin özellikleri ve iyileștirme
yaplmasndaki amaç göz önüne alnarak seçilmelidir. Zemin
iyileștirilmesindeki amaç zemine katk malzemesi ilave ederek, zeminin
fiziksel ve mekanik özelliklerinin iyileșmesini sağlamaktr. Bu nedenle, bu
çalșmada Bilecik ili mermer ișletmelerindeki atklarn killi zeminlerin
iyileștirilmesi ve beton üretiminde ince agrega malzemesi olarak kullanlmas
incelenmiștir.

Anahtar kelimeler: Atk malzeme, Zemin iyileștirme, Beton, Filler malzeme

Abstract
The waste marble dusts obtain by different methods or cutting process of
marble in marble manufacturing companies. However, some environmental
problems occur11 during the uncontrolled spill of these waste materials in
habitat. The waste marble becomes an important fact in Bilecik province due
to the number of marble factories above 200. In this study, utilization of the
Bilecik province marble companies waste marble in soil improvement of clay
soils and as a fine aggregate in concrete production is investigated. For this
reason, physical and mechanical experiments were carried out on clay soils
with marble dust additive. The test results showed that some changes
occurred in behavior of clay soil samples. Also, the cutting waste of marble
sludge is dried and used as filler material against fine aggregate. According
to test results, 5% marble dust replacement ratio is the optimum ratio for soil
and concrete specimens.
Keywords: Waste material, Soil improvement. Concrete, Filler material

1. Giriș
Hzla değișen ve gelișen dünyada nüfusun artșyla tüketim artmakta ve
tüketimle birlikte doğal kaynaklarmz azalmaktadr. Buna bağl olarak, doğal
kaynaklarn snrl olmas geri dönüșüm ve sürdürülebilir yap teknolojilerini
oldukça önemli bir konu haline getirmiștir. Özellikle inșaat sektöründe, yol
inșaatlarnda, çöp depolama alanlarnn inșasnda ve beton imalatnda
hammaddenin çok miktarda olmas geri dönüșüm ve sürdürülebilir
malzemelerin kullanlmasn gerektirmektedir.
Bununla birlikte endüstriyel atklarn depolanmas veya doğaya rastgele
braklmas bașta çevre kirliliği olmak üzere birçok problemi beraberinde
getirmektedir. Bu nedenle dünyada endüstriyel atklarn değerlendirilmesiyle
ilgili birçok çalșma yaplmaktadr. Endüstriyel atklarn değerlendirilmesi ile
hem atklarn meydana getirdiği çevre kirliliği önlenmekte, hem de endüstriyel
atklarn inșaat sektöründe kullanlmasyla ülke ekonomisine katkda
bulunulmaktadr.
Çevreye zarar veren ve geri dönüșümü yapldğnda ülke ekonomisine katks
olan endüstriyel atklara; mermer tozu, kalp kumu, uçucu kül, fosfoalç, cam
tozu ve atk çamur sralayabiliriz. Bilecik ilinde mermer ișletme saysnn
200’ün üzerinde olmas nedeniyle mermer atklar oldukça fazladr. Mermer
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Șekil 1. Mermer atğ deposu
Okagbue ve Onyeobi (1999) değișen oranlarda mermer tozu ilave ederek üç
farkl krmz tropik zeminlerin geoteknik özelliklerinin değișimini
incelenmișlerdir. Dane boyutu dağlm, Atterberg limitleri, standart skștrma
özellikleri, basnç dayanm ve Kaliforniya Tașma Oran (CBR) deneyleri
yaplarak karșlaștrma yaplmștr. Dayanm deneylerinin karșlaștrmalar 28
günlük kür sonras ve 24 saat 40° C, 60° C ve 80° C scaklkta kür sonras
yaplmștr. Sonuçta krmz tropikal topraklarn mermer tozu ilavesi ile
geoteknik özellikleri önemli ölçüde değișmiștir; plastisite %20 ile %33
arasnda azalmș, dayanm %30 ile% 46 artmș ve CBR değerleri ise % 27-55
artș göstermiștir. En iyi CBR deney sonucu % 8 mermer tozu ilavesinde
olmuștur [1].
Saka (2001) endüstriyel atklarn değerlendirilmesi için, seramik fabrikalarnn
atğ olan atk çamur ve döküm atğ olan kalp kumu kullanarak, kireç ve
zeolit gibi ilave malzemeler kullanarak standart proktor deneyiyle numuneler
hazrlamștr. Böylelikle atk çamur ve kalp kum karșmlarnn fiziksel,
mekanik ve kimyasal özellikleri iyileșmiștir. Elde edilen numunelerin, serbest
basma, permeabilite, sznt, pH, elektriksel iletkenlik, katyon değișim
kapasitesi ve ağr metal miktarlar belirlendikten sonra çöp depolama alan
dizaynnda kullanlacak geçirimsiz temel malzemesi oran önerilmiștir [2].

Tașpolat ve arkadașlar (2006) atk depolama tabakalarnda kullanlan Afyon
mermer tozlarnn donma ve çözülme özelliğine etkisini araștrmșlardr. Kil
tabakas olarak %10 bentonit +%90 Kaolin karșm kullanlmștr. Bu kil
tabakas üzerine %5, %10, %15 orannda mermer tozu ilave edilmiștir. Elde
edilen bu karșmlar üzerinde donma-çözünme deneyi yaplarak, %10 ve %15’lik
mermer tozu ilave edilen karșmlarn kayp miktarnda srasyla %13,5 ve %12,5
azalma gözlemlemișlerdir. Sonuç olarak geçirimsiz kil tabakalarda çevresel
șartlara karș %10 ve %15 mermer tozu ilavesinin mukavemeti arttrdğn
söylemișlerdir [5].
Uğurlu (1996) yaptğ çalșmada filler malzeme olarak kullandğ tașunu
malzemesinin betonun basnç ve çekme dayanmlarn iyileștirdiğini
belirlemiștir. Ayrca betonun geçirgenliğinin, su emme yüzdesi ve
porozitesininde azaldğn belirlemiștir [6]. Tașdemir ve Atahan (1996)
yaptklar çalșmada kalker fillerinin agrega-harç arayüzeyindeki boșluklar
doldurduğunu belirterek bunun betonun geçirimliliği ve kalclğ üzerinde
önemli rol oynayabileceğini ifade etmișlerdir [7-8].
Agarwal ve Gulita (2005) cüruf, silis duman ve mermer tozu gibi atklarla
çimentoyu değișik orannda ikame ettikleri, çimento:kum oran 1:3 ve 1:6 olan
harçlar üzerine çalșma yapmșlardr. Süperakșkanlaștrc katks ekledikleri
ve akșkanlaștrc kullanlmayan harç reçeteleri geliștirmișlerdir. Çimento
harçlarnn farkl kür sürelerinde basnç dayanmlar ölçülmüștür. 1:3 oranl
harçlarda karșlaștrma numunesine göre, %20 oranna kadarki atk
ikamelerinde mermer tozu içerenler hariç 28 günde, %10’dan az ikamelerde
180 günde daha fazla basnç dayanm elde edilmiștir. 1:6 oranl harçlarda
karșlaștrma numunesine göre elde edilen dayanm 28 ve 180 günde daha
yüksek olmuștur [9].
Ayrca, mermer tozu zemin iyileștirme ve beton üretiminde filler malzeme
olarak
kullanlmasnn
dșnda
literatürde
farkl
çalșmalarla
değerlendirilmesinin önerildiği görülmektedir. Sarkar ve diğerleri (2006)
mermer ișleme tesislerinde ortaya çkan (200mikron boyutunda) toz atğ
yüksek basnçl (0.5-1.2 MPa) buhar altnda iki farkl scaklkta (900 ve
1000°C) kalsine etmișler, çeșitli oranlarda kil-kuvars karșmna katarak
etkilerini araștrmșlardr. Kalsine mermer tozunun ekonomik açdan doğal
kireç tașndan üretilen kirece (CaO) alternatif kaynak olabileceğini ve mermer
tozu gibi CaCO3 içeren büyük birim yüzey alanl malzemelerin büyük
hidrotermal iyileștirme etkisine sahip olduğunu belirtmișlerdir. Düșük özgül
ağrlk ve yüksek gözeneklilik özelliği nedeniyle binalarda nem ve s kontrolü
amaçl yeni yap malzemelerinde kullanlabileceği belirtilmiștir [10 ].

2. Kullanlan Malzemeler
Atk mermer tozu mermerlerin farkl yöntemlerle temin edilmesi srasnda
veya mermer ișleme tesislerinde kesim srasnda ortaya çkmaktadr. Ancak
bu atklarn doğal ortama kontrolsüz bir șekilde dökülmesi bir takm çevre
sorunlarnn ortaya çkmasna neden olmaktadr. Bilecik ilinde mermer
kesimhane saysnn 200’ün üzerinde olmas nedeniyle mermer atklar
oldukça önem kazanmaktadr. Mermer tozu en küçük boyutlu mermer
atklardr. Büyük çoğunluğu 300 mikronun altnda olan mermer tanecikleridir.
Hem zemin deneylerinde hem de beton deneylerinde ayn mermer tozu
kullanlmștr. Çizelge 1. mermer tozunun fiziksel özellikleri verilmiștir. Șekil
2.’de mermer tozunun dane dağlm eğrisi verilmiștir.

Malzeme/Karșm

LL

PL

IP

%SİLT

%KİL

-

-

-

80

20

2.71

109

24

85

39

61

2.68

%95(%80K+%20B)
+%5MT

95

22

73

47

53

2.69

%90 (%80K+%20B)
+%10MT

91

21

70

48

52

2.69

Mermer Tozu

%100(%80K+%20B)

Gs

Not: K:Kaolin, B:Bentonit, MT:Mermer tozu

Kullanlan kil zemini % 100 (% 80 Kaolin + % 20 Bentonit) karșmyla elde
edilmiștir. Daha sonra bu zemin karșmna %5 ve %10 oranlarnda mermer
tozu ilave edilerek deneyler yaplmștr. Çizelge 1. % 100 (% 80 Kaolin+ % 20
Bentonit), % 95 (% 80 Kaolin+ % 20 Bentonit) +% 5 MT ve % 90 (% 80 Kaolin+ %
20 Bentonit) + % 10 MT fiziksel özellikleri verilirken Șekil 3.’de ise kullanlan
zemin karșmlarn dane dağlm verilmiștir.
100
80

G eçen Yüzde (% )

Sabat ve arkadașlar (2005) șișen bir zemine uçucu kül ve mermer tozu
atklarndan değișen oranl karșmlar ilave etmișlerdir. Zemin-katk
karșmlarnn likit limit, optimum su içeriği, maksimum kuru birim hacim
ağrlğ, slak ve yaș CBR, serbest basnç ve șișme basnc gibi geoteknik
değerlerini tespit etmișlerdir. Karșmlarda uçucu kül-mermer tozu katk oran
artșyla kuru birim hacim ağrlğnn ve șișme basncnn azaldğn, % 20
uçucu kül ve mermer tozunun tüm oranlarnda CBR ve serbest basnç
dayanmnda en yüksek değerlerin elde edildiğini tespit etmișlerdir [4].

Çizelge 1. Kullanlan malzemelerin özellikleri.
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Șekil 2. Mermer tozunun dane dağlm
Beton üretiminde çimento olarak CEM IV 32.5 tipi puzolanik çimento
kullanlmștr. Agrega olarak 5-15mm ( Krmataș I) ve 15-25 mm (Krmataș II)
krmataș agregas ve 4-0 mm krmakum kullanlmștr.

3. Deney Çalșmalar
3.1. Zemin Deneyleri
Karșmlarn kompaksiyon özellikleri laboratuvarda yaplan standart proktor
kompaksiyon deneyleri ile belirlenmiștir (Șekil 3). Deney sonucu her bir
karșmn maksimum kuru birim hacim ağrlk ve optimum su muhtevas
değerleri numunelerin hazrlanmasnda kullanlmștr. Çizelge 2.’de
kompaksiyon deneyinin sonuçlar verilmiștir. Kompaksiyon yaplarak
hazrlanan numunelere 38 mm çapl tüpler batrlarak serbet basma
numuneleri hazrlanmștr. Serbest basma deneyi ve ultrases geçiș hz
deneyleri her bir karșm için yaplmștr. Șekil 4.’de yaplan serbest basma
deney sonuçlar verilmiștir.
100

80

Geçen Yüzde (%)

Zorluer ve Usta (2003) mermer fabrikalarnn atğ olan mermer tozunu
iyileștirme İçin katk maddesi olarak düșünmüșlerdir. Bu amaçla, Meșelik
kilinin kum ağrlğna göre atk mermer tozu ile belirli oranlarda karștrarak
standart proktor deneyini kullanarak numune hazrlamșlardr. Numunelerin
șișme yüzdelerini ödometre deneyleri ile belirleyerek, atk mermer tozunun
killerin șișme potansiyelini etkilediğini göstermișlerdir. Sonuç olarak, atk
mermer tozu zemin iyileștirmesinde kullanlabilir olduğunu söylemișlerdir [3].
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Șekil 3. Kullanlan karșmlarn dane dağlm eğrisi
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Șekil 5. Beton üretiminde
kullanlan agrega granülometrisi
Elek Çap, mm
Șekil 3. Otomotik kompaksiyon cihaz
Çizelge2. Optimum su muhtevas ve kuru birim hacim ağrlk değerleri
wopt
Karșmlar
�max
% 100 (%80K+%20B)

kN/m3

%

15.34

22

% 95 (%80K+%20B)+%5MT

15.03

23

% 90 (%80K+%20B)+%10MT

15.03

26

Not: �max :Kuru birim hacim ağrlk, wopt:Su muhtevas

Serbest basma deney sonuçlarna göre; % 100 (%80 Kaolin+ %20 Bentonit)
karșmnn serbest basma dayanm 296 kPa, % 95 (% 80 Kaolin+ % 20
Bentonit) +%5MT 437 kPa ve % 90 (% 80 Kaolin+ % 20 Bentonit) +%10MT 429
kPa olarak belirlenmiștir. Sonuçlara baktğmzda %5 mermer tozu ilaveli
karșmn dayanmnn diğer iki karșmdan daha büyük değerde olduğu
görülmüștür.
Yaplan ultrases geçiș hz deney sonuçlar; % 100 (% 80 Kaolin+ %20
Bentonit)’in ultrases geçiș hz 0.760 km/sn, % 95 (% 80 Kaolin+ % 20
Bentonit) +%5 MT ultrases geçiș hz 0.917 km/sn ve % 90 (% 80 Kaolin+ % 20
Bentonit) +%10 MT ultrases geçiș hz 0.668 km/sn olarak belirlenmiștir.
Sonuçlara baktğmzda %5 mermer tozu ilaveli karșmn ultrases geçiș hz
değeri diğer iki karșmdan daha yüksektir.
500
450
400

Taze beton karșmlarnda kullanlan mermer tozu kum yerine % 5, % 10 ve %
15 oranlarnda ağrlkça yerdeğiștirilerek kullanlmștr. Taze betonun
ișlenebilirliğinin belirlenmesi için her beton grubuna çökme deneyi yaplmștr.
Çökme değerlerinin 10 cm olmas hedeflenerek karșm suyu buna göre
belirlenmiștir. Karșmda mermer tozunun kullanmyla birlikte ince malzeme
miktarndaki artș, taze beton karșmnn su gereksinimini artrmștr. Bunun
için her karșmda su düzeltmesi yaplarak betonun ișlenebilirliği sabit
tutulmuștur. Mermer tozu kullanm beton karșmnda % 12’ye varan oranlarda
ilave su gereksinimine neden olmuștur. Buna bağl olarak elde edilen suçimento oranlar (s/ç) Çizelge 4. ve Çizelge 5.’de verilmiștir.
Çizelge 3. Beton karșmnda kullanlan malzeme oranlar
Malzeme
1m3 için Miktar
(kg)
Tipi
Çimento
350
Su
205
Kum
710
Krmataș I
373
Krmataș II
745
Mermer Tozu
%5, %10 ve %15 kum yerine
Çizelge 4. 7 günlük beton numunelerinin deney sonuçlar
Ultrases
Basnç
Birim
Geçiș Hz
Dayanm
Numune Ad
s/ç
Ağrlk3
(km/sn)
(MPa)
Oran
(kg/m )
Referans
0.58
2.29
4.166
17.06
% 5 Mermer
0.61
2.32
4.347
22.50
% 10 Mermer
0.63
2.28
4.225
17.75
% 15 Mermer
0.65
2.28
4.201
14.09

350

Erken yaș 7 günlük betonlarnn fiziksel ve mekanik özelliklerinin verildiği
Çizelge 4.’de % 5 mermer tozu kullanm ile sertleșmiș beton birim ağrlğnn
arttğ görülmüștür. Yine ayn șekilde 28 günlük sertleșmiș beton
numunelerinin birim ağrlğnn % 5 ve % 10 mermer katks kullanldğnda
referans betonuna göre arttğ görülmüștür. Erken yaș beton numunelerinde
özellikle % 5 mermer katks dayanm ve ultrases geçiș hz değerlerini
artrmștr. Burada filler malzeme olan mermer tozunun betonun mikro
boșluklarn doldurarak porozitesi düșük bir beton elde edilmesine neden
olduğu görülmektedir.

q , kPa

300
250
200
150

%100(%80K+%20B)

100

%95(%80K+%20B)+5MT
%90(%80K+%20B)+10MT

50
0
0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

Deformasyon, 

Șekil 4. Serbest basma deneyi sonuçlar
3.2. Beton Deneyleri
Çalșmada atk mermer tozu beton üretiminde ince agrega yerine % 5, % 10
ve % 15 oranlarnda yerdeğiștirlerek kullanlmștr. Beton üretiminde
kullanlacak krmataș ve krmakum agregas karșmnn granülometri eğrisi
Șekil 5’de verilmiștir.
Beton deneyleri 15x15x15 cm boyutlarnda hazrlanan küp numuneler üzerinde
yaplmștr. Bu amaçla üretilen betonlarn karșm oranlar așağda Çizelge 3’te
verilmiștir.
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Çizelge 5. 28 günlük beton numunelerinin deney sonuçlar
Birim
Ultrases
Basnç
s/ç
Ağrlk3
Numune Ad
Geçiș Hz
Dayanm
Oran
(kg/m )
(km/sn)
(MPa)
Referans
% 5 Mermer
% 10 Mermer
% 15 Mermer

0.58
0.61
0.63
0.65

2.30
2.36
2.32
2.28

4.491
4.901
4.573
4.274

21.44
25.03
20.08
19.91

İleri yaș ultrases geçiș hz deney sonuçlar incelendiğinde referans
numunesine göre % 5 mermer tozu katkl numunenin ultrases geçiș hznn %
9 daha iyi olduğu görülmüștür. Buna karșlk basnç dayanmnn ise referans
numunesine göre % 16 daha iyi olduğu belirlenmiștir. Ancak % 10 ve üzeri
mermer tozu kullanm betonun dayanmn düșürmüștür.

4. Sonuç
Bilecik ilinde mermere dayal ürün ișletme saysnn fazla olmas, mermer
atklarnn da oldukça yüksek miktarda ortaya çkmasna neden olmaktadr.
Zemin numuneleri üzerinde yaplan çalșmalarda % 5 mermer tozu ilaveli
karșmn dayanmnn mermer tozu ilavesi yaplmayan ve % 10 mermer tozu
ilavesi yaplan karșmdan daha büyük değerde olduğu gözlenmiștir. Ultrases
geçiș hz deney sonuçlarna baktğmzda ise % 5 mermer tozu ilaveli
karșmn ultrases geçiș hz daha büyük değerde çkmștr. Fiziksel ve
mekanik zemin deneylerinin sonuçlar incelendiğinde % 5 mermer tozu
ilavesinin zeminin boșluklarn azaltmș ve zemin dayanmn arttrmștr.
Beton üretiminde filler malzeme olarak mermer tozu kullanm taze betonun
ișlenebilirliğini azaltmș ve beton karșmlarnn su ihtiyacn artrmștr. Ancak
bu olumsuzluğun önüne akșkanlaștrc katk kullanm ile geçilebilir. Fiziksel
ve mekanik beton deneylerinin sonuçlar incelendiğinde % 5 mermer tozu
kullanm boșluklar azalttğ için beton kalitesini iyileștirmiștir. Daha yüksek
oranlarda mermer tozu kullanm betonun s/ç orann artrdğndan
dayanmlar düșürmüștür. Deneysel sonuçlardan betonda % 5 orannda atk
mermer tozu kullanmnn olumlu sonuçlar verdiği görülmüștür.
Çevreye verdiği zararlar nedeniyle mermer tozunun yeniden kullanlabilir hale
getirilmesi, sürdürülebilir yap teknolojilerini gündeme getirmiștir. Doğal
kaynaklarn hzla tüketildiği günümüzde atklarn sürdürülebilir yap
malzemesi olarak kullanlmas hem çevre kirliliğini önlemek adna hem de
ülke ekonomisine katk sağlanmas adna önem arz etmektir. Mermer tozunun
killi zeminlerin iyileștirmesinde ve beton üretiminde sürdürülebilir malzeme
olarak kullanlabilirliği bu çalșmadan elde edilen sonuçlardan görülmüștür.
Ayrca, mermer tozunun killi zeminlere belli oranlarda ilavesi ile değișen
zemin yapsnn daha iyi anlașlmas adna hidrolik geçirimlilik, KDK kapasitesi
ve SEM fotoğraflarnn çekilmesi ile daha iyi anlașlacaktr. Bu çalșmalar,
mermer tozu ile iyileștirmenin netleșmesi açsndan bir sonraki adm olarak
düșünülmektedir.
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Özet
Dünyada endüstri üretimlerinin yan ürünü olan atklarn uzaklaștrlmas ve
depolanmas zor bir durum olmakla beraber çevre kirliliğinde de büyük bir
sorun olușturduğu bilinmektedir. Bu atklardan biri de pirinç üretiminden
ortaya çkan pirinç kabuğudur. Dünyada 100 milyon ton pirinç kabuğu atğ
meydana gelmekte ve pirinç kabuğunun yaklmasndan 20 milyon ton pirinç
kabuğu külü elde edilmektedir. Pirinç üretiminin fazla olduğu bölgelerde atk
olarak çok fazla miktarda pirinç kabuğu ortaya çkmakta ve büyük alanlar
kaplayarak çevre kirlenmesine sebep olmaktadr. Çevresel kirlilik ve enerji
kaynaklarnn korunmasnda yarar arttracağ düșünülerek pirinç kabuğunun
inșaat sektöründe kullanlmas için çeșitli araștrmalar yaplmștr. Pirinç
kabuğu kontrollü olarak yakldğnda yüksek puzolanik aktiviteli bir kül elde
edilmektedir.
Bu çalșmada sürdürülebilir bir beton elde etmede önemli bir parametre olan
beton dayankllğ üzerinde, pirinç kabuğu külünün etkisi ile ilgili yaplan
çalșmalar araștrlmș ve bulgular belirli bir sistematik içerisinde sunulmuștur.
Araștrmalar sonucunda taze beton karșmlarnda pirinç kabuğu külünün
puzolanik reaktivitesinin terleme ve segregasyonda azalma meydana getirerek
ișlenebilirlikte önemli derecede iyileștirmeye sebep olduğu, pirinç kabuğu
külünün çimento hamuru içerisinde bir çok C-S-H jeli olușturarak gözenekli
yapda önemli derecede azalma meydana getirdiği gözlenmiștir. Dolaysyla
pirinç kabuğu külünün yüksek dolgu etkisi ile betonun geçirimliğinin
azalmasna, beton bünyesindeki çeliğin korozyonunu engelleyerek ve donmaçözünmeye karș iyi bir direnç sağlayarak beton durabilitesinde olumlu bir etki
gösterdiği ve betonun yüksek dayanma ulașmasna yardmc olduğu ortaya
çkarlmștr.
Pirinç kabuğu külünün beton özellikleri üzerindeki olumlu etkisi
değerlendirildiğinde, pirinç kabuğu külünün kullanm sadece çevre yönünden
değil ayn zamanda beton durabilitesine dolays ile sürdürülebilir bir beton
elde edilmesine de çok büyük katk sağlayacağ düșünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Pirinç Kabuğu Külü, Puzolan, Durabilite, Beton,
Sürdürülebilirlik

Abstract
It is known that remove and stockpile of waste byproducts of industrial
production in the world is difficult situation, besides these wastes cause
environmental pollution. One of these wastes is rice husk ash resulted from
rice production. One hundred million ton rice husk is occurred and twenty
million ton rice husk ash is obtained from burn of the rice husk. Too much rice
husk is occurred in the regions where they are produced and these wastes
are caused environmental pollution. For thinking the protection of energy
resources and environmental pollution some of the researches have been
made about the use of rice husk in construction sector. When rice husks
controlled burn an ash having high pozzolanic activity is occurred.
In this study, the effects of rice husk ash on the concrete durability that is one
of the most important parameter to obtain the sustainable concrete were
investigated and the results were presented within a certain systematic. As a
result of the research, it is observed that pozzolanic activity of the rise husk
ash were caused improvement in workability of the concrete by decreasing
the bleeding and segregation in the fresh concrete mixes. The rise husk ashes
the cement paste have been decreased on the pore structure by causing
increase the C-S-H gel. Consequently, it is determined that, because of the
filling characteristics of the rice husk ash the concrete permeability have been
decreased, besides by providing a good resistance against the freeze-thaw
resistance and preventing the corrosion of the steel in the concrete were
effected of the concrete durability and helps to obtain high strength concrete.
While determining the positive effects of the rice husk ash on the concrete
properties, it is thought to be that use of the rice husk ash were enormous
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contribute to achieve a sustainable concrete not only the environment but also in
terms of concrete durability.
Keywords: Rice husk ash, Pozzolan, Durability, Concrete, Sustainability

1.

Giriș

Pirinç, dünyada 1.6 milyar kișinin besin maddesinin yarsn olușturmaktadr.
Ekilebilen alanlarn % 11’inde yani yaklașk olarak 145 milyon hektar alanda pirinç
ekimi yaplmaktadr. Pirinç üretimi sonucu, atk malzeme olarak așr miktarda
pirinç kabuğu ortaya çkmakta ve üretimin fazla olduğu bölgelerde çevrede büyük
alanlar kaplayarak çevrenin kirlenmesine neden olmaktadr [1].
Pirinç kabuğu külünde, %80-90 orannda silis bulunmaktadr. Külün en önemli
özelliği, amorf silisten ileri gelen puzolanik yapsdr. Pirinç kabuğu içerisindeki silis
orannn fazlalğndan dolay, puzolanik katk maddesi olarak da kullanlmaktadr.
Puzolanlar yalnz bașlarna bağlayc özelliğe sahip olmayan fakat çimento veya
kireçle karștrldklarnda su ile yaptklar reaksiyon sonucu bağlayclk özelliği
kazanan maddelerdir[2].
Pirinç kabuğu küllerinin puzolanik özelik gösterebilmesi ve puzolanik özelikli
küllerin çimento ve beton yapmnda kullanlmalarna dair araștrmalar, 1970’li
yllarn sonlarna kadar yaplmamștr. ABD-Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesinin
öğretim üyelerinden Mehta, puzolanik özelikli pirinç kabuğu elde edilebilmesi için
kontrollü yakma frnn tasarlanmasnda ve pirinç kabuğu katk maddesi olarak
kullanlabilmesinde öncü isim olmuștur [3].
Betonun yllarca ds etkilerden ve betonun bileșenlerinden ileri gelen faktörlerden
olumsuz olarak etkilenmeden dayanmn ve niteliklerini kaybetmemesine
“durabilite" özelliği denilir. Bașlangçtaki özelliklerini ve tasarlandğ fonksiyonunu
çevre ve hizmet koșullar altnda koruyarak devam ettirebilmesi betonun
dayankllğ olarak tanmlanabilir. Beton sözü edilen koșullar altnda ypranarak
özelliklerini yitirir, daha fazla kullanlmas ise ekonomik olmaz ve faydal ömrünü
tamamlamș olur. Betonu ypratan fiziksel etkenler, beton yüzeyinde kütle kaybna
neden olur ve betonda çatlamaya yol açar[4].
Bu çalșmada sürdürülebilir bir beton elde etmede önemli bir parametre olan beton
dayankllğ üzerinde, pirinç kabuğu külünün etkisi ile ilgili yaplan çalșmalar
araștrlmș ve bulgular belirli bir sistematik içerisinde sunulmuștur.

2.

Betonda Dayankllk

Bir yapdan beklenen; dayanm, durabilite (dayankllk), ekonomi, fonksiyon ve
estetiğin sağlanmasdr. Bir yap üretilirken șu așamalardan geçmelidir;
Yap tasarm: 1) Yer seçimi, 2) Zemin etüdü, 3) Sistem seçimi, 4) Projelendirme, 5)
Projenin detaylandrlmas.
Malzeme seçimi ve malzemenin denetimi: 1) Kullanlan malzemelerin davranș, 2)
Seçilen malzemelerin amaca uygun olup olmadğ 3) Kullanlan malzemelerde kalite
denetim süreci.
İnșaat süreci: 1) Tasarm ile uyumlu bir yap üretim teknolojisi, 2) Montaj ve
ișçilik[5].
Sürdürülebilir bir beton elde etmede önemli bir parametre olan beton durabilitesi
çevre șartlar altnda betonun servis yeteneğini belirli bir zaman boyunca
sürdürebilme yeteneği olarak düșünüldüğünde, beton tasarm sadece beton
dayanmna göre değil beton dayankllğ da dikkate alnarak yaplmaldr.
Durabilite kapsamnda betonda aranan dayankllk șu șekilde sralanmștr;
• Donma - çözülmeye karș dayankllk,
• Islanma - kurumaya karș dayankllk,
• Isnma - soğumaya karș dayankllk,
• Așnmaya karș dayankllk,
• Ateșe karș dayankllk,

• Asit ve tuzlara karș dayankllk
• Alkali-agrega reaksiyonuna karș dayankllk[6].

-

Gene ayn nedenle çimento ana bileșenlerinden kalsiyum silikatlarn (C2S,C3S)
hidratasyonu sonucunda ortaya çkan kalsiyum hidroksit (CH) kristalleri bu
bölgede daha büyüktür ve miktarca daha fazladr. Hidratasyonun bașlca
ürünü ve hamurdaki esas bağlayc madde olan kalsiyum silikat hidrat (C-S-H)
jellerine oranla CH n bağlayclk değeri çok daha azdr. Ayrca kristallerin boyu
büyüdükçe toplam yüzey alan küçülür.
İri agrega yüzeyi boyunca kat taneler çeper etkisi nedeni ile daha gevșek bir
düzen içinde yer alrlar. Burada hamur boșluk oran daha da artar[7].

Beton dayankllğ, iç ve dș etkilerden belli bir süre içinde en az șekilde
etkilenmesi olarak düșünülebilir:
1- İç Etkiler; Betonun içindeki agrega ve suyun; çimentonun hidratasyonu
srasnda ve/veya sonunda olușan ürünlerle yaptğ hasar iç etkilerle olușur.
Bu tür hasar, çimento, agrega, su özelliklerine göre șiddetli veya zayf olur.
Çimentonun hidratasyonunun ürünlerinin çözünürlüğü, çimentonun yaps,
bileșenleri, korozyona neden olabilir. Bu nedenle çimentodaki bileșikler (C3S,
C3A v.s.), alkaliler, serbest CaO, MgO, SO3, kzdrma kayb çimentonun
cinsine göre standartlarda snrlandrlmștr[2].
2- Dș Etkiler; Sertleșmiș beton, dș ortam nedeniyle fiziksel, kimyasal
etkenlerle hasar görebilir. Betonun ömrünü azaltan bu dș faktörleri șöyle
sralayabiliriz;
a- İklim koșullar ve su ile temas betonun ömrünü azaltr. Özellikle nem
oran, donma-çözünme ve scak soğuk suyla temas betonun direncini
azaltr.
b- Kimyasallarla temas eden betonlar çabuk ypranr. Kimyasaln tipi,
konsantrasyonu, temas süresi, scaklğ ypranmada oldukça etkendir.
Konsantrasyonu ve ss yüksek, kuvvetli kimyasallarn beton yüzeyi
dökülmesi, özellikle de bunlarla uzun süreli temas betonun mukavim
olmadğ faktörlerdir ve beton üzerinde son derece ypratc etki
yaparlar.

3.

Betonun geçirgenliği, yalnzca beton gözenekliliğinin bir fonksiyonu olmayp,
gözeneklerin boyutlarna, dağlmna ve șekillerine bağldr. Betonda gözenekliliğin
artmas kesin olarak geçirgenliğin de artmas anlamna gelmez[8].
RHA karșml betonlarda, çimento hidratasyonu hzlandrlr. Diğer taraftan, küçük
RHA parçacklar, özellikle ara yüzey bölgesinde karșml çimentonun parçack
tampon yoğunluğunu, büyük gözeneklerin önemli derecede azaltlmș hacmini ve
çimento hamurunun homojen mikro yapsn iyileștirir[9].
Belli bir tutarllk için, su gereksiniminin azalmas mühendislik özelliklerinde genel
iyileșmeye öncülük edebilir (iri taneli agregalarn granülemetrik karakteristikleri,
ince agregalar ve beton karșmnn su gereksinimi, boșluk hacmine çimento
parçacklarnn etkisi). Eklenen mineral katknn ince tanecikleri, beton karșm
içindeki boșluk hacminin azaltlmasnda çimento tanelerine tamamlayc olur. Bu
nedenle, bu daha az su ile belli bir tutarllkta beton üretimi gerektirecektir[10].
Hwang ve Wu tarafndan pirinç kabuğu külünün çimento hamuru üzerindeki
ișlenebilirlik, terleme ve basnç dayanm etkisini belirlemek amacyla yaplan bir
çalșmada șu sonuçlar ortaya konmuștur;

c- Yeterince ve doğru șekilde yaplmayan bakmlarda betonun ömrünü
azaltan faktörlerden biridir. Endüstriyel zeminlerin en fazla darbede
așnmaya maruz kalan ksm üst yüzeyidir. Dolays ile bu bölgenin
korunmas, günümüzde büyük önem tașmaktadr[2].

 CH ile pirinç kabuğu külünün bünyesindeki Si ‘ i bağlayan puzolanik reaksiyonun,
olușturduğu C-S-H jel formunun çimento hamurunun ince gözeneklerini
doldurarak agrega altndaki zayf bölgeyi iyileștirdiği dolaysyla permeabilitenin
azaldğ,

Pirinç Kabuğu Külünün Betonun Dayanm Dayankllğna Olan
Etkileri

 Pirinç kabuğu külünün eklenen miktarlarnn artș ve öğütülmüș kül kullanm ile
terlemenin azaldğ ve en az terlemenin % 20 orannda öğütülmüș pirinç kabuğu
külü kullanm ile gerçekleștiği(Șekil 1),

3.1. Permeabilite (Geçirimlilik)
Zararl çevre etkilerine karș betonun dayankllğ ve dayanm geçirgen yaps
ile ilgilidir ve çimento hamurundaki en zayf bölge olan agrega-çimento
arasndaki ara yüzey bölgesi geçirgenlik üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Özellikle genç yașlardaki betonlarda iri agrega taneleri ile çimento hamuru
arasndaki ara yüzey bölgesi hamurun diğer bölgelerinden daha zayftr. Bunun
nedenleri șöyle sralanabilir:
Taze betonun terlemesi srasnda iri agrega taneleri altnda toplanan su
ara yüzey bölgesinde s/ç orantsn yükseltir ve boșluk yüzdesi artar.

 Yüksek su-çimento orannda özellikle kumun eklenmesi ile ișlenebilirliğin
iyileșmeye yöneldiği ancak süper akșkanlaștrc gibi ișlenebilirlik için kullanlan
katklarn karșma ilave edilmemesi veya suyu azaltlmș karșmlar
kullanlmamas durumunda pirinç kabuğu külünün yüksek su emme gücü
etkisiyle kuru karșmlarn ortaya çktğ ve dolaysyla ișlenebilirliğin olumsuz
yönde etkilendiği(Șekil 2),
 Pirinç kabuğu külünün kullanlan büyük miktarlarnn dayanm düșürdüğü, en iyi
dayanmn % 5 orannda öğütülmüș pirinç kabuğu külü kullanm ile gerçekleștiği
gözlenmiștir(Șekil 3)[11].
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Șekil 1. Pirinç kabuğu külü katkl çimento hamurunun terleme oranlar[11].
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Șekil 2. Pirinç kabuğu külü içeren çimento hamuru ve
harcn akma tablas yaylm [11].

Șekil 3. Pirinç kabuğu külü katkl çimento
hamurunun basnç dayanm[11].

Pirinç kabuğu külünün artan miktarlarnn basnç dayanmn düșürdüğü Șekil 3’
de görülmektedir. Ancak yaplan araștrmalar betonda doğru miktarlarda pirinç
kabuğu külü ve kimyasal katk kullanm ile pirinç kabuğu külünün yüksek
puzolanik reaktivitesi sayesinde betonun ileri yașlardaki dayanmnn arttğ
görülmüștür.

numunelerin 7, 14, 28 ve 90. günlük basnç dayanmlar incelenmiștir. Yaplan
çalșma sonucu ;

3.2.

Basnç Dayanm

Yldz, Balaydn ve Ulucan tarafndan pirinç kabuğu külünün basnç dayanm
üzerindeki etkisini değerlendirmek amacyla %10-15-20-25-30 oranlarnda pirinç
kabuğu külü, çimento ile ikame edilerek beton numuneler hazrlanmș ve

 %10 pirinç kabuğu külü içeren beton numunelerin basnç dayanmlarnn, kontrol
betonundan 7, 14, 28 ve 90. günlerde srasyla % 5,71, % 5.30, % 4.71, % 4.66 daha
büyük çktğ,
 % 10 pirinç kabuğu külü içeren betonun dayanmndaki artșa rağmen, beton
içerisindeki kül miktarnn artmasyla betonun basnç dayanmnda sistematik bir
azalma olduğu gözlenmiștir(Șekil 4)[1].
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Șekil 4. Numunelerin basnç dayanmlarnn beton yașna bağl değișimleri[1].

3.3. Dayankllk
3.3.1.

Klor Etkisine Karș Dayankllk

Klor etkisi; betonu doğrudan etkilemek yerine, betonun içerisindeki donatlarn
korozyonuna sebep olmas nedeniyle betonun maruz kaldğ diğer olumsuz
șartlardan farkllk gösterir. Korozyon, donatnn etrafnda çimento
hidratasyonunun bașlamasndan hemen sonra kendiliğinden olușan ve
korozyonu önleyen pasif katmann, betona giren klorün etkisi altnda
parçalanmasyla bașlamaktadr[8].
Pirinç kabuğu külü mikro gözenekli yaps ile suyun büyük miktarn emerek
betonun geçirimliliğini iyileștirir. Betona potansiyel yararllğ olduğu gibi,
çeliğin korozyonunun olduğu yerlerdeki uygulamalar için de yararllğ büyük
ilgi görür ve ortadr. Bundan dolay, deniz ortam gibi iyi durabilite ve su direnci
ihtiyac olan alanlar için pirinç kabuğu külü kullanm oldukça önemlidir.
Mehta tarafndan klor etkisini belirlemek amacyla sabit miktarlarda süper
akșkanlaștrc kullanarak beton numuneler üretilmiș ve numunelerin klor
geçirgenlikleri ile beton dayanmlar test edilmiștir. Çalșma sonucunda;
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 Pirinç kabuğu külünün miktarlarnn arttrlmas ile beton geçirimliliğinin
iyileștirildiği (Șekil 5-6), dolaysyla ileri yașlardaki beton dayanmnn arttğ,
 Pirinç kabuğu külü katkl betonlarn coulomb değerlerinin kontrol betonlara göre;
28 günlük:
0.30 w/b, %17 pirinç kabuğu külü % 87
0.31 w/b, %13 pirinç kabuğu külü % 73.31
0.33 w/b, %9 pirinç kabuğu külü % 64
1 yllk :
0.30 w/b, %17 pirinç kabuğu külü % 89.44
0.31 w/b, %13 pirinç kabuğu külü % 88.64
0.33 w/b, %9 pirinç kabuğu külü % 80.91
oranlarnda azaldğ gözlenmiștir[12].
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Șekil 5. Beton numunelerin 28 günlük klor
permeabilitesi[12].
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Șekil 7. Harçlarn alkali-silis genleșmesi düșüșü[13].
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Betonarme yaplarda donatnn korozyona uğramas yapnn erken yașta
ypranmasna neden olmaktadr. Beton tarafndan sağlanan alkalin (Ca(OH)2) ortam
çeliği korozyondan korur. Ancak, karbondioksit gaz ve klorür iyonlar betona nüfuz
ettiği zaman normal olarak pasif korozyon durumda bulunan çelik üzerinde aktif
korozyon süreci bașlar. Korozyon ürünleri (pas), kendisini olușturan orjinal çelik
hacminin yaklașk 2-4 kat kadar artar[14].
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Șekil 6. Beton numunelerin 1 yllk klor permeabilitesi[12].
Alkali-Agrega Reaksiyonuna Karș Dayankllk

Betonda zamanla genleșme ve çatlamalara yol açan alkali-agrega reaksiyonlar
genellikle alkali-karbonat ve alkali-silika reaksiyonlar olarak iki ana grupta ele
alnr[7];
1. Silisin alkali-karbonat reaksiyonlarnn kontrol altna alnmasnda fazla etkili
olmadğ bildirilmektedir.
2. Alkali-silika reaksiyonu, betona baz puzolanlarn yeterli miktarda katlmas
halinde geciktirilebilmekte veya önlenebilmektedir. Puzolanlarn ince
taneleri içindeki silis, çimento hamuru gözenek svsndaki alkalileri (suda
çözünen bazlar) hzla bağlayarak yoğunluklar ve svnn pH değerini azaltr.
Bu durumda gözenek svsnda azalan alkalilerin agregadaki reaktif silis ile
reaksiyona girmeleri zorlașr.

Taze betonda karșm suyu içinde fazla miktarda çözünmüș karbondioksit
bulunmas durumunda su ile karbonik asiti, CaO ile kalsiyum karbonat olușturduğu
belirlenmiștir. Ortamda fazla olan karbonik asit kalsiyum karbonat da kalsiyum
bikarbonata dönüștürerek çözündürmekte ve betonu ayrștrmaktadr :
CaCO3 + H2CO3 →Ca (HCO3)2
Yüzeyde olușan bu reaksiyon betonun içine yllarca nüfuz eder. Yüzeydeki
sertleșme ve kabuklașma, betonun bu bölgelerinde ek gerilmeler olușturur ve
çatlamalara, yarlan beton örtünün atlmasna sebep olur[6].
Andersson tarafndan asidik atağa karș pirinç kabuğu külünün etkisini belirlemek
amacyla w/ç oran 0,4 olan pirinç kabuğu külü katkl ve portland çimentolu
referans beton silindir numuneleri hazrlanmș daha sonra numuneler 5% HCL
çözeltisi içinde sürekli batrma deneyine tabi tutulmuș ve numunelerin ağrlk
kayplar test edilmiștir. Çalșma sonucu;
 Pirinç kabuğu külü etkisiyle kalsiyum silis hidratlarn (C-S-H) olușumu ve silis
jelden dolay katkl numunelerin hidratasyon ürünlerinin asidik atağa karș daha
fazla dirence sahip olduğu,
 Tip II Portland çimentolu numunelerin yüzey yumușamas ve yüzey dağlmna
eğilimli olduğu, pirinç kabuğu külü katkl numunelerin ise kendi orijinal sert
yüzeylerinin koruduğu ve daha az ağrlk kayb gösterdiği(Șekil 8)
gözlenmiștir[10].

Mehta ve Folliaod tarafndan alkali-silis genleșmesi üzerinde pirinç kabuğu
külünün etkisini belirlemek amacyla %90 yüksek alkali portland çimentosu ve
% 10 pirinç kabuğu külü içeren harç numuneler hazrlanmș ve ASTM C441
standardna göre alkali silis genleșme yüzdeleri test edilmiștir. Çalșma
sonucunda;
 Pirinç kabuğu külünün çimentodan alkali karșlanmasnn azalmasna
yardmc olduğu ve daha fazla reaktiviteye neden olan çimentodan alkali
tükettiği dolaysyla pirinç kabuğu külü içeren harcn büyümede 95% azalma
gösterdiği(Șekil 7),
 Pirinç kabuğu külünün harc çevreleyen suyu emerek gözenekli yapy rafine
ettiği ve mikro gözenekli pirinç kabuğu külü ile agrega yüzeyine alkali
iyonlarnn difüzyonunu engellediği gözlenmiștir[13].
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Hwang and Wu tarafndan pirinç kabuğu külünün pH değeri üzerindeki etkisini
belirlemek amacyla 700oC ‘de yanmș pirinç kabuğu külü ile 20, 10, 6.67, 5, 4,
3.33 w/pirinç k.k. oranlarnda yaplan çalșmada pH değerlerinin srasyla;
- 1 günlük : %0.71, %0.20, %1.20, %0.20, %0.69
- 3 günlük : % 2.4, %0.92, %0, %0.71, %0
- 7 günlük: %2.09, %0.51, %1.63, %0.51, %0
oranlarnda artșa sebep olduğu görülmüștür[11].
3.3.4. Sülfat Etkisine Karș Dayankllk
Sülfat iyonlar, çimento içindeki C3A (tri kalsiyum alüminat) ile reaksiyona
girerek etrenjit bileșiğini meydana getirir. Bu reaksiyonu önlemek için çimento
bileșimindeki tri kalsiyum alüminatn düșük olmas (C3A<%6)
gerekmektedir[15].
Donatda kimyasal korozyonun meydana gelmesine neden olan, sülfat asitleri,
deniz suyu ve klorürlerin zarar verebilmesi için beton içerisine girmiș olmas
gerekmektedir. Betonun permeabilitesi bu bakmdan da önemli görülmektedir.
İç rutubet yükselmesinden, sdan ve ozmoz olayndan dolay aktif maddelerin
beton içerisine doğru tașnmas kimyasal tesirin gerçekleșmesinde etkin
olmaktadr[14].
Mehta and Folliaod tarafndan sülfat direncine karș pirinç kabuğu külünün
etkisini belirlemek amacyla %90 yüksek C3A portland çimentosu içeren ve
w/ç oran 0,485 olan referans harç numuneleri diğer taraftan da ayn akma
değerlerin korunmasna göre su miktarlar belirlenerek %10 pirinç kabuğu külü
katkl harç numuneleri hazrlanmștr. Gereken 19.6 MPa dayanmn
numunelere 24 saatte kazandrlmas için numuneler 38oC de kür edilerek
ASTM C1012 standardna göre sülfat çözeltisine daldrlmștr(su litresi bașna
50 g Na2SO4). Çalșma sonucunda;
 Pirinç kabuğu külü içeren harç numunelerinin genleșmesinin 16 hafta
sonunda referans harç numunelerine göre %82 azaldğ, referans harç
numunelerindeki genleșmenin de ilerleyen haftalarda devaml olduğu(Șekil
9),
 Pirinç kabuğu külünün geçiș bölgesini güçlendirme etkisinden dolay katkl
harç numunelerinin büyüme miktarlarnn neredeyse istikrarl olduğu
gözlenmiștir[13].
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Șekil 9. Harç numunelere ait sülfat genleșmesi[13].
3.3.5. Donma-Çözünme Etkisine Karș Dayankllk
Beton, boșluklarna önemli miktarda su alabilen bir malzeme olduğuna göre, donma
olaynn etkisi altnda kalmaya ve bu olay sonucunda hasar görmeye elverișli bir
malzemedir. Donma olay önce büyük boșluklarda gerçekleșir. Suyun donma
derecesi boșluk boyutlar küçüldükçe artmaktadr. Bu nedenle iri boșluklarda
bașlayan donma olay küçük boșluklara doğru gelișir ve bunun sonunda klcal
boșluklardaki su donmaya bașlar. Jel boșluk boyutlar küçük olduğundan buralarda
buz kristalleri oolușamaz. Bu ince boșluklarda suyun donabilmesi için scaklk
derecesinin –78 C nin altna düșmesi gerekmektedir. Bu böyle olmakla beraber, jel
suyu ile buzun etropilerindeki farkllklardan dolay, potansiyel enerjisi artan jel suyu
klcal boșluklara yönelerek donma olaynn șiddetlenmesine neden olurlar. Betonun
dona dayankl olabilmesi için kendisini olușturan çimento hamurunun ve agregann
dona dayankl olmas gerekir. Yaplan incelemelerde çimento hamurunda, dona
dayanmn su/çimento oranna ve beton içine sürüklenmiș kabarcklarnn miktarna
bağl olarak değiștiği görülmüștür[16].
Mehta and Folliaod tarafndan donma-çözünmeye karș pirinç kabuğu külünün
etkisini belirlemek amacyla 0,30 ve 0,35 w/c oranlarnda konsantre silis
duman(CSF) ve pirinç kabuğu külü içeren ayrca katksz referans prizma
numuneler (76.2x101.6x406.4 mm; 3x4x16 inç) hazrlanmștr. Bütün prizma
numunelerinin karșmlarnda su miktarn düșürmek amacyla süper akșkanlaștrc
kullanlmștr(Çizelge 3). Prizmalar 14 gün kür edilmiș ve ASTM 666 ve yöntem A’
ya göre donma çözünme testine tabi tutulmuștur. Yaplan çalșma sonucu;
 Pirinç kabuğu külünün beton içerisinde olușturduğu mikro gözenekli yap ile iç
gerilmeleri rahatlatarak ve mikro çatlaklar azaltarak donma-çözünme direncini
iyileștirdiği,
 REF30 betonunun dayankllk faktörünün 43, REF35 betonun ise 28 olduğu(Șekil
10),
0,30 ve 0,35 w/c oranlarna sahip CSF betonunun 101 ve 67 seri sonras 10
değerinden daha da az don direncine sahip olduğu, 0,30 w/c oranna sahip
referans betonun 0,35 w/c oranna sahip olan referans betondan daha iyi olduğu
gözlenmiștir[13].
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Durabilite Faktörü(DF)

Șekil 8. 5% HCL çözeltisi içinde sürekli batrma ile beton
silindirlerinin ağrlk kayb[10].
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Șekil 10. Betonlarn dayankllk faktörleri[13].
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4.

Sonuçlar

Sürdürülebilir bir beton elde etmede önemli bir parametre olan beton
dayankllğ üzerinde, pirinç kabuğu külünün etkisi ile ilgili yaplan çalșmalarn
araștrlmas sonucu;
 Pirinç kabuğu külünün bir çok C-S-H jeli olușturarak ve agrega ara yüzey
geçiș bölgesinde olumlu etki yaratarak segregasyonda azalma meydana
getirdiği buna bağl olarak pirinç kabuğu külünün eklenen miktarlarnn artș
ve öğütülmüș kül kullanm ile çimento hamurundaki terlemenin azaldğ ve
en az terlemenin % 20 orannda öğütülmüș pirinç kabuğu külü kullanm ile
gerçekleștiği,
 Yüksek su-bağlayc orannda özellikle kumun eklenmesi ile harcn
ișlenebilirliğinin iyileșmeye yöneldiği ancak pirinç kabuğu külünün yüksek
su emme gücünden dolay kuru karșmlarn ortaya çkabileceği bu yüzden
karșmlarda belli oranlarda süper akșkanlaștrc gibi kvam ayarlayclarn
kullanlmas ile ișlenebilirliğin önemli derecede artacağ,
 Pirinç kabuğu külünün karșmda kullanlan doğru miktarlarnn
gözeneklilikte önemli derecede azalma meydana getirerek geçirimliliği
düșürdüğü buna bağl olarak dayanm arttrdğ ancak kullanlan büyük
miktarlarnn dayanm olumsuz etkilediği,
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katk sağlayacağ düșünülmektedir.
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ÖZET
Afyon yöresindeki mermer ișleme fabrikalarndan imalat sonras önemli
miktarda mermer tozu atklar ortaya çkmaktadr. Atk malzemelerin kerpiç
yapmnda değerlendirilmesi amacyla deneysel bir çalșma yaplmștr. Bu
çalșmada, atk mermer tozunun kerpiç yapmnda kullanlabilirliği
araștrlmștr.
Mermer tozu, deneyde kullanlan kile ağrlkça %5, %10, %15, %20, %25
oranlarnda eklenerek, her bir karșmdan 70x70x70 mm ve 40x40x160 mm
boyutunda 6’șar adet numune üretilmiștir. Numunelere; birim ağrlk, șișme,
basnç dayanm, çekme dayanm, çamurlașma ve klcallk testleri
uygulanmștr. Elde edilen sonuçlara göre mermer tozunun belirli oranlarda
karșma katldğnda kerpicin özelliklerine olumlu bir etki yaptğ gözlenmiștir.
Anahtar Kelimeler: kerpiç, mermer tozu, kil oran

ABSTRACT
The significant amount of marble dust is emerged after the production from
the Marble processing factory around the province of Afyon. An experimental
study was performed to evaluate the waste materials on the purpose of the
producing adobe brick. In this study, the utility of the waste marble dust was
investigated in the production of adobe brick. For this purpose, the marble
dust was mixed with the clay used in the experiment at the rates of 5, 13, 15,
20 and 25 respectively; and from each of these mixtures 6 samples with the
sizes of 70x70x70mm and 40x40x160mm were produced. At this stage, unit
weight, swelling, shrinkage, compressive strength, tensile strength, mudding
and capillarity tests were applied to these samples. At the end of the test, it
was concluded that The definite amount of marble dust is added to the
mixture of the producing adobe brick, the useful effect is provided to the
properties of adobe brick.
Key words: Adobe, ground marble, clay ratio

1.GİRİȘ
Dünyada kutlanlan kaynaklarn hzla tükenmesi, çeșitli uluslar aras
kuruluștan kaynaklarn verimli nasl kullanlacağ, kullanlmakta olan
kaynaklardan en fazla verimin nasl sağlanacağ konularnda çalșmalar
yapmaya yönlendirmiștir. Bu bağlamda sürdürülebilir kalknma "șu anki
ihtiyaçlarmz karșlarken, gelecek kușaklarn kendi ihtiyaçlarn
karșlayabilme potansiyelini tehlikeye almamaldr". Dünyann doğal
kaynaklarnn tükenmesine ilișkin endișeler, 1992'de Rio de Janerio’da yaplan
BM Çevre ve Kalknma Konferansnda tarihte görülmüș en büyük devlet
bașkanlar toplantsnn yaplmasna yol açt. Bu ve bunu izleyen diğer
zirvelerin ardndan, sürdürülebilir kalknma ilkesi AB'nin Amsterdam
Anlașmas'na da dahil edilmiștir. Bu bağlamda Avrupa Komisyonu, malzeme
üreticilerinin inșaat sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanmasna yapacaklar
önemli katklar bulunduğunu belirlemiștir. İnșaat sektörü, imalat
süreçlerindeki girdileri asgari düzeye indirmeye, hammadde ve enerji
tüketimini, emisyonlar ve mekân kullanmn mümkün olduğu kadar
azaltmaya çalșmaktadr. Estetik görünüm kadar ekolojik zenginliğin de
korunmas ve geliștirilmesi yönünde gerekli çabann harcanmas, gelecek
kușaklara yeterli kaynak braklmasna ve çevre üzerindeki zararl 4etkilerin
en az düzeye indirilmesine yardmc olacaktr [1-4].
Ülkemizin krsal kesiminde yasayan insanlar, tek katl konut, hayvan barnağ
ve depo yaplar olarak, kerpiç binalar kullanmaktadr. Bunun nedeni, kerpicin
yapldğ kilin kolayca bulunmas, maliyetinin düșük, s ve ses geçirgenliğinin
az olmas ve insan gücünün değerlendirilmesidir. Kerpiç, toprağn su ile
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yoğrulup kalplanmasndan sonra açk havada kurutulmasyla elde edilen bir
yap malzemesidir. Ana malzemesi kildir. Kerpiç kiline bitkisel lifler (saman,
ktk vb.) katlarak kerpicin mukavemetini yükseltmek ve basnç dayanmn
artrmak amaçlanmș, kerpiçten yaplmș binalarn, deprem güvenliği ve
dayankllk açsndan olumsuz etkilerinin nasl azaltacağ araștrlmștr [5-9].
Yapmnda sadece kil kullanlarak yaplan kerpiçlerin; düșük basnç dayanm
ve çekme gerilmesi, su emme sonucu șișme, dayanm ve fiziksel özellik
kayb, yüksek büzülme nedeniyle çatlak olușumu, düz olmayan duvar
yüzeyleri ve sva yapma güçlüğü, gibi özelliklerinin iyileștirilmesine
gereksinim duyulmuștur. Kilin orijinine bağl olarak kireç, asfalt, çimento, vb.
seçilen katk malzemeleri kili güçlü, bağlayclğ olan, su geçirimsiz ve dș
ortam etkilerine karș dayankl hale getirmek için kullanlmștr [10].
Kvrak, J., yaptğ çalșmasnda kerpiç kiline, kütlece %0, %5, %10, %15, %20,
%25 orannda silis duman eklemiș ve saman ile karștrarak, kerpiç üretmiștir.
Üretilen numuneler üzerinde, birim hacim ağrlk deneyi, basnç dayanm
deneyi, suya dayankllk deneyleri yapmștr. İlave edilen silis duman
oranlarndaki değișmenin kerpiçler üzerindeki mekanik ve fiziksel özelliklerine
etkisi değerlendirmiștir. Silis duman ilavesinin bütün deneylerde olumlu
sonuç verdiği gözlemlemiștir [11].
Kafesçioğlu, çağdaș kerpiç olarak adlandrlan alkeri (alçl kerpiç) üretmiștir.
Çalșmasnda 100kg toprak, 22lt su, 2kg kireç ve 10kg alç karșmndan alker
olușturmuș, 3 dakika gibi ksa bir sürede çrpcda karștrldktan sonra kalba
yerleștirmiștir. Alker 20 dakika sonra da inșaatta kullanlabilir hale gelmiștir.
Normal kerpice göre suya karș dayankl bir malzeme üretmiștir.[10].
Bu çalșmada, Afyon yöresindeki mermer fabrikalarndan çkan atk mermer
tozu katlarak elde edilen kerpicin baz fiziksel ve mekanik özellikleri
araștrlmștr. Bu yolla hem mermer tozu atğnn geri dönüșümü sağlanmas
hemde kerpiç dayanm artrlmas amaçlanmștr. Mermer tozu, çoğunluğu
300 mikronun altnda olan mermer tanecikleridir.1m3 hacminde (yaklașk 3
ton ağrlğnda) bir bloğun ișlenmesi srasnda açğa çkan toz miktar; bloktan
elde edilecek plaka kalnlğna bağl olarak, blok ağrlğnn yaklașk % 30-40‘
kadardr. Afyon yöresindeki ișletmelerde mermer blok ve plakalarnn
kesilmesi, parlatlmas srasnda ortaya çkan atk mermer tozu miktar
yaklașk 125000-150000 ton/yl civarndadr. Bu atklarn önemli bir bölümü
değerlendirilemediğinden çevre kirliliğine neden olmaktadr. Bu atklar da geri
dönüșümün sağlanmas; ekonomik ve çevresel etki yönünde önemli
kazanmlar sağlayacaktr [12-16].

2. DENEYSEL ÇALIȘMA
2.1. Materyal
Araștrmada ilk olarak kerpiç üretiminde kullanlmaya elverișli uygun toprak
çeșidi belirlenmesi için pilot bölge seçilmiștir. Belirlenen kerpiç toprağ
üzerinde TS 1900 standartlarna uygun testler gerçekleștirilmiștir. Test
sonuçlar Tablo 1’de verilmiștir.
Tablo 1 Kerpiç Toprağ Özellikleri
Özellikler
Test Değerleri
Likit limit
72,5
Atterberg
Plastik
limit
32,8
limitleri
Plastisite indisi
39,7
Çakl (>4.75 mm) %
0,8
Tane boyutu
Kum
(0.074-4.75)
%
48,6
dağlm
Silt ve kil (<0.074mm) %
28,06
2,58
Özgül Ağrlk g/cm³

2.2. Metot
Kerpiç yapmnda kullanlacak toprak malzeme kurutulmuș, ezilerek 2mm’lik
elekten elenmiș, elek üstünde kalan malzeme ayrlmștr. Katk malzemesi
olarak kullanlan mermer tozu da 2mm’lik elekten elenerek hazrlanmștr.
Hazrlanan toprak malzemeye farkl oranlarda mermer tozu katlarak Tablo
2’de kodlar verilen, alt farkl karșm hazrlanmștr.
Tablo 2 Malzeme Karșm Oranlar Ve Kodlar
Karșm oranlar

Kod
M0

Mermer tozu katksz

M5

Toprak+% 5 Mermer tozu katkl

M10

Toprak+% 10 Mermer tozu katkl

M15

Toprak+% 15 Mermer tozu katkl

M20

Toprak+% 20 Mermer tozu katkl

2.2.4. Çamurlașma Deneyi

M25

Toprak+% 25 Mermer tozu katkl

Bu test yöntemi kerpicin suya karș direncini test etmek amacyla geliștirilmiș
ve TS 2514’te tanmlanmștr. Ancak standart test uygulanacak numunelerin
boyutlar hakknda bir tanmlama getirmemiștir. Sabit ağrlğa gelinceye kadar
kurutulmuș, 40x40x160mm boyutundaki numuneler, alt ucu 50mm suyun
içine batacak șekilde aslmș, sudaki ksmn deney parçasndan kopup
ayrlmasna kadar geçen süre saptanmștr.

Numune üretiminde 70x70x70 mm boyutunda küp ve 40x40x160 mm
boyutunda prizmatik kalplar kullanlmștr. Kalplarn tüm yüzeyleri yağlanmș
ve hazrlanan karșm skștrlarak kalp içerisine yerleștirilmiștir. Kalplarn üst
yüzeyleri kesilerek, tüm yüzeylerin ayn özellikte olmas sağlanmștr.
Numuneler bir gün süreyle üst yüzeyleri örtülerek kalp içerisinde braklmș,
ertesi gün kalptan çkarlmștr. Izgara üzerinde hava kurusu haline gelinceye
kadar kurutulan numuneler, tekrar etüvde 80°C scaklkta sabit ağrlğa
gelinceye kadar kurutulmuș. Numuneler, ortamdan rutubet almayacak
biçimde soğutulduktan sonra test edilmiștir. 70x70x70 mm boyutundaki 6’șar
adet üretilen küp numunelere; birim ağrlk, șișme, çamurlașma, basnç
dayanm, 40x40x160 mm boyutundaki 6’șar adet üretilen numunelere klcallk
ve çekme dayanm testleri uygulanmștr. Tüm testlerde her bir seri için alt
adet numune kullanlmș, ortalamalar alnmștr.

Șekil 1. Kerpiç șișme deneyi

2.2.5. Basnç Dayanm Deneyi
Basnç dayanm 70x70x70 mm boyutundaki numuneler kullanlarak, TS
2514’e göre yaplmștr. Test ișleminde Șekil 2'de görülen ELE Autotest 250
marka eğilmede çekme ve basnç deney cihaz kullanlmștr. Bütün deney
numunelerinde yükleme hz 0,5kN/sn olarak alnmștr. Basnç yükleme
doğrultusu ile kalba dökülme doğrultusunun ayn yönde olmasna özen
gösterilmiștir.

2.2.1. Birim Ağrlk Deneyi
Birim ağrlk deneyi TS 537’ye göre yaplmștr. 70x70x70mm’lik küp
numunelerin boyutlar 0.01mm hassasiyetinde kumpasla ölçülmüș, ağrlklar
0.01 gr hassasiyetinde terazi ile tartlmștr.

2.2.2. Kerpicin Șișmesi Deneyi
Șișme deneyi 70x70x70 mm boyutundaki numuneler üzerinde
gerçekleștirilmiștir. Numunelerin altna poroz taș yerleștirilmiș, tașn üst
yüzüne kadar su doldurulmuș ve numunenin üst yüzeyine cam plaka
yerleștirilmiștir. Komparatör cam plakann ortasna gelecek șekilde deney
düzeneği olușturulmuștur. Suyun numunede yükselmesi sonucu olușan hacim
artș, 10 dakika arayla komparatörden okunmuș, șișme değerleri % olarak
hesaplanmștr.

2.2.3. Klcallk (Suyun Zamana Bağl Yükselmesi) Deneyi
TS 2514 klcallk deneyi ile ilgili bir tanmlama getirmemiștir. Kafesçioğlu’nun
TUBİTAK (Proje No:505) projesindeki çalșmas yöntem olarak alnmștr.
40x40x160 mm boyutundaki numuneler, yan yüzeylerinde 10mm aralkl ölçü
çizgileri çizilerek, tabannda plastik zgara bulunan bir kabn içerisine
yerleștirilmiștir. Numunelerin alt yüzeylerinin 5mm yüksekliğinde su ile
temas sağlandktan sonra 5, 10, 20 ve 40. dakikalarda suyun numune yan
yüzeyinde klcal olarak yükselme değerleri ölçülmüștür. Katk oranna bağl
olarak numunelerin belirli bir süreden sonra, ykldğ gözlenmiștir.

Șekil 2 Basnç Dayanm Deneyi

2.2.6. Eğilmede Çekme Deneyi
Çekme testi uygulanacak 40x40x160 mm boyutundaki prizmatik numunelerin
boyutlar en az iki noktadan 0.01mm hassasiyetinde ölçülmüș, deney TS
2514’e göre yaplmștr. Test ișleminde Șekil 3'te görülen ELE Autotest 250
marka eğilmede çekme ve basnç deney cihaz kullanlmștr.

Șekil 3 Eğilmede Çekme Deneyi
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3.4. Klcallk (Su etkisi altnda dağlma)

3. BULGULAR VE TARTIȘMA
3.1. Birim Ağrlk

Birim Ağrlk (%)

Mermer tozu katkl ve katksz numunelerin birim ağrlklar Șekil 4’te
verilmiștir. Katksz numunelerde birim ağrlk 1.98 g/cm3 olarak saptanmștr.
% 5 mermer tozu katks birim ağrlğ değiștirmemiștir. %10, %15 ve %20
katkl numunelerde
birim ağrlk değerleri artmș, %20 katkl numunelerde
2.10 g/cm3 olarak en büyük değeri almștr.

Klcallk deneyi ile hem numunelerde suyun etkisiyle olușan kapilarite, hem
de katkl ve katksz numunelerin suya karș direnci saptanmștr. Katksz ve
% 5 katkl numuneler suyun etkisiyle 5. dakikada yklmștr. % 10, % 15 ve %
20 katkl numunelerde yklma 20. dakikada olmuștur. % 25 katkl
numunelerde yklma 25. dakikada 4,5cm kapilarite değerinde gerçekleșmiștir.
Deney sonucu elde edilen bulgular Tablo 3’te verilmiștir.
Tablo 3 Su etkisi altnda dağlma süresi
Numune
kodu
M0
M5
M10
M15
M20
M25

2,15
2,10
2,05
2,00
1,95
1,90

Süre (dk)
10
20
3.50 cm
4.50 cm
3.00 cm
4.00 cm
2.66 cm
4.00 cm
3.33 cm
4.00 cm

5
2.00 cm
2.33 cm
1.66 cm
2.00 cm
2.00 cm
1.83 cm

25
4.50 cm

3.5. Basnç Dayanm
Katkl ve katksz küp numunelerde gerçekleșen basnç dayanm değerleri
șekil 9’da sunulmuștur. Test sonuçlar; katk oran artșna paralel olarak
basnç dayanmnn arttğn göstermektedir. 2En büyük basnç dayanm % 20
mermer tozu katkl numunelerde 10,71 N/mm olarak bulunmuștur. % 20 katk
oranndan sonra dayanmlarda düșme meydana gelmiștir.

Șekil 4 Birim Ağrlk

3.2. Çamurlașma Süresi
12,0

Ort. Basnç Dayanm
(MPa)

Suya karș direncinin zayf olușu nedeniyle, çamurlașma kerpiç için önemli bir
testtir. Test sonuçlar șekil 6’te belirtilmiștir. Katk oranndaki artșa paralel
olarak çamurlașma süresinin uzadğ görülmüștür. Suya karș en büyük direnç
23 dakika ile %20 mermer tozu katkl numunelerde sağlanmștr.

11,5
11,0
10,5
10,0

3.3. Șișme miktar

0

5

10

15

20

25

Șekil 9 Ortalama Basnç Dayanm

3.6. Eğilmede Çekme Dayanm
Șekil 6 Çamurlașma süresi

Prizmatik numunelerde yaplan eğilme deneyi sonucu elde edilen çekme
dayanm değerleri șekil 10‘da belirtilmiștir. Basnç dayanmnda olduğu gibi,
katk oran artș, çekme 2dayanm değerlerini de artmștr. % 20 mermer tozu
numunelerde 2,47 N/mm olarak maksimum değerini almștr.
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8

9,0

1,6

8,0

1,4

7,0

Şişme (mm)

9,0

Mermer tozu katks (%)

Șișme değerleri șekil 7’de belirtilmiștir. %0 katkl numunelerde maksimum
șișme 50. dakikada %11.40 olarak gerçekleșmiștir. %5 ve %10 katkl
numunelerde bu değer %12.98 ve %12.56 olmuștur. Katkl numunelerde șișme
%’si artmș ancak en yüksek șișme 80. dakikada olușmuștur. Bu mermer
tozunun malzemenin dayankllğn artrdğnn bir göstergesidir. En düșük
șișme değeri %15 mermer tozu katkl numunelerde %9.81 olarak 80. dakikada
saptanmștr.

1,2

6,0

1,0

5,0

0

4,0
3,0

5
10
15
20
Mermer tozu katks (%)

25

Șekil 10 Ortalama Eğilmede Çekme
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
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Șekil 7 Șișme Miktar
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9,5

Ort. Çekme Dayanm
(MPa)

amurlaşma (dk)

26
24
22
20
18
16
14

15%

Mermer tozu karșm oranlarna göre yaplan deneylerdeki sonuçlara
bakldğnda;

Birim Ağrlk deneyinde en yüksek değeri 2,10gr/cm3 ile %20’lik mermer
tozu katkl numuneler vermiștir.

Kerpicin suya karș drencinin zayf olmas nedeni ile çamurlașma testi
önemlidir. Bu deney sonucunda referans numune drenci 13 dakika iken
en yüksek drenci 23 dakika ile %20’lik mermer tozu katkl numuneler
vermiștir.





Mermer tozu katkl numunelerde șișme %’si artmș en düșük șișme
değeri % 15 mermer tozu katkl numunelerde % 9.81 olarak 80. dakikada
saptanmștr.
Mermer tozu oran arttkça kerpicin suya karș drenci artmștr. En
yüksek değeri % 25’lik mermer tozu katkl numunelerde 25 dakika
sonunda 4,5cm yükselmiștir.
En yüksek basnç dayanm değeri % 20 mermer tozu katkl
numunelerde 10,71 N/mm2 olarak bulunmuștur. Basnç dayanmnda
olduğu gibi, katk oran artș, çekme dayanm değerlerini de artmștr.
% 20 mermer tozu numunelerde 2,47 N/mm2 olarak maksimum
değerini almștr.

Mermer tozu katkl kerpicin normal kerpice göre dayanm yüksek, șișme
süresi daha uzun, çamurlașma süresi daha uzun, suyun zamana karș
yükselmesi daha geç olmuștur. Elde edilen sonuçlara göre kerpiç yapmnda
mermer tozu katks kullanmak normal kerpice göre avantaj sağlayacağ
düșünülmektedir. Bu araștrmada mermer tozu katks kullanrken sadece
dayanm açsndan değil, birde kerpice katk olarak eklenmesi düșünülen
mermer tozunun ağrlkça % olarak en uygun miktar da araștrlmștr. Yaplan
deneyler sonucunda % 20’lik mermer tozu katks en uygun oran olduğu
görülmüștür.
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Özet
Bu araștrmann amac farkl snflardaki uçucu küllerin ve ikame miktarlarnn
çimento harçlarnn basnç, eğilme dayanm ve birim ağrlk üzerine olan
etkilerini araștrmaktr.
Bu amaçla, Çayrhan termik santralinden temin edilen F snf uçucu kül ve
Orhaneli termik santralinden temin edilen C snf uçucu kül çimento
numunelerinin hazrlanmasnda kullanlmștr. Numuneler hazrlanrken karșm
içerisinde çimento ile %0, %5, %10, %15 ve %20 oranlarnda Çayrhan ve
Orhaneli termik santrallerinin uçucu külleri ikame edilerek, her bir karșm için
3 adet 40x40x160 mm boyutlarnda prizma örnekleri hazrlanmștr. Her bir
grup için karșmda kullanlacak su miktar ASTM C230, C109 ve C1437
standartlarnda belirtilen akma çapna göre akma tablas deneyi
gerçekleștirilerek belirlenmiștir. Numuneler üzerinde birim ağrlk, eğilmede
çekme ve basnç dayanm deneyleri gerçekleștirilmiștir. Sonuçlar istatistiksel
analizlere tabi tutularak değerlendirilmiștir.
Sonuç olarak, C snf uçucu kül ikameli çimento harçlarnn dayanm değerleri,
F snf uçucu küllere göre daha düșük çkmștr. C snf uçucu kül ikame
miktar arttkça basnç dayanm değerleri azalmștr. Ancak bu azalmaya
rağmen uçucu kül ikameli çimento harçlarnn basnç dayanmlarnn standart
değerler arasnda olduğu belirlenmiștir.

UK, çimento harc ya da beton içerisinde katk veya ikame malzemesi olarak
kullanlmaktadr. Çimento yerine kullanlan UK sayesinde doğal kaynaklar
korunmakta, CO2 emisyonu azalmakta ve enerji tasarrufu sağlanmaktadr [10, 11].
Ayrca UK kullanlmas ile alkali agrega gelișiminin kontrolü, çevresel etkilere karș
kimyasal direnç, hidratasyon ss ve betonun rötresinin azalmas gibi avantajlar
sağlanmaktadr [12-15]. Bu avantajlar nedeniyle yaygn olarak kullanlan UK’lar
betonun dayanm ve/veya dayankllk özelliklerini geliștirmektedir [16, 17].
Bu çalșmada, çimento numunelerinin hazrlanmasnda F snf ve C snf UK’lar
kullanlmștr. UK ikamesi ile üretilen çimento numuneleri üzerinde birim ağrlk,
eğilmede çekme ve basnç dayanm deneyleri gerçekleștirilmiș, sonuçlar
istatistiksel analizlere tabi tutularak değerlendirilmiștir.

2. Materyal ve Metot

Anahtar kelimeler: Çimento, uçucu kül, basnç dayanm, eğilme dayanm,
ikame.

2.1. Materyal

Abstract

Çimento: Ankara SET Çimento Fabrikas üretimi olan CEM I 42,5 R çimentosu
(PÇ) kullanlmștr (Çizelge 1).

The aim of this study is to investigate the effects of different types and
substitution amount of fly ashes on compressive, flexural strength and weight
tests of cement mortars.

Çizelge 1. Çimento fiziksel ve kimyasal özellikleri

For this purpose, F type fly ash obtained from Çayrhan thermal power plant
and C type fly ash obtained from Orhaneli thermal power plant was used for
preparing the mortar samples. These fly ashes were substituted instead of
cement 0%, 5%, 10%, 15% and 20% by weight and three prisms mortar
specimens having 40x40x160 mm dimensions were prepared. Water amount
of the mortar were determined by using flow table test according to the
ASTM C230, C109 and C1437 for both groups. Compressive strength, flexural
strength and unit weight tests were carried out on the mortar specimens. The
test results were evaluated by using statistical analysis.
As a result, the strength values of the C type fly ashes were lower than the
cement mortars with the F type of fly ashes substitution. While increasing the
substitution rate of the C type fly ash, mortar strength were decreased.
Despite this reduction, however, substitutions of fly ash-cement mortars
compressive strength were determined to be between the standard values.
Keywords: Cement, fly ash, compressive strenght, flexural strenght,
substitution.

1. Giriș
Beton içerisinde gerek katk gerekse ikame malzemeleri olarak değerlendirilen
uçucu kül, silis duman, doğal puzolanlar, yüksek frn cürufu, pirinç kabuğu
külü gibi mineral katklar puzolanik özellikleri ve ekolojik nedenlerden dolay
çimento ve beton sektöründe yaygn olarak kullanlmaktadr [1-3]. Bu puzolanik
malzemeler çimento yerine katk ya da ikame yoluyla değerlendirilmektedir [4,
5]. Bunun yan sra uçucu kül ve silis duman gibi puzolanlarn kullanmyla
yüksek dayanml betonlar üretilebilmektedir [6, 7]. Bu puzolanik malzemelerin
arasnda hem ekonomik hem de ekolojik yararlar nedeniyle en yaygn
kullanlanlarndan biri de uçucu küldür (UK) [1].
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UK, termik santrallerde elektrik üretimi srasnda kömürün yanmas sonucu baca
çkșlarnda elektro filtreler yardmyla tutulan atk bir malzemedir. Uçabilen ve
çok ince taneli olan bu küllere, UK ad verilmektedir [8]. ASTM C 618’e göre UK’lar
F (Düșük kireçli UK’lar) ve C (Yüksek kireçli UK’lar) snf olarak iki gruba
ayrlmștr. F snf UK’lar, puzolanik özelliğe sahip olan ve SiO2+Al2O3+Fe2O3 (S+A+F)
toplam %70’in üzerinde olan küllerdir. C snf UK’lar ise puzolanik özelliğinin yan
sra kendiliğinden de bir miktar bağlayc özelliğe sahip, S+A+F toplam %50’nin
üzerinde olan küllerdir [1, 8, 9].

Kimyasal Kompozisyon (%)
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
SO3
Na2O
K2O
Kzdrma kayb
Çözünmeyen kalnt
Serbest CaO
Fiziksel Özellikler
Priz bașlangc (sa: dak)
Priz sonu (sa: dak)
Hacim sabitliği (mm Toplam)
Özgül yüzey (cm²/g)
Mekanik Özellikler
Basnç dayanm (MPa)
2. Gün
7. Gün
28.Gün

20,32
5,59
3,09
62,50
1,74
3,29
0,34
0,91
1,18
0,31
0,93
01:58
02:57
2
3172
30,8
39,5
56,0

Uçucu kül: Çayrhan termik santralinden temin edilen F snf UK (UK1) ve
Orhaneli termik santralinden temin edilen C snf UK (UK2) kullanlmștr (Çizelge
2).

Çizelge 2. Uçucu kül kimyasal analiz sonuçlar

2.2.4. İstatistiksel Metot

Bileșenler (%)
UK1
UK2
SiO2 (S)
51,64
41,77
Al2O3 (A)
14,32
13,95
9,31
4,84
Fe2O3 (F)
CaO
6,54
17,95
MgO
4,02
7,04
SO3
2,62
2,59
Na2O
2,36
2,94
2,27
2,14
K2O
S+A+F
75,27
64,56
Kum: Harç örneklerinin hazrlanmasnda TS EN 196-1’e uygun SET Trakya
Çimento Sanayi tarafndan üretilen CEN referans kumu kullanlmștr.
Karșm suyu: Ankara ili Beșevler bölgesi șehir șebeke suyu kullanlmștr.
2.2. Metot
2.2.1. Deney numunelerinin hazrlanmas
Numuneler hazrlanrken karșm içerisinde %0, %5, %10, %15 ve %20 oranlarnda
Çayrhan ve Orhaneli termik santrallerine ait olan UK’lar çimento ile ikame
edilerek, her bir karșm için 3 adet 40x40x160 mm boyutlarnda prizma
örnekleri hazrlanmștr. Her bir UK ikamesi için karșmda kullanlacak su
miktar ASTM C230, C109 ve C1437 standartlarnda belirtilen akma çapna göre
akma tablas deneyi gerçekleștirilerek belirlenmiștir [18-20]. Karșmlarda
kullanlan su/çimento (s/ç) oranlar Çizelge 3’de verilmiștir.
Çizelge 3. Yaylma tablas deney sonuçlarna göre belirlenen
su/çimento oranlar
UK
İkame Miktar
(%)
%0
%5
%10
%15
%20

3. Bulgular ve Tartșma
3.1. Basnç ve Eğilme Dayanm
Çimento numuneleri üzerinde 2., 7. ve 28. günlerde gerçekleștirilen eğilme ve
basnç dayanm deneylerinden elde edilen basnç dayanm verilerine ait
açklayc istatistikler Çizelge 4’te, eğilme dayanm verilerine ait açklayc
istatistikler Çizelge 5’te verilmiștir.
Çizelge 4. Basnç dayanm verilerine ait açklayc istatistikler
UK1
UK
İkame
Numune Yaș Oran (%)

2

UK2

UK1
Su
(ml)
290
310
330
340
350

Deneysel çalșmalar sonucunda elde edilen verilere ait açklayc istatistikler
verilmiștir. 3 ayr deney türü için gruplar arasndaki farkllklarn testinde varyans
analizi kullanlmștr. Gruplar arasndaki farkllklarn araștrlmasnda Bonferroni
çoklu karșlaștrma testi kullanlmștr. Yaplan karșlaștrma testlerinde yanlma
olaslğ α= 0.05 olarak kabul edilmiștir. Ayrca elde edilen sonuçlar sütun
grafiklerle görselleștirilmiștir [22].

s/ç
Oran
0,48
0,52
0,55
0,57
0,58

Su
(ml)
290
320
330
330
340

s/ç
Oran
0,48
0,53
0,55
0,55
0,57

7

28

2.2.2. Çimento basnç ve eğilme dayanm tayini
Çimento basnç ve eğilme dayanm deneyleri 2., 7. ve 28. günlerde her bir
grup için 40x40x160 mm boyutlarnda hazrlanan 3’er adet numune üzerinde
gerçekleștirilmiștir. Basnç ve eğilme dayanm deneyleri TS EN 196-1
standardnda belirtilen kurallara uygun olarak yaplmștr [21].
Basnç dayanm Rc, eșitlik 1’den yararlanlarak hesaplanmștr.

Rc 
Burada;
Rc :
Fc :
1600 :

Fc
1600

(1)

b³

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

28,5133
25,5900
23,3183
22,8883
22,4883
39,4200
37,6283
36,6817
34,7383
33,1583
50,0667
47,0817
46,2900
45,4150
44,1817

Std. Hata

Std. Hata

0,30208
0,40374
0,21302
0,07446
0,12956
0,26424
0,05932
0,28715
0,42773
0,46995
0,62140
0,19417
0,18644
0,25986
0,41754

28,5133
23,7900
20,2850
18,2150
17,2967
38,6067
34,0250
32,5650
31,6017
29,9300
50,0667
44,6183
44,2700
43,8233
42,0650

0,30208
0,43059
0,32374
0,25482
0,11410
1,07058
0,52288
0,07767
0,22595
0,69409
0,62140
0,07474
0,09579
0,10651
0,30029

Basnç dayanm değerleri incelendiğinde bütün numune yașlarnda ve UK ikame
oranlarnda UK1 ikameli çimento numunelerinin UK2 ikameli numunelere göre
daha büyük ortalama basnç dayanm değerlerine sahip olduğu görülmektedir.
Ayrca bütün numune yașlarnda UK ikame oran arttkça numunelerin basnç
dayanm değerlerinin azalmakta olduğu tespit edilmiștir.
Çizelge 5. Eğilme dayanm verilerine ait açklayc istatistikler

UK İkame
Numune Yaș Oran (%)

Basnç dayanm (MPa),
Krlmadaki en büyük yük (N),
Numune alandr (mm²).

1,5 xF f xl

N

UK2
Ortalama
Basnç Day.
(MPa)

UK1

Eğilme dayanm Rf, eșitlik 2’den yararlanlarak hesaplanmștr.

Rf 

0
5
10
15
20
0
5
10
15
20
0
5
10
15
20

Ortalama
Basnç Day.
(MPa)

2

(2)

Burada;
Rf : Eğilme dayanm, (MPa)
b : Prizmann kare kesitinin kenar uzunluğu (mm),
Ff : Prizmann krldğ anda uygulanan kuvvet (N),
l : Mesnet silindirleri arasndaki uzaklk (mm)’dr.
2.2.3. Birim Ağrlk

7

40x40x160 mm boyutlarnda hazrlanmș numuneler eğilme ve basnç
deneylerine tabi tutulmadan önce kütleleri ölçülerek birim hacim ağrlk
değerleri hesaplanmștr.
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0
5
10
15
20
0
5
10
15
20
0
5
10
15
20

N

Ortalama
Eğilme Day.
(MPa)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4,9567
4,6380
4,5783
4,3780
3,9443
6,2780
6,1740
5,9767
5,8543
5,3803
7,4333
7,1843
6,8667
6,5953
6,4367

UK2
Std. Hata

Ortalama
Eğilme Day.
(MPa)

Std. Hata

0,07720
0,01222
0,00754
0,12368
0,07766
0,00603
0,04678
0,04891
0,03717
0,15648
0,05855
0,03689
0,09992
0,02500
0,03610

4,7550
3,9813
3,5477
3,3053
3,1477
5,8167
4,9653
4,7480
4,5277
4,4010
7,2423
6,4657
6,2420
5,8293
5,5987

0,02386
0,08772
0,03254
0,08980
0,02783
0,06822
0,05710
0,09640
0,01272
0,05659
0,09613
0,01288
0,05750
0,05505
0,05569

Eğilme dayanm değerleri incelendiğinde bütün numune yașlarnda ve UK ikame
oranlarnda basnç dayanm değerlerinde olduğu gibi UK1 ikameli çimento
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numunelerinin UK2 ikameli numunelere göre daha büyük ortalama eğilme
dayanm değerlerine sahip olduğu görülmektedir. Ayrca bütün numune
yașlarnda UK ikame oran arttkça numunelerin eğilme dayanm değerlerinin
azalmakta olduğu tespit edilmiștir. Her iki UK türünde farkl yașlarda ve UK
ikame oranlarnda sahip olduğu basnç dayanm değerleri Șekil 1’de, eğilme
dayanm değerleri ise Șekil 2’de görülmektedir.

Çizelge 6.

UK Türü

Basnç dayanm değerleri Bonferroni çoklu karșlaștrma testi
sonuçlar
UK İkame Oran
(%)
0
5
10
15
20
0
5
10
15
20

UK1

UK2

UK1
0
f*
f*
f*
f*

5

10

15

20

f*

f*

f*

f*
f*
f*

f*
f*

f*
f*

f*

f*
f*
f*
f*

f*

f*

f*

*

f
f*
f*
f*

Basnç Day.
(MPa)
50,0667
47,0817
46,2900
45,4150
44,1817
50,0667
44,6183
44,2700
43,8233
42,0650

Karșlaștrma testi sonuçlarna göre; referans numunenin her iki UK türünde de
ikameli gruplardan basnç dayanm değerleri bakmndan farkl olduğu, UK1 de %15
ve %20 ikameli numunelerin birbirinden farkl olmadğ, ancak diğerlerinden farkl
olduğu, UK2 de ise %20 orannda ikameli numunelerin diğer bütün gruplardan
farkl olduğu görülmüștür.
UK1 ikameleri numunelerde en büyük basnç dayanmna sahip olan referans
numune en küçük dayanma sahip %20 ikameli numunelere göre %12 orannda
daha yüksek basnç dayanmna sahip olduğu, UK2 ikameli numunelerde ise
referans numune %20 ikameli numuneye göre %16 orannda daha yüksek basnç
dayanmna sahip olduğu görülmüștür.
Çizelge 7.
sonuçlar
Șekil 1. Ortalama basnç dayanm değerlerine ait grafik
UK Türü

Eğilme dayanm değerleri Bonferroni çoklu karșlaștrma testi

UK İkame Oran
(%)

UK1

UK2

0
5
10
15
20
0
5
10
15
20

UK1
0

f*
f*
f*
f*
f*
f*
f*

5

10

15

20

f*
f*

f*
f*

f*
f*
f*

f*
f*
f*

f*
f*
f*

f*
f*
f*
f*

f*
f*

f*
f*

f*
f*

Eğilme Day.
(MPa)
7,43
7,18
6,86
6,59
6,43
7,24
6,46
6,24
5,82
5,59

Çizelge 7 incelendiğinde karșlaștrma testi sonuçlarna göre; referans numunenin
UK1 de %5 ikameli numuneler hariç diğer bütün ikameli gruplardan farkl olduğu,
UK2 de ise referans numunenin bütün gruplardan farkl olduğu görülmektedir.
Ayrca her iki UK türünde de %15 ve %20 orannda ikameli gruplarn birbirinden
istatistikî anlamda farkl olmadğ tespit edilmiștir.
UK1 numunelerinde en büyük eğilme dayanmna sahip olan referans numunenin,
en küçük dayanma sahip %20 ikameli numunelere göre %13 orannda daha
yüksek eğilme dayanmna sahip olduğu, UK2 numunelerinde ise referans
numunenin, en küçük değere sahip %20 ikameli numunelere göre %23 orannda
daha yüksek eğilme dayanmna sahip olduğu görülmüștür.
Șekil 2. Ortalama eğilme dayanm değerlerine ait grafik
Her iki UK türünde 28 günlük dayanm değerleri üzerinde UK ikame oranlar
arasnda basnç ve eğilme dayanm değerleri bakmndan farkllk olup
olmadğn test edebilmek amacyla gruplar arasnda varyans analizi
gerçekleștirilmiștir. Gerçekleștirilen varyans analizi sonucunda p≤0,05
anlamllk düzeyinde her iki UK türünde UK ikame oranlar arasnda basnç ve
eğilme dayanm değerleri arasnda önemli bir fark olduğu görülmüștür. Diğer
bir ifadeyle UK ikame oranna bağl olarak dayanm değerleri önemli ölçüde
değișmektedir. Bütün gruplarn karșlaștrlmas için Bonferroni çoklu
karșlaștrma testi kullanlmștr. Basnç dayanm için elde edilen çoklu
karșlaștrma sonuçlar Çizelge 6’da, eğilme dayanm için elde edilen sonuçlar
ise Çizelge 7’de verilmiștir.

88

3.2. Birim Ağrlk
Çimento numuneleri üzerinde 2., 7. ve 28. günlerde gerçekleștirilen birim ağrlk
deneyinden elde edilen verilere ait açklayc istatistikler Çizelge 8’de verilmiștir.
Birim ağrlk değerleri incelendiğinde bütün numune yașlarnda ve UK ikame
oranlarnda UK1 ikameli çimento numunelerinin UK2 ikameli numunelere göre
daha büyük ortalama birim ağrlk değerlerine sahip olduğu görülmektedir. Ayrca
bütün numune yașlarnda UK ikame oran arttkça numunelerin birim ağrlk
değerlerinin azalmakta olduğu tespit edilmiștir. Her iki UK türünde farkl yașlarda
ve UK ikame oranlarnda sahip olduğu birim ağrlk değerleri Șekil 3’te
görülmektedir.
Her iki UK türünde 28 günlük veriler üzerinde UK ikame oranlar arasnda birim
ağrlğ bakmndan farkllk olup olmadğn test edebilmek amacyla gruplar
arasnda varyans analizi gerçekleștirilmiștir. Gerçekleștirilen varyans analizi
sonucunda p≤0,05 anlamllk düzeyinde her iki UK türünde, UK ikame oranlar
arasnda birim ağrlk değerleri arasnda istatistiki anlamda önemli bir fark olduğu
görülmüștür. Diğer bir ifadeyle UK ikame oranna bağl olarak çimento
numunelerinin birim ağrlk değerleri önemli ölçüde değișmektedir. Bütün

gruplarn karșlaștrlmas için Bonferroni çoklu karșlaștrma testi kullanlmștr.
Birim ağrlk değerleri için elde edilen çoklu karșlaștrma sonuçlar Çizelge
9’da, verilmiștir.
Çizelge 8. Birim ağrlk verilerine ait açklayc istatistikler
UK1
UK
İkame
Numune Yaș Oran (%)

2

7

28

0
5
10
15
20
Total
0
5
10
15
20
Total
0
5
10
15
20
Total

UK2

N

Ortalama
Birim Ağr.
(gr/cm3)

Std. Hata

Ortalama
Birim Ağr.
(gr/cm3)

Std. Hata

3
3
3
3
3
15
3
3
3
3
3
15
3
3
3
3
3
15

2,1893
2,1890
2,1830
2,1747
2,1477
2,1767
2,2223
2,2190
2,2157
2,2120
2,2083
2,2155
2,2633
2,2423
2,2350
2,2287
2,2230
2,2385

0,00133
0,00153
0,00058
0,00333
0,00784
0,00439
0,00033
0,00058
0,00067
0,00058
0,00033
0,00134
0,01284
0,00240
0,00000
0,00088
0,00000
0,00435

2,1990
2,1837
2,1777
2,1683
2,1487
2,1755
2,2113
2,2073
2,2017
2,1990
2,1937
2,2026
2,2447
2,2363
2,2277
2,2233
2,2180
2,2300

0,00231
0,00033
0,00033
0,00176
0,00441
0,00455
0,00067
0,00120
0,00088
0,00000
0,00067
0,00168
0,00273
0,00088
0,00033
0,00133
0,00265
0,00263

Çizelge 9 incelendiğinde karșlaștrma testi sonuçlarna göre; UK1 numunelerinde
birim ağrlk değerleri bakmndan referans numunenin %15 ve %20 ikameli
numunelerden farkl, %5 ve %10 ikameli numunelerden farksz olduğu, UK2
numunelerinde ise referans numunelerin %5 ikameli numuneler hariç diğer bütün
ikameli gruplardan farkl olduğu, görülmektedir.
UK1 numunelerinde en büyük birim ağrlğa sahip olan referans numunenin, en
küçük birim ağrlğa sahip %20 ikameli numunelere göre %2 orannda daha yüksek
değere sahip olduğu, UK2 numunelerinde ise referans numunenin, en küçük
değere sahip %20 ikameli numunelere göre %2 orannda daha yüksek birim
ağrlğa sahip olduğu görülmüștür.
4. SONUÇLAR
Araștrma kapsamnda Çayrhan termik santralinden temin edilen F snf UK1 ve
Orhaneli termik santralinden temin edilen C snf UK2, çimento numunelerinin
içerisine ağrlkça %0, %5, %10, %15 ve %20 oranlarnda ikame edilmiș ve her bir
karșm için hazrlanan 3 adet prizma örnekler üzerinde birim ağrlk, eğilmede
çekme ve basnç dayanm deneyleri gerçekleștirilmiștir. Elde edilen sonuçlar
üzerinde gerçekleștirilen istatistikî değerlendirmeler sonucunda basnç dayanm,
eğilme dayanm ve birim ağrlk değerlerinin bütün numune yașlarnda ve UK
ikame oranlarnda;
 F-snf UK1 kodlu çimento numunelerinin C-snf UK2 kodlu numunelere
göre daha büyük değerlere sahip olduğu,
 Referans numunelerin, %20 ikameli F-snf UK ikameli numunelere göre
basnç, eğilme ve birim ağrlk değerleri bakmndan srasyla %12, %13 ve %2
oranlarnda daha büyük değerlere sahip olduğu,
 Referans numunelerin, %20 ikameli C-snf UK ikameli numunelere göre
basnç, eğilme ve birim ağrlk değerleri bakmndan srasyla %16, %23 ve %2
oranlarnda daha büyük değerlere sahip olduğu,
 Referans numuneye göre %5 ve %10 oranndaki F-snf UK ikameli
numunelerde, dayanm ve birim ağrlk değerlerinde çok küçük bir
azalmann olduğu görülmüștür.
Çalșmada elde edilen sonuçlara göre UK ikameli çimento harçlarnda 28 gün
sonundaki basnç dayanm değerlerinin TS EN 197–1 CEM 1 42,5 R standardnn
öngördüğü en düșük dayanmn (42,5 MPa) üzerinde çimentolar elde edilmiștir.
Ancak 20 UK2 kodlu çimento harcnda 42,06 MPa değeri ile standart değerin %99
orannda (standart değere çok yakn) bir değer elde edilmiștir. Özellikle
dayanmn yannda dayankllğnda önemli olduğu düșünüldüğünde, yüksek
dayanml çimentolara (PÇ) uygun oranda UK ikamesi veya katks ile
standartlarn öngördüğü dayanmdan vazgeçilmeksizin yüksek dayankllğa sahip
çimentolarn üretilebileceği düșünülmektedir. Ayrca yaplan çalșmada UK ikameli
çimentolar basnç dayanm deneyleri açsndan 28 gün yașa kadar
değerlendirmiștir. Eğer UK ikameli çimentolarn ileriki yașlardaki basnç
dayanmlar incelenirse, UK’nn puzolanik özelliğinden dolay dayanmn daha da
artacağ düșünülmektedir.
Sonuç olarak sürdürülebilirlik açsndan değerlendirildiğinde, UK’nn çimento ve
beton içerisinde kullanlmasnn atklarn geri dönüșümü ve çevre kirliliğinin
azaltlmasna çok büyük katk sağlayacağ, ayn zamanda da mekanik açdan
istenilen özellikte çimento ve beton harçlarnn elde edilebileceği
düșünülmektedir.
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Özet
Günümüzde, “Teknolojide Minyatürleșme Devrimi” olarak tanmlanan ve
maddenin nanometre boyutunda ișlenerek yeni teknolojik ürünlerin
üretildiği Nanoteknoloji, artan bir ivme ile gelișmektedir. Ülkeler ve özel
sektörler, AR-GE ve ÜR-GE yatrmlarn bu alanda yoğunlaștrmaktadrlar.
Bilișim, sağlk, çevre, savunma, malzeme, imalat, yap sektörü gibi
sektörlerde oldukça geniș çalșma alanlar olan nanoteknoloji, ülkelerin
sürdürülebilir kalknmay sağlayabilmeleri açsndan da önemli bir konuma
sahiptir. Özellikle, gelișmiș dünya ülkelerinde, nanoteknolojinin kullanm
seyrinin arttğ șu zamanda ülkemizin de bu küresel rekabet içerisinde yer
almasnn gerekliliği kaçnlmazdr.
Ülkeler, kendilerini güçlü klmak ve küresel rekabeti sürdürebilmek adna
teknolojilerini yenilemek zorundadrlar ve bunun için stratejik hedeflerini
doğru bir șekilde planlamalar gerekmektedir. Bu tür planlamalarda çeșitli
analiz metotlar kullanlmaktadr. Bu metotlardan biri olan GZFT Matrisi
Analizi, incelenmek istenen durumun güçlü ve zayf yönlerini, frsat ve
tehditlerini belirlemede kullanlan bir analiz metodudur. Çalșmada,
ülkelerin gelișiminde önemli bir yere sahip olan Çevre ve Yap Sektörü
nanoteknolojik açdan değerlendirilmiștir. Çevre sektöründe nanoteknoloji,
su, hava ve toprak kirliliğinin giderilmesini sağlayan artma proseslerinde
ve üretim kaynakl çevre kirliliğinin azaltlmasnda, Yap sektöründe ise,
özellikle yap malzemelerinin atomik ve moleküler boyutlarda üretilerek,
konvansiyonel metotlar ile elde edilen malzemelere oranla yüksek
dayankllk gücüne sahip, daha sağlam ve hafif malzemelerin üretilmesi
gibi alanlarda kullanlmaktadr.
Çalșmada, Türkiye’deki Çevre ve Yap sektörü GZFT Matrisi Analizi ile
değerlendirilmesi yaplarak bu konuda plan ve stratejiler geliștirilmeye
çalșlmștr.
According to the GZFT analysis conducted, although Turkey is behind
when compared the other developed countries in terms of the studies
on nanotechnology, it can be seen that it has tended to a good number
of necessary investment and research in this area. To maintain
international competition, it is necessary to accelerate the scientific
studies and to train the expert staff by sparing more budget for
nanotechnology area.

Countries has to renew their technologies to make themselves strong
and to sustain global rivalry; so they should plan their strategical aims
properly. In this kind of plannings, variety of analysis methods should be
used. GZFT Matrix Analysis, one of these methods, is a kind of analysis
method, used in defining the strong and weak aspects, opportunities and
threats of the situation that is aimed to be investigated. In the study,
Environment and Building Sector, which have an important role in
developing of the countries, is evaluated in terms of nanotechnology. In
Environment sector, nanotechnology is used in such field as purification
projects that helps to remove water, air and earth pollution and
production based pollution; in Building sector, it is used in producing
materials in atomic and molecular sizes which are more stronger and
ligther when they are compared with the others that are produced with
conventional methods.
In this study, it is aimed to evaluate the Environment and Building
Sectors in Turkey with GZFT Matrix Analysis and to advance plans and
strategies about this matter.
Key Words: Nanotechnology, Environment Sector, Building Sector, GZFT
Matrix Analysis.

1. GİRİȘ
Nanobilim ve nanoteknoloji, çok çeșitli alanlarda hzla yașantmza
girmektedir. Bu etki, bilișim ve haberleșmeden bașlamakta, savunma
sanayi, uzay ve uçak teknolojileri ve hatta moleküler biyoloji ve gen
mühendisliğine kadar uzanmaktadr. Nano, kelime anlam ile bir metrenin
milyarda biri kadar olan bir ölçüdür ve 10 atomluk bir genișliği
kapsamaktadr. Örnek olarak, bir saç telinin 150000 nanometre olmas
verilebilir. Nanoteknoloji ise 100 nanometreden küçük ölçekteki
materyallerin tasarm, üretimi, montaj, karakterizasyonu ve bu
materyallerden elde edilmiș minyatür fonksiyonel sistemlerin
uygulamalarn inceleyen ve hzla gelișen disiplinleraras AR-GE
faaliyetlerinin tümünü ifade etmektedir [1].

Anahtar Kelimeler: Nanoteknoloji, Çevre Sektörü, Yap Sektörü, GZFT
Matrisi Analizi

Nanoteknoloji araștrmalar, malzemenin yapsn molekül düzeyinde
değiștirme șans verir. Araștrmaclar, molekülleri yeniden tasarlayarak
pek çok fonksiyonu üründe bir araya getirebilirler. Değișik gaz ve sv
geçirgenlikleri elde edilebilir. Nano parçacklarn ilavesi ile ürünlerde șğa
ve aleve direnç, güçlü mekanik ve sl performans ve gazlara karș yüksek
bariyer özelliği sağlanabilmektedir. [2].

Abstract

2. Dünyada ve Türkiye’de Nanoteknoloji

Nowadays, Nanotechnology, by which new technological products are
produced by handling matter in the size of nanometer and known as
“Miniaturisation Revolution in Technology” is improving with an increasing
acceleration. Countries and private sectors are condensing their AR-GE
and UR-GE investments to this field. Nanotechnology, which has a wide
range of study in such sectors as informatics, health, environment,
defence, material, production and building, has much important role in
terms of providing sustainable development of countries. Especially, at
the time that the use of nanotechnology increases in developing
countries, the necessity of being a part of this rivalry for our country is
inevitable.

Nanoteknoloji, devrimsel gelișmeler göz önünde bulundurulduğunda
endüstri devriminden sonra enformasyon devrimi(Șekil 1) içerisinde
çağmzdaki yeri kaçnlmazdr. Teknolojilerin yarștğ bir ortamda
nanoteknoloji, rekabet unsuru olarak ülkelerin karșsna çkmaktadr.
ARGE-ÜRGE çalșmalarn nanoteknoloji üzerine planlayan ülkeler, gelișmiș
ülkelerin arasnda kendilerine yer bulabileceklerdir. Bu bağlamda, her ulus
nanoteknoloji çalșmalarn yürütebilecek uzman kișilerin yetiștirilmesi için
gerekli girișimlerde bulunmaldr [3].
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Ancak son yllarda yaplan çalșmalar, bu materyallerin bazlarnn toksik
olduğunu, organizmalarn bünyelerinde birikebildiğini, kirleticileri
adsorplayarak onlarn tașnmn artrabildiğini göstermiștir [10].

4. Nanoteknolojinin Yap Alanndaki Uygulamalar
Nanoteknoloji, daha etkin, yeni ve daha iyi performansa sahip, akll
malzemelerin üretilmesi yönünde yeni yollar açmaktadr. Nanoteknoloji
tabanl boyalar, boya maddeleri, kaplamalar ve temizleyiciler gibi
nanoürünler önümüzdeki beș yl içerisinde çok iyi bir ticari gelir
sağlayacak ürünler arasnda gösterilmektedir [12].
Șekil 1. Nanoteknolojinin Devrimsel Gelișimi [4]
Bayndr (2006) [5], henüz gelișme safhasnda olan nanoteknolojinin yeni
bir teknolojik devrim olarak alglanmas gerektiğini ve meydana getireceği
sonuçlar dolaysyla küresel ekonomiyi derinden etkileme potansiyeline
sahip olduğunu belirtmektedir. Bu yeni teknolojinin önemini kavrayan
ABD, Rusya, Japonya ve Almanya gibi gelișmiș ülkeler ile Avrupa Birliği,
kamu kaynaklarndan nanoteknolojiye çok büyük miktarlarda bütçe
ayrmșlardr. 2006 ylnda, ABD; 1.3 Milyar Dolar, Avrupa Birliği; 1.150 Milyar
Dolar ve Japonya; 980 milyon dolarlk yatrm yapmștr. Rusya ise, 2015
ylna kadar nanoteknoloji çalșmalarna 7 milyar dolarlk bir yatrm
yapacağn belirtmiștir.
Türkiye’de, Nanoteknoloji ve nanobilim alannda çalșan üniversite ve
kurulușlar arasnda Bilkent, ODTÜ, İTÜ, Koç, Sabanc, Ege Üniversitesi,
TÜBİTAK, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü yeralmaktadr. Özel sektörde
Arçelik, Vestel, DYO, kamu kurulușlarnda Roketsan, TAI çalșmalarn
yürütmektedir [6].
Türkiye’de nanoteknoloji konusunda atlan ciddi admlardan Bilkent
Üniversitesi bünyesinde kurulan UNAM (Ulusal Nanoteknoloji Araștrma
Merkezi) iki așamal olarak projelendirilmiștir. 2006 ylnn bașnda
bașlayan ve 2009 ylnda biten ilk așama için 28 Milyon TL, 3 yl süreceği
düșünülen 2. așama için ise kamu ve özel sektörden sağlanan projelerle
UNAM’a yaklașk 60 milyon TL yatrm yaplmas beklenmektedir [7]. Yine,
nanoteknoloji alannda Sabanc Üniversitesi’nde Sabanc Vakf ve Devlet
Planlama Teșkilat’nn (DPT) desteğiyle 50 milyon TL’lik bir yatrmla 2009
ylnda kurulan Sabanc Üniversitesi Nanoteknoloji Araștrma ve Uygulama
Merkezi(SUNUM) nanoteknoloji alannda hizmet verecek önemli merkez
olacaktr [8].

3. Nanoteknolojinin Çevre Alanndaki Uygulamalar
Nanoteknolojinin çevre üzerine uygulamalar sürdürülebilir kalknmann
sağlanmas için oldukça önemlidir. Karbona bağl enerji ekonomisini daha
sürdürülebilir ekonomiye dönüștürmek için sadece enerji üretimi değil
bunun yannda tașnm, dönüșüm, depolama ve son olarak da enerjinin
kullanm için birçok teknolojik atlmn gerekli olduğu belirtilmektedir [9].
Nanoteknoloji ile ilgili literatürde pek çok çalșmaya rastlanmaktadr. Su,
hava ve toprak kirliliğinin giderilmesini sağlayan alternatif artma
teknikleri ve üretim kaynakl çevre kirliliğinin azaltlmas ve daha az atk
üretimi sağlayan daha az hammadde ile üretim yaplan
nanoteknolojiler/nanocihazlar, nanoteknolojinin çevre alanndaki
uygulamalarndan birkaçdr [10]. Potansiyel uygulama alanlarnn en
önemlilerinden biri de temiz enerji kaynağ olarak kabul edilen hidrojen
gaznn depolanmasnda nano ölçekte çözüm aranmasdr. Ayrca bu
teknoloji, çevre sorunlarnn gözlenmesinde ve giderilmesinde
kullanlabilir, çeșitli kaynaklardan gelen atklar önlenebilir, daha az atk
yapan üretim sistemleri geliștirilebilir. Temiz su elde edilmesinde
nanolifler kullanlabilir [11].
Nano malzemelerin ve nano kompozitlerin fosil yakt endüstrilerinin
verimliliğini geliștirme potansiyeli bulunmaktadr. Nano kompozitlerin
yaygn olarak kullanlmas ile daha yüksek verimliliğe sahip motorlarn ve
dolays ile daha temiz, çevre dostu ulașm sistemlerinin kurulmas
mümkün olacaktr [10]. Serrano vd., (2009) [9]’ne göre, enerji sektöründe,
solar, hidrojen ve yeni nesil pillerin üretimi sürdürülebilir kalknma adna
önemlidir. Bu bağlamda, Fotovoltavik güneș hücreleri kullanm, imalat ve
elektrik üretim maliyetlerinin düșmesiyle birlikte beklenmeyen düzeyde
artmștr.
Çevresel uygulamalarnda birçok avantajlar olmasna rağmen
nanoteknoloji, ciddi çevre sorunlarna sebep olabilir. Nano-ölçek
seviyelerindeki (<100 nm) materyallerin günümüzde birçok alanda yaygn
șekilde kullanlmas çevreye salnmlarn artracaktr. Nano-ölçekli
materyallerin alc ortamlardaki nihai akbetleri, organizmalara etkileri ve
çevresel riskleri konularnda literatürde detayl bilgi mevcut değildir.
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Yap, dünyada ekonomik alanda en etkin endüstri dallarndan biri
olmasna rağmen, bu alanda AR-GE çalșmalarna fazla önem
verilmemektedir. Bu yüzden nanoteknolojinin yap sektöründeki mevcut
ve gelecekteki etkileri hakknda fazla bir araștrma yaplmamștr.
Nanoteknoloji, yap sektöründe yenilikler ve rekabetin öncüsü olacaktr.
Nanoteknoloji ile çok fonksiyonlu ve yüksek performansl yap
malzemeleri üretilebilecektir. Halihazrda kullanlan malzemelerin
nanoyaplanmas ile malzemeler kullanm alanlarn genișleteceklerdir.
Yap sektörünün çok geniș bir alana yaylmasndan dolay
nanoteknolojinin etkileri de o derece geniș olacaktr. Yap endüstrisinde
de nanoteknoloji, çelik, polimer, beton ve çimento gibi malzemelerde
potansiyel etkisini gösterecektir [12].
Nanoteknoloji ürünlerinin, üretimi ve kontrolü için halihazrdaki
kapasitesinin 2020 ylna ürün ve süreç olarak dört ana evrede ortaya
çkacağ tahmin edilmektedir [13] (Șekil 2.). Bu evreler; 2000-2005 yllarn
kapsayan pasif nanoyaplar, 2005–2010 yllarn kapsayacak aktif
nanoyaplar, 2010–2015 yllarn kapsayacak üç boyutlu nanosistem
sistemleri ve 2015–2020 yllarn kapsayacak moleküler nanosistemler
olarak sralanmaktadr.

Șekil 2. Nanoteknolojinin Dört Evresi [13].

5. Nanoteknolojinin Çevre ve Yap Sektörü Açsndan GZFT
Matrisi Analizi ile Değerlendirilmesi
GZFT Analizi, mevcut durumun tespit edilerek stratejik plan geliștirme
așamasnda, Güçlü ve Zayf yönler (İç Etken), Frsatlar ve Tehditlerin (Dș
Etkenler) değerlendirilerek mevcut güçlü yönler ve frsatlardan en üst
düzeyde yararlanmak, tehditlerin ve zayf yönlerin etkisini en aza
indirmek, plan ve stratejiler geliștirme çalșmalarnda kullanlmaktadr.
Çalșmada, Türkiye’deki Çevre ve Yap sektörü GZFT Matrisi Analizi ile
değerlendirilmesi yaplarak bu konuda plan ve stratejiler geliștirilmeye
çalșlmștr (Çizelge 1).
Nanoteknolojinin Çevre Sektöründe birçok uygulamas bulunmaktadr.
Ancak, yeni ürünlerin çevre sektöründe kullanlabilirliği için Türkiye
bütçesinden daha fazla kaynağ bu konunun araștrlmas için aktarmaldr.
Bu konu üzerine yaplan yatrmlar, Türkiye’ye katma değer sağlayacaktr.
Nanoteknoloji adna yaplan en kapsaml yatrm UNAM olarak
görülmektedir. Bu tür merkezlerin ve lisansüstü eğitim veren araștrma
enstitüleri saysnn artrlarak, uzman kișilerin yetiștirilmesi
gerekmektedir.
Nanoteknoloji, geleneksel teknolojilere nazaran daha kapsaml ve pahal
olmas dolaysyla üretilen nanomateryallerin ilk maliyeti dezavantaj
olarak karșmza çkmaktadr. Yatrmlarn ve çeșitliliğin artmasyla bu
dezavantaj da giderilebilecektir.
Çevre sektörü açsndan nanoteknoloji geliștirilebilir olmas, geniș çalșma
alan bulmas, günümüzdeki konuya ilginin fazlalğ ve konuyla ilgili
projelere öncelik tannmas, Türkiye nüfusunun genç olmas birer frsat
olarak karșmza çkmaktadr.

Ülkeler, kendilerini güçlü klmak ve küresel rekabeti sürdürebilmek için
stratejik hedeflerini doğru bir șekilde planlamalar gerekmektedir. Bu
bağlamda, Nanoteknolojik yatrmlar artk dünya ülkelerinin stratejik
hedeflerinin ilk sralarnda yeralmaktadr. Küresel rekabetin hzla artmas
ekonomileri zayf olan ülkeler için bir tehdit olușturmaktadr. Ayrca,

üretilen nanomateryallerin üretim sonras bertaraf üzerine çok fazla
araștrma olmamas da tehdit olarak alglanabilir. Öyle ki, NanoteknolojiNanomateryal üretimi çevre konusunu da içerisinde barndrmas
gerekmektedir.

Çizelge 1. GZFT Matrisi Analizi
GÜÇLÜ YÖNLER
ÇEVRE SEKTÖRÜ

ZAYIF YÖNLER
ÇEVRE SEKTÖRÜ

 Çevre sorunlarnn gözlemlenmesinde ve giderilmesinde kullanlabilirliği [14].
 Çevre Sektörü açsndan Nanoteknoloji Üretiminin yeni olmas
 Çevre sektöründe kullanlmak üzere Üretilen Nanoteknolojinin Pazarlanabilir
niteliği
 Türkiye’de Çevresel açdan Nanoteknolojik araștrmalar yapabilecek Merkez
(UNAM) olmas
YAPI SEKTÖRÜ
 Nanoteknoloji sayesinde üretilen malzemelerin az yer kaplamas sayesinde kolay
nakliye, daha az enerji harcanmas
 Az malzeme ile ürün çktsnn çokluğu ve kullanmda kolaylk sağlamas
 Nanoteknolojinin insanlarn yașam kalitesinin artrmas
 Nanoteknoloji kullanarak günümüzde kullanlan inșaat malzemelerinden daha
sağlkl, daha dayankl ve emniyetli olan akll yap malzemelerinin üretilebilirliği [15].
FIRSATLAR
ÇEVRE SEKTÖRÜ
 Yeni nanoteknolojik ürünlerin geliștirilebilirliği
 Üretilen nanoteknoloji için Yeni Pazar frsatlar
 Türkiye’de genç nüfus olmas dolaysyla İșgücü verimliliğinin yüksek olmas
 Nanoteknolojik konularla ilgili olan projelere öncelik tannmas
 Üretilen Nanoteknolojik ürünlerin pazarlamasndaki artș

 Alanda çalșacak uzman personel yetersizliği
 İlk üretimde yYüksek maliyet dezavantaj

YAPI SEKTÖRÜ
 Yașammzda ve sektörlerde yer bulabilirliği için uzun bir süreç, laboratuvar
çalșmas ve bu konuda bilimsel insanlara ihtiyaç duyulmas

TEHDİTLER
ÇEVRE SEKTÖRÜ
 Dș ülkelerin yatrmlarn bu konuya yapmalar ve rekabetin artmas
 Kalifiye İșgücü maliyetindeki artș
 Nanoteknolojik ürünlerin üretiminde girdi fiyatlarnn artmas
 Teknolojinin hzl gelișimi
 Üretilen nanoteknolojik ürünlerin çevreye etkisinin kapsaml bir șekilde
araștrlmamas

YAPI SEKTÖRÜ
 Birçok alan ve sektörde yeni ürünler geliștirilecek ve günümüz ürünlerinden bir
adm daha öne geçilecek olunmas
 Gelișen ve güçlü ekonomiye sahip yap sektöründe nanoteknolojinin yer
bulabilirliği
 Nanoteknoloji alannda yaplan yatrmlarn çok daha büyük girdiler sağlayacağ
 Yap alannda yeniliklere açk olmas ve yeni gelișen bir alan olmas sayesinde
yeni ürünlerin geliștirilebilirliği
 Dünya pazarnn nanoteknolojiye doğru hzla büyümesi ve Gelecekte ülkeleraras
rekabetin adresi olmas

YAPI SEKTÖRÜ
 Üretilen nanoteknolojik ürünün kullanmnn çoğalmas gözönüne alnarak
korsan ve yanlș ürün çktlarnn olabileceği
 Rekabet ortamnn dengesiz artmas gibi bir durumda gelișmiș ve gelișmemiș
ülkeler arasndaki mesafenin açlmas

Nanoteknolojinin Yap Sektöründe birtakm uygulamalar bulunmaktadr.
Nanoteknoloji ile üretilen yap malzemelerinin mevcut malzemelere
oranla daha az yer kaplamas, malzeme üretimindeki verim ülkeye katma
değer sağlayacak niteliktedir.

Çevre konusunda nanoteknoloji, içme suyu ve atksularn artlmasnda,
hava, kat atk kirlilik kontrolü çalșmalarnda kullanlmaktadr.

Nanoteknolojinin, geleneksel teknolojilerle üretilen yap materyallerini
geride brakacak nitelikte olmas, gelișen ve güçlü ekonomiye sahip yap
sektöründe nanoteknolojinin etkinliği, gelecekte ülkeleraras rekabetin
adresi olmas gibi birtakm frsatlar bulunmaktadr.
Yine çevre sektöründe olduğu gibi yap sektörünün nanoteknolojideki
uygulamalarnda yer alacak insan gücü oldukça kstl durumdadr.
Türkiye, hzl bir șekilde bu konuya eğilmeli ve gerekli araștrmalarn
yaplmas ve araștrmaclarn yetiștirilmesi için düğmeye basmaldr.
Gelișmiș ülkeler, yatrmlarn nanoteknoloji üzerine yaparken, diğer fakir
ülkeler açlkla, susuzlukla mücadele etmektedirler. Zaten mevcut olan söz
konusu uçurum nanoteknolojinin hayata geçirilmesiyle ivme kazanacaktr.

SONUÇ
Sanayileșme, artan nüfus ile ortaya çkan çevre kirliliği sürdürülebilir
kalknmay vazgeçilmez hale getirmektedir. Sürdürülebilir bir kalknma ve
çevre için çevre ile ilgili konularda AR-GE çalșmalarna hz kazandrlmas
açsndan nanoteknoloji alternatif olarak karșmza çkmaktadr. Ancak,
günümüzde görülmektedir ki nanoteknolojinin girdileri, yani nihai ürünler
üzerinde durulmaktadr. Üretilen nanoürünün üretiminden kaynaklanan
atklar göz önünde bulundurulmamaktadr. Nanoteknoloji ve çevre birlikte
yürütülmesi gereken bir çalșma olmaldr. Aksi halde gelecekte varlacak
nokta çevre açsndan olumsuz olacaktr.

Nanoteknoloji, yap sektöründe çeșitli alanlarda uygulanmaktadr. Örnek
olarak, nanokatmanlar sayesinde boya, seramik, tuğla ve cam gibi
malzemelerin sağlkl, uzun ömürlü olmas ve kir tutmamas, yine çelik
alannda paslanmaya dayankllk ve nanokarbon üretimi sayesinde
çelikten daha sağlam ve uzun ömürlü karbon nanotüpler üretilmesi
verilebilir.
Nanoteknoloji ile ilgili olarak çalșma kapsamnda așağdaki birtakm
önerilerin de değerlendirilmesi gerektiği düșünmektedir.
Nanoteknoloji konusunda uzman kișilerin yetiștirilmesine hz
verilmesi,
Lisansüstü programlarn nanoteknoloji araștrmalarna yönelmesi,
Nanoteknoloji çalșmalarnn çevre ile birlikte değerlendirilmesi,
Kamuoyu nanoteknoloji konusunda bilgilendirilerek bu konuda ilginin
arttrlarak destek sağlanmas,
Nanoteknolojiye Türkiye bütçesinden daha fazla pay ayrlarak,
Nanoteknoloji alanndaki yeniliklerin takip edilmesi ve rekabet ortamndan
uzaklașlmamas,
Üniversite-Sanayi ișbirliği çerçevesinde araștrmalarn alt yapsnn
olușturulmas,
Nanoteknoloji alannda AR-GE ve ÜR-GE birimlerinin çoğaltlmas ve
bu birimlerin desteklenmesi,
Teknoparklarn yaygnlaștrlmas ve desteklenmesi,
Devletin nanoteknoloji konusunda bulușlar desteklemesi ve prim
vererek özendirmesi,
Nanoteknoloji ile ilgili yasal düzenlemelerin yaplmas.
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Özet
Kimyasal katklar beton üretilirken veya üretildikten sonra ilave edilerek taze
ve sertleșmiș betonun özelliklerini geliștirmek için kullanlrlar. Beton ve
harçlarn özelliklerini geliștirmek ve daha yüksek dayanml beton yapmak için
katk kullanlmas fikri çimentonun tarihi kadar eski bir geçmișe sahiptir.
Katklar ilk kullanldklarnda șüphe ile karșlanmalarna rağmen, beton ve harç
teknolojisinin ilerlemesi sonucunda yeri ve önemi daha iyi anlașlmaya
bașlanmștr. Yaplar doğal kaynaklarn tüketilmesine ve çevre kirliliğine sebep
olduklarndan, bu olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi ve sürdürülebilir
yaplar yaplmas zorunlu hale gelmiștir. Yaplarda en çok kullanlan yap
malzemesi beton olduğundan, betonun fiziksel özelliklerinin geliștirilmesi için
kimyasal katklarn kullanlmas gerekmektedir. Bu bildiride uygun kimyasal
katklarn kullanlarak üretilen betonun sürdürülebilirlik özellikleri incelenmiștir.
Anahtar kelimeler: Kimyasal beton katklar, beton, sürdürülebilirlik, yașam
döngüsü değerlendirme (YDD)

1. Giriș
Kimyasal katklar beton üretilirken veya üretildikten sonra ilave edilerek taze
ve sertleșmiș betonun özelliklerini geliștirmek için kullanlrlar. Kimyasal
katklarn kullanm Romallar dönemine kadar uzanr. Romallar yaptklar
betonda domuz yağ, süt ve kan kullanmșlardr. Kan ve yumurta aknn hava
sürükleyici etkileri olduğu o zamanlarda muhtemelen bilinmiyordu fakat
betonlarn dayankllğ ve sağlamlğ üzerinde etkisi olduğunun farkna
varlmșt.
1970’li yllardan itibaren kimyasal beton katklar (KBK) yoğun olarak beton
bünyesine girmeye bașlamș ve kullanmndan kaynaklanan ihtiyaçlara göre
yeni ürünler geliștirilmiștir. Beton ve harçlarda yașanan sorunlara çözüm
arayșlar kimyasal katklarn gelișimine ivme kazandrmștr. Kimyasal
katklarn gelișmesi ve yeni türlerinin ortaya çkmas ile betonun uygulama
alanlar artmștr. Bu bildiri ile betonda kullanlan çok çeșitli kimyasallarn ve
doğal kaynaklarn çevre ve insan sağlğna olan etkilerinin incelenmesi
amaçlanmaktadr.

2. Yaplar ve Sürdürülebilirlik İlișkisi
Yap sektörünü olușturan malzemeler var olduğu süreçte çevre ile uzun süreli
etkileșime girer. Olumsuz etkileri azaltmak için yap ürünleri (yap malzemesi
veya bileșenleri) yapnn inșa edilmesi, kullanm, gerektiği zamanlarda bakmonarm; ömrünü tamamladğnda atlmas, geri dönüștürülmesi, birtakm
ișlemlerden geçirilerek yeniden kullanma hazr hale getirilmesine kadar geçen
süreç Yașam Döngüsü Değerlendirilmesidir YDD (Life Cycle Assessment-LCA)
[1]. Bu süreç, hammaddenin çkarlmas, üretim, yapm, kullanm, ykm ve ykm
sonras evreleri kapsar [1]. Yap ürünleri, yașam döngülerinin her evresinde
farkl çevresel etkilere sebep olabilir [1-5]. Bu etkilerin azaltlmas için yap
malzemesi seçiminde malzemelerin tüm yașam döngüleri bazndaki
sürdürülebilirlik ölçütleri Șekil 1’ deki gibi dikkate alnmaldr [6].
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Șekil 1. Sürdürülebilirlik ölçütleri [6]
KBK sürdürülebilirlik ölçütleri içinde dayankllk, sağlk, ekonomi ve ekoloji ile
birinci dereceden ilgilidir.
Yap ürünlerinin çevresel etkilerinin değerlendirilmesinde, dayankllk ve
hizmet ömrü önemli ölçütlerdir [7].
Dayankllk, yirminci yüzyln sonlarndan itibaren dünya genelini ilgilendiren
önemli bir konu olmuștur [8]. Yaplarn ve yap ürünlerinin ișlevlerini uzun yllar
boyunca bozulmadan yerine getirmeleri “dayankllk (durability) veya “kalclk
” olarak tanmlanabilir [9]. Dayankllğ yüksek bir yap, ilk șeklini, niteliklerini
ve hizmet görme yeteneğini çevre etkisine maruz kalrken uzun süre
kaybetmeyen yapdr. “Hizmet ömrü” dediğimiz süre sonunda, yapnn
kullanm güvenli olmaktan çkar. Yap, hizmet ömrü sonunda bakm, onarm
gerektirebilir ya da yklabilir [10]. Yapy olușturan malzemelerin
dayankllğnn düșük ve hizmet ömrünün kontrol edilemez olmas; bakm,
onarm ve ykma, kstl doğal kaynaklarn gereksiz tüketilmesine neden
olmaktadr [11].
Yaplarn üretiminde, orman ürünlerinin yllk % 25’i, taș, çakl ve kumun ise %
40’ tüketilmektedir. Ayn zamanda, dünya temiz suyunun % 16’s ve yllk
kullanlan enerjinin % 40’ da yap sektörü tarafndan tüketilmektedir [12].
Betonarme dayankllğ için ana malzeme olarak kullanlan beton, hazrlanma
ve șekil verilebilme kolaylğ, mukavemet yüksekliği, yapm süresi ksalğ gibi
özelliklere sahip yapay bir malzemedir. Betonun çeșitli etkenlere karș yüksek
dayankllğa sahip olmas (hizmet ömrünün uzun olmas), çevresel açdan en
önemli özelliğidir ve bu açdan ekolojik saylabilir[6].
3. Beton Bileșenleri ve Çevresel Etki
Betonu olușturan çimento, agrega ve su gibi hammaddelerin doğadan elde
edilișleri srasnda kullanlan yöntemlere bağl olarak, bitki ve hayvan yașam
alanlarnn yok olmas, topografyada değișiklik, erozyon, toz salnmlar, gürültü
ve görüntü kirliliği olușmas, su tüketimi ve kirliliği gibi olumsuz çevresel
etkiler meydana gelmektedir [13]. Yoğun kullanm nedeniyle betonu olușturan
hammadde kaynaklarnn giderek azalmas ve enerjinin korunmas, zararl baca
gaz salnmlarnn kstlanmas gibi etkenler çimento-beton üretiminde mineral
ve kimyasal katklarn, endüstriyel atklarn ve alternatif yaktlarn kullanmna
önem verilmesini gerektirmektedir. Çimento fabrikalarnda, kullanlmș araç
lastikleri, mineral yağlar gibi birçok atk malzemenin yakt olarak kullanm
bașlamștr. Ancak ikincil yaktlarn klinker dolays ile beton üzerindeki etkisi
takip edilmelidir [14].
Yap sektöründe en çok kullanlan malzeme betondur. Dünya’ da yllk üretilen
beton miktar yaklașk olarak 5 milyar tondur [12]. Betonu olușturan
malzemelerin yaklașk olarak kullanm oranlar Șekil 2’ de verilmiștir.
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Beton bileșenlerinin betonun taze ve sertleșmiș performansna etkileri Șekil 3’
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Șekil 2. Beton bileșenlerinin kullanm oranlarnn hacim olarak gösterimi
Çimento
Çimento normal betonun hacim olarak %10-15’ ini olușturur. Kalker ve kil
karșm hammaddelerin pișirilmesi ile ortaya çkan ve klinkerin çok az
miktarda alçtaș ile birlikte öğütülmesi sonucu elde edilen bir malzemedir.
Çimento miktarnn 2010 ylnda 2 milyar tona kadar çkacağ tahmin
edilmektedir [12]. Beton imalatnda çevreye en önemli etkisi olan bileșen
çimentodur. Çimento imalat, malzemelerin çkarlmas, temel ve enerji
hammaddelerinin tașnmas, klinker pișirilmesi ve öğütülmesi ile ürünün
tașnmas srasndaki malzeme ve enerji akșlarn kapsamaktadr. Beton
imalatndaki toplam enerji kullanm ve salnmlarn % 60’ tan fazlas çimento
üretiminden kaynaklanmaktadr [15]. Çimento, alüminyum ve çelikten sonra
üretimi en fazla enerji gerektiren malzemedir. Dünyadaki karbondioksit
emisyonlarnn yaklașk %10' una çimento üretimi neden olmaktadr [7,12].
Agrega
Beton ürünlerindeki çakl ve krma agrega oran, hacmen yaklașk % 60–80’
dir. Agregalar beton imalat esnasnda kullanlan toplam enerji ve salnmlarn
yaklașk %3’ ünden sorumlu olduğu bilinmektedir [15]. Agrega üretiminde taș
ocağnn kazlmas, krlmas ve krma esnasnda olușan tozuma, tașma esnasnda
hammadde ve enerji kullanm, arazi ve taș atklar ortaya çkmas temel
çevresel etkilerdir. Kayaçlarn krlmasnda kullanlan enerji, kayacn yapsna ve
kütlesine bağl olarak değișmektedir. Agregalar fiziksel ve kimyasal yaplarna
göre betonun yaș ve sertleșmiș haldeki performansn etkileyerek betonun
dayankllğn dolays ile yapnn sürdürülebilirliğini etkilemektedir.
Mineral Katklar
Betonda kullanldğnda puzolanik aktivitesi veya dolgu etkisi ile betonun
dayanm, dayankllk, maliyet ve ișlenebilme gibi özelliklerini olumlu etkileyen,
genellikle diğer endüstriyel üretimlerin atğ olan uçucu kül, silika füm, yüksek
frn curufu, taș tozu (filler) gibi maddelerdir. Betonun hacmen %2–5’ ini
olușturur. Çimento üretiminde ise çimento tipine göre %50’ ye varan oranda
puzolanik aktivitesi olan malzemeler kullanlmaktadr. Doğal kaynakl puzolanik
malzemeler yerine, endüstriyel atklarn değerlendirilmesi, doğal kaynaklarn
korunmas bakmndan önemlidir. Ancak endüstriyel baca tozlarnn kaynağna
bağl olarak radyoaktif özellikleri izlenmelidir.
Su
Beton üretiminde, içilebilir nitelikteki sular kullanlabilir. Karșm suyu içinde
bulunabilecek tuz, asit, yağ, șeker, lağm ve endüstriyel atklar gibi maddeler
betonda istenmeyen etkiler yaratabilir. Betonda reaksiyona girmeyen fazla
suyun braktğ boșluk, beton dayanmn düșürür [16]. Boșluklardan içeri giren
klor, sülfat gibi maddeler beton ve donatya zarar verir, böylece betonun
hizmet ömrü ksalr [17].
Betondaki çimentonun hidratasyonu için gerekli su ihtiyac, çimentonun
ağrlğnn yaklașk % 25–30 civarndadr. Geriye kalan su miktar betonun
ișlenebilirliğini artrmak ve kalba kolayca yerleșmesini sağlamak içindir.
Kimyasal katklar kullanlarak üretilen betonlar eșit kvamda daha az su
ihtiyac duyarlar ve böylece betonun ișlenebilirliği
ve kalba yerleștirilmesini
kolaylaștrdklar gibi dayanmda artrrlar. 1 m3 beton için, kullanlacak katk
snfna göre yaklașk olarak 20–30 litre daha az su kullanlarak istenilen kvam
ve ișlenebilirlik elde edilir. 2008 ylnda Türkiye’ de 825 adet
hazr beton
santrali bulunmaktadr. 2008 yl beton üretimi 69.600.000 m3 tür [22]. Hazr
beton santrallerinde kimyasal katk kullanm ile 1.380.000.000 m3 su
tasarrufu sağlanmștr. Bu su tasarrufu nüfusu 10 milyon olan bir șehrin
yaklașk olarak 3 aylk içme suyuna denk gelmektedir.
Kimyasal Katklar
Taze ve sertleșmiș betonun özelliklerini geliștirmek için kullanlrlar. Kimyasal
katklarn kullanm oranlar çok düșük olmasna rağmen, betonun
performansna etkisi büyüktür. Kimyasal katk teknolojisinin gelișmesi
sonucunda günümüzde beton en çok tercih edilen ve kullanlan yap
malzemesi olma özelliğini korumuștur.

96

2%
su

50%
kimy asal
katk

30%
çimento

Șekil 3. Beton bileșenlerinin, betonun taze ve sertleșmiș performansna etkisi
Kimyasal katklar beton bileșenlerin hammadde üretiminden, beton olușumuna
kadar birçok așamada kullanlrlar. Kimyasal katklarn beton üretim
așamasndaki kullanm yerleri Șekil 4’ te verilmiștir.
3.1. Beton Kimyasal Katklarnn Sürdürülebilir Malzeme Olarak Çevresel
Etkileri
TS EN 934–2 standard KBK larn akșkanlaștrclar, süper akșkanlaștrclar, priz
geciktiriciler, hava sürükleyiciler, su geçirimsizlik, su tutucu, priz hzlandrc ve
sertleșmeyi hzlandrclar olmak üzere 8 ana grupta değerlendirmektedir [18].
KBK’ lar kullanm amacna ve performans beklentisine göre çok çeșitli kimyasal
maddeler içermektedir. Bu performans kimyasallarnn seçimindeki en önemli
ölçüt betonda dayankllk, ekonomi, çevre ve insan sağlğdr.
KBK üretiminde kullanlan ana hammaddeler: Lignosülfonatlar, Naftalin ve
Melamin Sülfonatlar, Vinil Kopolimerler ve Polikarboksilatlardr.
Lignosülfonatlar; Lignin, kompleks yapda, doğal bir polimerik bileșiktir.
Selüloz ile beraber ağacn yapsn olușturur. Hidroliz ve sülfonasyon ile
selülozdan ayrlr. Beton katks hammaddesi olarak lignosülfonatlar optimal
kullanmlarnda beton su ihtiyacn %10 kadar azaltr. Toksikoloji bakș açsndan
lignosülfonatlar güvenli kimyasallardr ve eko-zehirlilik çalșmalarnda farkl tip
organizmalarda herhangi zarar olușturmamștr. Biyolojik olarak bozunabilir
(biodegradable) yapdadrlar.
Ancak çevresel ortamlara doğrudan
verilmemelidir.
Naftalin ve Melamin Sülfonatlar; Formaldehit kondensatlar olarak kullanlrlar.
Beton katks hammaddesi olarak su ihtiyacn %20 kadar azaltr. Deride ve
gözde tahriș edici bir etki ve genetik kod değiștirme özellikleri tespit
edilmemiștir. Balklar üzerindeki eko-zehirlilik çalșmalarnda bu tür
kondensatlarn zararl etkilerinin olmadğ görülmüștür. Ancak biyolojik olarak
bozunabilir (biodegradable) yapda değildirler. Çevresel ortamlara doğrudan
verilmemelidir. Üretim proseslerinden dolay melamin ve naftalinin
kondensasyonu ile elde edilen ürünler normal olarak az miktarda formaldehit
içerirler. Üretimde gerekli önlemler alnarak bu miktarn etiketlemeyi
gerektirmeyecek limit değerlerin altnda olmas sağlanmaldr. Serbest haldeki
formaldehitin beton içerisinden salnm tehlikesi vardr. Sertleșmiș betondan
katk salnm ise betonun içme sular ile temasnda ve normal yaplarda
çevreyi etkileyebileceği durumlarda önem kazanr [19].
Vinil kopolimerler; Beton katks hammaddesi olarak su ihtiyacn %30 kadar
azaltr. Toksik özelliklerinin olmadğ birçok çalșmada görülmüștür [20].
Polikarboksilatlar ise; anyonik yapda karbon – karbon iskeleti üstüne
karboksil ve polieter gruplarnn tutunmas ile dallanmș, yüksek molekül
büyüklüklerine sahip suda çözünen polimerlerdir. Beton katks hammaddesi
olarak su ihtiyacn %40 kadar azaltr. İnsan ve çevre sağlğ için zararl
olmadğ onaylanan bu ürünler kozmetik ve deterjan sanayinde performans
artrc olarak uzun yllardr kullanlmaktadr. Doğada bozunabilir özelliktedir.
1990’ larda Japonya’da beton sektöründe kullanlan türlerinin sentezi ile KBK
teknolojilerinde yeni bir dönem bașlamștr. Tek bașna veya ligninle birlikte
çevreci yeșil katk anlayșnn gelișmesi bu dönemlerde olușmuștur. .
Bu kimyasallara ek olarak kullanlan hammaddelerin beton ve betonarmede
dayankllğa etkileri ve korozyon davranșlar uzun bir süre test edilmiș ve
sonuç olarak kullanlabilirliği onaylanmș bir kimyasallar listesi olușturulmuștur
[21]. Bu listenin dșnda kullanlacak maddelerin uzun süreli dayankllk ve
korozyon testlerinden geçirilmesi zorunludur.
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Șekil 4. Kimyasal katklarn yap malzemelerinde kullanm yeri ve uygulama alanlar
Onaylanmș kimyasallar: “Asetatlar, Formik Asit, Alkanolaminler, Etoksile
Aminler, Poli Akrilat ve Ester Polimerleri, Glikoller ve Türevleri, Formaldehit

ve Asetaller, Hidroksikarboksilik Asit ve Türevleri, Malik Asit, Glukonik
Asit , Heptaglukonatlar, Sitrat, Laktad, Tartaratlar ve türevleri, Benzoik Asit
türevleri, Polivinilalkol ve Türevleri, Maltodekstrin, Poli ve Oligo Sakkaridler,

Kalsiyum Hidroksitler, Sodyum, Potasyum, Kalsiyum SülfatlarNitratlar,Nitritler,Tiyosiyanatlar, Sodyum ve Potasyum Silikatlar, Doğal,
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3.2. Kimyasal Beton Katklarnn Beton Bileșenlerine Çevresel Açdan Etkisi
Çimento
KBK’ lar çimento tanelerinin topaklanmasn engelleyerek üstün dispersiyon
özellikleri ile betonun tașnmasn, pompalanabilmesini ve ișlenebilmesini
kolaylaștrmș, karma suyu ihtiyacn azaltarak dayanm artș sağlamștr.
Normal șartlarda iyi disperse olamayan ve dolaysyla atl kalan çimento
bileșenlerinin verimli kullanm sonucu daha az çimento ile daha kaliteli ve
ekonomik beton üretilmiștir. Böylece klinker kullanm azaltlmș ve doğal
kaynaklarn eko-verimliliği sağlanmștr.
Agrega
Agregadan kaynaklanan sorunlarn bașnda Alkali-Silika Reaksiyonu (ASR) gelir.
Gözenek suyundaki alkali hidroksitler volkanik ve baz doğal agregalarn
yapsndaki aktif silika ile reaksiyona girerek jel oluștururlar. Bu jel su ile
temas ettikçe șișer ve betonda içsel gerilme basnc olușturur. Bu içsel gerilme
sonucu betonun yașlanmasna ve geçirgenliğine bağl olarak çatlaklar olușur.
ASR olușumuna karș lityum esasl KBK kullanlarak alkali silika jelinin
olușmasn engellenebilmektedir. İç tane dağlm yeterli olmayan veya düșük
ince içerikli agregalarn kullanlmas da çok sk karșlașlan bir durumdur.
Fiziksel olarak uygun olmayan agregalar ile üretilen betonlarn ayrșmasndan
dolay pompalamada ve yerleștirmede sorunlar ortaya çkmștr. Sertleșmiș
betonun geçirgenliği, donma-çözünmeye karș olan direnci olumsuz olarak
etkilenir. İç tane dağlm yetersiz olan agregalardan kaynaklanan bu sorunlar
katk teknolojisinin geliștirdiği kimyasal viskozite düzenleyici katklar
kullanlarak așlabilmektedir.

Betonarmede geçirgenliğin neticesinde klorür iyonlarna maruz kalmasnn
sonucu olușan korozyon riskine karș önleyici katklarn kullanlmas gereklidir.
Böylece donat oksidasyonundan kaynaklanan tahribat önlenebilir. Klinkerleșme
esnasnda doğaya salnan CO2, betonun kullanm ömrü boyunca alkali
karbonasyon olarak emilir. KBK lar geçirimsizlik sağlayarak karbonasyonu
yavașlatr ve yapnn hizmet ömrünü uzatr.
Donma-çözülmeden etkilenen saha betonlarnda ise hava sürükleyici katklar
kullanlarak betonun hizmet ömrü uzatlabilmektedir.
Oldukça sk rastlanan bir diğer sorun ise Gecikmiș Etrenjit Olușumu- DEF
(Delayed Etrengit Formation) hasardr. Bu hasarn olușumu da fosfonat esasl
katklarn kullanm ile engellenebilmektedir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Beton kimyasal katklar günümüzde beton teknolojisinin vazgeçilmez
bileșenlerindendir. Beton yap ürünlerinde betonun kaliteli ve sürdürülebilir
olmas için kimyasal katklarn kullanlmas bir zorunluluk haline gelmiștir.
Beton teknolojisindeki gelișmeler özellikle kimyasal katk teknolojisinde
meydana gelen yeni bulușlardan kaynaklanmaktadr. Beton yaygn kullanm ile
çevreye etkisi olan bir ürün olarak düșünülse toplam yasam döngüsüne
bakldğnda çevreye etkisi en az olan yap malzemesidir. İyi tasarlanp üretilen
bir beton herhangi bir servis ihtiyac gerektirmeden doğa koșullarna daha
uzun süre dayanacaktr. Gelișen yeni nesil katk teknolojisi ile kendinden
yerleșen beton üretimi kolaylașmș, mimari özelliklere sahip yüksek dayanml
betonlar yaplarak çok katl yüksek binalarn inșa edilmesini mümkün klmștr.
Günümüzde ileri beton teknolojilerinin uygulandğ ülkelerde polikarboksilat
esasl katklarn kullanm giderek yaygnlașmakta ve yeni uygulama alanlar
gelișmektedir. Ülkemizde de sürdürülebilir yaplar için polikarboksilat esasl
katklarn üstün özelliklerinden yararlanlmas ile bu katklarn kullanmnn
geleneksel hale getirilmesi arzulanan bir hedef olarak görülmektedir.
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Özet
Beton yaplarda çok geniș uygulama alanna sahip bir malzemedir. Ancak
gevrekliği nedeniyle zaman zaman farkl malzemelerle desteklenmesi gereği
doğabilir. Daha sünek bir yap kazandrabilmek amacyla betona cam elyaf
katlmaktadr. Cam elyaf katks, betonda olușan çatlaklarn ani olarak
yaylmasn engelleyerek beton dayanmn artșn sağlamaktadr. Bu
çalșmada, farkl oranlardaki cam elyaf katksnn betonun dayanm üzerindeki
etkisini belirleyebilmek amacyla, sabit su/çimento oranna sahip 300 ve 350
dozlu beton numuneler hazrlanarak bu numunelerin mekanik dayanmlar
incelenmiștir. Yaplan deneysel çalșmalar neticesinde, cam lif oranndaki artșa
bağl olarak, farkl dozajlara sahip olan betonlarn çekme dayanmlarnda artș
meydana geldiği gözlenmiștir.

2. Materyal ve Yöntem
2.1. Materyal
Beton numunelerin hazrlanmas amacyla, agrega olarak Elazğ Palu yöresine
ait ykanmș dere agregas kullanlmștr. Kullanlan agregann en büyük dane
boyutu 16 mm seçilmiș ve bu agregaya ait granülometri eğrisi Șekil 1’ de
gösterilmiștir.

Anahtar Kelimeler: Beton, Cam Elyaf, Ultrases, Basnç Dayanm, Çekme
Dayanm.

Abstract
Concrete is a material which has very wide application range in the structural
application. However, because of its brittleness, sometimes it should be
supported by different material. Fiber glass is added into concrete for can be
obtained more ductile material. Fiber glass addition increases the resistance
of concrete by preventing to spread of cracks occurred in concrete. In this
study, 300 and 350 dosages concrete samples which have constant
water/cement ratio have been prepared and mechanical properties of these
samples have been investigated. As result of the experimental works, it was
observed that the tensile strengths of the concretes with various dosages
have increased depending on rise of the fiber glass ratio.
Keywords: Concrete, fiber glass, ultrasonic pulse, compressive strength,
tensile strength.

1. Giriș
Beton yap uygulamalarnda geniș uygulama alanna sahip bir malzemedir. Bu
geniș kullanm sebebiyle betonun özelliklerini geliștirebilmek amacyla pek
çok çalșma yaplmștr. Betona ilave edilen farkl türdeki lifler ile elde edilen
“Lif Takviyeli Beton”’lar yaplan bu çalșmalardan biridir. Lif takviyeli beton;
hidrolik çimento, agrega ve süreksiz dağlmș liflerin suyla karștrlmasyla elde
edilen kompozit bir malzeme olarak tanmlanabilir. Lif takviyeli betonlarn bir
çeșidi olan “Cam Lif Takviyeli Beton” ise cam lif, çimento, agrega ve su
karșmndan olușan malzemedir [1]. Cam lif takviyesi, betonda erken dönemde
olușacak mikro çatlaklarn gelișimini engelleyerek veya geciktirerek betonun
çekme dayanmn ve tokluğunu arttrmak amacyla kullanlmaktadr [2,3].
Yldz cam lif katkl beton borular ile ilgili yaptğ çalșmada, cam lifli borularn
krlma yüklerinin, lifsiz borularn krlma yüklerinden fazla olduğunu belirtmiștir
[4]. Cam lifin, betonun mekanik özelliklerine olan etkisi beton içerisinde
bulunan lif oranna, su/çimento oranna, boșluk oranna, lif dayanmna ve lif
uzunluğuna bağldr. Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir etken ise lif
narinlik orandr. Bu oran lif boyunun, lif çapna oran olarak tanmladr.
Soroushian ve Bayasi, yaptklar çalșmada karșma eklenen liflerin narinlik
oranlarnn büyük olmas durumunda taze betonun ișlenebilirliğini azalttğn
belirtmișlerdir [5].
Bu çalșma; farkl dozajlarda üretilen beton numunelerin mekanik dayanmlar
üzerine cam lif katksnn etkisini belirleyerek, yapay sinir ağlaryla (YSA)
modellenmesini amaçlayan bir projeye ait deney verilerinin bir bölümünü
içermektedir.

Șekil 1. Kullanlan agregann granülometri eğrisi.
Beton numunelerin karșmnda çimento olarak, Çimentaș Elazğ çimento
fabrikasnda üretilen CEM I tipi PÇ 42,5 portland çimentosu kullanlmștr.
Kullanlan çimentoya ait kimyasal ve fiziksel özellikler Çizelge 1’ de verilmiștir.
Çizelge 1. Kullanlan çimentonun özellikleri.
Kimyasal Kompozisyon (%)
SO3
MgO
CI
Serbest Kireç
Çözünmeyen Kalnt
Kzdrma Kayb
Eșdeğer Alkali (Na2O+0,658K2O)
Fiziksel Özellikler
Özgül Ağrlk (mg/m3)
Özgül Yüzey (cm2/gr)
Priz Bașlangc (Dakika)
Priz Sonu (Saat)
Su İhtiyac (Vicat Suyu) (%)
Hacim Sabitliği (mm)
2 Günlük Basnç Dayanm (MPa)
7 Günlük Basnç Dayanm (MPa)

2,69
2,1
0,005
0,5
0,26
1,58
3,12
3749
161
04,20
29,6
0,4
22,4
39,4
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28 Günlük Basnç Dayanm (MPa)
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Beton numunelerin mekanik özellikleri üzerine lif katksnn etkisini
belirleyebilmek amacyla yaplan bu çalșmada, lif katks olarak Cam Elyaf
Sanayii A.Ș. tarafndan üretilen EMAT(1) cam lif keçeleri kullanlmștr.
Kullanlan cam life ait özellikler Çizelge 2’ de verilmiștir.
Beton numunelerin üretimi esnasnda, lif takviyesi ile birlikte artan su
ihtiyacn karșlayabilmek amacyla, Sika yap kimyasallar A.Ș. tarafndan
üretilen, Sikament 98R ürün kodlu süper akșkanlaștrc ve priz geciktirici katk
maddesi kullanlmștr. Süper akșkanlaștrc katk maddesi deneylerde, üretici
firma talimatlarna uygun olarak çimento ağrlğnn %1 orannda kullanlmștr.
Çizelge 2. Kullanlan cam lifin özellikleri.
Lif
Çeșidi

Lif
Boyu
(mm)

Lif
Çap
(μm)

Özgül
Ağrlk
(mg/m3)

Elastisite
Modülü
(MPa)

Çekme
Mukavemeti
(MPa)

Cam

12

14

2,68

72000

1700

olarak 0,55 belirlenmiștir. 300 ve 350 doz olarak hazrlanan beton
numunelerin üretimi srasnda, karșma 5, 10, 15, 20 kg/m3 oranlarnda
krplmș cam lif ilave edilerek, cam lif katlmamș kontrol numunelerini de
içeren toplam 10 seri beton elde edilmiștir. Hazrlanan numunelerin karșm
oranlar ve numune kodlar Çizelge 3’ de verilmiștir. Deneylerde3 kullanlan 300
dozlu referans numune R-D30-SÇ55-A16, 300 dozlu ve 5 kg/ m cam lif içeren
numune L-D30-SÇ55-A16-G5, 300 dozlu ve 103 kg/ m3 cam lif içeren numune LD30-SÇ55-A16-G10, 300 dozlu ve 15 3kg/ m cam lif içeren numune L-D30SÇ55-A16-G15, 300 dozlu ve 20 kg/ m cam lif içeren numune ise L-D30-SÇ55A16-G20 șeklinde isimlendirilmiștir. Deneylerde3 kullanlan 350 dozlu referans
numune R-D35-SÇ55-A16, 350 dozlu ve
5 kg/ m cam lif içeren numune L-D35SÇ55-A16-G5, 350 dozlu ve 10
kg/ m3 cam lif içeren numune L-D35-SÇ55-A163
G10, 350 dozlu ve 15
kg/ m cam lif içeren numune L-D35-SÇ55-A16-G15, 350
dozlu ve 20 kg/ m3 cam lif içeren numune ise L-D35-SÇ55-A16-G20 șeklinde
isimlendirilmiștir. 24 saat sonunda kalptan çkarlan beton numuneler 28 gün
boyunca 20±2 oC kirece doygun suda kür edilmiștir. Kür süresini tamamlayan
numuneler üzerinde ASTM C 597 [7]’ ye göre ultrases geçiș hz deneyi
yapldktan sonra, TS EN 12390-3 [8]’ ye uygun șekilde basnç dayanm ve TS
EN 12390-6 [9]’ ya uygun olarak da yarmada çekme dayanm deneyleri
gerçekleștirilmiștir.

3. Bulgular ve Tartșma
3.1. Basnç Dayanm

2.2. Yöntem
Deneylerde kullanlan 150 mm’lik küp beton numuneler, TS 802 [6]’ de
belirtilen beton karșm esaslarna göre hazrlanmștr. Karșm hesabnda beton
dayanm snf C30 olarak alnmș, su-çimento oran tüm karșmlarda sabit
Numune No
R-D30-SÇ55-A16
L-D30-SÇ55-A16-G5
L-D30-SÇ55-A16-G10
L-D30-SÇ55-A16-G15
L-D30-SÇ55-A16-G20
R-D35-SÇ55-A16
L-D35-SÇ55-A16-G5
L-D35-SÇ55-A16-G10
L-D35-SÇ55-A16-G15
L-D35-SÇ55-A16-G20

Beton numunelere ait basnç dayanm değerleri Șekil 2’ de gösterilmiștir.
Șekilden görüldüğü gibi, 5 kg/m3 ve 10 kg/m3 cam lifi içeren 300 ve 350
çimento dozlu beton numunelerin basnç dayanmlarnda referans numunesine
göre bir artș meydana gelmiștir. 300 dozlu betonlarn

Çizelge 3. Deney için üretilen numunelere ait karșm oranlar (1m3 beton için)
Agrega (kg)
Çimento (kg) Su (kg)
Cam Lif (kg)
0-4
4-8
8-16
300
165
820,788
615,591
566,896
300
165
820,788
615,591
566,896
5
300
165
820,788
615,591
566,896
10
300
165
820,788
615,591
566,896
15
300
165
820,788
615,591
566,896
20
350
192,5
770,929
578,197
532,459
350
192,5
770,929
578,197
532,459
5
350
192,5
770,929
578,197
532,459
10
350
192,5
770,929
578,197
532,459
15
350
192,5
770,929
578,197
532,459
20

Süper
Akșkanlaștrc (kg)
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

olușan topaklanma sebebiyle homojenliğin bozulmas bu düșüșe sebep olan
etken olarak gösterilebilir.
350 dozlu betonlarn basnç dayanmlar incelendiğinde ise, 5 kg/m3 cam lif
içeren numunenin basnç dayanm değeri
referans numunesine göre %2,29
daha büyüktür. Ayn șekilde, 10 kg/m3 cam lif içeren beton numunenin basnç
dayanm kontrol numunesine göre  % 4,10 luk bir artș göstermiștir. Ancak,
350 dozlu numunelerde 15 ve 20 kg/m3 cam lif içeren numunelerin basnç
dayanm değerleri kontrol serisine göre düșük çkmștr. Kontrol numunesine
göre bu numunelerin basnç dayanmlarnda meydana gelen düșüșler srasyla
%0,39 ve %17,71’dir.
Yaplan basnç deneyleri sonucunda cam lif katksnn betonun basnç
dayanm üzerindeki olumlu katksnn fazla olmadğ ve özellikle yüksek cam
lif oranlarnda basnç dayanmn düșürdüğü görülmüștür. Benzer șekilde Kurt
[1] yaptğ çalșmada, beton karșmna hacimce %2, %4 ve %6 orannda ilave
ettiği cam liflerin, beton basnç dayanm üzerinde çok fazla etki
göstermediğini ayrca baz lif oranlarnda basnç dayanmnn düștüğünü
belirtmiștir.
Șekil 2’den görüleceği gibi, 300 dozlu beton numunelerin basnç dayanmlar
350 dozlu beton numunelerin basnç dayanmlarndan büyük çkmștr. Bu
durum, 300 dozlu beton numunelerin iri agrega miktarnn daha fazla
olmasndan kaynaklanmștr.
Șekil 2. Numunelerin basnç dayanm değișimleri
basnç dayanmlar incelendiğinde, 5 kg/m3 cam lif içeren numunenin basnç
dayanm değeri referans numunesine göre %2,29 orannda daha büyüktür.
Ayn șekilde, 10 kg/m3 cam lif içeren beton numunenin basnç dayanm
kontrol numunesine göre % 5,85 lik bir artș göstermiștir. Ancak, 15 kg/m3
cam lif içeren numunenin basnç dayanmndaki artș miktar düșüș gösterse
de, bu numunede de referans numunesine
göre %0,79’ luk küçük bir artș elde
edilmiștir. Lif oran 20 kg/m3 olan numunenin basnç dayanm kontrol
numunesine göre %15,26 orannda düșmüștür. Lif orannn yükselmesi ile
100

3.2. Yarmada-Çekme Dayanm
Beton numunelere ait yarmada-çekme dayanm
değerleri Șekil 3’ de
gösterilmiștir. Șekilden görüldüğü gibi, 5 kg/m3, 10 kg/m3 ve 15 kg/m3 cam lifi
içeren 300 ve 350 dozlu beton numunelerin yarmada-çekme dayanmlarnda
referans numunesine göre bir artș meydana gelmiștir. 300
dozlu betonlarn
yarmada çekme dayanmlar incelendiğinde, 5 kg/m3 cam lif içeren
numunenin yarmada-çekme dayanm değeri referans numunesine göre %8,77
orannda daha büyüktür. Ayn șekilde, 10 kg/m3 ve 15 kg/m3 cam lif içeren
beton numunelerin yarmada-çekme dayanmlar kontrol numunesine
göre
srasyla % 16,14 ve %21,75’ lik artș göstermiștir. Ancak, 20 kg/m3 cam lif

içeren numunede yarmada-çekme dayanmndaki artș miktar düșüș gösterse
de, bu numunede de referans numunesine göre %15,78’ lik bir artș elde
edilmiștir.

3. Sonuçlar

350 dozlu betonlarn yarmada-çekme dayanm değerleri incelendiğinde ise, 5
kg/m3, 10 kg/m3 ve 15 kg/m3 cam lif içeren numunelerin yarmada-çekme
dayanm değerleri referans numunesine göre srasyla 3 %8,97, %11,62 ve
%15,94 oranlarnda artș göstermiștir. Ancak, 20 kg/m cam lif içeren
numunede yarmada-çekme dayanmndaki artș miktar düșüș gösterse de, bu
numunede de referans numunesine göre %9,30’luk bir artș elde edilmiștir.

1.

Deney sonuçlarna göre cam lif katksnn betonun yarmada-çekme dayanm
üzerine olumlu etki sağladğ söylenebilir. Benzer șekilde Bahadr [10] yaptğ
çalșmada, cam lif orannn artmas ile beton numunelerin tokluk değerlerinin
arttğn belirtmiștir. Bir bașka çalșmada Avc ve diğerleri [11], beton
karșmna giren lif katks orannn artmas ile betonun eğilme dayanmnn
arttğn belirtmișlerdir.

Yaplan deney çalșmalar sonucunda așağdaki neticeler elde edilmiștir.

2.

3.

4.

Cam lif miktarndaki artșa bağl olarak taze betonun ișlenebilirliği
düșmüștür. Özellikle 15 kg/m3 lif oranndan sonra taze betonun
ișlenebilirliği önemli ölçüde azalmștr.
Cam lif katksnn betonun basnç
dayanm üzerindeki olumlu etkisinin
fazla olmadğ ve 15 kg/m3 den sonraki cam lifi katk oranlarnda
betonun basnç dayanmnda düșüș meydana geldiği belirlenmiștir.
59,84 MPa lk maksimum basnç dayanm, 300 dozlu ve 10 kg/m3 cam
lif içeren (L-D30-SÇ55-A16-G10) numunesinden elde edilmiștir.
Yaplan deneyler, cam lif katksnn betonun yarmada-çekme dayanm
üzerine olumlu etkisinin olduğunu göstermiștir. Beton numunelerin
yarmada-çekme dayanmlar, cam lifi oranndaki artșa bağl olarak %8
ile %15 arasnda artș göstermiștir. 3,49 MPa
lk maksimum yarmadaçekme dayanm, 350 dozlu ve 15 kg/m3 cam elyaf içeren (L-D35SÇ55-A16-G15) numunesinden elde edilmiștir.
Cam elyaf oranndaki artșa bağl olarak beton numunelerin ultrases
geçiș hzlarnda düșüș meydana gelmiștir.3 4,45 km/sn lik en düșük
ultrases geçiș hz, 350 dozlu ve 20 kg/m cam lif katkl
(L-D35SÇ55-A16-G20) numunesinde meydana gelmiștir.

Deney çalșmalar neticesinde elde etmiș olduğumuz veriler literatürdeki
bulgular ile uyum içerisindedir. Ancak, devam etmekte olan bu projenin deney
çalșmalar tamamlandktan sonra, elde edilecek olan verilerin tamam yapay
snr ağlar ile modellenerek literatüre bu yönüyle olumlu bir katk sağlamas
hedeflenmektedir.
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Özet

1. Giriș

Bu çalșmada, slak ve kuru olmak üzere iki ayr ortamda kür edilmiș farkl
su/bağlayc oranlarna sahip harçlarn, așnma dirençleri ile birlikte eğilme ve
basnç mukavemetleri üzerinde cüruf yer değișiminin etkileri araștrlmștr.
Gerçekleștirilen çalșma kapsamnda,
İskenderun Demir Çelik Fabrikas’ndan
elde edilen ve 4250 cm2/gr Blaine incelik değerine sahip olacak șekilde
öğütülmüș granüle yüksek frn cürufu kullanlmștr. CEM I 42.5 R Portland
çimentosunun kullanldğ karșmlarn kum/bağlayc oran 2.75 olup,
su/bağlayc oranlar ise srasyla 0.30, 0.40 ve 0.50 olarak seçilmiștir.
Cürufun çimento ile ağrlkça yer değișim oranlar ise her su/bağlayc oran
için %0, 20, 40, 60 ve 80 olarak belirlenmiștir. Öte yandan, düșük su/bağlayc
oranlarndaki harçlarda ișlenebilirliği kolaylaștrmak amacyla, yaplan yaylma
tablas deneylerine göre yaylmann %100±5 cm arasnda olmasn sağlayacak
șekilde değișen dozajlarda hiperakșkanlaștrc katk maddesi kullanlmștr.
Hazrlanan karșmlardan 40x40x160 mm boyutlarnda prizmatik harç
numuneleri üretilmiș ve elde edilen numunelerin bir ksm, %65±5 bağl neme
sahip, scaklğ 22±2ºC olan kür odasnda, bir ksm ise ayn scaklktaki su
içerisinde deney gününe kadar bekletilmiștir. Üretilen harç numunelerinin,
belirtilen kür koșullar altndaki 7, 28, 90 ve 180 günlük Los Angeles așnma
dirençleri ile birlikte eğilme ve basnç dayanmlar bulunmuștur. Çalșmadan
elde edilen sonuçlar, kür șartlarnn cüruf içeren numuneleri, șahit
numunelere göre daha fazla etkilediğini ve slak kür edilmiș harç
numunelerinin, kuru kür edilmiș harç numunelerine göre daha yüksek
dayanm ve așnma direnci sergilediklerini göstermiștir. Ayrca, așnma ve
dayanmlar arasnda kurulan ilișkiler neticesinde, Los Angeles așnma deney
aletinin, harçlarn așnma oranlarnn bulunmasnda kullanlabileceği
gözlenmiștir.

Beton yüzeylerin bozularak tahrip olmasnda erozyon, oyulma, çarpma ve
sürtünme gibi așndrc mekanizmalar önemli bir rol oynamakta ve bu tarz
ypranmalar genel olarak yol, hava alan pisti, döșeme, köprü ve baraj gibi dș
etkilere maruz kalan beton yaplarn yüzeylerinde ortaya çkmaktadr. Diğer
taraftan, betonda așnma direnci, basnç dayanm ile yakndan ilgili
olduğundan, basnç dayanmna doğrudan tesir eden su/çimento oran,
agrega-hamur ara yüzeyi, agrega ve bağlayc madde hamuru kalitesi gibi
faktörler de așnma direnci üzerinde oldukça etkili olmaktadr [1].

Anahtar kelimeler: Öğütülmüș granüle yüksek frn cürufu, basnç
mukavemeti, eğilme mukavemeti, așnma direnci, kür

Abstract
In this study, the effects of slag replacement on abrasion resistance, flexural
and compressive strengths of wet and dry cured mortars having different
water/binder ratios were investigated. In the research carried out, CEM I 42.5
R normal Portland cement was used. The slag was obtained from Iskenderun
Steel Plant (ISDEMIR) and ground to have a Blaine specific surface area about
4250 cm2/g. In the mortar mixes, sand/cement ratio was 2.75 and
water/binder ratios were 0.30, 0.40 and 0.50. In mortar mixtures, cement
was replaced with 0%, 20, 40, 60 and 80% slag by weight. According to flow
table tests performed, hyper plasticizer chemical admixture in different
proportions was used in mortar mixes to facilitate the workability. Prismatic
mortar samples with 40x40x160 mm dimensions were produced from the
mixtures and a half of samples were stored in a room having 65% RH and
22±2ºC while the other half of samples were stored in water bath which had
same temperature until test days. After 7, 28, 90 and 180 days of curing, the
compressive strengths, flexural strengths and Los Angeles abrasion
resistances of the samples were measured. The results obtained from this
research showed that curing conditions on the mortars containing slag had
an important effect. Furthermore the abrasion resistances and strengths of
dry cured mortar samples were less than those of wet cured mortar
samples. The relations between strength and abrasion resistance results
showed that Los Angeles abrasion machine could be used for wear tests of
mortar samples.
Keywords: Ground granulated blast furnace slag, compressive strength,
flexural strength, abrasion resistance, curing
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Bilindiği üzere yapay ya da doğal puzolanlar, dahil edildikleri çimento ve
beton sistemlerinde hidratasyon sonucunda ortaya çkan Ca(OH)2 ile
reaksiyona girerek bağlayc özelliğe sahip ilave bileșenler meydana
getirmekte ve betonu, hiç puzolan içermeyen normal Portland çimentolu bir
betona kyasla, ypratc dș etkilere karș daha dayankl klmaktadrlar. Beton
içerisinde mineral katk malzemesi olarak kullanlan yapay puzolanlardan
birisi de, demir-çelik fabrikalarnda pik demirin üretimi srasnda meydana
gelen endüstriyel atk konumundaki granüle yüksek frn cüruflardr. Yüksek
frndan eriyik bir durumda, atk malzeme olarak dșar alnan cüruf yaklașk
1500ºC scaklkta olduğundan, cürufun herhangi bir amaçla kullanm, ancak
soğutulmasndan sonra mümkün olmaktadr. Yüksek oranda silis ve alümin
içeren ve amorf yapya sahip olan yüksek frn cüruflar, uygulanan soğutma
tekniğine göre değișik yapsal karakteristikler göstermektedirler. Genellikle
bol miktarda suda, çok hzl soğutulma ișlemine tabi tutulan cüruflar, kum
taneleri gibi (en büyük boyutu yaklașk 4 mm) parçacklar olușturduklarndan,
“granüle yüksek frn cürufu” olarak anlmaktadr. Eriyik cürufun çok hzl
soğutulmas ișlemi, cürufa hem granüle hem de amorf (cams) yap
kazandrmaktadr [2]. Yüksek frn cüruflar, öğütülerek çok ince taneli duruma
getirildiklerinde puzolanik özellik gösterdiğinden, beton içerisine öğütülmüș
formda granüle yüksek frn cürufu katlmas, taze veya sertleșmiș betonun
özelliklerini iyileștirmekte, betonu hiç cüruf içermeyen normal bir betona
kyasla agresif çevre koșullarna karș daha dayankl klmaktadr. Bugüne
kadarki yaplan çalșmalar, cüruf katksnn, korozyon dayankllğ, durabilite,
geçirgenlik, ișlenebilirlik ve mukavemet gibi beton karakteristiklerini
geliștirdiğini göstermektedir [3]. Bununla birlikte, cürufun hidratasyon hz,
Portland çimentosununkine oranla daha yavaș seyrettiğinden, cürufun beton
içerisine girmesi, dayanm gelișimini geciktirmektedir. Bu geciktirme derecesi,
cürufun ve Portland çimentosunun kimyasal kompozisyonlarna, cürufun
katlma yüzdesine, ortamn nem ve scaklğna bağl olmaktadr. Bu yüzden
cüruf içeren betonlarn, normal Portland çimentolu betonlara göre, daha uzun
süreli küre tabi tutulmas gerekmekte, aksi takdirde, geçirgenliği yüksek ve
dayanm daha düșük bir beton elde edilmektedir [4]. Nitekim yürütülen
çalșmalarda, cüruf katkl betonlarn erken yaș mukavemetinin, normal
Portland çimentolu betona kyasla daha düșük değerler aldğ, buna karșlk
son dönem mukavemetlerinin ise, iyi kür edilmek șartyla, normal Portland
çimentolu betonun mukavemetine eșit ya da daha fazla olduğu
bildirilmektedir [5-7].
Cüruf katkl betonlarn çeșitli özellikleri çok sayda araștrmaya konu
olmasna rağmen, așnmaya karș dayanmlar üzerinde nispeten daha az
çalșma yer almaktadr. Yüksek frn cürufu içeren betonlarn așnma direnci
ve mekanik özellikleri üzerine yürütülen çalșmalarda elde edilen sonuçlar,
mukavemet gelișimleri göz önüne alndğnda, granüle yüksek frn cüruflarnn
beton içerisinde ksmen çimento yerine kullanlabileceği, buna karșlk, cüruflu
betonlarn așnmaya karș dirençlerinin kontrol betonlarnkine oranla daha
düșük olduğu rapor edilmiș [8], uygun ve yeterli kür uygulanmas șartyla,
betonda yüksek frn cürufu kullanlmasnn așnma direncinin arttrlmasnda
bir miktar avantaj sağlayabileceği, ancak yeterli kürün yaplamadğ
durumlarda, așnma direncinde önemli azalmalarn meydana gelebileceği
belirtilmiștir [9].

Öğütülmüș granüle yüksek frn cüruflarnn așnma direncine olan etkilerinin
araștrldğ yeterli sayda çalșmann mevcut olmamas nedeniyle, literatüre
katk sağlamak amacyla yürütülen bu çalșmada, slak ve kuru olmak üzere
iki ayr ortamda kür edilmiș farkl su/bağlayc oranlarna sahip harçlarn,
așnma dirençleri ile eğilme ve basnç mukavemetleri üzerinde cüruf yer
değișiminin etkileri araștrlmștr. Bildiride, çalșmadan elde edilen sonuçlar,
çizelgeler ve șekiller yardmyla sunulmuș, gerekli açklamalar yaplarak
tartșlmștr.

2. Deneysel Çalșma
2.1. Kullanlan Malzemeler
Deneysel çalșmada, 3250 cm2/gr özgül yüzey alanna sahip CEM I 42.5 R
normal Portland çimentosu ile İskenderun Demir Çelik Fabrikas’nn atğ olan
ve OYSA İskenderun Çimento Fabrikas’nda 4250 cm2/gr incelik değerine
kadar öğütülmüș granüle yüksek frn cürufu (YFC) kullanlmștr. Kullanlan
cürufun, ASTM C 989 [10] Standard’na göre, 28 günlük aktivite indeksi %85’tir.
Kullanlan bağlayc malzemelerin kimyasal kompozisyonlar Çizelge 1’de
verilmektedir. Harç numunelerin hazrlanmasnda maksimum tane çap 4 mm
olan ykanmș ve kurutulmuș temiz kum ile karșm suyu olarak içilebilir șehir
șebeke suyu kullanlmștr.
Çizelge 1. Çimento ve yüksek frn cürufu için kimyasal analiz sonuçlar (%).
Oksit
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
SO3
K2O
Na2O
K.K.

CEM I 42.5 R
19.71
5.20
3.73
62.91
2.54
2.72
0.90
0.25
0.96

YFC
36.70
14.21
0.98
32.61
10.12
0.99
0.76
0.42
-

2.2. Karșm Oranlar
Hazrlanan harç karșmlarnn kum/bağlayc oran 2.75 olup, su/bağlayc
oranlar ise srasyla 0.30, 0.40 ve 0.50’dir. Yüksek frn cürufunun, ağrlkça
çimento ile yer değișim oranlar da, her bir su/bağlayc oran için %0, 20, 40,
60 ve 80 olarak seçilmiștir. Düșük su/bağlayc oranlarndaki harçlarda
ișlenebilirliği kolaylaștrmak amacyla, TS EN 1015-3 [11]’e uygun olarak yaplan
yaylma tablas deneylerine göre yaylmann 20±1 cm arasnda olmasn
sağlayacak șekilde değișen dozajlarda hiperakșkanlaștrc katk maddesi
kullanlmștr. Seçilen cüruf yer değișim yüzdeleri ve kullanlan su/bağlayc
oranlar dikkate alndğnda, sarf edilen akșkann % miktarlar ve cm olarak
harç karșmlarna ait yaylma değerleri Çizelge 2’de verilmiștir.
Çizelge 2. Harçlarn yaylma değerleri (cm) ve kullanlan akșkanlaștrc
miktarlar (%).
İkame
Oran
%0
%20
%40
%60
%80

Su/bağlayc oranlar
0.30
0.40
0.50
20 (%6)
19 (%0.3) 20 (%0)
19 (%3.5)
20 (%0.1)
21 (%0)
20 (%1)
20 (%0.1) 22 (%0)
20 (%0.7)
19 (%0.1)
21 (%0)
19 (%0.3) 20 (%0.13) 20 (%0)

Çizelgeden de görüldüğü üzere, artan su/bağlayc oran, karșma giren su
miktarna bağl olarak, kullanlan akșkan miktarlarn azaltmaktadr. En çok
akșkan, 0.30 su/bağlayc oranndaki șahit grupta kullanlmș olup 0.50
su/bağlayc oranndaki harçlarda ise hiç akșkan kullanlmamștr.
Karșmlarda kullanlan su miktarnn her bir su/bağlayc orannda sabit
kalmas ve cüruf ikame orannn değișmesinden dolay yaylma miktarlarnn
sabit bir değer etrafnda toplanmas ancak kullanlan akșkan miktarlarnda
değișim yapmakla mümkün olmuștur. Çizelgeden görüldüğü gibi, sabit bir
su/bağlayc orannda artan cüruf ikame oran, kullanlacak akșkan
dozajlarnda da bir düșüș meydana getirmektedir. 0.30 gibi düșük
su/bağlayc oranndaki harçlarda %80’e kadar artan cüruf ilavesi, yaylmay
olumlu yönde etkilerken, 0.40 su/bağlayc orannda %80 cüruf ilavesi sabit
bir yaylma değeri için akșkan ihtiyacn önemsiz miktarda arttrmștr. Öte

yandan hiç akșkan katksnn kullanlmadğ 0.50 su/bağlayc oranndaki
harçlarda yaplan %20 ve %40 cüruf ilaveleri, yaylma miktarna artș yönünde
olumlu bir katk sağlarken, %60 ve %80 cüruf ilaveleri ile bu olumlu etki
giderek azalma eğilimi göstermiștir. Görüldüğü üzere, artan cüruf katks
özellikle düșük su/bağlayc oranndaki harçlarda ișlenebilirliği arttrmakta ve
ihtiyaç duyulan katk dozajnda bir miktar azalma sağlamaktadr. Cürufun
ișlenebilirliğe olan etkisi literatürde de belirtilmiș olup, granüle yüksek frn
cüruflarnn klinkere göre daha az yüzey pürüzlülüğüne ve daha düșük özgül
ağrlğa sahip olmasnn, hacimce daha fazla çimento hamuru elde edilmesine
olanak sağladğ ve böylelikle karșma ilave edilen cürufun ișlenebilirliği
arttrdğ ifade edilmiștir [12].
Deneysel çalșma için hazrlanan karșmlardan 40x40x160 mm boyutlarnda
prizmatik harç numuneleri üretilmiștir. Numunelerin bir ksm %65 bağl neme
sahip ve scaklğ 22±2ºC olan kür odasnda, bir ksm ise ayn scaklktaki su
içerisinde kür edilmiș ve 7, 28, 90 ve 180 gün sonunda küre son verilerek
numunelerin, așnma dirençleri ile birlikte TS EN 1015-11 [13] doğrultusunda
eğilme ve basnç mukavemetleri bulunmuștur. Üretilen prizmatik harç
numuneler için yaplmș olan mukavemet ölçümlerinde, tek noktadan
yükleme deneyi altnda harç numunenin krldğ gerilme değeri, eğilme
mukavemeti olarak kabul edilmiș, eğilme deneyinden çkan krlmș
numunelerin 4x4 cm bașlk altndaki krlma değeri ise basnç mukavemeti
olarak değerlendirilmiștir. Eğilme deneyi için 3 adet kiriș numune kullanlmș
olup, basnç deneyinde ise eğilme deneyinde krlan 4 adet yarm parça teste
tabi tutulmuștur. Diğer taraftan, harç numunelerin çarpma etkisi ile așnma
dirençlerinin belirlenmesinde, genelde agregalar için kullanlan TS EN 1097-2
[14]’deki Los Angeles așndrma yönteminden yararlanlmș ve eğilme deneyi
sonucunda krlmș 2 adet yarm parçadan her birinin 500 tur sonundaki
așnma kayb miktar, ortalamas alnmak suretiyle așnma direnci olarak
değerlendirilmiștir.

3. Bulgular ve Tartșma
3.1. Harç Numunelerin Basnç Dayanmlar
Yürütülen çalșma kapsamnda, harç numunelerden elde edilen basnç
dayanmlar, Çizelge 3’te verilmiștir. Bilindiği gibi, çimento ve su arasndaki
kimyasal reaksiyonlarn sağlkl bir șekilde devam edebilmesi, kapiler
boșluklardaki suyun buharlașma ya da scaklk gibi nedenlerle kaybolmamas
ile mümkündür. Çizelge 3’ten, slak kür edilen numunelerin kuru kür edilen
numunelere göre daha fazla dayanm gelișimi gösterdiği görülmektedir. Bu
durumun, kuru küre maruz braklan harçlarn kapiler boșluklarndaki suyu
kaybetmeleri sonucu tam hidrate olamamalaryla ilișkili olduğu
düșünülmektedir. Diğer taraftan, devam eden hidratasyon olaylar
neticesinde, bağlayc madde hamurunun yapsndaki hidrate elemanlarn
miktar da artmakta ve harç numuneler zaman içerisinde mukavemet
kazanmaya devam etmektedir. Ayn zamanda, harçlarn basnç mukavemeti
artan su/bağlayc oranndan olumsuz etkilenmekte ve dayanmlarda düșüșler
meydana gelmektedir.
Çizelgeden, her iki kür durumu için 0.30 su/bağlayc oranna sahip %20 ve
%40 cüruf katkl harçlarn 7. gün için șahitlerinden daha yüksek dayanm
geliștirdiği, 28. gün ve daha sonrasnda ise %60 cüruf katk karșmlarn da iyi
bir performans göstererek șahitlerine göre daha yüksek dayanmlara ulaștğ
görülmektedir. Ayrca, 0.30 gibi düșük su/bağlayc oranna sahip, slak kür
edilmiș ve oldukça yüksek ikame oranna sahip %80 cüruf katkl karșmlarn
da, 90 ve daha sonraki günler için șahitlerine yakn dayanmlar geliștirdiği
gözlenmektedir. Çizelgeden de anlașldğ üzere, 0.40 ve 0.50 su/bağlayc
oranlar için kuru kür edilmiș cüruf katkl harçlarn dayanmlar, 0.30
su/bağlayc oranndakilerden farkl olarak, bütün yașlar için șahitlerinden
daha düșük olmuș ve kuru kür ortam, cüruf içeren harçlar normal Portland
çimentosuyla üretilen șahitlerine göre daha fazla etkilemiștir. Islak kür edilmiș
0.40 su/bağlayc oranna sahip cüruf katkl harçlar, 28. günde șahitlerine
eșdeğer veya daha yüksek dayanm geliștirirken, 0.50 su/bağlayc oranna
sahip cüruf katkl harçlar ise 28. günde șahitlerine yaklașmș ancak 90. gün
gibi daha uzun bir sürede șahitlerinden daha yüksek dayanm
geliștirebilmișlerdir. Görüldüğü gibi, su/bağlayc oran yüksek olan cüruflu
karșmlarn ilk zamanlardaki mukavemet gelișimleri yavaș olmakta, normal
bakm koșullarnda cürufun basnç dayanmna olumlu etkisi, düșük
su/bağlayc oranndaki cüruflu karșmlara göre, ancak ilerleyen yașlarda
ortaya çkabilmektedir.

Çizelge 3. Harç numunelerin basnç mukavemetleri (MPa).

103

7.Gün

28.Gün

90.Gün

180.Gün

Islak

Kuru

Islak

Kuru

Islak

Kuru

H0.30-00

71.8

H0.30-20

78.3

54.4

81.6

62.5

84.4

67.4

97.8

66.1

58.3

86.9

69.8

96.5

72.1

102.1

73.7

H0.30-40

77.8

60.0

97.8

H0.30-60

68.1

53.4

100.8

71.4

113.3

75.0

121.0

76.8

64.9

120.2

68.3

122.8

76.6

H0.30-80

50.5

38.1

64.5

50.3

79.7

H0.40-00

60.4

51.5

69.3

53.2

77.1

51.8

89.1

55.0

55.0

74.9

58.9

H0.40-20

54.1

38.4

72.7

44.5

78.6

45.2

78.4

47.5

H0.40-40

45.3

31.6

66.8

36.2

77.9

37.6

84.5

42.8

Kuru

H0.40-60

35.2

24.5

60.4

29.0

68.9

30.8

76.9

33.4

H0.40-80

29.4

18.7

41.3

20.3

49.2

20.6

50.5

23.8

H0.50-00

46.6

36.4

62.1

40.8

67.0

40.4

67.6

41.9

H0.50-20

37.1

28.7

53.8

31.1

70.8

33.6

71.2

35.5

H0.50-40

27.8

21.7

53.0

29.9

65.3

28.4

68.8

30.2

H0.50-60

19.6

15.6

39.4

20.6

53.9

22.0

39.4

24.8

H0.50-80

15.6

10.3

27.2

12.6

30.1

13.8

31.5

10.9

zaman dilimlerinde elde edilen așnma değerleri, slak ve kuru kür için Çizelge
5’te verilmiștir.

3.2. Harç Numunelerin Eğilme Dayanmlar
Su/bağlayc oranlar 0.30, 0.40 ve 0.50 olan cüruf katkl harç numunelerinin
7, 28, 90 ve 180 günlük zaman dilimlerinde elde edilen eğilme dayanmlar,
slak ve kuru kür için Çizelge 4’te verilmiștir. Çizelgeden, geçen zamanla
birlikte cüruf içeren ya da içermeyen bütün harçlarn eğilmede çekme
dayanmlarnda bir artș olduğu, her bir yaș ve ikame oran için kuru kür
edilen numunelerin slak kür edilen numunelere göre daha düșük eğilme
dayanmlar sergiledikleri görülmektedir. Ayrca, artan su/bağlayc oranyla
birlikte eğilme dayanmlarnda da azalmalar meydana gelmektedir.
Çizelge dikkatlice incelendiğinde, her iki kür durumu için, 0.30 su/bağlayc
oranndaki %20 ve %40 cüruf katkl harçlarn tüm zaman dilimlerindeki
eğilme dayanmlarnn, șahit numuneye göre, daha yüksek olduğu
görülmektedir. Buna karșlk su/bağlayc oran 0.40 ve 0.50 olan kuru kür
edilmiș cüruf katkl harçlar, kür șartlarndan olumsuz etkilenerek șahitlerine
kyasla daha düșük eğilme dayanmlar sergilemișlerdir. Islak kür edilmiș 0.40
ve 0.50 su/bağlayc oranna sahip %20 ve %40 cüruflu harçlar ise sahip
olduklar yüksek su/bağlayc oran nedeniyle ancak 180. gün sonunda
șahitlerinden yüksek eğilme dayanm geliștirebilmișlerdir.
3.3. Harç Numunelerin Așnma Dirençleri
Araștrma kapsamndaki harç numunelerinin çarpma yolu ile așnma
oranlarnn bulunmasnda, Los Angeles Cihaz kullanlmș ve numunelerin,
bilye kullanlmadan 500 tur sonundaki bulunan ağrlk kayplar, yüzde ağrlk
cinsinden hesaplanarak, așnma direnci olarak değerlendirilmiștir. Buna göre,
su/bağlayc oranlar 0.30, 0.40 ve 0.50 olan ve %20, 40, 60 ve 80
oranlarnda cüruf katks içeren harç numunelerinin 7, 28, 90 ve 180 günlük

Çizelgeden, bağlayc madde hamurunun, gittikçe daha yoğun bir yap
kazanmasnn bir sonucu olarak, harçlarn așnma oranlarnda da zamana bağl
bir azalmann meydana geldiği görülmektedir. Diğer taraftan, kuru kür edilen
harçlarn așnma oranlarnn, slak kür edilenlere kyasla daha fazla olduğu ve
bu harçlarn, kuru kür șartlarndan daha çok etkilendikleri anlașlmaktadr.
Ayrca, her iki kür durumu için harç numunelerin așnma oranlarna
bakldğnda, yükselen su/bağlayc oran ile beraber bir artșn meydana
geldiği görülmektedir.
Islak kür edilen harç numunelerin așnma oranlarna bakldğnda, 7. günden
itibaren 0.30 su/bağlayc oranndaki %20 ve %40 cüruf katkl harçlarn,
șahitlerine kyasla daha yüksek așnma direnci gösterdiği, 0.40 su/bağlayc
oranna sahip %20 cüruf katkl harçlarn da genel olarak tatminkâr sonuçlar
verdiği gözlenmektedir. Ancak, su/bağlayc oran 0.50 olan cüruf katkl harç
karșmlarna ait așnma miktarlarnn ise, șahitlerine göre tüm zaman dilimleri
için daha fazla olduğu görülmektedir.
Kuru küre maruz braklan harçlarn așnma oranlar incelendiğinde, 0.30 gibi
düșük su/bağlayc oranndaki %20, %40 ve %60 cüruf katkl harçlarn
özellikle 28. günden sonra șahitlerine göre daha düșük așnma oranlar
gösterdikleri, buna karșlk 0.40 ve 0.50 su/bağlayc oranna sahip cüruf
katkl harçlarn ise kuru kür șartlarndan olumsuz etkilenerek bütün zaman
dilimleri için șahitlerine kyasla daha büyük așnma miktarlar sergiledikleri
görülmektedir.

Çizelge 4. Harç numunelerin eğilme mukavemetleri (MPa).
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Islak

7.Gün

28.Gün

Islak

Kuru

H0.30-00

6.2

H0.30-20

7.5

H0.30-40
H0.30-60

90.Gün

Islak

Kuru

6.1

7.3

7.1

7.9

6.4

6.2

8.6

5.5

5.1

7.4

180.Gün

Islak

Kuru

Islak

Kuru

7.2

8.1

8.0

9.1

7.3

7.8

8.5

8.5

9.3

7.5

8.1

9.2

9.0

9.3

9.1

7.1

8.5

6.4

9.7

6.6

H0.30-80

5.2

4.9

6.5

5.7

7.2

6.7

7.6

7.5

H0.40-00

5.6

5.3

7.0

5.7

7.5

6.3

8.3

7.2

H0.40-20

5.5

4.9

5.9

5.6

6.7

5.4

8.4

5.6

H0.40-40

5.2

4.0

5.5

5.4

6.7

4.3

7.5

4.6

H0.40-60

4.3

3.2

4.5

3.6

6.1

4.1

6.8

4.5

H0.40-80

3.5

2.5

4.3

2.8

5.4

3.2

6.3

4.2

H0.50-00

5.4

5.1

5.5

4.8

5.5

5.5

6.2

6.0

H0.50-20

5.3

4.0

5.4

4.4

5.6

5.3

6.7

5.9

H0.50-40

3.9

3.3

4.3

3.7

5.4

3.7

6.4

4.2

H0.50-60

3.2

2.4

3.7

2.9

5.3

3.5

5.9

3.6

H0.50-80

2.6

1.9

4.0

2.7

4.1

2.7

5.0

2.4

Çizelge 5. Harç numunelerin çarpma yolu ile așnma oranlar (%).
7.Gün
H0.30-00

28.Gün

90.Gün

180.Gün

Islak

Kuru

Islak

Kuru

Islak

Kuru

Islak

Kuru

9.6

11.7

8.3

10.7

8.3

10.8

8.4

9.4

H0.30-20

9.5

10.4

7.9

9.8

7.6

9.5

7.3

8.7

H0.30-40

10.4

13.8

7.4

8.2

6.9

7.6

6.5

8.3

H0.30-60

10.6

14.6

9.1

8.5

8.2

8.5

8.1

7.9

H0.30-80

14.3

16.4

12.8

13.5

11.4

13.1

11.2

12.1

H0.40-00

10.0

13.0

9.8

11.4

9.6

10.5

8.8

9.6

H0.40-20

10.1

16.0

9.6

14.4

8.5

11.9

8.4

9.3

H0.40-40

11.7

22.4

11.7

19.0

11.1

15.5

11.0

12.6

H0.40-60

18.8

27.4

15.0

25.4

13.2

17.8

12.1

17.4

H0.40-80

22.6

43.6

21.5

37.8

18.1

36.8

18.9

35.6
10.9

H0.50-00

11.3

17.0

11.2

15.7

10.1

12.3

9.8

H0.50-20

17.1

21.0

12.2

18.7

11.1

14.5

10.6

12.6

H0.50-40

18.3

23.1

14.6

22.3

13.5

15.2

13.2

14.2

H0.50-60

20.1

33.7

16.1

31.5

15.4

30.0

14.9

23.4

H0.50-80

45.0

69.1

30.0

63.9

28.2

63.1

26.0

56.4

3.4. Așnma Direnci ile Basnç Dayanm Arasndaki İlișki

3.5. Așnma Direnci ile Eğilme Dayanm Arasndaki İlișki

Basnç dayanm, așnma dayankllğn etkileyen en önemli faktör olup, daha
az kapiler boșluğa sahip olmalar nedeniyle, dayanm yüksek olan betonlarn
așnma dayankllğ da yüksek olmaktadr. Her iki kür durumu için, harç
numunelerden elde edilen așnma oran-basnç dayanm ilișkisinin verildiği
Șekil 1, basnç dayanm ile așnma oran arasnda kuvvetli bir ilișkinin
olduğunu göstermektedir. Yürütülen bu çalșmada ortaya çkan ve doğrusal
olmayan bu ilișki için elde edilen regresyon katsays 0.87’dir. Șekilden de
görüldüğü üzere, basnç dayanmnn yükselmesi, ağrlk kaybnn azalmasna
ve dolaysyla, așnma direncinde de bir artșn meydana gelmesine yol
açmștr.

Literatürde harç numunelerinin așnma direnci ile eğilme dayanmlar
arasndaki ilișkiyi gösteren çalșmalara fazla rastlanlmamș olsa da, yaplan
bir araștrmada [15], uçucu kül katkl harç numunelerinin așnma direnci ile
eğilme mukavemeti arasnda kuvvetli bir ilișki olduğu belirtilmiștir. Yürütülen
bu çalșma kapsamnda, her iki kür durumu için, harç numunelerden elde
edilen așnma oran-eğilme dayanm ilișkisi, Șekil 2’de verilmiștir. Ortaya
çkan ve regresyon katsays 0.83 olan bu eğrisel ilișki, basnç
dayanmndakine benzer bir șekilde, eğilme dayanm ile așnma direnci
arasnda da güçlü bir ilișkinin varlğna ișaret etmekte, artan eğilme dayanm
ile birlikte numunelerin așnma oranlarnda da bir azalma meydana
gelmektedir.
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4. Sonuçlar
Yürütülen bu deneysel çalșmann neticesinde elde edilen bulgular, artan
cüruf katksnn özellikle düșük su/bağlayc oranndaki harçlarda ișlenebilirliği
arttrarak ihtiyaç duyulan katk dozajnda bir miktar azaltma sağladğn
göstermiștir. Bu durumun muhtemel nedeninin, granüle yüksek frn
cüruflarnn klinkere kyasla daha az yüzey pürüzlülüğüne ve daha düșük
özgül ağrlğa sahip olmas ve dolaysyla da, ilave edilen cürufun hacimce
daha fazla çimento hamuru elde edilmesine imkân sağlayarak ișlenebilirliği
olumlu yönde etkilemesinden kaynaklandğ düșünülmektedir. Diğer taraftan,
kür șartlarnn cüruf içeren numuneleri, șahit numunelere göre daha fazla
etkilediği ve slak kür edilmiș harç numunelerinin, kuru kür edilmiș harç
numunelerine göre daha yüksek dayanm ve așnma direnci sergiledikleri
gözlenmiștir. Ayrca, karșm içerisinde yer alan yüksek frn cürufu miktarnn
artmasyla birlikte kuru kür șartlarnn etkisi daha da belirgin olmakta, bunun
yan sra kuru kür șartlar, yüksek oranda su/bağlayc miktarna sahip
harçlarn dayanm ve așnma değerlerinde slak küre oranla daha fazla
düșüșler meydana getirmektedir. Buna göre ulașlan tüm bu sonuçlar, karșm
içerisinde, Portland çimentosu yerine ksmen öğütülmüș formda granüle
yüksek frn cürufu kullanlmasnn, uygun ve yeterli kür uygulanmas șartyla,
dayanm ve așnma direncinde avantaj sağladğn göstermektedir. Bu
nedenle, etkili bir kür uygulanmas șartyla, uygun kimyasal katk dozaj ile
birlikte 0.30 gibi düșük su/bağlayc oranlarnda yaplacak %40 yüksek frn
cürufu ikamesinin dayanm ve așnma direnci sonuçlar göz önüne alndğnda
tatminkâr sonuçlar verebileceği, bunun yan sra, Los Angeles așnma deney
aletinin, așnma ve dayanmlar arasnda kurulan ilișkilere bağl olarak, haçlarn
așnma oranlarnn bulunmasnda kullanlabileceği düșünülmektedir.
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Özet
Günümüzde artan konut ihtiyacn karșlamak amacyla farkl sosyo-ekonomik
düzeye sahip kullanclara hitap eden konutlarn üretimi hzla devam etmektedir.
Bu araștrmada, ayn mimari özelliklere sahip konutlarn oturma odas, ebeveyn
yatak odas, mutfak ve antrelerinin yapm yllarna göre zemin kaplama
malzemelerinin değișimi belirlenmeye çalșlmștr. Bu amaçla hazrlanan bir
anket, Elazğ’da yoğun yaplașmann olduğu baz mahallelere uygulanmștr.
Sonuç olarak, konut yapm yl ile zemin kaplama malzemeleri arasnda “ki kare”
analiz testine göre anlaml bir ilișki bulunmuștur. Zemin kaplama malzemeleri,
daha yașanabilir ve sürdürülebilir mekânlar olușturulmas amacyla konfor
șartlar ve teknolojiye paralel olarak gelișmiș ve değișmiștir.

Anahtar Kelimeler: Konut, Kaplama malzemesi, Mekân kalitesi
Abstract
Today, production of housing that appeal to users from different socioeconomic levels is continuing in order to meet the growing need for housing. In
this study, it is tried determine the variation of flooring materials of living
rooms, parents' bedroom, kitchen and entrance of residences which are having
the same architectural features accordance with their construction years. A
questionnaire which is prepared for this purpose was applied on some
neighborhoods which are located in dense constructed neighborhoods of Elazğ.
As a result, a meaningful relationship between the construction year and
flooring materials has been found according to ‘chi square’ analysis test.
Flooring materials has been developed and varied in order to create more
livable and sustainable spaces in parallel with comfort conditions and
technology.

Keywords: Housing, flooring materials, space quality
1.Giriș
Konut insanlarn barnma ihtiyaçlarn karșlayan onlar dș etkilerden koruyan ve
güvenlik içerisinde yașamlarnn sürdürülmesini sağlayan en önemli yap
türüdür. Konut, ilk çağlardan bu yana, toplumun gelișim süreci içinde hzla
değișerek çevre koșullarna da bağl olarak, çadr düzeninden bugünkü modern
konutlara dönüșmüștür [1]. ABD bağmsz nüfus enstitüsünün verilerine göre
dünya üzerinde 6.2 milyar așkn insann yașadğ düșünülürse [2], insanlarn
yașamn sürdürdükleri mekânlarn ne kadar önemli olduğu açkça görülebilir. Bu
noktadan hareketle hzl kentleșme ve nüfus artș sonucu ortaya çkan çevre
sorunlarnn büyük bir ksm yap sektörü kaynakldr. Dünya genelinde,

Tüketilen enerjinin %50’si,

Suyun %42’si,

Küresel snmaya neden olan sera gazlarnn %50’si,

İçme sularndaki kirlenmenin %40’, hava kirliliğinin %24’ü, yaplarla
ilișkili faaliyetlerden kaynaklanmaktadr [3].
Bu nedenle çevreci bir kalknma politikas olarak ortaya çkan “sürdürülebilirlik”
kavramnn uygulanmasnda yap sektörü büyük önem tașmaktadr.
Sürdürülebilirlik kavram, Birleșmiș Milletler tarafndan kurulan Brundtland
Komisyonu’na göre, “ekonomik çevresel ve toplumsal gereksinmelerin, gelecek
kușaklarn yașam koșullarna zarar vermeden karșlanmas” olarak
tanmlanmaktadr [4]. Mimarlkta bu akm, sosyal ilișkileri, uluslar aras etkileșimi
ve kaynaklarn tüketilmesini de kapsamakta, değișen bir estetik anlayșn
olușmasna neden olmaktr [5]. Bu kavram; nüfus ve çevre arasndaki ilișkilerin
düzen bozucu sonuçlarndan doğmuștur. Așr tüketim ve büyüme, çevre ve
beșeri gereksinmeler arasnda bir dengenin kurulmasn zorunlu klmștr. Artk
sürdürülebilirliğe yașanabilirlik kavram da eklenmiștir. Buna göre
sürdürülebilirlik kavramnn iki hedefi vardr:

Bugünün gereksinimlerini sağlamak,

Çevreden yararlanmay geleceğin gereksinimlerini sağlamay garanti
edecek biçimde snrlamaktr [6].
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Sürdürülebilir yapay çevreler insanoğlu tarafndan olușturulmuș, geniș
kapsamyla șehir, daha dar anlamlarda șehri olușturan mekanlar ki bunlar;
parklar ve yaplardr. Bir yapnn sürdürülebilir olabilmesi için; inșaat srasnda
kullanlan malzemelerin minimuma indirilmesi, inșaat malzemelerinin çevresi ile
uyumlu, yerel, tekrar kullanlabilen, dönüștürülebilen malzemelerden seçilmiș
olmas gerekir. Ayrca yaplar, öncelikle insanlarn ihtiyaçlarna cevap verebilmeli
ve kullanclarn sağlğna, rahatlğna, verimine hitap etmelidir. Amaç ișlevsel
olarak da huzur ve konfor yaratmak olmaldr.
Konutlar, çağdaș yașamn bir sonucu olarak, servis, yașama ve uyku
bölümlerine ayrlmștr. Her bölüm çeșitli mahalleri, her mahalde eylem ve
eylem alanlarn gerektirmiștir. Eylemlere göre olușturulan mekânlar; özel, yar
özel ve dșa açk olarak planlanmș ve konutun iç bünyesinde değișikliklere
neden olmuștur [7]. Bu çerçevede uygulama çalșmamz olușturan mahallerin
ve zemin kaplama malzemelerinin ksaca açklanmasnda yarar vardr.
Oturma odas (salon), insanlarn aktif yașamlarn kapsayan hareket ihtiyaçlarn
karșlamak amacyla kullandğ ve genellikle konutun en büyük alann
olușturan çok amaçl
mahaldir. Canl bir görünüm veren ahșap zemin kaplama bu oda için idealdir.
Mutfak, günlük yașam trafiğinin yoğun olduğu ve sadece yemek yeme
ihtiyaçlarn karșlayan bir mahal değil, ayn zamanda yașam ile iç içe olan ve
diğer mekânlarla bütünleșmiș bir mahaldir. Mutfak alannda tüm zemin seramik
fayans kullanmak en uygun seçimdir. Rahatlkla silinip temizlenebilmesi
yönünden de avantaj sağlayan seramik zemin uzun ömürlüdür.
Ebeveyn yatak odas, bu tip odalar konut içinde en büyük boyutlu olan yatak
odas olarak düzenlenir. Ebeveyn yatak odasnn zemini çok ypranmayan bir
bölge de olsa da, sert ahșap zemin kaplama bu oda için idealdir.
Antre, konutun gerek sirkülasyon ve gerekse kiși üzerine ilk tesiri yapacağndan
antreye çok itina gösterilmelidir. Yașam trafiğinin yoğun olmas, sürekli bir
akmla kir ve nemin birikmesi sebebiyle bu bölgelerde sağlam zemin kaplama
tercih edilmelidir.
Sürdürülebilirlik çerçevesinde yapda kullanlmas uygun malzeme; üretimi,
ișlenmesi ve kullanmnda gereğinden fazla enerji tüketmeyen, gerek enerji
kullanm gerekse içinde barndrabileceği zararl maddelerle çevre ve insan
sağlğna en düșük düzeyde zarar veren, uzun ömürlü, kolayca tamir edilebilen,
yenilenebilen ve geri dönüșebilen malzemedir [8]. Uygulama çalșmamz
kapsamnda araștrlan konut mahallerinde ki zemin kaplama malzemeleri olan;
ahșap parke, marley, mozaik ve seramik fayans sürdürülebilirlik açsndan
değerlendirdiğimizde;
Doğal ahșaptan üretilen parke, insan sağlğ açsndan zehirli bileșikler
içermemesi, zehirli gazlar yaymamas, elektrostatik açdan yük almamas, ssal
ve görsel özellikleriyle scak bir malzeme olmas gibi olumlu özelliklere sahiptir
[9].
Plastik esasl bir malzeme olan marley, esnektir ancak, üretimi srasnda
çevreye zararl atklar ya da gazlar yayabilmektedir. Bu atk ve gazlar ozon
tabakasna zarar vermekte ve insanlarda hastalklara neden olabilmektedir [9].
Suni taș malzemelerinden mozaik, doğal ürünlerden oluștuğundan (kimyasal
katk maddeleri eklenmediğinde),
zararl bir etkisi yoktur. Ancak, üretimi srasnda bilinçsizce yaplan bileșen
seçimi üretim ve uygulama evrelerinde ișçi sağlğ, kullanm evresinde ise
kullanc sağlğ üzerinde çeșitli sağlk sorunlarna yol açabilmektedir [9].
Hammaddesi toprak (kil) olan seramik fayanslar, dekoratif (renkli) scak
görünümlüdür. Doğal ürünlerden oluștuğundan (kimyasal katk maddeleri
eklenmediğinde), zararl bir etkisi yoktur. Ancak, üretimi srasnda kullanlan
kimyasal katk maddeleri üretim evresinde ișçi sağlğ üzerinde olumsuzluklar
meydana getirebilir.
Bu çalșmada, “konut yapmnda kalite kontrolünü analiz edebilmek amacyla
uygulanan bir anket çalșmasnn” baz verileri kullanlmștr. Sürdürülebilirlik
çerçevesinde, konut yașama, yatma ve servis mahallerindeki zemin kaplama
malzemeleri, bina yapm yllarna göre kullanlabilirliğinin istatistiksel analizi
yaplmștr. Bu amaçla, konut mahallerindeki zemin kaplama malzemeleri ile
bina yapm yl arasndaki ilișki istatistiksel açdan (P<0,005) anlaml olup
olmadğn test etmek için Ki Kare testi yaplmștr. Ayrca değișkenlere ait
ortalamalarn birbirleriyle karșlaștrlmas için de veriler SPSS program
yardmyla frekans ve yüzde değerleriyle yorumlanmștr [10]. Yaplan

istatistiksel analiz ile kaplama malzemelerinin kullanm oranlar dağlm ve
bunun belirli bir teorik dağlma uyum derecesi, kaplama malzemeleri arasndaki
ilgi derecesi saysal değerler olarak belirlenmiștir. Bu veriler, sürdürebilirlik
çerçevesinde “çevresi ve ișleviyle uyumlu, uzun ömürlü, konforlu, kolay temin
edilebilir, rekabetçi ve ekonomik” malzemelerin tercih edilmesinde bir
değerlendirme yapmay sağlamștr.

olmak üzere toplam 500 anket uygulanmș ve sonuçta elde edilen veriler, SPSS
program yardmyla Çizelge ve șekillerle yorumlanmștr. Araștrma kapsamnda
incelenen konutlarn 31 âdeti 1980–1990, 291 âdeti 1990–2000 ve 178’inde 2000–
2008 yllar arasnda inșa edilmiștir.

2.1 Bulgular ve Değerlendirme

Araștrma kapsamna alnan konut kullanclarnn sosyo-ekonomik bilgileri
Çizelge 1’de verilmiștir.

2.Uygulama Çalșmas
Bu çalșma için, “konut yapmnda kalite kontrolünü analiz edebilmek amacyla
uygulanan bir anket çalșmasnn” baz verileri kullanlmștr. Çalșma alan
Elazğ’n yakn zamanda imara açlmș ve halen en fazla konut üretiminin
gerçekleștiği yerleșim bölgeleridir (Șekil 1). Bu bölgelerdeki her konuta bir adet

Uyg.
Uyg.
Elazğ
Uyg.

Malatya
Șekil 1. Çalșmann Yapldğ Yerleșim Bölgeleri ( Elazğ)
Çizelge 1. Konutlarda Yașayan Kullanclarn Genel Bilgileri
Frekans
İlköğretim
102
Ortaöğretim
159
Yüksekokul
239
Memur-İșçi
288
Serbest
164
Emekli
48
500 e kadar ve 500
28
1000 e kadar ve 1000
195
1500 e kadar ve 1500
120
2000 e kadar ve 2000
83
2000 den fazla
74

Kullanc Genel Bilgileri
Eğitim Düzeyi
Meslek
Gelir Durumu
(TL)

Çizelge 1’e göre, kullanclarn %47.8’inin yüksekokul mezunu, %57.6’snn çeșitli
kamu kurum ve kurulușlarnda memur-ișçi olarak görev yaptğ görülmektedir.
Ayrca, kullanclarn %39.0 orannda ki büyük bir bölümünün aylk geliri 500–
1000 TL arasnda olduğu görülmektedir. Kullanclarn %14.8’nin ise aylk gelirinin
2000 TL’den fazla olduğu tespit edilmiștir.

Binann
yapldğ yl

Toplam

1980 ve 1990
aras
1990 ve 2000
aras
2000 ve 2008
aras

%
20.4
31.8
47.8
57.6
32.8
9.6
5.6
39.0
24.0
16.6
14.8

Çalșma kapsamndaki kullanclarn konutlarndaki oturma odas, mutfak,
ebeveyn yatak odas ve antrelerinin zemin kaplama malzemelerinin, bina yapm
ylna göre nasl değiștiği ilișkisi Çizelge 2, 3, 4 ve 5’de verilmiștir.

Çizelge 2. Bina Yapm Ylna Göre Oturma Odas Zemin Kaplama Malzemeleri
Oturma Odas
Seramik fayans
Marley
Mozaik
Parke
Frekans
4
14
4
9
%
0.8
2.8
0.8
1.8
Frekans
59
75
11
146
%
11.8
15.0
2.2
29.2
Frekans
14
19
0
145
%
2.8
3.8
0.0
29.0
Frekans
77
108
15
300
%
15.4
21.6
3.0
60.0

Çizelge 2’ye göre 1980 ve 1990 aras yaplan konutlarn oturma odalarnn %1.8’i
ahșap parke kaplamasyken bu oran 1990–2000 arasnda %29.2’ye çkmștr.
2000’den sonra ise mozaik kaplama oturma odalarnda hiç uygulanmazken,
seramik fayans %2.8, marley %3.8 ve parke %29.0 orannda uygulanmștr. Bina

Toplam
31
6.2
291
58.2
178
35.6
500
100.0

yapm ylna göre, “oturma odas zemin kaplamas” farkllklar istatistiksel
açdan p≤0.001 düzeyinde anlaml bir ilișki bulunmuștur (Ki kare:70.696; df:6;
P=0.000).
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Binann
yapldğ yl

1980 ve 1990
aras
1990 ve 2000
aras
2000 ve 2008
aras

Toplam

Çizelge 3. Bina Yapm Ylna Göre Mutfak Zemin Kaplama Malzemeleri
Mutfak
Seramik fayans
Marley
Mozaik
Parke
Frekans
22
1
7
1
%
4.4
0.2
1.4
0.2
Frekans
253
11
18
9
%
50.6
2.2
3.6
1.8
Frekans
169
3
0
6
%
33.8
0.6
0.0
1.2
Frekans
444
15
25
16
%
88.8
3.0
5.0
3.2

Çizelge 3’de, 1980–1990 ve 1990 -2000 aras yaplan konutlarn mutfaklar
srasyla %4.4 ve %50.6 seramik fayans kaplamadr. 2000’den sonra yaplan
konutlarnda %33.8’i seramik fayans kaplamadr. Mozaik kaplama ise 2000
ylndan sonra mutfak zemin kaplamalarnda görülmemiștir. Marley ve parke
kaplama ise araștrlan tüm yl aralklarnda ortalama %0.2 ile %1.2 aralğnda

Binann
yapldğ yl

1980 ve 1990
aras
1990 ve 2000
aras
2000 ve 2008
aras

Toplam

Binann
yapldğ yl

Toplam

1980 ve 1990
aras
1990 ve 2000
aras
2000 ve 2008
aras

Seramik fayans kullanm tüm yl aralklarnda ortalama %37.10 ile %53.18, marley
%6.60 ile %25.80, mozaik %0.28

Toplam
31
6.2
291
58.2
178
35.6
500
100.0

oranda uygulanmștr. Bina yapm ylna göre, “ebeveyn yatak odas zemin
kaplamas” farkllklar istatistiksel açdan p≤0.001 düzeyinde anlaml bir ilișki
bulunmuștur. (Ki kare:89.381;df:6;P=0.000).

Çizelge 5. Bina Yapm Ylna Göre Antre Zemin Kaplama Malzemeleri
Antre
Seramik fayans
Marley
Mozaik
Frekans
17
3
7
%
3.4
0.6
1.4
Frekans
249
15
16
%
49.8
3.0
3.2
Frekans
165
3
1
%
33.0
0.6
0.2
Frekans
431
21
24
%
86.2
4.2
4.8

Çizelge 5’de 1980 ve 1990 aras yaplan konutlarn antre zemin kaplamalarnn
%3.4’ü seramik fayans kaplamayken, bu oran 1990–2000 yllar arasnda %49.8’e
çkmș ve 2000’den sonra yaplan konutlarda ise %33.0 orannda uygulandğ
görülmüștür. Diğer kaplama malzemeleri ise araștrlan tüm yl aralklarnda
ortalama %0.2 ile %3.0 aralğnda uygulanmștr. Bina yapm ylna göre, “antre
zemin kaplamas” farkllklar istatistiksel açdan p≤0.001 düzeyinde anlaml bir
ilișki bulunmuștur (Ki kare:42.218; df:6; P=0.000).
Zemin kaplama malzemelerinin araștrlan yl aralklarndaki toplam kullanm
oranlar ise, Șekil 2’de gösterilmiștir.
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uygulanmștr. Bina yapm ylna göre, “mutfak zemin kaplamas” farkllklar
istatistiksel açdan p≤0.001 düzeyinde anlaml bir ilișki bulunmuștur (Ki
kare:32.509; df:6; P=0.000).

Çizelge 4. Bina Yapm Ylna Göre Ebeveyn Yatak Odas Zemin Kaplama Malzemeleri
Ebeveyn Yatak Odas
Seramik fayans
Marley
Mozaik
Parke
Frekans
3
14
6
8
%
0.6
2.8
1.2
1.6
Frekans
58
87
17
129
%
11.6
17.4
3.4
25.8
Frekans
10
22
1
145
%
2.0
4.4
0.2
29.0
Frekans
71
123
24
282
%
14.2
24.6
4.8
56.4

Çizelge 4’e göre,1980–1990 aras yaplan konutlarn ebeveyn yatak odas zemin
kaplamalarnn %2.8’i marley, %1.6’s ahșap parke kaplamadr. 1990 ve 2000
arasnda,%17.4’ü marley, %25.8’i ahșap parke ve %11.6’s seramik fayans
kaplamadr. 2000’den sonra yaplan konutlarda ise ahșap parke kaplama oran
%29.0’a yükselmiș, marley %4.4 ve mozaik kaplama ise %0.2 gibi çok küçük bir

Toplam
31
6.2
291
58.2
178
35.6
500
100.0

Parke
4
0.8
11
2.2
9
1.8
24
4.8

Toplam
31
6.2
291
58.2
178
35.6
500
100.0

ile %19.35 ve parke ise %17.75 ile %42.84 arasndaki oranlarda kullanlmștr. Buna
göre, seramik fayans ve parke genelde kullanm oran fazla malzemelerken, bu
oran 2000’den sonra yaplan konutlarda daha da artmștr. Ahșap parke; insan
sağlğ açsndan zehirli bileșikler içermemesi, zehirli gazlar yaymamas, ssal ve
görsel özellikleri, seramik fayanslar ise; dekoratif (renkli) scak görünümlü ve
doğal ürünlerden olușmas gibi sürdürebilir özellikleriyle analiz sonuçlaryla
doğru orantl olarak en fazla kullanlan kaplama malzemeleri olmuștur. Marley;
üretimi srasnda çevreye zararl atklar ya da gazlar yaymas, üretiminde
kimyasal
katk kullanlmas, mozaik; üretimi srasnda bilinçsizce yaplan bileșen seçimi
üretim ve uygulama evrelerinde ișçi sağlğ, kullanm evresinde ise kullanc
sağlğ üzerinde çeșitli sağlk sorunlarna yol açabilmesi gibi özellikleri ve
yașam kalitesini etkilemeleriyle günümüzde, az tercih edilen
kaplama
malzemeleridir.
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Șekil 2. Yllara Göre Zemin Kaplama Malzemelerinin Kullanm

3.Sonuç
Bina yapm yl ile konut mahallerindeki sürdürülebilir zemin kaplama
malzemeleri arasnda istatistiksel açdan önemli bir ilișki bulunmuștur. Ayn
mimari özelliklere sahip fakat farkl yllarda inșa edilmiș konutlardaki zemin
kaplama malzemelerinin kullanm oranlar da değișmiștir. 2000’den sonra inșa
edilen konutlarda özellikle parke ve seramik fayans kullanm daha da artmștr.
Bu tespite, kullanclara yöneltilen “Binanzn kalitesi nedir?” sorusuna verilen
cevaplarn da paralellik gösterdiği belirlenmiștir (Șekil 3). Șekil 3’e göre

2000’den sonra inșa edilen konutlarda en yüksek oranda (%11.8) “Çok İyi”
değerlendirilmesi yaplmștr. Bu oran, 1980–1990 arasnda %0.40, 1990–2000
arasnda ise %1.20’dir. Dolaysyla, 2000’den sonra inșa edilen konutlarda,
kaplama malzemesi olarak artan oranda ahșap parke ve seramik fayans
kullanlmas, bina kalitesi değerlendirmesinde kullanclar için önemli birer
kriterdir.
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Șekil 3. Yllara Göre Bina Kalitesi Değerlendirmesi
Sürdürülebilirlik açsndan malzeme seçiminde; dayankl, bakm maliyeti düșük,
üretim așamasnda düșük enerji kullanm, geri dönüșümlü ve ssal ve görsel
konfor gibi özellikler göz önüne alndğnda, ahșap parke ve seramik fayansn
kullanmnn artmas olumlu bir gelișmedir. Çünkü her ikisi de, yerel,
hammaddesi kolay bulunabilir, ekonomik ve ayn zamanda benzer malzemelerle
rekabet edebilecek gibi sürdürülebilir malzeme özelliklerine sahiptir. “Bir odann
en uygun zemin kaplamayla döșenmesi ömrünü uzatabilir ve bir odann nasl
göründüğünün en belirleyici özelliği zemininden kaynaklanr” düșüncesi göz
önüne alndğnda sürdürülebilir ve yașanabilir mahal tasarmnda, malzeme
seçiminde duyarl davranarak doğru malzemeleri doğru yerde kullanarak sağlkl,
rahat ve huzurlu mekansal ortam sağlanmaldr. Dolaysyla, gelecek kușaklarn
ihtiyaçlar düșünülerek bugünün kaynaklarnn doğru ve aklc değerlendirilmesi
gerekir.
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Özet

1. Giriș

Geleneksel mimari anlayș, toplumun yașam tarznn mekâna yanstlmas,
kullanlan malzeme ve strüktürün aklc yorumlanmas, bina ve çevre
ilișkilerinin bir bütünlük içinde olmas açsndan çağdaș ve kalcdr. Geleneksel
mimari örnekleri analiz edildiğinde sürdürülebilir yap yaklașmnn çok
önceden benimsendiği ve iklimle dengeli çözümlere ulașlabildiği
izlenmektedir.

İklim ve kültürün mimariyi șekillendirdiğini anlayabilmek için güneydeki
kerpiç, taș yaplarla, kuzeydeki Eskimo kulübelerini kyaslamak yeterlidir.
Eskimo kulübeleri ve kerpiç yaplarda sadece eldeki malzemeler kullanlarak
oldukça ağr iklim koșullarnn etkisi azaltlmaya çalșlmștr. Yaplarn her
ikisinin de tipi, çevreyi belirgin șekilde etkilememiștir ve her ikisi de
kendilerini inșa eden insanlarn kültürünü tanmlamaktadr. Ancak, Bat
toplumu hiçbir zaman doğayla yakn ilișki içinde olmaktan hoșnut olmamș ve
Francis Bacon gibi “doğa üstündeki hakimiyet” fikrini savunan, bilimsel
yöntemleri kullanan bireyleri takip etmișlerdir. Bunun sonucunda, bugünkü
seviyeye ulașncaya kadar insanoğlu, çevre sağlğna zarar veren ve
vermeyen uygulamalar birbirinden ayrt etme kabiliyetini yitirerek, zor
șartlarda öğrenilmiș dersleri unutmuștur. Oysa ihtiyaç duyulan, ksa zamanda
eski geleneklere geri dönmektir [1].
Günümüz insannn krsal yörelerde henüz ekoloji ve sürdürülebilirlik
kavramlarna yabanc olduğu ve hzla tüketim ekonomisinin sunduğu ürün
çeșitliliğine yöneldiği dikkati çekmektedir. Bu eğilimin doğal ve çevresel
verilere yönlendirilmesi, yerel kültürün ve geleneksel malzeme kullanm
teknolojisinin sürdürülebilirliği açsndan büyük önem tașmaktadr.

Günümüz insannn krsal yörelerde henüz ekoloji ve sürdürülebilirlik
kavramlarna yabanc olduğu ve hzla tüketim ekonomisinin sunduğu ürün
çeșitliliğine yöneldiği dikkati çekmektedir. Bu eğilimin doğal ve çevresel
verilere yönlendirilmesi, yerel kültürün ve geleneksel malzeme kullanm
teknolojisinin sürdürülebilirliği açsndan büyük önem tașmaktadr.
Bu çalșmada, geçmiște Çorum, Amasya, Tokat, Ankara, Sivas ve Konya gibi
birçok ilimizdeki geleneksel yaplarn iç ve dș svalarnda kullanlmș olan,
halk arasnda tatl sva olarak bilinen ve hammaddesi de yöresel kaynaklardan
elde edilmiș alç bağlaycsnn olușturduğu malzemenin Sivas ili örneğindeki
uygulamalar ele alnarak, svalarn ve sva üretiminde kullanlan
hammaddelerin kimyasal ve mineralojik kompozisyonlar yaplan ICP ve XRD
analizleri ile değerlendirilmektedir. Ayrca geleneksel yaplarn günümüz
koșullarnda özgün kimliğine uygun olarak korunabilmesi için tatl sva
uygulamalar ve alç hammaddesi sürdürülebilir bir malzeme olarak
irdelenerek, endüstriyel anlamda yeniden üretilebilmesi için gerekli olan
temel kriterler belirlenmeye çalșlmaktadr.
Anahtar kelimeler: Geleneksel malzeme, sürdürülebilirlik, tatl sva, kimyasal
özellik, mineralojik özellik.

Abstract
Traditional architectural understanding is contemporary and lasting in terms
of reflection of life style of the community to the space, interpretation of
material and structure utilized in rational manner and integration of building
and its environmental relations. If traditional architectural structures are
analyzed, it is possible to view that sustainable structure approach has been
adapted well in advance and solutions being well-balanced with climate may
be reached.
What draws attention is today’s people are not aware of ecology and
sustainability concepts in rural areas and directs toward product
diversification introduced by fast consumption economy. Directing this trend
toward natural and environmental data in important in terms of sustainability
of local culture and traditional material utilization technology.
This study discusses material created by plaster binder, which is used in
internal and external plastering of many cities’ traditional structures such as
Corum, Amasya, Tokat, Sivas and Konya and is called also as sweet plaster
whose raw material is obtained from local resources and in addition, this
study evaluates chemical and mineralogical compositions of plasters and
their raw materials on the basis of applications in Sivas province and by
means of ICP and XRD analysis. Besides, sweet plaster applications and raw
material of plaster are explained as sustainable material to protect
conventional structures in their original form in today’s circumstances and
fundamental criteria required to reproduce them in industrial sense are to be
identified.
Key words: Conventional material, sustainability, sweet plaster, chemical
characteristic, mineralogical characteristic.
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Toplum yașamnn evreleri boyunca her yapnn gerçekleștirilmesi, yapnn
amacna uygun olarak seçilen malzemelerin, yapnn inșa edildiği dönemdeki
teknik kurallar uyarnca üretilmesine ve kullanlmasna dayaldr. En basit
çözüm yapnn inșa edildiği yerdeki doğal ve yerel malzemeleri kullanmak ya
da minimum emekle biçimlendirip yararlanmaktr[2].
Bölgelerin geleneksel mimari karakterinin olușumunda önemli bir etken olan
malzeme kullanm teknolojisi, bölgenin jeolojik yapsna, bitki örtüsüne
topografyaya ve iklimsel faktörlere bağl olarak ortaya çkmaktadr. Geçmiște
yörede yaygn olarak bulunan, temini kolay olan malzemeler kullanlmș ve bu
malzeme mimariye bölgesel özellikler kazandrarak geleneksel dokuyu
meydana getirmiștir.
Geleneksel yerleșim dokusunun var olduğu bölgedeki mevcut fiziksel yap, bu
yerleșimin konumlanmasndan, yap biçimi ve malzemesine kadar etkili olan
önemli bir faktördür. Fiziksel yapnn bașlca üç eleman ise; iklim, topografya
ve malzemedir.
Geleneksel mimari kimliğin olușumunda önemli bir paya sahip olan yerel
malzemeler, genellikle yap alanndan ya da yapnn yakn çevresinden, kolay
ve bol miktarda bulunan kaynaklardan temin edilmiștir. Yöresel yerleșimlerde
insanlar yakn çevrelerinde bulunan malzemeler arasnda da seçim
yapmșlardr. Anadolu’daki geleneksel yaplara bakldğnda, bir șehirde hem
ahșap hem de taș malzeme mevcut iken bir yerleșim dokusunda taș, bașka
bir dokuda ağrlkl olarak ahșap kullanlmștr. Bu durumda bölgeler aras iklim
farkllğ malzeme seçimindeki bu farkllğn bir nedeni olabileceği gibi, sosyal
yașam ve kültür çeșitliliği de bu farkllașmann nedeni olabilir [3].
Anadolu’da benzer șekilde birbirine yakn ve benzer iklim bölgesi olmalarna
rağmen, Kayseri ve Niğde’de taș duvar inșaat uygulanrken, Konya’da
uygulanmamasnn nedeni yöresel malzeme farkllklardr. İstanbul’da ise
ahșap ve taș farkl kültürlerin bir arada oturduğu bölgelerde yan yana
kullanlmștr.
Karadeniz’de ahșap, Diyarbakr’da taș yaplarn gelișmesi bölgelerin sahip
olduklar doğal kaynaklarn bir sonucudur. Ancak, göz ard edilmemesi
gereken bir nokta da geleneksel yaplarda kullanlan malzemenin, mevcut
diğer çevresel șartlara da uyum gösterdiği gerçeğidir. Sadece zengin yöresel
kaynaklarn kullanm ile değil, o malzemenin uygulanmasnda fiziksel çevre
verileri en iyi șekilde değerlendirilerek, mevcut koșullara göre en konforlu
mekanlar ve sağlkl yaplar üretilmeye çalșlmștr. Örneğin Diyarbakr’da
yaplarn içinde ve dșnda iki farkl tip bazalt
taș kullanlmștr. Avluda yörede
“diși taș” ad verilen ortalama 0.5cm3’lük boșluklar bulunan bazalt taș

kullanlrken, iç hacimlerde “erkek taș” denilen, boșluklar bulunmayan bazalt
taș kullanlmștr. Diși tașn kullanmnn iklimsel veriler sonucunda olușmuș
bir nedeni vardr; yazn scak günlerinde avluya dökülecek bir miktar su,
döșeme içindeki boșluklara dolar. Bu biriken su yavaș yavaș buharlașarak bir
serinlik olușturur ve scağn rahatsz edici etkisini azaltr. Bu örnek mevcut
malzemeler arasnda seçim yaplrken iklimsel verilerin ne derece önemli
olduğunu göstermektedir [3].
Geleneksel Anadolu evlerinin inșa malzemeleri bölgelere göre değișiklikler
göstermektedir. Ege, Marmara ve Karadeniz ile Sivas, Elazğ, Malatya, Burdur
ve Antalya snrlar içinde kalan alanda ahșap, kerpiç ve taș malzeme kullanlr
[4].. Özellikle ahșap ve taș malzemenin pek fazla bulunmadğ ve temin
etmenin güçleștiği Orta Anadolu Bölgesi’nde en fazla kerpiç malzemenin
kullanldğ görülmektedir [5].. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde taș ve
kerpiç kullanlmasyla birlikte taș malzemenin temininin kolaylğ nedeni ile
taș malzemeli yaplar daha fazladr. Marmara Bölgesi ve özellikle Çanakkale
civarnda ise taș inșa geleneği yaygndr. Üst örtü malzemesi ise Karadeniz
Bölgesi’nin köy evlerinde genellikle ahșap iken, orta, doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerinde genellikle toprak damdr [4].
Dönemlerinin malzeme üretim ve uygulama teknolojileri hakknda birçok
bilgiler veren geleneksel mimari mirasn özgün kimliklerini korumalar ve
sürdürebilmeleri için yöresel malzeme karakteristiklerinin tespit edilmesi bir
zorunluluktur. Bu, o dönemdeki yapm tekniği ve malzemelerin günümüz
koșullarnda yeniden değerlendirilmesi, bilgi aktarm ve ayakta kalan
geleneksel yaplarn koruma-onarm çalșmalarnda yöntem ve tekniklerinin
geliștirilmesi ve günümüz teknolojisine göre güncellenmesi bakmndan da
ayr bir öneme sahiptir. Ayrca yüzyllarn birikimi olan kültür mirasmza daha
etkin bir șekilde sahip çklmas açsndan önemlidir.
Ülkemizde yöresel ve geleneksel malzeme tekniklerinden birinin de temel
bileșeni alç olan ve halk arasnda tatl sva olarak bilinen uygulamalar
olușturmaktadr. Yaplan bir çalșmada [6] tatl svann sadece Ankara
Beypazar geleneksel evlerinde kullanldğ ifade edilmekle birlikte bu
uygulamalar sadece Beypazar’na özgü değildir. Tatl sva uygulamas
Anadolu’nun birçok șehrinde; Çorum, Amasya, Tokat, Kayseri, Konya, Van,
Sivas, Diyarbakr, Siirt gibi geleneksel Türk evlerinin iç ve dș sva
uygulamalar yannda, ayrca iç mekânlarda da dekoratif amaçl olarak çeșitli
șekillerde kullanm yeri bulmuștur. Tatl sva, tatl kireç gibi isimler altnda
yaplan bu uygulama için Konya’da ktkl sva, Güney Doğu Anadolu
bölgesinde “Caș Harc” gibi isimler de kullanlmștr. Tatl sva uygulamasnda
hammadde her ilin kendi jeolojik kaynaklarndaki alç yataklarndan temin
edilerek içine mekanik dayanm arttrmak amac ile yöresel uygulamaya göre
keçi ya da at kl gibi bir takm lifler de ilave edilmiștir.
Van geleneksel konutlarnda, iç ve dș duvarlarn tümü çamur sva, nadiren
üst kat odalarnda ise tatl kireç svas kullanlmștr [7]. Alç ile üretilmiș sva
ve harçlar sadece Selçuklu ve Osmanl dönemi Anadolu’sunda değil, tarihsel
süreç içinde dünyann birçok bölgesinde bulunan tarihi yaplarda da uygulama
alan bulmuștur. Özellikle Türkistan ve Kazakistan gibi Asya ülkelerinde doğal
olarak elde edilen Anhidrit alçnn harç ve sva olarak kullanm çok eski
dönemlere kadar uzanmakta olup günümüzdeki uygulamasna da nispeten
halen devam edilmektedir.
Sivas geleneksel ahșap karkas yaplarnda oldukça fazla kullanm alanna
sahip olan tatl svann günümüz koșullarnda uygulanabilmesini ve
sürdürülebilirliğini sağlayabilmek, ayrca varlğn sürdüren geleneksel
konutlarn koruma-onarm çalșmalarnda özgün svaya uygun olmadan
yaplan onarm çalșmalarnn önüne geçebilmek açsndan önem tașmaktadr.
Dolaysyla bu çalșmada özgün tatl sva harçlarnn bileșenleri ile kimyasal ve
mineralojik özellikleri değerlendirilmektedir. Bu amaçla geçmiște uygulamas
fazla olan ve zengin alç yataklarna sahip bulunan Sivas ili çalșma bölgesi
olarak seçilmiștir.

Șekil-1 Sivas geleneksel ahșap yaplarndan bir örnek.

Sivas geleneksel konutlarnda taș temel üzerine kesme taș örgü üzeri, ahșap
çatknn kurulmas ve kerpiç dolgunun yaplmasndan sonra samanl çamurla
svanmș ve bu yüzeyler de tatl sva ile kapatlmștr. Kat aralar döșeme ve
tavan kirișlerinin üzeri ahșap kaplamaldr. Zemin kat sal taș döșemeli toprak
skștrmal ve ahșap kaplamal olabilir. Bodrum ve zemin katlarda bölgedeki
malzemeden (taș, toprak) faydalanlmștr. Konutlar genellikle; bodrum, zemin
ve birinci kat olarak inșa edilmiștir. Yaygn plan tipi iki yüzlü iç sofal, üç taraf
odal dș sofal tiptir. Cephe düzenlemelerinde çkma vardr. Çkmalar
nedeniyle birinci kat odalar geniș ve bol pencerelidir. Yaplar da genellikle
güneye bakar [9]. (Șekil 1).
Sivas geleneksel ahșap karkas konutlarnda sva malzemesi olarak alç
kullanlmștr. Halk arasnda “tatl sva ya da tatl kireç” olarak isimlendirilen
bu uygulama Sivas’taki geleneksel ahșap karkas yaplarn tüm iç ve dș duvar
yüzeylerinde uygulanmștr. Sva tabakas genellikle 2, bazen 3 kattan
olușmaktadr (Șekil 2). Bu yaplarn bazlarnda tatl sva yüzeyler, boya
tabakas ile de kaplanmștr.
Yaplarda sva uygulamalar dșnda, konutlarn iç mekânlarnda dekorasyon
malzemesi olarak ahșap, alç ve kalemiși görülmektedir. Alç süsleme her
evde görülmesine rağmen, kalemiși süslemeler daha az yaygn bir görünüm
sergilemektedir. Alç malzemeli süsler ocak davlumbazlarnda, niș ve duvar
lambalklarnda, silme, mukarnas ve her tür kabartma ve bezemede ișlerinde
de geniș bir uygulama alan bulmuștur.
Günümüzde uygulama alan oldukça azalan tatl svann hazrlanmas ve
uygulamasnda bulunan Kafesçioğlu, bu uygulamann alç, kireç ve kumun
belli oranlarda karștrlarak elde edildiğini bizzat görmüș [10] ve halk
arasndaki ifadesine göre; tatl kirecin; alç, ac kirecin ise kireç olduğunu ifade
etmektedir. Sivas’ta eskiden tatl svann bağlaycs, bölgesel ocaklardan
temin edilen alç tașlarnn, ilkel frnlarda ve kazanlarda stlmasyla elde
edilmiștir. Günümüzde ise bu üretimi nispeten sürdürmekte olan alç ustas
Kadir Törnük’ün [11] ifadesine göre geçmiște, bir ksm ermeni asll da olan,
eski yap ustalar tașlarn pișirme ișlemini genellikle büyük bakr kazanlarda
yapmaktaydlar. Öncelikle farkl ocaklardan elde edilmiș tașlar karștrldktan
sonra parçalanarak daha küçük boyutlara getirilir ve bakr kazanlara
doldurularak stlr, bu ișlem srasnda, kazandaki taș karșm sürekli
karștrlarak, homojen bir șekilde stlmaya özen gösterilirdi (Șekil-3).

2. Sivas geleneksel mimarisi ve Tatl sva uygulamas
Türkiye’de farkl koșullar, iklimin ve yerel koșullarn da etkisiyle plan açsndan
birbirinden çok fazla farkllk göstermese de, yap itibariyle birtakm farkllklar
göstermiștir. Esas yaylma alan Anadolu’nun kylar ile orta yayla arasnda bir
ikinci çember gibi dolanan ve Sivas dolaylarndan batya ve İç Ege’den
Toroslarn kuzey yamaçlarna kadar uzanan ve yer yer diğer bölgelerde ve
Balkanlar’da görülen hmș yap tekniğinde inșa edilmiș konut mimarisi
gözlenmektedir [8].
Geleneksel Sivas yaplar, yapldklar dönemin geleneksel yașantsnn
bağmsz ruhunun, dayanșmasn yansttğ gibi, mimarisi ve çevresel
nitelikleri açsndan da önem tașmaktadr.
Sivas’n tarihi gelișimi içerisinde incelediğimizde Moltke’nin 1939 ylnda
gördüğü Sivas toprak daml evler ile doludur. Ancak, XIX yy ikinci yarsndan
itibaren ahșabn mimarisine girildiği gözlenmiștir. Çünkü bölgenin esas
malzemesi topraktr [9].
Șekil-2 Kerpiç kaplama üzerine ince ve kaba sva uygulamas
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Ampirik ve geleneksel yöntemlerle yaplan bu ișlem srasnda kazandan çkan
su buhar, hammaddenin pișirme ișleminin bir ölçüsü olarak değerlendirilir ve
bu ișlem süresince karșm sürekli karștrlarak su buharnn son bulmasna
kadar stma ișlemine devam edilirdi. Artk su buhar çkmazsa, karșm
kazanlardan alnp dinlenmeye braklrd. Bu durum alç tașlarnn yarm hidrat
hale geldiğini ifade etmektedir.

3. Sürdürülebilir yap malzemesi olarak alç:
Sürdürülebilir ya da yeșil yap malzemesi çevreye ve üretiminde tükenir
kaynaklarn snrlarna duyarl, hammaddeleri etkin kullanan malzemelerdir.
Toksik bileșen içermedikleri için insan sağlğna zararl değildir. İç mekan hava
kalitesine olumsuz etkileri yoktur. Geri dönüșümlüdür ya/ya da yeniden
kullanlabilirler. Üretimleri enerji ve su korunumu ilkelerine uygun olarak
gerçekleștirilir. İșlevlerini tamamladktan sonra doğal çevre üzerinde zararl
etkiler olușturmazlar [13]..
Malzemelerin sürdürülebilirlik açsndan kalitesini belirleyen faktörler ise:
* Malzemeyi üretmek için gerekli enerji miktar,
* Malzeme üretiminden kaynaklanan CO2 emisyonu,
* Hammadde elde etme srasnda olușan çevresel etkiler,
* Malzemenin içerdiği toksik madde miktar,
* Malzemenin yapm yerine ulaștrlmas için gereken enerji miktar,
* Malzemenin yararl ömrü tamamlanncaya kadar olușturduğu kirlilik,
Șeklinde sralanabilir [14].
Bu çerçevede Sivas ilindeki mevcut alç taș rezervlerinin değerlendirilmesi
açsndan irdelendiğinde;
* İnsan sağlğna zararl değildir: kimyasal yaps nedeniyle bünyesinde
bakteri barndrmaz, bazik ve asidik özellikler tașmaz. Doğal bir klima özelliği
tașyan alç, mikroskobik boșluklar sayesinde yașadğmz mekan, kșn scak,
yazn serin tutar. İnorganik bir madde olduğundan yanmaz.
* İç mekan hava kalitesine olumsuz etkileri yoktur: Alç, nem düzenleyici
özelliğe sahiptir. Is iletkenliğinin düșük olmas dolaysyla yalnz yoğușturmay
geciktirmekle kalmaz, ayn zamanda boșluklarnda önemli oranda ortam
nemini ve kondansasyon suyunu absorbe edip, iç hacimde bağl nemin
azalmasn sağlayarak yoğușmay azaltr.
* Malzemeyi üretmek için gerekli enerji miktar ekonomiktir: Alç tuğla
üretiminde kullanlan enerjinin yars, çimento üretiminde kullanlan enerjinin
ise 1/5’i kullanlarak elde edilmektedir. Alç, diğer bağlayc yap malzemelerine
kyasla daha az enerji ile üretilir: Örneğin kireç 900°C, çimento 1000°C, alç
ise 90-120°C s enerjisi ile elde edilir [15].

Șekil-3 Bingöl köyü civarndaki tatl sva üretim atölyesi ve alç tașlarnn pișirildiği
kazan

Birçok ilde de uygulanan tatl svann diğer bir üretim șekli ise, tașlarn
ocaktan çkarldğ haliyle yani öğütülmeden, yan yana ve üst üste dizilerek,
etrafna yerleștirilen odunlarn yaklmas ile pișirilmesi yöntemidir. Ayn teknik
Beypazar geleneksel tatl svalarn üretiminde de uygulanmș ve tașlarn
öğütülme ișlemi de pișirildikten sonra yaplmștr. Günümüzde de bu
șekildedir. Bu teknik tașlarn hepsinin homojen olarak stlmasna pek olanak
sağlamadğndan, karșmda hem yarm hidrat hem de anhidrit alç yer
alabilmektedir. Alç tașlarnn pișirme ișlemi de genellikle yaklașk 130220C’ler civarndaki scaklklarda gerçekleștiği de yaplan bir çalșmada tespit
edilmiștir [6].
Sivas’ta özel mülkiyete ait olan geleneksel ahșap karkas yaplarn bir ksm
1990 ylnda tescil edilmiștir. Günümüzde Kültür ve Tabiat Varlklarn Koruma
Kurulu karar ile Sivas’taki tescilli ve tescilsiz harap halde olan Sivas
geleneksel ahșap karkas yaplarnn onarm çalșmalarnn yaplmas tekrar
gündemdedir. Koruma altna alnan yaplardan bir ksm onarlmș, geri kalan
ksmnn da onarlmas için çalșmalar devam etmektedir. Ancak, yaplan
restorasyon çalșmalarnda baz yaplarda çimento bağlaycl svalar
kullanlmș sonradan da bazlar plastik esasl boyalarla boyanmștr. Yoğun
tuz içeriği ve farkl fiziksel ve mekanik davranș dolaysyla bir süre sonunda
bu svalarda çeșitli problemler ortaya çkmștr. Onarmda sergilenen bu yanlș
tutum hem yaplarn özgün niteliklerinin, hem de geleneksel uygulamalarn
günümüz ustalar tarafndan bilinmemesinden kaynaklanmaktadr. Bu nedenle
mevcut geleneksel yaplardaki malzeme üretim teknolojilerinin belirlenmesi
üretilecek yeni onarm malzemeleri ile eski malzemelerin her bakmdan
uyumlu olabilmesi için özgün malzeme karakteristiklerinin saptanmas büyük
önem tașmaktadr.
Sivas’ta 2004-07 tarihleri arasnda geleneksel yaplarn koruma ve onarm
çalșmalarnda ortaya çkan problemler nedeni ile taș, ahșap ve sva ișçiliğinin
özgün haline uygun bir șekilde geliștirilmesi ve öğretilebilmesi amac ile
Avrupa Birliği tarafndan finanse edilen ve İl Özel İdaresince hazrlanan
“Restorasyon ișçisi yetiștirme projesi” ile bölgede restorasyon çalșmalar için
gerekli olan nitelikli iș gücünün sağlanmas, bu șekilde kentin kültürel
mirasnn korunmasna katkda bulunmas amaçl bir proje bașlatlmștr. Bu
proje kapsamnda ''Taș Duvar Örgücülüğü ve Yontuculuğu'', ''Ahșap Oymaclğ''
ile ''Tatl Kireç'' olmak üzere 3 ayr dalda kurslar verilerek geleneksel yaplarn
özgün haline uygun olarak korunmas ve bu tekniklerin sürdürülebilirliği
amaçlanmștr. Ancak bu çalșmalar 2007’den beri yaplmamaktadr [12]. Oysa
koruma onarm çalșmalarnn iși bilen elemanlar araclğ ile yaplmas
onarmlarn dayankllğ açsndan önem tașmaktadr.
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Türkiye’de alç taș yaygn olarak Orta Anadolu, Kuzey Anadolu ve Doğu
Anadolu bölgelerinde bulunmaktadr. Dolaysyla alç taș rezervlerimizin
onlarca milyon ton olduğunu ifade etmek mümkündür [15]. Sivas ve civarnn
jeolojik yapsnda ise geniș bir alana yaylmș zengin alç taș rezervleri
bulunmaktadr. Rezervler, batda Bünyan batsndan, Ecemiș Fayna kadar
uzanan; doğuda, Munzur dağlar kuzeydoğusuna kadar devam eden yaklașk
400 km uzunluğunda 50 ila 100 km genișliğinde bir alan kapsamaktadr [16].
Bu rezervler ve malzemenin sunduğu yukarda belirtilen üstün özellikler ile
sürdürülebilir malzeme olarak değerlendirebileceğimiz alç malzeme, Sivas ve
diğer illerde bugün tatl sva uygulamasnn yeniden canlandrlmas, zengin
alç kaynaklarnn değerlendirilmesi ve bu teknolojinin sürdürülebilirliği
açsndan önemlidir. Ayrca temin ediliși, uygulanabilirliği ve kullanm
sürecinde gösterdiği performans değerlendirildiğinde, alçnn ülkemizde
kaynak potansiyeline göre oldukça az olan kullanm, kaynaklarmzn doğru
değerlendirilmediğini gösterir. Bu rezervlerin değerlendirilmesi Sivas bölgesi
için düșünüldüğünde hem tatl sva geleneğinin yașatlmas, geleneksel
yaplarn onarm çalșmalarnn sağlkl olabilmesi hem de bu uygulamann
günümüz yaplarnda kullanlabilirliğinin sağlanmas açsndan önemlidir.

4. Deneysel Çalșma
Bu çalșmada Sivas geleneksel konutlar tatl svalarn özelliklerini tespit emek
için deneysel yöntem ile araștrma yaplmștr. Araștrma kapsamnca pilot
bölge olarak Akdeğirmen Mahallesinde (Bezirci) bulunan bir karakteristik
ahșap karkas yap seçilmiș ve bu yapdan ince ve kaba svalarndan örnekler
alnarak bunlarn kimyasal ve mineralojik özellikleri incelenmiștir. Ayrca,
bölgedeki alç ocağndan alnan ve geçmiște tatl sva üretiminde hammadde
olarak kullanlan çeșitli alç taș karșmlarnn ham ve pișirilmiș örnekleri
üzerinde de ayn analizler yaplarak ince ve kaba sva ile genel bir kyaslama
yaplmștr. Örneklerin kodlanmasnda: ince sva: (I), kaba sva: (K), alç üretim
merkezinden alnan sl ișlem görmemiș hammadde karșm: (H), bu karșmn
sl ișleme tabi tutulmuș örneği ise (P) șeklinde gösterilmiștir. Hammadde
örnekleri ise Sivas’a yaklașk 10 km uzaklktaki merkez Bingöl Köyü civarnda
bulunan ve günümüzde bu geleneği nispeten devam ettiren bir atölyeden
temin edilmiștir.
4.1. Kimyasal analizler (ICP-ES analizi)
Kimyasal bileșimlerini tespit etmek için öğütülmüș 0,200 gr ve 125 mikron
elek alt incelikteki örneklere lityum metaborat-lityum tetraborat (LiBO2LiB4O7) füzyonu ile çözünürleștirilmiș ve İndüktif Eșleșmiș Plazma Emisyon
Spektroskopisi (Inductively Coupled Plasma Emission Spectroscopy, ICP-ES)
ile ICP analizleri yaplmștr (ACME Analyical Laboratoires Ltd.) Örneklerin bu
analizle tespit edilen genel kimyasal kompozisyonlar metal oksit (%) olarak,
içeriklerinde bulunan eser miktardaki diğer maddeler de iz element (ppm)
olarak tespit edilmiștir.

4.2. XRD Analizleri

Toplam () içindeki karbon (C) ve kükürt (S) oranlar dikkate alndğnda İnce
svada karbonat oran daha az, kaba svada ise daha fazladr. Bu durum kaba
svann daha fazla karbonatl malzeme (CaO, MgO) içerdiğini göstermektedir.
Bunun bir ksm kalsiyum karbonat (kalsit) kökenlidir. Kaba svalarda kzdrma
kayb diğerlerine göre nispeten daha fazla olmas da bunu ifade etmektedir.
Bu svalardaki toplam karbon oran % 74 olup ince svaya göre (% 57) daha
fazladr. İnce sva ile hammadde karșmnn kimyasal kompozisyonun genel
olarak birbirine yakn karakterdedir. Hammaddenin pișmiș örneğinin daha az
kzdrma kayb değerlerine sahip olmas daha önce bir sl ișlem görmesinden
ileri gelmektedir.

Örneklerin mineralojik kompozisyonu ise ayn incelikteki malzemeler üzerinde
yaplan XRD analizleriyle Philips X-Pert Pro X-Ray Diffractometer (XRD)
cihaznda (İYTE, MAM Lab.) tespit edilmiștir.
5. Deney Sonuçlarnn Değerlendirilmesi
Örneklerin, yaplan ICP analizi ile tespit edilen genel kimyasal
kompozisyonlar ve içeriklerinde bulunan diğer eser miktardaki maddeler de
iz element olarak Tablo-1 ve Tablo-2’de gösterilmektedir.
Tablo 1 Örneklerin kimyasal kompozisyonu
SiO2

Al2O3

Fe2O3

MgO

CaO

Na2O

K2O

TiO2

P2O5

MnO

Cr2O3

kk



/C

/S

I

%
0,56

%
0,09

%
0,15

%
0,19

%
33,68

%
0,09

%
0,03

%
<0,01

%
<0,01

%
<0,01

%
<0,002

%
22

%
57,1

%
0,6

%
18,1

K

12,76

2,89

1,63

1,28

29,25

0,72

0,63

0,17

0,22

0,03

0,028

24

73,9

2,87

10,7

H

0,46

0,1

0,13

0,06

33,36

<0,01

0,02

<0,01

<0,01

<0,01

<0,002

21,5

55,8

0,24

18,2

P

0,59

0,13

0,07

0,10

39,7

<0,01

0,02

<0,01

<0,01

<0,01

<0,002

6,9

47,8

0,29

21,7

Tablo 2 Örneklerin iz element içerikleri
Cu

Ba

Zn

Ni

Co

Sr

Zr

Ce

Y

Nb

Sc

ppm

Ppm

ppm

ppm

Ppm

ppm

ppm

Ppm

ppm

ppm

Ppm

I

<5

10

16

<20

<20

2398

<5

<30

<3

<5

<1

K

25

104

43

76

<20

1978

36

<30

5

8

4

H

<5

11

<5

<20

<20

1348

<5

<30

<3

<5

<1

P

<5

12

<5

<20

<20

2410

<5

<30

<3

<5

<1

Tüm örnekler genellikle yüksek oranda kalsiyum sülfat içermektedir. Kaba
svada SiO2, Al2O3 ve Fe2O3 bileșik oranlarnn diğer örneklere göre daha fazla
olmas bu svada silikatl malzemenin varlğna ișaret etmektedir. Bu bileșikler
ise sva üretiminde kullanlan silikatl agregalardan kaynaklanmaktadr. Ayn
bileșikler ince sva ve diğer hammadde örneklerinde ise çok azdr. Toplamdaki
“/S” miktarlarn da ince svada ortalama %18, kaba svalarda da %10,7
șeklinde daha az olduğu görülmektedir. Buna göre svalarn büyük oranda
kalsiyum sülfat ve çok az miktarda kalsiyum karbonat içerdiği, bu mineralin
kaba svalarda biraz daha fazla (%2,87) ince svalarda ise daha düșük (ort.
%0,53) olduğu tespit edilmiștir. İz element analizinde tüm örneklerin yüksek
oranda Stronsiyum (Sr) elementi içerdiği tespit edilmiștir (Tablo-2). Ayrca
dehidrasyon prosesinde ve alçnn bileșiminde Sr, Ba, K, Na ve Mg önemli rol
oynamaktadr. [17,18,19].
Kaba svalarn kzdrma kayb değerlerinin ince svalara göre biraz daha fazla
olmas içeriklerindeki toplam CaO ve MgO oranlarnn fazla olmasndan
kaynaklanmaktadr. Bu değerlendirmelere göre ince sva örneklerinin büyük
oranda alçdan ve çok az miktarda da kalsitten oluștuğu, kaba svalarda ise
kalsit oranlarnn daha fazla olduğu ve bunun svalarn üretimi srasnda harca
katlan kireçten kaynaklandğ anlașlmaktadr. İnce (I) ve kaba (K) sva
örneklerle hammadde (H) ve kalsine edilmiș (P) karșmn XRD analizleri ile
tespit edilen mineral içerikleri Tablo-3.’de difraktogramlar da Șekil 4,5,6 ve
7’de gösterilmiștir.

Șekil- 4 İnce sva örneğinin X șn difraksiyonu

Șekil- 5 Kaba sva örneğinin X șn difraksiyonu

Șekil- 6 Hammadde örneğinin X șn difraksiyonu
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edilmiș ve çözünmeden kalmș silikatl agrega orannn yaklașk olarak % 4
kadar olduğu ve bu agregalarn tüfik karakterde kumdan oluștuğu tespit
edilmiștir. Bu analizle kaba svalarda % 10 kadar kalsit ve % 86 kadar da
kalsiyum sülfat içerdiği tespit edilmiștir. İnce sva örneğinde ise kalsit miktar
% 4 kadar olup, bu sva büyük ölçüde alçdan olușmakta ve agrega
içermemektedir.
Çeșitli tașlarn karșmndan olușan hammadde de alç bakmndan zengin olup
kalsit mineralleri de içermektedir (Șekil-6). Karșmda bu mineralinin
belirlenmesi tașlarn yer yer kalsit içerdiğini göstermektedir. Bu karșmn
kalsine edilmiș örneği içerisinde ise alç, anhidrit ve kalsiyum sülfat
minerallerinin birlikte bulunduğu tespit edilmiștir (Șekil-7). Bu durum
kalsinasyon ișlemi srasnda alç tașlarnn çeșitli scaklk derecelerine maruz
kaldğn, dolaysyla heterojen bir stma ișleminin yapldğn göstermektedir.

Șekil- 7 Pișmiș malzemenin X șn difraksiyonu

Kaba sva örneğinde alç (CaSO4 2H2O), Anhidrit (CaSO4) ve kalsit (CaCO3)
mineralleri tespit edilmiștir (Șekil-5). Kalsit, ince sva örneklerde daha az
miktarda iken kaba sva örneklerde daha fazladr. Bu durum ICP analizi ile de
uyumludur. İnce svalardaki kalsit minerali, bağlaycya katlan az miktardaki
kireç ya da hammadde kaynakl olabilir. Svalarda alç, baskn durumda olup
Anhidrit de yeterince bulunmaktadr. Kuvars minerali ise sadece kaba
svalarda tespit edilmiștir ve bu durum kaba svalarda kum kökenli silikatl
malzemenin varlğna ișaret etmektedir. Kaba svalarn ICP analizlerinde
temel oksit bileșik (SiO2, Al2O3, Fe2O3) oranlarnn ince svalara göre daha fazla
olmas da bunu ifade etmektedir.
Asitte çözünebilir karbonatl madde ve bağlayc oranlarn tespit etmek
amacyla kaba sva örneği % 10 seyreltilmiș HCl asit ile 60°C (±3)’de muamele

Bilindiği gibi alç taș (CaSO4.2H2O) değișik scaklk aralklarna göre içerdiği
molekül suyunun bir ksmn ya da tamamn kaybederek fiziksel ve kimyasal
yaps farkl olan değișik faz dönüșümlerine uğramaktadr.
Genel olarak sva
ișlerinde kullanlan alç, alç
tașnn yaklașk 120-130oC scaklkta stlmasyla
o
elde edilmekte ve 120 C’de fiziksel suyunu kaybederek dehidratasyona
bașlamaktadr. 170-180oC’den itibaren de ksmi bir dehidratasyon olușmakta
ve alçtaș 3/2 molekül su kaybederek yarmhidrat haline geçmektedir [20].
Bu olayn kimyasal ifadesi așağdaki gibidir:
CaSO4 . 2H2O →CaSO4. ½ H2O + 3/2 H2O
(1)
CaSO4.½ H2O →CaSO4 + ½ H2O
(2)
Kalsiyum sülfat yarm-hidratn (CaSO4.½H2O) stlmas ișlemine devam
edildiğinde 250oC’den itibaren alçtaș kristal suyunun tamamn kaybederek
hekzagonal Anhidrit II’e (susuz kalsiyum sülfat) dönüșmektedir. Suda çözünen
bu ürünün kristal yaps susuz ve boșluklu bir yapda olup suyla hzl
reaksiyona girerek kaybetmiș olduğu 3/2 molekül kristal suyu tekrar
bünyesine alp hemen tekrar alç haline dönüșmektedir [21,22]. Termal ișleme
devam edildiğinde 500-600oC’den itibaren suda çözünmeyen ortorombik
Anhidrit-II elde edilmektedir [23].

Tablo-3 Alç tașlarn ve hammaddelerin mineralojik kompozisyonu
Mineraller

Alç
(CaSO4 2H2O)
(G)

Kalsiyum sülfat yarm
hidrat
[Ca(SO4) (H2O)2] (CS)

Örnekler
++++
I
++++
K
++++
H
++++
P
++++= çok fazla , +++=fazla, ++= var, += az var, - = yok
++++

++

Anhidrit
[CaSO4]
(An)

Oldamit
[CaS]
(O)

Kuvars
(SiO2)
(Q)

Kalsit)
(CaCO3)
(Ca)

Kalsit, magnezi
(Ca,Mg)CO3
(CM)

++
++
+++

++
-

+

+
++
-

+
-

İnce (İ) ve kaba sva (K) ile stlmș hammadde karșm (P) örneklerin XRD
piklerinde alçnn ve Anhidritin birlikte bulunmas doğal alç tașlarn hepsinin
eșit ve homojen scaklkta stlmadğ göstermektedir. Dolaysyla stma
ișlemi sonunda frndan alnan malzeme hem yarm hidrat ve hem de anhidrit
karșmndan meydana gelmiștir. Sva örneklerin de bu özellikte olmalar
geçmișteki üretimi ile günümüzdeki üretimi arasnda fazla bir fark olmadğn
göstermektedir. Fazla miktarda tespit edilen alçnn bir ksm, sva uygulamas
srasnda bünyedeki yarm hidrat malzemenin tersinir reaksiyonla tekrar
alçya dönüșmüș halinden kaynaklanmaktadr. İnce ve kaba svalarda
anhidritin bulunmas ayn zamanda karșmn yer yer yüksek scaklğa maruz
kaldğn ve bunun çözünmez ortorombik Anhidrit II faznda olduğunu
göstermektedir.

6. Sonuçlar
Bu araștrma kapsamnca yaplan deneyler sonucunda geleneksel Sivas
evlerinin ince ve kaba alç svalarnda kullanlan bağlaycnn alç ve az
miktarda kireç karșmndan oluștuğu saptanmștr. İnce svalarda kireç oran
(%4) çok az olup, bu oran kaba svalarda (%10) daha fazladr. Kaba svalarda %
4 orannda agrega olarak tüfik kara kumu kullanlmștr. Svalarn XRD
analizlerinde anhidritin tespit edilmiș olmas hammadde alç tașlarnn yer yer
yüksek, alçnn varlğndan dolay da düșük scaklklara maruz brakldklarn
göstermektedir. Tatl svalarn bağlayc maddesi bu șekilde homojen olmayan
bir stma ișlemi ile elde edilmiștir. Bu durum ayn zamanda pișirme süresinin
ksalğn da göstermektedir. Düșük scaklklara maruz kalmș yarm hidrat
özelliğindeki malzeme, uygulama srasnda su ile karștrldğ zaman
kaybetmiș olduğu fiziksel suyu tekrar bünyesine alarak
katlașmș ve alç haline dönüșmüștür. Dolaysyla XRD analizinde tespit
edilen alçnn bir ksm da buradan ileri gelmektedir. Anhidritin varlğ ise
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stma scaklğnn yer yer 500-600oC’lere kadar çktğn göstermektedir. Bu
madde ise çözünmez bir karakter tașdğndan su ile fazla reaksiyon
yapmamș ve özelliğini korumuștur. Yine ayn XRD analizlerinde tespit edilen
kalsit minerali kaba svalarn üretiminde, ağrlkça %10 kadar kireç de
kullanldğn göstermektedir.
Uluslar aras koruma ve sürdürülebilirlik ilkeleri de dikkate alnarak Sivas’ta,
günümüzde “Tatl Sva” uygulamalarn sergileyen saylar azalmș yaplarn
restorasyon ve koruma çalșmalarnda, mutlaka özgün svalara uygun
malzeme üretimine gidilmelidir. Bu teknikle geleneksel olarak elde edilebilme
olanağ mevcut olan tatl svalarn, çimento esasl malzemelerin yerine
kullanlmas koruma ilkelerine daha uygun bir yaklașm ifade etmektedir.
Restorasyonu gereken yaplar, geleneksel “Tatl Sva” malzemesi ile
yenilenmeli, çimento bağlaycl svalarn kullanlmasndan kaçnlmaldr. Bu
yaklașm, özgün yap kimliğini korumak yannda, geleneksel malzeme üretim
teknolojisini yașatmak açsndan da önem tașmaktadr. Üretilecek yeni
onarm Tatl Svalarnn karșm miktarlar bu esaslar doğrultusunda tespit
edilmelidir.
Ekolojik uygulamalarn daha fazla yer bulduğu çağmzda geleneksel olan tatl
sva üretim ve uygulama tekniğinin seri bir hale getirilerek günümüzde
sürekliliğinin sağlanmas ve tekniğin yașatlmas bakmndan da önem
tașmaktadr.
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Özet
Bu çalșmada, çimento ile ağrlkça %5, %10, %15 ve %20 oranlarnda yer
değiștirecek șekilde öğütülmüș doğal pomza ile üretilen sürdürülebilir betonlarn
mekanik özellikleri üzerine yüksek scaklğn etkisi incelenmiștir. 28 günlük
kürünü tamamlayan numuneler laboratuar tipi frnda, 1 saat süre ile 400, 600
ve 800 ºC scaklğa maruz braklmștr. Daha sonra numuneler frn içerisinde
soğutulmuștur. Soğuyan numunelerin ağrlk kayplar, ultrases geçiș hzlar ve
basnç dayanm kayplar tespit edilerek, 20±2 ºC laboratuar ortamnda
bekleyen kontrol numunelerinin sonuçlar ile kyaslanmștr. Yaplan çalșma
sonucunda, scaklğa maruz kalmayan numunelerde pomza katksnn çimento
miktarndaki azalmadan dolay basnç dayanmn azaltc etki yaptğ tespit
edilmiștir. Ayn zamanda pomza ilavesi, betonlarn birim ağrlklarn da
düșürmüștür. Tatbik edilen scaklk arttkça, özellikle 400 ºC’den sonra,
öğütülmüș pomza katkl betonlarn basnç dayanmlarnn, kontrol betonundan
daha yüksek olduğu gözlenmiștir. Betonda çimento ile yer değiștirecek șekilde
doğal pomza kullanm hem ekonomiklik hem de yüksek scaklğa dayanm
bakmndan olumlu kazanmlar sağlamștr.
Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir beton, Öğütülmüș pomza, Yüksek scaklk,
Hidratasyon ürünleri, Mekanik özellikler.

Abstract
In this study, the effect of the elevated temperature on the mechanical
properties of sustainable concretes obtained by substituting cement with
ground natural pumice at proportions of 5%, 10%, 15% and 20% by weight has
been investigated. The specimens completed the 28 days curing period were
exposed to 400, 600 and 800 °C for 1 hour. After the specimens were cooled in
the furnace, ultrasonic pulse velocity (UPV), compressive strength and the
weight loss values were determined. These data were compared with the
results of the control specimens which were stored at 20 ±2 ºC in the
laboratory. At the end of this study, it was observed that adding the mineral
admixtures to unheated concrete specimens, both unit weight and compressive
strength decreased. The compressive strength of the concrete with pumice is
higher than the without pumice (control specimens) especially above 400 ºC.
The use of natural pumice in concrete by replacing with cement provides
positive gains in terms of both economical and strength to the elevated
temperature.

Genelde konu ile ilgili olarak literatürde bulunan çalșmalarda çimento ikamesi
olarak silis duman, uçucu kül, metakaolin ve yüksek frn cürufu gibi mineral
katklar kullanlmștr [12-14].
Yapmș olduğumuz bu çalșmann amac, çimento katks olarak Elazğ
yöresinden temin edilen doğal pomzay öğütüp beton üretiminde kullanarak,
bölgemizde bol miktarda rezervi bulunan bu hammaddenin değerlendirilmesini
sağlamaktr. Bu sayede üretimi için hiçbir enerji tüketimi gerektirmeyen
pomzann ekolojik dengeye zarar vermeden betonda kullanm ile ekonomiklik
ve sürdürülebilirlik anlamnda kazanmlarn da elde edilmesi hedeflenmiștir. Bu
amaçla, agrega olarak elde edilen pomza, çimento inceliğinde öğütülerek belli
oranlarda çimento ile yer değiștirilmiștir. Elde edilen betonlarn yüksek scaklk
sonras içyaplarnda ve mekanik dayanmlarnda meydana gelen değișimler
incelenmiștir.

2. Malzeme ve Metot
2.1. Malzeme
Yaplan deneysel çalșmada, ÇİMENTAȘ Elazğ çimento fabrikasndan temin
edilen CEM I 42,5 portland çimentosu kullanld. Elazğ Meryem dağ eteklerinden
elde edilen pomza, çok ince bir șekilde öğütüldükten sonra 0.075 mm elekten
elenerek ağrlkça %5, %10, %15 ve %20 oranlarnda çimento ile yer değiștirerek
betonda kullanld. Portland çimentosu ve öğütülmüș pomzann kimyasal ve
fiziksel özellikleri Çizelge 1’de verilmiștir.
Çizelge 1. Çimento ve pomzann kimyasal ve fiziksel özellikleri.

Keywords: Sustainable concrete, Ground pumice, Elevated temperature,
Hydration products, Mechanical properties.

1. Giriș
Beton, yangn srasnda veya frn ve reaktör gibi yaplarda kullanldğnda
yüksek scaklğa maruz kalmaktadr. Bu da betonun dayanm, elastisite modülü
ve deformasyon gibi mekanik özelliklerinin olumsuz yönde etkilenmesine ve
sonuç olarak yapsal bozulmasna neden olur. Yine scaklk artș, beton yapnn
durabilitesini etkileyen en önemli fiziksel bozunma sürecidir [1]. Bunlar
betonarme bir yapda istenmeyen unsurlardr. Fakat yüksek scaklğn bu zararl
etkilerini azaltmak, doğru malzeme seçimi ile mümkün olmaktadr. Beton
scaklğa maruz kaldğnda, kimyasal içeriği ve fiziksel yapsnda baz
�
değișiklikler olur. Scaklğn yaklașk 100 C’yi aștğ durumlarda betonda,
Kalsiyum silika hidratlardan bağ suyunun ayrlmas olarak ifade edilen
dehidratasyon olay bașlar. Ayrca agregann termal genleșmesi ve Kalsiyum
silika hidratlarn dehidratasyonu beton içerisinde içsel gerilmeleri arttrr ve 300
�
C den sonra beton içerisinde çatlaklar olușmaya bașlar. 530 �C den sonra ise
betondaki așr kurumann bir sonucu olarak çimento hamurundaki ana bileșen
olan Ca(OH)2 bozunmaya bașlar. [2, 4].
Literatürde, farkl beton türleri üzerine yüksek scaklğn etkilerini inceleyen
birçok çalșma mevcuttur. Örneğin çelik ve karbon fiber takviyeli betonlarda
yüksek scaklğn etkileri [5,6], yüksek dayanml betonlarn yüksek scaklğa
tepkisi [7,8], normal ve hafif agrega ile üretilmiș betonlarn yüksek scaklk
sonras davranșlarnn kyaslanmas [9,10] gibi çalșmalar yaplmștr. Ayrca,
yüksek scaklğa maruz kalmș harçlarda basnç dayanm-renk değișimi ilișkisi
[11] bu konuda yaplmș bașka bir çalșmadr.
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(Kütlece%)
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
SO3
Na2O
K2O

CEM I 42,5
21.12
5.62
3.24
62.94
2.73
2.30
-

Pomza
49.52
16.72
11.26
8.26
4.54
-

C

-

-

S
Kzdrma Kayb
Öz.Ağ.(gr/cm3)

1.78
3.10

1.68
2.8

Agregalarn granülometrisi TS 802’de en büyük tane çap 8 mm için belirtilen A8 ve C-8 standart eğrileri arasnda kalacak șekilde düzenlenmiș ve toplam
agrega hacminin % 65’i kum (0-4mm), % 35’i ise çakl (4-8mm) olarak
kullanlmștr. Kullanlan iri ve ince agregalarn yoğunluğu 2,5 gr/cm3 tür.
Agregaya ait granülometri eğrisi Șekil 1’de gösterilmiștir. Karșmlar hazrlanrken
șehir șebeke suyu kullanlmștr.
2.2. Metot
Bu çalșma için biri kontrol (K) olmak üzere, çimento yerine ağrlkça % 5, %10,
%15 ve %20 pomza içeren toplam 5 beton serisi hazrland. Bu numuneleri 400,
600 ve 800 ºC yüksek scaklklara maruz brakabilmek amacyla, her seriden 5
adet numune olmak üzere toplam 100 adet beton numunesi hazrland. Çizelge
2’ ye göre hazrlanan karșmlar, 100x100x100 mm lik küp kalplara döküldü. 24
saat sonra kalptan çkarlan numuneler 28 günlük kür yașlarn tamamlamalar3
için kirece doygun su ile dolu kür tankna yerleștirildi. Serilerin dozaj 400 kg/m
olarak alnd.

100

Kullanlan agrega
A-8
C-8

90
80
Geçen, (%)

70
60
50
40

Șekil 2. Kapiler su emme deney düzeneği

30

Beton numunenin tabanndan itibaren suyun yüksekliği deney süresince 5 mm
olarak sabit tutulmuștur. Numuneler belirli zamanlarda (0, 5, 10, 20, 30, 60, 180,
360, 1440 dk.) tartlarak kapiler su emme katsaylar (3) numaral denklem
kullanlarak hesaplanmștr [15,16].
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A
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0
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Șekil 1. Kullanlan Agregann Granülometri Eğrisi
Çizelge 2. 1m3 beton için yaklașk karșm miktarlar,(kg)
K
200
400
1043
560

Su
Çimento
Pomza
Kum (0-4 mm)
Çakl(4-8 mm)

P5
200
380
20
1043
560

P10
200
360
40
1043
560

P15
200
340
60
1043
560

P20
200
320
80
1043
560

t

(3)

(3) numaral denklemde, Q= numunenin absorbe ettiği su miktar (cm3), A= suya
temas eden yüzeyin alan (cm2), k= kapiler su emme katsays (cm/s1/2) ve t=
zaman (s) parametrelerini belirtmektedir.
Tahribatsz deney ișlemleri bittikten sonra her seriden 5 numune alnarak
serilerin 28 günlük basnç dayanmlar tespit edildi. Kaydedilen bu basnç
dayanm değerleri, yüksek scaklk etkisi incelemeleri için (20 ºC) kontrol
scaklğ değerleri olarak alnd.
Daha sonra her seriden her scaklk değeri için 5’er numune alnarak 50 oC lik
etüvde sabit ağrlğa gelinceye kadar bekletildikten sonra, srasyla 400, 600 ve
800 ºC scaklklara 1 saat süre ile maruz brakld. Yüksek scaklk deneyi için
Frat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yap laboratuarnda bulunan snma
hz 6°C/dk olan 1200 °C kapasiteli Protherm HLF 150 laboratuar tipi frn
kullanlmștr. Frn içerisinde yaklașk 2 oC/dk lk soğuma hz ile oda scaklğna
kadar soğutulan numunelerin basnç dayanmlar tespit edilerek 20 ºC scaklkta
elde edilen değerlerle kyasland.

2.3. Sertleșmiș Beton Deneyleri
28 günlük kürünü tamamlayan her bir seriden 5 adet numune alnarak srasyla
porozite, ultrases geçiș hz ve sorptivite deneylerine tabi tutuldu.
Porozitenin tespiti için (1) numaral denklem kullanld.

P=

(W

dyk

(W

W

dyk

kuru

W

su

)

)

100

(1)

(1) numaral denklemdeki; P= Porozite (%), Wdyk = Numunenin doygun yüzey kuru
ağrlğ, (kg), Wkuru = Numunenin etüvde kurutulduktan sonraki ağrlğ, (kg)Wsu =
Numunenin su altndaki ağrlğ, (kg) ifade etmektedir.
Etüvde kurutulan numunelerin ultrases geçiș hzlarnn tespiti için, sesüstü
dalgalarn betonun içerisinden geçme süresini ölçmek üzere tertiplenen pundit
cihaz kullanld.
Bu cihaz ile dalga gönderici ve alc bașlklar arasnda kalan, yüzeyleri temiz
numunelerden sesüstü dalgalarn ne kadar zamanda geçtiği otomatik olarak
belirlendi ve (2) numaral formül ile dalga hz hesapland.

V = (S / t) * 10

6

(2)

(2) numaral formülde yer alan; V = Sesüstü dalga hz, (metre/saniye), S = Beton
bloğun sesüstü dalga gönderilen yüzeyi ile dalgann alndğ yüzeyi arasndaki
mesafe, (metre), t = Sesüstü dalgann gönderilmiș olduğu beton yüzeyinden
alndğ yüzeye kadar geçen zaman, (mikrosaniye) dr.
Sorptivite deneyi için kuru numunelerin yan yüzeyleri parafin ile kaplanarak
sadece alt yüzeyinden su emmesi sağland. Numunelerin suya yerleștirilme
șekilleri Șekil 2’de gösterilmiștir.

3. Bulgular ve Tartșma
28 günlük kür süresini tamamlayan numuneler üzerinde yaplan deneylerin
sonuçlar toplu olarak Çizelge 3’de verilmiștir.
Çizelge 3’ten görüldüğü gibi, beton içerisinde öğütülmüș pomza miktar arttkça,
birim ağrlkta düșüș meydana gelmiștir. Pomzann birim ağrlğ çimentonun
birim ağrlğndan daha düșük olduğu için bu sonuç beklenen bir sonuçtur.
Numunelerin basnç dayanm değișimleri incelendiğinde, öğütülmüș pomza
miktar arttkça basnç dayanmnda azalma meydana geldiği görülmektedir. Bu
durum, çimento miktarndaki azalmadan kaynaklanmștr. Çünkü yaklașk %50
silis içermesine rağmen pomza 28 günlük kür süresi sonunda çimento kadar
hidratasyona giremediği için dayanm artșna yeterince katk sağlayamamștr.
Porozite, sorptivite ve sesüstü dalga geçiș hz değerleri de basnç
dayanmndaki değișim ile uyum içerisindedir.
Çizelge 3. Deney sonuçlar
K

P5

P10

P15

P20

Birim Ağrlk, (kg/m3)

2245

2240

2238

2233

2227

Basnç Dayanm, (MPa)

49.71

46.72

44.50

43.51

37.92

Sorptivite Katsaysx10-3 (cm/s1/2)

1.142

1.184

1.195

1.339

1.356

Porozite, (%)

8.442

8.835

9.362

9.720

9.848

Sesüstü dalga hz, (Km/s)

4.552

4.396

4.355

4.266

4.139

Değișik yüksek scaklklara maruz braklan numunelerin ağrlklarndaki %
kayplar Șekil 3’te gösterilmiștir. Șekil 3 incelendiğinde, artan scaklk ile her seri
için ağrlk kaybnn arttğ görülmektedir.
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Ağrlk Kayb, (%)

7
6
5
4

C
P5
P10
P15
P20

3
2
1
0
20

400
o 600
Scaklk, ( C)

800

Șekil 3. Serilerin scaklk artșna bağl ağrlk kayplar
Toplam 5 serinin ortalama ağrlk kayplar 400 ºC için %3.48, 600 ºC için %4.78
ve 800 ºC için ise %6.67 olarak bulunmuștur. Görüldüğü gibi en yüksek ağrlk
kayb 800 ºC’de meydana gelmiștir. Bingöl ve Gül [3] ile Sancak ve Șimșek [17]
yüksek scaklklara maruz braklmș farkl beton numuneleri üzerinde yapmș
olduklar çalșmalarda da benzer sonuçlar elde etmișlerdir.
Yüzer ve arkadașlar [18] scaklk artșna bağl olarak meydana gelen ağrlk
kaybn șu șekilde açklamșlardr. Çimento hamurundaki jel yapy olușturan CS-H’larn kat öğeleri adsorbsiyon suyu yardmyla birbirine bağlanr ve 110 ºC’den
itibaren dehidrate olur. Klcal boșluklardaki serbest su 100 ºC civarnda,
dehidratasyon ile serbest kalan kimyasal bağ suyu ve adsorbsiyon suyu ise 300
ºC’den itibaren buharlașabilir. Buharlașan su, rötreye neden olur. Bu da
betonarme yapda beton örtünün çatlamasna ve parça atmasna neden olur.
Yine 500 ºC civarnda Ca(OH)2’nin CaO ve H2O’ya dönüșümü, 800 ºC scaklkta
çimento fazndaki seramik reaksiyonlar çimento pastasndaki kat madde
miktarnn azalmasna neden olur. Bu da doğal olarak ağrlk kayb ile sonuçlanr.
Tüm serilerin 20, 400, 600 ve 800 ºC scaklklar için basnç dayanmlarnn
değișimi Șekil 4’te gösterilmiștir. Șekil 4 incelendiğinde, 400 ºC’de kontrol serisi
hariç tüm pomza katkl serilerin basnç dayanmlarnn, 20 ºC’ye göre bir miktar
arttğ görülmektedir. Hertz [19] tarafndan
gerçekleștirilmiș bir çalșmada,
mineral katkl serilerin dayanmlarnda 350 oC scaklğa kadar bir dayanm artș
gözlenmiștir. Yine Aydn ve Baradan pomza agregal ve uçucu kül katkl
betonlarn 600ºC’ye kadar bir dayanm kayb sergilemediklerini vurgulamșlardr
[13]. Bu durum ksmen artan scaklkla birlikte serbest suyun buharlașmas
sonucu birbirine daha yakn hareket eden çimento jel tabakalar arasndaki Van
der Waal’s kuvvetlerinin artmas ile çimento pastasnn dayanm kazanmasndan
kaynaklanmștr [20].

Șekil 4’ten görüleceği üzere, 20 ºC scaklkta pomza katkl serilerin basnç
dayanmlar, çimento miktarndaki azalmann ve pomzann yeterli puzolanik
reaksiyona girmemesinin bir sonucu olarak kontrol serisinden düșüktür. Diğer
scaklk derecelerinde ise pomza katkl numunelerin (%20 katkllar hariç)
dayanmlarnda kontrol serisine kyasla bir artș gözlenmiștir. Ca(OH)2’nin
bozunmas genellikle 350 °C’ nin altnda olușmaz. Beton bu scaklk
derecesinden daha yüksek scaklklara maruz kaldğ zaman, kalsiyum
hidroksitin kireç ve su buharna dönüșmesi, dayanm kayb açsndan kritik bir
durum değildir. Ancak bu durum, soğutulma srasnda kirecin genleșme yapmas
ile zararl bir hal almaktadr. Kalsiyum hidroksitin bu zararl etkisi baz mineral
katklar kullanlarak bertaraf edilebilir. Șöyleki; mineral katklarda bulunan
reaktif silis (SiO2) ile çimentodaki Ca(OH)2 arasnda meydana gelen puzolanik
reaksiyondan dolay sistemde Ca(OH)2 miktar azalr [13]. Dolaysyla, pomza
içeren serilerde yüksek scaklklarda daha az Ca(OH)2 dehidrate olmuș ve bu
numuneler kontrol serisine göre artan scaklktan daha az etkilenmișlerdir.
Șekil 4’te, 800 ºC scaklğa maruz kalan serilerde diğer scaklklara oranla
basnç dayanmlarnda büyük bir düșüș görülmektedir. Bunun nedeni, bu scaklk
derecesinden sonra, kristal suyu kaybnn yol açtğ Ca(OH)2 miktarnn azalmas,
betonun morfolojisinin değișimi ve mikroçatlak olușumudur. Aröz [2] tarafndan
yaplan bir çalșmada, beton serilerin kalan dayanmlarndaki düșüș 400 ºC ile
800 ºC arasnda meydana gelmiștir. Yaplan bir bașka çalșmada ise Lin et
al[21], 800 ºC’de C-S-H jellerinin bozunmasndan dolay, tüm beton serilerinde
ciddi bir tahribat gözlemișlerdir.
Șekil 5’te ultrases geçiș hz değerlerinin scaklk ile değișimi görülmektedir.
Scaklğa maruz kalan tüm numunelerin ultrases geçiș hz değerleri basnç
dayanmlarn belirlemek için krlmadan önce kaydedildi. Bu değerler 20ºC’deki
numunelerden elde edilen değerlerler ile karșlaștrld. Scaklk artș ile
numunelerin mikro yaplar bozulmuș ve bunun bir sonucu olarak da ses dalgas
geçiș hz değerleri düșmüștür. Özellikle 800ºC’de bu düșüș çok belirgindir.
Topçu ve Demir [22] yapmș olduklar çalșmada, 600ºC’yi așan scaklklarda CS-H jellerinin bozulmasnn bir sonucu olarak beton numuneler içerisindeki hava
boșluğu miktarnn arttğn ve sesüstü dalgalarn iletim hznn düștüğünü
belirtmișlerdir.
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Betona mineral katk maddesi olarak çimento ile yer değiștirecek
șekilde belirli oranlarda doğal puzolan özelliğine sahip öğütülmüș
pomza ilavesinin, dayanm düșürdüğü görülmüștür. Bu düșüșe
rağmen, P20 serisinin 20°C’deki basnç dayanm 35 MPa değerinin
üzerindedir.
Scaklk artșyla birlikte beton numunelerdeki boșluk suyu kayb,
kristal suyu kayb ve CSH jellerinin bozunmasnn bir neticesi olarak
tüm serilerde
ağrlk kayb meydana gelmiștir.
400 oC scaklkta pomza katkl serilerin basnç dayanmlar 20 oC ki
serilere göre yüksek çkmștr.
Artan scaklğa bağl olarak tüm serilerde dayanm kayb
gözlenmiștir. Ancak, tüm yüksek scaklk değerlerinde pomza katkl
serilerin basnç dayanmlar kontrol numunelerinden yüksek
çkmștr.

Bu sonuçlar, çimento inceliğinde öğütülmüș doğal pomzann betonda çimento
katks olarak kullanmnn yüksek scaklğa karș dayanm arttrdğn
göstermektedir. Doğal çevre kaynaklarn enerji harcamadan betonda kullanmak
suretiyle çimento miktarn azaltmak, hem çimento üretim prosesindeki enerji
tüketimini ve karbon salnmn aza indirecek hem de ekonomiye olumlu katk
sağlayacaktr.
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Özet
Yașam döngüsü ve sürdürülebilir mühendislik yaklașmlarnn beton
tasarmnda esas alnmas günümüzde zorunluluk haline gelmiștir. Ülkemizde
de ylda 30 milyon tona yakn toprak, tuğla hammaddesi olarak ișlenmekte,
tuğlann hammadde ocağndan pișmiș tuğla așamasna geldiği süreçte %20–
25 orannda endüstriyel atk olușmaktadr. Geri dönüșümü olan bu
malzemeler önemli çevresel etkileri nedeniyle tüm dünyada çimento ve
beton endüstrilerinde artan bir ilgi olușturmaktadr. Araștrmada atk tuğlalar
öğütülerek %2.5, 5, 7.5, 10, 12.5 ve 15 oranlarnda çimento yerine ikame
edilmiș, çimento hamurlarnn kvam, priz süresi ve hacim genleșmesi
değerleri belirlenmiștir. Üretilen çimento harçlar içme suyu, %5’lik amonyum
nitrat ve sodyum sülfat çözeltisi içinde 20±3 ºC scaklkta 7, 28, 90 ve180
gün süreyle bekletilmiș, agresif ortamlarda bekletilen harç numunelerinin
eğilme ve basnç dayanmlar belirlenmiștir. Ayrca üç farkl ortamda
olgunlaștrlan 25x25x285 mm boyutunda ki harç çubuklarnn boy değișimleri
incelenmiș, boy değișim değerleri ile mekanik dayanm değerleri
karșlaștrlmștr.
Anahtar kelimeler: Agresif ortam, Sodyum sülfat, Amonyum nitrat, Tuğla
unu, Çimento harc

Abstract
Nowadays, it is a necessity to use life cycle and sustainable engineering
approaches in concrete design. In our country, approximately 30 million tons
of soil is processed as raw material for bricks per year. The process of
obtaining baked bricks from the raw material produces industrial waste at
the rate of %20-25. These recyclable materials attract more and more
attention in the cement and concrete industries around the world due to
their significant environmental effects. In this study, cement was replaced
in the proportions of 2.5%, 5, 7.5, 10, 12.5 and 15 by waste bricks which were
ground, and the values of consistency, setting time and volumetric expansion
of cement mortars were determined. Cement mortars were kept in the
solution of drinking water , 5% amonium nitrate and sodium sulphate at
20±3 ºC temperature for 7, 28, 90 and 180 days. The flexural and
compressive strength of the mortar specimens kept in aggressive
environment were determined. Furthermore, changes in the length of the
25x25x285 mm mortar bars, which were cured in three different
environments, were investigated and the values of length change were
compared to those of mechanical strength.
Keywords: Aggressive environment, Sodium sulphate, Amonium nitrate, Brick
powder, Cement mortar

1. Giriș
Çimento üretimi; önemli çevresel etkiler içeren, CO2 üretiminden ve doğal
hammadde kaynaklarnn tüketiminden sorumlu, enerji yoğun bir süreçtir [1].
Yașam döngüsü ve sürdürülebilir mühendislik yaklașmlarnn beton
tasarmnda esas alnmas günümüzde zorunluluk haline gelmiștir. Bu
yaklașm tarz; betonun durabilitesinin iyileștirilmesi, malzemenin korunumu,
atk ve ilave çimentolu malzemelerin kullanm ve betonun geri dönüșümü
gibi çok sayda bileșeni içerir [2].
Mineral katklarn ilavesi beton ve harçlarn taze ve sertleșmiș haldeki
performansn, mekanik ve durabilite özelliklerini iyileștirerek artrr [3,4].
Ayrca CO2 emisyonunu ve enerji tüketimini azaltarak, çimento üretiminin
neden olduğu çevresel etkiyi de azaltabilir [3,5]. Isl ișlem uygulandğnda
kilden puzolanik malzemeler elde etmek olasdr. Gerçekte, sl ișlem yoluyla
kil minerallerinin kristal yaps bozulur, amorf veya düzensiz aluminyum silikat
yaps olușur, puzolanik özellikler gelișir [6,7].
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Kalsine edilmiș kil ile kirecin binlerce yldr çimentolu malzemelerin
üretiminde kullanldğ bilinmektedir [8]. Isl ișlem görmüș kil minerallerinin
puzolanik özellik gösterebilmesi için ayrca yeterli incelikte öğütülmesi de
gerekir. Öğütülmüș tuğla, çimentolu yaplarn boșluk yapsn iyileștirmenin
yannda farkl kimyasal etkilere karș da direncini arttrr [9,10].
Metakaolinin, betonun mekanik dayanmn artrdğ, su ve tuzlarn beton
içerisinde iletimini azalttğ, alkali-agrega reaksiyonunun olușumunu önlediği
görülmüștür [11].
Ülkemizde 417 tuğla ve kiremit fabrikas ylda yaklașk 6x109 adet üretim
yapmaktadr [12]. Bu fabrikalar yaklașk olarak 30 milyon ton toprağ
hammadde olarak ișlemekte, hammadde ocağndan, ürün așamasna geldiği
süreçte, %20-25 orannda endüstriyel atk olușmaktadr [13].
O’Farrell vd., [14], öğütülmüș tuğla unu ile yaptklar çalșmada erken
yașlardaki basnç dayanmlarnn kontrol harcndan düșük, ancak %10 katkl
karșmlarn 90 günlük basnç dayanmlarnn yüksek olduğunu saptamșlardr.
Gonçalves vd. [15], (2008) ise öğütülmüș tuğla katkl harçlarn 28 günlük
basnç dayanmlarnn %10 katk orannda değișmediğini, daha yüksek
oranlarda ise basnç dayanmnn düștüğünü gözlemlemișlerdir.
Çalșmada, laboratuar ortamnda; içme suyu, %5’lik amonyum nitrat ve
sodyum sülfat çözeltisi içinde 7, 28, 90 ve180 gün süreyle bekletilen TU
katkl harçlarn mekanik özellikleri incelenmiștir.

2. DENEYSEL ÇALIȘMA
Çizelge 1. Çimento ve TU’nun kimyasal ve fiziksel özellikleri
Kimyasal Bileșim
CEM I 42,5 R
TU
(%)
SiO2
20.03
53,96
Al2O3

5.17

14,29

Fe2O3

3.53

9,78

CaO

62.03

8,68

MgO

2.35

4,49

Na2O

0.6

1,19

K2O

0.78

0,74

SO3

2.61

0,13

Özgül Ağrlk

3.04

2.77

Özgül Yüzey BET (cm²/g)

3280

5200

Na2O+0,658K2O

1.113

Priz bașlama (dak)

145

Priz sonu (dak)

180

Hacimsel genleșme (mm)

2

2.1. Malzeme
Araștrmada; TS EN 196-1’e uygun standart kum, CEM I (42,5N) çimentosu,
içme suyu ve öğütülmüș tuğla unu kullanlmș, çimento ve öğütülmüș tuğla
ununun kimyasal ve fiziksel özellikleri ise Çizelge 1’de verilmiștir.

2.2. Yöntem
Yaplan çalșmada; TU %0.0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5 ve 15.0 oranlarnda
çimento yerine mineral katk maddesi olarak kullanlmștr. Hazrlanan
çimento hamurlarnn kvam, priz süresi ve hacim genleșmesi değerleri TS EN
196-3’e uygun olarak belirlenmiștir [15]. Çimento harç karșmlar standart kum,
çimento ve su oranlar srasyla 3:1:0,5 olacak șekilde hazrlanmștr.
Harç numuneleri TS-EN 196-1’e göre 40x40x160 mm boyutunda harç kalplar
kullanlarak üretilmiștir [16]. Yedi farkl karșm hazrlanmș, her seri için üç
adet numune dökülmüștür. Harç çubuklarnn boy değișimini saptamak için
ASTM C 1012-95’e göre 25x25x285 mm boyutunda prizma numuneler
üretilmiștir [18]. Üretilen harç numuneler 20 °C oda scaklğnda 24 saat
bekletildikten sonra kalptan çkartlmș, içme suyu (İS), %5’lik sodyum sülfat
(SS) ve amonyum nitrat çözeltisi (AN) içinde 20±3 ºC scaklkta 7, 28, 90 ve
180 gün süreyle olgunlaștrlmștr.
Farkl katk oranna sahip çimento hamurlarnn genleșme ve priz sürelerinin
tayini TS-EN 196-3 standardna uygun olarak, değișik ortamlarda olgunlaștrlan
prizmalarn 7, 28, 90 ve 180 günlük eğilme ve basnç dayanm testleri ise TSEN 196-1’e göre yaplmștr.

3. DENEYSEL BULGULAR ve TARTIȘMA
3.1. TU İkamesinin Çimento Hamurlarnn Priz ve Hacim Genleșmesi
Özelliklerine Etkisi
Farkl katk oranna sahip çimento hamurlarnn deney sonucu saptanan
genleșme ve priz süreleri Çizelge 2’de verilmiștir. TU oranndaki artș,
karșmn gereksinim duyduğu kvam suyu miktarlarnda artșa neden
olmuștur.
TU’nn özgül yüzeyinin yüksek olușu kvam suyu gereksiniminde artșa neden
olmuștur.

Çizelge 2. Bağlayc karșm oranlar ve fiziksel özellikleri
TU
(%)

Priz bașlama
(dk)

Priz sonu (dk)

Kvam suyu
(cc)

Hacim
genleșmesi
(mm)

0.0

141

222

140

1

2.5

147

231

145

1

5.0

150

237

150

1

7.5

156

246

153

1

10.0

162

252

155

2

12.5

165

258

158

2

15.0

171

264

160

3

Çizelge 2’de priz süreleri ile TU ikame oran arasnda lineer bir ilișki olduğu
gözlenmektedir. %10’nun üzerindeki TU ikame oran hacim genleșmesi
değerlerini attrmștr.

3.2. TU İkamesinin Çimento Harçlarnn Eğilme Dayanmna Etkisi
TU ikameli çimento harçlarn 7, 28, 90 ve 180 günlük eğilme dayanmlar Șekil
1’de verilmiștir.
TU orannda ki artșa bağl olarak tüm kür koșullarnda kontrol harcna göre,
ikameli harçlarn 7 günlük eğilme dayanmlarnn azaldğ görülmektedir. Kür
koșullar dikkate alndğnda, İS’da olgunlaștrlan harç numunelerin eğilme
dayanmlar SS ve AN ortamnda olgunlaștrlan harçlarn dayanmlarndan
daha yüksek bulunmuștur. 7 günlük çimento harçlarnda en yüksek dayanm
bakm suyu İS olan %0 TU (kontrol) ikameli harçta 6.8MPa olarak saptanmștr.

Șekil 1. Çimento harçlarn 7, 28, 90 ve 180 günlük eğilme dayanm, TU ikame oran ve bakm suyu ilișkisi
%7.5’luk ikame orannda saptanmștr. Maksimum eğilme dayanm İS’da 9.8
Mpa, SS’da 9.5 Mpa ve AN’da olgunlaștrlan numunelerde 9.27 Mpa olarak
belirlenmiștir.
İkame oran % 7.5’un üzerine çktğnda eğilme dayanmlarnda azalma eğilimi
gözlenmiștir.

28 günlük eğilme dayanmlar irdelendiğinde; tüm kür koșullarnda %5 ikame
oranna kadar eğilme dayanmlarnda artș gözlenmiș, bu orann üstüne
çkldğnda eğilme dayanmlar düșmeye bașlamștr. En yüksek ve en düșük
dayanmlar srasyla % 5 TU ve % 15 TU ikame edilen harçlarda elde
edilmiștir. Tüm kür koșullar dikkate alndğnda en yüksek ve en düșük
eğilme dayanmlar srasyla % 5 TU ve % 15 TU ikame edilen harçlarda elde
edilmiștir.
Katk oranlar ve kür koșullar birlikte irdelendiğinde; İS ortamnda
olgunlaștrlan harçlarn eğilme dayanmlar, tüm katk oranlar için, SS ve
AN’da bekletilen numunelerin eğilme dayanmlarndan daha yüksek çkmștr.
AN’n harçlarn eğilme dayanmlarnn azalmasnda daha etkili olduğu
gözlenmiștir. 28 günlük harçlarda en yüksek eğilme dayanm %5 TU ikame
oran için, İS’nda 9.0 MPa, SS’da 8.6MPa, AN’da 8.4 MPa olarak saptanmștr.

180 günlük eğilme dayanmlarnn 90 günlük eğilme dayanmlar ile paralellik
gösterdiği görülmektedir. Tüm kür koșullarnda %7.5 ikame oranna kadar
eğilme dayanmlarnn kademeli olarak arttğ saptanmștr. Bu orann üzerine
çkldğnda, eğilme dayanmlarnn düștüğü belirlenmiștir. Tüm katk oranlar
dikkate alndğnda; İS ortamnda olgunlaștrlan numunelerin daha yüksek, AN
ortamnda olgunlaștrlan örneklerin ise eğilme dayanmlarnn daha düșük
değerler aldğ gözlenmiștir.

Çimento harçlarn 90 günlük eğilme dayanmlar incelendiğinde; tüm kür
koșullar kendi içinde değerlendirildiğinde en yüksek eğilme dayanm
değerleri

AN’l ortamlarn eğilme dayanmlar üzerinde daha olumsuz bir etki
olușturduğu görülmektedir.
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180 günlük harçlarda en yüksek eğilme dayanm %7.5’lik ikame oran için;
İS’da 11.0 MPa, SS’da 10.4 MPa, AN’da 10.2 MPa olarak bulunmuștur.
Araștrmada 90 ve 180 gün İS ortamnda bekletilen numunelerde elde edilen
bulgularn, Șimșek vd.’nin çalșma bulgular ile paralellik gösterdiği
görülmektedir [19].

3.3. TU İkamesinin Çimento Harçlarnn Basnç Dayanmna Etkisi
TU ikameli çimento harçlarnn 7, 28, 90 ve 180 günlük basnç dayanm
değerleri Șekil 2’de verilmiștir. İS, SS ve AN ortamlarda olgunlaștrlan %0 TU
ikameli (kontrol) çimento harçlarnn 7 günlük basnç dayanm değerlerinin
yüksek değerler aldğ, ikame oranlarndaki artșa bağl olarak basnç
dayanmlarnn azaldğ gözlenmiștir. Bu grupta en yüksek basnç dayanm
33.24 MPa ile %0 TU ikameli (kontrol) İS’da elde edilmiștir. En düșük dayanm
%15 TU ikameli AN’da 25.0 MPa olarak bulunmuștur.

Tüm kür koșullar ve ikame oranlar birlikte değerlendirildiğinde, TU ikame
oran %5’in üstüne çktğnda 28 günlük basnç dayanm değerleri
azalmaktadr. İS ortamnda olgunlaștrlan numunelerin basnç dayanm
değerleri SS ve AN’da olgunlaștrlan numunelere göre daha yüksek
bulunmuștur. En düșük değerler AN’da bekletilen numunelerde elde edilmiștir.
En yüksek basnç dayanm değerleri %5 TU ikameli İS’da 44.2 Mpa, SS’da
41.4Mpa, AN’da 39.2 Mpa olarak belirlenmiștir.
Harç karșmlarnda ikame oran %7.5’in üzerine çktğnda 90 günlük basnç
dayanmlarnda düșme gözlemlenmiștir. Tüm katk oranlar dikkate
alndğnda en düșük dayanmlarn AN ortamnda olgunlaștrlan numunelerde
oluștuğu belirlenmiștir.

Șekil 2. Çimento harçlarn 7, 28, 90 ve 180 günlük basnç dayanm, TU ikame oran ve bakm suyu İlișkisi

Olgunlașma ortamlarna göre harçlarn 90 günlük dayanmlar birbirleriyle
karșlaștrldğnda, İS ortamnda bekletilen harçlarn dayanmlar SS ve AN
bakm suyunda bekletilen harçlarn dayanmndan daha yüksek elde edilmiștir.
180 günlük basnç dayanmlar % 7.5 ikame oranna kadar artș göstermiștir.
Daha yüksek ikame oranlarnda basnç dayanmlar azalmaktadr. SS’l ve AN’l
ortamlarn harçlarn basnç dayanmlarn düșürdüğü belirlenmiștir. TU
ikamesinin snrl da olsa harçlarn mekanik dayanmnda iyileșme sağladğ
gözlemlenmektedir. En yüksek basnç dayanm değerleri %7.5 TU ikameli İS’da
54.3 MPa, SS’da 51.2 MPa, AN’da 46.7 MPa olarak bulunmuștur.
TU’nun %7.5’e kadar yaplan ikamesinde dayanmn artmas Ca(OH)2 ile
puzolanik reaksiyona girerek ilave CSH jelleri olușturarak ve boșluklar
tkayarak daha geçirimsiz bir yap olușturmas ile açklanabilir.

3.4. SS ve AN’n TU İkameli Çimento Harçlarnn Boy Değișimine
Etkisi
%5’lik SS ve AN çözeltisinde bekletilen TU ikameli çimento
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harç çubuklarnn 7, 28, 90 ve 180 günlük boy değișim değerleri Șekil 3’de
verilmiștir.
Harç çubuklarnn 7 günlük boy değișim değerleri incelendiğinde; SS ve AN’l
ortamlarn harç çubuklarnn boy değișimlerinde %5’lik ikame oranna kadar
etkili olmadğn göstermektedir. 28 günlük boy değișim değerleri dikkate
alndğnda; AN’l ortamlarn boy değișim değerleri üzerinde daha etkili olduğu;
TU’nun %5’lik ikame oranlarnda boy değișim değerlerini azalttğ
belirlenmiștir.
TU’nun 90 günlük boy değișim değerleri üzerinde %5–10 ikame oranlarnda
etkili olduğu görülmektedir. TU ikamesinin 180 günlük boy değișim değerleri
üzerinde %2.5–10 oranlarnda olumlu bir etki olușturduğu belirlenmiștir

4. Sonuçlar
Yaplan deneysel çalșma sonucu elde edilen bulgular așağda özetlenmiștir;
1. TU’nun inceliğinin fazla, özgül ağrlğnn çimentodan daha düșük olmas, TU
ikame oranndaki artșa bağl olarak kvam suyu miktarlarn arttrmștr.
2. Çimento hamuru içindeki TU miktarnn artș priz bașlangç ve priz sonu
sürelerini arttrmada etkili olmuștur.

Șekil 3. TU ikameli Çimento harçlarn 7, 28, 90 ve 180 günlük boy uzama oran ve bakm suyu ilișkisi
3. %10’dan fazla TU’nun varlğ çimento hamurunun hacim sabitliği üzerinde
olumsuz bir etki olușturmuștur.
4. %5-7.5 orannda tuğla unu ikamesi çimentolu sistemlerde eğilme ve basnç
dayanmlarnda iyileșme sağlamaktadr. Bu sonuç, TU’nun Ca(OH)2 ile
puzolonik reaksiyona girerek ilave bağlayc bileșikler olușturmas ve düșük
özgül ağrlğa sahip olmas nedeniyle çimento harcndaki boșluklar
doldurmas ile açklanabilir.
5. Agresif ortam etkisinde kalacak çimentolu kompozitlerde %5 ve %7,5
orannda TU kullanmnn bu malzemelerin agresif ortamlara karș
dayankllğn artrabileceği görülmektedir.

[7].

Forrester, JA., Burnt clay, pozzolanas, In: “Proceedings of the meeting
on small scale manufacture of cement materials”, Intermediate
Technology Publication, pp. 53–9, London, (1975).

[8].

Stanley, C.C., “The history of concrete. Cement and Concrete
Association”, Wexham Springs, ISBN 0 7210 1156 X, pp.3-9, UK., (1979).

[9].

Waters, G.V., Jones, T.R., “Effect of metakaolin on ASR in concrete
manufactured with reactive aggregates”, In: V.M. Malhotra (Ed.),
Proceedings of the 2nd International Conference on the Durability of
Concrete, Am. Concr. Inst., vol. 2, pp.941– 947, (1992).

6. Tuğla atklarnn değerlendirilmesi klinker, hammadde tüketimi ve emisyon
değerlerinde bir azalma sağlayacaktr.

[10]. Wild, S., Gailius, A., Hansen, H., Szwabowski, J., “Waste clay brick-A
European study of its effectiveness as a cement replacement
material”, In: T.G. Jappy (Ed.), Int. Congr. Creating with Concrete,
Thomas Telford, Theme 2, Alternative options, (1999).

7. Katksz karșmlara göre Sülfat ve amonyum nitrata dayankllğ için %7.5’e
kadar TU kullanmnn iyi olduğunu söyleyebiliriz.

[11].

8. Snrl da olsa, sağlanan bu iyileșme durabilitenin iyileștirilmesi açsndan
önemlidir, ayrca atk tuğlalarn değerlendirilmesi çevre kirliğinin
azaltlmasna, hammadde kaynaklarnn korunumuna ve sürdürülebilirliğe
katk sağlayacaktr.

[12]. TUKDER, Tuğla ve kiremit sanayi bilgileri raporu., Tuğla ve Kiremit
Sanayicileri Derneği,12 s., (2008).

Sonuç olarak; %7.5 oranna kadar TU ikamesinin, boy değișim değerlerini
azaltmann yan sra SS ve AN etkisindeki harç dayanmlarnda artș sağladğ
görülmüștür. Ancak bu iyileșmeler erken yașlarda belirgin bir etki
göstermemiștir. Bu değerlendirmeler paralelinde %7.5 orannda TU’nun
kullanlabileceği söylenebilir.
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Özet
Alkali-silika reaksiyonu betonda kullanlan çimentodan veya dș kaynaklardan
gelen alkali hidroksitlerle, beton içindeki agregalarn içerdiği reaktif bileșenler
arasnda meydana gelen bir kimyasal reaksiyondur. Bu reaksiyon sonucu
betonda boy değișimi, çatlama ve mekanik özelliklerde bozulma meydana
gelir. Puzolanik katklarn kullanmnn betonun durabilitesini ve ASR etkilerine
karș direncini arttrdğ bilinmektedir. Kil uygun scaklkta pișirilip, yeterli
incelikte öğütüldüğünde puzolanik bir malzeme elde etmek mümkündür.
Ülkemizde de ylda 30 milyon tona yakn toprak, tuğla hammaddesi olarak
ișlenmekte, tuğlann hammadde ocağndan pișmiș tuğla așamasna geldiği
süreçte %20–25 orannda endüstriyel atk olușmaktadr. Bu çalșmann amac;
çimento yerine farkl oranlarda ikame edilen öğütülmüș atk tuğla ununun
ASR üzerindeki etkisini araștrmaktr. Bu amaçla tuğla unu çimento harcna
%5, %10, %15, %20 ve %25 oranlarnda katlarak ASTM C1260 standardna göre
25x25x285 mm boyutunda prizmalar dökülmüș, 14 gün sonra harç
çubuklarnn boy değișimleri belirlenmiștir. ASR’den zarar gören çimento
harçlarnn boyut değișimi değerleri belirlenmiștir. Mikroyapsal özellikleri için
harç numunelerin Elektron Tarayc Mikroskop (SEM), Enerji yayc X-șn
analizörü (EDX) analizleri yaplmștr. Sonuç olarak reaktif agregalarn ASR
boy değișiminde TU ikamesi olumlu etki göstermiștir.
Anahtar kelimeler: Alkali silika reaksiyonu, Atk tuğla, Boy değișimi.

Abstract
Alkali-silica reaction is a chemical reaction between the alkali hydroxides
from the cement used in the concrete or from the outside sources and the
reactive constituents contained by the aggregates of concrete. This reaction
results in the expansion, cracking and reduction in the mechanical strength of
concrete. It is known that the use of pozzolanic admixtures increases the
durability of concrete and its resistance to ASR effects. It is possible to
obtain a pozzolanic material by heating the clay at a proper temperature and
grinding it adequately fine. In Turkey, annually approximately 30 milyon tons
of soil is processed for manufacturing bricks. 20-25% industrial wastes form
during the process of obtaining (baked) bricks from the raw material oven of
the bricks. This study aims at investigating the effect of the brick powder,
which is used in replacement for cement in different proportions, on ASR. For
this purpose, brick powder was added to the cement mortar in proportions
of 5%, 10%, 15%, 20% and 25%, and 25x25x285 mm prismatic specimens were
cast according to ASTM C1260, and after 14 days the length change of the
mortar specimens were determined. The length change values of the cement
mortar damaged by ASR were compared to the values obtained from the
micro analysis. For the microstructural properties of the mortar specimens,
Scanning Electron Microscopy (SEM), Energy Dispersive X-ray (EDX) analyses
were carried out. Accordingly, TU replacement showed a positive influence
on the ASR expansion of the reactive aggregates.
Keywords: Alkali-silica reaction, Waste brick, Length change.

1. Giriș
ASR portland çimentosundaki alkali hidroksitlerle agregada mevcut baz
mineraller (opal, çört, kalsedon, trimit, kristobalit ve kuvars gibi) arasnda
olușan bir reaksiyondur [1]. Bu reaksiyon, betonda nem etkisiyle genleșen bir
jelin olușmasna neden olur. Beton içerisinde șișme sebebiyle meydana gelen
bu hacim artș çekme gerilmelerinin doğmasna sebep olarak betonda
çatlamalara yol açar [2].
ASR’nin olușumu için, agrega bünyesinde reaktif silis, alkalitesi yüksek por
çözeltisi ve ortamda yeterli rutubet bulunmaldr. Bu koșullardan herhangi biri
olmazsa ASR nedeniyle bir boy değișimi de olmayacaktr. Betonda olușan
yumușak dokunun (jel) miktar; silikann türü, miktar ve alkali hidroksit
konsantrasyonuna bağldr. Așağda ASR olușum mekanizmas verilmiștir.
— Alkali + Reaktif Silika → Alkali Silika Jel Ürünleri
— Alkali Silika Jel Ürünleri + Rutubet → Boy değișimi
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Betonda içsel çekme gerilmelerinin olușumu 1.așamadaki jel olușumu ile eș
zamanl değildir. Bu nedenle jelin varlğ mutlaka ciddi boyutta ASR tahribat
olușacağ anlamna gelmez.
Servis ömrü boyunca kuru kalan bir betonda ASR ciddi bir tehlike olmayabilir.
Bağl nem oran % 80’in üstünde olan
betonlarda ASR olușmaktadr. Düșük su/çimento oranl beton, ilave çimento,
mineral katk veya herhangi bir yolla beton geçirimliliği azalrsa, rutubetin
betona giriși ve beton içinde dolașm azalr. Dolaysyla içinde alkalilerin
yaylmas da azalmș olur. Scaklk artș reaksiyon hzn arttrmaktadr.
Agregalarn büyük çoğunluğu daha yüksek scaklklarda daha fazla reaktiflik
göstermektedir. Ayrca sk kuruma-slanma tekrar betonda alkali tașnmasn
kolaylaștrmakta ve alkalilerin kuruma bölgelerinde yoğunlașmasna neden
olmaktadr [3].
Isl ișlem uygulandğnda kilden puzolanik malzemeler elde etmek olasdr.
Gerçekte, sl ișlem yoluyla kil minerallerinin kristal yaps bozulur, amorf veya
düzensiz aluminyum silikat yaps olușur, puzolanik özellikler gelișir [4,5].
Kalsine edilmiș kil ile kirecin binlerce yldr çimentolu malzemelerin
üretiminde kullanldğ bilinmektedir [6]. Isl ișlem görmüș kil minerallerinin
puzolanik özellik gösterebilmesi için ayrca yeterli incelikte öğütülmesi de
gerekir. Öğütülmüș tuğla, çimentolu yaplarn boșluk yapsn iyileștirmenin
yannda farkl kimyasal etkilere karș da direncini arttrr [7,8].
Ülkemizde 417 tuğla ve kiremit fabrikas ylda yaklașk 6x109 adet üretim
yapmaktadr [9]. Bu fabrikalar 30 milyon tona yakn toprağ hammadde olarak
ișlemektedir. Tuğla toprağnn hammadde ocağndan, pișmiș tuğla așamasna
geldiği süreçte, %20–25 orannda endüstriyel atk olușmaktadr [10].
Araștrmada; öğütülmüș atk tuğla ununun (TU) ASR’na etkisi araștrlmș bu
amaçla, ASTM C 1260 standardna uygun olarak hazrlanan TU ikameli harç
çubuklarnn katk oranna bağl olarak boy değișimleri incelenmiștir. Ayrca
ASR den zarar gören harçlarn Elektron tarayc mikroskopla mikro yapsal
(SEM) özellikleri ve Energy dispersive X-ray (EDX) analiz edilmiștir.

2. Malzeme ve Metot
2.1. Malzeme
Çalșmada TU ikamesinin ASR reaksiyonuna etkisinin belirlenebilmesi
amacyla ön deneylerde standart snr değerin üzerinde bir boy değișimi
gösteren Șavșat/Artvin/Türkiye’den alnan agrega kullanlmștr. Deneysel
çalșmada CEM I 42,5 R çimentosu, içme suyu, Eskișehir’deki bir fabrikadan
sağlanan atk TU kullanlmștr.
CEM I 42.5 R çimentosunun eșdeğer alkali değeri %1.113 olup, diğer özellikleri
Çizelge 3’de verilmiștir.
Çalșmada kullanlan agregaya ait kimyasal analiz ve petrografik özellikler
Çizelge 1’de, granülometrisi ise Çizelge 2.’de verilmiștir.
Araștrmada kullanlan çimento ve TU’nun kimyasal ve fiziksel özellikleri
Çizelge 3’de verilmiștir.

2.2. Metot
Araștrmada kullanlan agregalarda bulunabilen aktif silisin zararl etkilerini
ortaya koymak amacyla, ASTM C1260’e [11] göre hzlandrlmș harç çubuğu
deney metodu uygulanmștr. Bu metot, kür șartlarn ağrlaștrarak
reaksiyonu hzlandrmakta ve agregalarn reaktivitesinin 16 gün içinde
tespitine olanak vermektedir.
ASTM C 1260 Standardnda belirtilen gradasyondaki çimentonun kütlece 2.25
kat agrega ve su/çimento oran 0.47 olan harç karșm hazrlanmștr.
25x25x285 mm boyutlarndaki kalplara dökülen harç örnekleri 24 saat sonra
kalplardan alnarak ilk boylar ölçülmüștür. Kalp sökümünden itibaren 1 gün
süreyle 80 ºC derece suda bekletilerek boy ölçümleri alnan örnekler, takip

eden 14 gün boyunca 80 ºC derece 1N NaOH çözeltisinde bekletilir ve
periyodik ölçümleri alnmștr.
Deneysel çalșmada Çizelge 4’de görüldüğü gibi katksz kontrol örneği ile
birlikte (%0), % 5, 10, 15, 20 ve 25 TU ikameli toplam 18 (3x6) adet 25x25x285
mm boyutunda harç çubuğu örneği hazrlanmștr.
Çizelge 4. Harç örneklerin karșm miktarlar
İkame Oranlar %
Malzemeler
Çimento (gr)
TU (gr)

0

5

10

15

20

25

440

418

396

374

352

330

0

22

44

66

88

110

Agrega (gr)

990

990

990

990

990

990

Su (gr)

206.8

206.8

206.8

206.8

206.8

206.8

3. Deneysel Sonuçlar ve Tartșma
3.1. Alkali-Silika Reaksiyonu Etkisinde Kalmș Harç Çubuklarnn
Boy Değișimleri
Deneyler en az üç örnek üzerinde tekrarlanmș, harç çubuklarnn 2, 7 ve 14
günlük boy değișimi değerleri Șekil 1’de verilmiștir.

Șekil 2. TU İkamesiz kontrol örneklerin 35x büyütülmüș SEM görüntüsü
Șekil 2 ve 3’de görüldüğü gibi kontrol örneklerinde ASR ürünlerine sklkla
rastlanmaktadr. ASR ürünlerinin masif jel yapda olduğu ve büzülme çatlaklar
içerdiği, çatlaklarn genellikle boșluklu yapdan bașlayarak boșluk etrafnda da
yayldğ görülmektedir.

Șekil 1. TU ikamesinin harç çubuklarnn boy değișimine etkisi
Șekil 1’de görüldüğü gibi; 2 günlük ölçümler sonucunda, en yüksek boy
değișimi orannn katksz (kontrol) harç çubuklarnda %0,05, en düșük boy
değișimi orannn ise %25 TU ikamesi yaplan harç çubuklarnda %0,01 olduğu
belirlenmiștir. 2 günlük ölçümlerde TU’nun daha etkili olduğunu söyleyebiliriz.
7 günlük test sonuçlar incelendiğinde, en yüksek boy değișimi orannn TU
ikamesiz kontrol harç çubuklarnda %0,12, en düșük boy değișiminin ise %25
TU ikamesi yaplan harç çubuklarnda %0,03 olduğu görülmüștür.
14 günlük boy değișim değerleri dikkate alndğnda, en yüksek boy değișimi
orannn kontrol harç çubuklarnda %0.34, en düșük boy değișimi orannn ise
%25 TU ikamesi yaplan harç çubuklarnda %0.04 olduğu gözlenmiștir.
ASTM C1260 standard ASR etkisinin 14 günlük boy değișimi değerlerine göre
değerlendirilmesini önermektedir. Buna göre; boy değișimi %0,1’den küçük ise
“agrega zararsz”, %0,2’den büyük ise “agrega potansiyel olarak zararl”, boy
değișim değeri %0,1-%0,2 arasnda ise kontrollü bölge (zararl-zararsz bölge)
olarak tanmlanmaktadr.
ASTM C 1260’a göre; TU ikamesiz harç çubuklarnn (kontrol) %0.34 boy
değișimi ile ASR açsndan zararl agrega snfna, %5–10 TU ikamesi yaplan
harçlarn kontrollü bölge (zararl-zararsz) agrega snfna, %15 ve daha fazla
TU ikamesi yaplan harçlarn ise zararsz snfna girdiği görülmüștür.

Șekil 3. TU İkamesiz kontrol örneklerin 330x büyütülmüș ASR ürünü
Șekil 3’te verilen SEM görüntüsünde ASR ürünleri daha belirgin olarak
görülmektedir. ASR çatlaklarnn çoğunlukla agrega-çimento hamuru
bölgesinde ve yaklașk 1-2μm boyutlarnda olduğu gözlemlenmiștir. 500x
büyütmeden sonra ASR ürünü büzülme çatlağ, 5000x büyütmeden sonra
ASR jelleri iğnemsi veya otsu biçimleri șeklinde görüntüler olușturmaktadr.

Boy değișimlerinin snr değerin altna çekilebilmesi ancak %15 TU ikamesiyle
gerçekleșmiștir. Çimento yerine
%5–10 TU kullanm boy değișimini
azaltmș fakat snr değerin yine așldğ görülmüștür.
Turanl vd. (12) yaptğ çalșmada %10, 20 ve 30 orannda TU katksnn ASR
sonucu olușan boy değișimini önemli ölçüde azalttğn ortaya koymuștur.
3.2. ASR Etkisinde Braklmș UK ve SD’li Harç Çubuklarnn Mikroyapsal
Özellikleri
Tarayc Elektron mikroskopu ile harç örneklerin farkl yerlerinden alnan SEM
görüntüleri yardm harçlarn mikroyap analizleri yaplmștr. SEM
görüntülerinde ASR ürünlerinin genellikle boșluklarda, agregalarn çatlaklar ve
agrega-çimento hamuru arasnda yer aldğ görülmüștür. Farkl morfolojik
yapya sahip olan masif ASR ürünleri yaklașk 100 veya daha büyük
görüntülerde net olarak görülebilmiștir.

Șekil 4. %25 TU İkameli örneklerin 35x büyütülmüș SEM görüntüsü
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Șekil 5. %25 TU İkameli örneklerin 250x büyütülmüș SEM görüntüsü

4. Sonuçlar
İki așamal ASR çalșmann veri değerlendirilmesinde așağdaki sonuçlar elde
edilmiștir;
 %15–25 orannda TU kullanm ASR’nunu snr değerin altna
düșürmüștür.
 TU ikame oran arttkça boy uzamalarn azalmakta olduğu
görülmüștür.
 En düșük boy değișimi %25 TU ikameli örneklerde gerçekleșmiștir.
Bu durum TU’nun boșluk doldurucu etkisinin ve puzolanik
aktivitesinin etkili olduğunu göstermektedir.
 Yaplan mikroyap (SEM) analizlerinde TU ikame oran yüksek olan
örneklerde ASR çatlaklar çok az görülmüștür. ASR çatlaklarnn
yoğun ve geniș olduğu bölgelerde kalsiyum orannn yüksek, silis
orannn düșük olduğu gözlenmiștir.
Bu sonuçlar ASR için optimum TU ikame miktarnn %25 olduğunu
göstermektedir.
TU’nun toplamdaki alkali orannda sağladğ azalma ile ASR ürünlerinin
olușumunu azalttğn söyleyebiliriz.
Tuğla atklarnn bu tür uygulamalarda alternatif bir malzeme olarak
değerlendirilmesi, atklarn çevreye olan etkilerinin azaltlmasna ve
sürdürülebilirlik boyutunda hammadde kaynaknaklarnn korunumuna da katk
sağlayacağ düșünülmektedir.
Sonuç olarak reaktif agregalarn ASR boy değișiminde TU oran önemli ölçüde
etkilemektedir.
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Özet
Atk malzemelerin alternatif kullanm alanlarnn bulunmas son yllarda
Ülkemizde giderek önem kazanmaya bașlamștr. Endüstriyel atklarn inșaat
sektörünün değișik dallarnda kullanlmas ile; büyük hacimlerde kullanma
olanak sağlanabilecek, snrl doğal kaynaklarn hzl tüketimini önleyebilecek,
ekonomik kazanç sağlayabilecek ve atklarn sebep olduğu çevre
problemlerine bir ölçüde çözüm getirebilecektir.
İSFALT, eski asfalt kaplamalarn geri kazanm ve geri dönüștürülmüș asfalt
üretimi konusunda önemli bir çalșma bașlatmș ve eski asfaltlar geri
dönüștürerek yeni asfalt karșmlarna katmștr.
Bu bildiride; asfaltn geri dönüștürülerek kullanlmas sürdürülebilirlik
açsndan ülke geneli için fayda sağlayacağ düșünüldüğünden, uygulamal
çalșmalar kapsamnda elde edilen sonuçlar ve bilgi birikimleri paylașlacaktr.
Anahtar kelimeler: Asfalt, bozulma, geri dönüșüm
Abstract
In recent years, finding alternative uses for discarded materials is gaining
importance in our country. By using industrial waste in various branches of
the construction industry, it would be possible to; put to use the materials in
large volumes; slow down the pace of consumption of limited natural
resources; bring about economical gains and, to a degree, create solutions to
the environmental problems caused by these materials.
İSFALT, has started an important study on recycled asphalt production by
recycling the old asphalt pavements and adding these materials to virgin
asphalt mixes.
As recycling the old pavements is thought to have a general contribution,
from the sustainability point of view, to the contry as a whole, the results of
the applications and accumulated knowledge will be shared in this study.
Key words: Asphalt, recycling, deterioration
1. Giriș
Dünyann pek çok ülkesinde ortaya çkan çevre sorunlarnn temelinde,
ekonomi ve çevre arasndaki dengesizlik yatmaktadr. İnsanoğlu, bir yandan
hzla gelișen bilim, teknoloji ve sanayi ile ekonomik açdan yașam kalitesini
yükseltirken diğer yandan da doğaya zarar vermektedir.
Plansz endüstrileșme, sağlksz kentleșme, bölgesel savașlar, tarmda
kimyasal maddelerin bilinçsiz kullanm ve gerekli önlemler alnmadan yoğun
üretime geçen sanayi tesislerinin yarattğ kirlilik sonucu bugün karșmza çok
olumsuz tablolar çkmaktadr[1].
Bu olumsuz tablodan hareketle, ekonomik kalknmann çevreye zarar
vermeden sağlanmas gerektiğine dikkat çeken “Bugünkü nesillerin
ihtiyaçlarnn, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarn karșlayabilmelerini
tehlikeye sokmakszn karșlanabilmesi” ni ifade eden “Sürdürülebilirlik”
kavram ortaya çkmștr [14].
Üretim ve kullanm faaliyetleri sonucu ortaya çkan, insan sağlğ ve çevreye
zarar verecek șekilde doğrudan veya dolayl biçimde alc ortama verilmesi
sakncal olan her türlü maddeye atk denmektedir [20].

malzemeler olabilir. Atk maddelerin toplanma, tașnma, prosesten geçirilme
ve ortadan kaldrlmas atk yönetimi olarak bilinmektedir. Buradaki amaç,
çevrenin temizlenmesi ve kalan atğn insan sağlğna zarar vermemesidir.
Atk yönetimi, ülkeden ülkeye değișebildiği gibi, ülkeler içerisinde de bölgelere
göre farkllklar gösterebilmektedir[15].
Ülkemizde de atk malzemelerin yeniden değerlendirilmesi ve alternatif
kullanm alanlarnn bulunmas özellikle büyük hacimlerde kullanma imkan
sağladğnda dolay, snrl doğal kaynaklarn hzl tüketimini önleyebilecek ve
atklarn sebep olduğu çevre problemlerine bir ölçüde çözüm getirebilecektir
[10].
2. Asfalt ve Asfalt’ta Sürdürülebilirlik
Asfalt, agrega ve bitümün belli oranlarda ve belli sda karștrlmas ile elde
edilen belli bir esneme kabiliyeti olan, belli oranlarda skșabilen bir
malzemedir. Agrega, ise, yol yapmnda kullanlan ana malzemedir. Kum, çakl,
krmataș, cüruf ve diğer mineral bileșiklerin bağlaycl bir ortamda bir araya
getirilmiș șeklidir. Bitüm ise, doğal kökenli hidrokarbonlarn bir karșm veya
pirojenik kökenli (doğal, s etkisiyle meydana gelen ergime sonucu olușan)
hidrokarbonlarn bir karșm ya da bunlarn her ikisinin bir kombinasyonu olup
çok defa bunlarn sv, yar-kat veya kat halde olabilen, metal dș türevleri ile
bir arada bulunan, yapștrc özelliği olan bir malzemedir [10].
Asfalt; genellikle bir araya getirildiği mineral agrega karșmlarna kontrol
edilebilir bir esneklik sağlayan plastik bir malzemedir. Asfalt kaplama
karșmlarndan mineral agrega miktar genellikle ağrlkça % 90-95, hacimce %
75-85 arasndadr. Mineral agrega esas olarak kaplamann yük tașma
kapasitesinden sorumlu olup, buna bağl olarak asfalt kaplamasnn
performans büyük oranda agregaya bağldr [3].
Asfaltn geri dönüștürülmesi yeni bir teknik değildir. Geçmiși 20-30 yl
öncesine dayanmaktadr. Avrupa’da son 10 ylda % 25’ten %100’e varan
değerlerde kullanlan ve ülke yönetimlerinin de desteklediği bir konudur.
Bununla birlikte, artan ekonomik ve çevresel gereksinimler bu yöntemlere
birçok teknik inceleme getirmiș ve daha yakn bir ilgi uyandrmștr [16].
İstanbul genelinde ylda ortalama olarak 5.000.000 ton asfalt üretimi
yaplmaktadr. Asfalt üretimindeki agrega miktar, asfalt karșmnn % 90-95’ i
dir. Bu duruma göre üretilen asfalt miktarnn % 95’i, agrega olarak
kullanlmaktadr. Kullanlan agregann tamam da İstanbul genelinde
tașocaklarndan elde edilmektedir. Asfalt yapmnda kullanlan doğal
agregalarn miktarlarnn giderek azalmas, Dünya’ da olduğu gibi Ülkemiz’de
de asfalt üreticilerini agrega arayșna sokmuștur. Asfaltn geri
dönüștürülmesi ile beraber agrega olarak kullanlabilecek atk malzemeler
üzerinde durulmuș ve ilk etapta kazlmș eski asfalt parçalarnn yeniden
asfaltta kullanlmas düșünülmüștür.
Gelișmiș ülkelerde hem ekonomik hem de çevresel nedenlerden yeni üretilen
asfalta katlan kazlmș asfalt, ülkemizde ya atlmakta ya da ekonomik
değerinin çok altnda değerlendirilerek asfalta dönüștürülmeden köy
yollarnda stabilize malzeme olarak kullanlmaktadr. Asfaltn geri
kazanlmasnn ülke ekonomisine ciddi ölçüde fayda sağlayacağ
düșünülmüștür [16].
3. İstanbul’da Asfalt Üretimi ve Asfalt Geri Dönüșüm Çalșmalar
İstanbul için toplam bitümlü scak karșmnn yaklașk % 80’lik ksmn üreten
İSFALT’n yllk üretim miktarlar Șekil 1a ve 1b’de gösterilmiștir.

Atk malzemeler; çöpler, plastikler, camlar, tbbi atklar, bir üretim prosesi
sonucu ortaya çkan malzemeler veya kullanm ömrünü tamamlamș
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Șekil 1a. İstanbul içinde 1999-2009 yllar aras üretim miktar, kullanilan
agrega ve bitüm (İSFALT, 2008).
Bunun dșnda ASMÜD (2007)’ye göre ülkemiz genelinde üretilen bitümlü
scak karșm miktar ve kullanlan agrega miktar da Șekil 2’de verilmiștir.

Șekil 2. Türkiye genelinde üretilen bitum ve kullanlan agrega miktarlar
(ASMÜD, 2007).
Bitüm, petrolün damtlmasndan elde edilen bir malzemedir. Bir petrol türevi
olduğu için sürekli olarak yurt dșndan satn alnmakta ve yl boyu asfalt
üretimi için gerekli olan bitümden dolay dșa bağmllk sözkonusu olmaktadr
[3].
İstanbul’da agrega havzalar da tükenmek üzeredir. Özellikle Avrupa
Yakasndaki tek havza olan Cebeci Havzas her yl İstanbul’a yaklașk olarak
32.000.000 ton agrega üretmektedir. Ancak yaplan çalșmalarda bu
havzann en fazla 5 yl ömrü kaldğ ortaya konmuștur. Anadolu Yakasnda
Gebze ve Ömerli havzalar için bu denli sorun olmasa da önümüzdeki 10 yl
içinde sorunlarn bașlayacağ kesindir.
Bu nedenlerden dolay hem agrega potansiyelinin giderek azalmas, hem de
ülkemizin dșarya bağml olduğu bitümün atlmamas amacyla geri dönüșüm
sistemlerinin kullanlmasnn bir çözüm olacağ görülmektedir.
5. Asfaltta Geri Dönüșüm Nasl Yaplmaktadr?

Șekil 1b. 1999 - 2009 yllar aras üretimde kullanlan agrega ve bitüm (İSFALT,
2008).
İstanbul’da her yl ortalama olarak 5.000.000 ton asfalt serilmektedir. Bu
miktarn 3.500.000 tona tekabül eden ksm İSFALT tarafndan üretilmekte
ve de uygulanmaktadr.
İstanbul yollarndan ylda yaklașk olarak 500.000 ton asfalt kazlmaktadr.
50.000 ton üretim atğ asfalt ta İSFALT’ a ait tesislerden ortaya çkmaktadr.
Genel olarak bakldğnda İSFALT’ n kullanm alanlarndan ve yollardan kazlan
asfaltlardan ylda yaklașk olarak 550.000 ton malzeme geri dönüșebilir
vaziyettedir.
4. Neden Geri Dönüșüm?

Asfaltta yaplan geri dönüșüm çalșmalarndan önce, geri dönüștürülecek
malzemelerin hazrlanma süreci bulunmaktadr. Asfaltta geri dönüșüm
metodu da, geri dönüștürülecek malzemenin elde edilme șekliyle alakaldr.
5.1. Kaplamann Kazlmas
Kaplamann sökülmesi amacyla yaplan birçok metod olmasna rağmen
günümüzde en çok krcl kepçelerle yoldan asfalt krma ve asfalt kazyc
makinalar ile yoldaki asfaltn kazlmas yöntemi kullanlmaktadr (Șekil 3).
Her iki yöntemde de geri kazanlacak asfalt kaplamann geri kazanlan veya
kazanlmayan agrega, stabilize, plent mix malzemeleri gibi malzemeler ile
karștrlmamas gerekmektedir (Șekil 4).

Geri dönüșme çalșmalarna bașlamadan önce geri dönüștürülemeyen
malzemenin bir ksm köy yolarnda kullanlmak üzere depolanrken, diğer
ksm ise döküm sahalarna gönderilmekteydi. Her iki durumda da çevre ve de
görüntü kirliliği olușmaktayd. Bu asfalt atklar geri dönüșüm olarak
kullanlmasa bile İstanbul’da ciddi anlamda döküm sahas problemi
yașanmakta, dolaysyla bu malzemelerin dökülebileceği bir alan
bulunmamaktadr.

Șekil 3.Moloz halinde eski asfalt malzemeleri
Buradaki tüm malzemeler biraraya karștrlmamal, malzeme özelliklerine
göre ayr ayr depolanmal, üst üste yğlmamaldr.
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5.2. Kazlan Malzemenin Depolanmas
Geri kazanlmș asfalt yğnlarnn yüksekliği maksimum 3 metre ile
snrlandrlmaldr. Bu kstlamalarn amac parçalanan malzemelerin ilave
yükten ve yüksek hava scaklklarndan dolay birbirlerine yapșmalarn
engellemektir.

Șekil 6. Krlmș, elenmiș eski asfalt malzemeleri
Yaplan üretim yolda serilerek skștrlmștr. Pilot olarak çalșlan bölgede
1.800 ton asfalt serilmiștir. Bu karșm içinde % 15 geri dönüșüm malzemesi
kullanlmștr. Bu da 270 asfalt atğ malzemenin geri dönüșümünü
sağlamaktadr. Șekil 8 ‘ de geri dönüșüm malzemesi katlmș asfaltn yola
uygulamas, tablo 1’ de ise geri dönüștürülmüș asfalta ait özellikler
görülmektedir.
Șekil 4. Kazlmș haldeki eski asfalt malzemeleri
Ayn șekilde, yğn üzerine yükleyici, dozer, kamyon gibi ağr araçlar da
çkmamaldr.
Geri kazanlmș asfalt kaplama hava etkisinden korunmal ve olabildiğince de
kuru koșullarda tutulmaldr [11,12,13].
Depolama ve așr nem durumunu minimuma indirmenin en iyi yolu, büyük bir
stoklamaya gerek duyulmayacak șekilde parçalama ve scak karșm
ișlemlerini koordine etmektir [2, 21].

6. Asfalt Geri Kazanmann Faydalar
a.

Kaynaklarn korunmas:

En önemli fayda taș ocaklarnda ve/veya maden ocaklarnda üretilen
agregann tüketimindeki azalmadr. Ayrca yöntem, geri kazanm ișleminin
kullanlmadğ imalatlarla karșlaștrldğnda daha az bitüm kullanm
sağlamaktadr.

Kș aylarnda krma ișlemi yaplrsa, krlmș malzeme bir örtü altnda
saklanmaldr.

Șekil 5. Malzemelerin krma-eleme ekipmanndan geçirilmesi
Araziden kazlarak elde edilen kullanlmș malzeme depolandktan sonra
kullanlacak asfalt karșmndaki ebatlara göre krc ekipmandan geçirilmeli ve
elenerek asfalta hazr hale getirilmelidir (Șekil 5, 6).
Geri kazanml asfalt üstyap karșmlarnn dizayn, genel olarak kullanlan
Marshall metodunun yannda laboratuar deneyleri de gerekmektedir. Yaplan
çalșmalarda ilk olarak geri kazanlan asfalt kaplamann kompozisyonu ve
orijinal karșm içine hangi % ile katlacağ belirlenmiștir. Daha sonraki
așamada ise, laboratuar ortamnda karșmn
hazrlanmasdr. Karșm tasarm hazrlandktan sonra, asfalt plentinde asfalt
üretimi gerçekleștirilmektedir [7].

Șekil 7. Eski asfaltn üretim tesisinde kullanm
b.

Olușan atk miktarnda azalma:

Mevcut asfalt kaplama malzemesinin yeniden kullanm, olușacak atğn
bertarafn önler ve olușabilecek ekonomik ve çevresel kayplarn önüne
geçilmesini sağlar.
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yaklașk 1,5 milyar ton asfalt üretimi için 1,425 milyar ton agrega ve 75 milyon
ton bitümden olușan doğal kaynak tüketilmektedir. Diğer taraftan asfaltn
yenilenmesi için ya da çeșitli nedenlerle ömrünü tamamlamas nedeniyle
olușan sökülen asfalt yğnlar doğaya kontrolsüz olarak terk edilmektedir.
Tüketilen miktarlarn büyüklüğü, eko-verimliliğin ve kaynak verimliliğinin
arttrlmasnn önemini de ortaya koymaktadr [6].
Amerika Birleșik Devletleri Çevre Koruma Ajans’nn (EPA:US Environmental
Protection Agency) 2005 yl verilerine göre; Dünya genelinde her yl üretilen
ortalama 1,5 milyar ton asfaltn 500 milyon tonu Amerika Birleșik
Devletlerinde gerçekleșmektedir. Amerika Birleșik Devletlerinde her yl
yaklașk 90 milyon ton kullanlmș asfalt sökülmekte, bunun 73 milyon tonu
yeni asfalt yapmnda kullanlarak geri kazanlmaktadr. Dolaysyla toplam
yeni asfalt üretiminin, yaklașk %15’i sökülmüș asfaltn geri kazanlmas ile
yaplmakta ve ylda 300 milyon $ tasarruf sağlanmaktadr [7].
Asfaltn geri kazanmnda en iyi durumda olan Amerika Birleșik Devletlerinde
alüminyum kutularn yaklașk %60’, basl malzemelerin %56’s, plastik içecek
ambalajlarnn %37’si, cam șișelerin %31’i ve dergi benzeri yaynlarn %23’ü geri
kazanlrken, asfaltn geri kazanm oran ise hepsinden yüksek olup yaklașk
%80’ dir [8].
Șekil 8.Geri dönüștürülmüș asfaltn uygulanmas

Yukardaki açklamalar, tüm dünyada ve ülkemizde de sökülen asfaltn
mümkün olan en yüksek oranda geri kazanlmasnn, eko-verimlilik, ayn
zamanda ekonomik verimlilik sağlanmas anlamna geleceğini göstermektedir.
8. Ekonomik Değerlendirme
Yaplan değerlendirmelerde, normal asfalt üretimi ile geri dönüștürülmüș
asfalt malzemesi katlmș asfalt üretimi arasnda % 20 mertebelerinde
tasarruf olduğu gözlemlenmiștir. Yllk üretim baznda hesaplandğnda bu
orann çok daha büyüyeceği açktr.
Kazandrdğ ekonomik kazanmnn dșnda, çevreye verilen zararl gaz
atklar, enerji giderleri gibi durumlar da düșündürücüdür.
9. Sonuç ve Değerlendirmeler

Tablo 1. Geri Dönüștürülmüș asfalta ait özellikler
c.

Nakliyenin azaltlmas:

Geri kazanm yönteminin uygulanmas, kaznan malzemenin depoya veya
plente tașnmas zorunluluğunu ortadan kaldrr vekullanlacak yeni
malzemenin tașma maliyetini düșürür. Sadece tașma maliyeti (enerji)
azalmaz, bunun yannda tașma ișleminden dolay ortaya çkacak ve yol
kullanclaryla çevre halk etkileyecek olumsuz çevresel etkiler (emisyon
gazlar) azaltlr.
d.

Enerji tasarrufu:

Enerji tasarrufu, temel olarak tașma ihtiyacndaki azalmaya bağldr. İșlem
soğuk yerinde uygulama olduğu için agregann stlma ihtiyac da ortadan
kalkmaktadr.
e.

Emisyon gazlarnn azaltlmas:

Bütün soğuk geri kazanm yöntemlerinde olduğu gibi, emisyon gazlarndaki
azalma, karșmn serilmesi esnasnda ortaya çkar. Fakat bu gazlarn
azaltlmasnda en büyük etken, tașma ihtiyacnn azaltlmasdr. Genel kural
olarak, toplam enerji (karșmn üretilmesi ve tașma) ve kullanlan
malzemede (agrega) %20’ye varan tasarruf sağlanabilir. Benzer durum
emisyon gazlar için de geçerlidir (CO2 ve SO2 türevleri %20’ye kadar
azaltlabilir). Bütün bu avantajlarna rağmen soğuk geri kazanm yöntemi,
Avrupa’da yollarn yenilenmesinde snrl ölçüde kullanlmaktadr [17,18].

Geri kazanm ile;
-

İSFALT’n yapmș olduğu karșm dizayn sonuçlarna göre; geri
dönüștürülmüș asfaltn așnma tabakasnda %10, binder
tabakasnda %20 ve bitümlü temel tabakasnda %30 orannda
kullanlabileceği belirlenmiștir. Bu oranlar, ülke geneline
yayldğndan ortaya çok ciddi kullanm miktarlar çkacaktr.

-

Daha az agrega ve bitüm kullanm ile doğal kaynak tüketimi
azalacaktr.

-

Asfalt atğnn kontrolü (toplanmas tașnmas ve depolanmas)
srasnda olușan çevresel etkiler, hava, su ve toprak kirlililiği,
enerji tüketimi, gürültü, kazalarn önlenmesi v.b. kirliliğin
kaynakta kontrolü sağlanacaktr.

-

Yeni asfalt üretim maliyetlerinin azalmas, ayn miktarda kaynak
kullanlarak daha fazla asfalt yol yapm ile ekonomik kazanç
sağlanacaktr.

-

2003-2007 yllar verilerine göre ülkemizde yllk bitümlü scak
karșm üretimi yaklașk 16,4 milyon tondur. 2003-2007 yllar
verilerine göre ülkemizde ylda yaklașk olarak üretilen toplam
16,4 milyon ton bitümlü scak karșmn % 74 ü șehir içi yol
yapmnda kullanlmștr. Bu miktar ylda yaklașk 12 milyon tondur
[15].

-

Bütün bunlar, en verimli geri kazanmn șehir içi yollarda
kullanlan ve miktar her yl giderek artan bitümlü scak karșm ile
yaplmș yollardan sökülen asfalttan olacağn göstermektedir.

-

Șehir içi yol yapm için üretilen ylda 12 milyon ton bitümlü scak
karșmn sadece % 1 nin geri kazanlmș asfalt ile üretilmesi ile;

7. Asfaltn Geri Kazanlmas ile ilgili Dünya’da ve Türkiye’de durum
Bu durum, dünya ülkelerinde faaliyet gösteren tüm endüstri kurulușlarn
olduğu gibi, asfalt üretimi sektörü kurulușlarn da, süreçlerinde ortaya çkan
çevresel etkileri ve atklar azaltma ve geri kazanma yönünde değișime
zorlamaktadr. Ülkemizde de, henüz yok denecek kadar az geri kazanm
oranna sahip sökülen asfaltn geri kazanlmas yakn zamanda zorunlu hale
geleceği, eski ve yeni her asfalt üretim tesisini, en uygun geri kazanm
teknolojilerine sahip olmaya zorlanacağ açktr [5].
Dünyada her yl yaklașk 1,5 milyar on ton asfalt üretildiği göz önüne
alndğnda, asfalt üretimi srasnda ortaya çkan atklar ve çevresel etkiler ile
kullanm ömrünü tamamlamas sonrasnda ortaya çkan asfalt atklarnn
kontrolünün ne kadar önemli olduğunu anlamak zor değildir. Dünyada her yl
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o

Her yl 120 bin ton olmak üzere asfalt atğ yğnlar
olușmayacak,

o

Her yl taș ocaklarndan yaklașk 114 bin ton daha az
taș çkarlacak ve konkasörlerden daha az agrega
üretilecek,

o

Her yl yaklașk 6 bin ton daha az bitüm tüketilecek,

o

Bütün bu hammadde tüketimlerinin azalmas ile
bunlarn üretimleri srasnda olușan entegre kirlilik
ayn oranda azalacak,

o

Asfalt üretim maliyetleri düșecek, dolaysyla ayn
miktarda hammadde ve diğer kaynaklar tüketilerek
daha fazla asfalt yol yaplacaktr.
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Özet
Bilindiği üzere beton sektörü, doğal kaynaklarn tüketimi nedeni ile çevresel
etkileri olan bir sektör olarak tannmaktadr. Ancak hem durabilite özellikleri
bakmndan hem de dayanm bakmndan üstünlüklere sahip olan kendinden
yerleșen betonun (KYB) son yllarda ülkemizde de popüler olmas doğal
kaynaklarn korunmas açsndan katklar sağlamștr. Bunun birinci nedeni;
KYB teknolojisi uzun ömürlü beton üretimi sağladğndan doğal kaynaklarn
tüketimi snrl kalabilmektedir. İkinci nedeni ise KYB üretimi için oldukça
fazla oranda çok küçük boyutlara sahip agrega ihtiyac, çoğunlukla atk olarak
ortaya çkan uçucu kül(UK), silis duman(SD), granüle yüksek frn
cürufu(GYFC), mermer tozu ve taș tozu gibi malzemeler ile karșlanmaktadr.
KYB, bu atklarn kullanm nedeni ile atk depolama veya bertaraf konusunda
çok büyük oranlarda açlmlar sağlamaktadr. Bu çalșmada KYB üretiminde
UK, SD, GYFC kullanm miktarlar araștrlmș ve atk maddelerin KYB
üretiminde kullanmnn sürdürülebilirlik açsndan muhtemel katks üzerinde
durulmuștur.
Anahtar kelimeler: KYB, uçucu kül, silis duman, mermer tozu,
sürdürülebilirlik, endüstriyel atklar.

Abstract
As is known, the concrete industry, natural resource consumption and
environmental effects caused as a sector that is known. However, both in
terms of durability and strength characteristics that have advantages in
terms of Self-Consolidating Concrete (SCC) is becoming popular in recent
years in our country for the protection of natural resources has contributed.
The first reason for this, because the SCC technology to produce long-lasting
concrete consumption of natural resources may be limited. The second
reason is that the SCC to produce quite a lot money very small size of
aggregate demand, mainly as waste resulting Fly Ash (FA), Silica Fume (SF),
granulated blast furnace slag (GBFS), marble dust and stone powder
materials such as are covered by. SCC, because of the use of these waste
disposals in landfills or expansions provides very large proportions. SCC, FA in
the production of this study, SF, GBFS usage amount of the SCC in the
production of waste materials is investigated and the use of sustainability
focuses on the possible contribution.
Keywords: SCC, fly ash, silica fume, marble powder, sustainability, byproducts.

1. GİRİȘ
Günümüzde yaygn olarak inșaat sektörünün UK ve SD gibi atk maddelerinin
kullanm sahas olușturmasna paralel olarak ömrünü tamamlayan yada
değișik etkiler nedeni ile kullanlamayacak hale gelen yaplarn olușturduğu
çevre kirliliğine çözüm üretmek amac ile uluslararas sempozyumlarda
gündeme gelmiștir[1].
Betonarmenin yașam döngüsü evrelerinde:
 Hammaddelerin çkarlmasndan bașlayarak






Beton, demir donats ve kalp üretimi (Yap malzemelerinin
üretimi) evresi:
Betonarme yapnn kullanm evresi:
Yap malzemelerinin geri dönüștürülmesi / yeniden kullanlmas /
atlmas evresi

ile tamamlanmaktadr.

Beton ve çelik donat, malzeme özelliklerinden ve kullanm sürecinde dș
etkilere maruz kaldklarndan dolay bir süre sonra ișlevlerini tam olarak
yerine getirmemeye bașlarlar. Bu durum betonarmenin dayankllğ
dolaysyla hizmet ömrünü ksaltr. Betonarmenin yașam döngüsündeki
“kullanm” evresini ifade eden hizmet ömrünün vaktinden önce
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tamamlanmamas için, beton dayankl olmaldr. Betonarme yaplarn hizmet
ömrünü en fazla etkileyen faktör betondur. Beton üretimi ve dökümü
standartlara uygun olarak yaplrsa, donat korozyonunun meydana gelmesi
düșük bir ihtimaldir. Betonun dayankl olmas, betonarmenin hizmet ömrünü
uzatr. Böylelikle, betonarme yașam döngüsü içerisindeki kullanm evresi uzar
ve doğal kaynaklarn tekrar tüketilmesi ertelenmiș olur [2].
Ülkemizde ve dünyada artan enerji ve mamul madde tüketimi çevre kirliliğini
olanca hzyla artrmaktadr. Özellikle Türkiye’nin elektrik ihtiyacnn 2/3’ünü
karșlamak için Termik Santrallerden faydalanmaktadr. Dünya genelinin
aksine Türkiye elektrik üretiminde kömür en büyük paya sahiptir[3].
Ülkemizde elektrik enerjisinin halen önemli bir bölümü termik santraller yolu
ile üretilmektedir. Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu’nun raporuna (EPDK)
göre, Türkiye’de 2007 ylnda 40.777,3 MW iken 2008 yl sonu itibaryla
41.802,6 MW’a ulașmștr.
Toplam kurulu güç kapasitesinin 2007 ylnda % 31.6’s doğal gaza, % 25’i
kömüre ve % 32.8’i hidrolik kaynaklara dayal iken 2008 ylnda ise toplam
kurulu kapasitenin %33’ü hidrolik kaynaklara, %32’si doğalgaza ve %23’ü
kömüre bağl olarak, %11’i ise diğer kaynaklardan karșlanmștr. Kömür yakt
kullanan Termik Santrallerin kullanm oran OECD ülkelerinde de 2002 yl için
yaklașk olarak % 20.5 olarak gerçekleșmiștir[4]. 2007 yllnda yaklașk 8227
MW elektrik üreten linyit kullanan Termik Santrallerin elektrik üretimi 2008
ylnda 8111 MW’a gerilemiștir. Taș kömürü ve ithal kömürü yakt kullanlan
termik santrallerden elde edilen elektrik enerjisi ise 2007 ve 2008 ylnda
değișmemiș, srasyla 335 MW ve 1651 MW olarak gerçekleșmiștir [5].
Termik santrallerde, 2008 ylnda 25,62 milyon ton atk olușmuștur. 2008
ylnda olușan atğn %79’u kül dağ/kül barajna atlmș, %16’s gömülmüș ya da
maden sahasnda depolanmș, %3’ü ise satlmș ya da geri kazanm amac ile
bașka firmalara verilmiștir. Termik santrallerin atk bileșimi içindeki en büyük
pay, %99,4 ile mineral atklarn (kül, cüruf, uçucu kül ve alçtaș) olușturduğu
görülmüștür [6].
UK’lerin neden olduğu çevre problemleri arasnda, tozlanma, tarm ürünlerine
zarar verme, yağmur ve rüzgar erozyonu, toprakta süzülme dolaysyla toksik
madde tașnmas ve radyasyon saylabilir. Bu çevre sorunlar nedeniyle tarm
ürünleri, su ve havann kalitesi, doğal hayat, bölgenin ekonomik durumu ve
çevre güzelliği açsndan istenmeyen sonuçlar ortaya çkmaktadr[7].
Çevre ve hava kirliliğinin had safhaya ulaștğ 1960’dan günümüze kadar ki
evrede, inșaat mühendisliğinin beton mühendisliği alannda faaliyet gösteren
araștrmaclar baz atklarn beton üretiminde kullanmnn etkilerini
araștrdlar. UK olarak isimlendirilen ve depolanmas büyük problem olușturan
dolays ile çevre ve büyük boyutlarda hava kirliliğine neden olan, Termik
Santrallerden kaynaklanan atk maddenin beton üretiminde kullanmnn
olumlu sonuçlara yol açtğn belirlediler. Bu bulgular bu tür atk maddeler için
bir pazarlama sahasn da beraberinde getirdi. Ancak yaplan bașka bir
araștrmada ise inșaat malzemeleri sağlk açsndan ele alnmș ve yaydklar
radyasyon değerlendirilmiștir. Çalșlan
bölgede ortalama radyoaktivite
değerleri
uçucu kul için 632.2 Bq-1 kg-1, tuğla için 4.4 Bq kg-1, toprak için 73.3 Bq
-1
kg , çimento için 306.6 Bq kg . Sonuçlar orta Türkiye’de kullanlan inșaat
malzemelerinin yllk dozunun 1.0 mSv y-1 nin altnda olduğu; ancak-1
çimentonun bir bileșeni olan uçucu kül için bu değerin genellikle 1.0 mSv y
nin üzerinde olduğu belirtilmektedir [7].
UK’nn inșaat sektöründe kullanmnn detayl olarak değerlendirildiği bir
çalșma Aruntaș [8] tarafndan yaplmștr. Uçucu külün kullanm yüzdeleri
baz ülkelerde % 95’lere ulașrken ülkemizde %18,75 civarndadr. Șekil 1’de
baz ülkelerinde uçucu kül kullanm yüzdeleri görülmektedir[9,10,11].

Türkiye
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Șekil 1. Baz ülkelerin uçucu külü kullanm oranlar
Ayrca sanayileșmenin artmas ile siliko metal ürünlerinin üretimi de gelișen
teknolojiye paralel olarak hz kazand. Ancak metal üretiminde hzla değișen
teknoloji, çevre koruma teknolojileri alannda ayn hzda gelișememekte idi.
Ancak atk olarak silikoferrokrom ișleme tesislerinin bacalarndan atmosfere
salnan duman ve gazlarn tutulmas için geliștirilen elektrofiltreler mikron
düzeyindeki tanelerden olușan bu atmosferi kirletici dumann tutulmasn
sağlayabilmekteydi. Ancak bu atklarn ne yaplacağ diğer bir soru ișaretini
beraberinde getirmekte idi. Yine beton mühendisliği uygulama sahasnda
yaplan araștrmalar yeni arayșlar sürecinde silis duman olarak isimlendirilen
ve siliko ferrokrom ișletme bacalarnda elektrofiltrasyon yöntemi ile tutulan
baca tozlarnn beton üretiminde kullanlabileceğini ortaya çkard. Alnan
olumlu sonuçlar, bu atk maddenin de bir ticari meta haline gelmesine
yardmc oldu ve hem beton hem de çimento üretiminde yerini buldu [12].
Öyle ki; Antalya Etibank Elektrometalurji ișletmesinden temin edilen
silikoferrokrom baca tozunun fabrika satș fiyat 12 $/Ton olarak belirtilmiștir
[13].
Mermer tozu ise çevre kirliliğine neden olan bir bașka atk maddedir. Mermer
tozu atklarnn bertaraf edilmesi ise genel olarak Belediyeler açsndan büyük
bir problem olușturmaktadr. Mermer ișleme fabrikalarnda imalat sonras
önemli miktarda mermer atklar ad verilen havuz çökeltileri (mermer tozu)
olușmaktadr. Bu çökeltilerin mermer tozu haline getirilmesi için henüz
ekonomik bir çözüm yöntemi bulunamamștr. Ancak çimento üretiminde,
beton ve çimento üretiminde katk olarak mermer tozunun kullanlabilirliğini
belirlemek için araștrmalar yaplmștr[14].
SD, UK, Yüksek Frn Cürufu (YFC), Mermer tozu(MT) gibi çevre kirliliğine yol
açan maddeler çimento ve betonarme betonu üretiminde kullanlarak hem
ticari bir meta olarak değer kazanmakta hem de depolama/ bertaraf etme
problemini bir ölçüde azaltmaya yardmc olmaktadr.
Bu çalșmada çeșitli atk maddelerin (uçucu kül, silis duman, mermer tozu vb)
Kendinden Yerleșen Beton üretiminde kullanm ile çevre kirliliğinin
azaltlmasnda katklar incelenmiștir.

2. GENEL BİLGİLER

F tipi uçucu kül genellikle %10 dan daha az CaO içerir. Buna karșn C tipi
uçucu kül, %15 ten %35' e kadar CaO içerir. Diğer yandan F tipi uçucu kül
antrasit ve bitümlü kömürün yanmasndan üretilir, bu da düșük kireçli uçucu
kül olarak snflandrlr. C tipi uçucu kül ise diğer linyit ve bitümlü olmayan
kömürün yanmasndan elde edilir.Yüksek kalsiyum içeriğine bağl olarak C tipi
uçucu küller puzolanik özelliklerinin yannda bağlayc özelliğe de
sahiptir.Betonda uçucu kül kullanmnn erken yașlarda yavaș dayanm
kazanmasna yol açtğ iyi bilinmektedir. Beton teknolojisindeki son
gelișmelerden, kalsiyum içeriği ve tane boyut dağlmnn dayanm kazanma
hzn belirleyen en önemli parametreler olduğu anlașlmaktadr.
Ancak, bunlardan sadece 1 tanesinden (Çatalağz Termik Santrali’den) F tipi
uçucu kül elde edilmektedir, diğer tüm santrallere ait küller ise C tipidir.[17]
Bir bașka çalșmada; portland kompoze çimentosu(PKÇ) kullanlan beton
karșmlarna çimento ağrlğnca %5, %10, %20 ve %30 oranlarnda uçucu kül
ikame edilerek üretilen 5 farkl beton karșmlarnn sodyum sülfat don
dayanm araștrlmștr. PKÇ’lu betonlarda donma-çözülme dayanmnn uçucu
kül ikame miktarna bağl olarak önemli düzeyde değiștiği, uçucu kül ikame
miktar arttkça bununla ters orantl olarak donma-çözülme dayanmnn
azaldğ, %30 uçucu kül ikameli betonlarn %24 ile en düșük donma-çözülme
dayanmna sahip olduğu,%30 orannda uçucu kül ikamesi ile donma-çözülme
dayanmnn %84 gibi büyük bir oranda azaldğ belirtilmiștir. İçerisine %5’e
kadar uçucu kül ikame edilerek hazrlanan betonlarn donma-çözülme etkisine
maruz kalan açk saha betonlarnn, beton yollar gibi uygulamalarda
kullanlmasnn uygun olduğu ancak daha fazla uçucu kül ikame edilen
betonlarn kullanmnn uygun olmadğ açklanmștr [18].
Bir bașka çalșmada da Kütahya yöresinde bulunan Tunçbilek termik santrali
uçucu kül atklarnn karakterizasyonu yapldktan sonra bu küllere ağrlkça %
30 orannda Söğüt kili katlarak yer karosu masseleri hazrlanmș ve bu karo
masselerin fizikomekaniksel analizleri yaplarak, uçucu külün seramik
endüstrisinde yer karosu olarak kullanlabilirliği araștrlmștr. Düșük tane
boyutuna sahip 1200°C’de sinterlenen %30 söğüt kili katkl malzemenin
TS/EN-100 standartlarna göre yer karosu kullanmna uygun olduğu
açklanmștr [ 19].
2.2. Silis Duman

Öncelikle bu atk maddeleri tanmlamak gerekirse;
2.1. Uçucu Kül
Uçucu küller (UK) ya da pulverize yakt külleri, özellikle termik santrallerde
pulverize kömür ile ișleyen frnlarnn toz tutma ünitelerinden atmosfere
salnmas elektrofiltrelerle engellenen atklardr. Kömür % 80’inin 75 μm
elekten geçecek incelikte öğütülmekte ve havayla birlikte, buhar üretici
kazanlar stmak amacyla, yakt olarak püskürtülmektedir. Pulverize
kömürün yanmasyla büyük bir miktar ince olan, bir miktar da nispeten biraz
daha iri boyutlara sahip olan küller, yakt gazlaryla beraber “uçarak” bacadan
dșar çkmak üzere hareket etmektedirler. Nispeten ağr olan kül tanecikleri
taban külü olarak ocağn tabanna düșmektedirler. Atk malzeme olarak
ortaya çkan küllerin yaklașk % 75-80’i gazlarla birlikte bacadan çkma eğilimi
gösteren çok ince küllerdir. Bu küllere “uçucu kül” denilmektedir. Ağrlğnn
yaklașk %5’i (hacminin %20’si) içi boș (nitrojen veya karbon dioksitle dolu)
parçacklardan olușmaktadr. Uçucu kül tanecikleri küresel ve boyutlar 1-1503
μm arasnda değișiklik göstermektedir. Genellikle 2.1-2.7 (ortalama 2,4) g/cm
yoğunluğa sahiptirler. Renkleri açk griden koyu griye uzanan
değișikliktedir[16].
UK’ler,
kimyasal
kompozisyonlarna
snflandrlmaktadr[8].

koșullar, uçucu küllü betonun mekanik özelliklerini etkileyen önemli
etkenlerdir. ASTM-C 618'e göre uçucu kül, iki ana kategoriye ayrlmaktadr[9];
a- F snfna, bitümlü kömürden üretilen ve toplam SiO2 + Al2O3 + Fe2O3
yüzdesi
%70’den fazla olan uçucu küller girmektedir. Ayn zamanda bu küllerde reaktif
kireç
(CaO) yüzdesi %10’un altnda olduğu için düșük kireçli olarak da adlandrlrlar.
F
snf uçucu küller, puzolanik özelliğe sahiptirler.
b- C snf uçucu küller ise, linyit veya yar bitümlü kömürden üretilen ve
toplam
SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 miktar %50’den fazla olan küllerdir. Ayn zamanda, C
snf
uçucu küllerde CaO %10’dan fazla olduğu için bu küller yüksek kireçli uçucu
kül olarak da adlandrlrlar. C snf uçucu küller, puzolanik özelliğin yan sra
bağlayc özelliğe de sahiptirler[16].

göre

çeșitli

șekillerde

Uçucu küllerin ekonomik olarak değerlendirilmesi, kullanlabilir miktarda,
gerekli nakliye miktarna ve istenilen tasarma bağldr. Uçucu kül hidratasyon
ssn düșürür ve tanelerin küreselliği sayesinde taze betonun kararllğn,
kolay yerleșmesini ve kolay skștrlmasn sağlar. Uçucu külün kimyasal
bileșimi, tane boyut dağlm, inceliği, puzolanik aktivitesi ve betonun kür

Silisyum ve ferrosilisyum alașmlarnn üretimi srasnda elektrik ark
frnlarnda 2000°C’de yan ürün olarak elde edilen mikrosilika, silis duman
veya silicafume olarak adlandrlr. İnceliği çimentonun 20-25 kat daha fazla
olan bu malzemede %90-95 orannda aktif SiO2 bulunmaktadr [12, 20].
Ülkemizde, ferroalașmlar sektöründe, ferrosilisyum, düșük ve yüksek
karbonlu ferrokrom ile silikoferrokrom üretimi yaplmaktadr. Ülkemizde,
Etibank Elektrometalurji Sanayi Tesislerinde 5.000 ton/yl kapasiteli 6 MVA
tarafo gücünde, % 75 ferrosilisyum üreten bir adet ark-direnç frn
mevcuttur[21].
Betonda kullanm özellikle Kuzey Amerika ve İskandinav ülkelerinde oldukça
yaygn olan silis duman, mukavemet artș yan sra, geçirgenliği 10 misli
azaltarak korozyon, karbonatlașma ve alkali-sülfat reaksiyonu, gibi beton
açsndan tehlikeli olan bir çok kimyasal ve biyolojik etkilere karș dayanm
artrmaktadr.
Ayrca, çimentonun %10-15’i orannda yer değiștirilerek kullanlmas
durumunda ișlenebilirlik, donma-çözülme dayanm ve așnma dayanmnda da
artșlar meydana geldiği yaplan çalșmalar ile tespit edilmiștir [13, 22, 23].
Genellikle çimentonun %5-10 arasnda SD ile yer değiștirilerek kullanlmasnn
betonun çeliğin korozyonuna karș yeterli düzeyde direnç göstermesine katk
sağlamaktadr. Doğal hafif agregalardan pomza ile yaplan tașyc betonda da
çimento ile yer değiștirilerek %5-10 orannda kullanlan SD’nn benzer etkiyi
yaptğ belirtilmiștir [24, 25].
Ayrca yaplan bir araștrmada silis dumannn %10-30 arasnda kullanlmasyla,
ASR etkisinin önemli derecede azaldğ rapor edilmiștir[26].
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2.3. Atk Mermer Tozlar (AMT)
Mermer fabrikalarndan üretim atğ olarak çkan toz atklar genellikle
değerlendirilememekte, üstelik çevre kirliliği açsndan da sorunlar
yaratmaktadr. Mermer toz atklarnn değerlendirilmesine yönelik olarak
uygulamaya sokulabilecek alternatifler, mermer fabrika ișletmecilerine ve
ülke ekonomisine kazançlar sağlayabileceği gibi, bu fabrikalarn çevre kirletici
Özelliğini de önemli ölçüde azaltacaktr. Konuyla ilgili olarak yaplmș olan bir
çalșmada, mermer fabrikalarnda ișlenen mermerlerin ortalama % 30'unun
üretim atğ olarak ortaya çktğ belirtilmiștir. Ülkemizde ylda yaklașk olarak
2 200 000 ton mermer blok ișlendiği düșünülürse, 660 000 ton mermer
tozunun değerlendirilmeden atldğ söylenebilir. Böyle bir potansiyeli
sanayide değerlendirmek ulusal ekonomiye önemli kazanmlar sağlayacaktr.
Literatür bilgilerinde ve dünyadaki baz uygulamalarda gerek mermer
tozlarnn gerekse mermer toz atklarnn seramik, çimento, boya, cam, yap
malzemesi gibi birçok sektörde değerlendirilme çalșmalar mevcuttur.
Terzi [27] tarafndan yaplan araștrmada özellikle mermer tozunun yaygn
olarak bulunduğu bölgelerde, tașma ve kurutma maliyetlerinin taș tozu filler
maliyetini geçmediği kesimlerde, asfalt betonu karșmlarda taș tozu yerine
mermer tozunun filler malzemesi olarak kullanlabileceği belirtilmiștir.
Bir araștrmada mermer atklarnn (havuz çökeltisi) beton karșm içerisinde
ince malzeme olarak kullanlmas durumunda beton basnç dayanmna etkisi
irdelenmiștir. Üretilen beton karșmlarnda ince malzeme olarak kumun
yannda hacim olarak % 0, % 10, % 15 ve % 20 oranlarnda mermer tozu
katlmștr. Maksimum agrega tane çap 16 mm. ve su/çimento oran 0.65
iken, karșmlarda çimento dozaj 300 ve 350 kg olmak üzere toplam 8 seri
beton üretmișlerdir. Elde edilen mermer tozunun maksimum tane boyutu
2mm. olarak kullanlmș, yoğunluğu 2.5 olduğu belirtilmiș ve kum ile yer
değiștirilerek kullanlmștr. Silindir numunelerin basnç dayanmlar 300 dozlu
%10 ve %15 mermer tozu ilaveli karșmlarda %35 civarnda bir artș olmasna
rağmen %20 mermer tozu karșmlarda artșn azalmakta olduğu belirtilmiștir.
Sonuç olarak; mermer tozunun belirli oranlarda karșma katlmasnn beton
özelliklerine olumlu bir etki yapabileceği açklanmștr [35].
2.4. Granüle Yüksek Frn Cürufu (GYFC)
Hematit (Fe2O3), magnetit (Fe3O4) gibi demir cevherleri, doğada demir oksit
olarak bulunmaktadrlar. Demir elde edebilmek için demir cevherlerinin
“yüksek frn” adlandrlan frnlarda çok yüksek scaklklara kadar (yaklașk
1600ºC scaklğa kadar) stlmalar ile oksijen ve yabanc maddelerden
arndrlmalar mümkün olmaktadr. Yüksek scaklğn etkisi ile kok kömürünün
karbonu ile demir oksitteki oksijen birleșerek karbon monoksit ve CO2 gazlar
olușturarak frn terk etmektedirler. Geride eriyik durumda demir ve eriyik
durumunda CaO, SiO2, Al2O3, MgO, MnO, S gibi yabanc maddeler kalmaktadr.
Bu yabanc maddeler topluluğu “yüksek frn cürufu” (YFC) olarak
isimlendirilmektedir.
Eriyik halinde dșarya çkarlan cüruf 1500ºC
scaklktadr. Eriyik cürufun havada (yavaș hzda) soğutulmas durumunda,
elde edilen cüruf kristal yapya sahip olmaktadr. Ancak eriyik cüruf, su
içerisine dökülerek çok hzl soğutulursa, hem irili ufakl kum taneleri
boyutunda granüle duruma gelmekte hem de büyük oranda amorf (cams)
yap kazanmaktadr. Bu cüruflara “Genleștirilmiș Yüksek Frn Cürufu” ad
verilmektedir ve kum taneleri gibi (en büyük boyutu 4mm) parçacklar
olușturduklarndan “GYFC” olarak adlandrlmaktadrlar. Havada yavaș
soğutulmuș olan kristal yapl cüruf puzolanik özelik göstermemektedir. Ancak
amorf yapya sahip olan ve büyük oranda SiO2, Al2O3 içeren GFYC, öğütülerek
çok ince taneli duruma getirildiği takdirde, doğal puzolanlarn ve uçucu
küllerin puzolanik özelliklerine benzer davranș sergilemektedirler[28]. Sadece
Doğu Akdeniz Bölgesinde her yl olușan cüruf miktar 850 bin tondur[29].
Granüle yüksek frn cürufunun öğütülmesinde dikkat edilmesi gereken husus,
klinkerden ayr öğütmeye tabi tutulmasdr. Bunun nedeni; bu malzeme
klinkerden daha sert bir malzeme olduğundan, klinkerle birlikte öğütülmesi
durumunda klinker; daha ince taneli, cüruf ise daha iri taneli olarak elde
edilmektedir
Son 15-20 yldan bu yana, Güney Afrika’da, Kanada’da, ABD’de, İngiltere’de ve
Japonya’da üretilen granüle yüksek frn cüruflarnn hemen hemen tümü
beton katk maddesi olarak kullanlmaktadr. Türkiye’de cürufun beton katk
malzemesi olarak kullanlmas son bir-iki yldan bu yana ve çok az miktarda
uygulanmaktadr. Öğütülmüș granüle yüksek frn cürufunun katk maddesi
olarak kullanlmas, betonun ișlenebilmesini ve dayanmn artrmakta,
büzülmesini azaltmaktadr. Cüruflarda en fazla yer alan oksitler CaO, SiO2
ve Al2O3 dir. Yaklașk %30-40 oranlarnda yer alan CaO, ince öğütülmüș
durumdaki granüle yüksek frn cürufunun kendiliğinden de bir miktar
bağlayclk göstermesine yol açmaktadr. Cüruf ve kalsiyum hidroksitin
reaksiyonu sonucunda CSH jelleri gibi çok kuvvetli hidrolik bağlayc özelikteki
ürünler ortaya çkmaktadr.
Öğütülmüș Granüle Yüksek Frn Cürufunun Beton Özelliklerine Olumlu
Etkileri :
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Taze betondaki ișlenebilmeyi artrmaktadr.
Taze betonun priz süresini uzatmaktadr.
Betondaki terlemeyi azaltmaktadr.
Betonun hidratasyon ssn azaltmaktadr.
Sertleșmiș betonun su geçirimliliğini azaltmaktadr.
Sertleșmiș betonun sülfat dayankllğn artrmaktadr.

Olumsuz özelikleri ise betonun özellikle soğuk havalarda daha geç priz
almasna yol açmaktadr. Betonda belirli miktarda hava sürükleyici hava elde
edebilmek için daha çok hava sürükleyici katk maddesine ihtiyaç
duyulmaktadr. İlk zamanlardaki beton dayanm artș daha yavaș olmaktadr
[15].
Yüksel ve Bilir [30] tarafndan yaplan araștrmada, Ereğli Demir Çelik
Fabrikalar GYFC’ nun parke ve bordür üretiminde kum yerine ksmen
kullanm potansiyeli araștrlmștr. Araștrmann yan ürünlerin sağlayacağ
teknik, çevresel ve ekonomik avantajlarn belirlenmesine katk sağlanmas
hedeflendiği belirtilmiștir. Parke ve bordür betonu karșmlarnda 0-4, 4-7 ve
7-15 mm olmak üzere 3 snf agrega, hiper akșkanlaștrc kimyasal katk, ve
bağlayc olarak PÇ-42.5 portland çimentosu kullanldğ belirtilmiștir. GYFC
her iki beton elemanda (bordür ve parke) herhangi bir ön ișleme tabii
tutulmadan doğrudan kum yerine kullanlmștr. Parkede bileșenlerden 0-4
mm kum hacimsel olarak çeșitli oranlarda GYFC ile yer değiștirme oranlar %
20, % 30, % 40 ve % 50 olarak seçilmiștir. Bordürde ise yine 0-4 mm kum ile
% 20, % 30 ve % 40 oranlarnda yer değiștirme yaplmștr. GYFC’ nun
dayanm bir miktar düșürdüğü, fakat așnmaya karș dayankllğ arttrdğ
belirtilmiștir. Genel olarak, GYFC’ nun % 25 oranna kadar bordür üretiminde
kum yerine kullanlabileceği rapor edilmiștir.
Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik tesislerin kuruluș maliyetlerinin çok
yüksek olmas nedeni ile her sektörde olduğu gibi, bu sektörde ve çevre
kirliliğini önlemeye yönelik çalșmalarda öncelik, atklarn içindeki değerli
maddelerin geri kazanlarak değerlendirilmesidir. Böylelikle atklarn çevreye
vereceği zarar en aza indirildiği gibi ekonomik yararlar da sağlamaktadr. Geri
kazanm veya değerlendirilme imkan bulunmayan atklarn ise, çevre
kirliliğine yol açmayacak șekilde bertarafn sağlamaya yönelik artma tesisleri
kurulmas, bu sektör atklarnn nitelikleri bakmndan önemli ve zorunludur[ 6,
21].

3. KENDİLİĞİNDEN YERLEȘEN BETON(KYB)
Bu bölümde KYB betonlarn endüstriyel atk kullanm ile üretilebilirliği
üzerinde durulmuștur.
Akșkan kvaml beton; betonarme yap elemanlarnn özel șekil ve boyutlu
olduğu durumlarda ve așr donat elemanlarnn mevcut olduğu yerlerde,
daha kolay ișçilik ve kaliteli beton yapm imkanlar sağlar[31].
KYB; kendi ağrlğ ile döküldüğü kalba yerleșen ve vibratör kullanlmasna
gerek duyulmakszn en sk donatl bölgelerde ve en dar kesitlerde bile hava
boșluğunu dșar atarak ve skșarak seviyelenen, oldukça akc kvaml bir
betondur. Kendi kendine skșma yeteneği sayesinde vibrasyon gerektirmez
ve ișçilikten ve zamandan tasarruf sağlar[32].
KYB üzerine yaplan bir araștrmada, yaplan deneyler sonucunda yüksek
hacimde uçucu kül kullanlarak KYB üretimi gerçekleștirilebildiği belirtilmiștir.
Çalșmada; tüm bağlayc ağrlğnn ağrlkça; % 0-40-50-60-70 oranlarnda
UK kullanlmș ve s/b oran ayn srasyla; 0.37, 0.35, 0.34, 0.32, 3 0.31
oranlarnda değișmektedir. Katksz betonda çimento dozaj; 550kg/m dir.
Yaylma testinde bütün karșmlarn KYB özelliği gösterdiği açklanmștr.
Sertleșmiș KYB’lerde 28 günlük basnç dayanm deneyi sonuçlar; 46 MPa -30
MPa arasndadr. Uçucu kül miktar toplam bağlayc miktarnn ağrlkça
%50’sine kadar olan karșmlarda ilk günlerdeki basnç dayanm kontrol
karșmna göre düșük olmasna rağmen, daha sonra aralarndaki dayanm
farknn olmadğ belirtilmiștir[33].
Filler malzeme olarak atklarn kullanlmadğ KYB çalșmalar da yaplmștr.
Böyle bir çalșmada beton karșm elemanlar; çimento 500 kg, su 203 kg,
kum 1105 kg, I nolu agrega 569 kg ve katk miktar 7 kg dr. Sonuçta ortalama
7 günlük basnç dayanmn 42.28 Mpa ve 28 günlük ortalama basnç
dayanmn ise 50.03 MPa elde etmișlerdir [34].
Türk vd [36] tarafndan yaplan çalșmada, çimento yerine kullanlan F ve C
snf uçucu kül (UK) miktarnn kendiliğinden skșan betonun (KSB)
özelliklerine etkisi araștrlmștr. Çimento yerine kullanlan farkl oranlarda C
snf uçucu kül miktarna (%25, 30, 35 ve 40) sahip KSB karșmlar (srasyla
KSB–I, KSB–II, KSB–III ve KSB–IV) kullanlarak üretilen numuneler üzerinde
yaplan deneylerde, hidratasyona olumlu etkisi gibi avantajlar da dikkate
alndğnda, kendiliğinden skșan beton karșmlarnda çimento yerine %30
ve/veya %40 oranlarnda uçucu kül kullanlmasnn, dayanm özellikleri
bakmndan daha iyi olacağ belirtilmiștir [36].
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Aruntaș vd tarafndan yaplan araștrmada, KYB özellikleri üzerine AMT etkisi
incelenmiștir. KYB karșmlarnda s/ç oran, hiperakșkanlaștrc (HA) miktar
ve bağlayc miktar sabit tutulmuștur. AMT, çimento ile ağrlkça % 5, 10, 15,
20 ve 25 oranlarnda ikame edilerek KYB içinde kullanlmștr. Araștrmaclara
göre AMT, KYB üretiminde % 15 ve % 20 oranlarnda çimento yerine
kullanlarak KYB nin maliyeti azaltlabilir[37].

Yllar

Șekil 2. Türkiye hazr beton tüketiminin yllara gore değișimi [38]
Șekil 2 incelendiğinde 2008 ylnda hazr beton üretimi 69.600.000 m3
hacmine ulaștğ görülmektedir. Avrupa Hazr Beton Birliği’ne üye ülkelerin
2007 yl hazr beton üretim miktarlar Șekil 3. ‘de görülmektedir[38].
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Ülkeler

Șekil 3. Avrupa Hazr Beton Birliği Üyesi Ülkelerin 2007 yl Hazr Beton üretim miktarlar
Betonu olușturan malzemelerin beton içerisinde ișgal ettikleri hacim yüzde
olarak Șekil 4. de görülmektedir.
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Șekil 4. Normal betonu olușturan karșm elemanlarnn hacimsel olarak
miktarlar[39]
Ancak KYB için bu oran ince agrega ve filler malzeme lehinde değișmektedir.
KYB için beton karșm elemanlarnn hacimsel oran Șekil 5’de verilmektedir.

Șekil 5. KYB karșm elamanlarnn hacimsel dağlm [39]
Șekil 5’ den görüleceği gibi 2/16 tane snf agrega hacmi % 48 den % 29’a
azaltlarak yerine % 12 filler malzeme olarak isimlendirilen en büyük tane
boyutu 0,125 mm olan malzeme kullanlmakta ve 0/2 tane aralğndaki
agregadan Normal betonda % 20 kullanlrken bu malzemenin oran da %28’e
arttrlmaktadr. Filler malzemenin UK, SD, GYFC veya mermer tozu gibi atk
maddelerden seçilmesi durumunda, Dünyada, beton üretimi için kullanlan
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Çizelge 1. Önceki araștrmalardan derlenen çeșitli atklarla üretilmiș betonlarn mekanik ve durabilite özellikleri

çimento tüketimi azaltlarak hem çimento üretimi için gerekli olan hammadde
(kil, kireç, kömür, v.s.) ve hem de enerji miktar azaltlabilecektir.

Çizelge 1’de çimento yerine UK kullanm orannn % 50 ‘ye kadar olumlu sonuç
verdiği [33] GYFC’nun % 60 [45] orannda kullanmnn hem mekanik hem de
durabilite özelliklerini olumlu etkilediği ve %60 PÇ, %30 GYFC ve % 10 SD’nin
beraber olarak kullanmnn 28 günlük basnç dayanmna göre yüksek
dayanml beton basnç dayanm (87.5 MPa) ve olumlu durabilite özellikleri
[45] sağlamaktadr. Bu açdan atklarn %40-%50-%60 oranlarnda KYB
üretiminde kullanm ile çimento tüketimi %40-%60 oranlarnda azaltlabileceği
söylenebilir. Bu sonuçlardan, KYB’nun, 2009 yl yurtiçi satș miktar 39.986.237
ton olan çimentonun yarsna yaknnn kullanmna gerek kalmadan da yeterli
dayanm ve dayankllğa sahip yaplarn yapmna imkan verebileceği sonucuna
ulașlabilir. Dünya geneli 2008 yl çimento tüketimi miktarna bakldğnda ise
2.557 milyon tonluk tüketimin yarsna düșebilecektir[46]. Bir ton çimento
üretebilmek için yaklașk 1.5 ton hammadde, 0.3 ton hava, 6 gigajül yakt
kullanlrken, 0.94 ton karbon dioksit de atmosfere salnr[47]. 0,94 ton CO2
salnmnn da yarya yakn oranda azaltlabilecektir. Bunun da çevre kirliğiliğini
önemli oranda azaltacağ veya çimento ihtiyacnn ötelenebileceği
düșünüldüğünde büyük katklar sağlayacağ söylenebilir.

5. SONUÇ

[15]. Erdoğan, T.Y., “BETON” ODTÜ Geliștirme Vakf Yaynclk, Ankara (2003).

KYB’nin atk madde kullanmn artrmas ve uzun ömürlü yaplarn
yaplabilmesine imkan sağlamas nedeni ile çevre kirliliğini azaltmada rolünün
incelendiği bildiride așağdaki sonuçlara ulașlmștr.

[16]. Gündeșli U. “Uçucu Kül, Silis Duman ve Yüksek Frn Cürufunun Beton ve
Çimento Katks Olarak Kullanm Üzerine Bir Kaynak Taramas”
Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
İnșaat Mühendisliği A.B.D., Adana, 71s, (2008). (Danșman: A. H.
Tanrkulu)

1. KYB’da %12 orannda tüketilen filler malzemelerin yerine UK, YFC, mermer
tozu, SD gibi atklarn kullanlmas mümkündür. Yaplacak yeni yasal
düzenlemelerle endüstriyel atklarn KYB üretiminde Hazr Beton Sektörünce
kullanm zorunlu hale getirilebilir.
2. Eğer beton içerisinde bağlayc malzeme olarak kullanlan çimento
tüketiminde azalma sağlanabilirse, çimento üretiminde kullanlan
malzemelerden kalker, kil gibi doğal kaynaklarn tüketiminde azalma
sağlanabilecektir.
3. Bağlayc malzemelerden çimentonun tüketiminin azaltlmas, onun
üretiminde kullanlan enerji kaynaklarnn da azaltlmasnda katk
sağlayacaktr.
4. UK, SD, YFC ve mermer tozu gibi atklarn beton üretiminde kullanmnn,
betonun durabilite özelliklerini önemli oranda iyileștirdiği göz önünde
bulundurulursa, betonarme yaplarn ömrünün uzayacağ ve yaplar
sürdürülebilirliğinin sağlanabileceği beklenebilir.
5. KYB üretiminde fazla miktarlarda ihtiyaç duyulan kohezyonu sağlayc filler
malzemelerin UK, YFC, SD ve mermer tozu gibi katklardan kullanldğ
düșünüldüğünde bu atklarn bertaraf edilmesi ve depolanmas gibi sorunlarn
büyük oranda çözülebileceği söylenebilir.
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Özet
Son yllarda teknolojide artan gelișmelerle birlikte yap sektöründeki kompozit
malzemeler çevreye etkileri açsndan önemli bir sorun haline gelmiștir. Yap
sektöründe kompozit malzemeler dünya çapnda önemli ölçüde çevre
kirliliğine neden olmaktadr. Bu nedenle çevreyle uyum içerisinde olan
malzemeler üretmek ve üretilen malzemelerin çevre ile etkileșimlerini bilmek
yap sektöründe bu malzemeleri kullanmak en önemli sorumluluklarmz
arasnda yer almaldr.
Yap sektörünün her așamasnda kullanlan kompozit malzemeler ömrünün her
evresinde farkl ölçekte çevresel etkilere neden olmaktadr bu nedenle
kompozit malzemelerde kullanlan ham maddelerin ekolojik olmas, atk
malzemelerin kullanlmas, orman kaynaklarnn korunmas ve bu sayede sera
etkisinin azaltlmas hususunda çevresel konularda ve yap sektöründe önemli
bir yer teșkil etmektedir. Kompozit malzemelerin bu özelliklerinin yan sra
kompozit malzemelerde kullanlan kimyasal maddeler ve üretim sonras
ortaya çkan atklar çevreye zarar verebilmektedir
Bu bildiride yap sektöründe kullanlan kompozit malzemeler çevresel açdan
değerlendirilmiș ve kompozit malzemelerin çevresel etkileri incelenmiștir.
Anahtar kelimeler: kompozit malzeme, enerji, yap sektörü, çevre

Abstract
In recent years, increasing developments in technology in the construction
sector in terms of environmental impact of composite materials has become a
significant problem. Composite materials in the construction sector worldwide
is causing significant environmental pollution. Therefore, in harmony with the
environment to produce the materials and manufactured materials in the
construction sector to know the interaction with the environment to use this
material should be included among our most important
responsibilities.Construction sector in every phase of a composite material life
of each phase different scale environmental impact causes therefore
composite materials used in the raw materials to be ecological, waste
material the use of forest resources conservation and therefore the
greenhouse effect to reduce concerning environmental matters and
construction industry an important place represents . In addition to these
features of composite materials used in composite materials after production
of chemicals and wastes to the environment may damage this paper
composite materials used in the construction sector from the environmental
angle has been evaluated and examined the environmental impact of
composite materials.
Keywords: composite materials, energy, construction sector, environment

1. Giriș
İki veya daha fazla saydaki ayn veya farkl gruptaki malzemelerin, en iyi
özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya çkarmak amacyla, bu
malzemelerin makro seviyede birleștirilmesiyle olușan malzemelere kompozit
malzeme denir [1].
Çevre ise, canllarn yașamlarn sürdürdükleri biyolojik ve fiziksel ortam olarak
tanmlanmaktadr. Çevre sorunlar, gelișmiș ülkelerde genellikle așr
sanayileșme ve doğal kaynaklarn yoğun olarak tüketilmesiyle olușur. Geri
kalmș ve gelișmekte olan ülkelerde ise çevre sorunlarnn temeli, mevcut
sanayinin çarpk yaps ile kaynaklarn planl ve programl kullanlmas gibi
faktörler olușturur [2].

Günümüzde gelișen teknoloji ile üretilen yapay malzemeler ve kompozit
malzeme meydana getirme olanaklar, doğal çevreye karș tercih edilen bir
seçenek olușturmuștur. Yaplar günümüzde insan doğal biyolojik çevresinden
koparp, insann yașamsal gereksinimlerine yapay bir çevrede yant vermeye
çalșmaktadr [3].
çevreler geliștirilen teknolojilerle olușturulmaktadrlar ve olușturulan bu
teknolojilerde en önemli özellik enerji olmaktadr. Her yeni malzeme
üretiminde enerji tüketimi olmaktadr ve olușan enerji kayb önemli değerlere
ulașmaktadr.Kompozit malzemeler yap sektöründe yaygn olarak kullanlan
yap malzemelerindendir. Kompozit malzemeler Birbirlerinin zayf yönlerini
düzelterek üstün özellikler elde etmek amacyla bir araya getirilmiș değișik
türden malzeme veya fazlardan olușur.
Kompozit malzemeler ile ilgili çalșmalarn çoğu 20. yüzyln ikinci yarsndan
günümüze ka-dardr. Tabiatta bulunan ilk kompozit malzeme çam ağacdr.
Çam ağacnn içi kșn sert ve krlgan, ya-zn ise yumușak ve esnektir. En ilkel
kompozit malzeme örneği ise saman takviyeli kerpiçlerdir. Günümüzde en çok
kullanlanlar ise; cam fiber tak-viyeli reçine, tungsten-molibden takviyeli
alümin-yum, karbon ve fiber takviyeli plastiklerdir [4].
Kompozit malzemeler türkiyede ve dünyada oldukça yaygn olarak
kullanlmaktadr. Yaygn olarak kullanlan kompozit malzemelerin en
önemlilerinden biride ahșap kompozit malzemelerdir. Dünya nüfusun hzla
arttğ bu günlerde doğal kaynaklarmzdan biri olan orman kaynaklarn
korumak açsnda ahșap kökenli kompozit malzemeler oldukça önemli bir yer
teșkil etmektedir(ben). Ahșap kompozit, farkl ahșap türlerinin birbiriyle ya da
farkl ahșap türlerinin diğer farkl malzemelerle, daha değerli bir ürün elde
etmek amacyla biraraya getirilmesini içeren geniș kapsaml bir terimdir [5].
Ahșap kökenli kompozit malzemelerin kaynağ olan Ormanlar ve büyüklüğü,
büyümesi ve kullanm üzerinde insann etkisi, global snma bakmndan
önemli rol oynar. Odun kökenli kompozitlerin yap sektöründe kullanlmas
havadaki CO2’in tutulmasn, böylece ormanlarn sürekli gençleșmesini sağlar.
Örneğin; 216 metre kare büyüklüğündeki tipik bir ahșap ev, 28,5 ton karbon
dioksiti tutar, bu miktar, küçük bir hizmet aracnn yedi yllk emisyonuna
eșittir.
Her yl, toplumun, günlük yașamsal faaliyetleri için kullandğ enerji ile
atmosfere salnan karbon dioksit miktar 8 milyon tondur. Fosil yaktlarn
yanmasyla CO2 sera gaz ve hava kirliliği meydana gelmektedir. Bilim
adamlarnn raporlarna göre, sera gaz emisyonlar global snmann önemli bir
nedenidir; bu snmann yer kürenin scaklğn artrmas ve iklim koșullarn
değiștirmesi beklenmektedir.
Ahșap kompozit bir malzeme ya da ürünün çevreye etkisinin doğru olarak
belirlemeye yarayan yașam döngüsü değerlendirmesi (LCA) “beșikten mezara”
șekil 1’de ifade edilen,malzemenin ham halinden yok edilene (veya tekrar geri
kazanmna) kadarki sürecini kapsamakta ve malzemeler, bu süreçte,
hammadde, malzeme üretimi, kullanm ve yok edilmesi (veya geri kazanm)
așamalarnda kaynak tüketimi, hava, su, toprak
emisyonlar ve küresel snma potansiyeli açsndan incelenmektedir [5].

2.Kompozit Malzemelerde Enerji Tüketimine Bağl Olarak Olușan
Çevresel Etkiler
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Orman varlğ

Nre
Yenilebilir olmayan
enerji(mj)

Yoğ.

Materyal
Hammadde
Emisyon
Enerji

Su

Gwp
Sera etkisi
(eșd.co2)

Birim
Mj/kg

Katsay
4.57e -03

Birim
Kg/kg

Katsay
3.09e-04

Mj/mj

3.22

G/mj

195.75

Mj/tkm

5.83

Kg/tkm

3.71e-01

2400

Mj/kg

1.2

Kg/kg

1.51e-01

Betonarme döșeme

2400

Mj/kg

1.4

Kg/kg

1.57e-01

Betonarme duvar

2400

Mj/kg

1.8

Kg/kg

1.67e-01

Betonarme kolon

2400

Mj/kg

1.8

Kg/kg

1.67e-01

Pișmiș toprak tuğla

950

Mj/kg

2.7

Kg/kg

2.47e-01

Pișmiș toprak kiremit

1800

Mj/kg

3.5

Kg/kg

3.50e-01

Seramik kaplama

2000

Mj/kg

7.45

Kg/kg

3.72e-01

Iscam

-

Mj/m2

482mj

Kg/ m2

2.95e+01

Polistiren izolasyon /eps

30

Mj/kg

95

Kg/kg

2.31e+00

Ahșap

450

Mj/m2

4

Kg/ kg

-1.49e+00

Yapm

Kg/m3

Hafriyat sabit toprak

1800

Șantiye
elektriği(30mj/m2)

-

Ahşap Kompozit
Malzeme Üretimi

Yap

Kullanm ve
Koruma

Yok etme veya
Geri Kazanm

Beşikten
Mezara

Atk
Su

Kat
Atk

Yan
Ürünler

Șekil 1. Malzemenin “beșikten mezara” kadar olan sürede sistemin girdileri ve
çktlar [5].

3.Yap Sektörünün Çevre İle İlișkisi
Çevre, yașam içinde yer alan ilișkiler ve yașamn oluștuğu ortamlar bütünüdür.
Yap, kullancnn gereksinimlerini gidermek üzere tasarlanmș ve üretilmiș bir
yapma çevredir. Yap ürünleri; yașam döngüsü süreçleri boyunca çevre ile
doğrudan ya da dolayl bir etkileșim içerisindedir. Tüm ülkeler, özellikle
Türkiye gibi gelișmekte olan ülkeler, kstl olan kaynaklarn en etkin biçimde
değerlendirmek amacyla yatrm kararlarn doğru vermek zorundadrlar [6].
Yap ve çevre karșlkl bir etkileșim içindedir. Çevre, yaplar üzerinde baz
olumsuz etkilerde bulunurken, yaplar da küresel, yerel ve iç çevre üzerinde bir
etkide bulunmaktadr. Bu etkileșimlerin sonucunda, insan sağlğnn doğrudan
yada dolayl șekilde bozulma riski ortaya çkmakta ve çalșma verimliliği
azalmaktadr [7].
Çevre kirliliğine büyük ölçüde katkda bulunan sektörlerden biride yap
sektörüdür. Yap sektörü, tükettiği doğal kaynaklar ve ortaya çkardğ atklarla
çevre kirliliğine neden olmaktadr. Bu sorunlar azaltmak için, çevreye duyarl
yaplar tasarlanmal ve bu yaplarda çevre dostu yap malzemeleri
kullanlmaldr. Çevreye duyarl tasarmlarn küresel ölçekte yaygnlk
kazanabilmesi için gelișmiș ülkelerde olduğu kadar gelișmekte olan ülkelerde
de insan ve çevre sağlğn dikkate alan bir yaklașm benimsenmelidir [2].
Yap sektörü, yoğun enerji tüketimine, hammadde kullanmna ve ayn
zamanda da önemli ölçüde çevresel etkilerin olușumuna neden olmaktadr.
Çevre üzerine, insann neden olduğu basklarn arttğ günümüzde, binalarn
yapmlarndan ykmlarna kadar olan süreçler içerisinde, çevre üzerinde
meydana gelecek etkilerin en aza indirgenmesi önemli bir gereklilik durumuna
gelmiștir. Mimari planlama süreçlerinde alnan kararlar, binalarn ömür
süreçlerinde, enerji tüketimlerini ve çevresel etkilerin olușumunu
belirlemektedir. Bu nedenle, bu kararlarn ekolojiye dayal bir bilinçlilik
içerisinde verilmesi gerekmektedir [8].
Çünkü Yap sektörü, doğal kaynaklar tüketerek, karbondioksit emisyonlarna
neden olarak, üretim srasnda su ve enerji tüketerek ve atk ortaya çkararak
olumsuz çevresel etkilere neden olmaktadr. Yaplarn üretiminde orman
ürünlerinin yllk %25 ‘i, taș, çakl ve kumun ise% 40 ‘ tüketilmektedir. Ayn
zamanda, dünya temiz suyunun %16 s ve yllk kullanlan enerjinin % 40 da
yap sektörü tarafndan tüketilmektedir [2].

Ulaștrma
Karayolu
ile
(16t
kamyon)
Malzemelerin üretimi
Betonarme temel

Enerji birimleri arasndaki dönüșümler:1j(joule)=1/3600watt.saat=1/4.18cal,
1watt.saat=3600j

Çizelge 1. Yap sektöründeki faaliyetlerde meydana gelecek enerji
tüketimlerinin ve çevresel etkilerin belirlenmesinde kullanlabilecek saysal
veriler [8].
Çevre sorunlar -niteliği ve boyutlar bölgelere göre farkllklar göstermekle
beraber- dünyann her yerinde yoğun olarak yașanmaktadr.
Gelișmekte olan piyasa ekonomisine sahip bölgeler yükselen enerji talebi ve
endüstrileșme kaynakl diğer olumsuz çevresel gelișmelerle karș karșyadr.
Bu gidișat asidifikasyon, sera gaz emisyonlar, vb. kaynakl olarak gözlenen
alc ortamlarn hzla bozunmas; hava, su ve toprak kalitesinin hzla
bozulmasna
ve
ciddi
sağlk
sorunlarna
yol
açmaktadr.
Dünyann pekçok bölgesinde geçerli olan yaygn yoksulluk, üretim ve kalknma
hznn üzerindeki nüfus artș, bunlarla bağlantl küresel çevre sorunlar yine
küresel bir çözüm arayșn da zorunlu klmaktadr. Her ne kadar gerekli
teknolojiler olsa da, ekonomik basklar ve yiyecek sağlama, barnma, vb. acil
sorunlar gelișmekte olan ülkelerin daha temiz ve etkin üretim yöntemlerini
benimseme hzlarn yavașlatmaktadr. Gerçekte çevrenin hzla bozulmas ve
doğal kaynaklarnn hzla tüketilmesine gerekçe olarak her ne kadar hzla artan
dünya nüfusu gösterilse de, varolan üretim biçimi, kaynaklarn etkin olmayan
biçimde kullanlmas, atk üretimi, endüstriyel kirlenme ve yoğun kirlenmeye
neden olan tüketim biçimleri de çok önemli etkenlerdir [6].
Sistemin Çkts
Emisyonlar

Olușan
Etki

Emisyonun Olumsuz
sonuçlarnn
Snflandrlmas

CO2
CH4
N2O
CFC

Sera
etkisi
(GWP)

Küresel snma Kg
eșd. CO2

4. Yap Sektörü ve Enerji
Yap sektörünün olumsuz çevre etkilerine neden olan etkenlerden biride,
tüketilen enerjidir. Bu sektörde kullanlan farkl bağlayc ve yap
malzemelerinin üretimi için gereken enerji miktarlar da birbirinden farkldr [2].
Yap sektöründe gerçekleșen faaliyetlerden ve malzeme üretiminden
kaynaklanan enerji tüketimleri ve olușan çevresel etkiler tablo 2’de yer
almaktadr. Buradaki katsaylar, ilgili çevresel etkilerin belirlenmesi ile ilgili
hesaplamalarda kullanlmaktadr. Yap sektöründeki faaliyetlerde meydana
gelecek enerji tüketimlerinin ve çevresel etkilerin belirlenmesinde
kullanlabilecek saysal veriler Tablo 1’de gösterildiği gibidir [8].

1cal=4.18j

SO2
NOX
NH3
HCL
Pb
Hg
CO2
Partikül

Asidifikasyon
(AP)

İnsan
Zehirlenmesi

Asit yağmuru
Kg eșd. SO2

Havada Kg eșd. Pb
(Kurșun)

Çizelge 2. Çevresel etkilerin analiz edilmesi, snflandrlmas ve karakterlerinin
Belirlenmesi [8].
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Enerji tüketimlerini ve çevre üzerinde meydana gelecek olumsuzluklar kontrol
etme konusunda ise bizlere önemli sorumluluklar düșmektedir. Hzla çoğalan
nüfusumuzun ihtiyaç duyduğu binalarn ve özellikle de konutlarn yapmnda
kullanlan kompozit malzemelerin üretimi, tașnmas, yapm, kullanm ve
ykmlarnda azmsanmayacak miktarda enerjiye ihtiyaç duyulmaktadr, bu
enerjinin kullanlmasyla da doğal çevreye olumsuz yüklenmeler yaplmaktadr.
Minimum düzeyde de olsa buradan sağlanacak enerji tasarrufu toplamda
azmsanmayacak oranda enerji tasarrufuna ve çevresel etkilerin azalmasna
neden olacak, sürdürülebilir yașam çevrelerinin sürdürülebilmesine ve
olușmasna katk sağlanacaktr [8].

5. Kompozit Malzeme Üretiminin Çevresel Etkileri
Kompozit malzeme üretiminde iki yada daha fazlaki sayda ayn yada farkl
malzemelerin bir birine bağlamas için kullanlan malzemelerin içerisinde
kimyasal maddeler bulunmaktadr. Bağlayc maddelerin(formaldehit tutkal
vb.) içerisinde bulunan bu kimyasal maddeler insan sağlğna ve çevreye
zararl etkiler vermektedir. Bu zararl maddeler iç ortam kirleticileri olarak
tanmlanmaktadr. İç Ortam kirleticilerinin EPA ()U.S.Environtal Protection
Agency),“Sağlkl Yaplar, Sağlkl insanlar” konusuna Yönelik hazrladğ bir
rapora göre, insan sağlğ Üzerinde iç ortamlardaki çevresel etki çok büyüktür,
insan yașamnn ortalama % 90’nn geçtiği iç ortamlardaki kirlilik Düzeyinin ,
çoğu zaman dș ortamdakiyle kyaslandğnda kirlilik düzeyinin daha yüksek
olduğu belirtmiștir. Yine ayn raporda, İç ortamlardaki kirliliklerin her yl
binlerce solunum Yolu hastalğ ve yüzlerce kanser ölümlerine neden olabildiği
tahmin edilmekte, iç hava Kirliliklerine maruz kalan çocuklarn Kanndaki
kurșun düzeyinin yükseldiği anlașlmaktadr [7].
Bu nedenle iç ortamda kullanlacak kompozit yap malzemelerinin önemi çok
fazladr. Çünkü baz kompozit yap malzemelerinin içerisinde bulunan kimyasal
maddeler çevreye gaz veya parçack halinde kirleticiler yayarlar ve havay
olumsuz yönde etkilerler. Bu nedenle üretim așamalarnda kullanlan
malzemelere çok dikkat edilmelidir. Üretilen kompozit malzemelerin kimyasal
etkilerini ortadan kaldrmak için ilk kullanmdan önce dș ortamda bekletilmesi
ve iyice havalandrlmas gerekmektedir. Fakat her kompozit malzeme bu
olumsuz özellikleri içermemektedir. Genel olarak kompozit malzemeler çevre
dostu olarak bilinen malzeme türlerindendir.
Toplumlarn çok hzl değișmekte olan ekonomik ve çevre korumaya yönelik
ihtiyaçlarn, orman endüstrisinde “daha az hammadde ile daha cok üretim
yapma” konusunda devaml artan bir bask yaratmaktadr [9].
Daha az ham madde ile daha çok üretim yapmak konusunda kompozit
malzemeler devreye girmektedir. kompozit malzemelerin üretiminde ilk olarak
orman kaynaklarmz koruma ve odun lifine alternatif malzeme olabilmesi için
Atk malzemeler değerlendirilmekte böylece ham madde daha az
kullanlmakta ve çevreden atk malzemeler temizlenmektedir. Özellikler
günümüzde kompozit malzeme üretiminde tarmsal ve bitkisel atklar
kullanlarak yeni denemeler yaplmaktadr. Tarm sonrasnda çevreye atlan ve
çöp olarak nitelendirilen bu atklarn Üretimde değerlendirilmesi çevresel
açdan çok büyük değer tașmaktadr.

6. Yap Sektöründe Atk Maddelerin Değerlendirilmesi
Yap Sektöründe maddeyi, malzemeyi, enerjiyi koruma,
ürün çevrimini sağlama, ekolojik ve ekonomik döngüyü gerçekleștirme
felsefesi ve yaklașm atklarnn değerlendirilmesini zorlamaktadr. Enerji ve
hammadde korunmas çok önemlidir. Sürdürülebilir kalknma içinde kat atk
yasalar ve yönetmelikleri bunu hedeflemektedir. Yap sektöründe meydana
gelen İnșaat atklar bu bağlamda madde akș yönetmeliği ile tekrar inșaat
malzemesi olarak geri kazanlabilir. Yap sektöründe meydana gelen atklarn
geri kazanm așamasnda atklarn içerinde bulunan plastik, ahșap ve tahta
gibi malzemelerin ayrlmas gerekmektedir. Atklar, Yap sektörünün her türlü
inșaat așamas ve faaliyetlerinde kullanlan malzeme ve hammaddeleri dikkate
alarak snflandrmak mümkündür. Tablo 3’te Almanya'da gerçekleștirilen
faaliyetlere göre Yap Sektöründe olușan atk türleri görülmektedir.[10]

Çizelge 3. 1996 verilerine göre Almanya'da gerçekleștirilen faaliyetlere göre
olușan atk türleri ve miktarlar
Moloz

İnșaat atklar

Hafriyat atklar

İnșaat ve
ykm
ahșab

% 26.4

% 2.9

% 52.2

% 0.5

58.1 milyon
ton

6.5 milyon ton

136.0 milyon ton

0.5 milyon
ton

Toprak

Plastik

Ana toprak

Ahșap

Beton
Fayans
Tuğla
Kiremit
Sva
Cam yünü

Kağt,karton
Metal
Kablo
Boyalar
Yapștrclar

Kum,çakl
Tn,kil
Taș,kaya

Kireç
taș,v.b

Yap sektöründe meydana gelen atk malzemelere çeșitli ișlemler
uygulandktan sonra bu malzemelerin bir ksm yeniden üretime hammadde
olarak döndürülebilir ve yeniden kullanlabilir. Bir ksmndan ise enerji elde
etmek mümkündür [10].
Yap sektörü dșndaki sektörlerde, geri dönüștürülmüș malzemeler yaygn
olarak kullanlmaktadr. Ancak yeni bir yapda, bu orann %1 ‘den az olduğu
tahmin edilmektedir.Yap sektörünün olumsuz çevresel etkilerini azaltmak için
doğru atk yöntemi stratejileri uygulanmaldr. Ancak, yap sektöründe Șekil 2
‘de gösterilen atk yönetimi sralamasna uygun bir geri dönüșüm genellikle
sağlanamamaktadr. Atk maddeler için büyük çöp alanlarna gereksinim
olduğu düșünüldüğünden, eski yaplardan çkan atklar çoğunlukla
ayrștrmadan yakma yöntemi tercih edilmektedir.[2]
Ykp
parçalarna
ayrma yolu ile
malzemelerin
yeniden
kazanm
Yeni bileşenler
yerine
eskilerinin
yeniden
kullanm
Üst DöngüDeğer
kazandrlmş
Geri dönüşümAyn veya eşit
son kullanm
için
hammaddeler

Alt döngüDüşük değerli
ürünler için
hammaddeler

Kaynaklarn
optimizasyo
nuTasarmnn
yeniden
düşünülmesi
İndirgeme/küçültme
Yeniden kullanm
Geri dönüşüm
Çürütme

Yakma
Dolgu olarak kullanm

Kaynaklarn
azaltlmas –
Doğru
tahmin ve
sipariş

Paketlemenin
azaltlmasTedarikçilere
geri dağtm
ÖnlemeMalzeme
tasarrufu
sağlayan
yapm
tekniklerinin
kullanlmas

Șekil 2. Yap sektörü-çevre ilișkisi bağlamnda çimento ve beton üretiminin
çevresel etkilerinin irdelenmesi [2].
Yap sektöründe ihtiyaçlar insan ile özdeșleșmektedir. Bu sektörde yaplacak
konutlarn ișlevsel açdan iyi bir performans sağlayacak șekilde tasarlanmas
ve gerçekleșmesi, etik uygunluk göstergesi olarak irdelense de, kaliteli
olabilmesi için çok farkl kriterlere göre değerlendirilmesi gerekmektedir.
Tașyclk, depreme dayanm, yangn korunumu, çevreye duyarllğ, uygun
malzeme seçimi, iyi ișçilik, kontrol planlama süresi içinde bașlayp uzun süreli
kullanma kadar devam eden bir olgular dizisidir. Ayrca ekolojik dengeyi
bozmayacak kriterlerle nerede, nasl bir yerleșmeyi, seçilen ölçekle ve
malzemeyle kentsel bütünlük bağlamnda düzenlemek söz konusudur. Çevre,
malzeme, yap bütününde optimum çözüm önerileriyle duyarl ve etkili
çalșmalar yaplmaldr. Bu bağlamda belirlenen stratejiye göre geçerli
çözümler, yaplacak ișler, izleme yönlemi birbirleriyle örtüștürülerek
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sorumluluk yüklenecek kișilerden olușacak süreç net bir șekilde
kurgulanmaldr. duyarl kentleșme politikasnda tasarlanan yapsal ilkelerin
geçerliliği için, ekolojik bilgilenme, kaynak kullanm, malzeme bütünleșmesi
gerekmektedir [11].

7. Sonuç
Kompozit malzemeler günümüzde yap sektörünün her alannda yaygn olarak
kullanlan yap malzemelerindendir. Fakat bu malzemelerin üretim
proseslerinde ve sonrasnda üretilen malzemeyi korumak veya direncini
arttrmak için kullanlan kimyasallar havay etkileyerek iç ortamlarn
kirlenmesine neden olmakta ve insan sağlğn doğrudan etkilemektedir,
Kompozit malzemelerin üretiminden kullanmna kadar harcanan enerji miktar
ise çevreyi doğrudan etkilemektedir. Bu Süreçte harcanan enerji genel olarak
ele alndğnda önemli miktarlar karșmza çkmaktadr. Yap sektöründe
kullanlacak malzemeleri değerlendirirken bu faktörler göz önüne alnmal ve
çevreye zarar vermeyecek ya da en az zarar verecek malzeme tercihine
gidilmeli ve yap ömürleri olabildiğince uzun seçilmelidir. Yap sektöründeki
atklar değerlendirilmeli ve bunlarn verdiği ekonomik ve çevresel kayplar en
aza indirilmeye çalșlmaldr. Böylece yeni bina yapmnda harcanacak enerji
miktar ve bunlarn neden olduğu çevresel faktörler en aza indirilebilinecek ve
yap sektörü- çevre ve malzeme arasndaki ilișki olumlu bir süreçte devam
edebilecektir.
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Özet
Sürdürülebilirlik kavramnn temelinde mevcut kaynaklarn verimli ve
değeri ölçüsünde kullanlmas yatmaktadr. Bu anlamda tüm mühendislik
yaplarnda, ișin yaplmas esnasnda kullanlan malzemelerin seçimine
azami dikkat gösterilmesi, kullanm esnasnda malzeme zayiatnda
ölçülü davranlmas ve uygulamalarn son derece dikkatli yaplmas
gerekmektedir.
Özellikle yol yaplarnda, üst yaplarn sürekli olarak trafik yükü altnda
kalmalar, atmosfer șartlar gibi diğer etkenlerden ve yapm esnasndaki
olas hatal uygulamalardan ötürü sk olarak bozulabilmektedir. Bu
bozulmalarn daha da ilerlememesi ve hatta ileride telafisi imkânsz
hasarlarn olușmamas açsndan bozulma bașlangçlarnn iyi
gözlemlenmesi ve gerekli önleyici tedbirler alnmas gerekmektedir.

Diğer yandan, yol ağlarnn hem yeni inșaat hem de bakm masraflar,
ülke ekonomileri içerisinde önemli bir yer teșkil etmektedir. Yollarn
üstyaps beton, asfalt, krmataș gibi çok çeșitli malzemeler ile teșkil
edilebilmektedir. Bu çalșmada sürdürülebilirlik konusu yönünden önem
tașyan asfalt yollar incelenecektir. Çalșmada bilhassa asfalt yollarn
bakmnn sürdürülebilir bir çevreye olan ilișkisi irdelenecektir.
Bu noktada önemle vurgulanmas gereken yollarn hem yapm hem de
bakm için ciddi miktarlarda zemin dolgu malzemesi, krmataș ve bitüm
gereği olduğudur. Ayrca bilhassa asfalt yollar için scak karșmlarn
hazrlanmas için yine ciddi miktarda enerji gereksinimi vardr.

2. Bozulmalarn Nitelikleri

Behind the concept of sustainability lays the productive and efficient
use of the resources. In this respect, in all engineering structures while
performing the project, it is essential that utmost care is exercised in
material selection, the material wastage is kept at reasonable levels
and applications are performed with extreme care.

Yollar hizmete alndklar ilk günden itibaren, trafik yükleri ve çevre
faktörleri gibi nedenlerle așnmaya ve zaman içerisinde de performans
kaybna uğrarlar. Yani teknik deyimiyle hizmet kabiliyeti düșmektedir.
Bozulma hz üstyap projelendirmesinin gereği gibi yaplp
yaplmadğna, yapmda gösterilen özene ve kalite kontrolüne, trafiğe,
iklim ve çevre șartlarna bağl olarak değișmektedir. En iyi yol yüzeyleri
dahi zaman, iklim ve trafik etkisi ile ypranmakta ve bozulmaktadr.
Ksacas bașlangçta çok yavaș olan fakat daha sonra ivme kazanarak
hzlanan bir bozulma süreci bașlar. Bu nedenle yollarn servis ömürleri
süresince yol kullancsna güvenlik snrlar içerisinde hizmetini
sürdürebilmeleri, diğer bir deyișle yollarn performansn koruyabilmek
için rutin bakma ihtiyaç duyulur. Yolu ve yola yaplan yatrm
korumann tek çaresi zamannda ve uygun yöntemle yaplacak bakmdr
[1, 2].

Especially for roads, the upper structure gets deteriorated very often
due to heavy traffic loads, atmospheric conditions and possible
defective work during their construction. To avoid further degradation
and furthermore the occurrence any breakdown impossible to repair, it
is necessary that the initiation of any deterioration is closely observed
and that the necessary preventive actions are taken.

Genel olarak yol üstyapsndaki bozulmalar, fonksiyonel bozulma ve
yapsal bozulma olmak üzere iki türlü tanmlanr. Fonksiyonel
bozulmada, kaplama öngörülen fonksiyonlar beklenilen performans
düzeyinde yerine getiremez. Yapsal bozulma, kaplama bileșenlerinin
bir veya birkaçnn krlmas yâda bozulmasn belirtir. Bir yol boyunca
bozulmaya etki eden faktörler sürekli değișim gösterirler [2, 3, 4].

Hence for sustainability, the pavements must be maintained and
rehabilitated in stages such as “protective maintenance”, “corrective
maintenance” and “emergency maintenance”.

Yaplan araștrmalar sonucunda, ülkemizde yol üstyaplarnda meydana
gelen bozulmalarn bașlca nedenlerinin tasarm, yapm, bakm hatas ile
denetimsiz seyreden așr yüklü trafik olduğu gözlemlenmiștir [5].

Keywords: Asphalt, deterioration, sustainability

Yol üstyaplar esnek bir yapya sahiptir. Bu yap, alt temel, temel ve
kaplama tabakalarnn birbiri üzerine inșa edilmesiyle olușturulan
tabakal bir sistemdir. Üstyap tabakalarnda kullanlan malzemeler farkl
mekann özelliklere sahiptir. Trafik etkisi altndaki kaplama tabakas
genellikle bitümlü karșmlardan, diğer tabakalar ise granüle
malzemelerden olușur [4].

Bu nedenlerle sürdürülebilirlik için, asfalt kaplamal yollarn, koruyucu
bakm, düzeltici bakm ve acil bakm gibi așamalar halinde bakmlarnn
yaplmas ve rehabilite edilmeleri gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Asfalt, bozulma, sürdürülebilirlik

Abstract

1. Giriș
Gelișmiș ve gelișmekte olan tüm ülkelerde yollar ekonominin ve de
günlük yașamn can damarlardr. Tüm yaplar gibi yollarda belirli
performans ölçütlerine göre inșa edilir ve yine bu ölçütlere göre
ișletmeye alnrlar. Yine benzer șekilde yollarda da diğer yaplar gibi
zaman içinde çeșitli nedenlerle bakma ihtiyaç gösterirler.

Yollarda bozulmalar genellikle; çatlaklar, yüzey bozulmalar, dağlmalar
ve kaygan yüzeylerin olușmas șeklinde ortaya çkarlar. Bunlar genel
olarak,
 Çatlaklar:

145

o Kenar çatlaklar
o Ek yerlerinde olușan çatlaklar
o Alt tabaka yüzünden olușan çatlaklar
o Büzülme çatlaklar
o Kayma çatlaklar
o Timsah srt çatlaklar
 Yüzey Bozulmalar:
o Tekerlek izleri
o Ondülasyonlar
o Yğlmalar
o Çökmeler
o Kabarmalar
 Dağlmalar ve deformasyonlar
 Kaygan yüzeylerin olușmas
 Temel / Alt temel problemleri
 Seyahat konforu/ pürüzlülük
șeklinde snflandrlabilir [4].
Kaplama sisteminin bozulma nedenlerinin en önemlisi, çeșitli trafik
yükleri altnda olușan yorulma bozulmalardr. Yorulma bozulmalar, bir
bașka anlatmla yorulma çatlaklar, kaplama üzerinden geçen trafik
dingil yükleri ve tekrarnn bir sonucudur.
Diğer taraftan, asfalt kaplama tabakas ayn zamanda büyük scaklk
farklar, yüksek nem oranlar gibi değișken ve kontrol edilemeyen çevre
koșullarna da açktr. Bu noktadan hareketle tüm çevresel etkiler, trafik
yükleri, kullanlan farkl malzemelerin özellikleri ve yapm șekli dikkate
alndğnda esnek üstyap tasarmnn ne denli karmașk bir çalșma
olduğu açktr.
Önceleri kaplama bozulmalar olarak, yalnzca çplak gözle görülebilen
çatlaklar, tekerlek izleri ve yüzeysel bozulmalar olarak anlașlyordu.
Gerçekte ise bozulma, bir üstyapnn tasarm süresi sonunda trafik
yüklemeleri ve çevresel etkileșim sonucunda düșmesi beklenen hizmet
yeteneğinin derecesidir. Eğer bozulmalar, kabul edilebilir bir miktarn
üzerinde ise tașt kullanmay tehlikeli hale getirir [4].
Black çok yakn zamanda yaynlanan “Sustainable Transport” bașlkl
eserinde ulaștrmada sürdürülebilirliği tanmlamak amacyla “bir
ulaștrma sistemini sürdürülebilir klmayan unsurlar nelerdir” sorusunu
ortaya atmștr. Cevabende, sürdürülebilirliğe sahip olmayan bir
ulaștrmann temel unsurlar olarak azalan petrol rezervlerini, küresel
atmosferik etkileri, yerel hava kalitesi etkilerini, kaza sonucu ölüm ve
yaralanmalar, trafik skșklğn, gürültüyü ve hareketlilik seviyesini
saymștr [6].
Yollardaki bozulmalar bu açdan değerlendirildiği zaman, bozulmalarn
kaza saylarn ve trafik skșklğn artrdğ bilinen bir gerçektir. Yaplan
çalșmalar yollardaki bozuk sathn trafikte bir yavașlama olușturduğu ve
buna bağl olarak seyahat sürelerinin arttğ ve de sonuç olarak yakt
harcamasnn arttğdr. ABD’deki Ulaștrma İstatistikleri Bürosunun
yapmș olduğu bir araștrmaya göre tașt araçlar havaya salnan
emisyonlardan toplam karbon monoksit miktarnn %68.4’nü ve azot
oksit miktarnn %57’sini üretmektedir [8]. Diğer yandan ise araștrmalar
duran veya yavaș hareket eden araçlarn, optimum hzlarda (50 – 90
km/sa) hareket eden araçlara nazaran %1000 oranna varan seviyelerde
daha fazla karbon monoksit yaydklarn göstermektedir [9]. Ayn
bağlamda azot oksit emisyonlar ise 2 katna varan oranlarda
artmaktadr.
Kaza saylarnn artș hiç șüphesiz ki en kymetli varlk olan insan
kaybna ve/veya yaralanmasna sebep olmaktadr. Diğer yandan,
yavașlayan trafiğin ve uzayan seyahat sürelerinin insanlarn hem fiziki
hem de ruhsal sağlğna olumsuz etkileri bilinmektedir.
Yol bozulmalarnn sürüdürülebilirliğe diğer bir olumsuz etkiside lastik
așnmasn arttrmas ve araçlarn yașlanmasn hzlandrmasdr. Bu
noktada vurgulanmas gereken önemli bir husus eski lastiklerin ciddi bir
çevre sorunu yarattğ ve de imhasnn özel ișlemler gerektirdiğidir.
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3. Bakm Yönetimi
Yollarn bakm özellikle hava șartlarnn çok değișken olduğu ülkelerde
oldukça zor olmakta ve kstl kaynaklarn belirli ksmlara aktarlmas
sonucu diğer bölgelerdeki yol bakmlar yaplamamaktadr. Kt
kaynaklar en verimli șekilde değerlendirmek ve yaplan yatrmlardan
maksimum kazanc elde etmek, yol bakm mühendislerinin en birincil
görevi olmak zorundadr. Yollara yaplan yetersiz bakm hemen
kendisini göstermemekte ve zamanla ortaya çkarak daha fazla bakm
yaplmasn gerektirmektedir ki bu durum yetersiz olan kaynaklarn
yeniden harcanmasna ve kaynak kaybna sebep olmaktadr. Bu
sebeplerden dolay yaplacak olan bakmlarn planlanmas ve eldeki
bütçeye göre devam ettirilmesi yani yaplabilecek ișten maksimum
fayda sağlanmas gerekmektedir [10, 11].
Genel bir tanmla, yollarn sadece yol kaplamasnn bakmyla
snrlandrlmas yeterli olmayp yapsal elemanlar da içerecek șekilde
snflandrmak gereklidir ki bunlar köprüler, istinad duvarlar, tüneller ve
diğer yaplardr.
Üstyap bakm yönetimi, toplum için fayday maksimize etmek gibi,
mevcut kaynaklar en olas biçimde kullandrmak için, üstyaplar
korumaya ait bir dizi geniș etkinliği koordine ve kontrol etme ișlemidir.
Bu etkinlikler, rutin bakm, yüzey bakm ve yapsal bakm gibi
aktiviteleri içerir [2 ,3, 4].
Hangi yollara, hangi yöntemle ve hangi ylda müdahale edilmesi
gerektiğini ortaya koyan, her yl için öncelikli en uygun bir iyileștirme
veya bakm program elde etmek olmaktadr. Bu en uygun öncelikli
iyileștirme veya bakm program, değișiklikler yaplmadan uygulamaya
geçirildiği takdirde, kstl olan finansal kaynaklarn en iyi șekilde
kullanlmasn sağlayacaktr. Yollarn bakmnn yaplabilmesi ve
kaynaklarn etkili bir șekilde değerlendirilebilmesi için iyi bir veri
toplama tekniğine ve bakm standartlarnn olușturulmas elzemdir. Bu
amaç doğrultusunda yollarda rutin șekilde ölçümlerin yaplmas
gereklidir [2, 3, 4].
Tabann zeminin yaps, nem oran, iklim, trafik gibi faktörler sürekli
değișim gösterirler. Fakat, bir yolun ömrünü uzatmann veya ekonomik
ömrü içinde ondan ekonomik bir șekilde faydalanmann yolu, gereken
bakmlarn doğru ve zamannda yaplmasn gerektirir.
Kaplama bozulmalarnda öncelikle bozulmaya sebep nedenlerin tespit
edilmesi gerekir. Nedenler yok edildikten sonra yaplacak bakm ve basit
onarm çalșmalar ileride tekrarlanacak olan bozulmalar de önlemiș
olacaktr.
Bu nedenle yol üstyaplarnda rehabilitasyon süreci sürekli olarak devam
etmeli, ve bozulma bașlangçlarnda ani müdahalelerde bulunulmaldr.
Bu tür davranșlar olmadğ sürece bozulmalarn çok șiddetli ilerlemesi,
ve daha büyük çapta bozulmalarn yașanmas muhtemel olacaktr.
Yol yüzeyinde açlan çukurlara ya da olușan deformasyonlara birkaç
kürek soğuk karșm atp, skștrmay da trafiğe brakmak bakm
değildir. Bakmdan beklenen sonucun elde edilmesi bozulmaya doğru
teșhis konulmas, bakmn zamannda, özenle ve doğru malzeme
kullanlarak yaplmas ile mümkündür [9, 10].
Bozulmuș bir üstyap tabakasnn onarm için en yaygn olarak
kullanlan metot eski kaplama tabakas üzerine belirli kalnlkta takviye
tabakasnn getirilmesidir. Takviye tabakas ile bașlca, mevcut
üstyapya su girișinin engellenmesi, yüzey düzgünsüzlüğünün
azaltlmas, yüzey kayma direncinin iyileștirilmesi, yapsal tașma
kapasitesinin arttrlmas ve toplam olarak sürüș konforu ve güvenliğinin
arttrlmas amaçlanmaktadr [9, 10].
Bakm çalșmalarnda önemli olan bir konu da bozulma nedeninin iyi
ortaya konmasdr. Bunun için de yolun yapm tarihinden itibaren, yolda
kullanlan malzemelerin bilinmesi, yolun bulunduğu ortamdaki atmosfer
koșullar yolu kullanan trafiğin miktar, ağr tonaj durumu gibi bilgilerin
bilinmesi gerekmektedir.
Ancak, koruyucu bakm olarak;
 Yollarda bulunan çatlaklarn onarlmas
 Yol yüzeylerine harç tipi kaplamalarnn yaplmas
 Așr bozulmuș alanlara lokal asfalt tamirlerinin yaplmas

4. Bakm Uygulamalar, Zamanlama ve Sürdürülebilirlik
Bağlants
Genellikle Scak Asfalt Kaplamalar için yaplan bakm çalșmalar üç
farkl snf altnda incelenmektedir,
 Koruyucu amaçl bakm
 Islah edici, düzeltici bakm
 Acil bakm
Koruyucu amaçl bakm kaplamann fonksiyonel servis ömrünü
geliștirmek veya uzatmak maksadyla yaplan bakm türüdür. Bu tip bir
bakm ilerleyen kaplama bozulmalarn geciktirmek ve rutin olarak
yaplan bakm ve onarm uygulamalarn azaltmak için yaplr. Bu tip bir
bakm uygulamasnn zamanna karar verebilmek için kaplama
șartlaryla ilgili ölçüm ve hasarsz deneyler uygulanr [9].
Koruyucu amaçl bakmn amac, kaplamada ciddi bir bozulma
olmakszn hesaplanan servis ömrünü ve kaliteyi sağlamaktr. Mevcut
asfalt kaplamalar,
- Oksidasyon
- Güneș șklar
- Yağmur
- Donma-çözülme çevrilmeleri
gibi dș etkilere maruz kaldğndan dolay bozulma kaçnlmaz olacaktr.
Önemli bozulmalar bașlamadan önce kaplama üzerine yaplan sathi
kaplamalarda, kaplama bozulmalarnn onarmna tepkisel yaklașm
yerine, önceden önlem alnmas suretiyle yaklașlmakta, koruyucu
amaçl bakm olarak adlandrlan bu teknikle kaplama farkl zararl
etkilere karș korunarak servis ömrü uzatlmaktadr. Bu tip kaplamalarla
kaplamann servis ömrü ortalama 3 ila 5 yl arasnda uzatlmaktadr,
bunun için üç veya dört kez koruyucu amaçl bakm yapm
gerekmektedir. Koruyucu amaçl bakm yaplp yaplmamasna göre BSK
kaplamann servis ömrünün değișimi dönem analizi boyunca farkl
bakm stratejilerinin maliyetlerinin göz önünde bulundurulmas önemlidir
[11].
Düzeltici bakm ise “tepkisel bakm yaklașm” olarak da bilinir. Bitümlü
scak karșm (BSK) tipi kaplamada meydana gelen sürtünme direnci
kayb, orta derecede tekerlek izi deformasyonu veya çatlama gibi
bozulmalar ortaya çktktan sonra yaplan bakmdr. Dolaysyla diğer
koruyucu amaçl bakma göre daha fazla maliyet ve zaman gerektirir.
Bu tip bir bakm uygulamasnda kaplama bozulmalarna koruyucu amaçl
bakma göre daha fazla tepkisel yaklașm söz konusudur. Bu bakm
uygulamas; ince kaplama yapmak, belli bir kaplama ksmn kazyp
yeniden kaplama yapmak, sökülme sonucu olușan çukurlașmalarn
onarlmas, yama yapm ve çatlak tamiri gibi uygulamalar içerir [9].
Acil bakm ise, BSK kaplamada yüksek șiddette çukurlașma șeklinde
oyuklar vb. bozulmalarn görülmesinden sonra meydan gelen acil
onarm ihtiyacdr.
Daha kalc bir tamir tekniği uygulanana kadar kaplama yüzeyinin daha
da bozulmasn önlemek için yaplan bakm türüdür. Genelde
uygulanacak onarm tekniği ve maliyet çok fazla önemli değildir.
Önemli olan bozulmann ve bozulmadan kaynaklanan yol güvenliği
tehdidinin geçici olarak ortadan kaldrlmasdr.

Bu miktar trafik kontrol ve araç gecikmeleri sonucu olușan maliyetler
de düșünüldüğünde daha da artmaktadr. Așağda Șekil 1’de, koruyucu
ve bakm amaçl iyileștirmeler sonucunda BSK kaplama servis ömrünün
değișimi ve kaplama performansna göre yaplan bakmn
snflandrlmas görülmektedir.
Mükemmel

I. Dönem

II. Dönem

III. Dönem

Şartlar

Ancak gerektiği zamanda müdahale edilemeyen ve ciddi bozulmalarn
yașandğ yollarda ise;
 Daha büyük çapta asfalt tamirlerinin yaplmas
 Yollarn belli ksmlarnn kazlarak yeniden yaplmas
 Ara takviye tabakalarnn yaplmas
 Asfalt tabakalarnn altnda güçlendirme amaçl ilave
tabakalarn yaplmas
gibi tamirler yaplmaktadr [13].

Araștrmalar, hzl bozulma bașlangcndan önce yaplan her 1 birimlik
bakm harcamasnn, servis ömrünün ilerleyen zamanlarda bakmonarm maliyetlerinde 6 ile 10 birimlik bir azalma sağladğn
göstermiștir.

Ciddi Bozulmalar

Zayf

Zaman

Șekil 1. Yollarn kullanm süreleri ile servis durumlarnn grafiği
Performans eğrisi, üstyapnn ömür sürecine ilișkin bir eğridir. Kaplama
performans son servis yeteneği indeksi olarak da bilinir [4]. Șekil 1’de
tipik bir performans eğrisi verilmektedir. Șekil 1’den de görüleceği üzere
yolun ilk yapldğ dönemlerde servis durumu mükemmeldir. Yol, hem
teknik açdan hem de konfor açsndan sorun çkarmamaktadr. Bu
sorunsuz ksm I. Dönem olarak tanmlanan ksmdr.
Ancak zaman geçtikçe, hem atmosfer șartlarndan, hem de yolun
tașdğ yük açsndan baz ypranmalar, sorunlar da olușmaya
bașlamaktadr. Bu sorunlarn ortaya çktğ ksm da II.Dönem olarak
tanmlanan ksmdr. Bu ksm, artk müdahale edilmesi gereken ksm
olmaktadr.
II. ksmda müdahale edilmediği durumlardan artk yolda ciddi
bozulmalar bașlamakta hatta ilk günkü seviyesine getirme maliyeti ilk
yatrm bedellerine ulașmaktadr. Bu durumda III. ve son dönem
tanmlanabilir.
Mükemmel

I

II

III

Bakm maliyeti
~1.0 $/m2

Şartlar

gibi tamirler yaplmaktadr.

Bakm maliyeti
~4.0 - 5.0 $/m2

Zayf

Zaman

Șekil 2. Yollardaki bozulmalara müdahale süreçlerinin değerlendirilmesi
Șekil 2’de ise yukarda bahsedilen bozulma durumlarnn tamir
maliyetleri ifade edilmektedir. Yolun servis ömrünün II. Döneme
geçmesi ile birlikte, koruyucu bakmlara da bașlanmas gerekmektedir.
Bu dönemde yaplacak olan bakmlarn maliyeti daha az olacaktr.2
Yukardaki șekil incelendiğinde bu noktadaki koruyucu bakmn birim m
maliyetinin 1.0 ABD Dolar civarnda olduğu görülmektedir.
III. Dönemde ise yollardaki bozulmalar ciddi boyutlara vardğndan
dolay, lokal tamirler ile çözümlenmesi mümkün değildir. 2Bu nedenle bu
durumda yaplacak olan bakm masraflar artk birim m için 5.0 ABD
Dolar mertebesine çkmș olacaktr.

Önceleri, kaplamalarn zayf ve ya kötü duruma kadar bozulduktan
sonra, bakm ve onarm çalșmalarna bașlanrd. Ancak daha sonralar
yaplan araștrmalar durumun beklenenden farkl olduğunu göstermiștir.
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Üstyap Şartlar

Koruyucu Bakm

Bu nedenle, Șekil 4’te de gösterildiği gibi önleyici bakmn zamann iyi
tespit etmek ve zamannda müdahale etmek gereklidir.

6. Sonuçlar ve Öneriler
Tepki Oluşturan Bakm

Sürdürülebilirlik kavram, Birleșmiș Milletler Dünya Çevre ve Gelișme
Komisyonu tarafndan yaynlanmș olan “Bruntland Raporu – Ortak
Geleceğimiz” bașlkl çalșmada “bugünün gereksinimlerini, gelecek

kușaklarn da kendi gereksinimlerini karșlayabilme olanağndan ödün
vermeksizin karșlamak” biçiminde tanmlanmștr [12]. Bu tanm içeren
Zaman veya Trafik

Șekil 3. Yollardaki bozulmalara yaplacak bakm zamanlamas
Șekil 3’te ise yolun servis ömrüne göre bakm türleri belirtilmiștir.
Burada da izlenebileceği gibi, zaman ve diğer șartlarn artmasndan
dolay koruyucu bakm yapldğ takdirde yol servis durumunun aynen
devam ettiği, ancak uzun süren bakmszlktan sonra tepki olușturan
bakmlarn gerektiği ortaya konmaktadr.

5. Örnek Değerlendirme
Bu değerlendirmeler șğnda İstanbul’da seçilen bir A caddesi
incelendiğinde;


Caddeye ait genel bilgiler:
o Boyu
o En
o Așnma tabakas kalnlğ
o Yapm yl
o Yolun üstyaps

: 1.000 m.
: 7 m.
: 10 cm.
: 2000
: Asfalt



Caddenin bozulma durumu: Yolda çatlaklar bașlamș
vaziyette, baz ksmlarda çukurlașmalar mevcut.



Trafik durumu: Ağr tașt trafiği yok ancak yoğun bir trafik
mevcut.

Sözkonusu bilgilerin șğnda, bu caddede önleyici bakmlarn acilen
yaplmas gerekmektedir. Önleyici bakm olarak da çatlaklarn tamir
edilmesi ve lokal yamalarn yaplmas öngörülmüștür.
Yaplacak olan çatlak tamirinin maliyeti 19.500 TL, lokal asfalt
tamirlerinin bedeli ise 14.300 TL olmak üzere toplam 33.800 TL önleyici
bakm maliyeti olacak ve bu bakm ile yolun ömrü de minimum 3 yl
daha uzayacaktr.

Üstyap Performans

Eğer bu yl böyle bir önleyici bakm yaplmayacak olursa önümüzdeki yl
içinde bu yolda ciddi bozulmalar olușacak ve bu durumda; yolun așnma
tabakasnn kazlmas maliyeti 28.000 TL, yola yeniden yaplacak
asfaltn maliyeti 168.000 TL, yolda bulunan baca ve zgaralarn yol
seviyesine getirilmesi maliyeti 8.500 TL olmak üzere toplam 204.500
TL olacaktr.

Periyodik Bakm

rapor, geniș ölçüde kabul görmüș ve sürdürülebilirlik kavramnn
yaygnlașmas ve dünyaya yaylșnn ilk resmi raporu niteliğini
kazanmștr.

Bu savdan hareketle, sürdürülebilir inșaat, inșaat sektörü için çevresel,
sosyo-ekonomik ve kültürel meseleleri de dikkate alarak sürdürülebilir
kalknmaya ulașabilmek için bir yoldur. İnșaat sektöründe
sürdürülebilirlik, projelerin kavramsal etabndan bașlayarak, tasarmyapm ve bakm süreçlerinde uygulanmaldr. Böylece bu anlayș bütün
süreçleri kapsayacak ve projenin yașam döngüsü içerisindeki değer
zincirlerinde ortaya konulacaktr.
Bu bağlamda bu çalșmada asfalt yollar için koruyucu bakmn
sürdürülebilirlik açsndan etkileri ortaya konmuștur. Yaplan çalșma ile
zamannda yaplmayan bakmlarn ne denli karmașk sonuçlar
olabileceği gerçeği vurgulanmștr.
Yaplan çalșmada asfalt yollarn bakm yönetiminin ne denli kritik bir
ișlev olduğu gösterilmiștir. Asfalt yollara uygun ve zamannda periyodik
koruyucu bakmlar uygulandğnda yolarnn performansnn ve
ömürlerinin ne denli uzun olabileceği gerçeği ortaya konmuștur.
Bozulma etkilerine göre olușan problemleri alanlarn türlerine göre
koruyucu, düzeltici ve acil bakm türlerinden hangisi ile onarlmas
gerektiği tespit edilmesi gereken diğer bir durum olmaldr. Bu sonucun
tabii bir uzants olarakta aklc bir bakm yönetimi doğrultusunda
yaplacak bakmlarla hem doğal bir malzeme olan krmatașa hem de
onun ișlenmesi için gereken enerjiye ihtiyacn azalacağ açktr. Bu
durumunda sürdürülebilirlik açsndan sahip olduğu önem yadsnamaz.
Sonuçta konu “sürdürülebilir yaklașm dahilinde” “ daha ucuz, daha
uzun ömürlü, daha bakml” felsefesi ele alnarak yaplmaldr.
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Uyar Seviyesi

Önleyici Bakm

Müdahale Seviyesi

Zaman

Șekil 4: Önleyici bakmn yaplmas gereken zaman grafiği
Önleyici bakm masraf ile kyaslandğnda ise %16 masraf yaplarak
yolun ömrünün 3 yl daha uzamas mümkün olabilmektedir.
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ÖZET

1.

Sürdürülebilir bir beton elde etmek için beton mekanik ve fiziksel özellikleri
incelenirken çevresel faktörler de ele alnarak beton tasarm yaplmaldr.
Betonarme yaplarda yangn durumu göz önüne alndğnda yüksek scaklk
sürdürülebilir beton tasarmnda etkili bir çevresel faktör olup betonun mekanik
ve fiziksel özelliklerinde ciddi kayplara sebep olmaktadr.

Etkili bir çevresel faktör olan yangn durumu yüksek scaklk etkisi ile
betonarme yaplarn özelliklerinde bozulmalar meydana getirmektedir. Yüksek
scaklk etkisi ile betonda renk değișimi, çatlamalar ve parçalanmalar dolaysyla
basnç dayanm ve elastisite modülünde azalmalar görülür. Bunlarn yan sra
çelik akma dayanmnn düșmesi sebebiyle beton ile çelik arasndaki aderans
bozulur.
Konut, okul, fabrika, ișyeri gibi binalar, tünel, köprü, petrol platformu gibi yaplar,
ișlevleri gereği veya yangn nedeni ile yüksek scaklk etkisinde kalabilirler.
Yüksek scaklğn kaynaklarndan biri olan yangnn betona ve betonarme
yaplara etkisi 1922’den günümüze kadar araștrlmaktadr. 10 yl öncesine
kadarki çalșmalarda yüksek scaklğn normal dayanml betona etkileri üzerinde
odaklanlmșt. Ancak günümüzde modern yaplarda, endüstri yaplarnda,
tünellerde veya özel hizmet amaçl inșa edilen yaplarda kimyasal ve mineral
katklarn kullanm ile yüksek performansl ve yüksek dayanml betonlar
üretilmeye bașlanmștr. Bu betonlarn yüksek scaklk etkisindeki davranș iyi
bilinmelidir. Çünkü içyapdaki sklk yangn direncini azaltr ve yüksek dayanml
betonu normal betona göre daha riskli duruma getirir. Örneğin Danimarka’da
bulunan Great Belt Tünelinde ve Channel Tünelde, 1994 ve 1996 yllarnda çkan
yangnlarda, yüksek scaklk etkisi ile betonda meydana gelen patlama ve parça
atmalar nedeni ile beton kesitindeki azalmalar ağr hasarlara yol açmștr.
Özellikle yangn gibi yüksek scaklğn olușturduğu hasarlara ülkemizde de çok
sk rastlanmaktadr [1].

Bu çalșmada, sürdürülebilir bir beton elde etmek için çevresel faktörlerde
önemli bir yeri olan yüksek scaklğn uçucu kül ikameli çimentolar üzerindeki
etkisi araștrlmștr. Yaplan çalșmada çimento belli oranlarda (%5-10-20) uçucu
kül ile ikame edilmiș ve TS EN 196-1 standardnda belirtilen referans kum
kullanlarak 40x40x160 mm boyutlarnda harç numuneleri hazrlanmștr. Her bir
grup karșmnda gerekli olan su miktar ASTM C230, C109 ve C1437
standartlarnda belirtilen akma çapna göre akma tablas
deneyi ile
belirlenmiștir. Hazrlanan numuneler 100-200-300-400-500-600oC scaklklarna
maruz braklarak basnç ve eğilme dayanm deneyleri TS EN 196-1 standardna
uygun olarak yapldktan sonra elde edilen veriler istatiksel olarak
değerlendirilmiștir.
Sonuç olarak; %5 orannda uçucu kül ikamesi ile çimento mekanik ve fiziksel
özelliklerinde iyileșmeler sağlanmștr. %10’a kadar u.kül ikamesi ile çimento
harçlarnn yüksek scaklk etkisinden daha az zarar görmüștür. Tüm uçucu kül
ikame oranlarnda scaklk artșna paralel olarak dayanm değerleri düșmüștür.
Anahtar Kelimeler: Uçucu Kül, Puzolan, Beton, Yüksek Scaklk, Sürdürülebilirlik

Abstract
To achieve a sustainable concrete, in examining the mechanical and physical
properties of concrete, environmental factors should be evaluated the concrete
design. High temperature is an effective environmental factor in the design of
sustainable concrete, and it is causing serious losses on the mechanical and
physical properties of concrete considering fire situation on the reinforced
concrete structures.
In this study, the effects of high temperature has an important place in
environmental factors on the fly ash substituted cement paste is examined to
achieve a sustainable concrete. In the study, 40x40x160 mm cement mortar
samples having (5-10 and20%) rates of fly ash substitution were prepared with
using reference sand specified in the TS EN 196-1 Standard. The amount of
water required in each group is determined by using Flow Table test according
to the ASTM C230, C109 and C1437 Standards. The prepared samples exposed
to 100-200-300-400-500 and 600 Celsius degree before the compressive and
bending strength experiments according to the TS EN 196-1 Standards. And then
the data obtained were statistically evaluated.
As a result, mechanical and physical properties of cement with 5% fly ash
substitution have been improvements. The cement mortars were less damaged
from the high temperature up to 10% fly ash substitution. Strength values were
decreased based on the parallel to the temperature increase in all fly ash
substituted mixtures.
Keywords: Fly Ash, Pozzolan, Concrete, High Temperature, Sustainability

GİRİȘ

Bir çok ülke, yangndan korunma amacyla kabul edilebilir minimum seviyeyi
olușturmak için hükme dayal zorunluluklar getirmiștir. Bu zorunluluklar,
binalarn tasarmnda mimar ve mühendisler için rehber görevini üstlenmektedir.
Ancak, tamamen hükme dayal tasarmlar, her zaman ihtiyaç duyulan esnekliği
sağlamadğ gibi belirlenmiș fonksiyonel ihtiyaçlarn karșlanamadğ durumlar
da doğurmaktadr. Günümüzde, dünya çapnda fonksiyona ve performansa
dayal düzenlemelerin, yönetmeliklerin olușturulmas yönünde bir eğilim
olușmuștur. Baz ülkeler bu yaklașm yllar önce kabul etmiș olup, baz
ülkelerde ise yeni olușum așamasndadr. Üye Ülkeler arasndaki bu farkl
yaklașmlar ortadan kaldrmak amacyla Avrupa Birliği, Yap Malzemeleri
Direktifini (Construction Product Directive-CPD) yaymlamștr [2].
Yap malzemeleri direktifinin alt temel gereği bulunmaktadr[2]. Bunlar;
1) Mekanik dayanm ve kararllk (stabilite),
2) Yangn durumunda emniyet,
3) Hijyen, sağlk ve çevre,
4) Kullanm emniyeti,
5) Gürültüye karș korunma,
6) Enerjiden tasarruf ve s korunumudur.
Yüksek scaklğn beton üzerindeki etkisi biro çok çalșmada incelenmiștir. Normal
ve yüksek dayanml betonlarn 800 C maruz braklmas neticesinde
dayanmnn % 60’n kaybettiği görülmüștür. Yüksek scaklk dayanmn yannda
elastisite modülüne de benzer
etkiler yapmștr. Bașka bir çalșmada ise
betonlar
300, 600 ve 900oC scaklğa maruz braklmș ve 600oC de mekanik,
o
900 C de ise tüm özelliklerinin yitirdiği tespit edilmiștir[3].
Endüstriyel atklarn inșaat sektöründe değerlendirilmesi ile ilgili çalșmalar
yoğun bir șekilde devam etmektedir. Bu atklar, puzolan olmalar nedeniyle hem
çimento hem de beton üretiminde katk ve ikame malzemesi olarak
kullanlmaktadr[4].

149

UK’lerin değerlendirildiği sektörlerin bașnda ağrlkl olarak inșaat sektörü
gelmektedir. Bundan bașka UK, kimya, seramik, cam, cam-seramik, dökümmetal sanayii, tarm sektöründe zemin slah, çevre, sondaj çalșmalar,
buzlanmann önlenmesi ve maden ocaklarnda filler olmak üzere çeșitli
alanlarda kullanlmaktadr[5].
Uçucu kül, silis duman gibi puzolanik bir malzemedir. Alüminli ve silisli yapya
sahip, ince taneli durumdaki bütün puzolanik malzemeler gibi, kalsiyum hidroksit
ile karștrlarak su ile birleștirildiğinde, olușan hidratasyon sonucu Portland
çimentosunda olduğu gibi C-S-H jellerinin olușmasn sağlarlar ve bağlayc
özellik kazanrlar. Yaplan bașka bir çalșmada uçucu külün miktarndan çok ince
partiküllü olușundan kaynaklanan etkinin basnç dayanmlarnn artșnda daha
önemli olduğu belirtilmektedir[6]. Uçucu Kül tanecikleri, çoğunlukla küresel
yapda olup, büyüklükleri 1-200μm arasnda değișmektedir. Genellikle, uçucu
küllerin %85 ‘ini, SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO ve MgO olușturur [7].

K2O (%)

0,91

7.Gün

39,5

Kzdrma Kayb(%)

1,18

28.Gün

56,0

Çözünmeyen Kalnt 0,31
S.CaO (%)

2.1.2. Uçucu Kül
Çalșmada, F tipi uçucu kül kullanlmș olup uçucu küle ait kimyasal analiz
sonuçlar Çizelge 2’ de verilmiștir.
Çizelge 2. Uçucu kül kimyasal analiz sonuçlar

Uçucu küller kimyasal kompozisyonlarna göre değișik șekillerde
snflandrlmaktadr. Son yllarda geniș kabul gören snflandrma yöntemi uçucu
külün içerdiği analitik CaO miktarna dayanmaktadr. Buna göre, CaO miktar
%10'un altnda olan uçucu küller düșük kireçli yada düșük kalsiyumlu, %10'un
üstünde olanlar ise yüksek kireçli yada yüksek kalsiyumlu uçucu küller olarak
adlandrlrlar. ASTM C618'e göre uçucu küller iki geniș kategoriye
ayrlmaktadr[8].

Kimyasal Kompozisyon

a) F snf uçucu küller bitümlü kömürlerden elde edilip SİO2 + AI2O3 + Fe2C"3 >
%70 șartn sağlayan küllerdir,
b) C snf küller ise genelde linyitler ve yar bitümlü kömürlerden elde edilip
SİO2 + AI2O3 + Fe203 > %50 șartn sağlayan küllerdir.
Beton üretiminde uçucu kül kullanmnn taze ve sertleșmiș beton özellikleri
üzerindeki olumlu etkilerini șu șekilde sralamak mümkündür[7];
-

Küresel yaps nedeniyle uçucu kül taze betonun ișlenebilirliğini arttrr.
Böylece uçucu kül içermeyen bir betona kyasla betonun su ihtiyacnda
azalma sağlanabilir.
Taze betonun su kusmasn (terleme) azaltr.
Betonun hidratasyon ssnda azalmaya yol açarak özellikle scak havalarda
büyük kütleli beton dökümüne imkân tanr.
Puzolanik reaksiyon sayesinde beton mukavemetinin yavaș fakat uzun
süreli artșn sağlar.
Betonun su ve klorür geçirimliliğini azaltr.
Betonun kimyasal etkilere dayankllğn arttrr.
Betonda bağlayc matris (çimento hamuru) ile agregalar arasndaki bağ
(aderans) güçlendirir.
Betonda kuruma büzülmesini ve termik büzülmeyi (rötre) azaltarak çatlak
olușumunun azalmasn sağlar. Böylece, betonun çevresel etkilere
dayankllğn olumlu yönde etkiler.
Buna karșlk, betonda fazla miktarda uçucu kül kullanmnn betonun
mekanik özelliklerini düșürmesi, karbonatlașma olayn hzlandrmas gibi
olumsuz yönleri de vardr.

Bu çalșmada, çevresel faktörlere direnç gösterebilen bir beton elde etmek için
beton dayanm, dayankllğ ve yüksek scaklk etkisi birlikte değerlendirilerek
uçucu kül katkl bir beton tasarm yaplmas amaçlanmștr.

SiO2 (%)

50,77

Al2O3 (%)

21,13

Fe2O3 (%)

6,17

S+A+F

78,07

CaO (%)

12,44

MgO (%)

4,53

SO3 (%)

1,33

Na2O (%)

0,24

K2O (%)

2,54

2.2.

Metot

2.2.1.

Deney Örneklerinin Hazrlanmas

Çimento %0-5-10-20 oranlarnda uçucu kül ile ikame edilmiș ve TS EN 196-1
standardnda belirtilen referans kum kullanlarak 40x40x160 mm boyutlarnda
deney numuneleri hazrlanmștr[9]. Her bir grup karșmnda gerekli olan su
miktar ASTM C230, C109 ve C1437 standartlarnda belirtilen akma çapna göre
akma tablas deneyi ile belirlenmiștir[10]. Numuneler kür havuzuna
yerleștirildikten 28 gün sonra havuzdan çkarlarak etüvde 100±5oC ’de 24 saat
bekletilmiștir. Numunelerin hazrlanmasnda kullanlan malzeme miktarlar
Çizelge 3’ de verilmiștir.
Çizelge 3. Çimento örneklerine ait karșm oranlar

UK İkame
Seri No Miktar

Çimento
Miktar
(gr)

UK Miktar
(gr)

Su Miktar
(ml)

W/C

A

%0

500

0

200

0,40

2. MATERYAL VE METOT

B

%5

475

25

215

0,43

2.1. Materyal

C

%10

450

50

229

0,46

2.1.1. Çimento

D

%20

400

100

235

0,47

Çalșmada CEM I 42,5 R çimentosu kullanlmș olup, kullanlan çimentoya ait
kimyasal analiz sonuçlar Çizelge 1’de verilmiștir.
Çizelge 1. Çimento fiziksel ve kimyasal özellikleri
Kimyasal Özellikler

150

0,93

2.2.2.

Birim Ağrlk Deneyi

Hazrlanan çimento harc numunelerinin scaklklara maruz braklmadan önce
kütle ve hacim ölçümleri yaplarak birim ağrlklar hesaplanmștr.

Fiziksel Özellikler

SiO2 (%)

20,32

Priz Bașlangc (sa/dk)

01:58

Al2O3 (%)

5,59

02:57

Fe2O3 (%)

3,09

CaO (%)

62,50

Priz Sonu (sa/dk)
Hacim sabitliliği
(mm Toplam)
Özgül Yüzey (cm2/g)

MgO (%)

1,74

Mekanik Özellikler

SO3 (%)

3,29

Basnç Dayanm(MPa)

Na2O (%)

0,34

2.Gün

2
3172

30,8

2.2.3.

Yüksek Scaklk Uygulamas

28. günün sonunda istenilen scaklğa (100, 200, 300, 400, 500, 600oC) tabi
tutulacak olan
numuneler frna yerleștirilerek frn scaklğ bütün scaklklarda
dakikada 5oC artș olacak șekilde ayarlanmștr. Frn çalștrldktan sonra
istenilen scaklğa ulașldğnda kapatlmș ve oda scaklğna ulașldğnda (20oC)
numuneler frndan alnarak desikatörde soğumaya braklmștr. Numuneler
scaklklara maruz braklmadan hemen önce ve scaklğa maruz kaldktan sonra
terazide tartlmștr. İlk ve son ağrlklar arasndaki farklar hesaplanarak
numunelerin kütle kayplar belirlenmiștir.

2.2.4.

3.2.

Çimento Basnç ve Eğilme Dayanm Tayini

Yüksek scaklklara maruz braklan ve her bir grubu temsil eden 3 er adet
numune desikatörde soğumaya brakldktan 1 gün sonra alnarak basnç ve
eğilme dayanm değerleri tespit edilmiștir. Basnç ve eğilme dayanm deneyleri
TS-EN 196-1 standardna uygun olarak yaplmștr[8-9].

Kütle Kayb

Farkl scaklklara maruz braklan UK ikameli numunelerin ölçülen kütle kayb
değerlerine ait açklayc istatistikler Çizelge 6’da verilmiștir. Ayrca ortalama
kütle kayb değerlerine ait grafik Șekil 2’de görülmektedir.

3. BULGULAR VE TARTIȘMA
3.1.

Birim Ağrlk

Farkl UK ikame oranlarna sahip olarak üretilen numuneler üzerinde
gerçekleștirilen birim ağrlk deneyi sonucunda elde edilen verilere ait açklayc
istatistikler Çizelge 4’te verilmiștir. Ayrca ortalama birim ağrlk değerlerine ait
grafik Șekil 1’de görülmektedir.
Çizelge 4. Birim ağrlk değerlerine ait açklayc istatistikler
U.Kül İkame
Oran (%)

N

Ortalama Birim
Ağrlk (gr/cm3)

Std. Hata

Minimum

Maximum

0
5
10
20

18
18
18
18

2,1061
2,1256
2,1244
2,0961

0,00244
0,00294
0,00372
0,00164

2,09
2,10
2,10
2,08

2,12
2,15
2,15
2,10

Çizelge 6. Kütle kayb değerlerine ait açklayc istatistikler
Uçucu kül ikame oran (%)
Scaklk (oC) N
%0
%5
%10
100
3
0,7467
0,2633
0,2533
200
3
1,4367
1,4100
1,4400
300
3
3,5133
4,2067
2,5933
400
3
12,2333
11,3633
10,6967
500
3
14,0233
15,1467
14,7167
600
3
16,4067
16,0767
15,9933

%20
0,4733
1,1567
4,5867
13,6567
17,5733
19,2267

Ortalama kütle kayb değerleri incelendiğinde bütün UK ikame değerlerinde
uygulanan scaklk artșna paralel olarak kütle kayb değerlerinin de arttğ
görülmektedir.

Birim ağrlk değerlerinin %5 ve %10 orannda UK ikameli numunelerde referans
numunelere göre daha büyük olduğu görülmektedir.

Șekil 1. Ortalama birim ağrlk değerleri
Elde edilen deney verileri üzerinde UK ikame oranlar arasnda gerçekleștirilen
varyans analizi sonucunda gruplar arasnda istatistiksel anlamda önemli fark
olduğu görülmüștür. Bu durum çimento numunelerinde UK ikame edilmesinden
dolay birim ağrlk değerlerinin önemli derecede değiștiği anlamna gelmektedir.
Farkllğn hangi gruplardan kaynaklandğn tespit edebilmek için gruplar
arasnda Duncan çoklu karșlaștrma testi uygulanmștr. Elde edilen Duncan
testi sonuçlar Çizelge 5’te verilmiștir.
Çizelge 5. Birim ağrlk değerlerine ait Duncan testi sonuçlar
Uçucu Kül
İkame Miktar
(%)

N

1

20
0
10
5

18
18
18
18

2,0961

Farkl Olan Gruplar
2

3

2,1061
2,1244
2,1256

Çoklu karșlaștrma testi sonuçlarna göre; %5 UK ikameli numunelerin 2,12
gr/cm3 ile en büyük, %20 UK ikameli grubun ise 2,09 ile en küçük birim ağrlk
değerine sahip olduğu, %5 ve %10 orannda UK ikameli numunelerin referans
numuneye göre daha büyük birim ağrlğa sahip olduğu, %5 UK ikameli
numunelerin referans numuneye göre %2 orannda daha büyük değerlere sahip
olduğu görülmüștür.

Șekil 2. Ortalama kütle kayb değerleri
Deney verileri üzerinde her bir UK ikame orannda scaklklar arasnda
gerçekleștirilen varyans analizi sonucunda gruplar arasnda istatistiksel anlamda
önemli fark olduğu görülmüștür. Diğer bir ifadeyle bütün UK ikame oranlarnda
çimento numunelerinin kütle kayb değerlerinin scaklğa bağl olarak önemli
derecede değiștiği görülmüștür. Farkllğn hangi gruplardan kaynaklandğn
tespit edebilmek için gruplar arasnda Duncan çoklu karșlaștrma testi
uygulanmștr. Elde edilen Duncan testi sonuçlar Çizelge 7’de verilmiștir.
Duncan testi sonuçlarna göre; %0 ve %20 UK ikameli gruplarda 100 ve 200 oC
scaklğa maruz kalan numunelerin kütle kayplarnn birbirinden farkl olmadğ,
ancak diğer bütün gruplarn birbirinden farkl olduğu görülmektedir.
%10 UK ikameli numunelerin 600 oC sonunda bütün gruplarda en küçük kütle
kaybna sahip olduğu, %20 UK ikameli numunelerin ise %19,22 ile en büyük kütle
kaybna sahip olduğu
tespit edilmiștir. Bütün UK ikameli gruplarda kütle
kayplarnn 400 oC’ye maruz kaldktan sonra yaklașk 3-4 kat arttğ, 400 oC
altndaki scaklklarda numunelerdeki kütle kayplarnn %5’in altnda olduğu
görülmektedir.
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Çizelge 7. Kütle kayb değerlerine ait Duncan testi sonuçlar
U.Kül
İkame
Miktar
(%)

0

5

10

20

3.3.

Farkl Olan Gruplar
Scaklk
(oC)

N

1

100
200
300
400
500
600
100
200
300
400
500
600
100
200
300
400
500
600
100
200
300
400
500
600

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0,74
1,43

2

3

4

5

6

3,51
12,23
14,02
16,40
0,26
1,41
4,20
11,36
15,14
16,07
0,25
1,44
2,59
10,69
14,71
15,99

Șekil 3. Ortalama basnç dayanm değerleri

0,47
1,15

Deney verileri üzerinde her bir UK ikame orannda scaklklar arasnda
gerçekleștirilen varyans analizi sonucunda gruplar arasnda istatistiksel anlamda
önemli fark olduğu görülmüștür. Diğer bir ifadeyle bütün UK ikame oranlarnda
çimento numunelerinin basnç dayanm değerlerinin scaklğa bağl olarak
önemli derecede değiștiği görülmüștür. Farkllğn hangi gruplardan
kaynaklandğn tespit edebilmek için gruplar arasnda Duncan çoklu
karșlaștrma testi uygulanmștr. Elde edilen Duncan testi sonuçlar Çizelge 9’da
verilmiștir.

4,58
13,65
17,57
19,22

Basnç dayanm

Basnç dayanm deneyi sonucunda elde edilen verilere ait açklayc istatistikler
Çizelge 8’de verilmiștir. Ayrca ortalama basnç dayanm değerlerine ait grafik
Șekil 3’te görülmektedir.
Çizelge 8 incelendiğinde %5 orannda UK ikameli numunelerin basnç dayanm
değerlerinin referans numuneye göre daha büyük değerler aldğ, numunelerin
maruz kaldğ scaklk arttkça dayanm değerlerinde de azalmalarn meydana
geldiği görülmektedir.
Çizelge 8. Basnç dayanm değerlerine ait açklayc istatistikler
Uçucu kül ikame oran (%)
Scaklk (oC) N
%0
%5
%10
100
3
51,2000
52,5200
48,3267
200
3
46,8000
50,4967
45,2967
300
3
43,7100
44,5833
42,9267
400
3
39,1133
39,8033
39,9133
500
3
33,0833
36,5800
36,7233
600
3
26,8467
30,6933
28,3000
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%20
47,9933
39,4467
36,6467
33,7267
31,4600
25,1933

Duncan testi sonuçlarna göre; 600 oC’nin sonunda en fazla dayanm kaybna
%20 UK ikameli grupta daha
sonra ise %0 UK ikameli grupta olduğu, bütün UK
ikameli gruplarda 600 oC’ye maruz kalan numunelerde en fazla dayanm
kayplarnn görüldüğü, 400 oC’den itibaren ise dayanmlarda belirgin bir
azalmann olduğu görülmektedir.
%0 ve %10 UK ikameli numunelerde 200 ve 300 oC scaklğa maruz kalan
numunelerin basnç dayanm değerlerinin
birbirinden farkl olmadğ, %5 UK
ikameli numunelerde ise 100 ve 200 oC scaklğa maruz kalan numunelerin
basnç dayanm değerlerinin birbirinden farkl olmadğ, ancak diğer bütün
gruplarn birbirinden farkl olduğu görülmektedir.
%5 UK ikameli numunelerin 600 oC sonunda bütün gruplarda en az dayanm
kaybna uğradğ yani en büyük basnç dayanmna sahip olduğu, %20 UK ikameli
numunelerin ise 25,19 MPa ile en küçük basnç dayanmna sahip olduğu tespit
edilmiștir. Bütün UK ikameli gruplarda en büyük dayanm kaybnn 600 oC’ye
maruz kalan numunelerde meydana geldiği görülmektedir.

Çizelge 9. Basnç dayanm değerlerine ait Duncan testi sonuçlar
U.Kül İkame
Miktar (%)

0

5

10

20

3.4.

Farkl Olan Gruplar

Scaklk
(oC)

N

1

600
500
400
300
200
100
600
500
400
300
200
100
600
500
400
300
200
100
600
500
400
300
200
100

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

26,84

2

3

4

5

33,08
39,11
43,71
46,80
51,20
30,69
36,58
39,80
44,58
50,49
52,52
28,30
36,72
39,91
42,92
45,29
48,32
25,19

Șekil 4. Ortalama eğilme dayanm değerleri

31,46
33,72
36,64
39,44
47,99

Eğilme Dayanm

Eğilme dayanm deneyi sonucunda elde edilen verilere ait açklayc istatistikler
Çizelge 10’da verilmiștir. Ayrca ortalama basnç dayanm değerlerine ait grafik
Șekil 4’te görülmektedir.
Çizelge 10. Eğilme dayanm değerlerine ait açklayc istatistikler
Uçucu kül ikame oran (%)
Scaklk (oC) N
%0
%5
%10
100
3
3,2033
3,2700
3,2733
200
3
2,8900
3,1933
3,1200
300
3
2,7167
3,0800
2,8833
400
3
2,4400
2,6200
2,4667
500
3
1,7900
2,1433
2,0533
600
3
1,5967
1,7100
1,7200

Eğilme dayanm deneyinden elde edilen veriler üzerinde UK ikame oranlar
arasnda gerçekleștirilen varyans analizi sonucunda gruplar arasnda istatistiksel
anlamda önemli fark olduğu görülmüștür. Bu durum çimento numunelerinde UK
ikame edilmesinden dolay eğilme dayanm değerlerinin önemli derecede
değiștiği anlamna gelmektedir. Farkllğn hangi gruplardan kaynaklandğn
tespit edebilmek için gruplar arasnda Duncan çoklu karșlaștrma testi
uygulanmștr. Elde edilen Duncan testi sonuçlar Çizelge 11’de verilmiștir.
Duncan testi sonuçlarna göre; 600 oC’nin sonunda en fazla dayanm kaybnn
%57 ile %20 UK ikameli numunelerde olduğu, en az dayanm kaybnn ise
yaklașk %47 ile %5 UK ikameli numunelerde olduğu tespit edilmiștir.
Eğilme dayanm değerlerinin basnç dayanm değerlerinde olduğu gibi bütün
UK ikame oranlarnda scaklk artș ile ters orantl olarak azaldğ görülmüștür.

%20
3,1033
2,9867
2,8700
2,4367
1,8300
1,3233

Çizelge 10 incelendiğinde %5 orannda UK ikameli numunelerin eğilme dayanm
değerlerinin referans numuneye göre 100 oC scaklktakiler hariç daha büyük
olduğu, numunelerin maruz kaldğ scaklk artș ile ters orantl olarak eğilme
dayanm değerlerin de azalmalarn meydana geldiği görülmektedir.

600 oC’nin sonunda referans numunelerde %50, %10 UK’l numunelerde %48
orannda eğilme dayanm değerleri azalmștr.
%5 ve %10 orannda UK ikamesi ile hazrlanan numunelerde eğilme dayanm
değerleri bakmndan referans numuneye göre daha iyi sonuçlar alndğ, UK
ikamesi ile yüksek scaklğa maruz kalan numunelerin dayanm kayplarnn
daha az olduğu görülmektedir.
Ayrca %0 UK ikameli gruplarda 200 ve 300 oC o scaklğa maruz kalan
numunelerin, %5 UK ikameli grupta 1000, 200 ve 300 C scaklğa maruz kalan
numunelerin, %10 UK ikameli grupta 100 ve 200 oC scaklğa maruz kalan
numunelerin, %20 UK ikameli grupta ise 100, 200 ve 300 oC scaklğa maruz
kalan numunelerin eğilme dayanm değerlerinin birbirinden farkl olmadğ
ancak diğer bütün gruplarn birbirinden farkl olduğu görülmektedir.
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Kaynaklar

Çizelge 11. Eğilme dayanm değerlerine ait Duncan testi sonuçlar
U.Kül İkame
Miktar (%)

0

5

10

20

Farkl Olan Gruplar

Scaklk
(oC)

N

600
500
400
300
200
100
600
500
400
300
200
100
600
500
400
300
200
100
600
500
400
300
200
100

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1

2

3

4

1,5967
1,7900
2,4400
2,7167

2,7167
2,8900
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1,7100
2,1433
2,6200
3,0800
3,1933
3,2700
1,7200
2,0533
2,4667
2,8833
3,1200
3,2733
1,3233
1,8300
2,4367
2,8700
2,9867
3,1033

4. SONUÇ
%0-5-10-20 oranlarnda uçucu kül ile ikame edilerek hazrlanan 40X40X160 mm
boyutlarndaki
çimento numunelerinin her bir serisi 100-200-300-400-500600oC scaklklara tabi tutulmuș daha sonra numuneler üzerinde basnç ve
eğilme dayanm ve kütle kayb deneyleri gerçekleștirilmiștir. Ayrca hazrlanan
çimento numunelerinin birim ağrlklar da hesaplanmștr. Scaklk ve uçucu kül
miktarna bağl olarak basnç ve eğilme dayanm ile kütle kayb değerleri
istatistiksel olarak değerlendirilmiș ve șu sonuçlar elde edilmiștir.
%5 ve %10 orannda uçucu kül ikamesi ile referans numuneye göre çimento
mekanik ve fiziksel özelliklerinde iyileșmeler sağlanmștr. Ancak %20 UK
ikameli numunelerin referans numuneye göre daha düșük dayanm özelliklerine
sahip olduğu görülmüștür.
Diğer taraftan
yüksek scaklğa maruz braklan çimento numunelerinde 100,
200 ve 300 oC dereceye kadar çimento basnç,o eğilme dayanm ve kütle kayb
değerlerinde büyük değișimlerin olmadğ, 400 C’den itibaren çimento dayanm
ve kütle kayb değerlerinde
önemli kayplarn meydana geldiği, bütün UK ikame
oranlarnda 600 oC scaklğa maruz kalan numunelerin en fazla dayanm ve
kütle kaybna uğradklar tespit edilmiștir.
600 oC’nin sonunda;
Kütle kayb değerleri bakmndan en fazla kaybn %19,22 ile %20 UK ikameli
numunelerde, en az kaybn ise yaklașk %15,99 ile %10 UK ikameli numunelerde
olduğu,
Basnç dayanm değerleri bakmndan en fazla dayanm kaybnn %48 ile
referans ve %20 UK ikameli numunelerde, en az dayanm kaybnn ise yaklașk
%41 ile %5 ve %10 UK ikameli numunelerde olduğu,
Eğilme dayanm değerleri bakmndan en fazla dayanm kaybnn %57 ile %20
UK ikameli numunelerde, en az dayanm kaybnn ise yaklașk %47 ile %5 UK
ikameli numunelerde olduğu görülmüștür.
Çevresel faktörler göz önünde bulundurularak tasarlanan bir beton sürdürülebilir
betondur. Betonarme yaplarda yangn durumu göz önüne alndğnda yüksek
scaklk sürdürülebilir beton tasarmnda etkili bir çevresel faktör olduğu
betonun mekanik özelliklerinde önemli kayplara sebep olduğu görülmüștür. %5
orannda uçucu kül ikamesi ile çimento mekanik ve fiziksel özelliklerinde
iyileșmelerin sağlanabileceği, %10’a kadar uçucu kül ikamesi ile çimento
harçlarnn yüksek scaklk etkisinden daha az zarar göreceği tespit edilmiștir.
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Özet
Kimyasalla koruma ișlemleri, yeni ahșap malzemeye uygulandğnda çok
bașarl sonuçlar elde edilmektedir. Eski malzemeye uygulandğnda ise,
olumlu etkileri kadar, ahșabn mekanik direnci üzerinde olumsuz etkileri de
olabilmektedir. Bu çalșmada kimyasalla koruma öncesi ve sonras, tarihi
ahșabn mekanik değerlerindeki değișimin karșlaștrlmas amaçlanmștr. Bu
amaçla Tekirdağ Evleri üzerinden alnmș meșe numunelere suda çözünen ve
organik solventli iki tip kimyasal, enjeksiyon ve frça yöntemleriyle
emdirilmiștir. İșlem sonras numunelerin mekanik değerleri ölçülmüș ve elde
edilen değerler kimyasalla ișlem görmemiș kontrol numuneleriyle
karșlaștrlmștr.
Anahtar Kelimeler: koruma, tarihi meșe ahșab, mekanik özellikler

Abstract
The process of treatment with chemicals provides very successful results if
applied on new wooden material. When applied on old material it has
negative effects on the mechanic strength of wood as much as positive
effects. In this study it is aimed to compare the changes in mechanic values
of historical wood before and after treatment. For this aim; with injection and
brush methods; two types of water soluble and organic solvent chemicals are
impregnated on oaken samples taken from Tekirdağ Houses. Mechanic values
of samples are measured after treatment; and results are compared.
Keywords: conservation, historical oakwood, mechanical properties

1. Giriș
Ahșap, çevreye zarar vermeden geri dönüșebilen, ağrlğna oranla mekanik
özellikleri çok iyi olan, farkl malzemelerle uyumlu ve doğru ișlendiğinde çok
uzun ömürlü olabilen sürdürülebilir bir malzemedir. Bütün bu özellikleriyle,
geleneksel Türk Evlerinde temel bir yap malzemesi olarak yerini almștr.
Geçmiște kullanlmș olan ahșap yap elemanlar, çoğu zaman hiçbir koruyucu
ișlem görmemiș olmasna rağmen günümüzde dayankllğn
koruyabilmektedir. Bu yaplarn daha uzun süre ayakta kalmasn ve gelecek
kușaklara aktarlmasn sağlamak ise bugün yapacağmz koruma
çalșmalarna bağldr.
Ahșap malzemeyi geleneksel yöntemlerle koruma ksaca; uygun malzeme
seçimi, doğru konstrüksiyon ve kuru tutma prensibine dayanmaktadr.
Günümüze kadar ulașmș bu yaplarda kullanlan ahșap elemanlarn
korunmas için bugün uygulanan yaygn yöntemlerden biri ise koruyucu
kimyasallar kullanmaktr. Ancak kimyasalla korumada kimi yöntemlerin ya da
maddelerin eski ahșabn mekanik özellikleri üzerinde olumsuz etkileri de
olabilmektedir. Söz konusu olan tarihi değer tașyan ahșap elemanlar
olduğunda, bu etkilerin göz önünde tutulmas zorunludur. Uygulanacak
koruma yönteminin eski ahșap üzerindeki etkisinin irdelenmesi ve
gerektiğinde uygulamadan vazgeçilmesi için öncelikle koruma yönteminin
malzeme üzerindeki etkisi araștrlmaldr.
Bu çalșmada tarihi ahșabn kimyasalla koruma öncesi ve sonras mekanik
değerlerindeki değișimin, Tekirdağ Evleri örneğinde karșlaștrlmas
amaçlanmștr. Tekirdağ Evlerinden alnmș özdeș numunelere, frçayla sürme
ve enjeksiyon yöntemleriyle suda çözünen ve organik solventli koruyucular
uygulanmștr. Ardndan kimyasalla ișlem görmüș numunelerin ve ișlem
görmemiș numunelerin liflere paralel doğrultuda çekme gerilmesi, liflere dik
doğrultuda çekme gerilmesi, liflere paralel doğrultuda basnç dayanm, liflere
dik doğrultuda basnç dayanm ve vida tutma direnci değerleri ölçülmüștür.
Değerler karșlaștrlarak, kimyasalla koruma ișleminin eski meșe ahșabnn
dayankllk özellikleri üzerindeki etkisi araștrlmștr.

2. Materyal ve Metod
Özdeș meșe numunelere, suda çözünen ve organik solventli iki farkl
kimyasal madde, miktar sabit tutularak, sürme ve enjeksiyon yöntemleri ile
emdirilmiștir. İșlemin ardndan, numuneler, uygulanan kimyasal ve yönteme

göre snflandrlmștr. Her farkl tip numune seti için, emprenye edilmemiș
numunelerden olușan birer kontrol grubu braklmștr. Her bir deney grubu
için 5’er adet numune seti kullanlmștr (Toplam 25 adet numune seti).
Numunelerin ișleme hazrlanmasnda, TS 6087 EN 49-2 laboratuar metodu
kullanlmștr [1].
2.1. Deney ortam ve malzemeleri
Deney ortam:
Numunelerin kondisyonlanmas, ișlem görmesi ve mekanik testlere
hazrlanabilmesi için scaklğn 20±2 ºC’de, bağl nemin %65±5’de tutulduğu,
iyi havalandrlan kondisyonlama bölümü hazrlanmștr.
Cihazlar:
0,0001 g hassasiyeti ile tartm yapabilen bir terazi
Kurutma kab
Kimyasal maddelerle etkileșmeyecek cam kaplar
Kimyasal maddelerle etkileșmeyecek kl frça
Enjektör
Koruyucu kimyasal maddeler:
Suda çözünen koruyucu madde olarak etken maddeleri așağda verilen, sv
fazdaki kimyasal kullanlmștr.
4,90% N, N-Bis (3-aminopropyl) dodecylamin (C15H34N2)
2,00% Propiconazol (C15H17Cl2N3O2)
0,20% Etofenprox (C25H28O3)
Organik solventli koruyucu madde olarak etken maddeleri așağda verilen sv
fazdaki kimyasal kullanlmștr.
3,00% Benzalkoniumchlorid (C22H40ClN)
0,90% Propiconazol (C15H17Cl2N3O2)
0,30% 3-Jod-2- propinylbutylcarbamat (C8H12INO2)
0,02% Flufenoxuron (C21H11ClF6N2O3)
Deney numuneleri:
Meșe numuneler, Tekirdağ Ertuğrul Mahallesi, İskele Caddesi 70 pafta, 263
ada, 14 parsel kadastral tanml eski yap üzerinden alnmștr. Yapnn tașyc
elemanlarnda kullanlmș olan meșe malzemenin özgül ağrlğ 0,82 g/cm3,
rutubeti ise %11,2’dir. Numuneler Șekil 1’de görüldüğü gibi temizlenmiș ve
25×50×20 mm ölçülerinde ebatlanmștr. Özdeș numuneler 15 gün süreyle
kondisyonlandktan sonra koruma ișlemine hazr hale getirilmiștir.

Șekil 1. Tekirdağ Ertuğrul Mahallesi, İskele Caddesi 70 pafta, 263 ada, 14 parsel
kadastral tanml eski yap üzerinden alnmș meșe numune
2.2. Kimyasallarn numunelere uygulanmas
Kondisyonlanan numunelere organik solventli ve suda çözünen iki tip
kimyasal madde uygulanmștr. Numunelerin ve kimyasallarn her biri için
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enjeksiyon ve frçayla sürme olmak üzere iki farkl yöntem kullanlmștr.
Uygulama yöntemlerinin her birinde kullanlan kimyasal madde miktar sabit
olup, 150 ml/m² dir. Frça yönteminde, koruyucu madde ahșap numunelerin
yüzeyine, kimyasal maddeden etkilenmeyen kl frça ile sürülmüștür.
Kimyasaln daha iyi nüfuz edebilmesi için sürme ișlemi iki kat halinde ve
malzemeye yedirilerek uygulanmștr.Enjeksiyon yönteminde ise, numunelerin
her birine teğet yönde ikișer adet enjeksiyon deliği açlmștr. Delikler,
numune kalnlğnn 1/10’u çapnda (2 mm) ve kalnlğn 1/2’si (10 mm)
derinliğindedir. Koruyucu madde açlan deliklere doldurulmuș, kalan yüzeylere
ise frça ile sürülmüștür.Her bir koruyucu madde ve her bir yöntemle ișlem
gören deney numuneleri, kurutma kab içinde, iki cam çubuk üzerine (dar
yüzeyleri üzerinde hareketsiz duracak ve birbirine dokunmayacak șekilde)
yerleștirilmiștir. Ardndan, kurutma kabnn kapağ kapatlmștr ve kurutma
kab kondisyonlama bölümüne yerleștirilmiștir. Kurutma periyodu boyunca,
numuneler haftada iki kere ters yüz edilmiștir. İkinci hafta içinde kurutma
kabnn kapağ, her gün dereceli olarak açlmștr.
Uygulama srasnda numune tipleri așağdaki gibi snflandrlmștr:
TM1: Suda çözünen kimyasal kullanlarak, enjeksiyon yöntemiyle korunmuș
meșe numuneler.
TM2: Suda çözünen kimyasal kullanlarak frça ile sürme yöntemiyle
korunmuș meșe numuneler.
TM3: Organik solventli kimyasal kullanlarak, enjeksiyon yöntemiyle korunmuș
meșe numuneler.
TM4: Organik solventli kimyasal kullanlarak frça ile sürme yöntemiyle
korunmuș meșe numuneler.
TM5: Koruyucu ișlem uygulanmamș meșe numuneler.
2.3. Numunelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesi
Kimyasalla koruma ișlemlerinin mekanik özellikler üzerindeki etkilerini ölçmek
amacyla, numunelerin liflere paralel doğrultuda basnç dayanm (TS 2595),
liflere dik doğrultuda basnç dayanm (TS 2473), liflere paralel doğrultuda
çekme gerilmesi (TS 2475), liflere dik doğrultuda çekme gerilmesi (TS 2476)
ve vida tutma direnci (TS EN 320) ölçülmüștür [2,3,4,5,6]. Ölçümler Türk
Standartlar Enstitüsü İnșaat Laboratuar, Ahșap Bölümü’nde
gerçekleștirilmiștir (Șekil 2).

Frça yöntemiyle korunmuș meșe numunelerde direnç kayb görülmemiș,
liflere paralel basnç dayanmlar yükselmiștir. Organik solventli kimyasal
madde ile ișlem görmüș numunelerde görülen direnç artș, suda çözünen
kimyasal madde ile ișlem görmüș numunelere göre daha fazladr (Çizelge 1).
Ancak organik solventli ve suda çözünen kimyasallar genel olarak
karșlaștrldğnda, numunelerin liflere paralel doğrultuda basnç dayanmlar
üzerindeki etkileri bakmndan aralarnda anlaml bir fark görülmemektedir.
Enjeksiyon yöntemi ve frçayla sürme yöntemi kyaslandğnda ise, enjeksiyon
yönteminin liflere paralel doğrultuda basnç dayanmn azaltc etkisi olduğu
görülmektedir.
Enjeksiyon yöntemi numunelerin liflere dik doğrultudaki basnç dayanmlarn
ise olumsuz yönde etkilememiștir. Liflere dik doğrultudaki basnç dayanm
değerlerine bakldğnda, kimyasalla koruma ișleminin, frça ve organik
solventli kimyasalla korunan (TM4) numuneler dșnda, tüm numunelerin
mekanik değerlerini iyileștirdiği görülmüștür (Çizelge 2). TM4 numunelerde
görülen direnç kayb ise oldukça düșük düzeydedir (%1,73).
Çizelge 2. Numunelerin liflere dik doğrultuda basnç dayanmlar.
Numune
tipi
TM1
TM2
TM3
TM4
TM5

7909,80
8340,53
7982,79
7089,25
8677,95

Rutubet
Miktar (%)

Basnç dayanm
(Pa)

11,2
11,2
11,2
11,2
11,2

3,6916×107
3,7755×107
3,6611×107
3,3327×107
4,0633×107

Çizelge 4. Numunelerin liflere dik doğrultuda çekme gerilmesi.

Yaplan ölçümler sonucu elde edilen saysal veriler ve ortalamalar, așağdaki
çizelgelerde gösterilmiștir.
Çizelge 1. Numunelerin liflere paralel doğrultuda basnç dayanmlar.
Maksimum kuvvet
(N)

Rutubet miktar
(%)

31662,03
33522,37
30750,68
33781,72
29073,53

11,2
11,2
11,2
11,2
11,2

Basnç
dayanm
(Pa)
5,7792×107
6,1046×107
5,6717×107
6,2498×107
6,0474×107

Enjeksiyon yöntemi ile yaplan koruma ișlemi sonras numunelerin liflere
paralel doğrultudaki basnç dayanmlar azalmștr. Bu azalma, suda çözünen
kimyasal madde için %4,44, organik solventli kimyasal madde için %6,21’dir.
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Maksimum
Kuvvet (N)

Numunelerin liflere dik doğrultuda çekme gerilmesi değerlerine bakldğnda,
kimyasalla koruma ișleminin genel olarak numunelerin dirençlerini artrdğ
görülmektedir (Çizelge 4). Enjeksiyon yöntemindeki direnç artș, frça
yöntemine oranla daha fazladr (TM1: %14,22 ve TM3: %18,14).
Organik solventli kimyasalla korunan numunelerde, liflere dik doğrultuda
çekme direnci artș suda çözünen kimyasalla korunan numunelere göre daha
fazladr. Kimyasal maddelerin neden olduğu direnç değișimi arasndaki fark,
enjeksiyon yöntemi kullanlan numunelerde 0,0063×107 Pa, frça yöntemi
kullanlan numunelerde 0,0185×107 Pa’dr.

3. Bulgular

TM1
TM2
TM3
TM4
TM5

Basnç
dayanm
(Pa)
1,9557×107
2,0893×107
1,9177×107
1,8277×107
1,8599×107

Çizelge 3. Numunelerin liflere paralel doğrultuda çekme gerilmesi ölçümleri.

TM1
TM2
TM3
TM4
TM5

Numune
tipi

Rutubet
miktar
(%)
11,2
11,2
11,2
11,2
11,2

Kimyasalla koruma ișlemi, numunelerin tümünde liflere paralel doğrultuda
çekme gerilmesini direncini düșürmüștür (Çizelge 3). Direnç değerlerindeki
düșme oran, enjeksiyon yöntemiyle ișlem görmüș numunelerde her iki
kimyasal madde için oldukça yakn değerdedir (TM1: %9,15 ve TM3: %9,90).
Frça yöntemiyle ișlem görmüș numunelerde ise organik solventli
koruyucunun kullanldğ numunelerde direnç kayb oran daha büyüktür (TM2:
%7,08 ve TM4: %17,98).

Numune tipi

Șekil 2. Numunelerin liflere paralel doğrultuda basnç dayanmnn tayini, TSE
İnșaat Laboratuar, Ankara.

Maksimum
kuvvet
(N)
8344,65
8577,97
8570,76
7631,68
8024,63

Numune
tipi
TM1
TM2
TM3
TM4
TM5

Maksimum kuvvet
(N)

Rutubet miktar
(%)

190,03
355,62
218,17
232,51
195,09

11,2
11,2
11,2
11,2
11,2

Basnç
dayanm
(Pa)
0,1839×107
0,1596×107
0,1902×107
0,1781×107
0,1610×107

Kimyasalla koruma ișlemi tüm numune tiplerinde vida tutma direncini
artrmștr (Çizelge 5). Enjeksiyon yöntemi ile yaplan ișlemlerde, numunelerin
vida tutma direncindeki artș daha fazladr. Enjeksiyon yöntemiyle ișlem
gören numunelerdeki direnç artș oran ortalama, %25,42 iken, frça
yöntemiyle korunan numunelerdeki ortalama direnç artș % 15,90’dr.
Organik solventli ve suda çözünen emprenye maddelerinin, meșe
numunelerin vida tutma direnci üzerindeki etkileri arasnda ise anlaml bir
farkllk görülmemiștir.

önemlidir. Bu nedenle, tarihi yaplarda kimyasal koruyucular tüm yapya
uygulanmadan önce, ișlemin etkileri mutlaka test edilmelidir.

Çizelge 5. Numunelerin vida tutma direnci ölçümleri.
Numune tipi

Maksimum
kuvvet (N)

TM1
TM2
TM3
TM4
TM5

2614,02
2605,68
2994,83
2600,55
2246,03

Rutubet
miktar
(%)
11,2
11,2
11,2
11,2
11,2

Vida
tutma
mukavemeti
(N/m)
2,1128×105
2,0845×105
2,3904×105
2,0804×105
1,7968×105

4. Sonuçlar
Test bulgularna göre, enjeksiyon yöntemi, numunelerin liflere paralel
doğrultuda basnç dayanm ve liflere paralel doğrultuda çekme gerilmesi
direncini düșürmüștür. Enjeksiyon yöntemiyle korumada, malzemeye delik
açlmas gerektiğinden, bu ișlemin malzemenin baz direnç özelliklerini
etkilemesi, beklenen bir sonuçtur. Hem organik solventli hem de suda
çözünen koruyucuyla yaplan uygulamada direnç kayb olmas, olumsuz
etkinin kimyasal maddeden çok, enjeksiyon deliklerinden ileri geldiğini
göstermektedir.
Enjeksiyon yöntemi numunelerin liflere dik doğrultuda basnç dayanm, liflere
dik doğrultuda çekme gerilmesi ve vida tutma dirençlerini ise olumlu yönde
etkilemiștir. Ayrca frça ve püskürtme gibi basnç uygulamayan diğer
yöntemlerle kyaslandğnda, ișlem sonras malzemenin absorbe ettiği
kimyasal miktar enjeksiyon yönteminde daha fazladr. Kimyasal
absorbsiyonunun fazla olmas koruma ișleminin etkinliğini artran önemli
faktörlerden biridir. Bu nedenle yaplarda liflere paralel doğrultuda basnç ve
çekme dayanm gerektiren yerler dșnda enjeksiyon yönteminin daha uygun
olduğu söylenebilir.
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Frça yönteminde liflere paralel doğrultuda çekme gerilmesi dșnda hiçbir
testte önemli bir direnç kayb görülmemiștir. Liflere paralel doğrultuda çekme
gerilmesi değerlerinin, koruyucu ișlem gören tüm numune tiplerinde düștüğü
göz önüne alnrsa, frçayla kimyasal sürmenin malzemenin mekanik direnci
üzerinde anlaml bir etkisi olmadğ söylenebilir. Ancak, frça yönteminde de
liflere paralel çekme gerilmesi değerlerinde ve diğer baz değerlerde ufak
düșüșler meydana gelmesi, direnç kayplarnn sadece enjeksiyon delikleriyle
ilgili olmadğn göstermektedir.
Denemelerde

kullanlan

kimyasal

maddelerin

bileșiminde

bulunan

propiconazol gibi büyük molekül yapsna sahip maddeler, ahșap malzemenin

içeriğinde bulunan yapsal polimerler üzerinde de tahrip edici etki
yapabilmektedir. Ayrca kimyasallarn uygulanmas srasnda malzemede nem
artș meydana gelmektedir ve daha sonra malzeme kurutulmuș olsa da bu
nem alșveriși numunelerin direnç kaybetmesine neden olabilmektedir.

Ahșap malzemenin cinsi ve ypranmșlk düzeyi de, kimyasalla koruma
ișlemlerinin mekanik özellikler üzerindeki etkisinde rol oynayan unsurlardan
biridir. Meșe numunelerde emprenye ișlemi genel olarak, liflere paralel
doğrultudaki çekme gerilmesi dșnda, mekanik özellikleri olumsuz yönde
etkilememiștir. Örnek yapda kullanlan meșenin doğal dayankllğnn yüksek
olmas ve diri odun yerine öz odununun tercih edilmiș olmas, numunelerin
direnç özelliklerinin bugün bile çok iyi durumda olmasn sağlamștr. Yapda
kullanlan meșe malzemenin özgül ağrlğ 0,82 g/cm3’tür ve bu değer, bugün
kullanlan birçok yeni malzemeden daha yüksektir
(meșe odununun ortalama
hava kurusu özgül ağrlğ 0,69- 0,86 g/cm3 arasnda değișmektedir [7]).
Bașlangç dayankllğ daha düșük olan eski ahșap malzemede ise ișlem
sonras mekanik
dayanm çok daha fazla azalmaktadr. Örneğin benzer testler
0,48 g/cm3 özgül ağrlğna sahip eski çam numunelere uygulandğnda,
ölçülen direnç kayb, vida tutma direnci dșndaki tüm değerlerde ihmal
edilemeyecek kadar büyüktür [8].
Bütün bu verilerden yola çkarak, eski yaplarda kullanlan ahșaba uygulanan
kimyasalla koruma ișlemlerinin her durumda ayn etkiyi göstermeyeceği
sonucunu çkarmak mümkündür. Kullanm yerinde hala dirençli olan malzeme
üzerinde olumlu sonuçlar verirken, doku kayb ve klcal çatlaklar gibi sorunlar
olan ahșap malzeme üzerinde olumsuz sonuç vermektedir. Bu çalșmada
kullanlmș meșe ahșabnda olduğu gibi, henüz direncini kaybetmemiș olan
ahșap malzeme üzerinde, koruyucularn içeriğinde bulunan bağ krc
maddelerin yaptğ etki ya da nem alșverișinin neden olacağ etki, tahrip edici
olmamaktadr. Öte yandan frçayla sürme, enjeksiyon gibi yöntemlerde basnç
uygulanmadğndan, ișlem sonras absorbe edilen kimyasal madde miktar
çoğu zaman uzun süreli bir koruma sağlayamayacak kadar az olmakta,
ișlemin belirli aralklarla tekrarlanmas gerekmektedir. Eski yaplardaki ahșap
elemanlarn mekanik özelliklerinin ise, kimyasalla koruma ișlemi her
tekrarlandğnda yeniden değișeceği göz önünde bulundurulmaldr.
Malzemenin mekanik özelliklerini en az etkileyen ve ișlem sklğn azaltmak
açsndan en etkin yöntemin ve kimyasaln belirlenmesi bu açdan çok
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Özet
Bu çalșmada, her ikisi de birer endüstriyel atk olan uçucu kül ve mermer
tozu kullanlarak hafif yap bloklar üretilmesi amaçlanmștr. Bu amaçla
karșmlarda katk olarak kullanlan mermer tozu, iki farkl scaklkta (900 ve
1000 oC) kalsine edilerek kirece (CaO) dönüștürülmüștür. Kalsine mermer
tozu (KMT), bağlayc malzeme olarak uçucu küle ağrlkça % 20 ve % 30
oranlarnda ilave edilmiștir. Örnekler, hidrolik el presinde 100 bar basnç
altnda, 50x100 mm’lik silindir metal kalp kullanlarak kuru kvamda
șekillendirilmiștir. Örneklere, su kürü ve basnçl buhar kürü olmak üzere iki
farkl kür ișlemi uygulanmștr. Örneklerin; porozite, görünür yoğunluk, birim
ağrlk ve su emme gibi fiziksel özellikleri ve basnç dayanm değerleri
belirlenmiștir. Sonuç olarak, her ikisi de çevreye potansiyel zararl olabilecek
birer endüstriyel atk olan mermer tozu ve uçucu külün geri dönüșüm
yaplarak hafif yap bloğu olarak kullanlabileceği sonucuna varlmștr.
Anahtar kelimeler: Uçucu kül, Mermer Tozu, Hafif Yap Bloğu, Atk.

Abstract

In this study, one in both the industrial waste using fly ash and marble dust is
intended to produce lightweight building blocks. For this purpose firsto marble
dust was calcined at different temperatures (900 and 1000 C) and
converted to slaked lime (CaO). Then it was added to fly ash ratios of 20%
and 30% as a binder. 50x100 mm cylindrical samples were shaped in steel
dies with hydraulic pres suitable to dry pressing technique. Different curing
conditions (water and pressurized steam curing) applied to the samples.
Porosity, water absorption, bulk density and compressive strength of the
samples were measured. As a result, it was concluded that the potential
harmful to the environment as industrial waste one of marble dust and fly
ash can be recycled to be used as lightweight block.

Ülkemizde artan enerji ihtiyac kömür ile çalșan termik santrallerin
yaygnlașmasn kaçnlmaz hale getirmiștir [5]. Halen ülkemizde kömür ile
çalșan 15 adet termik santral faaliyet göstermekte olup [6] bu santrallerde,
genellikle endüstride kullanlmayan düșük kalorili kömürlerin çok ince
öğütülerek termik santral frnnda yaklmas srasnda yukarya yükselen
uçucu küller, bacann üst ksmnda elektrofiltreler veya siklon ad verilen toz
tutucularda, elektrostatik veya mekanik yöntemlerle tutularak
depolanmaktadrlar. Küllerin parçacklar küresel olup, çaplar 1-300 �m
mertebesindedir [7]. Pulverize kömürün yanmasyla büyük bir miktar çok ince
olan, bir miktar da nispeten biraz daha iri boyutlara sahip kül tanecikleri
ortaya çkmaktadr. Çok ince tanelere sahip olan küller, yakt gazlaryla
beraber “uçarak” bacadan dșar çkmak üzere hareket etmektedirler.
Nispeten ağr olan iri kül tanecikleri taban külü olarak ocağn tabanna
düșmektedirler. Atk malzeme olarak ortaya çkan küllerin yaklașk % 75 - %
80’i, gazlarla birlikte bacadan çkma eğilimi gösteren çok ince taneli küllerdir.
Bu küllere “uçucu kül” denilmektedir [8]. 2020 ylna kadar termik santrallerde
yllk 50 milyon ton atk külün ortaya çkmas beklenmektedir [9]. Uçucu kül
esasl ve çimento içermeyen bağlayc kullanlarak hafif beton üretimi
konusunda yoğun çalșmalar sürdürülmektedir [10-14].
Bu çalșmada, termik santrallerden ve mermer ișletmelerinden atk ürün
olarak ortaya çkan, uçucu kül ve mermer tozunun bir arada kullanlarak bu
atklarn değerlendirilmesi, ekonomik bir yap malzemesinin elde edilmesi ve
istenilen teknik özelliklere sahip hafif yap bloklar üretilmesi amaçlanmștr.

Keywords: Fly ash, Marble Dust, Lightweight Building Block, Waste.

2. Malzeme ve Metot

1. Giriș

Çalșmada ana malzeme olarak uçucu kül ve bağlayc olarak kalsine edilmiș
mermer tozu kullanlmștr. Uçucu kül (UK), Kütahya’da faaliyet gösteren
Seyitömer termik santralinden, mermer tozu (MT) ise Afyonkarahisar
bölgesinden temin edilmiș olup bu malzemelere ait kimyasal analiz değerleri
Çizelge 1’de verilmiș, tane boyut dağlmlar ise Șekil 1’de gösterilmiștir.

Mermer fabrikalarndan üretim atğ olarak çkan toz atklar genellikle
değerlendirilememekte, üstelik çevre kirliliği açsndan da sorunlar
yaratmaktadr. Mermer toz atklarnn değerlendirilmesine yönelik olarak
uygulamaya sokulabilecek alternatifler, mermer fabrika ișletmecilerine ve
ülke ekonomisine kazançlar sağlayabileceği gibi, bu fabrikalarn çevre kirletici
özelliğini de önemli ölçüde azaltacaktr.
Konuyla ilgili olarak yaplmș olan bir çalșmada, mermer fabrikalarnda
ișlenen mermerlerin ortalama %30'unun üretim atğ olarak ortaya çktğ
belirtilmiștir [1]. Mermer tozu en küçük taneli mermer atğdr. Mermer ișleme
tesislerine bloklarn ve plakalarn kesilmesi esnasnda açğa çkan, öğütme
ișlemine tabi tutulmadan kolloidal yapda bulunan ve büyük çoğunluğu da 250
�m’nin altnda olan mermer tanecikleridir [2, 3, 4]. Büyük miktarlarda açğa
çkan mermer tozu atklar çevrenin kirlenmesine yol açmakta ve geniș
depolama alanlarn ișgal etmektedir.
Literatür bilgilerinde ve dünyadaki baz uygulamalarda gerek mermer
tozlarnn gerekse mermer toz atklarnn seramik, çimento, boya, cam ve yap
malzemesi gibi birçok sektörde değerlendirilme çalșmas olmakla birlikte,
ülkemizde bu konuya yönelik yaygn uygulamalara rastlanmamaktadr. Bu
atklarn kullanlabileceği alanlardan birisi de yap malzemesi sektörüdür [1].
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Mermer atklarnn tașnma ve depolanma problemleri ve çevreye verdiği
birtakm zararlar söz konusu olmaktadr. Mermer atklarn oldukça geniș
kullanm alanlar olmakla birlikte büyük bölümünün geri kazanmnn
yaplamadğ anlașlmaktadr. Bu atklarn daha yüksek oranda geri kazanm
için bu alanda yaplacak Ar-Ge çalșmalar önem tașmaktadr [3].

Șekil 1. Malzemelerin tane boyut dağlmlar.

Çizelge 3. Karșmlarn ait fiziksel özellikleri.

Seyitömer uçucu külü; TS EN 197-1’ de [15] V snf, ASTM C 618’ e [16] göre ise
F snf (düșük kireçli) uçucu kül snfna girmektedir.
Çizelge 1. Uçucu kül ve mermer tozunun kimyasal analiz değerleri.
Oksit (%)
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
CaO
Na2O
K2O
TiO2
LOI
Toplam

UK
52,25
14,79
12,14
5,77
6,94
0,54
1,22
0,75
4,70
99,10

MT
0,51
0,05
0,09
0,35
55,67
0,02
<0,04
<0,01
43,20
99,89

o

(900-1000 C)

CaO +CO2 Sönmemiș kireç

(1)

Ca(OH)2 Sönmüș kireç

(2)

CaO+H2O

Çizelge 2. Karșm oranlar.
Seri ad
A
B
C
D

UK (%)
80
70
80
70

Porozite (%)

A
B
C
D

47,92
45,13
46,94
44,77

Su Emme
(%)
44,01
40,73
42,04
36,60

Bir.Hacim
Ağrlk
(gr/cm3)
1,089
1,108
1,117
1,223

Görünür
Yoğunluk
(gr/cm3)
2,090
2,019
2,104
2,214

Fiziksel özelliklere etkileyen iki etken belirlenmiștir. Bunlar
bağlayc oran ve kalsinasyon scaklğdr. Buna göre bağlayc oran arttkça
porozite oranlarnda, ve buna bağl olarak su emme oranlarnda azalma
gerçekleșmiștir. Birim ağrlk ve görünür yoğunluk değerlerinde O artș
gerçekleșmiștir. Mermer tozunun kalsinasyon scaklğ arttkça (900 C ve
1000 OC) ayn biçimde fiziksel özelliklerin olumlu yönde geliștiği belirlenmiștir.

Mermer
tozu, laboratuar tipi elektrikli ark frnnda iki farkl scaklkta (900 ve
1000 oC) bir saat süreyle kalsinasyon ișlemine tabi tutulmuștur. Kalsinasyon
ișlemi ile eșitlik (1) ve (2)’de verilen kimyasal reaksiyonlar sonucu mermer
tozu önce sönmemiș kirece ve su ilavesi ile sönmüș kirece dönüșmüștür. Elde
edilen sönmüș kireç etüvde değișmez ağrlğa gelinceye kadar kurutulmuștur.
Örneklerin üretimi için karșmlarn hazrlanmas srasnda malzemelerin
oranlar ağrlkça belirlenmiștir. Hazrlanan karșmlar ve karșm oranlar
Çizelge 2’de verilmiștir.
CaCO3

Seri

Kalsinasyon
Scaklğ (oC)
900
900
1000
1000

KMT*(%)
20
30
20
30

Buna göre kalsinasyon scaklğnn arttrlmasyla (1000 0C) mermer tozunun
kalsinasyon derecesinin arttğ, uçucu kül ile daha iyi reaksiyon yaparak
hidratasyon ürünlerin miktarn artrdğ tahmin edilmektedir. Buna bağl
olarak örneklerde boșluk oran ve porozitenin azaldğ, bununla ilișkili olarak
da yoğunluk değerlerinin arttğ düșünülmektedir.
TS 825’ e göre baz yap malzemelerinin birim hacim ağrlklar ile s iletkenlik
katsaylar birbirleriyle orantl olmaktadr. Malzeme bünyesinde bulunan
boșluk miktarnn artmasyla, malzemenin birim hacim ağrlk değerlerinde
azalmalar gerçekleșmektedir. Bu nedenle, bir malzemenin birim hacim ağrlğ
azaldğnda, buna paralel olarak s iletkenlik katsaysnn artacağ
düșünülmektedir. Çalșmada üretilen hafif bloklarn birim hacim ağrlklar;
1,108 –3 1,223 gr/cm3’dür. Bu değerler ele alndğnda, birim hacim ağrlğ 2,2
gr/cm olan normal betonlara göre daha hafif olduklar ve daha iyi bir s
iletkenlik değerine sahip olabileceği ortaya çkmaktadr. Ayrca bu
malzemelerin, gaz betonlara göre daha fazla birim hacim ağrlk değerlerine
sahip olduklar da belirlenmiștir [17].
Örneklerin basnç dayanm değerleri Șekil 2’de gösterilmiștir. Șekilde
görüldüğü gibi mermer tozunun kalsinasyon scaklğ basnç dayanm
değerlerinde oldukça etkili olmuștur. Bunao göre 1000 oC’de elde edilen KMT
bulunan C ve D karșm örneklerinde, 900 C’de elde edilen KMT bulunan A ve
B serilerine oranla daha yüksek basnç değerleri elde edilmiștir.

KMT*: Kalsine mermer tozu (etüv kurusu sönmüș kireç).

Karșmlarn hazrlanmas srasnda UK ve KMT homojen bir biçimde
karștrlmș ve kuru kvamda olacak șekilde (S/B oran: %30) su ilave
edilmiștir. Karștrma ișleminin ardndan, 50x100 mm’lik silindir metal kalpta
ve hidrolik el presinde 100 barlk basnç altnda örnekler șekillendirilmiștir.
Üretilen örnekler 24 saat boyunca laboratuar ortamnda bekletildikten sonra
iki gruba ayrlmș ve birinci grup örnekler 28 gün süre ile su kürü için kür
havuzuna konulmuștur. İkinci gurup örneklere ise 0,25 MPa basnç kapasiteli
otoklavda 8 saat süreyle 0,15 MPa basnç altnda buhar kürü uygulanmștr. Su
kürü uygulanan örneklerin; su emme, porozite, birim ağrlk ve görünür
yoğunluk değerlerinin belirlenmesi amacyla her gruptan beș örnek öncelikle
etüvde değișmez ağrlğa gelinceye kadar kurutulmuș (W1) ve ardndan bir
gün süreyle kür kavuzunda bekletilmiștir. Daha sonra bu örneklerin su içinde
asl ağrlklar (W2) ve suya doygun yüzey kuru ağrlklar (W3) belirlenerek
örneklerin fiziksel özellikleri așağda verilen formüller yardmyla
belirlenmiștir.
Su Emme (%) = ((W3-W1) / W1) x 100
Porozite (%) = ((W3-W1) / (W3-W2)) x 100

(4)

Bulk Yoğunluk (gr/cm3) = (W1/(W3-W2))

(5)

3

Görünür Yoğunluk (gr/cm ) = (W1/(W1-W2))

Șekil 2. Basnç Dayanm Değerleri.

(3)

(6)

Örneklerin basnç dayanm testleri için her bir gruptan 10 adet örnek 20 ton
yük kapasiteli ve bilgisayar kontrollü otomatik basnç presinde, 500 gr/sn
yükleme hznda krlarak basnç dayanmlar belirlenmiștir.

3. Tartșma
Laboratuar șartlarnda 28 gün su kürü uygulandktan sonra fiziksel testlerden
elde edilen bulgular Çizelge 3’de verilmiștir. A ve B karșmlarnda,
900 0C’de
kalsine edilmiș mermer tozu; C ve D karșmlar ise 1000 0C’de kalsine edilmiș
mermer tozu kullanlmștr. C ve D karșmlarnn birim ağrlk ve görünür
yoğunluk değerleri A ve B karșmlarna göre daha yüksek olduğu Çizelge 3’de
görülmektedir.

Karșmlardaki bağlayc oran (KMT) ve kalsinasyon scaklğ basnç dayanm
değerlerini etkilemiștir. Buna göre hem bağlayc orannn artmas ve hem de
kalsinasyon scaklğnn artș örneklerin basnç dayanmn artrmștr. En
yüksek basnç dayanm değeri 12,7 MPa ile 28 gün su kürü uygulanan D serisi
örneklerinde elde edilmiștir.
5. Sonuç ve Öneriler
Çalșmada doğal çevreye potansiyel zararlar olan endüstriyel atklardan
mermer tozu ve uçucu külün geri dönüșümü konusunda deneysel çalșma
yürütülmüștür.
KMT oran ve KMT’nin kalsinasyon scaklğ hafif blok örneklerin porozite, su
emme, birim ağrlk ve görünür yoğunluk değerleri gibi fiziksel özellikleri
üzerinde belirleyici faktör olmuștur. Örneklerin basnç mukavemeti değerleri
de yine KMT oran ve KMT’nin kalsinasyon scaklğndaki artș ile doğru orantl
olarak artș göstermiștir. Buna göre mermer tozunun kalsinasyon scaklğ için
900 oC’nin yeterli olmadğ ve bu scaklğn 1000 oC’ye çkarlmas ile basnç
mukavemetinde çarpc artș kaydedildiği gözlenmiștir.
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Bu çalșmada Türkiye’de yeterli kullanm oranna sahip olmayan ve çok büyük
miktarlarda ortaya çkan uçucu kül ve mermer tozu kullanlarak hafif beton
bloklar üretilebileceği belirlenmiștir. Her iki atk malzemenin geri dönüșüm
uygulamalarnda kullanlmas ile hem çevrenin korunmas ve hem de ucuz ve
kitlesel yap malzemesi üretimi sağlanacaktr. Çalșmann sonraki
așamalarnda örneklerin içyaplarnn ve termal özelliklerinin (s iletim
katsays ve buhar geçirgenlik direnci vb.) incelenmesinin uygun olacağ
düșünülmektedir.
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Özet
Tatl kireç, eski yaplarda dș ve iç cepheleri svamak amacyla kullanlan bir
yap malzemesidir. Anadolu’nun Antalya, Van, Sivas, Tokat, Ankara gibi birçok
ilinde tarihi yaplarda tatl kireç sva amaçl kullanlmș ve halen restorasyon
çalșmalarnda bu malzemeden faydalanlmaktadr. Bitüm ve agregann
yüksek scaklklarda (160°C gibi) stlp karștrlmasyla elde edilen karayolu
üstyap malzemelerine bitümlü scak karșmlar (BSK) denilmektedir. BSK’larn
özelliklerini iyileștirmek amacyla değișik katk malzemeleri kullanlmaktadr.
Sönmüș kirecin BSK’larn özellikle nem hasarna karș dayanmna önemli
ölçüde fayda sağladğ yaplan birçok çalșmayla kesinleșmiștir. Tatl kirecin
BSK’larn nem hasarna karș dayanmna etkisini belirlemek amacyla tatl
kireç numunelerde filer olarak agregann %2,5’i orannda kullanlmștr. Kontrol
karșmnn optimum bitüm içeriği %5,27 olarak bulunmuș, saf karșmn yan
sra tatl kireç içeren karșm numuneleri de ayn bitüm içeriğinde
hazrlanmștr. Bitümlü scak karșmlarn nem hasarna karș dayanmn
belirlemek amacyla en sk kullanlan yöntem ASTM D 4867 standardnda
belirtilmiștir. Kontrol ve tatl kireç içeren karșmlar ASTM D 4867 standardna
göre değișik (1, 2, 3 ve 4) donma-çözülme periyotlarna tabi tutulmuș ve
indirekt çekme dayanmlar (ITS) ile çekme dayanm oranlar (TSR)
belirlenmiștir. Sonuçta koșullandrma ișlemi öncesinde tatl kireç içeren
numunelerin indirekt çekme dayanm değerlerinin saf karșma göre %12,5
orannda yüksek olduğu belirlenmiștir. Ayrca dördüncü periyot sonunda
agregann ağrlkça %2,5 orannda tatl kireç kullanmnn saf karșmn çekme
dayanm oran değerini %25,4 azaltmștr. Elde edilen sonuçlardan tatl kirecin
BSK’larn nem hasarna karș dayanmlarn azalttğ belirlenmiștir.
Anahtar kelimeler: Bitümlü scak karșm, tatl kireç, nem hasar.

Abstract
Lime is a construction material used for plaster the exterior and interior of
old buildings. Lime has been used for plastering in the city of Antalya, Van,
Sivas, Tokat, Ankara and it is utilized for restoration at present.
The
pavement material obtained by heating at high temperatures (160 oC) and
mixing the aggregate and bitumen is named as hot mix asphalt (HMA).
Different additives have been used to improve the properties of HMA. It was
became define by most of studies that hydrate lime take an advantage to
resistance to moisture damage. Lime was used 2.5% by weight of aggregate
as filler in the specimens in order to determine the effect of lime on moisture
damage of HMA. The optimum bitumen content of control mixture was
determined as 5.27% and also the mixture containing lime was prepared with
same bitumen content. The most used method to determine the resistance
to moisture damage of hot mix asphalt has been indicated in ASTM D 4867
standard. Controls and the mixture containing lime were subjected to
different freeze-thaw cycles (1, 2, 3 and 4) and their indirect tensile strengths
(ITS) and tensile strengths ratios (TSR) were determined. In conclusion it was
determined that the indirect tensile strength values of the specimens
including lime increased 12.5% compared to control ones before the
conditioning processes. Furthermore the usage of 2.5% lime by weight of
aggregate decreased 25.4% the tensile strength ratio of pure mixture at the
end of the fourth cycle. From the obtained results it was determined that
lime decreased the resistance to moisture damage of hot mix asphalt.
Keywords: Hot mix asphalt, lime, moisture damage

1. Giriș
Yol üstyaps; kaplama, temel ve alttemel olmak üzere üç tabakadan
olușmaktadr. Bu tabakalar içerisinde, fonksiyonel olarak, projelendirme ve
yapm bakmndan en önemli yeri kaplama tabakas olușturmaktadr. Kaplama
tabakas, araçlarn yola uyguladklar dinamik ve statik yüklerin doğurduğu
gerilmelerin büyük bir ksmn karșlamaktadr. Bu nedenle kaplama
tabakasnda kullanlacak malzemelerin mekanik ve fiziksel özelliklerinin iyi
olmas gerekmektedir [1].
Kaplama tabakalar; sathi kaplama, bitümlü soğuk karșm, road-miks, bitümlü
scak karșm (BSK) gibi değișik șekillerde yaplabilmektedir. Günümüzde en
çok uygulanan kaplama türü bitümlü scak karșmlardr. Bitüm ve agregann
her ikisinin de stlp karștrlmasyla elde edilen karșmlara bitümlü scak
karșmlar (BSK) denilmektedir. Bitümlü scak karșmlar, karșm içerisine
dağlmș halde bulunan agrega, bitümlü bağlayc ve hava boșluğundan olușan
kompozit bir yapya sahiptir [2]. Malzemeye bağl olarak bitümlü scak
karșmlarn mekanik özellikleri; farkl bağlayc-agrega kombinasyonlarnn,
agrega gradasyonlarnn ve modifikasyon tekniklerinin kullanlmasna göre
farkllk göstermektedir.
Nem hasar ve kalc deformasyonlar bitümlü scak karșm kaplamalarda
olușan bașlca bozulma türleridir. BSK kaplamalarn performans bitüm ile
agrega arasndaki kohezif ve adezif bağla ilgilidir. Agrega ve bitüm arasndaki
adezif bağn bozulmas asfalt kaplamalarda olușan nem hasarnn ana
mekanizmasn olușturmaktadr [3]. Adezyon kayb, bitüm ile agrega arasna
suyun girmesi ve bitüm filminin soyulmasndan kaynaklanmaktadr. Bununla
birlikte bağlayc özelliklerindeki değișiklikler, bitüm film kalnlğnn azalmas,
agrega kalitesinin değișmesi ve kaplamann uygun șekilde imal edilmemesi
gibi nedenler nem hasar olușmasn hzlandrmaktadr [4,5]. BSK’larda olușan
nem hasar büyük bozulmalarn olușmasna da zemin hazrlamaktadr. Nem
hasar BSK karșmnn iç dayanmn azaltmakta, trafik sonucu olușan
gerilmeler ile erken kalc deformasyon ve yorulma çatlaklar gibi
bozulmalarn olușmasna neden olmaktadr [6].
Bitümlü scak karșmlarn özelliklerini iyileștirerek üstyapnn performansn
artrarak sürdürebilirliğini sağlamak amacyla katk maddeleri kullanlmaktadr.
Katk maddeleri bitümlü bağlaycyla karștrlabildiği gibi doğrudan karșma
da eklenebilmektedir [7]. Bitüme eklenen katk malzemeleri içerisinde en
fazla polimer grubu malzemeler kullanlmaktadr [8]. Yaplan çeșitli
çalșmalarda polimer kökenli polietilen (PE), polipropilen (PP), poli vinil klorid
(PVC), polistiren (PS), stiren-etilen-butadien-stiren (SEBS), etilen vinil asetat
(EVA) ve stiren-butadien-stiren (SBS) gibi termoplastik malzemeler bitüm
modifikasyonunda denenmiș ve normal servis scaklğnda bitümün sertliğini
ve viskozitesini arttrdklar belirlenmiștir [8-11]. Amacna uygun bir modifiye
bitüm elde etmek için, bitümün kimyasal yapsnn uygun olmas ayrca
bitüm içindeki polimerin iyi bir șekilde dağlmas gerekmektedir. Polimer
türü bitüm katk malzemeleri arasnda en sk kullanlanlar; etilen vinil asetat
(EVA) ve stiren-butadien-stiren (SBS) kopolimerlerdir.
Karșma eklenen katk maddeleri genellikle filler malzemesi olarak
kullanlmaktadr. Kireç, siyah karbon, atk lastik, atk mermer gibi malzemeler
BSK’larda filler olarak kullanlabilen katk maddeleridir [12]. Terzi ve Karașahin,
atk mermer tozunu BSK numunelerde filler olarak denemiș ve mermer
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tozunun filler malzemesi olarak kullanlabileceğini belirlemișlerdir [13]. Cao,
atk lastiği doğrudan karșma eklemiș, kauçuk ve siyak karbon muhteva eden
atk lastiğin bitümlü scak karșmlarn yüksek scaklklarda kalc
deformasyona düșük scaklklarda ise çatlak olușumuna karș olumlu etkiye
sahip olduğunu belirlemiștir [14]. Lav ve Sütaș sülfürik asit üretiminde bir yan
ürün olan pirit cürufunu BSK’larda filler olarak kullanmș ve mekanik testler,
mikroskobik ve kimyasal incelemeler sonucunda pirit cürufunun kalker türü
veya çimento filler malzemesi yerine kullanlabileceğini göstermișlerdir [15].
Temel maddesi kalsiyum oksit olan kireç, kireçtașnn yüksek scaklkta
ayrșmasndan elde edilmektedir. Hidrate kireç yada likit soyulma önleyici
katk kullanm, bitümlü scak karșmlarn nem hasarna karș dayanmn
arttrmak amacyla kullanlan en yaygn yöntemdir. Kireç, bitüm ile agrega
arasndaki bağ güçlendirmekte ve nem hasarna karș bitümün dayanmn
arttrmaktadr. Yaplan araștrmalar agrega ağrlğnn %1-2’si orannda hidrate
kireç kullanmnn bitümlü scak karșmlarn nem hasarna karș dayanmn

2. Materyal ve Metot
Çalșmada bağlayc olarak TÜPRAȘ rafinerisinden temin edilen B 70/100 snf
asfalt çimentosu kullanlmștr. Bitümlü scak karșmlarn karștrma ve
skștrma scaklklarn belirlemek amacyla B 70/100 bağlaycs iki farkl
scaklkta (135 ve 165°C) dönel viskozimetre (RV) deneyine tabi tutulmuștur.
Bitümlü scak karșmlarn hazrlanmasnda bitümlü bağlaycnn 170 ± 20 cP,
skștrlmasnda ise 280 ± 30 cP viskozite değerine sahip olmas

arttrdğn göstermiștir [16-18]. Baz karșmlarda istenen sonucun elde
edilebilmesi için %2,5 orannda kireç gerekebilmektedir [19]. Ayrca yaplan
çalșmalar sonucunda hidrate kireç kullanmnn likit soyulma önleyici
katklara göre daha iyi sonuç verdiğini göstermektedir [20,21].
Tatl kireç, eski yaplarda dș ve iç cepheleri svamak amacyla kullanlan bir
yap malzemesidir. Anadolu’nun Antalya, Van, Sivas, Tokat, Ankara gibi birçok
ilinde tarihi yaplarda tatl kireç sva amaçl kullanlmș ve halen restorasyon
çalșmalarnda bu malzemeden faydalanlmaktadr. Tatl kirecin bir alç türü
olduğu ifade edilse de [22] tarihi yaplarda dș cephelerde uzun süre kullanm
nem hasarna karș dayanmnn yüksek olduğu fikrini doğurmuștur.
Çalșmada kirecin BSK’larn nem hasarna karș dayanmn arttrarak
sürdürülebilirliğini sağladğ göz önünde bulundurularak tatl kireç agrega
ağrlğnn %2,5’i orannda filler yerine kullanlmș ve BSK’larn nem hasarna
karș etkisi incelenmiștir.
istenmektedir [23]. İki farkl scaklkta uygulanan RV deneylerinden elde
edilen sonuçlar kullanlarak çizilen viskozite-scaklk grafiğinden bu viskozite
değerlerini sağlayan karștrma ve skștrma scaklklar belirlenmiștir.
Bağlaycya uygulanan Superpave ve geleneksel bağlayc deneylerinden elde
edilen sonuçlar Çizelge 1’de verilmiștir. Elde edilen sonuçlardan bağlaycnn
TS 1081 EN 12591 standardnda belirtilen șartname limitlerini sağladğ
belirlenmiștir.

Çizelge 1. Superpave ve geleneksel deney sonuçlar
Özellikler
Penetrasyon (0.1 mm, 100 g, 5 s)
Yumușama noktas (°C)
Penetrasyon indeksi (PI)
Fraas krlma noktas (°C)
Düktilite (cm)
Dönel viskozite (cP, 135°C)
Dönel viskozite (cP, 165°C)
Karștrma scaklğ aralğ (°C)
Skștrma scaklğ aralğ (°C)
Dinamik kayma reometresi (G*/sin δ, at 64°C)
Dinamik kayma reometresi (G*/sin δ, at 70°C)

Standart
EN 1426
EN 1427
EN 12593
TS 119
ASTM D4402
ASTM D4402
ASTM D7175
ASTM D7175
RTFOT sonras
EN 12607-1
EN 12607-1
EN 12607-1
EN 1427
EN 1427
ASTM D7175

Kütle kayb (%)
Penetrasyon (0.1 mm, 100 g, 5 s)
Kalc penetrasyon, (%)
Yumușama noktas (°C)
Yumușama noktasndaki artș (°C)
Penetrasyon indeksi (PI)
Dinamik kayma reometresi (G*/sin δ, at 64°C)

Karșmlarda agrega olarak kalker kullanlmștr. Filler olarak kullanlan tatl
kireç, Sivas Kültür Varlklarn Koruma Bölge Müdürlüğü araclğ ile temin
edilmiștir. Normal ve tatl kirecin kimyasal içerikleri Çizelge 2’de verilmiștir.
Yaplan kimyasal analiz sonucunda normal kireç ile tatl kirecin farkl maddeler

Sonuç
97
49.6
0,481
-16.2
> 100
500
162.5
159-165
145-151
1495,1
739,3

Șartname Limiti
70-100
43 – 51
< - 10
> 100
mak. 3000
min. 1000
min. 1000

0.769
52
54
58.3
8.7
0.782
5778.5

0.8
46
45
9
min. 2200

olduğu, normal kireçte ana bileșik kalsiyum oksit (CaO) iken tatl kirecin ana
bilesiğinin sülfür tri oksit (SO3) ve kalsiyum oksit (CaO) olduğu belirlenmiștir.
Agregalar üzerinde yaplan deneylerden elde edilen sonuçlar Çizelge 3’te BSK
numunelerinde kullanlan agrega gradasyonu ise Șekil 1’de verilmiștir.

Çizelge 2. Normal ve tatl kirecin kimyasal içeriği
Bileșik (%)
Normal
Kireç
Tatl
Kireç

Na2O
1,85

MgO
0,50

Al2O3
0,75

SiO2
2,21

P2O5
0,07

SO3
2,33

Cl
0,01

K2O
0,32

CaO
90,89

TiO2
0,04

V2O5
0,06

Cr2O3
0,00

MnO
0,02

Fe2O3
0,79

1,20

0,00

0,07

0,64

0,00

56,02

0,02

0,00

41,62

0,00

0,01

0,00

0,00

0,06

Çizelge 3. agregalarn fiziksel özellikleri

Özellikler

Kaba

Mineral Agrega
Filler
İnce
Kireçtaș

Așnma kayb (%) (Los
Angeles)
Kaba agrega köșeliliği (%)

ASTM C131

29

-

-

Tatl
kireç
-

ASTM D5821

98/96

-

-

-

İnce agrega köșeliliği (%)

AASHTO T304

-

49

-

-

2
2.613

-

-

-

2.711

2.350

Yass ve uzun daneler (%)
Hacim3 özgül ağrlk
(g/cm )
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Standart

ASTM D4791
ASTM C127
ASTM C128
ASTM D854

2.611

Șekil 1. Kullanlan agrega gradasyonu
Kontrol numunelerinin karșm dizayn Superpave metoduna göre
gerçekleștirilmiș ve numuneler yoğurmal pres ile skștrlmștr. Superpave
tasarm yönteminde eșdeğer tek dingil tekerrür saylar göz önünde
bulundurularak yoğurma saylar belirlenmektedir. Çalșmada tasarm süresince
kaplama üzerinden geçecek eșdeğer tek dingil tekerrür saysnn 3-30 milyon
arasnda olduğu kabul edilerek Superpave yönteminde tavsiye edilen yoğurma

saylar (Nbașlangç= 8, Ndizayn= 100, ve Nmaksimum= 160 yoğurma) kullanlmștr.
Kontrol karșm için optimum bitüm içeriği %5,27 olarak bulunmuștur. Bitüm
orannn sonuçlara etki etmemesi amacyla tatl kireç içeren karșmlar için de
kontrol karșmlarnda kullanlan bitüm oran kullanlmștr. Kontrol
karșmlarnn hacimsel özellikleri Çizelge 4’te verilmiștir.

Çizelge 4. Kontrol karșmlarnn hacimsel özellikleri
Hacimsel özellikler
Bitüm içeriği, (%)
Hava boșluğu (Va, %)
Agregalar aras boșluk (VMA, %)
Bitümle dolu boșluk
(VFA, %)
Toz oran (DP)
%Gmm@Nini. = 8
%Gmm@Ndes. = 100
İndirekt çekme dayanm (ITS) deneyi içi numuneler %6-8 boșluk içeriğine
sahip olacak șekilde skștrlmșlardr. Bu boșluk orann sağlamak amacyla
numuneler yoğurmal pres ile 60 yoğurma saysnda skștrlmștr. ITS
deneyinde silindirik numunelere Marshall stabilite deney aleti kullanlarak
Șekil 2’de görülen biçimde yükleme uygulanmaktadr. Bu tip yükleme numune
üzerinde üniform çekme gerilmeleri olușturmakta ve numuneler yükleme
düzlemince bölünerek krlmaktadr. Numunelerin tașyabildiği maksimum yük
kullanlarak ITS değeri (kPa) așağdaki formül yardm ile belirlenmektedir.

Sonuç
5.27
4.0
15.47

Șartname Limiti
4.0
min. 14.0

74.1

65–75

0.99
85.4
96.0

0.6–1.2
maks. 89
96.0

ITS 

2F

LD

(1)

Burada F, krlmaya neden olan maksimum yük (kN); L, ortalama numune
yüksekliği (m); D, numune çapdr (m).

Șekil 2. ITS deney düzeneği
Bitümlü scak karșmlarn nem hasarna karș dayanmnn belirlenmesinde
kullanlan ve kabul gören yöntemlerden biri ASTM D 4867 standarddr. Bu

yöntemde her bir BSK türü için en az 6 numune %6-8 boșluk oranna sahip
olacak șekilde skștrlmaktadr. Bu numunelerden üç tanesine boșluk orannn
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%50-80’i suyla dolacak șekilde vakum uygulanmaktadr. Bu numuneler daha
sonra
-18°C’de 16 saat bekletilmekte ardndan 60°C’de su banyosunda
24 saat bekletilmektedir. Bu koșullandrma ișleminin ardndan numuneler 25°C
scaklktaki suda 1 saat bekletilmekte ve Șekil 2’de görülen düzenekte eksenel
yüklemeye tabi tutularak krlmaktadr. Kuru numuneler ise koșullandrma
ișlemine tabi tutulmadan 1 saat süreyle 25°C scaklktaki suda bekletildikten
sonra krlmaktadr.
BSK numunelerinin nem hasarna karș dayanmlarn ifade eden çekme
dayanm oran (TSR) Formül 2 ile belirlenmektedir.

TSR 

Pkoş
Pkuru

x100

Burada Pkoș koșullandrlmș numunelerin ITS değerlerinin ortalamasn (kPa),
Pkuru ise koșullandrlmamș numunelerin ITS değerlerinin ortalamasn (kPa)
ifade etmektedir.
Farkl donma-çözülme periyotlar ile karșmlarn indirekt çekme dayanmlarnn
değișimi Șekil 3’te verilmiștir. Koșullandrma öncesinde filler yerine %2,5
orannda tatl kireç içeren karșmlarn ITS değerlerinin kontrol karșmlarndan
%12,5 orannda daha yüksek olduğu belirlenmiștir. Numunelerin ITS değerleri
donma-çözülme periyotlar ile azalmștr. Koșullandrma öncesinde tatl kireç
içeren karșmlarn ITS değerleri kontrol karșmlarndan yüksek olmasna
rağmen ilk donma-çözülme periyodundan itibaren kontrol karșmlarnn ITS
değerinin tatl kireç içeren numunelerin ITS değerinden yüksek olduğu
belirlenmiștir. İlk donma-çözülme periyodundan sonra kontrol karșmnn ITS
değeri %16,5 azalmasna rağmen tatl kireç içeren karșmlarn ITS değeri %27,7
orannda azalmștr. Dördüncü periyodun sonunda ise kontrol karșmnn ITS
değeri %32,8 azalrken tatl kireç içeren karșmlarn ITS değeri %46,4 orannda
azalmștr.

1000
Kontrol

900

Tatl kireç içeren

ITS (kPa)

800
700
600
500
400
300
200
100
0
0

1
2
3
Donma-çözülme periyot says

4

Șekil 3. Donma-çözülme periyotlar ile ITS değerlerinin değișimi
Farkl donma-çözülme periyotlar ile karșmlarn çekme dayanm oran
değerlerinin değișimi Șekil 4’te verilmiștir. Numunelerin TSR değerleri donmaçözülme periyotlar ile azalmștr. İlk donma-çözülme periyodundan sonra
kontrol karșmnn TSR değeri %80’in üzerinde kalrken tatl kireç içeren
karșmlarn TSR değerinin %70 seviyesinde olduğu belirlenmiștir. Kontrol
karșm ilk periyot sonundaki TSR değeri %83,5 olarak belirlenmiș ve dördüncü

periyodun sonunda bu değerin %19,6 orannda azaldğ tespit edilmiștir. Tatl
kireç içeren karșmn TSR değeri ise ilk donma-çözülme periyodu sonunda
%72,3 olarak belirlenmiș ve dördüncü periyot sonunda bu değerin %25,9
orannda azaldğ tespit edilmiștir.

90
85

2

y = -0.8788x - 1.0281x + 85.386

80
TSR (%)

75
70
65
60
55

Kontrol

50

Tatl kireç içeren

45

2

y = 0.2926x - 7.6553x + 79.583

40
0

1

2
3
Donma-çözülme periyot says

4

5

Șekil 4. Donma-çözülme periyotlar ile TSR değerlerinin değișimi

3. Sonuç
Çalșmada tatl kireç filler yerine ağrlkça %2,5 orannda kullanlarak tatl
kirecin bitümlü scak karșmlarn nem hasarna karș dayanm üzerindeki
etkisi araștrlmștr. Elde edilen sonuçlardan, tatl kireç içeren karșmlarn
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indirekt çekme dayanmlarnn koșullandrma öncesinde kontrol karșmlarna
göre daha yüksek olduğu, donma-çözülme periyotlar sonrasnda ise kontrol
karșmlarnn ITS değerinin tatl kireç içeren numunelere göre daha yüksek
olduğu belirlenmiștir. Nem hasarna karș dayanmn göstergesi olan çekme
dayanm oran değerlerinden her dört periyot sonucunda kontrol karșmlarnn
TSR değerlerinin tatl kireç içeren numunelerin TSR değerlerinden daha yüksek

olduğu belirlenmiștir. Hidrate kirecin BSK’larn nem hasarna karș olumlu
etkileri bilinmesine rağmen elde edilen sonuçlar tatl kirecin BSK’larn nem
hasarna karș dayanmn azalttğn, dolaysyla BSK’larn servis ömrünün

sürdürebilirliği açsndan kirecin aksine tatl kirecin olumsuz bir etkiye sahip
olduğunu göstermektedir.
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Özet
Bu çalșmada, bitümlü scak karșmlarn performansn iyileștirmek amacyla
petrol kökenli bir kayaç olan asfaltit ve bitüm modifikasyonunda kullanm
yaygnlașan stiren-butadien-stiren (SBS) katk maddesi olarak kullanlmștr.
Asfaltit, karșma filler orannn ağrlkça %50’si orannda, SBS ise bitümlü
bağlaycya ağrlkça %5 orannda ilave edilmiștir. Karșmlarda kullanlan
orijinal bağlayc B 160/220, agrega ise kalker kökenlidir. Deney numuneleri
Marshall standardna uygun olarak hazrlanmștr. Katk maddeleri ve kontrol
numuneleri ile birlikte 4 farkl kombinasyonda bitümlü scak karșm
numuneleri üretilmiștir. Bu kombinasyonlar sayesinde katk maddelerinin ayr
ayr, ayrca birlikte kullanmann etkileri değerlendirilmiștir. Hazrlanan
numuneler üzerinde indirekt çekme rijitlik modülü, indirekt çekme dayanm
ve yorulma deneyleri uygulanmștr. Sonuçta modifiyeli karșmlarn
mühendislik özelliklerinin kontrol numunesine göre önemli derecede iyileștiği,
bu iyileșmenin deney yöntemleri arasnda değișik sonuçlar gösterdiği,
özellikle yorulma deneyinin katk maddelerinin etkilerini belirlemede çok etkin
olduğu, SBS ve asfaltitin birlikte kullanldğ karșmlarn çok iyi performans
sergilediği belirlenmiștir. Yakacak malzemesi olarak kullanldğnda büyük
oranda çevre kirliliğine neden olan asfaltit bitümlü scak karșmlarn mekanik
özelliklerini iyileștirerek daha sağlam ve daha az bakm gerektiren yollar inșa
etme imkan sağlamaktadr. Asfaltitin bu yönde kullanlmas ekosistemin
korunmasna yardmc olmas yönüyle ekolojik, uzun dönemde yollarn ișletme
maliyetlerini düșürerek ise ekonomik sürdürülebilirlik temin edecektir.
Anahtar kelimeler: Bitümlü scak karșm, asfaltit, SBS.

Abstract
In this study the styrene-butadiene-styrene (SBS) of which usage is became
prevalent in bitumen modification and asphaltite which is a petrol origin
material were used as an additive material in order to improve the
performance of hot mix asphalt. Asphaltite was added into mix as 50% by
weight of filler, SBS was added to bituminous binder as 5% by weight. The
used pure binder in the mixtures is B160/220 and aggregate is calcareous
orgined. The specimens were prepared according to Marshall procedure. Hot
mix asphalt specimens were produced in 4 different combinations including
additive materials and control specimens. The effects of using additive
materials separately and using together were evaluated by means of these
combinations. The indirect tensile stiffness modulus, indirect tensile strength
and fatigue tests were applied on prepared specimens. In conclusion it was
determined that the engineering properties of modified mixtures were
improved significantly compared to control mixtures. This improvement
effect changed between the experiments. Especially the fatigue test was
determined as the most active test method to identify the effects of additive
material. It was also determined that the mixtures in which SBS and
asphaltite used together exhibited high performance. Leads to air pollution
when used as a heating material, asphaltite provides to construct more
stable and requires less maintenance roads by improving the mechanical
properties of hot mix asphalt. The usage of asphaltite in this way will ensure
ecological sustainability by facilitating the prevention of ecosystem, and also
will ensure economical sustainability by reducing the operation cost of roads
in long term.
Keywords: Hot mix asphalt, asphaltite, SBS.
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1. Giriș
Bitümlü scak karșmlarn özelliklerini iyileștirerek üstyapnn performansn
arttrmak amacyla katk maddeleri kullanlmaktadr. Katk maddeleri bitümlü
bağlaycyla karștrlabildiği gibi doğrudan karșma da eklenebilmektedir [1].
Bitüme ilave edilen katk maddeleri içerisinde en fazla polimer türü
malzemeler kullanlmaktadr [2]. Stiren-butadien-stiren (SBS), etilen-vinilasetat (EVA), stiren-etilen-butilen-stiren (SEBS), polietilen (PE) ve polipropilen
(PP), polivinil-klorid (PVC) gibi polimerler, bitümlü scak karșmlarda denenmiș
ve stabilite, nem hasarna karș dayanm, yorulma dayanm gibi birçok
parametresini olumlu yönde etkilediği belirlenmiștir [3–6] Karșma eklenen
katk maddeleri genellikle filler malzemesi olarak kullanlmaktadr. Kireç,
siyah karbon, uçucu kül gibi malzemeler BSK’larda filler olarak kullanlabilen
katk maddeleridir [7]. Filler yerine belirli oranda kireç kullanlmas, BSK’larn
nem hasarna karș dayanmn önemli miktarda arttrmaktadr [8]. Asfaltit,
petrol kökenli bir kayaç olup, derinlerde bulunan sv veya yar sv durumdaki
asfalt maddesinin tektonik hareketler gibi çeșitli etkenlerle kendi yatağndan
ayrlarak kayaçlardaki yark, çatlak ve boșluklara yerleșmesi ve s, zaman ve
basncn etkisiyle bașkalașma uğramas sonucu olușmuștur [9]. Ülkemizde
ekonomik kalnlkta asfaltit yataklar Șrnak ve Silopi bölgelerinde
bulunmaktadr. MTA tarafndan yaplan etüt ve sondaj çalșmalar sonucunda
82 milyon ton asfaltit rezervi olduğu belirlenmiștir [10]. Bu rezervin 45 milyon
tonu görünür niteliktedir. Daha önce yaplan çalșmalarda asfaltit gibi doğal
bir asfalt türü olan gilsonit bitüm modifikasyonunda kullanlmș, gilsonitin
bağlaycnn rijitliğini artrdğ, gilsonitli scak karșmn yoğun trafiği olan ve
scak bölgelerde çatlak olușumuna karș direnç göstererek iyi performans
sergileyeceği belirtilmiștir [11-12]. Huang ve ekibi, agregann doğal asfaltla
önceden kaplanmas ile hazrlanan bitümlü scak karșmlarn kompozit bir
karșm elde etmede iyi sonuçlar verdiğini, bu tür karșmlarda gerilmelerin
karșm içerisinde üniform dağldğn tespit etmișlerdir [13]. Widyatmoko ve
Elliot doğal bir asfalt olan Trinidad Göl Asfaltn (TLA) bitüm
modifikasyonunda kullanmș, TLA’nn bitümün kompleks modülünü artrdğn,
elastik özelliğinin artmasna ișaret eden faz açsndaki düșüșü tespit
etmișlerdir [14]. ]. Günümüzde teknolojinin gelișmesi ile birlikte gerek
malzemelerin üretim ve gerekse kullanm sürecinde meydana gelen çevresel
kirlilik ve atk malzemelerin depolanmas sorunlarna çözüm olabilecek
araștrmalar ve ekonomik açdan optimum tasarmlar çok önem
kazanmaktadr. Bitimlü scak karșmlarn özelliklerini iyileștirmek, uzun yllar
bozulmadan hizmet verecek ve daha az bakm gerektirecek yollar inșa etmek
için kullanlan katklar büyük çoğunlukla maliyeti çok yüksek yapay ve yurt
dș kaynakl malzemelerdir. Asfaltit günümüzde yakacak malzemesi olarak
kullanlmakta ancak așr derecede çevre kirliliğine neden olmaktadr. Bu
çalșmada doğal bir asfalt türü olan asfaltitin bitümlü scak karșmlarda katk
maddesi olarak kullanlabilirliliği araștrlmș ve en çok kullanlan ve iyileștirme
etkisi yüksek olan SBS katks ile karșlaștrlmștr.

2. Materyal ve Metot
Çalșmada bağlayc olarak TÜPRAȘ rafinerisinden temin edilen B 160/220
snf asfalt çimentosu kullanlmștr. Bağlayc modifikasyonunda Shell
Bitumen șirketi tarafndan üretilen ve stiren-butadien-stiren (SBS) blok

kopolimer ihtiva eden KRATON D 1101 katk maddesi kullanlmștr. SBS oran
%5 olarak sabit tutulmuștur. SBS modifiyeli bitümler, saf bitüm akșkan hale
gelip karștrma kabna aktarldktan sonra polimerin belirlenen
içerikte yavaș
yavaș ilave edilmesi ve 1100 rpm hza sahip karștrcda 185oC sabit scaklkta
2 saat süre ile karștrlmas șeklinde hazrlanmștr. Hazrlanan modifiye
bitümler küçük kaplara boșaltlmș, kaplar alüminyum folyo ile kaplanmș ve
deneylerde kullanlmak üzere saklanmștr. Bitümlü scak karșmlarn
karștrma ve skștrma scaklklarn belirlemek amacyla B 160/220
bağlaycs iki farkl scaklkta (135°C ve 165°C) dönel viskozimetre (RV)
deneyine tabi tutulmuștur. Bitümlü scak karșmlarn hazrlanmasnda bitümlü
bağlaycnn 170 ± 20 cP, skștrlmasnda ise 280 ± 30 cP viskozite değerine

sahip olmas istenmektedir [15]. İki farkl scaklkta uygulanan RV
deneylerinden elde edilen sonuçlar kullanlarak çizilen viskozite-scaklk
grafiğinden bu viskozite değerlerini sağlayan karștrma ve skștrma
scaklklar belirlenmiștir. Bağlaycya uygulanan deneylerden elde edilen
sonuçlar Çizelge 1’de verilmiștir.
Karșmlarda agrega olarak kalker kullanlmștr. Filler olarak kullanlan asfaltit,
TKİ Silopi Kontrol Müdürlüğü’nden temin edilmiștir. Agregalar üzerinde yaplan
deneylerden elde edilen sonuçlar Çizelge 2’de BSK numunelerinde kullanlan
agrega gradasyonu ise Çizelge 3’te verilmiștir.

Çizelge 1. Bağlaycya uygulanan deneylerden elde edilen sonuçlar
Özellikler
Penetrasyon (0,1 mm), 100 g, 5 s
Yumușama noktas (°C)
Penetrasyon indeksi (PI)
Viskozite (cP, 135°C)
Viskozite (cP, 165°C)
Karștrma scaklğ Aralğ (°C)
Skștrma scaklğ Aralğ (°C)

Standart
ASTM D5
ASTM D36

B 160/220
190
40,9
0,123
237,5
87,5
142-149
127-133

ASTM D4402
ASTM D4402
-

B 160/220 + %5 SBS
71
61,3
2,251
1650
462,5
186-192
174-180

Çizelge 2. Agregann fiziksel özellikleri
Özellikler

Standart
ASTM DC 131
ASTM C127
ASTM D4791
ASTM C128
ASTM D854

Așnma Kayb, % (Los3Angeles)
Özgül Ağrlk, gr / cm
Yass, uzun dane, % 3
Özgül Ağrlk, gr / cm3
Özgül Ağrlk, gr / cm

Kaba
29
2,613
2
-

İnce
2,611
-

Agrega

Filler
2,711

Asfaltit
1,483

0,30
14

0,150
10

Çizelge 3. Agrega gradasyonu
Elek (mm)
% Geçen

19
100

12,5
95

9,5
88

4,75
65

Çalșmada asfaltit bitümlü scak karșma filler orannn ağrlkça %50’si
orannda, SBS ise bitümlü bağlaycya ağrlkça %5 orannda ilave edilmiștir.
Deney numuneleri Marshall standardna uygun olarak hazrlanmștr. Kontrol
numunesinin optimum bitüm içeriği %5 olarak tespit edilmiș, diğer tipteki
karșmlar da bağlayc orannn değișmesinden kaynaklanacak bir etkinin
olușmamas ve sadece katk maddesinin etkisinin araștrlabilmesi için %5
bitüm içeriğinde hazrlanmștr. Katk maddeleri ve kontrol numuneleri ile
birlikte 4 farkl kombinasyonda bitümlü scak karșm numuneleri üretilmiștir.
Bu kombinasyonlar, orijinal B 160/220 bağlaycs ile hazrlanmș olan kontrol
numuneleri (K), B 160/220 + %5 SBS ile hazrlanmș olan SBS modifiyeli
karșmlar (S), B 160/220 ve fillerin %50’si orannda asfaltit kullanlarak
hazrlanan asfaltit modifiyeli karșmlar (A) ve son olarak B 160/220 +%5 SBS
ve fillerin %50’si orannda asfaltit kullanlarak hazrlanan hem SBS hem de
asfaltit modifiyeli karșmlardr (AS). Hazrlanan bu kombinasyonlar sayesinde
iki farkl katk maddesinin kontrol numunesine ve birbirlerine göre ayrca
ikisinin de ayn karșmda kullanlmasnn etkileri değerlendirilmiștir.
Hazrlanan numuneler üzerinde indirekt çekme rijitlik modülü, indirekt çekme
dayanm ve yorulma deneyleri uygulanmștr. Dört farkl karșmn hacimsel
özellikleri Çizelge 4’te verilmiștir.
Çizelge 4. Numunelerin hacimsel özellikleri
Karșm tipi

Vh (%)

Vma (%)

Vf (%)

K

2,36
39

1,18
24

0,60
18

Sm = F(R+0,27) / LH

0,075
6

(1)

Burada F, maksimum dikey yük (N); H, 5 yük tekrar sonucunda olușan
ortalama yatay deformasyon (�m); L, ortalama numune kalnlğ (mm); R ise
poisson orandr. (0,35). Deney, 25°C scaklkta deformasyon kontrollü olarak
yaplmștr. Maksimum deformasyon 6 �m, yükleme periyodu 3 sn, yük artș
süresi 0,124 sn olarak alnmștr. Deneye bașlamadan önce numuneler 2 saat
deney scaklğnda bekletilmiștir. Daha sonra numuneler yükleme bașlklar
arasna yerleștirilerek yatay deformasyonu ölçecek sensörler (LVDT)
ayarlanmș, numune yüksekliği, çap ve poisson oran bilgisayara girilmiș,
kabin içinde, referans numunesinin içinde ve yannda bulunan scaklk ölçen
sensörlerin ayn değeri göstermesinden sonra deneye bașlanmștr. Yükleme
bașlğ pnömatik olarak çalșan cihaz, ilk önce numunede 6 m deformasyon
olușturacak yük değerini ayarlamak için 5 adet deneme yüklemesi
yapmaktadr. Deneme yüklemesinden sonra gerekli olan yükü ayarlayan
cihaz, gerçek yüklemeleri yapmakta ve her darbede 6 m deformasyon
olușmas için gerekli yük değerini kaydetmektedir. Sonuçta 5 yüklemenin
ortalama değerini ve standart sapmalar vermektedir. Deneylerde standart
sapmas %10’dan fazla olan numuneler iptal edilmiștir.

5,022

15,530

67,657

2.2. İndirekt Çekme Dayanm Deneyi

A

4,965

15,478

67,924

S

5,097

15,596

67,318

AS

5,096

15,596

67,319

Numunelerin indirekt çekme mukavemeti (ITS) Marshall test cihaz
kullanlarak tespit edilmiștir. Silindirik numunelerin basnç yüklemesine tabi
tutulduğu, numunenin düșey çapsal düzlemi doğrultusunda üniform bir
gerilme dağlm olușturan deneyde, krlmaya neden olan yük tespit edilip,
formül 2 bağnts ile ITS (kPa) değerleri hesaplanmștr.

2.1. İndirekt Çekme Rijitlik Modülü Deneyi
Bitümlü tabakalarn yük dağtma kabiliyetinin bir ölçüsü olan rijitlik modülü,
bitümlü scak karșmlarn en önemli performans karakteristiklerinden biridir
[16]. Bu deney BS DD 213 standard ile tanmlanmș hasarsz bir deney olup
rijitlik modülü (Sm, MPa) Formül 1 ile hesaplanmaktadr.

ITS = 2Pmaks / πtd
Burada P, krlmaya neden olan maksimum yük (kN); t, ortalama numune
yüksekliği (m); d, numune çapdr (m).
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2.3. İndirekt Çekme Yorulma Deneyi
Yollardaki bitümlü malzemeler her tașt geçișinde ksa süreli bir yüke maruz
kalrlar. Bu, malzemenin rijitliğinde azalmayla sonuçlanan çok küçük hasarlara
neden olur. Bu hasarlarn birikmesi ile uzun sürede malzeme bozulmaktadr.
Yorulma dayanm, asfalt betonunun tekrarl trafik yüklerine, dolaysyla
tekrarl eğilme yüklemesine krlmadan karș koyabilme yeteneğidir.
Çalșmada 4 farkl kombinasyondaki karșmlarn her biri için üçer numune
olmak üzere 12 numune yorulma deneyine tabi tutulmuștur. Deney, gerilme
kontrollü yaplmak üzere 180 kPa değerlerindeki gerilme seviyesinde
uygulanmștr. Deney scaklğ 25°C’dir. Deneye bașlamadan önce numuneler 2
saat deney scaklğnda bekletilmiștir. Bu süre sonunda numune, yükleme
bașlklar arasna yerleștirilmiș, düșey deformasyonu okuyacak LVDT’ler
ayarlanmș, numune yüksekliği, çap, gerilme seviyesi değerleri ve yükleme
periyodu bilgisayara girilmiș ve deneye bașlanmștr. Yükleme periyodu 1,5 sn
olarak alnmș bu sürenin 1,4 sn’si dinlenme periyodu (rest period), 0,1 sn’si ise
yük etki süresi olarak ayarlanmștr. Deney, numuneler tam olarak krlncaya
kadar devam etmiștir.

cihaznda eksenel yüklemeye tabi tutulup krlmaya neden olan maksimum
yük tespit edilmiș ve indirek çekme mukavemetleri hesaplanmștr.
Numunelerin deformasyon ve yük tekrar ilișkisi Șekil 3’te verilmiștir. Șekil 3’te
en fazla yük tekrar saysna AS numunelerinin daha sonra srasyla S, A ve
kontrol numunelerinin sahip olduğu görülmektedir. A, S ve AS numunelerinin
krlmaya neden olan yük tekrar saylarnn kontrol numunesinin değerine göre
srasyla 2,64, 3,20 ve 5,72 kat daha fazla olduğu tespit edilmiștir. Bitümlü
scak karșmlarn performansnn değerlendirilmesinde çok etkin bir deney
yöntemi olan bu deneyde asfaltit ve SBS’nin birlikte kullanldğ bitümlü scak
karșmlarn trafik yüklerinin tekrarl geçișlerinin neden olduğu yorulma
çatlaklarna, katksz karșmlara göre çok önemli ölçüde direnç göstereceği
anlașlmaktadr.
5,0
Deformasyon (mm)

ITS deneyinde her bir karșm tipinden üçer numune deneye tabi tutulmuștur.
Numuneler 25°C’lik su banyosunda 1 saat bekletilerek Marshall deney

3. Bulgular ve Tartșma
Çalșmada, üç deney yönteminde de test edilen her bir karșm tipi için en az
üç numune hazrlanmștr. Numunelerin ortalama indirek çekme rijitlik modülü
değerleri Șekil 1’de verilmiștir.
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Șekil 3. Yük tekrar says – deformasyon ilișkisi

1200
1000

4. Sonuç ve Öneriler

800
600
400
200
0
K

A
S
Karşm tipleri

AS

Șekil 1. Karșm tipleri – ITSM ilișkisi
Karșmlarda filler orannn %50’si orannda asfaltit kullanlmas rijitlik
modülünü kontrol numunesine göre %25, bağlaycya %5 SBS ilave edilmesi
rijitlik modülünü kontrol numunesine göre %55 artrmștr. Karșmlar içinde en
iyi performans her iki katknn birlikte kullanldğ AS numunesinde olmuștur.
Asfaltit ve SBS’nin birlikte kullanm rijitlik modülünü kontrol numunesine göre
%69 artrarak karșmn yük dağtma kabiliyetinin önemli derecede yüksek
olmasn sağlamștr.
Değișik tipteki numunelerin ITS değerleri Șekil 2’de verilmiștir. Karșmlarda
filler orannn %50’si orannda asfaltit kullanlmas çekme mukavemetini
kontrol numunesine göre %23, bağlaycya %5 SBS ilave edilmesi çekme
mukavemetini kontrol numunesine göre %32 artrmștr. Hem asfaltit hem de
SBS modifiyeli karșmn (AS) çekme mukavemeti değeri kontrol numunesine
göre %54 daha yüksek olmuștur. Buradan asfaltit ve SBS’nin çalșmada verilen
oranlar dahilinde ayn karșm içinde kullanlmasnn uygun olduğu ve bitümlü
scak karșmn performansn önemli derecede artrdğ görülmektedir.
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Rijitlik modülü, indirek çekme mukavemeti ve yorulma deneyleri
sonuçlarndan, en iyi performans sergileyen karșmlarn srasyla, filler olarak
%50 orannda asfaltit kullanlan, bağlaycya %5 SBS ilave edilen ve bu iki
katknn birlikte kulanldğ karșmlar olduğu tespit edilmiștir. Bitümlü scak
karșmlarn performansnn değerlendirilmesinde çok etkin bir deney yöntemi
olan yorulma deneyinden asfaltit ve SBS’nin birlikte kullanldğ bitümlü scak
karșmlarn, trafik yüklerinin tekrarl geçișlerinin neden olduğu yorulma
çatlaklarna, katksz karșmlara göre çok önemli ölçüde direnç göstereceği
anlașlmaktadr.
Yakacak malzemesi olarak kullanldğnda büyük oranda çevre kirliliğine neden
olan asfaltit bitümlü scak karșmlarn mekanik özelliklerini iyileștirerek daha
sağlam ve daha az bakm gerektiren yollar inșa etme imkan sağlamaktadr.
Asfaltitin bu yönde kullanlmas ekosistemin korunmasna yardmc olmas
yönüyle ekolojik, uzun dönemde yollarn ișletme maliyetlerini düșürerek ise
ekonomik sürdürülebilirlik temin edecektir.
Bu çalșmada asfaltit karșma filler orannn %50’si orannda katlmș ve ayn
karșm içerisindeki SBS ile uyumu incelenmiștir. Asfaltitin daha farkl
oranlarda kullanlmas, nem hasarna karș direncinin tespit edilmesi ve bașka
katklarla uyumunun incelenmesi araștrmaya açk bir konudur.
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ISPARTA YÖRESİ GÜL POSASININ BETON ÜRETİMİNDE KULANILABİLİRLİĞİNİN ARAȘTIRILMASI
INVESTIGATION OF USABILITY OF ISPARTA REGION ROSE WASTE IN CONCRETE MANUFACTURING
Celalettin
BAȘYİĞİT a, Ayșe AKKAȘ, M. Necip KURTARICI, Hdr ALTINER, Zerrin ÇALAN
a
Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yap Öğretmenliği
akacar@tef.sdu.edu.tr
Isparta da ylda yaklașk olarak 7500 ton gül çiçeği üretilmektedir. Gül
çiçeğinin ișlenmesi esnasnda, gül çiçeğinin 3 kat kadar su kullanlmaktadr.
Gül yağ elde edildikten sonra geriye 27000 ton civarnda atk madde olarak
gül posas ve su kalmaktadr. Gül çiçeğinin ișlenmesinin ardndan atk madde
olarak kalan gül posalar dere yataklarna dökülmekte veya bekleme
çukurlarna braklmaktadr. Çevreye bu șekilde braklan gül posalar zamanla
yer alt sularna karșmakta ve su kirliliğine sebep olmaktadr. Ayrca bekleme
sürecinde gül posalarnda anerobik ayrșma oluștuğundan dolay çevrede kötü
koku olușmaktadr. Bütün bu sebeplerden dolay yol kenarna inșa edilmiș
tesislerin çevresinde koku ve görüntü kirliliği olușmaktadr. Bu atğn çevreye
zararl olduğu görülmüștür ve ayrca ekonomik olarak henüz
değerlendirilmemiștir.

yaltkan görevi görürler. İnsanlar barnma ihtiyacnn karșlanmasnda termik
yönden konforun sağlanmas oldukça önemlidir. Bunun için yaltm değerleri
yüksek malzemeler kullanlmaldr( Postacoğlu,1986). Hafif betonlar yaltm
için kullanlan düșük yoğunluklu, briket yapmnda kullanlan orta yoğunluklu
ve tașyc hafif betonlar olmak üzere üçe ayrlr (Bayrakl, 2004). Hafif beton
üretiminde volkanizma ürünü olan doğal hafif agregalara ilave olarak son
yllarda bitkisel orijinli çeltik sap, hindistancevizi lifleri, buğdaysap, tütün atğ
gibi pek çok malzeme kullanlmaya bașlanmștr. Hafif beton, basnç dayanm
esas alnarak kullanlma amacna göre 2snflandrlmakta olup, bu snflandrma
28 günlük basnç
dayanm 170 kgf/cm 'den az olmayan, birim ağrlklar 1400–
1800 kg/m3 olan yapsal hafif
beton; duvar birimleri üretimine uygun, basnç2
dayanmlar 70–175 kgf/cm2 olan hafif
beton ve dayanmlar 7-70 kgf/cm ,
birim ağrlklar genellikle 800 kg/m3'ten az olan düșük dayanml yaltm veya
dolgu betonu șeklindedir. (Neville, 1999).

Bu çalșmada, gül posalar öğütücüde (Retsch ZM/100, 10000/15000 dev/dak)
öğütülmüș ve 0.3 mm’lik elekle elenmiștir. Öğütülen ve elenen gül posalar
beton karșm hesabnda çimento ağrlğnn farkl yüzde oranlarnda betona
katlmștr. Elde edilen beton numunelere ait deneyler sonucunda gül
posasnn beton üretiminde kullanlabilirliği araștrlmștr.
Gülyağ fabrikas atğ olan gül posas yörede ucuz ve kolay yollardan temin
edilebilmektedir. Çalșma neticesinde hafif ve s yaltm açsndan ekonomik
bir yap malzemesi olarak pomza ve gül posas gerekli ișlemler yapldktan
sonra kullanlabilir.

Isparta’da ylda ortalama 27000 ton( yaș ağ.) gül posas meydana
gelmektedir. Yaklașk 45 gün süren gül ișleme sezonunda olușan gül posalar,
tesis civarnda açlmș toprak çukurlara doldurulmakta veya dere yataklarna
boșaltlmaktadr. Bu durum su kirlenmesine neden olduğu gibi yol kenarna
inșa edilmiș tesislerin çevresinde koku ve görüntü kirliliğine de neden
olmaktadr. Her ne kadar gül atklarnn çevreye olan zararnn azaltlabilmesi
için gül yağ atk sularnn artlmas ile ilgili çalșmalar mevcut olsada, bu
atklarn çevreye olan etkisini azaltma ve gül atklarnn geri dönüșümü
üzerine yeterli çalșmaya rastlanlmamștr (Tosun, 2002).

Anahtar kelimeler: Gül posas , Beton, Yaltm, Atklarn değerlendirilmesi

Bu araștrmann amac, çevreye salnan gül posasnn alternatif bir yöntem ile
değerlendirilmesidir. Bu amaçla ince agregas gül posas olan iri agregas
pomza agregas olan ve ince ve iri agregas pomza agregas olan iki seri hafif
beton üzerindeki özellikler karșlaștrlmal olarak araștrlmștr.

Özet

Abstract
Isparta, in the year rose flowers are produced nearly 7500 tons. Rose during
the processing of flowers, rose flower water is used 3 times as much.
Obtained after oil rose back 27000th tons of waste waste and water remain
as the rose. Waste processing, then rose as the flower of the rose falls to the
sediment and river bed may be released or wait for the pit. Waste is left in
this way rose to the environment over time, and mix with ground water has
caused water pollution. Also waiting in the process of decomposition because
anerobik of waste rose around is a bad smell. All of these roads were built
for reasons of smell and visual pollution in the vicinity of the facility consists
of. This waste is deemed to be harmful to the environment and also not yet
evaluated in economic terms. In this study, the waste mill laughed at (Retsch
ZM/100, 10000/15000 rpm) 0.3-mm sieve, and ground was discussed. The
roses are hand ground and waste of different percentage by weight of
cement in the concrete mix has participated in the concrete. Concrete
samples obtained from the experiments in the production of concrete as a
result of the availability of waste rose was investigated. Rose-oil rose waste
mill effluent in the region which can be obtained from cheap and easy way.
Work as a result of an economic structure in terms of light and heat
insulation materials as pumice and rose waste can be used after the
necessary procedures

2. Deneysel Çalșma
Araștrmada Hafif Beton (HB)’larn üretiminde Isparta – Gelincik yöresinden
temin edilen iri ve ince pomza agregas kullanlmștr. Gül posal hafif beton
(GPHB)’larn üretiminde, ince agrega olarak Isparta Bioandes Gül Yağ
Fabrikas atğ olan Gül Posas ile iri agrega olarak Isparta gelincik yöresi
pomza taș, bağlayc olarak Portland Çimentosu Isparta Göltaș A.Ș. temin
edilen CEM I 32,5 R tipi çimento ve karșm suyu olarak ise içilebilir nitelikte
olan su kullanlmștr.

2.1 Materyal
2.1.1 Gül Posas
Isparta Bioandes gül yağ fabrikas üretim sonu atğ olan 4 mm elek alt gül
posas çalșmada ana materyal olarak kullanlmștr (Șekil 1). Üretim miktar
yllk 7500 ton olan gül çiçeğinin ișlenmesinden meydana gelen gül posas
yllk 27000 ton civarndadr ve fazla kullanm alan olmayan gül posasnn
baz kimyasal özellikleri Çizelge 1.’de verilmiștir.

Keywords: Rose Waste, Concrete, İzolation,Waste Manengement.

1. Giriș
Türkiye jeolojik olarak aktif fay sistemlerinin üzerinde bulunduğu bir yapya
sahiptir. Ksa zaman aralklarnda büyük etkilere sahip depremlerin olma
olaslğ fazladr. Depremler enerjinin boșalmas olay olduğu için önlenemezler
ancak gerekli önlemlerin alnmas ile en az zararla atlatlmalar mümkündür.
Japonya olușan depremlerde az can ve mal kaybnn açsndan örnek olarak
sunulabilecek güzel bir örnektir. Deprem hasarlarnn en aza indirilmesi
deprem șiddeti ile doğru orantl olan yap zati ağrlğnn azaltlmasdr.
Betonun iskeletini olușturan agregann birim hacim ağrlğ düșük olan pomza,
perlit, vermikülit gibi hafif agraga ile yer değiștirmesi ile bu azaltma
yaplabilir. Yap zati yükünün azalmas ayrca yap eleman kesitlerinde
küçülme ile ortaya çkan malzemeden tasarruf ile ekonomi sağlar.
Deprem etkisini yannda hafif beton ile üretilen yaplarda enerji kayb değeri
çok az olacağ için normal beton ile üretilen yaplara nazaran daha ekonomik
olacaktr. Agrega olarak kullanlan doğal hafif malzemeler genellikle
volkanizma ürünü olup boșluklu yapya sahiptirler. Bu boșluklar süreksiz
olarak malzeme içinde bağlantsz olarak bulunurlar. Bu nedenle iyi bir
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Șekil 1. Kompostlaștrlmamș Gül Posas

Kompaslaștrma ișleminden sonra organik madde içeriği %50 orann altna
çekilebilmiștir. (Șekil 3.) Organik madde içeriğinin yinede fazla olmas ve
Bayrakl, (2006)’nn belirttiği gibi malzemedeki organik madde içeriğinin
basnç dayanmn düșürmesi nedeniyle karșmdaki gül posas değerinin
toplam agrega hacminin %40 orann geçmemesi sağlanmștr.

Çizelge 1. Gül Posasnn Kimyasal Özellikleri
KİMYASAL ANALİZ
BİLEȘEN ADI

GÜL POSASI KÜLÜ

GÜL POSASI

Fe2So3

0,98%

0,15%

MgO

3,00%

0,29%

Na2O

0,96%

0,15%

CaO

21,30%

1,52%

Al2O3

1,15%

0,42%

SiO2

12,67%

1,50%

K2O

13,20%

0,85%

Șekil 3. Kompostlaștrma İșlemi Sonucunda Gül Posas

2.2.1 Karșmlarn Hazrlanmas

Çizelge 3. Karșm Serilerini Olușturan Malzeme Miktarlar (1m3) ve Baz
Özellikleri

2.1.2 Pomza Taș

BİLEȘEN

HB

GPHB

Bu araștrmada iri agrega olarak 16 mm elek alt karșk pomza taș hafif
agrega olarak kullanlmștr (șekil 2.) Çalșma kapsamnda kullanlan pomza
taș Isparta gelincik yöresinden temin edilmiștir. Hafif agregaya ait fiziksel ve
kimyasal özellikler Çizelge 2. de gösterilmiștir.

Çimento (Kg)

350

350

İnce agrega (Kg)

260

195

İri agrega (Kg)
Gül Posas (Kg)
Su (Lt)
Su/ Çimento
Slump (mm)
Taze beton birim ağrlğ (Kg/m3)

267
350
0,50
110
1800

223
117
350
0,50
110
1500

Çizelge 2. Deneyde Kullanlan Pomza ve Çimentoya Ait Özellikler
SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

K2O

Çimento

19,70

4,97

3,58

64,25

0,91

0,77

Pomza

60,15

17,46

6,75

8,95

3,5

7,83

Araștrma serilerinin üretimin için 75 dm3 kapasiteli düșey zorlamal betonyer
kullanlmștr (Șekil 4). HB’lerin üretiminde TS 2511 esas alnmștr (Sancak
2006). İki seri betonda su/ çimento oran, çimento miktar iri- ince agrega
oranlar sabit tutulurken GPHB serisinde ince agrega ayn oranda gül posas
ile ikame edilmiștir. Karșm numunelerinden her seri için 6 adet küp
numuneler üretilmiștir. Betonlarn üretiminde çökme değerinin sabit tutulmas
hedeflenmiștir. Üretilen beton numuneleri kirece doygun su dolu kür
havuzunda, 7 ve 28 gün kür edilmiștir. Tam günlerin sonunda kür havuzundan
çkartlarak basnç deneyi yaplmștr (Șekil 5). Numuneler üzerinde kvam
snflarn belirlemek için TS EN 12350–2 ‘ye göre slump deneyi yaplmștr.
Numuneler üzerinde yaplan taze beton birim hacim ağrlk deneyi TS 2941’de
belirtilen șartlar dahilinde yaplmștr.

Șekil 2. Isparta Gelincik Yöresi Pomza Agregas

2.2 Metod
Araștrma kapsamnda gül posas katkl pomza agregal hafif betonlar
üretilmiștir. Fabrikadan olduğu halde alnan Gül posas organik içeriği fazla
olmas sebebi (Yaklașk %90) ile bu hali ile karșmda kullanlamayacağ için
gül posasnn kompaslaștrlmas ișlemi yaplmștr. Bu ișlem için Süleyman
Demirel Üniversitesi Çevre Mühendisliği Laboratuar kullanlmștr.

Șekil 4. Bileșenlerin Betonyerde Karșm
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7.
8.
9.

10.
11.
Șekil 5. Basnç Dayanm Deneyi

12.

TS 2941, 1978.taze betonda birim hacim ağrlk deneyi Türk Standartlar
Enstitiüsü , Ankara.

3.1 Taze Beton Özellikleri

13.

Belirlenen serilere göre üretilen betonlara ait ve bu numuneler üzerinde taze
beton deneyleri yaplarak kvam snflar ve birim hacim ağrlklar Çizelge 3.
te verilmiștir.

14.

Sancak, E., Șimșek, O., 2006 Yüksek Scaklğn Silis Duman Ve Süper
akșkanlaștrc Katkl Hafif Betona Etkileri, Gazi Üniversitesi Müh. Mim.
Fak. Dergisi, Cilt 21, No:3, s. 443–450
Çankran, O., 1997. Pomza Agregal Hafif Betonun Mekanik Özellikleri ve
Kimyasal Katklarla Dayanmnn Artrlmas. Yüksek Lisans Tezi, SDÜ.
Fen Bilimleri Enst., Isparta, 82 s.
Neville, A., Properties of Concrete, Fourth Edition, John Wiley & Sons
Inc., New York, NY, 1999, 535 pp.

3. Deneysel Bulgular

15.

3.2 Sertleșmiș Beton Özellikleri
Kür tanknda basnç deneyinin yaplacağ güne kadar bekletilen numuneler 7.
ve 28. günlük basnç dayanm değerleri ve birim hacim ağrlklar belirlendi
(Çizelge 4).
Çizelge 4. Üretilen Betonlarn Birim
Değerleri
Basnç Dayanm
(Mpa)
Karșm No
7 Günlük
HB
4,5
GPHB
4,6

Hacim Ağrlk ve Basnç Dayanm

28 Günlük
5,4
6,5

Birim Ağrlk
(kg/m3)
1523
1702

4.Sonuçlar
Isparta gülyağ fabrikas son ürünü olarak olușan gül posasnn gerek çevreye
braklmasndan kaynaklanan çevre kirliliği sorununa çözüm bulmas gerkse
yap malzemesi olarak değerlendirilmesi kapsamnda yaplan bu çalșmada
așağdaki sonuçlar ön plana çkmștr.


Gül posas ile üretilen hafif betonlarn birim hacim ağrlklar 2000
kg/m3 değerinin altnda olduğundan birim hacim ağrlk değerleri
açsndan s yaltml hafif beton olarak adlandrlabilir.

Üretilen numunelerde rötre çatlaklarnn görülmemesi plastik
kvamda olmas ile sağlanmștr. Yar plastik kvamda olmasna
özen gösterilen numunelerin daha kolay ișlenebildiği görülmüștür.
Ayrca karșma organik madde olarak giren gül posasnn karșm
içerisine homojen olarak dağldğ görülmüștür.

28 günlük basnç dayanm değeri ortalama 7–70 kgf/cm2 olan
(GPHB)’nun duvar birimleri üretimine uygun olduğu görülmüștür.
Gülyağ fabrikas atğ olan gül posas yörede ucuz ve kolay yollardan
temin edilebilmektedir. Çalșma neticesinde hafif ve s yaltm
açsndan ekonomik bir yap malzemesi olarak pomza ve gül posas
gerekli ișlemler yapldktan sonra kullanlabilir.
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Özet
Yaplan bu deneysel çalșmada, mermerlerin fabrikalarda ișlenmesi srasnda
açğa çkan atk mermer tozlarnn betonda ince malzeme olarak kullanm
incelenmiștir. Bu amaçla atk mermer tozlar, % 0, % 25, % 50 ve % 100
oranlarnda 0,25 mm.lik elekten geçen ince malzeme ile ağrlkça yer
değiștirilerek farkl beton serileri olușturulmuștur. Kür yașna bağl olarak
numunelerin basnç dayanmlarnda meydana gelen değișimi gözleyebilmek
için tüm serilerin 3, 7 ve 28 günlük basnç dayanm değerleri de
belirlenmiștir. Ayrca, serilerin ultrases geçiș hzlar, poroziteleri, birim
ağrlklar ve dinamik elastisite modülleri tespit edilerek, sonuçlar birbirleriyle
ve basnç dayanm değerleri ile kyaslanmștr. Yaplan çalșmann sonucunda,
betona 0,25 mm lik elekten geçen ince malzeme ile ikame olacak șekilde
belirli oranlarda atk mermer tozu ilavesinin tüm kür yașlarnda basnç
dayanmn arttrc etkisi olduğu gözlenmiștir. Bu nedenle, mermer ișletme
tesislerinin atğ olan ve büyük çapl çevresel kirlilik olușturan mermer tozunu,
normal dayanml betonlarda ince malzeme yerine kullanarak özellikle
mermer üretiminin fazla olduğu bölgelerde çevresel kirliliği önlemek ve doğal
kaynaklar daha az tüketmek mümkün olabilecektir.
Anahtar kelimeler: Atk mermer tozu, çimento, beton, çevre kirliliği, basnç
dayanm

Abstract
In this experimental study, the effects of using waste marble dust which is
obtained as a by-product of marble sawing and shaping processes in the
factories as a fine material on the mechanical properties of the concrete
have been investigated. For this purpose four different series of concretemixtures were prepared by replacing the fine material with waste marble
dust passing 0,25 mm sieve at proportions of 0%, 25%, 50% and 100% by
weight. In order to determine the effect of the waste marble dust on the
compressive strength with respect to the curing age, compressive strengths
of the samples were determined at the curing ages of 3, 7 and 28 days. In
addition, the porosity values, ultrasonic pulse velocity (UPV), dynamic
elasticity (Edin) modulus and the unit weights of the series were also
determined and all of the data were compared with each other. At the and of
this study, it was observed that the addition of waste marble dust such that
would replace the fine material passing through a 0.25 mm sieve at
particular proportions has displayed an enhancing effect on compressive
strength. Marble dust is a by-product of marble production facilities and also
creates large scale environmental pollution. Therefore, it could be possible to
prevent the environmental pollution especially in the regions with excessive
marble production and to consume fewer natural resources as well through
its utilization in normal strength concretes as a substitute for the fine
material.
Keywords: Waste marble dust, cement, concrete, environmental pollution,
compressive strength

1. Giriș
Mermer ilk çağlardan beri yaplarda yaygn olarak kullanlan ve her geçen gün
daha fazla rağbet görmeye bașlayan bir yap malzemesidir. Mermere talep
arttkça, bu talebi karșlamak amacyla, mermer ișleme tesislerinin saysnda

da bir artș meydana gelmiștir. Bunun doğal bir sonucu olarak da, mermer
ișleme tesislerinin yoğunlaștğ bölgelerde, mermer atk sahalarnn
yaygnlaștğ görülmektedir.
Mermerlerin düzgün geometrik șekil alabilmesi için kesilmesi gerekmektedir.
Kesme ișlemi sonunda mermer tozu ortaya çkmaktadr. Mermer tozlar
sedimantasyon yöntemi ile çökeltilmekte veya doğrudan araziye
braklmaktadr. Dolaysyla çevre kirliliğinin azaltlmas için mermer tozlarnn
farkl endüstri alanlarnda değerlendirilmesi faydal olacaktr[1].
Burada, önemle üzerinde durulmas gereken husus, gerek mermerin ocakta
üretiminde ve gerekse tesislerde ișlenmesi sürecindeki zorluklar ve ilk yatrm
maliyetlerinin yüksekliği dikkate alndğnda, bu atk malzemelerin büyük bir
milli kayp olduğudur. Bu nedenle mermer ișleme tesislerine ait bu atklarn
belirli sektörlerde yeniden değerlendirilebilmesi için yaplacak çalșmalar
ülkemiz mermerciliğine yararl bir katk sağlayacaktr. Mermer toz atklarnn
değerlendirilmesine yönelik olarak uygulamaya sokulabilecek alternatifler,
mermer fabrika ișletmecilerine ve ülke ekonomisine kazançlar sağlayabileceği
gibi, bu fabrikalarn çevreye verdikleri zararlar da büyük ölçüde azaltacaktr
[2].
Atk toplama sahalarnda depolanan malzemelerin değerlendirilebilirliği
üzerine yaplan literatür çalșmalar, mermer ișleme tesis atklarnn yap
malzemesi olarak kullanm haricinde, farkl boyut fraksiyonlarna indirilmiș
toz atklarn, mimaride süsleme hammaddesi, dolgu malzemesi ve/veya
tarmsal amaçl katk malzemesi gibi kullanmn göstermektedir [3].
Atk mermer tozunun betonda ince agrega veya mineral katk olarak
kullanlabilirliğini araștrmak amacyla literatürde çeșitli çalșmalar mevcuttur.
Örneğin Alyamaç ve İnce [4], kendiliğinden yerleșen betonda atk mermer
tozunu filler malzeme olarak değerlendirmișlerdir. Yine Güneyisi vd. [5],
kendiliğinden yerleșen harç numunelerde, mermer tozunu çimento ile yer
değiștirecek șekilde kullanmșlardr. Aruntaș vd. [6], mermer toz atklarn
kendiliğinden yerleșen betonda çimento ile belli oranlarda yer değiștirerek
kullanmș ve kendiliğinden yerleșen betonun maliyetini düșürdüğünden dolay
%15-20 oranlarnda atk mermer tozunun kullanlabileceğini belirtmișlerdir. Bir
diğer çalșmada, mermer tozu ince malzeme ile belirli oranlarda yer
değiștirerek normal betona ilave edilmiș ve donma-çözülme davranș
araștrlmștr [7]. Bunlara ilaveten, asfalt beton karșmlarnda atk mermer
krklarnn agrega olarak kullanm veya mermer tozunun filler malzeme
olarak kullanmnn incelendiği çeșitli çalșmalara da literatürde
rastlanmaktadr. [8-10].
Atk mermer tozunun normal dayanml betonda ince malzeme olarak
kullanlmas konusunun literatürde yeterince tartșlmadğ ve çalșlmaya açk
bir konu olduğu düșünüldüğünden, sunulan bu çalșma 0.25 mm lik elekten
geçen ince malzeme ile ağrlkça yer değiștirerek ilave edilen atk mermer
tozunun betonda kullanlabilirliğini araștrmak üzere tertiplenmiștir.

2. Malzeme ve Metot
2.1 Malzeme
Yaplan deneysel çalșmada, ÇİMENTAȘ Elazğ çimento fabrikasndan temin
edilen CEM I 42,5 N portland çimentosu kullanlmștr [11].
Kullanlan agregann maksimum tane çap 16 3mm olarak alnmștr. Toplam
Elazğ yöresi Palu nehir
agrega hacminin % 53’ü yoğunluğu 2780 kg/m olan
kumu (0-4 mm), % 47’si ise yoğunluğu 2730 kg/m3 olan Palu iri agregas (4-16
mm) olarak kullanlmștr. Agregaya ait tane dağlm Çizelge 1’de verilmiștir.
Karșmlar hazrlanrken șehir șebeke suyu kullanlmștr.
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Çizelge 1. Kullanlan agregann tane dağlm
mermer tozu

16
100

8
67

4
53

2
44

1
32

0.50
19

0.25
10

Mermer çamuru, mermerlerin su ile kesimi ve parlatlmas srasnda açğa
çkan bir atk olarak, Elazğ’daki mermer ișleme tesislerinden slak halde temin
edildi. Bu çamur, beton serilerde kullanlmadan önce etüvde kurutuldu. 0.25
mm lik elekten elenerek deneylerde kullanlacak mermer tozu elde edildi.
Kullanlan çimentonun ve mermer tozunun kimyasal özellikleri Çizelge 2’de
verilmiștir.
Çizelge 2. Çimento ve mermer tozunun kimyasal özellikleri
CEM I 42,5 N
21.12
5.62
3.24
62.94
2.73
3.10

SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
Yoğunluk, (gr/cm3)

Mermer Tozu
28.35
0.42
9.70
40.45
16.25
2.80

2.2. Metot
Bu çalșma için biri kontrol (MT0) olmak üzere, 0.25 mm lik elekten geçen
ince agregann yerine ağrlkça %25, %50 ve %100 oranlarnda mermer tozu
içeren toplam 4 beton serisi hazrland.

120
100

Elekten Geçen, (%)

Elek Çap (mm)
Geçen (%)

80
60
40
20
0
0

0,053 0,075 0,15 0,25
Elek Çap, (mm)

Șekil 1. Mermer tozu ve ince kum agregann granülometrisi
Yaplan elek analizi sonucunda Çizelge 1’de de görüldüğü gibi 0.25 mm
elekten geçen miktarn toplam agrega ağrlğnn %10’u kadar olduğu
belirlendi. Bu ince malzeme, ağrlkça %25, %50 ve %100 oranlarnda mermer
tozu ile yer değiștirildi. Kullanlan mermer tozunun ve 0.25 mm lik elekten
geçen ince agregann granülometrik dağlm Șekil 1’de görülmektedir.
Çizelge 3’e göre tertiplenen 4 farkl serinin farkl kür yașlarnda basnç
dayanmlarn, ayrca 28 günlük numunelerin porozite, ultrases geçiș hz ve
dinamik elastisite gibi değerlerini belirleyebilmek için toplam 60 adet 10 cm
lik küp numuneler hazrland. 24 saat kalpta bekletilen numuneler daha sonra
kalptan çkarlarak 3, 7 ve 28 günlük kür sürelerini tamamlamalar için kirece
doygun su ile dolu kür tank içerisinde bekletildi.

Çizelge 3. Beton karșmlar (kg/m3)
Seriler

Su

Çimento

MT0
MT25
MT50
MT100

255
255
255
255

500
500
500
500

Kum
(0-0.25mm) (0.25-4mm)
156
680
680
117
680
78
680
-

2.3 Sertleșmiș Beton Deneyleri
28 günlük kürünü tamamlayan her bir seriden 5 adet numune alnarak
srasyla porozite ve ultrases geçiș hz deneylerine tabi tutuldu.
Porozitenin tespiti için (1) numaral denklem kullanld.

P=

(Wdyk - Wkuru )
(Wdyk - Wsu )

100

(1)

(1) numaral denklemdeki; P= Porozite (%), Wdyk = Numunenin doygun yüzey
kuru ağrlğ, (kg), Wkuru = Numunenin etüvde kurutulduktan sonraki ağrlğ,
(kg)Wsu = Numunenin su altndaki ağrlğ, (kg) ifade etmektedir.
Etüvde kurutulan numunelerin ultrases geçiș hzlarnn tespiti için, sesüstü
dalgalarn betonun içerisinden geçme süresini ölçmek üzere tertiplenen
pundit cihaz kullanld. Bu cihaz ile dalga gönderici ve alc bașlklar arasnda
kalan, yüzeyleri temiz numunelerden sesüstü dalgalarn ne
kadar zamanda geçtiği otomatik olarak belirlendi ve (2) numaral formül ile
dalga hz hesapland.
V = (S / t)10 6

(2)

(2) numaral formülde yer alan; V = Ultrases geçiș hz, (metre/saniye), S =
Beton bloğun sesüstü dalga gönderilen yüzeyi ile dalgann alndğ yüzeyi
arasndaki mesafe, (metre), t = Sesüstü dalgann gönderilmiș olduğu beton
yüzeyinden alndğ yüzeye kadar geçen zaman, (mikrosaniye) dir.
Numunelerin dinamik elastisite modülleri (3) numaral formül ile belirlendi.
[12,13]:

Ed =

174

V 2n(1 + μ)(1 2μ)
(10 - 6 )
1 μ

(3)

Çakl
(4-16 mm)
725
725
725
725

Mermer tozu
39
78
156

(3) numaral formüldeki Ed= Dinamik Elastisite Modülü, (MPa), μ= poisson oran,
n= birim ağrlk (kg/m3) ve V= Ultrases geçiș hz (m/s) dr.
Formülde kullanlan poisson oran değeri, çok düșük kalitedeki betonlarda 0.3,
yüksek kaliteli betonlarda 0.15 olarak kabul edilmektedir [12]. Bu çalșmada μ
değeri 0.2 alnmștr.
3, 7 ve 28 günlük kür yașna ulașan her seriden 5 adet numune alnarak,
Autotest 3000 Beton Basnç Dayanm Presinde, TS EN 12390-3’e göre, 3
kN/sn yükleme hz ile krld ve basnç dayanmlar tespit edildi [14].

3. Bulgular ve Tartșma
Tüm seriler için kür yașna bağl olarak basnç dayanmnn değișimi Șekil 2’de
gösterilmiștir. Șekilden de görüleceği gibi mermer tozunun miktar arttkça,
her kür yașnda da basnç dayanm artș göstermiștir. 3, 7 ve 28 günlük
kürlerde en yüksek basnç dayanm değeri MT100 kodlu seride elde
edilmiștir.
Bu durum kalker esasl bir malzeme olan mermer tozunun hem boșluk
doldurucu etki yaptğ hem de hidrolik açdan bağlayclk özelliği sergilediği
șeklinde açklanabilir. Literatürde kireçtașnn fiziksel olarak çimento
pastasndaki boșluklar doldurma özelliğinden bașka hidrolik bağlayclk
özelliği göstermek suretiyle kimyasal etkisinin de olduğuna değinilmiștir
[15,16].
Yine Binici vd. mermer tozunu 1mm lik elekten geçen agrega ile ağrlkça yer
değiștirecek șekilde kullanarak yapmș olduklar bir çalșmada, artan mermer
tozu yüzdesi ile basnç dayanmnda belirgin bir artș tespit etmișlerdir [10].

Her seri ve her kür yaș için 5 adet numune üzerinde yaplan deneyler
sonucu, bu değerlerin ortalamalar alnarak toplu halde Çizelge 4’te verilmiștir.
Çizelge 4’te, mermer tozu miktarnn artmas ile serilerin birim ağrlğn arttğ
görülmektedir. Mermer tozunun birim ağrlğnn, kullanlan ince agrega birim
ağrlğndan büyük olmas bu durumu açklamaktadr. Yine serilerin mermer
tozu miktar arttkça, buna bağl olarak porozitenin düștüğü, ultrases geçiș
hzn ise arttğ görülmektedir. Mermer tozunun çimento pastasnda dolgu
malzemesi görevi görmesi, poroziteyi düșüren bir etkidir [17]. Bunun doğal
sonucu olarak da ultrases dalgalar beton içerisinde daha az boșluğa
rastlayarak daha hzl ilerlemiștir. Hem porozite hem de ultrases hz
sonuçlar, basnç dayanmndaki artș destekler niteliktedir.

MT0

60
55
Dayanm, (MPa)

50
45
40
35
30
25
Șekil 2. Kür yașna bağl basnç dayanm

Çizelge 4.Deney Sonuçlar

fc (MPa)

Seriler
MT0
MT25
MT50
MT100

3d
14.32
15.8
17.66
21.46

7d
35.5
35.54
36.43
38.97

28d
48.68
50.25
50.69
53.39

Birim ağrlk
(kg/m3)

Porozite
(%)

Edin
(GPa)

Ultrases geçiș hz
(Km/sn)

2235
2252
2284
2305

7.125
7.085
6.729
6.596

36.03
41.45
43.35
45.01

4,233
4,521
4,592
4,658

Elde edilen ultrases geçiș hz değerleri yardm ile serilerin dinamik elastisite
modülleri hesaplanmștr. Serilerin 28 günlük basnç dayanm değerleri ile
dinamik elastisite modülleri arasndaki ilișki, Șekil 3’te gösterilmiștir.
İstatistikte serpilme diyagram olarak da adlandrlan Șekil 3, iki değer arasnda
pozitif bir korelasyonun bulunduğunu göstermektedir [18]. İki değișken
arasnda iyi bir korelasyon bulunduğunda, bu ilișkiyi denklem ve grafik ile
gösterebilmek için regresyon analizi 2yaplr. Yaplan regresyon analizi
sonucunda eğrinin
denklemi y = 0,0251x -1,4546x + 67,426 olarak, regresyon
katsays (R2) ise 0.9797 olarak belirlenmiștir. Bu denklemde, y= Basnç
dayanmn, x= Dinamik elastisite modülünü ifade etmektedir. Bu denklem
kullanlarak, tahribatsz deney yöntemi ile hesaplanmș olan dinamik elastisite
değerinden, numuneler krlmadan basnç dayanm tahmin edilebilir.
58

56

Basnç Dayanm, (MPa)

54

4. Sonuçlar
Yaplan deneysel çalșmalar sonucunda așağdaki neticeler elde edilmiștir.

Mermer tozu miktarnn artș, serilerin birim ağrlklarn arttrmștr. Bu
durum, mermer tozu ile yer değiștiren ince agregann birim ağrlğnn
mermer tozunun birim ağrlğndan daha az olmasndan
kaynaklanmaktadr.

Serilerdeki mermer tozu miktar arttkça, basnç dayanmlarnn da
arttğ gözlenmiștir. Bu durum kalker esasl bir malzeme olan mermer
tozunun hem boșluk doldurucu etki yaptğ hem de hidrolik açdan
bağlayclk özelliği sergilediği șeklinde açklanabilir. Çünkü çimento
miktar her seride sabit iken basnç dayanmnn artmas, mermer
tozunun da hidratasyon olayna katkda bulunduğunu göstermektedir.

Yine serilerin mermer tozu miktar arttkça, buna bağl olarak porozite
düșmüș, ultrases geçiș hz ise artmștr. Mermer tozunun çimento
pastasnda dolgu malzemesi görevi görmesi, poroziteyi düșüren bir
etkidir. Bunun doğal sonucu olarak da, ultrases hz da artmștr.

Serilerin ultrases geçiș hzlarndan elde edilen dinamik elastisite
modülleri ile basnç dayanmlar arasnda regresyon analizi yaplarak, iki
değer arasnda iyi bir korelasyon olduğu belirlenmiștir. Bu durumda,
yaplan analiz sonucunda elde edilen eğri denklemi kullanlarak,
betonlar tahrip edilmeden, sadece dinamik elastisite modülünün
bulunmas ile basnç dayanmlarnn hesaplanmas mümkün
olabilecektir.
Tüm bu sonuçlar, mermer tozunun, geleneksel betonun mekanik ve fiziksel
özelliklerini geliștirecek bir malzeme olarak kullanlabileceğini göstermektedir.
Mermer tozunun alternatif bir ince malzeme olarak kullanlmas, çevresel
kirlilik potansiyeli yüksek olan bu atğnn değerlendirilmesine ve böylece
sürdürülebilir bir çevreye katk sağlayacaktr.

52

Kaynaklar

50

Șekil 3. Basnç dayanm-Elastisite modülü arasndaki ilișki
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Özet
Sürdürülebilir yaplar için dayanmn yannda dayankllk da çok önemlidir. Bu
nedenle çimento ve beton teknolojisinde puzolanik malzemeler
kullanlmaktadr. Bunlardan biri de uçucu küldür. Bu çalșmada, Seyitömer
termik santrali uçucu külünün, çimentoda (PÇ 42,5 R) basnç dayanm, priz
süresi ve su ihtiyacna etkileri araștrlmștr. Bu amaçla uçucu kül, ağrlkça %0,
%10, %20 ve %30 oranlarnda Portland çimentosu yerine ikame edilmiștir.
Uçucu külün, çimentonun basnç dayanm, priz süresi ve su ihtiyacna olan
etkileri standart çimento deneyleriyle tespit edilmiștir. Sonuç olarak, uçucu kül
ikameli çimentolarn su ihtiyac ve priz süresinde, Portland çimentosuna göre
doğrusal bir artș belirlenmiștir. Bunun yan sra 2, 7 ve 28 günlük basnç
dayanmlarnda, Portland çimentosu harçlarna göre bir azalma olmuștur.
Ancak bu azalmaya rağmen %10 ve %20 oranlarndaki uçucu kül ikameli
çimento harçlarnn basnç dayanmlarnn standart değerler arasnda olduğu
belirlenmiștir.
Anahtar kelimeler: Uçucu kül, çimento, priz süresi, su ihtiyac.

Abstract
Durabilty are very important for sustainable buildings as well as the
compressive strength. For this purpose, pozzolanic materials are used to
cement and concrete technology. One of these is fly ash. In this study, the
effect of Seyitömer thermal power plant, fly ash to compressive strength,
setting time and water demand of the cement (OPC 42,5 R) were
investigated. For this purpose, fly ash was added as a replacement for
Portland cement in amounts of 0, 10, 20 and 30 weight %. The effects of fly
ash to compressive strength, setting time and water demand was determined
by standard tests of cement. As a result, setting time and water demand of
the fly ash replaced cement were determined a linear increase according to
Portland cement mortar. Besides these 2, 7 and 28 days compressive strength
has been a decrease compared to the Portland cement. Despite this reduction,
however, 10% and 20% of the fly ash replaced cement mortar compressive
strength was determined to be between the standard values.
Keywords: Fly ash, cement, setting time, water demand.

1. Giriș

Farkl uygulama alanlarnda karșlașlan değișik türdeki yap sistemlerinde
üretilen betonun temel malzemelerinden biri de çimentodur. Klinker üretimi
srasnda hem yoğun enerji tüketimi meydana gelmekte hem de kalsinasyon
ve yanma sonucu ortaya çkan CO2 gazlar yüzünden çevreye önemli ölçüde
zarar verilmektedir. Bu nedenle çimento üretiminde klinker kullanmnn
azaltlmas için çimento teknolojisinde, gerek katk gerekse ikame malzemesi
olarak doğal (zeolit, tras vb.) ya da yapay (uçucu kül, taban külü, silis duman,
yüksek frn cürufu vb.) puzolanik malzemeler kullanlmaktadr. Bu puzolanik
malzemelerin arasnda en çok kullanlanlarndan biri de uçucu küldür (UK) [1].
UK, termik santrallerde elektrik üretimi srasnda kömürün yanmas sonucu
baca çkșlarnda elektro filtreler yardmyla tutulan çok ince taneciklerden
olușmaktadr. Atk malzeme olarak ortaya çkan, uçabilen ve çok ince taneli
olan yapay puzolan snfndaki bu küllere, UK ad verilmektedir [1]. ASTM C
618’e göre UK’lar F ve C snf olarak iki gruba ayrlmștr. F snf UK’lar, antrasit
veya bitümlü kömürlerden elde edilen ve puzolanik özelliğe sahip olan
SiO2+Al2O3+Fe2O3 (S+A+F) toplam %70’in üzerinde olan küllerdir. C snf UK’lar
genellikle linyit veya düșük bitümlü kömürlerden elde edilen ve puzolanik
özelliğinin yan sra kendiliğinden de bir miktar bağlayc özelliğe sahip, S+A+F
toplam ise %50’nin üzerinde olan küllerdir. UK, %60-90 cams bileșen içeren,
çaplar 1-150 μm arasnda değișiklik gösteren, yoğunluğu, 2,1-2,7 g/cm3 olan
küresel șekilli ve gri renkli bir yapya sahiptir [1,3].

rötresini azaltmas [10] gibi avantajlar sağlanmaktadr. Ayrca çimento ile betonda
priz bașlama ve priz sonu süresini, katk oranna bağl olarak artrmas gibi
avantajlar nedeniyle üzerinde yoğun araștrmalarn yapldğ bir malzemedir
[11,12]. UK’nn hidratasyon üzerine etkileri kimyasal kompozisyonuna, yüzey
alanna ve kimyasal reaktivitesine (amorf faz içeriğine) bağl olarak değișiklik
göstermektedir [13,14]. Yeterli puzolanik aktivite gösteren UK’lar her türlü beton
yapmnda bașar ile kullanlmaktadr. UK’larla yaplan betonlarn hidratasyon ss
düșük olduğundan özellikle kütle beton üretiminde önemli bir rol oynamaktadr
[15].
Ayrca endüstriyel bir atk olan ve çevreye zarar veren UK’nn sürdürülebilir beton
teknolojisi açsndan da önemi büyüktür. Çimentoda gerek katk gerekse ikame
malzemesi olarak kullanlan UK sayesinde, dayanm ve dayankllğn artmasyla
kalclk sorunlar önlenebilmektedir. Böylelikle de inșa edilen yaplar, kullanm
süreleri boyunca sorunsuz bir șekilde hizmet edebilmektedir. Bu çalșmada UK
ikamesi ile üretilen çimentolarn mekanik ve fiziksel özellikleri tespit edilmiș ve
sonuçlar değerlendirilmiștir.

2. Materyal ve Metot
2.1. Materyal
Çimento: Bursa Çimento Fabrikas üretimi olan CEM I 42,5 R Portland çimentosu
(PÇ) kullanlmștr. Bu çimentonun üretiminde minör ilave bileșen olarak UK
katlmștr.
Uçucu kül: Kütahya Seyitömer Termik Santraline ait olan UK kullanlmștr.
Kum: Harç örneklerinin hazrlanmasnda TS EN 196-1’e uygun SET Trakya Çimento
Sanayi tarafndan üretilen %94,05 orannda SiO2 , %0,57 kzdrma kayb olan Rilem
Cembureau Pnarhisar kumu kullanlmștr.
Karșm suyu: Bursa ili Kestel ilçesi șehir șebeke suyu kullanlmștr.
2.2. Metot
Çalșmada PÇ, %10 uçucu kül ikameli çimento (10 UK), %20 uçucu kül ikameli
çimento (20 UK), %30 uçucu kül ikameli çimento (30 UK) olmak üzere toplam
dört farkl çimento kullanlmștr.
Çimento hamuru ve harç karșmlarnn hazrlanmas TS EN 196-1’e göre yaplmștr
[16]. Çimento hamuru örneklerinin TS EN 196-3’e göre kvam suyu ve priz süresi
belirlenmiștir [17]. Her bir çimento hamurunun kvam suyu ve priz süresi 20 OC
scaklk ve bağl nemin %65 olduğu bir laboratuar ortamnda Vicat halkas, sondas
ve iğnesi kullanlarak gerçekleștirilmiștir. Vicat aleti ile priz bașlama ve bitiș
süreleri, Vicat iğnesinin cam levhaya 4 mm mesafe kalncaya kadar çimento
hamuruna batmas için geçen süre priz bașlama süresi, iğnenin cam levhaya 0,5
mm mesafe kalncaya kadar çimento hamuruna batmas için geçen süre priz
sonu süresi olarak belirlenmiștir.
Basnç dayanm deneyleri için harç karșmlar hazrlanrken; TS EN 196-1’e göre
her bir harç karșmnda 450 g çimento, 1350 g standart kum ve 225 ml su
kullanlarak harç karștrma makinesinde karștrlmștr. Hazrlanan harçlar
40x40x160 mm boyutlarnda dikdörtgenler prizmas șeklinde üç gözlü kalplara
dökülmüștür. Bu örnekler daha sonra sarsma cihaznda bir dakika süre sarslarak
harcn kalplara yerleșmesi sağlanmștr. Hazrlanan bu örnekler laboratuar
ortamnda 24 saat bekletilmiș ve bu sürenin sonunda örnekler
kalplardan
çkarlarak mukavemet testlerinin yaplmas için bir odada (20 oC) kür amacyla
su havuzlarnda bekletilmișlerdir. 2, 7 ve 28 gün sonlarnda bu havuzlardan
alnarak kurulanan harç örneklerinin basnç deneyleri, toplam 72 örnek üzerinde
TS EN 196-1’e uygun olarak yaplmștr.

UK’nn inșaat sektöründe yaygn olarak kullanldğ alanlardan biri de çimento
sanayisidir. UK’nn çimento yerine ikame malzemesi olarak kullanlmas ile
ekonomiklik [4], permabilite azaltmas [5], alkali agrega gelișiminin kontrolü
[6], kimyasal direnç sağlamas [7], atklarn değerlendirilmesi [8,9] ve betonun
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Çizelge 2. Malzemelerin fiziksel özellikleri

3. Bulgular ve Değerlendirme
3.1. Kimyasal Analizler

Malzemeler

Çalșmada kullanlan PÇ ve UK’nn kimyasal analiz sonuçlar Çizelge 1’de
verilmiștir.
Çizelge 1. Kullanlan malzemelerin kimyasal özellikleri
Malzemeler

PÇ,
%

PÇ
UK
10UK
20 UK
30 UK

UK,
%

Kimyasal kompozisyonlar
SiO2 (S)

21,82

53,39

Al2O3 (A)

6,49

16,07

Fe2O3 (F)

1,93

13,05

CaO

60,74

6,33

MgO

1,08

5,48

SO3

2,62

1,06

Na2O

0,14

1,59

K2O

0,65

1,71

Cl-

0,012 0,005

S+A+F

-

82,51

Kzdrma kayb

1,65

1,15

Çözünmeyen kalnt

4,5

73,76

Serbest CaO

0,84

0,11

Reaktif SiO2

-

45,18

Reaktif CaO

-

5,58

PÇ yüksek oranda CaO içerirken, düșük oranda Al2O3, Fe2O3 ve SO3
bileșiklerinden olușmaktadr. UK’nn ana bileșeni SiO2’dir. UK’nn S+A+F miktar
%82,51 olup ASTM C 618’e göre %70 üzerinde ve CaO’nun %10’dan az olmas
nedeniyle F snf (düșük kireçli) UK snfna girmektedir [18]. Ayrca reaktif kireç
miktarnn %10’n altnda olmas (%5,58) nedeniyle TS EN 197-1’de verilen V snf
(silissi UK) kapsamna girmektedir [19]. V snf UK, reaktif silis miktarnn %25’in
üzerinde (% 45,18) olmas nedeniyle koșullarn tamamna uymaktadr (Çizelge
1). PÇ’nin kimyasal analizinden Bogue formülüne göre mineralojik yaps minör
ilave bileșen olarak UK kullanlmasndan dolay hesaplanmamștr. Çünkü
katlan UK, çimentonun kimyasal kompozisyonunu klinkere nazaran önemli
ölçüde değiștirmiștir.
3.2. Fiziksel Analizler
Çalșmada kullanlan malzemelerin fiziksel özellikleri (Tane boyut aralğ, özgül
yüzey alanlar ve özgül ağrlklar) Çizelge 2’de verilmiștir.

Tane boyut aralğ
(elek üstü), %
> 90 μm
1,0
7,0
1,6
2,4
3,4

> 45 μm
8,6
32
10
11,4
14,8

Özgül
ağrlk,3
g/cm

Özgül
yüzey,
cm2/g

3,09
2,02
2,88
2,73
2,59

3830
4890
3880
3900
4050

PÇ’nin tane boyutlar UK’ya nazaran daha düșüktür. UK’nn özgül yüzey alan ise
PÇ’ye nazaran oldukça yüksektir (Çizelge 2). Bu da UK’nn son derece küçük
taneciklerden olușan içi boș küresel
bir yapya sahip olduğunu göstermektedir.
PÇ’nin özgül
ağrlğ 3.09 g/cm3 iken, %30 orannda UK ikamesinde özgül ağrlk
3’
2.59 g/cm e kadar düșmüștür (Çizelge 2). Bu durum UK’nn düșük özgül ağrlğa
sahip olmasndan kaynaklanmaktadr Düșük özgül ağrlğa sahip olan UK, PÇ’ye
katldğ zaman elde edilen UK ikameli çimentolarn da özgül ağrlğn
düșürmektedir (Çizelge 2).
3.3. UK İkame Orannn Kvam Suyu ve Genleșme Değerlerine Etkisi
TS EN 196-3’e göre çimento hamuru örneklerine yaplan deney sonucunda elde
edilen normal kvam suyu ve hacim genleșme değerleri Çizelge 3’de verilmiștir.
Normal kvam suyu çimentolarda kimyasal yap, özgül yüzey ve porozite gibi
değerlere bağl olarak değișmektedir [20]. Çimentoya katlan UK oran arttkça
ișlenebilirlik ve dolaysyla özdeș kvamn elde edilebilmesi için gereken su
miktarnn göreceli bir artș söz konusudur (Çizelge 3). Bu
artșn 10 UK kodlu çimento hamurunda %9, 20 UK kodlu çimento hamurunda %15
ve 30 UK kodlu çimento hamurunda %27, orannda artmaktadr. Bu sonuçlara
göre özellikle 10 UK ve 20 UK kodlu çimento hamuru örneklerinde, su/çimento
orannn fazlaca yükseltilmesine gerek duyulmadan, tane inceliğinden dolay,
özdeș taze beton kvamnn elde edilmesine önemli derecede katk sağladğ
söylenebilir.
Çimentoda bulunan fazla miktarda MgO ve CaO zamanla çimento hamurunda
genleșmeye yol açmaktadr. Bu genleșmeler beton içerisinde çatlama ve
hasarlara neden olmaktadrlar [21]. Çimentodan kaynaklanan hacim
genleșmelerini belirlemek için Le Chatelier deneyi yaplmștr. Deney sonuçlarna
göre (Çizelge 3) en fazla hacim genleșme değeri 10 UK kodlu çimento hamurunda
2 mm, PÇ, 20 UK ve 30 UK kodlu çimento hamurunda ise 1 mm olarak meydana
gelmiștir. Sonuçlardan hacim genleșmelerinin ortalama 1-2 mm arasnda değiștiği
ve TS EN 196-3’te belirtilen 10 mm snr değerinden düșük çktğ görülmüștür.
3.4. UK İkame Orannn Priz Süresine Etkisi
TS EN 196-3’e göre çimento hamuru örneklerine yaplan deneylerden elde edilen
priz bașlama ve priz sonu süreleri Çizelge 4’de verilmiștir.
Çizelge 4’e göre, PÇ’ye UK ikamesi ile elde edilen çimento hamuru örneklerinin
priz bașlama ve priz sonu sürelerinin, PÇ hamuru örneklerine göre tüm karșm
oranlarnda doğrusal olarak uzadğ görülmektedir. UK ikameli çimentoda, ikame
oranyla doğru orantl olarak priz bașlama süresinde 10 UK kodlu çimento
hamurunda %26, 20 UK kodlu çimento hamurunda %49 ve 30 UK kodlu çimento
hamurunda %88 orannda bir uzama meydana gelmektedir. Priz sonu sürelerinde
ise 10 UK kodlu çimento hamurunda %11, 20 UK kodlu çimento hamurunda %67 ve
30 UK kodlu çimento hamurunda %93 orannda bir uzama meydana gelmektedir.

Çizelge 3. Çimento hamuru örneklerinin normal kvam suyu ve genleșme değerleri
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Çimento
hamuru
örnekleri

PÇ

1
2
3
Ortalama
Endeks, %

31,10
31,90
31,50
31,5
100

10UK
20UK
Normal kvam suyu, %
33,75
37,10
34,20
37,40
34,74
33,75
34,2
36,1
109
115

Çimentolar
30UK
PÇ
39,84
40,20
40,40
40,1
127

1
2
1
1
100

10UK
20UK
Genleșme, mm
2
1
2
2
3
1
2
1
200
100

30UK
1
1
2
1
100

Çizelge 4. Çimento hamuru örneklerinin priz süresi
Çimento
hamuru
örnekleri

PÇ

1
2
3
Ortalama
Endeks, %

145
165
155
155
100

10UK
20UK
Priz bașlama süresi (dakika)
175
230
190
240
220
225
195
232
126
149

Çimentolar
30UK
PÇ
280
300
295
292
188

10UK
20UK
Priz sonu süresi (dakika)
210
325
230
345
240
350
227
340
111
167

190
210
210
203
100

30UK
340
420
415
392
193

Genel olarak ortalama priz bașlama süreleri kyaslandğnda 155 dakika ile en
az sürenin PÇ çimento hamurunda, en fazla uzamann ise 392 dakika ile 30 UK
kodlu çimento hamurunda olduğu görülmektedir (Çizelge 4). Bu süreler
değerlendirildiğinde tüm çimento hamuru örneklerinde minimum priz bașlama
süresinin (60 dakika) üzerinde sağlandğ ve maksimum priz sonu sürelerinin
(600 dakika) altnda olduğu görülmektedir [19]. Priz süresinin uygun aralklarda
olmasndan dolay da taze betonun tașnmasnda ve yerleștirilmesinde güçlük
çekilmeyeceği, dayanmn istenilen zaman aralğnda kazanlabileceği, kalp
sökme sürelerinin uygun zamanlarda yaplabileceği ve böylelikle de betonun
dș iklim koșullarndan etkilenmeyeceği söylenebilir [22].

beklenmekte, ileriki yașlardaki dayanmlarnn ise PÇ çimento harçlarnn
sonuçlarna ulașmas hatta bunlar geçmesi beklenmektedir [23,24].

Sonuç olarak çimento hamurunun priz süresi, çimento yerine ikame edilen UK
oranlarnda beklendiği gibi doğrusal olarak uzamaktadr. Dolaysyla UK’nn priz
süresini uzatmas sayesinde de hidratasyon hzn yavașlattğ, hidratasyon s
ve scaklğn düșürerek büzülme tehlikesine karș etkili olduğu söylenebilir.

Portland çimentosu ile üretilen harç örnekleri, kütlece %10 orannda UK içeren
çimento ile üretilmiș harç örneklerine göre, 2 gün sonunda %19 orannda bir
dayanm düșüklüğü sergilemektedir. Bununla birlikte, bu fark, 7 gün sonunda %16
iken, 28 gün sonunda %12 orannda gerçekleșmiștir. Bu durum UK ikameli çimento
harç örneklerinin dayanm kazanma hzlarnn, Portland çimentosuna göre daha
yavaș olduğunu göstermekte, ancak zamanla bu farkn așlabileceğinin de
ișaretini vermektedir. %20 orannda UK içeren çimento ile üretilmiș harç
örneğinin basnç dayanm, Portland çimentosu ile üretilen harç örneğinin 2 gün
sonunda %35’i, 7 gün sonunda %30’u ve 28 gün sonunda ise %19’u orannda
azalmștr. %30 orannda UK içeren çimento ile üretilmiș harç örneklerinin
ortalama basnç dayanmlar, elde edilen önceki sonuçlarn aksine Portland
çimentosunun 2. gün sonunda %61’i, 7 gün sonunda %69 ve 28 gün sonunda ise
%47’si orannda azalmștr.

3.5. UK İkame Orannn Basnç Dayanmna Etkisi
Puzolanlar, betonda klinkerin hidratasyonu sonucu olușan Ca(OH)2 ile
tepkimeye girmekte ve bu nedenle betona su karștrldktan sonra, bir süre
ortamda Ca(OH)2’n toplanma süresince Portland çimentosuna seyreltici bir
etki yapmaktadr. Ancak zamanla ortamda Ca(OH)2 birikmesi, puzolanlarn da
sistemin dayanmn artran etkilerinin ortaya çkmasn sağlamaktadr. Bu
nedenle, puzolan kullanmyla betonun erken dayanmnda bir düșüș olmas

TS-EN 196-1’e göre çimento harç örneklerinin basnç dayanm deneyleri yaplmș
ve sonuçlar Çizelge 5’de verilmiștir.
Basnç dayanm test sonuçlarna göre (Çizelge 5), UK oran arttkça erken
dayanm düșmektedir. Bunun sebebi, deney süresinin 28 günle snrlandrlmș
olmas ve UK’nn henüz tamamen hidrate olamamas olarak değerlendirilebilir
[24].

Çizelge 5. Çimento harç örneklerinin basnç dayanmlar
Çimento harç örnekleri
Hidratasyon
Örnek no
günleri
1
2
3
4
2 gün
5
6
Ortalama
Endeks, %
1
2
3
4
7 gün
5
6
Ortalama
Endeks, %
1
2
3
4
28 gün
5
6
Ortalama
Endeks, %

PÇ
28,7
30,2
30,3
29,1
29,7
29,4
29,6
100
46,9
46,5
46,4
46,4
46,2
46,9
46,6
100
59,5
59,6
57,2
57,5
59,6
57,6
58,5
100

Genel olarak değerlendirilirse 2 gün sonunda ortalama basnç dayanmlar
%10
orannda UK içeren çimento ile üretilmiș harç örneklerinde
24 N/mm2 değeri
ile minimum basnç dayanm olan 20 N/mm2 değerinin üzerinde
gerçekleșmiștir. 28 gün sonunda ise2 %10 orannda UK içeren çimento ile
üretilmiș harç örneklerinde 51,5 N/mm ve %20
orannda UK içeren çimento ile
üretilmiș harç örneklerinde ise 47,5 N/mm2 değerleri ile 42,5 N/mm2 olan
minimum basnç dayanm değerinin üzerinde elde edilmiștir. Bu durumda

10UK
20UK
Basnç dayanm, N/mm2
24,7
20,3
23,6
18,8
24
19,5
23,7
18,5
24,5
19,7
23,5
18,9
24,0
19,3
81,2
65,2
40,0
32,7
39,5
32,4
39,0
33,3
37,0
32,4
40,0
32,9
38,1
32,0
38,9
32,6
83,6
70,1
50,9
47,3
50,4
46,7
52,3
50,0
52,4
45,9
52,0
48,0
51,0
47,0
51,5
47,5
88,03
81,17

30UK
9,8
11,7
13,2
10,7
11,0
12
11,4
38,6
14,0
15,3
14,5
14,9
14,2
14,7
14,6
31,4
33,8
26,3
34,1
30,6
30,0
32,3
31,2
53

TS EN 197-1
Standart değerler,
N/mm2

 20,0

 42,5

özellikle yüksek dayanm gösteren çimentolara göreceli olarak yüksek oranda UK
katlmasyla, ilk așamada daha düșük dayanml bir standart çimento elde
edilebileceğini ortaya koymaktadr. Ancak uzun sürede bu yöntemle puzolanlarn
özelliklerinden dolay dayanmdan taviz verilmeden dayankllk șart da sağlanmș
olacağ düșünülmektedir.
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4. Sonuçlar ve Öneriler
Bu çalșmadan elde edilen sonuçlara göre UK’nn kimyasal analiz sonucunda V
snf olduğu tespit edilmiștir. Tane boyut aralğna göre UK’nn iri, PÇ’nin ise
ince tane boyut yapsna sahip olduğu belirlenmiștir. Buna rağmen UK’nn özgül
yüzey alannn yüksek olmas, onun gözenekli bir yapya sahip olduğunu
göstermektedir. Ayrca UK’nn özgül ağrlğnn daha düșük olmas, UK ikameli
çimentolarn da özgül ağrlğnn azalmasna neden olmuștur. Diğer taraftan UK
orannn artmas ile ișlenebilirlik koșularnn iyileștiği, bu bağlamda özdeș
kvamn elde edilebilmesi için gereken su miktarnn nispeten bir miktar
artmakta olduğu görülmüștür. Ayrca UK orannn artmasyla priz bașlama (40137 dakika) ve priz sonu sürelerinde (24-189 dakika) doğrusal bir uzamann
yannda, çimento hamurunun hacim genleșme değeri de uygun değerlerde
olușmuștur.
Bunlarn yan sra UK ikameli çimentolar, ilk günlerde Portland çimentosundan
(PÇ) daha düșük bir basnç dayanm olușturmuștur. Ancak ilerleyen
hidratasyon günlerinde bu fark gittikçe azalmaktadr. Özellikle dayanmn
yannda dayankllğnda önemli olduğu düșünüldüğünde, yüksek dayanml
çimentolara (PÇ) uygun oranda UK ikamesi veya katks ile standartlarn
öngördüğü en düșük dayanmdan (32,5 N/mm2) vazgeçilmeksizin yüksek
dayankllğa sahip çimentolarn üretilebileceği görülmektedir. Bu çalșmada
28
gün sonunda 10 UK kodlu çimento harcnda ortalama
51,5 N/mm2 ve 20 UK
2
kodlu çimento harcnda ortalama 47,5 N/mm basnç dayanmna sahip
çimentolar elde edilmiștir. Ancak 30 UK kodlu çimentolarda hidratasyon
süresinin artmasna rağmen basnç dayanmnn düșmesi, bu orann bu
özellikteki çimentoya ikame malzemesi olarak kullanlmasnn uygun
olmadğn göstermiștir.
Sonuç olarak endüstriyel bir atk olan UK’nn çimentoda kullanm ile hem
ekonomik hem de ekolojik yarar sağlayan bir çimento üretilebilecektir.
Günümüzde sürdürülebilir yaplarn üretimi için dayanm dșnda dayankllk
sayesinde kalclk da önemli bir parametredir. Yaplan çalșmada UK ikameli
çimentolarn fiziksel özellikleri ve standart çimento deneyleri açsndan
değerlendirmiștir. Ancak UK ikameli çimentolarn, standart çimento deneyleri
yannda ileriki yașlardaki basnç dayanmlar ile yapsal değișikliklerin
izlenebildiği DTA-TG, FT-IR, XRD, SEM ve zeta potansiyel gibi modern
tekniklerle ayrntl olarak incelenmesinin yararl olacağ düșünülmektedir. Bu
sayede de, bu tür çimentolarla inșa edilen yaplarn sürdürülebilir yaplarn
amacna uygun olarak sorunsuz bir șekilde yllarca hizmet edebileceği
öngörülmektedir.

Teșekkür
Yazarlar, bu çalșmadaki standart çimento deneylerindeki katklarndan dolay
Bursa Çimento Fabrikas Kalite Kontrol Șefi Sabiha KAN’a ve Bursa Çimento
Fabrikas yetkililerine teșekkür ederler.
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Özet
Bu çalșmada, sürdürülebilir tașyc hafif beton tasarm ve mekanik özellikleri
araștrlmș, sonuçlar istatistiksel olarak analiz edilmiștir. Çalșmada CEM I 42,5
N snf çimento kullanlmș olup, tasarmda silis duman (SD) %10 ve uçucu kül
(UK) %30 oranlarnda çimento ile ağrlkça yer değiștirilmiștir. Kullanlan
katklarla birlikte hazrlanan 3, 28 ve 90 günlük numunelere basnç, yarmada
çekme dayanm ve ultrasonik test deneyleri uygulanmștr. Elde edilen
sonuçlara göre silis duman katkl beton numunelerin her yașta daha iyi
dayanm özellikleri sergilediği görülmüștür. Kontrol betonu olarak hazrlanan
numuneler erken yașta silis duman katkl beton numunelerle benzer özellikler
sergilerken uçucu kül katkl beton serilerinde bu yașta belirgin bir artș
gözlenmemiștir. Bununla birlikte UK beton serisi ileri yașlarda (90 gün) kontrol
betonuna daha yakn sonuçlar vermiștir. Bu çalșmada deney parametrelerinin
sonuçlar üzerindeki etkisini gözlemleyebilmek için istatistiksel metotlardan
varyans analizi (ANOVA) ve F-test uygulanmștr.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir tașyc hafif beton, Pomza, Katklar.

Abstract
This paper reports an experimental investigation and statistical analysis carried
out to evaluate sustainable structural lightweight concrete design and the
mechanical properties of sustainable structural lightweight concrete. CEM I 42,5
N cement used in the study was partially replaced with silica fume (SD) 10%
and fly ash (UK) 30% by weight, respectively. The tests of compressive
strength, split tensile strength and ultrasonic pulse velocity were performed in
the specimens prepared with admixtures at ages of 3, 28 and 90 days. From
the results it was seen that specimens prepared with silica fume showed
better strength properties than other test specimens. While control concrete
specimens showed similar strength properties to concrete specimens with silica
fume admixture at early age. Those of concrete specimens with fly ash
admixture did not increase at the same age. Furthermore, UK concrete series
gave very close results to control concrete at advanced age (90 days). In this
study, analysis of variance (ANOVA) and F-test were performed to see the
effects of the experimental parameters on results.
Key words: Sustainable Structural lightweight concrete, Pumice, Admixtures.

1. Giriș
Sürdürülebilir gelișimin ivme kazanmas yap endüstrisini de içine alarak tüm
endüstri alanlarnda çevreyi korumak için doğru metotlarn geliștirilmesine ve
kabulüne sürüklemiștir. Tüm dünya enerjisinin yaklașk %20-25’i çimento, demir
(inșaat çeliği) ve plastik gibi yap malzemelerinin üretimi için harcanmaktadr.
Beton üretim fabrikalar CO2 yaylmn ve ham madde harcanmn artran
yüksek enerji tüketimini beraberinde getirmiștir. Buna bağl olarak her yl dünya
genelinde 1 milyar tona eș su, 1.5 milyar tona eș çimento ve 10 milyar tona eș
agrega hammadde olarak tüketilmektedir [1].

Tașyc hafif betonlar, sunduğu teknik, ekonomik ve çevresel avantajlardan
dolay çok yönlü bir malzemedir [2]. Günümüzde tașyc hafif betonlar özellikle
bir yapnn ölü yükünün ve kullanlacak betonarme yap elemanlarnn kesit
alanlarnn daraltlmasnda tercih edilmektedir. Buna bağl olarak özellikle
yüksek yaplarn efektif kullanm alanlar ve açklklar arttrlabilir [3]. Bunun
yannda tașyc hafif betonlar duvar panel ve bloklarn inșasnda, çat kat
döșemelerinde, köprü açklklarnda, ön yapml beton ünitelerinde çoğunlukla
kullanlmaktadr. Bu amaçlarla tașyc hafif beton üretmek özellikle deprem
bölgelerinde yaplar inșa etmek için tercih sebebidir [4].
Agregalar betonun yaklașk %70-80’ini olușturduğu için tașyc hafif beton
üretiminin bilinen en yaygn metodu boșluklu hafif agrega kullanmaktr. Beton
bileșiminde agregalarn bu denli yüksek oranda kullanlmasndan dolay betonun
mekanik ve diğer özellikleri üzerinde önemli etkiye sahip olduğu bir gerçektir
[5]. Beton niteliği üzerinde agrega özelliklerinin etkisi birçok araștrmac
tarafndan incelenmiștir [6-8]. Yang ve Huang [9], beton basnç dayanmnn
esasen agrega hacmi ve özellikleri tarafndan etkilendiğini ortaya koymușlardr.
Lydon [10], baz hafif agregalar için beton basnç dayanmnn agrega tipine bağl
olduğunu ve beton yoğunluğu ile artș gösterdiğini ișaret etmiștir. Topçu [11], AlKhaiat ve Haque [12] çalșmalarnda hafif ağrlkl agregalarn hava boșluklar
sayesinde bu malzeme ile üretilmiș betonun daha yüksek dayanm/ağrlk
oranna, daha iyi yarmada çekme dayanm kapasitesine, düșük sl genleșme
katsaysna, üstün nitelikli s ve ses yaltm özelliklerine sahip olduğunu rapor
etmișlerdir. Buna ek olarak Topçu [11], Yașar ve diğ. [13], betonda hafif ağrlkl
agrega kullanlmasyla yapnn ölü ağrlğnn ve kullanlacak demir donat
alannn azalacağn ortaya koymușlardr. Günümüzde deprem riskinin artmas
da tașyc hafif betona olan ilgiyi arttrmștr.
Bu çalșmann amac, Elazğ yöresi pomzasnn, katklar ile birlikte kullanarak
sürdürülebilir tașyc hafif beton üretmek ve bu betonun mekanik özelliklerini
inceleyerek sonuçlarn deney parametreleri üzerindeki etkilerini istatistiksel
olarak belirlemektir. Ayn zamanda çalșma ile günümüzde termik santral ve
metalurji fabrikalarnn atk malzemelerinin beton karșmna ilave edilmesi ile
betonun dayanm özelliklerini geliștirmek, daha ekonomik ve çevre dostu bir
tașyc hafif beton tasarm yapmaktr.

2. Deneysel Çalșma
2.1. Malzemeler
Çalșmada kullanlan malzemelerden çimento TS EN 197-1-CEM I 42,5 N
standardna uygun olup Elazğ Çimento 3Fabrikasndan temin edilmiștir.
Kullanlan çimentonun özgül ağrlğ 3.10 gr/cm dir. Mineral katk maddesi olarak
SD ve UK kullanlmștr. SD Antalya Eti Elektro Metalurji A.Ș.’nden, UK ise Sivas
Kangal Termik Santrali’nden temin edilmiștir. Bu malzemelere ait bilgiler Çizelge
1’de verilmiștir.
Çalșmada kaba agrega olarak
Elazğ yöresinden temin edilen ve rezervi
yaklașk olarak
20 milyon m3 olan pomza, ince agrega olarak ise özgül ağrlğ
3
2.72 gr/cm ve su emme miktar %1,15 olan nehir kumu kullanlmștr. Kullanlan
agregalar hakkndaki diğer bilgiler Çizelge 2’de verilmiștir.
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Çizelge 1. Deneylerde kullanlan çimento ve mineral katklarn kimyasal ve fiziksel özellikleri
SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

SO3

K.K.

Çimento
SD

21.12
91

5.62
0.58

3.24
0.24

62.94
0.71

2.73
0.33

1.79
1.06

UK

38.34

16.69

5.11

27.62

1.60

4.44

1.78
1.84

Blaine
(cm2/gr)
3382
-

3.10
2.20

0.79

1343

2.50

Öz.Ağ.

Çizelge 2. Kullanlan agregalarn fiziksel özellikleri
Çalșmada kullanlan elek aralklar

Pomza özellikleri

İnce Kum: 0-5 mm,
Orta Snf: 5-10 mm,
İri Snf : 10-20 mm

Kuru birim hac. ağr. (gr/cm3) : 1.29
Su Emme Mik. (%) .…… …: 22.36
500 Devirdeki Așnma (%)....:
42
Basnç dayanm (N/mm2).....: 11.30

2.2. Karșm Oranlar ve Numunelerin Hazrlanș
Pomza ve mineral katklar kullanlarak elde edilen tașyc hafif betonun
mekanik özelliklerini araștrmak amacyla her bir beton yaș için katksz kontrol
betonu (KB), SD katkl beton (SDB) ve UK katkl beton (UKB) olmak üzere 3 tip
beton serileri hazrlanmștr. Tüm beton serilerinde ayn agrega gradasyonu
kullanlmș olup toplam bağlayc miktar 310 kg/m3 olarak seçilmiștir. Mineral
katk olarak kullanlan SD ve UK portland çimentosu ile ağrlk olarak srasyla
%10 ve %30 oranlarnda yer değiștirilerek karșmlar hazrlanmștr. Ayrca
çalșmada tüm beton serilerinde çökme (slump) değeri sabit tutulmuștur (6-9
cm). Bu șekilde hazrlanan beton numunelerin karșm oranlar Çizelge 3’te
verilmiștir.

Çalșmada ultrasonik test ve basnç dayanm deneyleri için 150x150x150 mm
ölçülerindeki küp numune kalplar kullanlmștr. Yarmada çekme dayanm
deneyi için ise 150x300 mm ölçülerindeki silindir numune kalplar kullanlmștr.
Beton karșmlar mikserde hazrlanp, standartlarda verilen öneriler de dikkate
alnarak kalplara yerleștirilmiștir. Hafif agregalar konusunda daha önceden
yaplmș olan çalșmalar dikkate alnarak karșmlarn hazrlanmasnda normal
beton karșmlarndan farkl bir yol izlenmiștir. Öncelikle, ince kum, karșm
suyunun yars ve çimento yaklașk 2-3 dak. karștrlp daha sonra karșma kaba
agrega snflar ilave edilerek 10-12 dak. daha karștrlarak beton karșmlar
hazrlanmștr [4]. Pomzann boșluklu yapsnn diğer agregalardan daha fazla
olduğu bilindiğinden üniform bir karșm elde etmek amacyla böyle bir karșm
șekli tercih edilmiștir. Hazrlanan karșmlar kübik ve silindirik kalplara așamal
olarak șișlenip yerleștirildikten sonra laboratuar șartlarnda 1 gün saklanp
kalplar sökülerek belirlenen yașlarda su kürüne tabi tutulmuștur.

Çizelge 3. Beton karșm oranlar
KB (Kg/m3)
310
780
360
490
0.65
0,52
0,48
1,90

Beton karșm
Portland çimentosu CEM-1
UK
SD
İnce kum (doğal agr.)
Kaba agrega (5-10 mm)
Kaba agrega (10-20 mm)
Su/Bağlayc
Kaba agrega /Agrega
İnce kum/Agrega
Kuru birim ağrlğ (kg/m3)

UKB (Kg/m3)
217
93
780
360
490
0.63
0,52
0,48
1,82

SDB (Kg/m3)
279
31
780
360
490
0.67
0,52
0,48
1,89

2.3. Uygulanan Deneyler
2.3.1. Ultrasonik Test

2.3.2. Basnç Dayanm Deneyi

Ultrasonik test cihaznn kullanlmasyla, betonun içerisine gönderilen P ve S
dalgalarnn betonun bir yüzeyinden diğerine geçme süresi ölçülmekte, dalga
hz hesaplanmaktadr. Hesaplanan sesüstü dalga hz ile betonun basnç
dayanm ve diğer özellikleri arasndaki ilișki yaklașk olarak elde
edilebilmektedir [14].

Basnç dayanm deneyi de ultrasonik testte olduğu gibi 3’er adet 150x150x150
mm boyutlarndaki küp numuneler üzerinde gerçekleștirilmiștir. Basnç dayanm
deneyi TS EN 12390-3’e göre yaplmștr [16]. Belirlenen beton yașlarna ulașan
numuneler 3000 kN yükleme kapasitesine sahip otomatik kontrollü preste
krlarak dayanm değerleri her üç beton tipi için 3, 28 ve 90 günlük kür
süresinde bulunmuștur.

Beton bloğun bir yüzeyinden içeriye gönderilen sesüstü dalgann, bloktaki diğer
bir yüzeye ne kadar zamanda geçtiği ölçüldükten sonra, dalga hz așağdaki gibi
hesaplanmaktadr:
V = (S / t) 106

(1)

Burada;
V = P dalga hz (metre/saniye), S= Beton bloğun sesüstü dalga gönderilen
yüzeyi ile dalgann alndğ yüzeyi arasndaki mesafe (metre), t = P dalgann
gönderilmiș olduğu beton yüzeyinden, alndğ yüzeye kadar geçen zamandr
(mikrosaniye) [14,15].
Ultrasonik test için hazrlanan küp numuneler 3, 28 ve 90 günlük yașlara
ulaștklarnda kür tankndan çkarlarak dinlendirilmiș, yüzeylerindeki kireç ve
benzeri maddeler temizlenerek deneye hazr hale getirilmiștir. Bu șekilde
hazrlanan numune yüzeylerine ultrasonik test cihaznn dalga alc-verici
uçlarnn tam temas etmesi sağlanmștr. Numunelerin düzgün yüzeylerinden
okumalar yaplp ortalama değerler kaydedilmiștir.
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2.3.3. Yarmada Çekme Dayanm Deneyi
Yarmada çekme dayanm deneyi 150 mm çapnda ve 300 mm yüksekliğinde
hazrlanan silindir numuneler üzerinde TS EN 12390-6’da verilen bilgiler șğnda
gerçekleștirilmiștir [17]. Numuneler, kalplardan dolay yüzeylerinde olușan
çapaklar temizlenerek prese yanal olarak yerleștirilmișlerdir. Deney
numunelerinin pres bașlklarna temas edecek olan yüzeyleri boyunca kontrplak
çtalar ve üste yerleștirilen çta üzerine de yükün tek noktadan ve üniform
yaylmas için demir levha yerleștirilmiștir. Daha sonra numune yüklemeye tabi
tutularak yarmada çekme deneyi gerçekleștirilmiștir.

2.4 İstatistiksel Analiz

3. Deney Sonuçlar ve Tartșma

Bu çalșmada, deney parametrelerinin sonuçlar üzerindeki önem derecelerini
istatistiksel olarak görebilmek için ANOVA ve F-test uygulanmștr. Hesaplanan F
değerinin büyük olmas deney parametrelerindeki değișkenliğin performans
karakteristikleri üzerinde büyük bir değișime neden olduğunu ortaya
koymaktadr [18-20].
ANOVA metodunda deneysel değerler ile arzu edilen değerler arasndaki
sapmay hesaplayabilmek için bir kayp fonksiyon kullanlmștr. Bu kayp
fonksiyon daha sonra bir sinyal-gürültü (S/G) oranna dönüștürülmüștür.
Karakteristik tipine bağl olarak üretilen farkl sinyal-gürültü oranlar vardr [20].
Betonun yüksek performansa sahip olmas, basnç ve yarma dayanmlar ile P
dalga hz gibi baz karakteristik özelliklerinin yüksek olmas ile belirlenir. Bu
yüzden, bu çalșmada “daha büyük daha iyidir (larger is beter:LB)” kayp
fonksiyonu kullanlmștr. Bu kayp fonksiyona ve sinyal-gürültü oranna ilișkin
formüller așağda verilmiștir:

3.1. Ultrasonik Test
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S/Gij=-10log(Lij)

(2)
(3)

Burada Lij j.deneydeki i. performans karakteristiğinin kayp fonksiyonu ve S/G
ise sinyal-gürültü orandr. n denemedeki testlerin saysn, y ise k. test j.
denemedeki i. performans karakteristiğinin deneysel değerini ifade etmektedir.
Sinyal-gürültü oranlarnn hesaplanmas için kullanlan deney kontrol
parametreleri ve bunlara ilișkin seviyeler Çizelge 4’te verilmiștir.
Çizelge 4. Kontrol faktörleri ve seviyeleri
Seviye 1
Seviye 2
Seviye 3
KB
UKB
SDB
Beton Tipi
3
28
90
Kür Süresi

Ultrasonik test sonuçlar incelendiğinde beton serilerinin sesüstü dalga geçiș
hzlarndan nasl bir dayanm özelliği sergileyeceği konusunda genel bir yargya
varlabilir. Farkl mineral katklar ile olușturulan betonlarn (KB, SDB, UKB) P
dalga hzlar, kullanlan katknn niteliğine göre değișim gösterdiği Șekil 1’de
belirgin olarak görülmektedir. 90 günlük kür süresi boyunca P dalga hz
testinde en iyi neticeyi SDB numuneleri vermiștir. SD katksnn nitelik ve
aktivasyonunun UK yüksek olmas dolaysyla P dalga hzlar daha yüksek
çkmștr. Ayrca SD parçack boyutu, çimento parçack boyutundan çok daha
küçük olduğu için agrega çimento ara yüzeyinde puzolanik aktiviteden daha
önemli dolgu etkisi gerçekleștirerek daha yoğun bir agrega-bağlayc arayüzeyi
olușturmuștur [21]. UKB numunelerinin P dalga hznn daha düșük çkmasnn
nedeni de buna benzer bir etkendendir. UK aktivasyonunun zayf olmas ve
ortalama parçack boyutunun bağlayc ve SD’dan daha kaba olmasndan dolay
erken yașlarda beklenen etkiyi sergilememiștir [21]. 90 günlük yaș ile birlikte
UK, hidratasyon reaksiyonu sonucu ortaya çkan serbest kireçle reaksiyona
girerek puzolanik aktivite ve filler etkisi göstermiștir [22]. Șekil 1’de UKB
serisinin bahsi geçen bu etkiden dolay 28-90 günler arasnda daha dik bir eğim
sergilediği görülür.
Betonun içerisinden geçen P dalgasnn hz ile beton dayanm arasnda
doğrudan bir ilișki yoktur. Ancak, P dalgann hz ile betonun yoğunluğu arasnda
belirli bir ilișki bulunmaktadr. Yoğunluğu az olan bir betonda, yani içerisinde
daha çok boșluk bulunan bir betonda, P dalgann betonun bir yüzeyinden
diğerine ulașabilme süresi daha uzundur. Bir bașka deyișle, betonun içerisindeki
boșluk miktar arttkça P dalgann hz daha küçük olmaktadr [14]. Yukardaki
bilgiler șğnda Șekil 1 incelendiğinde SDB serilerinin boșluk hacminin diğer
serilere göre daha az olduğu söylenebilir. Bu durum SD parçacklarnn, betonu
doldurma kapasitesinin yüksek olmas ile açklanabilir. Böylece SDB serisinin
daha iyi mekanik özellikler sergileyeceği görülür. KB serisi bağlayc içeriği
bakmndan 28 günlük küre kadar UKB serisinden daha zengin olduğu için, UKB
serisinden daha iyi sonuç vermiștir. 90 günlük kür süresi sonrasnda ise UKB
serisi sonuçlar KB serisine yaklașmștr.

Șekil 1. Hafif agregal beton serilerinin kür süresine göre P dalga hz, basnç ve yarmada çekme dayanm grafikleri
Kür Süresi (Gün)
önemli derecede düșüktür. Bilindiği üzere C snf (yüksek oranda kireçli CaO>
%10) uçucu küller puzolanik özelliğin yan sra kendi bașlarna bağlayclk
Pomza ve mineral katklarla hazrlanan beton numunelerin 3, 28 ve 90 günlük özelliğine de sahiptirler [25]. Kullanlan UK, TS 639’da belirtilen S+A+F>%70 șartn
basnç dayanmlar test edilmiștir. Test edilen numunelerin basnç dayanm sağlamazken, ASTM C-618’de C snfna girmektedir [26,27]. Fakat çalșmada
sonuçlar arasnda 2 N/mm2’lik sapma meydana gelmiștir. Hazrlanan beton kullanlan Kangal Termik Santrali UK’nün puzolanik aktivitesinin oldukça zayf
serilerinin basnç dayanm değișimleri Șekil 1’de verilmiștir. Șekil 1 incelendiğinde olduğu da bilinmektedir [25]. Bu sebeplerle birlikte, çalșmada çimento ile %30
her yașta beton serilerinin basnç dayanmnda artș meydana geldiği gibi büyük bir oranda yer değiștirilmesiyle de UKB serisi kendilerinden beklenen
görülmektedir. Beton serileri 3 günlük yașta benzer basnç dayanm özellikleri performans (3 ve 28. günlerde) gösterememiștir.
sergilemelerine rağmen, özellikle 28 günlük su kürü sonrasnda en yüksek basnç
dayanm SDB numunelerinde ve bunu takiben KB numunelerinde gözlenirken; en Șekil 1’e göre beton serilerinin 90 günlük kür süresi sonrasnda en yüksek basnç
düșük basnç dayanm sonuçlar UKB numunelerinde gözlenmiștir. Puzolanik dayanmlarn SDB serisi vermiștir. KB ve UKB serileri ise birbirine yakn dayanm
aktivasyon bakmndan silis dumannn erken yașta da beton basnç dayanmnda sonuçlar vermiștir. 90 gün kür edilmiș KB ve UKB serilerinin basnç dayanm
etkili bir özellik sergilediği söylenebilir. Bu sonuç, çimento hidratasyonu boyunca artș oran 28 gün kür edilmiș serilere göre srasyla %12.4 ve %31.7’dir. Burada
UKB serisinin artș orannn yüksek olmasnn sebebi puzolanik aktivitesinin ileri
serbest kalsiyum hidroksitle silis dumannn reaksiyonuna bağlanabilir [23,24].
yașlarda kazanma özelliğindendir [22].
Silis duman ile üretilen betonlarn 28 günlük basnç dayanm artș oran, kontrol
betonuna göre yaklașk olarak %7.5’tir. Kullanlan UK yüksek oranda kireçli, Tüm beton serilerinin 28 günlük basnç dayanmlar 20 MPa’nn üzerinde olduğu
sülfokalsik bir UK olmasna rağmen kimyasal içerik bakmndan SiO miktar Șekil 1’de görülmektedir. Tașyc hafif beton için alt snrn 17 MPa olduğu dikkate
3.2. Basnç Dayanm Deneyi

2

183

alndğnda elde edilen sonuçlarn önemi anlașlabilir [13]. Bununla birlikte devaml
deprem riski altnda bulunan Türkiye’de ortalama olarak C20 beton kullanlmas
gerektiği de bilinmektedir. Bu bakmdan 28 günlük çalșma sonuçlar
incelendiğinde ise dayanm en düșük beton serileri TS EN 206-1’e göre LC20/22
snfna girerken, en yüksek dayanm özellikleri sergileyenler LC25/28
seviyesindedir. Ayn zamanda C20 seviyesindeki normal dayanml bir betonun
ağrlğ ortalama olarak 2300 kg/m3 olduğu düșünülürse bundan yaklașk olarak
%20 daha hafif ve daha iyi niteliklere sahip tașyc hafif beton üretilebileceği
sonuçlardan fark edilebilir [13]. Bu sonuçlar deprem ve onun ykc etkisi açsndan
önemli olduğu kadar ekonomi açsndan da önemlidir. SD ve UK katklarnn
kullanm ile beton nitelikleri geliștirilebileceği gibi daha ekonomik tașyc hafif
betonlar da tasarlanabilir.
3.3. Yarmada Çekme Dayanm Deneyi
Hazrlanan beton serilerinin yarmada çekme dayanm deney sonuçlar Șekil 1’
verilmiștir. Șekil 1’den beton serilerinin bu deneyde de her yașta dayanmnn
arttğ görülmektedir. Yarmada çekme dayanmnda test edilen numuneler
arasnda 0,15 N/mm2’lik bir sapma meydana gelmiștir. Numunelerde krlma
erken yașlarda yüzey çatlaklar șeklinde olușurken, 28 günlük su kürü sonrasnda
tam olarak ortadan yarlma șeklinde gözlenmiștir. Dolaysyla krlma erken
yașlarda agrega-bağlayc ara yüzeyinde olușurken, sonraki yașlarnda ise kaba

agregalarda oluștuğu sonucu ortaya çkmaktadr. 28 günlük yarmada çekme
dayanm deneyi sonucunda en iyi dayanm SDB serisi gösterirken en kötü
dayanm ise UKB serisi vermiștir. Ancak UKB serisi 90 günlük kür süresi
sonrasnda KB serisinden daha iyi yarmada çekme dayanm gelișimi
göstermiștir.
3.4. İstatistiksel Sonuçlarn İrdelenmesi
Bölüm 2’de belirtilen deney kontrol parametreleri için hesaplanan S/G oranlar
Çizelge 5’te verilmiștir. Ayrca bu değerler kullanlarak Șekil 2-4’te betonun P
dalga hz, basnç ve yarmada çekme dayanm özelliklerine ilișkin etki grafikleri
verilmiștir.
S/G oranlar temel alnarak olușturulan șekillerden ve varyans analizi
çizelgelerinden (Çizelge 6-8) betonun karakteristik özelliklerinin kullanlan farkl
katk tiplerinden ve kür süresinden etkilenmiș olduğu istatistiksel olarak ortaya
konularak deneysel çalșma bulgular doğrulanmștr. Kür süresi ve șeklinin
betonun karakteristik özellikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu
bilinmektedir. Bu çalșmada ise bu etkinin istatistiksel olarak önem derecesi %
olarak hesaplanmștr. ANOVA çizelgeleri incelendiğinde katk tipinin farkllk
göstermesi ile bu etkinin betonun karakteristik özellikleri üzerinde %3-6 arasnda
değișim gösterdiği görülür. Kür süresinin ise istatistiksel olarak sonuçlar %93,796 orannda etkilediği görülmektedir.

Çizelge 5. Faktör seviyelerinin S/N oranlar
P Dalga Hz
Seviye 2
Seviye 3
11,25
11,63
11,75
11,95

Seviye 1
11,35
10,53

Bet. Tipi
Kür Sür.

Seviye 1
27,04
21,83

Basnç Dayanm
Seviye 2
Seviye 3
26,05
27,46
28,66
30,06

Yarmada Çekme Dayanm
Seviye 1
Seviye 2
Seviye 3
4,5606
3,4929
5,4467
-0,6172
6,5159
7,6014

Beton Tipi

12,0

Yar. Çek.Day. S/G Ortalamalar (dB)

P Dalga Hz S/G Ortalamalar (dB)

Șekil 3. Basnç dayanm için deneysel parametrelerin S/G oran grafiği
Kür Süresi

11,7
11,4
11,1
10,8
10,5
KB

UKB

SDB

3

28

90

Basnç Day. S/G Ortalamalar (dB)

Șekil 2. P dalga hz için deneysel parametrelerin S/G oran grafiği
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Beton Tipi

31

Kür Süresi

27
25
23
KB

UKB

SDB

3

28

Kür Süresi

6,0
4,5
3,0
1,5
0,0
KB

UKB

SDB

3

28

90

Șekil 4. Yarmada çekme dayanm için deneysel parametrelerin S/G oran grafiği
Șekil 2-4 incelendiğinde P dalga hz, basnç ve yarmada çekme dayanm için
maksimum değerlerin karșmda SD katksnn kullanm ile ve 90 günlük kür
süresinin etkin olduğu görülmektedir. UK katks deneysel olarak 90 gün ile
birlikte betonda olumlu sonuçlar vermesine rağmen istatistiksel sonuçlara göre
genel anlamda minimum değerleri vermektedir. Yinede șekil 2’de verilen
karakteristik özelliğin haricinde diğer șekillerde istatistiksel-ortalama olarak
belirlenen limit çizgisinin üzerinde sonuçlar vermiștir. Bu sonuçlar, büyük bir
çevre kirliliğine yol açan uçucu külün de sürdürülebilir bir malzeme olarak beton
karșmlarnda kullanlabileceğini göstermektedir.

29

21

Beton Tipi
7,5

90

Çizelge 6. P dalga hz için varyans analizi (ANOVA) çizelgesi
Kontrol Faktörü
Beton Tipi
Kür Süresi
Hata
Toplam

Serbestlik
Derecesi
2
2
4
8

Kareler Toplam

Varyans

F

Etki (%)

0,2331
3,5610
0,0094
3,8035

0,1165
1,7805
0,0023
-

49,52
756,62
-

6
93,7
0,3
100

Çizelge 7. Basnç dayanm için varyans analizi (ANOVA) çizelgesi
Kontrol Faktörü
Beton Tipi
Kür Süresi
Hata
Toplam

Serbestlik
Derecesi
2
2
4
8

Kareler Toplam

Varyans

F

Etki (%)

3,12
116,536
0,863
120,519

1,5602
58,2678
0,2157
-

7,23
270,14
-

3
96
1
100

Çizelge 8. Yarmada çekme dayanm için varyans analizi (ANOVA) çizelgesi
Kontrol Faktörü
Beton Tipi
Kür Süresi
Hata
Toplam

Serbestlik
Derecesi
2
2
4
8

Kareler Toplam
5,742
119,604
0,171
125,516

4. Sonuçlar
Çalșmadan elde edilen deney sonuçlarna göre Elazğ yöresinden elde edilen
pomzann tașyc hafif beton üretiminde sürdürülebilir bir malzeme olarak
kullanlabileceği görülmüștür. Bu șekilde tașyc hafif beton üretimi ile binann
ölü yükü azaltlp, ayn ișlevi görecek daha küçük kesit alanna sahip beton
elemanlar tasarlanabilecektir. Böylece beton üretiminde kullanlacak olan demir
donat ve çimento miktarndaki tüketim oran da düșürülmüș olacaktr. Tașyc
hafif betonun karșmnda SD katksnn betonun performans karakteristiğini
artrdğ görülmüștür. Karșmda UK katks kullanm ise çok daha ekonomik ve
çevre dostu tașyc hafif beton üretilebileceği sonucu ortaya çkmștr.
İstatistiksel olarak maksimum sonuçlar, maksimum kür süresi ve SD katks
kullanm neticesinde elde edilmiștir. Pomza ve mineral katklarla LC25/28
snfnda beton dayanmlar elde edilmiștir. Bu snfta üretilecek olan tașyc hafif
betonlar deprem dayanm açsndan uygun snrlar içinde olmakla birlikte hafiflik
avantajyla da depremin ykc etkilerine karș faydal olacaktr.

Kaynaklar
[1]. Becchio, C., Corgnati, S.P., Kindinis, A., Pagliolico, S., “Improving Environmental
Sustainability of Concrete Products: Investigationon MWC Thermal and
Mechanical Properties”, Energy and Buildings, No 41, 1127-1134, 2009.
[2]. Haque, M.N., Al-Khaiat, H., Kayali, O., “Strength and Durability of Lightweight
Concrete”, Cement and Concrete Composites, No 26, 307-314, 2004.
[3]. Kok, S.C., Min-Hong, Z., “Water Permeability and Chloride Penetrability of
High-Strength Lightweight Aggregate Concrete”, Cement And Concrete
Research, No 32, 639-645, 2002.
[4]. Sari, D., Pasamehmetoglu, A.G., “The Effects of Gradation and Admixture on
the Pumice Lightweight Aggregate Concrete”, Cement And Concrete
Research, No 35(5), 936-942, 2005.
[5]. Mindess, S., Young, J. F., Concrete, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1981.
[6]. Giaccio, G., Rocco, C., Violini, D., Zappitelli J., Zerbino, R., “High-Strength
Concrete Incorporating Different Coarse Aggregates”, ACI Matter, No
89(3), 242-246, 1992.
[7]. Baalbaki, W., Benmokrance, B., Chaallal, O., Aitcin, P.C., “Influence of Coarse
Aggregates on Elastic Properties of High Performance Concrete”, ACI
Matter, No 88(5), 499-503, 1991.
[8]. Nilsen, A.U., Monteiro, J.M., Gjorv, O.E., “Estimation of the Elastic Modulus of
Lightweight Aggregate”, Cement And Concrete Research, No 25(2), 276280, 1995.
[9]. Yang, C.C., Huang, R, “A Two-Phase Model for Predicting the Compresive
Strength of Concrete”, Cement And Concrete Research, No 26(10), 15671577, 1996.
[10]. Lydon, F.D., Concrete Mix Design, Applied Science Publishers, 2nd ed.,
London, 1982.
[11]. Topcu, İ.B., “Semi-Lightweight Concretes Produced by Volcanic Slags”,
Cement And Concrete Research, No 27, 15-21, 1997.
[12]. Al-Khaiat, H., Haque, M.N., “Effect of Initial Curing on Early Strength and
Physical Properties of Lightweight Concrete”, Cement And Concrete
Research, No 28, 859-866, 1998.

Varyans

F

Etki (%)

2,8711
67,34
4,6
59,8019
1402,59
95,3
0,0426
0,1
100
[13]. Yasar, E., Atis, C. D., Kilic, A., Gulsen, H., “Strength Properties of Lightweight
Concrete Made with Basaltic Pumice and Fly Ash”, Materials Letters, No
57, 2267-2270, 2003.
[14]. Erdoğan, T .Y., Beton, ODTÜ Geliștirme Vakf Yaynclk ve İletișim A.Ș.
Yayn, Ankara, 2003.
[15]. ASTM C 597, “Standart Test Method For Pulse Velocity Through Concrete”,
Annual Book of ASTM Standards, 1994.
[16]. TS EN 12390-3, “Beton-sertleșmiș beton deneyleri-Bölüm 3: Deney
Numunelerinde Basnç Dayanmnn Tayini”, TSE, Ankara, 2003.
[17]. TS EN 12390-6, “Beton-sertleșmiș beton deneyleri-Bölüm 6: Deney
Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanmnn Tayini”, TSE, Ankara, 2002.
[18]. Tosun, N., Cogun, C., “An investigation on wire wear in WEDM”, Journal of
Materials Processing Technology, No 134, 273-278, 2003.
[19]. Tosun, N. and Ozler, L.,”Optimisation for Hot Turning Operations with
Multiple Performance Characteristics”, The International Journal of
Advanced Manufacturing Technology, No 23, 777-782, 2004.
[20]. Ross, P.J.,”Taquchi Tecniques for Quality Engineering”, McGraw-Hill, 2nd
Edition, New York, 1996.
[21]. Tasdemir, C., “Combined Effects of Mineral Admixtures and Curing
Conditions on the Sorptivity Coefficient of Concrete”, Cement And
Concrete Research, No 33, 1637–1642, 2003.
[22]. Fly Ash Facts for Highway Engineers Chapter 3 - Fly Ash in Portland
Cement
Concrete
(http://www.fhwa.dot.gov/pavement/recycling/fach03.cfm)
[23]. Almussalam, A.A., Beshr, H., Maslehuddin, M., Al-Moudi, O.S.B., “Effect of
Silica Fume on the Mechanical Properties of Low Quality Coarse
Aggregate Concrete”, Cement and Concrete Composites, No 26, 891900, 2004.
[24]. Khatri, R.P., Sirivivathnanon V., “Effect of Different Supplementary
Cementitious Materials on Mechanical Properties of High Performance
Concrete”, Cement Concrete Research, No 25(1), 209-220, 1995.
[25]. Tokyay, M., Erdoğdu, K., Uçucu Küllerin Karakterizasyonu, Türkiye Çimento
Müstahsilleri Birliği, 1998.
[26]. TS 639, “Uçucu Küller”, TSE, Ankara, 1975.
[27]. ASTM C 618, “Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined
Natural Pozzolan for Use as a Mineral Admixture in Portland Cement
Concrete”, Annual Book of ASTM Standards, 1994.

185

INTERNATIONAL SUSTAINABLE BUILDINGS SYMPOSIUM
26-28 May 2010 Ankara-TURKEY

SELECTION OF SUSTAINABLE BUILDING MATERIALS
Claudiu ACIU a, Nicoleta COBIRZAN b, Ligia MOGA c
Technical University of Cluj-Napoca, Faculty of Civil Engineering, Civil Engineering Department,
Cluj-Napoca, Romania, claudiu.aciu@cif.utcluj.ro
b
Technical University of Cluj-Napoca, Faculty of Civil Engineering, Civil Engineering Department,
Cluj-Napoca, Romania, nicoleta.cobarzan@cif.utcluj.ro
c
Technical University of Cluj-Napoca, Faculty of Civil Engineering, Civil Engineering Department,
Cluj-Napoca, Romania, ligia.moga@cif.utcluj.ro
a

Abstract

-

The selection of building materials in the context of sustainable development
is a difficult task for the planner since, apart the constructive – technological
planning criteria, he must take into account several ecological criteria, such
as: air pollution, water pollution and soil pollution, caused by emissions,
waste and other pollutants, the topographic changes, resources depletion etc.
In this context, the paper is approaching the basic principles leading to the
selection of sustainable materials used in construction works, in the present
context of the energy crisis and environmental pollution. Not only does the
paper emphasize the need for action, but it also highlights the different
opportunities of acting in order to solve the problems encountered in the
various stages of the life cycle of a building or of some of its component
parts. Moreover, it is brought forth the idea that, whilst making decisions
regarding construction works and the diverse means of performing them, a
multi-criteria analysis is needed, achievable by means of some new
automated tools studying the buildings and building materials.

-

2. Criteria for the choice of building materials for sustainable
development

Keywords: sustainable development, embodied energy, green building
materials

In this sense, a number of factors for the evaluation of building materials
should be considered, which are shown in Table 1.

1. Principles of sustainable development in construction
At the International Conference on Sustainable Development in Construction,
held in 1994 in Tampa, California, Ch. Kilbert defined the concept of
sustainable development in construction as being: “the creation and
responsible management of a healthy built environment, based on the
efficient use of resources and on ecological principles” [1].

use of renewable energy sources (solar, eolian, geothermal
energy);
optimization of natural ventilation;
encouragement of investments for the conservation of energy;
increased awareness of users, adoption of more rational building
operation conditions.

As part of sustainable development, an important role in the construction of
buildings is played by the choice of materials based on criteria that should
meet the requirements mentioned above. These must ensure throughout the
life cycle duration of the building the reduction of the harmful effects on the
surrounding environment.

Table 1. Factors used for the assessment of building materials for a
sustainable development
Process
Extraction
production

and

Sustainable development in the construction industry can be considered as a
way in which this sector acts for the present and future improvement in the
quality of life.
This requires the characterization of materials from an ecological point of
view, a complex operation under the conditions in which the environmental
impact of building materials is difficult to assess, mainly due to the numerous
different problems to be taken into consideration and to the fact that the
data available are frequently inadequate for an accurate evaluation.
Some principles that underlie sustainable design in construction include:
saving of existing material resources;
maintenance of a clean and healthy environment both in terms
of topographic changes and the degree of air, water and soil
pollution;
reduction of the embodied energy in buildings;
measures regarding the diminution of heat losses;
an optimal ratio between the surface of the envelope and the
built volume;
the thermal insulation of the closing elements of a building
(exterior walls, floors, roofs);
ensuring of adequate thermal inertia;
creation of insulating spaces between environments with
different temperatures (buffer spaces in attics, basements,
staircases, etc.);
more efficient installations and equipments;
hierarchization of spaces requiring different temperatures and
their orientation in relation to the cardinal points;

Construction

Maintenance
buildings

of

Disposal of demolished
materials and recycling

Factors
Power used in the process of extraction and
production
Transportation from the source to the plant
Depletion of resources
Destruction of the environment generated by
extraction of materials
The amount of waste produced in extraction and
production
The amount of pollutants engendered during
these processes
The percentage of recycled materials in the
newly-made product
Power involved in construction
The distance from which the material must be
transported
The amount of wastes generated which can be
recycled
Type of pollutants generated in the process of
construction
Durability of the material and its effects on life
expectancy
Pollutants generated during demolition
Pollution as a result of the disposal of demolition
waste
Volume of ultimate waste
The distance at which the material must be
transported
Percentage of recyclable or reusable material
Degree of difficulty in disassembly

The table shows that a particularly important factor in the various stages of
the life cycle of materials is the energy consumed in technological processes
and transport.
The exhaustion of natural resources, the impact of topographic changes on
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the environment due to extraction processes and waste resulting from the
various life stages of the products, the pollutants emitted during some
processes are factors that should be considered in the choice of the optimal
building material for a construction with a well established use.
Life Cycle Analysis (LCA) examines the global environmental impact of a
material or product in each stage of its existence – from the obtaining of the
raw material, manufacture, transport, operation, to demolition, evacuation or
recycling [2].

sustain the development of human activities. Wood requirements for fuel
increase at a rate of 1.2%/year.
Wood is not the only source whose use may affect natural environment. The
obtaining of other raw and other materials may also contribute through the
procedures of use to topographic changes affecting the environment.
Surface mining may cause topographic changes, by earth fall as well as by
soil pollution with sterile materials (Fig. 1).

Given the above, the following criteria for the evaluation of materials in
terms of their ecological environmental impact are defined:
criterion of resources;
criterion of topographic change;
criterion of waste and recycling;
criterion of pollution;
energy criterion;
biological criterion (of interior environment).
2.1. The criterion of resources
This criterion establishes the opportunity of the use of material resources
considering their quantity, the possibility of their renewal and their location in
relation to the site of their processing or use.
The extremely high consumption by modern society of materials such as
wood, metals, plastics, glass, concrete, leads to the exhaustion of the
resources of the ecosystem, resulting at the same time in large amounts of
waste and pollution. The industrialized areas of the world, which concentrate
about 20% of the earth population, consume approximately 86% of the
amount of aluminium consumed worldwide, 81% paper, 80% metals and 76%
wood [1].
This shows that an essential component of sustainable development is the
efficient use of material resources in order to prevent their exhaustion, as
well as the reuse and recycling of waste. This involves:
the designing of goods and services so as to minimize the use of
raw materials derived from non-renewable sources;
elaboration of policies for the recovery and the efficient use of
material products;
prevention of the production of waste and pollution;
stimulation of an economy based on secondary (recycled)
materials.
The reduction in the consumption of raw materials is the first and most
important step in efficient use practices, with direct effects on the
prevention of the production of waste.
Reuse is the next step, which means the maintenance of the initial structure
of the material, without the need for additional energy or time for use.

Figure 1. The “Mir” diamond mine in Siberia [4]
The “Mir” mine situated in eastern Siberia is the largest surface mine in the
world, having a depth of 525 m and a diameter of 1200 m. An unusual
phenomenon can be seen in the right part of the figure, the whirlwind
formed above the mine, a dangerous phenomenon because of which flying
over the mine was forbidden following the fall of a number of helicopters [4].
On the other hand, economic development that requires topographic changes
in an area should not irreversibly affect natural ecological balance.
The construction industry should also take into account the effects of
topographic changes and buildings should be designed so as to affect as little
as possible natural landscape and biodiversity.
2.3. The criterion of waste and recycling
This criterion is particularly important in respect to both the environmental
impact and the embodied energy and should be taken into consideration
from the time of the elaboration of the feasibility study and design.
Due to the industrial, agricultural and demographic explosion as well as
urbanization, various types of waste have become the main source and
cause of environmental pollution. Today, the adequate management of waste
is extremely important. In this context, recovery – recycling, physico-chemical
treatment, composting or incineration are the methods used for the
processing of waste.
The sector of construction has a major environmental impact due to resulting
waste, the occupation of land, environmental pollution and biodiversity
change.

The excessive consumption of fossil fuels and the uncontrolled use of wood
are examples of the irrational use of resources that may cause
environmental stress with a global significance. The use of many other
natural resources, such as minerals, can be equally harmful. The extraction
and the processing of minerals result in important local effects.

It is estimated that approximately 13% of the amount of deposited waste and
excavations are derived from construction.

Aspects that should be considered when choosing resources include:
- the extent to which the material is renewable;
- whether the material is in limited amounts;
- the extent to which the material reserves have been consumed.

In order to avoid the occupation of deposit areas with waste materials from
demolition, these should be reused as much as possible.

2.2. The criterion of topographic change
The criterion of topographic change is closely related to the criterion of
resources and should be considered in both the extraction of material
resources and the construction of a building, due to its impact on the
conservation of natural systems.
One of the problems is the conservation of forests, which is of vital
importance for the maintenance of a clean and healthy environment and the
ensuring of an important source of raw materials.
The fact that the presence of forests contributes to climate regulation and
fixes atmospheric CO2 is well known, uncontrolled deforestation having
negative environmental effects.
Uncontrolled deforestation is also due to the fact that 2/5 of the earth’s
population uses wood for domestic energy needs [3].

Waste in construction and demolition results from the construction,
renovation and demolition of buildings, the repavement of roads, the repair of
bridges, the cleaning up following natural disasters, etc.

The management of waste is an activity of major importance for both the
relief and the ecologization of deposits, as well as for the recovery of
reusable materials.
This activity involves:
collection of waste by sorts, in separate containers;
the safe deposition of waste;
identification of dangerous waste, the recording of amounts and
the initiation of adequate protection measures;
separation of valuable waste (lead, copper, aluminium);
avoidance of the collection of mixed waste – its only possible use
being as filling material;
the safe transport of waste to collection centers.
The separation of waste materials allows their reuse for various purposes
(Table 2).

Developing countries (mainly in tropical areas) currently lose 0.8% of their
natural forest surface/year, in order to extend agricultural surfaces and to
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Aluminium, whose production requires a high amount of energy, has the
advantage that it is not destroyed by oxidation and it can be recycled. At
some point in the future, all the required amount of aluminium will be
ensured from recycling.

Table 2. Waste management opportunities [2]

Land filling

Composting

Energy production

Earth filling

Raw materials

Re-use

2.4. The criterion of pollution

Minerals
Unimpregnated wood
Metals
Earth and dredging spoil
Paper and cardboard
Burnable waste
Plaster and gypsum
Bricks
Crushed concrete
Usable building parts
Mixed waste

2.4.1. Global heating

The recycling of materials derived from construction leads to a substantial
recovery of their embodied energy and consequently, to an important
reduction in the costs of production of materials and of execution of buildings
(Table 3).
Table 3. Reducing the embodied energy by waste recycling [5]
Material
(1)
Aluminium
Plastics
Corrugated
cardboard
Glass

There is increasing evidence confirming the change in global climate as a
result of human activities in which the construction industry plays an
important role. The increasingly high levels of gas emissions in particular,
such as carbon dioxide (CO2), methane, chlorofluorocarbons (CFC),
hydrofluorocarbons (HFCF), nitrogen oxides (NOx) and sulfur dioxides (SOx)
induce major changes. These gases are responsible for a number of
demonstrated effects on the environment, including global heating, the
production of acid rain and the reduction in the ozone layer thickness. The
sector of construction also contributes to noise pollution, noise having most
harmful effects on health.

Energy required
to produce from
virgin material
[MJ/Kg]
(2)
264
103
28
16

A much discussed phenomenon over the past decades, global heating refers
to the heating of the lower atmospheric layer through the greenhouse effect.
Many predictions on its long term impact on natural environment and human
body have been made, which although different in magnitude, significance
and time range, are similar regarding the type of impact predicted. Common
themes include the melting of glaciers (Figure 3) [6], polar ice caps, the
increase in the planetary ocean level with the loss of low land areas, the
change of climate areas and desertification. Current data support these
general predictions – an increase in global temperature of approximately 1.03.5 degrees, an increase in the sea level of 15-95 cm until the end of the next
century, as well as an increase in the frequency of extreme meteorological
phenomena [3].

Energy saved by using
recycled materials
[%] from (2)
(3)
95
88
24
5

The energy savings obtained by the recycling of waste vary considerably,
from 95% in the case of embodied energy recovery for aluminium to 5% for
glass. Some reprocessings may require more energy, particularly if the
transport distance is longer.
By reuse, materials such as aluminium, steel reinforcements and glass
products may reach an embodied energy recovery level of 90% up to nearly
100% (Figure 2), [2].

Figure 3. Effect of global heating on the Pfaffenferner glacier [6]
In an attempt to fight these undesired effects on the environment, a number
of international agreements were concluded, which set forth regulations for
a 5.2% reduction of greenhouse gas emissions in developed countries until
2012. Great Britain agreed to a 12.5% reduction in the context of a general 8%
reduction for EU [3].
These objectives are much inferior to what a number of researchers and
NGOs consider to be necessary in order to allow developing countries to
industrialize their economies, without increasing greenhouse gas emission
concentrations, avoiding in this way serious environmental consequences. In
this context, in developed countries, a 50% or higher reduction of greenhouse
gas emissions is considered to be necessary.
Of particular importance for the attainment of these objectives is the
reduction of the use of fossil fuels (coal, oil, gas) through the burning of
which large amounts of CO2 and other harmful gases are released.

Figure 2. Embodied energy reduction by reusing and reprocessing materials
(%), [2]
Reuse is the procedure by which the product is recycled without its
constructive-technological alteration being required, the embodied energy
being almost completely recovered. Thus, in the case of aluminium, recovery
may reach 100% and for steel profiles and glass products, the recovery level
is approximately 90%.
Reprocessing is the procedure by which a product is processed again,
resulting in the reduction of the embodied energy, which differs from one
material to another. Thus, for metal materials, a high embodied energy
recovery percentage can be obtained (70-95%), while for other materials such
as glass, this percentage is much lower (5%).
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The management of the built environment plays an essential role in the
obtaining of these reductions because most fossil fuels are related to the
consumption of energy for heating, lighting, maintenance in buildings and
transportation. It is estimated that in developed countries buildings and
transportation account for approximately 60-70% of total energy
consumption [3], which results in energy efficiency being a vital requirement
for the reduction of CO2 emissions in the built environment. This priority
should be considered in the design, construction and operation of buildings, in
the manufacture processes used for the production of building components
and materials and in the processes of construction of buildings.
2.4.2. Acidification
Acidification is the process by which the earth surface is deprived of basic
substances and undergoes a continuous increase in acidity; this process leads
to soil and water degradation, as well as to the deterioration of ecosystems.
The main acidification sources are sulfur dioxide, nitrogen oxide and
ammonia emissions derived from the deposition of ores, the burning of solid
fuels, chemical reactions and transportation.

These chemical compounds combine with atmospheric water vapors and
form acid aerosols, precipitated as acid rain that can affect woods,
watercourses and the soil, resulting in the death of animals and plants that
can no longer tolerate the increased acidity. Acid rain also has a negative
impact on the built environment through its stone erosion effect and ferrous
metal corrosion.
Flue gas stacks, even if tall, do not remove pollutants, but only drive them to
the higher atmospheric layers, reducing the concentration of polluting agents
in the area concerned. Pollutants are transported to long distances from the
site of the emission and may cause adverse effects in other areas.
The most effective strategies for the control of atmospheric pollution involve
methods by which pollutants are reduced, collected, captured or retained
before entering the atmosphere.
From an ecological point of view, the preferred strategy is to reduce polluting
emissions through an increase in energy efficiency by conservation
measures, as well as by the burning of as low as possible conventional fuel
amounts.
2.5. The energy criterion
The energy criterion incorporates the energy requirements throughout the
life cycle of a building. This refers to the energy consumed for all the
activities and utilities needed for the construction of a building, starting with
mining and the production of materials, transport, as well as the operational
energy required during the operation of the building.
This criterion can be considered to characterize indirectly, with a sufficiently
good approximation, the previously mentioned criteria.
In construction, energy is consumed under various forms:
energy used in the building materials industry, transport and on
the building site (embodied energy);
energy used during the operation of buildings (operational
energy).
A way of quantifying the energy criterion is the evaluation of the embodied
energy.
The concept of embodied energy appeared and was developed in the late
1960s and the early 1970s, when researchers became concerned about the
exhaustion of fossil fuel resources following the oil crisis.

evaluation of the life cycle, which depends on the “limits” accepted in the
evaluation process.
Gross energy requirement is a measure of the true embodied energy of a
material, which would ideally include the following factors:
the total energy introduced in the production of materials
(including the lighting of offices, production halls, the energy used
for the maintenance of machines and equipment, etc.);
the energy used for the transport of materials and workers to
the building site;
the energy used for the execution of the building and utilities
such as: exterior pavements, access road, etc.;
the embodied energy of the urban infrastructure.
In reality, the determination of gross energy requirement is not practical due
to the measurement difficulties.
Processing energy requirement is a measure of energy directly related to
the production of the material, being easier to determine. Consequently,
most methods for the evaluation of the embodied energy are based on this
measure which, in addition to the material production energy, takes into
consideration the energy used for the transport of the raw material to the
factory, without considering the energy used for the transport of the end
product to the building site [2].
In general, the processing energy requirement represents approximately 5080% of the gross energy requirement. Even with this “narrower” definition,
the obtaining of only one viable result for a material is difficult, because it
depends on:
the efficacy of the individual production process;
the fuels used for the production of the material;
the distances to which the materials are transported;
the amount of recycled products used.
Each of these factors differs depending on the product, the production
process, the environment of use, and also depending on the method of
evaluation of the embodied energy.
Figure 5 shows the embodied energy Ev (MJ/m3) in some building materials.

The evaluation of the embodied energy [2] in the case of building materials
consists of the measurement of the energy embodied in their components
from the time of the extraction of the raw material to the obtaining of the
end product.
The embodied energy does not depend on the mode of operation and
consists of the energy embodied in materials and in the process of execution.
The mean initial total embodied energy of an office building is 4.82 GJ/m2,
distributed according to Figure 4.

Figure 5. Embodied energy (Ev) in different building materials [2]

Figure 4. Distribution of the embodied energy in the different components of
a building [7]
The embodied energy content varies significantly depending on the type of
building.
In many cases, a higher embodied energy level can be justified if this
contributes to the reduction of operational energy.
The embodied energy content is taken into consideration once, while
operational energy accumulates in time and can be influenced throughout the
existence of the building.
While operational energy used during the operation of the building can be
easily measured, the embodied energy of the building is difficult to evaluate.
Being frequently concealed, it can be fully quantified only by a complete

The value of the energy embodied in materials permanently changes as a
result of technological progress. This is why the production of each material
should use the highest performance technology, in order to decrease the
embodied energy value that generates negative environmental effects.
In conclusion, the most adequate definition of the embodied energy in the
case of building materials is the energy required for:
the extraction of the raw material;
the manufacture of building products or materials;
the transport of the material in all its phases. [8]
This definition allows the relatively easy evaluation of the embodied energy,
providing at the same time information on the product life cycle stages in
which action can be taken in order to reduce the embodied energy.
The choice of building materials and methods can significantly change the
amount of embodied energy in the structure of a building and at the same
time, it may reduce the operational energy consumption.
The concept of operational energy refers to the energy used during the
operation of buildings.
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Operational energy is easy to evaluate by the user, based on the costs of
the energy required for utilities (heating, hot water, cooling, ventilation,
lighting and energy).
There is an “energy cost” of materials, which refers to their industrial
manufacturing. When this cost is high, the term used is “high energy
consumer”, which is intended to increase public awareness.
The use of efficient thermal insulating materials (mineral felt, expanded
polystyrene) was erroneously drastically limited in the 1970s-1980s due to
their high energy consumption, without taking into consideration their
predominantly beneficial effect in the operation of buildings. For example,
large amounts of thermal insulation having a high embodied energy level can
significantly reduce the heating or cooling requirements in well designed and
well insulated passive solar houses.
Researches performed at the ”Australian Commonwealth Scientific and
Research Organization” (CSIRO) revealed the fact that a medium level
building embodies approximately 1000 GJ energy in the materials used for its
construction, which represents about 15 years of operational energy [2]. Thus,
for a house whose duration of operation is 100 years, the embodied energy
represents 15% of the operational energy used during this period.
The energy criterion is one of the most important ones, given that any
technological and transport process requires thermal, electrical or nuclear
energy consumption. The way of obtaining it, through its effects, directly
influences the quality of the environment. In order to reduce these effects,
over the past years a particular emphasis has been placed on both the
obtaining of energy from renewable and less polluting sources and the
efficient use of energy sources.
2.6. The biological criterion
The quality of the interior environment is a determining factor for health due
to the fact that people spend most of their lives inside the buildings.
Microbes and allergenic factors, the lack of oxygen, inadequate temperature
and humidity, mould, dust, inadequate lighting, ventilation and annoying air
currents, noise, the presence of building materials that contain harmful
substances and generate toxic emissions, the functioning of certain
equipments, etc. seriously affect the health of people. The quality of air in
the interior environment is undeniably influenced by pollution.
Pollution is mainly derived from three sources:
from the exterior environment;
from materials;
from the activity inside the buildings.
The factors determining exterior air pollution vary depending on the type of
environment (urban, industrial, rural, etc.). The quality of air is altered by a
number of harmful factors from various sources (road traffic, waste
incineration, industry, etc.). The pollutants present in the air are diverse:
chemical compounds (carbon monoxide, sulfur dioxide, lead, nitrogen oxide,
hydrocarbons, etc.), particles produced by erosion, combustion, spores,
bacteria, etc.
Building materials and furniture are also sources of interior air pollution,
thus:
cement, stone, soil may emit radioactive gases (radon);
building elements made of mineral fibers (asbestos) or glass may
be sources of particles in suspension;
formaldehyde from particle boards used for the manufacture of
furniture may cause headaches, throat irritation and asthma;
varnishes and paints may emit lead and other substances.
Until relatively recently, the major public health problem in the urban
environment was represented by atmospheric pollutants. These consist of a
mixture formed by particles in suspension, sulfur dioxide and sulfates derived
from the burning of fossil fuels in industry and transport. To these,
combustion products derived from the burning of fuels used for heating and
cooking are added, as well as the seasonal growth of pollen and spores in
the general environment.
The approach of the problem regarding the effects of materials on health
was initially focused on the study of the exposure of manpower involved in
the activity of production and processing of building materials. Based on the
resulting conclusions, measures were taken which led to the improvement of
working conditions.
An important role in the study of the built environment has been played by
medicine. Toxicological research contributes to the obtaining of information
on the effects of building materials, focusing on the study of passive
exposure to harmful materials during long time periods, in the normal living
and working environment.
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An extensive audit of health and environmental risks posed by building
materials requires the taking into consideration of the entire life cycle of
these materials, including:
1.
the health and environmental impact of processes involved in the
obtaining of raw materials (e.g. mining, extraction, manufacture,
synthesis) and in the depositing of waste derived from mining
and extraction or of secondary manufacturing and synthesis
products;
2. specific risks involved by the transport of raw materials;
3. health, safety and energy aspects related to the manufacture of
the building material, which will concern not only workers in
production, but also the general population and the environment;
4. the exposure of construction workers and local residents and the
release of emissions in the general environment, determined by
the way in which the product is put into service;
5. risks for the residents of buildings posed by the products in
service;
6. risks for professional and amateur plumbers, electricians,
decorators, as well as for residents, generated by maintenance
and repair works;
7. health and environmental risks generated by the deposition of
materials during replacement or demolition.
The damages caused by an inadequate interior environment are extremely
high, being currently estimated to equal the costs of energy consumption.
Thus, the quality of the interior environment should be the concern of the
sector of construction as well as of the entire community.

3. Principles for the choice of building materials for sustainable
development
The choice of building materials for sustainable development involves the
consideration of two important principles:
1. Starting from an analysis of the design theme regarding the use of the
building, its expected life duration, the loads to which the building will be
subjected and the hygrothermal comfort requirements to be met, the choice
of the building materials will have to take into consideration the following
synthetic criteria:
ecological – waste resulting during the construction and at the
end of the life cycle of the building, the greenhouse effect,
acidification, eutrophication, toxicity (due to the energy embodied
in the material) etc.;
hygrothermal comfort – the characteristics are: specific heat,
thermal conductivity, thermal diffusivity, the factor vapor
permeability resistance, etc.;
mechanical strengths – the characteristics are: compressive,
bending, tensile strength, etc.;
cost – price.
These criteria are detailed in Table 4.
Table 4. Criteria for the choice of sustainable building materials
Criteria

Characteristics
Embodied energy
Ecological
Percentage of waste reuse
Percentage of waste reprocessing
Percentage of use as earth filling
Percentage of ultimate waste
Fuel consumption during transport per t·km
Specific heat
Hygrothermal
Thermal conductivity
comfort
Thermal diffusivity
Factor of vapor permeability resistance
Mechanical
Compressive strength
strengths
Bending strength
Tensile strength
Cost
Price
2. Depending on the design theme, the criteria for the choice of building
materials may have different degrees of importance:
for a building whose life duration is longer and does not require
hygrothermal comfort, the criterion of resistance will have the
highest importance;
for a civilian building whose life duration is expected to be long
and which should also meet high hygrothermal comfort
requirements (hospitals), both the criterion of resistance of the
material and that of hygrothermal comfort are important, etc.
For the choice of the optimal material from the wide range of currently
existing building materials, the mentioned criteria as well as their degree of
importance should be considered.

4. Conclusions
In the context of sustainable development, designers in the sector of
construction should take into consideration two important principles when
choosing a building material for sustainable construction:
the analysis of the design theme and depending on its
requirements, the choice of the optimal material considering the
ecological, hygrothermal comfort, mechanical strengths and price
criteria;
the consideration of the importance of the criteria depending on
their importance for the attainment of the objective for which
the building is designed.
When making decisions regarding the execution of the construction as well
as the various means to perform it, a multiple criteria analysis is necessary,
which can be achieved using new automated instruments for the study of
the building and of the building materials.
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Özet
Gelișen teknolojinin getirisi olan enerji ihtiyacnn giderek artmas, yașamn
ihtiyac olan doğal kaynaklarn azalmas ve çevre kirliliği, yerel ve küresel
ölçekte çevre sorunlarna neden olmaktadr. Olumsuz etkileri azaltma çabas
sonucu ortaya çkan sürdürülebilir tasarm kriterleri, hem ekolojik dengeyi
koruyan hem de insan yașam için gerekli olan sağlk ve konfor koșullarn
hedeflemektedir. Bu bağlamda, saylan koșullarn yerine getirilebilmesi için,
sürdürülebilir bina yapmnda ekolojik malzemelerin kullanlmas büyük önem
tașmaktadr. Enerji tasarrufu açsndan öneminin tartșlmaz olduğu yaltm
malzemelerine ekoloji üst bașlğndan bakldğnda her yaltm malzemesinin
yeterli özellikleri tașmadğnn alt çizilebilmektedir. Teknolojinin gelișmesi ve
ekolojik, yeșil ilkelerin uygulamaya aktarlmasyla birlikte yaltm malzemeleri
farkl özellikler kazanmștr. Enerji etkin bina tasarm sürecinde öne çkan bu
malzemeler, sadece s, yangn ve ses yaltm değil, sürdürülebilir yap tasarm
bünyesinde insan sağlğna ve çevreye zarar vermeyen, s yaltm ișlevi yan
sra güneș șnmna karș geçirgen özellik tașyarak pasif tasarmn bir bileșeni
olarak mekâna s kazanc ve doğal aydnlatma sağlayan malzemeler olarak
gelișimini sürdürmektedir. Düșük olușum enerjsine (embodied energy) sahip,
çevreye duyarl organik yaltm malzemelerinin yannda, sl direnci yüksek
inovatif malzemeler ve selüloz gibi geri dönüștürülmüș malzemelerden
olușturulmuș yaltm malzemeleri de bu değișim sürecinin göze çarpan
örnekleri arasndadr. Bu çalșma ile sürdürülebilirlik bağlamnda bina
tasarmna etki eden kriterler doğrultusunda gelișen yaltm malzemelerinin
karșlaștrmal olarak irdelenmesi ve gelișen teknolojiyle birlikte evrimini
sürdüren bu malzemelerin geldikleri sürecin örnekler üzerinden tartșlmas
hedeflenmektedir. Sonuçta karșlaștrmal analizler sonucunda elde edilecek
olan verilere bağl olarak, günümüzde kullanlan yaltm malzemelerinin
belirtilen kriterler kapsamnda irdelenip, eksiklerinin belirlenerek gelecekte bu
malzemelerde gelinmesi gereken noktaya șk tutmas beklenmektedir.
Anahtar kelimeler: Yaltm, Yaltm Malzemelerinde Değișim, Sürdürülebilirlik
Abstract
That the energy need as being the yield of developing technology is gradually
increasing, the natural sources which are the need for life are decreasing and
environmental pollution cause to environmental issues on local and global
scales. Sustainable design criteria which emerge as a consequence of the
attempt in minimizing negative effects aim at health and comfort conditions
which are both required for human life and protecting ecological balance. In
this sense, in order that the above mentioned conditions are fulfilled, using
ecological materials in sustainable building construction is of capital
importance. Considered from ecology title to insulation materials of which
their importance is indisputable in terms of energy consumption, it may be
emphasized that every kind of insulation material does not have adequate
characteristics. Technology development and application of the ecological and
green principles, insulation materials have gained different features. These
materials becoming prominent in the process of design of energy active
building are maintaining their development as materials which are not only
providing heat, fire and sound insulation, but also not doing harm in terms of
human health and nature, within the scope of sustainable structural design;
function as well as thermal insulation against solar radiation permeable
features as a component of the design space as a passive heat gain and
provide natural lighting as the development of materials continues. Insulation
materials with low embodied energy and environment-sensitive organic
materials, in addition to these, innovative materials with high heat resistance
and recycled insulation materials such as cellulose also exist among the
outstanding examples of this period of change. With this study, it is aimed
that the insulation materials developing in parallel with criteria which have an
effect on building design in the sense of sustainability are examined
comparatively and that the process to which these materials maintaining their
evolution together with developing technology have come is discussed over
examples. In the light of data which will be gathered in consequence of
comparative analysis, it is expected that the result including the process to
which insulation materials have reached will shed light on the point required
to be reached for these materials in times to come after having examined the
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insulation materials that are being used in nowadays within the scope of
specified criteria and after having determined their deficiencies.
Keywords: Insulation, Change in Insulation Materials, Sustainability
1. Giriș
Küresel snma, snrl kaynak tüketimi, enerji ihtiyacnn artmas ve gelișen
teknolojiyle beraber çevresel, ekonomik ve kültürel anlamda sürdürülebilirlik
kavramlar farkl platformlarda giderek önem kazanmaktadr. Özellikle yap
sektörünün dünya genelinde tüketilen enerjinin %40’ndan sorumlu olmas,
sürdürülebilir mimarlk ölçütlerinin yap tasarmndan, binada kullanlan
malzeme seçimine kadar geniș bir yelpazede uygulanmas gerekliliğiyle
sonuçlanmștr. BREEAM, LEEDS gibi sertifika sistemleri geliștirilerek yaplarn
sürdürülebilirlik ölçütlerine uygun olmas hedeflenmektedir. Bina enerji
korunumu için tasarmdan sonra alnacak önlemlerin bașnda yaltm
uygulamalar gelmektedir. Enerji tüketiminin azaltlmas, çevrenin korunmas,
sl konforun sağlanmas amacyla yaplan yaltm malzemeleri son yllarda
önemli alternatif türleri sunan bir sektör haline gelmiștir. Dünyada ve
Türkiye’de en çok pazar payna sahip petrokimyasal ve inorganik mineral
kaynakl yaltm malzemelerine (XPS, EPS, cam yünü, vb.) alternatif olarak sl
direnci yüksek, hafif ve sağlam akll malzemelerin (VIP, vb.) yan sra çevreye
daha az zarar veren bitkisel ve hayvansal kaynakl yaltm malzemeleri (saman
balyalar, mantar, koyunyünü, vb) üretilmeye bașlanmștr. Ayrca geri
dönüștürülmüș maddelerden elde edilen yaltm malzemeleri (selüloz, tekstil
atklarndan elde edilmiș yaltm malzemeleri, vb) enerjinin korunumu ve
atklarn değerlendirilmesi yönünden önemlidir. Bu çalșmada geleneksel ve
alternatif
yaltm
malzemelerinin
sürdürülebilirlik
ölçütleriyle
değerlendirilmesine yer verilmiștir
2. Yaltm Malzemeleri
Is yaltm malzemeleri; s kayp ve kazançlarnn azaltlmasnda kullanlan
yüksek sl dirence sahip özel malzemelerdir. Avrupa standartlarnda s
iletkenlik katsaylar 0,06-0,10 W/m.K’nin altnda olan malzemeler, s yaltm
malzemeleri olarak tanmlanmaktadr. Enerji tüketiminin azaltlmas, çevrenin
korunmas, sl konforun sağlanmas, sağlkl yașam, ilk yatrm ve ișletme
maliyetlerinin azaltlmas amacyla yaplan yaltm uygulamalar uygulanacağ
bölgeye, yap tipine ve malzeme çeșidine göre farkllk göstermektedir. Bu
çeșitlilik nedeniyle yaltm malzemelerinin çevresel etkilerinin azaltlmas
amacyla malzeme seçimine dikkat edilmelidir. Uzun ömürlü, yeterli
dayankllğa, çevreyi kirletme ve kaynak tüketimi açsndan minimum zarar
riskine sahip, sl performans açsndan gerekli değeri sağlayan malzemelerin
seçilmesi önemlidir [1].
Günümüze kadar yaltm malzemelerinin snflandrmasnda yaygn olarak
kullanlan performans kriterleri olan fiziksel özelliklere (yoğunluğu,
mukavemeti, sl direnci, ses yaltm özelliği, yangna ve neme dayankllğ, vb)
ek olarak, yaltm malzemelerinin çevresel etkisi de snflandrlmasnda önemli
rol oynamaktadr. Olușum enerjisi, malzeme üretimindeki gaz emisyonu
miktar, biyolojik darbelere karș katk maddelerinin kullanm, yașam döngüsü
analizine dayal yeniden kullanlabilirlik, geri dönüșüm ve malzemenin insan
sağlğ üzerindeki etkileri olarak sralanabilir [1]. Geleneksel malzemelerin ve
alternatif yaltm malzemelerinin sürdürülebilir ölçütler kapsamnda
değerlendirilmesi, çevresel etkilerinin belirlenmesi yönünden büyük önem
tașmaktadr. Bu kriterler kapsamnda değerlendirme her malzemenin çevresel
etkisinin belirlenmesini, hem de yeșil bina tasarmnda doğru malzeme
seçimini sağlamaktadr.
2.1. Yaltm Malzemelerinin Snflandrlmas
Yaltm malzemelerinin sürdürülebilirlik ölçütleriyle değerlendirebilmek
amacyla çalșmada, günümüzde yaygn olarak kullanlan inorganik ve organik
yaltm malzemelerinin ‘Geleneksel’, alternatif olarak gelișen organik kaynakl
malzemeleri ‘Organik’, teknolojik ve yeni yaltm malzemelerini ‘İnovatif’ ve geri
dönüșüm içeriği olan yaltm malzemeleri ise ‘’Geri Dönüșümlü Yaltm
Malzemeleri’’ bașlğ altnda değerlendirilmiștir. Bu bașlklar altnda
değerlendirilerek yaltm malzemelerinin sürdürülebilirlik açsndan
değerlendirilmeleri yaplabilecektir (Bkz. Șekil 1).
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Șekil 1: Yaltm Malzemelerinin Snflandrlmas [4, 5, 9]
2.1.1. Geleneksel Yaltm Malzemeleri
Geleneksel yaltm malzemeleri kullanm yaygnlğ, ekonomik olușu ve
uygulama kolaylğ nedeniyle günümüzde en çok tercih edilen yaltm
malzemeleri olmasna karșn olumsuz çevresel etkilere sahip malzemelerdir.
Genel olarak üretimlerinde snrl olan doğal kaynaklar tüketmekte, cevre
kirliliğine neden olmaktadr. Cam yünü, taș yünü gibi inorganik malzemeler ve
sentetik-organik köpükler (genleștirilmiș polistren-eps, ekstrude polistren-xps,
poliüretan) en çok üretilen malzemelerdir (Bkz. Çizelge 1). Taș ve cam yünü
malzemelerinin olușum enerjilerinin düșük ve kullanm ömrünün uzun olmasna
rağmen üretimde kullanlan su miktarnn yüksek olmas, geri dönüșüm
içeriğinin olmamas olumsuz özellikleridir.

Ayrca lifli malzemelerin kanser riski tașdğ düșünülmektedir. Fakat halen
insan sağlğ için kanser riski tașdğna dair herhangi bir listeleme
yaplmamștr [3]. Son yllarda birçok üretici ürünlerinin geliștirmeye çalșsa da
lifler hala cildi ve solunum organlarn ciddi tahriș edici özelliklere sahiptir ve
kronik bronșite neden olabilir. Örneğin cam yünü ürünlerinden yaylan
formaldehit kanserojen bir gazdr. Bu ve benzeri zararl gazlar kulak, burun ve
boğaz tahrișine neden olmaktadr [4]. Poliüretan, xps ve eps gibi petrokimyasal
kaynakl malzemelerin sl iletkenlik direnci taș ve cam yününe göre daha
düșüktür ve farkl malzemelerde kullanlmak üzere geri dönüștürülebilir ve
yeniden kullanlabilinir. Buna karșlk xps ve eps üretiminde baz üreticilerin
üretiminde HCFC açğa çkarmas ve yüksek olușum enerjisine sahip olmas
önemli olumsuz özellikleridir. Buna ek olarak bu kategorideki malzemeler VOC
(uçucu organik bileșikler) içerirler ve doğada ayrșamazlar [5].

Çizelge 1. Geleneksel Yaltm Malzemeleri [1, 2, 4, 5]

2.1.2. Organik ve Geri Dönüștürülmüș Yaltm Malzemeleri
Geleneksel yaltm malzemelere alternatif olarak gelișen organik malzemeler
sürdürülebilir ölçütlerle birçok olumlu özelliklere sahiptirler. Bütün organik
yaltm malzemeler yenilebilir bitkisel ve hayvansal kaynaklardan üretilir,
düșük olușum enerjisine sahiptirler, sadece doğal katk malzemeleri kullanrlar
(yani üretim srasnda toksit içermezler), kullanmnda sağlk problemlerine
neden olmazlar ve tamamen doğada ayrșabilirler (yani hiçbir toksit veya
sentetik kimyasallar içermezler). Organik yaltm malzemelerinin kullanm
geleneksel yaltm malzemelerin kullanmnda ve üretilmesinden kaynaklanan
çevresel problemleri azaltr [6].

Son yllarda soya, mantar, koyunyünü, kenevir ve saman balyalarndan elde
edilen yaltm malzemeleri organik yaltm malzemeleri için önemli alternatifler
sunmaktadr. Organik yaltm malzemelerinden olan kenevir gelișim
așamasndadr. Hayli çevre dostu olan malzeme, böcek zehirine gerek
kalmadan yetișir ve ürün toksin içermez. Testlerde kireçle karștrlarak bir
yap malzemesi olarak kullanlmștr. Test evlerde ise ayn özelliklerdeki
yaltm yaplmș tuğla evlerle ayn sl etkinliği olduğu kantlanmștr [3]. Saman
balya konstrüksiyonlar saman(yaygn olarak buğday, pirinç, çavdar ve yulaf
saman) balyalarnn tașyc eleman olarak ve yap yaltm olarak kullanldğ
sistemlerdir [9]. Saman balyalar kolay bulunan, ucuz ve kullanm kolay olan
yenilenebilir tarmsal atk ürünüdür [7].
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Koyun yünü, kullanm popülaritesi gittikçe artan, insan ve çevre sağlğ için
tehlikeli olmayan, yenilenebilir, sürdürülebilir ve geri dönüștürülebilir bir
malzemedir. Diğer geleneksel yaltm malzemeleri gibi solunum sistemine ve
cilde zarar vermez. 30 mikrometreden kaln olan lifleri sağlk riski olușturmak
için çok büyüktür (kanserojen lifler 1-4 mikrometre kalnlğndadr.). Ayrca
koyunyünü yaltmlar diğer malzemelerin yapm süreçlerinde veya kullanm
döneminde yaylan formaldehit, nitrojen oksit ve sülfür oksit gibi gazlar daimi
olarak çkarmaz. Yün yaltm hiçbir kimyasal madde içermediğinden ve
yapștrcya ihtiyaç olmadğ için yanma srasnda zehirli gaz salnm olmaz.
Doğada ayrșabildiğinden, kullanlmș yaltm geri dönüștürülmeyecek ise
çevreye zarar vermeden gübre olabilir [8].
Geri dönüștürülmüș bir yaltm malzemesi olan selüloz çevresel etkileri
yönünden iyi bir malzemedir. Her ne kadar baskda kullanlan mürekkeplerden
VOC emisyonu ve montaj srasnda tozlanmas sonucunda potansiyel risk
tașmasna rağmen uygun șekilde montaj edildiğinde iç mekân hava
kalitesinde önemli sorunlar yașanmaz. Selüloz elyaf yaltm ișlenmiș atk
kâğttan yaplmș ve yangn böceklerden korunmak için boraks (sodyum
tetraborate) ilave edilmiștir. Selüloz üretiminde çevre kirliliğine neden olmaz
ve nispeten düșük olușum enerjisine sahiptir. Sürdürülebilirlik açsndan pek
çok olumlu özelliğe sahip olmakla birlikte, üretim așamasndan yüksek
düzeyde enerji gerektirmektedir [5].

2.1.3. İnovatif Yaltm Malzemeleri
Teknolojinin olanaklarn kullanarak geleneksel yaltm malzemelerin çevresel
etkilerine karș alternatif olarak geliștirilen inovatif yaltm malzemeleri sl
iletkenliği oldukça düșüktür. Laboratuar așamasnda olmas, kullanm
yaygnlğnn olmamas, maliyetinin yüksek olmas olumsuz özelikleridir. Ancak
inovatif malzemelerin yakn gelecekte yaltm sektörüne gireceği
öngörülmektedir (Bkz. Çizelge 2).
Bina kabuğunda genellikle dșardan uygulanan opak yaltm malzemeleri
güneșten s kazanc elde edilme potansiyelini ortadan kaldrmaktadr. Enerji
korunumu, düșük enerjili bina kabuğu uygulamalarnda gündeme gelen șeffaf
yaltm uygulamas (transparent insulation materials-TIM) ile s kayplar en
aza indirgenmekte, ayrca güneș șnlarnn sl kütlede depolanmas ile
güneșten pasif kazanç sağlanmas, duvarn sl kütle olarak çalșmas veya
melez sistemler araclğ ile scak su elde edilmesini olanakl klnmaktadr.
Yüksek sl direnç ve güneș șnm geçirgenliği șeffaf yaltmn en önemli
özellikleridir; ancak bu iki özellik birbiriyle ters orantldr [9].

Çizelge 2. İnovatif, Organik ve Geri Dönüșümlü Yaltm Malzemeleri [1, 2, 4, 9, 10]

Bu tanmlamalar șğnda șeffaf yaltma en basit örnek olarak cam malzemesi
verilebilir; cam düșük sl direncine rağmen hem șnm geçirgenliğini sağlar,
hem de kazanlan güneș enerjisinin kaybedilmesi engeller. Camn yangn ve
çevresel etkenlere dayanm olumlu olmakla birlikte yoğunluğu ve s iletkenlik
değerinin yüksek olmas olumsuz yönleridir. Günümüzde bu olumsuz özelliğini
ortadan kaldran, havas boșaltlmș cam (evacuated glazing) uygulamalar
geliștirilmekte olup, laboratuar deney sürecindedir. Cama alternatif olarak
șeffaf yaltm üretiminde termoplastikler ve slika-aeorojeller kullanmaktadr [9]
(Șekil 2).
Șeffaf s yaltm malzemeleri ile olușturulan duvar bileșenlerinde enerji
performans yaltm malzemelerinin strüktürel yapsna ve düzenlenme yönüne
bağldr. Șeffaf yaltm malzemeleri; ksa dalga boylu kzlötesi șnm
geçirmekte, uzun dalga boylu kzlötesi șnma karș ise opak davranmaktadr.
Yaltm içinden geçen ksa dalga boylu șnm, yutucu yüzey tarafndan
soğurularak duvar kütlesinde sya dönüșmekte ve s enerjisi tașnm-șnm
yoluyla mekâna aktarlmaktadr [9].
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Șeffaf s yaltm malzemeleri geometrik düzenlerine göre 4 türde
snflandrlmștr. Bunlar; Yutucu Yüzeye Paralel Yaplar, Yutucu Yüzeye Dik
Yaplar, Boșluklu (Cavity) Yaplar ve Yar Homojen yaplardr [9,11]. Yutucu
yüzeye paralel yaplar tek veya çok tabakal, katmanlar yutucu yüzeye paralel
yerleșmiș olan bileșenlerdir. Sistemin etkinliği yansma ve soğurma oranlarna
bağldr; tabaka saysnn artmas s yaltmn olumlu ancak șnm
geçirgenliğini olumsuz etkiler. Çok tabakal bileșenlerde dolgu malzemesi
olarak argon, kripton, xenon kullanlmas ile sl direç artrlabilir.[9] Kapiler
tüpler veya petek dokulu strüktürler gibi Yutucu-dik Yaplar yutucu yüzeye dik
olarak düzenlenir ve güneș șnlarnn geri yansmadan duvar yüzeyine
ulașmas sağlanr. Güneșin geliș açsna bağl olarak yaz aylarnda düșey
yüzeyle dar aç yaparak gelen șnlar borucuklarn içine girememekte, kș
aylarnda ise yataya yakn, eğik açda gelmeleri sonucu borucuklarn
çeperlerinde yansyarak yutucu yüzeye ulașmaktadr. Böylece masif duvarda
depolanan s enerjisi kondüksüyon ve șnm yoluyla iç mekâna
aktarlmaktadr [9, 10].

.

Șekil 2: Șeffaf s yaltm malzemelerinin snflandrlmas [9]
Boșluklu yapda olan TIM’ler kanall yapdaki levha tipi ya da çok katmanl
plastik filmden emici paralel ve emici dik yaplarn birleșiminden olușmaktadr
[9,10]. Yar homojen yapdaki uygulamalar fiberglass ve aerojelden yaplmș
TIM’leri içerir. Yüksek yoğunluktaki (%90-95) 10-30 nm çapndaki gözenekler
malzeme boyunca düzenli olarak dağlmaktadr [9]. Kistler tarafndan 1931
ylnda ilk kez üretilen monolitik aerojel kullanm 1981 ylnda tekrar gündeme
gelmiștir. Silisyumdioksit (SiO2) esasl malzemelerin yansma oran düșük olup
șnlarn % 90' geçebilmekte ve șeffaf bir görünüșe sahip olmas pencere
camlarnda kullanma olanağ vermektedir. Granül aerojeller ise șeffaf bir
görüntü vermezler, monolitik aerojele karșn üretimleri daha kolay ve ucuz,
ancak șnm geçirgenlik değeri düșüktür [9].
Vakum yaltm panelleri (vacuum insulated panels-VIP) geleneksel yaltm
malzemelerinden daha ince kalnlkta çok daha iyi s yaltm sağlamak için
idealdir. XPS, eps gibi geleneksel yaltm malzemeleri ile karșlaștrldğnda, sl
iletkenliği on kata kadar daha düșüktür. Maksimum sl direnç, minimum
yaltm kalnlğ elde edilebilir. Sadece 0,005 W / mK’ lik sll iletkenliğiyle
oldukça düșüktür.[11] Panellerin yaps, plastik folyodan yaplan bir katman
(genellikle alüminyum kaplamal) ya da vakum dolgu malzemesinin paslanmaz
çelikle çevrelendiği bir yapdan olușmaktadr. Dolgu malzemesi köpük, toz
veya cam elyaf șeklinde kullanlmakta olup, gözeneklidir, basnca dayankldr.
Malzeme olarak havas alnmș VIP uygulamalar da kullanlabilmektedir. Bu tip
yaltm panellerinde hava geçirmeyen lazer kaynak uygulamas ile szdrmazlk
sağlanmaktadr [11].
VIP’ler geleneksel s yaltm malzemelerine göre daha pahal olmakla birlikte,
kabuk tasarm ve mimariye getirdiği avantajlar paralelinde bugün geleneksel
yaltmlar için alternatif olarak düșünülebilir. VIP uygulamas ile artk șeffaf
mimari cephe tasarm olanakl klnmștr. Yine daha dar kesitli bir cephe
detaynda, ince tabakalarn istenildiği yerlerde VIP kullanm, uygulama alanlar
için en uygunudur [11, 12].

bitkisel ve hayvansal kaynaklardan elde edilmesi, düșük olușum enerjisine
sahip olmas, geri dönüștürülebilir, doğada ayrșabilir olmas, insan sağlğ
açsndan olumlu olușlar ve zehirli atk içermemeleri nedeniyle sürdürülebilir
malzemelerdir. Gelecekte organik kaynakl yaltm malzemelerinin
çeșitlenmesi (pirinç saman, soya, kenevir, keten, vb.) ve gelișmesiyle beraber
yaltm sektöründe daha fazla tercih edilmesi öngörülmektedir.
Selüloz, tekstil atklarndan elde edilen yaltm malzemeleri gibi geri
dönüștürülmüș malzemelerden elde edilen yaltm malzemeleri düșük olușum
enerjisine sahip olmalar ve yașam döngüsü değerlendirme kapsamnda
yeniden kullanlabilirlik ve geri dönüșüm içeriklerinin olmas nedeniyle
sürdürülebilir malzemelerdir. Ancak üretimin yeterli düzeyde olmamas,
tüketici bilinçsizliği nedenleriyle organik yaltm malzemeleri yaygn olarak
kullanlmamaktadr.
Organik ve geri dönüșüm içeriği olan yaltm malzemeleri gibi geleneksel
yaltm malzemelerin çevresel etkilerini azaltmak ve kabuk enerji
performansn arttrmak amacyla geliștirilen inovatif yaltm malzemelerinin
özellikle sl iletkenliği düșük olmas, daha ince kesitli ve daha sağlam
malzemeler olmas, bina enerji korunumu için yeni bir dönemi bașlatmștr.
Özellikle bu kategoride dikkat çeken șeffaf s yaltm malzemeleri yüksek sl
performanslar, yan sra, kabuğun s kazanc sağlayan, günșğna olanak
veren, yoğușma gibi kabuk sağlğn zedeleyen sorunlar önleyen malzemeler
olmas, kabuk tasarmna ve mimariye yeni boyut kazandrmalar nedeniyle
gelecekte en çok gelișim gösterecek malzemeler arasnda yer almaktadr.
Çizelge 3. Değerlendirme Ölçütleri [1, 2, 4, 5, 9, 10]

Vakum yaltm panelleri ve TIM’ler yüksek sl dirençleri sayesinde binalarda
enerji verimliliğinin arttrlmas genel bağlamnda CO2 emisyonlarnn miktarn
azaltarak katkda bulunur.1950’lerden bu yana uygulanmasna yönelik
çalșmalar devam eden bu tip malzemeler için maliyet önemli bir dezavantaj
olușturmaktadr. Aerojel gibi malzemeler maliyet açsndan daha etkin
çözümlerdir. Gelecekte, VIP üretiminde gelișmeler, yüksek verimli yaltm
malzemelerinin daha yaygn uygulamalarnn kolaylaștrmas beklenebilir.
Küresel snma için devam eden tartșmalar bağlamnda, VIP’lerin dünya
çapndaki potansiyeli büyüktür [12].
Gas Filled Panels (GFP) olarak adlandrlan gaz dolgulu yaltm malzemeleri ise
s iletkenliği düșük gazlarn yanstc panellerin petek șeklinde konumlandğ iki
tabaka arasna doldurulmasyla olușturulmuștur. Duvar ve çatlarda
kullanlabilen bu yaltm sistemi hava, argon veya kripton gibi farkl gazlarla
doldurulabilir [13].
2.2. Geleneksel, İnovatif, Organik ve Geri Dönüșümlü Yaltm
Malzemelerinin Sürdürülebilirlik Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi
Bina enerji korunumunda önemli bir rol üstlenen s yaltm malzemeleri
Çizelge 1 ve Çizelge 2’ deki veriler șğnda Çizelge 3’ teki ölçütlere göre
değerlendirildiğinde inovatif, organik ve geri dönüșümlü malzemelerin
sürdürülebilirlik ölçütlerini daha çok yerine getirdiği görülmektedir (Bkz.
Çizelge 4). Özellikle organik yaltm malzemeleri, tamamen yenilenebilir
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Yașam döngüsü değerlendirmesi kapsamnda geri dönüșüm ve yeniden
kullanlabilirlik içeriklerinin olmamas ya da yetersiz olmas, küresel snma
üzerindeki etki düzeyi ve insan sağlğna olumsuz etkileri nedeniyle geleneksel
yaltm malzemelerinin sürdürülebilirlik notu oldukça düșüktür.

Ancak kullanm yaygnlğ ve ekonomik olmas nedeniyle günümüzde en çok
tercih edilen yaltm malzemeleridir. Geleneksel yaltm malzemelerinin
üretimin kullanlan fosil kaynaklar snrl olduğundan ve gelecek yüzylda daha
da azalacağndan fiyatlar artmaya meyillidir.

Çizelge 4: Geleneksel, İnovatif, Organik ve Geri Dönüșümlü Yaltm Malzemelerinin Sürdürülebilirlik Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi

3. Sonuç
Yaltm malzemeleri değerlendirildiğinde sürdürülebilirlik kriterlerini tümüyle
karșlayan bir malzeme yoktur. Ancak diğerlerine göre daha sürdürülebilir
olanlar vardr. Organik, inovatif ve geri dönüșüm içeriği olan yaltm
malzemeleri geleneksel yaltm malzemelerine göre daha sürdürülebilir
malzemelerdir (Bkz. Çizelge 4). Gelecekte diğer yap malzemeleri gibi yaltm
malzemelerinin sürdürülebilir ölçütlerde değerlendirilmesiyle beraber,
malzemelerde önemli değișim ve gelișmeler yașanmas beklenmektedir.
Çevresel etkileri yönünden en olumlu özelliklere sahip organik yaltm
malzemeleri sl performanslarnn geliștirilerek yaygn pazar hacmine sahip
olmas beklenmektedir. Ayrca șeffaf yaltm malzemelerinin geliștirilp
yaygnlaștrlmasyla günümüz opak kabuk tasarmlarnn yerini bütünüyle
șeffaf akll binalarn almas öngörülmektedir.
Yaltm malzemelerinin çevresel etkilerinin en aza indirilmesi organik, inovatif
ve geri dönüșüm içeriği olan yaltm malzemeleri kullanlmasyla
gerçekleșebilir. Bu koșul malzemelerin yaltm pazara girmesi, ekonomik
olmas ve tüketicinin bilinçlendirilmesiyle olabilir.
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Özet
Bu çalșmada, mermer tozlarnn geçirimsiz kil tabakalarnn fiziko-kimyasal
özelliklerinin iyileștirilmesinde kullanlabilirliği araștrlmștr. Geçirimsiz kil
tabakas olarak kaolin (%90) ve bentonit (%10) kullanlmș ve 90K10B olarak
adlandrlmștr. Bu kil karșmna %5, %10, %15 orannda mermer tozu ilave
edilmiștir. Hazrlanan her bir karșm üzerinde kimyasal (pH, Elektriksel
iletkenlik, Katyon. Değișim Kapasitesi ve sznt ) deneyleri uygulanmștr.
Deneylerdeki sonuçlar literatür ve kat atk yönetmeliği değerleriyle
karșlaștrlmș ve mermer tozunun geçirimsiz kil tabakalarnn fizikokimyasal özelliklerinde belirli oranlarda iyileștirme yaptğ gözlenmiștir.
Sonuç olarak; literatür ve Türkiye kat atk yönetmeliği kriterlerinin çoğu
sağlanmștr. Kullanlacaklar bölgelerde, atk malzemelerin ülke
ekonomisine kazandrlmas açsndan son derece önem arz eden, mermer
tozlarnn atk depolama tabakalarnda ağr metallerin tutulmasnda belirli
oranlarda Kat atk yönetmeliği ve EPA’ya göre kullanlabilirliği uygundur.
Anahtar Kelimeler: mermer tozu, geçirimsiz kil tabakas, kat atk
yönetmeliği.

Abstarct

In this study, the impermeable clay layer of marble dust improving the
availability of physico-chemical properties were investigated.
Impermeable layer of clay as kaolin (90%) and bentonite (10%) used a
mixture of clay and has been named 90K10B This mixture of clay 5%, 10%,
15% marble dust were added. Prepared on a mixture of each chemical (pH,
Electrical conductivity, cation. Exchange Capacity and leakage) experiments
were applied Experiments and solid waste regulations for literature results
were compared with impermeable clay and marble dust layer in the
physico-chemical properties of that improvement was observed in certain
proportions.
In conclusion, most of the literature and Turkey provided the criteria of
solid waste regulations. Used in the to-region, waste materials to the
national economy in terms of extremely great importance to winning,
marble dust, heavy metals in the waste storage layer to keep certain
mounts of solid waste according to EPA regulations and the availability of
solid waste is appropriate.
Key Words: Marble powder, impermeable layer of clay, solid waste
regulaations.

1.Giriș
Dünya nüfusunun son yllarda Șehirlerde yoğunlașmas ve tüketimin artmas
sonucunda, miktar hzl bir artș gösteren kat atklarn uzaklaștrlmas ve
bertaraf bilhassa șehirlerimiz de büyük bir problem olușturmaya
bașlamștr. Üretim ve dolaysyla tüketimin artmas sonucunda her geçen
gün yeni ürünler keșfedilmekteve bunlar atk miktarn arttrmaktadr. Bu
durum ise mevcut çöp sorununu zorlaștrmaktadr. Sanayileșmekte olan
ülkelerde çevre bilincinin artmasyla birlikte çöplerin bertarafn da daha sk
standartlar uygulanmaya bașlanmștr. Günümüzde geliștirilen teknolojilere
rağmen birçok atk türünün yeniden üretime kazandrlmas, ekonomik ve
kimyasal olarak mümkün olmamaktadr. Çöplerin bertarafnda da yakma,
kompostlaștrma gibi yeni teknolojik ișlemler uygulanmakta fakat sonuçta
yine de bir miktar çöpün son uzaklaștrma ișlemi için depolanmas
gerekmektedir.

vardr. Çevresel etkilere karș mukavemet, düșük permeabilite, çatlak
olușmamas için yüksek dükdilite, kimyasal stabilite, kirleticilerinin difüzyon
veya diğermekanizmalarla tutulmas ve yavaș yaylmnn sağlanmas
șeklinde sralanabilir. Ülkemizde baz istisnalar dșnda evsel (baz
durumlarda sanayi atklarn da ihtiva eden) atklar, vahși depolama olarak
isimlendirilen ve hiçbir mühendislik ișleminin uygulanmadğ yöntemlerle
uzaklaștrlmaktadr. Bu tür depolama yöntemleri bilhassa sanayileșmiș
bölgelerimiz de, değișik maksatlarla kullanlan kstl saydaki su kaynaklarn
tehdit etmektedir. Basitliği ve ucuzluğu sebebiyle gelișmekte olan ülkelerde
tavsiye edilen düzenli depolama yöntemi, Düzenli depo sahalar su
kaynaklarnn kirlenmesi gibi bir mahzuru ortadan kaldrabildiği gibi kat
atklardan szacak sularn artmn da mümkün klmaktadr. Türkiye’de evsel
atk özellikleri, yönetmelik șartlar, geomembranlarn genelde ithal ve pahal
olușu gibi nedenlerle evsel atk sahalarnda szdrmazlk için yaygn olarak
sadece kil tabakalarnn kullanlmas zorunlu gibi gözükmektedir. Bu nedenle
,kil kaplama tabakalarnn kaliteli yapm büyük önem tașmaktadr. Bu
çalșma , atk bir malzeme olan mermer tozu kullanarak, hem atk
değerlendirmesini sağlamak ve hem de geçirimsiz kil tabakalarnn kimyasal
stabilizasyonuna etkisini incelemek için yaplmștr. Kimyasal
stabilizasyonun sağlanmas, bu tür atk depolama tabakalarnn daimi ve
ekonomik kullanmn sağlayacaktr. Ayrca kimyasal stabilizasyon sayesinde
daha güvenilir bir yapnn olușmasyla beraber vahși deponi alanlarna
verimli ve alternatif bir atk depolama aln sunulmuș olacaktr. Literatürden
bu konu üzerine Birkaç örnek vermemiz gerekirse;
Kentsel atk depolama alanlarnn kil esasl szdrmazlk tabakalarnda
organik kirleticilerin tutulmasn incelemiștir. Bohemian Massif’in Avusturya
bölümünde yer alan Horn yaknlarndaki kentsel atk depolama alannn 10
yllk zemin szdrmazlk amaçl tabakasn, minerolojik ve geokimyasal
metodlarla incelemiștir. Bu çalșmayla, seçilmiș inorganik kirleticilere
bakarak özellikle agr metallere kars, zeminin szdrmazlk tabakasnn
tutma kapasitesini ölçmeyi amaçlamstr. Burada permeabilite çok düșüktür
(kf= 10-11 m/sn). Geokimyasal analizler Pb, Cu, ve Zn gibi agr metallerin,
szdrmazlğn en çok üst bölümlerinde yoğunlaștğn göstermiștir. Sadece
birkaç cm așağda bu elementlerin konsantrasyonlarnn, geokimyasal artan
seviyede olduğunu belirtmiștir. Cu, Pb, ZN ve Cd davranșlarnn ayrntl
araștrmalarn sorbsiyon deneyleri (difüzyon ve ygn deneyleri) ve bir dizi
ayrma metodlar kullanarak belirlemiș ve difüzyon deneylerinden,
szdrmazlk tabakasnn gerçek kalnlğ için baz ağr metal iyonlarnn etki
zamanlarn tespit etmișlerdir.[1] Atk depolama alan tabakas olarak dogal
zeolitlerin kullanlmas üzerine bir çalșma yapmșlardr. Bu çalșmann amac
yeni bir malzemenin belirli özelliklerini araștrarak atk depolama alanlarnda
geçirimsiz tabaka olarak kullanlabilirliğini araștrmșlardr. Farkl oranlardaki
bentonit ve zeolitleri (B/Z) optimum su muhtevalarnda skștrarak
mukavemet permeabilite, pH, ağr metaller ve diğer özelliklerini
incelemișlerdir. Düșük permeabilite ve yüksek katyon değișim kapasitesi
göz önünde bulundurularak B/Z karșmnn 0.10 orannn ideal atk
depolama alan tabaka malzemesi olarak kullanlabileceğini belirlemișlerdir.
.[2] Bir atk depolama alnnda kat fazdaki Cu, Cr ve Zn’nin parçalanmas
üzerine zemin pH’nn etkisini incelemișlerdir. Weathered Oxford Kili için
zemin pH degerinin değișkenliğinin doldurulmuș alanda yer alan bir hücrenin
tabanndan toplanan 35 örneği kullanarak tanmlamșlardr. Zemin pH
değișkenliğinin alandaki Cr, Cu, Zn reaktivitesine etkidiğini belirtmișlerdir.
Sonuçlarla katman tabanndaki pirit (sülfürlü demir) zenginliğine bağl olarak
zemin pH’n 2.7 gibi düșük değerde üretebilecek doğal bir asitlemenin
olușabileceğini göstermișlerdir. .[3]

Düzenli kat atk depolarndan kaynaklanan sorunlardan biriside kat
atklardan szan ve tabana ulasan yüksek kirlilik derecesine sahip sznt
sulardr. Bu sznt sular yeralt ve yüzey sularna karșabilir. Bunlar
önlemek içindepolama tabannda kil tabakalar (clay liners) yaplmas
gereklidir. Depo alannda atk maddelerin insan ve canllarla temasn
kesmek ve yağmur suyunun atk kütleye girmesini önlemek için üstlerinin
örtülmesi gereklidir. Bu örtü tabakalarnda kullanlan kil szdrmazlk
bariyerlerinde aranan bir takm özellikler
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Șekil 1-1 Vahși çöp deponi alan

2 Materyal ve Metot
2.1.Materyal
2.1.1.Atk Mermer Tozu

SiO2 (Silika)
% 46.54
Al2O3 (Alüminyum Oksit) % 39.50
H2O (Su)
% 13.96
Toplam:
% 100.00

Mermer tozu en küçük boyutlu mermer atklardr. Mermer isleme
tesislerinde bloklarn ve plakalarn kesilmesi srasnda olușan ve büyük
çoğunluğu da 300 mikronun altnda olan mermer tanecikleridir. Kesme
ișleminde su kullanlmas nedeniyle suyla birlikte çökeltme havuzlarna
tașnr. Havuzlarda çökelen mermer tozu daha sonra atk sahalarna
alnmaktadr. Bu miktarn çok büyük bir ksm atk olarak kalmakta ve
çevresel problemlere neden olmaktadr. Halbuki mermer tozu atklar inșaat
sektöründe mozaik, harç, sva, karo vb. üretiminde, seramik sanayinde sr
üretiminde, çimento sanayinde beyaz çimento üretiminde ve kağt sanayi,
tarm ve gübre sanayi, yem sanayi, diğer baz sanayi sektörlerinde katk
malzemesi olarak kullanlmaktadr. Buna rağmen katlan miktarn düșük
oranlarda kalmas atk sahalarnda büyük yğnlar olușmasn
engelleyememektedir .[4] Kullanlan mermer tozu, Afyon, Reis Mermer
ișleme Tesisinden elde edilmiș ve 40 nolu elekten elenerek kullanlmștr.
Bu mermer tozunun fiziko-kimyasal parametrelerinden bazlar, Çizelge 2.1’
de, toplam metal miktarlar Çizelge 2.2’de, X-Ray flourans Elemental analizi
ile belirlenen kimyasal analiz sonuçlar ise Çizelge 2.3’de verilmiștir.

Kaolin içindeki Al2O3 haricindeki diğer bileșenlerin yüksek olmas demek,
Al2O3 orannn idealden (% 39.50'den) az olmas demektir. Bu da kalitesinin
daha düșük olmas demektir .[7] Bu çalșmada kullanlan kil, Bilecik organize
sanayi bölgesinde bulunan Matel A.S. den temin edilmiștir. Bilecik yöresine
ait kaolin yataklarndan alnarak, ykama yöntemi ile ince kumdan
arndrlmakta ve yaklașk 40 �m altnda öğütülerek üretilmektedir. Ykama
su ile yaplmakta ve hiçbir kimyasal madde kullanlmamaktadr. Ykama
sonunda kil-silt grubu tamamen ayrștrlmaktadr. Daha sonra Mask 1 (M1)
ismi ile piyasaya sunulmaktadr. Bu kilin % 80’i kaolin mineralinden
olușmaktadr. M1 kilinin fiziko-kimyasal ve geoteknik parametrelerinden
bazlar, Çizelge 2.1’ de, toplam metal miktarlar Çizelge 2.2’de, X-Ray
flourans Elemental analizi ile belirlenen kimyasal analiz sonuçlar ise Çizelge
2.3’de verilmiștir.

2.1.2.Bentonit

2.2.1.pH

Bentonit kili; volkanik killerin normal ortamlarda kalp, kimyasal
reaksiyonlara uğramasyla veya kayalarn suda ayrșmasyla olușmaktadr.
Bentonit, çok ince yass koloidal parçacklardan olușur. Tabii bentonit,
kazldğ
zaman yüksek su muhtevasna sahip, kaygan dokulu, yumușak bir kaya
görüntüsüne sahiptir. Bentonit koloidal alüminyum hidrosilikat’tr. Hacmi su
ile 10 ile 30 kat arasnda artș gösterir. Scaklğ 200ºC’nin üstüne çkncaya
kadar sisme özelliğini korur ve 600ºC’nin üzerinde ise șișme özelliğini
tamamen kaybeder. Düșey permeabilitesi, 4,09x10-10 cm/sn ve yanal șișme
basnc, 4,48 kg/cm2’dir .[5] Baslca kullanldğ yerler; Sondajlarda (sondaj
yan yüzeylerine basnç yaparak göçmeyi önler). su kaçaklarn
önlenmesinde; döküm kumu bağlaycs olarak kalplarn hazrlanmasnda
(1600 ºC’ ye kadar dayanmaktadr), demir tozlarnn peletlenmesinde; inșaat
mühendisliğinde temel ve baraj yaplarnda su ve sv szdrmazlğ elde
etmede, hayvan yemi yapmnda; yemeklik sv yağlarn ağartlmasnda;
șarap ve meyve sularnn berraklaștrlmasnda; ilaç, kağt, lastik sanayin de
dolgu maddesi olarak; çimento sanayin de, seramik sanayin de katk
maddesi olarak; evcil hayvanlarn altlarna yaylacak atklarnn kolay
temizlenmesinde, petrol rafinasyonun da; atk sularn temizlenmesinde,
boya sanayinde ve yangn söndürücülerde, gübre yapm ve toprak slahnda
.[5] Bu çalșmada kullandğmz bentonit kili; Na-bentonit’tir. Ankara
Karakaya Bentonit Kil Fabrikasndan sağlanmș olup torbalardan alnp
orijinal olarak kullanlmștr. Bu kilin fiziko-kimyasal ve geoteknik
parametrelerinden bazlar, Çizelge 2.1’ de, toplam metal miktarlar Çizelge
2.2.’de, X-Ray Flourans Elemental Analizi ile belirlenen kimyasal analiz
sonuçlar ise Çizelge 2.3’de verilmiștir .[6]

Killi zeminler kirliliği bünyelerinde tutabilirler. Bu durum killeri kirlilik
depolaycs yapabilir. Zeminin pH ve katyon değișim kapasitesi metal
miktarnn azaltlmasnda oldukça önemlidir. Zeminin pH’ genellikle kirliliğin
zemin
İçerisinde ilerlemesini azaltmak veya durdurmak için minimum 6-8 arasnda
olmaldr .[8] Laboratuar da oda scaklğnda (18-21°C) üzeri açk olarak
kurumaya braklan numuneler tamamen hava kurusu normuna (yani %3-5
su muhtevasna) ulaștktan sonra 40 nolu (0.425 mm) elekten elenerek 20
gr alnr ve 50 ml ASTM Type II’ye uygun saf su ile bir beher içinde zaman
zaman 30 dakika karștrlr. Karștrlan karșmlarn üzeri kapatlarak 1 saat
sonra pH değerleri ölçülür. pH deneyi için U.S. EPA Method 9045’da.[9]
belirtilen “Soil pH” metodu kullanld. Mukayese yaplabilmesi için, ayn
karșmlar üzeri kapatldktan bir gün sonra tekrar pH değerleri ölçülür.
Ölçümlerde zemin çözeltisinin üzerindeki berrak ksmn içerisine cam
elektrotlu pH metre (Cole Parmer) daldrlarak numunelerin pH değerleri
belirlenir.

2.1.3.Kaolin Kili
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Killer; kimyasal özelliklerine göre çeșitli snflamalara ayrlmștr. Killer,
silikat minerali olup, özelliklerine göre de çeșitli snflara ayrlrlar. Bu
özelliklerin basnda kristal yaplar gelmektedir. Kristal yaplarna göre killer
dört grupta incelenir.
• 2 tabakal olanlar; Kaolinit grubu, kaolin, dikit, halloysit.
• 3 tabakal olanlar; Smektit grubu; montmorillonit. illit grubu;bediellit, illit.
Vermikülit grubu; vermikülüt.
• 4 tabakal olanlar; Klorit grubu; klorit.
• Zincir yaps olanlar; Sepiyolit grubu; sepiyolit, atapulgit, paligorskit.
Kaolinit kil minerali yüksek derecede feldspat içeren bir kayann ürünüdür.
Kaolinit; silis ve alüminyum tabakalarndan olușmaktadr. Tabaka kalnlğ,
7.2 Aº tabaka uzunluğu, 1000 ile 20.000 Aº ve spesifik yüzey alan (SSA)
15m2/g ‘dr. ideal Kaolin Bileșimi: Al2O3.2SiO2,2H2O olup kaolinitte;

2.2.Deney Yöntemleri

2.2.2.Katyon Değișim Kapasitesi (KDK)
Kil bünyesine su alnca katyonlarn negatif elektriksel güç ile bağlayarak
șișer. Bașladğ katyon ile doğru orantl olarak șișme miktar da artar.
Killerin katyonlar elektriksel güç ile bağlama miktarna (KDK) denir. Her kilin
(KDK)’s ayrdr. Zeminin dane boyutu küçüldükçe, organik ve inorganik
kirleticilerin tutulabilmeleri kolaylașmaktadr. Katyon değișim kapasitesi
sodyum doyurma ( saturasyon ) metodu ile belirlenmiștir. Numuneler
öncelikle, 105°C’ de 24 saat kurutulur, 100 nolu (0.15 mm) elekten elenen
numuneler sodyum asetat (CH3COONa3H2O veya ksaca NaOAc) ile doygun
hale getirilir. Böylece numune içindeki kil yüzeyindeki ve tabakalar
arasndaki katyonlar ile sodyumun yer değiștirilmesi sağlanr.

Çizelge 2.1 Kullanlan ilave malzemelerin baz fiziko-kimyasal özellikleri.

İlaveler

pH

KDK
Eİ
SM OMM DÖA
(meq/100g)
(mS/cm)
(%) (%)
Na-Bentonit
9.50
90.22
2.69
12.7 6.82
2.76
Kaolinit
4.86
25.93
0.15
0.1
7.36
2.64
Mermer
9,69
7,57
0,24
4,1
1.50
2.75
KDK:Katyon Değișim Kapasitesi, Eİ:Elektriksel İletkenlik, SM:Su Muhtevas,
OMM:Organik Madde Miktar, DÖA:Dane Özgül Ağrlğ, BHA:Birim Hacim Ağrlğ

BHA
(gr/l)
0.94
0.59
2,73

Dane Çap Dağlm (%)
Kum
Silt
Kil
2
46
52
11
26
63
14
78
8

Cu
40
170
8,8

Cc
0.8
1.7
23,1

Çizelge.2.2 Kullanlan ilave malzemelerin toplam metal miktarlar (mg/kg).

İlaveler
Na-Bentonit
Kaolinit
Mermer

Al
90262
123750
422

As
<5
<5
<5

Cu
81
280
46

Zn
71
52
37

Fe
10724
7550
1288

Cd
<0.5
<0.5
<0.5

Ca
12134
770
85820

Co
21
22
30,9

Pb
91
136
78

Cr
9
405
45

Mg
6815
1230
2266

Mn
2419
870
252

Mo
92
10
133

Ni
7
280
35

Na
16920
3000
896

K
2558
6000
542

Çizelge 2.3 Kullanlan ilave malzemelerin X-Ray elemental analizi ile belirlenen kimyasal bileșimleri.

İlaveler
Na-Bentonit Kili
Kaolinit Kili
Mermer

SiO2
59.49
51.52
0,01

Al2O3
18.06
32.00
0,85

Fe2O3
4.14
1.75
0,04

CaO MgO
3.72
2.42
0.20 0.20
55,30 0,24

P2O3
0.11
-

K2O
0.91
0.50
0,20

Na2O
2.50
0.09
0.03

SO3
0.10
-

Cl
0.003
0.004
-

Mn2O3
---0.04
----

KK
8.02
9.60
43,51

CO2
1.31
1.03
4,95

BS
----------

KK:Kzdrma Kayb, BS:Bağl Su.

Daha sonra, numuneler isopropylalkol (CH3CH(OH)CH3) ile tuzlarn ortamdan
uzaklaștrlmas için ykanr. Son olarak, numuneler amonyum asetat
(CH3COONH4 veya ksaca NH4OAc) ile zemin içindeki kil yüzeyine adsorbe
edilen sodyumun ortama çkarlmas için ykanr. Buradan, sodyum miktar
Atomik Absorpsiyon cihaz ile belirlenir. Elde edilen sodyum, miktarlar ise
așağdaki formülle, katyon değișim kapasitesine çevrilir. Deneyler pH=7’de
yaplmștr. Deneyler, U.S. EPA Method 9081, “Cation-Exchange Capacity of
Soils (Sodium Acetate)”, 1986 ve Chapman, 1965 tarafndan önerilen
metotlara uygundur .[6]
A.B
CEC(meq/1000gr zemin)=
(1)
23
CEC(meq/1000gr zemin)
CEC(meq/100gr zemin)=
(2)
10
A= Ölçülen sodyum miktar, ppm.
23=Sodyumun atom ağrlğ
B= Sulandrma miktar, ince daneli zeminlerde 100 ml çözelti içinde 4 gr
zemin kullanldğna göre, 100/4 sulandrma oran vardr, yani B=25’dir.

2.2.3.Elektriksel iletkenlik

Zemindeki tuz oran elektriksel iletkenlik ile belirlenir. Bir çok zeminde,
klorür veya sülfat tuzlar (sodyum, kalsiyum, magnezyum, potasyum) vardr.
Çok az olarak da potasyum bikarbonat ve nitrat bulunur. Elektriksel
iletkenlik değeri 4000 mikroSimens/cm değerinden fazla ise zemin tuzlu
olarak nitelendirilir .[8].Laboratuarda oda scaklğnda (18-21°C) üzeri açk
olarak kurumaya
braklan numuneler tamamen hava kurusu normuna (yani %3-5 su
muhtevasna) ulaștktan sonra 16 nolu (1.31 mm) elekten elenir. Daha sonra
bu numunelerden 150-250 gr arasnda alnarak saf su ile bir beher içinde
doygun hale getirilir. Toprağn su ile doygun hale gelmesi durumunda
çamurun yüzeyi șğ yansttğ için parldar kap eğilince çamur yavașça akar.
Karștrma iși bitince doygun hale getirilmiș çamurun üzeri kapatlarak 1 gün
bekletilir. Elektriksel iletkenliği ölçülecek çözeltilerin
içerisine elektrot daldrlarak numunenin elektriksel iletkenliği belirlenir .[10]

2.2.4.Organik Madde Miktar

Zeminlerin bünyesinde bulunan organik maddeler zaman içerisinde
çürüyerek zemin içerisinde boșluklarn olușmasna sebep olur, bu olușum

zeminin geçirimliliğini arttrr. Karșm içerisindeki organik madde miktarn
belirlemek amacyla yaplan bu deney kuru yakma yöntemi ile belirlenir. Bu
metod organik maddenin kaba bir ölçüsünü vermektedir. Metotta numuneler
önce 105°C’de 24 saat kurutulur. Bu numuneler daha sonra 550°C’de 2 saat
frnda yaklr .[11]

2.2.5.Sznt Deneyi

Atklar içerisinde biriken ağr metallerin tutulma miktarlarn belirlemek
amacyla uygulanan bu deney de belirli oranlarda seçilen Pb, Cu, Ni ve Zn
gibi ağr metaller karștrlarak örnek kirletici olușturulur. Daha sonra 4gr
ince malzeme ve 40 ml kirletici karștrlarak 4 saat çalkalanmaya braklr.
Deney sonunda kil numuneleri ile karștrlan kirletici filtreden geçirilerek
süzülür ve süzülen su içerisindeki ağr metal miktarlar belirlenir.

3.Labaratuvar Deney Sonuçlar
3.1.Karșmlar ve Oranlar

Kontrol numunesi olarak seçilen (Bentonit + Kaolin) oran 0.1/0.9 olarak
alnmș olup seçilen malzeme miktarlar 100g Bentonit ve 900g Kaolindir.
Kontrol numunesinde bentonitin seçilmesinin sebebi șișme özelliğinden
kaynaklanan düșük permeabilitedir. Orann %10 seçilmesi ise literatür de
daha önce yaplan benzer çalșmalardr.[12] yapmș olduğu çalșmada
kullandğ zeolit ve bentonit karșmlarnda bentonit’in 0,5-0,10 olarak
kullanlmasn en uygun karșm olarak tespit etmiștir. Yine benzer bir
çalșmada .[2] yapmș olduklar çalșmada Atk depolama tabanlarnda
kullanlacak bentonit’in 0,1 olarak seçilmesini uygun karsm olduğunu
belirlemișlerdir. Belirlenen bu oranlarn üzerinde seçilen bentonit
miktarlarndan olusan zeminlerde așr șișmeler ve buna bagl olarakta rötre
çatlaklar görülmüștür. Olușan rötre çatlaklar da zeminin permeabilitesini
yükseltmiștir. Bu çalșmalardan yola çkarak karșm oran 0,1B/0,9K olarak
seçilmiștir. Daha sonra bu karșma așağdaki oranlarda atk malzemeler
eklenerek yeni karșmlar olușturulmuștur. Bu karșmlarn geçirimsiz kil
tabakalarnn Fizikokimyasal özelliklerine etkilerinin araștrlmas
planlanmștr. Çizelge 3.1’ de yeni karșm miktarlar görülmektedir.

3.2.pH tayini
Literatürde pH değerinin minimum 6 ile 8 olmas ifade edilmektedir .[8]
Görüldüğü gibi her üç karșm miktar snr șartlara uygunluk göstermektedir.
. %5’lik mermer tozu ilavesi alnan en iyi sonuç olarak gözlenmiștir. %10 ve
%15’lik mermer tozu karșm sonuçlar da geçirimsizlik için iyi sonuçlardr.
Sonuçlara bakldğnda geçirimsiz kil tabakada kullanlmas için %5’lik karșm
daha uygun görülmektedir. pH deneyi sonras alnan sonuçlar Șekil 3.1 ve
Çizelge.3.2 verilmiștir.
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3.3.Katyon Değișim Kapasitesi

Zeminin dane boyutu küçüldükçe organik ve inorganik kirleticilerin
tutulabilmeleri kolaylașmaktadr.
Çizelge.3.2’ de Karșmlarn (KDK) değerleri ve șekil.3.2’ de ise atk mermer
tozu miktarnn Katyon değișim kapasitesine etkisi verilmiștir.

3.4.Elektriksel iletkenlik

Elektriksel iletkenlik değeri 4000 mikroSimens/cm değerinden fazla ise
zemin tuzlu olarak nitelendirilir .[8] Karșmlara uygulanan deney sonucunda,
üç karșmdaki tuzluluk oran literatür de verilen snr değer içerisindedir

Çizelge.3.2’de karșmlarn elektriksel iletkenlik değerleri verilmiștir.
Șekil.3.3’de ise atk mermer tozu miktarnn elektriksel iletkenlik değerine
etkisi görülmektedir.

.

Çizelge3.1 Mermer tozu ilaveli yeni karșm oranlar ve Malzeme miktarlar
Karșmlar

Karșm Miktarlar

Kullanlan Toplam
Malzeme

90K10B(Kontrol)

900gK+100gB

1000g

90K10B+%5M

900gK+100gB+
50gM

1050g

90K10B+%10M

900gK+100gB+
100gM

1100g

90K10B+%15M

900gK+100gB+
150gM

1150g

Çizelge 3.2 Karșmlarn Fiziko-Kimyasal özelliği sonuçlar

Materialas
Control(90K10B)
90K10B +5% mer.
90K10B +10% mer.
90K10B +15% mer.

pH
8,9
9,2
8,8
8,6

Eİ
(mS/cm)
1171
1129
1127
1126

KDK
(meq/100g)
13,44
13,44
14,13
12,76

Șekil 3.1. Mermer tozu miktarnn pH değișimine etkisi
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O.M.M
(%)
0,1
3,3
4
4,2

Șekil 3.2 Mermer tozu miktarnn Katyon Değișim Kapasitesine etkisi

Çizelge 3.3 Sznt suyu içerisindeki ağr metal miktarlar

Malzemeler

Cu

Zn

Ni

Pb

31,82-31-15-31,05
26,34-20,72-25,88
26,60-20,16-20,01
19,95-18,30-18,47

0
0
0
0

PPM
90K10B.
%5mer.
%10mer.
%15mer.

2,80-2,54-2,94
1,33-1,29-1,10
0,80-0,94-0,54
0,72-0,78-0,69

15,46-14,79-15,83
8,53-8,74-7,32
6,38-6,19-6,94
5,08-5,08-5,96

3.6.Sznt Deneyi ve toplam metal miktar

3.5.Organik Madde Miktar

Çöp suyuna doygun hale getirilen geçirimsiz tabakadan, çöp suyu szmaya
bașlar.

Geçirimsiz tabakada kullanlacak kilin içerisinde organik maddenin az olmas
istenir, yaplan deney sonucunda
karșm miktarnn artmasyla organik maddenin de artğn görmekteyiz bu
arts karșmlardan olușan
zeminlerin permeabilitesini olumsuz yönde etkilemektedir.
Karșmlara uygulanan deney sonucunda ortaya çkan değerler Çizelge.3.2.
ve șekil.3.4’ de verilmiștir.

Yaplan sznt deneyi sonras szan sudaki ağr metal miktarlar belirlenmiș
ve değerler çizelge.3.3’de verilmiștir. Çizelge 3.4’ de literatürde sznt suyu
içerisindeki
ağr
metal
miktarlar
görülmektedir

Çizelge 3.4 Literatürde sznt suyu içindeki ağr metal miktarlar

Kaynaklar
1michigan
depolama
sahas

1.yl sonu
4.yl sonu

2-Bursa
sznt
suyu
analizi
3Literatürde

Pb

Ni

Zn

Cu

Cr

Fe

Cd

0,52

0,53

8,70

0,44

0,16

-

0,04

0,67

0,55

21

0,39

0,281

-

0,09

1,98

0,38

0,58

-

3,2

-

-

0,0012

0,2-7,9

%60

0,0050,9

0,2-18

4-2820

0,3-17

1- (Boyle ve Ham, 1974).
2- (Seyas, 1991).
3- (Ray ve Chan, 1986).
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Șekil 3.3. Mermer tozunun elektriksel iletkenlik değerine etkisi

Șekil 3.4. Mermer tozu miktarnn Organik Madde Miktarna etkisi
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4.Tartșma ve Sonuçlar
Bu çalșmada, Mermer tozlarnn geçirimsiz kil tabakalarnn fizikokimyasal
özelliklerine etkisi araștrlmștr. Malzemeler; 1/9 orannda (Bentonit/Kaolin)
killeri karșmlarna %5, %10 ve %15 oranlarnda mermer tozu karștrlmasyla elde
edilmiștir.
Böylece kontrol numunesi; 90K10B, Mermer tozu karșmlar; 90K10B+%5M,
90K10B+%10M, 90K10B+%15M olarak tasarlanmștr. Mermer tozlarnn, atk
depolama alanlarndaki geçirimsiz kil tabakalarnn fizikokimyasal özelliklerine
etkilerinin belirlenebilmesi amacyla, kontrol numunesinin ve olușturulan diğer
karșmlarn fiziko-kimyasal, özellikleri incelenmiș olup elde edilen sonuçlar ve
değerlendirilmeleri așağda maddeler halinde verilmiștir.
1- Killi zeminler kirliliği bünyelerinde tutabilirler. Bu durum killeri kirlilik
depolaycs yapabilir. Zeminin pH ve katyon degisim kapasitesi metal miktarnn
azaltlmasnda
oldukça önemlidir. Zeminin pH’ genellikle kirliliğin zemin içerisinde ilerlemesini
azaltmak veya durdurmak için minimum 6 ile 8 arasnda olmaldr. .[8] Bu
çalșmada belirlenen pH değerleri tüm karșmlarda literatüre uygun olarak
bulunmuștur. pH değerlerine göre, mermer tozu grubunda %5’lik karșm 9,2
değeri ile daha uygun bir kirlilik depolaycs olduğunu söylemek mümkündür.
2- Zeminlerin geçirimliliğini etkileyen diğer bir unsur da zemin içerisinde
çözünebilir maddelerdir. Bu maddeler atk içerisindeki suyun etkisi ile çözünür ve
dolaysyla zeminin permeabilitesini arttrr. Bu çözünebilir maddeler; tuzlar,
sodyum, kalsiyum, magnezyum klorür ve sülfat tuzlar ile beraber Çok az olarak
da potasyum bikarbonat ve nitrat’tr. Elektriksel iletkenlik değeri 4000
mikroSimens/cm değerinden fazla ise zemin tuzlu olarak nitelendirilir. [8]
Karșmlar tuzluluk oran açsnda da literatüre uygunluk sağlamaktadr.

Atklarn Fiziko-Kimyasal Mikro-Yapsal ve Geoteknik Özellikleri, Doktora Tezi,
Osmangazi Üniversitesi, (1998).
[7]. Madencilik Özel İhtisas Komisyonu, Kaolin, s 1-4 (1995)
[8]. Tuncan, A., Tuncan, M., Koyuncu, H., Petrol Sondaj Atklarnn Toprakta
Meydana Getirdiği Kirliliğini Fiziksel ve Kimyasal Etkilerinin Uygulamal
Araștrlmas, Tübitak Projesi, KTÇAG- 136.194s., (1996).
[9]. U.S. EPA METHOD 9045, Physical/chemical methods, Soil pH,test methods for
evaluating solid waste, (SW-846), IA, IB, IC and II., Third Edition, Doc. Control No:
955-001-000001, Office of Solid Waste and Emergency Response, Washington,
DC. 20460, Environmental Protection Agency, 9045- 1-6, September, (1986).
[10]. Wlcox, J. C. , Determination of electrical conductivity of soil solution,
Science Agronomy. 32, 107-117, (1946).
[11]. Horneck, D.A., Hart, J.M., Topper, K., and Koepsell, B., Methods of soil analysis
used in the soil testing laboratory at Oregon State University. SM 89:4-16.
Agricultural Experiment Station, Oregon State University, U.S.A, (1989).
[12]. Kayabal, K, Engineering aspects of a novel landfill liner material:
bentoniteamended natural zeolite, ngineering Geology, 46, 2, 23 May, 105-114,
(1997).

3- Zemin geçirimliliğine etki eden bir diğer etmen Organik Madde miktardr.
Malzeme içerisinde organik madde miktar ilave edilen katk malzemelerinin
miktarna bağl
olarak değișmiștir. Mermer tozunda karșmlar içerisinde %3,3 organik madde
miktaryla 90K10B+%5M en uygun olarak gözükmektedir. Ancak Kontrol
numunesinin organik madde miktarnn %0,1 olduğu göz önüne alnrsa
karșmlarn permeabilite değerlerini arttrabileceğini söylemek mümkündür.
4- Katyon değișim kapasitesi zeminin en önemli özelliklerinde birisidir.Zeminin
tuttuğu
katyon miktar ne kadar fazla olursa zemin o kadar șișme eğilimi gösterir, bu
șișme miktar da permeabilite üzerinde olumlu etki göstermektedir. Karșmlarn
katyon değișim kapasitelerine bakldğnda kontrol
numunesinde 13,44 olan KDK değeri, Mermer tozu karșmlarn da %10 karșm
miktarnda 14,13 diğer oranlara göre daha yüksek bulunmuștur. Buna göre
mermer tozu karșmlarnn %10’luk miktar simse kapasitesi açsndan diğer iki
karșma oranla daha verimli olacaktr.
5- Sznt deneyi sonrasnda da mermer tozu karșmlarnn ağr metalleri tutma
kabiliyeti bakmndan kontrol numunesinden daha iyi olduklar gözlemlenmiștir.
Bu karșmlar içerisinde ise miktarn artmas sonucu tutuculuk özelliğinin de
arttğ saptanmș ve %15’lik karșmn szdrmazlk deneyinde maksimum
tutuculuk sağladğ görülmüștür.
Yukarda verilen sonuçlar; literatür ve Türkiye kat atk yönetmeliği kriterlerinin
çoğunu sağlamaktadr. Kullanlacağ bölgelerde atk malzemelerin ülke
ekonomisine kazandrlmas açsndan son derece önem arz eden mermer tozu
malzemesinin, atk depolama tabakalarnda geçirimsiz kil tabakalarnn
fizikokimyasal özelliklerine olumlu etkide bulunduğu belirlenmiștir.
Bundan sonra; mermer tozu ile yaplacak çalmsalar da seçilecek oranlarn
arttrlmas, kirletici olarak organik çözeltilerin de dikkate alnmas, scaklk
etkilerini görebilmek için düșük ve yüksek scaklklarda deneylerin tekrarlanmas,
sadece kaolin veya sadece doğal killer ile olușturulacak karșmlarn araștrlmas
önerilmektedir.

5- Kaynaklar
[1]. Kugler, H, Ottner, F., Froeschl, H., Adamcova, R., veSchwaghofer, B.,
Retention of inorganic pollutents in clayey base sealings of municipal landfills,
Applied Clay Science, 21, 1-2, April, 45-58, (2002).
[2]. Tuncan, A., Tuncan, M., Koyuncu, H., Güney, Y. , Use of natural zeolites as a
landfill liner, Waste Manegement and Research, 21, 1, 54-61, (2003).
[3]. Munoz-Melendez, G., Kore, A. Ve Parry, S.J. , Influence of soil pH on the
fractionation of Cr, Cu and Zn in solid phases from a lanfill site, Environmental
Pollution, 110, 3, December, 497-504,(2000).
[4]. Zorluer İ., USTA, M., 2003, Zeminlerin Atk Mermer Tozu ile iyileștirilmesi,
Türkiye IV. Mermer Sempozyumu Afyon pp 305-312
[5]. Madencilik Özel htisas Komisyonu,.Bentonit, s 2-26 (2001)
[6]. Koyuncu, H., Stabilizasyon/Solidifikasyon Yöntemiyle İyileștirilmiș Petrollü
Sondaj
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AHLAT TAȘI (İGNİMBRİT) ATIKLARININ TAȘUNU OLARAK BETON İÇİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAȘTIRILMASI
INVESTIGATION OF USABILITY OF AHLAT STONE (IGNIMBRITE) WASTE AS STONE POWDER IN CONCRETE
Mürsel ERDAL a, Osman ȘİMȘEK b
a
Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Yap Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye, merdal@gazi.edu.tr
b
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Özet
Bu çalșmada, Ahlat tașnn (ignimbrit) ocaklardan çkarlmas ve uygun
boyutlara getirilmesi srasnda ortaya çkan atklardan elde edilen tașunlarnn
beton içerisinde kullanlabilirliği araștrlmștr. Bu amaçla, % 0, 5, 10, 15, 20 ve
25 oranlarnda Ahlat tașunu çimento yerine ikame edilerek, beton harç
çubuklar hazrlanmștr. Karșlaștrma yapmak amacyla Andezit ve Kalker
tașunlarndan da ayn oranlarda çimento yerine ikame edilerek harç numunesi
hazrlanmștr. Sonuç olarak % 5 orannda tașunu ilave edilerek hazrlanan
bütün betonlarn, ikame yaplmadan üretilen normal betonlarla benzer basnç
ve çekme dayanmlarna sahip olduğu belirlenmiștir. Bu bağlamda % 5
orannda tașunu ilave edilerek beton üretilmesinin, hem tașunu atklarnn
kullanlmasndan dolay çevreye verilen zarar önlemede, hem de çimento
kullanlmasn azaltacağndan dolay çimento üretiminden kaynaklanan çevre
zararlarn önlemede yardmc olacaktr. Ayn zamanda çimento yerine
kullanldğndan ekonomik anlamda da fayda sağlayacaktr.
Anahtar kelimeler: Ahlat taș, tașunu, beton, atk

Abstract
In this study, usability of stone powders obtained from the wastes during the
processing of Ahlat stone (ignimbrite) in concrete was investigated. For this
purpose, Ahlat stone powder used in 0, 5, 10, 15, 20, 25 % proportions.
Concrete mortar samples were prepared by this way. In order to compare
the performance of Ahlat stone powder, andesite and limestone powder
were also prepared as with same proportions. As a result it was determined
that all concrete samples that are prepared using 5 % stone powder yielded
same results of compression and tensile strength values with samples using
no stone powder addition. In this regard 5 % stone powder addition can
lower the cement consumption and it will also decrease environmental
pollution due to stone wastes. As a result it can be concluded that 5 % stone
powder addition will be both economically and environmentally
advantageous.
Keywords: Ahlat stone, stone powder, concrete, waste

1. Giriș
İnșaat sektöründe, tras, uçucu kül, silis tozu, tașunu ve benzeri mineral
katklarn kullanm çok eskilere dayanmaktadr. Ülkemiz çimento üretiminde,
katkl çimentolarn pay 1980’li yllardan itibaren, toplam üretim içerisinde %
90’larn üzerine çkmștr 1. Yüksek mukavemetli betonlara duyulan ihtiyaç,
mikrofiller malzemelere olan ilgiyi artrmștr. Bu çok ince, un haldeki
malzemenin süper akșkanlaștrclarla birlikte çimentolu sistemlerde
kullanlmas, daha az boșluklu bir yap olușturulmasn sağlamș, taze ve
sertleșmiș betonun özelliklerine olumlu katks nedeniyle de ilgi alan haline
gelmiștir [2, 3].

oranndaki ikamelerde daha iyi sonuçlar alndğ belirtilmiștir 7. Kalker
tașunu kullanm, taze betonda kohezyonu artrmaktadr [6]. Çimento yerine
tașunu kullanlarak yaplan bir çalșmada, șahit betona göre basnç
dayanmlarnda ileri yașlarda daha iyi sonuçlar elde edilmiștir 14.
Tașunu, çimento yerine kullanlmasnn dșnda, ince agrega yerine de
kullanlmaktadr. Kalker tașunu, yüksek frn cürufu, silisli tașunu ve kimyasal
katknn birlikte kullanldğ bir çalșmada, taze betonun plastik viskozitesinin
arttğ görülmüștür 15. Harç içinde ince kum yerine % 0-20 arasnda tașunu
kullanlan bir araștrmada, tașunu miktar arttkça, su ihtiyacnn ve su emme
yüzdelerinin doğru orantl olarak arttğ gözlenmiștir 7. İnce agrega yerine
tașununun kullanldğ diğer bir çalșmada, tașunu oran arttkça kvamn ve
havann azaldğ, ikamenin % 10 olduğu durumda, basnç ve eğilmede çekme
dayanmnn maksimuma ulaștğ ve su emmenin șahit beton değerine yakn
olduğu saptanmștr 16. Kalker tașununun ksmen kum yerine kullanlmas,
taze betonda kohezyonu artrmakta ve basnç dayanm üzerinde belirgin bir
etki yapmamaktadr. Kalker tașunu kullanlan portland çimentosu harçlar,
erken dayanmlarda belirgin bir artș göstermemekte, 28. güne doğru özellikle
yüksek oranda kalker tașunu içeren karșmlarda dayanm artmaktadr 17.

2. Malzeme ve Metot
2.1. Malzeme
2.1.1. Agrega
Agrega olarak, Set Çimento Fabrikas tarafndan hazrlanan TSE EN 196-1 [18]’e
uygun Rilem Cembureau Standart kumu kullanlmștr.
2.1.2. Katk malzemesi
Katk malzemesi olarak Ahlat, Andezit ve Kalker tașunlar kullanlmștr.
Ahlat tașunu, Bitlis’in Ahlat ilçesi Ovakșla yolu üzerindeki, Kuruçayr ve
Değirmençay mevkiinde bulunan ocaklardan çkarlan yöresel adyla Ahlat taș
olarak bilinen ignimbritten elde edilmiștir. Blok halinde çkarlan kayaçlarn
koyu ve açk kahverengi olanlarndan alnan ignimbrit parçalar öğütülerek
0.25 mm elek altna geçen ksm beton üretiminde kullanlmștr. Taș ocağnn
mevki haritas Șekil 1'de, genel görünümü ise Șekil 2'de verilmiștir.

Tașunlarnn, beton üretiminde kullanm ile ilgili son yllarda artan sayda
çalșmaya rastlanmaktadr 4, 5. Kalker tașununun ince malzeme olarak,
harç ve beton özelliklerine olumlu etkisi olduğu belirtilmektedir 6, 7. Baz
araștrmaclar kireçtașnn klinker ile birlikte öğütülerek kullanlmasn 8,
bazlar da betonun mekanik özelliklerini ve dayankllğn iyileștirmek için
çimento ya da kumun ince ksmnn yerine kullanlmasn önermekte ve bu
uygulamalarn, harç ve beton özelliklerindeki etkisini incelemektedirler 9-12.
Birçok araștrmac kalker tașununun çimento özelliklerine etkisini incelemiș
ve kalker tașununun % 5-6 orannda klinkerin öğütülmesi srasnda
katlmasnn, negatif bir etki yapmadğn belirlemișlerdir 13. Kalker
tașununun hacimce çimentodaki miktarnn harç ve beton özelliklerine
etkisinin incelendiği bir çalșmada, tașununun hacimsel orannn artmas ile
basnç dayanmlar arasnda ters bir orant olduğu saptanmștr 11. Üç çeșit
(kuvars, granit ve kalker) tașunu kullanlan bir araștrmada, portland
çimentosu hidratasyonunun hzlandğ, dayanmda ise iyileșmenin sağlandğ
görülmüștür. Tașunu miktar arttkça, taze betonda su ihtiyacnn arttğ,
basnç dayanmlarnda șahit betona göre, özellikle ileriki yașlarda, %10
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Șekil 1. Taș ocağnn mevki haritas

Na2O
SO3
Cl
Kzdrma kayb
Fiziksel Özellikler
İncelik (cm2/g)
Özgül ağrlk (g/cm3)

0.68
2.17
0.01
3.20
2860.00
3.11

2.1.4. Su
Karșm ve kür suyu olarak Ankara șebeke suyu kullanlmștr.
2.2. Metot
2.2.1. Numunenin hazrlanmas ve kürü
Ahlat taș (ignimbrit) atklarnn tașunu olarak beton içinde kullanlabilirliğini
araștrmak amacyla ağrlkça % 0, 5, 10, 15, 20 ve 25 oranlarnda Ahlat,
Andezit ve Kalker tașunlar çimento yerine ikame edilerek, 40x40x160 mm
ebatlarnda toplam 48 adet beton harç çubuğu, TS EN 196-1 [18]
Standardna uygun olarak hazrlanmștr (Șekil 3).
Șekil 2. Taș ocağnn genel görünümü
Ahlat taș olarak bilinen ignimbritlere MTA’da petrografik analiz yaplmș ve
sonucunda kayacn çeșitli mineraller ile bașka kayaç parçalarndan oluștuğu
anlașlmștr. Hem koyu kahverengi hem de açk kahverengi kayaçlarda
yönlenme izlenmektedir [19].
Kayaçlar, bağlayc; "iğ" ve "y" șeklinde cam yongalar içeren tümüyle demir
oksit ve hidroksitleriyle boyanmș volkanik cam ve dissemine halde granüle
opak mineral içermektedirler. Kayaçlarda, feldspat (plajioklas) ve piroksen
kristal parçalar bulunmaktadr. Ayrca, sadece koyu kahverengi kayaçlarda
pomza mevcuttur. Yüzey kayaç parçalar demir oksit ve hidroksitleriyle
boyanmș, altere yüzey kayaç parçalardr. Ahlat ignimbritinin kimyasal analizi
Tablo 1’de verilmiștir [19].
Tablo 1. Ahlat ignimbritinin kimyasal analizi
Kimyasal
Açk Kahverengi Ahlat
Bileșim
Taș
Na2O
5.51
MgO
0.24
Al2O3
16.01
SiO2
64.11
K2O
4.78
CaO
1.64
TiO2
0.44
Fe2O3
4.91
Toplam
97.64

Koyu Kahverengi Ahlat
taș
5.46
0.53
15.33
64.05
4.81
2.00
0.42
4.90
97.50

TS 25 [20]’e göre Al2O3+SiO2+Fe2O3 toplam % 70’i geçen malzemelere doğal
Puzolan denmektedir. Tablo 1 incelendiğinde açk kahverengi Ahlat taș
içerisinde bulunan Al2O3, SiO2 ve Fe2O3 maddelerin toplam
% 85.03,
koyu kahverengi Ahlat taș içerisinde ise
% 84.28’dir. Bu bağlamda
Ahlat taș doğal Puzolan olarak değerlendirilebilir.
Andezit mağmatik kayaçlar grubundandr. Petrografik açdan andezit
tașununda bulunan en önemli mineraller; plajioklaz-hornblend-biotitlerdir.
Ayrca bunlara ilave olarak demiroksit-manyetit ve kilde mevcuttur. Hamuru
killeșmiș ve demir oksitleșmiș, hem biotitlerin hem de hornblendlerin
kristalleri tamamen manyetit'e dönüșmüș olup kenarlarndan itibaren demir
oksitleșmiștir [4].
Kalker tortul kayaçlar grubundandr. Yaplan petrografik analiz sonucunda,
miliolid mikrofosilleri ile mikritik kalsitlerden yaplma, yuvarlak șekilli, iç
yapsz kalsit topaçlarnn kripto kristalin kalsitlerle bağlanmasndan
olușmuștur. Bazen mikrospari kalsitlerinin, çimentonun yerini de aldğ
gözlenmiștir [4].
2.1.3. Çimento
ÇİMSA Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ș. Eskișehir Çimento Fabrikas’nn üretimi
olan CEM I 42.5 R çimentosu kullanlmștr. Bu çimentoya ait özelikler Tablo
2’de verilmiștir.

Șekil 3. Beton harç çubuğu
Harç hazrlanrken su/çimento oran 0.50 olarak sabit tutulmuștur. Hazrlanan
numuneler 20±2oC scaklktaki kür tanknda 28 gün süreyle TS EN 196-1 [18]
standardna uygun olarak kür edilmiștir. Karșma giren malzemeler ve
miktarlar Tablo 3’te verilmiștir.
Tablo 3. Karșma giren malzeme miktarlar
Numune
Agrega
Çimento
Tașunu
Su
(g)
(g)
(g)
(lt)
% 0
1350
450.0
0.0
0.225
% 5
1350
427.5
22.5
0.225
% 10
1350
405.0
45.0
0.225
% 15
1350
382.5
67.5
0.225
% 20
1350
360.0
90.0
0.225
% 25
1350
337.5
112.5
0.225
2.2.2. Eğilme dayanm deneyi
Numunelerin eğilme dayanmn belirlemek üzere ELE Marka çimento pres
test cihaz kullanlarak TS EN 196-1 [18] standardna uygun olarak numuneler
krlmș ve maksimum kuvvet belirlenmiștir (Șekil 4). Deney gerçekleștirilirken
yükleme hz 50 N/s olarak alnmștr. Bulunan maksimum kuvvet Denklem 1
kullanlarak numunelerin eğilme dayanm değerleri belirlenmiștir.

Rf 

1.5  F f  l
b3

(1)

Burada;
Rf: Eğilme dayanm (N/mm2)
Ff: Prizmann krldğ anda ortasna uygulanmș kuvvet (N)
l: Mesnet silindirleri arasndaki uzaklk (mm)
b: Prizmann kare kesitinin kenar uzunluğu (mm)’dur.

Tablo 2. Kullanlan çimentonun kimyasal ve fiziksel özellikleri
Kimyasal Bileșim
CEM I 42.5 R Çimentosu
SiO2
19.23
Al2O3
5.44
Fe2O3
3.48
CaO
63.62
MgO
0.88
P2O5
0.09
K2O
0.55
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Șekil 6. Çimento harçlarnn eğilme dayanmlar

Șekil 4. Eğilme dayanm deney düzeneği
2.2.3. Basnç dayanm deneyi
Numunelerin basnç dayanmn belirlemek üzere ELE Marka çimento pres test
cihaz kullanlarak TS EN 196-1 [18] standardna uygun olarak numuneler
krlmș ve maksimum kuvvet belirlenmiștir (Șekil 5). Deney gerçekleștirilirken
yükleme hz 2400 N/s olarak alnmștr. Bulunan maksimum kuvvet Denklem
2 kullanlarak numunelerin basnç dayanm değerleri belirlenmiștir.

Rc 
Burada;

Fc
A

(2)

Rc: Basnç dayanm (N/mm2)
Fc: Numunenin krldğ andaki kuvvet (N) 2
A: Kuvvetin uygulandğ yüzeyin alan (mm )

Șekil 7. Çimento harçlarnn basnç dayanmlar
Bulgulara göre çimento yerine ikame edilen tașunlarnn oranlar artkça hem
eğilme, hem de basnç dayanmlarnda azalma görülmüștür. Ahlat tașunlarnn
çimento yerine harca ilave edilmesiyle üretilen numuneler ile Andezit ve
Kalker tașunlarnn çimento yerine ikame edilmesi ile üretilen numuneler
arasnda hem eğilme, hem de basnç dayanmlar arasnda önemli bir farkllk
çkmamștr. % 5 oranna kadar çimento yerine tașunu ikame edilerek üretilen
betonlarn eğilme ve basnç dayanmlar ile katksz normal betonlarn basnç
ve çekme dayanmlar arasnda önemli bir fark çkmamștr.

4. Sonuçlar
Sonuç olarak; % 5 orannda tașunu ilave edilerek hazrlanan bütün betonlarn,
ikame yaplmadan üretilen normal betonlarla benzer basnç ve çekme
dayanmlarna sahip olduğu belirlenmiștir. Tașunu ikame oran arttkça
dayanmlarn önemli ölçüde azalmștr. % 25 tașunu ikameli betonlarn eğilme
dayanmlar yaklașk % 37, basnç dayanmlar ise % 30 orannda azalmștr. Bu
bağlamda % 5 orannda tașunu ikame edilerek beton üretilmesinin, hem
tașunu atklarnn kullanlmasndan dolay çevreye verilen zarar önlemede,
hem de çimento kullanlmasn azaltacağndan dolay çimento üretiminden
kaynaklanan çevre zararlarn önlemede yardmc olacaktr. Ayrca beton
üretiminde en pahal malzeme olarak görünen çimentonun yerine, atk olarak
karșmza çkan tașunlarnn kullanlmas ekonomik anlamda da fayda
sağlayacaktr.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI TASARIMI KAPSAMINDA ENERJİ ETKİN YAPI TASARIM ÖLÇÜTLERİNİN ÖRNEKLENMESİ
SAMPLE STUDY OF ENERGY EFFICIENT BUILDING DESIGN CRITERIA WITHIN SUSTAINABLE BUILDING DESIGN
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Özet
Endüstri devrimi sonras teknolojik gelișmeler ve yașam biçiminin
değișmesine koșut olarak günümüzde enerji gereksinimi gün geçtikçe
artmaktadr. 1970’li yllarda yașanan enerji krizi, endüstri devrimi sonrasnda
yoğun biçimde kullanlan fosil yakt kaynaklarnn çevre dostu ve yenilenebilir
olmadğnn ve alternatif enerji kaynaklarnn öneminin anlașlmasna yardmc
olmuștur. Yaplar, yașamlar boyunca doğal enerji kaynaklarn tüketerek
çevreye zarar vermektedir. Bu nedenle küresel ölçekte kabul gören
sürdürülebilir mimarlk anlayș ile dünyada ve ülkemizde mimarlk disiplini ve
yap tasarm ilkeleri gözden geçirilmekte ve yenilenmektedir. Bu bildiride
sürdürülebilir yap tasarm kapsamnda enerji etkin yap tasarm kavram
sorgulanarak, kavramn mimarlk disiplinini ne ölçüde değiștirdiği enerji etkin
yap tasarm örnekleri bağlamnda analiz edilecektir.
Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir mimarlk, sürdürülebilir yap tasarm ilkeleri,
enerji etkin yap tasarm

Abstract
Demand for energy is increasing day by day due to technological
advancements and changes in life styles after industrial revolution. The
energy crisis in 1970’s helps us to understand that fossil fuel utilized intensely
after industrial revolution is not environment friendly and renewable. Also it
helps to understand importance of alternative energy sources. Buildings
consume natural energy sources and give damage to environment through
their lives. For this reason with sustainable architecture approach accepted at
global level; the architectural discipline and building design principles are
being revised and renewed in the whole world and in Turkey. In this article
energy efficient building design concept is criticized and how this concept
changed architectural discipline will be analyzed with the help of energy
efficient building design examples.
Keywords: Sustainable architecture, sustainable building design criteria,
energy efficient building design

Sürdürülebilirlik günümüzdeki gereksinimler karșlanrken doğann ve doğal
kaynaklarn gelecek nesiller için korunmasn gerekliliğine ișaret etmektedir
[5], Bu nedenle çevre üzerinde olumsuz sonuçlar doğuran ve tüketilen
enerjiden büyük ölçüde sorunlu olan yap tasarm sürdürülebilirlik
kapsamnda yeniden ele alnmaldr. Sürdürülebilirlik, mimari tasarm sürecinin
planlama, programlama, ön tasarm, tasarm, uygulama, kullanm, ykm ve
yeniden planlama evrelerinin tümünü kapsayacak biçimde uzun vadeli bir
süreçte değerlendirilmelidir. Sürdürülebilirlik yaklașm teknoloji-ișlevsellikestetik ve ekonomi olarak tanmlanan mimari tasarm ölçütlerinin doğa-çevreenerji korunumu ve konfor konular ile genișleyerek değișmesine, enerji
tüketiminde önemli bir paya sahip olan yap tasarmnn yeniden
tanmlanmasna neden olmuștur [6].
Yaplarn yașam döngüleri boyunca ele alnmas gereken bir kavram olarak
sürdürülebilir yap tasarm ölçütleri;





1. Giriș



Endüstri devrimi sonrasnda teknolojik gelișmeler ve yașam biçiminin
değișmesine koșut olarak günümüzde enerji gereksinimi gün geçtikçe
artmaktadr. 1970’li yllarda yașanan enerji krizi ile endüstri devrimi
sonrasnda yoğun biçimde kullanlmaya bașlanan fosil yakt kaynaklarnn
çevre dostu ve yenilenebilir kaynaklar olmadğnn anlașlmas, çevre ve enerji
kavramlarnn sorgulanmasna neden olmuștur. Bu olumsuz gelișmelere dikkat
çeken Dünya Çevre ve Gelișme Komisyonu 1987’de yaynladğ Ortak
Geleceğimiz Raporu’nda “Sürdürülebilir Gelișme” kavramn gündeme
getirmiștir. Sürdürülebilir gelișme bugünün gereksinimleri karșlanrken
gelecek nesillerin gereksinimlerini karșlama yeteneklerini ortadan
kaldrmayan gelișme olarak tanmlanmakta ve anahtar bir kavram olarak
birçok disiplini etkilemektedir. Dünya genelinde tüketilen enerjinin ve çevre
sorunlarnn büyük bir ksm yap sektöründen kaynaklanmaktadr. Bu nedenle
sürdürülebilirlik kavram ve enerji-çevre konularnda yașanan sorunlar enerji
tüketiminde önemli bir paya sahip olan yap sektörünü ve mimarlk disiplinini
etkilemektedir.






yap kabuğu ve yap formunun konum, topoğrafya, iklim, manzara, hakim
rüzgar vb. içeren fiziksel çevre verilerine uygun biçimlendirilerek enerji
verimliliği sağlanmas,
kaynak korunumu, enerjinin etkin ve verimli kullanlmas ve alternatif
enerji kullanmnn yaygnlaștrlmas,
enerjinin, bakm ve onarm maliyetlerinin, yapyla ilișkili hastalklarn, atk
ve kirliliğin azaltlmas ve atklarn değerlendirilmesi,
esnek ve değișen koșullara uyum sağlayabilen, uzun kullanm ömrüne
sahip yap tasarm ile yaplardan beklenilen performans düzeyinin
arttrlmas,
sürdürülebilir, geri dönüștürülebilir ve çevreye duyarl yap malzemeleri
kullanarak yap ürünlerinin verimliliğinin ve konforunun, yap ve
bileșenlerinin dayankllğnn ve esnekliğin attrlmas,
zararl ve tehlikeli maddelerden saknlmas ve yapyla ilgili sağlk ve
güvenlik risklerinin minimuma indirgenmesi,
sağlkl mekanlar yaratlmas ve iç hava kalitesi sağlanmas,
sunduğu nitelikli ve yașanabilir çevreler ile kullanc memnuniyeti
sağlayan mekanlarn elde edilmesi ve
biyolojik çeșitliliğin korunmas ve habitatn korunumu olarak
tanmlanabilir [7 - 10].

Sürdürülebilir yap tasarm gelișen ve sürdürülebilirlik boyutuyla değișen
mimari tasarm ölçütleri ile bu ölçütlere uygun olarak seçilen çevreye duyarl
yap malzemeleri ve yapm teknikleri kullanarak yap üretmeyi
hedeflemektedir. Yap sektöründe en önemli aktörlerden biri olarak mimarlar
bu hedefe uygun, yenilenebilir enerji kaynaklarnn kullanmna özen gösteren,
enerji verimliliğini arttrmay amaçlayan ve çevresel duyarllğa sahip
tasarmlarn üretilmesinden sorumludur.

Yaplar yașamlar boyunca doğal enerji kaynaklarn kullanmakta, insan ve
tüm canl türlerinin yașam için gerekli olan suya, havaya ve toprağa olumsuz
etkiler yaparak ekosistem içindeki doğal döngüyü geri dönüșü olmayacak
biçimde etkilemekte ve çevreye zarar vermektedir. Yapnn ekolojik,
ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlaryla ele alndğ kapsaml bir tanm
olarak küresel ölçekte kabul gören sürdürülebilirlik kavram mimari tasarm
ölçütlerinin gözden geçirilerek, çevre ve enerji konular ile yeniden ele
alnmasn gerektirmiștir.

Sürdürülebilir mimari tasarm yașammzn en büyük ksmn geçirdiğimiz ve
uzun hizmet ömrüne sahip yaplarn yeni tasarm ölçütlerine göre
değiștirilmesini gerektirmektedir. Sürdürülebilirlik kapsamnda yap
tasarmnda yaplmas gereken değișiklikler Uluslar aras Mimarlar Birliği (UIA)
ve Birleșmiș Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafndan 1996
ylnda hazrlanmș ve Mimarlk Eğitimi Șart’nda da belirtilmiștir. Bu
değișiklikler;

2. Sürdürülebilir Yap tasarm




Yap sektörü doğal kaynaklarn önemli bir bölümünü kullanarak ekolojik
dengenin bozulmasna, insan sağlğn tehdit eden ortamlarn olușmasna
neden olmakta ve insan-doğa-çevre etkileșimini olumsuz etkilemektedir.
Avrupa Birliği ülkelerinde, toplam enerji kullanmnn % 40’tan fazlas, CO2
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salmlarnn % 30’u ve sentetik atklarn % 40’ yap sektöründen
kaynaklanmaktadr [1]. Dünya genelinde tüketilen enerjinin % 50'si, suyun %
42'si bina yapmnda veya kullanm süreçlerinde harcanmaktadr [2]. Küresel
snmaya neden olan sera gazlarnn % 50'si, içme sularndaki kirlenmenin %
40', hava kirliliğinin % 24'ü, CFCs ve HCFCs salmlarnn % 50'si yaplarla ilișkili
faaliyetlerden kaynaklanmaktadr [3]. Dünyada tüketilen toplam enerjinin %
90’ ve Türkiye’de tüketilen enerjinin % 75’i kömür, petrol ve doğalgaz gibi
fosil yaktlardan sağlanmaktadr [4].



yașam kalitesinin insanlğa yakșr biçimde yükseltilmesi,
insanlarn sosyal, kültürel ve estetik gereksinimlerini önemseyen
uygulamalarla ekolojiye duyarl ve sürdürülebilir çevre gelișimi ve
herkesin kendi mal ve sorumluluğu olarak görüp değer verdiği mimari
çevre olarak belirlenmiștir.

Sürdürülebilirliğin oldukça geniș bir anahtar kavram olmas bu kapsamda
gerçekleștirilen uygulamalarn birbirinden farkl ölçeklerde ve farkl
konseptlerde ortaya çkmasna neden olmaktadr. Sürdürülebilirlik mimarlk
örnekleri krsal ölçekten kentsel ölçeğe değișkenlik göstermekte ve
sürdürülebilir mimari tasarm ölçütleri arasnda bir veya birkaç kavram ön
plana çkmaktadr. Bu bağlamda sürdürülebilir mimarlk örnekleri yerel
malzeme kullanan, fiziksel çevre verilerine uygun geleneksel tasarm
örneklerinden yap kabuğu ve biçimi ile kendi enerjisini olușturan ve kaynak
korunumu sağlayan, az bakm onarm gerektiren yap malzemeleri kullanan
ve ileri teknoloji içeren hi-tech yaplara kadar geniș bir yelpazede değișkenlik
göstermektedir. Bu nedenle sürdürülebilir yap tasarm ilkeleri ile tasarlanmș
olmalarna karșn bu tasarm ilkelerinden bir veya birkaçn ön plana çkararak
yaplmș tasarmlar enerji etkin yap tasarm, ekolojik mimari,
yeșil/çevreci/doğaya uyumlu yap tasarm ve akll bina tasarm gibi
kavramlarla anlmaktadr.
2.1. Enerji Etkin Yap Tasarm
Enerji etkin yap tasarm, mimari tasarm sürecinde iklim, yön ve hakim
rüzgar gibi değișken fiziksel çevre verilerinden yararlanarak, enerjiyi etkin ve
verimli kullanmaya yönelik tasarm yaplmas olarak tanmlanabilir. Enerji
etkin yap tasarm yapya uygun aktif ve pasif denetim olanaklarnn
yaratlarak, stma-soğutma- havalandrma-doğal aydnlatma konularnda yap
performansn arttrmaya ve enerji korunumu sağlamaya yönelik denetim
sağlanmas, tasarm ölçütlerinin belirlenmesi ve bu kapsamda mimari
tasarmlar yaplmasn gerektirir [1, 11]. Enerji etkin yap tasarm ölçütleri;
 Yap kabuğunun ve formunun fiziksel çevre verilerine uygun
biçimlendirilmesi ve konumlandrlmas,
 Yap tasarmnda dș havay içeri alarak denetleyecek ve denetlenmiș
havay dağtacak, yap içi ve dș arasnda tampon bölge olușturacak
biçimlerin kullanlmas,
 Dș atmosfer koșullarnn yumușatlarak yap içine alnmas amacyla
doğann ve yeșilin yap içine alacak tasarmlar yaplmas,
 Yap tasarmnn güneș enerjisinden optimum yararlanacak biçimde
desteklenmesi ve yap cephesinde enerji etkin cephe sistemlerinin
kullanlmas,
 Yapy olușturan malzeme ve bileșenlerin yenilenebilir enerji kaynaklarn
kullanan, enerji korunumu sağlayan, çevreye duyarl ve az bakm-onarm
gerektiren malzemelerden seçilmesi,
 Yap içinde enerji verimliliği sağlamaya yönelik pasif ve aktif sistemlerin
kullanlmas olarak tanmlanabilir [6, 12].
Enerji etkin yap tasarm sürecini geleneksel tasarm sürecinden ayran en
önemli özellikler;
 mimari tasarm sürecinin tüm evrelerinde, yapy olușturan tüm malzeme
ve bileșenlerin üretimi, yapnn tasarm, kullanm, bakm, ișletimi ve
iklimlendirme sistemlerinin seçim ve yönetimine kadar geniș bir yelpazede
ele alnmas,
 yapnn standardn düșürmeden enerji girdilerinin bireysel ve toplumsal
yarara yönelik olarak miktar ve maliyetini azaltmas ve
 yap çevre uyumunun sağlanmas, yenilenebilir enerji kaynaklarndan
yararlanlmas ve kullanlan enerjiyi koruyacak önlemlerin alnmasdr [11].

Șekil 1. California Çocuk Müzesi, [16]

Șekil 2. California Çocuk Müzesi Doğal Havalandrma [16]
Yap formunun doğal stma ve soğutma araclğyla yapda s kayplarnn
azaltacak șekilde biçimlendirilmesi enerji etkin yap tasarm ölçütlerindendir.
Tasarlanacak yapnn biçimi, yüksekliği, cephe niteliği, çat türü ve eğimi gibi
yapya ilișkin geometrik değișkenlerin enerjinin etkin kullanm açsndan
değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle enerji etkin yap tasarmnda dș havay

içeri alarak denetleyecek ve denetlenmiș havay dağtacak, yap içi ve dș
arasnda tampon bölge olușturacak biçimler tercih edilmelidir.

2.2. Enerji Etkin Yap Tasarm Ölçütlerinin Örneklenmesi
Yapnn yer seçiminde ve konumlandrlmasnda topoğrafya, biyolojik çeșitlilik,
hakim rüzgar yönü ve iklim gibi fiziksel çevre verilerinin dikkate alnmas
geleneksel mimari tasarm sürecinde de etkin rol oynayan ölçütlerden biridir.
Sürdürülebilirlik kapsamnda yap kabuğunun ve formunun fiziksel çevre
verilere uygun biçimlendirilmesi ve konumlandrlmas ölçütü ekolojik
dengenin korunmas, insan yașam için gerekli konfor ve sağlk koșullarnn
yerine getirilmesi ve enerji korunumu açsndan yarar sağlamaktadr. Güneș
șnmnn stc etkisi ve rüzgârn serinletici etkisi binann yönlendiriliș
durumuna göre değișmektedir. Bu nedenle, güneș ve rüzgârn yararl
etkilerinin optimize edilebilmesi için yöresel iklimsel gereksinmelere bağl
olarak tasarm evresinde yaplar için en uygun konumlama sağlanmaldr.

Șekil 3. Swiss Headquarters, İngiltere, 2004, [17]

Tasarlanacak yapnn yer ve yön seçiminde ana ilke, güneșin șnmndan
yararlanmak ve olumsuz etkilerinden korunmak olmaldr [3]. Yapnn güneșe
göre yönlendirilmesi, enerji korunumu kadar yap içi sl konforu etkilemekte,
istenilen scaklklarn elde edilmesini sağlayarak kullanc memnuniyetini de
arttrmaktadr [14,15]. Yap tasarmnn doğal havalandrma sağlayacak
çözümler içermesi yapda stma, soğutma, havalandrma ve iklimlendirme
maliyetlerini azaltarak enerjinin korunmasna yardmc olacaktr.

Șekil 4. Greater London Autority, Londra, 2002, [18]
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Enerji etkin bir yap tasarmnda iç ve dș mekan birbirinden ayran yap
elemanlarndan olușan ve enerjinin korunmasnda, sl konforun
sağlanmasnda önemli rol oynayan yap kabuğunun [19] kullanm önem

kazanmaktadr. Enerji etkin yap tasarm için mimari tasarmn tüm
evrelerinde bilinçli s yaltm uygulamalaryla enerji korunumunu arttran,
pencere açklklarnda s transferini snrlayarak sl konforu destekleyen,
yüksek performansl sistemlerin ve malzemelerin tercih edilmesi,
gereksinimlere göre s, șk ve güneș kontrolü sağlayacak hareketli cephe
elemanlarnn kullanlmas gerekir [20]. Bu bağlamda yap tasarmnn güneș

enerjisinden optimum yararlanacak biçimde desteklenmesi, yap içinde ve
cephesinde enerji verimliliği sağlamaya yönelik pasif ve aktif enerji etkin
sistemlerinin kullanlmas yapnn gereksinim duyduğu enerjinin sağlanmasn
kolaylaștracak bir tasarm ölçütüdür.

Șekil 9. Çift Kabuklu Cephe Uygulamas, Occidental Chemical Centre, New
York, 1980 [20]

Șekil 5. Cephede Hareketli Yatay Kepenk Uygulamas, Siemens Pavyonu,
İspanya, 1992 [21]

Șekil 10. Hong Kong Shangai Bankas, Günșğnn Kapal Atriuma Yanstlmas,
[22]
Șekil 6. Briarcliff House, İngiltere [21]

Dș atmosfer koșullarnn yumușatlarak iç mekana aktarlmas amacyla doğa
ve yeșili yap içine alacak tasarmlar yaplmas da enerji etkin tasarm

ölçütleri arasnda saylabilir. Yap çevresinde olduğu kadar yap içinde,
yüzeyinde ve çatsnda peyzajdan yararlanlmas yaplarn kullandğ enerji
tüketiminin azaltlmasna yardmc olabilir.

Șekil 7. Cephede Mekanik Havalandrmal Eğik Yüzey Uygulamas, Delft Teknik
Üniversitesi Kütüphanesi, [21]

Șekil 8. Çift Kabuk Cephe Uygulamas, GSW Headquarters Binas, Almanya,
1999 [20]
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Enerji etkin yap tasarm bağlamnda peyzajn yap içine alnmas ve yeșil çat
uygulanmas giderek yaygnlașmaktadr. Yeșil çatlar yerleșim alanlarnda
scaklğ düșürmekte, yağmur sularn tutarak, atk su sistemlerinin yükünü
hafifletmekte, hava kirliliğini azaltmakta, karbonu depolamakta ve çat üst
örtüsünün altndaki malzemeleri güneșin zararl etkilerinden koruyarak, bu
malzemelerin daha uzun ömürlü ve dayanakl olmasn sağlamaktadr.
Biyolojik çeșitliliğin korunmasna da yardmc olan yeșil çatlar veya katlarda
tekrarlanan asma bahçeler (skycourts) yap içindeki ofislerin doğal olarak
iklimlendirmesi için yeterli hava sirkülasyonunu olușturmaktadr. Geleneksel
yaplardan farkl olarak kentleșmenin sonucu ortaya çkan yap görüntüsünü
doğa lehine çevirmekte ve bu sayede yapnn kapladğ alan tekrar
kazanlmaktadr [14].

malzemeden elde edilmiș ambalaj kullanan, dayankl, sk bakm-onarm
gerektirmeyen malzemeler ve yap elemanlarnn kullanlmas yap
malzemelerinin hizmet ömrünü uzatarak ekonomi sağlayacak ve çevreyi
daha az tahrip edecek bir girișim olarak görülmelidir [24].

3. Sonuç
Sürdürülebilir yap ve bu kapsamda ortaya çkan enerji etkin yap tasarm
kavramlar yenilenebilir enerji kaynaklarn kullanarak yaplarn çevreye
verdiği zarar azaltmaya, insan yașam için gerekli konfor ve sağlk koșullarn
yerine getirmeye, yașanlabilir ve sağlkl çevreler olușturmaya ve çevreyi
korumaya çalșan bir yaklașm olarak giderek daha çok ülkede kabul
görmektedir.
Enerjinin etkin kullanlmasn, kaynaklarn korunumunu ve çevrenin yap
sektöründen daha az zarar görmesini hedefleyen enerji etkin yap tasarm
kavram, mimari tasarm ölçütlerinin yeniden tanmlanmasna neden olmuștur.
Enerji etkin yap tasarm ile geleneksel olarak teknoloji-ișlevsellik-estetik ve
ekonomi olarak tanmlanan mimari tasarm ölçütleri doğa-çevre-enerji ve
konfor konular ile genișleyerek değișmiștir. Bu değișim yașamlar boyunca
enerji tüketiminde önemli bir paya sahip olan yaplarn mimari tasarm
sürecinin ve tasarm ölçütlerinin gözden geçirilmesini gerektirmiștir. Artk
ișlevsellik sadece yapnn kullanm amacna uygun biçimin tasarlanmas değil,
ișlevi yerine getirirken doğay daha az tahrip eden, çevreyle dost değil, enerji
kullanmn denetleyen veya enerji üreten biçimlerin tasarlanmasdr. Teknoloji
mimari tasarm sürecinde etkin rol oynayan yap ile ilișkili disiplinlerin
ișbirliğinde fiziksel çevre verilerine uygun, alternatif enerji kaynaklarn
kullanan, yașam boyunca az enerji harcayan veya yap kabuğu, biçimi ve
konumu ile kullanacağ enerjiyi üreten, kaynak korunumu sağlayan bir araca
dönüșmüștür. Yaplarn estetik olmas tek bașna yeterli değildir. Enerji etkin
yap tasarm uzun vadede yap maliyetini düșüren ve yap ömrünü uzatan
girișimler içermesi nedeniyle ekonomi de sağlamaktadr. Bu anlamda
teknolojinin olanaklarn kullanarak yap ekonomisi sağlayan ve çevreyle dost
biçimler üreten mimari tercih edilmeye bașlamștr.
Enerji etkin yap tasarm mimari tasarm sürecinin planlama, programlama, ön
tasarm, tasarm, uygulama, kullanm, ykm ve yeniden planlama evrelerinin
tümünü kapsayacak biçimde uzun vadede değerlendirilmelidir. Mimari tasarm
sürecinin tüm evrelerinde yap üretiminde rol oynayan disiplinlerde
alanlarnda uzman kișilerden bir planlama ekibi olușturulmal ve bu ekibin tüm
evrelerde sürekliliği sağlanmaldr.
Enerji etkin yap tasarm dünyada giderek artan bir ilgiyle gelișmektedir.
Ancak Türkiye’de bu amaçla tasarlanmș az sayda örnek ise dünya
örnekleriyle ayn standard yakalayamamaktadr. Yaplan çalșmalar çeșitli
sertifikalarla desteklenmiș olsa da, sertifika sahibi yaplarn da ne kadar çevre
dostu ve enerji korunumu sağladğ tartșma konusudur.

Șekil 11. Commerzbank, Almanya,1997 [17]

Enerji konusunda dșa bağml olan ülkemizde yenilenebilir enerji
kaynaklarnn kullanldğ örnekler oldukça az saydadr. Güneș enerjisinden
yararlanan ve üniversitelerce üretilmiș az sayda güneș evi dșnda yaplarda
güneș enerjisinin kullanm scak su eldesi ile snrldr. Tasarm sürecinde
geleneksel biçimde üretilmiș, uygulama veya kullanm evrelerinde bina
otomasyon sistemlerinin kullanldğ yaplar enerji etkin yap tanmndan
oldukça uzaktr. Üretim sonras bina otomasyon sistemleri ile sonradan
akllandrlmș olmasna karșn ülkemizde akll yap olarak pazarlanan örnekler
enerji etkin yap kapsamnda değerlendirilmemiștir.
Enerji etkin yap tasarmnn gerçek boyutlar ile alglanmas amacyla
üniversitelerde sürdürülebilirlik, çevre ve enerji konular tartșlmaktadr.
Teknolojinin olanaklarndan yararlanlarak çevre ve enerji konularna duyarl
tasarmclarn yetișmesi için akademik çevrelerin enerji etkin yap tasarm ve
üretim sürecine yapacağ katk önem kazanmaktadr.

Șekil 12. Sanitas – BUPA Headquarters binas, İç mekanda ve çatda peyzaj
uygulamas, İspanya, 2000 [18]

Yapy olușturan malzeme ve bileșenlerin yenilenebilir enerji kaynaklarn
kullanan, enerji korunumu sağlayan, çevreye duyarl ve az bakm-onarm
gerektiren malzemelerden seçilmesi suyun, toprağn, havann ve malzemenin

korunumunu sağlayarak kaynak kullanmn azaltacak bir girișimdir. Bu
amaçla yapda atk suyun değerlendirilmesi, suyun ve yağmur suyunun
yeniden kullanm, su korunumu sağlayacak peyzaj düzenlemelerinin
kullanm, kullanm sularnn kimyasallarla kirletilmemesi ve suyu verimli
kullanan tesisat kurulumu gibi yöntemlerle yaplarda su korunumu gerekir. Su
tüketiminin azaltlmas atk su miktarn da azaltacak bir girișim olarak
görülmelidir.
Yapda
kullanlan
malzemelerin
hammaddesinin
kaynağndan
çkartlmasndan itibaren geçirdiği süreçler, ekolojik dengeyi olumsuz
etkilediğinden [23] malzeme korunumu sağlayacak modüler sistemle
tasarlanmș, ișleve uygun olarak yeterli büyüklükte, basit ve geometrik
formda esnek çözümler içeren, yeniden kullanma olanak veren tasarmlar
tercih edilmelidir. Malzeme seçiminde standart, ekolojik, geri dönüștürülmüș
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Özet
Yașanlan mekânlarn, gelișen teknolojilerle bütünleștirilerek, daha güvenli, daha
konforlu, daha ekonomik, daha keyifli bir yașam șekline dönüștürülebilmesine
ksaca ev otomasyon sistemleri denilmektedir. Her yeni yaplan bina, bir
öncekine göre üstünlüğünü sergileyerek otomasyona yeni bir bakș açs
kazandrmaktadr. Bunlardan biride, çevre kirliliğini dikkate alarak bina içi
kablolama sistemlerinde gelișen teknolojileri de göz önüne alarak, ilerideki
uygulamalar için otomasyona hazr hale getirilmesidir.
Binalar kompleks hale geldikçe bina içi haberleșme sistemlerinde kablosuz
haberleșmenin insan sağlğ açsndan mahzurlarn da dikkate alarak daha az
kablo kullanm ve daha menzilli haberleșme vazgeçilmez bir unsur haline
gelmiștir. Bina teknolojilerinde günümüzde iletișim ortam RS485 ksaltmasyla
bilinen ve iki damarl kablo üzerinden bir dizi cihazn çift-yönlü haberleșmesini
sağlayan standart olarak kullanlmaya bașlanmștr. Bu sayede bina içi
otomasyona çevresel bir yaklașm sunulmuștur.
Bu çalșmada, iki mikrodenetleyicinin seri haberleșme portlar kullanlarak
RS485 haberleșmesi yaplmș ve dört daireli bir binann kap açma, zil çalma
ișlemleri gerçekleștirilmiștir.
Anahtar KeIimeler: RS-485, Bina içi haberleșme

Abstract
Location of the place, growing all the enabling technologies, more secure, more
comfortable, more economical, more enjoyable way of life can say a home
automation system briefly. One of them, each new building provides to
automation a new viewpoint by demonstrates its advantage for future
application by taking into account environmental pollution. A new point of view,
indoor cabling system of building is ready to the automation for future
applications by taking into consideration the development of technologies.
As the buildings become complex, indoor communication systems have become
indispensable, taking into account the objection of wireless communication in
terms of human health. Building Technologies, nowadays transportation
environment RS485 acronym known and core wire through a series of twoway communication device that provides dual-have been used as a standard. In
this way, indoor environmental approach to automation is presented.
In this study, by using two serial communication ports of Microcontroller halfduplex serial communication and the processes opening door and ringing bell of
four apartment’s building have been performed.
Keywords: RS-485, indoor communication

1.

GİRİȘ

Günümüzde teknolojinin de gelișmesiyle bina iletișim sistemleri de son derece
gelișmiș bir hal almștr. Bu teknolojinin gelișmesinde teknikler ve protokoller
çok önemli rol oynamaktadr. Bina içi iletișim paralel haberleșme olabildiği gibi
daha verimli ve daha güvenilir seri haberleșme protokolleri tercih edilmektedir.
Seri veri haberleșmesi, ișletmelerde, otomasyon sistemlerinde, çok sayda
motor, makine bulunan fabrikalar da karmașklğn azaltlmas, maliyetin
düșürülmesi, kontrol kolaylğnn sağlanmas, sistemin istenildiği șekilde kolayca
programlanabilmesi, devreye sonradan yaplan ilave aygtlar için ek veri hatt
çekilmesine gerek kalmamas șeklinde büyük öneme sahip birçok nedeni vardr.
Seri veri haberleșmesi kullanlan sistemler giderek yaygn olarak kullanlmakta
ve daha da önem kazanmaktadr. Sistemde veri haberleșmesi verinin eș
zamanl gönderilmesi ve alnmasyla gerçekleșmektedir. Bu zamanlama
sinyallerinin
kontrolünde
mikrodenetleyiciler
yardmyla
gerçekleștirilebilmektedir.
Bina otomasyon sistemlerinde Türkiye’deki ilk uygulama 1984’de Yeșilköy
Havalimandr. Ancak bu sistem esasen yalnzca izlemeye yönelik bir aktif
kontrol fonksiyonlar mevcut olmayan bir sistemdi [1].
Günümüzde, gelișmiș binalarda bina içerisindeki snn kontrolünü,
havalandrlmasn ve havann filtrelenmesini kontrol etmek amacyla seri
haberleșmenin de kullanldğ bilgisayar kontrol programlar vardr [2]. Bina
çiziminde kullanlan CAD (computer aided design) programlaryla bina içi ve
çevresiyle ilgili haberleșme kanallar kolaylkla düzenlemeler yaplabilmektedir

[3]. Birçok gelișmiș ülkelerde sadece binalarda değil tarmda stma ve soğutma
sistemlerindeki ücretin daha așağ çekebilmek için seri haberleșme protokolleri
kullanlmaktadr. Gelișmiș bina sistemlerinde stma ve soğutma metotlarnda
elektroniksel ölçümleri ve kontrollerin de RS-485 seri veri haberleșme protokolü
tercih edilmektedir [4]. Binalarn büyüklükleri arttkça bina içi haberleșme ve
güvenlik sistemlerinin verimliliği ön palana çkmaktadr [5]. Bu durum ise kablo
sayssn daha az olduğu, daha ucuz, bakm daha hzl ve daha pratik ve
kolaylkla bina içine uyarlanabilen haberleșme sistemlerine odaklanlmștr.
RS485 haberleșme sistemleri de fiziksel olarak kolaylkla adapte edilebilecek bir
özelliğe sahiptir. Gelișmiș binalarda kullanlan cihazlarn verilerinin kaydedilmesi
ve analizleri RS485 ağ sistemleri ile mümkün olabilmektedir [6].
Sistemler çok hzl gelișen teknolojiye bağl olarak modüler yapya sahip
olmakta, hem kapasitesi hem de fonksiyonlar, sensörler, motorlar, kontrol
ekipmanlar, özel uygulama kontrol ekipmanlar (yangn veya duman kontrolü,
hava kalite kontrolü gibi) ve operatör cihazlar gibi ekipmanlarn sisteme
eklenmesi ile genișleyecek yapya sahip olmaktadr. Bütün bu sistemler seri
haberleșme kullanlarak kontrol edilebilmekte ve bu sayede bina tasarmnda
kablo maliyetinin düșürülmesi hedeflenmektedir. Ayrca RS485 seri haberleșme
protokolü ayn hat üzerinden 32 farkl cihaz kontrol edilebilmektedir. Bu sayede
ilave kablo gerektirmeden sistemin sürdürülebilirliği sağlanmaktadr. Bu
çalșmada, bina içi seri haberleșme sistemine bir örnek teșkil etmesi amacyla
iki mikrodenetleyicinin seri haberleșme portlar kullanlarak RS485 haberleșmesi
yaplmș ve dört daireli bir binann kap açma, zil çalma ișlemleri
gerçekleștirilmiștir.

2.

Materyal ve metot

Son yllarda dünyada akll ev uygulamalarnda otomasyon, vazgeçilmez konfor
ve teknolojik tercihlerin bașnda gelmektedir. Bu otomasyon sistemleri ev
üreticilerinin satșlarnda tercih edilen önemli bir faktör olmaktadr ve bu
sistemlerin daha da geliștirilerek insanlğa hizmet etmesi beklenmektedir. Artk
birçok uygulama, elektriksel cihazlarn sadece açp kapanmasndan çok, birçok
özelliğinin kontrolünü mümkün klmaktadr [7]. Bunun da ötesinde, ayn teknoloji
ve/ya sistemi kullanan birçok cihaz, birbirleri arasnda haberleșerek, insana
bağllğ da ortadan kaldrmaktadr. Böylelikle, insan bileșeni çkarldğ için, “Ev
Otomasyonu” deyimi tam anlamyla gerçekleșmektedir. Tüm bu yönleriyle
sistem, bir evi tam anlamyla “birbirine bağl” hale getirebilmektedir [8]. Bu çeșit
otomasyon sistemleri için tasarlanan birçok proje, stma-soğutma ve
aydnlatma kontrolünü, güvenlik ve gözetim sistemlerini, evde azalan yiyecekler
için markete gitme zorunluluğunu ortadan kaldrmaktadr [9]. Akll ev
sistemlerine ait teknoloji alt yapsnn pahal olmas, ekonomik ve sosyal
getirilerinin fazla olmamas gibi nedenlerle ev yașamna dahil olmas belli bir
süreç içerisinde olmaktadr [10]. Bu sürecin daha hzl ve ucuz bir maliyetle
karșlanmas ise bina içi kablolama sistemlerinin önceden belirlenmesi ve uygun
alt yapnn olușturulmasdr. Bu sayede gelecekte olușturulabilecek akll ev
sistemlerine bir hazrlk teșkil edecek ve sistemin sürdürülebilirliği sağlanacaktr.
Bu çalșma da uzaktan bir binadaki dört daireli bir binann kap açma, zil çalma
ișlemleri RS485 seri haberleșme protokolünü kullanarak kontrol edilmesi
amaçlanmștr. PIC16F628A mikro denetleyici içeren bir kontrol kart ile bilgiler
toplanabilir veya diğer mikrodenetleyicilere komutlar gönderilerek iș
yaptrlabilir.
2.1

Seri iletișim

Seri veri iletimi, bir veri içindeki bitlerin, ayn hat üzerinden art arda
gönderilmesidir. Seri iletișimde veri iletimi temel olarak basit bir ișlemdir. A
noktas veriyi B noktasna gönderir ve B noktas da bu veriyi alr. Buna tek yollu
veri iletișimi de denir. Eğer B noktasnn gönderdiği veriyi A noktas alrsa, bu
durumda ișlemin adna iki yollu veri iletișimi diyebiliriz. Seri iletișimde, paralel
porta göre yok daha az tel kullanlr. Haberleștirilen iki cihaz arasndaki 3 telli
kablo seri iletișim için yeterlidir. 3 telli bir kablo, 25 telli bir kabloya göre daha
ucuz olacaktr.
Seri haberleșmede, gönderici ksmda 8-bit veri, paralelden seriye çevrilir ve
daha sonra tek bir hattan karșya gönderilir. Alc, seri veriyi paralele çevirerek
8-bit veriyi olușturur. Bir linkteki veri akșnn kontrolü için gerekli sinyallerden
biri saat (clock) sinyalidir. Hem gönderici hem de alc cihazda, bir bitin ne
zaman gönderileceğine veya alnacağna karar verilirken bir saat sinyali
kullanlr. Veri gönderen ve alan uçlarn belli kurallar çerçevesinde haberleșmesi
gerekir. Verinin nasl paketleneceği, bir karakterdeki bit saysn, verinin ne
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zaman bașlayp biteceği gibi bilgileri bu kurallar belirler. Bu kurallar çerçevesine,
protokol ad verilir [11-13].
Senkron gönderimde, her cihaz, kendisi veya dșardan bir cihaz tarafndan
üretilen ayn saat sinyali darbelerini kullanr. Saatin frekans sabit yâda düzensiz
aralklarda değișken de olabilir. Senkron formatlar, iletimi bașlatrken yâda
bitirirken, çok çeșitli formatlar kullanrlar. Bunlara start-stop bitleri denir. Fakat
uzun mesafeli linklerde senkron format uygun değildir.

Șekil 1 Senkron ve Asenkron İletișim.
Asenkron iletișimlerde, linkte saat hatt bulunmaz. Her uç kendi sinyalini
sunmaktadr. Bu iletișimde de, uçlarn saat frekansnda anlașmalar gerekir. Bu
nedenle iletilen her byte’da saatleri eșitlemek üzere bir saat biti ve iletimin
bittiğini bildirmek üzere bir stop biti bulunur. Seri iletișimde veri aktarm hz,
saniyedeki bit says (bps-bits per second) olarak belirtilir. Veri aktarm hzn
belirlemede yaygn olarak kullanlan diğer terim ise baud rate’dir.
2.2 İletim Yönlerine Göre Seri Veri İletișim Modlar
Verilerin iletim yönlerine göre de (veri iletim modlar) ağlar temel olarak dört alt
gruba ayrlrlar:
Simpleks (Tek yönlü): Veri iletimi tek yönlüdür yani hat üzerinden bilgi yalnzca
bir yöne gönderilebilir. Dolaysyla simpleks hatlara yalnzca gönderme hatlar,
yalnzca alș hatlar veya tek yönlü hatlar da denilmektedir. Șekil 2'teki simpleks
iletimde veri ancak A'dan B'ye gönderilebilir.

kullanlmalarna rağmen karșmazlar. İki telliden iki kat daha fazla tel
gerektirmesine, dolaysyla maliyetinin iki kat pahal olmasna rağmen, daha çok
yaltm sağlayan dört telli sistem iki telli sisteme tercih edilir.
2.3 Seri haberleșme protokolleri.
RS232C: Bu protokol bașlangçta telefon veri iletișimi için tasarlanmștr. Daha
sonra birçok bilgisayar sistemi bunu skça kullanmaya bașlamș ve sonuçta
RS232 standart bir iletișim protokolu haline gelmiștir. RS232C'nin çalșmas tek
sonlamaldr(single ended). Lojik 1 = -15,-3 arasnda ve lojik 0= +3,+15 arasndadr.
Alglayclar verileri bitler halinde ve seri iletișim protokolüne uygun olarak
bilgisayara gönderir. RS232C bir single ended arayüze olduğundan alc ve
gönderici arasndaki uzaklk dș çevreden gelen olumsuz faktörlerin azaltlmas
açsndan ksa tutulmaldr [12].
RS422A: Bu protokol Differantial ended bir arayüze sahiptir. Alc verici
arasndaki uzaklk yeterince en uzak seviyededir. Hatlarda bu mesafe sebebiyle
olabilecek zayflama 200mV seviyesine kadar azalsa da sistem iletișime devam
eder. Diferansiyel ara birim sayesinde sinyaldeki zayflama ihmal edilebilir
düzeye çekilir ve oldukça yüksek bir veri hzyla haberleșme sağlanabilir.
Alglayc ve bilgisayar arasndaki iletișimde Twisted Pair (Bükülmüș kablo)
kullanldğndan dș etkilerden etkileșim azdr.
RS485: Standart 422A protokolu genișletilerek olușturulmuș bir protokoldür. Bu
protokol ile birlikte çalșabilen 32 adet alc vericinin tek bir kabloyla veri
iletișimi sağlanabilir. RS485 protokolü kablodaki iletișim problemlerini ortadan
kaldrmaktadr [12, 13].
RS485 protokolünde yeti iletimi 10 Mbps (Mega bit per second) saniyede 10
Mb'dir. Bilindiği üzere RS-232 ksa mesafeli iletișim için tasarlanmș bir seri
iletișim standarddr. RX ye TX üzerinden iletilen bilgiler referans seviyesi olan
GND'ye göre belirlenmektedir. RS-232 ile ksa mesafeli ve 115.2 K gibi hzlara
ulașlabilmektedir. Gürültülü ortamlar için uygun değildir. RS-232 sürücüleri
birçok alcy ayn anda sürebilecek șekilde tasarlanmștr. RS-485 daha uzun
mesafelerde, gürültülü ortamlarda, daha yüksek hz gerektiren yerlerde, daha
çok alc vericinin gerektiği yerlerde kullanlmak üzere geliștirilmiș bir seri iletim
ortamdr. RS-485'in temeli dengelenmiș hat üzerinden verilerin iletilmesi
(Balanced Data Transmission) mantğna dayanr. RS-232 dengelenmemiș
(unbalanced) iletim ortam olarak adlandrlr. RS-485 üzerinden veriler A ye B
adlar verilen iki kablo üzerinden iletilir. Bu iki uç dengelenmiș hatlardr.
Dengelenmiș hatlarda vericilerde diferansiyel (fark kuvvetlendiriciler) sürücüler,
alclarda ise diferansiyel alclar (fark alclar) bulunur. Șekil 5 de iki adet
MAX485 entegresinin birbirleriyle bağlants gösterilmiștir.

Șekil 2. Simplex iletișim
Yar dubleks (HDX): Veri ileti her iki yönde de yaplmakta, ancak iletim zaman
farkldr. Yani her iki yönde iletim ayn anda gerçekleștirilememektedir. Bu tip
hatlara iki yollu sral değișimli hatlar da denilmektedir. Șekil 3'deki blok șemas
t1 zaman dilimde A istasyonu B'ye bilgi göndermekte, t2 (tl≠t2) annda ise B
istasyonu A'ya bilgi göndermektedir.

Șekil 3. Yar dubleks iletișim
Tam dubleks (çift yönlü – FDX): Ayn zaman diliminde her iki yönde de iletim
gerçekleșmektedir. Yan ayn anda her iki taraf veri alp gönderebilir. Bu tür
hatlara da iki yollu ayn anda hatlar veya yalnzca dubleks hatlar denilmektedir.
Șekil 4'de görüldüğü gibi ayn anda A-B arasnda her iki yönde de iletim
gerçekleștirilebilir. Genellikle bunlar dört telli hatlarla gerçekleștirilmektedir.
Ancak veri gönderme ve alma için farkl frekanslar kullanarak iki telli hatlarla da
olmaktadr.

Șekil 5. İki adet MAX485 bağlants
Dengelenmiș hattn mantğ șöyledir, eğer veri iletilirken iletim ortamnda bu iki
hatta da ayn yolla gürültü bulașrsa, alc girișindeki fark kuvvetlendiricileri bu
iki hattn farkn alacaklarndan girișteki toplam gürültü miktar sfr olacaktr.
Dolays ile hat boyunca veriye binen gürültünün alc girișindeki etkisi
minimuma inecektir. Ayrca fark kuvvetlendiricilerinin Orta Nokta (Common
Mode) özelliğinin iyi olmas nedeni ile verici ve akc GND farklarndan
olușabilecek sorunlarda minimuma indirgenebilmektedir. RS-485 sürücülerinin
bu özelliği bükülmüș çift telli (twisted pair) kablo kullanlmas ye doğru
sonlandrma yaplmas ile çok uzun mesafelerde (1200 m) çok yüksek hzlar (10
Mbs) sağlayacaktr. Burulmuș kablo iki burgu arasnda faz fark yaratarak
gürültünün azalmasna yardmc olurken, sonlandrma ișlemi iletim ortamndaki
yansmay minimuma indirecektir. RS-485 standart alc ile vericinin GND'leri
arasnda 7 Volta kadar farka müsaade eder. Buda çipin 5V besleme voltajna
göre -7 V ile +12V (5+7) GND kaymasna müsaade etmesi demektir. Böylelikle
alc ve vericinin farkl güç kaynaklar dolays ile olușacak GND fakndan dolay
olușan sorunlar minimuma indirgenecektir. RS-485 sürücüler 60 mA sağlayacak
șekilde tasarlanmștr. Bu 60 mA, 32 adet alcnn devreye bağlanmas,
sonlandrma direncinin sisteme dahil edilmesi ve en kötü șartlar göz önüne
alnarak belirlenmiștir [12].

3.
Șekil 4. Tam dublex iletișim
Tam/tam dubleks (F/FDX): Buradaki iletim de ayn anda gerçekleșmektedir.
Ancak bu tür sistemlerde iki istasyon yoktur. Yani birinci istasyon; veriyi, ikinci
bir istasyona iletip üçüncü istasyondan veri alabilir. Bu tür düzenleme ancak
çok-noktal sistemlerde mevcuttur.
İki telli hatlarda; yar dubleks ve tam dubleks iletim gerçekleștirilebilir. Ancak
tam dubleks iletimde, gelen ve giden sinyaller farkl bant genișliklerinde
olmaldrlar. Aksi takdirde sinyaller, birbirine karșrlar. Dört telli iletimde ise
sinyaller birbirinden fiziksel olarak ayrldklarndan ayn bant genișliklerinde
214

Sistemin Çalșmas

Bir uygulamaya bașlamadan önce hangi firmann ürünü kullanlacağna, daha
sonra da hangi parça numaral mikrodenetleyicinin kullanlacağna karar
verilmesi gerekir. Bunun için mikrodenetleyici gerektiren uygulamada hangi
özelliklerin olmas gerektiğini önceden bilinmesi gerekir. Buna göre sistem
üzerindeki gereksinimleri ve ileride yaplabilecek gelișmeleri de karșlayp
karșlamadğ araștrldktan sonra seçim yaplmaldr. Bu yüzden bu çalșmada
microchip firmasnn ürettiği 16F628A modelini tercih edilmiștir. Hem alc ve
hemde verici devresinde PIC16F628A mikrodenetleyicisi ile birlikte MAX485
entegresi kullanlmștr.

+5

+5

+5

Kaynaklar

+5

out

R2

220

R3

10k

R4

10k

10k

J1

12V

R1

1
2
TBLOCK-M2

out

D1

R9

1

6k7

SW1

U1
16
15
4

RA7/OSC1/CLKIN
RA6/OSC2/CLKOUT

RA0/AN0
RA1/AN1
RA2/AN2/VREF
RA3/AN3/CMP1
RA4/T0CKI/CMP2

RA5/MCLR

RB0/INT
RB1/RX/DT
RB2/TX/CK
RB3/CCP1
RB4
RB5
RB6/T1OSO/T1CKI
RB7/T1OSI

SW2

SW3

R10

SW4

17
18
1
2
3

Q1

LED

2N7002

2

47
3

SW-DPST

6
7
8
9
10
11
12
13

SW-DPST

SW-DPST

SW-DPST

R11
470

R5

R6

10k

R7

10k

R8

10k

10k

PIC16F628A

R12
560

U2
1

RO

2

12V

7

B

DE

4

DI

5V

L1

RE

3

R13

6

A

J2
6
5
4
3
2
1

47uH

100

MAX485

L2
47uH

R14

TBLOCK-M6

L3

100

47uH

+5

Șekil 6 RS485 verici devre uygulmas
U4

D4
1
2

LM2596
1

ZPD20RL

TBLOCK-M2

C4

ON/OFF
VO

3

GND

4

out1out2out3out4

J2
6
5
4
3
2
1

100nH

R11

33u

R10

10k

10k

D3
12V

D5
1

Q2

3

2N7002

D6

out4

LED

10k

12V

12V

R9

R17

2

R15

10k

10k

10k

3

2N7002

R6

R18
11
12
13
14
15
16
17
18
10

10k

Q4

Q

R7

8C
7C
6C
5C
4C
3C
2C
1C
COM

R19

U3

2N

2

10k

SW1

ULN2803

www.emo.org.tr/ekler/90531b540b90365_ek.pdf

1

10k

10k

12V

D7

LED

R8

3

10k
8B
7B
6B
5B
4B
3B
2B
1B

LED

8
7
6
5
4
3
2
1

R20

2

10k

SW-DPST

R21

2N7002

10k
12V

R3

R2

R1

X1

10k

C1

22pF

CRYSTAL

RA7/OSC1/CLKIN
RA6/OSC2/CLKOUT

4

RA5/MCLR

C2

22pF

10k

10k

U1
16
15

RA0/AN0
RA1/AN1
RA2/AN2/VREF
RA3/AN3/CMP1
RA4/T0CKI/CMP2

RB0/INT
RB1/RX/DT
RB2/TX/CK
RB3/CCP1
RB4
RB5
RB6/T1OSO/T1CKI
RB7/T1OSI

17
18
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
13

2
3
4

RO

100nH
B

7

R4
10k

RE

L2
100nH

DE
DI

11. Tuğay, G. (2004) , Elektronik Hobi, Alfa.
12. http://www.e3tam.com/destek/destek.htm
13. L. Costa De Paula, J.M. Fernandes, On-line control systems using RS485.
Instrument Society of America, in: ISATECH/EXPO Technology Update
Conference Proceedings, v 413 I, Houston TX, September 10–13, (2001), pp.
695–700.

L1

U2
1

and Wireless Communication, 2004. Proceedings of the IEEE 6th Circuits and
Systems Symposium, Vol.2 525- 528, 2004

10. Okay Tosunoğlu, Mehmet Göktürk., Akll Ev Sistemlerinde Ethernet
Üzerinden Cihaz Kontrolü Ve İzlenmesi,

D1

LED

10k

out3

33u

D2

R16

Q3

1

R14

C3
12V

10k

LED

TBLOCK-M6

ZPD20RL

out2

R13

2

3

5V

10k

L4

2

out1

1

Vin

R12
ADJ

Vin

5

J3

1. http://www.ttmd.org.tr/userfiles/dergi/dergi33.pdf
2. P. Tuomaala, J. Rahola, Combined air flow and thermal simulation of
buildings, Building and Environment, Volume 30, Issue 2, April 1995, Pages 255265
3. Peter Manning, Environmental design as a routine, Building and
Environment, Volume 30, Issue 2, April 1995, Pages 181-196
4. Ye Yao, Shiqing Liu, Zhiwei Lian, Key technologies on heating/cooling cost
allocation in multifamily housing, Energy and Buildings, Volume 40, Issue 5,
2008, Pages 689-696
5. Ying-Wen Bai; Shi-Chang Chen, "Design and Implementation of Home
Intercom and Security Control Systems for Buildings," Consumer Electronics,
2007. ISCE 2007. IEEE International Symposium on , vol., no., pp.1-6, 20-23 June
2007
6. Liu Zaiwen; Duan Changming; Xu Jiping, "Implement Method of
Multithreading Technique for Distributive Monitor and Control Network System,"
Control Conference, 2007. CCC 2007. Chinese , vol., no., pp.441-445, July 26
2007-June 31 2007
7. Baeg S.H., Park J.H., Koh J., Park K.W., Baeg M.H., Building a Smart Home
Environment for Service Robots Based on RFID and Sensor Networks,
International Conference on Control, Automation and Systems 2007, Oct. 17-20,
2007 in COEX, Seoul, Korea
8. Mokhtari, M., Ghorbel, M., Kadouche, R., Feki, M.A.,From Smart Home to
Smart Space in Independent Living: A Framework for Multiple Contexts
Management, Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications
2007, 8–10 Oct. 2007.
9. Shan, Q., Liu, Y., Prosser, G., Brown, D., Wireless intelligent sensor
networks for refrigerated vehicle, Emerging Technologies: Frontiers of Mobile

A

J1

6

MAX485
12V

R5
10k

L3

100nH

3
2
1
TBLOCK-M3

PIC16F628A

Șekil 6 RS485 Alc devre uygulamas
Sistem dört daireli bir bina haberleșme sistemi olarak tasarland. Șekil 6 daki
alc devrede dört adet buton, zil çalma olarak tasarland. Șekil 5 de ki verici
devresinde butona basldğ zaman bilgiyi binary olarak MAX485 entegresi
üzerinden A ye B uçlarndaki 5 Volt potansiyel fark kullanlarak 1 ve 0 olarak
karșya gönderir. Alc devrede de mikrodenetleyicinin A portunu uçlar çkș
vererek zil çalma ișlemi gerçekleștirildi. Karș taraftan da dört adet paralel bağl
butondan herhangi birine basldğnda mikrodenetleyicinin A portunun 4. pini bir
olduğunda mikrodenetleyicinin 8. pini olan seri haberleșme veri gönderme ucu
TX sayy binary olarak kodlar ye ayn șekilde MAX485 üzerinden karș tarafa
yollar. Karș tarafta binary sayy kodlar ye mikrodenetleyicinin A portunun 2.
pini 1 oldu ve kap açma ișlemi gerçekleștirildi.

4. Sonuç ve Değerlendirme
Bina haberleșme sisteminde șu anda seri haberleșmede en çok kullanlan
protokol olan RS485 seri iletișim protokolü kullanld. 1200 metreye kadar seri
haberleșme yaparak bina içi kap açma, zil çalma gibi fonksiyonlar
gerçekleștirildi. Sistem half dublex olarak çalștrld. Bu șekilde piyasada da
çokça kullanlan bu sistem bu projede bina haberleșme sistemi olarak
tasarland.
Sistemin verici tarafndan butona basldğ zaman 150 ila 200 ms arasnda
cevap alnmștr. Bu süre seri haberleșme srasnda veri iletimi için geçen süredir.
Döngüyü iki saniye içerisinde tamamladğ için bütün döngüler için iki saniye
gecikme verilmiștir. Böylece butona uzun süre basldğ zaman döngü iki saniye
içinde tamamlayp tekrar döngüye girmiș ve zil çalma ișlemi devam etmiștir.
Tasarlanan sistemin alc devre tarafndan iki tane butona ayn anda basldğ
anda ikinci baslan bilgi seri haberleșme mantğna dayal olarak çkș verilmiș ve
ikinci zil çalmștr. Seri haberleșmede ayn anda binary olarak bilgi
gönderilemediği için sonradan baslan buton diğer devreye bilgi gönderilmiștir.
Bilgi gönderildiğinde ise yine sistemde belirtilen bekleme süresi iki saniye çalșp
durmuștur.
Karșlkl iki devre arasnda bilgi göndermek istendiğinde ve iki butona
basldğnda sinyal çakșmas meydana gelmiștir ve devre çalșmay
durdurulmuștur. Elimizi butonun birisinden çektiğimizde ise hangi buton basl
kaldysa o buton veri göndermeye devam etmiștir.
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Özet
Mimarlk mesleğinde bina tasarm yap malzemesi ile somutlașr.
Geleneksel anlamda yap malzemesi seçiminde teknik performans,
estetik kayglar, ksa ve uzun dönem maliyeti, sosyal parametreler gibi
özellikler dikkate alnmaktadr. Oysa, yap malzemeleri, binalarn ekolojik,
yașanabilir ve sürdürülebilir olarak tanmlanabilmesinde de önemli bir
role sahiptir. Bu bağlamda, Sürdürülebilir mimarlk yaklașmnda yap
malzemesi seçiminde çevre-ürün etkileșiminin niteliği önem kazanr.
Yap malzemeleri yașam döngülerinin her evresinde farkl çevresel
etkilere sebep olur. Bu nedenle, hammadde edinimi, üretim, yapya
uygulama, kullanm, geri dönüșüm, yok edilme süreçlerinde yap
malzemesi-çevre etkileșiminin değerlendirilerek seçilmesi gereklidir.
Bu çalșmada, öncelikli olarak malzeme seçimi üzerine geliștirilmiș
modeller incelenecektir. Örnek modeller doğrultusunda ve çevresel
etkiler bağlamnda bir yap malzemesi seçim modeli, sürdürülebilir bina
tasarmnda etkili olan Yașam Döngüsü Değerlendirme (YDD) sistemi ile
ilișkilendirilerek ve snanacaktr.
Anahtar Kelimeler: Yap Yașam Döngüsü, Malzeme Seçimi,
Sürdürülebilirlik.
Abstract
Building design in the profession of architecture becomes concrete with
building material. In the traditional context various properties such as
technical performance, aesthetic concerns, short and long term costs
and social parameters shoul be taken into account for the building
material selection. However, building materials have crucial roles for the
definition of buildings in ecological, livable and sustainable contexts. In
this framework, the characteristics of environment-product relationship
gains importance for the building material selction under sustainable
architecture approach. Building materials cause distinct environmental
effects in each phase of life cycles. Therefore, there should be a
selection by evaluating the building material-environment interaction
during the processes of raw material acquisition, production, application
to the building, utilization, recycling, disposal.
In the study, there is primarily the examination of models developped
for material selection. A building material selection model is examined in
parallel with sample models and in the context of environmental effects
by associating it with Life Cycle Assessment (LCA) system that is
effective in sustainable building design and trough.
Keywords: Building Life Cycle, Material Selection, Sustainability.
1. GİRİȘ
Yap malzemeleri yașam döngülerinin her evresinde farkl çevresel
etkilere sebep olabilir. Bu çevresel etkilerin belirlenebilmesi için yap
malzemesine ait tüm verilerin hazrlanmas ve bu verilerin
değerlendirilmesi ile malzemenin uygunluğunun tespit edilmesi
gerekmektedir (13-18). Bu kapsamda farkl sektörlerdeki kurulușlar, ISO
14000 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Standartlar serisini
benimsemișlerdir. Bu standartlar, kurulușlara çevre yönetimi konusunda
yol gösterici ve snrlandrc özellikte olup küreselleșen dünyada çevre
konusunda ortak bir dil olușturmaya çalșmaktadr (13-18).

Yap ürünü-çevre etkileșimi yap yașam döngüsünün tüm süreçlerinde
ele alnmaktadr. Hammadde edinimi, üretim, yapya uygulama, kullanm,
geridönüșüm, yok edilme süreçlerinde yap ürünü- çevre etkileșiminin
değerlendirilmesi gerekmektedir (13-18). Farkl yap ürünleri enerji,
kaynak korunumu, atk kullanm, olușum enerjileri gibi özellikler
açsndan ele alnmakta ve her bir ürün için standartlar da göz önünde
bulundurularak çevresel etki kriterleri belirlenebilmektedir (13-18).
Çevresel Etkiler; iklim değișikliği, stratosferdeki ozon tüketimi, asitleșme,
besin birikimi, insan zehirlenmesi, ekolojik zehirlenme, kaynak tüketimi,
fotokimyasal oksit olușumu, kirlilik (hava-su-toprak), biyoçeșitliliğin zarar
görmesi gibi bașlklar altnda ele alnmaktadr.
Malzeme seçimi süreçlerinde çok boyutlu kriterler rol oynar. Bu
kriterlere bağl olarak gelișen karmașk ilișkiler ağnn sorgulanmas
gerekmektedir. Bu doğrultuda çalșmann amac, Yap ürünü-çevre
etkileșimini ele alan örnek malzeme seçim modellerinin incelenmesidir.
Mühendislik malzemelerinin seçim modellerinin baz alnarak yap
malzemelerinin seçimine yönelik model hazrlanmas düșünülmektedir.
Karar verme așamasnda çevresel koșullara, tasarm așamalarna ve
bütçesel gereklilikler gibi beklentilerin tümüne uygun malzeme seçimi
önemli hale gelmektedir. Yansra, yap malzemeleri, binalarn ekolojik,
yașanabilir ve sürdürülebilir olarak değerlendirilmesinde de önemli bir
role sahiptir. Bu bağlamda, Yap malzemeleri yașam döngülerinin her
evresinde (hammadde edinimi, üretim, yapya uygulama, kullanm, geri
dönüșüm, yok edilme süreçlerinde) farkl çevresel etkilere sebep olduğu
için, yap malzemesi-çevre etkileșiminin değerlendirilerek karar verme
așamasnn tamamlanmas gereklidir.
2.MALZEME SEÇİM MODELLERİNİN İNCELENMESİ
Malzeme seçimi üzerine hazrlanmș pek çok model bulunmaktadr.
İncelenen örneklerin önemli bir ksm mühendislik malzemelerinin seçimi
üzerine yaplmș yaynlar kapsamaktadr. Bir ksm da yașam döngüsü
değerlendirme modellerini örnek alarak olușturulmuștur. İncelenen
örneklerin mühendislk malzemeleri tasarmna yönelik olmas, yap ürünü
tasarmnda da malzeme seçim süreçlerine ait değerlendirme sistemi
olușturulmasna öncelik etmektedir.
Malzeme seçim evresi literatürde çeșitli yaklașmlarla ele alnmaktadr,
bunlardan incelenen modeller arasnda; sralama metodu (ranking
methods), katalog tabanl metod (index-based methods) ve faydamaliyet analizi gibi diğer saysal metodlar (other quantitative methods
like cost–benefit analysis) kullanan modellere ulașlmștr. İncelenen
modeller doğrultusunda yap üretiminde malzeme seçimine yeni
boyutlar getirilebileceği görülmektedir.
MILP modeli (Mixed integer linear program) tasarm ve bütçe açsndan,
LEED kredi sistemi özelliklerine göre, yeșil tasarma yönelik malzeme
seçimine yardmc olmaktadr. Kredilere göre s transferi, geridönüșüm
oran, üretici ve araclarn proje alanna uzaklğ, ve iç mekan emisyon
değeri bașlklar açsndan değerlendirilmektedir. Tablo 1’de, LEED tabanl
kredilendirme sistemini baz alan çalșmaya ait bir malzeme seçim
modeli görülmektedir. Bu kredilendirme sistemine göre de malzemelerin
kullanm amaçlar doğrultusunda göre saysal verilere dayanan fiziksel
özellikleri tablo haline geitirilmiștir. Maliyet değerlerini belirleyerek
grafikler olușturmakta ve bunlar üzerinden yap ürünü, seçimi planlanan
malzemelerin türleri, teknik özellikleri ve maliyet analiz değerlerine ait
hazrlanan tablolar üzerinden yorumlayarak değerlendirmektedir (1).

Tablo1. LEED tabanl kredilendirme sistemi
Credit

Area

Name

Intent

Description

7.2 (Points;1)

Sustainable
sites

Heat Island
effect, roof

Reduce heat islands,

Use roofing materials having a solar reflectance index equal to or
greater than 78 rof low-sloped roofs or 29 for step-slopped roofs.

4.1 (Points;1)

Materials and
resources

Rcycled content10%

Increase demand for building products
Use materials with rcycled content such that the content contributes
that incorporate rcycled content materials,
at least 10% (based on cost) of the total value of the materials in the
reducing impacts from extraction and
project
processing of virgin materials.

Rcycled content20%

Use materials with rcycled content such that the content contributes
an additional 100% beyond credit 4.1 (total of 10%, based on cost) of
the total value of the materials in the project

4.2 (Points;1)
5.1 (Points;1)
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Regional
materials, 10%

Increase demand for building materials
and products that are extracted and

Use building materials or products that have been extracted,
harvested or recovered, as well as manufactured, within the same

extracted,
processed &
manufactured
regionally

manufactured within the region,
supporting local economies adn reducing
the environmental impacts resulting from
transportation.

5.2 (Points;1)

Regional
materials, 20%
extracted,
processed &
manufactured
regionally

6 (Points;1)

Rapidly
renewable
materials

region of Project site for a minimum of 10% (based on cost)of the
total materials value.

Use building materials or products that have been extracted,
harvested or recovered, as well as manufactured, within the same
region of Project site for a minimum of 10% beyond credit 5.1 (total
of 10%, based on cost)of the total materials value.
Reduce the use and depletion of finite raw
Use rapidly building materials and products for 2.5% of the total
materials and long-cycle renewable
value of all building materials and products used in the Project,
materials byreplacing them with rapidly
based on cost.
renewable materials.

Malzeme seçimine yönelik kullanlan yeni yaklașmlardan biri de
ELECTRE’dir (ELimination Et Choix Traduisant la Realite-ELimination and
Choice Expressing the REality; Gerçekliğin eleme ve seçme ifadesi).
Matematiksel olarak (matrislerle) termal özelliklerine bağl malzeme
seçim kriterleri olușturarak, CES (Cambridge Engineering Selector)
programnn verileri ile karșlaștrarak malzeme seçim modellerine
yaklașmaktadr. Entropy-Termodinamik metoduna bağl olarak fiziksel

özelliklerine ait verileri matematiksel matrislerle değerlendirmektedir.
Programda, mühendislik tabanl bir malzeme seçim program olarak
tasarlanan mühendislik ürününe ait plan ve kesitleri içeren
simülasyonunu da yaparak malzeme özelliklerine ait tablolar
olușturulmaktadr. Sonuçta da tüm verileri grafiklere dökerek
yorumlamaktadr (Tablo 2) (2).

Tablo 2. Malzeme özelliklerine ait veriler
Material
number

1

2

3

4

5

6

3

2

5

1

6

4

3.321

2.802

-2.91

1.276

-1.19

1.80
2

1

2

7

4

5

3

2.999

2.134

-2.83

0.648

-2.14

1.716

1

2

7

4

5

3

Electre I
Rank
Electre II
Step I
Net concord.
Rank
Step II
Net concord.
Rank

IPMS (A new integrated product materials selection; Yeni entegre ürün
malzeme seçimi) modele göre malzemelerin tüm fiziksel özelliklerinin
yan sra üretim süreci ve üreticinin etkinlik derecesi (maliyet analizleri,
fiziksel özellikleri vb.) öncelikleri, kültürel etkiler, estetik, geridönüșüm
özelliklerinin de değerlendirilebilmesini amaçlayan derecelendirme
sistemi geliștirmekte, malzeme seçimini bu sisteme göre
değerlendirmektedir (3).
Benzer bir model olan KBS (knowledge-based system; Bilgi tabanl
sistem) modeline göre, malzeme seçimi, ürüne ait tasarmn yașam

döngüsü sürecinde ele alnmaktadr. Bu metodda öncelikle ürünlere
yönelik olarak bilgisayar yazlmlar ile seçilebilecek tüm malzemelerin
fiziksel özelliklerine ait veritaban olușturulmas gerekliliği
belirtilmektedir. Program, ürün tasarmn detaylandrarak her bir
așamasnda eklenen yeni özellikleri de bu sisteme ișlenerek (tablo 3)
tasarmc ve uygulayclarn ulașabileceği bir malzeme veritaban ve el
kitab haline gelebileceğini ifade etmektedir. (4).

Tablo 3. Tasarmc ve uygulayclarn ulașabileceği bir malzeme veritaban sistemi örneği
Rule-Based

User

Software

System Controller
Conceptual Design
Stage Controllers

Ceoncept Generation
Concept Evaluation

ANN, GUI
Databases, Rulebase

Conceptual Design Controller
Detail Design
Detail Design Controller

Manufacturing Controller

ANN, Gas External Program
CAD, CAE, GUI Databases

Component Design Analysis
Sub-assembly Design Drawings
Manufacture
Plannig, Costing

ANN Rulebase
CAM GUI Databases
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EMAS (Eco Management and Audit Scheme; Ekolojik yönetim ve
denetim plan) metodunda, ISO 14001 standartlar ve yașam döngüsü
talepleri, tasarm, fiyat, çevresel etki, kullanm ömrü bașlklar altnda
değerlendirilmiștir. Diğer faktörler olarak ise; ürünün tasarm, maliyeti,
çevresel beklentiler, piyasa beklentileri, üretimdeki yeni teknolojilere
ayak uydurabilme durumu ve malzemeye ait problemlere çözüm üretme
bașlklar olarak ele alnmștr Alternatif malzemelere ait tüm verilerin
tablo haline getirilerek, saysal veriler üzerinden yorumlanmas
sağlanmaya çalșlmaktadr (5).
İspanya, Catalonia’da ki bir örnek çalșmay ele alan makalede, Yașam
döngüsü yönetimini (Life cycle management-LCM) kullanarak

değerlendirme (LCA) metodlarna da bağl olarak malzeme seçimi;
üretim metodu, fonksiyon ve strüktür talepleri, piyasa ve kullanc
malzemelerin yașam döngülerine ait verileri, Ecoinvent programnn
verileri ile ve ISO standartlar ile değerlendirerek ele alndğ
görülmektedir (tablo 4) (6). Çalșmada tekil olarak yap ürününe ait U
değerleri ele alnmștr, ancak uygulamann daha karmașk özelliklere
yönelik olarak değerlendirilebilirliği konusunda yorum yaplmamștr.
Benzer bir çalșmada ise uygulama örneği malzemelere ait mekanik,
termal, çevresel özelliklerine ait saysal verilerin SimaPro yazlm
programn kullanarak değerlendirilmesi ile yaplmakta ve sonucunda
çkarlan diyagramlar üzerinden yorumlanmaktadr (tablo 5) (7).

Tablo 4. Yașam döngüsü yönetimi model örneği

Tablo 5. malzemelere ait mekanik, termal, çevresel özelliklerine ait saysal verilerin SimaPro yazlm programn kullanarak değerlendirilmesi örneği

Yașam döngüsü metodunu değerlendiren bir bașka çalșmada, özellikle
malzemelerin olușum enerjisi ve emisyon değerleri ele alnmaktadr
(tablo 6). BEDEC malzeme veritabanna ve CALENDER LCA bilgisayar
programna göre örneklemeler yaplmștr (8). Yap ürününde malzeme

seçimine yönelik bu çalșmada malzeme seçimi çevresel etkiler
üzerinden değerlendirilmekte ve ISO 14040 verilerinin (olușum enerjisi,
CO2 salnm) sonuçlarna göre malzemenin seçilebilirliği
yorumlanmaktadr.

Tablo 6. BEDEC malzeme veritabanna ve CALENDER LCA bilgisayar programna göre örnekleme

Use Stage

Final energy per year; heating,
cooling, hot water (and lighting
only for large buildings)

Primary Energy
(use)
Conversion
Factors
CO2 Emissions (use)

Life Spam of the Building: 50
years

Product Stage

Building Product Inventory

Primary Energy
(product)+
Embodied En.
Database /
EPD

Total Primary
En.

Total CO2
Emissons

CO2 Emissions
(product)
Density, surface and thickness of
each material layer of the
enclosures

Çevresel etkiyi değerlendiren DALY (A disability adjusted life year)
modeli, iç mekana göre envanter analizi yaparken (9), benzer olan bu
çalșmada da yașam döngüsü envanteri (LCI) modeli ele alnmaktadr
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(tablo 7). Veriler LCA sürecindeki çevresel etki bașlklarna göre
tablolanmaktadr (10).

Tablo 7. Çevresel etki değerlendirme
EPE with Indicators’ Setting
Environmental Performance
Indicators

Environmental Condition Indicators

MAnagement Performance Indicators
Operative Performance
Indicators

Material /
Energy

Impact to air

Greenhouse effect
Acidification
Eutrofication Smog

Impact to soil

Solid waste

Impact to water

Liquid waste
Watrer
Eutrofication

Infrastructure /
Traffic

Input

Infrastructure

Energy

Traffic

Water
System
Assessment

Mzterials

Domain
Assessment

Output
System conversion

Training Staff

Air Emissions

Law / complaints

Security / health

Liquid Waste

Environmental
Indicators

Esternal
communication
di

Solid Waste
Products

Döșeme malzemelerine ait örnekleme içeren çalșmada malzemelerin
kullanma kadar olan akș șemalar olușturulmuș, kullanlan
malzemeye at saysal veriler ile bütünleștirilmiștir (tablo 8) Akș
șemalar üzerinden malzemelerin üretim evrelerindeki enerji kullanm
değerlerine ve çevresel etki değerlerine ait (salnmlar) saysal
verilerin diyagramlara dökülerek yorumlanmasna çalșlmștr (12).

EPE (Environmental performance evaluation; Çevresel performans
değerlendirme) modeline göre malzemelere ait tüm tasarm
așamalar içerisinden (beșikten mezara) kullanlmak istenen evreye
ait çevresel etki verileri tablo haline getirilerek grafiklere
dönüștürülmüștür (11).
Tablo 8. Akș șemas örneği

Extraction
Transport
Refining
quarrying

transport

transport

transport

cracking

cracking

reforming
transport

transport
production

production

distillation

transport

quarrying

manufacturing

transport

crushing

transport

production

transport

transport

quarrying

use

extraction

transport
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2.1. MALZEME SEÇİM MODELLERİNİN ANALİZİ
Malzeme seçimindeki temel amaç, verilen soruna ve duyulan ihtiyac
karșlamaya yönelik kurgulanan tasarm elde edebilmek için
belirlenen çalșma koșular altnda çalșabilecek uygun ve yașam
döngüsü açsndan uzun ömürlü malzemeyi seçmektir. Bu seçimini
gerçekleștirmek içinde tasarm așamasnda malzeme seçimi
kriterlerine, yöntemlerine, admlarna ve döngüsüne hakim olunmas
gerekliliği çalșmann giriș ksmnda vurgulanmșt. GaBi yazlm
programnda, istenen her așamaya ait planlar olușturulabilmekte ve
sonucunda
olușturulan
projelerde
istenen
veriler
değerlendirilebilmektedir. Çkș noktas çevresel etki değerlendirme
olan programda malzeme seçimine yönelik diğer bașlklarnda ele
alnabilirliği araștrlmaktadr (tablo 9).
Tablo 9. Çevresel etki değerlendirme CES örneği

Malzeme seçiminde ele alnmas gereken tüm özellikler:

Fiziksel özellikler

Mekanik özellikler

Termal özellikler

Teknolojik özellikler

Fiziko kimyasal özellikler

Kimyasal özellikler

Akustik özellikler Optik özellikler

Ekonomik değeri

Kullanc istekleri
Tablo 10’da belirtilen malzeme özelliklere ait verilerin yansra
malzemenin yașam döngüsüne ait verilerinde elde edilmeye
çalșlmas ve olușum enerjisi, enerji tüketimi, maliyeti gibi verilerinde
programn kullanm așamasnda değerlendirilmesi gerekmektedir.

Tablo 10. Yap Malzemelerinin Genel Özellikleri
YAPI MALZEMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Yașam Döngüsü Evreleri
1.Üretim
2.Yapm (konstrüksiyon)
Malzeme Özellikleri
Fiziksel Özellikler
Mekanik Özellikler
Termal özellikler
Fiziko kimyasal özellikler
Kimyasal özellikler
Akustik ve Optik özellikler
Ekonomiklik değerleri
Kullanc istekleri;

3.Kullanm
4.Bakm-onarm
Kuru Birim Hacim Ağrlğ, Tane Birim Hacim Ağrlğ, Su Emme,…
Basnç Dayanm, Yük Dayanm, Çekme Dayanm, Darbe Dayanm,…

Is ve elektrik iletkenliği, genleșme ve uzama değerleri, özel s değerleri,…
Su emme ve geçirme özellikleri (șișme ve büyüme ),…
Bileșim, atomik yap ve atom ağrlklar ile atmosfer ve korozyon etkilerine dayanm özellikleri,…
Ses iletimi ve yanstma özellikleri,…
(Bir malzemenin ekonomi faktörü; malzemenin fiyat ve kullanma zaman yani ömrü ile birlikte
düșünülmelidir.)
Kullanc isteklerinin çalșmaya ne șekilde katlmas gerektiği veya katlp katlamayacağ üzerinde
tartșlmas gerekmektedir.

ISO 14040 Enerji değerleri
Olușum Enerjisi

İncelenen kaynaklarda malzeme seçimi çalșmalarnn daha çok
mühendislik malzemeleri konusunda tercih edildiği görülmektedir.
Mühendislik malzemelerinin seçim kriterleri genel olarak saysal verilerin
ve matrislerin değerlendirilmesi olarak karșmza çkmaktadr. Bu seçim
sistemlerinin yap üretim sürecinde malzeme seçim kararlarna da
yanstlmas ve günümüzdeki çalșmalarda değerlendirilen șekli olan
çevresel etki değerlendirme kriterlerinin tüm veriler ile bütünleștirilmesi
gerekmektedir. Yazlm programlarnn kstlarnn bu anlamda
geliștirilmesi gerekmektedir.
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5.Kullanm sonras

CO2 Salnm Değeri

Mevcut yaplar için bakldğnda kültürel tüketim davranșlarndan gelen
çevresel etkiler, kullanm safhasndaki çevresel etkiler, daha iyi yaltm
alternatifi veya daha az çevresel etkiye sahip bir bașka malzemenin
binada
kullanlmas
gibi
çalșmalar
içermektedir.
Yap
malzeme/bileșenlerinin Yașam döngüsü ise ürünlerin karșlaștrlmas,
yeni ürünlerin uygulanmas ve ürünlerin çevresel etkilerinin
iyileștirilmesine yönelik çalșmalardan olușmaktadr. Çalșmalarda YDD’
nin genellikle iç mekanlarn çevresel etkisi veya iç mekanlarda farkl yap
malzemelerinin enerji tüketimi ve çevresel etkileri üzerine yapldğ
görülmektedir.

Örnek Model 1

Örnek Model 2

Örnek Model 3

Örnek Model 4

Örnek Model 5

Örnek Model 6

Örnek Model 7

Örnek Model 8

Örnek Model 9

Örnek Model 10

Örnek Model 11

Örnek Model 12

Tablo 11. Malzeme seçim modellerinin veri analizi

Tasarm Evresi (Beșikten Mezara)

1

1

1

1,2,3,4,

1

1

2

2

3

1

1,2,3,4,

1,2,3,4

Fziksel Özellikleri

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Mekanik Özellikleri
Termal Özellikleri

X

Fiziko-Kimyasal Özellikleri

X

X
X

X

X

X

Kimyasal Özellikleri
Akustik ve Optik Özellikleri
Ekonomik Özellikeri

X

X

Kullanc İstekleri
ISO 14040 doğrultusunda Olușum
Enerjisi Değeri
ISO 14040 doğrultusunda CO2 Salnm
Değerleri

3. SONUÇ
Yap tasarm ve uygulamalarnda, sürdürülebilirliğin sağlanmas için
uygulanan YDD yönteminin yap malzeme/bileșenlerinin veya tüm
binann enerji tüketimi ve çevresel etkilerinin saptanmas için
uygulandğ çalșmalar incelendiğinde, çalșmalarn, kaynaklarn etkin bir
șekilde kullanm, enerji tüketiminin azaltlmas ve kirliliğin engellenerek
çevre kalitesinin geliștirilmesini içerdiği görülmektedir. Binalarn yașam
döngülerinin her bir binada değiștiği görülmekte, yapm teknikleri,
mimari stil ve iklim, kültürel tüketim davranșlar ve ev kullanm
büyüklüğü gibi özellikler ve binann yașam döngüsü safhas süresince
tasarmda olan bir değișiklik çevreyi farkl etkilemektedir. Yap
malzemeleri/ürünlerinde (bileșenlerinde) ise ișlemler tek bir ürün
üzerine olmaktadr.
Örnek modeller doğrultusunda ve çevresel etkiler bağlamnda bir yap
malzemesi seçim modeli, sürdürülebilir bina tasarmnda etkili olan
Yașam Döngüsü Değerlendirme (YDD) sistemi ile ilișkilendirilerek
kurulmal ve simülasyon programlarnn kullanm ile desteklenmelidir.
Malzeme seçiminin hangi evrede, hangi özellikleri doğrultusunda
yaplacağnn karar verileceği ve değerlendirileceği bir sistem modelinin
olușturulabileceği düșünülmektedir.
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Özet
Bu çalșmada, mimari tasarm alternatiflerinin, beklentileri ne ölçüde
karșlayabildiklerini irdeleyen, çok ölçütlü bir karar verme modeli geliștirilmesi
hedeflenmiștir. Bu model tasarm sürecinin bașnda tasarm kriterlerinin
belirlenmesine dayanan sistematik tasarm yaklașmn yöntem olarak
benimsemiș uluslararas, “Design for Disassembly and Reuse: Design &
Building Multipurpose Transformable Pavilions”) bașlkl tasarm atölyesi
üzerinden geliștirilmiștir. Model tasarm süreci sonunda elde edilen
alternatiflerin belirlenen kriterler ölçeğinde karșlaștrlmalar ile test edilmiștir.
Sürdürülebilir mimarlk anlayșnn, mimari tasarm eğitimine adaptasyonunda
sistematik ve sezgisel düșünceyi içeren bütünleșik bir yaklașmn geliștirilmesi
amaçlanan atölyede, sürdürülebilirlik bağlamnda tasarmda dönüștürülebilirlik,
çok fonksiyonluluk, esneklik, malzeme geri dönüșümü, enerji kullanm vb.
konular irdelenmiștir. Süreç içinde mimari tasarmda sürdürülebilirlik
konusuna sistematik yaklașm, tasarm kriterlerinin belirlenmesi ile sağlanmș
ve tasarm olușturma sürecinde bu kriterler öznel değerlendirme için
kullanlmștr.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir mimarlk, bütünleșik yaklașm, karar verme
modeli.

Abstract
This paper, explains development of multi criteria decision model for
architectural design evaluation. Here, systematic design approach based on
“design criteria definition” is utilized as design model. This model is applied in
international design studio titled “Design for Disassembly and Reuse: Design
& Building Multipurpose Transformable Pavilions” conducted between Yildiz
Technical University, Twente University and Sarajevo University. The studio
address issues as flexibility, design for disassembly, energy production, closed
material/water cycle in building and construction.
Keywords: Sustainable architecture, hybrid approach, decision making model.

1. Giriș
Günümüzde yerel ve küresel ölçekte çevre sorunlar yoğun olarak yașantmz
etkilemeye devam etmektedir. Dengeli bir çevrenin kabul edilebilir değerleri
artk yerini geleceği tehdit eden değerlere brakmștr [1]. Özellikle insann
barnma ihtiyacnn karșlanmas için teknolojinin gelișimi ile sağlanan yapnn
imalat, kullanm ve ömrünü tüketmesine kadar yaplan ișlemler her așamada
ekosistemi doğrudan etkilemektedir [2]. Bu nedenle mimarlk alannda,
çevreye verilen zarar azaltmak için kullanlan enerjiyi en aza indirmek,
yenilenebilir enerji kaynaklarndan enerji üretmek, harcanan doğal kaynaklar
azaltmak üzere geri dönüșümlü ve uzun ömürlü malzeme kullanm gibi çevre
ile dost stratejiler belirlemek ve uygulanmalarn sağlamak gerekmektedir [3].
Bu bağlamda sürdürülebilir mimarlk, yeșil mimarlk, ekolojik bina, sfr enerjili
bina gibi yaklașmlarn mimarlk alannda ele alndğ görülmektedir.
Ancak sürdürülebilir bir gelecek için, çevreyi ekolojik açdan zenginleștirme,
iklimi, kaynak ve malzemeleri etkin değerlendirme, temiz enerjiden
yararlanma bilincine dayal hedeflerin bina tasarm/üretim/ișletim sürecine
zorunlu kriterler șeklinde yansmas gerekmektedir [1]. Bu bağlamda özellikle
sezgisel düșüncenin hakim olduğu mimari tasarm sürecinde, belirlenecek
zorunlu kriterlerin nasl ele alnacağ ve nasl değerlendirileceği bu çalșmadaki
bașlca motivasyon kaynaklardr.
Bu yönüyle çalșmadaki amaçlardan biri, sürdürülebilir mimarlk anlayșnn
mimari tasarm eğitimine adaptasyonuna yönelik, sezgisel ve sistematik
düșüncenin bir arada kullanldğ bütünleșik bir tasarm yönteminin
geliștirilmesidir.
Belirlenen sürdürülebilirlik kriterlerinin farkl önem
derecelerine göre ele alnmas gerekliliği çalșma kapsamnda yaplan
kabullerden biridir. Bu doğrultuda sürdürülebilirlik kriterlerinin birbiri
üzerindeki önem derecelerini belirlemede, etkili bir modele ihtiyaç
duyulmaktadr. Çalșmann bir diğer amac bu kapsamda ortaya konulabilecek,
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elde edilen mimari tasarmlarn belirlenen hedefleri ne oranda karșladklarn
değerlendirilmeye yardmc, çok ölçütlü bir karar verme modelinin
geliștirilmesidir.
Bu amaçlar çerçevesinde alan çalșmas olarak bahar 2009’da uluslar aras bir
tasarm stüdyosu (International Studio Design 2009) gerçekleștirilmiștir. Yldz
Teknik Üniversitesi Mimarlk Fakültesi (Türkiye), Twente Üniversitesi
Mühendislik Teknolojileri Fakültesi (Hollanda) ve Saraybosna Üniversitesi
Mimarlk Fakültesinin (Bosna Hersek) katlmlar ile gerçekleștirilen “Design for

Disassembly and Reuse: Design & Building Multipurpose Transformable
Pavilions”, bașlkl bu tasarm stüdyosunda, yerel yönetimler için farkl

etkinliklerde kullanlabilecek sökülüp taklabilen, enerji tasarruflu pavilyonlar
tasarlanmas amaçlanmștr. Bu pavilyonlarn ilk örneklerinin Sultanahmet
Meydan’nda Ramazan eğlenceleri için kurulmas öngörülmüștür.
Çalșmaya sürdürülebilirlik bağlamnda genel tasarm ilkelerinin irdelenmesi ile
bașlanmștr. Bu doğrultuda sistematik bir tasarm sürecinin kurgulandğ
çalșmada, sürdürülebilir değerlendirme kriterleri grup yürütücüleri tarafndan
sürecin bașnda belirlenmiștir. Belirlenen kriterler tasarm sürecinin özellikle
ilk așamasnda temel veri olarak kabul edilmiș ve süreç içerisinde tasarm
gelișim admlar “sürdürülebilirlik kstlar” göz önüne alnarak
değerlendirilmiștir.
İlk așamay, geliștirilen kuramsal modelin test edilme süreci izlemiștir. Bu
süreçte genel olarak, geliștirilen karar verme modeli kullanlarak grup
yürütücülerinin görüșleri doğrultusunda, belirlenen kriterlerin birbirlerine göre
ağrlkl öncelik değerleri elde edilmiștir. Yürütücüler, tasarm süreci sonunda
üretilen alternatifler arasndan istenen tasarm kriterlerine en uygun olan
çalșmay bu model üzerinden değerlendirerek belirlemișlerdir. Son olarak
çalșmann genel sonuçlar özetlenmiș ve gelecek çalșmalar için öneriler
sunulmuștur.

2. Sürdürülebilirlik bağlamnda tasarm stüdyosunun kurgusu
Sürdürülebilir mimarlk ile genel olarak; mevcut arazi verileri, iklimsel veriler ve
doğal çevre göz önünde bulundurularak bir mimari yapnn yerleșiminde,
tasarmnda ve malzeme seçiminde yapnn enerji ihtiyacnn en aza
indirgenmesi amaçlanmaktadr. Sürdürülebilir mimarlk kavram ile çevresel
sorunlar için üretilen çözüm önerileri üç temel ilke altnda toplanmaktadr.
Bunlar așağdaki özetlenebilir [4]:




Enerji ve doğal kaynaklarn korunumu (kaynak yönetimi): Enerji,
malzeme, su ve yap alanlarnn etkin kullanm ile ilgili sorunlara
çözüm yöntemleri geliștirilmesi,
Yap yașam döngüsü tasarm: Yap öncesi, yap ve yap sonras
evrelerinde karșlașlan çevresel sorunlara çözüm yöntemlerinin
geliștirilmesi,
İnsan için tasarm: İnsan sağlğ ve konforu sorunlarna çözüm
yöntemlerinin geliștirilmesi.

Sistematik bir tasarm sürecinin kurgulandğ bu çalșmada, sürdürülebilir
değerlendirme kriterleri grup yürütücüleri tarafndan süreç bașnda belirlenmiș
ve hiyerarșik bir yapda düzenlenmiștir [5]. Tasarm süreci içinde belirlenen
kriterler (A, B, C, D, E, F, G), (A1, A2, …B1,B2,…vb) temel veri olarak kabul
edilmiș ve tasarm gelișim admlar bu kriterler göz önüne alnarak
değerlendirilmiștir. Așağda çalșma kapsamnda belirlenen kriterler üst ve alt
kriterler olarak snflandrlmștr.
2.1. Sürdürülebilir değerlendirme kriterleri
A.

Mimari kalite
A.1
Kimlik,
A.2
Ölçek / Oran,
A.3
Bütünlük / Uygunluk,
A.4
Yapsal çekicilik,

A.5
A.6

Dönüștürülebilirliğin anlașlabilirliği,
Mekansal adaptasyonun anlașlabilirliği,

B.

Çok fonksiyonlu olmas
B.1
Mekansal verimlilik,
B.2
Erișilebilirlik,
B.3
Güvenlik,
B.4
Donanm eklemeye uygunluk,
B.5
İç esnekliğe uygunluk,
B.6
Bakm kolaylğ,

C.

Dönüștürülebilir olmas
C.1 Bir tasarmdan bir bașka tasarma kolay dönüștürülebilme
kolaylğ,
C.2 Pavilyonlarn iki veya daha fazla pavilyon ile birleșebilme veya
bölünebilme kolaylğ,
C.3 Büyüyebilme kolaylğ,
C.4 Açk ve kapal alanlara dönüșebilme kolaylğ,
C.5 İklim koșullarna ve gece gündüz șartlarna uyum
sağlayabilme kolaylğ,
C.6 Bileșenler arasndaki ilișki (bütünleșmenin güvenilirliği),
C.7 Sistem bütünleșmesinin esnekliği,
C.8 Bileșenlerin ve sistemlerin dönüștürülebilme kolaylğ,
C.9 Bileșenlerin / sistemlerin endüstriyel üretim potansiyeli,

D.

Enerji performans bağlamnda sürdürülebilir olmas
D.1 Bina enerji performans, sfr karbon, doğal çevreleri
destekleme potansiyeli,
D.2 Yap sistemlerinde yenilenebilir sistemler kullanma
potansiyeli,
D.3 Düșük enerji kullanmn özendirme,
D.4 Kullanlan malzemeler ile çevreye olan etkinin minimumda
tutulma potansiyeli,
D.5 Su tasarrufu sağlama potansiyeli,
D.6 Demonte bileșenlerin tekrar kullanlabilme potansiyeli,

E.

Konfor koșullarn sağlamas
E.1 Is konforu (kș),
E.2 Is konforu (yaz),
E.3 Iç hava kalitesi,
E.4 Pavilyon ve sistemlerin kolay kullanlabilirliği,
E.5 Görsel konfor,

F.

Kültürel ve yerel alan bağlamnda toplanmaya, tașnmaya,
kurulmaya, depolanmaya uygun olmas
F.1 Felaketlerde uygulama için yüksek seviyede prefabrikasyon
F.2 Monte ve demonte edilebilme kolaylğ,
F.3 Bileșen ve sistemlerin tașnabilme kolaylğ,
F.4 Depolanabilme kolaylğ,
F.5 Yeniden kullanm için prefabrike bileșenlerin yeniden
yaplabilme kolaylğ,
G. Maliyet
G.1
Yatrm maliyeti,
G.2
Yllk ișletme maliyeti,
G.3
Yașamsal döngü maliyeti,
G.4
Ekipman kurulum kolaylğ,
G.5
İç esnekliğe uygunluk,
G.6
Bakm kolaylğ,

Șekil 1. Y alternatifi genel strüktür șemas.
Tasarm bir modülden çoklu modüle doğru genișleyebildiğinden, tek modül
olarak belirlenen el sanatlar sergi birimleri, 2-3 modülün birleșimi ile yiyecek,
satș gibi birimlere dönüștürülebilmektedir.

2.2. Stüdyo kapsamnda geliștirilen tasarmlar
2.2.1 Alternatif tasarm 1 (Y)
Yatayda genișleyebilen, türeyebilen bir pavilyon sistemi ön görülmüștür. Çat
örtüsü, kabuk, strüktür ve taban olarak ayrlmș olan yap elemanlar Șekil 1’de
görüldüğü gibi farkl elemanlarn birleștirilmesi sonucu olușturulmuștur.

Șekil 2. Y alternatifindeki fakl modül yaplar.
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Pavilyonlarn uzun süreli kullanmlarnn sağlanabilmesi için tasarm prensibi
olarak kolay sökülüp taklmaya uygun bir strüktür geliștirilmiștir. Hafif ve
sağlam malzemelerden olușturulan bu strüktürler (Șekil 3), kolaylkla 2 kiși
tarafnda, kuru bağlant olarak adlandrlan geçișler ve vidalar kullanlarak, yap
alannda imal edilebilmektedir.

Șekil 3. Y alternatifi strüktür birleșim detay.
Pavilyonlarn çat strüktürü iklim koșullarna göre açlp kapanarak güneș
șnlarn bloke etmekte ve birimlerin așr snmalarn engellemektedir.

Șekil 6 Z alternatifi genel strüktür șemas

Șekil 4. Y alternatifi çat strüktürü.

Pavilyon elemanlar yașam ömürleri boyunca farkl fonksiyonlara
cevap verecek șekilde tasarlanmștr.. Pavilyonlar esnek strüktür
yaps ile farkl pavilyonlar için bir araya getirilebilmekte ve ara bölme
elemanlar modül içinde ihtiyaca göre hareket ettirilerek Șekil 8’deki
gibi daha büyük veya küçük alanlar olușturulabilmektedir. Pavilyon
tasarmnda tesisat bağlantlar özel tesisat malzemeleri ile sağlanmș,
çat örtüsü iklim değișikliklerine cevap verecek özel membran
malzemelerden tasarlanmștr.

Șekil 5. Y alternatifi yeme içme pavilyonu.
2.2.1 Alternatif tasarm 2 (Z)
Pavilyonlarn ölçüleri yer alacak fonksiyonlar bağlamnda belirlenmiștir.
Tasarmda temel prensip olarak belirlenen modülerlik yapmda strüktürel
dönüștürülebilirlik kolaylğ sağlamaktadr. Pavilyonlar taban, strüktür, çat ve
kabuk elemanlarndan olușmaktadr.

Șekil 7. Z alternatifindeki farkl modül yaplar.
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üzerinde derinlemesine düșünmeyi ve irdelemeyi gerektirmektedir. Genelde
bu tür durumlarda izlenen yol ve yaplan faaliyetler, alnan kararlardan
beklenilen faydalar doğrultusundadr [6]. Karar verme sürecine neden olan
esas olgu bir problemin varlğdr. Bir karar kümesi içinden karar vericiye ve
karar verme durumuna bağl olarak en iyi karar verme ise, bir “çok ölçütlü
karar” problemi olarak tanmlanabilir. Söz konusu problem seçeneklerin
kriterlere göre değerlendirilmesi ile çözülebilir [7]. Genel olarak bir tasarm
problemi de snrl sayda alternatif ve kriter içermektedir. Bu yönüyle mimari
tasarm değerlendirme problemi, çok ölçütlü bir karar verme problemi olarak
ele alnabilir.
Ancak Chen ve Hwang [9], Dubois ve Prade [8], Efstathiou [9] ve Zimmermann
[10,11] tarafndan öne sürüldüğü gibi istatistiksel analizler gibi stokastik
metotlarda insan karar verme sürecinin öznelliği ve özensizliğini yeterli bir
șekilde ele alamaz. Olușturulan faktörlerin tasarm süreci sonunda elde edilen
tasarm ürünlerinde ne derece etkin olacağnn belirlenmesindeki çok ölçekli
karar verme sürecinde, bulank mantğn yer almasnn, bu eksikliğin
giderilmesinde etkin bir rol oynayacağ ön görülmektedir.

Șekil 8. Z alternatifinde dönüștürülebilirlik.
Pavilyon strüktür elemanlar bir veya iki kiși tarafndan tașnarak
geçme ve vidalama ile monte edilebilmektedir (Șekil 8). Böylelikle
ayrștrlan sistemdeki parçalarn tahrip olmas engellenmektedir.

Bu doğrultuda çalșma kapsamnda geliștirilen model;
 çok ölçütlü bir karar verme yöntemi olan “Analitik Hiyerarși
Prosesi” (AHP),
 sezgisel, soyut, somut, ölçülebilir, ölçülemez, tahmin edilemez ve
belirsiz özellikleri bünyesinde tașyan mimari tasarmn [12] sonuç
ürün baznda
değerlendirilmesinde, AHP’nin eksikliklerini
tamamlamada etkili olacağ düșünülen “Bulank Mantk”,
 AHP ve bulank mantğn bir arada kullanldğ “Bulank AHP”,
yaklașmlar üzerinde temellenmektedir.
3.1. Analitik Hiyerarși Prosesi (AHP)
Analitik Hiyerarși Prosesi (AHP), 1970’li yllarda Thomas Satty tarafndan
geliștirilmiș bir “çok ölçütlü karar verme” yöntemidir [13, 14, 15]. Metot, kișileri
nasl karar vermeleri konusunda bir yöntem kullanmaya zorunlu klmak yerine,
onlara kendi karar verme mekanizmalarn tanma olanağ sağlayp, bu șekilde
daha iyi kararlar vermelerini amaçlar [16]. Anlașlmasnn çok kolay olmas ve
basit matematik hesaplamalar içermesi sebebiyle, AHP büyük bir ilgi görmüș
ve gerçek hayatta birçok alanda kullanlmștr. Bu alanlar arasnda yönetim,
ekonomi, planlama, enerji politikalar, kaynak tahsisleri, muhasebe, eğitim,
sosyoloji ve bilișim teknolojileri saylabilir.
AHP, tekniği karmașk karar problemlerinde, karar alternatif ve kriterlerine
göreceli önem değerleri verilmek suretiyle yönetsel karar mekanizmasnn
çalștrlmas esasna dayanmaktadr. Rasyonel ve irrasyonel tercihleri ve
sezgileri de karar verme sürecinin içine katabilmek için kapsaml bir çerçeve
sunmaktadr. Süreçte çok ölçütlü karmașk bir karar probleminin hiyerarșik bir
yap içinde ayrștrlmas esastr [13, 17].
3.2. Bulank mantk

Șekil 9. Z alternatifi genel strüktür birleșim detay.

Bulank mantk (fuzzy logic) mantk kurallarnn esnek ve bulank bir șekilde
uygulanmasdr. Klasik mantktaki “doğru” ve “yanlș” yada “1” ve “0” gibi kesin
ifadelere karșlk bulank mantkta ikisinin arasnda yer alan önermeler bulunur.
Gerçek hayatta da önermeler genelde ksmen doğru șeklinde değerlendirilir.
Bulank mantğa da zaten klasik mantğn gerçek dünya problemleri için yeterli
olmadğ durumlar dolaysyla ihtiyaç duyulmuștur. 1965 ylnda Lotfi A. Zadeh
[18, 19], “Bulank Mantk” isimli çalșmasnda bulanklğ, “Niteliği tam olarak
anlașlamayan, iyi seçilmeyen, açk seçik görünmeyen, net olmayan” șeklinde
tanmlamș ve dereceli üyelik kavramn teknik bilim dünyas ile tanștrmștr.
Sonsuz farkl değerlerin [0.0, 1.0] aralğndaki saylarla ifade edildiği bu
çalșmaya kadar, sonsuz değerli mantk uygulamada bașarl olamamștr [20].
3.3 Bulank AHP yaklașm

Șekil 10. Z alternatifi yeme içme pavilyonu.
3. Mimari tasarm sürecinde karar vermeye yardmc bir modeli
önerisi

Bulank mantk ile AHP metodunun kombine edilmesi sonucu daha gerçeğe
uygun ve tutarl sonuçlar elde edilmiștir. Bu yaklașm, insan karar alma
ișleminin yapsndaki kararszlk ve belirsizliği yeterince idare edebilmekte ve
karar alc için sonuç problemini anlamakta esneklik ve sağlamlk
sağlamaktadr. Bu doğrultuda çeșitli araștrmaclar tarafndan, bulank kümeler
kuram ve hiyerarșik yap kullanlarak çok ölçütlü ortamda en iyi seçeneği
belirleye veya seçenekleri sralamaya yönelik çeșitli yöntemler sunulmuștur.
Bu çalșma kapsamnda bulank AHP uygulamalar içinde yaygn olarak
kullanlan, kullanm așamalar nispeten daha kolay olan ve klasik AHP
tekniğinin admlaryla benzerlik gösteren Chang’n “Derece Analiz Tekniği”
nden yararlanlmștr [22].

Karar verme günlük yașamda her an karș karșya gelinen bir durumdur.
Verilmesi gereken kararlarn bir ksm oldukça basitken, büyük bir bölümü,
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3.3.1 Bulank kümeler

Klasik kümenin karakteristik fonksiyonu, evrensel kümede her bireye ya 1 ya
da 0 değerini atar. Bu ise olma veya olmama anlamndadr. Kümelerdeki her
nesne bu kümenin elemandr. Kümeler büyük harflerle, elemanlar ise küçük
harflerle gösterilir. X evrensel kümesinin her eleman için üye olduğunun ya
da olmadğnn saptanmas, bu kümenin karakteristiği olan özel bir fonksiyonla
gerçekleștirilir. Bir A kümesi için bu fonksiyon, her xX için A (X) değerini
așağdaki șekilde belirler:

A=1 yalnzca xA: 0 yalnzca x A

(2)

Böylece bu fonksiyon, evrensel kümenin elemanlarn 0 ve 1’den olușan bir
kümeye çerçeveler.

A: X 0,1

(3)

Bu fonksiyon, elemann küme içindeki üyelik derecesini veren ve özel bir
aralkta evrensel kümenin elemanlarna değer atayan fonksiyon olarak
genelleștirilebilir. Daha büyük değerler, daha yüksek dereceli üyeliğe karșlk
koyulurken, daha düșük değerler ise üyelik derecesinin küçük olduğunu
göstermektedir. Üstte tanmlanan bu fonksiyona üyelik fonksiyonu, kümeye
ise bulank küme denilir. X bir evrensel küme ise, A bulank kümesinin üyelik
fonksiyonu A genellikle MA (x) biçiminde tanmlanr.
3.3.2 Bulank üçgensel saylar
Bulank kümeler dșbükey özelliğine sahip olduğundan üyelik fonksiyonlar
üyeliğin 1’e eșit olduğu noktada belirgin bir tepe noktasna sahip olurlar (Șekil
11). Baz durumlarda üyeliğin 1’e eșit olduğu durumlarda olușabilir. Üyelik
fonksiyonlarn olușturmada bir çok yöntem bulunmaktadr. En gelișmiș
yöntemler uzman tecrübelerinden faydalanarak küme değerlerini noktal
olarak belirlemek ve analitik fonksiyon biçiminde ifade etmektir. Așağda en
çok kullanlan üyelik fonksiyonlar verilmiștir.

MA(x) =

1
m–1

x
m–u

u
m–u

0 ,

,

3̃

5̃

Kesinlikle Daha
Önemli

Çok Kuvvetli
Derecede Önemli

7˜

Ara Değer

1̃

Ara Değer

1

Orta Derecede
Önemli

Bulank küme, kesin geçișleri elemine ederek belirsizlik kavramnn tanmn
yeniden verir ve evrendeki bütün bireylere üyelik derecesi değerini atayarak
matematiksel olarak tanmlar. Bu derece, bulank küme tarafndan verilen
kavram ile uyumludur ve benzer bir bireyin derecesine uyar. Böylece bireyler,
bulank küme içerisinde üyelik dereceleri tarafndan gösterilen daha büyük ve
daha küçük değerlere ait olabilirler. Bu üyelik dereceleri [0-1] aralğnda gerçel
değerler ile ifade edilirler.

Üyelik
Derecesi

Ara Değer

(1)

0, X  A
șeklinde verilir. Fonksiyon A kümesine ait elemanlara 1 değerini, ait olmayan
elemanlara ise 0 değerini atamaktadr.

x
m–1

Karar vericinin ikili karșlaștrma sürecinde niteliksel değerlendirmeleri ifade
etmede oldukça etkili bir yaklașm olan Șekil 12’deki üçgensel bulank saylar
kullanlabilir.

Ara Değer

1, X  A

XA (X) =

Șekil 1’de verilen bulank kümeler “l, m, u” elemanlarndan olușmaktadr. “l” ve
“u” alt ve üst snrlar, “m” değeri model değeri ifade etmektedir. [18].

Eşit Derecede
Önemli

x  X,

Șekil 11. Üçgen bulank kümesi.

Kuvvetli Derecede
Önemli

Klasik kümeler üye olma ve üye olmama ilișkisi çerçevesinde geliștirilmiștir.
Bu tür kümeleri ifade etmek için özel bir fonksiyon tanmlanabilir ve bu
fonksiyona karakteristik fonksiyon denir. Karakteristik fonksiyon her bir
elemana 1 ve 0 değerlerinden birini üyelik durumuna göre atayarak evrensel
küme üzerinde tanmlanan ve bizim ilgilendiğimiz özelliklere sahip olan
elemanlarn olușturduğu kümeyi belirler.
Örneğin; X evrensel kümesi üzerinde belirli bir özelliği tașyan elemanlar
ayrarak olușturduğumuz A kümesi karakteristik fonksiyon yardmyla;

9̃

0,5

Șekil 12. Niteliksel (sözel) değerlerde kullanlan bulank saylar [21].
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3.3.3 Bulank küme ișlemleri
A ve B, X çalșma evrenli iki bulank küme olsun ve A (x) ve B (x) üyelik
fonksiyonlaryla gösterelim. Burada x  X’ dir.
 Bulank kümelerde toplama ișlemi:
Her x X için,  A(x)  B(x) toplam;
 A, (x) = l1, m1, u1 ve  B, (x) = l2, m2, u2 ise

 A(x)  B(x )= (l1, m1, u1)  (l2, m2, u2)
 A(x)  B(x )= (l1+l2, m1+m2, u1+u2)

(5)

 A(x)  B(x )= (l1, m1, u1)  (l2, m2, u2)
 A(x)  B(x )= (l1x l2, m1x m2, u1x u2)

(6)

 Bulank kümelerde çarpma ișlemi:
Her x X için,  A(x)  B(x) çarpm;
 A, (x) = l1, m1, u1 ve  B, (x) = l2, m2, u2 ise

 Bulank kümelerde bölme ișlemi:
Her x X için,  A(x)  B(x) bölümü;
 A, (x) = l1, m1, u1 ve  B, (x) = l2, m2, l2 ise

 A(x)  B(x )= (l1, m1, u1)  (l2, m2, u2)
 A(x)  B(x )= (l1/ u2, m1 / m2, u1/ l2)

(7)

 Bulank kümelerde sabit ile çarpm:
Her x X için, A,(x)   bir sabit ile çarpm;

x [l, m]
(4)

, x [m, u]

 A, (x) = l1, m1, u1
 > 0,   x ise
(, , ) (l1, m1, u1)=(xl1, xm1, xl1)

(8)

 Bulank kümelerde tersi ișlemi:
Her x X için A bulank kümesinin tersi, ișlemi A,(x)-1 ;
 A, (x) = l1, m1, u1 ise

diğer tüm durumlar için

Üyelik derecesi

A,(x)-1 = (l1, m1, u1)-1 = (1/ l1, 1/ m1, 1/ u1)

(9)

[18, 19, 20]

M A(x)

1.0

0
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3.3.4 Bulank sentetik değer analizi

x-l
y = m-l

l

Bulank sentetik (extent) analizinin ana fikri bulanklaștrlmș karșlkl ikili
karșlaștrma matrislerini çözerek kriterlerin önemlerini ve alternatif
performanslar elde etmektir. Bulank performanslarn elde edilmesinden
sonra son amaç, seçilik biçimdeki sonuçlar elde etmek olacaktr.

x-u
y = m-u

m

u

x

A = (a1, a2,..........,an) bir nesne kümesi ve U = (u1, u2,..........,un) amaç seti olarak
kabul edilirse, bulank sentetik analizinde, her bir nesne alnr ve srasyla her
bir amaç için performans sentetik analizleri yaplr. Böylece her nesne için
sentetik analiz değerleri elde edilir [22].
1/9 dan 9’a kadar sralama değerlerine sahip bir seçilik ikili karșlaștrma
matrisi verildiğinde:
a11 a12 ................. a1n
a21 a22 ................. a2n
A=
:
: ................
am1 am2 ................. amn

(10)

:

Șekil 13. Sentetik değerlerin karșlaștrlmas [23].
Bir dșbükey bulank saynn k dșbükey bulank saylarndan Si ( i= 1,2,..., k )
daha büyük olma olaslğ așağdaki gibi tanmlanabilir.
V (S ≥ S1, S2,..., Sk )
= V [(S ≥ S1) ve (S ≥ S2) ve ...ve (S ≥ Sk)]
= min V (S ≥ Si), i=1,2,...,k

(15)

d’ (Ai) = min V (Si ≥ Sk),
(16)
k= 1,2,..., n; k ≠ i ise, bu durumda ağrlk vektörü așağdaki gibi belirtilebilir.
W’ = (d’ (A1) . d’ (A2)..... d’ (An))
(17)
Ağrlk vektörleri (W) normalizasyon yolu ile normalleștirildiklerinde,

Șekil 2’de gösterildiği gibi, seçilik A ikili karșlaștrma matrisi, ikili karșlaștrma
matrisini bulanklaștran üçgensel bulank saylar f=(l, m, u) kullanlarak
bulanklaștrlr. Alt snr (l) ve üst snr (u) karar verici yada uzmanlar
tarafndan ifade edilen, belirsiz alan yanstr. Șekil 4’te seçilik değerlerin
bulank saylara dönüștürülmesi için kullanlan üçgensel bulank saylar
grafiksel olarak belirtilmiștir.
(a11l a11m a11u) (a12l a12m a12u).....(a1nl a1nm a1nu)
(a21l a21m a21u) (a22l a22m a22u).....(a2nl a2nm a2nu)
Ā=
:
:
....
(am1l am1m am1u) (am2l am2m am2u)..(amnl amnm amnu)

:

(11)

Bulank sentetik analizi, bulank performans matrisini elde etmek için
yukardaki bulank ikili karșlaștrma matrisine uygulanr. Değerlendirmeye
esas olan kriterler (x) arasndaki ağrlklar ve herhangi bir kritere göre,
alternatifler (w) arasnda ikili karșlaștrmadaki önemi elde etmek için
așağdaki formül kullanlr.
(12)
Bu formülde ișlemi yaplan öğeye bağl olarak,

i= 1,2,3,..........,n j=1,2,3,..........,m ve k=n , veya k=m’ dir [22].

3.3.6 Alternatiflerin ağrlkl performanslarnn hesaplanmas
Sonuç olarak karar matrisi (X) ve ağrlk vektörü (W) çok ölçütlü karar
problemi için așağdaki șekilde belirtilebilir.
x11
x12
x21
x22
X=
:
:
xn2
xn1
W = ( W1, W2,.........., Wm )

...
...
...

x1m
x2m
:
xnm

(19)
(20)

n = Hiyerarșideki kriter yada alt kriterlerin saysdr.

Böylece bulank ağrlklandrlmș performans matrisi olan P, karar matrisi ile
ağrlk vektöründen gelen ağrlk ile çarplarak elde edilir.

w1x11 w2x12 .... wmx1m
P1
P2
w1x21 w2x22 .... wmx 2m
P = X* W =
…
…
…
=
..
(21)
Pn
w1xn1 w2xn2 .... wmxnm
Alternatiflerin ağrlklandrlmș performanslar arasnda en yüksek değere
sahip olan alternatif en uygun Maksimum (P1, P2,..., Pn) dir [24].

4. Modelin test edilmesi (Alan çalșmas)

3.3.5 Bulank sentetik değerlerin karșlaștrlmas
aij = (lij, mij, uij ) ve bununla ilișkili lij = 1/lji, mij = 1/mji, uij = 1/uji olduğu, A =
(aij)nxm bir bulank ikili karșlaștrma matrisi verildiğinde, her bir kriter altndaki
ağrlk vektörü değerlerinin, tahminlerini elde etmek için, bulank saylar
karșlaștrma prensibine ihtiyaç duyulur.
V (S1 ≥ S2 ) = 1
eğer m1 ≥ m2,
V (S2 ≥ S1 ) = hgt (S1 ∩ S2 ) = S1(d)

W = (d (A1) . d (A2)..... d’ (An))
(18)
șeklinde ifade edilebilir. Buradaki W bulank olmayan bir saydr.

Bu çalșma kapsamnda, sürdürülebilirlik bağlamnda ele alnan mimari tasarm
süreci sonunda elde edilen mimari tasarm ürünlerinin seçimine yardmc
olabilecek bilimsel bir model geliștirilmesi amaçlanmștr.
Bu amaç doğrultusunda problemin hiyerarșik yapsnn olușturulmas için
srasyla șu admlar izlenmiștir:


(13)

Formüldeki d S1 ve S2 arasndaki en yüksek kesișim noktas D’nin ordinatdr.
S1 = ( l1, m1, u1 ) ve S2 = ( l2, m2, u2 ) olarak kabul edilirse, D’nin ordinat:



Amaçlanan hedefi gerçekleștirmek için, sürdürülebilirlik
bağlamnda proje kapsamnda etkili olan kriterler saptanmștr.
Belirlenen kriterlerin hiyerarșik organizasyonu (karar ağac)
olușturulmuștur (Șekil 14).

Bu çalșma çerçevesinde, sürecin iki așamada incelenmesi uygun bulunmuștur.
Bu așamalar da ksaca;

V (S2 ≥ S1 ) = hgt (S1 ∩ S2 )
l 1 - u2
( m2 - u2 ) - (m1 - l1 )
formülünden elde edilebilir.
=

(14)




S1 ve S2’nin karșlaștrlmas için, V (S1 ≥ S2 ) ve V (S2 ≥ S1 ) değerlerine gerek
duyulur.

Tüm kriterlerin birbiri üzerindeki önem derecelerinin belirlenmesi
için ikili karșlaștrma matrislerinin yapldğ 1.adm,
Sürdürülebilirlik bağlamnda tasarlanan ve hedefledikleri
kapsamnda birbiri ile örtüșen iki projeden ( Y v Z projeleri)
hangisinin daha uygun olduğunun, her bir karar alternatifinin
belirlenen her bir kritere göre değerlendirilmesi ile belirlendiği
2.adm, șeklinde açklamak mümkündür.

Üyelik
Derecesi

D

V (S 1> S 2)
0

S1

S2

1.0

l2

m2 l1 d u2 m1

u1

t
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KARAR AĞACI
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

A

B

A.1

C

Çok fonksiyonlu
olmas

Mimari kalite
B.1
Kimlik

Mekansal verimlilik

A.2

B.2

B.3

Bütünlük / Uygunluk

A.5
Dönüştürülebilirliğin
anlaşlabilirliği

B.5

A.6

B.6

D.1

C.2

D.2

Bakm kolaylğ

D.6
Demonte bileşenlerin
tekrar kullanlabilme
potansiyeli

Yatrm maliyeti
G.2
Yllk işletme maliyeti
G.3

F.3
Bileşen ve sistemlerin
taşnabilme kolaylğ

İç hava kalitesi
E.4

Kullanlan malzemeler ile
çevreye olan etkinin
minimumda tutulma potansiyeli

C.6
Bileşenler arasndaki
ilişki ( bütünleşmenin
güvenilirliği)

G.1

Monte ve demonte
edilebilme kolaylğ

Is konforu (yaz)

D.4

D.5

Maliyet

F.2

E.3

C.5
İklim koşullarna ve gece
gündüz şartlarna uyum
sağlayabilme kolaylğ

G

Felaketlerde uygulama için
yüksek seviyede
prefabrikasyon

E.2

Düşük enerji kullanmn
özendirme

Açk ve kapal alanlara
dönüşübilme kolaylğ

Kültürel ve yerel alan
bağlam
F.1

Is konforu (kş)

D.3

İç esnekliğe uygunluk

Mekansal adaptasyonun
anlaşlabilirliği

E.1

Yap sistemlerinde
yenilenebilir sistemler
kullanma potansiyeli

C.4

F

Konfor koşullarn
sağlamas

Bina enerji performans,
sfr karbon

Büyüyebilme kolaylğ

B.4
Donanm eklemeye
uygunluk

Yapsal çekicilik

C.1
Bir tasarmdan bir başka
tasarma kolay
dönüştürülebilme kolaylğ

C.3

Güvenlik

A.4

E
Sürdürülebilirlik

Pavilyonlarn iki veya daha
fazla pavilyon ile birleşebilme
ve bölünebilme kolaylğ

Erişilebilirlik

Ölçek / Oran
A.3

D
Dönüştürülebilirlik

G.4

F.4

Pavilyon ve sistemlerin
kolay kullanlabilirliği

Depolanabilme kolaylğ

Yaşamsal
döngü maliyeti
Ekipman kurulum
kolaylğ

G.5
İç esnekliğe uygunluk

E.5

Su tasarrufu sağlama
potansiyeli

F.5

Yeniden kullanm için
prefabrike bileşenlerin
yeniden yaplabilme kolaylğ

Görsel konfor

G.6
Bakm kolaylğ

C.7
Sistem bütünleşmesinin
esnekliği
C.8
Bileşenlerin ve sistemlerin
dönüştürülebilme kolaylğ
C.9
Bileşenleri / sistemlerin
endüstriyel üretim
potansiyeli

Șekil 14. Sürdürülebilirlik bağlamnda belirlenen kriterlerin hiyerarșik organizasyonu

F.1

E.2

F.2

F

C.3

D.3

E.3

F.3

C.4

D.4

E.4

F.4

C.5

D.5

E.5

F.5

C.6

D.6

C.8

C.9

E
F
G

A

B

C

D

E

F

G

1,1,1
1,1,1

3,5,7

3. Uzman Görüşü

1,1,1

1,1,1

3,5,7

1,1,1

1/7,1/5,1/3 1/7,1/5,1/3
3,5,7

1,1,1

1,1,1

1/5,1/3,1/1

3,5,7

3,5,7

3,5,7

3,5,7
3,5,7

3,5,7
3,5,7

1,1,1

1,3,5

1,3,5

3,5,7

3,5,7

1/7,1/5,1/3

1,1,1

3,5,7

1,1,1

1,1,1

1,1,1

3,5,7

1/7,1/5,1/3

1,1,1

3,5,7

3,5,7

3,5,7

3,5,7

1/7,1/5,1/3 1/7,1/5,1/3

1,1,1

5,7,9

5,7,9

5,7,9

5,7,9

1,1,1

3,5,7

5,7,9

3,5,7

3,5,7

2. Uzman Görüşü
3. Uzman Görüşü
2. Uzman Görüşü

5,7,9
1,1,1

1/7,1/5,1/3 1/7,1/5,1/3

1,1,1

1/7,1/5,1/3 1/7,1/5,1/3 1/9,1/7,1/5

3. Uzman Görüşü

3,5,7

1. Uzman Görüşü

1,1,1

2. Uzman Görüşü

3,5,7
1,3,5

1,1,1

1,1,1

1,1,1

1,1,1

5,7,9

5,7,9

5,7,9

1,1,1

3,5,7

3,5,7

3,5,7

1/7,1/5,1/3 1/7,1/5,1/3

1,1,1

1,1,1

1/7,1/5,1/3

1,1,1

1,1,1

5,7,9

5,7,9

1,1,1

1/7,1/5,1/3

3,5,7

3,5,7

1,1,1

1,1,1

3,5,7

1/9,1/7,1/5 1/7,1/5,1/3

1/5,1/3,1/1 1/7,1/5,1/3

1,1,1

1/7,1/5,1/3 1/7,1/5,1/3 1/9,1/7,1/5 1/9,1/7,1/5 1/9,1/7,1/5

1,1,1

4,6,8

3. Uzman Görüşü

3,5,7

1/7,1/5,1/3 1/7,1/5,1/3 1/7,1/5,1/3

3,5,7

1,1,1

3,5,7

1. Uzman Görüşü

1,1,1

1/5,1/3,1/1 1/7,1/5,1/3

1,1,1

1,1,1

1,1,1

1/8,1/6,1/4

1,1,1

1/7,1/5,1/3 1/7,1/5,1/3 1/7,1/5,1/3 1/7,1/5,1/3 1/7,1/5,1/3

1,1,1

2. Uzman Görüşü
3. Uzman Görüşü

1,1,1

1/7,1/5,1/3 1/7,1/5,1/3 1/9,1/7,1/5 1/9,1/7,1/5 1/9,1/7,1/5
1,3,5

Cultural and Local site context

Cost

B.6

Comfort and Healty

B.5

A

B

C

D

E

F

G

1. Uzman Görüşü

1

1/5

1/5

1

1

1/3

1

2. Uzman Görüşü

1

5

5

5

5

5

5

3. Uzman Görüşü

1

1

1/7

1/5

1/5

1/5

1/3

1. Uzman Görüşü

5

1

5

5

5

3

3

2. Uzman Görüşü

D
D.1

E

F

E.1

F.1

E.2

F.2

E.3

F.3

E.4

F.4

C.2

D.2

C.3

D.3

C.4

D.4

C.5

D.5

E.5

F.5

C.6

D.6

C.8
C.9

E
F
G

G.2
G.3
G.4

C.7

A

G
G.1

G.5
G.6

1/5

1

5

5

5

5

5

3. Uzman Görüşü

1

1

1

1/5

1/5

5

5

1. Uzman Görüşü

5

1/5

1

5

5

5

5

2. Uzman Görüşü

1/5

1/5

1

3. Uzman Görüşü

7

1

1

5

7

5

5

1. Uzman Görüşü

1

1/5

1/5

1

7

1

1

1

2. Uzman Görüşü

1/5

7

7

7

1/5

1/7

1

3. Uzman Görüşü

5

5

1/5

1

5

5

5

1. Uzman Görüşü

1

1/5

1/5

1

1

1/5

1

2. Uzman Görüşü

1/5

7

7

7

1/5

1/7

1/7

1

7

3. Uzman Görüşü

5

5

1/7

1/5

1

1/5

5

1. Uzman Görüşü

3

1/3

1/5

1

5

1

1

7

2. Uzman Görüşü

1/5

1/5

1/7

1/7

1/7

1

6

3. Uzman Görüşü

5

1/5

1/5

1/5

5

1

5

1. Uzman Görüşü

1

1/3

1/5

1

1

1

1

2. Uzman Görüşü

1/5

1/5

1/7

1/7

1/7

1/6

1

3. Uzman Görüşü

3

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1

3,5,7

1/7,1/5,1/3

3,5,7

1/7,1/5,1/3 1/7,1/5,1/3 1/9,1/7,1/5 1/9,1/7,1/5

3. Uzman Görüşü
1. Uzman Görüşü
2. Uzman Görüşü

1,1,1

3,5,7

B.4

A.6

3,5,7

3. Uzman Görüşü

1/7,1/5,1/3 1/7,1/5,1/3

B.3

A.5

D

1/9,1/7,1/5 1/7,1/5,1/3 1/7,1/5,1/3 1/7,1/5,1/3 1/5,1/3,1/1

Çizelge 1. A, B, C, D, E, F, G kriterlerinin
ikili karșlaștrma matrisi.
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3,5,7

C
C.1

B.2

A.4

C

2. Uzman Görüşü

1. Uzman Görüşü

D

G.6

2. Uzman Görüşü

1. Uzman Görüşü

C

G.5

1. Uzman Görüşü

1. Uzman Görüşü

B

G.3
G.4

C.7

A

G
G.1
G.2

Cost

B.6

E.1

Cultural and Local site context

B.5

A.6

E

D.1

D.2

Comfort and Healty

B.4

A.5

C

Sustainability

A.4

D

C.1

C.2

Transformability

B.3

Multi-Functionality

B
B.1
B.2

A.3

B
B.1

A.3

B

Architectural quality

A
A.1
A.2

A
A.1
A.2

Sustainability

(orta derecede önemli)”, “strong importance (kuvvetli derecede önemli)”,
“very strong importance (çok kuvvetli derecede önemli)” ve “extreme
importance (kesinlikle daha önemli)” sözel ifadeleri Șekil 3 kullanlarak saysal
(seçilik) değerlere dönüștürülmüștür. Bu dönüștürme esnasnda i elemannn j
elemanna göre önem derecesi “a” olarak belirlenmișse, j elemann i elemanna
göre önem derecesi “1/a” olarak ifade edilmiștir.

Olușturulan Çizelge 2’deki bulank matris değerine, formül (5) uygulanmș ve
elde edilen sonuçlarn da ortalama değerleri bulunmuștur. Böylece, kriterlerin
birbirlerine göre göreceli önemlerinin belirlenmesindeki admlardan biri olarak
yaplan anketlerden gelen 3 adet grup yürütücüsünün görüșü, Tablo 4’te
gösterildiği gibi ayn kritere ait tek bir bulank değerin yer aldğ karșlaștrma
matrislerine indirgenmiștir.

Transformability

Çizelge 1’teki A, B, C kriterlerinin karșlaștrma matrisi olușturulurken, ankette
yer alan “equal importance (eșit derecede önemli)”, “moderate importance

A, B, C, D, E, F, G kriterlerine ait Çizelge 1’deki seçilik değerler Șekil 2’deki
seçilik değerlere karșlk gelen bulank saylar kullanlarak üçgensel (fuzzy
logic) saylar haline dönüștürülmüștür. Böylece Çizelge 1’deki kriterlerinin
bulank ikili karșlaștrma matrisi elde edilmiștir.

Multi-Functionality

Çalșma kapsamnda tespit edilen kriterler arasnda hiyerarșik bir karar ağac
olușturulduktan (Șekil 14) sonra;


“Hierarchical Organization of Evaluation Criteria ” bașlkl bir anket
formu olușturulmuștur.

Olușturulan bu anket formlar tasarm grup yürütücüleri tarafndan
doldurulmuștur.

Grup yürütücülerinden gelen anket sonuçlar, tüm kriterlerin birbiri
üzerindeki önem derecelerinin belirlendiği ikili karșlaștrma
matrislerinin olușturulmasnda kullanlmștr.

Architectural quality

4.1 Kriterlerin önem derecelerinin belirlenmesi

Çizelge 2. A, B, C, D, E, F, G kriterlerine ait seçilik değerlerin bulanklaștrldğ
ikili karșlaștrma matrisi.

G.3
G.4
G.5
G.6

C.7

C.8
C.9

l

A

1 .0

A

B

C

D

E

F

G

1,00

1,38

1,08

1,38

1,38

1,11

1,40

1,78

1,00

2,07

u

1,00

2,78

2,51

2,78

2,78

2,78

3,00

l

1,38

1,00

2,33

2,05

2,05

2,33

2,33

m

2,07

1,00

3,67

3,40

3,40

4,33

4,33

u

2,78

1,00

5,00

4,78

4,78

6,33

6,33

l

2,71

0,43

1,00

3,67

4,33

3,67

3,67

m

4,07

0,47

1,00

5,67

6,33

5,67

5,67

u

5,40

0,56

1,00

7,67

8,33

7,67

7,67

l

1,38

1,10

0,13

1,00

3,00

3,00

3,00

D

m

2,07

1,80

0,18

1,00

4,33

4,33

4,33

5,67

5,67

E
F

l

0,71

0,16

0,13

0,42

0,42

G

m

1,40

0,24

0,18

0,45

0,45

u

2,11

0,56

0,29

0,51

0,51

0,53

1,00

m

B
C

2,07

1,84

2,07

2,11

u

2,78

1,00

5,67

l

1,38

1,10

0,12

0,42

1,00

1,76

3,00

m

2,07

1,80

0,16

0,45

1,00

2,47

4,33

u

2,78

2,56

0,24

0,51

1,00

3,22

5,67

l

1,38

0,16

0,13

0,42

2,04

1,00

2,67

m

2,73

0,24

0,18

0,45

3,38

1,00

4,00

4,11

0,56

0,29

0,51

4,73

1,00

5,33

0,42

1,00

0,46

1,00

u

2,56

0,29

S
S
S
S
S

0

Elde edilen matris değerlerine formül (15)’in uygulanmas ile Çizelge 4’teki
sentetik değerler elde edilmiștir ve Șekil 7
15’te A, B, C kriterlerine ait sentetik üçgensel değerlerin karșlaștrmas
yaplmștr.
l
0,067
0,036
0,033
0,063
0,096
0,089
0,115

m
0,139
0,069
0,065
0,122
0,190
0,182
0,233

x

Șekil 15. A, B, C, D, E, F, G kriterlerine ait sentetik üçgensel değerlerin
karșlaștrlmas.

Çizelge 3. A, B, C, D, E, F, G kriterlerine ait tek bir bulank değerin belirtildiği
karșlaștrma matrisi.

SA
SB
SC
SD
SE
SF
SG

B
C
D
E
G

0.425

D.6

G.2

0.342

C.6

G
G.1

0.234

F.5

0.224

F.4

E.5

0.191

F.3

E.4

0.127 0.126 0.124 0.128

F.2

E.3

D.5

0.106

F
F.1

E.2

D.3

C.5

0.042 0.038

E
E.1

D.2

C.4

0.073 0.072 0.067

D
D.1

D.4

C.3

Cost

C
C.1
C.2

Cultural and Local site context

B.6

Comfort and Healty

B.5

A.6

Sustainability

B.4

A.5

Transformability

B.3

A.4

Multi-Functionality

B
B.1
B.2

A.3

Architectural quality

A
A.1
A.2

Ü y e lik D e r e c e s i

Karșlaștrma sonucunda elde edilen değerlere srasyla

Formül (13) ve (14)’ün uygulanmas ile Çizelge 5’teki SA’ ya ait sentetik
üçgensel karșlaștrma değerleri,

Formül (15)’in uygulanmas ile de bu sentetik üçgensel karșlaștrma
değerlerinin minimumlar elde edilmiștir.

u
0,283
0,142
0,130
0,239
0,375
0,367
0,468

la
0,067
0,067
0,067
0,067
0,067
0,067

V(SA>SB)
V(SA>SC)
V(SA>SD)
V(SA>SE)
V(SA>SF)
V(SA>SG)

ma
0,139
0,139
0,139
0,139
0,139
0,139

ua
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283

l
0,036
0,033
0,063
0,096
0,090
0,115

m
0,069
0,065
0,122
0,190
0,182
0,233

u
0,142
0,128
0,239
0,375
0,367
0,468

1,000
1,000
1,000
0,786
0,818
0,641

Çizelge 5. SA’ ya ait sentetik üçgensel karșlaștrma değerleri.

Çizelge 4. A, B, C, D, E, F, G kriterlerine ait sentetik değerler.

KRİTERLERİN AĞIRLIK DEĞERLERİ
1,00

A

0,157
A.1

B

0,035

0,290

0,251
B.2

0,197

0,277
B.3

A.3

0,018
C.1

B.1

A.2

C

0,00

0,256

0,210

0,179

C.4

0,172

0,000

0,130

D.5

C.5

B.6

A.6

0,103

0,000

0,268
G.3

F.3

0,158
0,000

G.4

0,026

F.4

0,000
E.5

0,341

0,548
G.2

0,000

0,172
E.4

0,246

0,602

0,019

0,052

G

G.1

F.2

E.3

D.4

0,204

0,531

0,133

0,193

F

F.1

E.2

0,296

0,324
0,216

0,211

0,178

D.3

C.3

E

E.1

D.2

0,071

B.5

A.5

0,130
D.1

C.2

B.4

A.4

D

0,230

G.5

0,000

F.5

0,278

0,168

G.6

0,000

D.6

C.6

0,050

0,000

C.7

0,025
C.8

0,055
C.9

0,000

Șekil 16. Proje kapsamnda belirlenen kriterlerin ağrlk değerleri.
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d'(A) = V(SA ≥ SB, SC, SD, SE, SF, SG)
d'(A) = min (1,000, 1,000, 1,000, 0,786, 0,818, 0,641) = 0,641
d'(B) = V(SB ≥ SA, SC, SD, SE, SF, SG)
d'(B) = min (0,517, 1,000, 0,598, 0,275, 0,315, 0,141) = 0,141
d'(C) = V(SC ≥ SA, SB, SD, SE, SF, SG)
d'(C) = min (0,452, 0,958, 0,533, 0,204, 0,245, 0,072) = 0,072
d'(D) = V(SD ≥ SA, SB, SC, SE, SF, SG)
d'(D) = min (0,910, 1,000, 1,000, 0,678, 0,713, 0,528) = 0,528
d'(E) = V(SE ≥ SA, SB, SC, SD, SF, SG)
d'(E) = min (1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 0,858) = 0,858
d'(F) = V(SF ≥ SA, SB, SC, SD, SE, SG)
d'(F) = min (1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 0,971, 0,832) = 0,832
d'(G) = V(SG ≥ SA, SB, SC, SD, SE, SF)
d'(G) = min (1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000) = 1,000

Çizelge 6. SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG’ ye ait sentetik üçgensel karșlaștrma değerlerinin minimumlar.
Sonuçta normalizasyon yolu ile A, B, C, D, E, F, G karar kriterleri ile ilgili Çizelge 7’deki ağrlk vektörü değerlerine ulașlmștr.
A
W'
W

0,641
0,157

B

C

0,141
0,035

0,072
0,018

D
0,528
0,130

E

F

0,858
0,211

G

0,832
0,204

Toplam

1,000
0,246

4,072

Çizelge 7. A, B, C, D, E, F, G kriterlerine ait
ağrlk değerleri.
Ayn ișlemler srasyla diğer karar kriterlerinin ağrlklarnn elde edilmesi sürecinde uygulanarak ve Șekil 16’daki sonuçlara ulașlmștr.
4.1 Ağrlk değerleri belirlenen kriterlere göre alternatif tasarmlarn
değerlendirilmesi

Identity
(A. 1)
A

Karar sürecindeki ikinci adm, srasyla;
1. Ağrlk değerleri saptanan her bir kritere göre Y ve Z olarak adlandrlan
tasarmlarn ürün ölçeğinde değerlendirilebilmeleri için karșlaștrma
matrislerinin hazrlanmas,
2. Bulank sentetik değerlerin elde edilmesi,
3. Bulank sentetik değerlerin karșlaștrlmas,
4. Bu değerlerle, hiyerarșik organizasyonunun en alt basamağndan
bașlayarak Șekil 16’da karar ağacnda belirtilen ilgili kriterlerin ağrlk
değerlerinin çarplmas
sonucunda tasarmlarn ağrlkl performans değerlerinin elde edilmesidir.
Buna göre alternatif Y, Z tasarmlarnn ağrlklandrlmș performanslar
arasndaki en yüksek değere sahip olan alternatif, varsaylan koșullar altnda
en uygun tasarm olarak kabul edilmiștir.
Bu süreçte yaplan ișlemler, sralama ve tip itibariyle kriterlerin önem
derecelerinin bulunduğu birinci așama ile büyük ölçüde benzerlik
göstermektedir.

B

A.1

B.1

A.2

B.2

A.3

B.3

A.4

B.4

A.5

B.5

A.6

B.6

A

B

A.1

B.1
B.2
B.3

A.4

B.4

A.5

B.5

A.6

B.6

C

D

E

F

C.1

D.1

E.1

F.1

C.2

D.2

E.2

F.2

C.3

D.3

E.3

F.3

C.4

D.4

E.4

F.4

F.3

G
G.1
G.2
G.3
G.4

C.4

D.4

E.4

F.4

C.5

D.5

E.5

F.5

C.6

D.6

G.5
G.6

Y

Z

1. Uzman Görüşü

1,1,1

1/5,1/3,1/1

C.9

Y
Z

2. Uzman Görüşü

1,1,1

1,1,1

3. Uzman Görüşü

1,1,1

1/7,1/5,1/3

1. Uzman Görüşü

1,3,5

1,1,1

2. Uzman Görüşü

1,1,1

1,1,1

3. Uzman Görüşü

3,5,7

1,1,1

Çizelge 9. A. 1 kriterine göre Y ve Z alternatiflerine ait seçilik değerlerin
bulanklaștrldğ
ikili karșlaștrma matrisi.
A. 1

l
0,375
0,204

m
0,726
0,274

u
1,296
0,432

C.5

D.5

E.5

F.5

C.6

D.6

G.5
G.6

Y

Z

1. Uzman Görüşü

1

1/3

2. Uzman Görüşü

1

1

C.9

ly

my

uy

lz

mz

uz

V(SY>SZ)

0,375

0,726

1,296

0,204

0,274

0,432

V(SZ>SY)

lz

mz

uz

ly

my

uy

0,204

0,274

0,432

0,375

0,726

1,296

G.3
G.4

C.8

Z

F
F.1
F.2

E.3

C.8

A. 1

G
G.1
G.2

C.7

Y

E
E.1
E.2

D.3

Çizelge 10. A1 kriterlerine göre Y, Z alternatiflerinin sentetik değerleri.

Identity
(A. 1)

A.3

D
D.1
D.2

C.3

C.7

SY
SZ

A.2

C
C.1
C.2

3. Uzman Görüşü

1

1/5

1. Uzman Görüşü

3

1

2. Uzman Görüşü

1

1

3. Uzman Görüşü

5

1

Çizelge 8. A. 1 kriterine göre Y, Z alternatiflerinin karșlaștrma matrisi.

1,706

1,000

0,112

0,112

Çizelge 10. A1 kriterlerine göre Y, Z alternatiflerinin sentetik üçgensel
karșlaștrma değerleri.
d'(A1) = V(SY ≥ SZ)
d'(A1) = min (1,706, 0,112) = 1,000
d'(A1) = V(SZ ≥ SY)
d'(B) = min (0,112, 1,706) = 0,112

Çizelge 11. A1 kriterine göre SY, SZ’ ye ait sentetik üçgensel karșlaștrma
değerlerinin minimumlar
A. 1

Y

Z

Toplam

W’
W

1,000
0,899

0,112
0,101

4,072

Çizelge 11. A1 kriterlerine göre Y, Z alternatiflerinin ait ağrlkl performans
değerleri.

230

Y

Değerlendirme Sonuçlar

Y

0,858

Z

0,142

(A)

0,157

Y

0,899

Z

0,101

Y

1,000

Z

0,000

Y

0,787

Z

0,213

Y

0,834

Z

0,166

Y

0,684

Z

0,316

Y

0,824

Z

0,176

A.1

0,290
A.2

0,197
A.3

0,000
A.4

0,210
A.5

0,172
A.6

0,130

0,135

Y

0,656

0,022

Z

0,344

(B)

0,035

0,261

Y

0,433

0,029

Z

0,567

0,197

Y

1,000

0,000

Z

0,000

0,000

Y

0,692

0,000

Z

0,308

0,175

Y

0,433

0,035

Z

0,567

0,118

Y

0,556

0,054

Z

0,444

0,107

Y

1,000

0,023

Z

0,000

B.1

0,251
B.2

0,277
B.3

0,256
B.4

0,216
B.5

0,000
B.6

0,000

0,023

Y

0,701

0,012

Z

0,299

(C)

0,018

0,109

Y

0,500

0,142

Z

0,500

0,277

Y

1,000

0,000

Z

0,000

0,177

Y

0,469

0,079

Z

0,531

0,094

Y

1,000

0,122

Z

0,000

0,000

Y

1,000

0,000

Z

0,000

0,000

Y

0,692

0,000

Z

0,308

Y

0,795

Z

0,205

Y

0,692

Z

0,308

Y

0,692

Z

0,308

C.1

0,179
C.2

0,071
C.3

0,324
C.4

0,193
C.5

0,103
C.6

0,050
C.7

0,025
C.8

0,055
C.9

0,000

Z

0,710

0,013

Y

0,642

0,005

Z

0,358

0,290

(D)

0,130

0,090

Y

0,534

0,090

Z

0,466

0,071

Y

0,534

0,000

Z

0,466

0,152

Y

0,899

0,172

Z

0,101

0,193

Y

0,692

0,000

Z

0,308

0,103

Y

0,684

0,000

Z

0,316

0,035

Y

0,692

0,015

Z

0,308

D.1

0,178
D.2

0,296
D.3

0,133
D.4

0,052
D.5

0,341
D.6

0,000

0,083

Y

0,688

0,047

Z

0,312

(E)

0,211

0,095

Y

0,684

0,083

Z

0,316

E.1

0,531
E.2

0,158

Y

0,795

0,138

Z

0,205

0,019

0,120

Y

0,684

E.3

0,013

Z

0,316

0,172

0,036

Y

0,692

E.4

0,013

Z

0,308

0,233

Y

0,692

0,108

Z

0,308

0,145

Y

0,692

0,066

Z

0,308

(F)

0,204

0,363

Y

0,692

0,168

Z

0,308

0,015

Y

0,795

0,004

Z

0,205

0,118

Y

0,692

0,054

Z

0,308

0,000

Y

0,692

0,000

Z

0,308

0,192

Y

0,692

0,086

Z

0,308

F.1

0,602
F.2

0,141

Y

0,692

0,063

Z

0,308

0,417

Y

0,692

0,185

Z

0,308

0,000

Y

0,692

0,000

Z

0,308

0,000

Y

0,692

0,000

Z

0,308

0,159

Y

0,692

0,071

Z

0,308

0,116

Y

0,500

0,052

Z

0,500

0,000

Y

0,692

0,000

Z

0,308

0,000
E.5

0,278

0,000
F.3

0,000
F.4

0,230
F.5

0,168

(G)

0,246
G.1

0,548
G.2

0,268
G.3

0,158
G.4

0,026
G.5

0,000
G.6

0,000

0,170
0,076
0,379
0,169

0,185
0,083

0,109
0,049

0,018
0,008

0,000
0,000

0,000
0,090

0,020
0,005

0,038
0,017

0,000
0,000

Șekil 17. Alternatif tasarmlarn ağrlkl performans değerleri.
Y ve Z alternatifleri her bir karar kriterine göre değerlendirilerek Șekil 7’daki
sonuçlar elde edilmiștir. Bu değerler sürdürülebilirlik bağlamnda belirlenen
kriterler temelinde Y alternatifinin beklentileri daha fazla karșladğn
göstermektedir (Y= 0,710, Z= 0,290).

[5].

Durmisevic, E., “International Design Studio 2009”, ISBN:978-90-3652859-7, University of Twente, University of Sarajevo,Yildiz Technical
University, Netherlands, 2009).

4. Sonuç

[6].

Palabyk, S., “Kent Ölçeğinde Üniversite Kampus Arazileri Seçimi: Bir
Bulank Küme Yaklașm”, Yüksek Lisans Tezi, Balkesir Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Mimarlk Anabilim Dal, Balkesir, Türkiye, (2004).
(Danșman: Kale, S.)

[7].

Topcu, Y. İ., “Çok Ölçütlü Sorun Çözümüne Yönelik Bir Bütünleșik Karar
Destek Modeli”, Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (2000).
(Danșman: Ülengin, F.)

[8].

Dubois, D., Prade, H., “Recent Models of Uncertainty and İmprecision as
a Basis for Decision Theory Towards Less normative Frameworks”,
ISBN: 9027724377, Hollnagen, E., Mnacini, G., Woods, D, Intelligent
Decision Support in Process Environments, Springer, Berlin, Germany,
(1985).

[9].

Efstathiou, J., “Practical Multi-Attribute Decision-Making and Fuzzy Set
Theory”, TIMS/Studies in the Management Science, 20: 307-320, (1984).

Bu çalșma kapsamnda sürdürülebilirlik bağlamnda ele alnan ve bahar
2009’da uluslar aras bir tasarm stüdyosu (International Studio Design 2009)
biçiminde gerçekleștirilen süreç sonunda elde edilen mimari tasarmlarn ürün
baznda değerlendirilmesi için bir model geliștirilmiștir. Geliștirilen bu modelin
olușturulmasnda:
 Çok Ölçütlü Karar Verme,
 Bulank Mantk,
 Bulank AHP
yaklașmlar kullanlmștr.
Bu çalșma kapsamnda geliștirilen modelin sunmuș olduğu avantajlar:
1.
Geliștirilen modelin altnda yatan anlayșn basit fakat uygun
alternatifin belirlenmesinde kapsaml karșlaștrmalara dayal
olmas,
2. Nitel veri içeren genel çok ölçütlü karar problemlerini etkili bir
șekilde çözebilir olmas,
3. Karar vericinin karar problemlerini daha iyi anlamasn ve karar
vericilerin kararl davranșlar için gerekli olan tutarllğ ve
esnekliği sağlayabilmesidir.
Her çok ölçütlü karar verme modeli gibi bu çalșma kapsamnda sunulan bu
modelde çeșitli dezavantajlar içermektedir. Bu dezavantajlar:
1. Fazla sayda tekrar eden matematiksel ișlem kullanmas,
2. Uygulamada kullanlan kriterlerin önem derecelerinin
olușturulmasnn uzmana bağl olmasdr.
Araștrma sonuçlar bulank mantğn mühendislik, fizik, biyoloji ekonomi dahil
pek çok alanda olduğu gibi mimarlk alannda da karmașk sistemleri
modellemek üzere kullanlabileceğini ve çoğu alanda bulank mantk sezgisel
modellerinin standart matematik modellerinden daha yararl ya da daha kesin
sonuçlar verdiğini göstermektedir.
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Özet
Geçmiște yüksek binalar doğal kaynak tüketimine duyarl yaplmadklar için
sürdürülebilir olmamakla nitelendirilmektedir. Yüksek binalar ancak
yeryüzündeki snrl kaynaklar optimal düzeyde kullandklar zaman
sürdürülebilir olabilmektedir. Bu tür binalar, kullanm sürecinin yansra, tașyc
sistemlerinde ve yapm süreçlerinde de büyük miktarda doğal malzeme
kullanyor olmalar açsndan önemli bir tartșma konusu yaratmaktadr. Bu
konu sürdürülebilirlik ilkelerine duyarl tasarm așamasnda dikkate alnarak,
tașyc sistem ve yapmlarnda kaynak tasarrufu gözetildiğinde, doğal
kaynaklar etkin bir șekilde kullanlmș olacaktr.
Geçmișten günümüze kadar yüksek yaplarn tașyc sistemlerindeki araștrma
ve geliștirmeler, malzemenin daha etkin kullanm yönünde olmuștur. Örneğin
Empire State Binas o gün için geleneksel olan çaprazl rijit çerçeve tarafndan
tașnmaktadr. O dönemde gelișmiș analiz tekniklerinin olmamas nedeniyle,
gereğinden çok fazla malzeme kullanarak, yapy rüzgar yüklerine karș
rijitleștirme yoluna gidilmiștir. 1960’l yllarla birlikte yüksek yaplarn tașyc
sistemlerinde önemli gelișmeler kaydedilmiș, daha az strüktürel malzeme
kullanmyla daha etkin strüktürler tasarlanmaya bașlamștr. Günümüze
yaklaștkça strüktürel etkinlik açsndan kaydedilen artș, yaplarda birim alana
düșen strüktürel malzeme miktarndan açkça görülmektedir.
Günümüzde yüksek yaplarn yatay yüklere dayankl tasarmnda yaygn
olarak dș çaprazlamalar kullanlmaktadr. Dș çaprazlar ayn zamanda binalara
estetik bir anlam da kazandrdğ için, bu yaklașm mimar ve strüktür
mühendislerinin ilgisini çekerek, diyagrid strüktürlerin gündeme gelmesini
sağlamștr. Bu çalșmada malzeme kullanmnda tasarruf sağlayan ve
strüktürel açdan oldukça etkin olan diyagrid strüktürler, bir dizi uygulama
örneği eșliğinde tantlmștr. Diyagrid strüktürlerin geleneksel anlamdaki
çaprazl çerçeveler ve tübüler sistemlerden fark, düșey tașyclara ihtiyaç
duyulmakszb, hemen hemen tüm kolonlarn kaldrlmas ve bu yolla strüktürel
malzeme kullanmnn azaltlmasdr.
Anahtar kelimeler: Yüksek bina, sürdürülebilirlik, diyagrid strüktür, malzeme
etkinliği, mimari estetik.

Abstract
Historically, tall buildings, being inefficient users of natural resources have
been perceived as unsustainable. Tall buildings can be considered sustainable
structures as they optimize the use of limited resources of the earth. But it
can also be argued that tall buildings are not sustainable since large amount
of natural resources are used in their structural system and construction as
well as operation. These resources can obviously be conserved if the buildings
are designed to accommodate them. With increased concern on sustainability
principles and strategies, awareness about our depleting natural resources,
great design efforts are being made by architects and engineers to address
sustainable development.
The evolution of the structural systems for tall buildings has been toward
enhanced efficiency as well as economy. The structural system employed for
the Empire State Building was the braced rigid frame, already-conventional at
that time. Due to the absence of advanced structural analysis techniques, this
building was quite over-designed compared with recent tall buildings. Notable
technological evolutions began to occur with regard to the structures of tall
buildings from the late 1960s. The relative economy of the newly-developed
systems can be observed from the amount of steel used per square foot of
floor area.
Recently, the use of perimeter diagonals for structural effectiveness and
esthetics has generated renewed interest from architectural and structural
designers of tall buildings, producing diagrid structures. This paper tends to
give information about the architectural and sustainability advantages of
diagrid structures applied for tall buildings, with the help of a number of case
studies. The difference between conventional braced tube structures and
current diagrid structures is that, almost all the conventional vertical columns
are eliminated in diagrid structures. Like the braced tube structures, due to
the use of diagonals, diagrid structures also use less amount of structural

material in general than more conventional tall building structural systems
composed of orthogonal members.
Keywords: Tall building, sustainability, diagrid structure, material efficiency,
architectural aesthetics.

1. Giriș
Yap sektöründe sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda, yüksek binalar ön
plana çkmaktadr. Tarihsel sürece baktğmzda bu tür binalarn genellikle
kaynaklar savurganca tüketen, çevre ve insan sağlğn bugünkü anlamda
dikkate almayan yaplar olduğu dikkati çekmektedir. Geleneksel anlamdaki
yüksek yaplar gerek yapm, gerekse kullanm ve ykm süreçlerinde enerji ve
doğal kaynak tüketimi açsndan diğer yap türlerine göre farkllk
göstermektedir [1]. Diğer yap türlerinde olduğu gibi yüksek yap tasarm ve
yapm süreçlerinde sürdürülebilirlik ilke ve stratejilerinin daha dikkatle
üzerinde durulmasyla, bu sorunlarn büyük oranda ortadan kalkmas
beklenmektedir. Yüksek yaplar, son teknolojilerin uygulandğ, ikonik nitelikte
yaplar olduğu için bu ilke ve stratejilerin uygulanabilirliği için daha fazla
olanağa sahiptir.
Diğer yap türlerinde olduğu gibi, yüksek yaplarda da sürdürülebilirlik
ilkelerinden biri malzemenin etkin kullanmdr. Bu çalșmada tașyc sistem
malzemesinin daha az kullanmna yönelik olarak geliștirilen diagrid strüktürler
ele alnmș, son yllarda giderek yaygnlașan bu sistem strüktürel etkinliğinin
yansra, sahip olduğu mimari estetik potansiyeli açsndan incelenmiștir. Bunun
yansra, bu yeni geliștirilen sistem baz yapm güçlükleri de beraberinde
getirmektedir. Çalșmann son bölümünde bu güçlüklerden ve çözüm
önerilerinden söz edilmektedir.

2. Yüksek Bina Tașyc Sistemlerinde Malzeme Korunumu
Tarihsel süreçte yüksek binalarn tașyc sistemleri strüktürel etkinlik kadar,
ekonomik etkinliği de artracak yönde gelișme göstermiștir. Henüz 1930’larn
bașnda New York’ta yaplan Empire State Binas 100 kat mertebesine
ulașmștr. O günün koșullar için hayallerin ötesinde bir yüksekliğe sahip bu
yapda günümüzün örnekleriyle karșlaștrldğnda, çok miktarda strüktürel
çelik kullanlmș olmas dikkat çekicidir. 381 m yüksekliğindeki Empire State
Binas geleneksel yaklașmla tasarlanan, çaprazl bir rijit çerçeve tarafndan
tașnmaktadr. Așr büyüklükteki strüktürel elemanlar, o tarihte gelișmiș analiz
tekniklerinin olmamasnn bir sonucudur. Dikkat çekici teknolojik gelișmeler
1960lar’da geliștirilen yüksek bina tașyc sistemleriyle bașlamaktadr. Yatay
yüklere dayankl sistemin bina cephesine yerleștirildiği tübüler sistemlerle
strüktürel açdan çok daha etkin ve ekonomik yüksek yaplar yaplabilmiștir
[2,3]. İlk örneklerle karșlaștrldğnda, yeni geliștirilen sistemlerin strüktürel
etkinliğindeki artș ve daha ekonomik olduklar, birim alan bașna kullanlan
strüktürel çelik miktarndan anlașlmaktadr (Çizelge 1) [4,5]. 1960lar ve
70ler’deki tübüler sistemlerde strüktürel malzeme kullanmnn 1930lar’daki
çaprazl rijit çerçevelere göre daha az olduğu açkça görülmektedir.
Çizelge 1’de de görüldüğü gibi çaprazl bir tüp tarafndan tașnan 100 katl John
Hancock Center (Resim 1), çerçeveli bir tüp tarafndan tașnan World Trade
Center Kuleleri ve demet tüp tarafndan tașnan Willis Tower ile
karșlaștrldğnda, en az miktarda strüktürel çelik ile yaplmștr. John Hancock
Center için uygulanan tașyc sistemin strüktürel etkinliğini ve daha az
miktarda malzeme kullanmn sağlayan unsur, aksiyel davranșla kesme
kuvvetlerine daha etkin dayanm gösteren çapraz elemanlardr. Bu diyagonal
elemanlar, sistemi yatay yüklere karș rijitleștirmek amacyla, geleneksel
sistemlerdeki ortogonal elemanlara oranla daha etkili davranș göstermektedir.
Çizelge 1. Birim alanda strüktürel çelik miktar [2].
Bina
Empire State Binas,
New York
John Hancock Center,
Chicago
World Trade Center
(ykld), New York
Willis Tower (önceki
adyla Sears Tower),
Chicago

Yl
1930

Kat
adedi; Strüktür
Yükseklik/Geni sistemi
șlik

Çaprazl rijit
çerçeve
Çaprazl tüp
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100; 7.9

1972

110; 6.9

Çerçeveli tüp

180
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161
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100; 9.3
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Resim 1. John Hancock Center, Chicago.
Mimarlar: Skidmore, Owings and Merill [21].
Yüksek binalarda diyagonal elemanlarn strüktürel açdan etkinliği 19.yy
sonlarnda farkedilmiș olmasna rağmen, bu yaklașmn bina cephesinde
kullanlmas 1960l yllarda mümkün olmuștur. O yllarda Fazlur Khan binalarn
yükseldikçe yatay yük etkisinin artmas ve beraberinde strüktürel eleman
boyutlar ve malzeme miktarndaki artș nedeniyle, optimum bir yükseklik
değerinin olduğunu farketmiștir [6,7,8]. Bașka bir deyișle yap yükseldikçe
kolonlar ve kirișler üzerinde daha fazla bask olușmakta ve yatay yüklerin
neden olduğu eğilme etkisi önem kazanmaktadr. Khan yatay yüklere karș
koyma açsndan yüksek binalarn dș cephelerinin az katl ve orta
yükseklikteki binalara oranla daha daha etkii olduğunu keșfederek tübüler
sistemleri geliștirmiș, bunun bir adm ötesinde, çerçeveli tüplerin dș
cephelerine, daha az malzemeyle yatay rijitlik kazandrmak amacyla büyük
ölçekli diyagonal elemanlar eklemiștir [3,9]. Çerçeveli tüpün farkl bir formu
olan ve ilk olarak 1968’de Chicago’daki John Hancock Center’da uygulanan
çaprazl tüp, çerçeveli tüplerin aksine daha geniș aralkl cephe kolonlar ve
parapet kirișleri ile diyagonal elemanlardan olușmaktadr. 60 katn üzerindeki
çerçeveli tüpler geleneksel çerçeve davranș göstermektedir ki, bu da tüp
sistemlerden beklenen davranș değildir. Çaprazl tüpler dș çerçeveleri
bulunduklar yerde rijitleștirerek bu sorunu çözmektedir [8]. Diyagonal
elemanlar ayn zamanda döșemelerden gelen yerçekimi yüklerini de
karșlayarak, eğik kolonlar șeklinde davranș göstermektedir. Dolaysyla
çaprazl tüplerde kolonlar daha seyrek aralklarla yerleștirilebilmekte, kolon ve
parapet kirișlerinin boyutlar çerçeveli tüp elemanlarna oranla daha küçük
olabilmektedir [6]. Bu da bir taraftan sürdürülebilir yaklașmn bir gereği olarak
malzeme tasarrufunu beraberinde getirmekte, hem de mimari açdan
bakldğnda, daha geniș cephe boșluklarnn tasarmna olanak tanmaktadr.
Strüktürel ekspresyonizmin de yolunu açan bu tasarm yaklașmnn, halen
birçok yüksek yapda etkin olarak uygulandğ görülmektedir. Ancak Kohn
Pedersen ve Fox tarafndan, Shanghai’da tasarlanan Shanghai World Trade
Center’da (2008) ve bir çok örnekte olduğu gibi, bu çapraz elemanlarn
cephede görsel olarak yanstlmas yerine, giydirme cephenin arkasna
saklanmas tercih edilmiștir.

Resim 2. IBM Binas, Pittsburg.
Mimarlar: Curtis & Davis Architects [22].
Diyagrid strüktürlere dikkatlerin çevrilmesini sağlayan ilk örnek 2004’te
Londra’da Sir Norman Foster tarafndan tasarlanan 30 St.Mary Axe (Swiss Re)
Binas’dr. Bu yapnn yansra, yine Foster tarafndan tasarlanan New York’taki
Hearst Kulesi, Wilkinson Eyre tarafndan tasarlanan Guanghzou’daki
Guangzhou’daki Twin Towers (Resim 3), Seul’de Skidmore, Owings ve Merill’in
tasarladğ Lotte Super Tower (Resim 4) diagrid strüktürlerin en çarpc ve
güncel örnekleridir.

Resim 3. Guanghzou İkiz Kuleleri, Guanghzou.
Mimar. Wilkinson Eyre [23].

3. Malzeme Korunum Stratejisi Olarak
Diagrid Strüktür
Diagrid strüktürler, yüksek yaplardaki strüktürel etkinlikleri ve sahip olduklar
estetik potansiyelleri nedeniyle yeni bir tasarm eğilimi olarak, giderek
yaygnlașmaktadr. Diyagonal elemanlarn yüksek yaplarda yatay yükleri
tașmaktaki etkinliği 19.yy sonunda farkedilmesine rağmen, tasarmclar uzun
bir dönem bu potansiyelden yararlanmamșlardr. Geçmiște, diyagrid
strüktürlerin ilk uygulamas 1963’te, Pittsburg’taki IBM Binas’nda yaplmștr
(Resim 2) [2,9]. Ancak bu 13 katl bugünkü anlayșla üç boyutlu bir sistem
olarak tasarlanmamș, mimar ve mühendislerin dikkatini de pek çekmemiștir.
1980ler’in bașnda Sir Norman Foster Humana Genel Merkezi yarșmas için
düșey kolonlarn olmadğ bir diagrid strüktür tasarlamștr. Ancak yarșmada
kazanan Micheal Graves’in o dönemin post-modern anlayșyla tasarladğ
yaps olmuștur [10].
Resim 4. Lotte Super Tower, Seul.
Mimarlar: Skidmore, Owings & Merrill [24].
Geleneksel dș çaprazl tübüler sistemlerle, günümüzde uygulanan diagrid
strüktürler arasndaki en belirgin fark, diagrid strüktürlerin cephesinde düșey
tașyc elemanlarn olmamas veya geleneksel sistemlere göre büyük oranda
azaltlmș olmasdr. Strüktür tasarmclar bu yaklașmla sadece tașyc sistem
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malzemesinden tasarruf sağlamakla kalmayp, ayn zamanda yüksek binalarn
formuna mimari bir estetik ve tasarm serbestliği de sağlamșlardr.
Günümüzdeki örneklere bakldğnda, dș cephede alglanan diagrid strüktür
yap estetiğinin en önemli bileșeni olarak kendini göstermektedir [8].
Diagrid strüktürler genellikle Hearst Binas’nda olduğu gibi düzenli açlarla
tasarlanabilmekte ya da Lotte Super Tower’da olduğu gibi bina yüksekliği
boyunca değișken açlara sahip olabilmektedir. 188 m yüksekliğindeki Hearst
Kulesi’nde diayonal elemanlar 68ºlik açyla birleșirken, Lotte Super Tower’da
en üstte 60º’den, en altta 79º’ye kadar değișen açlar kullanlmștr. Moon [11]
ve Moon, Connor ve Fernandez [12] tarafndan düzenli açlarla birleșen
diyagonallerden olușan diyagrid strüktürlere ilișkin çalșmalar yaplmștr.
Ancak bu konu bildirinin konusu kapsamnn dșnda olduğundan, diagrid
strüktürler strüktürel malzeme kullanmnda sağladklar tasarruf ve mimari
estetik potansiyelleri açsndan ele alnmștr.

belirleyerek diagrid strüktürlerdeki bu güçlüğü ortadan kaldrmak ve yapm
kolaylğ sağlamak mümkündür [12].
Kare ve dikdörtgen plan formuna sahip diagrid strüktürlerde düğüm
noktalarnn önüretimi ayn eșit açl bağlantlarn çok sayda tekrar
etmesinden dolay daha kolay ve ucuzdur. New York’taki Hearst Kulesi bu
açdan tipik bir örnek olușturmaktadr. Resim 7’de K.S. Moon tarafndan Illinois
Üniversitesi’nde yürütülen yüksek bina tasarm stüdyosunda, öğrencilerin
geliștirdiği tipik bir düğüm noktas detay görülmektedir [12]. Burada üzerinde
çalșlan strüktür 100 katl olup, dikdörtgen planl bir yapdr ve diyagonal
elemanlar düğüm noktalarnda kullanlan önüretimli elemanlara șantiye
ortamnda tespit edilmektedir.

Yukarda sözü geçen ve cephelerinde tașyc sistemin açkça ifade edildiği
diagrid strüktür örnekleri çelik yaplar olsa da, günümüzde bir diğer yaklașm
bu sistemi betonarme malzemeyle de uygulamak yönündedir. Bu durumda
çelik ile olușturulan estetik ifadeden daha farkl bir mimari estetik ifade
yaratmaktadr. Mimai’deki COR Binas (Resim 5) ve Dubai’deki O-14 Binas
(Resim 6) betonarme diagrid strüktürlerle tașnmaktadr [8,1]. Beton
malzemenin özelliklerinden dolay, bu yaplarda strüktürel diagrid düzeni, çelik
diagridlerden farkl olarak daha akc ve düzensizdir.

Resim 7. Geleneksel ortogonal formlu ve 100 katl bir diagrid strüktür için
geliștirilen düğüm noktas detay (geliștiren: A. Reyes ve S. Mirghaiemi) [12] .
Resim 5. COR Binas, Miami. Mimar: Chad Oppenheim Mimarlk Bürosu [25].

Yapnn formu düzensiz hale geldikçe, önüretime uygun modüller olușturmak,
yapm kolaylğ sağlamak açsndan önem kazanmaktadr. Bu durumda
günümüzde kullanlan CAD/CAM teknolojileri büyük kolaylk sağlamaktadr;
ancak bu yine de ekonomik açdan yeterli etkinlik sağlamamaktadr. Düzensiz
bir bina formundan, mümkün olan en fazla sayda düzenli modülleri elde
etmek ve bu modüllere göre bina formunu yeniden ayarlamak uygun bir
yaklașm olmaktadr. Diğer bir yaklașm ise, mümkün olduğunca düzenli
modüller ve bölgesel șartlara uygun bağlant türleri tasarlamaktr; bu yöntemle
bağlantlar her türlü geometriye uyum sağlayabileceği için yapm
kolaylașacaktr. Resim 8’de yine K.S. Moon tarafndan sözü edilen stüdyoda
geliștirilen bir diğer düğüm noktas detay görülmektedir. Bu da bir önceki gibi
100 katl bir yapya ait olup, bu defa serbest formdan kaynaklanan değișken
açlara uyum sağlayabilmek için düğüm noktas 90º ile birleștirilmiș iki
ayarlanabilir perçinli bağlantdan olușmaktadr. Bu bağlant detay çok sayda
farkl bağlant detaylarnn üretilmesi gereğini ortadan kaldrmaktadr. Benzer
bir yaklașm Resim 9’da görülmektedir. 150 katl, serbest formlu bir diagrid
strüktüre ait bu detayda soket bağlantlar kullanlmștr [12].

Resim 6. O-14 Binas, Dubai.
Mimarlar: Reiser + Umemoto RUR Architects [26].

4. Diagrid Strüktürlerde Düğüm Noktalarnn Yapm
Diagrid strüktürlerde șantiye ortamnda düğüm noktalarnn olușturulmas
önemli bir sorunu teșkil etmektedir. Diyagonal elemanlarn bağlantlar
geleneksel sistemlerdeki ortogonal elemanlarn bağlantlarna oranla daha
karmașk, dolaysyla daha yüksek maliyetlidir. Șantiyedeki zorluklar en aza
indirmek amacyla, en yaygn uygulama düğüm noktalarnda ön üretimli
elemanlar kullanmaktr. Diagrid sistemlerde üçgen birleșimlerden dolay rijit
bağlantlar olușturmak çok güçtür ve bulonlar kullanarak perçinli bağlantlar
yapmak șantiye ortamnda daha uygundur. Uygun bir önüretim stratejisi

Resim 8. Serbest formlu ve 100 katl bir diyagrid strüktür için geliștirilen
düğüm noktas detay (geliștiren: A. Gimpert ve N. Georgaklis) [12].
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tașmaktadr. Bu yaklașmla temel sistemine gelen ağrlk da oldukça
azaltlmștr. Yapnn eğrisel kütle formuna cevap vermek üzere, 360 farkl
tipte düğüm noktas tasarlanmștr. Diyagrid strüktürü olușturan diyagonal
elemanlarn toplam ağrlğ 2500 ton, yapda kullanlan strüktürel çelik miktar
ise toplam 11 000 tondur. Düğüm noklarnn kilit bileșeni, strüktürün karmașk
geometrisine cevap vermek üzere birbirine farkl açlarla bulonlanabilen üç
çelik plakadr (Resim 12). Bu ön üretimli bağlant elemanlarn yüksekliği baz
noktalarda 2m’yi bulabilmektedir. Yapnn tasarmcs Norman Foster bu düğüm
noktalarnn ve diyagonal eleman boyutlarnn tasarlanmasnda, çelik
tedarikçisi ile birlikte, 3D bilgisayar programndan destek almș olup, bu da
tasarmdan yapma kadar ne denli koordinasyon içinde bir çalșma
yürütüldüğüne ișaret etmektedir.

Resim 9. Serbest formlu ve 150 katl bir diagrid strüktüre için geliștirilen
düğüm noktas detay (geliștiren: W. Godfrey ve C. Rocky) [12].

5. Diagrid Strüktürlerde Cephe Yapm
Diagrid strüktürler, ortogonal elemanlardan olușan ve genellikle dikdörtgen
geometriye sahip cephe panelleriyle giydirilen strüktürlerden farkl olarak,
strüktürel elemanlarn düzeniyle uyumlu olacak șekilde üçgen, eșkenar
dörtgen veya paralelkenar șeklindeki cephe panelleriyle giydirilmektedir.
Örneğin Londra’daki Swiss Re Binas’nn eșkenar dörtgenlerden olușan diyagrid
strüktürü, daha küçük boyutlu eșkenar dörtgen panellerle giydirilmiștir (Resim
10).
Diyagrid strüktürlerde cephe sistemi, fiziksel olarak bu cepheyi tașyacak olan
tașyc sistem ile bütünleșecek șekilde tasarlanmaldr [13]. Ayrca yüksek
binalarn üstlerinde giderek artan rüzgar yüklerinin önce cephe sistemine etki
ettiği ve buradan ana tașyc sisteme aktarldğ unutulmamaldr. Dolaysyla
ortogonal olmayan giydirme cephe panellerinin yatay yüklere dayanm önemle
dikkate alnmal, yapm kolaylğ, yap fiziği gerekinmelerini karșlama, enerji
performans ve estetik etki sağlama amaçlarna yönelik olaraj, detaylandrma
ve yapm stratejileri dikkatle planlanmaldr.

Resim 11. Swiss Re Binas, 2004, Londra.
Mimar: Norman Foster [27].

Resim 12. Swiss Re Binas’na ait diagrid strüktürün düğüm noktalarnda
kullanlan ve çelik plakalardan olușan önüretimli birleșim eleman, farkl
açlardaki birleșimlere uyum sağlayabilmektedir [12].

Resim 10. Swiss Re Binas’nn cephe giydirme așamasna ilișkin fotoğraf (Foto:
J. Fernandez).

6. Uygulama Örnekleri
6.1. 30 St Mary Axe (Swiss Re) Binas, Londra
Londra’nn en yüksek binas olma ünvanna sahip Swiss Re Genel Müdürlüğü,
dünyann önde gelen sigorta șirketlerinden biri olan Swiss Re Insurance’n
genel merkezine ev sahipliği yapmaktadr. Mimari, teknolojik ve sosyal
açlardan radikal bir yaklașmla tasarlanan yapda, kullanclar ve ziyaretçiler
için sağlkl ve konforlu mekânlar yaratmann yansra, kaynak ve enerji
etkinliği hedeflenmiștir. Norman Foster çevre dokusuna ve mevcut
yaplașmaya duyarl bir yaklașmla, mikro-iklimsel özelliklere en az etki edecek
bir eğrisel form tasarlamștr (Resim 11). Doğal havalandrma ve aydnlatma,
kullanclar ve ziyaretçiler için sosyal mekânlar yapnn ilk dikkati çeken
özellikleridir [14,1].
41 katl ve 180 m yüksekliğindeki yap çelik tüp kesitli elemanlarn eșkenar
dörtgen formunda biraraya gelmesiyle olușturulan bir diyagrid strüktür
tarafndan tașnmaktadr. Bu strüktür yapya etkiyen tüm yatay yükleri
karșladğndan, merkezi konumdaki çekirdek sadece yerçekimi yüklerini
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Yapnn diyagrid strüktürünü örten çift kabuk cephe sistemi sadece yapnn
enerji performansn yükseltmek ve kullanclarn sağlk ve konforunu
desteklemekle kalmamakta, ayn zamanda çelik strüktürün ssn da
dengeleyerek, termal değișimlerden etkilenmesini engellemektedir. Dș
katman contal, üçgen ve eșkenar dörtgen formunda, çift caml panellerden, iç
katman kat yüksekliğinde, tek caml ve sadece bakm-onarm amacyla açlan
yatay sürme kaplardan olușmaktadr [14,15]. Rüzgâr basncn azaltarak
strüktürel sisteme daha az yük gelmesini sağlayan form, ayn zamanda
cephedeki s kayplarn da en aza indirmektedir. Mekanik mühendisleriyle
birlikte yürütülen çalșmalar sonucunda binann yln %40’nda doğal olarak
havalandrlabileceği ortaya konmuștur. Doğal hava dș katmandaki yatay
yarklardan ara boșluğa alnmakta, burada koșullandrlarak, gerektiğinde asma
tavanlardan iç mekâna verilmektedir. Binada uygulanan enerji korunum
stratejileriyle ayn büyüklükteki bir yapya oranla %50 orannda enerji tasarrufu
sağlanmaktadr.
6.2. Hearst Kulesi, New York, 2006
1928 ylnda Joseph Urban ve George P. Post & Sons’n tasarladğ ve dönemin
medya imparatoru William R. Hearst’a ait 6 katl Hearst Corporation Binas’nn
üzerine yaplan 46 katl ve 182 m yüksekliğindeki Hearst Kulesi Foster and
Partners tarafndan tasarlanmștr (Resim 13). Kulenin dinamik formu
sürdürülebilirlik ilkelerine uyumluluğu ve sağlkl çalșma mekanlar
olușturmadaki bașars ile Hearst firmasnn prestijini yükseltmekte ve
dönemin diğer girișimcilerine örnek olmaktadr.

Kulenin yapmna mevcut 6 katl yapnn iç strüktürünün yklmasndan sonra,
Art Deco stildeki cephe duvarlarnn yeni New York İmar Yönetmeliği’nin
öngördüğü sismik gereksinmelere göre güçlendirilmesiyle bașlamștr. Ana yap
ortada büyük bir atriumun üzerinde, 10. kattan itibaren bașlamakta, 10. ve 44.
katlar arasnda geniș açklkl, büyük oranda doğal șkla aydnlatlan ofis
mekanlarndan olușmaktadr. Binann sadece üç cephesi dșa açk olup, servis
çekirdeği asimetrik bir konumda, dșa açk olmayan cepheye yaslanmș,
böylece çalșma mekanlarndan daha etkin yararlanma sağlanmștr.

Binann dș cephesinde yukarya doğru yükselen gölgeleme ekran cephe
etrafnda güneye doğru dönüș yaparak, iç mekanlara doğrudan gün șğ girișini
engellemektedir. I kesitli çelik kirișlerle binann tașyc sistemine tespit edilen
ve bağmsz bir strüktür olan bu ekran delikli metal bir perde șeklinde
tasarlanmș olup, bir taraftan yapy güneșin zararl etkilerinden korumakta,
diğer taraftan yapnn enerji performansn ve iç mekan konforunu
artrmaktadr.

Yerçekimi yüklerinin yansra, deprem ve rüzgar yükleri altndaki yapda yatay
stabiliteyi sağlamakta etkin, bunun yansra sürdürülebilirlik ilkleriyle de uyum
sağlamak için Foster & Partners ile WSP Cansor Seinuk Structural Engineers
tarafndan diagrid bir strüktür tasarlanarak, strüktürel elemanlarn daha ince
ve hafif olmas sağlanmș, ayn zamanda fazladan rüzgar çaprazlarna da gerek
kalmamștr. Diyagrid strüktürü olușturan çelik diyagonal elemanlarn ağrlğ
geleneksel moment dayanml çerçeveye oranla % 20 daha az olup, % 85
orannda geri dönüșümlü bileșen içermektedir [7].
Yapda enerji performans ve sürdürülebilirlik niteliklerini artrmaya yönelik de
bir dizi strateji uygulanmștr. Örneğin kagir elemanlarn yapmnda, mevcut
yapnn ykmndan çkan atklar kullanlmștr. Cephe düșük emisyonlu film
kaplamal cam panellerden yaplmș olup, yaz aylarnda güneș șğnn stc
etkisinden, kș aylarnda ise istenmeyen s kayplarndan korunma
sağlanmștr. 6 kat yüksekliğindeki atriumun tavanndaki döșemenin altna
yetleștirilen borular atriumda yükselen snn soğurulmasn sağlamaktadr. Her
mekana yerleștirilen ve kișilerin saysn ve vücut slarn tespit eden
alglayclar sayesinde, mekanlarn stma-soğutma ve havalandrma ile
aydnlatma sistemleri gerektiği kadar çalștrlmaktadr. Bahçe içindeki peyzaj
elemanlarn ve bahçeleri sulamak ve ayn zamanda iklimlendirme sisteminin
nem düzeyini ayarlamak için yağmur suyu toplanmakta ve depolanmaktadr
[16,17].
Resim 14. Capital Gate, 2010, Abu Dhabi.
Mimarlar: RJMJ Architects, [18].
6.4. Dorobanti Kulesi, Bükreș, Romanya
Bükreș’in merkezinde ikonik bir yap olmak üzere, Zaha Hadid Architects ve
Patrick Schumacher tarafndan tasarlanan bu 50 katl ve 200 m
yüksekliğindeki konut ve otel katlarndan olușan kule, sradș bir tașyc
sisteme sahiptir. Mimari ve strüktür tasarmnn bașarl bir sentezi olarak
değerlendirilen bu sistem, konut katlarnn bulunduğu üst ksmdan orta ksma
kadar inen kolonlar ve alt ksmda diagrid bir strüktürden olușmaktadr.
Tașyc sistemin bütününde, beton dolgulu çelik profiller kullanlmș olup, bu
profiller sinüs dalgalar șeklinde biraraya gelmektedir (Resim 15). Alt katlarda,
bu yükseklikteki bir yap için gerekli yük tașma kapasitesi ve rijitliği elde
edebilmek için daha yoğun bir tașyc sistem zgaras tasarlanmș olup, teknik
ve rekreasyon katlarnda strüktürel zgara neredeyse masif düğüm
noktalarndan olușur gibi yoğunlașmaktadr. Bu ana çelik çerçeveye ek olarak
iç yüzeyde ikincil bir strüktürel sistem tasarlanmș olup, bu sistemin zgaras
görsel olarak kat yüksekliklerini yanstmaktadr. Bunun ötesinde, bu ikincil
sistem gölgeleme elemanlar șeklinde düzenlenmesi planlanan ek cam
panalleri de tașyacak șekilde tasarlanmștr [19].
Resim 13. Hearst Kulesi, 2006, New York.
Mimarlar: Foster and Partners [28].
6.3. Capital Gate, Abu Dhabi, BAE
RJMJ Architects’in tasarladğ ve Abu Dhabi National Exchange Company
tarafndan yaptrlan Capital Gate, dünyann en eğik yaps olarak kaytlara
geçmiștir [18] (Resim 14). Çelik bir diagrid sistem tarafndan tașnan, 35 katl ve
160 m yüksekliğindeki yap 18º açyla batya doğru eğik bir forma sahiptir.
Yapmna 2007 Ağustos aynda bașlanan ve 2010 Aralk’ta bitmesi planlanan
Capital Gate 5 yldzl bir otel, konut ve ofis mekanlarna ev sahipliği
yapacaktr.
Capital Gate’in 722 farkl türde diyagonal eleman ve 8500 adet çelik kirișten
olușan diyagrid strüktüründe toplam 21 500 ton çelik kullanlmas
beklenmektedir. Bu değer Pekin’deki Bird’s Nest Stadyumu ve CCTV Binas’nda
kullanlan, srasyla 110 000 ton ve 50 000 ton çeliğin oldukça altndadr.
Diyagrid srüktür üçgen formlarda birleșen çelik tüp kesitlerden olușmakta
olup, bu tüpler ek dayanm sağlamak için beton ile doldurulmaktadr. Yapnn
yatay yüklere dayanmnda merkezi konumdaki betonarme çekirdek de görev
üstlenmiș olup, mekanik katlarda bu çekirdek ve diyagrid strüktürü bağlayan
yüksek kafes kirișler yerleștirilmiștir.
Yapnn dșnda, enerji performansn artrmak için, diyagrid strüktüre tespit
edilen ve strüktürle uyumlu üçgen cam panallerden olușan çift kabuk bir
cephe sistemi tasarlanmștr. Bu sistemin dș katmanndaki yanstc nitelikteki
camlar güneșin ultraviyole șnlarnn iç mekanlara girmesini engellemektedir.
Dș katmanda stratejik olarak yerleștirilen hava giriș boșluklarndan ara
katmana alnan taze hava, mekanlarda dolaștktan sonra binann diğer
cephesinden dșar atlmaktadr. Bu kabuk tasarm dș ve iç mekan arasnda
bir yastk olușturarak, diyagrid strüktürün ssn sabit tutmakta, bu sayede
termal hareketler minimuma inmektedir.
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Resim 15. Dorobanti Kulesi, öneri, Bükreș.
Mimar: Zaha Hadid Architects [19].
6.5. The Bow (EnCana Kulesi), Kalgary, Kanada
Kalgary’nin en yüksek binas olmak üzere Foster & Partners tarafndan
tasarlanan bu 59 katl ve 247 m yüksekliğindeki kule, çelik bir diyagrid strüktür
tarafndan tașnmasnn yansra, birçok sürdürülebilir tasarm yaklașmn da
barndrmaktadr [20]. Yapnn güneș yörüngesine göre yerleșiminde, malzeme
seçiminde, yağmur suyundan ve rüzgardan yararlanmada, sürdürülebilirlik
yaklașmlar dikkati çekmektedir. Yapmna 2007 yaznda bașlanan bu ofis
binasnn 2011 ylnda tamamlanmas beklenmektedir. Kütle tasarm ve
yönlenme açsndan, enerji korunumu sağlamaya yönelik kararlar alnmș ve
güneye bakan cephede, bina yüksekliği boyunca bir atrium tasarlanmștr.
Istma ve soğutma yükünü azaltan bu atrium yansra üç ayr gökbahçe de
bulunmaktadr.
Tașyc sistem tasarm srasnda, betonarme çekirdek ve çerçeve, çelik perde
duvarlar, çekirdek ve kafes kirișli, çerçeveli tüp gibi bir dizi çözüm üzerinde
çalșlmș, sonuç olarak, mimari ifadeyi de güçlendireceği düșüncesiyle diyagrid
sistem üzerinde karar klnmștr (Resim 16). Bu sistem ayn zamanda iç
ksmda betonarme perde duvar gerekliliğini de ortadan kaldrmștr. Güney ve
kuzey cephelerindeki diagrid sistem 6 kat yüksekliğinde, eșkenar dörtgen
formunda yerleștirilen diyagonal elemanlardan olușmaktadr. Geleneksel
moment-dayanml çerçeve sistemle karșlaștrldğnda, çelik miktarndan %20
orannda tasarruf sağlanarak, yapda toplam 39 000 ton strüktürel çelik
kullanlmștr.
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7. Sonuç
Yüksek yaplarn kullanm süreçlerinin yansra, yapm așamalarnda büyük
miktarlarda doğal malzeme tüketildiği açktr. Geçmiște yüksek binalarn
tașyc sistemleri strüktürel etkinlik kadar, ekonomik açdan da etkin olacak
yönde gelișmiș, ancak çevresel etkiler göz ard edilmiștir. Sürdürülebilir
mimarlk ilkelerinin ön plana çktğ günümüzde ise, yüksek yaplar için sadece
strüktürel etkinlik sağlamak yeterli olmamakta, bu etkinliğin en az miktarda
malzeme kullanlarak sağlanmas da gerekmektedir. Bu açdan bakldğnda,
diagrid strüktürler geçmiște uygulanan diğer yüksek yap sistemlerine oranla
daha az malzeme kullanarak yatay etkinlik sağlamas açsndan giderek
yaygnlașmakta, bunun yansra mimarlara serbest kütle formalar
tasarlamalar için de geniș olanak sunmaktadr.
Diagrid sistemler, düğüm noktalarnn karmașk geometrisi ve șantiye
alanndaki yapm güçlüklerinden dolay baz dezavantajlar içermektedir. Ancak,
yap formunun bu geometrik karmașklk ve yapm güçlüklerini en aza
indirmeye yönelik olarak tasarlanmas ve düğüm noktalar için uygun önüretim
stratejilerinin geliștirilmesi ile bu güçlükler de ortadan kalkacaktr.
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Summary
Coming up the Ecological rearchs about the design had caused lots of
changes. With these changes have indicated special and sustinable
approaches on fashion design, interior design ,furniture design besides
architecturel design. We can provide viewpoint of the object with nature can
bring deep and satisfactory emotional understanding to the design.
Designing the new forms and creating new routes for architecture all combine
with natural elements, emotional values, art, different basement of life’s and
social directions. Commercially, organic architecture is being more attractive
when taking into consideration of all unnatural is not healthy and beneficial
for human being.
Actually, all alive organisms are called with the word of “organic” in nature. If
we try to put in order every all organisms in environment morphologically, any
flat surfaces, 90 degree or cutting edges do not exist and also we can not see
on our daily life psychologically. Once Gaudi had broken the mold, other
artistic architects took the organic ball and ran with it.
Although demand is very low, these kinds of structures is starting to be seem
in Turkey as a shopping centre, some house and hotel designs.
At this study, I would like to explain the samples of forms which are inspired
by nature in architectural scope with new technology, forms, ecological
structures, area of usage and materials.
Keywords: organic, sustainability, esthetic, amorphous form

Özet
Tasarm alannda ekolojik araștrmalarn gündeme gelmesi birçok değișime
neden olmuștur. Bu değișimle mimari tasarmlarn yannda moda tasarm, iç
mekân tasarm, mobilya tasarmnda özgün ve sürdürülebilir yaklașmlar
kendini göstermiștir. Doğadan yola çklarak elde edilen izlenimler tasarlanan
objeye bir bakș sağlayabilir. Doğa tasarma özgünlük, derinlik ve tatmin edici
duygusal bir anlayș kazandrabilir.
Mimarlk alannda doğadan esinlenerek organik formlar tasarlamak; duygusal
değer katarak, doğal elementlerle yeni yollar bulmaktr.Aslnda doğada var
olan ya da doğada kendiliğinden olușan canl ve cansz varlklar için ‘organik’
teriminin kullanlmas, bunlarn yaplarnn dșa yansmas olan dș görünüșlerini
de bir genelleme yaparak ‘organik biçim’ olarak tanmlanmasn sağlar.
1900’lerin bașlarnda Antonio Gaudi’nin geleneksel geometrik formlu yaplarn
dșna çkmas ile bașlayan süreçte diğer öncü mimarlar organik tasarm
geliștirmeye bașlamșt.Bu tasarmclarn öncülüğünde ortaya çkan organik
mimarlğn karakteri özgür, hareketli ve köșelerle snrl kalmayan bir
ifadededir. Bu akm ayni zamanda yap inșas için yeni yollar aramaktadr.
Zaman zaman kullanlan çatlarda yeșil dokuya yer verilmiștir.
Son yllarda Yurtdșnda olduğu kadar Türkiye’de de örnekleri görülmeye
bașlanan bu tip yaplar özellikle alșveriș merkezi, konut ve baz otel
tasarmlarnda her ne kadar az talep olsa da kullanlmaya bașlanmștr.
Bu çalșmada doğadan esinlenen formlarn mimarlk alanndaki uygulamalarnn
yeni teknoloji sayesinde tasarlanan örnekleri, form, ekolojik yaplar, kullanm
alanlar ve malzemeleri açsndan incelenecektir.
Anahtar kelimeler: organik, sürdürülebilirlik, estetik,amorf șekil
Giriș
Mimarlk alannda 1970’lerden bu yana ardndan 21. yüzyl’n bașlamas ile ,
“Çevre, Doğa ve Yașam” kavramlar, evreni alglamamzn, felsefenin,
politikalarn ve eylemlerin rehberi olmaktadr.
1970 sonrasndaki süreçte en önemli kayglardan biri de doğal çevrenin tahribi
olmuștur. Bu süreç içerisinde mimarlk ve tasarm alanlar bu konuya duyarsz
kalmamștr. Mimarlk alannda son 30 yldr sürdürülebilir, ekolojist olarak
nitelendirilebilecek eğilimler ortaya çkmaktadr.

Mimarlğn yan sra kentsel yașamn sağlkl bir șekilde sürdürülebilmesi için
kentlerin gerektirdiği enerji, su ve besinin önemli bir bölümünün geçmișteki
biçimlerinin tersine kentlerin içinde karșlanmasn gerektirir. “Sürdürülebilirlik”
kavramnda, günümüzde küresel politikalarn yönlendirilmesinde önemli bir
yaklașm olacağ düșüncesinden hareket edilmektedir. [1]
Bu nedenle, sürdürülebilirlik kavram üzerinde çok yönlü bir irdelemenin
yaplmas gerekmektedir. Kavrama farkl bir bakș açs getirilmesiyle, çevre
olușum sürecine tasarmc olarak katkda bulunulmas asl amaç olarak
görülebilir.
Böylece ekolojik tasarm önem kazanmș ve tasarmn farkl alanlarnda da
geri dönüșüm konusu geniș yer almaya bașlamștr. Çok geniș pazarlama
alanna sahip olan tasarm firmalar da günümüzde çevreye uyumlu, geri
dönüșümlü malzemeler kullanmaya bașlamștr.Böylece “Sürdürülebilirlik”
yaklașm her șeyden önce düșüncede bir reform süreci olmuștur.[2]
Sürecin mantğ en önemli belirleyicidir; o nedenle de toplumsal, ekonomik ve
politik güçlerin bu dönüșüm ve yeniden üretim sürecinde kararllkla yer
almalar, sorumlulk üstlenmeleri gerekmektedir.
Organik ve geridönüșümlü malzemelerin tasarmda kullanlmas ile 1900’lerde
Antonio Gaudi ile bașlayan organik formlarda tasarm 21. yy’ da halen etkisini
sürdürmekte olan özelikle sürdürülebilir anlam tașyan tasarmlarla karșmza
çkmaya devam etmektedir.Bu bağlamda 1900 lü yllardan günümüze organik
mimarlğn çevre ile olan uyumu ve gelișimi, teknolojinin desteği ile gelișimi
incelenmiștir.

1.Organik Sözcüğünün
Anlamlandrlș

Kent

Literatüründeki

Varlğ

ve

“Organik” sözcüğünün kent literatüründe yeni saylabilecek varlğ,
biyoloji(yașam bilimi) alannda gerçekleșmiș bir dizi önemli gelișmeye dayanr.
Ana bașlklaryla: yașayan varlklar olușturan en küçük yaptaș olan hücrenin
ve türlerin evrimsel olușumunun keșfi olarak tanmlanabilecek bu gelișmeler,
17. yüzyldan bașlayarak, birkaç yüzyllk bir süreçte gerçekleșmișler ve
önemlerine paralel olarak, biyoloji alan dșnda da büyük etki göstermișlerdir.
Gelișmelerin getirisi olan çok sayda yeni bulgu ile öne çkan ifadeleri organ,
organizma, organik gelișim olan yeni bir terminoloji, diğer pek çok alann yan
sra kent alannda da çalșmalar için verimli metaforlar olușturmuștur.
Aslnda doğada var olan ya da doğada kendiliğinden olușan canl ve cansz
varlklar için ‘organik’ teriminin kullanlmas, bunlarn yaplarnn dșa yansmas
olan dș görünüșlerini de bir genelleme yaparak ‘organik biçim’ olarak
tanmlanmasn sağlar.
Literatürde, 'organik kent' ifadesi dșnda, 'kendiliğinden olușmuș', tesadüfen
olușmuș', 'geometrik olmayan', 'düzensiz', 'plansz', 'kuralsz' gibi olușumlarna
ya da biçimlerine atfta bulunulan çeșitli ifadelerle tanmlanmș bu biçimle ilgili
bilgiler, genel olarak mimari çekiciliklerine ve estetik karakteristiklerine
vurguda bulunmuștur. [3]
Doğa, mimari formlar ve kabuklar için silindir, piramit, küre gibi çeșitleriyle
model olmuștur. Doğa ayn zamanda çok geometrik olmayan mimari formlarla
da model olușturabilmiștir.(Euclidean)Doğa kelimesi kullanldğnda dünyann
parças olan insan eli değmeden yaratlmș olandan bahsetmiș oluruz. Güneș,
gökyüzü, kabuklar, canllar, kristaller gibi. [4]
Tasarmc Buckminster Fuller birçok doğadan gelen fikir kullanmștr. Jeodezik
kubbe isimli bir strüktür tasarlamș olan Fuller kstl bina yapm malzemeleri
kullanmasna rağmen temel kabuklar kolayca yuvarlak yüzeyler olarak
düzenleyebilmiștir.
Jeodezik kubbe sayesinde, büyük mekânlar az malzeme kullanarak kapamak
mümkün olmuștur. Üstelik mekann içi bol miktarda gün șğ alabilmekte ve
sistem çok çabuk bir șekilde monte edilebilmektedir. Bu nedenle bu yap daha
çok sera ve fuar alan inșasnda uygulanmaktadr. [5]
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Șekil 3:Deniz kabuğu formu
Șekil 4: Spiral formda minare, Samarra, Irak[2]
Șekil 1: Buckminster Fuller tasarm jeodezik kubbe strüktürü[1]
Mimari tasarmlar olmas gereken bütün özellikler doğadaki örneklerinde
eksiksiz olarak mevcuttur. Her ne kadar insanlarn karșsnda yaplrken
doğadaki örneklerden yararlanmak günümüzde son derece yaygn olan bir
yöntemdir. Çünkü doğadaki tasarmlar her yönden kusursuzdur. Enerji
tasarrufu, ișlevsellik, sağlamlk bunlardan bazlardr. Bir tasarmda örnek
almalar için çok üstün sistemler olsa da bunlarn taklitleri hiçbir zaman asllar
kadar iyi ve pratik olamamaktadr. Oysa doğadaki canllar yap statiği ya da
tasarm bilgisine sahip değildir. İnșaat ve mimaride genellikle yaygn ve düz
yüzeyler tercih edilir. Oysa doğada bu tip yüzeylere daha çok eğrisel yerleșmiș
lifler arasnda rastlayabiliriz.

Küçük șeylerden büyük șeylere geçerken kabuk fikirleri, renk, malzeme ve
form fikirleri alnmaktadr. Deniz kabuğu ile yukardaki spiral minare arasnda
da ayn benzerlik görülmektedir.

Șekil 5: Andre Morisseau tarafndan tasarlanmș alșveriș alan Royan Fransa.

1956 [5]

Andre Morisseau’nun tasarladğ bu yap șașrtc șekilde Okyanusta bulunan
midye kabuklarna benzemektedir.
Șekil 2: Doğadan daha fazla örnek inceleyecek olursak kristalleri ya da su
baloncuklarn gösterebiliriz. Geometrik șekilleri ve düz formlarna rağmen
birbirlerinden çok farkldrlar.

2. Ekoloji ve Organik Tasarm
Tasarm alannda ekolojik araștrmalarn gündeme gelmesi birçok değișime
neden olmuștur. Bu değișimle mimari tasarmlarn yannda moda tasarm, iç
mekân tasarm, mobilya tasarmnda özgün ve sürdürülebilir yaklașmlar
kendini göstermiștir. Doğadan yola çklarak elde edilen izlenimlerle tasarlanan
objeye bir bakș sağlanabilir. Doğa tasarma derinlik ve tatmin edici duygusal
bir anlayș kazandrabilir. [6]
Bütün bu özgünlüğün ve organizasyonlarn ortak amac sağlkl bir yașam
sağlamak olmuștur. Mimarlk alannda doğadan esinlenerek organik formlar
tasarlamak; tasarma duygusal değer katarak, doğal elementlerle yeni yollar
bulmaktr.
1900’lerin bașlarnda Antonio Gaudi’nin geleneksel geometrik formlu yaplarn
dșna çkmas ile bașlayan süreçte diğer öncü mimarlar organik tasarm
geliștirmeye bașlamșt.
Bunlardan bazlar Almanya’daki “Einstein Kulesi 1924”, “Quambayn ev ve
bahçeleri 1965”, Macaristan’da İmre Makovecz’ in tasarladğ “Sarospatak kültür
merkezi 1974”, Florida’daki “Xanadu Evleri 1980” olmaktadr.
Bu tasarmclarn öncülüğünde ortaya çkan organik mimarlğn karakteri
dinamik, hareketli ve köșelerle snrl kalmayan bir ifadededir. Bu akm ayni
zamanda strüktürlerini olușturabilmek için yeni yollar aramaktadr. Zaman
zaman kullanlan çatlarda yeșil dokuya yer verilmiștir. [7]
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Antti Lovag “ferrocement” tasarmn öncülerindendir. Avrupal bir çok mimar
ve tasarmcya yön göstermiș olan çalșmas organik tasarmda farkl bir arayș
bașlatmștr.

Șekil 6: Doğadan formlarla tasarlanmș Sárospatak Kültür Merkezi 197482,Macaristan[6]
Șekil 8: Eugene Tsui tasarm mekân projesi
Eugene Tsui zoomorfizmin uygulandğ tasarmlarn öncü tasarmcs olarak
bilinir. Çalșmalar barok dönemi anmsatmaktadr. Tsui ayn zamanda
sadelikten uzak ve form olarak oldukça farkl strüktürleri kullanmștr. Bunlar
çimento malzeme içeren jeodezik kubbelerden olușmaktadr. Doğada var olan
tasarmn taklit edilebilmesi ve mimari yaplarda uygulanabilir hale gelmesi için
yüksek derecede mühendislik bilgisi gerekmektedir.
3. Organik Kent öğeleri
21. yüzylda Ekolojinin gündeme gelmesi, ticari olarak ve doğal olmayan
șeylerin insana verdiği zararlar göz önünde bulundurularak, doğal yașam
anmsatmak için organik formlar skça kullanlr hale gelmiștir.

Șekil 9:Kamusal alan örneği, NIO mimarlğn tasarladğ “the amaizing whale
jaw” otobüs istasyonu

Șekil 7: Le Palais Bulles( baloncuklarn saray ) Antti Lovag[7]

İnsanlar genellikle yukardaki resimde görülen yapnn kabuğunun ne olduğunu
ve neye hizmet ettiğini merak etmektedir ve bunun olas birkaç cevab vardr.
Doğru cevap ise ayak izleriyle așnmș geniș bir kaya gibi ya da bir balina
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ağzna benzeyen görünen yap aslnda bir otobüs durağ olarak tasarlanmștr.
Kabuğu tamamen polistren ( s geçirmeyen bir tür plastik ) malzemeden
yaplmș dünya üzerindeki sentetik malzemeden en geniș strüktür
olmuștur.(50m x10m x 5m ) Bu yap geleneksel strüktür elamanlarndan hiç
birinin kullanlmadğnn da bir göstergesidir.

Șekil 10: Zaha hadid’in tasarm Avusturya’da ,” Innsbruck Nord park” kayak
merkezindeki füniküler hatt
Zaha Hadidin yukarda görülen istasyon tasarmnda uygulandğ gibi yeni
üretim yöntemlerinden olan CNC kesim, s ile șekillendirme ve bilgisayarn
kullanlmas bu ve benzeri akșkan formlarn üretilmesini kolaylaștrmștr.
Akșkan mimarlk mekanda bir senfoni olarak nitelendirilebilir.Bu senfoni süre
içinde değișir ve yine tekrar edebilir. Boșluğun içinde bir senfonidir. Fakat bu
senfoni asla tekrar etmez ve geliștirmeye devam eder. Zaha Hadid’in
tasarladğ bu istasyon kabuğunda da görülen akșkan form ve kullanlan renk
bakmndan çevreyle uyum sağlanmștr.
Organik tasarmn öncüsü olan mimar Antonio Gaudi’ye göre ‘Doğru çizgi
insanoğluna ait ve eğrisel çizgi ise Tanrya aittir’. Bu çizgiler biçimsiz, tuhaf,
sürrealist organik tayfn sonucudur. Erken ortaçağa ait, İslami ve Katalan
etkiler O’nun geç dönem “Casa Batllo” ve “Casa Mila” yaptlarna farkl esneklik
ile malzeme uyumu ile birleștirdiği strüktürel ve heykelsi form yön vermiștir.
Gaudi, baskn, yenilikçi strüktürel sistemleri doğal formlar yakndan
incelemiștir. Ağaç gibi dâhili destekleyiciye, ayağa ihtiyaç duymayan dengeli
strüktürleri abartl ve parabolik kemer, tonoz eğimli sütunlar helezonik formda
kemerler, strüktürel güçleri ağrlkla aslmș objeleri inceleyerek
tasarlamștr.(Gaudi’nin elde ettiği sonuçlar simdi bilgisayar analizlerinde
doğrulanmaktadr)
Projelerini anlamlarn bir çok așamada, mecazi anlam ve sembol ile
tasarlamay seven mimarn, inançl Sagrada Familia kilisesi gibiayn zamanda
gizli ve esrarl Güell park ve onun farkl karșmlar olan Katalan sembolizm
özelliğinde çalșmas da bulunur.
Tasarlamș olduğu localar, ylan formunu hissettiren mozaik bank ve dalgal
rüstik viyadükün hepsi doğaya çağrșm yapar.
Șekil 10:Santa Katarina market,Barselona
Enrick miralles ve Benedetta Tagliabue tasarm[6]
Șekil 11-12: Antonio Gaudi’nin tasarladğ Park Guell mozaikleri
Santa Katarina marketin kabuğu, șehrin kültürel, turistik bakmdan önemli
noktasnda bulunan market yiyecek satan dükkânlarn bulunduğu bir yap
olarak tasarlanmș bir çatdr. Görünümü itibariyle Neo-klasik tarz anmsatan
ayn zamanda Antonio Gaudi’nin tasarladğ Guell parktaki mozaiklerden
esinlenilmiș etkisi olan bir çat strüktürü kurulmuștur. Doğada bulunan tepeleri,
vadileri anmsatan formu, doğadaki renk cümbüșünün anmsatldğ renkleri ile
kent içinde scak bir etki yaratmaktadr.
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4. Organik mimarlğn Türkiye’deki uygulamalar
Günümüze gelindiğinde teknoloji, estetik değerler, çevre dengesi mimarlk
alan ile birlikte ele alnmștr. 21. yüzylla birlikte ekolojinin gündeme gelmesi
ve doğal olmayan șeylerin insana verdiği zararlar göz önünde bulundurularak,
doğal yașam anmsatmak için organik mimarlk sk karșmza çkar hale
gelmiștir.
Son yllarda Yurtdșnda olduğu kadar Türkiye’de de örnekleri görülmeye
bașlanan bu tip yaplar özellikle alșveriș merkezi, konut ve baz otel
tasarmlarnda da kullanlmaya bașlanmștr. Türkiye’de ki örneklerinden Emre
Arolat mimarlk tasarm “Folkart” Narldere konutlar İzmir, Avcoğlu mimarlk
tasarm “One & Ortaköy” konut projesinde olduğu gibi organik formlu ve
çevrebilimle ilgili mimari tasarmlarla bu duygusallk yakalanmștr.

Șekil 14: One&Ortaköy konut projesi
Șekil 15: One&Ortaköy konut projesi
Tasarlayan: Avcoğlu mimarlk
İki ayr binadan olușan İstanbul Ortaköy’de bulunan One &Ortaköy konut
projesinin yapm așamas halen sürmektedir. Dș mimarisinde hissedilen
yumușak geçișler dik aç yerine amorf formlardan olușturulmuștur. Projenin en
önemli özelliği doğaya saygl ve çat katlarnda yeșili kullanarak orada
yașayanlara bahçe keyfini de yașatacak bir mekân olarak tasarlanmș
olmasdr. Projenin mimar Gökhan Avcoğlu’na göre ‘projede yeșil maksimum
oranda kullanlmș ve topraktan aldğ yeșili çatda doğaya geri vermek prensip
kabul edilmiș. Bahçesi duvarlarla örülmüș bir mekân yerine 90 derecelik
açlara sahip olmayan olabildiğince yeșil ve kapal olmayan ortak alanlar
bulunan mekân tasarlanmștr.’
Sonuç

Șekil 13: Mimar Emre Arolat tarafndan projelendirilen Folkart Narldere
Evleri’nde, 5 tipte 168 daire yer almaktadr. Tüm dairelerin salon ve diğer
yașam alanlar denizi görecek șekilde planlanmștr. [7]
''İzmir Narldere’de bulunan Folkart Narldere Evleri’nde konutlar, benzeri
olmayan özelliklere sahip olacak ilkesiyle yola çklan, form olarak organik
hatlara sahip bir projedir. Türkiye’de ilk kez kullanlan bir uygulamayla evlerin
dș cephesine yerleștirilen özel bölmelere yaklașk bin 200 adet ağaç
dikilmiștir. Bu sayede doğayla iç içe bir yașam alan yaratmak planlanmștr.
Projenin geneline hâkim olan yeșil bitki örtüsü, konut sakinlerine ormanda
yașyor hissi sunmakta, ayn zamanda da gürültü perdesi görevi
üstlenmektedir. Orta ksmdaki serinlik havuzlar ise mikro-iklimsel özellikleri
sayesinde scak yaz günlerinde site içindeki sy 5 dereceye kadar düșürüp,
gerçek orman duygusu yaratmas planlanmștr. [8]

Gelișen teknoloji ve bilgisayar destekli tasarm sayesinde bu örneklerdeki gibi
organik tasarmlar daha kolay uygulanabilir hale gelmiștir. Tasarmc için
organik formlarn daha ksa sürede uygulanabilmesi tasarmlara
özgürlük getirmiș ve bu doğadan alnan formlarn günümüzde de yer almasn
sağlamștr.Üç boyutlu programlar ile mimari formlarn sanal ortamda
eğilip,bükülmesine ve amorf formlarn olușturulmasna kolaylk sağlamștr.
Amerika ve Avrupa’da ekolojik tasarmlara son yllarda oldukça fazla önem
verilmiștir. Ancak organik ve geri dönüșümlü olduğu için ekolojik tasarmlarda
skça tercih edilen malzeme olan ahșabn kullanlmas ile doğann tahribine de
neden olunduğu karștlğ görülmüștür. Bu yüzden geri dönüșümlü malzemenin
de daha verimli kullanlmas ve teknolojinin yap bileșeni konusunda daha
verimli araștrmalarda bulunmas gerekmektedir.
Kentlerde doğal yap malzemelerinin kullanm arttrlmal, farkl formlarda,
yalnzda dik açlar kullanlmadan,estetik değerler gözönüne alnarak çok katl,
standart ve yeșilin ulașlmaz olduğu yaplașmann önüne geçilmelidir.
Yeni malzemelerin araștrlmas ile mimarlk ve doğann ișbirliği içerisinde
olmas sağlanmaldr. Böylece doğadan esinlenen formlarn mimarlk alanndaki
uygulamalar hem biçim olarak çevre ile uyumlu ayn zamanda yeni teknoloji
sayesinde kullanlan malzemeler ile uygulanan örnekleri ekolojik tasarm
olarak adlandrlabilir.
Sonuç olarak doğa ile insann birbirinden ayrlmamas gereken bir bütün
olduğu gerçeğinin unutulmamas gerekmetedir.Mimari yaplarnda bu sebepten
dolay doğaya zarar vermeden onunla uyumlu malzemelerle (taș, toprak,kireç,
cam) ve mümkün olduğunca yeșil dokuyu içinde barndrarak uygulanmas
gerekir.
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Özet
Giderek artan çevresel sorunlar ve hzla büyüyen kentler enerji tüketimine
yönelik önlemlerin alnmasn zorunlu hale getirmiștir. Mimaride sürdürülebilir
ve ekolojik yaklașmlar olarak ortaya koyduğumuz tasarm anlayș geleceğin
konut sektörünü yönlendirirken genel olarak; sağlkl yapay çevre, yeterli ve
verimli enerji sistemleri, çevreye duyarl form, doğaya saygn yap
malzemeleri, geri kazanm ve yeniden kullanm faaliyetleri olmak üzere beș
temel ilkeyi kapsamaktadr. Bu ilkeler doğrultusunda, sürdürülebilir tasarmn
enerji kaynaklar ve enerji kullanmyla iç içe olduğu görülmektedir. Bu
çalșmada; sürdürülebilir bina anlayș, özellikle, enerji verimliliği ve
yenilenebilir enerji kaynaklarnn kullanmnn mimari tasarm ile etkileșimi
doğrultusunda irdelenecektir. Ayrca, ülkemizden ve Dünya’dan seçilen
örneklerle eko-tek tasarm çözümleri ile șekillenen form ve cephelerin estetik
anlayș analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Binalar, Ekoloji, Eko-tek Tasarm,

Yenilenebilir Enerji.

Abstract
Today, ascending costs, increasing fossil fuel consumption, pollution,
depleting resources oblige countries to use renewable energy alternatives.
Green buildings which use renewable energy resources will be the expected
solution for a sustainable future. Main design criteria of sustainable or green
architecture concept can be mentioned as healthy artificial environment,
respect to eco-system, renewable energy resources, green and reusable
(non-toxic) construction materials. The aim of this study is to examine
innovative application technologies of renewable energy in the built
environment, also as a part of eco-tech design concept. The storage and
application systems will be analyzed with aesthetical design concept on
contemporary architectural samples.

Key Words: Sustainable Buildings, Ecology, Eco-tech Design, Renewable
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1-Giriș – Doğal Yașam Döngüsü ve Sürdürülebilir Bina Tasarm
Hzla gelișen teknoloji ve yapay ortamlar insan doğal çevreden koparmștr.
Hava ve su kirliliği, doğal kaynaklarn ve enerjinin bilinçsiz tüketimi, karbon
sürümlerindeki artș ve yașam döngüsünün zarar görmeye bașlamas
sonucunda bir tepki ve çözüm arayș olarak sürdürülebilirlik kavram ortaya
çkmștr.
1970’lerde ortaya çkan petrol krizi ve 80’lerden itibaren dünyamzn tüm
iklimsel ve ekolojik dengelerini altüst eden küresel snma sorunu bilinçli
toplumlarn her alanda faaliyetlerini yeniden gözden geçirmesine neden
olmuștur. 20. Yüzyln bașlarnda, Sanayi Devrimi ile bașlayan dönemden
günümüze așr enerji kullanm, bilinçsiz kaynak tüketimi ve atk madde
birikimi ekosistem döngüsünde ağr hasarlara yol açmștr. Kömür, doğalgaz ve
petrol gibi binlerce ylda olușmuș kaynaklar bilinçsiz bir șekilde tüketildikçe,
neden olduklar atklarla hava, su ve toprak da tükenmeye bașlamștr.
Günümüzde, fosil yaktlar olarak adlandrlan kömür, petrol ve doğalgazn
yarattğ çevresel zararlar snr tanmadan tüm atmosferi etkisi altna almștr
[1].
Fosil yaktlar yakldğnda insan ve çevre sağlğ için çok zararl olan
karbondioksit (CO2), metan, kükürt dioksit (SO2), karbon monoksit (CO), azot
oksit gibi gazlarn açğa çkmasna neden olmaktadr. Bu gazlar, oksijenden çok
daha hzl bir șekilde kandaki hemoglobine tutunarak vücuttaki oksijeni bloke
etmekte, çeșitli kanser tiplerine yol açmakta ve bağșklk sistemini
çökertmektedir [2].
Ekonomik ve sosyal zorunluluklar nedeniyle krsal alanlardan kentlere göçlerin
hz kazanmas, özellikle, mega–kentlerde her türlü çevresel kirliliğin, yoğun

enerji tüketiminin, atk birikiminin ve sağlksz yaplașmann birincil nedenidir.
Dünya genelinde giderek artș gösteren insan nüfusunun yaklașk olarak %75’i
kentlerde yașamaktadr. Günümüz toplumlarn ve gelecek nesilleri tehdit eden
çevresel sorunlar, bilinçsiz tüketimin doğa üzerindeki olumsuz etkisini ve
ekolojik tașma kapasitesinin ne kadar üzerine çkldğn kantlamaktadr [1].
Doğal çevre insanlarn biyolojik, sosyal ve ekonomik faaliyetlerini sürdürdükleri
ortam olarak tanmlanabilir. Yaplan araștrmalar çerçevesinde binalarn yapm,
kullanm, onarm ve ykm așamalarnda tükettikleri enerji açsndan çevresel
sorunlarn bașnda gelmektedir. İnșaat sektöründe tüketilen enerjinin %5’i
yapm așamasnda, %45’i ise ișletme, onarm ve bakm așamalarnda açğa
çkmaktadr. ‘Yap’ sadece bir ürün değil, bir süreç olarak ele alndğnda
tasarm așamasndan bașlayarak malzeme seçimi, yapm ve kullanm
așamalarnn tümünde sürdürülebilirliğin gerekleri doğrultusunda admlar
atlmaldr. Doğal ile yapay çevre arasndaki dengeyi yaplandrmak ve
onarmak için yap sektörü içinde görev alan tüm bireyler ekolojik tasarm,
sürdürülebilir mimarlk veya yeșil binalar gibi benzer içerikli tasarm ve üretim
kavramlar altnda faaliyet göstermeye bașlamșlardr [3].
Sürdürülebilir mimarlk, gelecek nesillere yeterli kaynak ve sağlkl bir doğa
brakabilmek amacyla yap sektörünün tasarm, yapm, üretim, nakliye,
ișletme, bakm-onarm ve ykm faaliyetleri așamalarnda çevre bilincini temel
almaktadr. Bu bağlamda; mimaride sürdürülebilir ve ekolojik yaklașmlar
olarak ortaya koyduğumuz tasarm anlayș geleceğin konut sektörünü
yönlendirirken genel olarak;
—sağlkl yapay çevre,
—yeterli ve verimli enerji sistemleri,
—çevreye duyarl form,
—doğaya saygn yap malzemeleri,
—geri kazanm ve yeniden kullanm; faaliyetleri olmak üzere -beș temel ilkeyi
kapsamaktadr [2].
Bu ilkeler doğrultusunda, sürdürülebilir tasarmn enerji kaynaklar ve enerji
kullanmyla iç içe olduğu görülmektedir. Ayrca, sürdürülebilir mimarlk, yap
içinde doğal aydnlatma ve iyi bir hava kalitesiyle kullanclarn fiziksel ve
psikolojik sağlğn korumakta, üretkenliklerini arttrmakta, yapm, kullanm ve
ykm srasnda çevre kirliliğine neden olmadan bașka yaplar için kaynak
olușturmaktadr [1]. Bu çalșmada; sürdürülebilir bina anlayș, özellikle, enerji
verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarnn kullanmnn mimari tasarm ile
etkileșimi doğrultusunda irdelenecektir. Eko-yap sektöründe uygulanan doğa
öncelikli malzeme ve sistemlerin, tasarmda estetik ölçütlerle uyumu analiz
edilecektir.

2-Ekolojik-Teknolojik (Eko-tek) Tasarm Çerçevesinde Enerji
Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kullanm
Snrsz tüketime çözüm arayș içinde olan ülkeler genelinde, fosil ve nükleer
yaktlara alternatif olarak doğal enerji kaynaklar, sürdürülebilir ve yenilenebilir
enerji kavramlar gündeme gelmiștir. Ekolojik denge ve doğal döngünün devam
edebilmesi için kaynaklarn yenilenebilir olmas gerekmektedir. Fosil yaktlar
yaklnca biten ve yenilenemeyen türde enerji kaynaklardr. Oysa ‘yenilenebilir
enerji ‘ doğann kendi evrimi içinde, bir sonraki günde aynen mevcut olabilen
enerji kaynağ olarak tanmlanmaktadr. Doğayla gelen güç olarak tanmlanan
su, güneș, rüzgâr, jeotermal, biyo kütle ve biyo gaz gibi kaynaklar,
sürdürülebilir olmalarnn yan sra temiz enerji kaynaklar bașlğ altnda
snflandrlmaktadr [4].
Sürdürülebilir bir yapy olușturmak için kullanlan tasarm girdileri; enerjinin,
malzemenin, yap alanlarnn ve suyun etkin kullanm șeklinde özetlenebilir.
Yapm sürecinde, pasif stma ve soğutmaya yönelik yerleșim, yenilenebilir
enerji kaynaklarnn kullanm enerji verimliliğine yönelik yerel malzeme seçimi
gün șğndan en fazla ölçüde yararlanma enerjinin etkin kullanmna yönelik
temel tasarm kararlardr. Tasarm sürecinde fosil yaktlara bağmllğ
azaltarak, atk olușturmayan enerji türlerine yönelmek, güneș, rüzgâr, su, biyoyakt ve jeotermal enerji gibi alternatif kaynaklar değerlendirmek bir gereklilik
haline gelmiștir [5].
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Günümüzde artk yaygn olarak, güneș șnlar stma ve elektrik üretme
amacyla değerlendirilmektedir. Güneș kolektörleri yaplarn kullanm suyunu
strken, güneș pilleri (fotovoltaik paneller) güneș șnlarn elektrik akmna
çevirip akümülatörlerde depolayabilmektedir. Depolanan elektrik miktar,
yapnn aydnlanma ve havalandrma gereksinimlerini büyük ölçüde
karșlayabilmektedir [6].
Ancak, enerji kaynaklarnn yapnn tasarm, yapm ve kullanm sürecine en
verimli șekilde dahil edilmesi için iç mekanlarda gün șğ kullanm
desteklenmelidir. Öte yandan kontrolsüz doğal aydnlatma iç mekânda
kamașma, parlama veya yansma gibi görsel problemlere neden
olabilmektedir. Söz konusu sorunlarn giderilmesi amacyla cephelerde
yanstc, fotokromik, elektrokromik ve renkli cam malzemeler
uygulanmaktadr. Ayrca, güneș kontrol elemanlar ve șk raflar kullanlarak iç
mekâna gereğinden fazla güneș șn geçmesi engellenmektedir [10].
Yoğun dokulu kentlerde olușan s adalar, o bölgelerde yer alan binalar için
farkl mikro klimalar olușturmakta ve fazla s emilimine bağl olarak enerji
kullanm dengelerini bozabilmektedirler. Özellikle, yüksek binalarn düz bir
krsal alanda emebilecekleri s miktarnn 6 kat fazlasn emmeleri, iç mekan
hava kalitesinin optimum konfor snrlar içinde tutulabilmesi için gereğinden
fazla enerji gereksinimi açğa çkartmaktadr. Havalandrma amaçl enerji
gereksinimini minimum snrlar içinde tutabilmek ancak yap bütününde doğal
havalandrma ilkelerinin hayata geçirilmesi ile mümkün olmaktadr. Bu nedenle
tasarm srasnda doğal havalandrmaya ait ilke ve analizlerin dikkate alnmas
ve sürece dahil edilmesi önem tașmaktadr [7].
Buna göre;
—bina kütlesinin arsaya yerleșimi srasnda s değișikliklerinin olușturduğu
hava hareketleri esas alnmal,
—hakim rüzgar yönlerinin, rüzgar koridorlarnn hesaplanmal,
—bina içinde hava hareketini kolaylaștracak tasarm kararlar alnmaldr.
Örneğin; atriumlar, düșey peyzaj tasarm, havalandrma ve rüzgâr bacalar,
taze hava giriș-çkș kanallar, hava geçirgen bir bina kabuğu iç mekânda hava
kalitesini gerekli seviyelerde tutmay kolaylaștracak tasarm kararlarndan
birkaç tanesi olarak sralanabilir [7].
Yenilenebilir enerji kaynaklarnn etkin kullanmn sağlamak için geliștirilen
tüm teknolojik sistem ve uygulamalara (rüzgâr tribünleri, fotovoltaik paneller,
vb gibi.) doğal yöntemler ile katkda bulunmak, mekanik ve elektronik
sistemlerin gereğinden fazla çalștrlarak gereksiz enerji tüketmesini
engelleyecektir.
Örneğin; güneș șnlarndan yararlanarak doğal yöntemlerle stma sağlamak
için doğrudan veya dolayl güneșlenme yöntemleri kullanlabilir. Doğrudan
güneșlenme yöntemi, güneș șnlarnn çarparak sttğ bir masif duvarn
(trombe duvar) biriktirdiği sy iç mekâna yaymas esasna dayanmaktadr.
Dolayl güneșlenme yönteminde ise binann güneye bakan cephesi arada
gerekli ölçülerde bir boșluk kalacak șekilde camla örtülmektedir. Arada kalan
boșluk sl birikim gerçekleștirmekte ve sera etkisi göstermektedir. Böylece
gündüz iç mekânn doğal sl kontrolü yaplmakta (fazla snmas
engellenmekte), gece ise ara boșlukta biriken s iç mekânda dağtlarak iç
mekân ss yükseltilmektedir [8].
Yukarda örneklenen doğal yöntemler sayesinde bina genelinde kurulan enerji
kullanmna yönelik teknolojik sistemler desteklenmektedir. Bu uygulamalar
sayesine doğal ve teknolojik yöntemler birbirinden destek alarak en çevreci
çözümü insanoğluna sunmaktadr.
Ayrca, sulama, temizlik ve kullanm suyunun yap genelinde dağtlmas,
toplanmas ve artlmas için harcanan enerji miktar göz ard edilemeyecek
seviyelere ulașmaktadr. Suyun etkin kullanmna yönelik olarak alnacak çeșitli
önlemler enerji tüketimini azaltacak, verimliliği ise ayn oranda arttracaktr. Bu
bakmdan, yağmur suyunun depolanmasn sağlayan düzenekler kurulmas,
bina cephelerinde ve çatlarnda doğal floraya (bitki varlğ) uyumlu
yeșillendirme çalșmalarna hz verilmesi, atk sularn bir ölçüde artlarak bahçe
sulama için tüketilmesi, harcanan su miktar ve enerji yükünü azaltmaktadr
[9].
Yeryüzünde farkl yüzeylerin farkl miktarlarda snp soğumasyla olușan
rüzgâr aslnda hareket halindeki havann kinetik enerjisidir ve çok yüksek
seviyelerde enerji üretim kapasitesine sahiptir. Rüzgârn yönüne göre konum
alabilen rüzgâr tribünleri kanatlara bağl jeneratörleri çalștrarak elektrik
üretmektedir. Ülkemizde mevcut elektrik üretme kapasitesi ylda 40 bin
Megavat olarak hesaplanmștr. Yaplan araștrmalarda, OECD kaynaklar,
Türkiye’de ylda tüketilen elektriğin iki mislinin rüzgâr gücünden
karșlanabileceğini belirtmektedir [7].
Benzer șekilde, hayvansal ve bitkisel atklarn çürütülmesiyle açğa çkan
metan gazn yakarak veya hzl büyüyen bitki çeșitleriyle olușturulan enerji
ormanlarn yakarak elde edilecek buhardan enerji üretmek göz ard
edilemeyecek miktarlarda bir potansiyel olușturmaktadr. Türkiye’de baz
belediyelerce seçilen pilot bölgelerde çöp içinde biriken metan gaz borularla
enerji üretim tesislerine pompalanarak elektrik enerjisine dönüștürme
çalșmalar bașlatlmștr [8].
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Yukardaki örneklerden görülebileceği üzere, sürdürülebilir tasarmn bir gereği
olarak doğal verilerin analizlerini yapmak; rüzgâr koridorlarn ve gücünü,
radyasyon miktarn, yeralt su kaynaklarn, yağmur miktarn, atk miktarn
ölçmek, kentin ve yapnn doğal enerji dengesini kurabilmesi açsndan büyük
önem tașmaktadr.
Sürdürülebilir mimarlk anlayșna paralel olarak, eko-tek tasarm kavram da
ekolojinin teknolojik araçlarla maksimum korunmasn amaç edinmektedir. Bu
bağlamda, ekolojik bina ve kent anlayș bilinçsiz tüketimin en aza indirgendiği,
yerel kaynak kullanmnn esas alndğ, enerji tasarrufu ve atk dönüșümünü
destekleyen teknoloji sistemlerini de kapsamaktadr. İletișim, teknoloji ve
enformasyon kendini kentte temsil etmekte; ayn zamanda da kenti yeniden
biçimlendirmektedir. Ancak, teknoloji ile yeniden șekillenen kentler ve yaplar,
insanlar, bir süre sonra tekrar doğaya ve doğal yașama doğru
yönlendirmektedir. Bu arayș döngüsü içinde ortaya çkan ve eko-tek tasarm
anlayșnn bilgi akșn olușturan, (ekolojik ve teknolojik olmak üzere) iki temel
veri grubu vardr [8].
Bunlar;
-ekolojik tasarm girdileri: Yenilenebilir, geri dönüșümlü, sürdürülebilir,
çevreye ve doğal yașam döngüsüne saygl, yerel iklim, kaynak ve kültürü esas
alan tasarm ilke ve malzemelerini kapsamaktadr. Doğa öncelikli tasarm
sürecine kullanc grubu dahil edilerek yerel çözümler geliștirilebilmektedir.
-teknolojik tasarm girdileri: Enerji verimliliğini arttracak, yerel
yenilenebilir enerji kaynaklarn maksimum kapasite ile kullanabilecek yüksek
teknolojili yapm sistemleri ve malzemelerini kapsamaktadr. Mekânda esneklik
ilkesi çerçevesinde ileri iletișim sistemlerini, akll donanmlar kullanarak
ulașm maliyetlerinin azaltlmas hedeflenmektedir.
Eko-tek tasarm çözümleri, ekolojik, ekonomik ve sosyal kaynaklar
dengeleyerek, yüksek teknolojinin yardmyla doğann bize sunmuș olduğu
kaynaklarn kullanm performansn arttrarak doğa öncelikli planlama
hedeflemektedir. Günümüz tasarmclar doğal çevreyi, küresel kaynaklar,
yerel kültürü korumak gibi sorumluluklar özümserken çevresel değișimleri de
teknolojinin yardmyla mekâna yanstmaya çalșmaktadr. Bu durum tasarm,
çevre bilinci, kaynak kullanm, sürdürülebilirlik ve teknoloji arasndaki
etkileșimi yeniden tanmlamaktadr [11].
Mimarlk alannda yeni ufuklar açan eko-tek, sürdürülebilir veya ekolojik
tasarmlar gibi kavramlar doğrultusunda; bir yapnn henüz projelendirme
așamasnda inșa edileceği bölgenin iklim, topografya ve bitki örtüsü analizinin
yaplmas hedeflenmelidir. Doğal havalandrma için rüzgâr koridorlarnn, güneș
pillerinin yerleșim prensibi için radyasyon miktar ve șnm açsnn
hesaplanmas öngörülmektedir. İklimsel ve topografik analizler fiziksel çevre
kontrolüne ve ekosistem dengesine en uygun bina formlarna ve cephe
uygulama sistemlerine ulașlmasn sağlayacaktr [11].

3. Sürdürülebilir Yap Malzemesi, Tasarm ve Estetik
Dünyadaki enerji tüketiminin yaklașk %50’si binalar tarafndan
harcanmaktadr. Binalar sadece stma-soğutma (iklimlendirme), aydnlatma
gibi kullanm sürecinde enerji harcamakla kalmamakta, yapm așamasnda
kullanlan malzemelerin üretimi, tașnmas ve uygulanmas için de enerji
kullanmn gerektirmektedir. Bu bakmdan, yapnn kullanm süreci boyunca
tükettiği enerjinin yaklașk olarak %10-20’si yap malzemelerinden
kaynaklanmaktadr. Dolaysyla bir yapnn sürdürülebilir olmas, doğal çevre ve
kullanclar için çevre ve sağlk sorunlar yaratmamas için yapm
malzemelerinin üretim, tașma ve uygulama așamalarnda en az enerjiyi
tüketmesi ve emisyon salnmnn en aza indirgenmiș olmas gerekmektedir [1].
Bir bina bütün bileșenlerinin üretiminde ve uygulamasnda harcanan enerjinin
toplamn içermektedir. ‘Gömülü enerji’ olarak isimlendirilen bu enerji çeșidine
uygun malzeme seçimi uyarnca yaplan ön yatrm, bina kullanm ömrü
uzadkça artar. Sürdürülebilir bir yap inșa edilirken tüm bileșenlerin ve
malzemelerin ilk yatrm maliyeti geleneksel uygulamalara göre daha
yüksektir. Ancak binann faydal ömrü süresince sürdürülebilir malzeme
kullanm ile sağlanan enerji korunumu ve yenilenebilir enerji kaynaklarna
yönelik uygulamalar ön yatrm giderlerinin amortismann sağlamakta ve
ekonomik dengeyi olușturmaktadr.
Doğal hammadde kaynaklarn koruyabilmek için tasarmclara düșen bașlca
sorumluluk yapm yöntemi, ișgücü ve malzeme seçimi așamalarnda tasarruf
ve etkin kullanm amaçlarna yönelik çeșitli yöntemler geliștirmektir. Örneğin
gereksinim duyulandan daha büyük alanlara sahip yaplar kușkusuz fazla
miktarda enerji ve malzeme kullanmna neden olacaktr. Istma, soğutma,
havalandrma ve aydnlatma sistemleri etkin bir șekilde hizmet
veremeyecektir [4].
Bu nedenle yaplarn tasarm sürecine, kullanc says, kullanm amac ve
gelecekte karșlamak zorunluluğu doğacak yeni gereksinimler tasarm girdisi
olarak dâhil edilmelidir. Yaplarn kullanm sürecinde olușabilecek fonksiyon

değișikliklerine optimum seviyede uyum sağlayabilmesi için esnek ve modüler
bir tasarm anlayșna sahip olmas gerekmektedir. Bu tasarm ölçütü
doğrultusunda, gerektiğinde hacimlerin yeniden boyutlandrlabilmesi,
havalandrma, stma-soğutma, aydnlatma ve iletișim gibi servis sistemlerinin
yeni kullanm durumlarna kolayca adapte edilebilmesi mümkün olmaldr [8].
Ykm ve yeniden inșa etme arasnda süregelen döngü doğal kaynaklar ve
enerji kullanm üzerinde büyük bir bask olușturduğu için sürdürülebilirlik
açsndan ykm daima son çare olmaldr. Ancak, her yapnn kullanm amacna,
yapm tekniğine, malzemesine ve kullanc kapasitesine bağl olarak bir ömrü
bulunmaktadr. Günümüzde, fiziksel ve ișlevsel olarak ypranan binalarn
yklmas yerine yeniden yaplandrlarak, güncel kullanmlar için hizmete
sunulmas sürdürülebilir bir çözüm olarak kabul görmektedir.
Mevcut binalarn yeniden yaplandrlmas veya ykm srasnda ortaya çkan
atk malzemelerin ise slah edilerek bir bașka binada kullanm için geri
dönüștürülebilmesi enerji ve kaynak tasarrufu açsndan önemli bir admdr.
Ahșap, cam, alüminyum, çelik ve beton gibi malzemeler çeșitli ișlemlerden
geçirilerek, belli ölçülerde geri dönüștürülmeye olanak sağlamaktadrlar. Ayrca
kâğt, kullanlmș pet șișe, araba lastiği, krk seramik parçalar gibi çeșitli atk
malzemeler de toplanarak, özellikle çevre düzenlemesi açsndan yaratc
uygulamalara imkân sağlamaktadr [8].
Sürdürülebilir yap malzemelerinin seçimi așamasnda performans, maliyet,
estetik ve kalite gibi özelliklerin yan sra malzemenin eko-sistem üzerinde
olușturabileceği etkilerinin de analizleri yaplmaldr.
Bu bağlamda; seçilen yap malzemesinin sürdürülebilir olarak tanmlanmas
için, [1]
—dayankl ve uzun ömürlü olmas, (korozyona uğramamas, çürümemesi,
yangna maruz kaldğnda zehirli gaz üretmemesi, vb gibi.),
—yerel olarak elde edilebilmesi,
—inșaat alanna ulașm için harcanan enerji miktarnn minimum snrlar içinde
yer almas,
—montaj ve kullanmlarnn kolay olmas,
—insan ve çevre sağlna zararl toksin madde içermemesi,
—geri dönüșümlü olmas,
—faydal ömrü sona erdiğinde çevresel zararlara neden olmadan doğada yok
olmas, gibi özellikleri bünyesine barndrmas gerekmektedir.
Teknolojinin önüne geçilmez gelișimi sayesinde her geçen gün ekolojik düzeni
koruyacak ve çevresel zararlar minimuma indirecek buluș ve çalșmalar
kaydedilmektedir. Daha az malzemeyi en verimli șekilde kullanmak amacyla
nano-teknolojik yap malzemeleri üretilmekte ve çevreye duyarl tasarmclarn
hizmetine sunulmaktadr. Örneğin, krlmayan camlar, kir tutmayan vitrifiye
elemanlar, daha hafif ama çok daha dayankl çelik sistemler, anti bakteriyel
ve leke tutmayan hallar, çok az miktarda boya ile boyanabilen çok geniș
yüzeyler, hep sürdürülebilir amaçlar doğrultusunda kaydedilen eko-tek
gelișmelerdir [13].
Eko-tek tasarm alannda kaydedilen gelișmeler sayesinde sürdürülebilir yap
malzemeleri bir takm önemli teknolojik özelliklere sahip olmușlar ve
maksimum düzeyde çevresel fayda sağlamaya bașlamșlardr. Strüktürel
Silikon cepheler ve çift kabuk cephe sistemleri iç mekânlarda maksimum
saydamlk, gün șğ kullanm ve doğal havalandrmaya olanak tanmaktadr
[15].
Fotovoltaik cepheler, aktif güneș cepheleri tüm binay adeta enerji üreten bir
doğal santrale dönüștürmekte; akümülatörlerde depolanan elektrik bina yakn
çevresinin bile enerji gereksinimini çeșitli oranlarda karșlayabilmektedir. PV
paneller çok kolay șekilde yap kabuğu ve strüktürü ile bütünleșebilmektedir.
Yar geçirgen veya opak olarak üretilen bu paneller, pencerelerde, çatlarda,
duvarlarda ve parapetlerde rahatça kullanlabilmektedir. Duvarlarda kullanlan
PV paneller ayn zamanda iç mekân için gölgeleme eleman görevini de
üstlenmiș olmaktadr. Bu tür cephe uygulamalar enerji üretimi ve verimliliği
sağlamakla birlikte mimari estetik ve biçimleniș açsndan tasarm girdisi
olușturmaktadr [6].
Cephe kaplama teknolojisinde uygulanan üstün teknolojiler geri dönüșümlü bir
yap malzemesi olan cam üretimi içinde tetikleyici olmuștur. Günümüzde,
camn șk ve s geçirgenlik katsaylar ayarlanarak, s kayplar engellenerek,
termal performans değerleri arttrlabilmektedir. Üretim așamasnda demir,
nikel ve kobalt gibi maddelerle harmanlanan cam çok yüksek miktarlarda
enerji korunumu sağlayabilmektedir. Ayrca üzerine vuran güneș șnlaryla
renk değiștiren cam yüzeyler gibi yaplara farkl estetik değerler katan
sistemlerde uygulanmaktadr [15].
Mimari veya iç mimari proje sürecinde malzeme seçimleri estetik anlayș
belirleyen ölçütlerin bașnda gelmektedir. Yapm sürecinde kullanlan her
malzemenin üretim enerjileri, geri dönüșüm potansiyelleri ve sürdürülebilirlik
özellikleri farkllk göstermektedir. Benzer șekilde her malzeme farkl çevresel,
toplumsal ve ekonomik ölçütlere sahiptir. Söz konusu bu üç ölçüt arasnda bir
denge olmas malzemenin kullanlabilirliğini arttracaktr. Bir örnek ile
açklamak gerekirse, çevresel açdan büyük faydalar sağlayan ancak ekonomik
açdan çok pahal olan bir malzeme tercih edilemez. Ayn șekilde az miktarda

ișlenerek kullanm așamasna gelen ancak inșaat alanna ulaștrlmas için
büyük enerji ve masraf gerektiren bir malzeme sürdürülebilir olarak kabul
edilmemektedir [3].

4. Sonuç
Çağmzda, modern teknolojinin tüm avantajlarndan yararlanan gelișmiș
ülkelerin refah düzeyi, geri dönüșümü olmayan ve edinmesi en kolay çeșitli
fosil enerji kaynaklarnn (özellikle petrol) kullanm sayesinde kazanlmștr.
Özellikle petrole dayal enerji kaynaklarnn atmosfere yaymakta olduğu CO2
ve benzeri atk gazlar nedeniyle olușan sera etkisi, dünya ikliminin değișmeye
bașladğ gerçeği ile bizleri yüz yüze brakmștr. Büyük kentlerin ve sanayi
bölgelerinin atmosferik izdüșümlerinde olușan s adalar, bölgesel termal
değișimleri hzlandrmaktadr. Artk, dünya, ‘petrol çağnn’ son günlerini
yașamaktadr. Krsal bölgelerde yașayan insanlar iklimsel değișimlerin neden
olduğu su basknlar, depremler ve diğer doğal afetler nedeniyle bașka yerlere
göç etmek zorunda kalmaktadr. Bu durum hem yașamlarn sil baștan kurmak
zorunda kalan insanlar, hem de kapasitesinden fazla göç alarak kaynak ktlğ
çekmeye bașlayan yerleșkeler için yeni çevresel sorunlarn habercisidir [14].
Bu sorunlarn üstesinden gelebilmek için, sürdürülebilirlik ilkelerinin ve eko-tek
tasarm çözümlerinin her ölçekte yatrmc, tasarmc, mühendis, yapmc,
yüklenici, malzeme üretici ve kullanc tarafndan anlașlmas ve uygulanmas
gerekmektedir. Farkl disiplinler aras bu dayanșma, güncel enerji durumunun
saptanmas, değerlendirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarna ulașlabilmesi
ve sistemlerin kurulabilmesi için örgütlenme gerektirmektedir [8].
Sürdürülebilirlik için yapnn tüm yașam döngüsünün programlanmas, yatrm
maliyeti, yapm maliyeti, ekolojik ve sosyal yașam döngüsü maliyetinin de
hesaplanmas gerekmektedir. Bu hesaplama, yap, malzeme ve sistemlerinin
ișlevsel performans değerlerini, sosyal etkileșimi, kaynaklarn korunmasn,
enerji verimliliğini, atklarn azaltlmasn ve ekosistemin korunmasn
kapsamaktadr [15].
Bir yapnn sürdürülebilirlik değerlendirmesini yapabilmek için, toplam yap
yașam döngüsü içinde kullanlacak yap malzemelerinin üretim, yapm,
kullanm, söküm, geri kazanm ve geri dönüșüm srasnda olușturacaklar
çevresel etkileri analiz etmek gerekmektedir. Ancak böyle bir analiz
sonucunda, tasarm kararlarnn, yap malzemesi seçimlerinin ve yapm sistemi
alternatiflerinin kararlaștrlmas olanakldr [12].
Ülkemizin sahip olduğu enerjini potansiyelinin 1/3’ü binalar tarafndan
tüketilmektedir. Harcanan bu enerjinin yaklașk olarak %15’i aydnlatma, scak
su, pișirme ve elektrikli ev aletlerinde kullanlmaktadr. Geri kalan %85’lik
bölümü ise stma ve soğutma amaçl kullanlmaktadr. Söz konusu enerjinin
yaklașk olarak %75’i yabanc ülkelerden ithal edilmektedir. Sadece 2006 yl
için enerji ithalatna ödenen para 30 milyar USD’dir [7].
Enerji verimliliği ve yenilenebilir kaynak kullanm konusunda özel sektör ve
bireysel girișimler tek bașna yeterli olamamaktadr. Bu tür çevreci
yaklașmlarn ve çözüm önerilerinin kamu sektörü tarafndan da benimsenmesi
ve programa alnmas gerekmektedir. Örneğin; 18 Mart 2007 tarihinde kabul
edilen 5627 sayl Enerji Verimliliği Kanunu çok kapsaml olmasa da ülkemiz
için önemli bir admdr. Bu bağlamda, on yllk bir süre içinde mevcut binalarda,
binann enerji tüketimini gösteren ‘enerji kimlik belgesi’ çkarttrlmas ve ‘enerji
yöneticisi’ zorunluluğunun getirilmesi ülkemiz için bir ilktir. Bugün artk, yap
sektörü gündeminde, sürdürülebilirlik notu, yeșil yap belgeleri; malzemeler
için, yașam döngüsü veri tabanlar ve çevre etiketlemesi konular ile ilgili
çalșmalar devam etmektedir [7].
Günümüzde, eko-tek tasarm ilkelerine paralel olarak, gerek elektronik gerekse
nano-teknolojik özellikte pek çok sistem ve malzeme sürdürülebilir binalarda
uygulanmaktadr. Çeșitli bilgisayar ekipmanlar ve programlar ile donatlan
binalar, iç mekan fiziksel konfor koșullarn minimum enerji ile optimum
seviyede tutabilmek için gün içinde değișen hava koșullarna göre değișim
geçirmektedir.
Gece-gündüz döngüsüne, rüzgâr yönüne ve șiddetine, güneș șnlarnn geliș
açlarna, değișken kullanc gereksinimlerine uygun șekilde bina genelinde tüm
cephe, tesisat, haberleșme, stma-soğutma, havalandrma ve güvenlik
sistemleri otomatik güncellenmektedir. Gerekli olmadğnda ve dș hava
koșullar müsait olduğunda havalandrma sistemleri otomatik olarak devre dș
kalmaktadr. Günün belli saatlerinde, doğal aydnlk seviyesi yeterli iken baz
mekânlarn elektrikleri kesilmektedir. Yoğun güneșlenme saatlerinde bina
cephesinde camlar kararmakta, güneș krclar otomatik olarak konum
değiștirmektedir. Örnekleri verilen teknolojik sistemler, enerji verimliliğini
büyük ölçüde arttrsa da, pasif ekolojik tasarm önlemleri kullanlmadan bina
genelinde tam anlamyla bir performansa ulașlamayacaktr [15].

247

Kaynaklar
[1].

Norton, J., “Sustainable Architecture: A Definition By John Norton,
Habitat Debate, Volume 5, 112-115, (1999).

[2].

Edwards, B., Hyett, P.R., “Guide to Sustainability”, RIBA Companies Ltd.,
London, (2001).

[3].

Hawkes, D., Forster, W., “Energy Efficient Buildings: Architecture,
Engineering and Environment”, W.W. Norton and Company, New York,
(2002).

[4].

Williamson, T., Radford, A., Bennets, H., “Understanding Sustainable
Architecture”, Spon Pres, London, (2003).

[5].

WCED., “Our Common Future, The World Commission on Environment
and Development Report”, Oxford University Pres, Oxford, (1987).
Herzog, T., Solar Energy in Architecture and Urban Planning, Prestel,
Munich, Germany, (1996).

[6].
[7].

Tönük, S., “Ekolojik Yașam ve Ekolojik İlkelere Uyumlu Tasarm”, Ekolojik
Mimarlk ve Planlama Ulusal Sempozyumu, Antalya Mimarlar Odas, 7277, (2007).

[8].

Roaf, S., Fuentes, M., Thomas, S., “Ecohouse: A Design Guide“, Elsevier
Science& Technology Books, London, (2003).

[9].

Akman, A., “İnsan Sağlğ, Sağlkl Yap ve Yap Biyolojisi“, YEM Yaynlar,
İstanbul, 72-80, (2005).

[10]. Tavil, a., “Cephe Sistemlerinde Yeni Teknolojiler: Elektrokromik
Pencereler, II. Ulusal Yap Malzemeleri Kongre ve Sergisi, Mimarlar
Odas, İstanbul Büyük kent Șubesi, 100-120, (2004).
[11].

AIA, “Environmental Resource Guide“, American Institute Of Architects,
Washington, USA, (1992).

[12]. REN21, Secretariat and World
Watch Institute Network of Renewable
Energy Policy for the 21st Century, “Renewable Global Status Report
Update”, Washington D.C., (2006).
[13]. PETER, S., “Sustainability at the Cutting Edge: Emerging Technologies
for Low Energy Buildings”, Elsevier, Oxford, (2007).
[14]. SMITH, P.F., “Architecture in a Climate of Change”, Architectural Press,
Oxford, (2001).
[15]. WILLIAMS, D., “Sustainable Design, Ecology, Architecture and Planning”,
FAIA, John Wiley and Sons, New Jersey, USA, (2007).
[16]. DELANCEY, Craig, “Architecture Can Save the World, Building and
Environmental Ethic”, The Philosophical Forum of Sustainability, Vol.
XXXV, No2, (2004).
[17]. MEHDI, J., STEVEN, E., “Blending Architecture And Renewable Energy”,
ASHARE Journal, September, (2006).

248

INTERNATIONAL SUSTAINABLE BUILDINGS SYMPOSIUM
26-28 May 2010 Ankara-TURKEY

THE EVALUATION OF BUILDING INFORMATION MODELING IN SUSTAINABLE BUILDING DESIGN
Hakan ARSLAN a, Ylmaz KOÇAK b

a

Duzce University, Faculty of Technical Education, Department of Construction Education, Duzce, Turkey,

b

Duzce University, Faculty of Technical Education, Department of Construction Education, Duzce, Turkey,

hakanarslan@duzce.edu.tr

yilmazkocak@duzce.edu.tr

Abstract
Approximately 90% of our lives have passed within buildings. Buildings use a
large amount of energy in their life cycle that covers construction, use and reuse processes to ensure the standards of personal comfort. Therefore, in recent
years, interest in environmentally sensitive buildings, which consumes less
energy and have longer functioning, were increased. These buildings were
planned according to the concept of "Sustainability" in order to minimize the
impact to the environment during construction and use operations. On the other
hand "Building Information System" has emerged as an innovative approach that
initially used to perform complex processes requiring more manpower or cost
and makes analysis easier while since 2002 applied in the building design,
construction and management. Sustainable building information system design
can reduce costs when it is supported with appropriate technology by analyzing
the information needed for standard design certification process in the form of
sustainable design that creates the product. In this study, "Sustainability" and
"Building Information System" concepts were integrated and discussed to enable
the potentials of sustainable building design, construction and occupancy
processes. Results will be used to identify the scope and role of the Building
Information System and sustainable design for buildings and proposals were
given for the future work to be done in the field of sustainable building design.
Keywords: Sustainablity, Sustainable building, Building Information Modeling.

1.

Introduction

Over last 20 years information technologies have revolutionized the design field.
The design of manufactured items in particular has benefited from design
software that enables the engineering and analysis of every conceivable
characteristic of an assembly, from physical and operating characteristic to
thermal behavior and fabrication requirements. The adoption of digital
prototypes in manufacturing has made product more efficient and suitable to
their purpose, less costly, and more stylists [1]. The building construction sector
also affected through these developments and especially based on software
technologies in design and construction processes.
During mid-1990s, it became possible to enrich the 3D models of buildings and
structures with the advent of sophisticated CAD systems and addition of the
vectorial and complementary data such as physical characteristics, unit costs,
quantity take-offs, etc [2]. These data flows also give the designers an
opportunity to model complex structures and buildings.
Buildings consume a significant amount of our natural resources and have a
wide range of environmental impacts. These environmental concerns are a key
driver behind the sustainable design movement. Various estimates indicate that
buildings use 30% of the raw materials consumed in the United States (EPA
2001) [3]. Beside these statistics for instance commercial and residential
buildings consume close to 40% four total energy, 70% of our electricity, 40% of
our raw materials and 12% of fresh water supplies. They account for 30% of
greenhouse gas emissions and generate 136 million tons of construction and
demolition waste [4]. The huge amount of the consumed energy shows the lack
in sustainable design and need to be revised for efficient use of energy.
Sustainable development briefly defined as; “Development that meets the needs
of the present without compromising the ability of future generations to meet
their own needs.” This definition could apply to meeting any human need, such
as clothing, shelter, and food [5]. A more concise definition of sustainability in a
design context on sustainable design, is: “…to site, design, deconstruct,

construct, renovate, operate, and maintain state buildings that are models of
energy, water, and materials efficiency; while providing healthy, productive and
comfortable indoor environments and long-term benefits…” [6]. Sustainable

building design is an activity that was predicated almost entirely on the ability
to gain insight into construction outcomes through analysis, prediction and
optimization of the design. In fact, one might argue that achieving real
sustainability is only possible when you can accurately predict the behavior of

the building and its effect on the environment before that building is built.
Therefore, a digital simulation of a building is a logical prerequisite for
sustainable building design. Building Information modeling (BIM) a term first
coined by Autodesk - is based on the use of a digital building simulation that
contains the necessary level of detail and reliability for performance analysis [7].
Thus BIM serve as an interface between the real and digital world.
BIM is the process of generating and managing building data over the entire
lifecycle of a building. Typically, BIM uses three-dimensional, real-time, dynamic
building modeling software to increase productivity in building design and
construction. The BIM process goes far beyond switching to new software; it
requires fundamental changes in the project delivery process and requires
unprecedented data sharing between architects, engineers, and construction
professionals. The product of the BIM process is facility model that includes the
building’s geometry (circular, linear, etc.) spatial relationships and syntaxes,
geographical information systems, material types, quantities and properties. BIM
is also used as a vehicle to enhance communication among designers and all the
project stakeholders. This tool has not only radically changed how designers
work with their consultants and with builders, but also has the ability to help
guide the industry in a more sustainable direction by allowing easier access to
the tools necessary to quantify a sustainable design approach [8]. Changes in
way of design and production of the entire model and process increased the use
of sustainability concept. Moreover, the usage of sustainable materials were
increased from the beginning of the building design but not limited with
construction.
This paper reports the practices in the field of BIM with a focus and relational
perspective on sustainability. Our decision to undertake this research was
motivated by recognition that BIM development had reached an important
milestone, and it was time to introduce its use into a learning context and begin
testing its efficacy as a design support technology. BIM can be related with a
variety of disciplines including architecture (including interior and landscape
architecture), mechanical engineering, environmental sustainability, construction
management and design computing.
The aim of this work was to review the efficacy of existing BIM technology
when used in design and construction context. This paper primarily focuses on
the operational issues surrounding the use of a shared building model in design
and construction context. Our interest is to consider the scope of the BIM. The
paper begins with a review of the research context, specifically identifying
recent efforts to develop or propose the use of BIM and Sustainable Building
Design to support collaborative architectural design processes. It then provides a
brief outline of the advantages of BIM. The body of the paper identifies the key
issues that emerged from this experience with respect to the nature of the
information that can or should be held in a shared BIM in order to support
sustainable building design. Also the transformation and transition processes
were identified and discussed. The paper concludes with a series of
recommendations for further work.

2. BIM and Sustainable Building Design
BIM is an approach to building design that involves the creation and use of
coordinated, consistent information about a building - enabling faster decisionmaking, better documentation, and the ability to accurately predict a building's
performance before construction. BIM gives designers a sustainable design,
decision-making platform from which they can reason inferentially from the
prototype and the model. Designers can analyze how a building will perform and
make better decisions to iterate and select sustainable design options by using
BIM [7]. BIM can be an integrated tool that supports the goals of sustainable
practices in (a) enhance indoor air quality; (b) improve occupant health and
productivity; (c) increase the efficient use of energy, material, and water
resources; and (d) reduce the environmental impacts associated with the
production of raw materials and the construction, deconstruction, and long-term
operation of buildings [6]. BIM can be used in the life cycle analyze (LCA) of the
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building that starts from design, construction and ends with the re-use
potentials of the building materials.

between the model and designer giving an opportunity for quick and reliable
decisions.

The concept of integrated building design is a cornerstone for developing
sustainable buildings, which are efficiently combined systems of coordinated and
environmentally sound products, systems, and design elements. Simply adding
or overlaying systems will not result in optimal performance or cost savings.
Rather, building designers can obtain the most effective results by designing
various building systems and components as interdependent parts of the entire
structure. This conceptual framework starts at the pre-design stage and is
carried throughout design and construction to building completion and operation
[9]. So the BIM and sustainability can be evaluated through the long tern
impacts that are not limited with the design and construction of the building.

BIM should be seen as a dynamic process rather than a spontaneous model. The
approach of developing a 3D model with project information is, by the nature of
the building and engineering overall life-cycle processes, a progressive
elaboration, with different functions and derived benefits. Specifically, BIM can
support collaborative working environments for enabling: i) the owner to
develop an accurate understanding of the nature and needs of the purpose for
the project; ii) the design, development, and analysis of the project; iii) the
management of the construction of the project; and iv) the management of the
operations of the project during its operation and decommissioning [12]. The
whole data created through this interface can be used for sustainable and
efficient building design.

BIM and sustainable design are both cumulative and interdependent. Adding
some strategies on top of the other can have a compounding benefit. Rotating
your building in the proper direction, using the right glass in the correct amount
and location, and integrating sun shading into the Project to optimize the use of
natural light all build on each other can be an example of building orientation,
glazing, and day lighting. The amount of usable daylight can be captured and
reduced with highly reflective glass or the building orientation. The
appropriateness of any of these individual strategies and the benefits are
dependent on building type and climate. Figure 1 shows the cumulative effects
different energy efficiency measures can have on a building. The first cost for
the building is the line with diamonds starting at the lower left, while the annual
operating cost is the line with squares starting at the upper left. For this project,
the energy efficiency measures were applied in order of the greatest individual
impact first. The first cost increases dramatically with the addition of the first
few energy efficiency measures (Figure 1) [8].

Figure 1. Graphing the cumulative effects of energy-efficient strategies [3]
BIM is generally represented by an object model that is the logical data structure
(or data model) defines all entities, attributes and relationships in the model. The
object model of BIM is physically implemented in the form of schemas. The data
is usually created by a CAD application and stored in physical files or databases
(in the form of entity instances). The model data should be compliant with the
object model (or schema) of the BIM. BIMs act as a shared information backbone
through the lifecycle of the project. Thus, a snapshot of BIMs can be exchanged
between applications when needed [10]. With BIM, much of the data needed for
supporting performance analysis is captured naturally as design on the project
proceeds. By using a building information model, designers can analyze how a
building will perform—even in the very early stages of design and armed with
this information, they can quickly evaluate design alternatives and make better
decisions to iterate on a sustainable design. BIM facilitates the necessary
calculations needed to optimize building performance by streamlining the design
and analysis functions [11]. BIM serves as an interactive data exchange tool
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3. Identifying the Advantages of BIM
BIM contains [13, 14] information needed in particular phases of a building's lifecycle (scheduling, analyses, cost evaluation, etc.). It is much more than a data
container for the building model; it is an object oriented building design.
Information structures of the design are presented as objects (walls, columns,
windows, doors, etc.) with attributes and relationships between building
elements. BIM provides a logical and consistent access to these objects [15-17].
Each designed object is related with the specific features of the building
components function.
Designers, construction organizations and building product manufacturers are
the main specialization groups. Since the priorities, methods, equipments, tools
and products of each specialization group differ, problems occur in producing the
final product ‘the building’. Architects, while designing, usually prefer to use
intuitive approach. In this approach, designer starts with a solution scheme that
was previously used or known by experience, and adapts it to current project’s
specific conditions [18]. The affectivity of design, construction and occupancy
process based on the intuitive of the designer and/or the design companies level
of the usage of BIM technology in the office.
The production of design documents has traditionally been an exercise in
drawing lines to represent a building. These documents become instruction sets:
an annotated booklet that describes what the building should look like when
complete. The plan, section, elevation, and detail are all skillfully drafted—line by
line, drawing by drawing, sheet by sheet. Whether physical or digital, these
traditional drawing sets are composed of annotated graphics where each line
and text is part of a larger abstraction meant to convey design intent so that a
building can eventually be constructed. The process of creating these drawings
is being fundamentally changed as a result of BIM [4]. BIM software offers many
benefits for general building design. State-of-the-art BIM software uses a
centralized, parametric model—where all the plans and sections, the quantity
takeoffs, and other related documentation are “live” views of the model and are
automatically coordinated by the software. This integrated set of deliverables
has an explicit relationship to each other and to the model, resulting in better
coordinated construction documents that minimize errors and omissions [11]. The
clear representations of visual and technical elements of the artifact can be
easily differentiated for the further steps of sustainable design with the help of
BIM.
A building information model also carries a wealth of information necessary for
many other aspects of sustainable design. For instance, schedules of building
material quantities can be obtained directly from the model to determine
percentages of material reuse, recycling or salvage. Various design options for
sustainability can be pursued in parallel and automatically tracked in the model.
Advanced visualization techniques can be used for solar studies and to produce
3D renderings and construction animations of a sustainable building design and
project. Another very practical ramification of BIM is the ability to create
integrated deliverables that have an explicit relationship to each other, resulting
in better coordinated construction documents that minimize errors and
omissions. Beyond being inherently inefficient poorly coordinated documentation
sets can lead to wasted energy and materials during construction [7]. So BIM not
only decreases the waste generation of building materials but also directly
organize the sustainability of project by minimizing the risks.
The advantages of BIM can be defined and identified with four different methods
for sharing and exchanging BIMs data;
—

—

Data sharing through application programming interfaces The BIM
physical file can be accessed using an Application Programming
Interface (API). This approach focuses on data sharing rather than
exchange, and generally occurs in a two tier architecture where
each tier is formed by an API.
Data sharing through central project database The BIMs can be
stored in a central (relational or object) database system and be
shared by using database interfaces. The advantage of storing the
BIM in a central shared database is that multiple applications can
access the model data, and make use of the database features such
as query processing and business objects creation.

—

Data sharing through federated project database Linthicum [19]
defined data federation as the integration of multiple databases into
a single unified view of them. This approach views the BIM as a
composite information model in a federated database that is
distributed but synchronised. The term federated database is used
for the logical database and in physical terms it indicates a
federated data layer, which consists of loosely coupled databases
and files, coordinated by an application. In this approach, the
software application together with the database federation software
are the main actors which will allow the use of various file formats
and keep the consistency of data throughout the entire lifecycle of
the building [10].

BIM is extremely useful for complex projects such as Daniel Libeskind’s Denver
Art Museum, with its extreme geometric configuration (Figure 2). Integrating the
mechanical and structural systems into a 3D model is essential to completing a
building of this complexity. Exact spatial organization of structural members
could be modeled, which in turn led to fewer field errors and fewer requests for
information. In addition, parts could be sent directly to fabrication from the
model, eliminating the need for 2D drawings entirely. With a 3D model, you can
expect to see changes in how you interact with your team and your clients and
in the way you produce presentations. The designers are no longer stuck with
using 2D drawings or outsourcing to create perspective images. The designer
found him/herself working with the team in close quarters, sharing a model and
exploring it together. The designer can take the clients, them through the
building, in full 3D, from the beginning [20]. Understanding the whole process in
a very brief and clear way boost the activities of the all stakeholders (the
architect, the owner, consultants, review bodies, and so forth) in designing
sustainable buildings and understand the benefits of the BIM.
Integrating the mechanical and structural systems into a 3D model is essential
to completing a building of this complexity (Figure 2). Exact spatial organization
of structural members could be modeled, which in turn led to fewer field errors
and fewer requests for information. In addition, parts could be sent directly to
fabrication from the model, eliminating the need for 2D drawings entirely [20].
Thus BIM have a crucial role to decrease the production process and is an
effective tool especially used in construction phase of the building.

renderings and construction animations of a sustainable design projects (Figure
3) [11].

Figure 3. BIM and its reliance on a digital building model streamlines the design
and analysis functions, allowing designers to quickly evaluate design alternatives
and make better decisions to iterate on a greener design [11].

4. BIM and Process Change
The designer experiences the change in process and workflow by moving to a
BIM work environment. The most immediate and obvious difference is that a
traditional CAD system uses many separate files to document a building,
whereas a BIM project typically has only one file. With CAD, all the separate files
are created individually and have no intelligent connection between them. Each
drawing represents a separate piece of work to be managed and updated
throughout the design process. With such an unwieldy process, the possibility of
uncoordinated data, and thus errors, is very high. The manual change
management enforced by CAD is a tedious and error-prone process that requires
diligent project management and lots of red lines. BIM provides a different
approach to the problem: rather than many files, designers work with one logical
file. With BIM, all information is consolidated and networked together for the
designer, and the resulting drawings all relate back to a single underlying
database, guaranteeing an internally consistent model [20]. The designer may
easily lead one logical file rather than using many different and separate files.
Also it will be easier to understand the relational factors and the whole design
by means of this database in construction, occupancy and re-use processes of
the building through sustainability.
4.1. Why an Integrated Design?

Figure 2. BIM makes it possible to build more complex buildings with fewer
errors [20].
The design model is also used for a variety of building analyses, for automatic
clash detection, for design visualizations, and for precise quantity takeoffs. In
addition, the resulting digital design model can be leveraged for a variety of
related tasks such as construction sequencing, digital fabrication, and facilities
management. BIM-based design model also carries a wealth of information
necessary for many other aspects of sustainable design. For instance, the ability
to create drawings and details directly from the model (and have the software
automatically coordinate these with the model) improves the efficiency and
accuracy of sustainability of the design. Schedules of building material quantities
can be obtained directly from the model to determine percentages of material
reuse, recycling, or salvage. Various design options for sustainability can be
pursued in parallel and automatically tracked in the model. Advanced
visualization techniques can be used for solar studies and to produce 3D

The process and science of building design and construction has become
increasingly more complicated in recent years. It has continually become less
possible for designers to work without the aid of other specialists, be they
consultants or contractors. The trend toward concentrated areas of expertise
has led to a growing movement to combine the owner, designer, contractor,
consultants, and key subcontractors into an integrated design team. Integrated
design is founded on the ability to share knowledge across disciplines, the
strength of project team commitment, and the power of project team passion.
Collaboration, commitment, and passion are musts for developing the most
sustainable solution [8]. So the collaborative nature of the BIM needs integration
between different professions so as to offer a sustainable design tool from a
long term perspective.
The purity of a master-builder construct (both architect and builder in one
person) is no longer a tenable option. Although there is no real reason to lament
the adulteration of the master-builder model, there is some benefit to
understanding implications of its evolution to the more current model. The
layers of design required in today’s world are numerous-structure, landscape,
plumbing, data, heating, cooling, security, power, lighting, controls, and
accessibility, to name a few (Figure 4). The number of layers and the many
complex interactions between them suggest the need for an integrated
approach to design, just as they suggested the need for BIM [8]. The integration
can also be related with the interdisciplinary realms of the design and
construction facilities. The role distribution of each stake holder is also very
crucial to understand the integrated design approach for sustainable building
design.
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Figure 4. Layers of design [8]
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The stake holders must endure many of the same, traditional design
constraints that have been around for centuries, such as the following;
physicality of the site, availability of utilities, compliance with building code
and zoning ordinances, budgets and respect for environmental regulations [8].
The integrated design approach is a further step to meet the requirements of
design in order to minimize the errors, wastes construction and life cycle
costs of a building by using BIM to increase the overall effectively of the
whole processes.
4.2 Evaluation of the Interactive Process
Interactions are important in virtual building simulations, and various types of
links may be established during the development of composed BIM models.
Indeed, interactions refer to the interconnection of different sources of
information. This information may be part of the 3D model, or it could be
contained in another format separate from the model file itself, such as in a
schedule, a spreadsheet, a database, or as a text document. In the last
situation, the nature of the link is automatic, and it is usually simple to edit
the model object to reflect whatever changes are required in the information.
Some BIM software tools provide the opportunity to change this type of
information from several perspectives and in a nonstructured way [12]. These
non structured databases also allow the designer to reach different types of
information about the whole project and are important tools for revisions. The
revisions are primarily decreases the errors of the project and indirectly affect
the costs of the building. Thus the sustainability of the designed building is
strongly connected with the sources of this interactive process.
Whenever the interaction involves the components of the 3D model, a
common link in BIM needs to exist, i.e. the interoperability of various models
that may have been created by different software tools is required. There is
great effort being made to develop standards to define interoperability
between models. This means that, for a model to be able to be compatible
with models created by other software tools, it is necessary for all of them to
be translatable into a file format, so that all of the object's information can be
transferred correctly. In most cases it is a challenge for such a translation to
retain all the information that the model contained in its original native file
format. Specific software tools can have a built-in capacity to ensure the
ability to read and use the file format of other modelers. This is outside of any
overall interoperability compliance, and generally is dictated by market
demands [12]. Standardization is an important key factor that affects the
sustainability of the building and building materials that decreases the
operational costs during the occupancy process of the buildings.
Evaluating building performance based on the digital building models produced
by conventional CAD or object-CAD solutions requires a great deal of human
intervention and interpretation, consuming and costly. Those documents have
no innate intelligence, and therefore are of limited value for analysis. BIM is
captured much of the data needed for supporting performance analysis
naturally as design on the project proceeds. With BIM, designers are able to
calculate, for example, how much water the design will use, how much
electricity it will consume, what the day lighting conditions are, and what the
resulting carbon footprint will be. These analyses will become routine as
sustainable design principles and supporting digital tools like BIM become
mainstream [7]. It can be pointed out that the future work in sustainable
design will be emphasized and mostly based on BIM data flows.

5. Conclusion
BIM is a new but also revolutionary approach that primarily changes the
overall design process, analysis, and documentation of buildings and based on
modern-day computational technology (especially CAD applications). The
model enables the designer to better access to project information in one
logical file, and thus improve project understanding and easily controllable,
and thereby become a powerful management tool for sustainability. The core
of the BIM is the management of information the flows throughout the
lifecycle of the designed building. BIM also allows the designer to experience
all aspects of the building before it is built with a better understanding of the
professional stakeholders. So the usage of BIM can vary from early conceptual
design through construction documentation. On the other hand, BIM is a tool
of management that reveals the role of construction administration and
beyond. The prediction, plan, and execute opportunity of BIM is very useful in
solving the complex task of the sustainable building design.
Furthermore, integrated design is a logical outcome of a process that is
related with a logical file data. This process requires a connection between
the design and construction, as well as an understanding of the concept the
design. The data of the designed object affects the overall processes of the
sustainable building design that can be used throughout a building's life cycle.
BIM and sustainability are other very important components that the building
industry needs to predict and create accurate and responsible solutions. BIM
not only provides direct cost savings but also can provide indirect economic
benefits to both the building owner and society through sustainability.
Sustainable design and BIM can be integrated to analyze energy usage to

support sustainable building design objectives and to share building information
easily, using linked BİM models as databases.
Future research will focus on several areas integrating BIM and sustainable design
such as investigation of new proposed design patterns for facilitating BIM-based
collaboration. BIM can be developed from a top-down perspective to more precious
and collaborative structure based on the interactive relations of the stakeholders in
order to ensure sustainable building project. Thus this integrated design
perspective can be developed using heterogeneous software tools that are
interoperable with each other, which allows for a large disparity of software tools
and professionals participation more efficient. The integration of BIM and
sustainable design can also be used creating in architecture to meet future’s
demanding requirements with a holistic understanding of the 3D nature of the BIM
data flows.
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ABSTRACT
Particularly during the last quarter of the twentieth century, rehabilitation of the
ecological equilibrium has been the main topic which the contemporary architecture
and construction production operations should consider. In this sense, the integrated
working process which based on the interactive collaborations especially between
the planners, architects, engineers should give rise to the productions of the
intelligent building reserves which would be convenient to their environments and
would also enable to product or transform the energy by using sunlight, rain or wind
regarding sustainability. The attribution “intelligency” of the building would compose
by the design of the form, layout plan and function organizations, installation of the
construction details and selection of the materials.
This paper aim is to make a complete analyze of the “organic” buildings in three
different generations; nature oriented, biology oriented, and chemistry oriented
construction designs. This paper also aims to investigate and examine the features of
the organic buildings in the context of sustainability.
Keywords: sustainability, organic building design, nature oriented, biology oriented,
chemistry oriented
1. INTRODUCTION
1.1. Why should a building be “sustainable”?
During the 90’s, the world’s largest 100 cities, which accomodated 540 million people
(220 million people lived in the 20 largest cities), but especially the mega-cities,
extending to hundreds of thousands of hectares, with the population of over ten
million people, became also the centre – age in the global environmental drama of
pollution, land degradation and loss of species diversity [1]. They dominate today’s
global resource consumption by taking up only 2% of the world’s land surface, but
using over 75% of the world resources. In this context, contemporary world cities, the
decisions they take on how to use energy, how to supply themselves with resources
and how to deal with their wastes are crucial for humanity, and, indeed, for the
biosphere on which it depends. Sustainable urban development is, therefore, the
most pressing challenge facing humanity in the 21st century [1].
Also the Agenda 21, signed by the world community at the 1992 Rio Earth Summit,
states that sustainable urban development is of critical importance for establishing a
viable relationship between humanity and the global environment.
The Habitat Agenda announces:
- Human settlements shall be planned, developed and improved in a manner that
takes full account of sustainable development principles. We need to respect the
carrying capacity of ecosystems and preservation of opportunities for future
generations.
- Science and technology have a crucial role in shaping sustainable human
settlements and sustaining the ecosystems they depend upon.
Regarding the Agenda, today’s architects and planners have a great responsibility to
help creating the receptiveness for the emergence of a new kind of architecture, a
new language of construction technology, which is called sustainable architecture.
1.2.

What makes a building sustainable?

As Norman Foster mentioned, sustainability is the achievement of the “maximum” by
using the minimum rate of resources. But sustainability should first of all comprise
the equality, sharing, and it should also construct the balance between the natural
environment and the artificial configurations [2]. Regarding this, sustainable
architecture should consider the construction as a piece of world ecology and should
combine climatic responsiveness with functional efficiency and a pleasing
appearance. A sustainable building’s design includes the considerations of orientation,
natural ventilation, daylight, solar control and thermal capacity, which could result in
potent form-finding building elements. Taken together, they can trigger a new
architecture language, which is the discourse of the energy conservation
requirements by composing the equilibrium between the world economy and its
ecological systems. In this context, architecture and environment are inextricably
linked and their relationship becomes complex and multi-faceted by considering the
principles of sustainable development [3]. In brief, a sustainable building

254

- should avoid restricting natural conditions reaching their internal spaces that would
be of positive benefit to their occupants. For example, buildings should be designed
to maximise the use of daylight over artificial light; likewise buildings should aim to
be naturally ventilated with fresh air rather than be controlled through energyconsuming heating and ventilation systems.
- should be designed to assist in the collection and storage of received energy
sources, particularly solar energy, and then utilise this when and where required.
Buildings should also be designed that consume far less energy.
- should also be environmentally to their local surroundings. Not only they should
minimise internal energy consumption; they should also aim not to create external
demands or induce negative environmental effects. Local energy cycles can be
utilised, but should not be altered or used in an unsustainable way [4].
Composing the sustainability is a specific process including:
- project management and organizations,
- integrated design principles (interactive collaboration of city planners, architects,
and engineers),
- project (design of the form by organization the layout plans, storey plans and
sections, construction details, election of the materials),
- application methodologies and site management
- usage
2. SUSTAINABLE ORGANIC BUILDINGS
2.1. Description of the “organic” architecture
The Goethean, moreover the Hegelean, description of the organic is:

“Organic existence is this absolutely fluid condition wherein determinateness, which
would only put it in relation to another, is dissolved. Inorganic things involve
determinateness in their very essence; and on that account a thing realizes the
completeness of the moments of the notion only along with another thing, and hence
gets lots when it enters the dialectic movement. In the case of an organic being, on
the other hand, all determinate characteristics, by means of which it is palpable to
another, are held under the control of the simple organic unity; none of them comes
forward as essential and capable of detaching itself from the rest and relating itself
to another being. What is organic, therefore, preserves itself in its very relation” [5].
The main character of the organic architecture has been based on accepting the
construction as a part of nature by preferment the continuity versus the boundary,
using the natural / recyclable materials as a design principle and contextually
emphasizing the dialectic relation between the building and it’s environment by
determining the specific continual circulation from the outside to the inside and from
the inside to the outside. A natural philosophy composed by Giordano Bruno
determine the organic architecture as conceiving the universe as an organism and
the work of architecture as an organic operation [5]. There are three main
generations of the organic architecture as mentioned below:
- Nature Oriented (imitation / continuity of the nature by form and material)
- Biology Oriented (self organisation theories)
- Chemistry Oriented (variations of the space in different physical conditions)
2.2. Nature Oriented Organic Architecture
John Ruskin was a pioneer of a more organic architecture – one that celebrated
regional form, detail and materials and allowed setting, not axial planning to influence
layout and massing.
But F.L.Wright’s and Aalto’s design and ‘biodynamic’ occupation of space theories can
be evaluated as an organic approach to architecture, which suggests the idea of an
intuitionist and poetic response to nature. Their concept of an ‘organic’ architecture

has had a strong influence on today’s bioclimatic practitioners. For Wright and Aalto,
this notion combined a number of aspects: fluidity of planning, plasticity of form,
expressiveness in the use of materials and recognition of change wrought by passing
time. Subsequent development acknowledges these ideas, but moves towards more
literal manifestations. Organic architecture became less an attitude to abstractions
derived from nature, and more and expression of nature itself [1].

Figure 1. Interior Space of Guggenheim Museum, F.L.Wright
2.3. Biology Oriented Organic Architecture
Especially during the 80’s, when the new technologies in context with the
sustainability emerge, architecture becomes ‘more organic’ in its scope, intent and
realisation. Buildings would grow, respond, adapt and recycle, they would selfassemble and self-organise, they would remember and be self-aware, they would
evolve and they would reproduce and die [6]. The process is determined as ‘organic
architecture’, which draws its inspiration mostly from biology. The constant
regulation of body temperature, blood flow, breathing, metabolism and neural
communication sets a model from which the new biology oriented organic building
design might well follow [7].
















aerodynamic form: high resistance against snow, rain, wind pressure
transformation the wind power into energy
reflection the sunlight
homogenized ventilation systems
homogenized lighting
homogenized infrastructure
minimizing the north façade
maximizing the south façade (Cock-pit façade) in 1,3 – 1,8 rate: energy
saving approximately 27kW/h
energy saving in ¼ - 1/5 rate during usage process
light construction systems and economic material applications
buffer zone between outside and inside
energy saving in HVAC systems
compartmented interior spaces, compartmented usages: energy saving
double skin south façade: regulation the indoor air in 80% of rate

- Organic shell:
- Micro Electronic Centre, Duisburg, 1996, Arch: Norman Foster, [16]
- Echo Centre / NRW, Hamm, 1998, Arch: Hegger – Schlief [17]
- Kansai Airport, Osaka, 1994, Arch: Renzo Piano, [18]

Biology oriented organic buildings can be assessed as living complex organisms,
which are developed to self-sustain their physical environments, were raised with
regard to levels of exchange with their surroundings [5].
Especially the passive solar or bioclimatic buildings, with their sensors and neural
communications and their interaction and interrelation performances, constitute the
infrastructural organizations and approach the adaptive and symbiotic behaviours of
the living organism which also determine the sustainable process of the building
existence. The organic form encourages the activity of the centre which generally
regulates (known as self-regulation) the different aspects of architecture according
sustainability such as physical (for example; materials, construction, technologies),
sensorial, cognitive and behavioural. The qualification and the typical examples of
biology oriented organic buildings are as follows:
- Organic volume:
- Roof of the Sport Centre, Gymnasium of Darmstadt, 1998, Arch: Prof.Heinz G. Sieber,
[8]
- Rotatable Solarhaus, Heliotrop, Freiburg, 1998, Arch: Rolf Disch, [9]
- One Tube for Europe, “Design of Solar Buildings” Student Competition, 1996, Arch: A.
Matt , [10]
- Armoury Tower, Shangai, 1996, Arch: Ken Yeang [11]
- DLZ Stern, RWE Building, Essen, 1991, Arch: Ingenhoven, Overdiek, [12]
- “Intelligent Amoeba” - Photonics Renovation Centre, Berlin, 1998, Arch: Sauerbruch
Hutton, [13]
- Data - group Offices, Pilzhausen, Gniebel, 1999, Arch: Kaufmann – Theilig, [14]
- Offices in Osnabrück, 1995,Arch: Prof. Erich Schneider – Wessling, [15]

Figure 3. Sections and ventilation diagram of Kansai Airport
-






Advantages of organic shell:





aerodynamic form: high resistance against snow, rain, wind pressure
transformation the wind power into energy
reflection the sun beams
maximizing the south façade (Cock-pit façade) in 1,3 – 1,8 rate: energy
saving approximately 27kW/h
light construction systems and economic material applications
buffer zone between outside and inside
energy saving in HVAC systems

-

Disadvantages of the biology oriented organic volume / shell:




difficult application methods and loosing time on construction field
financial problems, very high investigation costs
2.4. Chemistry Oriented Organic Architecture: Bubble Stitch House Project,
Youngjin Yoon

Figure 2. Model of two “Intelligent Amoebas”
-

Advantages of organic volume:




compact volume: earthquake resistance, energy saving
reducing both circulation area and heat loss

In the early 1960’s Steendrukkerej de Jong had described the chemistry oriented
organic architecture an the early concepts of chemical architecture as follows: “A

new architecture is possible through the matrix of chemistry. Man must stop making
and manipulating, and instead allow architecture to happen. There is a way beyond
building just as the principles of waves, parabolas, and plummet lines exist beyond
the mediums in which they form. So must architecture free itself from traditional
patterns and become organic. New discoveries in chemistry have led to the
production of powdered and liquid materials which, when suitably treated with
certain activating agents, expand to great size and then catalyze and become rigid.
We are rapidly gaining the necessary knowledge of the molecular structure of these
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chemicals and make them expand into predetermined shapes such as spheres or
tubes” [19].
Buildings of chemistry oriented organic architecture would grow, respond, adapt and
recycle self-assemble and self-organise. The so-called organic transformation was
reviewed on progressive differentiations on genetic, molecular, material and formal
levels [5], depending mostly on shrinking / expanding capacities of the structural /
covering materials such as textile, metal or timber. The mentioned materials of the
construction can change consecutive configurations on plan and sections of the
building by manipulation of the physical conditions through mobile forces or heat
differences. Accordingly, the essence is not a kind of static form, but a chain of
conglomerations which exist their open-ended incarnation in actual forms and create
an architecture of variability. In this sense, architect should find out or create the
special relation between the physically effective conditions and the contextually
changing properties of materials, which can display a repertoire of variabilities. In
other words, architect is responsible for making investigations of the effective
relation with the outside conditions and the interior space through the chemical
reactions / deformations of the construction materials and should create unique
opportunities for independent moments (shrinking-negative moments / expanding
positive moments).
In the chemistry oriented space, one event is causing another event, it is
recognizable to watch an evolutionary production process, which could be
embryological, physical, chemical, or meteorological.
The bubble-stitch house is derived from the bubble-stitch knitting technique of the
textile polystyrene. This method transforms a basic knitting grid in a way such that
the grid naturally deforms and bulges out three dimensionally with inherent
characteristics of tension and compression in the material. The grid transformation
and the internal compression of the material create two asymmetrical tears
alongside the bulge, providing architectural opportunities as openings and modular
apertures. When the multiple bulges form a field, it creates an architectural envelope
by deformation methods of scaling, twisting, bending and tapering and the space is
flexible to surface geometry and spatial variety with sensitivity to lighting, heat, or
movement. The house creates different formal appearance based on how the
diagram of the program is configured [20]. The architecture is an inquiry into how the
textile changes and performs.

Figure 4. Bubble Stitch House Model, Changable Volume

3.

CONCLUSION:

Organic design concepts of buildings according the sustainability principles evolved
from the nature orientations, into biology and then chemistry analogies during the
second half of the twentieth century regarding the progressive construction and
material knowledge. In brief, the recognizable advantages in context of sustainability
regarding the conceptual analogies, organic buildings have can be described as
follows:
-

compact volume – flexible space: reducing the consumption of energy

-

multi – functional space: conserving the environment and the soil

-

compact structure: high resistance against earthquake forces

-

homogenized infrastructure: homogenized lighting, heating and
ventilation systems

-

minimizing the north façade, maximizing the south façade (aerodynamic
form): energy transformation by using wind and sunlight as energy
resources

-

minimizing the circulation area – easy usage facilities : time and energy
save

Throughout the various levels of architectural processes, sustainable technologies are
discussed as generators of form by material, structural, environmental and digital
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means. Design of an organizational system instead of a single object [20] is the main
character of today’s sustainable architecture. Today’s architect should construct the
self regulation principles of a compact building existence and it’s convenience
interface between this and its environment. Biology oriented organic buildings are
successful models of “self organization”. But especially the chemistry oriented
sustainable organic buildings can adjust themselves to the physical changes at their
environments or to the mobile effects at the interior spaces by reacting chemically of
the construction material. Such buildings are open to multi-functional use by changing
the sections and plans through self organization. In this context, it is also
recognizable that the organic architecture would also define the end of architecture
[6] and compose a new language of construction design regarding the sustainability.
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Özet
Bu çalșmada, hem biyoharmoloji bilim dal genel olarak tantlmș hem de bina
tasarmnda kullancnn ihtiyaç ve beklentilerine uygun ve dengeli yap
tasarmnda yaplmas gereken hususlar ele alnmștr. Ayrca, bu bağlamda,
biyoharmolojinin kuramsal esaslar, insan ve mesken uyumu, insan ve çevre
uyumu ile bina ve çevre uyumu hususunda yaplmas gereken temel hususlar
anlatlmștr.
Anahtar kelimeler: Biyoharmoloji, Sürdürülebilir Yap Üretimi, Bina Tasarm,
Yapda Uyum ve Denge

Abstract
In this study, both bioharmology is described generally and the issues which
must be taken into regard in the construction that is suitable and related to
the need and expectations of the user in construction design is discussed.
moreover in this context; conceptual principles of bioharmology, basic issues
that is needed to be carried out in the issue of people and place coherence,
people and environment coherence, construction and environment coherence.
Keywords: Biyoharmology, Sustainable Building Production, Building Design,
Harmony and Balance in Building

1. Giriș
Canllar yașamlarn idame ettirmek, temel ihtiyaçlarn karșlamak ve
varlklarn olumsuz dș çevre șartlarna karș korumak için mekana ihtiyaçlar
vardr. Bu mekan bir havuz, bir sera, bir ahr veya konut olabilir. Yerin altnda,
yer üstünde veya su içinde tasarlanacak olan bu yaplarn belirli özelliklere
sahip olmas gerekir. Çünkü bitki, hayvan ve insanlar birbirlerinden çok farkl
üreme, büyüme, dinlenme, uyuma, çalșma ve beslenme gibi hayati
faaliyetlerde baz farkllklar söz konusudur.
Bitkiler veya hayvanlar için yaplacak yap veya mekan tasarmnda biraz özele
inildiğinde daha farkl ihtiyaçlarla karșlașlacaktr. Örneğin, baz bitki türleri için
çok önemli olan scaklk veya yüksek nemlilik bir bașka bitki türü için uygun
olmayabilir. Benzer durum hayvanlar içinde geçerlidir. Besi için düzenlenmiș
büyükbaș hayvanlara ait yaplarla mandraclk yapmak üzere tasarlanacak
yaplar arasnda bile önemli farkllklar söz konusu olacaktr.
Bu nedenle bir mekan hangi canl türü için yaplacak olursa olsun alan
uzmanlardan alnacak temel ve özel teknik bilgiler üzerine tasarlanarak
üretilmelidir. Bir sera yaps için biyolog, orman ve ziraat mühendislerinin
görüșlerinin alnmas, besicilik için veteriner hekimlerden bilgilerin toplanmas
nitelikli mekanlarn tasarmn ilk admdr.
Bina tasarm ve inșaat, mimarlk ve mühendisliğin ilke esaslarna göre
yaplmaktadr. Ülkeler arasnda baz farkllklar olmakla birlikte, ülkemizde, bu
konuda yürürlükte olan pek çok yasa, standart, yönetmelik gibi temel kurallar
belirlenmiștir. Değișen ve gelișen ihtiyaca göre mevcut düzenlemeler üzerinde
de baz değișikliklere de gidilebilmektedir.
Bina tasarm özel uzmanlk gerektiren bir ihtisaslk mesleği ve sürecidir. Bu
nedenle, bir bina her ne amac karșlamak için tasarlanmș veya inșa edilmiș
olursa olsun, kesinlikle kullancsnn ihtiyaçlarna yönelik tasarlanmal,
kullancsyla uyumlu ve dengeli olmaldr.
Bina tasarm denildiğinde öncelikle insanlarn kullandğ eğitim, sağlk, iskan
gibi mekanlar akla gelmektedir. Doğal yașam alanlarndan koparp beraber
yașadğmz diğer canllar için yaplacak tasarmlar genelde ikinci planda
kalmaktadr. Onlarnda insanlar gibi huzur kriterleri ve konfor șartlar açsndan
nitelikli mekanlara yani konutlara ihtiyaçlar olduğu hususu unutulmaldr.
Konut; kendi bașna kullanlabilen, üstü örtülü ve insanlarn içine girebilecekleri
ve insanlarn oturma, çalșma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet
etmelerine yarayan, hayvanlarn ve eșyalarn korunmasna yarayan yaplardr
[1]. Biyoharmoloji ise, canllarn yașam sürecinde her türlü doğal ve yapay
olarak olușmuș fiziki çevre ile kullanc arasndaki uyumu araștran, inceleyen,
rasyonel çözüm önerileri üreten ve bu bilgileri uygulamada yapya-binaya
aktaran yeni bir bilim daldr. Genel olarak biyoharmoloji; yapnn doğrudan ya
da dolayl olarak etkileșimde olduğu tüm canllar, yapnn sağlğn ve bu
doğrultudaki çalșma, günlük yașam ve sağlkl yaplașma alternatiflerini
inceler.

Biyoharmoloji’nin açlm ise șöyledir:
Bio
= Canl-Yașam-Hayat (Latince)
Harmony = Uyum-Uygunluk-Düzen (İngilizce)
Harmonious
= Uyumlu-Düzenli
(Latince)
Loji
= Bilim-Meslek
(Latince)
Yukarda da belirtildiği gibi biyoharmolojinin tanmnda yer alan doğal veya
yapay çevrenin canlya uygun hale getirilmesi birçok bilim daln
kapsamaktadr. İnsanoğlunun yașam sürecindeki temel aktivitelerin bașnda
hiç șüphesiz çalșma, dinlenme, beslenme ve uyuma gelmektedir.
Biyoharmolojinin hedefi, insann bu temel aktivitelerini yerine getirmede
kullandğ doğal ya da yapay ortamn nicel ve niteliğiyle yakndan ilgilenmektir.
Yani, çalșma ortamndaki olumsuz koșullarn giderilmesi; dinlenme ve uyuma
ortamnn kullancnn ihtiyaç ve doğasna en uygun hale getirilmesi ile
beslenmeyle ilgili fiziki koșullarn düzenlenmesi biyoharmolojinin ilgi alanna
girmektedir. Buradan hareketle, bir mekanda, insan olumsuz yönde etkileyen
çevresel faktörler öncelikle duyu organlaryla alglanmakta, bedenin savunma
mekanizmas bu așamada devreye girmektedir.
Bu çalșmada bina tasarm ve inșaatnda uyum ve denge konususun nasl
sağlanmas gerektiği hususunda biyoharmoloji açsndan yaplmas gerekenler
ele alnmș, konuyla ilgili özel bilgiler sunuluștur.

2. Biyoharmolojinin Kuramsal Esaslar
Yap doğann bir parçasdr. Doğa ve insan birbirleriyle tam ilișki içindedir.
Doğay ve insan kendi mikro ekosistemi çerçevesinde etkilemektedir.
Biyoharmolojide bu etkileșim bütünsel olarak araștrlmakta ve uygulamada
yapya aktarlmaktadr [2]. Bundan dolay, insanlarn çevrelerindeki saysz
olumsuz koșullar deneme yanlma ile düzeltme çabalar artk çok geride
kalmștr. Konut konfor șartlar ve kullancnn yașama kalitesinin artrlmas,
beslenme, dinlenme ve çalșma koșullarnn iyileștirilmesi yönünde çalșmalar
hz kazanmaya bașlamștr.
Diğer taraftan, bilim ve teknolojideki hzl gelișmeler yeni yap malzemelerin
ortaya çkmasna neden olmuștur. Bu gelișim baz sorunlar da beraberinde
getirebilmektedir. Özellikle bina üretiminde yüksek enerji gerektiren yeni
endüstriyel ürünlerin kullanlmas söz konusudur. Bu ürünlerin önemli bir
ksmyla bina kullancs sürekli temas ve etkileșim halindedir. Niteliksiz
malzeme, yanlș malzeme, hatal detay tasarmlar ve uygulamalardan
kullancnn sağlğ olumsuz yönde etkilenmektedir.
Her yapnn konfor koșullarn sağlamak için, konumundan, ișlevinden ve
tasarmndan kaynaklanan kendine özgü gereksinimleri söz konusudur. Bir yap
ya da hacimden kullanclarn hoșnutluğu, insan karșlkl olarak etkileyen
birçok etkene bağldr. Etkenlerin çokluğu sonuçlarn bir bütün olarak
değerlendirmesini zorlaștrr [3]. İnsanlarn ekonomik, biyolojik, psikolojik ve
sosyokültürel ihtiyaçlarn karșlayabilmek için yarattklar yapay çevrenin, bu
ihtiyaçlara cevap verebilecek ssal konfor șartlarna sahip olmas
gerekmektedir. Aksi takdirde mekan kullanclarnn iș verimleri ve
performanslar düșeceği gibi, o mekan kullanan tüm kișilerin sağlklar da
bozulacaktr [4]. İnsan, yap ve çevre ilișkisi Șekil 1’de gösterilmiștir.

Dinlenme

Beslenme

İNSAN
CANLI

Çalşma

Uyuma
Bina-Yap
Çevre

Șekil 1. İnsann Temel İhtiyaçlar İle Bina-Yap ve Çevresi İle Olan İlișkisi [2]
Șekil 1’de verilen biyoharmolojinin “insan”, “yap-bina” ve “çevre” üçgenini
incelerken, doğann ve etkilerinin bütün olarak ele alnmasn öngörür. Bütüne
verilen önem en önemli özelliktir. Bu üçgende doğada da olduğu gibi her șey
birbirine bağmldr. Ayrca olaylar çok nedenli olup bunlarn açklanmas,
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değerlendirilmesi veya analizi o kadar kolay değildir. Çok yönlü bir çalșmay
gerektir. Ayrca, insanlarn birbirleriyle, yaplaryla ve çevreleriyle olan ilișkileri
dinamik bir sistem yani bir ekosistem olușturmaktadr. Ekosistem kavramyla
birlikte canl ve cansz doğa tek bir bütün olarak, bir sistem olarak görülür ve
kendi kendini denetleyebilme özelliğine sahiptir.
Binalar kapsadğ veya hizmet sunduğu canllarla birlikte yașar. Bu
biyoharmolojinin kuramsal esaslarnn bașnda gelen hususlardandr. Bu
nedenle, binalar insanlar gibi hastalanabilmektedir. Binalarn hastalandğn, onu
olușturan yap elemanlarnda çoğu kez çplak gözle görebildiğimiz fiziksel,
kimyasal değișim ve bozulmalardan anlayabiliyoruz. Bedenimizi olușturan tüm
doku ve uzuvlarmzn nasl bir ömrü var ise yapy/binay meydana getiren
nesnelerinde bir kullanm ömrü vardr. Yaplar/binalar canllar gibi
yașamaktadr. Bedenimizin içinde yașadğ fiziki bir ortam değișmeceli
(mecazi) olarak canl ise konfor șartlar sağlanmștr, denilebilir. İnsan bedeni
kendisini çevreleyen objelerden olumsuz olarak etkilenmiyorsa artk onunla bir
vücut olmuștur, denilebilir.
Bir yapnn hastalanmas konusu birden çok etmenin yan yana gelmesi sonucu
ortaya çkar. Diğer canllarda da benzer durumlar söz konudur. Binann yap
özellikleri, kullanlan malzeme çeșidi ve kalitesi, mimari tarz doğrudan
içersinde bulunulan coğrafya tarafndan etkilenir. Yap inșa șekli bölge
coğrafyas ile bağlantl olmayan binalar da havalandrma sorunlarna
rastlanmaktadr. İyi bir havalandrma almayan binalarda iç ortam atmosferinin
kalitesinde düșüș görülür. Ayn zamanda çat yap șekli bölge iklimine uygun
olarak seçilmeli, kat yüksekliği binann kullanm amacna uygun inșa
edilmelidir. Yap içi ve gerekli hallerde binalar aras bağlant koridorlar,
kullanm șekli ve kapasitesine uygun olacak hacimde olmaldr.
Amacna uygun kullanlmayan yaplarda sorunlar artmaktadr. Yapm amacna
uygun kullanlan binalara göre çok daha hzl ypranmakta, iç ve dș
etmenlerden etkilenmekte ve hastalanabilmektedir. Ayrca dș etkenlere karș
koruyucu amaçl kullanlan yaltm malzemelerin seçimi ve uygulamas
konusunda mutlak uzmanndan danșmanlk hizmeti alnmaldr. Yaș ne olursa
olsun rasgele yaplan inșaatlarn hastalanmas engellenemez bir gerçektir [5, 6
ve 7].
Yap ve çevre karșlkl bir etkileșim içindedir. Çevre, yaplar üzerinde baz
olumsuz etkilerde bulunurken, yaplar da küresel, yerel ve iç çevre üzerinde bir
etkide bulunurlar. Bu etkileșimlerin sonucunda, insan sağlğnn doğrudan ve
dolayl șekilde bozulma riski ortaya çkmakta ve çalșma verimliliği
azalmaktadr.
Tasarmclarn önde gelen sorumluluklarndan biri de, bina kullanclarnn
güvenliği, konforu ve sağlğ üzerindeki etkilerini kontrol etmektir. İnsanlarn
barnma gereksinimi karșlanrken, ayn zamanda yap içinde sağlklar için
uygun koșullar olușturulmaldr. Bu koșullarn bașnda huzur kriterleri ve konfor
șartlar gelmektedir. Bunlar kadar iç hava kalitesi, kullancnn kimliği, mekann
hacmi, malzemenin reolojik özellikleri gibi daha pek çok husus önem
arzetmektedir. Bu ayn zamanda yaplara ekolojik özellik kazandran önemli bir
ölçüttür [8, 9 ve 10].
Biyoharmoloji açsndan binann iklimsel konfor durumu da oldukça önemlidir.
Hacim içersinde iklimsel konforu belirleyen en etkin iklim eleman iç hava
scaklğdr. Bunun yan sra insanla çevresi arasndaki șnmla, s alș-veriș
miktarn belirleyen çevre yüzeylerin scaklklar da önemli bir etken
olmaktadr. Yln hangi döneminde olursa olsun, bir hacim içersindeki insann
iklimsel konforda olabilmesi için, içe bağl nemlilik ve hava hareketi hz, belirli
snrlar arasnda kalmak koșuyla, belirli bir iç hava scaklğnn gerçekleștirilmiș
olmas zorunlu olmaktadr.
Yukarda sralanan ve așağdaki bölümlerde ele alnan tüm hususlar bir bütün
olarak Çizelge 1’de verilmiș olup bunlar biyoharmolojinin kuramsal esaslarnn
özünü olușturmakta olup bina kökenli ve kullancsn olumsuz yönde etkiyen,
faktörler Çizelge 2’de verilmiștir. Bu faktörler binadan binaya çok farkllk
göstermekle birlikte, etki düzeyi, binann bulunduğu yer, ortam, ilkim șartlar,
kullanc kimliği, binann yaș, kullanlan yapda kullanlan malzemelerin reolojik
özellikleri gibi daha pek çok etken göre de değișiklik gösterebilmektedir.
Çizelge1. Biyoharmolojinin Kuramsal Esaslar
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Çizelge 2. İnsan Olumsuz Yönde Etkiyen Faktörler [2]
Açklama
Gürültü, s, renk, aydnlatma, nem,
radyasyon vs…
Kimyasal
Kurșun, karbonmonoksit, cva, kadminyum, krom,
nikel, arsenik, solvent, benzen, kömür katran,
klorometil eter, silis, kömür, asbest, vs…
Biyolojik
Bakteri, virüs, mantar, vs...
Ergonomik
İnsan ve makine arasndaki ilișkiden kaynaklanan
sorunlar.
Psikososyal
Çalșanlar arasndaki ilișkiler, mekan kullanm veya
yönetim șekli, tekdüze çalșma ve sürekli tekrarlayc
çalșma, iș stresi, vs..
Mekanik
Titreșim, Darbe, Așnma, Basnç vs…
Faktörler
Fiziksel

Sağlkl bir insan, sağlkl bir yapya; sağlkl bir yap, sağlkl bir çevreye; sağlkl
bir çevre de sağlkl insanlara bağldr. Bu nedenle, yap ve/veya bina insana ve
onun ihtiyaçlarn karșlamaya yönelik olmaldr [11].
Bir mekanda bütünlük sağlama ve uyum duygusu yaratmada nesnelerin
birbirleri ile olan ilișkilerini en iyi denge kavram ifade eder. Sükunet,
hareketsizlik veya eșitlik olarak tanmlanan denge, yașamn tüm evrelerinde
temel kuraldr. Yașanan konut ve onu olușturan mobilyalar, bireyin kimliğinin
ve bir ölçüde toplumsal statünün adeta sembolüdür. Uygun mobilya
düzenlemesi, uygun renk kullanmna benzer. Yap ve/veya bina içindekilerle
yașamn sürdürür. Bu nedenle, konutta güzellik ve rahatlk arzu ediliyorsa
ikinci bölümde verilen biyoharmolojinin kuramsal esaslar göz önünde
bulundurulmaldr.
Çevremiz gerek sanayileșme gerekse nüfus yoğunluğu yüzünden, insan
metabolizmasnn ihtiyaçlarna cevap verememeye bașlamștr. Sanayileșme ile
çeșitlilik kazanan yap malzemeleri hzla artan nüfus yoğunluğu, kavram
değișen yaplașma ve teknolojinin gelișmesi ile çoğalan yap alternatifleri,
makro ve mikro açdan insan ve çevre sağlğn etkilemektedir. Günümüzde
özellikle sanayileșmiș ve insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde insan ve
çevre sağlğn olumsuz yönde etkileyen faktörler çok arttğndan, yaplașmaya
ve çevre örgütlenmelerine biyolojik ilkeler doğrultusunda bakmak
gerekmektedir.
Yașadğmz binalarda binann yapm sistemi ne olursa olsun, iç mekan konfor
koșullarna gereken önemin verilmesi bu çalșmann bașlangç noktasn
olușturmaktadr. Bina içinde huzur kriterlerinin ve konfor koșullarnn
gerçekleșmesi demek, insann psikolojik açdan çevresinden memnunluk
duymas demektir ki, bu da fiziksel performans üst düzeye çkarmada etkili
bir rol oynamaktadr [12].

3. Biyoharmoloji Açsndan Canl-İnsan ve
Mesken Uyumu
Bir insann sağlkl ve üretken olabileceği sl parametrelerin sağlanmas “sl
konfor” olarak tanmlanmaktadr [13]. Bina içi iklimsel konfor durumu, bina dș
kabuğundan kazanlan ve kaybedilen s miktarna göre değișim gösterir [14].
Bu nedenle, içinde yașadğmz konutlarda s yaltm amaçl konforu sağlamak
ve optimum șartlarda scaklk dengesini kurmak, yaplarda kullanlan
malzemenin seçimi ile direkt
ilgili bir durumdur. Yaplan literatür araștrmalar,
iç ortam scaklğnn 18-20oC, yap eleman scaklğ ise 16-18oC olmas arzu
edilen konfor șartlarnn sağlanabileceğini göstermiștir. Ayrca, yaz ve kș iklim
șartlarnda her iki scaklk derecesinin 3-4oC’lik bir farkla kabul edilmesi yeterli
görülmektedir [15, 16 ve 17]. İnsann kendini rahat ve huzur içinde
hissedebilmesinin önemli unsurlarndan biri, çevresiyle dengeli s alș verișinde
bulunmasdr.
Çocuklarn bulundurulacağ odalarn, taban alanlarnn her çocuğa
en az 3 m2, hacimlerinin her çocuğa en az 8 m3 hava düșecek ölçüde ve bol
șkl olmas gereklidir [18].
Diğer taraftan, geniș, güneș alan ve temiz evler salgn hastalklarn bulașmasn
azaltr. Evlerde mutfak, WC ve banyo gibi slak mekanlarn temiz tutulmas,
çöplerin biriktirilmemesi önemlidir. Çünkü çöpler bakterilerin üremesi için ideal
bir ortam olușturur. Ayrca böcekleri de davet eder. Meskenlerin gerek alan,
gerekse oda says itibariyle yeterli olmas gerekir. Dar ve kalabalk evlerde üst
solunum yolu enfeksiyonlar ve bulașc hastalklar çok yaygndr. İnsanlar çok
yakn mesafelerde (70 cm'den așağda) günlük hayatlarn sürdürürken
damlack yoluyla hastalk aile bireyleri arasnda sk yaylr. O halde ev; geniș,
temiz, çöplerin bekletilmediği bir yer olmaldr [19 ve 20]. Bu nedenle, mesken
ile onu değișik ihtiyaçlar için kullanan insan arasnda baz özelliklerin
bulunmas gerekir. Nitelikli barnma koșullar, konutun özellikle fiziksel çevre
koșullar eș zamanl olarak alnmas gereken hususlar arasndadr. Bu nedenle
bir yapnn-binann sahip olmas gereken temel özellikleri arasnda; planlanan
amaca uygun olmas, gereçlerin yapnn özelliklerine ve tekniklerine uygun
olmas, iç ve dș etkilere dayanabilecek sağlamlkta olmas, estetik olmas ve
ekonomik olmas istenilir [21].
Binalar sürekli olarak, hava scaklğ, hava rutubeti, hava basnc, havadaki
buhar basnc, rüzgar, sis, yağmur, ses, titreșim gibi birçok iç ve dș tesirlere
maruz kalrlar [22]. Yeralt su seviyesi yeterli derinlikte olmayan topraklar
daima rutubetlidir. Burada yaplacak yapnn temel ve duvarlar ve nihayet
bütün bina ve içindekiler bu rutubetin zararl etkisi altndadr. Bunun için
yeralt suyunun yap temeline olan mesafesinin en az 5 m olmas gereklidir [19,
23 ve 24]. Yașadğmz ve çalștğmz tüm mekanlarda artk s, ses ve su

yaltm bir zorunluluk halini almștr [21 ve 24]. Bir binann yllarca ayn
değerde kalabilmesi, kullanclarna ve binann yaplș amacna uygun șekilde
hizmet edebilmesi ancak doğal ya da yapay çevre faktörlerine, fonksiyona,
kullanc beklenti ve isteklerine uygun doğru tasarma, iç ve dș olumsuz
etkenlere karș iyi korunmuș olmasna bağldr [15 ve 25]. Ancak hayatmzn
büyük bir bölümünü geçirdiğimiz evlerimizde, iș yerlerimizde bizleri bekleyen
tehlikeleri de göz ard etmeden sağlğmz korumann yollarn aramalyz.
Bunun için önce, yașadğmz ortamlarda (ev, ofis gibi) her gün maruz
kalabileceğimiz zararl kimyevi maddeleri iyi tanmalyz. Günlük hayatmzda,
uçucu gazlar (tuz ruhunun duman gibi), CO ve böcek ilaçlar gibi 3 bin'den
fazla organik maddeyle iç içeyiz. İncelenen 30 adet uçucu gazn kansere yol
açabileceği bilinmektedir [1 ve 2].
Fiziksel ortam ve öğeleri arasnda șk, s, hava scaklğ, yüzey scaklğ, hava
hz, renk, hava nemi, hijyen, gürültü ve yerleșim düzeni șeklinde sralanabilir.
İç hava kalitesini bozan kirleticiler, petrol, gaz, kerosen, kömür, ahșap gibi
yanc ürünler, çeșitli yap malzemeleri ve mobilyalar, slak ve nemli hallar, ev
bakm ve temizlik ürünleri, merkezi havalandrma, stma ve soğutma
sistemleri, nemlendirme araçlar gösterilebilir. Yapy çevreleyen kirli dș hava,
yap içine havalandrma veya çeșitli açklklardan szma yoluyla giren kirletici
bir dș kaynak olmaktadr. Yaplarn banyo, mutfak ve tesisat havalandrma
bacalar, bașka yaplar için kirletici bir dș kaynak olarak düșünülebilir. Radon
ve pestisitler ise iç ve dș kaynakl kirleticilerdir [1 ve 2].
Yap üretiminde, yanlș malzeme seçiminin yan sra bilinçsiz, hatal
uygulamalar sonucu ortaya çkan yapsal hatalar ve yap fiziği sorunlar, dolayl
da olsa insan sağlğn olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Havadaki nem
miktar ve nem miktar ile orantl olarak üreyen küf mantarlar, sağlğa zararl
etkenlerin bașnda gelmektedirler [26 ve 27]. Yap malzemelerinde yoğușma
olay olarak ifade edilen, buharn su haline dönüșmesi, malzeme yüzeyinde
çiğlenmelere neden olmaktadr. Yapda görülen nem etkileri, yap
malzemelerini olduğu gibi insanlar da olumsuz yönde etkilemektedir. Hacim
içindeki nem miktarnn %80 dolaynda olmas; o mekanda çeșitli
mikroorganizmalarn yașamalar ve üremeleri için elverișlidir. Bu organizmalar
ancak, nem orannn %50’nin altna indiği durumlarda veya güneș șğ ile
temasta ölmektedirler.
İnsan çevresiyle uyum içinde ve belli bir dengenin sağlanmasyla yașamn
sürdürmektedir. Sağlğn devam için uygun beslenme, uygun barnak, uygun
çevre ve kișisel hijyen, psikososyal değerler gibi koșullar gereklidir. Bu öğeler
yetersiz ve dengesiz olduğunda zararl olabilmektedir.
Nem orannn yüksek olmas, insan vücudunda terlemeyi önlemektedir. Kuru
havada scaklk oran yüksek olsa da rahatszlk duyulmamaktadr. Ama nem
oran belli bir snr aștğnda, kiși terleyemediği için scak birikiminden dolay
rahatszlk verici bir ortam olușmaktadr. Nem oran yüksek, merkezi sistem
stmal, duvardan duvara hal kapl, yeterli vantilasyonun sağlanamadğ
evlerde eklem romatizmas, yorgunluk ve astm hastalğ etkili olmaktadr. İyi
vantilasyon sistemine sahip olmayan binalarda yașayan insanlarn, bu gibi
hastalklara yakalanma riski daha fazla olmaktadr [2, 15, 24, 28, 29, 30, 31 ve
32].
Bu nedenle, İç mekanlarda olușan bağl nem orannn kontrolü insan sağlğ için
önemlidir. Çünkü nem miktarnn normal snrlar altnda veya üstünde olmas
insan vücudunu olumsuz etkilemektedir. Ayrca yüksek nem oran olan
ortamlarda baz bulașc veya alerjik hastalklara neden olan
mikroorganizmalar, küf ve diğer biyolojik kirleticiler așr miktarda
çoğalabilmektedirler. Çok düșük seviyedeki nemlilik oran da mukoza zarnda
tahriș, gözlerde kuruluk ve sinüslerde baz rahatszlklara neden olmaktadr.
Yap içinde slanmș ve nemlenmiș yap elemanlar nem kaynağ
olabilmektedir. Bunun için özellikle çok katmanl yap elemanlarnda s
yaltmnn doğru yaplmas, yüzeylerde ve iç ksmlarda yoğușma olmamas
için gereken yerlerde buhar kesici/dengeleyici yaltm malzemelerinin
kullanlmas gerekmektedir. Suyla temas halinde olan yap elemanlarnn su
yaltmyla korunmas da malzemenin slanmasn dolaysyla bir nem kaynağ
olmasn önlenecektir [17].
Küf, mantar, bakteri, virüs gibi canl organizmalar ile hayvan salyas, ev tozu,
küçük canllar (mite), hamam böceği ve polenleri kapsayan biyolojik
kirleticilerin, kapal ortamlarda birçok kaynağ vardr. Virüsler insan ve
hayvanlardan geçmekte; bakteriler ise insan, hayvan, toprak ve bitki
artklaryla yap içine tașnabilmektedirler. Bakm ve temizliği gerektiği gibi
yaplmamș havalandrma sistemleri; küf, mantar ve bakteri kaynağ
olmaktadr. Nemlenmiș ve daha sonra da küflenmiș duvar, döșeme gibi yap
elemanlar, bulunduklar ortama biyolojik kirletici yayan kaynak haline
gelmektedir [ 2].
Çizelge 3. İdeal Mekan Hacmi ve Hava Miktar [43]
Mekan
Mekan3 Hacmi
Taze Hava Hacmi
Ad
(m /Kiși)
(Dak./m3)
Oturma Odas
30
0,9
Yatak Odas
20
0,4
Yatakhane
15
0,4
Büro-Ofis
20
0,4
Lokanta
9
0,8
Derslik
6
0,9
Hasta Odas
6
1,9

4. Biyoharmoloji Açsndan İnsan ve Çevre
Uyumu
İnsanlarn doğa ile uyum içerisinde, sağlkl ve verimli bir hayat haklar vardr.
Çevre; insan ve canl yașamn etkileyen, yeryüzündeki ilk canl ile var olan
ortam ya da koșullardr. İnsann dșndaki her șey çevrenin öğesidir. Ayn
zamanda çevre bir yașam sürdürme ve sağlama sistemidir [33]. Çevre, bir
organizmann var olduğu ortam ya da koșullardr. Doğal çevre ise canllarn
yașamlar süresince ilișkilerini sürdürdükleri dș ortamdr [34].
Sağlk, memnunluk ve vitalite insann mutluluğunu belirleyen temel
faktörlerdir. Oysa günümüzde insan ve toplumlarn bu mutluluğu çok azn
yașayabilmektedir. Alp Akman’n yaptğ araștrma ve istatistiklere göre; bugün
özellikle sanayileșmiș bölgelerde yașayan insanlarn %96’s yașantlarndan
memnun değildir. Bu orann da %90’ fiziksel, biyolojik ya da psikolojik
rahatszlklar yüzünden ilaca bağmldrlar. Bu sonuca ulașmada hiç kușkusuz
en büyük etken, özellikle bu bölgelerdeki doğann biyolojik dengesinin
bozulmuș olmasdr [11].
Kentsel alanlarda ve binalarn yakn çevresinde, topografik özellikler, kentsel
doku karakteri, binalara ilișkin değișkenlere bağl olarak hava kirliliğini
yönlendiren mikroklimatik eleman olan rüzgâr, biyoharmoloji açsndan en
etkin faktörlerden birisidir. Bilindiği üzere rüzgâr, yaplar üzerinde statik olarak
basnç, kar yükü, dinamik olarak vibrasyon vb çevresel olarak sağlk ve konfor
açlarndan s geçiși, kirlilik dağlm, gürültü dağlm, yangn yaylm, yağmur
suyu sznts vb etkileri olan bir doğal çevre elemandr. Bu nedenlerle önemle
üzerinde durulmas gereken bir konu olmaktadr. Konutun iç ortam havasnda
sk rastlanan kontoninantlar Çizelge 3’de, konfor șartlarnn bozulmasnda etkin
kirletici ve etkileri ise Çizelge 4’de verilmiștir [24].
Konutta ya da kapal ortamda fiziksel zararl etkenler arasnda toksik gazlar,
solunabilir özellikteki asl parçacklar, asbest liflerini, radyasyon, (özellikle
radon), noniyonizan radyasyon ve sigara dumann sayabiliriz. Sigara
dumannn içerisinde benzen, xylen, etil benzen ve styren bulunmaktadr.
Organik yükü fazla sularda kaynatldğnda, kloroform çkmaktadr.
Deodorantlarn ve mantar öldürücülerinin içerisinde p-diklorobenzen
bulunmaktadr. Bu durumda bir yandan dș ortam kirleten öğeler ya da dș
ortam kirliliği kapal ortam havasn etkilerden, kapal ortamdaki kullanlan araç
gereç malzeme ve yașama koșullarna bağl önemli kirleticilerde bulunmakta,
bunlar sürekli olarak birikmektedir. İnșaat malzemeleri, yanan yaktlar, giyecek
ve dokumalar, petrol ürünleri, pestisitler, toprak, değișik tüketim ürünleri,
kimyasal maddeler, bitkiler, mikroorganizmalar, hayvanlar kapal ortam
havasnn kirlenmesine neden olabilmektedir, hayvann tozlar, polenler ve
mikroorganizmalarla kirlenebilmesi mümkün olabilmektedir [35].
Bugün artk, bina ve yerleșme tasarmcs, yukardaki etkiler nedeniyle
olușacak sorunlar, ilk çağlarda olduğu gibi uygulama srasnda veya sezgisel
yaklașmlarla değil, tasarm așamasnda ürettiği her yapay çevre seçeneğinin
performansn nesnel olarak önceden değerlendirerek çözmek zorundadr [36].
Așağda verilen çevresel problemlerin tamam biyoharmolojik ve sürdürülebilir
yap olușturma çalșmalarnda üzerinde önemle durulmas gereken konular
arasndadr.
En önemli çevre problemleri ise șunlardr; su kirliliği, hava kirliliği, gürültü
kirliliği, toprak kirliliği, yanlș arazi kullanm, biyolojik zenginliklerimizin tehdidi,
çöp ve atklar ile artma ve kanalizasyondur.
İnsan sağlğnn korunmas, çevrede ksa ve uzun vadeli olumsuz etkilerin
ortaya çkmamas için atmosferdeki hava kirleticilerinin, bir arada
bulunduklarnda değișen zararl etkileri de göz önüne alnarak tespit edilmiș
konsantrasyon birimleriyle ifade edilen seviyelerdir. Hava Kalitesi İndeksi (HKİ),
yașadğmz çevredeki hava kalitesinin günlük olarak rapor edilmesi için
kullanlan bir indekstir. Yașadğmz bölgenin havasnn ne kadar temiz veya
kirli olduğu ve ne tür sağlk etkilerinin olușabileceği konusunda bilgiler verir.
HKİ, kirli havann solunmasndan bir kaç saat sonra veya bir kaç gün içinde
olușabilecek sağlk etkilerini belirtir. Hava kirliliği nedenleri olarak nüfus artș,
kentleșme, endüstrileșme ve her türlü tüketimi gösterilebilir. Dș ortam
kirleticileri arasnda SO2, havada asl partiküller, NO2, kurșun, benzen, ozon,
siyonabakteriler, manganez, civa gösterilebilir.
Çizelge 4. İç Ortam Havasnda Sk Rastlanan Kontaminantlar [1]
Uçucu Organik Bileșikler
Formaldehit
Çözücüler
Yazc ve fotokopi artklar
Boyalar ve resinler
Matbaa materyalleri
Dș Etkenler
Araç egzozlar
Endüstri egzozlar
Biyoaerosoller Bakteriler
Küfler
Virüsler
Polenler
Mantarlar
Ev tozu akarlar
Hayvan atklar ve ekstreleri Ev bitki
ve çiçekleri, bozulmuș besinler

Tozlar/Fiberler
Asbestoz
İnsan yapm mineral lișeri
Yap malzemesi ve kağt tozlar
Fiziksel Faktörler
Scaklk
Gürültü
Nem
Aydnlatma
İnsan Aktivitesi Sonucunda Olușan
Kontaminantlar
Karbondioksit
Parfüm
Diğerleri
Akaryakt ürünleri
Pestisidler
Sigara duman
Radon
Temizlik malzemeleri
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Çizelge 5. Baz Kapal Ortam Hava Kirleticilerinin Sağlğa Olan Etkileri [1 ve 2]
Kirletici
Asbest
CO
Sig. Duman
Formaldehit
Azot
Oksitler
UOB
Biy.Partiküller
Radon

Etkileri
Asbestosis, akciğer kanseri, mezotelyoma.
Baș ağrs, bulant, letarji, bilinç kayb, kardiovasküler
sisteme etkiler, ölüm.
Çocuklarda solunum sistemi hastalklar, akciğer kanseri.
Göz ve üst solunum yolu irritasyonu, baș ağrs, bulant,
sensitasyon,
Baș ağrs, bulant, solunum sistemi etkileri ve çocuklarda
solunum sistemi hastalklar.
Göz ve solunum yolu irritasyonu, baș ağrs, bulant, hedef
organ toksisitesi, kanser.
Alerjik reaksiyonlar, göz ve üst solunum yolu hastalklar.
Akciğer kanseri

5. Biyoharmoloji Açsndan Bina ve Çevre Uyumu
Yașadğmz binalarda binann yapm sistemi ne olursa olsun, iç mekan konfor
koșullarna gereken önemin verilmesi bu çalșmann bașlangç noktasn
olușturmaktadr. Bina içinde konfor koșullarnn gerçekleșmesi demek, insann
psikolojik açdan çevresinden memnunluk duymas demektir ki, bu da fiziksel
performans üst düzeye çkarmada etkili bir rol oynamaktadr.
Fizik mekana ilișkin olarak kalite, mekandan beklenen ișlevlerin yerine
getirilebilmesine uygunluk olarak tanmlanabilir ve performans kavramyla üst
üste düșer. Performans “kullanșla ilgili davranș” olarak tanmlanmaktadr.
Performans yaklașmna göre, ölçeği ne olursa olsun, yapma çevrede ürünler
ve onlar meydana getiren elemanlar mevcut koșullar ya da üretildikleri
çevredeki insana bağl olaylarn sonucunda farkl davranșlar gösterirler.
Böylece mimari ürün baz özelliklere sahip olmaktadr. Bu özellikler
“karakteristikler” olarak adlandrlmaktadr.
Bina performans alannda karakteristik tanm geniș bir tanmdr ve nesneye,
sürece ya da hizmete ait olan ve belirli spesifikasyonlara uygun olma ya da
olmama durumunu belirlemek üzere açklanan ve ölçülen ayrc özellik olarak
verilmektedir. Performans yaklașmnda, tasarm sürecinde her türlü kullanc
gereksinmelerine karșlk gelen performans istekleri sralanmakta, bunlarn
alabileceği somut değerler ölçütler olarak verilmektedir.
Karakteristiklerinin ölçülebilirlik özelliği mimarlktaki psikososyal kalite
karakteristikleri için her zaman mümkün olamamaktadr. Ölçütlerin tanmnda
somut değerlerin yan sra, nitel tanmlar da kullanlabilmektedir. Tüm kalite
karakteristiklerini kapsayabilecek daha esnek tanma gereksinim olduğu
görülmektedir. Kalite karakteristiğinin nicel ve/veya nitel terimlerle tanmlanan
durumlara uygunluğu'ndan söz edilebilir.
Mimari ürünün ya da konutun kalitesi, kullancsnn gereksinmelerine karș
gösterdiği performansa bağldr. Bu performansn kullanclarn mekansal
tatmin düzeyini etkileyeceği açktr. Kullanc tatmininin önemli bir bileșeni
olan kullanc konforu kavram da son yllarda farkl yorumlanmaktadr. 19451975 yllar arasnda “mimari standartlar” denilen akustik, havalandrma, stma
vb gibi teknik yapm kurallar altn devrini yașarken, bugün kullanclarn
kișisellik, bireysellik gereksinimi ön plana çkarlmakta, kullanclarn seçim
yapabilme olanaklarndan, mekansal tatminden, mekanda çeșitlilik, mekansal
estetik kavramlarndan söz edilmektedir. Kalitenin ve bina performansnn
verilen tanmlar çok geniș bir çerçeveye ișaret eder. Özellikle konut
mekanlarndan söz ederken, bu özelliklerin ve karakteristiklerinin iyi
tanmlanmalar gerekir. Bunun için konutun ișlevleri ve kullancsnn çeșitli
düzeylerdeki beklentileri iyi analiz edilebilmeli, konutun anlam iyi
anlașlmaldr.
Biyoharmolojide canllarn kullandklar binalarn çevre ve/veya kent ile uyumu
oldukça önemlidir. Bu nedenle bina veya tesis çevreyle uyumlu olmaldr. Bu
uyum yapda kullanlan malzeme, seçilen bina tipi, uygulanan peyzaj, ulașm
arterleri ile olan bağlants, güneș enerjisinden yararlanma durumu gibi daha
pek çok parametre bir bütün içinde değerlendirilir. Bunlar iki grupta ele
alnabilir.
İnsan-çevre etkileșiminde doğal çevrenin insan üzerine olan etkileri olumlu ve
olumsuz olmak üzere iki grupta toplanabilir. İnsanlar olumlu özelliklerden
yararlanmaktadrlar. Olumsuz özelliklerden ise daha az etkilenmek ve hatta
etkilenmemek için çeșitli faaliyetler yapmaktadr. Bu faaliyetlerin bir ksmnn
doğal çevreye zarar olmamaktadr. İnsann doğal çevreye zararl olan
girișimleri kendi karșsna çevre sorunlar olarak çkmaktadr [37, 38, 39, 40 ve
41].
Yukardaki açklamalardan hareketle, çevre krizi veya sorunlar kendisini hem
șehirlerde, hem de krsal kesimde göstermektedir. Son yüzylda, șehir ile tabii
çevresi arasndaki geleneksel çevre dengesi birçok karmașk yolla bozulmuștur
[42].
Çevre sağlğ hizmetleri multi disipliner bir konu olup șehir planlarnn
olușturulmas, șehir altyaplarnn olușturulmas, sanayi ve endüstri bölgelerinin
teșkili, hava kirliliği, su kirliliği, gürültü kirliliği, endüstriyel atklar, tbbi ve
tehlikeli atklar, gda kontrolü, konut hijyeni, kemirici vektör kontrolü ve
benzeri hususlar kapsamaktadr.
Toplumda bir insann diğer insanlarla ve sosyal çevre ile uyumu ve ilișkisi ne
kadar önemli ise yaplarn-binalarn da teknik ve estetik bakmdan çevreye
uyumu o kadar önemlidir. Yap-çevre etkilerini iki ana bașlkta incelemek
mümkündür. Bunlar;

Doğal olaylarn ve tesisatlarn etkileri ile

Yasa gereği yaplașmann etkileridir.
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Bunlardan birincisinde bina içinde yașayanlarn huzuru ve sağlğ açsndan
önemlidir. İkincisi ise kat farkllğ, kuzey-güney durumu, yap sklğ, yanlș
arazi kullanm gibi hususlar önem arz etmektedir. Konutlarn yaplș durumu
ve sağlk koșullar göz önüne alnrken, yerleșim yerinin nüfus yoğunluğuna
göre planlama yaplmas; oyun ve eğlence alanlaryla park ve bahçeler için
yeterli alanlar ayrlmas gibi önlemler unutulmamaldr. Tüm bu etmenler,
konutlarda yașayanlarn sağlğn ve yașam biçimini karșlkl olarak olumlu ya
da olumsuz yönde etkileyecektir.
Yapnn konumu ve yerleșimi ayr bir öneme sahiptir. Yap tasarmnda yer
seçimi șans çok az olduğundan tasarmcnn yap için önceden belirlenmiș
arazi parçasnn var olan özelliklerini (topografik düzeni, eğimi, yönü) veri
olarak değerlendirerek güneș șnm açsndan en uygun konumu belirlemesi
gerekir. Bu belirlemenin; kentsel yerleșme ölçeğinde mevcut yerleșme
dokusuna uymas gerekir. Binalar soğuk hava koșullarnda minimum s kayb,
scak hava koșullarnda ise minimum s kazanc sağlayacak șekilde
biçimlendirilmelidir.
Her bina, gündüz güneșten s almak, gece ise aldğ sy geri vermek
yönünden pasif durumdadr. Pasif sistemler, güneș șnlarn toplayan,
depolayan ve mimari tasarm ile en alt düzeyde fan enerjisi kullanarak binann
diğer bölümlerine dağtan sistemlerdir. Ülkemizde stmann etken olduğu,
soğutmann etken olduğu ve lman gibi değișik iklim bölgeleri bulunmaktadr.
Bu nedenle, binalarda güneș enerjisinden pasif yararlanma șekli binann
bulunduğu bölgeye göre değișiklik gösterebilir. Diğer bir ifade ile bir bölgede
uygulanan bir sistem ve malzeme, bașka bir iklim bölgesi için uygun
olmayabilir.
Kentsel ekosistemin organizasyonu birçok gelișmiș ülke kentinin planlamasn
yönlendiren temel olgu kabul edilebilir. Kentlerde yüksek konut inșa etmenin
gerekçesi alt yapnn ve toprağn kullanmdr. Hzl üretim yöntemleriyle ve
rekreasyon alan çözümleriyle yüksek konut kapsamnda nokta binalar ve çizgi
bloklar șeklindeki toplu konutlar için baz sanayileșmiș ülkelerde 5 katlara inen
çözüm önerileri ve uygulamalar üzerinde yoğunlașmaktadr. Türkiye’de ise
hzla ve çğ gibi büyüyerek betonarmeden duvarlar, dağlar olușturulmaktadr.
İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara gibi büyük șehirlere perspektif baktğmzda yeșili
görmek mümkün değildir. Ancak kușbakș nokta yeșilleri ve birkaç park alan
görme söz konusudur. Mekan sorunlarnn planl ve programl çözüm sürecinde
yaplacak çok iș vardr. Büyük șehirlerdeki hzl ve yoğun büyüme, kent
ekosisteminin dengesini toprak, bitki örtüsü, su ve havadaki etkilerini negatif
alanda bozarak göstermiștir.
Modern kent kavramnda; sağlk, güvence, eğitim, ulașm, dinlenme, tüketim ve
ticaret, toplumsal ilișkiler ve hizmetlere olan gereksinimi sağlayan bir bütün
olarak ele alnmaktadr. Aslnda kentin planlanmasnda bütün bu öğelerin
etkileșiminin tam olarak değerlendirilebildiğini söylemek zordur. Kentte baz
bağlantlar daha sonra yaplan rehabilitasyon müdahaleleri ile
sağlanabilmektedir. Herhalde gelișmekte olan ülkelerde uygulanmas tam
olarak bașarlamamș tek plan kent plandr. Birey özgün yerleșim bölgeleri,
yașama alan ve uzaylar ile bunlarn bağlantlarn sağlayan ulașm zinciri
içerisinde kent yașamn sürdürmektedir. Kent ortam bireyi alglama, bilinç ve
davranș özellikleri açsndan önemli boyutlarda etkilemektedir. Kent ve konut
ortak bir çağrșmdr, bu nedenle konut ve sağlk ya da kent ve sağlk
kavramlar ișlenirken baz öğelerin birlikte ișlenmesi zorunlu olmaktadr.
Yașayan insana yap ve çevre etkileri, daha bașlangçlarda, imar planlarnn
hazrlanmasnda düșünülmelidir. Șehircilik ve bölge planlama uzmanlar ile
mimarlarn parsellerin, adalarn, blok nizamlarn hazrlanmasnda uyduklar baz
çevre kriterleri vardr. Özellikle arsann;

Büyüklüğü ve geometrik șekli,

Topografik yaps ve zemin durumu,

İklim, yönler ve etkin rüzgar yönü,

Ulașm imkanlar,

Çevrenin mimari dokusu,

Doğal güzellikleri ve manzaras,

Sosyal ve teknik altyap imkan gibi fiziksel özellikleri göz önünde
bulundurulmaktadr.
Ancak her zaman bunlarn hepsini bir arada sağlayacak optimum
bir planlama yaplamamaktadr. Özellikle ana caddelerde veya büyük değer
kazanmș mutena semtlerde arsa fiyatlarnn çok yüksek olmas bitișik nizam
ve yüksek apartmanlarn yaplmasn gerektirmiștir. Çoğu zaman küçük
parsellere çok katl konut veya daire sğdrmak düșünülmüștür.
Modern kent yașam, insanlar stres yağmuru altna veya içine soktuğu gibi
onlar stresin yakc tesirlerinden koruyan toplumsal dayanșmay da
zayflatma eğilimindedir. Buralarda stres doğuran nedenler giderek artma
eğilimindedir. Sanayileșmenin etkisiyle hzl kentleșmeye bağl olarak köyden
kente göç sorunu kalabalklașan kentler ve kutu gibi yüksek apartmanlarda
yașamak insan bunaltmaktadr. Bunlarn yannda öteden beri șehirde
yașamakta olan bireylerin kendi kültürlerine yabanclașmalarndan dolay
yoğun kimlik bunalm da önemli stres nedenidir. Ayrca, daha önce de
bahsedildiği gibi, havann, toprağn ve suyun kirlenmesi, hayatn sürdürülmesi
için temel șart olan insan ve çevresi arasndaki dengeyi endișe verici bir
șekilde bozmaktadr. Yine trafik skșklğ, ulașm zorluğu, iș hayatndaki
rekabet, istikbal hakkndaki endișeler de stres meydana getirmektedir.

6. Sonuç ve Öneriler
Bilim ve teknoloji sürekli gelișmekte, var olan baz kuramlar, teoriler ve/veya
yaklașmlar çürütülmekte veya yeniden yaplandrlmaktadr. Bu hzl değișim
ve gelișim yeni meslek ve bilim dallarnn ortaya çkmasna neden olmaktadr.
Onun içindir ki bulunduğumuz bu yüzyln meslekleri arasnda öncelikle
biyoharmoloji mühendisliğinin yan sra sibernetik, biyomühendislik, robotik,
entropi mühendisliği, tp mühendisliği, enformasyon mühendisliği, otomasyon
mühendisliği, network mühendisliği, tasarm mühendisliğinin, geleceğin yeni
bilim ve meslekleri arasnda yerini alacaktr.
Herkes için uyumlu, dengeli ve alm gücüne uygun konut sağlanmas uygar bir
toplumun temel bir göstergesidir. Ancak, ülkemizde mevcut konut stokunun
çok büyük bir bölümü biyoharmoloji ve sürdürülebilirlik açsndan olmamz
gereken noktann çok uzağndadr.
Yapnn konumu ve yerleșimi ayr bir öneme sahiptir. Yap tasarmnda yer
seçimi șans çok az olduğundan tasarmcnn yap için önceden belirlenmiș
arazi parçasnn var olan özelliklerini (topografik düzeni, eğimi, yönü) veri
olarak değerlendirerek güneș șnm açsndan en uygun konumu belirlemesi
gerekir. Bu belirlemenin; kentsel yerleșme ölçeğinde mevcut yerleșme
dokusuna uymas gerekir. Binalar soğuk hava koșullarnda minimum s kayb,
scak hava koșullarnda ise minimum s kazanc sağlayacak șekilde
biçimlendirilmelidir.
İç hava kalitesinin insan sağlğ üzerindeki etkisinin, bina tasarmcs bașta
olmak üzere, ülke yöneticileri, yap malzeme üreticisi, yüklenici ve kullanc
tarafndan iyi bilinmesi sorunun çözümünü kolaylaștrmaktadr. İç hava
kalitesinin sağlanmasnda bir ülkedeki yasa, standart, șartname gibi
düzenlemeler; malzeme üretimi, kullanm ve seçimiyle ilgili kararlar snrlayc
veya yol gösterici olarak etkili olmaktadr. Ancak bu önlemlerin yaplarda
uygulamalarn sağlayabilmek için ülkemizde çeșitli teșvik ve yaptrmlarn da
olmas gerekmektedir. Kullanclar; tasarmcdan, insan sağlğna zarar veren
malzemeleri kullanmamasn istemelidir.
Sonuç olarak, Biyoharmoloji ve Ergonomi birbirleriyle karștrlmamaldr.
Ergonomi genel bir ifadeyle iș yasalarn-çalșma șartlarn ele alr,
biyoharmoloji ise canllar için huzurlu, sağlkl, uyumlu ve dengeli yap tasarm
ve inșaatnda yaplmas gereken hususlar inceler. Sürdürülebilir yaplar için
rasyonel çözüm önerileri geliștirir.
.
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Özet
Bu çalșmada, sürdürülebilirlik açsndan yaplarn ve yap malzemelerin
biyoharmolojik özellikleri ele alnmștr. Ayrca, yaplarda, insan ve hayvan
sağlğn olumsuz yönde etkileyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik kirleticiler ile
onlarn olas etkileri, biyoharmolojinin kuramsal esaslar șğnda ele alnmakta
ve konuya ilișkin rasyonel çözüm önerileri sunulmaktadr.
Anahtar kelimeler: Yap, Yap Malzemesi, Biyoharmoloji, Sürdürülebilirlik,
Biyolojik Kirleticiler, Konfor Șartlar

Abstract
In this study bioharmological characteristics of constructions and construction
elements are taken into regard in the sense of sustainability. Besides,
physical, chemical and biological pollutants that influence people and animal
life negatively in the constructions and their possible effect are regarded in
the light of institutional principles of bioharmology and rational solution
suggestions about the subject are put forward.
Keywords: Construction, Building Materials,
Bioharmology, Sustainability, Biological Pollutants,
Comfort Condition

1. Giriș
Sürdürülebilirlik, gelecek kușaklarn yap ve yap malzemesi ihtiyaçlarn,
insanlara ve çevreye zarar vermeden, kontrollü tüketerek karșlamak olarak
tanmlanabilir. Biyoharmoloji ise, canllarn yașam sürecinde her türlü doğal ve
yapay olarak olușmuș fiziki çevre ile kullanclar arasndaki uyumu araștran,
inceleyen, rasyonel çözüm önerileri üreten, uygulamaya șk tutan bir bilim
daldr. Bu iki tanmlamadan hareketle, sürdürülebilir yap tasarm ve/veya
üretiminde daha verimli ve daha etkin sonuçlarn alnabilmesi için
biyoharmolojinin kuramsal esaslarnn göre yaplmas gerekliliği açktr.
Çünkü, biyoharmolojinin kuramsal esaslarna göre, bir yapnn
sürdürülebilirliğinde; yap üretiminde kullanlan malzemelerin miktarca en aza
indirilmesi, malzeme veya yapnn tekrar kullanlabilirliği, değișen koșullara
uygun olarak dönüștürülebilirliği, hijyenik olmas, bakteri üretmemesi, insan ve
diğer canllar için güvenlilik, enerji tasarrufu sağlayarak malzemenin veya
yapnn stlmasnda fosil kaynak gerekmemesi, güneșten aldğ sy toplayan,
depolayan ve transfer edebilen pasif solar sistemlere uygunluğu ile yerel veya
bölgesel koșullara uyumluluğu gibi hususlar esas alnmaldr.
Her geçen gün doğal kaynaklarn giderek azalmas ve yapda canl hayatna
uygun olmayan pek çok malzeme kullanlarak canl hayatn olumsuz
etkileyebilecek uygulamalar önlemek, biyoharmolojinin çkș noktasn
olușturmaktadr. Bu husus, yap tasarmndan, iç ve dș kaplamalarna kadar
geniș bir yelpazede ele alnabilmektedir.
Biyoharmoloji direkt insan ve içinde bulunduğu çevresi ile olan uyum ya da
uyumsuzluğunu konu alr. Biyoharmoloji geniș bir süreç olup bu süreçte
canllarn temel ihtiyaçlar olan beslenme, dinlenme, uyuma ve çalșma
ortamlarnn uygunluk düzeyini inceler. Her yapnn konfor koșullarn sağlamak
için, konumundan, ișlevinden ve tasarmndan kaynaklanan kendine özgü
gereksinimleri söz konusudur. Bir yap ya da hacimden kullanclarn
hoșnutluğu, insan karșlkl olarak etkileyen birçok etkene bağldr. Etkenlerin
çokluğu sonuçlarn bir bütün olarak değerlendirmesini zorlaștrr. İnsanlarn
biyolojik, psikolojik ve sosyokültürel ihtiyaçlarn karșlayabilmek için
yarattklar yapay çevrenin, bu ihtiyaçlara cevap verebilecek ssal konfor
șartlarna sahip olmas gerekmektedir. Aksi takdirde mekan kullanclarnn iș
verimleri ve performanslar düșeceği gibi, o mekan kullanan tüm kișilerin
sağlklar da bozulacaktr.
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Kendi enerjisini kendi üreten konuta sürdürülebilir konut/bina denir.
Sürdürülebilir binalardaki stma, soğutma, havalandrma, aydnlatma, sulama,
emniyet alarm sistemlerinin kullanlmas, kontrol edilmesi ișlemleri bilgi sayar
ile otomasyona bağlanmș konutlara ise akll konut/bina denilmektedir.
Binann ne kadar akll olduğu da ne kadar çok alternatif sistem kullanldğna
ve ne kadarnn otomasyon sistemine bağl olduğuna baklarak
tanmlanmaktadr [1].
İnsanoğlu var olduğu günden bu yana hem çevresindeki olaylardan etkilenmiș,
hem de çevresini fazlasyla etkilemiștir. Teknolojinin gelișmesiyle birlikte,
birçok ülke doğay sonsuz bir kaynak olarak kabul etmiș ve kullanmș, doğann
kendisini yenileyebilme kabiliyetinin snrl olduğunu fark edememiștir. Bunun
sonucu olarak da insanlğn ortak mal olan çevreden, geri getirilmesi zor, hatta
imkansz olan sistemler ve canllar yok olup gitmișlerdir. Hzla artan nüfus,
çarpk yaplașma ve kentleșme, azalan ve yok olan doğal kaynaklar, enerjinin
snrllğ ve çevrenin kirlenmesi derken, insann yașayabileceği nitelikli
ortamlar snrlanmștr. Günümüzde çevrenin kazandğ önem, artk herkes
tarafndan bilinir duruma gelmiș ve her türlü gelișmeyi yönlendirmeye
bașlamștr. Çevreyi bozan, çirkinleștiren, kirleten insan, artk çevreyi tahrip
etmeyecek yeni çareler ve teknolojiler aramaya bașlamștr.
Günümüz çevre sorunlar, kentsel gelișme, yaplașma, süregelen üretim ve
tüketim ilișkilerinin bir sonucu olarak yorumlanabilir. Göç ve konut sorununun
nitel ve nicel boyutlar kentlere ağr ölçüde yansmș çevre için tehdit edici
düzeye gelmiștir. Bu sorunlar gelișmișlik düzeyine göre dünyann tüm
ülkelerinde yașanmaktadr.
Çağdaș bir anlayșla günümüzde; sürdürülebilir büyük ölçekli yap tasarmlarna
önem verilmeye bașlanmștr. Özellikle, iç mekanlarda kullanlan malzemeler
ve iç mekan tasarm insan sağlğn etkilemektedir. Tasarmclarn yaplarda
kullandklar malzemelerin çoğu insan sağlğn olumsuz yönde etkilemektedir.
Örneğin; günümüzde pek çok yapnn pencere ve kaplarnda sklkla kullanlan
PVC esasl malzemelerin yüksek miktarda kanserojen toksin içerdikleri, iç
mekan havasn kirlettiği ve kișilerin bağșklk sistemini etkilediği artk
bilinmektedir. Bir sağlk yapsnda kullanlacak olan iç mekan malzemelerinin
sürdürülebilir olabilmesi için de; malzemelerin doğayla birlikteliğinin
sağlanmas, çevreyi korumaya yönelik bir ölçekte ișlenmesi, yenilenebilir
olmas, tekrar kullanlmaya olanak sağlamas ve yerel malzemelerin seçilmesi
olarak sralanabilir. Böylece, enerji tüketimi ve enerjinin dengeli kullanmyla
çevreye daha az zararl, sürdürülebilir mekanlar yaratabilmek unutulmamas
gereken bir hedef olmaldr [2].
Son yllarda, özellikle, ekonomik konut üretebilmek amacyla standart dș
malzeme kullanmnda bir artș gözlenmektedir. Bu nedenle çalșmann amac,
yaplarda insan ve hayvan sağlğn olumsuz yönde etkileyen fiziksel, kimyasal
ve biyolojik kirleticiler ile onlarn olas etkilerini tantmak ve bu etkilere karș
biyoharmolojinin kuramsal esaslar șğnda rasyonel çözüm önerileri
sunulmaktadr.

2. Yap Malzemelerin Temel Özellikleri
Kendi bașna kullanlabilen, insanlarn oturma, çalșma, dinlenme, ulașm,
eğlenme ve ibadet etmelerine yarayan, hayvanlarn ve eșyalarn korunmasn
sağlayan, karada ve suda, daimi veya geçici, yer alt ve yer üstü inșaat ile
bunlarn tamirlerini içine alan tesislere yap denilmektedir. Yap malzemesi ise,
bina ve diğer inșaat mühendisliği ișlerini içermek üzere tüm yap ișlerinde
kalc olarak kullanlmak amacyla üretilen bütün malzemelerdir.
Yapda kullanlacak malzemelerin temel özellikleri ise Bayndrlk ve İskan
Bakanlğ’nn 08/09/2002 tarih ve 24870 sayl Resmi Gazetede yaymlanmș
olan “Yap Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)” bașlkl çalșmasnda alt ana
bașlk altnda toplanmștr. Buna göre; malzemelerin kullanlacağ yapnn
(tamam veya tek tek ksmlar) amaçlanan ișlevleri görmeye uygun ve
ekonomik olmas, fen ve teknik kurallarn gözetilmesi gerekir. Bunlarn büyük
bir ksm yazl kurallarla belirlenmiș olmasna karșn bir ksm da tahmin
edilebilir faktörlerdir.


Mekanik Dayanm ve Stabilite (1):
Binalarda, yapm ve kullanm srasnda maruz kalacaklar yüklerden dolay
așağdaki hususlar kabul edilemez özelliklerdendir:

Yaplan ișin tamam veya bir ksmnn çökmesi,

Büyük deformasyonlar (kabul edilemeyecek boyutta) olmas,

Tașyc sistemde önemli boyutta deformasyon olușmas sonunda
yap ișinin diğer ksmlarnda veya teçhizat ya da tesis edilen
ekipmanlarda hasar meydana gelmesi,

Sebebini olușturan olayn boyutlarna oranla çok büyük hasarlar
meydana gelmesi.

Yangn Durumunda Emniyet (2):
Yap ișleri, yangn çkmas halinde așağdaki hususlar sağlayacak șekilde
tasarlanp, yaplmaldr:

İnșa edilen yapnn yük tașma kapasitesi belli bir süre
azalmamaldr,

Yap içinde yangn çkmas, yangnn ve dumann yaylmas snrl
olmaldr,

Yangnn etraftaki yap ișlerine yaylmas snrl olmaldr,

Yap sakinleri binay terk edebilmeli veya bașka yollarla
kurtarlabilmelidir,

Kurtarma ekiplerinin emniyeti göz önüne alnmaldr.

Hijyen, Sağlk ve Çevre (3):
Binalar, içinde ikamet edecek kișiler veya çevresi için hijyen ve sağlk
açsndan tehdit olușturmayacak șekilde tasarlanmal ve șu hususlara dikkat
edilmelidir:

Zehirli gaz çkarmamal veya çkarmas,

Havada bulunabilecek tehlikeli partikül veya gazlarn miktar Dünya
Sağlk Teșkilatnn verdiği snrlardan fazla olmamal,

Tehlikeli boyutlarda radyasyon yaylmas,

Su veya toprağn kirletilmemesi, zehirlenmemesi,

Atk su, duman, kat ve sv atklarn hatal șekilde uzaklaștrlmas,

Binann baz ksmlarnda veya içindeki yüzeylerde rutubet
olușmas.

Kullanm Emniyeti (4):
Yap ișleri, kullanma veya çalșma srasnda kayma, düșme, çarpma, yanma,
elektrik çarpmas, patlama sonucu yaralanma gibi kabul edilemeyecek kaza
risklerine meydan vermeyecek șekilde tasarlanp, yaplmaldr.

Gürültüye Karș Koruma (5):
Yap ișleri, gürültünün binada bulunanlarn ve çevredeki insanlarn sağlğn
tehdit etmeyecek, onlarn yeterli koșullarda uyuma, dinlenme ve çalșmalarna
izin verecek seviyede tutulacağ bir șekilde tasarlanp, yaplmaldr.

Enerjiden Tasarruf ve Is Muhafazas (6):
Yap ișleri ile bu ișlerde kullanlan stma, soğutma ve havalandrma tesisatlar,
yerel iklim koșullar ve ikamet edenlerin durumlarn dikkate alarak az bir
enerji kullanm gerektirecek șekilde tasarlanp, yaplmaldr [3].

3. Yapda Kullanlan Malzemelerin Biyoharmolojik Temel Özellikleri
Binann yaplș ve kullanm amacn karșlamak amacyla değișik yap
malzemeleri çok farkl yöntem ve tekniklerle kullanlmaktadr. Bir
malzemelerin yapda hangi fonksiyonu ne derece ve hangi düzeyde veya
oranda karșladğnn cevab ise oldukça uzun bir zaman sonucunda
anlașlabilmektedir Bu nedenle, bir yap ve malzemesinin faydal servis ömrünü
tespit etmek oldukça güçtür. Bu konudaki ilk bilgiler laboratuarlarda yaplan
fiziksel, kimyasal ve mekanik deneylerden elde edilmektedir. Laboratuar
sonuçlar ile malzemenin binadaki davranș sonuçlar çoğu zaman birbirini
tutmamaktadr. Çünkü malzeme binada çok farkl doğal veya yapay etkilerle
karș karșyadr. Bazen de malzemenin hiç beklenmedik çalșma șartlarnda
kullanm söz konusu olabilmektedir.
Bir malzemenin laboratuar șartlarndaki önceden belirlenen fiziksel, kimyasal
veya mekaniksel șartlar karșsndaki davranșlar ile doğal ortamlardaki
davranșlarnn her zaman örtüșmemesi, yap fiziği ve yap biyolojisi açsndan
istenmeyen olaylarn gelișmesine neden olmaktadr. Yap fiziği ve yap
biyolojisi açsndan olușan olumsuzluklar ksa sürede çözüme kavușturmak
mümkün olabilirken, biyoharmoloji açsndan ortaya çkan olumsuzluklar ksa
sürede çözüme kavușturmak pek mümkün görünmemektedir. Çünkü
kaybedilen hayvan, bitki veya insan sağlğnn geri kazanlmas o kadar kolay
değildir. Yap malzemelerinin fonksiyon olarak snflandrlmas, genel kullanm
yerleri ve biyoharmoloji açsndan durumu Çizelge 1’de, yapda kullanlan
malzemelerin temel özellikleri ve biyoharmolojinin kuramsal esaslarna göre
genel karșlaștrlmas Çizelge 2’de verilmiștir.

Çizelge 1. Yap Malzemelerinin Fonksiyon Olarak Snflandrlmas ve Genel
Kullanm Yerleri ve Biyoharmoloji Açsndan Durumu
Genel Kullanm Yeri

Malzemenin
Fonksiyonellik
Snflandrlmas

İç Ortam

Strüktürel Malz.
Yar Strüktür Malz.
Detay Malzeme

+
+
+

Dș
Ortam
+
+
+

Biyoharmolojisi Açsndan
Durumu
Malzemede
Canl
Bozulma
Sağl.
Yașanr m?
Etkisi
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet

Çizelge 2. Yapda Kullanlan Malzemeler, Temel Özellikleri ve Biyoharmolojinin
Kuramsal Esaslarna Göre Genel Karșlaștrlmas
Malzemenin
Yap Malzemeleri Yönetmeliği Temel Özellikleri
Hammadde
1
2
3
4
5
6
Türü
Ahșap
Orta
Orta
İyi
İyi
İyi
İyi
Beton
İyi
Orta
Orta
İyi
Kötü
Kötü
Seramik
Orta
Orta
İyi
İyi
Kötü
Kötü
Metal
İyi
Kötü
Orta
İyi
Kötü
Kötü
Cam
Orta
Orta
İyi
Orta
Kötü
Orta
Kağt
Kötü
Kötü
Orta
Kötü
Orta
Orta
Mermer
İyi
İyi
Orta
İyi
Kötü
Kötü
Aglomera
Orta
İyi
Orta
Orta
Kötü
Kötü
Plastik
Orta
Kötü
Kötü
Orta
Orta
Kötü
Açklama
(89/106/EEC)

1) Mekanik Dayanm ve Stabilite
2) Yangn Durumunda Emniyet
3) Hijyen, Sağlk ve Çevre
4) Kullanm Emniyeti
5) Gürültüye Karș Koruma
6) Enerjiden Tasarruf ve Is Muhafazas

Bir yapnn beklenilen ișlevi görmesi, bașlangçta sahip olduğu ișlevleri değișik
nedenlerle kaybetmesi ve yapnn maliyet bedelinin düșük olmasnn
sağlanmas, canl sağlğna olas olumsuz etkilerinin ortaya konulmas, büyük
ölçüde yapy meydana getiren malzemelerin sahip olduklar özellikleri
sayesinde gerçekleșmektedir. Bu konuda, her șeyden önce, cisimlerin
mühendislik açsndan özelliklerinin tanmlanmas gerekmektedir. Bu özellikleri
mekaniksel, fiziksel ve kimyasal olarak üç grupta toplamak mümkündür.
Mekanik özelliklerle bir takm kuvvetlerin uygulanmasyla malzemede
meydana gelen değișiklikleri belirten özellikleri anlyoruz. Fiziksel ve kimyasal
özelliklerle de, fizik ve kimya da bilinen ve malzeme mühendisliğini yakndan
ilgilendiren özellikler söz konusudur. Diğer taraftan gayet iyi bilinmektedir ki
gerek mekanik ve gerekse fiziksel özelliklerin cismin içyapsyla çok yakn
ilișkileri bulunmaktadr [4 ve 5]. Yukarda verilen Çizelge 1 ve 2’nin dikkatli
incelenmesiyle durumun böyle olduğu kolaylkla anlașlabilir.

4. Yap Malzemelerin Sergilemiș Olduklar Fiziksel ve Kimyasal
Davranșlarn Biyoharmoloji ve Sürdürülebilir Yap Kuramyla
Karșlaștrlmas
Yapay çevre ile doğa arasndaki etkileșim oldukça karmașktr. Çünkü binalar,
diğer birçok insan yapm malzemeden daha uzun bir kullanm ömrüne sahiptir.
Bunun yannda binalarn programlama așamasndan bașlayp, tasarm, yapm,
kullanm, bakm ve ykm/yeniden kullanm așamalar süresince doğa ile
etkileșimi sürmektedir [6]. Ayrca, ülkelerin gelișmiș düzeylerine göre farkllk
göstermekle birlikte, insanlar yașamlarnn %80-90’n bina içlerinde
geçirmektedir ve bu nedenle, binalarn insan sağlğ üzerinde önemli bir etkisi
bulunmaktadr.
Bir yap sadece kullanclarn, yakn çevresini etkilememekte ya da ortak
kullanm alanlarnn bir parças olmakla kalmamakta, ayn zamanda toplumdaki
her bireyi, uzun vadede ekolojik dengeleri, dolaysyla da dünyadaki dengeleri
de etkilemektedir [6].
Yapda kullanlan malzemeler fiziksel, kimyasal ve mekanik davranșlar ve
sonuçlar çok incelenen konular arasndadr. Fakat malzemenin faydal servis
ömrü süresince sürekli karș karșya bulunduğu nem, rutubet, su, ses, gürültü,
renk, manyetik alan, radyasyon, șk, mantar, küf, bakteri, karbondioksit,
scaklk gibi daha birçok etken karșsnda mekanik ve/veya fiziksel özelliklerin
nasl değiștiği, yeni istenmedik olaylarn olușup olușmadğ, yapda huzur
kriterleri ve konfor șartlarnn nasl etkilendiği ve tüm bunlardan kullancnn
nasl etkilendiği veya etkileneceği hususlar bundan böyle sorgulanmaya
bașlanmștr. Bu sorgulama, neden ve sonuç ilișkisini ortaya koyma ve
rasyonel çözüm önerileri üretmede biyoharmoloji aktif görevler üstlenmiștir.
Bir malzemenin elbette fiziksel, kimyasal ve mekanik olaylara karș davranș
çok iyi düzeyde olmaldr. Bu tartșma götürmez bir gerçektir. Fakat yukarda
verilen ve biyoharmolojinin ilgi alanna giren iç ve dș ortam kirleticileri
karșsndaki davranșlar da artk önem arzetmektedir. Çünkü son yllarda
enerji yoğun malzeme üretimi benimsenmiș durumdadr. Yapda doğal
malzeme kullanm oran giderek azalma göstermektedir.
Örneğin, çok farkl mekanik zorlamalarla karș karșya kalan bir tașyc bir kiriș
elemannda beton ve çelik birlikte kullanlmaktadr. Bu iki cisimden biri sünek
malzemenin tipik örneği olan çelik, diğeri ise gevrek malzemeyi simgeleyen
beton’dur. Her iki cisminde doğas birbirlerinden çok farkl özelliklere sahiptir.
Nem, rutubet, yüksek scaklk gibi olumsuz ortamlarda farkl davranșlar
sergileyebilmektedirler. Yapda bulunan ve birlikte kullanm söz konusu olan
diğer elemanlarda da durum böyledir. Tüm bunlara ilaveten olușturulan
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sistemde çekme, basnç, kayma ve eğilme zorlamalar olmaktadr. Diğer
taraftan, malzemenin üç eksenli gerilme altndaki davranș, sünme ve
yorulmaya karș durumu, sertliği, çarpmaya ve așnmaya dayankllğ, ișlenme
kabiliyeti, aderans ve termal olaylar karșsnda yetersizliği malzemenin ișlevini
yerine getirmez duruma düșmesine neden olabilmektedir. Bu durum
sürdürülebilir yap ve biyoharmoloji açsndan bulunduğu ortama ilave
olumsuzluklarn doğmasna neden olabilmektedir [5]. Bu durum, günümüzde
doğal kaynaklarn giderek azalmas mekan tasarmclarn “sürdürülebilir
tasarm” anlayșna yönlendirmektedir [7].
Geçmiște çevreci herhangi bir özelliğe sahip her yap, içinde yer aldğ doğaya
ve çevresine duyarl olarak düșünülmekteydi. Günümüzde ise, yerel, bölgesel
ve küresel çevreye etkileri gibi mikro ölçekten makro ölçeğe kadar uzanan
birçok kritere göre tasarlanan ve sonuçta ortaya çkan performansna göre,
yapda sürdürülebilir bina tanmlamas yaplmaktadr [6]. Bu cümleden
hareketle, ülkemiz șartlarnda inșa edilecek bir yapnn biyoharmoloji ve
sürdürülebilir yap kuramna göre kullanlacak malzemelerin tercih sralamalar
Çizelge 4’de verilmiștir.
Çizelge 3’te görülen, sürdürülebilir bina, sürdürülebilirliğin ve sürdürülebilir
kalknmann bina sektörüne yansmas olarak özetlenebilir. Sürdürülebilir
yapda dört alt sürdürülebilirlik göstergesi öne çkmaktadr. Bunlar; ekolojik,
ekonomik biyoharmolojik ve sosyal/kültürel sürdürülebilirliktir. Bu konuda
yaplacak ekonomik çözümler, yașam döngüsüne uyumlu ve bu anlamda
katlmc ve ekolojik olmakla ölçülebilmelidir.
Yap sektörü en büyük toplumsal ve ekonomik sektörlerden biridir ve doğal
çevre üzerinde büyük etkiye sahiptir. Bu nedenle, sürdürülebilir mimarlk
anlayș, son yirmi yldr ulusal ve uluslararas devlet politikalarndan enerjiye,
eğitimden endüstriye, birçok platformda tartșlan önemli bir kavram olmuștur.
Ancak sürdürülebilir bina yaklașmnn yeni bir kavram olduğunu söylemek
yanlștr. Çünkü insanoğlu, lman iklimlerde güneye bakan mağaralar, kuzeye
bakanlara tercih ettiğinden beri sürdürülebilirlik var olmuștur [6].
Alșk olduğumuz yașam tarzndan sürdürülebilir düzene geçerken
davranșlarmzdan alșkanlklarmza dek esasl değișiklikler yapmamz
gerekmektedir. İnsanlarda olan ayn durum, sürdürülebilir binalar için de
geçerlidir.
Sürdürülebilirlik, “her șeye rağmen” değil, “her șeyi dikkate alarak” yașam
sürdürme çabasdr. Bina anlayșnda yaplmas gereken bu değișiklikler,
Uluslararas Mimarlar Birliği (UIA) ve Birleșmiș Milletler Eğitim Bilim ve Kültür
Örgütü (UNESCO) tarafndan 1996 ylnda hazrlanan Mimarlk Eğitimi Șart’nda
da belirtilmiștir.
Yaymlanan bu șarta göre, gelecekteki yașam çevrelerini olușturmak için
benimsenmesi gereken hedefler așağda sralamștr.

Yerleșim yerlerindeki bütün insanlar için, insanlğa yarașr bir yașam
kalitesi,
 İnsanlarn, sosyal, kültürel ve estetik gereksinimlerine saygl bir teknik
uygulama; yapl çevrenin ekolojiye duyarl ve sürdürülebilir gelișimi,
 Herkesin kendi mal ve sorumluluğu olarak görüp değer verdiği bir
mimari olarak belirlenmiștir [6].
Bugünkü sürdürebilinir konut yapm fiyat, geleneksel binann %1 veya 2 kat
daha pahalya mal olmaktadr. Bu fiyatlarn indirilmesi ancak çevre bilinçli
halkn bundan böyle sürekli sürdürebilir ve akll konut/bina arz ile bu tip
binalarn artk geleneksel konut tipi haline gelmesi halinde, devlet kredi
desteği, yardm, politikalar, yeni imar yasa ve yap standartlar ile
mümkündür. Artk tehlikeli boyutlara ulașan çevre felaketleri dünya üzerindeki
insan da dahil tüm canl türlerinin yașamlarn tehdit eder hale gelmiștir. Bu
nedenle, sağlkl çevre tasarm yapabilen mimarlarn, çevre bilinçli
tasarmclarn ve tüm kamunun desteği gerekmektedir [1].
Çizelge 3. Sürdürülebilir Kalknma Anlayșnn Binaya Yansmas

Sosyal ve Kültürel Değerler

Sosyokültürel

Alg ve Sağlk Yașam Kalitesi

Huzur Kriterleri ve Konfor Șartlar

Sürdürülebilir Yap
Biyoharmolojik

Yap Fiziği ve Yap Biyolojisi

Ekosistemlerin Korunmas

Ekolojik

Kaynaklarn Korunmas

Düșük Bakm/ Kullanm Maliyeti

Kaynaklarn Verimliliği

Ekonomik

Çizelge 4. Biyoharmolojik ve Sürdürülebilir Bir Yapda Kullanlacak Genel
Malzeme Tercihi
Yap
Eleman

Kap

Uygun Olan Malzeme ve
Tercih Sralamas
1
2
Reçineli
Galvanize Metal
Ahșap
Ahșap
Galvanize Metal

Döșeme

Ahșap

Pencere
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Seramik-

Uygun Olmayan
Tercih
Tropik Ağaç,
PVC
Tropik Ağaç
PVC
PVC

Islak Mekan
İç Doğrama
Boya

Doğal Taș
Doğal Taș
Ahșap

Duvar
Kaplama

Su Bazl Natürel
Boya
Klasik Alç Perdah
Sva

Tavan Boya
İç Sva
Dș Sva
Duvar

Kireç
Kireç Esasl
Çim.Esasl
Ahșap

Anglomera
Seramik
Sunta,
Kontrplak
Su Bazl
Akrilik Boya
Kara Sva
Üstü Kağt
Plastik
Kireç+Alç
Gazbeton
YDTuğla

PVC
Tropik Ağaç
PVC, Metal
Alkil Boya
Yağl Saten,
Seramik,
Vinil Kapla.
Alkil Boya
Çimento Esasl
Kireç Esasl
Beton

Yüksek nitelikli tasarm konutlara ve bu konutlarn çevrelerine değer katar.
Yeni geliștirilen alanlarn değerini yükseltir, daha yüksek kullanc memnuniyeti
yaratr, daha iyi bir kamusal alan olușturur ve mal sahiplerinin prestijini
yükseltir. İyi tasarlanmș, sürdürülebilir konutlar daha uzun yllar dayanacak,
kullanmlar daha esnek, stma aydnlatma ve bakm giderleri daha düșük, öte
yandan güvenlikleri daha yüksek olacak ve zarif bir șekilde yașlanacaktr. İyi
tasarmn insanlarn kendilerini iyileștirme duygusuna katks vardr. İngiltere’de
konuyla ilgili olarak yaplan istatistiklere göre niteliksiz konut stokundan
kaynaklanan hastalklarn tedavisi için ylda 2 milyar paund’dan fazla harcama
yaplmaktadr ki bu rakam yerel yönetimlerin konut stokunun kendine
yaptklar yatrmdan fazladr [8].
Sürdürülebilir yap tasarmnda etkin rol alnamamasnn nedenleri șu șekilde
belirlenebilir:
 Çevre ile ilgili araștrma ve geliștirme çalșmalar için gerekli desteğin
sağlanamamas,
 Sürdürülebilir bina tasarmn destekleyecek yeterli ve güvenilir verinin
olmamas,
 Yeni teknolojilerin çoğunlukla dșa bağml olmas,
 Yasalarda kurumsal yetki ve sorumluluklar konusunda çelișki ve
çakșmalarn olmas,
 Yasal altyapnn uluslararas taahhütler ile uyumlu hale getirilememesi,
 Çevre konusunda, entellektüel ilgi ile uzmanlk bilgisi alanlarnn karșmș
olmas,
 Çevre yönetim araçlarnn tümünün etkin kullanlmas için yeterli altyap,
kaynak, bilgi ve akclğn olmamas,
 Ulusal düzeyde politikalar ve kararlar yönlendirecek, ayn zamanda
uluslararas taahhütlerimiz gereği bildirimde bulunulmas gereken
sürdürülebilir kalknmann çevresel göstergelerinin olușturulmamș olmas,
 Mevcut yasal düzenlemelerin korumann teșvik edici olmamas,
 Kontrolsüz nüfus artș ve göç sonucunda plansz kentleșme ve arazi
kullanm [6],
 Malzemeler enerji tasarruflu olmals,
 Malzemelerin hijyenik olmas ve bakteri üretmemesi gerekir.

5. Sürdürülebilir Yapda Karșlașlan ve Canl
Sağlğn Olumsuz Yönde Etkileyen Kirleticiler
Gerek kullanc sağlğn ve gerekse yapy meydana getiren elemann fiziksel,
kimyasal ve mekanik özelliklerinin bozulmasna neden olan pek çok kirletici
vardr. Bu kirleticilerinin orijinleri bina içinde veya dș ortamda olabilir. Șayet
kirleticilerin kaynaklar kontrol edilmezse yap biyoharmolojik özelliğini yitirir.
Konu üzerinde yaplan çalșmalar genelde hava kirleticileri üzerinedir. Hava
kirleticileri de çok saydaki partiküllerden, liflerden, biyolojik aerosoller ve
gazlar olușmaktadr. Sürdürülebilir yapda görülebilen bu iç hava kirleticilerin
evsel kaynaklar Çizelge 5’de, iç hava kirleticilerin potansiyel kaynaklar da
Çizelge 6’da verilmiștir.
Bilindiği üzere, çevre sağlğ, hem kimyasallarn, radyasyonun ve baz biyolojik
ajanlarn doğrudan patolojik etkilerini hem de fiziksel, psikolojik, sosyal ve
estetik çevre ile sağlk üzerine olan ve ev ortamn, kentsel gelișimi, toprak
kullanmn ve ulașm da içine alan (sklkla dolayl) etkileri kapsar.
Biyolojik kirleticilerden bașta mikro organizmalar (mikroplar, bakteriler), insan,
hayvan ve bitkilerden hastalk yapan canllarn (patojen) bir ksm, devaml
olarak çevrede müsait șartlar bulursa faaliyetini arttrr. Bu șartlar ortadan
kalkarsa faaliyeti yavașlar veya durur. Kendisi için müsait ortama bulașrsa
salgnlar meydana gelir. Salgn esnasnda, çevre artk o tesirle kirlenmiștir.
Mikroplarn azalmas, yani hayatn devam ettiremeyecek seviyeye düșmesi
veya koruyucu tedbirlerin alnmasyla veya baz șartlarda bağșklğn meydana
gelmesiyle salgnlar da ortadan kalkar. Neticede fazla çoğalan hastalk mikrobu
azalr ve tekrar denge sağlanmș olur.
Organik kimyasallar, evsel ürünlerin terkibinde çok yaygn olarak
kullanlmaktadr. Boyalar vernikler ve balmumunda olduğu gibi birçok
temizleyici ilaçlama kozmetik, yağ çözücü ve yumușatc maddelerde organik
çözücüler içerir. Organik kimyasallarn sağladğ etkileme özellikleri oldukça
geniș olup bazlar oldukça zehirli bazlarnn sağlğa zarar bilinmemektedir.

Diğer kirleticilerde olduğu gibi sağlğa etkileri doğal olarak temas süresine
bağl olarak değișir. Göz ve solunum yolu tahriși, baș ağrlar, baș dönmesi,
görme bozukluklar ve hafza kayplar baz organik kimyasallara maruz kalan
kișilerde acil olarak görülen belirtilerdir.

CO2
CO
NO2

Çizelge 5. Tipik İç Hava Kirleticilerin Evsel Kaynaklar [12]
Dș Kaynaklar
Dș Hava Kirlenmesi:
Polen, toz, mantar sporlar;
endüstriyel emisyonlar ve araç
emisyonlar
Yakn Kaynaklar:
Liman yüklemeleri, çöp giderlerinden
olușan kokular; sağlksz birikintiler
veya bina egzozlarnn dș hava
girislerinin yaknnda
olmas.
Yeralt Kaynaklar:
Radon, pestisitler ve
yer alt depolama
tanklarndaki kaçaklar.
Diğer İç Kaynaklar
Bilimsel laboratuarlar, meslekî sanat
alanlar, bask/kopya alanlar, besin
hazrlama alanlar, sigara salonlar,
temizlik malzemeleri, çöplerden
kaynaklanan emisyonlar.
Pestisitler, boya, tebeșir ve
așndrclardan kaynaklanan organik
uçucu organik bileșikler ve kokular
bulașc hastalğa sahip kișiler, kuru
silinebilir mürekkepler ve benzeri
kalemler, sinekler ve diğer zararl
böcekler, personel bakm ürünleri.

Bina Ekipmanlar
Istma/Hav./Klima
Ekipmanlar:
Damlalk tavalarnda, kanallarda,
serpantinlerde ve nemlendiricilerde
mikrobiyolojik olușumlar.
Uygunsuz hava ile yanma
ürünleri ve kanallarda toz ve birikintiler.
Istma/Hav./Klima Dș
Ekipmanlar:
Ofis ekipmanlarndan olușan emisyonlar
(uçucu organik bileșikler, ozon); ve
alșveriș laboratuar ve temizlik
proseslerinden olușan emisyonlar.
Bileșenler/Ev Eșyalar
Bileșenler:
Suda veya toprakta gelișen
mikrobiyolojik olușumlar,
hasarl malzemeler; kuru
sifonlardan olușan lağm
kokular, organik bileșikler,
inorganik bileșikler ve
zararl asbest içeren
malzemeler ve partikül (toz) üreten
malzemeler.
Ev Eșyalar:
Yeni mobilyalardan ve yer
Döșemelerinden kaynaklanan emisyonlar
ve suda ve toprakta gelișen bakteriler,
hasarl ev eșyalar.

Formaldehit, bina malzemeleri üretiminde ve çok saydaki evsel ürünlerde
kullanlan önemli bir kimyasaldr. Formaldehit ayn zamanda yanma ve baz
diğer doğal proseslerin ürünüdür. Böylelikle maddesel konsantrasyonlar iç ve
dș ortamlarda kullanabilir. Formaldehit renksiz, keskin kokulu bir gaz olup baz
insanlarda uzun süre maruz kalndğnda gözlerde sulanmaya gözlerde ve
boğazda yanma hissine, mide bulantsna ve solunumda zorluklara yol açabilir
(0,1 ppm üzerinde). Yüksek konsantrasyonlar insanlarda astm tetikleyebilir.
Formaldehitin hayvanlarda kansere neden olmas insanlarda kansere yol
açabileceğini göstermiștir.
Kapal ortamlar insanlarn zamanlarnn yaklașk %80-90'n geçirdiği konutlar,
okullar, resmi binalar, kapal spor salonlar, eğlence yerleri ve taștlar gibi
mekanlardr. Kapal ortamlarda s, șk, gürültü gibi faktörler yan sra ortam
havasnn da burada yașayan kișilerin sağlklar, rahatlar, verimlilikleri üzerine
etkileri vardr. Ancak bu etkinin yeterince önemsenmemesinin nedeni, kapal
ortam hava kirliliği etkilerinin genellikle uzun sürede ortaya çkmas ve yașam
ve sağlğ doğrudan ya da acil olarak tehdit etmemesidir.
Çizelge 6. İç Hava Kirleticilerin Potansiyel Kaynaklar [2]
Kirleticiler
Uçucu Organik
Bileșikler

Formaldehit

Pestisitler

Kurșun

Potansiyel Kaynaklar
 Parfümler, saç spreyleri
 Mobilya cilalar
 Temizlik solventleri
 Hobi ve sanat malzemeleri
 Pestisitler
 Hal ve iplik boyalar
 Tutkal, yapștrc ve szdrmazlk
 Malzemeleri
 Boyalar, vernikler, yapștrc bantlar
 Ahșap koruyucular
 Kuru temizlenmiș elbiseler, güve ilaçlar
 Hava tazeleyici kokular
 Depolanmș yaktlar ve otomotiv ürünleri
 Kirlenmiș sular
 Plastikler
 Parçack tutucular, kontra plaklar
 Dolaplar, mobilyalar
 Formaldehit köpük yaltm katklar
 Hal ve kumașlar
 Böcek ve karnca öldürücüler
 Fare ilaçlar
 Mantar ilaçlar, mikrop öldürücüler
 Ot ilaçlar
 Kursun esasl boyalar

SO2
Solunabilir
Parçacklar

Tütün Duman
Biyolojik Kirleticiler

Asbest

Radon

 Dș tozlar ve toprak
 Uygunsuz çalștrlan gaz veya yağ
kazanlar-scak su stclar, ocaklar,
odun sobalar
 Havalandrmasz gaz sobalar
 Kerosen stclar
 Tütün ürünleri, gazl pișirme sobalar
 Araç egzozlar
 Kükürt içeren yaktlarn yanmas
 Ocaklar, odun sobalar
 Havalandrmasz gaz stclar
 Tütün ürünleri
 Havalandrmasz kerosen stclar
 Tütün ürünleri
 Bitkiler, hayvanlar, kușlar, insanlar
 Yastklar, yataklar, ev tozlar
 Islak veya nemli malzemeler
 Durgun sular
 Boru ve kazan yaltm
 Tavan ve döșeme levhalar
 Dekoratif spreyler
 Kaplama ve lambriler
 Toprak ve kaya
 Kil esasl baz bina malzemeleri
 Yer alt sular

Ev tozunda, yiyecek ve yiyecek hazrlama artklar, insan ve hayvanlarn kl ve
deri döküntüleri, dokuma lifleri, mobilya ve inșaat malzemesi döküntüleri,
temizleyiciler bulunmaktadr. Evlerde aerosollerin kullanm özellikle tehlikeli
olabilmektedir. Aerosollerin içindeki maddelerin çoğu doğrudan temas ya da
solunum yoluyla alndğnda toksik etki yapmaktadr. Ev içerisinde aerosol
kullanmndan kaçnmal, aerosoller ancak iyi havalandrlan ortamlarda
kullanlmaldr. Yüksek sda yemek pișirilmesi, polinükleer aromatik
hidrokarbonlar, heterosiklik aminler gibi karsinojenik baz maddelerin konut
ortamna geçmesine neden olmaktadr. Bu nedenle pișirme ssnn azaltlmas,
ortamn iyi havalandrlmas ve pișirme srasnda aspiratör kullanlmas ile
bunlar en aza indirilebilir.
Biyolojik kirleticiler ise, konut ortamnda, mantar ve sporlar, toksinleri,
bakteriler, virüsler, böcek ve akar dșklar, hayvan atklar, bitkilerden
kaynaklanan polenler patojen, toksik ve alerjik etki yapabilirler. Nem kontrolü
ve temizlik, bunlarn orann büyük oranda düșürmektedir. Așr kalabalk ortam
ve kötü yașama koșullarna bağl olarak ayn kapal ortam paylașan kișilerde
hastalklarn yaylm daha kolay olmaktadr [13].
Çizelge 5 ve 6’da da görüleceği üzere, çok sayda hava kirleticisi kapal
ortamlarda bulunmaktadr. Bunlar yerleșim yerlerine, binalardan binalara, hatta
ayn ev içinde farkl odalarda bile değișiklik göstermektedir. Baz kapal ortam
kirleticileri temel olarak dș ortamdan kaynaklanrken, bazlarnn ayn
zamanda ev içi kaynaklar da vardr. Bunlar arasnda havada asl solunabilen
parçacklar, kükürt dioksit (SO2), azot dioksit (NO2), karbon monoksit (CO),
fotokimyasal oksidanlar, kurșun ve baz oksidanlar bunlar arasnda saylabilir.
Kapal ortam kaynağ yoksa kapal ortam/dș ortam konsantrasyon oran 0.71.3 arasnda değișmektedir [13].

6. Sonuç ve Öneriler
Sürdürülebilir yap kavram çerçevesinde binalarn tasarm birçok disiplini bir
arada kullanan profesyonellere ihtiyaç duymaktadr. Bina tasarm ve üretim
sürecinde biyoharmoloji açsndan sahip olmas oldukça önemlidir. Bunlardan
bazlar șunlardr;
 Ani scaklk değișikliklerinden fiziksel ve kimyasal özelliğini
kaybetmemesi,
 Așnmaya, çarpmaya ve çekmeye karș yeterli mukavemete sahip olmas,
 Kullanmnda veya üretiminde yüksek enerji gerektirmemesi,
 Yerel veya bölgesel koșullara uyumlu olmas,
 Çevresine gaz, toz veya partikül brakmamas,
 Bulunduğu ortamda karbon emisyonlarn yükseltmemesi,
 Kullanmnda çok az atğnn olmas,
 Tekrar kullanlabilen veya yeniden ișlenebilinen özelliğe sahip olmas,
 Atk malzemesinin de doğada biyolojik olarak kolay çürüyebilmesi,
 Elektromanyetik kirliliğe neden olmams,
 Renk, form ve biçim bakmndan uygun olmas,
 Bünyesinde bakteri, mantar veya küf barndrmamas,
 Yanma srasnda olușan gazlarn canl sağlğn en az etkileyen türden
olmas,

265

 Kolay bakm ve onarma ihtiyaç duymasdr.
Tüm diğer ülkeler gibi ülkemizde, küresel snmay yavașlatmak ve giderek
durdurmak için, 'sera gazlar salnmn azaltma hususunda sorumluluk
tașmaktadr. Sera gazlar salnmn azaltmann en önemli yollarndan birisi de
biyoharmolojinin kuramsal esaslarna göre evler inșa etmektir. Çünkü
evlerimizi stma ve serinletme yöntemlerimiz büyük miktarda enerji
kullanmaktadr. Bu enerji fosil yaktlar (kömür, petrol ve gaz) kullanan ve
atmosfere büyük miktarda karbondioksit salnmlar pompalayan enerji
santralleri tarafndan üretilmektedir. Gerçekte, konutlar tüm karbon
salnmlarnn en az dörtte birini olușturmaktadr.
Konutlarmz niteliksiz malzeme kullanm ve ișçiliğin yan sra yaltm
duyarszlğ nedeniyle enerji etkinliği son derece yetersizdir. Kș aylarnda
duvar, kap-pencere, döșeme ve tavan gibi yap elemanlarndan s
kaybedilmektedir. Yaz aylarnda ise, scaklk ayn yoldan içeriye girmekte ve
biz de klimay açmak zorunda kalmaktayz. Dahas, tüm bu enerji maliyeti
hane halklarna pahalya mal olmakta ve bu maliyet artmaya devam
etmektedir [9].
İnsanlarn biyoharmolojinin kuramsal esaslarna uygun konutlarda yașamlarn
idame ettirebilmeleri için konut üretiminde alnacak radikal kararlar alnmas
gerekecektir. Sayn A.Hacaloğlu’nunda dediği gibi, “Bizim artk havaya CO2 gaz
salmayan sürdürülebilir konutlar üretmemiz gerekiyor”. Bu nedenle, bu tür
konut sahibi olmak isteyen çevre bilinçli insanlarn așağda belirttiğim
hususlara dikkat etmeleri önem kazanmaktadrlar:
 Binann stlp, soğutulmas, havalandrlmas, aydnlatlmas için kullanlan
enerjinin sürdürülebilir (doğal kaynaklar; güneș, rüzgar, su, yerküre)
olmasna, binalarda kullanlan temiz enerji ile sv ve kat atklarn gaz
(özellikle CO2 gaz) salglamamasna,
 Bina tasarmnda, binann bulunduğu iklim koșullarna göre doğal enerjiyi
kullanp binay stan, soğutan, havalandran pasif sistemlerin “ölçümü”
yaplarak entegre edilip edilmediğine,
 Bina arsasnn yerinin, bina konumunun doğal enerji kaynaklar ile olan
ilișkisinin ölçümünün ve kontrolünün yaplmasna,
 Binann radyoaktif ve elektromanyetik dalgalara maruz kalmamasna,
 Binada içilecek su kalitesinin kimyasal katksna baklp su kalitesinin 7pH
ve üstünde olmasna,
 Yağmur suyunun toplanp temizlenip geri dönüșümlü kullanlmasna,
 Banyo ve mutfakta kullanlan gri suyun geri dönüșümünün sağlanarak,
bahçe sulanmasnda ve araba ykanmasnda kullanlmasna,
 Susuz tuvaletler kullanarak biriken kat organik atğn bahçede gübre
olarak kullanlmasna, az su kullanan tuvalet rezervuarlar ve duș
bașlklarnn olup olmadğna,
 Binalarn kendi enerjilerini değișik pasif sistemlerle üreterek bu
sistemlerin hepsinin otomasyona bağlanmas ile üretilen akll binalar
olduğuna,
 Gün șğndan yararlanarak aydnlatma için elektrik enerjisini
depolamasna, az elektrik harcayan elektronik aygtlarn kullanlmasna,
 Sürdürülebilir yerleșimlerde sürdürülebilir ulașm yollar araçlarla ulașm
yollar sağlanp sağlanmadğna,
 Bahçelerin ve yeșil alanlarn ‘perma culture’ tekniği ile sürdürülebilir
bahçe veya alan haline sokulup sokulmadğna.
 Ayrca biri geleneksel diğeri sürdürülebilir ve akll ayn ölçeklerde olan iki
konut tiplerinin kullandklar bir yllk enerji miktar ve bu enerji için
harcanacak parann her iki konut tipinde karșlaștrlmas da önemli
sonuçlar vermektedir. Çevreye duyarl, bilinçli sürdürülebilir ve akll
konut sahibi, konutunu alrken yukarda saydğm tüm hususlar göz
önünde bulunduranlardr [10-11].
İyi tasarlanmș, sürdürülebilir konutlarn ömrü daha uzun, kullanm esnekliği
daha yüksek, erișilebirliği ve güvenliği daha iyi olacak ve bu konutlar daha zarif
bir șekilde yașlanacaktr. Yap içinde slanmș ve nemlenmiș yap elemanlar
nem kaynağ olabilmektedir. Bunun için özellikle çok katmanl yap
elemanlarnda s yaltmnn doğru yaplmas, yüzeylerde ve iç ksmlarda
yoğușma olmamas için gereken yerlerde buhar kesici/dengeleyici yaltm
malzemelerinin kullanlmas gerekmektedir. Suyla temas halinde olan yap
elemanlarnn su yaltmyla korunmas da malzemenin slanmasn dolaysyla
bir nem kaynağ olmasn önlenecektir [14].
Sonuç olarak, sürdürülebilirlik, kavramnn en yaygn tanm 1987 ylnda
yaymlanan “Brutland Report” da yaplmștr. Buna göre, sürdürülebilirlik,
“Bugünün gereksinimlerini, gelecek kușaklarn kendi gereksinimlerini karșlama
olanağna zarar vermeden karșlamaktr.” Bu nedenle bir yapnn sürdürülebilir
yap olabilmesi için tasarmn, kullanlan malzeme ve tercih edilen uygulama
yöntem ve esaslar çok etkin roller oynayabilmektedir. Buna göre sürdürülebilir
bir yap;

İnșaat srasnda kullanlan malzemelerin minimuma indirilmesi, yerel,
dönüștürülebilen veya tekrar kullanlabilen malzemelerden seçilmiș
olmas,

Yapnn stlmasnda fosil yaktlar kullanmadan, güneșten aldğ sy
toplayan, depolayan ve transfer edebilen pasif solar sistemlerin
kullanlmas,
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Konutlarn, değișen sosyal ve çevresel gereksinmelere uyum
sağlayabilecek șekilde tasarlanmas,
Yapnn karș karșya kaldğ fiziksel, kimyasal ve mekanik zorlamalara
karș dayankl olmas,
Yapnn çevresi ve iklim koșullaryla uyumlu olmas,
Biyoharmolojinin kuramsal esaslarna uygun olmas,
Sürdürülebilir Konutlar Yönetmeliği’nin hazrlanmas,
Kullancnn doğasna uygun olmas gerekir.
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Abstract
The understanding of sustainability in building construction has undergone
changes over the years. First attention was given to the issue of limited
resources, especially energy, and how to reduce the impact on the natural
environment. The diminishing wood resource and restrictions imposed on
felling in natural forests, particularly in the tropics, have focused world
attention on the need to identify a substitute material which should be
renewable, environmentally friendly and widely available. The bamboo stem
has been made into an extended diversity of products ranging from domestic
household products to industrial applications. Bamboo constructions are easy
to build, resilient to wind and even earthquake forces. Based on the ways
bamboo used is for the construction, bamboo building technologies can be
divided broadly into two types (1) bamboo building using round bamboo culms
and (2) bamboo building using processed bamboo.

It is difficult to generalize the properties of bamboo as it differs with the
species, age, climatic factors, moisture content, external-internal diameters
and different heights of the culm [3]. Therefore, physical and mechanical
testing should be carried out the beginning of design. Figure 2 shows different
bamboo pole cross-sections. An example of bamboo (Dendrocallamus
giganteus) mechanical properties is shown Table 1.
Bamboo culm layers show different strength levels under tension. Such as,
tensile strength of the outer layer culm wall is twice as strong as that of the
interior layer [4]. Nevertheless, the middle portion of bamboo is stronger than
its upper and lower portions [5].

This study is a review of developments of bamboo structures. In addition to
this, modern bamboo design examples will be introduced.
Keywords: Bamboo, renewable, sustainability, structure

1. Introduction
Bamboo is a good natural construction material with remarkable properties. It
has been used as a construction material in South Asia and South America for
centuries, and it is still widely used. Bamboo is common for bridges,
scaffolding and housing. In spite of the long history of bamboo, there is no
structural design code for bamboo, yet. Consequently, in developing countries,
bamboo structures are done in traditional and experience based ways.

Figure 2. Different bamboo pole cross-sections
Table1. Bamboo mechanical properties

Bamboo grows quickly, 120 cm in 24h [1], and it is very resistant. It is known
to be the first green plant after Hiroshima bomb. Bamboo, sustainable and
renewable green plant, consumes energy of 0.5 MJ/kg only during the growth
comparing to 0.8 and 30 MJ/kg [2] for timber and steel, respectively.
Modern technologies are used to be transformed the conventional structure to
modern structure member or system. Based on the ways bamboo used for
the construction, bamboo building technologies can be divided broadly into
two types (1) bamboo building using round bamboo culms and (2) bamboo
building using processed bamboo.

2. Bamboo Poles (Round Bamboo Culms)
2.1. Characteristic Properties
The bamboo culm is a cylindrical shell, divided by transversal diaphragms at
the nodes. Figure 1 shows typical wall section of the bamboo. Bamboo is an
orthotropic material, like timber, with high strength along and low strength
transversal to its grains (fibers).

Properties
Tensile Strength
Compressive Strength
Young’s Module
Density

(Dendrocallamus giganteus) [6]
Standard Value
120 MPa
55 MPa
140 GPa 3
700 kg/m

Compression load acts in a direction parallel to bamboo grains. the upper
portion of a bamboo culm is stronger than its middle and lower portions in
compression [5].
According to Takenouchi, if the thickness of the wall of a culm internode is in
between 1/8th - 1/5th of the diameterof the cylinder, then the culm cylinder is,
as a rule, muchmore resistant to bending forces than a solid culm of the same
diameter [7]. Baumann concluded that the bending strength of the bamboo
fibres at outer layers is more than that of those at the inner layers [5].
Bamboo shows weak behavior under shear. Unlike timber, bamboo does not
contain radial cells, which increase the shear strength of timber [8].
2.2. Bamboo Culm Design Considerations
Designs using bamboo as the structural material involve the following [9] :







Figure 1. Typical bamboo wall section



It is assumed that bamboo retains its elastic behavior, until failure.
Bamboo culms are analyzed as variable thickness hollow tube
structures.
Bamboo culms are analyzed as not perfectly straight members.
Bamboo culms are analyzed as tapered.
Conventional structural analysis methods are used, with definitions
of the initial curvature, the diameter and the wall thickness.
Any bamboo joint or support must be considered to act as a hinge,
unless substantiating data are submitted to justify consideration
as a semi-rigid or a rigid joint.
Bernouilli’s theorem (flat cross sections remain flat) is valid for
bamboo.
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2.3. Bamboo Culms in Structures
Bamboo can be used to make all the components of small buildings, both
structural and nonstructural. Bamboo building construction is characterized by
a structural frame approach similar to that applied in timber frame
construction. In this case, the floor, wall and roof elements are interconnected
and often one dependent on the other for overall stability.
The most extensive use of bamboo in construction is for walls and partitions.
The major elements of a bamboo wall generally constitute part of the
structural framework. As such they are required to carry the building selfweight and loadings imposed by the occupants, the weather and earthquakes.
The existing, traditional, load-bearing bamboo wall technologies are Bahareque
and Quincha systems in Latin America. Horizontal bamboo laths or flattened
bamboos are fixed to both sides of bamboo culms or timber frames and the
space is filled or plastered with mud or cement mortar, as shown in Figure 3.
[10]

member). Selected poles are filled with concrete in order to have high
strength. Bambcrete is a relatively new technique, therefore this is not
widespread.
2.3. Joints and Connections
In the past traditional bamboo joints were made by soaking strips of bamboo
and lashing around the poles. The arrangement and number of lashes was
decided by the bamboo master based on experience and rules of thumb.
More recently galvanized mild steel wire was used and today the lashing
material is a 6mm wide flat strip of black polypropylene – polyethylene [12].
Traditional connections do not have a standard strength value, and it could be
changed from one master to another. Therefore, traditional connections
should be tested for their load carrying capacity, before the construction as
shown in Figure 5.

Figure 5. Joint test [12]
An alternative has been to clamp the culms between pieces of wood or
plywood connected with bolts, as shown in Figure 6. In this connection
technique, bamboo open ends could be subjected high bolt forces and could
be crash.
Figure 3. Wall construction using plastered bamboo grid [10]
Grid system is based on the principle of modular systems in which bamboo
columns spaced at 1.2m center to center that act as main load bearing
elements for transmission of roof dead loads. The columns are tied at the top
with wooden plates and bottom is embedded in foundation concrete. The wall
is made up of grid of bamboo lath and chickens mesh and plastered with
cement mortar and bamboo lath and steel dowels hold spaces between
columns. Roof consists of bamboo trusses, bamboo purlins and bamboo
corrugated mats [11].
Bamboo load bearing walls, traditional Bahareque and Quincha system walls,
could be pre-fabricated offsite and to be assembled in any locations. Both
traditional and modern bamboo building systems could be improved with
using pre-fabricated system.
Elevated floors comprise: structural bamboo elements and bamboo decking.
Structural elements like beams and columns are generally 100 mm in
diameter. Bamboo joists are usually preferred for elevated floors. Bamboo
panels, boards, laminates and small bamboo culms are used for floor decking
The bamboo structure of a roof can comprise purlins, rafters and laths or
trussed (Figure 4) assemblies. Plastered bamboo, bamboo tiles, shingles and
mats are often used as roof covering material.

Figure 6. Plated Joint [13]
Despite its relatively high strength, bamboo is susceptible to crushing,
particularly of open ends. Different engineered steel connection details were
developed for bamboo open ends. An example of these connection details is
applicable for bamboo trusses could be seen in Figure 7.

Figure 7. An engineered connection detail example [14]

Figure 4. An example of bamboo truss
Bamboo culms could be used as reinforcements in concrete, because of their
high tension strengths. Moreover, bamboos having wide diameters are
selected for a new technique which is called bambcrete (composite bamboo
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In the design and development of bamboo structures, most research tends
toward the use of bamboo in traditional, raw form, including studies of
bamboo connections and bamboo truss-frames. Figure 8 shows one good
example of engineered raw bamboo bundling connection for stronger
structural properties.

Figure 10. Corrugated bamboo panel [17]
Laminated bamboo is used as not only covering material but also main
structural load carrying component of a structure. Laminated bamboos are
used as beams in buildings and as girders in bridges. The first modern
laminated bamboo pedestrian bridge was constructed in China in 2006, as
shown in Figure 11. A 10 m long modern bamboo truckload bridge was
designed and constructed in China, as shown in Figure 12.

Figure 8. Bamboo bundling connections [15]

3. Processed Bamboo
Processed bamboo is another alternative way to use bamboo in structures.
This method splits the bamboo before it splits itself, and puts it back together.
It may also involve the breaking down bamboo into fiber elements. It is
transformed and engineered into new geometry as required by the specific
application, having a completely different appearance from raw bamboo.
Products include bamboo lumber, bamboo ply wood, bamboo board, bamboo
plank, bamboo mat, and bamboo linens [15]. Laminated bamboo lumber
manufacturing process is shown in Figure 9. Mechanical properties of bamboo
sheath and glue laminated bamboo lumber could be seen in Table 3 and Table
4, respectively.
Figure 11. The first modern laminated bamboo bridge [18]

Figure 9. Laminated bamboo lumber manufacturing process [15]
Table 2.Mechanical properties of bamboo sheath [16]
Properties
Bending Strength
Young’s Module
Compression Strength
Tension Strength
Horizontal Shear Strength

Standard Value
[MPa]
28
4800

Testing Value
[MPa]
124.2
11500
71.99
91.7
8.12

Table 3.Mechanical properties of glue laminated bamboo lumber [16]
Properties
Bending Strength
Young’s Module
Compression Strength
Tension Strength
Tension Stiffness
Horizontal Shear Strength

Standard Value
[MPa]
67.5
12000

6.5-5.5

Testing Value
[MPa]
160.9
12200
85.47
137
17000
22.7

Mechanical properties of laminated bamboo products differ with production
process and number of layers. Laminated bamboos are used in structures in
different forms. Corrugated bamboo panels are used at roofs as roof covering
material, shown as in Figure 10.

Figure 12. The first modern truckload bridge [18]

4. Advantages and Disadvantages of Using Unprocessed and
Processed Bamboo
The both technologies have their strength and weakness. The advantages and
disadvantages of the technologies have been summarized as following [10]:
Advantages of using unprocessed bamboo;




Doesn’t require big investment
Offers flexible design
Low technical requirements and can be done any locations where
bamboo available

Disadvantages of using unprocessed bamboo;





Limited species of bamboo can be used
Quality control problem (bamboo species, size, age etc.)
Durability depends upon the quality of bamboo and preservation
Production and supply of houses in large quantity in a short period
of time may be a problem

Advantages of using processed bamboo;





Can make use of all kinds of bamboos
Less wastage (can use much of bamboo culms)
Can be standardized for its quality
Large quantity production and supply is
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Can be modular and pre-fabricated
Durable and flexible

Disadvantages of using processed bamboo;



Require considerable investment
Constant supply of raw materials can be a problem. A pure
bamboo forest of at least 200 hectares is required for the
sustained supply bamboo raw material to a medium size industry.

5. Bamboo in Turkey
Bamboo materials, usually, are used as architectural members in Turkey.
Processed bamboo members, especially, are used for house decoration such
as, bamboo floor or wall coverings. There is no bamboo structure as a building
in Turkey, yet.
Bamboo rising is not widespread in Turkey. According to recent researches,
three bamboo species are convenient for climatic conditions in Rize, a major
city of the East Black Sea region, and could be raised. Note that, the diameter
of these bamboo species is 10-15cm, and they grow up to 15-20m in height.

Figure 15. A 30m long bamboo bridge, Columbia

4. Conclusion
The major conclusions from this review study are as follows:
1.
2.

6. Examples of Modern Bamboo Designs
3.

An effective bamboo bridge was designed and installed at the Materials and
Applications Research Centre, Los Angeles, as shown in Figure 13.

4.
5.
6.

Bamboo as a material is cheap, widely available and
environmentally-friendly. The ecological and economical dynamics
of bamboo have made it a sustainable building material.
Bamboo culms show an effective behaviour under tension.
However, compression, shear and bending strengths of bamboo
show a weak behavior.
There are several bamboo construction methods. If these methods
are improved and adopted by pre-fabrication industry, a certain
quality could be reached in bamboo design.
Processed and unprocessed bamboos have different advantages
and disadvantages. The use of these members could be decided
according to economical situations and necessity.
Rising bamboo in Rize, not only increases economical activities in
that region, but also supplies a local and sustainable construction
material.
Bamboo characteristic properties and design fundamentals should
be introduced to architects and structural engineers in order to
become widespread of bamboo structures in Turkey.
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Abstract
The challenge of the twenty-first century is to increase people’s quality of life,
across all regions, while containing the overall consumption of natural
resources. The worlds’ population is projected to reach 8 billion people by
2025, increasing pressure on resources and the environment, and there will
be an ever-widening gap between the high and low income people. As a
result, we must learn how to satisfy the needs and wants of an expanding
population in a sustainable way.
This paper is mainly on how “design” especially “strategic philanthropy by
design” can deliver meaningful, permanent and innovative solutions in
contrast to traditional philanthropy in the form of plain financial donations. It
supports that strategic philanthropy provides not only the solution but also the
service-system, which enables to combine the capabilities and knowledge of
the different groups like designers, local and global players, non-profit
partners and NGOs to reach the perfect solution.
The emphasis of the paper is on “design and sustainability”. It starts with the
description of sustainability in general and develops the term by combining
sustainability with design. Describing new ideas of progress, which have
emerged from sustainable design, “the sustainable development and the
sustainable innovation”. Both interdependent and mutually supportive and
integrate economical growth, social equity and environmental protection.
As an architect we have to try to create more awareness in the world of
design. A stronger understanding of the impact of design and construction on
the environment and the use of innovative materials and building technologies
has the potential to improve millions of lives. While design is not a solution for
every thing, thoughtful design has been shown to generate greater economic
prosperity, to reduce the risk of death and destruction from natural and manmade disasters and to generate a sense of dignity and pride.
Keywords: Sustainable Design, Philanthropy, Emergency Relief

1. Introduction
Within the first hours of an earthquake disaster razing a town to the ground
or a tsunami destroying a village, major corporations and gatherings around
the world are donating money and services to help the victims. However they
can never be sure whether the money is going to be spent on the victim’s real
needs or the services will be sufficient to provide a relief on the scene. A
great amount of the money given or checks written are spent on sudden, not
well considered, temporary solutions, which can maybe provide a relief for a
short time of period, but will be a hindrance in the future.
This paper intends to create more awareness in the world of design with
more social, cultural and environmental challenges everyday; hoping to affect
the designers/architects in their future work. We as designers and architects
need to continue to create and innovate constantly; and make sure that our
envisioned solutions are considering the broader context and up-to-date
issues.

2. Design and Sustainability
While the world population is increasing the overall quantity of natural
resources is decreasing. While the rich are becoming richer, the poor become
poorer. The challenge of this century is to increase people’s quality of life
across all regions while decreasing the overall consumption of natural
resources.
It is estimated that the world’s population will almost double from the present
6.2 billion to around 8 to 10 billion by 2025 and, as a consequence, will
increase both the demand on resources as well as the environmental impact
resulting from human activities [12]. Since the earth is a closed ecosystem, it
will not be possible to support such an exponentially increasing population
within the traditional growth-oriented economic models. Therefore, a shift in
the current economic and socio-cultural framework is required: a transition
from a traditional material and product paradigm to an emerging knowledge
and service paradigm; a transition in which the research into sustainability

shifts from a technological and product-related innovation process to a
broader techno-socio-cultural process [1].
2.1. Definitions of Sustainability
The term sustainability has an extending meaning. Today it is used in different
areas having a common sense, according to World Business Council for
Sustainable Development the proper definition for sustainability is:
“Sustainability implies a system of production able to assure a greater
equity, quality of life and environmental well-being today and for the future
generations.” [13].
As we specify sustainability like sustainable design, sustainable architecture
or sustainable development the core of the meaning stays the same but the
meaning in general acquire a different character:
Sustainable Design stands for a holistic creative process, which “seeks to
translate and embody global and regional socio-environmental concerns into
products and services at a local level. This necessarily demands a system
view of design …” [4].
Sustainable Architecture, is an approach to architectural design that
emphasizes the place of buildings within both local ecosystems and the global
environment. Sustainable architecture seeks to minimize the negative
environmental impact of buildings by enhancing efficiency and moderation in
the use of materials, energy, and development space.
Sustainable Development, which is considered the path to sustainability, is
the simultaneous pursuit of economic prosperity, environmental quality and
social equity.
2.2. Economic Development and Sustainability
Wealth is distributed very unevenly in our world. This is reflected in the use
of energy. The western world, with 1 billion inhabitants, accounts for threequarters of the global consumption, while the last quarter is distributed over
the other 5 billion people. Due to the way in which mankind produces and
uses energy we are damaging the environment as never before. In the coming
decades the demand of energy will double; this growth will be generated
almost exclusively in the developing countries, which not only have an
increasing population but also need to catch up with the West and thus
require more energy, economy and the environment- the global energy
problem- is in fact all-embracing [1].
This is why a drastic increase of the eco-efficiency of the current economic
patterns needs to be addressed.
In the coming decades, companies will have to learn how to compete while
decreasing the total production and consumption of physical goods, and
advanced societies will have to learn how to compete while decreasing the
total production and consumption of physical goods, and advanced societies
will have to learn how to live while relying on only 10% of the environmental
resources that are being used (per capita) today.
While primarily an environmental challenge, this is also a socio-cultural,
economic and political challenge. Indeed, to be eco-efficient merely by
optimizing the level of industrial production processes is, although a required
change, insufficient to satisfy in a sustainable manner- the ‘needs’ and the
‘wants’ of 8 to 10 billion people in the years to come. Production and
consumption systems should give more attention to values, elementary
human needs, product and service functions and local conditions.
In this scheme, companies will be seen increasingly to play a crucial role: they
can become powerful engines of innovation able to provide solutions that
enable people to live better while consuming less environmental resources. In
other words, they can offer alternative solutions that are environmentally
valuable as well as socially and economically attractive; solutions that will be
successful if new and more sustainable combinations of products and services
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are recognized by users as offering a better approach to personal, social and
environmental problems than the existing ones [11].

interdependencies of people, habitats, technologies and commerce, while
simultaneously exploring its own meaning, purpose and future” [6].

2.3. Eco-design and Sustainable Development

Nevertheless, in people’s minds, this discipline has been often related to two
simplified common assumptions: it is a technical and engineering process that
focuses on a product’s function; it is a styling exercise needed only to choose
colors and materials that make a product more appealing to the eyes of
customers. Time has changed, however. In the last decade, companies have
realized that design can help them create competitive propositions, and
people have come to appreciate that a well-designed solution can simplify
their everyday activities. Its recognition in terms of business strategic asset
has been now broadly accepted by many Corporate Chief Executive Officers,
and its importance becomes clearer if the following few considerations are
studied [8].

Traditional eco-design methods, which generate environmental incremental
product’s improvements by technical changes, are necessary but not sufficient
instruments to stimulate the creation of sustainable solutions. Companies
exploring the path to develop sustainability-based business propositions
require different instruments. They require design methods able to go beyond
“eco-efficient” results towards environmental, and social-economic “effective”
results.
The matter is not just to improve what already exist in the company’s product
portfolio, but to re-think the business offer by considering:



a deep understanding of people’s values and needs in their local
living conditions
the possibility of creating the most appropriate market
propositions together with partners having complementary
capabilities and expertise.

The overall goal is to develop a flexible and practical methodological design
approach to envisioning innovative product-service systems that are able to
figure out economic value for business, as well as environmental and social
benefits for society [11].
The nature and the process of an environmentally conscious design culture
are therefore changing. From eco-design, as a product-oriented design process
aimed to minimize the environmental impact of the product along its material
life-cycle, to design-for-sustainability: a solution-oriented design process
aimed stimulating technological change and social innovation in the current
system of production and consumption, in order to decrease the use of
environmental resources and enhance quality of life. Design strategies applied
within this framework can be roughly classified as follows [7]:






Design for reduced consumption of resources: The aim is to
reduce the quantity of energy or materials normally used, while
selecting recyclable or renewable resources.
Design for product-life-time extension: The aim is to consider the
durability of the material, as well as the ease with which
components can be replaced, in order to discourage too quick a
replacement.
Design for recycling: The aim is to use materials that can be
recovered (recycled, regenerated, reutilized), avoiding those ones
that are harmful to the environment.
Design for disassembling: The aim is to enable, after disposal, an
easy separation of components and materials to encourage rapid
recycling and reutilization, or correct ecological disposal.

2.4. The Contribution of Design in the Sustainable Development
Design can play a key role in the creation of a sustainable future. Design can
integrate ecological requirements in the business creation process and go far
beyond it. Acting as a bridge between people, technology and business, design
can facilitate the systematic integration of economical, social and
environmental parameters in the framework of new and more sustainable
patterns of production, marketing, distribution and use.
Design can become a powerful engine for suitable innovation. It can help
business in generating solutions able to stimulate new social behaviors (e.g.
accessibility versus ownership, sharing versus individual use, up-grad ability
versus substitution) whilst still supporting economic societal needs. In this
way, it complies with the change that in the complex world is required from
design culture; from eco-design to sustainable design.
Sustainable design goes beyond the proposition of stand-alone products,
towards the promotion of a richer combination of products and services of a
different nature (e.g. digital services, infrastructural services etc.), which can
stimulate different patterns of consumption [10].
2.4.1. The Mediation of Design in Creating Solutions
Design, as an intrinsic part of the business value creation process, has to face
the complexity of today’s markets directly. It has to question ‘what’ to shape,
in terms of tangible and intangible aspects of a solution, and ‘how’ to do that,
in terms of approaches, tools and kind of competencies involved.
Originally introduced to compensate for the absence of art in the forms of
industrially produced products, design has long been “the mediator between
the natural, artificial and commercial worlds, concerning itself with the
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Many current products present an ever-increasing number of functions and
technologies. Digital products, in particular, are too often overloaded with
technical specifications difficult to understand for end-users. Design, in this
case, can become the key offering differentiator by virtue of its capacity to
simplify and develop easy-to-use interfaces: that is, intuitive and distinguished
solutions that adopt a familiar communication language directed at people
who want to be ‘empowered’ and not ‘overpowered’ in the performance of
their everyday activities.
It is particularly with regard to this last consideration that the design
paradigm must today respond to an economic model that supports the
provision of converged and connected solutions, combining products, services
and content to suit individual and collective needs in their specific sociocultural contexts. This requires knowledge sharing among different actors, as
well as creativity and multidisciplinary skills from the beginning of the
research. Within this framework, the design activity is no longer an isolated
and independent process- steered by a visionary design director- for the
generation of ideas, but rather a team effort nourished by researches,
designers, engineers, marketers and strategists, all of whom collaborate
within the creative sessions. The stakeholders are not only all involved but
they are all also essential contributors to the creation process of the new
solution.

3. Sustainable Design and Strategic Philanthropy
3.1. Strategic Philanthropy
The word “strategic philanthropy” means in the corporate context some
connection between the charitable contribution and the company’s business.
Often this connection is only semantic, enabling the company to rationalize its
contributions in public reports and press releases.
In fact, most corporate giving programs have nothing to do with a company’s
strategy. They are primarily aimed at generating goodwill and positive
publicity and boosting employee morale.
Cause-related marketing, through which a company concentrates its giving on
a single cause or admired organization, was one of the earliest practices cited
as “strategic philanthropy” and it is a step above diffuse corporate
contributions. At its most sophisticated, cause related marketing can improve
the reputation of a company by linking its identity with the admired qualities
of a chosen nonprofit partner or a popular cause. Companies that sponsor the
Olympics, for example, gain not only wide exposure but also an association
with the pursuit of excellence. And by concentrating funding through a
deliberate selection process, cause related marketing has the potential to
create more impact than unfocused giving would provide.
However cause-related marketing falls far short of truly strategic
philanthropy. Its emphasis remains on publicity rather than social impact. The
desired benefit is enhanced goodwill, not improvement in a company’s ability
to compete. True strategic giving, by contrast, addresses important social and
economic goals simultaneously targeting areas of competitive context where
the company and society both benefit because the firm brings unique assets
and expertise [3].
3.2. Linking Philanthropy with Sustainable Design
The challenge of the twenty-first century is to increase people's quality of life,
across all regions, while containing the overall consumption of natural
resources. The world's population is projected to reach 8 billion people by
2025, increasing pressure on resources and the environment, and there will
be an ever-widening gap between high income and low income people. As a
result, we must learn how to satisfy the needs and wants of an expanding
population in a sustainable way.
Sustainable design approaches this problem by paying attention to regional as
well as local community needs.. "We also need to make the solutions relevant
by focusing on the social and cultural requirements of the people, as well as
the various contexts of applications. This means developing sustainable

solutions that extend the lifetime of a product, minimize the materials used in
its construction and consume energy efficiently in a way that works for
people locally. But global solutions will not always work for everyone; they
must be customized to specific contexts to be environmentally friendly,
socially effective, and economically valuable. Otherwise they'll never be truly
sustainable [9].
Design has a valuable role to play in sustainability because of its ability to
overcome tough problems with measured creativity. Design explores the new
and is the bridge between technology, society and business. It is sensitive to
cultural conditions, social trends and the potential of new technology, and is
able to translate this into valuable propositions for business by envisioning
solutions grounded in new ways of production and consumption.

3.4. Tool Providers and Main Actors in Strategic Philanthropy by Design
3.4.1.Tool Providers
In most of the philanthropic projects the tool providers are big, universal
companies, who made strategic philanthropy a main part of their business
strategy or in some cases big organizations like the United Nations or some
universal NGOs can play the part of a tool provider.
3.4.2. Non-governmental Organizations

In contrast to traditional philanthropy in the form of financial donations,
strategic philanthropy by design can deliver products and solutions based on
real people's needs and their different manifestations; solutions that reduce
the burden on the environment and are easy-to-access, simple to install, use,
maintain and upgrade over time.

A non-governmental organization (NGO) is typically independent of
governments. Although the definition can technically include for-profit
corporations, the term is generally restricted to social, cultural, legal, and
environmental advocacy groups having goals that are primarily
noncommercial. Current usage of the term is generally associated with the
United Nations and authentic NGOs are those that are so designated by the
UN.

3.3. Developing Sustainable Design Strategies

3.4.3. Community design centers

There are few things that need to be considered, when sustainable design
ideas are exposed [10].:

Community design is a movement focused on the creation and management
of environments for people. This process promotes change to the built
environment from the neighborhood to regional scale, and aims to meet
community needs through participatory decision-making at all levels.





Designed around you: Solutions appropriate to the users’ socio
cultural and physical conditions
Easy to experience: Solutions accessible to people, regardless of
their situation and technological knowledge
Advanced: Solutions making the most appropriate use of
technology and not necessarily new technologies, for a tangible
improvement

Outstanding points

Proposed design strategies

Long-life-lasting
Balancing productfunction service
value and aesthetics

How to design for longevity?
The aim is to increase the lifetime of
product or same of its components via
aesthetic & functional up-grading,
modularity and scalability, durability,
recovery in its various forms.

Values first
Creating solutions
that communicate
values beyond
functions

How to design for
dematerialization?
The aim is to reduce the use of
materials along the solution life cycle
via miniaturization, integration and
multi-functionality, virtualization,
biodegradability.

Contextualization
Translating global
ideas to local
contexts

How to design for cultural
diversity?
The aim is to add value to local
resources, make use of appropriate
technologies to the context of
application, respect traditional habits,
enhance individual and community

Multiple energy
Using renewable
energy sources

How to design for efficient and
clean energy?
The aim is to reduce the amount of
energy used while selecting
renewable resources such as
solar/wind power, human power,
hydrogen power, hybrid systems.

Sharing
Enabling the spirit of
sharing

How to design for sharing?
The aim is to stimulate social
relations and save resources via
solutions enhancing the common use
of space, assets, time or knowledge.

Community design centers are dedicated to the provision of planning, design
and development services in low- and moderate-income communities. These
centers have proven to be a unique vehicle through which a crucial array of
services in community development marketplace has been made available.
3.4.4. Architects
A stronger understanding of the impact of design and construction on the
environment, smarter siting and the use of innovative materials and building
technologies has the potential to improve millions of lives. While architecture
is not a solution for every thing, thoughtful design has been shown to
generate greater economic prosperity, to reduce the risk of death and
destruction from natural and man-made disasters and to generate a sense of
dignity and pride. Unfortunately, architects, engineers and other design
professionals are needed most where they can least be afforded.
Within the next few years the world’s population will be predominantly
urban for the first time in human history. According to the latest Global Report
on Human settlements, 43 percent of the urban populations in developing
regions live in slums. In the least developed countries, as many as 78 percent
of people live in substandard living conditions. The statistics are staggering
[2]:
• The United Nations Human Settlements Programme estimates that 1 in 6
people live in slums. If no action is taken, the agency estimates that number
could grow to 1 in 3 by the year 2020. (“The Challenge of Slums” The United
Nations Human Settlements Programme, 2003)
• Simple household water treatment systems could meet basic needs for
clean water. Yet more than one billion people still have no access to safe
water and 2.6 billion people lack access to sanitation according to the 2005
UN Human Development Report.
• As of 2004 there were 25 million internally displaced persons in at least 49
countries, according to the UNHCR. As many as 70 to 80 percent of all
internally displaced people are women and children, another 9.2 million
refugees were displaced by war or conflict.
• The Red Cross estimates that in the past two decades on average more
than 75,000 people have been killed annually by natural and manmade
disasters and another 211 million people have been affected by disaster each
year. What’s more the agency reports that the number of disasters and the
number of people affected by disasters has risen dramatically in the last
decade and is expected to continue to rise.
• Furthermore, most slums and settlements are located on sites not planned
for housing exposing residents to industrial pollution, hazardous wastes and
contributing to the environmental degradation of communities.
• Although the built environment impacts every aspect of our lives less than 5
percent of the world’s structures are built with the aid of a design
professional.
Architecture as a social art should be positioned to address these needs. By
pursuing a participatory or community design model, architecture could
empower communities to improve the built environment. This could bring
funders together with designers to assist community groups in designing and
building sustainable, innovative and appropriate structures.
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4. Benefits of Architecture as a Community Design
The practice of participatory planning and architecture is often called
“community design.” Whether neighborhood-based or on a city-wide or
regional level, it is the expression of a community’s vision for change. The
process encourages community groups to set goals and work together to
achieve them. The benefits of pursuing a community design approach are
wide reaching. They include:
• Environmentally and culturally appropriate design.
• Universal housing opportunities for low-income residents, the homeless,
renters and other marginalized groups that embrace and reflect the diversity
of the community.
• A wide variety of ideas to deal with complex issues and express the
collective wisdom of a community.
• The prioritization of issues by and with those most affected by the
decision-making process.
• The removal of typical barriers to participation, such as formal hearings or
inconvenient locations and times for meetings.
• The ability to convey ideas to expert and non-expert participants alike
through the use of graphics and 3-D models and other visual presentations.
• Access to expert resources in order to formulate strong proposals to put
forward to municipal authorities, funders and others.
• Social engagement and a sense of community through face-to-face
interaction.
• The distribution of community resources in a more efficient manner.
• Opportunities for skills training and advancement.
• Greater local capacity for decision making and economic development.
• Communication between different sectors and interests in the community,
including government organizations, religious organizations and individuals.

more insulation, depending the resident’s needs. The cost of materials for one
52 square meter unit is below $2000. The unit is easy to dismantle, and the
materials easily disposed or recycled [5].
The Paper Log House has a number of merits as temporary housing for the
victims of disasters. Material cost is very low. The materials and parts can be
procured on site. It can be easily built or dismantled in a short period of time
even by people with no knowledge of building construction and is recyclable.
For local governments, the greatest merit is that they do not have to have a
stock of materials and parts for this type of temporary housing. That is, they
can save costs for storage and transportation.
Solution Proposals
As the United Nations was dealing with the temporary shelter problem, the
Japanese architect Shigeru Ban, known for his sculptural arbors and galleries
made from paper tubes, approaches the agency with a proposal to construct
emergency shelter using the same material. Commissioned by the United
Nations, Ban developed a frame of paper tubes and plastic connectors that
could transform standard plastic sheeting in to tents. With support from Vitra,
Ban designed prototype shelters. Later the design was adapted for Turkey
after the Kaynasli earthquake.

Organizations such as the Aga Khan Development Network, Architects
Without Frontiers, Architecture + Development, Architectes de’l Urgence, the
Buckminster Fuller Institute, Builders Without Borders, Building and Social
Housing
Foundation,
Association
for
Community
Design,
Architects/Designers/Planners for Social Responsibility, the Enterprise
Foundation, Design Corps, Design Matters, Public Architecture, Shelter
Associates, shelterproject, World Shelters, the Volunteer Architects Network,
and many others have emerged, promising a more innovative and inclusive
approach to socially conscious design.
4.1. 1st Example : Disaster Relief Project in Kaynașl, Turkey

Figure1 Emergency Shelters

The destructive Düzce- Kaynașl earthquake has occurred at 18:57 local time in
Turkey on 12 November 1999. The magnitude of the earthquake was 7.2 and
the earthquake has affected the areas between Düzce and Kaynașl in 30
seconds, which are located on western part of the North Anatolian Fault Zone.
The surface was ruptured between Düzce and Kaynașl throughout and has a
length of about 35 km. More than 800 persons were killed and more than
3000 people were injured by the effects of this event.
The Brief of the Turkish Government
The Turkish Government has ordered 15,853 prefabricated houses. The Prime
Minister’s office in Ankara has launched a programme in which 16 Turkish
cities are requested to each plan for, build and install 100 prefabricated
houses in Duzce. Some cities have already started their assessment of the
situation. The prefabricated houses should be delivered as soon as possible,
according the Governor of Bolu.
The Situation after the Emergency Call
After the emergency call lots of contemporary housing constructions been
made, but most of the prefabric houses which have been constructed on the
area were not recyclable or maintainable. This kind of housing has
irretrievably destroyed the arable land on which it was built. It is providing
shelter no better than winter tents in which earth quake victims are
condemned to live for an indefinite period. This has resulted in the migration
of skilled manpower from the region and unavailability of the knowledge and
expertise required to improve conditions in the region, despite thousands of
volunteers.
Solution Descriptions
Quickly constructible, transportable, compact, cheap, temporary shelters
offering all necessary fittings and facilities stored in a minimum of space;
suitable for manufacturing in advance, minimum impact on the environment
and being dismantled for reuse.
The foundation consists of donated beer crates loaded with sandbags. The
walls are made from 106mm diameter, 4mm thick paper tubes, with tenting
material for the roof. The 1.8m space between houses was used as a common
area. For insulation, a waterproof sponge tape backed with adhesive is
sandwiched between the paper tubes of the walls.
Shredded wastepaper was inserted inside the tubes along the walls and
fiberglass in the ceiling, and also cardboard and plastic sheets were used for
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Figure2 The Paper Log Houses in Kaynașl
4.2. 2nd Example: Emergency shelters for refugees
In 1995 Khalili partnered with the United Nations to apply his research on treefree building to provide emergency shelters for Iraqi refugees seeking safe
harbor at the Baninajar camp in Iran.
Solution Description:
To design a shelter to meet the global need for housing includes millions
refugees and displaced persons – victims of natural disasters and wars.
Solution Proposal:
After extensive research into vernacular earth building methods in Iran,
followed by detailed prototyping, architect Nader Khalili has developed the
sandbag or ‘super
adobe’ system. The basic construction technique involves filling sandbags with
earth and laying them in courses in a circular plan. The circular courses are
corbelled near the top to form a dome. Barbed wire is laid between courses

to prevent the sandbags from shifting and to provide earthquake resistance.
Hence the materials of war – sandbags and barbed wire – are used for
peaceful ends, integrating traditional earth architecture with contemporary
global safety requirements.
The result is an extremely safe structure. The addition of barbed wire to the
compression structures creates earthquake resistance; the aerodynamic form
resists hurricanes; the use of sandbags aids flood resistance; and the earth
itself provides insulation and fireproofing.
Several design prototypes of domes and vaults were built and tested. The
system is particularly suitable for providing temporary shelter because it is
cheap and allows buildings to be quickly erected by hand by the occupants
themselves with a minimum of training. The shelters focus on the economic
empowerment of people by participation in the creation of their own homes
and communities.

shelter as
efficient
housing

reduce energy intensity
reduce chemicals
close the material loop
use renewable energy
minimize mobility needs
support the spirit of sharing
use/re-use existing resources
&infrastructures
valorize local environment /
social resources

shelter as
sustainable
solutions

Figure4: The transition from sudden solutions to sustainable solutions
A sustainable solution is always advantageous than a sudden solution. A
sustainable solution:
• makes substantial use of locally available materials and local means of
transport;
• uses resources that are available in sufficient quantity to satisfy a general
demand and not damage the environment;
• does not depend on equipment that is not easily available;
• uses skills that can be realistically developed in the community;
• can be afforded within the local socio-economic context;
• produces a durable result;
• responds to and resists the effects of the local climate;
• provides flexibility to adapt to local habits and needs;
• can be replicated by the local population.

6. Conclusion
Within the next few years the world’s population will reach 8 billion and will
be predominantly urban for the first time in history. Accordingly to the latest
Global Report on human settlements; 43 percent of the urban populations in
developing countries live in slums. In the least developing countries the
percentage of the people living in substandard conditions rises to 78. Today
more than 1 billion people still have no access to clean and safe water and 3
billion lack access to sanitation; there are nearly 25 million internally displaced
persons in at nearly 49 countries yearly and 10 million refugees displaced by
war or conflict. And this numbers increase more by natural disasters affecting
nearly 300 million people each year.
When resources and expertise are scarce, it is getting harder to satisfy the
needs and wants of a growing population. Major corporations, gatherings and
also developed countries around the world are donating money and services
to provide relief. However are the provided solutions enough to meet the
peoples’ real needs? Are they to the purpose? And for how long the relief is
going to last? These are the questions, which I tried to find the answers in
this study.

Figure3 Construction of the Sandbag Shelters
Because the structures use local resources – on-site earth and human hands –
they are entirely sustainable. Men and women, old and young, can build since
the maximum weight lifted is an earth-filled can to pour into the bags. Barbed
wire and sandbags are supplied locally, and the stabilizer is also usually locally
sourced.

The designers know the fact, that sustainable, innovative and collaborative
design can make a difference and it is important for us to show our
commitment to social responsibilities. A designer’s strategy has to be seeking
ways to better integrate economic progress, social development and
environmental concerns to ensure a better quality of life for the future
generations. In this case strategic philanthropy is unique in that its resources
go to creating long-term solutions and provides the opportunity and mandate
to explore new creative solutions. It creates opportunities for designers and
architects around the world to help communities in need. With the guidance
of strategic philanthropy we can prove the impact of design and its potential
to improve lives. It provides a service-system, which makes it possible to
bring funders together with designers to assist community groups in designing
and building sustainable, innovative and appropriate solutions.

5. Advantages of a Sustainable Solution

For example the resulting devastation of Katrina in the United States last year
forced thousands to leave their homes and search for new shelters and were
often set up in a temporary camps, which become permanent most of the
time or other mobile, manufactured housing models. This was a "design
solution" for overcoming the crisis at hand. However, the majority of the
world's population does not have access to the same wealth of goods and
infrastructure that made this relief solution possible in the United States. How
can architects, designers, and aid workers continue to develop and improve on
facilities and shelters that are erected in response to humanitarian needs and
emergencies?

After analyzing some examples like the Disaster Relief Project in Kaynașl,
Turkey from United Nations or Emergency shelter project for refugees in
Khalili in 1995 there are some outstanding differences and advantages of a
sustainable solution, then a sudden solution. To reach a sustainable solution,
in the designing stage of the product, the materials, chemicals and energy
intensity is reduced, on the other hand the existing resources, infrastructures
and renewable energy are tried to be used. In the developing stage of the
product the social features become important like supporting the spirit of
sharing or valorizing the local environment and social resources.

Through partnership with community development groups, community design
centers, service-based organizations and design firms, workshops, educational
forums, competitions and other activities, thoughtful design promote design
solutions to global, social and humanitarian crises. In contrast to traditional
philanthropy with social or environmental claims (financial donations),
strategic philanthropy leverage the capability to demonstrate the commitment
to social responsibility by providing solutions and services that improves
people’s lives, in terms of health, education and convenience. As design is the
tool to build the philanthropic movement, the solutions created at the end are

Due to their strength, the shelters can also be made into permanent housing,
transforming the outcome of natural disasters into new opportunities.

275

much more innovative and sustainable, which are enabling the nongovernmental organizations in their tasks of emergency relief, personal
empowerment and local community development in a long term. Many of the
socially conscious projects have been shown to generate a greater economic
prosperity, to reduce risk of death and destruction from natural and manmade disasters and to generate a sense of dignity and pride.
These goals can only be achieved through intelligent design schemes and the
same time can reserve the limited resources of the world we live in. Basically
this include features like designing for reduced consumption of goals,
designing for products with long life and designing for possible recycling of
materials.
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Abstract

Anahtar kelimeler: Sürdürülebilirlik, hafif çelik yap

Recently, light gauge steel system is using for housing system. The
main advantegous of this system is its sustainability.

1. Sürdürülebilir Çelik Konut Kavram

With this system building waste an pilferage from the construction site is
greatly reduced. Steel members can be easily be prefabricated at the
construction site. Steel gives a flexible response to early home builder
requirements. All steel products are 100% recyclable. The other advantegous
of light gauge steel framing is steel sheets are zinc coated (galvanized)
prevent corrosion. The benefits of light steel gauge buildings systems include
that it is lighter stronger, more durable and more sustainable than traditional
methods. This system is suit to the ideal choice to meet the challenges of
modern construction.

Çelik malzeme, insanlarn hemen hemen hergün ihtiyaç duyduklar arabalar,
trenler, ev, binalar, yiyecek paketlemelerinde, köprülerde vb. kullanlmaktadr.
Çelik dünyann birçok ülkesinde üretilmektedir. Çin, Avrupa, Japonya, ABD ve
Rusya’da 2003’de üretilen 964,8 milyon ton çeliğin %69’u üretilmiștir. Çelik
yap malzemesi kullanlarak snrsz fonksiyonlu ve sanatsal nitelikte yaplar
elde edilebilmektedir. Çelik malzeme mimarlarn hayal güçlerini genișleterek
tasarmlarinda yeni çözümler elde etmelerini sağlamaktadr. Daha önceleri
imkansz görünen tasarmlar șimdi bu malzeme ile kolayca yaplabilmektedir
(1).

Residential light gauge steel framing systems utilizes cold-formed steel
members for walls, floors, and roofs. This systems can be a cost effective
alternative to wood framing. The framing members are cost effective Csections with standart dimentions.
Enivronmental and economic concers have prompted the building industry to
research alternative building materials. In addition to its construction benefits
and excellent recycling capabilities, is making light gauge steel framing a
reason for choosing it for resitendial consruction.
“Steel framing was cheaper to install and featured many labour savings
components. This product is an environmentally sound alternative to wood.
It’s the product that will lad the residential construction industry into the next
century”
John Bruzzse,Prezident
Armour SteelFraming Systems
Hamilton, Ontorio
Keywords:Sustainable housing, light gauge steel

Giriș
Soğuk hadde profilli çelik elemanlarn, yaygn olarak konut yapmnda
kullanlmas aslnda çok yenidir. Özellikle 2.Dünya savașndan sonra ABD’de
yaygn olarak kullanlmaya bașlayan soğuk hadde profiller tek katl yaplarda
kullanlmaya bașlamștr. Bu sistem otel, çocuk yuvas hastane vb farkl
fonksiyonlu yaplara kolaylkla uygulanabilmektedir.
Yap malzemesi olarak çeliğin konutlarda kullanm dğer alanlarda kullanm ile
mukayese edildiğinde oldukça azdr. Sistemin bölgesel koșullara, deprem vb
uygun bir yap sistemi olmas nedeni ile, son on yl içinde önemli ölçüde
yaygnlașma göstermiștir. Yüksek tașma kapasiteli çelik kesitler, oldukça az
ve narin yap elemanlaryla geniș açklklar geçmede kullanlmaktadr. Çok
çeșitli kirișlerin kombinasyonlarndan olușan çelik çerçeveler kolonsuz
hacimlerin elde edildiği konut yaplarnda çok idealdir. Hafif çelik sistemlerde
tüm yükleri kesitler tașmaktadr. Hafif kontrüksiyonlardaki perde duvarlar
tamamen prefabrike elemanlar veya dikme- kiriș konstrüksiyonlarnn
șantiyede montajnn yaplmasyla elde edilir.
Sistemi olușturan elemanlar arasndaki birleșimler çok çeșitli kaynaklar,
bulonlar, soğuk perçinler ve vidalar ile yaplmaktadr. Bu sistemin esas soğuk
hadde saç levhalardan kesilmiș çelik șeritlerin, bir bant boyunca silindirler

Tüm dünya da giderek artan nüfus yoğunluğu, kaynak tüketimi ve çevre kirliği
gezegenimizin ekolojisini olumsuz yönde etkilemektedir. Doğal kaynaklarn
önemli düzeyde azalmas, insan neslini ve doğada yașayan diğer canllarn
geleceğini tehdit etmektedir. Doğal kaynaklarn büyük bir bölümünün yap
sektörü tarafndan savrukça harcandğn artk herkes kabul etmektedir. Bu
açdan bakldğnda sürdürülebilir mimarlğn gelecek nesiller için ne denli
önem tașdğ ortaya çkmaktadr.
Sürdürülebilir gelișmenin ilk bilinen tanm 1987’de Çevre & Gelișimi
Toplantlarnda Dünya Komisyonu tarafndan verilmiștir. Komisyon
sürdürülebilirliği, “Kendi ihtiyaçlarn karșlamak için gelecek nesillerin
yetenekleriyle uzlașmakszn güncel ihtiyaçlarla karșlanan gelișme”, olarak
tanmlamaktadr. Konstrüksiyonun sürdürülebilir gelișmeye hem ulusal
ekonomide hem de önemli çevresel ve sosyal etkisi vardr. Sürdürülebilir yap
var olan yapnn parçalarnn tekrar kullanm, min. kaynak ve enerji kullanarak
kaynaklarn azalmasnn engellenmesi ve hava kirliliğini azaltma gibi çok geniș
konular kapsar. Sürdürülebilir gelișme sadece çevresel etkileri azaltmaz ayn
zamanda sosyal ve ekonomik konular da kapsamaktadr. Buna bağl olarak
sürdürülebilir konstrüksiyon așağdaki șekilde tanmlanr (1).
“Esnek ve gelecekte kullancnn değiștirebilmesi için bütün ihtiyaçlar
karșlayabilen, istenen doğal ve sosyal çevrenin desteklenmesi ve
olușturulmas” (1).
Yap malzemeleri sürdürülebilir mimari kapsam içerisindedir. İnșaatlarda yerel
malzemelerin, yenilenebilir kaynaklarn ve dönüșebilir malzemelerin
kullanlmas, yap kullanclarnn yașayabileceği fiziksel koșullarn
olușturulmas, sürdürülebilir mimarinin temel koșullarndandr. Bunlara ek
olarak, mimarinin temel prensiplerinden olan doğal çevre ile uyumlu tasarmlar
olușturmakta sürdürülebilir malzeme kullanm etkin olmaktadr (1).
Sürdürülebilir yapmda, yap malzemelerinin seçiminde yap malzemesinin
çevreye-doğaya etkileri her açdan değerlendirilmelidir. Yap malzemesinin
çevresel etkileri değerlendirilirken, malzemenin üretimi, yapmdaki kullanm,
ömrü ve imha edilebilirliği irdelenmelidir. Yap malzemesi üretiminde, enerji
kullanm ve atk üretimi de gerek toplumsal gerekse devletsel politikalar
açsndan önemle üzerinde durulmas gerekli konulardr (2)
Türkiye gibi gelișmekte olan ülkelerde de “doğal çevreye ykc zararlar
vermeden temel ihtiyaçlar karșlamak; ekonomik gelișmeyi ve sürekliliği
sağlamak” amac doğrultusunda dünyada giderek önem kazanan “sürdürülebilir
yapm“ kavramnn da bir an önce uygulamaya konulmas ve alternatif yap
malzemelerinin konut yapm sektöründe yerini almas gerekmektedir (2).
Sürdürülebilir mimarinin temel șartlar, yenilenebilir enerji kaynaklarnn
kullanlmasna yönelinmesi, geri dönüștürülebilir malzeme kullanm, inșaat
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yerine yakn yerlerden temin edien malzemelerin kullanmas vb gibi kriterler
bașta saylabilir. Hiç șüphesiz sürdürülebilir yapmda, yap malzemeleriin
doğaya etkileri önem tașmaktadr. Bu açdan değerlendirildiğinde yap
malzemelerinin üretim, nakliye, yapmda kullanm, ve imha edilme așamalar
incelenmelidir. Dünyadaki Bu konu hem toplumsal hem de devlet politikas
olarak üzerinde durulmaldr. Ancak bu șekilde bizden sonraki nesle sağlkl bir
dünya brakma șansmz olabilir.
2. Sürdürülebilir Hafif Çelik Yap Sistemleri
Hafif çelik konut üretimi sisteminin Türkiye’de uygulanmasnn olumlu sonuçlar
doğuracağn savunan üretici-kullanclar, sistemin deprem davranș, verimli
konutlar üretilmesine olanak veren bir üretim sistemi olduğu düșüncesinde
birleșmektedirler. Bununla beraber sistemin Türkiye’de uygulanmasna yönelik
talepleri, 1999 ylnda yașanlan Marmara ve Körfez Depremlerinden sonra
olușmuștur. Sistemin iyi deprem davranș sergileyen konutlar üretilebileceğine
yönelik düșüncelerin doğrulanabilmesi için yeni bir deprem beklenilmemelidir.
Ülkede yap üretiminin çoğunluğunu olușturan üretim sistemleri ve yap türleri
incelenerek, deprem sonras olușan hasarlar ve bunlarn nedenleri
belirlenmelidir. Uygulanacak yeni üretim sistemleri ile üretilecek yaplar
depremde ağr hasar gören yaplarla, üretim sistemi ve üretim süreçleri
açsndan karșlaștrlmal, aralarndaki benzerlik-farkllklar ortaya konmaldr
(3).
Ülke genelinde tașyc sistemin çelik ürünlerle iskelet biçiminde kurgulandğ
yaplar, sayca diğer yaplara göre daha da azdr. Buna karșn bu yaplarn tüm
dünyada ve Türkiye genelinde yeterli rijitlik ve süneklikle üretilebildiklerinde
olumlu deprem davranș sergiledikleri görülmektedir (4). Bunu sağlayan en
önemli unsur, çeliğin diğer yap ürünlerinin sahip olmadklar veya düșük
düzeyde sahip olduklar baz niteliklerdir. Bu niteliklerden bazlar çelik iskeletli
yaplarn deprem davranșn doğrudan etkilemektedir. Bunlar, çeliğin çekme ve
basnç dayanmnn eșit ve yüksek olușu, çeliğin birçok yap ürününe göre daha
sünek olușudur. Bununla beraber çelik ürün ahșaba ve betonarmeye göre
özağrlğ fazla olsa da özağrlğnn tașdğ yükün, yararl yüke oran küçüktür.
Bu özellikler sayesinde çelik iskeletli yaplarn toplam ağrlklar ayn biçimleniș
ve boyuttaki ahșap ve betonarme yaplara göre azdr. Çelik iskeletli yap ayn
kapal alana sahip betonarme yapdan ~%50, döșemeleri betonarme olan
çelik iskeletli bir yapdan ise ~%45 daha hafiftir ve yap yüksekliği arttkça
bu özellik daha da belirginleșmektedir (Șekil 1-2) (5).
Hafif çelik sistemleri sürdürülebilir klan özellikler șunlardr:

Geri dönüșümlü malzemeden üretilmiș olmalar

Hafif elemanlarla üretildikleri için montaj kolaylğ getirmesi

Dolaysyla ksa sürede tamamlanabilmesi,

Kuru yapml olduğu için yapm srasnda hava șartlarndan
etkilenilmemesi,

Sökülüp tekrar bașka bir yerde kullanlabilme imkan tanmas

Ön üretimli elemanlardan üretilmiș olmas nedeniyle hzl yapm,

Fabrikada bitmiș ürünler ile gerçekleșmesi yap kalitesini
attrmaktadr.

Șekil 2. Konut uygulamas(Foto.Ö.Eren)
2.1. Yatay Yüklere Karș Dayankl Bir Sistem
Yapya etkiyen deprem yüklerinin yapnn ağrlğ ile doğru orantl olușu
düșünüldüğünde çelik iskeletli yaplara etkiyen –yapnn sönümlemesi gerekendeprem yükleri de az olmaktadr. Temel zemini sağlam olmayan yerlerdeki
yaplar için bazen sadece bu özellik tașyc iskelet ürünü olarak çeliğin
seçilmesine sebep olabilir. (6). Buna ek olarak çelik iskeletli yaplar çeliğin
elastiklik modülünün yüksek olmasna bağl olarak üzerlerine gelen deprem
yükünü büyük ölçüde sönümleyebilecek sünek-esnek bir davranș
sergileyebilmektedir.Depremin etkili olduğu ülkelerde üretilen çelik yaplarda
süneklik açsndan sert çeliğe göre daha uygun olan yumușak çelik
kullanlmaktadr (3).
Çeliğin sünekliğini belirleyen elastiklik modülü betonarme ürünlerin 10, ahșap
ürünlerin 21 kat düzeyindedir (6). Bununla beraber tüm yap türlerinde olduğu
gibi çelik yaplarda da deprem etkilerine karș dayanm için tașyc sistemde
yer alan ürünün sünekliği tek bașna yeterli değildir. Yap bütünüyle belli bir
orann üzerine çkmayacak șekilde sünek davranabilmelidir. Bu koșul
sağlanmaz ise tașyc sistem elemanlar birbirinden farkl ve bağmsz hareket
edeceklerdir. Bu nedenle çelik iskeletli yaplarda deprem dayanm için
süneklik kadar rijitlik de önemlidir. Bir bașka değișle depremden gelen yatay
yükleri karșlamak için tașyc sistemi olușturan her çerçeve kendi içinde
dayankl ve esnek olabilmeli ve sistem bütün olarak hareket edebilmelidir (7).
Bu anlamda tașyc sistemi olușturan yap ürün- bileșenlerinin birleștirilmesi
son derece önemlidir. Çelik iskeletli yaplarda tașyc iskeleti olușturan çelik
ürünlerin yap yerinde kaynakla birleștirilmeleri özellikle Kobe depreminde
önemli kayplara neden olmuștur. Bu birleșimler depremde, krlgan bir
davranș sergiledikleri için yap ürün-bileșenlerinin birleștirilmelerinde yüksek
dayanml bulonlar kullanlmaldr (3,7). Rijitliğin arttrlmas gerektiğinde iskelet
çerçeveler çaprazlama ve diyagonellerle üçgen çatklara bölünerek
güçlendirilmelidir (Șekil 3).

Șekil 3. Hafif çelik konstrüksiyonlu konut yapm

Șekil 1. Hafif çelik sistemli restorant yapm(Foto.Ö.Eren)
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Hafif çelik sistem ile üretilen konutlar çelik iskeletli yaplarn deprem
davranșlar bașta olmak üzere hemen tüm özelliklerine sahiptirler. Bununla
beraber sistemle depreme dayankl konutlar üretebilmek için tüm yap üretim
sistemlerinde olduğu gibi üretimde kullanlan ürünün nitelikli-dayankl olmas
önemli fakat tek bașna yeterli değildir. Sistem, depremin yaplara etkileri
bilinerek, depreme dayankl yap tasarm ilkelerine uygun olarak, ürün
seçiminde olduğu kadar tüm üretim sürecinde de kalite kavram göz edilerek
uygulanmaldr (3).

Mimari tasarmda konum ve görevleri belirlenen yap bileșenleri tasarmdaki
biçim ve ölçüleriyle, yap yerinde (șantiyede) birleștirilmelerinde çkabilecek
sorunlar öngörülerek hatasz olarak üretilebilmektedir. Bu anlamda üretimin ön
üretim biçiminde gerçekleșmesi önemli yarar sağlamaktadr. Ön üretimle
sağlanan nitelikli üretim süreci yap bileșenlerinin yap yerinde betonarme
sürekli temel üzerinde mimari tasarma uygun olarak birleștirilmelerini ve
yapy olușturmalarn sağlamaktadr. Böylelikle yap deprem etkilerine karș
gerekli önlemler alnarak üretilmiș olduğundan olumlu deprem davranș
sergileyebilmektedir. Bununla beraber tașyc sistemi olușturan tüm bileșenler
görev ve konumlarna göre kendi içlerinde süneklik ve rijitlik kavramlar göz
önüne alnarak üretilmektedirler. Ayrca bu bileșenler birleștirildiğinde tașyc
sistem kurgusunun bütünlüğünün bozulmamas gerekmektedir. Bu nedenle
rijitlik ve süneklik, tașyc sistem kurgusunun bütünü içinde sorgulanmaktadr
(3).

Hafif çelik sistem ile üretilen yaplarn diğer yaplarn zemin betonunlarndan
farkl olarak zemin betonunun çok düzgün dökülmesi gereklidir. Çünkü en
küçük bir hata duvarlarn yerleșimlerinde ve oradada sistemi etkileyecek
sorunlara neden olmaktadr.Kot fark tespit edilen yerlede mutlaka zemin
betonunun üzerine șap dökülmelidir. Döșeme kirișleri yerleștirildikten sonra
mesnet bağlant elemanlarn montaj yaplr. Döșeme kirișleri atldktan sonra
sra mesnet bağlant elemanlarnn montajna gelir. Mesnet bağlantlar
yerleștirildikten sonra döșeme ara kaytlarnn montaj yaplr. Kat
kirișlemelerinin üzerine 18mm-22mm kalnlğnda OSB levhalar
yerleștirilmektedir.

Yap bileșenlerini olușturan saç profiller birbiri (Șekil 4) ile birleștirilirken vida,
perçin, kaynak kullanlabilir. Ancak bu bileșenlerin tașyc sistemde
üstlenecekleri görevlere uygun yön ve yerlerde konumlandrldklarnda birbiri
ile birleștirilmeleri için kaynak kullanlmamaldr. Bu kural bileșenlerin
betonarme sürekli temel ile birleștirilmeleri srasnda da unutulmamaldr. Bu
tür birleșimlerde yardmc eleman, gereçler ve yüksek dayanml bulonlarla
gerçekleștirilmelidir. Bu kurala uyulmadğ durumlarda yap gerektiği ölçüde
sünek davranmayacaktr. Yap gereğinden fazla sünek olursa yap bileșenleri
birbirinden ve tașyc sistem kurgusundan bağmsz hareket edebilmektedir.
Bu durumlarda rijitliğin arttrlmas için çaprazlama ve diyagonellerle üçgen
çatklar olușturularak tașyc sistem güçlendirilebilir (3).

Duvar kurulușlar srasnda mimari beklentilerde eklenmektedir. Hafif çelik
konutlarn yapmnda kullanlan dikme ve kiriș strüktür, yük tașyan sistemler,
genellikle galvanizlenmiș soğuk șekillendirilmiș profilleden yaplmaktadr
(Șekil 5). Bu sistemin en büyük avantaj, sistemin sürdürülebilirliğini sağlayan
iç ve dșta mekanda hzl, kuru, esnek montaja imkan vermesidir. Çelik profiller
fabrikalarda üretilir, kesilir ve birleștirilir. Dikme ve kirișlerden olușan duvar
iskeleti, buhar contalar ve yaltm yerleștirildikten sonra, alç veya çimento
esasl panellerle kaplanarak yatay dayanmlar kazandrlr. Gerekli olduğu
yerlerde çapraz takviyeleri yaplr (Șekil 5-6). Șekil 7’de OSB kapl dș cepheye
sahip bir yap gösterilmektedir.

2.2. Döșeme Kurulușlar

2.3. Duvar Kurulușlar

Hafif çelik yaplarda tesisat sistemleri, șantiyede veya atölteyede yerleștirilir.
Önceden bir eğim seminerinden geçirilen uzman kișiler tarandan yapnn
karkas birkaç gün içine tamamlanr.

Șekil 4. Hafif çik konstrüksiyonlu yaplada kullanlan profil kesitleri
Hafif çelik konut yapm teknolojisinde üç ayr siem uygulanabilmektedir.
Bunlar

Çubuksal,

Panel,

Modüler (kutu).
Çubuksal sistem: Hafif çelk profiller șantiye alnan getirlir ve montajlar tek
tek burada gerçekleștirilir. Duvarlarda kullanlacak profiller 2 veya 3 katl bir
bina uygulamasnda tüm kat yüksekliğindedir. Tespit srasnda vidalarn,
profillerin galvanizlerine zarar vermesi nedeni ile, montajdan sonra zarar gören
noktalar antipas boya ile tekrar boyanmaldr.

Șekil 5. Hafif çelik yap iskeletinin perspektivi

Panel sistem: Panel sistem de profiller fabrikada boyutlandrlp üretildikten

sonra paneller (duvar, döșeme, çat) haline getirilip șantiye alanna nakledilir.
Beton temellerin üzerine önceden hazrlanmș paneller ankre edilir. OSB
levhalar önceden tespit edilmiș, tesisat sistemleri tamamen bitirilmiș olabildiği
gibi paneller sadece iskelet halindede șantiyeye getirilebilmektdir. Yaplan bu
panellerin yerine yerleștirilmeleri srasnda olușabilecek deformasyonlar
önlemek için duvar yüzeyine geçici çaprazlar yerleștirilir. Bu uygulama iskelet
halinde braklan duvarlarda söz konusudur. Panellern temele montaj
yapldktan sonra, duvarlara yerleștirilen çaprazlamalar ve montaj kolaylğ
sağlayan payandalar kaldrlr. Yüzeyi kaplanmș duvarlarda bu uygulamaya
gerek kalmamaktadr.Çünkü duvar yeterince rijittir.
Panel boyutlar ve ağrlklar 1-2 ișçi tarafndan bu elemanlarn montajna
imkan vermektedir. En çok 6-7 kișilik bir ekiple 2 katl standart ölçülerde bir
konutun tașyc sistem montaj așamas birkaç gün içerisinde
tamamlanabilmektedir. İșçilerin bir en az bir haftalk bir uygulama kursuna
tabi tutulmalar gereklidir. Uzman kișiler tarafndan montaj yapldğ zaman
sistemde hatalar olușmaktadr. Bu da telafisi olmayan yapsla sorunlar
olușturmaktadr.

Modüler (kutu) Sistem: Yap elemanlar modüler hücreler șeklinde tamamyla
bitirilmiș üniteler halinde șantiyeye getirilir ve montajlar yapl.
Șekil 6. İki katl çaprazlamal hafif çelik yap sistemi detay
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Bir yapnn tașyc sistemi üretiminin yapnn tamamnn üretimine oran,
yapnn mimari projesine, ișlevine, kat saysna, dayanm hesaplamalarnda
öngörülen deprem emniyet katsaysna göre değișiklik gösterse de çok genel
anlamda bu oran % 5-15 kadardr (3,8,11). Bu oran Türkiye koșullarnda üretilen
yaplar genelinde % 15, konut yaplar özelinde ise % 30 alnabilir. Çeliğin ürün
olarak diğer ürünlere göre % 20 daha pahal olduğu düșünülerek bütünün % 15’
inin % 20 pahal olmas sistemin tamamna % 3-4’ lük bir ek yük getirmektedir.
Bu oran konut üretiminde ise % 6-10 arasndadr (3,11)
Bu ek gider kalemi bir ölçüde depreme dayanm ve can güvenliğinin bedeli
olarak görülebilir. On ila on iki kattan sonraki kyaslamalarda ise pahallk
tamamen yok olabilir, hatta çelik tașycl sistem diğer sistemlere göre daha
ekonomik hale gelebilir (3). Yapnn erken kullanma geçmesi, sağlam ve
gelișebilir nitelikte olușu düșünüldüğünde, yap tercih edilir bir mülk haline
dönüșmekte ve böylelikle elde edilebilecek ekonomik fayda ile çelik yap, diğer
yaplara oranla uzun vadede yaklașk % 5-10 daha değerli olabilmektedir (3).

Șekil 7. OSB kapl hafif çeilk yap dș görünüșü (Foto.Ö.Eren)

Çelik ve betonarmenin kompozit olarak kullanldğ üretimlerde ise, döșeme
plaklar betonarme olsa bile, tüm üretimin betonarmeyle gerçekleștirildiği
üretim sistemine göre tașyc sistem elemanlarnn kesitleri daha az olmakta
ve sistem betonarme sisteme göre yine de daha ucuz olabilmektedir (11).
3.2. Sistemin Üreticiye Getirdiği Yararllklar

2.3. Çat Kurulușlar
Bileșik profillerden olușturulan mahya profiline, mertekler köșebent elemanlar
ile bağlanr. Mertekler, saçak uçlarnda, destek profilleriyle dikmeleri birbirine
bağlayan kayt profiline bağlanr. Șek 2.80
Açklğn genișliğine bağl olarak , hafif çelik elemanlar, bir makas olușturacak
șekilde düznelenir. Açklk üzerinde düznelenen makaslar birbirine, kaytlar ,
gergiler ve eğime dik yönde düzenlenmiș kirișklemele rile birbirine bağlanr.
3. Hafif Çelik Yaplarn Sürdürülebilirliği
3.1. Ekonomik Açdan
Bir yapm sisteminin ekonomisine sağlkl olarak karar verebilmek için sadece
tașyc sistem elemanlarna veya üretimin belli bir evresine bakmak yeterli
olmamaktadr (8,9).
Yap üretiminde, üretim süreci boyunca, uygulanmas düșünülen farkl üretim
sistemlerinin kendilerine has özellikleri bütün olarak ele alnmal, yapnn
üretilmeye bașladğ andan kullanm ömrü sonuna kadar geçen süre
incelenerek değerlendirilmeli, yüklenici firma, kullanc ve toplum açsndan
toplam yatrm giderleri ve buna karșlk olarak elde edilen yararllklar göz
önüne alnmaldr (8,9).
Türkiye’nin bir deprem ülkesi olmas ve sahip olduğu kstl ekonomik
olanaklarn aklc yatrmlarla değerlendirmesi gereği göz önüne alndğnda,
yap üretiminde; proje yönetimi kavramlarna uygun, yapm ve kullanm
ekonomisi ilkeleri ile üretim ve üründe kalite ilkelerinin örtüșebildiği, üretimin
düzenli-sürekli olarak kontrol edilebildiği bir üretim sisteminin seçilmesinin
zorunluluğu ortadadr. Bu kavramlarn yeterince yerleșememiș olmas Ülke
genelinde Yap üretimi sektöründe bir projenin ekonomisinin yapldğ yln
ekonomik koșullarnda bir metrekaresinin parasal değeri ile ölçülmesine neden
olmaktadr. Bu yaklașm bir çok yararl yönü bilinmesine karșn çelik iskelet
yaplarn üretimini, büyük açklkl endüstri yaplar ile snrlamaktadr (5).
Oysa yapsal çelik bükme saç profillerle konut üretimi sisteminde olduğu gibi
uygun üretim sistemleri ile konut üretiminde de depreme dayankl ve
ekonomik çözümler sunabilmektedir.Depreme dayankl ve ekonomik bir yap
üretmek için doğru projelendirme, yeterli donat kullanm ve projeye uygun
üretim gerekmektedir. Böyle bir yapnn ekonomisi söz konusu olduğunda
sanlann aksine üretim sisteminin betonarme yada çelik tașycl olmasnn
toplam üretim giderleri açsndan önemli bir fark yaratmadğ görülmektedir.
Bunun en önemli nedeni betonarme bir yapya çelik tașycl bir yap kadar
deprem etkilerine dayanm verebilmek için bir çok yerde çift donat
kullanlmas gereğidir. Çok katl yaplarda ise çelik tașycl yaplar çok daha
güvenilir ve ekonomik sonuçlar verebilmektedir (5).
Çelik iskeletli yap üretiminin geleneksel üretim sistemlerine göre pahal olarak
görülmesi yaplarn sadece tașyc sistemlerinde kullanlan ürünlerin piyasa
koșullarndaki parasal değerleri ile değerlendirilmesinin bir sonucudur (3,10).
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Ülke genelinde Yap üretimi sektöründe hizmet vermekte olan firmalardaki
firma sahibi, yönetici ve teknik elemanlarn çelik ürün ve hafif çelik tașycl
yap üretimi sistemleri hakknda yeterli bilgi birikimine sahip olmamalar,
çeliğin betonarmeye göre pahal bir ürün olduğunu düșüncesini doğurmuștur.
Geleneksel sistemle bir betonarme yapy üretmek için uygun hava șartlarnn
beklenmesi gerekmektedir. Çok soğuk ya da çok scak hava koșullarnda
gerçekleștirilen üretimlerde, betonun kurumas, çatlamas, donmas gibi
olumsuzluklar gözlemlenmektedir. Değișken hava koșullar nedeni ile uzun
zaman alan üretim süreci boyunca, zaman içinde üretimde kullanlan ürünlerin
değișen parasal değerleri, ön görülen yatrm maliyetinin dșna çklmasna,
bununla beraber kar orannn azalmasna neden olmakta ve yatrlan parann
üreticiye geri dönmesi gecikmektedir (11).
Maliyet muhasebesi açsndan bu durum üretim sürecine parasal bir gider
kalemi daha eklenmesi anlamna gelmektedir (7). Çünkü yatrmcnn yap
üretiminden, bașka bir yatrm alanna para yatrmș olmas durumunda
kazanacağ parasal değer kadar zarar ettiği düșünülmektedir. Yaygn olarak
kullanlan ifade ile bu kardan zarar etmek anlamna gelmektedir. Bunun
sonucu olarak günümüz koșullarnda yap üretimi alanna para yatrmak aklc
bir iș olmaktan çkmakta çoğu zaman yatrm bașka bir alana yönlendirmek
yatrmcya daha aklc görünmektedir(3).
Çelik tașyc iskelet atölye veya fabrikalarda ön üretim șeklinde
üretilebilmekte, üretim en az kaypla ve ksa sürede gerçekleștirilmekte, kalp
ve iskele giderleri en aza inmekte, sistem bileșenlerinin nakliyesi ve
depolanmas kolay olmakta ve sistemi olușturan elemanlar șantiyede hava
koșullarndan büyük ölçüde bağmsz olarak birleștirilebilmektedir. Sistem
bileșenleri monte edildiği andan itibaren tam kapasiteyle çalșmaya
bașlamaktadr. Buda yaplarn tașyc çerçeve yapm sürerken birkaç kat
geriden tesisat, cephe, iç giydirme vb. ișlemlerinin sürdürülmesine olanak verir.
Bir bașka değișle üretimde sağlanan süreklilik ve hz, finansman giderlerinin
azalmasna ve yatrlan parann iyi-doğru kullanlmasna olanak verir. Ayrca
üretimin hzl olmas, bankalarca sağlanan kredilerin, ksa zamanda geri
dönebilmesine olanak verebilecek ve böylelikle banka ile üretici arasnda
yașanlabilecek sorunlar, en az düzeye indirgenebilecektir. Bu sebeple Dünya
genelinde, bankalar ve sigorta șirketleri, diğer yaplara oranla çelik yaplara
daha kolay kredi ve sigorta güvencesi vermekte, ödeme kolaylğ
sağlamaktadrlar. Kesintisiz, doğru ve hzl üretim, çelik yapnn vakit
kaybetmeden kullanma alnmasn, satș veya kira gelirlerinin üreticiye daha
çabuk ulașmasn sağlamakta böylelikle de yatrmn geri dönüșünü
hzlandrmaktadr (3, 11).
Üretim ilk yatrm maliyeti açsndan değerlendirildiğinde ürün giderleri fazla
görünse de toplam yatrm giderleri söz konusu olduğunda çelik iskeletli bir
yap betonarme bir yapdan yüzde 5 ile 10 arasnda daha ekonomik olmaktadr
(11).
Üretimin çoğunlukla ön üretim biçiminde atölye ve fabrika ortamnda olmas,
ayn-benzer ürün-elemanlardan çok sayda üretip, kolayca depolama ve
nakliyeye olanağ vermekte buda bir anlamda geleneksel sistemlerdeki șantiye
ortamnda yaplan üretime kyasla daha çok kalite, daha az ișçilik dolays ile
daha az parasal gider anlamna gelmektedir(3).

Çelik iskeletli yaplar üretim ve kullanm süresince olabilecek hata veya
kullanc isteklerine bağl ilave-değișikliklere kolaylkla uygun hale
dönüștürülebilmektedir. Bu özellik yapnn kullancsnn olduğu kadar
üreticisinin de ișini kolaylaștrmaktadr. Yapnn kullancya bağl değișikliklere
uyum sağlamas mülk olarak kolay pazarlanabilir olmasna ve sadece üretildiği
dönemde değil kullanm ömrü boyunca değerini korumasna olanak verir.
Buda yapnn iyi bir yatrm arac olmasn sağlar (7).
3.3. Sistemin Kullancya Getirdiği Yararllklar
Sistemin kullancya sunduğu en önemli yararllk çeliğin ürün olarak deprem
srasnda gösterdiği performans nedeniyle can ve mal güvenliğidir. Bu fayda
tüm ekonomik değerlerden daha önemli olsa da sistemin diğer üretim
sistemlerine göre toplam yatrm maliyeti göz önüne alndğnda daha
ekonomik olușu, sağlamlğ ve değișen kullanc isteklerine kolay ve ucuz yolla
yant verebilirliği nedeni ile alm-satmnn kolay olmas günümüz koșullarnda
çelik yapy kazanç getirebilecek bir mülk yapmaktadr. Bunun yannda sistem
ile üretilen yaplarn, kullanm süreci boyunca veya deprem sonrasnda
gerekebilecek, bakm, onarm ve güçlendirilme çalșmalarnn, hzl ve
ekonomik olarak yaplabilmesine olanak vermeleri, kullanc açsndan göz ard
edilemeyecek oranda önemlidir. Ayrca yapda yer alan bilgisayar ve telefon
ișletim sistemleri, elektrik ve su tesisatlarnda gerekebilecek onarm ve
değișiklikler, diğer yap elemanlarna zarar verilmeden kolaylkla
gerçekleștirilmektedir. Bir bașka değișle, kullanm süresinden, zamandan, ișçilik
ve üründen kazanç sağlamaktadr (3).
Tașyc sistemin hafifliği ve sistem elemanlarnn daha küçük kesitli olmalar
üretim maliyetini önemli miktarda düșürmekte bununla beraber kullancya
getirdiği % 3-5 daha fazla kullanm alan konfor yannda yapnn ekonomik
değerini de arttrmaktadr (12). Ayrca üretim sistemi, her an kontrole açk,
hasar gördüğünde kolay tamir edilebilir bir ürün ortaya çkardğ için, yapnn
sigortaclar tarafndan teminat altna alnmas kolaylașmaktadr.
3.4. Sistemin Ülke Ekonomisi ve Topluma Sağladğ Yararllklar
Sistemin üretici ve kullancya sunabileceği ekonomik yararllklar ayn ölçüde
ülke ekonomisi ve toplum yașamna da olumlu yönde yansmaktadr. Sistemin
büyük ölçüde geri dönüștürülerek tekrar kullanlabilen çelik ürün ile
uygulanmas ülke açsndan önemli bir ekonomik yararllktr. Kullanm ișlevini
yitirmiș çelik ürünün geri dönüșümü ve ile ürünün ilk kez üretilmesi için
gereken enerjiden önemli ölçüde kazanç sağlanmaktadr. Hemen her tür yap
ürününün üretimi srasnda ortaya çkan kat-gaz halindeki atklar göz önüne
alnrsa çelik ürünün geri dönüșümü ile toplum sağlğnn bu atklardan düșük
düzeyde etkilenmesinin sağlandğ söylenilebilir. Bununla beraber ürünün geri
dönüșüm süreci, kalite-kontrol kavramlar ile örtüșmeli, ürünün kalite-niteliği
belgelenmelidir (12).
Bu sistemin bir diğer avantaj kalp-iskele gerektirmemesidir. Betonarme
sistemde kalp-iskeleden olușan giderlerin yap üretimine harcanan toplam
gidere orannn yaklașk %6 düzeyinde olduğu gözönüne alnrsa sistemin
üreticiye olduğu kadar ülke ekonomisine de katks olduğu daha rahat
anlașlabilir. Dünya genelindeki ormanlk alanlarn azalmasnn bir sonucu olan
küresel snmann insan yașamna olan olumsuz etkileri düșünüldüğünde bu
özellik sadece ülkeler için değil dünya genelindeki toplumsal yașam içinde
yarar sağlamaktadr(3).

Yapnn tamamen yklmas için ise ayn biçimleniș ve boyutlardaki betonarme
bir yapnn yklmasna neden olan deprem yükünün çok üzerinde bir etki ile
karșlașmas gerekecektir. Buna ek olarak yapy olușturan tüm bileșenlerin
gerektiğinde tamamen sökülebilir-taklabilir olmas yapnn șeffaf nitelikte
olmasn sağlamaktadr. Bu özellik gerek üretimdeki hatalarn gerekse deprem
etkileriyle olușabilecek hasarlarn görülebilmelerini sağlamakta ve onarmgüçlendirme ișlemleri için kolaylk sağlamaktadr.
Sonuç
Oldukça yeni bir yap teknolojisi olan hafif çelik sistemler, sürdürülebilirlik
bağlamnda incelendiğinde ksa sürede yaplabilirlik ve güvenilirlik kriterlerini
tașdğ görülmektedir. ABD’de 1970’lerden bu yana uygulanan bu sistem daha
sonra Avrupa da uygulama alan bulmuș șimdi deprem ülkesi olan Japonya
olmak üzere dünyann birçok ükesinde yaygn olarak kullanlmaktadr.
Türkiye’deki uygulama durumu incelendiğinde ise sistemin yaygn kullanlmas
için, sistemin tantlmas ve yapm așamalarnn güvenli gerçekleștirilmesi için
uzman kișilerin yetiștirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda özellikle konut
sektöründe sisteme olan talebin artacağ șüphesizdir.
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Sistemin, kullandğ çelik üründen kaynaklanan ve üreticiye olduğu ölçüde
toplum geneline de sunduğu bir yararda çelik ürünlerden olușturulmuș yap
bileșenlerinin tașnmasndaki kolaylktr. Ürünün ve üründen olușturulan yap
bileșenlerinin boyut-ağrlklarnn kontrol edilebilir olușu, sökülüp taklabilmeleri
çok sayda ve bir seferde tașnabilmelerini sağlamaktadr (15). Böylelikle
tașmaya harcanan parasal giderden önemli ölçüde yarar sağlanr. Ayrca
tașma araçlarnn az kullanlmas ile bu araçlarn kullandğ fosil yaktlarn
kullanm sonrasnda çkardklar zehirli gazlardan da toplum sağlğ daha az
etkilenmiș olur.
Hafif çelik ürünü kullanan yap üretim sistemlerinde üretim süreci büyük
ölçüde endüstrileșmiștir. Böylelikle ülkede kaliteli ürünler verebilecek yeni
üretim-çalșma alanlar olușturularak önemli ekonomik ve toplumsal yarar
sağlanabilmektedir. Çelik ürünü kullanarak yap üreten kurulușlarn üretim
kaliteleri kontrol edilerek, üründe kalitenin belgelenmesi, yap üretim alannda
olduğu kadar ülke genelinde de gözlenen kayt dș kazançlarn önlenmesi
adna önemlidir.
3.5. Kullanm Ömrü sonu
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Abstract

1.2. What are positive effects of sustainable design?

Tourism is one of the major industrial sectors of the world and contributing to
global warming. Large scales of accommodation facility investments are made in
different regions where natural attractions play an important role. This study
aims to set up criteria regarding sustainable design and construction process in
order to diminish these negative effects. In this context, one of the hotels which
is assumed to have sustainable character is evaluated. The characteristic of this
hotel will be compared to the criteria of sustainable design and construction.
From this point of view, sustainability problems of Turkish tourism construction
sector are described and a strategic plan recommendation for sustainability is
made.

Implementation of sustainable design is possible with the help of environmental
management. The biggest challenge lies in the less usage of resources and
diminishing of wastes in the buildings. But these have little cost efficiency. The
use of sun light, ideal temperature levels, the usage of alternative energy
resources and well-planned environmental design can be established with the
help of successful ecological management. It is possible to save % 80 of energy
with the help of sustainable design.
-People prefer ‘Green’
Demand for comfortable home and offices are growing day by day. These places
are surrounded by open places, parks and trees. There is a tendency among
Turkish people who are ready to pay more for green houses or buildings such as
in western countries. Following this, people want to see the same standards at
their holiday resorts with more green and environmental awareness.
-Productivity increases and it helps for corporate image
Green offices help workers in order to increase their motivation and
productivity. On the other hand, it helps for a better corporate culture and
image. This will have positive effect on firms to advance on a market place [2].

Keywords: Sustainable design, sustainable construction, sustainability criteria,
hotel

1. What is sustainable design?
When buildings are made by less resource and material, this can be called as
sustainable design. Under the concept of sustainable design workers can live
and work in more healthy and comfortable environments. Buildings have
important effects on the environment. % 30-40 of the energy which is used in
buildings has negative contribution to global warming. Fast the half of national
carbon dioxide emissions in the industrialized countries are emitted by buildings.
On the other hand, % 35-40 of annual waste sum of these countries are
construction resulted wastes.
Earth citizens must pay the costs of unsustainable buildings: Workers must work
in the offices with bad air conditions and they become easily ill. The buildings
which are constructed in Europe, Japan and North America, are made by timbers
which come from tropical forests and they need expensive energy which is
produced by the help of micro dams which are constructed on rivers. Such
controversial examples can also be seen in the black sea region of Turkey.
1.1 The Importance of Sustainable Design in Tourism and Accommodation
Sector
Tourism is accepted to be highly climate-sensitive economic sector such as
agriculture, insurance, energy and transportation. As is evident from Figure 1, it is
an important contributor to climate change through the emissions derived from
the accommodation of tourists [1]. Tourism sector is playing catalyser role in the
construction of buildings. This can have negative effect on beauty and integrity
of landscapes which are mostly used for building of hotels and tourism facilities.
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2.1. Ecological characteristics of site
-Hydrological and geological information about the soil must be obtained in order
to know the erosion risks of construction site.
-The protection of biodiversity by the planned investment.
-Records about temperature and natural life must be known.
2.1.1. The cultural importance of construction site
-Significant cultural, religious or archaeological importance of this land.
-Possible social problems of this investment.
-The integration and preservation of old buildings which are found on
construction site.
2.1.2. Road, electricity cables, water sources and solid waste treatment
infrastructure

2.1.3 Environmental situation of the site
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Figure 1. Contributions to CO2 emissions by different sectors (A.
Activities, B. Accommodation, C. Other Transport, D. Car transport, E.
Air transport)
Tourism is developing rapidly in the various part of the world. This makes
changes on natural surroundings where construction sites exist. Negative
influences of these attempts must be minimized.
Hotels and other accommodation facilities must be regularly repaired and
decorated. With the help of sustainable design, attractive buildings can be made;
operation and maintenance costs can be minimized and low environmental
effects can be reached.
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The selection of construction site during the sustainable design process plays an
important role. These criteria will be summarised as follows. Answers will give a
certain idea about selection of site.

-If this site is far away from existing infrastructure, what could be the possible
effects?
-The effects of this development whether the city borders will extend to
construction site.
-Possible self-sufficiency attempts about water, energy and waste treatment in
the planning of hotel.

40

0

2. Sustainable Sitting of Hotels

-The history of the land whether it used for industrial purposes before.
-Evaluation of water and land contamination.
-Existing of electromagnetic fields.
-Risks of wastes which can be created by surrounding industrial sites.
-Possible stress signs of plants and trees which are found on construction site.
-The potential of solar design and alternative energy sources.
2.1.4 The re-usage of old buildings
-The possible usage and integration of old existing buildings to new ones.
-Possible usage of old building materials if these buildings can not be repaired.
2.1.5 Possible using effects of lands which surround the construction site
-Commercial and industrial future developments where the construction site is
found. Possible value and aesthetic effects on construction land.
-Possible air and water contamination and noise level in the future.

2.2 Carrying Capacity

3.4 Reduce and Reuse Water

The level of tourism activities, maximum visitor numbers and its supporting
infrastructure are taken into consideration when it is spoken about carrying
capacity. If carrying capacity is exceeded, this has negative effects on needed
resources and natural environment. This can be evaluated by tourist numbers,
arrival days, length of their stays, activities and their effects on local people. On
the other hand, design of buildings, destination management strategies and
quality of surroundings are becoming more important [3].

-Use of rain water: Rain water can be collected and be used for irrigation,
washing and after purification in swimming pools.
-Grey and black water treatment and reuse: Grey water comes from baths,
laundries and kitchens of hotels. Black water comes from toilets and it has 10
times nitrogen more than grey water. For the black water purification, there
must be 2 or 3 level of treatment. Grey water can be used at toilets, dish
washing, cleaning of corridors and cooling towers after treatment. There must
be different tanks for grey and black waters. For the purification of grey water
there are sand filters. The efficiency of sand filters can be increased with waste
water which has no solid particles in it. This can be possible with special taps
and filters at baths, laundries and kitchens.
-Black Water and Sewage Treatment: Hotels which are far away from central
locations must have their own sewage treatment systems according to the law.
-Alternative Sewage Treatment: This system imitates natural wetland ecological
systems. The dirty water passes through different plants and micro organisms.
Bacteria, solid waste and pathogens can be removed by tanks which are filled
by plants, invertebrates, fishes under the sun light. This method is cheap and
needs less energy.
-Composting Toilets: These kinds of toilets allow composting of waste in the
toilet structure itself [7].

2.3 Environment Impact Assessment
EIA is used for evaluating the effect of a hotel on environment before its
construction start. Direct and indirect environmental effects have important
influences on investment decisions. With the help of this assessment, there are
some possibilities to have revision in the plan if it is needed [4].
2.4 Building Place of Hotel
Possible environmental effects must be illustrated and are tried to be
diminished. And then, it will be possible to find the suitable place for the hotel.
Hotel can be placed at least ecological and cultural attractive place. Yearly sun
cycles, shadow characteristics which come from surrounding buildings can have
possible effects on proper sitting of hotel. Passive solar design can help extra
heating at low level in hot summer months. Aesthetic view can be reached but
in the mean time privacy and security can be secured. Hotel can use natural
formation for its sitting. Existing trees can be used for cooling purposes in
summer and for wind protection in winter. Hotel can be terraced with natural
methods instead to be placed at human made flattened sites. With the help of
earth berm, winds can be prevented. Passive solar design can be used.

3. Sustainable Design at Hotels
3.1 Passive Solar Design
With the help this design, natural sun light and air circulation are used and
comfortable, energy effective interior environment can be created. This helps
optimization of hotel with place, forms, openings, lightning, direction, heating and
cooling systems.
It is important to gain heat in cold conditions. If hotel is placed on west-east
axis, more heat sensitive areas can look at southern part of the hotel. Less heat
sensitive areas can be placed on the northern part of the hotel. Deciduous trees
can be used for hot summers in order to reduce the temperature, for winter
conditions in order to increase it. In the hot seasons, passive design and using of
prevailing winds have cooling effects on the building. Hotel has to be placed at
perpendicular axis to prevailing wind [5].
3.2 Day lighting
Wide windows, glass panels, atriums and light coloured furniture make it easy
for day lighting.
3.3 Sustainable Energy Use
Sustainable energy is produced faster than it’s consumed. It has no aim to get
rid of natural resources. Sustainable energy is created by sun, water, wind,
biomass and geothermal energy.
3.3.1 Possible Sustainable Energy Technologies at Hotels
-Solar Water Heating: It is one of the most useful and cost effective alternative
energy resources. It is also widely applicable at many hotels in the world.
-Photovoltaic (PV): This system enables light converting in electricity.
-Mounting PV Cells: It only operates when sun shines. There must be tracker in
order to get best result when the sun changes its place.
-Geothermal Heating Pumps: Hot water sources are not widespread. But sources
with low temperatures are widely found in the world. USA, Switzerland, Austria,
Germany, Sweden and Canada are most experienced countries in this kind of
energy production. In Sweden, two nuclear plants construction was abandoned
in the sake of geothermal energy technology. Island’s capital Reykjavik city is
heated by geothermal energy.
-Small and micro-hydro power systems: This technology can easily be used at
hotels which are situated on mountainous places where water flows regularly.
-Wind Power: Wind tribunes capture solar energy in the wind and convert it into
energy. This technique is relatively expensive to be used in tourism sector. Not a
hotel, but a group of hotels can develop common energy platform to get energy
by wind power.
-Bio (fuels) biomass: Bio fuels are organics which can be converted to energy.
These are mostly plant products and animal wastes. On the other hand,
chemical energy in these materials is converted into heat, liquid fuels or
electricity [6].

3.5 Landscaping
Landscaping is one of important sustainable design features of hotels.
Landscaping criteria at hotels can be summarised as follows:
-During the construction phase, it is important to preserve original vegetation.
-Native species must be selected and it is important to have harmony with
ecosystem.
-Different fruit trees must be experimented with the help of perm culture.
3.6 Consideration of Environment at Outer Wall
Windows are important at lightening, control of air circulation and humidity.
There are important developments at window designs. There are three paned
windows which are made of argon and krypton. Some of them have low
emission coatings. These allow natural light to come-in (low wave radiation) and
prevent heat (long wave infra red radiation) from entering and leaving. It is
important to select the proper windows according the direction of hotel. It is
also essential to have insulation in order to minimize heat loss. Environmentfriendly building materials are stronger and more durable. There are also doubleglazed and triple glazed windows. It is important to use materials which are
locally made [8].

4. The Use of Resource Efficient Technology during the Operations
Sustainable design can be used efficiently with the help of resource efficient
technologies and use of ecological management. These technologies can be
summed as follows:
-Water related technologies: Grey water reuse systems, water saving products
like low-flow shower heads and taps, low flush toilets and vacuum toilets,
waterless urinals, alternative sewage treatment systems.
-Heating and Cooling Equipment: Renewable energy systems, solar powered
fans, cooling systems and refrigerators, solar space heaters, heat recovery
systems, building management systems, combined heat and power systems.
-Energy efficient lightening: Low energy lightening lamps, control systems like
photoelectric cells, solar power exterior lightening.
-Waste management techniques: Paper and plastic compactors, composting
vessels and composting toilets.

5. The Sustainable Construction of Hotels
This capital can be described by architectural and construction methods. This is
mostly the issue of civil engineering. But there are some recommendations for
the construction of hotels from the perspective of sustainability:
-Separate places must be planned for hazardous and toxic materials on the
construction site.
-Recycling points for construction, food and packaging wastes must be set up.
-Safety equipment and clothes must be provided.
-Procedures and safety measures must be clearly explained and understood.

6. Example of a Spa Hotel Group: The Six Senses Spa (Headquarter:
Thailand)
This group is one of the few spa groups of the world which has special
sustainability policy in the company guidelines. These can be summarised as
follows. After these, it will be shortly discussed whether it meets criteria which
are listed above.
Six senses is committed to reduce negative environmental and social effects of
its operations. Here are some of its commitments:
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-With the help of financial and human resources, this hotel group tries to help for
better environment and community.
-Hotel wants to be in harmony with environment and its cultural surroundings.
-With the help of energy efficient devices, increasing awareness among their
hosts on energy conservation and turning to renewable sources of energy, this
hotel group reduce its emissions of greenhouse gases.
-Water saving equipment and awareness of hotel guests make it possible to
reduce its consumption of fresh water.
-Waste is accepted as an unused resource. System lives according to reduce,
reuse and recycle of wastes.
-Hotel makes sure to minimize the use of raw materials like paper products.
-It conserves the natural heritage and biodiversity of the ecosystem.
-Social and environmental projects are sponsored at local, national and global
level.
-Hotel group monitors and improves its efforts save natural resources and
minimize its negative environmental impacts.
-Hotel complies with local legislation and international agreements.
-They ensure transparency by publishing an annual sustainability report based
on the Global Reporting Initiative guidelines [9].
These criteria which are prepared by the hotel give us a certain idea about
sustainability approach of the company. As it is observed on internet, this place
committed itself to sustainability before and after construction phase. These
elements are mostly meet criteria of environmental management after the
construction phase. Nevertheless, environmental management criteria can only
be prepared in the pre-construction phase of a hotel. With the result of
extensive review, this hotel meets criteria of sustainable design and
construction.

-

It is a must to respect to natural and cultural resources pre- and
after construction stage.

-

Local resources and technologies have to be used during the
construction for the development of local capacity.

-

Use of effective environmental management in hotels in order to
diminish discrepancy between outlined criteria and real
inconsistencies.

-

Construction of hotels should be suitable for handicapped people.
This is one of the important sustainability issues of Turkish tourism
sector.

-

More cooperation between national and foreign academics for
sustainable design and construction issues is needed.

-

Sustainable design and construction are fairly new issues for Turkish
tourism sector. These must be introduced to construction and
building companies who work mostly for tourism sector by Ministry
of Culture and Tourism and Universities’ related departments.

-

Turkish hotel sector has to carry the responsible approach for its
operations and a sustainable tourism action plan has to be prepared
with the Ministry of Culture and Tourism under the light of above
mentioned criteria.

-

Alternative energy bill must be passed through the Turkish
Parliament which will have positive effect on alternative energy
usage in hotels.

7. Sustainability Problems at Turkish Tourism
Results can be concretized with the help of above findings. Not only Turkish
tourism sector but also Turkish construction and building sector is far away from
above mentioned standards. It is now possible to describe problems of Turkish
tourism sector as follows:
-Companies which approve hotel and tourism projects must have background in
sustainable tourism. Otherwise, this could have unacceptable results in the
mean of sustainable design and construction.
-Old buildings which are renovated for the purpose of re-usage have to carry the
originality and authenticity. This means effective implementation of renovation
standards which also base on historical evidences.
- Hotel must be placed at least ecological and cultural attractive place. In Turkey,
there are many hotel examples which do not carry this standard. For example,
one of the five-star hotels places at the most attractive part of Bosporus in
Istanbul. During its construction, there were many controversial discussions and
law processes. Another example is also from Istanbul: This hotel was built in the
garden of Dolmabahce Palace. It has a great pressure on the Palace’s basement.
It will probably push the Palace under the sea level in the future. These hotels
have still acceptance problems among city planners.
-Turkish hotels are representing different dimensions. First group of hotels were
built nearly 20-30 years ago. These hotels were renovated by the time. Criteria
which outlined in this study were not taken into consideration during these
renovations. Because sustainability issues started to have influence on the hotel
market especially in the beginning of the 90’s. Constructional adjustments were
made in the name of economic advantages but these can not be called as
sustainable design and construction. After this era, new hotels came into the
market. Large group of hotels followed old patterns, because the owners of
hotels did not have sufficient idea of tourism. They made investments in tourism
in order to have higher economical returns. Hotels were not properly planned
and managed. They could not meet the sustainability standards of exclusive
tourists. Turkey became holy land of average tourists who have less sense of
sustainability. As a result, the owners of these hotels had to leave the tourism
business.
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Conclusion
There are few hotel investors who want to carry design and construction
standards to their hotels. Unbalanced development of Turkish tourism since 30
years brings Turkish tourism to a new dilemma. Small scale of lessons is taken
from the past. Some recommendations can be made as follows which will give a
general idea about sustainable design and construction of tourism sector and
within this framework; it is possible to make a short tourism sustainability plan
for Turkey:
-
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Some of construction permissions which are given by the Ministry of
Culture and Tourism do not carry environmental sensitiveness and
standards. Implementation of these permissions does not follow
legal frameworks. For example, during the construction of golf
resorts and hotels in Antalya region, there are no limitations of
cutting trees for golf areas. The amount of water consumption of
such golf hotels is not taken into consideration. This has negative
effect on environment and local residents.
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1. Giriș

İnsanoğlu tarih boyunca içinde bulunduğu dünyay daha yașanabilir hale
getirebilmek için çalșmștr. Bunun için teknolojiyi kullanarak doğay kontrol
altna almaya ve yönlendirmeye çabalamștr. Akll bina terimi özellikle son
yllarda teknoloji alannda özellikle iletișim teknolojisinde meydana gelen
gelișmelerin insan yașamna birtakm değișiklikler getirmesi, dolaysyla insan
yașantsnn büyük bir ksmn olușturan yerleșimlere entegre edilmesiyle
ortaya çkmștr. Teknolojinin imkanlarn bütünleștirerek kullanmak ve
onlardan gelen verilere göre yant vermek akll bina kavramnn ana
koșullarndan biridir. Ancak bütün bu teknolojik gelișmeler, olumlu etkilerinin
yannda çevre kirliliği ve kaynaklarn tüketilmesi gibi problemleri de
beraberinde getirmiștir. İnsan sağlğn tehdit eden bu sorunlara karș her
alanda çözüm arayșlar bașlamș, ekolojik bilinç canlanmștr. Sorunlarn yllar
içerisinde çözülemez duruma ulașmas ekoloji bilimine verilen önemi arttrmș,
bu da sorunlarn daha geniș bir bakș açs ile ele alnmas gerekliliğini
doğurmuștur. Bu bağlamda “sürdürülebilir mimarlk” kavram ortaya çkmștr.
Sürdürülebilir mimarlk kavram ve ilkeleri, akll bina kavramnn tamamlayc
unsurlar olmaldr. İçinde bulunduğu doğaya ve kaynaklarna zarar vermeyen,
tükenen kaynaklar yerine yenilenebilir kaynaklara yönelen, geri dönüșüme
önem veren ve doğayla uyumlu malzemelerden meydana gelen bir bina, bu
özellikleriyle akll binann sürdürülebilirlik kavram ile ilgili ihtiyaçlarna cevap
vermektedir. Bu çalșmada akll bina tasarmna sürdürülebilir mimarlk
kavram çerçevesinde yaklașlmș ve dünyadan akll bina örnekleri bu
çerçevede incelenmiștir. Sonuç olarak sürdürülebilir akll binalarda olmas
gereken özellikler vurgulanmștr.

Teknolojinin ve onun getirdiği imkanlarn gün geçtikçe gelișme gösterdiği ve
içinde yașanlan yüzylda yaplarnda bu büyük değișimden etkilendiği bir
gerçektir. Teknolojik sistemler kullanc ihtiyaçlarna bağl olarak sürekli olarak
gelișim ve değișim göstermektedir. Bütün bu teknolojik ilerleme çabalarnn
ana amac insan yașam seviyesini en üst düzeye çkarmaktr. İnsanlar kendileri
için hayat kolaylaștran ve üst seviyede yașam konforu sunan mekanlara
ihtiyaç duymaktadr. İçinde yașanlan ve çalșlan binalar giderek hzlanan bu
teknolojiye ayak uydurmak zorunda kalmș, yaplarn șekil ve fonksiyonlar çok
daha karmașklașmștr. Bilgisayar ve iletișim teknolojilerinde meydana gelen
pek çok gelișmeyle birlikte binalar sadece beton, çelik, cam gibi statik
bileșenlerden değil, çok daha fonksiyonel olmasn sağlayan elektrik elektronik
ve yazlm katmanlarndan olușmaya bașlamștr. Bütün bu gelișmelerle birlikte
80’li yllarda ortaya çkan akll bina kavram zaman içinde kendisine yüklenen
fonksiyonlar ve görevlerle gelișmiș, dönemsel sorunlara bağl olarak farkl
șekillerde ifade edilmiștir.

2. Akll Bina Kavram

Anahtar kelimeler: Akll Bina Sistemleri, Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Mimari

Akll binalar bünyesinde insanlarn hayatlarn kolaylaștran, konforlarn
artran, güvenliklerini sağlayan birçok teknolojik sistemi bünyesinde barndran
sistemlerdir. Bir binann akll olarak nitelendirilmesini sağlayan özellikler, sahip
olduğu teknolojik donanm ve akll binay olușturan alt sistemlerdir. Geçmișten
günümüze kadar teknoloji alannda meydana değișim ve gelișimler “akll” olma
kavramnn da zaman içerisinde değișime uğradğn göstermektedir. Geçmiște
bir binann akll olarak nitelendirilmesi farkl özellikler gerektirirken
günümüzde akll olarak tanmlanmann ölçütleri değișmiștir.

Abstract

2.1. Akll Bina Tanm

Mankind has worked throughout history to make the world a more habitable
place. People have strived hard to bring nature under control and direct it by
using technology for this purpose. The term intelligent building came into
being particularly as a result of the developments in information technology in
the last years that enabled the integration of these changes to settlements
that make up the most of people’s lives. One of the basic conditions of
intelligent building concept is using technology by integrating its facilities and
responding according to data taken from them. But, all these technologies
brought about problems like environmental pollution and depletion of
resources along with their positive influences. People started to seek
solutions for these problems threatening human health in all fields and
ecological awareness is raised. As these problems could not be resolved
throughout many years, the science of ecology gained much more importance,
and the necessity to deal with these problems with a broader point of view
has become evident. And within this context, “sustainable architecture”
concept has been developed. Sustainable architecture concept and principles
should be complementary elements of intelligent building concept. A building
not causing harm to its environment and sources, preferring renewable
sources instead of exhausting sources, paying importance to recycling and
consisting of nature compatible materials, meets the sustainable design
related requirements of intelligent buildings. In this study, approached to the
intellgent building design in scope of sustainable architecture and the
examples of the intellgent buildings all over the world is analyzed. Finally
study is focused on the properties should have been on sustainable intelligent
buildings.

Akll bina terimi ilk olarak 1981 senesinde Amerika Birleșik Devletleri’nde UTPS
Corporation (United Technology Building Systems Corporation) tarafndan
ortaya atlmș ve ilk akll bina olan Hartford’daki Belediye Binas (City Place
Building) Temmuz 1983’de Connecticut’ta hayata geçirilmiștir. [20]

Keywords: Intelligent
Architecture

Building

Systems,

Sustainability,

Sustainable

Șekil 1. İlk Akll Bina - City Place I, Connecticut, Hardford [13, 7]
Akll bina sistemleri için dünyada kabul edilen ortak bir tanm
bulunmamaktadr. Amerika, Avrupa ve Asya’da ülkeler kendi kültür ve yașam
koșullarna göre farkl tanmlamalar yapmșlardr.
ABD’ deki Akll Bina Enstitüsü (Intelligent Building Institute-IBI) akll binay
“strüktür, sistemler, servisler ve yönetimin optimizasyonu ve bu dört temel
elemann arasndaki ilișkileri sayesinde verimli ve maliyet etkin bir ortam
sağlayan bina” olarak tanmlarken, Washington’daki Akll Bina Enstitüsü (The
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Intelligent Building Institution in Washington) akll binay “yatrm ve ișletme
maliyetlerindeki tasarrufu, teknik performans ve esnekliği maksimum hale
getirmek için kaynaklarn koordinasyonlu bir biçimde verimli olarak
yönetebilen ve bu amaç için çeșitli sistemleri entegre edebilen bina” olarak
tanmlamștr. [20]
Merkezi İngiltere’de bulunan Avrupa Akll Bina Grubu ise (European Intelligent
Building Group:EIBG) akll binay așağdaki șekilde tanmlamștr: “Akll bina
kullanclarnn verimini maksimumum derecede artran, minimum maliyete
sahip donanm ve araçlar sayesinde kaynaklarn ömür boyu verimli bir șekilde
yönetilmesine imkan sağlayan binadr”.[20]
Asya’da ise yașam șekillerine göre biçimlenen tanmlamalar bulunmaktadr.
Singapur’daki resmi bir kurum akll bir binada olmas gereken özellikleri
belirlemiștir. Akll bir bina, kullanclar için konforlu bir çalșma ortam sağlayan
havalandrma, stma, aydnlatma, güvenlik vb. sistemlerin izlenmesi için
gelișmiș otomatik kontrol sistemlerini içermeli, katlar arasnda veri akșna
imkan sağlayan iyi bir ağ altyapsna ve haberleșme imkanlarna sahip
olmaldr. [3] Japonya’da ise akll binalar, ABD’dekinden oldukça farkldr.
Japonya’daki akll binalar kültürel yapya uygun olarak tasarlanmștr ve Japon
akll bina tanm dört görüșü benimsemektedir. Akll bir binada alc-verici
bilgisi ve etkin yönetim desteği için iyi bir servise ve çalșanlar için yeterli ve
konforlu koșullara, daha düșük maliyetle ulașabilmek için daha dikkatli bir
yönetim sistemine ihtiyaç vardr. Ayrca akll bir bina sosyal, çevresel, farkl ve
karmașk ofis çalșmas ve iș stratejilerinin değișimine cevap verebilecek hzl,
esnek ve ekonomik çözümlere sahip olmaldr. [8]
Akll bina tanmnn yapldğ ve yorumlandğ bir çok akademik ve teknik
çalșma bulunmaktadr. İlk dönem akll bina tanmlarnda teknolojik beklentiler
ön plandayken, daha sonraki dönemlerde kullanc ihtiyaçlar önemli olmuștur.
2.2. Akll Bina Sistemlerinin Gelișimi
İkinci dünya savașnn sona ermesiyle birlikte yap endüstrisinde konforlu, yeni
ve daha gelișmiș binalara ihtiyaç duyulmaya bașlanmș, bununla birlikte
mekanik sistemler daha karmașk bir hal almștr. 1960’l yllarn sonunda
bilgisayar sistemine bağl bina kontrol sistemleri geliștirilmiș, 1970’li yllarda ise
bu sistemlerin kullanmnda büyük bir artș gözlenmiș, yeni bir terim olarak
enerji yönetim sistemleri ortaya çkmștr. 1980’li yllara gelindiğinde ise kișisel
bilgisayarlarn kullanlmaya bașlanmas ile kontrol endüstrisinde büyük bir
așama kaydedilmiștir. Bilgi teknolojilerinin hzl bir șekilde yayldğ bu dönem
akll bina sistemleri için bir dönüm noktas olmuș ilk dönem akll binalar bu
yllarda yaplmștr.
1980’li yllarda ortaya çkan ve bilgisayar teknolojisine dayanan akll binalar bu
tarihlerden itibaren yaylmaya bașlamștr. Teknolojiye dayal akll binalar için
șöyle bir snflandrma yaplabilir:
 İlk dönem akll binalar çok sayda bağmsz otomatik alt sistemlerden
olușmaktayd. Bu sistemler karmașk bir yapya sahip olup birbirlerinden
bağmszd.
 İkinci dönem akll binalarda bağmsz olan bu alt sistemler bir ağ
araclğyla birbirlerine bağlandlar. Böylece bu sistemleri uzaktan kontrol
etmek mümkün oldu.
 Üçüncü dönem akll binalar ise ilk iki dönemdeki ișlemcilere ve ağlara ek
olarak binada bulunan kullanc ihtiyaçlar konusunda öğrenme
kapasitesine sahiptir ve bina kontrol sistemleri bu bilgilere göre
kullanlmaktadr. [4]

Akll binalarda stma, soğutma, iklimlendirme, aydnlatma, güvenlik vb.
kullanc ihtiyaçlarn karșlamak amacyla bir çok sistem bir arada çalșmakta
ve bir merkez tarafndan yönetilmektedir. Ancak bu ișlemler srasnda
kaynaklar yoğun biçimde kullanlmakta bu da çevresel sorunlara neden
olmaktadr. Bu çevresel sorunlarn insan yașam üzerindeki olumsuz etkileri
nedeniyle insanlarn sağlkl ortamlarda yașamaya duyduklar istek her geçen
gün biraz daha artmaktadr. Dünyadaki enerji ve doğal kaynaklarn hzla
tükenmekte olmas, fosil yaktlarn kullanmndan kaynaklanan yüksek
karbondioksit oran ve buna bağl olarak yașanan iklimsel değișiklikler
toplumlar her sektörde üretim ve tüketim biçimlerini tekrar gözden geçirmeye
yöneltmiștir. İhtiyaçlarn karșlanmasnda doğal kaynaklara zara vermeme,
sağlkl ve temiz bir çevre yaratma ancak sürdürülebilir bir yaklașm ile
mümkün olacaktr.

3. Sürdürülebilir Mimarlk Kavram
Sanayi ve teknoloji alanlarnda meydana gelen büyük gelișmeler, insanlarn
konfor ihtiyaçlarnn değișmesine yol açmș bu da enerji tüketiminin artmasn
beraberinde getirmiștir. İnsanlarn temel ihtiyaçlarn karșlayan yapl çevrenin
çevreye zarar vermeyecek șekilde olușturulmas gerekmektedir. Bu nedenle
mimarlk alannda da çevre sorunlarna duyarl tasarm yaklașmlar ortaya
çkmștr. Daha kaliteli ve sağlkl bir yașam çevresi olușturabilmek ve bunu
gelecek kușaklara brakabilmek için çevreye duyarl mimarlk, eko-mimari,
ekolojik yap, ekolojik mimarlk ve sürdürebilir mimarlk gibi kavramlar ortaya
çkmștr.
Sözlük anlamyla sürdürülebilirlik “bir kaynağn, tüketilmemek, bitirilmemek ve
sonsuza kadar yok edilmemek üzere ișlenme ve/veya kullanlma yöntemi”dir.
[hoșkara] Sürdürülebilirlik ekoloji, çevre, enerji ve malzeme gibi kavramlarla
birlikte kullanlan, doğal kaynaklar koruyan ve gelecek nesillere sağlkl ve
konforlu bir yașam sunmak için çalșan, çağmzn en önemli kavramlarndan
biridir.
Sürdürülebilirlik kavram ilk kez 1987 ylnda Birleșmiș Milletlerin Brundtland
Komisyonu tarafndan yaymlanan “Ortak Geleceğimiz” bașlkl raporda
kullanlmș, “ekonomik, çevresel ve toplumsal ihtiyaçlarn, gelecek kușaklarn
yașam șartlarna zarar vermeden karșlanmas” șeklinde tanmlanmștr. [21]
İnsanlarn sağlğn ve geleceğini tehdit eden çevre sorunlarnn büyük bir oran
yap sektörü kaynakldr. Binalar ana enerji tüketim kaynaklarndan birini
olușturmakta, gerek yapm gerekse kullanm srasnda çevreye saysz
zararlar vermektedir. Doğal kaynaklarn yok olmasna, sürekli olarak ürettikleri
atklarla çevre kirliliğine ve ihtiyaçlar olan enerjiyi fosil yaktlardan sağladklar
için karbon emisyonu salnmna neden olmalar gibi pek çok sorunun temelini
olușturmaktadr. Bu sorunlarn çözümü için ortak kararlar alma ve kalc
çözümler bulma gerekliliği ortaya çkmștr. “Sürdürülebilir Mimarlk” kavram
yap kaynakl problemlere çözüm bulma amacyla ileri sürülmüștür.

Șekil 3. Yaplarn Çevre Üzerindeki Etkileri [22]
Sürdürülebilir mimarlk kavramnda kullanclar için güvenli ve konforlu
mekanlar tasarlanrken, doğal kaynaklarn tutumlu bir biçimde kullanlmas ve
enerjinin daha etkin bir șeklide tüketiminin sağlanmas amaçlanmaktadr.
Doğaya sayg gösteren, yap üretimi srasnda yerel ve geri dönüștürülebilir
malzemeler kullanmay hedefleyen bir mimarlk anlayșdr. Sürdürülebilir yap,
doğal çevre ve kaynaklar üzerindeki etkisi minimum derecede olan, doğayla
uyumlu bir șekilde tasarlanan, enerji etkin ve sağlkl sistemlerin kullanldğ
yapdr.

Șekil 2. Akll Bina Gelișim Piramidi [8]
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Yapda su, enerji ve malzeme korunumunu sağlamak, yapnn sürdürülebilirliği
açsndan önemli etmenlerdir. Çevresine en az zarar veren yap üretimi,
tasarmclarn ve üreticilerin en önemli amaçlarndan biri olmaldr. Teknolojiyi
doğaya hükmetmek, gücü ve zenginliği vurgulamak arac haline getiren
anlayșn yerini, teknolojiyi insanlğn doğayla ilișkilerini uyumlu hale getirecek
bir tasarm anlayș almaldr. Akll bina çözümlerinde, binalarn çevreye
verdikleri olumsuz etkileri en aza indirebilmek için sürdürülebilir yaklașmlar
benimsenmelidir. [18]

4. Sürdürülebilir Mimarlk Çerçevesinde Akll Binalar
Akll bina kavram ve tanm da sürdürülebilir mimarlk yaklașm ile birlikte
değișim göstermiștir. Bu noktada sürdürülebilirlik kriterleri akll bina
kavramnn tamamlayc unsurlar olmaldr. İçinde bulunduğu doğaya ve
kaynaklarna zarar vermeyen, tükenen kaynaklar yerine yenilenebilir
kaynaklara yönelen, geri dönüșüme önem veren ve doğayla uyumlu
malzemelerden meydana gelen bir bina, bu özellikleriyle akll binann
sürdürülebilir tasarmla ilgili ihtiyaçlarna cevap verecektir.
Sürdürülebilirlik kavramnn bina tasarmna yansmas, Minnesota
Üniversitesi’nin hazrlamș olduğu rehberde (Minnesota Sürdürülebilir Tasarm
Rehberi) beș hedefle açklanmaktadr. [17]
4.1. Arazi Kullanm
Arazinin mümkün olabildiği kadar faydal bir șekilde kullanlmas ve binann
bulunduğu çevreye, iklim koșullarna ve araziye uyum sağlamas dikkat
edilmesi gereken önemli bir konudur. Arazi üzerine yerleșim srasnda,
çevreye/peyzaja ilișkin doğal özellikler, enerji korunumu bakmndan en önemli
bir konudur. Bu nedenle bina yapm için arazi seçimi srasnda yeșil alanlar
yerine var olan kamu alanlar seçilmeli, arazinin doğal özellikleri ve ekolojisi
korunmal ve geliștirilmelidir. Tasarm așamasnda, doğal aydnlatma ve stma
için güneșe yönelim sağlanmal, iklim ve çevre etkilerinden maksimum
derecede yararlanlmaldr. Yerleșim alan içerisinde yer alan mevcut altyap
kullanlmal ve arazi içerisinde su geçirmez alan olușumunu azaltacak șekilde
bir peyzaj tasarm yaplmaldr. Ulașm için bisiklet yolu ve park gibi alternatif
seçenekler desteklenmelidir.

indirgenmesi amaçlanmakta, pasif iklimlendirme ve enerji tasarrufu ilkeleri
uygulanmakta, yerel malzeme ve teknolojiler kullanlmaktadr.

5. Sürdürülebilir Akll Bina Örnekleri
Enerji maliyetlerinin hzla artmas ve kaynaklarn giderek yok olmas ülkeleri
daha az enerji tüketen sürdürülebilir binalar inșa etmeye yöneltmiștir.
Güneșten maksimum derecede faydalanacak șekilde yerleștirilen, doğal
havalandrlmasna önem verilen, yerel malzemeleri ve yenilenebilir enerji
kaynaklarn kullanan akll bina örnekleri gün geçtikçe çoğalmaktadr.
5.1. Arag 2000 Kulesi, Dusseldorf
Almanya’nn Duesseldorf kentinde bulunan ARAG 2000 Kulesi, kent trafiğinin
yoğun olduğu bir bölgede yeni yeșil alanlar yaratmas bakmndan olumlu bir
özelliğe sahiptir. İç mekanlarda koridorlarn duvarlar gün șğndan
yararlanmak amacyla tavandan yere kadar cam olarak tasarlanmștr. Her yedi
katta bir ofis katlarna hizmet veren iki kat yüksekliğinde bahçe katlar
bulunmaktadr.

4.2. Su Verimliliği
Tükenmekte olan kaynaklarn bașnda gelen suyun korunumu ve verimli bir
șekilde kullanm önemli bir konudur. Bu nedenle bina tasarmnda düșük su
tüketimi sağlayan ve suyu etkin bir șekilde kullanan donanmlarn seçilmesine
dikkat edilmeli, bina kullanm srasnda olușan atk suyun, sulama, soğutma,
tuvalet temizliği, yangn söndürme vb. amaçlar için iyileștirilerek yeniden
kullanm ve ayn șekilde yağmur suyunun toplanarak uygun alanlarda yeniden
kullanm sağlanmaldr. Ağrlkl olarak yerel bitkilerin kullanldğ, su korunumu
sağlayan bir peyzaj tasarm yaplmaldr.
4.3. Enerji Verimliliği
Uzun yllardan beri yașanan enerji krizi, enerji tüketimini minimuma indirmeyi
ve yenilenebilir enerji kaynaklarnn kullanmn amaçlayan bina tasarm
yaklașmnn önemini artrmștr. Binalarn tasarmnda, değișen iklim șartlarna
uyum sağlanmas, minimum enerji harcanarak uygun konfor koșullarnn elde
edilmesi amaçlanmaktadr. Bu nedenle binalarda yenilenebilir enerji
kaynaklarnn ve enerji verimliği sağlayan donanmlarn kullanmna dikkat
edilmelidir. Bina kabuğundaki s kayb ve kazanm nedeniyle olușan stma ve
soğutma enerji tüketimi azaltlmal, izolasyon malzemeleri etkin bir șekilde
kullanlmaldr. Binann mümkün olduğunca az enerji kullanabilmesi için, enerji
etkin stma, soğutma ve havalandrma sistemleri olușturulmaldr.

Șekil 4. ARAG 2000 Kulesi [12,1]
Binann cephesinde doğal havalandrmaya imkan sağlayan șaft tipi çift kabuk
cephe sistemi kullanlmștr. Böylece yapnn tüm katlarnda doğal
havalandrmann yaplmas mekanik havalandrmaya minimum derecede
ihtiyaç duyulmas sağlanmștr. Mekanik havalandrma sistemi ihtiyaca göre
kullanclar tarafndan kontrol edilebilmektedir. Soğuk havalarda dș cephedeki
menfezler kapatlarak tampon bölge olușturulmakta ve böylece s yaltm
sağlanmaktadr. Çift kabuk cephe sisteminde yedi ofis kat bir baca ile birbirine
bağldr. Bu baca biriken havay bahçe katna kadar iletmektedir. (șekil 5)

4.4. İç Mekan Konforu
Binalarn iç mekan konfor koșullarnn sağlanmasnda iç mekanda kullanlan
malzemeler, aydnlatma, havalandrma ve stma sistemleri önem
kazanmaktadr. Bina iç mekan tasarmnda düșük oranda partikül üreten
malzemeler (yapștrclar, contalar, boyalar, hallar, kompozit ahșap ürünleri)
kullanlmal, zararl gaz, toksik madde ve CO2 salnmnn kontrolü sağlanmal,
tüm ölçümler yaplmal, nem ve bakteriyel kirlenme kontrol edilmelidir. Binann
doğal aydnlatma ve havalandrma performans arttrlmaldr. Yani mümkün
olabildiğince çok günșğ alan mekanlar tasarlanmal, bu mekanlarda doğal
havalandrma yaplmas sağlanmaldr. Bina içerisinde uygun termal koșullar
sağlanmaldr.
4.5. Kullanlan Malzemeler ve Kaynaklar

Șekil 5. ARAG 2000 Kulesi’nin Șaft Tipi Çift Kabuk Cephe Sistemi [12,1]
5.2. Stadttor Ofis Binas , Dusseldorf
Yapm 1998 ylnda tamamlanan ofis binas 20 katldr. Binann ilk 16 kat yan
yana iki ayr blok olarak tasarlanmș bloklarn ortasnda atrium düzenlenmiștir.

Bina tasarmnda kullanlan malzemelerin kullanclar için gerekli olan konfor
ortamn sağlamas kadar, ekolojik yönüyle çevreye verdikleri etki de oldukça
önemlidir. Bu yaklașmda malzemelerin çevreye duyarl ve enerji verimli
olmas tercih edilen özelliklerdir. Bu nedenle bina tasarmnda bölgesel ve
yerel malzemelerin kullanm sağlanmal, yenilenebilen kaynaklar
kullanlmaldr. Dayankl malzemeler kullanlarak, malzemelerin yenilenme
süresi uzatlmal, geri dönüșüm özelliğine sahip malzemeler kullanlmaldr.
Yani malzemeler bütün kullanm süreleri boyunca çevreye ve doğal kaynaklara
mümkün olduğunca az zarar vermeli, atk miktarlar azaltlmal veya atklarn
ișlenerek yeniden kullanm imkanlar değerlendirilmelidir.
Yüksek teknoloji ürünü olan akll bina sistemleri, insan hayatn kolaylaștrmak
amacyla pek çok sistemin bütünleșik olarak düșünülmesiyle geliștirilmiș
binalardr. Yukarda anlatlan hedeflerin uygulandğ sürdürülebilir akll bina
tasarmlarnda ileri teknoloji ürünü malzeme ve sistemlerin kullanmnn en aza
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Yap enerji korunumu ve s standartlarna uygun olarak inșa edildiği için, gün
içerisinde makineler ve yapay aydnlatma elemanlarndan kazanlan s enerjisi
akșama kadar yeterli olmaktadr. Dș ortam scaklğ 0 Cº olduğunda iç
ortamda kazanlmș olan s enerjisi azalmaya bașlamaktadr. Bu nedenle,
tamamen soğuma olmamas için geceleri ve hafta sonu binann stlmas
gerekmektedir. Böylece kș aylarnda binann dș cephe sisteminin s
geçirgenliği minimuma indirgenmiș olacaktr. [6]
Binann stma ve soğutma sistemi 30 cm kalnlğndaki betonarme döșemenin
içine yerleștirilmiștir. Döșemenin içine yerleștirilen su borular, scak-soğuk s
akmn yukarya ve așağya ileterek s izolasyonu görevi yapmaktadr. Böylece
tüm katlar boyunca mekanlara arasndaki s fark minimuma indirgenmiș olur.
[10]

Șekil 6. Stadttor Ofis Binas [15]
Binann cephesinde kat yüksekliğinde çift kabuk cephe sistemi kullanlmștr.
70m yüksekliğe sahip binada cephenin temizliği ve bakmnn kolay bir șekilde
yaplabilmesi için yürüme yollar tasarlanmștr ve bu yola güvenlik amacyla
parmaklklar yerleștirilmiștir.
Kat döșemelerinin ön taraflarnda doğal havay içeri alan menfezler
bulunmaktadr. Bu menfezlerin üzerine yerleștirilmiș olan jaluzi sisteminin
yardm ile yaz ve kș aylarnda havann içeriye giriș ve çkș mekanik olarak
kontrol edilmektedir. Yln büyük bir ksmnda doğal olarak havalandrlan bina
gerektiğinde mekanik sistemlerle stlmakta ve havalandrlmaktadr. Böylece
enerji ihtiyac %50 orannda azaltlmaktadr. [5]

Șekil 9. Deutsche Messe AG Yönetim Binas’nn Istma-Soğutma Sistemi [16]
Bina çift kabuk cephe sistemine sahiptir ve iç ortamlar sürme pencereler
yardmyla doğal olarak havalandrlabilmektedir. Dș ortam koșullarnn uygun
olmadğ zamanlarda binann çift kabuk cephe sistemi ve mekanik
havalandrma sistemleri bir arada kullanlmaktadr. Her iki cephe yüzeyinde de
scam kullanlmștr. Dș cephede yer alan paneller hava koșullarna uygun
olarak hareket ettirilebilmektedir.

Șekil 7. Stadttor Ofis Binas’nn Çift Kabuk Cephe Sistemi [14]
5.3. Deutsche Messe AG Yönetim Binas, Hannover
Almanya’nn Hannover șehrinde yer alan Deutsche Messe AG Yönetim Binas
20 katl kare planl bir ofis bloğundan ve bu bloğa bağl iki adet servis
kulesinden olușmaktadr. Binann tasarmnda enerji etkinliğinin düșünülmesi
yapya sürdürülebilir özellikler getirmiștir.

Șekil 9. Deutsche Messe AG Yönetim Binas’nn Çift Kabuk Cephe Sistemi [16]

6. Sonuç

Șekil 8. Deutsche Messe AG Yönetim Binas [16]
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Dünya nüfusundaki hzl artșn bir sonucu olarak doğal çevrenin ve kaynaklarn
artk insanlarn ihtiyaçlarn karșlayamaz hale gelmesi, her alanda bir takm
önlemlerin alnmas gerekliliğini ortaya çkarmștr. Teknolojinin hayatn hiçbir
döneminde olmadğ kadar hzl bir șekilde gelișim göstermesi pek çok
problemi de beraberinde getirmektedir. Doğal kaynaklarn hzl bir șeklide
tükenmeye bașlamas, enerji kaynağ olarak fosil yaktlara duyulan ihtiyaç, bu

kaynaklarn kullanm sonucunda ortaya çkan sera gaz salnmlar, ozon
tabakasnn delinmesi, küresel snma, iklimlerin değișmeye bașlamas, hava, su
ve çevre kirliliği gibi sorunlarn artș ekolojik dengenin bozulmasna neden
olmaktadr. Bütün bu olumsuzluklar hayatn bütün alanlarnda dikkatli olmay
ve kaynaklar verimli bir șekilde kullanmay gerekli hale getirmiștir.

Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlk Ana Bilim Dal, İstanbul, Türkiye
(2008). (Danșman: S. Ayts)
[22]. Yeang, K., “The green skyscraper: The Basis for Designing Sustainable
Intensive Buildings”, Munich: Prestel Verlag, (1999).

Teknolojinin imkanlarn bütünleștirerek kullanan ve kullanc ihtiyaçlarna
maksimum derecede cevap veren akll binalardan enerjiyi verimli bir șekilde
kullanmalar beklenir. İçinde bulunduğu doğaya ve kaynaklarna zarar
vermeyen, tükenen kaynaklar yerine yenilenebilir kaynaklara yönelen, geri
dönüșüme önem veren ve doğayla uyumlu malzemelerden meydana gelen bir
bina, bu özellikleriyle akll binann sürdürülebilir tasarmla ilgili ihtiyaçlarna
cevap vermektedir. Çevresi ile uyumlu enerji etkin olarak tasarlanmș akll
binalarda, stma ve soğutma gereksinimlerini en aza indirme, güneș ve rüzgar
enerjisinden aktif ve pasif olarak yararlanma gibi yöntemler önem
kazanmaktadr. Enerji elde edilirken mümkün olduğu ölçüde fosil yakt
kullanmndan kaçnlmal, yenilenebilir enerji kaynaklarnn kullanm
arttrlrken çevreye zarar verecek sistemler kullanlmamaldr.
Akll binada enerji verimliliğinin sağlanmasnda aktif ve pasif sistemler önem
kazanmaktadr. Pasif sistemler; arazi kullanm, bina formu, yaps, yönlenmesi,
doğal havalandrma, güneș kontrolü gibi özellikleri, aktif sistemler ise bina
bünyesindeki iklimlendirme, aydnlatma, yangn güvenlik vb. otomasyon
sistemlerini kapsar. Akll bir bina; pasif sistemlerin yeterli olmadğ durumlarda
bunlara destek olmak üzere, aktif sistemlerle bütünlük sağlayacak șekilde
tasarlanmaldr. Dünyadaki akll bina örnekleri incelendiğinde bina kabuğu,
formu, yönlendirilmesi, güneș kontrolü, doğal havalandrma gibi pasif sistem
kriterlerin dikkate alndğ aktif sistemlerle uygun șekilde bir bütünlüğün
sağlandğ görülmektedir.
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a

Özet
20.yüzyl, sanayileșme ile ekonomik ve sosyal refaha ulașabilmek için ham
madde ihtiyacnn fazla olduğu ve doğann tahribatnn arttğ, buna bağl olarak
enerji talebinin artarak ilerlediği bir yüzyl olmuștur. Artan nüfus ve teknolojik
gelișmeler ile bu süreç 21.yüzylda da devam etmekte, doğann dengelerini
bozarak çevre sorunlarn doğurmaktadr. Çevre sorunlarnn bașlamasna
temel neden yapl çevrenin ve alt bileșeni olan binalarn, doğann dengesini
olușturma hzndan daha fazla hzda ve sayda, inșa edilmesidir.
Bu kapsamda yapl çevre de yeni binalar kadar mevcut binalarda enerji
tüketimini arttrmaktadr. Mevcut yaplar, günümüz yaplar ve tarihi yaplar
olmak üzere ikiye ayrlmaktadr. Tarihi yaplar, sürdürülebilir malzemelerle inșa
edilmiștir. Bu malzemeler günümüz enerji ihtiyacnn tamamna cevap
verememektedir. Bu nedenle tarihi yaplar günümüz enerji problemlerine
çözüm olabilecek șekilde bina bütünleșik (entegre) sistem tasarm
renovasyonu (yenileme) uygulanarak enerji tüketiminde optimum koșullar
sağlayabilmektedir.
Bu çalșma ile tarihi yaplarda enerji kazanc sağlamaya yönelik uygulanabilen
bina bütünleșik aktif tasarm ve sistemler, enerji firmalar ve restorasyon ile
ilgili devlet ile ișbirliği halinde çalșan sivil toplum kurulușlar tarafndan
uygulanmș yurtdș örnekleri üzerinden incelenecektir. İnceleme malzeme,
konum, mimari özellikleri ve enerji kazanc kriterlerine göre
değerlendirilecektir. İnceleme sonucunda Türkiye deki 7 farkl bölgede yer alan
tarihi yap örneklerinin yine ayn kriterler doğrultusunda aktif enerji sistemleri
ile renovasyon çalșmalar uygulanabilirliğinin sorgulanmas hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Enerji etkin tarihi yap renovasyonu (yenilemesi),
Bütünleșik aktif sistem teknolojileri, Enerji kazanc.

Abstract
The twentieth century has been one in which the destruction of nature and
demand for raw materials have increased as a result of industrialization and
the pursuit of economic and social welfare, in tandem with which energy
demands have continuously increased. The continuation of this trend into the
twenty-first century, stoked by an increasing population and technological
advancements, stands to upset the balance of nature and give rise to
environmental problems. The speed and volume with which the constructed
environment and buildings with sub-components, the root causes of
environmental problems, have been constructed has outstripped the pace at
which the balance of nature could be restored.
In this context, existing structures are as much a cause of increases in energy
use as new buildings in the constructed environment. Existing structures can
be considered as two, present-day structures and historic structures. Historic
structures have been constructed with sustainable materials. These materials
are insufficient, though, in addressing our present-day energy needs. For this
reason, historic structures can be made to achieve optimum energy use with
the application of building-integrated system design renovations that can
address our present-day energy concerns.
In this study, building-integrated active design and systems that can be
applied with the intent of ensuring energy gains in historic structures will be
examimed through examples abroad applied by energy companies and
NGOs(nongovernmental organizations) working in cooperation with the
government in restoration efforts. This examination will be evluated according
to the criteria of materials, location, architectural features an energy gains. At
the end of this review, the extent to which renovation with active energy
systems, in accordance with these criteria, can be applied to examples of
historic structures located in seven different regions of Turkey will be
considered.
Key Words: Energy-efficient renovation of historic structures, Integrated
active system technologies, Energy gains.

1. Giriș
21.yüzyln ve küresel krizin en önemli problemi enerjidir. Ülkemizde kullanlan
enerjinin %70’i ithal edilmektedir. İthal ettiğimiz bu enerjiyi verimli tükettiğimiz
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takdirde %30 orannda kazanç sağlanmaktadr. Türkiye’de enerjinin %35’i,
toplam elektrik tüketiminin ise yaklașk %40’ binalarda kullanlmaktadr[1].
Enerji tüketiminin önemli bir bölümünün yapl çevrede ve binalarda
gerçekleșmesi nedeniyle, mevcut yap stoğunun enerji kullanm yönünden
iyileștirilmesi ve yeni binalarn enerji verimliliği esas alnarak tasarlanmas,
sürdürülebilirlik bağlamnda önem arz etmektedir. Bu bağlamda yenilenebilir
enerji kaynaklarnn kullanm amacyla binalarn enerji kullanm
performanslarn arttrmak kaçnlmaz bir sonuçtur.
Tüm gelișmiș ve gelișmekte olan ülkelerde yapl çevrenin sayca çokluğu yani
mevcut yap stoğunun fazlalğ, yeni yaplarnda aralarna katlmalaryla günden
güne artmaktadr. Buna ayn paralellikte enerji tüketimine bağl olarak enerji
ihtiyac da artș göstermektedir. Yaymlanan kanun ve yönetmeliklerde enerji
kullanmna, enerjinin planlanmasna, enerjinin depolanmasna yönelik klavuz
bilgiler ve standartlar yer almaktadr. Bu bilgiler uygulama pratiğinde
zorunluluk getirsede mevcut yap stoğunun fazlalğndan dolay ortaya çkan
enerji planszlğn çözememektedir.
Mevcut yap stoğunun sayca fazlalğnn içinde; günümüze kadar yapsal ve
ișlevsel varlğn sürdüren yada sürdürmüș, ancak yenilenmeyi bekleyen tarihi
yaplar bulunmaktadr. Tarihi yaplar mevcut yap stoğunun yaklașk olarak
%20’sini olușturmaktadr[2]. Bu binalarn çoğu daha eski çağlarda inșa
edilmișleri olsada 19.yüzyl ile 20.yüzyln bașnda yaplmș yaplardr. Çoğu
șehirlerin tarihini, kimliğini belirleyen bu yaplar, korunamamș kültür miras
eserlerdir. Tarihi değerlerinin yansra günümüzde yașanan krize ayak
uydurabilmeleri, konfor koșullarna, stma yükü ihtiyacna cevap verebilmeleri
için enerji kullanm konusunda yenilenmeleri gerekmektedir. Enerji etkinliği
sağlanamamș bir yap, toplam yap stoğunun %60’ kadar stma yükü isteyen
bina saysnn artmasna da sebep olmaktadr.
Buna göre bugüne kadar ayakta kalabilen tarihi yaplarn yenilenmesi, bina
donanmlarnn iyileștirilmesi ve en önemlisi de enerji verimliliğini maksimum
düzeyde koruyabilmek için gelișmiș yap teknolojilerden faydalanmak
gerekmektedir. Bu teknolojiler bina formuna, kimliğine, dș görünüșüne zarar
vermeyecek yenileme (renovasyon) ilkelerine uygun olarak kullanlmaktadr,
kullanlmak zorundadr.
Bundan 10 yl öncesine kadar yeni yap teknolojilerinin tarihi yaplarn tașyc,
cephe, çat, parapet, v.s. yap elemanlarna uygulamada problemler
yașanmaktayd. Günümüzde ise tpk yeni binalarda uygulanan bütüncül
tasarm düșüncesi tarihi yaplarn yenileme (renovasyon) süreçlerinde de ele
alnmaktadr ve bu teknolojiler ile yap bir bütünün parças olarak
uygulanmaktadr. Bu tür yapm anlayș düșük enerji tüketimli ve kaliteli iç
ortam değerleri ile meydana gelen yüksek enerji performansl yeni ve eski
binalarn bütünleșik tasarm sürecini ortaya koymaktadr.
Tarihi yaplar inșa edildikleri dönemin yapm sistemi, geleneksel malzemeleri
ve bütünleșik pasif tasarm sistemleri(pasif tasarm ilkeleri sonucu mimariye
uygulanmș iç ve dș iklimsel konfor, güneș enerjisinden maksimum
yararlanma, havalandrma, stma, soğutma, v.b. enerji kazanc sağlayacak
kararlar) ile günümüzde de kimliklerini korumaktadrlar. Günümüzde ise
mevcut yaplarda enerji kazanc sağlamak amacyla tasarm așamasnda
planlanan bütünleșik aktif sistemlerle enerji ihtiyac makul parametrelerde
giderilmektedir[3].

2. Bina Bütünleșik Aktif Sistemler
Bina bütünleșik sistem teknolojilerini tanyabilmemiz için öncelikle bina
bütünleșik sistem tasarm kavramn açklamak gerekmektedir.

Bina bütünleșik sistem tasarm, mimari tasarm srasnda sürece dahil edilmiș

olup, binann formuna ve planlamasna yön veren bina pasif tasarm sistemleri
ile bütünleșik çalșmas ve elde edilecek olan enerjinin maksimum seviyelere
yükseltilmesi hedeflerine yönelik olarak yaplan tasarmdr[3].

Bina bütünleșik sistem teknolojileri de yapda kopuk, monte bir sistem olarak
değil, bütünleșik olandr. Mimarn tasarm süreci içinde tercih ettiği, binada
renk, malzeme, boyut ve sunum açsndan iyi cepheler sağlayabildiği, iyi
mühendislik çözümlerinin uygulanabildiği, yeni teknolojilerin ve malzemelerin
(inovatif, smart malzemeler) kullanlabildiği, en önemlisi enerji kazanc
sağlayabildiği bütünleșik sistemlerdir[3].
Bu doğrultuda yapda öncelikle enerji kazancna ve ihtiyacna yönelik aktif
sistem ve teknoloji türlerine baktğmzda;
2.1. Bina Bütünleșik Aktif Güneș Enerji Sistemleri
2.1.1. Bina Bütünleșik Güneș Pilleri
Bipv teknolojisi, güneș enerjisini elektrik enerjisine dönüștüren güneș pillerini
kullanr ve bina bütünleșik sistem tasarm ile kendisini ortaya koyar.
Bipv’nin yararlar: Estetik kayglara cevap verebilmesi (Resim1-2), Günümüzde
uygulayabilecek kadar kolay ve daha az pahal maliyetlerde yaplabilmesi, Çat
ya da cephede garantili ișçilik ve sağlam ekipmanlar ile uygulanmas, Kesintisiz
performans gösterebilmesi, Eski binalara renovasyon ve restorasyon anlayșlar
ile uygulanabilmesi, Kapal gridler șeklinde monte edilerek geometrik
uygulama kolaylğ sağlayabilmesidir[4].

2.1.4. Bina Bütünleșik Karma Sistem (Güneș Pilleri/ Güneș Kolektör)
Güneș pili (PV) ve güneș sl (Solar Thermal) sistemin bütünleșik bir sistemde
kurgulanarak yine bina bütünleșik (entegre) tasarm ilkeleri kaygsyla
uygulanan ve güneșin her metrekareye düșen șnlarn verimli olarak kullanan
sistemdir[4].
Sistem 3 ana malzeme katmanndan olușmaktadr. Dșta güneș pilleri, ortada
hava kanal, en altta yaltml yüzey bulunmaktadr. Çat alt kotundan alnan
hava, hava kanalndan geçerken snmaktadr ve yukar doğru hareket ederek
üst kottan iç mekana alnmaktadr(Resim7). Bu sayede hava akm sürekli
sağlandğ için așr snan güneș pillerinin de serinletilmesini ve veriminin
düșmemesi sağlanmș olmaktadr. Ayn ișlem hava kanal arasna kurgulanan
evsel scak su sağlamaya yarayan boru sistemi içinde geçerlidir(Resim8).
Bu birleșim, geleneksel güneș pillerinin elektriğe çevirdiği %10-20’si güneș
șğn, șnm kayplarn engelleyerek ve geri kalan %80-90 güneș șğn da
sya çevirerek kullanmaktadr[8].

Resim7. Fotovoltaik/Isl sistem çalșma șemas[9]
Resim8. Evsel scak su stma özellikli fotovoltaik/Isl sistem modeli[10]
Resim1. Mont Cenis Akademisi
Resim2. Greenpix-Sfr Enerjili Medya Duvar

2.2. Bina Bütünleșik Aktif Rüzgâr Enerji Sistemleri

2.1.2. Bina Bütünleșik Kolektörler

2.2.1. Bina Bütünleșik Rüzgâr Türbinleri

Bina entegre güneș sl duvar, parapet ve çat sistemlerinin (kolektörler) s
kazanc açsndan performans yüksek olmakla birlikte, tasarm, cephe
plastiğine katk sağlamas açdan geliștirilmesi gerekmektedir. Bina entegre
kolektör sistem çalșmalarn boyut, kolektör konumu, șekil, modul büyüklüğü,

Bina entegre rüzgar türbinleri mimari tasarmn ve biçimlenmenin rüzgar
enerjisinden yararlanmaya yönelik düzenlenmesini temel alr. Rüzgâr türbininin
mimari form üzerinde büyük bir etkiye sahip olup, binann, rüzgâr toplayarak
türbine yönlendiren bir mekanizmaya dönüștürülmesi hedeflenmektedir[4].
Yenilenebilir enerji politikalaryla uyumlu bir sistemdir. Güneș enerjisine
alternatif bir enerji çeșidi olmasndan çok güneș enerjisini tamamlayc bir
kullanmdr. Yine güneș pilleri gibi elde edilen enerjiyi akülerde depolayarak
sonradan kullanlabilmekte ya da üretilen enerjiyi șebekeye doğrudan
satlabilmektedir. Bina bütünleșik rüzgâr enerjisi sistemleri ilk yatrm
maliyetlerinin yüksek olmasndan dolay günümüzde sadece sembol olabilecek
yeni yaplarda uygulanabilmektedir. Maliyet sorunu çözüldükçe mevcut ve
hatta tarihi yaplarda da bütünleșik olarak uygulanabilen tasarmlar
görülebilecektir.

bağlanma tipi, kolektör malzemesi, yüzey dokusu ve emici yüzey rengi

konularnda yeni bir metodoloji geliștirilerek yeni bir prototip çalșmasna
gidilmektedir (Resim3-4)[5].

Resim3. Eğimli çat yüzeyi entegre kolektör uygulamas
Resim4. Cephe entegre kolektör uygulamas[5]
2.1.3. Bina Bütünleșik Kolektörlü veya Güneș Pilli Güneș Kontrol Elemanlar
Yatay gölgeleme elemannnda boșluğun iç yüzeyine konumlanan kolektörlü
(Resim5) veya dș yüzeyine ince film tabakas șeklinde güneș pili (Resim6)
uygulanmș sistemlerdir.
Sistemin avantajlar: kolektörü bina bütününde görmek istemeyen uygulamac
ve tasarmcya bu yöntemle dâhil etme hususunda esneklik tanr, önceleri
farkl iki sistem kullanlan elemanlar bütünleșmiș bir ürün olarak daha
ekonomik ve daha az yer kaplayarak kullanlabilir, tașycya kusursuz bir
ișçilikle monte edilir, çat alannda serbest, kullanlabilir bir mekan ve teras
alan sağlar[6].

Resim5.Entegre kolektörlü güneș kontrol mekanizmas[6]
Resim6.Entegre fotovoltaikli güneș kontrol mekanizmas[7]

Resim9. Bahreyn Dünya Ticaret Merkezi
Resim10. New York Jets Stadyum

3. Tarihi Yap-Enerji Kazanc-Renovasyon
Tarih, insanlarn büyük çoğunluğunu etkileyen, geçmișlerinden bilinçlerinde
kalan olay ve durumlardr. Tarihi mekan, yap, eser ise bu olay ve durumlarn
yașandğ ve insanlarn zihninde kalan asl parçalardr. Bir kültürel mirasn tarihi
olup olmadğ baz niteliklere gore anlașlmaktadr. Bunlar; tarihi yapnn yaș
(yapm yl) nedir?, nadir/ender bulunan bir eser mi?, örnekleri varm? Ya da
örnekleri varsa onlardan önde gelen özellikleri neler?, ünlü insanlarn
hayatlaryla bağlantl mekanlar/yerler midir? ve tarihi olaylarla bu mekanlarn
ilișkisi nedir? sorular ile kesinleștirilebilmektedir[17].
Tarihi yaplarn yeni ișlev verilerek olușturulan kimlikleriyle, günümüz
teknolojik ve enerji ihtiyaçlarna cevap verebilen yaplara dönüștürülmesi,
gelișmiș dünya ülkelerinin sürdürülebilir politikalarla desteklediği teorik ve
uygulama çalșma alanlarndan biridir. Mevcut yaplarda enerji kazanc
sağlayacak șekilde yap onarmlarnn dșnda tarihi yaplarda enerji kazanc
sağlanmas kültürel kimliğine sahip çkan ve kültürün sürdürülebilirliğini
isteyen tüm toplumlarda kabul görülmektedir.
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Bundan dolay tarihi yaplarn restrore edilme süreçlerinde enerji kazanc ve
daha az CO2 salnmnn sağlamaya yönelik aktif enerji sistem teknolojilerini
kullanarak tarihi yap ile bütünleșik olarak yaplan renovasyon çalșmalar hz
kazanmaktadr. Yenilenen yap geleneksel malzeme özelliklerini korumann
yansra daha az CO2 salnm, daha fazla enerji verimliliği șartlarn
sağlayabilmektedir.

3.1.3. Mecklenburg-Vorpommern-Almanya’da Kilise
Kilise çats, 88 adet monokristal
modül çat güneș kiremiti ile yenilenmiștir.
Dikkatlice planlanmș 50 m2 Pv çat sistemi, iyi planlanlmas ile modül alanlara
gölge düșürmeden enerji verimliliğini sağlamaktadr(Resim 15-16)[14].

Tarihi yapnn enerji sistemleri ile yenilenmesi srasnda enerji verimliliğini
sağlamak için sistemin konumu-yönü ve mimari uygulama kararlarnn yansra
yaklașk 25 yllk malzeme ömrü boyunca malzemenin bakm sağlanmaldr.
3.1.Tarihi Yaplarda Enerji Kazanc Sağlanmasna Yönelik Yurt Dș Örnekler
3.1.1. Reichtag Almanya Parlamento Binas

Malzeme: Ağrlkl olara kumtaș ve granit taș malzeme kullanlmștr.
Konum: 13:22 Doğu Boylam, 52:31 Kuzey Enlemidir.
Mimari: Doğrusal planl tek nefli kilise düzenini andrmaktadr. 46 m

yüksekliğinde dört kule ve 137 m genișliğinde yap uzunluğuna sahiptir.
Enerji Kazanc: Reichstag Parlamento Binas, Almanya’da yangn geçirmeden
önce önemli tarihi binalar arasndayd. Ancak restore edilmesiyle hem önemli
hemde örnek bir bina olarak tüm dünyada düșük enerjili-çevre dostu tarihi
bina olarak anlmaktadr.
Reichstag binas jeotermal enerji, doğal havalandrma, doğal aydnlatma ve
aktif güneș enerji sistemlerinden entegre güneș pillerini kullanmaktadr. Teras
çat zeminine yerleștirilen 100 adet PV paneli yaklașk olarak 40 kw enerji
sağlamaktadr.
Berlin’de yazlar çok scak, kșlar ise çok soğuktur. 1960’larda binay hem
stmak hemde soğutmak için kullanlan fosil yaktlar 7,000 ton CO2
salnmnn olduğu sinyalini vermekteydi. Buna göre fosil yakt yerine bioyaktlar tercih edilmiștir. Bu sayede yllk 400 ton CO2 salnm ölçüm değeri
sağlanmștr[11].

Resim15-16. Çat Entegre Pv Renovasyon uygulamas[14]
3.1.4. Kynance Cove Kafe

Malzeme: Herhangi bir bilgi bulunamamștr.
Konum: 5:13 Bat Boylam, 49:58 Kuzey Enlemidir.
Mimari: Herhangi bir bilgi bulunamamștr.
Enerji Kazanc: Kafenin çat kiremitleri, özel yapm PV güneș kiremitleridir.

Her biri minyatür güneș panelleridir. Kynance Kafe enerji yenileme çalșmas
National Trust organizasyonunun ilk Pv güneș kiremitleriyle çat bütünleșik
uygulamalardr. Kafe ve kulübe çatlarnda toplam 564 güneș kiremiti, yllk
5000 kws’ten daha fazla elektrik üretebilmektedir ve 2,150 kg CO2 salnmn
engellemektedir.
Ayrca; yenileme çalșmasnda su, plastik, cam, kağt ve alüminyum conserve
kutu atklarnn %40’nn geri dönüșümü sağlanarak 1 ton geri geri dönüștürülen
kağttan 19 ağaç, 32.000 litre su ve 4200 kws elektrik kazanc
sağlanmaktayken 1 ton camdan 1.2 ton hammadde ve 150 litre petrol kazanc
sağlanmaktadr[15].

Resim 11-12. Reichtag çat entegre pv system ve entegre pasif aydnlatma
tasarm
3.1.2. Dunster Kalesi

Resim17. 2001 ylnda yaplan onarm[15]
Resim18. 2002 yl sonunda yenileme çalșmas[15]

Malzeme: Parlak krmz kumtaș malzemedir.
Konum: 3:26 Bat Boylam, 51:10 Kuzey Enlemidir.
Mimari: 1000 yllk bir geçmișe sahiptir. 1066 ylnda inșa edilmiștir.
Enerji Kazanc: Minehead yaknlarnda yer alan Dunster kalesinin teras

3.1.5. Konut Örnekleri

çatsna 24 adet PV panel ile yaplan enerji yenilemesi iki ailenin günlük enerji
tüketimini karșlayabilecek kadar enerji üretmektedir. Ylda 3,000 kg CO2
salnmn engellemektedir. Karbon geri salnm değerleri 4 yl içinde kendini 0
değerine indirmektedir. Dunster kalesi, enerji etkinliği ile, su tüketiminin
azaltlmasyla, geri dönüșümü ve yeșil ulașm düzenleriyle İngiltere’nin en yeșil
kalesi olmaktadr.

Çatyla bütünleșik kurgulanan
fotovoltaik paneller, düz bir zemine
yerleștirilecekse en az 30o’lik bir eğimle vidalanmaktadr. Tarihi yaplarda
düșeyde yap yüzeyinde istenmeyen görsel kirlilik, yatayda özellikle
görünmeyen ksm olan çatda kurgulanmaktadr. Dunster kalesi enerji
ihtiyacna karșn çözüm bulunmuș iyi bir örnektir(Resim13-14)[12].

Resim13-14.Dunster Kalesi teras çat pv uygulamas[13]
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Resim19.1885 ylnda yaplmș evin çatsna bütünleșik kolektör uygulamas[16]
Resim20.19.yüzyl yaplmș evin çatsna bütünleșik PV uygulamas [17,18]

Resim21. Konut cephesine bütünleșik kolektör uygulamas [17,18]
Resim22. Konut çatsna bütünleșik kolektör uygulamas [17,18]

3.2. Türkiye’deki Tarihi Binalarda Enerji Kazanc Sağlamaya Yönelik
Potansiyel
Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneș șma șiddeti değeri
açsndan birçok ülkeye göre enerji verimliliği konusunda daha fazla güneș
enerjisi potansiyeline sahip durumdadr. EİE tarafndan yaplan çalșmaya göre
Türkiye'nin ortalama yllk toplam güneșlenme süresi 2640 saat (günlük
toplam 7,2 saat), ortalama toplam șnm șiddeti 1311 kWh/m²-yl (günlük
toplam 3,6 kWh/m²) olduğu tespit edilmiștir[19]. Ortalama toplam șnm
șiddetinin ülke yüzeyindeki mevcut binalarn ve geleneksel yaplarn çatlarna,
topoğrafik alanlara v.b. her yere ulaștğ düșünülürse, enerji kazanc sağlayacak
aktif sistemlerin kullanmna öncelik verilmelidir. Ancak güneș enerji
sistemlerinin yatrm fizibilitesini hazrlarken bir çok parametreye dikkat
edilmektedir. Bunlar günlük güneșlenme saati, yllk kar yağș ve yağșn panel
üzerindeki gölgeleme etkisi, yllk toplam güneșli gün says, rakm, nem v.b.
ama en önemlisi aylk-yllk güneș șnm değerleri (direct normal
irradiation)’dr. Bildiri de seçilen illerin güneș șnm değerleri Elektrik İșleri Etüt
İdaresi Güneș Enerji Potansiyeli haritasndaki değerlerine göre hazrlanmș olup
bu değerler ay içerisinde herhangi bir gün seçilerek ölçümler
gerçekleștirilmiștir.
Diğer dünya ülkelerindeki yenilenebilir enerji kaynaklarna göre oldukça șansl
olan ülkemizde tarihin her döneminde enerji tasarrufu yaplmas
amaçlanmștr. Tarihi kimliğin yașatldğ binalarda güneșin evlerin yașama
mekanlarna girmesini, rüzgarn ise klimatik koșullar dengelemek amacyla
snan havay mekanlardan uzaklaștrmas, v.b. pasif iklimlendirmeye uygun
yöresel koșullara uyum gösteren geleneksel mimari yaplarda da günümüz
konfor koșullarna da dikkat edilerek, ek enerji kazanc sağlayacak sistemlere
ihtiyaç duyulmaktadr. Ancak tarihi yapda uygulanmas kararlaștrlan sistemin
yapyla bütünleșik olmas esastr.
Restorasyon ve renovasyon çalșmalar, mimarlkla içiçe ancak kendi tasarm
parametrelerini barndran ve yaplan uygulamann doğru bilgi ve belgelere
dayanan bir uzmanlk alandr. Türkiye’deki restorasyon çalșmalarnn bir ksm
‘doğru’ uygulamalarken diğer bir ksm da yanlș kararlardan dolay kimliksiz bir
yapya büründürülmektedir. Ancak genel olarak duyarsz kalnan bir konu varki;
o da ‘artan enerji talepleri ve bunlara neredeyse enerji taleplerinin artmasyla
birebir ilgili olan binalar’dr. Tarihi yaplarn restorasyonunda kullanlan yapay
sistemlerin sürekli tüketime yönelik sistemler olmasnn dșnda gerek kendi
ürettiğini kullanabilen, gerekse kendisi enerji fazlasn dșarya satabilen
konumda olmas sağlanmaldr.
3.2.1. Mardin Evleri (Mardin);

Malzeme: Kolay ișlenebilen sar kalker taș,
Konum: 40:44 Doğu Boylam, 37:18 Kuzey Enlemidir.
Mimari: Evlerin çevresi 4 m. yüksekliğe ulașan duvarlar ile çevrilidir ve

sokaktan ayrlr. Bu duvarlarla sert iklime karș korunma sağlanr. Yar açk
eyvan ksmlar, özellikle bat güneșine karș gölgede kalan, yazn yașamn
geçtiği bölümdür.
Enerji Kazanc: Güneșlenme sürelerine baktğmzda en fazla temmuz aynda
13 saat 24 dakika güneși görürken, yllk ortalama 8 saat 31 dakika güneșten
faydalanabilmektedir. Mardin ili yllk ortalama șma șiddeti 4,3525 kWh/m2gün’dür. Ayrca monokristalin
silikon güneș pili ile enerji elde etmek
istediğimizde 100 m2lik bir alanda ylda 26.000 kWh’den fazla enerji elde
edilebilmektedir[20].
Uygulanabilirlik: Teraslar, avlular ve cepheleri güney cephesine baktğndan
dolay çat ve cephe bütünleșik aktif sistem teknolojisinin uygulanmas
uygundur. Ancak tarihi bezemelerin kapanmas ihtimali düșünülerek çat
yüzeyi uygulamas daha uygun olmaktadr. Çanak antenlerin yerini temiz
enerjili donanmlar almaldr.
3.2.2. Aspendos Antik Tiyatrosu (Antalya);

Malzeme: Taș ve mermer.
Konum: 31:10 Doğu Boylam, 36:56 Kuzey Enlemidir.
Mimari: Auditoriumun en üst sras 58 sütun ve kemerden olușan bir galeriyle

çevrilmiștir. Tüm auditorium toplam 41 oturma srasna sahiptir. Akustik düzeni
ile ilgi çekmektedir. Tiyatronun diğer bir dikkat çekici öğesi de yğma taștan
yaplan sahne binasdr.
Enerji Kazanc: Güneșlenme sürelerine baktğmzda en fazla temmuz aynda
12 saat 24 dakika güneși görürken, yllk ortalama 8 saat 25 dakika güneșten
faydalanabilmektedir. Antalya ili yllk ortalama șma șiddeti 4,5108 kWh/m2gün’dür. Ayrca monokristalin
silikon güneș pili ile enerji elde etmek
istediğimizde 100 m2lik bir alanda ylda 27.500 kWh’den fazla enerji elde
edilebilmektedir [20].
Uygulanabilirlik: Oturma düzeni doğu yönüne bakmaktadr. Kemerli ve
sütunlu galeri üzerinde yer alan düz yarm ay dam, enerji ihtiyacn karșlamak
için ideal bir alandr. Bu tiyatroda akșam etkinlikleri (konser, dans gösterileri,
v.b.) düzenlenmekte buna bağl olarak da enerji harcamalarnn fazla olduğu
ișler yaplmaktadr. Bundan dolay bu düz dam alanda sadece güneș pili ile
elektrik kazanc sağlanabilir.

3.2.3. İshak Pașa Saray (Ağr);

Malzeme: Ahlat taș.
Konum: 44:07 Doğu Boylam, 39:31 Kuzey Enlemidir.
Mimari: Saray binasnn bulunduğu zemin vadi yakas olduğundan, kayalk ve

sert bir yerdir. Bu yapnn üç taraf (kuzey, bat, güney) dik ve meyillidir.
Sadece doğu tarafnda müsait bir düzlük vardr. Sarayn giriș kaps buradadr.
Ayn zamanda en dar cephesidir. Yap yaklașk olarak 115x50 metre ölçülerinde
bir
alana
kurulmuștur.
Saray iki avlu ve bu avluda bulunan yaplar topluluğundan meydana gelmiștir.
Saray bölümü iki kattan olușmaktadr. 366 oda, iki kat içinde yer almaktadr.
Taș duvarlardaki boșluklar bütün yapnn merkezi bir stma sistemine sahip
bulunduğunu göstermektedir.
Enerji Kazanc: Güneșlenme sürelerine baktğmzda en fazla temmuz aynda
11 saat 32 dakika güneși görürken, yllk ortalama 8 saat 2 dakika güneșten
faydalanabilmektedir. Ağr ili yllk ortalama șma șiddeti 4,3016 kWh/m2gün’dür. Ayrca monokristalin
silikon güneș pili ile enerji elde etmek
istediğimizde 100 m2lik bir alanda ylda 26.000 kWh’e kadar enerji elde
edilebilmektedir [20].
Uygulanabilirlik: Kullanlabilecek bir diğer kültürel etkinlik yapsdr. Sadece
elektrik kazancnn sağlanmas amacyla sarayn yamaca dayal duvarlarna
doğu, güneydoğu ve güneybat yönlerinde bütünleșik aktif enerji sistemleri
uygulanabilir.
3.2.4. Topkap Saray (İstanbul);

Malzeme: Karma.
Konum: 28:59 Doğu Boylam, 41:00 Kuzey Enlemidir.
Mimari: Topkap Saray, İstanbul topografyasn olușturan Marmara Denizi,

İstanbul Boğaz ve Haliç arasnda tarihsel İstanbul yarmadasnn ucundaki
Sarayburnu'nda Bizans akropolü üzerinde inșa edilmiștir.
Enerji Kazanc: Güneșlenme sürelerine baktğmzda en fazla temmuz aynda
11 saat 17 dakika güneși görürken, yllk ortalama 7 saat 10 dakika güneșten
faydalanabilmektedir. İstanbul ili yllk ortalama șma șiddeti 4,1008 kWh/m2gün’dür. Ayrca monokristalin
silikon güneș pili ile enerji elde etmek
istediğimizde 100 m2 lik bir alanda ylda 22.000 kWh’e kadar enerji elde
edilebilmektedir [20].
Uygulanabilirlik: Yeșillikler içindeki konumundan dolay cephelerinde güneș pili
uygulanmas zordur. Bundan dolay çat bütünleșik güneș pili uygulamas tercih
edilmelidir. Yap gruplar ve saray avlular, yapnn güney yönüne
konumlanrken, yap gruplar kuzeybat yönünde toplanmaktadr. Bu yap
gruplarnn çat malzemelerinin değiștirilmeden thin film ile kaplanmas, saray
etkinliklerinin elektrik ihtiyacn en aza hatta sfra indirebilir.
3.2.5. Șirince Evleri (İzmir-Selçuk);

Malzeme: Alt kat yğma tastan, üst katn ön cephesi ve bazen yan cepheleri
sval ahșap bağdadi (çit) tekniğiyle inșa edilir.
Konum: 27:26 Doğu Boylam, 37:56 Kuzey Enlemidir.
Mimari: Ev cepheleri yamaç boyunca eș yükseklikte düzgün sralar halinde
dizilmiș olup, köyün genel görüntüsüne güzelliğini veren en önemli unsurlardan
biridir. Geleneksel Șirince evlerinin ön cephesinde balkon bulunmaz. Baz
evlerde cumba vardr.
Enerji Kazanc: Güneșlenme sürelerine baktğmzda en fazla temmuz aynda
12 saat 20 dakika güneși görürken, yllk ortalama 8 saat 18 dakika güneșten
faydalanabilmektedir. İzmir ili yllk ortalama șma șiddeti 4,1008 kWh/m2gün’dür. Ayrca monokristalin
silikon güneș pili ile enerji elde etmek
istediğimizde 100 m2 lik bir alanda ylda 25.000 kWh’e kadar enerji elde
edilebilmektedir [20].
Uygulanabilirlik: Yerleșkesi iki mahalleden olușmaktadr. İstiklal
mahallesindeki evlerin cephesi genellikle doğuya, İstihlas mahallesindekilerin
cephesi kuzeye bakar. Evlerin cephe yönleri güneye, güneydoğuya,
güneybatya doğru konumlanmadğndan elektrik, stma ve scak su kazanc
sağlayacak bu sistemlerin bu yönleri görebilen çat uygulamalar tercih
edilebilir.
3.2.6. Ulus (Ankara);

Malzeme: Karma.
Konum: 32:51 Doğu Boylam, 39:56 Kuzey Enlemidir.
Mimari: Tașhan'dan günümüze Ulus Meydannda, yaplarn yükselmesi ve

Bulvar'n genișletilmesi gibi nedenlerle mekânsal yönden büyük değișimler
yașanmștr. Bunun sonucunda Meydan ve ona kimlik kazandran Cumhuriyet
Ant, ölçek kaybna uğrayarak algsal önemini yitirmiștir (Açiksöz vd.1996) [21].
Enerji Kazanc: Güneșlenme sürelerine baktğmzda en fazla temmuz aynda
11 saat 6 dakika güneși görürken, yllk ortalama 7 saat 15 dakika güneșten
faydalanabilmektedir. Ankara ili yllk ortalama șma șiddeti 4,0366 kWh/m2gün’dür. Ayrca monokristalin
silikon güneș pili ile enerji elde etmek
istediğimizde 100 m2 lik bir alanda ylda 25.000 kWh’dan daha az enerji elde
edilebilmektedir [20].
Uygulanabilirlik: Gençlik parknn kuzeyinde yer alan bina gruplarnn
yönlenmeleri cadde düzenine paralel olarak yaplmștr ve bu alandaki binalar
yüksektir. Bundan dolay bir ksm binada güney yönüne bakan geniș cepheler
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bulunmaktadr. Bu yüzeyler, cephe entegre güneș pili ve kolektör sistemi için
idealdir. Tarihi devlet tiyatrosu, Osmanl Bankas binalar ile otel yaplarnn
cepheleri bu yöne bakmaktadr. Diğer tarihi binalar için entegre çat aktif
sistem teknolojilerinin uygulanmas uygun olabilir. Bunlarn dșnda Cumhuriyet
Caddesi güzergâhnda bulunan 1. ve 2. TBMM ile Kurtuluș Savaș müzesi
tamamen güneydoğu yönüne doğru geniș cephe verebilmektedir. Rüzgâr hz
ulus meydannda bina yoğunluğu nedeniyle verimli değildir ve entegre rüzgar
türbini sisteminin tasarlanabileceği uygun yükseklikte yap grubu
bulunmamaktadr.
3.2.7. Karadeniz Bölgesi
Bir ylda ortalama güneșten faydalanma süresi 6 saat 29 dakikadr. Yağșl ve
bulutlu gün says çok daha fazladr.
Bu yüzden karadeniz bölgesinden tek bir yap ele alnmamștr.

yaplarn (Türkiye’deki restorasyon ve renovasyon uygulamalar yaplan tarihi
yaplarn dahi) enerji verimliliği sağlayabileceği kesindir.
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4. Sonuç
21. yüzyl problemi olan ‘enerji’ ihtiyacna birçok çalșma alannda sürdürülebilir
toplum adna uygulamalar devam ederken ve binalarn yap yașam döngüleri
içinde ne kadar enerji tüketimine neden olduğu da bilinirken, kültürel
kimliklerin sembolü olan tarihi yaplarnda küresel enerji probleminin dșnda
tutulmas imkanszdr. Tarihi yaplar, mevcut yap stoğunun içinde saylan,
kendine özgü geleneksel malzeme, tarih, kimlik, mimari özellik barndran
yaplar olup, konunun uzmanlarndan olușan ekipler tarafndan restore
edilmektedir. Restorasyon ve sonrasnda renovasyon așamalarnda yaplarn
karakteristik özelliklerine, optimum konfor koșullarna, tarihi yapnn inșa
edildiği yllardaki pasif tasarm koșullarna ve yeni ișlev verilerek yeni bir
mekan kullanmna uygun, yenilenebilir enerji kaynaklarn kullanan bina
bütünleșik aktif sistemlerle enerji kazanc sağlanabilmektedir.
Yöresel mikroklimatik koșullara uygun, pasif tasarm kriterlerini dikkate alan,
geleneksel malzeme ile yaplan yap, CO2 salnmn en az düzeyde olan
yapdr. Bu yaplara sonradan eklenen stma ve soğutma sistemleri çevreyi
kirletmekte, CO2 salnm arttrmaktadr. Buna göre; tarihi yaplar için yeni bir
konu olan enerji kazanc sağlamaya yönelik renovasyon uygulamalar, çağn
enerji krizine, küresel snmann azalmasna çözüm bulacak bir bașka çalșma
alandr. Tarihi yapy bozmayacak, restorasyon kararlarnda tasarma girdi
verebilecek, yapya monte edilmesinin yansra bütünleșik kurgulanabilecek
enerji kazanc sağlayan aktif enerji sistemleri, mimarlk ve günümüzde
restorasyon çalșmalarnda kabul görmektedir.
Günümüzde artk bina yapm sürecinde bütünleșik tasarm kriteleri nasl önem
tașyorsa ve ekip çalșmasn gerektiriyorsa, tarihi yaplarn restorasyon ve
renovasyon çalșmalar srasnda da tüm mühendislik dallar ve restorasyon
uzmanlarnn konuya yaklașm, ekip halinde bugünün sorunlarna çözüm
bulabilecek șekilde olmaldr. Bu bildiride tarihi yaplarn kültürel kimliğinin,
yöresel malzemenin, yap tipinin, ișlevinin, hangi döneme ait olduğunun, v.b.
ötesinde bir konuda yani ‘küresel dengeleri değiștiren enerji ve enerji kazanc
konusunda tarihi yaplar nasl ele alnmal?’ konusunda bilgi toplanmas
amaçlanmștr.
Bildiri de gelișmiș ülkelerde tarihi yaplara bütünleșik olarak kurgulanmș aktif
enerji sistemlerinden örnekler görülmektedir. Bu örnekler ile renovasyon
sonras planlanmș olan enerji değerinin dünya koordinat sisteminde hangi
verimlilikte elde edildiği ve sonuçlar kyaslanarak Türkiye’deki tarihi yaplarda
aktif enerji sistemlerinin bütünleșik tasarm kriterleri çerçevesinde
uygulanabilirliği konusunda tartșma ve düșünme ortam yaratlmak
istenmektedir. Ülkemizde enerji kazanc sağlayan bu sistemlerin
uygulanabilirliğinin irdelenmesi bakmndan 6 coğrafi bölgeden tarihi yap
örnekleri seçilmiștir. Bu coğrafi bölgelerin güneș ve rüzgâr verimliliği, kamu
kurum ve kurulușlar sitelerinde yer alan bilgiler doğrultusunda yorumlanmștr.
Her ne kadar mevcut yaplar da bina bütünleșik rüzgâr enerjisi örnekleri
uygulanmș olsada tarihi yaplarda rüzgâr enerjisi henüz bütünleșik olarak ele
alnmș bir konu değildir. Monte veya binadan bağmsz olarak
uygulanabilmektedir.
Türkiye’den seçilen örnekler yenileme ve restorasyon çalșmalar sonunda
ișlevsel olarak doğru olmas beklenen ve bunun sonucunda aktif olarak
kullanlan mekanlarn enerji ihtiyacnn fazla olacağ düșünülen tarihi yerlerdir.
İncelenmek amacyla seçilen tarihi yaplarn restorasyon sonucu mekanlarda
sergi (resim, ebruli, kat-, etc), gösteri (konser, bale, opera, tiyatro, halk
danslar, tasavvuf, etc), kurs (el sanatlar, fotoğrafçlk, seramik, resim, etc)
etkinliklerinin planlanmas arzu edilen yerlerdir. Bunu yaparken enerji ihtiyac
problemini bütünleșik aktif sistemleri kullanarak sfr enerjili yaplmasn hedef
göstermek, insan sirkülasyonunun devingen olduğu mekanlarn olușmasn
sağlamak, konunun önemini ve Türkiye’de bahsi geçen tarihi eserlerin enerji
ihtiyac çözüldüğünde gece ve gündüz aktif olarak kullanlabilecek hangi tarihi
yaplarn var olduğunu vurgulamak, bu bildirinin gerçek hedefidir.
Yurtdș örneklerinin konumlarna bakldğnda güneșin daha alçak yörüngede
yer aldğ ve güneș șnm șiddetinin daha az olduğu ülkelerde dahi enerji
kazanc sağlanabilirken, ülkemizde seçilen örneklerin daha dik açlarla güneși
görebilmesi ve șnm șiddetinin daha fazla olmasndan dolay yeni ve mevcut
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Özet
21.yüzylda çevre kirliliği, hzl kaynak tüketimi, CO2 salnm ve buna bağl
olarak küresel snma, enerji ihtiyacnn artmas tüm dünya ülkelerinin bașlca
sorunu olmaktadr. Gelișmiș ülkeler politikalarn, kanunlarn sürdürülebilir
temeller üzerine oturtmaktadr. Artk “sürdürülebilir kalknma” farkl bir dünya
düzeni için kullanlan bir kavram olmaktadr. Kalknma; ekonomik, ekolojik ve
sosyal alt bileșenler üzerinde kurgulanmakta ve bileșenler arasnda teorik ve
pratik ilișkiler aranmaktadr. Yeni teknolojiler, bu ilișkileri sağlayan önemli
unsurlardan biridir. Nanoteknolojiler ise ekolojik ve ekonomik bileșenler
arasndaki yeni gelișmelerdendir. Nanoteknolojiler örneğin; gda, ilaç, havaclk,
otomobil, elektronik, malzeme, mimarlk v.b. disiplinler aras alanlarda
yaylmakta, ekolojik ve ekonomik kalknma politikalarnn etkin olduğu tüm
alanlar doğrudan ilgilendirmektedir.
Bu kapsamda mimarlk alannda tasarm kararlar, malzemeler ve uygulamalar
hem ekolojik hem de ekonomik olmak zorundadr. Bu iki bileșeni sağlayan
“nano” kavram Nano-mimarlk ile yeni bir araștrma ortam sunmaktadr.
Bu bildiri de Sürdürülebilirlik kapsamnda Nano-mimarlk, nano malzeme ve son
gelișmeler, ekolojik ve ekonomik kriterler doğrultusunda olumlu ve olumsuz
yanlar ile incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Ekolojik ve Ekonomik kalknma, NanoMimarlk, Nano malzemeler ve teknolojileri

Abstract
The environmental pollution, rapid resource consumption, CO2 emissions and
resulting global warming, and increases in energy needs of the twenty-first
century are a primary concern for all of the world's countries. Developed
countries have set in place laws and policies based on sustainability.
"Sustainable development" refers now as a concept to a different world order.
Development is constructed upon economic, ecological, and social subcomponents, and theoretical and practical relationships among components
are sought. New technologies are the single element that provide for these
relationships, and nanotechnologies are among the new developments
between ecological and economic components. Nanotechnologies, increasingly
prevalent across interdisciplinary fields such as food, medicine, aerospace,
automotives, electronics, materials, architecture and more, are directly
involved in all disciplines affected by ecological and economic development
policies.
In this context, materials, application, and design choices in the realm of
architecture must be both ecologically and economically minded. The concept
of nano-architecture that provides for these two components presents a new
research environment.
In this paper, in the context of sustainability, the positive and negative
implications with respect to ecological and economic criteria of nanoarchitecture, nano materials and recent developments will be examined.
Keywords: Sustainability, Ecological and environmental development, Nanoarchitecture, Nano materials and technologies

1. Giriș
İnsan gücünün yetmediği durumlarda insanoğlunun düșünerek bu yetersizlikle
baș etmeye yönelik çabalar sanayi devrimini bașlatmștr[1]. Sanayi devrimi,
bilim ve teknolojik gelișmelere hz kazandrarak ekonomik ve sosyal refah
sağlarken; çevre kirliliği, küresel snma, sera gazlar, CO2 emisyonu, kat atk,
pissu, enerji krizi, canllarda görülen hastalklarn çeșidinin ve hasta olan insan
saysnn artmas ile tarm alanlarnn ve tarm yapan insanlarn saysnn
azalmas, v.b. nedenlerden dolay ekolojik/çevresel refah seviyesi düșmüștür
ve düșmektedir.
Gelișmiș ülkeler bir yandan sanayi devriminin desteklerken, öte yandan
sürdürülebilir kalknma düșüncesi üzerine gelecek planlar yaparak yönetim
mekanizmalarn değiștirmektedir.
Sanayi devriminden günümüze kadar 1700’lü yllarda tekstil, 1800’lü yllarn
ortalarnda demiryolu, 1900’lü yllarn bașnda otomotiv, 1900’lü yllarn
ortalarnda bilișim-bilgisayar endüstrileri gelișmektedir[1]. Bu sanayi
süreçlerinin tamamna tank olan doğa, kendinden her alnan tamamlayarak

tüm dengelerini yeniden kurmaya çalșmștr. Ancak hala bu sektörlerin
katlanarak büyüme göstermeleri ve faaliyetlerine devam etmeleri
sürdürülebilir kalknma modelinin ekoloji bileșenini olumsuz yönde
etkilemektedir.
Dünya gezegeni her bir teknolojik gelișmenin bașlangș, gelișme ve olgunluk
dönemlerinin negatif etkilerine maruz kalmștr. Ancak bilișim teknolojisi henüz
gelișme sürecine girerken, ekolojik/çevresel kalknma değerlerini pozitife
çevirecek olan nanoteknoloji henüz bașlangç safhasndadr.

2. Bütünleșik Sürdürülebilir Kalknma
Endüstri döneminin bașlamasyla sadece kaynak ve hammadde tüketimine
dayal sanayiler kurulmas ve uzun yllar bu șekilde devam etmesi sonucu
kirlilik, çöplük alanlar, zehirli atklar, küresel snma, ozon tabakasnn zarar
görmesi, doğal kaynaklarn tüketimi giderek artmaktadr. Bu durumun bugünkü
koșullarnn tam tersine uygulanmas adna ortaya atlan “sürdürülebilirlik”,
yeryüzünün olușturulan kirliliği yok etme kapasitesi dâhilinde yașam ve
faaliyetleri sürdürebilmekle mümkündür. Gelișmiș olan dünya devletleri
günümüzde hem kurulu olan endüstri devrimi sanayilerini aktif olarak
kullanrken hem de sürdürülebilir kalknmaya dayal yașam koșullarn teorik ve
pratik uygulamalarla gelișmekte olan ülkelere örnek olabilmektedirler.
Sürdürülebilir kalknma ve çevre konular ilk defa 1971 ylnda İsviçre’de yaplan
bir panelde gündeme gelmiștir. Daha sonra birçok ülkede belli zamanlarda
konferanslar ve toplantlar düzenlenmiștir. Ancak 1987 Brundtland
Komisyonunda sürdürülebilir kalknma kavram; “bugünün gereksinmelerini,
gelecek nesilleri, kendi gereksinmelerini karșlama yetisinden yoksun
brakmadan karșlayarak kalknma” șeklinde tanmlanmștr[2].
Sürdürülebilir kalknma, bir çok birleșenin bütünleșik kurgulanmasyla küresel
çevre ve enerji sorununa çözüm bulabilmektedir. Bu bileșenler; Ekonomik
kalknma, Ekolojik kalknma, Sosyal kalknma ve bunlarn alt bileșenlerinden
olușmaktadr. Bu üç bileșen arasnda teorik ve pratik bütünleșik ilișkiler
aranmaktadr. Ancak sürdürülebilir kalknmann bu üç boyutu ve hedeflerini
dengelenmesi gerekliliği tasarmclarn karșlaștğ en büyük çelișkidir. Bu
çelișkileri ortadan kaldran en önemli faktör yeni teknolojilerdir. Yeni
teknolojiler ve gelișmeler, ekolojik, ekonomik, sosyal ihtiyaçlarn tamamn
karșlayamamaktadr; ancak bütünleșik üç bileșenin de ortak çözümüdür.
Yeni teknolojilerden biri olan nanoteknoloji, enerji etkinliği ve az kaynak
tüketimi açsndan ekolojik ve ekonomik avantajlar sunmaktadr. Günümüzde
nano teknoloji alanndaki çalșmalar hz kazanmaktadr. Gelecekte ekolojik ve
ekonomik bileșenler ayrlmaz bir bütün olarak değerlendirilecektir. Uzun yllar
alacak olan değerlendirme sürecinde yine olumsuz yönde etkilenen ekosistem
ve ekoloji olacaktr[3].

3. Nano-Mimarlk
Nano-mimarlk ve yeșil nano-mimarlk kavramn açklamadan önce “nano”,
“nanobüyüklük”, “nanoteknoloji” ve “nanomalzeme” kavramlarn açklamak
gerekmektedir.

Nano: Herhangi bir ölçünün milyarda
birini gösterir. Örneğin; nanometre,
9
metrenin milyarda birini (1 nm=1/10 m) ifade etmektedir[4].

Fikir olarak 1960’l yllarda ortaya çkmștr ve 1990’l yllarda daha fazla
araștrma yaplmaya bașlanmștr. Yeni enerji gereksinimi ve artan çevre
kirliliği bu araștrmalar hzlandrmaktadr. Yeni ve çok titiz üretim metodlar
günümüzün kirleten üretim șekillerinin ortadan kalkmasn sağlayacaktr.
Moleküler üretim ile istenen çok çok daha etkin olarak verilebilecek, böylece
kirletici maddeler olușmayacaktr.

Nano büyüklük: Nano nesneler, en az bir boyutu (yükseklik, uzunluk, derinlik)
olan 1 ile 999 nanometre arasndaki ölçümlerdir[5].

Nanoteknoloji: Maddeyi atomal ve moleküler seviyede kontrol etme bilimidir.
Genel olarak 100 nm ve daha küçük boyutta malzeme ve aygt geliștirme
konusunda çalșlmaktadr[6, 7]. Özellikle enerji üretimi alannda uygulamalar
bulunmaktadr.
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Nanoteknoloji kavramn ilk defa, 1974’te yaynlanan bir makalesiyle, Tokyo
Bilim Üniversitesinden Norio Taniguchi ortaya koymuștur[8].
Nanoteknolojinin 3 ana özelliği bulunmaktadr. Bunlardan biri disiplinleraras
inanlmaz bir bağ kurabilmesidir. Örneğin; fizik, kimya, malzeme bilimi, biyoloji,
makina ve elektrik mühendisliği, eczaclk ve daha birçok bilinen disiplin ortak
çalșarak ürün verebilmektedir. İkincisi atomlar ve moleküller arasndaki
bağlarn tepkimeye girme yatknlklar ve bu sayede bağlarn tepkime snrlar
ortaya konabilmektedir. Örneğin; atomlarn bir-iki ve üç boyutlu bağ yaplarna
göre nanobüyüklükler belirlenmektedir(Çizelge1), Üçüncü olarak malzeme ve
ekosistem atom yaplarnn gelișim ve kontrolünün atomal seviyede
yaplabilmesini sağlamaktadr[9].

devreye girmesi söz konusudur. Binalarda kullanm alanlar șu bașlklar altnda
ele alnabilir; yüksek performansl yap malzemeleri (nano boyalar, camlar,
beton, karbon takviyeli çelik, vb.), enerji korunumu ve kazanc sağlamaya
yönelik uygulamalar (aerojel-VIP s yaltm, PCM depolama, nano-pv, nanoyakt pili uygulamalar), strüktürel dayanm arttrmaya yönelik uygulamalardr.
Malzeme bilimindeki yeniliklerin mimari uygulamalara yansmas sonucunda,
kullanlan ürünlere fotokatalistik özellik kazandrarak doğal kaynak suyu
kullanmn azaltan, geri dönüștürebilen, daha hafif, dayankllk snrlarn
zorlayan, enerji ihtiyacn minimuma indirgeyen, enerjiyi üretebilen ve
depolayan farkl malzemeler geliștirilmiștir. Bu bağlamda, insan sağlğna
uygun ortam șartlarn olușturabilen, enerji üretimine bağl olarak tasarruf
sağlayan, ekolojik dengeyi koruyan ve sürdürülebilir kalknmay devam ettiren
yapm ve planlamalara yönelik değișen tasarm kriterlerinin olușturulmas ve
bu kriterler doğrultusunda nano özellik kazandrlmș yap malzemelerinin
seçimi ve kullanm, nanomimarlğn hedefi olmaktadr (Çizelge2).
Nanoteknolojinin mimarlkta sürdürülebilir üretim ve tüketim süreçleri
üzerinden değerlendirilebilmesi için, nano kavramnn ‘yeșil mimari’ bașlğ
altnda incelenmesi gerekmektedir.

Çizelge1. Nanomalzemelerin bağlanma-boyut-malzeme tipi ilișkisi[5]

Nanomalzeme: Doğada erozyon ve yanardağ patlamas gibi doğa olaylar
sonucu açğa çkan nanopartiküller, mühendislik ve laboratuar ișlemleri sonucu
elde edilen nanopartiküller ya da nano nesnelerin tümüne denir[10].
Nanomalzemeler;
 Elektronik (minyaturize etmek amacyla bilgisayar parçalarnda),
 İletișim (cep telefonlarnda),
 Kozmetik (TiO2 nanopartiküllerle güneșe karș güçlü koruma geliștirilen
güneș kremlerinde),
 Cam sanayi (giydirme cephe camnda, araba camnda, yüzücü ve
kayakçlarn gözlük camlarnda),
 Sağlk (tp ve eczaclk alannda kanserli hücrelerin tedavi sürecinde),
 Temizlik (toz bezleri ve yer paspaslarnda) , plastik (nanotup özellik
kazandrlarak hafif ve dayankl plastik yapmnda),
 Kimyasal üretim (kaliteli gda üretimi için mineral ve vitamin ile bitkilerin
beslenmesinde),
 Boya (kendi kendini hava ve su molekülleri ile temizleme özelliği
kazandrlan dș cephe boyalarnda),
 Otomotiv (ykama, taș frlamas, UV șnlar, v.b.’e karș dirençli ve cilal
kaporta üretiminde, güneș șnlarna maruz kaldğnda kararma sağlayan,
fotokromatik özellik kazandrlan araba camlarnda ve kendi kendini
temizleyebilen fotokatalistik özellik kazandrlan araba dș yüzeye bakan
camlarnda),
 Uzay ve havaclk (daha hafif ve sağlam olmas hedeflenen hava ve uzay
araçlarnn yapsnda ve ayrca uzay mekiği ve roketlerinde scaklk farklar
yașanmamas için aerogellerle yaltm yaplmasnda),
 Tekstil (fotokatalistik özellik kazandrlan akll tekstil membranlar özellikle
havaalanlar ve spor alanlarnda üst örtü olarak kullanlmasnda ya da askeri
alanda silah ve yüksek teknolojili kamuflaj giysilerin üretiminde ya da
mikrokapsüllerle kaplanan parfümlü gecelik, antibakteriyel çoraplarda ve su
geçirmez montlarn dikiminde),
 Matbaa (verimli kartuș kullanm sağlayan nanopartikülleri kontrollü renk
kullanmnda),
 Aydnlatma (daha düșük enerji harcamas sağlayan organic șk yayan
lambalarn kullanmnda),
 Enerji üretimi (ABD gibi gelișmiș ülkelerin gelișmesini desteklediği çevreci
teknoloji Nano ile özellik kazanmș güneș pilleri, atk su ve kat atk
konularnda geridönüșümü sağlamak amacyla yine fotokatalistik özellik
eklenerek temzilenmesinin ve ayrșmasnn sağlanmasnda) gibi sektörlerde
kullanlmaktadr[3].
Nano-Mimarlk: 20.yüzylda Richar Feynman tarafndan ortaya koyulan

‘nanomalzeme’ kavram, nanoteknoloji alannda kendini disiplinleraras
platformlarda var etmeye bașlamștr. Nano-mimarlk, çalșmalarn bütününde
snrl bir yere sahip olmakla beraber, 20-50 yl sonrasnn mimarlk
senaryolarnda tasarm kararlarn etkileyebilen önemli roller üstlenecektir. Bu
alanda yaplan çalșmalarla yap malzemeleri geliștirilerek, malzeme bilimi
birkaç adm öteye tașnmaktadr. Nano teknoloji kapsamndaki araștrmalar
mimarlk disiplini özelinde ele alndğnda; farkl alanlarda nanoteknolojinin
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Çizelge2. Yapl çevrenin geleceğinin planlamas[10]

Yeșil Nanomimarlk: “Nanoteknoloji ürünlerin üretimi ve kullanmyla
olușabilecek çevreye ve insan sağlğna riskleri mümkün olduğu kadar
azaltmak, ve mevcut ürünlerin, ömürleri boyu çevre dostu olan yeni
nanoteknoloji ürünleriyle değiștirilmesini teșvik etmek” amacyla geliștirilen
temiz teknolojidir[5].
Bu bağlamda temiz teknolojiyi hedefleyen nano yap malzemelerinin
kullanmn esas alan tasarm yaklașmlar, gelecek yllarda adndan sklkla söz
ettirecek ve kullanlacaktr. Nano-mimarlk küçük metrekareli bina tasarm ya
da nano kavramna biçimsel benzetme yoluyla yaplan tasarm kavram
olmaktan daha öteye tașnacak ve günden güne üretimi artan ve uygulama
safhasnda olan nano-yap malzemelerinin örneklerinin sayca fazlalașmasyla
var olacaktr. Nano yap malzemelerin yașam döngüleri, üretim-kullanm-ykm
dönemlerinde çevreci ve sürdürülebilir ‘yeșil’ özellikli yap malzemelerinin
özelliklerinin tamamn tașmaktadrlar. ‘Yeșil Nano’ özellikler bina yapm
așamasnda ve öncesinde gerçekleșen malzeme üretim sürecinde; atk
azalmn, kirliliği önleyici, malzemenin üretim sürecinde de olușan üretim
hatalar olan ürünler ile diğer ürün atklarnn yeniden kullanmn, malzemenin
olușum enerjisinin azalmn ve doğal malzemelerin kullanm saysnn
artmasn sağlarken; bina kullanm așamasnda; inșaat atklarnn azaltlmasn,
enerji etkinliğini, suyun artlmasn ve korunmasn, daha az toksik madde
kullanmn, yenilenebilir enerji sistemleri ve teknolojilerinin kullanmn ve
malzemelerin uzun ömürlü olmasn sağlamaktadr. Ayrca bina kullanm
srasnda da; geri kazanlabilirlik, biyolojik çevrede parçalanabilirlik ve yeniden
kullanlabilirliklerini sağlamaktadr.

4. Nano-Yap Malzemeleri
Günümüzde sürdürülebilir mimarlk anlayș ile, enerji etkinliği, ykm sonucu
olușan inșaat atğ, suyun artlmas ve korunmas, toksik maddelerin çevreye
ve insan sağlğna zararnn azaltlmas, yenilenebilir enerji sistemlerinin
kullanlmas, binalarda kullanlan malzemenin yașam döngüsü sürecini en
verimli ve uzun ömürlü biçimde tamamlayabilmesi, v.b. konularda çalșmalar
yaplmștr ve yaplmaktadr. Bu çalșmalar teknolojik gelișmeler ilerledikçe
daha da öteye gitmektedir. Nano teknolojinin yașantmzn her alannda olduğu
gibi mimarlk alannda da görülmesi yap malzemelerinin gelișmesini ve daha
az atk, daha az enerji kullanm, daha az kirlilik gibi olumsuz olan her konuda
‘daha az’ yakalamamz sağlamaktadr. Buna göre nano yap malzemelerinin
mimarlk ve çevre için yararna baktğmzda inșaat atğnn ‘daha fazla’ geri
kazanlabilirlik, biyolojik çevrede parçalanabilirlik ve yeniden
kullanlabilirliklerinin arttğ görülmektedir.
4.1. İlk Nano Malzeme-Boya
Modern çağn terimi olarak kullanlan nano, 1970lerden bu yana
kullanlmaktadr. Ancak nano ölçekli atomlarn renk özelliklerinin keșfedilerek
kullanlmas 16.yüzyldaki barok mimarisi araștrmalarnda bulunmuștur. Barok

kiliselerdeki gül pencerelerde kullanlan renkler Ortaçağ sanatkarlarnn
deneme yanlma yöntemiyle atomlar tepkimeye sokmalar sonucu
olușmuștur[5, 12]. Sanatkarlar, altn klorürü ergimiș cam ile karștrdğnda açk
krmz renk elde ederken, yine gümüș nitrat ergimiș camla karștrdğnda sar
renk elde etmișlerdir. Günümüzde vitraylar üzerinde olușan lekelenme
analizleri yapldğnda altn ve gümüș nanopartiküllerine rastlanmș ve güneș
șğn krmz ve sar krlmalarla yansttğ görülmüștür (Resim1).

uygulama örneğinin üretilmesi ve pazar paynn ortaya konmas amacyla
mecliste bekletilmektedir[18].
Șirketlerin ve hükümetlerin hedefleri ile üretilen malzeme, tpk önceki
bütünleșik bina sistemleri gibi alternatifleri ile ortaya konacaktr. Eski sistem
malzemenin boyut, renk, büyüklük ve ağrlk özelliklerine göre tașyc
kurgusunun değiștirilmesi ve böylece bina bütünleșik nano güneș pili
uygulamasnda yeni çözümler getirilmesi beklenmektedir.
4.2.2. Nano Yakt Pilleri
İlk defa 1960’larda Nasa tarafndan kullanlan yakt pilleri, günümüzde ise
özellikle binalarda yüksek verimli kojenerasyon sistemlerin kullanmnda
görülmektedir. Amerika’da yaklașk olarak 35 bina ilk enerji gereksinimini yakt
pillerini kullanarak sağlamaktadr[19].
Nanoteknolojik yakt pilleri ise metanol gibi bir yakttan hidrojen iyonlar
üretmek üzere yakt pillerinde kullanlan katalizörlerin maliyetinin
azaltlmasnda, oksijen gibi gazlardan hidrojenin ayrlmasn sağlamak üzere
yakt pillerinde kullanlan membranlarn veriminin iyilestirilmesinde
kullanlmaktadr. Böylelikle daha uzun ömürlü ve daha hafif yakt pillerinin
üretimi sağlanmaktadr[20]. Bu durum, binalarn kat arasna yerleștirilen yakt
pilleri konteynrlarnn daha hafif, daha az yer kaplayan sistemler olmasn
sağlayacaktr.
Conde Nast Binas 4. katnda 2 adet 200 kWlk yakt pili bulunmaktadr. Bina,
bu iki yakt hücreleriyle üretilen elektriği geceleri asgari koșullardaki elektrik
yükünün neredeyse %100’ünü, gündüzleri de elektrik ihtiyacnn yaklașk %5’ini
kullanarak ofis enerji ihtiyac karșlayabilmektedir[21].
4.2.3. Aerojel Is Yaltm Malzemesi

Resim1.Vitraylar üzerindeki renkler ve renklerin nano partikül yoğunluklar[12]
4.2. Enerji Kazanc Sağlayan Yap Malzemeleri
4.2.1. Nano Güneș Pilleri
Temel yaptaș yar-iletken silikon atom elementi olan mevcut güneș pilinden
boyut olarak daha küçük ve esnek, enerji verimi ise yüksek, güneș șnlarn
elektrik enerjisine çeviren bir sistemdir[9].

Aerojel, içerisindeki sv bileșeni hava ile değiștirilmiș olan silicon tabanl kat
maddelerdir. Aerojelin 1 metreküpü yaklașk 300 gr’dr. %99,7 si hava, kalan
silica, alüminyum veya krom esasl malzemeden olușmaktadr. Yaps
boșlukludur ve șğ geçirebilmektedir. İçerisine hapsettiği hava boșluğundan
dolay bilinen çevreci yaltm malzemesidir. Fiberglastan 39 kat daha yüksek
sl dirence sahiptir. Parçalandğnda arkasnda sadece kum kalmaktadr. Basnç
altnda yaltm özelliğini koruyabilmektedir (Resim4-5-6-7).

NanoPV, ileri teknolojiye sahip olup 21.yüzyln PV ürünüdür (Resim2-3). Bu
uygulamalar nano-micro kristalli enerji etkinliği yüksek güneș hücrelerinin
üretimini kapsamaktadr. NanoPV yaplarndaki nano kristal a-Si:H (Hidrojen
amorf silikon) ve transparan iletken TCLO (transparent conducting light
trapping oxides) teknolojisi ile diğer güneș pillerine göre %8-%10’un üstünde
verimi arttrmaktadr[13, 14].
1955’te uzay bilimlerinde kullanlmas için üretilen ilk pv üretimi için 14 MW güç
belirlendi. Günümüz de ise ileri teknoloji ürünü olan nanopvnin ilk üretimi için
10 MW güç kapasite hedeflenmiștir. 5 yllk süre de 200 MW güçlük yüksek
etkin nano kristal güneș hücrelerinin üretilmesi hedeflenmektedir[15]. Nanopv,
vat bașna üretimin maaliyetini %60-75 orannda düșürmektedir. Bu malzeme
ile ince-film nanokristal teknolojisini uygulayarak üretimin maliyeti vat bașna
1$ altna düșürülmektedir[16].

Resim2. Bakr galyum indiyum selenür (Copper indium gallium selenide) nano
mürekkep[17]
Resim3. Nano mürekkebin 20 nm boyutundaki yaps[17]
Üretilen nano mürekkep, cam ve ince film üzerine püskürtme bask yöntemiyle
yapștrlmaktadr. Üretim srasnda ortamn nem değeri çok önemli iken temiz
laboratuar koșullar șart aranmakszn elektrot özellik kazandrlmș molibden
(periyodik cetvelde 42 atom numaral element) ince film üzerine
uygulanabilmektedir. Daha sonra cam ile de birleștirilebilmektedir. Eșdeğer
üretim kapasitesi yönüyle bakldğnda, nano özellikli 50 nm kalnlktaki ince
film pv ile eski teknoloji ile üretilen 500 nm kalnlktaki ince film arasnda 180
milyon dolarlklk bir yatrm fark bulunmaktadr[17].
İlk defa ABD hükümeti Enerji Bakanlğ tarafndan, Güneș Enerjisi Teknolojileri
Program kapsamnda hazrlatlan Nano-mimari PV bașlkl kanun tasarsn
(Management Report NREL/MP-520-41742 June 2007) mecliste görüșülmesi,

Resim4. Kat aerogel[22],
Resim5. Nano ișlem geçirmiș esnek özellik kazanmș 6 mm’lik nano aerogel
yaltm levhas[22]

Resim6-7. Nano aerogel s yaltm levhalar scaklk farklar[22]
4.2.4. Vakumlu Is Yaltm Panelleri (VIPs)
Yüksek s yaltm sağlayan 2 nm ve 40 nm aras kalnlkta olan bir
malzemedir. Hem yeni binalarn yapmnda hemde tarihi ve mevcut yaplarn
yenileme ve koruma çalșmalarnda yüzey için kullanlabilen s yaltm
panelleridir. Geleneksel yaltm malzemelerinden 10 kat kadar enerji verimliliği
sağlamaktadr[5, 23].
4.2.5. Faz Değiștirebilen Malzemeler (PCMs)
Isnma ve soğuma sonucu fiziksel değișim ile kendisinde depoladğ yüksek
enerjiyi kullanabilen malzemelerdir. Örneğin sl kompozit malzemelerden biri
olan bakr tel ağ , parafin mumu ile birleștiğinde s tutuculuğu artarken, faz
değiștirerek biriktirdiği enerjiyi aktarmaktadr[5, 24].
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4.3. Nano Özellikli Yap Malzemeleri
4.3.1. Kendi Kendini-temizleyebilen ve Kolay-temizlenebilen Malzemeler
Malzeme yüzeyleri 3 temel ișlem yoluyla kendi kendini temizleyen ve kolay
temizlenebilen özellik kazanabilmektedir. Bunlar; Hidrofob(Su itici), Hidrofili(Su
çeken) ve Fotokatalitik ișlemlerdir (Resim 8)[24].
Hidrofob: Bir molekülün sudan kaçnma özelliğidir[25, 26].
Hidrofili: Bir molekülün hidrojen bağlar
kurarak suya bağlanabilme özelliğidir[27].
Fotokatalitik: Fotokataliz, șk ile baz
reaksiyonlarn olușmasn sağlayan
maddedir. Ișğa maruz kaldğnda gün
boyu aktiftir. Bilinen en güçlü ve ucuz
fotokataliz titanyum dioksittir. Titanyum
dioksitin yar-iletken bir metal olmas bu
fonksiyonu sağlar. Ne kimyasal olarak ne
de biyolojik olarak aktiftir. Reaksiyona
girmemesi onun sürekli ortamda kalarak
temizleme prosesini gerçekleștirmesini
sağlar. Ișk ile çok aktif olmasna rağmen
șk molekülü parçalayamaz. Fotokatalitik
süreçler șğn yar-iletken nano
parçacklar tarafndan soğurulmas ile
bașlar[28]. Morötesi șnlar titanyum
dioksite çarptğ zaman katalitik bir
reaksiyonu tetiklemektedir. Bu reaksiyon,
aralarnda nitrojen oksitler gibi kirliliği
yaratan maddelerin moleküllerini yok
etmektedir. Katalitik reaksiyon binalarn
yüzeylerine bakteri ve kirin yapșmasn önlediği gibi, bunlarn yağmur ile
kolayca ykanp gidebilmesini sağlamaktadr[24].
Kendi kendini temizleme özelliklerinden biri olan ve Barthlott ve Neinhuis
tarafndan adlandrlan ‘Lotus Etki’, suyun yüzey üzerinde yaylmadan
damlalașarak dairesel olarak hareket etmesi ile kirleri yüzeyden
uzaklaștrmasdr (Resim8-9)[24]. Lotus etkinin olușabilmesi için yüzeyin
pürüzlü bir dokuda olmas gerekmektedir. Pürüzlü yüzey arasnda kalan hava
kabarcklar, suyun yüzey üzerinde hidrofob özelliği göstererek damlack
yapsn olușturmasn sağlamaktadr.

 Kendi Kendini Temizleyebilen Cam: Koh Kitayama tarafndan Tokyo’da
yaplan “G-Flat” konut binalar (Resim12) tamamen cam bölmeler ve cepheler
kullanlarak yaplmștr. 2006 ylnda tamamlanan konutlar fotokatalistik özellik
kazanmș camlarla kendi kendini temizlemektedir.

Resim11. Dives in Misericordia Kilisesi[29]
Resim12. G-Flat Konutlar[30]
 Kendi Kendini ve Havay Temizleyebilen Seramik /Kiremit: Beyer Blinder
Belle Mimarlk-Planlama ve Lee H. Skolnick Mimarlk-Tasarm ortaklğ
tarafndan Louisville, Kentucky, Amerika’da yaplan “Muhammed Ali CenterMAC kültür merkezi” (Resim13) cephesine 30x60 cm gridal düzene
yerleștirilmiș renkli seramik kiremit malzeme ile Muhammed Ali’nin portre
mozaik desenleri uygulanmștr. 2005 ylnda tamamlanan yapda kullanlan
seramikler özel frnlama ișleminden geçerek daha dayankllk ve parlaklk
özellikleri kazanmștr. Ayrca seramikler, araçlardan yaylan ve seramik
yüzeylere değen egzoz gazlarn da temizleyerek çevreci
malzeme olmaktadr.
Araștrmalar gösteriyor ki bina cephelerinde 1000 m2’lik fotokatalistik yüzey,
70 adet kșn yaprağn döken orta büyüklükte ağacn hava temizleme etkisine
eșittir[3].
 Kendi Kendini Temizleyebilen Tekstil: Urban Design Consultant Inc.
tarafndan Kagawa, Japonya’da yaplan “Manu Ulusal Devlet Park içinde çocuk
oyun alan” (Resim14) çocuklarn oyun oynarken güneșin UV șnlarna maruz
kalmasn önlerken, aileler içinde gölgede çocuklarn bekleme frsat
sunmaktadr. 2004 ylnda tamamlanan ve 700 m2’lik bir alan kaplayan
membran örtünün beyaz renk seçilmesi fotokatalitik özelliğin daha da etkin
olmasn sağlarken temizleme ve ișçilik giderlerini de sfrlamaktadr.

Resim13. Muhammed Ali Kültür Merkezi[31]
Resim14. Manu ulusal devlet park çocuk oyun alan[3]
Resim8. Lotus Etki[24]
Resim9. Nano dș cephe boyas
Diğer bir hidrofob özellikli nanoyüzeyler, ETC (Easy-to-clean) yüzeylerdir. ETC
yüzeyin Lotus etkili yüzeyden tek fark pürüzsüz yüzeylerde gerçekleșiyor
olmasdr. Bu fonksiyon en fazla banyo küvetlerinde biriken kireç, sabun
artklar, seramik, metal korkuluk, alüminyum cephe, dușakabin camlar, cilalpürüzsüz
taș
ve
ahșap
yüzeylerin
temizlenmesinde
kullanlmaktadr(Resim10)[3, 5].

 Kendi Kendini Temizleyebilen Boya: Renner Hainke Wirth Mimarlk
tarafndan Hamburg, Almanya’da yaplan “Strucksbarg konut binalar” (Resim15)
nano özellikli yap olarak renove edilmiștir. 1970 ylnda yaplan konut binalar
2007 ylnda renovasyon projesi karar ile kendi kendini temizleyebilen dș
cephe duvar boyas kullanlarak yenilenmiștir.

Resim15. Strucksbarg konut binalar[32]
Resim10. ETC kaplamal ve kaplamasz yüzey[3]
 Kendi Kendini Temizleyebilen Beton: Richard Meier tarafndan Roma’da
yaplan “Dives in Misericordia” kilisesi (Resim11) Carrara mermeri ve prekast
beton bileșenlerle olușturulmuștur. Beyaz çimento kullanlmștr. Beyaz
çimento içinde bulunan fotokatalistik parçacklar, titanyum kapl yüzeyde
inorganik ve organik hava kirleticilerini okside etmekte ve hava kirlenmesini
ortadan kaldrdğ gibi, estetik durabilite de elde edilmesini
sağlayabilmektedir[3].
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4.3.2. Diğer Nano Malzemeler
 Havay temizleyen malzeme: Havay artma teknolojisine sahip nano
özellikli malzemeler; tekstil ve boya malzemelerdir. Fotokataliz özellik
kazanmș yüzeye havada bulunan kirli moleküller yapșmaktadr. UV șnlar
altnda bu moleküllerin yaplar bozularak tepkime sonucu CO2 ve su molekülü
olarak yüzeyden temizlenmiș șekilde atlmaktadr[3, 5, 24].
 Buğulanmay engelleyen malzeme: Plastik yüzeylere, banyo-hamam
aynalar ve camlar yüzeyine ince șeffaf bir katman hidrofil ișlem
uygulandktan sonra buğulanma gerçekleșmemektedir[3, 5, 24].

 Yangna dayankl malzeme: Yüksek sl ișlemden geçirilerek yangn
dayankllğ kazanmș nano silisit asit madde, 7 nm büyüklüğündedir. Sandviç
paneller șeklinde üretilen cam hafif ve șeffaftr[5].

 Yap atomal yaps ile kendini yenileyebilecek, temizleyebilecektir.

 Anti-Grafiti malzeme: Șehirlerin tarihi kimliklerini belirleyen eser, heykel,
meydan, merdiven, v.b. kent parçalar üzerinde meydana gelen kirlenmelere
ve boyamalara karșn hidrofob özellikli yüzey kaplamas uygulanmaktadr[5].
 Yanstmay engelleyen malzeme: İç mekan tasarmnda müzelerde, vitrin
camlarnda kullanlmaktadr. 50 nm büyüklüğünde silikondioksit (SiO2) toplar,
150 nm incelikte cam yüzeyinin kaplanmasyla %1’den %8 oranna kadar
yanstclk özelliği kazanmaktadr[3, 5, 24].
4.3.3. Nano Plastikler
Yeni nano kompozit plastik plakalar, çelik malzeme kadar sağlam, kağt kadar
da ince ve hafif olmaktadr. Günümüzde nano plastikler, özellikle hafif ve
sağlam olmas istenen askeri ve polis zrhlarnda kullanlmaktadr. Nano
kompozit plastiklerin nano moleküler yaps, tuğla ve harç malzeme yapsna
benzemektedir. Nano molekül katmanlar tpk tuğla gibi üst üste
kümelendirilerek polimer benzeri bir yapștrc ile katmanlar aras güçlü
hidrojen bağlar kurmak için tutturulmaktadr. Bu șekilde bir uygulamayla
hidrojen bağlarnn bir ksm kopsa dahi plastik malzemenin yeniden
biçimlendirilmesi, onarlmas kolay olmaktadr. Henüz mimarlk alannda
uygulanmș örnekleri olmasa da çalșmalar Michigan Üniversitesinde devam
ettirilmektedir. Nano plastiklerin en önemli özelliği, doğada madde olarak uzun
yllar varolan ve kirlilik sebebi olan madde plastiklere nazaran nano
yaplarndan dolay doğada daha çabuk çözünerek yok olabilmeleridir[33].

5. Sonuç
Nanoteknoloji, sürdürülebilir yașam ve sürdürülebilir çevre konusunda
günümüzde oldukça yaygnlașmștr ve hzla yayglașmaktadr. Ancak
sürdürülebilir çevre içinde Sürdürülebilir Mimarlk, kalknma ölçütleri
doğrultusunda ekonomik, ekolojik ve sosyal olmasyla varlğn
sürdürebilmektedir. 21. yüzylda zorunlu olarak hz kazanan nano yap
malzemeleri ekonomik ve ekolojik kalknma sorunlarna çözüm bulduğu için
mimarlğn vazgeçilmez ürünleri olmaktadr. Bu malzemelerle üretilen
yaplarda Nano-mimarlk ürünü olarak kabul edilmektedir.
Yaplar ortalama 20-30 yllk yașam döngüsü içinde varolmaktadr. Yüzey
bakmlar ise 2-3 yl içinde bakm-onarm veya değișim görmektedir. Buna
karșn günümüzde üretilen Lotus etki özellikli malzemeler, firmalarnca 10 yllk
malzeme garantisi altnda satșa sunulmaktadr. Yapy 5-10 yl sonra ilk
yapldğ gün kadar temiz görmek, çevreye yaylan CO2 salnmn azaltmak,
ișletme ve bakm maliyetlerini düșürmek, doğal su kaynaklarn değil, yağmur
suyunu kullanarak enerji etkinliğini sağlamak için nano yap malzemelerinin
uygulanmas tercih edilmektedir. Yakn bir gelecekte tüm mimarlar ve
müșteriler binalarnda yașanan bu skntlara kaytsz kalamayacaktr.
Fotokatalistik özellik kazanmș kendi kendini temizleyebilen yap malzemeleri
sk aralklarla ve deterjanla yaplan temizleme ișlemine maruz kalmayacaktr.
Bundan dolay parlaklk ve dayankllk özellikleri azalmayacaktr.
Ayrca atom ve molekül yaplarn sağlam birleșimi, malzeme dayanmn
arttrarak, malzemelerin bugüne kadar bildiğimiz maksimum snr değerlerini
de değiștirebilmektedir. Daha hafif, daha dayankl malzeme elde
edilebilmektedir. Nano yap malzemeler, Nano-mimarlk tasarm ilkelerinin
olușmasnda önemli bir ilerleme noktasdr. Ancak bir takm avantaj ve
dezavantajlar görülmektedir.

Resim16. Ball State Üniversitesi Mimarlk bölümü Nano stüdyo öğrenci
çalșmalar[34]
 Bakm, ișletim ve ișçilik giderleri azalacaktr.
 Eski ya da klasik malzeme ürününe gore yeni nano yap malzemelerin enerji
verimliliği daha yüksek olacaktr.
 Nano yap malzemelerin hafifliği, bina yükünün azalmasna katkda
bulunacaktr.
 Atomal yapdaki nano bir malzeme, mevcut malzemeye gore daha az m2
kullanm ile daha fazla elektrik enerjisi üretilecektir(örneğin nanopv
malzeme).
 Gelișme hzyla paralel olarak digital program, simülasyon, sanal mekan, v.b.
uygulama alanlar da artacaktr.
 Sürdürülebilir bir yașantnn vazgeçilmez, temel malzeme teknolojisi
olacaktr.

Dezavantajlar:
 Nanometrik ebatlarda üretim yapmak ve bu ölçeği gözlemlemek kolay
olmadğndan; özel üretim, denetim ve onarm (ölçme ve görüntüleme)
yöntemleri gerekecektir.
 İlk uygulama maliyetleri, mevcut ürünlerin maliyetinden yüksek olacaktr.
 Onarm ve denetim ișlemleri için yeterli teknik servis elemannn bilgi ve
uygulama alannda yetiștirilebilmesi uzun yllar alabilecektir.
 UV șnlar yoluyla havadaki tozun ve kirin temizlenmesi hastanelerin
antibakteriyel-sağlk gereçlerinin de hijyenik olmas için tercih edilmektedir.
Ancak diğer bir yandan insan sağlğnn bağșklk sisteminin düzgün
çalșabilmesi doğal mikrofloralara da ihtiyac vardr. Buna göre; așr temiz
koșullarda bulunan malzemenin uçușan atom hava partikülleri, hava yoluyla
tașnarak atom yapdan olușan insan bedenine burundan, deriden, kulaktan,
v.b. geçerek vücuttaki atom yaplarla tepkimeye gireceği konusunda bir
takm risk olușturabileceği söylenmektedir[23].
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Özet
Günümüz teknolojisinin ilerlemesi ile rölöve almnda bilgisayar teknolojisine
geçilmiștir. Bilgisayar teknolojisinin de her geçen gün ilerlemesi ile kullanlan
aletler değișik programlarla donatlmaktadr. Yeni çkan aletin üretilmesi ile
eski aletler kullanm özelliğini yitirmiștir. Bu çalșmada kullanm özelliğini
yitiren eski alete, yeni programlarn kabiliyetini kazandrabilmek için bir
algoritma hazrlanmștr. Bu algoritmann hazrlanș ve ișleyiși basamak
basamak incelenmiș ve araștrlmștr. Hazrlanan bu algoritma; kutupsal
koordinat yöntemi ile anlatlmștr. Kullanlan bu alet ve algoritma yardm ile
rölövesi alnacak cephenin projesi; daha ksa sürede gerçeğine en uygun
șekilde çizilmiștir. Yaplan çalșmann sonucunda elde edilen hesaplar,
çizimler ve tablolar ortaya konmuștur. Hazrlanan algoritmann
kullanlabilirliği bütün bu sonuçlar neticesinde kabul edilmiș ve rölöve
ölçümlerinde önerilmiștir.
Anahtar Kelimeler: Rölöve, Topcon, Sokkia, fotogrametri, jeodezi

Abstract
Architectural surveys are conducted through computer technologies thanks
to the progress of today’s technology. In addition, progress in the computer
technologies also enables the existing tools to be equipped with different
programs. Manufacturing of the newly developed tools resulted in the disuse
of the previous tools. In this study an external algorithm has been developed
in order to provide the propertiesof the new algorithm, which have lost their
aspect of usage, the capacity of the newly developed tools. Development
and operation of this program is analyzed and searched step by step. The
algorithm is discussed through connection, forward resection and polar
survey methods.By the help of algorithm, the project of the façade to be
surveyed could be drawn at a relatively shorter period and more accurately.
As an outcome of this study, calculations, drawings and tables have been
prepared. As a result of all usability of the algorithm has been verified and
the algorithm is proposed to be used in architectural surveying.
Key Words: Building survey, Topcon, Sokkia,photogrammetry, geodesy

1.

Giriș

Sürdürülebilirlik, sürekliliği olan herhangi bir sistemin ișlerini kesintisiz,
bozulmadan, așr kullanmla tüketmeden ya da sistemin yașama bağl olan
ana kaynaklara așr yüklenmeden sürdürebilmesidir.
Alșk olduğumuz yașam tarzndan sürdürülebilir düzene geçerken
davranșlarmzdan alșkanlklarmza dek esasl değișiklikler yapmamz
gerekmektedir.
İnsanlarda olan ayn durum, sürdürülebilir binalar için de geçerlidir.
Sürdürülebilirlik,
“her șeye rağmen” değil, “her șeyi dikkate alarak” yașam sürdürme çabasdr
[8]. Bina anlayșnda yaplmas gereken bu değișiklikler, Uluslar aras Mimarlar
Birliği (UIA) ve Birleșmiș Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)
tarafndan 1996 ylnda hazrlanan Mimarlk Eğitimi Șart’nda da belirtilmiștir.
Yaymlanan bu șarta göre, gelecekteki yașam çevrelerini olușturmak için
benimsenmesi gereken hedefler așağda sralamștr. Bunlar;
-

yerleșim yerlerindeki bütün insanlar için, insanlğa yarașr bir yașam
kalitesi;
insanlarn, sosyal, kültürel ve estetik gereksinimlerine saygl bir teknik
uygulama; yapl çevrenin ekolojiye duyarl ve sürdürülebilir gelișimi; ve
herkesin kendi mal ve sorumluluğu olarak görüp değer verdiği bir
mimari olarak belirlenmiștir.

Bu hedeflerin bir arada toplandğ sonuç ürün, günümüzdeki sürdürülebilir
bina arayșn tanmlamaktadr.[9]
Bina sektörü en büyük toplumsal ve ekonomik sektörlerden biridir ve doğal
çevre üzerinde büyük etkiye sahiptir. Bu nedenle, sürdürülebilir mimarlk
anlayș, son yirmi yldr ulusal ve uluslararas devlet politikalarndan enerjiye,
eğitimden endüstriye, birçok platformda tartșlan önemli bir kavram
olmuștur. Ancak sürdürülebilir
bina yaklașmnn yeni bir kavram olduğunu söylemek yanlștr. Çünkü
insanoğlu, lman iklimlerde güneye bakan mağaralar, kuzeye bakanlara
tercih ettiğinden beri
sürdürülebilirlik var olmuștur[10].
Ölçme bilgisinde temel hedef, istenen noktann üç boyutlu konumunu, yani
koordinatlarn bulmaktr. Bunu bulabilmek için çeșitli yöntemler mevcuttur.
Burada temel olan, bu bilgiye;
a) Ulașmann bugünkü teknoloji ile kolay veya zor olușu,
b) Hangi hassasiyetle ulașlabildiği,
Eldeki imkanlarla bunun mümkün olup olmadğnn bilinmesidir. Çalșmann
temel hedefi, ele alnan yöntemle rölöve ölçmeleri yapmak, elde edilen
sonuçlar;
a) Hassasiyet
b) Elde Etme Kolaylğ
c) Ekonomikliği
bakmndan irdelemek olacaktr.
Teknolojinin yeni imkanlarna rağmen bugün hala eski yöntemlerle rölöve
yaplabilmektedir. Çok düzenli olmayan birbirinden bağmsz kalntlarn,
karmașk binalarn rölövelerinde, optik aletlerden (nivo, teodolit veya total
station) yararlanlr. Teodolit yardm ile ölçüme yardmc olabilecek eksenler
yada kareler ağ olușturulur. Böylece en karmașk yaplarn rölöveleri dahi
kolayca yaplabilir [2]
Bu çalșmann amac; özelliği olmayan bir total stationn veya teodolitin
cephe rölöve ölçmelerinde kullanlabilirliğinin araștrlmas ve kullanlabilir
olduğu durumda bir algoritma hazrlanarak düzgün bir șekilde ișleyip
ișlemediğini araștrlmasdr.

2. Rölöve
‘’Rölöve’’ Franszca bir kelimedir ve yeniden ayağa kaldrmak anlamna
gelmektedir [6].
Rölöve bir amaç değil daima bir araçtr. Çünkü; eski eser bir yapnn,
arkeolojik kalntnn, kent dokusunun incelenmesi, belgelenmesi, restitüsyon
veya restorasyon
projesinin hazrlanmas için kiși veya kurumun isteği üzerine yaplr.
Uygulama projesinin benzeri olan çizimler yapnn yllar sonra yeniden
ölçülerek elde edilmesi ile çizilir. Ayn zamanda rölöve mevcut durumu
belirlenen yapnn sorunlarnn ele alnp onarma yönelik temel yaklașm,
potansiyel ve yeni kullanmlarnn araștrlmas ile müdahale biçimlerinin
belirlenmesi için gerekli ön çalșmadr. Bizler neyin ve nasl korunacağna
karar verdiğimizde korumann temel sorunlarndan biri çözülmüș olacaktr.
Geçmișten günümüze gelindikçe korunmak için seçilecek değerlere daha
dikkatli davranmamz gerekmektedir. Bunlara kesin zaman snr koymak
yerine;
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Farkl bir sanat anlayș
Yașam biçimi
Sosyal yap
Teknik düzey
Nadirlik kadar çoğunluğunun iyi bir temsilcisi olmas
Ünlü bir sanatçnn eseri olmas
Akmn ürünü olan yap ve çevrelerin korunmasn ilke olarak benimsemek
daha doğru bir yaklașmdr [1].

SET 2B Model Total Station, yalnzca reflektör yardm ile uzaklk okuyabilen,
düșey ve yatay aç ölçüsü yapabilen bir alettir. Dolays ile noktann (X, Y, H)
değerlerini hesaplayabilmesi için, koordinatlar bulunacak noktaya reflektör
tutulmas gerekmektedir. Cephe ölçüsünde ise her noktaya reflektör
tutulmas zordur, hatta imkansz gibidir.
Bu dezavantaj ortadan kaldrmak için, SET 2B ile gözlemlenen noktaya olan
uzaklğn ne șekilde hesaplanacağ kurgulanmștr.
Öncelikle, cephenin ölçüleceği yani aletin konulacağ bir A noktas seçilir ve
buna bir koordinat değeri verilir. Cepheyi kapsayacak șekilde, cephenin sol
ve sağ kenarlarnda seçilen

3. Rölöve Almnda Kullanlan Kutupsal Koordinat Yöntemi
Bir noktann kutupsal koordinat yöntemi ile koordinatlannn bulunabilmesi
için öncelikle ölçülecek olan P noktasmn yakmnda koordinat belli bir A
noktasna ihtiyaç vardr (Bkz. Șekil 1).

Șekil 1. Kutupsal koordinat yöntemi
Ayrca ikinci bir koordinat belli noktaya da gerek duyulur. Șekil 1’de görülen B
noktasnn P noktasna yakn olmasna ihtiyaç yoktur. Arazide A noktasna
teodolit kurulup BA doğrusu ile BP doğrusu arasnda kalan Φaçs ile AP
uzunluğu ölçülür [3].

4. Kutupsal Koordinat Yöntemi İle Yaplan Uygulama
Șekil 2. Kutupsal koordinat yönteminde B ve C noktalarnn koordinatlarnn
hesaplanmasnda ölçülecek değerler ve koordinat sisteminin gösterimi
B ve C noktalarnda tutulan reflektör yardmyla kenar ve aç okumalar
yaplr. AB semti keyfi bir değer seçilir. B ve C noktalarnn koordinatlar
hesaplanr. Ah yüksekliği ve α açs bulunur. Bu durumda A noktas B’C’
doğrusuna h uzaklğnda, ayn zamanda B’C’ doğrultusundan geçen dik
düzleme de h uzaklğndadr.
Çözümün kilit elemanlar α ve h ‘dr. H noktas, ölçülecek cephenin merkez
noktasdr. Diğer noktalar H’ya göre șekillenir. H’nn sağnda-solunda veya
üstünde-altnda olușmasna göre değerlendirilir[4].
Șekil 2’deki P noktasnn A’ya uzaklğ AP’ dir. � açs;
� = δ-α (4.1)
dan bulunur. AP’ ise;
AP’= AH / cos�

(4.2)

dan bulunur.
Hh = Ha + a (4.3)
dr. Hp ise;
Hp = Hh + �h
Hp = Hh + AP’*tan(100-z)

Resim1. SOKKIA SET 2B
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bağntsndan bulunur. HP’ ise;
HP’ = Ya + AH * tan � dan elde edilir.

4.1.

SET 2B’nin teknik özellikleri

Tek reflektörle ölçüm mesafesi
Aç hassasiyeti
Mesafe hassasiyeti
Ağrlk
4.2.

SIRA DURULAN BAKILAN
MESAFE DÜŞEY AÇI
NO
NOKTA
NOKTA

: 1,500 mt
: 2 saniye (0,6 mgon)
: 3mm+2ppm
: 7,4 kg
[5]

Kutupsal koordinat yöntemi İle (SET 2B model total station) ölçüm
yaplmas

Resim 2. Kutupsal koordinat yöntemi ile (SET 2B Model Total Station) ölçüm
yaplmas.
Kutupsal koordinat yöntemi İle SET 2B model total station kullanlarak
yaplan ölçümler Çizelge 1’de verilmiștir.
Çizelge 1. Kutupsal koordinat yöntemi ile yaplan ölçüm sonuçlar:
KOORDİNATLAR

YATAY AÇI

25

A

23

819.806

278.570

26

A

24

820.510

230.882

27

A

25

753.348

359.300

28

A

26

755.894

406.162

29

A

27

825.110

406.128

30

A

28

823.196

358.962

31

A

29

760.258

481.722

32

A

30

765.472

524.528

33

A

31

831.540

524.628

34

A

32

827.804

481.508

35

A

33

633.168

108.282

36

A

34

628.262

153.592

37

A

35

684.370

153.590

38

A

36

689.098

107.772

39

A

37

622.684

231.306

40

A

38

621.906

279.350

41

A

39

678.358

279.288

42

A

40

679.456

231.206

43

A

41

623.872

357.952

44

A

42

627.086

404.628

45

A

43

683.770

404.668

46

A

44

680.842

358.184

47

A

45

635.200

479.990

48

A

46

641.696

523.120

49

A

47

697.302

523.120

50

A

48

691.086

480.168

4.3.

KOORDİNATLAR
Y

X

Matematiksel hesap yöntemi

Așağda 27 nolu noktann elle hesaplanan sonuçlar ve algoritmada
uygulanan hesap sonuçlar bulunmaktadr. Bu sonuçlar neticesinde hazrlamș
olduğumuz algoritma bașarl bir șekilde çalștğ görülmüștür[4].

SIRA
NO

DURULAN
NOKTA

BAKILAN
NOKTA

MESAFE

DÜŞEY AÇI

YATAY AÇI

Y

X

1

A

B

16.37

895.618

0.0000

1000.00

1016.37

2

A

C

17.94

895.618

669.390

1015.58

1008.90

3

A

1

904.812

105.404

A

1.000,0000 1.000,0000

4

A

2

903.740

153.978

5

A

3

992.382

153.946

6

A

4

992.472

105.428

B
C

1.000,0000 1.016,3720
1.015,5760 1.008,9040

7

A

5

901.890

228.592

8

A

6

901.308

280.050

9

A

7

991.742

280.210

10

A

8

992.014

229.090

11

A

9

901.724

357.548

12

A

10

902.948

407.730

13

A

11

991.904

14

A

12

15

A

13

16

A

17

Çözüm:
Nokta

Y

X

Hesaplamalar
YC - YA =15.58

(YC - YA)2= 242.74

XC - XA =8.90

(XC - XA)2= 79.21

YC - YB =15.58

(YC - YB)2= 242.74

407.808

XC - XB =-7.47

(XC - XB)2= 55.80

991.906

357.528

905.654

480.488

YB - YA =0.00

(YB - YA)2= 0.00

14

908.080

526.224

A

15

992.162

526.202

18

A

16

992.000

480.572

19

A

17

758.278

108.084

20

A

18

754.582

153.128

21

A

19

823.598

153.656

22

A

20

826.486

108.054

23

A

21

750.614

230.876

24

A

22

750.004

278.844

25

A

23

819.806

278.570

26

A

24

820.510

230.882

(XB - XA)2= 267.98

XB - XA =16.37
2

2

AH=[(YC-YA) +(XC-XA) -(((YC-YA)2+(XC-XA)2-(YC-YB)2-(XC-XB)2+(YB-YA)2+(XBXA)2)2/4((YB-YA)2+(XB-XA)2)]½
AH=14,76m
Nokta

Yatay Aç

Düşey Aç

27

40,6128

82,511

Cos a=AH/AB
Cos a=14.76/16.372=28.4876
δ = noktann yatay açs - noktasnn yatay açs
δ = 40.6128 - 0.0000
δ = 40.6128
�'=y-a
�'= 40.6128 - 28.4876
�'= 12.1252
X1 = tanP'*AH
X1 = tan 12.1252*14.76
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Çizelge 2. Kutupsal koordinat yöntemi ile elde edilen y ve h değerleri

X1 = 2.846m

Nokta
No

Y1’ = AH/Cos�
Y1’ = 14.76 / Cos 12.1252
Y1’ = 15.032m
� = 100(sabit bir say) - noktann düșey açs
�= 100 - 82.5110
�= 17.4890
�h1= tan� *Y1’
�h1= tan 17.4890*15.032
�h1 = 4.237 m

KOORDİNAT (SET 2B)

KOORDİNAT (SET 2B)

y

h

Nokta
No

1

-4,271

2,315

25

2

-3,075

2,297

3

-3,075

0,18

4

-4,267

0,18

28

1,729

4,237

5

-1,305

2,302

29

4,719

6,128

6

-0,108

2,307

30

5,839

6,127

7

-0,105

0,191

31

5,841

4,301

8

-1,293

0,186

32

4,714

4,296

9

1,696

2,312

33

-4,199

9,971

10

2,888

2,311

34

-3,084

9,964

11

2,89

0,191

35

-3,084

8,155

12

1,695

0,189

36

-4,212

8,155

13

4,688

2,312

37

-1,241

9,975

14

5,884

2,31

38

-0,125

9,967

15

5,884

0,196

39

-0,126

8,164

16

4,69

0,195

40

-1,244

8,16

17

-4,204

6,124

41

1,705

9,966

18

-3,095

6,12

42

2,813

9,969

19

-3,082

4,288

43

2,814

8,145

20

-4,205

4,29

44

1,711

8,143

21

-1,251

6,119

45

4,675

9,99

22

-0,136

6,114

46

5,801

10,005

23

-0,143

4,293

47

5,801

8,165

24

-1,251

4,291

48

4,679

8,165

y

h

1,737

6,065

26

2,85

6,064

27

2,849

4,237

Șekil 3. Kutupsal koordinat yönteminde hesaplanan aç ve uzunluklar
gösterir nokta detay
Elde Edilen Sonuçlar:
Alfa
Gama
Beta
X Uzaklğ = 2.846 m
S Uzaklğ = 15.032 m
Teta
Y Uzaklğ = 4.237 m

= 28.4876 g
= 40.6128 g
= 12.1252 g
= 17.4890 g

Șekil 4. Kutupsal koordinat yöntemi ile çizilen cephe rölövesi
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4.4.

Uygulamalarda Elde Edilen Sonuçlarn Değerlendirilmesi
Çizelge 3. Değișik yöntemlerle elde edilen pencere kenar uzunluklar
Sra
No

KUTUPSAL
DİREKT ÖLÇME
KOORDİNAT YÖNTEMİ
DEĞERLERİ (METRE)
Kenar No
DEĞERLERİ (SET-2B)
YATAY

DÜŞEY

YATAY

DÜŞEY

1

01-02

2

01-04

2,135

2,120

3

02-03

2,117

2,120

4

04-03

1,196

5

05-06

1,197

6

1,196

1,190

1,190
1,190

05-08

2,111

2,105

7

06-07

2,111

2,110

8

08-07

1,197

1,190

9

09-10

1,184

1,190

10

09-12

2,119

2,110

11

10-11

2,119

2,110

12

12-11

1,195

1,190

13

13-14

1,196

1,195

14

13-16

2,114

2,115

Sra
No

KUTUPSAL
DİREKT ÖLÇME
KOORDİNAT YÖNTEMİ
DEĞERLERİ (METRE)
Kenar No
DEĞERLERİ (SET-2B)
YATAY

DÜŞEY

YATAY

15

14-15

16

16-15

1,194

1,195

17

17-18

1,109

1,125

18

17-20

19

18-19

20

20-19

1,123

21

21-22

1,115

22

2,114

DÜŞEY
2,105

1,836

1,850

1,832

1,835
1,125
1,120

21-24

1,828

1,845

23

22-23

1,821

1,840

24

24-23

1,108

1,120

25

25-26

1,113

1,115

26

25-28

1,832

1,835

27

26-27

1,827

1,830

28

28-27

1,121

29

29-30

1,120

30

29-32

1,835

1,850

31

30-31

1,832

1,840

32

32-31

1,127

1,120

33

33-34

1,115

1,115

34

33-36

1,816

1,835

35

34-35

1,809

1,84

36

36-35

1,128

37

37-38

1,116

38

37-40

39

38-39

40

40-39

1,119

1,125

41

41-42

1,108

1,12

42

41-44

1,822

1,85

43

42-43

1,822

1,84

44

44-43

1,102

1,12

45

45-46

1,126

1,13

46

45-48

1,115
1,120

1,115
1,125
1,811

1,845

1,803

1,825

1,845

1,845
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Tarihi yaplarn belgelenmesinde yapnn özellikleri (mimari, bezeme,
malzeme, bozulmalar gibi) ve yapnn konumu gibi etkenler göz önünde
bulundurulduğunda çoğu zaman yöntemlerin tümleșik olarak da kullanlmas
gerekebilir.

6. Kanyaklar
[1].
[2].
[3].
[4].
[5].
Șekil A:Yatay ölçümler için kutupsal koordinat yöntemi (KKY) ve direkt ölçme
yöntemi ile elde edilen mesafe ölçümlerine ait eșleșme grafiği.

[6].
[7].
[8].
[9].
[10].

Șekil B:Yatay ölçümler için kutupsal koordinat yöntemi (KKY) ve direkt ölçme
yöntemi ile elde edilen mesafe ölçümlerine ait eșleșme grafiği.

5. Sonuç
Her kușağn bir önceki dönemden edindiği kültürel değer ve göstergeleri,
diğer kültürlerle etkileșime girerek, onlara yenilerini ekleyerek yeni kușaklara
aktarmak görev ve sorumluluğu vardr. Bu kültürel sürekliliktir [7].
Yaplmas gereken açktr: Sorumluluklarmz yerine getirebilmek için
geçmișimize sahip çkmalyz. En değerli geçmișimiz tarihi eserlerimizi
korumal ve bizden sonraki kușaklara șk tutmasn sağlamalyz.Tarihi
eserlerimizi korumann ve ayakta tutmann ise en yaygn ve bilinen
yöntemidir rölöve alm. Bu çalșmada da rölöve alm yöntemlerinden,
binalarnn cephelerinin ölçüsünde kutupsal koordinat yöntemi kullanlmștr.
Elde edilen değerin karșlaștrlmas içi doğrudan ölçülen pencerelerin yatay
ve düșey boyutlar kesin değer olarak alnmștr.
Kutupsal koordinat yöntemi değerlendirme;






Alet olarak herhangi bir total station veya teodolit kullanlabilmektedir.
Ölçüler bir noktadan yapldğndan, harcanan zaman azalmaktadr.
Ölçüleri cephe koordinat sistemine (y,h) dönüștürmek için bir
dönüșüm programna ihtiyaç vardr.
Kesin değer ile elde edilen değerler arasnda ki farklar rastgele bir
dağlm göstermiș, bir sistematiğe rastlanmamștr.
Hesaplanan karesel ortalama hata (standart sapma) yatayda ± 0.008m,
düșeyde ise ± 0.015m olarak hesaplanmștr.

Yazlan algoritma ile özelliği olmayan bir total stationn cephe rölöve
ölçmelerinde kullanlabileceği, hatta bașlangçta cepheyi belirlerken kullanlan
B ve C noktalarna olan mesafeyi ölçmek kaydyla ayn çalșmann teodolitle
de yaplabileceği görülmüștür.
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