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ÖN SÖZ 

Bu kitapta mühendislikte konstrüksiyon, imalat ve malzeme üzerine 

güncel araştırmalar sunulmuştur. Kitabın bölümlerinde tartışılan ve 

sunulan konular imalat, malzeme ve yapı alanındaki geniş bir konu 

yelpazesini ve araştırma yöntemlerini kapsamaktadır. İçeriği ise; 

saplama imalatında kullanılan AISI 5140 çeliğinin tornalama 

işleminde taguchi tabanlı gri ilişkisel analiz ile çoklu yanıt 

optimizasyonu, WE43 magnezyum alaşımlarında yüzey 

modifikasyonlarının morfolojik özelliklere etkisi, beton üretiminde 

kimyasal katkı kullanımı, yapı malzemesi teknolojileri bağlamında 

ahşabın incelenmesi, topsis yöntemi ile AISI 4140 malzemesinin 

yüzey frezeleme işleminde kesme parametrelerinin optimizasyonu 

olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. 

Mühendislikte konstrüksiyon, imalat ve malzeme alanlarında güncel 

araştırmalardan oluşan bu kitap, bu alandaki araştırmacılar için 

akademik bir veri kaynağı oluşturacaktır. Önemli çalışmalardan 

oluşan bu kitabın bilim dünyasına önemli katkılar sağlayacağına 

inanıyor ve emeği geçen yazarlara teşekkür ediyorum. 

 

Saygılarımla 

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt YÜCELBAŞ 1 

Ekim 2021 

 
1 Hakkari Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Bölümü, Hakkari, TÜRKİYE. cuneytyucelbas@hakkari.edu.tr   ORCID ID: 0000-

0002-4005-6557 



 
2 MÜHENDİSLİKTE KONSTRÜKSİYON, İMALAT VE MALZEME ÜZERİNE 

GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 

 

 



 
 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 1 

SAPLAMA İMALATINDA KULLANILAN AISI 5140 

ÇELİĞİNİN TORNALAMA İŞLEMİNDE TAGUCHİ TABANLI 

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ İLE ÇOKLU YANIT 

OPTİMİZASYONU 

Prof. Dr. Funda KAHRAMAN1 

Arş. Gör. Gökhan BAŞAR2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Tarsus Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Mersin, 

Türkiye.      fkahraman@tarsus.edu.tr  .ORCID ID: 0000-0002-1661-3376 
2 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği 

Bölümü, Osmaniye, Türkiye.    gokhanbasar@osmaniye.edu.tr .ORCID ID: 0000-

0002-9696-7579 

mailto:fkahraman@tarsus.edu.tr
mailto:gokhanbasar@osmaniye.edu.tr


 
4 MÜHENDİSLİKTE KONSTRÜKSİYON, İMALAT VE MALZEME ÜZERİNE 

GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 5 

GİRİŞ 

AISI 5140 çeliği, başta otomotiv endüstrisinde kullanılan dişli ve 

millerin imalatında, takım tutucularda, krank, aks, cıvata, somun ve 

saplama gibi bağlantı elemanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Bu alaşımlı çeliğin yüksek sıcaklıklarda mukavemetini arttırmak için 

temperleme işlemi uygulanmaktadır. İçerisinde ihtiva ettiği yüksek 

orandaki krom elementi nedeniyle malzemede sert yapılı karbür 

oluşumuna neden olmaktadır. Bu durum, malzemenin işlenebilirliğini 

güçleştirmektedir (Kuntoğlu vd., 2020). 

İmalat sanayisinde, iş parçalarının şekillendirilmesinde talaşlı imalat 

yöntemi oldukça yaygın kullanılmaktadır. Talaşlı imalat, istenilen 

yüzey kalitesi, geometrik ve boyut hassasiyeti elde etmek için iş 

parçasından istenmeyen malzemeyi kesici takım yardımıyla kaldırma 

işlemidir (Youssef ve El-Hofy, 2008). İmalat sanayisinde oldukça 

önemli bir yere sahiptir. Talaşlı imalat yönteminin en büyük 

dezavantajı, takım tezgahının optimum çalışma koşullarında tam 

olarak bilinmemesidir. Kesme koşulları, kesici takım üreticinin 

önermiş olduğu katalog bilgilere veya operatörün deneyimine göre 

seçilmektedir (Vijaykumar vd., 2014).  

İmalat sanayisinde kullanılan bir makine parçasının üretiminde en 

önemli husus, ürünün kalitesi, işleme süresi ve üretim ile alakalı 

maliyettir. Tornalama işleminde, işlenmiş parçanın ürün kalitesinin 

artması yüzey pürüzlülüğü ile alakalıdır. Çünkü iş parçasının yüzey 

pürüzlülüğü malzemenin sürtünme, aşınma, yorulma ve korozyon 

direnci gibi birçok özelliğini etkilemektedir. İyi bir yüzey kalitesine 
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ulaşmak için minimum yüzey pürüzlülüğüne ulaşmak istenir (Verma 

vd., 2018; Kahraman, 2009).  

Bir ürünün maliyetinin belirlenmesinde üretim zamanı oldukça 

önemlidir. Üretim zamanını etkileyen birçok faktör (makine-teçhizat, 

insan gücü vb.) bulunmaktadır. Bir ürünün arzu edilen özellikleri 

karşılayarak maliyetini düşürmek için üretim hızının artması 

amaçlanmaktadır. Tornalama işlemi, imalat sanayisinde kullanımı 

oldukça yaygındır. Tornalama işleminde üretim oranın artması için 

talaş kaldırma oranının yüksek olması gerekmektedir. Kesici takımın 

iş parçası üzerinden birim zamanda kaldırdığı talaş miktarına talaş 

kaldırma oranı (TKO) denir. Yüksek TKO elde etmek için optimum 

kesme parametrelerinin belirlenmesi oldukça önemlidir. Ürünün diğer 

kalite özelliklerini bozmadan kesme parametrelerinin belirlenmesi 

tecrübeye dayandığı için zor bir iştir (Singh vd., 2021). 

AISI 5140 çeliği oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olmasına 

karşın, literatürde bu malzemenin işlenebilirliği ile ilgili yeterli sayıda 

çalışma bulunmamaktadır. Kuntoğlu vd. (2020) AISI 5140 çeliğin 

tornalanmasında kesme parametrelerinin (kesme hızı, ilerleme ve 

yaklaşma açısı) yüzey pürüzlülüğü ve titreşim üzerindeki etkilerini 

araştırmışlardır. Yüzey pürüzlülüğü ve titreşim arasında bir ilişki 

kurmak için çok yanıtlı optimizasyon kullanılmıştır. Ayrıca, kalite 

karakteristikleri için kuadratik regresyon denklemleri 

oluşturmuşlardır. Kuntoğlu vd. (2021) AISI 5140 çeliğinin tornalama 

işleminde kesme parametreleri minimum kesme kuvveti ve 

maksimum talaş kaldırma oranı için optimize etmişlerdir. Optimum 
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kesme parametrelerinin belirlenmesinde Taguchi'nin S/N oranı, Tepki 

Yüzey Metodolojisi ile doğadan esinlenerek geliştirilmiş bir yöntem 

olan Harmonik Yapay Arı Kolonisi Algoritması ve Harmonik Arı 

Algoritmasını kullanmışlardır. Farklı optimizasyon tekniklerinin 

karşılaştırılması ile tornalama işlemlerinin uygulandığı sanayi 

endüstrisinde optimum kesme parametre seçimi için önemli bir bakış 

açısı sağlamışlardır. Vijayakumar vd. (2014) sertleştirilmiş AISI 

52100 çeliğine tornalama işlemini uygulamışlardır. Kesme hızı, 

ilerleme ve kesme derinliğini kesme parametreleri olarak 

belirlenmişlerdir. Taguchi metodunu kullanarak yüzey pürüzlülüğü ve 

talaş kaldırma oranı için optimum kesme parametrelerini tespit 

etmişlerdir. Ayrıca, varyans analizi uygulayarak kontrol faktörlerinin 

kalite karakteristikleri üzerindeki etki oranlarını belirlemişlerdir. 

Verma vd. (2018) 16MnCr5 çeliğine kuru kesme koşullarında CNC 

tornalama işlemini uygulanmışlardır. Minimum yüzey pürüzlülüğü ve 

maksimum talaş kaldırma oranını elde etmek için Gri İlişki Analiz 

(GİA) metodunu kullanmışlardır. Devir sayısı, ilerleme ve kesme 

derinliğinin optimum seviyelerini tespit etmişlerdir. Duc vd. (2020) 

3X13 çeliğin delik tornalama işleminde kesme hızı, ilerleme, kesme 

derinliği ve kesici uç yarıçapının yüzey pürüzlülüğüne olan etkisini 

incelemişlerdir. Yüzey pürüzlülüğü için Tepki Yüzey Metodolojisine 

(TYM) dayalı Merkezi Kompozit Tasarım (MKT) yaklaşımı 

kullanılarak matematiksel bir model geliştirmişlerdir. Ayrıca, yüzey 

pürüzlülüğünü tahmini için Destek Vektör Makinesi (DVM) 

algoritmasını kullanmışlardır. Son olarak, TYM yöntemi ve DVM 

algoritması kullanılarak tahmin edilen yüzey pürüzlülük değerleri 



 
8 MÜHENDİSLİKTE KONSTRÜKSİYON, İMALAT VE MALZEME ÜZERİNE 

GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 

karşılaştırılmıştır. Yüzey pürüzlülüğün tahmininde, DVM algoritması 

TYM yöntemine göre daha etkili olduğunu tespit etmişlerdir. Trung 

vd. (2021) EN 10503 çeliğin tornalama işleminde kontrol faktörleri 

olarak takım uç yarıçapı, kesme hızı, ilerleme ve kesme derinliği 

seçmişlerdir. Deneylerde, deney tasarımı Taguchi metoduna göre 

tasarlanmış ve çok yanıtlı optimizasyon probleminin çözümü için ise 

MOORA tekniğinden yararlanmışlardır. Minimum yüzey pürüzlülüğü, 

minimum kesme kuvveti ve maksimum talaş kaldırma oranının 

eşzamanlı olarak optimize edilmesi için Taguchi tabanlı MOORA 

tekniğini kullanmışlardır. Kullanılan yöntemin sonucu elde edilen 

optimum kesme koşullarında yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvvetinin 

azaldığı ve talaş kaldırma oranının arttığı sonucuna varılmıştır. Thien 

vd. (2021) EN 10503 çeliğinin tornalama işleminde çok yanıtlı 

optimizasyon probleminin çözümünde Taguchi tabanlı VIKOR 

metodunu kullanmışlardır. Tornalama işleminde kontrol faktörleri 

olarak devir sayısı, ilerleme, kesme derinliği ve kesici uç yarıçapını 

seçmişlerdir. Yüzey pürüzlülüğü, kesme kuvveti, titreşim ve malzeme 

kaldırma oranı kalite karakteristiklerini dikkate alarak optimum kesme 

parametrelerini belirlemişlerdir. Kullanılan yöntem sonucu elde edilen 

optimum kesme koşulları sayesinde tornalama işleminin kalitesini ve 

etkinliği iyileştirmişlerdir. 

Geçmişte AISI 5140 çeliğinin işlenebilirliği ve optimizasyonu üzerine 

yapılmış sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Taguchi tabanlı GİA 

yöntemini kullanılarak yüzey pürüzlülüğü ve talaş kaldırma oranını 

eşzamanlı optimize eden bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmanın 

amacı literatürdeki bu boşluğu doldurmaktır. 
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Literatürde işlenebilirlik ile ilgili çalışmalar incelendiğinde, tek bir 

yanıtı optimize etmek için Taguchi Metodu oldukça yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Fakat, birden fazla yanıtın eşzamanlı 

optimizasyonunda Taguchi Metodunun tek başına yeterli olmadığı 

görülmüştür. Bu durumda, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) 

yöntemlerinin kullanımına başvuru yapılmaktadır. Bu yöntemler 

sayesinde, birden fazla yanıtın optimizasyonu rahatlıkla 

yapılabilmektedir. Son zamanlarda, işlenebilirlik ile ilgili çalışmalarda 

ÇKKV tekniklerinin kullanımı artmaktadır. 

Bu çalışmada, AISI 5140 çeliğinin tornalama işleminde yüzey 

pürüzlülüğü ve TKO’nın eşzamanlı optimizasyonunda Taguchi tabanlı 

GİA yöntemi kullanılmış ve kesme parametreleri optimize edilmiştir. 

Ayrıca, varyans analizi uygulanarak kesme parametrelerinin yanıtlar 

üzerindeki etki oranları tespit edilmiştir. 

1. MALZEME VE METOT 

1.1. İş parçası, Kesici takım ve Takım tezgâhı 

 

Deneylerde kullanılan AISI 5140 çeliği cıvata, somun ve saplama 

imalatında yaygın olarak kullanılmaktadır. İş parçasının kimyasal 

içeriği Tablo 1’de verilmiştir. Bu çalışmada, saplamaların tornalama 

işlemi ile işlenebilirliği araştırılmıştır. Şekil 1’de saplamanın teknik 

resmi verilmiştir.  

Tablo 1: AISI 5140 Çeliğinin Kimyasal İçeriği (% Ağırlıkça) 

C Si Mn P S Cr Ni Cu Fe 

0.436 0.331 0.831 0.011 0.007 1.111 0.025 0.075 97.129 
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Tornalama deneyleri, DOOSAN PUMA 240 endüstriyel tip CNC 

torna tezgahında kesme sıvısı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Saplamaların işlenmesinde kesici takım olarak DNMG 150608 – SM 

4225 SANDVIK karbür uç kullanılmıştır.  

 

 

Şekil 1: Saplamanın teknik resmi 

 

Saplamalar, 850 °C'de bir saat östenitlenip yağda su verilmiş, ardından 

600 °C'de bir saat tavlanmış ve havada soğutulmuştur. Saplamalara 

uygulanan ısıl işlem prosesi Şekil 2’de verilmiştir. Isıl işlem 

sonrasında saplamanın yüzey sertliği ölçülmüş ve 40 ± 2 HRC olarak 

tespit edilmiştir. 

 

Şekil 2: Isıl İşlem Prosesinin Şematik Resmi 
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1.2. Yüzey pürüzlülüğün ölçülmesi ve Talaş kaldırma Oranının 

hesaplanması 

Tornalama deneyleri uygulandıktan sonra işlenmiş saplama 

yüzeylerinin yüzey kalitesini tespit etmek amacıyla MITUTOYO 

SJ201 marka yüzey pürüzlülük cihazı kullanılmıştır. İşlenmiş 

yüzeylerin yüzey pürüzlülük ölçümleri her 120°’de bir ölçüm olmak 

üzere toplamda üç ölçüm alınmıştır. Elde edilen yüzey pürüzlülük 

değerlerinin ortalaması hesaplanmıştır. Talaş Kaldırma Oranının 

belirlenmesinde Denklem 1 ve 2 kullanılmıştır (Groover, 2015). 

 

𝑣 = 𝜋 × 𝐷 × 𝑁                                                           (1) 

 

Burada; 𝑣: kesme hızı (mm/dak), 𝐷: iş parçasının dış çapı (mm), 𝑁: 

devir sayısı (dev/dak) 

 

𝑇𝐾𝑂 = 𝑣 × 𝑓 × 𝑑                                                      (2) 

 

Burada; 𝑇𝐾𝑂: Talaş Kaldırma Oranı (mm3/dak), 𝑓: ilerleme 

(mm/dev), 𝑑: kesme derinliği (mm) 

 

1.3. Kontrol Faktörleri ve Seviyeleri 

Saplama üretiminde kullanılan AISI 5140 çeliğinin tornalama 

işleminde kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü ve talaş 

kaldırma oranı üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesinde kontrol 

faktörleri olarak devir sayısı, ilerleme ve kesme derinliği seçilmiştir. 
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Tablo 2’de kontrol faktörleri ve seviyeleri verilmiştir. Deneylerde, 

Taguchi L9 ortogonal deney tasarımı kullanılmıştır. 

 

Tablo 2: Kontrol Faktörleri ve Seviyeleri 

 

Faktörler Sembol Birim 
Seviyeler 

1 2 3 

Devir sayısı A dev/dak 1600 1800 2000 

İlerleme B mm/dev 0,2 0,3 0,4 

Kesme derinliği C mm 0,5 1 1,5 

 

1.4. Gri İlişkisel Analiz 

ÇKKV tekniklerinden biri olan GİA, belirsizliğin olduğu durumlarda 

çok yanıtlı kriterleri dikkate alarak sağlıklı kararların verilmesinde 

kullanılır. GİA’ da; beyaz tüm bilgiye sahip olduğunu, siyah hiçbir 

bilgiye sahip olmadığını gösterir. Gri teorideki amaç; sistemde siyah 

durumda olan bilgiyi gri duruma getirmektir (Özbek, 2017; Tosun, 

2006). GİA, az sayıdaki veri ile bir proseste bulunan kontrol faktörleri 

arasındaki ilişkileri belirler. GİA’nın uygulamasında kullanılan adım 

aşağıda maddeler halinde verilmiştir (Basmacı vd., 2017). 

 

1.Adım: n uzunluğundaki referans seri aşağıdaki gibi olsun (Denklem 

3). 

 

𝑥0 = (𝑥0(1), 𝑥0(2), 𝑥0(3), … , 𝑥0(𝑛) )                   (3) 

 

2.Adım: Verilerin normalize edilmesi 
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Çok yanıtlı kriterler farklı ölçü birimlerine sahip olmalarından dolayı 

göstergelerin karşılaştırılabilmesi için verilerin normalize edilmesi 

gerekmektedir. Böylece, veriler standart bir hale getirilmiş olur. 

Normalize işleminde, serinin “en yüksek en iyi”, “en düşük en iyi” ve 

“en ideal en iyi” kriterlerinden hangisinin özelliğini taşıdığı 

belirlenmelidir. 

 

“En yüksek en iyi” durumunda normalizasyon Denklem 4’teki gibidir. 

 

𝑥𝑖(𝑘) =
𝑥𝑖

0(𝑘) − 𝑚𝑖𝑛 𝑥𝑖
0(𝑘)

𝑚𝑎𝑥 𝑥𝑖
0(𝑘) − 𝑚𝑖𝑛 𝑥𝑖

0(𝑘)
                        (4) 

 

Burada, i serisi k. sıradaki; 𝑥𝑖
0(𝑘): orijinal değeri, 𝑥𝑖(𝑘): normalize 

edilmiş değer, 𝑚𝑖𝑛 𝑥𝑖
0(𝑘): minimum değer, 𝑚𝑎𝑥 𝑥𝑖

0(𝑘): maksimum 

değeri ifade etmektedir. 

“En düşük en iyi” için Denklem 5’teki gibidir. 

 

𝑥𝑖(𝑘) =
𝑚𝑎𝑥 𝑥𝑖

0(𝑘) − 𝑥𝑖
0(𝑘)

𝑚𝑎𝑥 𝑥𝑖
0(𝑘) − 𝑚𝑖𝑛 𝑥𝑖

0(𝑘)
                        (5) 

 

3. Adım: k, n uzunluğundaki serideki k. sırayı göstersin. 

ɛ(𝑥0(𝑘), 𝑥𝑖(𝑘))k. noktadaki gri ilişki katsayısı olup Denklem 6-9’a 

göre hesaplanır. 

 

ɛ(𝑥0(𝑘), 𝑥𝑖(𝑘)) =
𝛥𝑚𝑖𝑛 + 𝜉𝛥𝑚𝑎𝑥

𝛥0𝑖(𝑘) + 𝜉𝛥𝑚𝑎𝑥
                      (6) 
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𝛥0𝑖(𝑘) = |𝑥0(𝑘) − 𝑥𝑗(𝑘)|                                        (7) 

 

𝛥𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑖𝑛𝑗𝑚𝑖𝑛𝑘|𝑥0(𝑘) − 𝑥𝑗(𝑘)|                        (8) 

 

𝛥𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥𝑗𝑚𝑎𝑥𝑘|𝑥0(𝑘) − 𝑥𝑗(𝑘)|                      (9) 

 

Burada; 𝜉(ayırt edici katsayı)  ⋲  (0,1) arasında bir katsayıdır.  𝑗 =

1,2, … , 𝑚; 𝑘 = 1,2, … , 𝑛. 𝜉 işlevi,  𝛥0𝑖 ile 𝛥𝑚𝑎𝑥 arasındaki farkı 

ayarlamaktır. Literatür de ayırt edici katsayısının genellikle 0,5 değeri 

aldığı görülmektedir. 

 

4.Adım: Son olarak gri ilişki derece ise Denklem 10 ile hesaplanır. 

 

𝛾(𝑥0, 𝑥𝑖) =
1

𝑛
∑ ɛ(𝑥0(𝑘), 𝑥𝑖(𝑘))

𝑛

𝑘=1

∗ (𝑤𝑖(𝑘))     (10) 

 

𝑤𝑖(𝑘); i serisi k. veri noktasının ağırlığını ifade etmektedir. 

 

Son adımda, gri ilişki derecesi hesaplanır. Alternatiflerin gri ilişki 

derecesi hesaplandıktan sonra en yüksek gri ilişki derecesine sahip 

olan alternatif en iyi seçim olarak kabul edilir. Eğer, karşılaştırılan 

seriler farklı ağırlık değerlerine sahip olması durumunda her bir 

serideki gri ilişki katsayısı ile kriter ağırlıkları çarpılarak gri ilişki 

derecesi hesaplanır.  
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2. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

 

Tornalama deneylerinde kesme parametrelerine bağlı olarak elde 

edilen yüzey pürüzlülüğü ve TKO sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 

Kalite karakteristiklerinin eşzamanlı optimizasyonu için Taguchi-GİA 

metodu kullanılmıştır.  

Tablo 3’teki performans yanıtlarından TKO değerleri için “en yüksek 

en iyi”, yüzey pürüzlülük değerleri için ise “en düşük en iyi” 

yaklaşımı kullanılarak sırasıyla Denklem 4 ve 5 yardımıyla normalize 

edilmiştir. Her bir yanıt için normalizasyon işleminin ardından 

Denklem 6-9 kullanılarak gri ilişki katsayıları hesaplanmıştır.  

Gri ilişki katsayısının hesaplanmasında, 𝜉(ayırt edici katsayı) 0,5 

alınmıştır. Yüzey pürüzlülüğü ve TKO’nun önem derecesi eşit 

alınarak (𝑤𝑅𝑎 = 0,5 ve 𝑤𝑇𝐾𝑂 = 0,5) gri ilişki derecesi Denklem 10 

yardımıyla hesaplanmıştır.  

Tablo 3: Deney Tasarımı ve Sonuçları 

Deney 

No 

Devir 

sayısı 

(dev/dak) 

İlerleme 

(mm/dev) 

Kesme 

derinliği 

(mm) 

Ra 

(µm) 

TKO 

(mm3/dak) 

1 1600 0,2 0,5 1,78 21101 

2 1600 0,3 1 3,42 63302 

3 1600 0,4 1,5 5,39 126605 

4 1800 0,2 1 1,77 47477 

5 1800 0,3 1,5 3,41 106823 

6 1800 0,4 0,5 5,40 47477 

7 2000 0,2 1,5 1,74 79128 

8 2000 0,3 0,5 3,29 39564 

9 2000 0,4 1 5,37 105504 
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En yüksek gri ilişki derece ile en ideal alternatif deney koşulu 

belirlenmiştir. GİA’da kullanılan hesaplamalar Tablo 4’te 

sunulmuştur. Tablo 4’te görüldüğü üzere en yüksek gri ilişki derece, 7 

numaralı deney koşulunda elde edilmiştir. En düşük gri ilişki derece 

ise 6 numaralı deney koşulunda elde edilmiştir. GİA yönteminde 

işlenebilirlik kalitesini (minimum yüzey pürüzlülüğü ve maksimum 

TKO) gri ilişki derecesi göstermektedir. Yüzey pürüzlülüğü ve TKO 

yanıtları, gri ilişki derecesine dönüştürülerek tek bir yanıt elde 

edilmiştir. 

Taguchi Metodunda, kontrol faktörlerinin kalite karakteristikleri 

üzerindeki etkileri, uygun amaç fonksiyonu ile hesaplanan 

Sinyal/Gürültü (S/N) oranı yardımıyla belirlenir (Gökçe, 2020; Çiftçi 

ve Gökçe, 2019). Burada, tek bir yanıta dönüştürülen gri ilişki 

derecesinin amaç fonksiyonu en büyük en iyidir (Er vd., 2021).  

 

Tablo 4: Normalizasyon, Gri İlişki Katsayısı, Gri İlişki Derecesi ve Sıralama 

Deney 

No 

Normalizasyon 
Gri ilişki 

katsayısı 
Gri 

ilişkisel 

derece 

Sıralama 

Ra TKO Ra TKO 

1 0,9891 0,0000 0,9786 0,3333 0,6560 4 

2 0,5410 0,4000 0,5214 0,4545 0,4880 7 

3 0,0027 1,0000 0,3339 1,0000 0,6670 3 

4 0,9918 0,2500 0,9839 0,4000 0,6919 2 

5 0,5437 0,8125 0,5229 0,7273 0,6251 5 

6 0,0000 0,2500 0,3333 0,4000 0,3667 9 

7 1,0000 0,5500 1,0000 0,5263 0,7632 1 

8 0,5765 0,1750 0,5414 0,3774 0,4594 8 

9 0,0082 0,8000 0,3352 0,7143 0,5247 6 
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En büyük en iyi amaç fonksiyonunun S/N değerleri Denklem 11 

kullanılarak hesaplanmıştır (Kalyon vd., 2018).  

 

𝑆

𝑁
= −10 log 10 [

1

𝑛
(∑

1

𝑦𝑖
2

𝑛

𝑖=1

)]                             (11) 

 

Denklemde 𝑦𝑖: kalite karakteristiğin i. değeri, 𝑛: deney sayısını ifade 

etmektedir. 

Optimum deney kombinasyonunun belirlenmesinde öncelikle gri ilişki 

derecesi S/N oranına dönüştürülmüştür. Ardından, kontrol 

faktörlerinin en yüksek S/N değerine sahip seviyeleri tespit edilmiştir. 

Böylece, çok yanıtlı optimizasyon problemi, Taguchi Metodu ve GİA 

kombinasyonu kullanılarak tek yanıtlı bir amaç fonksiyonlu 

optimizasyon problemine dönüştürülmüştür. Gri ilişki derecesinin S/N 

oranları Tablo 5’te verilmiştir. Gri ilişki derecesi S/N oranlarının ana 

etki grafiği Şekil 3’te görülmektedir.  
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Şekil 3: Gri İlişki Derecesi S/N Oranları İçin Ana Etki Grafiği 

 

Her kontrol faktörü için gri ilişki derecesinin S/N oranı dikkate 

alındığında, en yüksek S/N oranına sahip olan seviye en uygun 

olanıdır. Yani, her kontrol faktörü için en uygun seviyeler A1B1C3 

olarak belirlenmiştir. Yani, optimum kesme parametreleri; 1600 

dev/dak devir sayısı, 0,2 mm/dev ilerleme ve 1,5 mm kesme 

derinliğinde elde edilmiştir. Her bir kontrol faktörün gri ilişkisel 

derece üzerindeki ana etkisi Tablo 6’da verilmiştir.  
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Tablo 5: Gri İlişki Derecesinin S/N Oranına Dönüşümü 

Deney No Gri ilişkisel derece S/N oranı (dB) 

1 0,6560 -3,66192 

2 0,4880 -6,23160 

3 0,6670 -3,51748 

4 0,6919 -3,19913 

5 0,6251 -4,08101 

6 0,3667 -8,71378 

7 0,7632 -2,34723 

8 0,4594 -6,75618 

9 0,5247 -5,60178 

 

Tablo 6’ da faktörlerin en yüksek seviyeleri optimum kesme 

parametrelerini göstermektedir. Optimum kesme parametrelerinde 

(A1B1C3) elde edilen yüzey pürüzlülük ve TKO değeri sırasıyla 1,71 

µm ve 63302 mm3/dak olarak belirlenmiştir. 

 

Tablo 6: Faktörlerin Gri İlişki Derecesi Üzerindeki Ana Etkileri 

Faktörler Gri ilişki derecesi 

Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 

Devir sayısı 0,6037* 0,5612 0,5824 

İlerleme 0,7037* 0,5242 0,5195 

Kesme derinliği 0,4940 0,5682 0,6851* 

*Optimum parametre seviyeleri 

2.1. Varyans Analizi 

Varyans analizi (ANOVA), kontrol faktörlerinin proses kalite 

karakteristikleri üzerindeki önemini tespit etmek amacıyla kullanılan 

istatistiksel bir tekniktir (Gökçe, 2021). Kontrol faktörlerin Gri ilişki 

derecesi üzerindeki etkisini belirlemek için ANOVA tekniği 
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uygulanmış ve sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. ANOVA sonuçlarına 

göre, en yüksek katkı oranı %49,78 ile ilerleme, ardından %41,87 ile 

kesme derinliği ve son olarak %2,03 ile devir sayısı olduğu tespit 

edilmiştir. 

Tablo 7: Gri İlişki Derecesinin ANOVA Sonuçları 

Faktörler SD KT KO F 

değeri 

P 

değeri 

YD 

(%) 

A 2 0,002701 0,001350 0,32 0,757 2,03 

B 2 0,066196 0,033098 7,88 0,113 49,78 

C 2 0,055673 0,027836 6,63 0,131 41,87 

Hata 2 0,008403 0,004201   6,32 

Toplam 8 0,132972    100 

SD: Serbestlik Derecesi, KT: Kareler Toplamı, KO: Kareler 

Ortalaması, YD: Yüzde Dağılımı 

 

2.2. Doğrulama Deneyleri 

Taguchi-GİA yönteminde elde edilen optimum kesme parametreleri 

ile kalite karakteristiklerinde öngörülen iyileşmenin olup olmadığını 

belirlemek amacıyla doğrulama deneyleri gerçekleştirilmiştir. Gri 

ilişki derecesinin optimum parametre seviyelerindeki tahmini değeri 

(𝛾𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑) Denklem 12 kullanılarak hesaplanmıştır (Kalyon vd., 

2018). Doğrulama deney sonuçları Tablo 8’de verilmiştir. 

 

𝛾𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑 = 𝛾𝑚 + ∑ 𝛾𝑜 − 𝛾𝑚

𝑞

𝑖=1

                             (12) 
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Burada, 𝛾𝑚 tüm deneylerin ortalama gri ilişki derecesi, 𝑞 performansı 

önemli derecede etkileyen kontrol faktör sayısı, 𝛾𝑜 optimum 

seviyelerdeki ortalama gri ilişki derece değeridir.  

Tablo 8: Doğrulama Test Sonuçları 

Yanıtlar 

Başlangıç 
parametresi 

Optimum proses 

parametresi İyileşme 

oranı (%) Tahmini Deneysel 

A3B2C1 A1B1C3 A1B1C3 

Ra (µm) 3,29  1,71 48 

TKO 

(mm3/dak) 
39564  63302 60 

Gri ilişki 

derecesi 
0,4580 0,8277 0,7273 59 

 

Başlangıç parametresi ve optimum proses parametresinin test 

sonuçları incelendiğinde, yüzey pürüzlülük değerinde %48 bir azalma, 

talaş kaldırma oranında %60 bir artma ve gri ilişki derecesinde %59 

bir iyileşme meydana gelmiştir. 

SONUÇLAR 

Saplama imalatında yaygın olarak kullanılan AISI 5140 çeliğinin 

tornalama işleminde kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü ve 

talaş kaldırma oranı üzerindeki etkileri incelenmiş ve Taguchi tabanlı 

GİA yöntemi ile optimize edilmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıda 

maddeler halinde verilmiştir. 

• Tornalama deneylerinden elde edilen yüzey pürüzlülük değerleri 

1,74-5,40 µm arasındadır. Talaş kaldırma oranı ise 21101-

126605 mm3/dak arasında değişmektedir. 
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• En düşük yüzey pürüzlülük değeri, devir sayısının 2000 

dev/dak, ilerlemenin 0,2 mm/dev ve kesme derinliğinin 1,5 mm 

olduğu kesme koşullarında meydana gelmiştir. En yüksek talaş 

kaldırma oranı için ise kesme parametreleri; 1600 dev/dak devir 

sayısı, 0,4 mm/dev ilerleme ve 1,5 mm kesme derinliğidir.  

• Taguchi Tabanlı GİA kullanılarak elde edilen optimum kesme 

parametreleri; 1600 dev/dak devir sayısı, 0,1 mm/dev ilerleme 

ve 1,5 kesme derinliğidir. Bu parametrelerde elde edilen yüzey 

pürüzlülük ve talaşa kaldırma oranı ise sırasıyla 1,71 µm ve 

63302 mm3/dak’dır. 

• Gri ilişki derecesinin ANOVA sonuçları incelendiğinde, kalite 

karakteristikleri üzerinde en etkili kontrol faktörün ilerleme 

(%49,78), daha sonra kesme derinliği (%41,87) ve devir sayısı 

(%2,03) olduğu görülmüştür. 

 

Bu çalışmanın devamında, tornalama deneylerinde meydana gelen 

takım aşınması, kesici takım sıcaklığı ve kesme kuvvetleri 

incelenebilir. Ayrıca, deneylerin farklı işleme ortamlarında (minimum 

miktar yağlama (MQL) ve kriyojenik) gerçekleştirilmesi ile meydana 

gelen değişimler araştırılabilir. Son olarak, çok yanıtlı optimizasyon 

problemlerin çözümünde farklı ÇKKV teknikleri kullanılabilir. 
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GİRİŞ 

Magnezyum ve alaşımları yapısal ve yapısal olmayan pek çok 

uygulamada yer almaktadır (ASM Handbook, 1990).  Yeryüzünün 

ortalama %2’sini oluşturan Mg yaklaşık 1,7 g/cm
3
 yoğunluğu ile en 

hafif metallerden biridir. Çeşitli element ilaveleri yapılarak 

oluşturulan alaşımları pek çok farklı alanda uygulamaya sahiptir 

(Zang vd., 2014). WE43 Mg alaşımı ise yüksek mukavemetli Mg 

alaşımları grubundadır. İtriyum (Y, ağ.% 3,42) ve Neodimyum (Nd, 

ağ.% 2,42) gibi nadir toprak elementlerini bünyesinde barındıran 

(Zucchi, vd., 2006.), 350-400 MPa mukavemet sergileyebilen bir 

alaşım olan WE43 Mg alaşımı, 250 °C sıcaklığa kadar iyi sürünme 

dayanımı gösterebilen, dökülebilirliği iyi ve çökelme sertleşmesi ile 

sertleştirilebilen bir alaşımdır (Antion vd., 2003; Zheng, vd., 2021; 

Kang, vd., 2020; Kubasek vd., 2019). Bu nedenlerle Mg alaşımları 

üzerine otomotiv, uzay ve havacılık sektörlerinde kullanıma yönelik 

çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 

Günümüzde gerçekleştirilen çalışmalar Mg ve alaşımlarının diğer 

yapısal malzemelere kıyasla düşük olan korozyon ve aşınma 

dayanımlarını geliştirmeye yöneliktir. Magnezyum alaşımları, 

fizyolojik koşullarda galvanik, çukurcuk, taneler arası korozyon dahil 

olmak üzere bir dizi yüzey tabanlı korozyon mekanizması yoluyla 

bozunmaya uğrar (Gaalen, vd., 2021). Galvanik korozyon, alaşım 

yüzeyinde koruyucu oksit tabakası oluşumuna neden olur. Çevredeki 

klorür iyonlarının mevcudiyeti, bu kısmen koruyucu oksit tabakasını 

parçalayabilir ve bu da alaşımın oksit tabakasında devam eden bir 
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dönüşümüne yol açar (Pereira vd., 2021; Zeng vd., 2006). Üretim 

sürecinde mikro yapısal homojensizlikler ve safsızlıklar ortaya 

çıktığından, hafif metal alaşımları için teorik olarak tek tip bir 

korozyon pratik olarak mevcut değildir. Sonuç olarak, çukurcuk 

korozyonu gibi düzgün olmayan korozyon olayları da bu 

mekanizmalar arasında rol oynar (Gaalen vd., 2021). Korozyon ise 

ilerleyen evrelerde malzemenin mekanik bütünlüğünü kaybetmesine 

ve işlevini yerine getirememesine neden olur (Eivani vd., 2021; 

Pereira vd., 2021). 

Performansı iyileştirmeye yönelik son çabalar, alaşım bileşimini 

değiştirerek (Song ve StJohn, 2002; Kubasek vd., 2019) veya 

koruyucu yüzey kaplamaları (Eivani vd., 2021) yoluyla magnezyumun 

korozyon hızını kontrol etmeye yöneliktir. Bunlarla ve magnezyumla 

ilgili çalışmaların büyük çoğunluğunda, genel olarak, korozyon 

hızlarının elektrokimyasal testler (Eivani vd., 2021; Pereira vd., 2021) 

gibi tekniklerle belirlendiği toplu korozyon ölçümleri dikkate alınır. 

Yapılan çalışmalarda uygulanan yüzey kaplamaları öncesi uygulanan 

bazı modifikasyonlar mevcuttur. Bu modifikasyonların büyük bir 

bölümü kumlama gibi mekanik aşındırma veya lazer ile, alkali 

ortamda ve asit ile aşındırma tekniklerini içermektedir (Zheng vd. 

2021). Antion vd. (2003), yaptıkları çalışmada 15 ml/L H3PO4 + 10 

g/L Na3PO4 asit karışımı ile oda sıcaklığında 30 saniyede asit 

aşındırma işlemi gerçekleştirmiş ve yaptıkları analizler sonucunda asit 

muamelesi sonucu alaşımın korozyon dayanımının arttığı ve yüzeyde 
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oluşan pasif tabakanın alaşımı korozyona karşı daha dayanıklı 

kıldığını tespit etmiştir. 

Yapılan çalışmanın amacı H2SO4 ve HCl asit karışımları kullanılarak 

farklı sıcaklıklarda gerçekleştirilen asit ile aşındırma işlemlerinin 

yüzey özelliklerine ve morfolojisine etkisinin incelenebilmesidir. Bu 

amaçla 25, 45, 65 ve 85 °C sıcaklıklarda aynı sürelerde bekletilen 

WE43 Mg alaşımları incelenmiştir. İncelemeler, yüzey pürüzlülük 

ölçümlerini, stereo mikroskop ve taramalı elektron mikroskop 

görüntülemelerini, X-ışını kırınımı taraması ölçümlerini içermektedir. 

MALZEME VE METOT 

WE43 Mg alaşımı (Kimyasal Bileşim % ağ.; 1.4–4.2% Y, 2.5–3.5% 

Nd, <1% (Al, Fe, Cu, Ni, Mn, Zn, Zr) ve kalan Mg, Nanografi, 

Türkiye) 0,5 m’lik 20 mm çapında silindirik ekstrüze çubuklar halinde 

temin edilmiştir. Temin edilen alaşım numuneler 4 mm kalınlıkta 

hassas kesilmiş ve yüzeyleri 1200 gride kadar SiC zımpara kağıtları 

kullanılarak zımparalanmıştır. Asit ile aşındırma işlemlerinde 

aşındırma işlemlerinde H2SO4 ve HCl asit karışımı kullanılmış ve 

numuneler yüzeyleri asit ile aktif temasta olacak şekilde 300 sn süre 

ile 25, 45, 65 ve 85 °C sıcaklıklarda bekletilmiştir.   

Numunelerin yüzey pürüzlülükleri Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Kaynak Laboratuvarında 

bulunan Mitutoyo Surftest SJ-310 modelli yüzey profilometre-yüzey 

pürüzlülük ölçüm cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  
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Numunelerin yüzeylerinin morfolojik incelemelerinde, Manisa Celal 

Bayar Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde 

bulunan Nikon marka stereo mikroskop ve Manisa Celal Bayar 

Üniversitesi Merkez Laboratuvarı DEFAM’da bulunan Zeiss Marka 

Gemini Sigma 300VP Modelli taramalı elektron mikroskobu (SEM) 

kullanılmıştır. Görüntüler faklı büyütmelerde alınmış ve SEM 

görüntüleri alınırken 15 kV hızlandırma gerilimi kullanılmıştır.  

Çalışma kapsamında, Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği XRD Laboratuvarında Bruker D8 marka ve modelli X-

Işını Kırınımı (XRD) cihazı kullanılarak saniyede 0,03° derece tarama 

hızında CuK𝛂 (𝝺=1,5418 Å) ışını ile, 40 mA akım ve 40 V voltaj 

kullanılarak 10-80° 2θ arasında ölçümler gerçekleştirilmiştir. XRD 

analizi sonucu elde edilen karakteristik pikler analiz edilerek oluşan 

yapılar belirlenmiştir. 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

WE43 mg alaşım numunelerin farklı sıcaklıklarda asit içinde bekletme 

işlemi sonrasında ölçülen yüzey pürüzlülükleri Şekil 1’de 

gösterilmiştir. Yüzey pürüzlülükleri Ra ve Rz cinsinden 

değerlendirilmiş ve yapılan ölçümlerin standart sapma değerleri de 

grafikte gösterilmiştir. 25 °C’ de asite maruz kalan numune en yüksek 

pürüz değerlerine ve 85°C’ de asite maruz kalan numune numune ise 

en düşük pürüz değerine sahiptir. Yüzey pürüzlülüğü, asit sıcaklığı 

arttıkça azalmıştır. 
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Şekil 1. Numunelerin Pürüzlülük Ölçümlerine Ait Grafik  

Literatürde yapılan çalışmalarda sıcaklığın artması ile oluşan ve 

yoğunlaşan çukurcuk korozyonları pürüzlülük değerlerinde bir artışa 

sebep olmaktadır (Eivani vd., 2021; Pereira vd., 2021). Yapılan 

çalışmada ise yapılan yüzey işlemleri sonrası numune kalınlıklarında 

da bir azalma gözlemlenmiştir. Dolayısıyla yoğunlaşan çukurcuk ve 

yüzeydeki homojen korozyon numune yüzeyinden malzeme kaybına 

da neden olmuş olabileceği düşünülmektedir.  
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Şekil 2. 25, 45, 65 Ve 85 °C Sıcaklıklarda Aşındırılan Numunelerin 8x Ve 30x 

Büyütmelerde Alınan Stereo Mikroskop Görüntüleri 
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Çakır vd. (2011), yaptıkları çalışmada paslanmaz çeliklerin kimyasal 

işlenmesinde sıcaklık etkisini incelemiş ve 30, 50 ve 70 °C 

sıcaklıklarda asit çözeltisi içinde beklettikleri paslanmaz çelik 

numunelerin yüzey özelliklerini ve morfolojilerini incelemişlerdir. 

Çalışma sonucunda yüzey pürüzlülük değerlerinde sıcaklık artması ile 

bir değişiklik görülmediğini ve sıcaklığın artması ile kimyasal ile 

aşınan malzeme derinliğinin arttığını ve malzeme kalınlığının belirgin 

bir şekilde azaldığını vurgulamıştır. 

Aritmetik ortalama sapma değeri olan Ra değer ortalamaları 25 °C’ de 

asite maruz kalan numunede 1,44 µm, 45 °C’ de işlem gören 

numunede 1, 85 µm, 65 °C’ deki numunede 1,67 µm ve 85 °C’ de 

asite maruz kalan numunede ise 1,49 µm olarak ölçülmüştür. 5 tane en 

yüksek 5 tane en alçak noktanın ortalaması şeklinde tanımlanan Rz 

değer ortalamaları ise; 25 °C’ de işlem gören numunede 12,71 µm, 45 

°C’ de 11, 88 µm, 65 °C’ deki numunede 10,78 µm ve 85 °C’ de asite 

maruz kalan numunede 10,61 µm olarak ölçülmüştür. 85 °C’ de işlem 

gören en düşük standart sapmalara sahiptir. Bu durumda ölçüm 

güvenilirliğinin daha yüksek olduğu ve yüzeyin daha homojen bir 

yapıda olduğu söylenebilir. Şekil 2’de verilen stereo mikroskop 

görüntüleri ise yüzeylerin morfolojisini göstermektedir. 85°C’de işlem 

gören numunede sayıca daha fazla fakat daha kjüçük boyutlarda 

çukurcuklanmalar mevcuttur. Bu durum pürüzlülük değerlerinin ve 

standart sapmaların düşük olması ile ilişkilendirilebilir. 
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Şekil 3. 25, 45, 65 Ve 85 °C Sıcaklıklarda Aşındırılan Numunelerin 100X, 500X Ve 

2000X Büyütmelerde Alınan SEM Görüntüleri 

Numunelerin yüzeylerinden alınan SEM görüntüleri Şekil 3’te 

verilmiştir. Görüntülerde asit yüzey işlemi nedeni ile oluşan çatlaklar 

ve çukurlaşmalar gözlemlenmiştir. Çukurcuklanmaların düşük 

sıcaklıklarda daha derin ve sıcaklığın artması ile daha yüzeysel olduğu 

SEM görsellerindeki renk farklılıklarından anlaşılmaktadır. 

Görüntüler yüzey pürüzlülük değerlerini destekler niteliktedir. Bunun 

yanı sıra yüzeyde asit işleminden kaynaklanan çatlamalar ve yüzeyden 

koptuğu düşünülen kalıntılar da mevcuttur. 
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XRD analizleri sonucunda Şekil 4’te verilen grafik incelendiğinde mg 

alaşımında çok büyük oranda bulunan α-Mg fazına ait pikler 

gözlemlenmektedir. Pikler EvaDiffrac kütüphanesi aracılığı ile 

eşleştirilmiş olup tespit edilmiştir. Pik şiddetlerinde bir değişim veya 

2θ değerlerinde herhangi bir kayma söz konusu değildir. Bu durumda 

asit işleminde sıcaklığın artması ile oluşan farklı bir faz veya bir 

tepkime olmadığı düşünülmüştür.  

WE43 numunelerde tespit edilen ana faz α-Mg fazıdır. Tespit edilen 

pikler Pereira vd., (2021) ve Dvorsky vd., (2020) yaptıkları çalışmada 

WE43 alaşımındaki pikler ile eşleşmektedir. Alaşım içinde bulunması 

muhtemel çökeltilere ait Mg24Y5 ve Mg41Nd5 fazları ise faz şiddetleri 

az olduğu için gözlemlenememiştir. Aynı pikler için Dvorsky vd., 

(2020) yaptıkları çalışmada düşük şiddette olduğu için 

gözlemlenemediğini vurgulamıştır. 

 

Şekil 4. Farklı Sıcaklıklarda İşlem Gören Numunelere Ait XRD Grafiği 
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SONUÇLAR 

Bu çalışma kapsamında, ekstrüze WE43 Mg alaşım numuneler, 25, 

45, 65 ve 85 °C olacak şekilde farklı sıcaklıklarda asit 

modifikasyonuna maruz bırakılmıştır.  Uygulanan farklı sıcaklıktaki 

asit modifikasyonlarının yüzey özelliklerine ve yüzey morfolojisine 

etkileri incelenmiştir. Numunelerin yüzey pürüzlülükleri ölçülmüş, 

stereo mikroskop ve taramalı elektron mikroskobu görüntülemeleri ve 

X-ışını kırınımı ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda; 

 Yüzey pürüzlülüğü asit ile aşındırma sıcaklığının artmasıyla 

azalmıştır.  

 Numune yüzeylerinde asit ile işlem yapılması ile çatlaklı ve 

çukurcuklu bir yüzey oluşmuştur.  

 Asit ile işlem sonucunda artan sıcaklık ile oluşan herhangi farklı 

bir faz oluşumu gözlemlenmemiştir. 
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GİRİŞ 

İnsanoğlu tarih boyunca barınacak ve korunacak yer aramıştır. Bu 

arayış ilk başlarda güvenli ve kapalı bir mekan olarak algılanan 

mağaralarda başlamış ve daha sonra zamanımızda ki muhteşem 

mimari görselliğe sahip diğer yapılarla devam etmiştir. Günümüzde 

yapıların inşasında kullanılan birçok yapı malzemesi mevcuttur. 

Bunlardan başlıca olanları beton, çelik, ahşap ve diğer malzemeler 

olarak sınıflandırılabilir. Yapıların yapımında kullanılan 

malzemelerden beklenen en önemli özellikler ise;  dayanım ve 

dayanıklılık, maliyet, kullanım ve uygulama kolaylığı, istenilen 

mimari şekli verebilme özelliği ve hızlı yapım aşamalarıdır. Bütün bu 

özellikleri bir arada bulundurmaya en yakın malzeme ise betondur. 

Dünyada en çok kullanılan ve tercih edilen yapı malzemesi olan 

betonun mekanik ve teknik özelliklerinin gelişmesi ise kimyasal katkı 

teknolojisinin gelişmesi ile hız ve ivme kazanmıştır. Betonda 

kullanılan kimyasal katkı teknolojisinin gelişimi ile betona istenilen 

özellikler kazandırılmış ve böylece beton günlük hayatımızda daha 

çok kullanım alanı bulmaya başlamıştır.   

1. BETON ÜRETİMİNDE KULLANILAN KİMYASAL KATKI 

MADDELERİ 

Kimyasal katkı kullanımı çok eski tarihlere kadar uzanmaktadır. 

Bağlayıcı olarak kullanılan malzemelerin icat edilmesi ile birlikte, 

bağlayıcıların ve inşa edilen yapıların dayanımını arttırma fikri de o 

dönemlerde de oluşmuştur. Böylece o dönemin imkan ve teknolojisine 

uygun olarak kimyasal katkı olarak hayvanların kanı, yumurta akı gibi 
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kolay bulunabilen malzemeler katkı amacıyla harç veya betonun 

içerisinde kullanılmıştır (Sickels, 1981; Tekin ve Kurugöl, 2012). 

Ayrıca hayvan kılı ve saman gibi lif görevi gören malzemelerde 

zamanın olanakları dahilinde kullanılarak yapılar güçlendirilmeye 

çalışılmıştır (Böke ve diğ, 2004). Özellikle zamanımıza kadar sağlam 

gelmeyi başarabilen yapılarda bu tür katkıların kullanıldıkları 

gözlemlenmektedir. 

Günümüzde ise artık üretilen betonun özelliklerinin geliştirilmesi 

kimyasal katkılar ile sağlanabilmektedir (Akman, 1996; Topçu ve diğ, 

2006). 

Kimyasal katkı teknolojisinin gelişimi ile betonun basınç mukavemeti 

150-800 Mpa ( bir cm2 alanın taşıdığı yük miktarı 150-800 kg), eğilme 

dayanımı ise 25-150 Mpa seviyesine ulaşmıştır (Richard ve Cheyrezy, 

1995). 

Kimyasal katkı çeşitleri TS EN 934-2’ ye göre aşağıda 

sınıflandırılmıştır (TS EN 934-2, 2013).  

1.1.  Su Azaltıcı/Akışkanlaştırıcı Katkı 

Şahit beton bileşiminde kıvamı değiştirmeden su miktarının 

azalmasını en az %5 sağlayan kimyasal katkıdır. 

1.2. Yüksek Oranda Su Azaltıcı/Süper Akışkanlaştırıcı Katkı 

Şahit beton bileşiminde kıvamı değiştirmeden su miktarının yüksek 

oranda azalmasını en az %12 sağlayan veya su miktarı değişmeden 
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çökmeyi/yayılmayı yüksek oranda artıran veya her iki etkiyi birlikte 

yaratan kimyasal katkıdır  

1.3. Su Tutucu Katkı 

Terlemeyi azaltarak su kaybını %50 düşüren kimyasal katkıdır  

1.4. Hava Sürükleyici Katkı 

Betonun bünyesine kontrollü miktarda birkaç mikrondan milimetre 

boyutlarındaki çaplarda dağılmış ve sertleşme sonrasında da kalıcı 

hava kabarcığı sürükleyen kimyasal katkıdır. Betonun birim hacim 

ağırlığının azalmasını sağlarlar. 

1.5. Priz Hızlandırıcı Katkı 

Betonun plâstik halden katı hale geçmeye (prizin) başlama süresini 

kısaltan kimyasal katkıdır. 

1.6. Sertleşmeyi Hızlandırıcı Katkı 

Betonun erken dayanım kazanma hızını artıran kimyasal katkıdır. 

1.7. Priz Geciktirici Katkı 

Karışımın, plâstik halden katı hale geçmeye (prizin) başlama süresini 

uzatan kimyasal katkıdır.  

1.8. Su Geçirimsizlik Katkısı 

Sertleşmiş betonun kılcal su emmesini azaltan ve su geçirimsizliği 

sağlayan kimyasal katkıdır. 
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1.9. Priz Geciktirici/Su Azaltıcı/Akışkanlaştırıcı Katkı 

Su azaltıcı / akışkanlaştırıcı katkının etkisini ve priz geciktirici 

katkının etkisini birlikte oluşturan katkıdır. 

1.10. Priz Geciktirici/Yüksek Oranda Su Azaltıcı/Süper 

Akışkanlaştırıcı Katkı 

Yüksek oranda su azaltıcı/süper akışkanlaştırıcı katkının etkisini ve 

priz geciktirici katkının etkisini birlikte oluşturan katkıdır. 

1.11.  Priz Hızlandırıcı/Su Azaltıcı/Akışkanlaştırıcı Katkı 

Su azaltıcı/akışkanlaştırıcı katkının etkisini ve priz hızlandırıcı 

katkının etkisini birlikte oluşturan katkıdır. 

1.12. Beton Üretiminde Kullanılan Diğer Katkı Çeşitleri 

Şunlardır :  

• Pompalamayı kolaylaştırıcılar (Beton pompalama makinelerinde 

pompa borularının iç yüzeyinde kaygan bir yüzey oluşturarak 

betonun uzak mesafelere kolay pompalanmasını sağlarlar). 

• Korozyon engelleyiciler 

• Hiper akışkanlaştırıcılar ( Kendiliğinden yerleşen beton katkısı) 

• Sıfır çökmeli beton katkısı (taze haldeki betonun çökme değeri 

sıfırdır yani çok katı kıvamdadır. Genellikle bu tür betonlar 

mekanik bir güç vasıtasıyla sıkıştırılırlar). 

• Beton döküm yeri akışkanlaştırıcılık katkısı (Redoz) 

• Püskürtme beton katkısı (shotcrete)  
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• Köpük katkısı (Köpük beton üretiminde kullanılarak betonun 

yoğunluğunu düşüren katkıdır (200 -1600 kg/m3) (Gökçe ve 

Şeker, 2020).   

 

Betonda kullanılan kimyasal katkıların faydaları aşağıda özetlenmiştir 

(Erdoğan, 1997; Erdoğdu ve Kurbetçi, 2003) 

• Beton maliyetini düşürmek, 

• Betonun erken veya geç priz almasını sağlamak, 

• Betonun akışkanlığını artırarak kolay kalıba yerleşebilme 

özelliği sağlamak, 

• Betonun su ihtiyacını azaltarak su/çimento oranını düşürmek ve 

basınç dayanımını artırmak, 

• İstenilen uygulamalarda betonun birim hacim ağırlığını 

düşürmek, 

• Betonun su geçirimsizliğine katkı sağlamak, 

• Betonun donma-çözülme direncini artırmaktır. 

 

2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN BETON VE 

KİMYASAL KATKI KULLANIMININ İRDELENEMESİ 

Yapılar sürdürülebilirlik açısından incelendiğinde ise betonda 

kimyasal katkı kullanımının faydalarını görmek mümkündür. Taşıyıcı 

sitemde kullanılan betonun dayanım ve dayanıklılığını artırmak için 

kullanılan süper akışkanlaştırıcı katkılar (hiper akışkanlaştırıcı 

kimyasal katkılar bu gruba dahil) hem akışkanlığı sağlamış hem de 

su/çimento oranını yüksek oranda azaltarak basınç dayanımını da  

artışmıştır. Betonun yüksek kalitede üretilmesine olanak sağlayan 
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kimyasal katkı çeşitleri, yapıların servis ve hizmet sürelerini uzatarak 

sürdürülebilirliğe olumlu yönde katkı sağlamıştır. 

Yapıların üretiminde kullanılan her bir malzeme doğada ki 

hammaddeyi tüketmemiz ve doğal kaynaklarımıza zarar vermemiz 

anlamına gelmektedir. Doğaya en az zarar vermek ve doğal 

kaynaklarımızı gelecek nesillere aktarabilmemiz için kullandığımız 

her kaynaktan ve malzemeden maksimum oranda fayda sağlamamız 

kaçınılmaz olmuştur. Bu zamana kadar öğrendiğimiz en acı 

gerçeklerden biri de hiçbir kaynak sınırsız değildir. Yapıların servis 

ömrünü uzaması, daha az kentsel dönüşüm ve daha az yeni yapıların 

inşası anlamına gelmektedir. Böylece de doğal kaynakların kullanımı 

ve tüketilmesi de doğru orantılı olarak azalacaktır.  

Bu amaçla yüksek oranda su azaltıcı akışkanlaştırıcı kimyasal 

katkıların kullanılması ile beton üretiminde kullanılan su miktarı 

azalacak ve daha az su tüketimi oluşacaktır. Aynı zamanda su/çimento 

oranının azalması ile betondan beklenen özellik olan basınç dayanımı 

artacak ve daha az çimento kullanımı ile hedeflenen beton sınıflarında 

ki betonlar üretilebilecektir. Aynı kalitede ki betonu daha az su ve 

daha çimento ile üretilecek olunursa, çimentonun üretiminden ve 

kullanımından kaynaklanan karbon salınımı ve çevresel etkileri de 

azalmış olacaktır. 

Betonun üretiminde kullanılan suyun temiz su olması istenmektedir. 

Betonda ki bağlayıcı görevi olan çimentonun su ihtiyacı kendi 

ağırlığının yaklaşık %25 civarındadır. Betonda kullanılan fazla su ise 

betonun kıvamını oluşturmak içindir. Beton taze halde iken akışkan 
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olup istenilen her şekil verilebilir. Böylece akışkan haldeki beton 

konulduğu kalıbın şeklini alır. Daha sonra priz almaya başlayarak 

sertleşir ve hazırlandığı beton karışım oranlarına göre dayanım 

kazanır. Betonun akışkan olması için kullanılan su miktarı artıkça hem 

su/çimento oranı yükselir ve buna bağlı olarak da fazla kullanılan su 

miktarı basınç dayanıma olumsuz etki eder. Betonda kullanılan 

akışkanlaştırıcı kimyasal katkılar ile daha az su kullanarak betonun 

kıvamında artış sağlanır. Böylece daha az su kullanımı ile su/çimento 

oranı düşecek ve dayanımda buna paralel olarak artacaktır. 

Doğal kaynaklarımızın en önemlilerinden olan su tüketimi hayati 

önem arz etmektedir. Türkiye’ de alınan yeni devlet kararları ile su 

kanununun çıkarılması için çalışmalar başlamıştır.  Küresel ısınma ve 

su kaynaklarının her geçen gün azalması neticesinde verimli su 

kullanımı için atılacak her adım çok kıymetli olacaktır. Ülkemizde 

hazır betonda kullanılan su ve bu sektörde alınabilecek tedbirlerle su 

tasarrufuna basit bir örnek aşağıda verilmiştir.  

Türkiye de hazır beton üretimi 2020 yılında 77 milyon metreküp 

olmuştur (URL 1). 1 m3 C 20 ve C 25 beton üretimi için yaklaşık 

olarak su miktarı 185-190 litredir. Bu su miktarı betonun 

bileşenlerinin fiziksel ve kimyasal yapısına göre artış veya azalma 

gösterebilir. Hesaplamayı basit ve anlaşılır bir şekilde yapmak için 

ortalama 1 m3 betonda kullanılan su miktarını 190 litre olarak alacak 

olursak; 

Hazır betonda kullanılacak akışkanlaştırıcı kimyasal katkılar, TS EN 

934-2 ’ ye göre orta sınıfta ki akışkanlaştırıcı için en az %5 ve süper 



 
50 MÜHENDİSLİKTE KONSTRÜKSİYON, İMALAT VE MALZEME ÜZERİNE 

GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 

akışkanlaştırıcı kullanımı için en az %12 su azaltması gerekmektedir. 

Su azaltmada ki kasıt; mevcut durumda akışkanlaştırıcı kimyasal katkı 

kullanılarak istenilen kıvamda üretilen betonun su miktarından %5 

veya %12 daha az su miktarı ile aynı kıvamda beton üretilebilmesi 

anlamına gelmektedir. 

Örnek 1:  

TS EN 934-2’ deki  Çizelge 2’ ye göre orta sınıftaki akışkanlaştırıcı 

katkı kullanılarak üretilecek beton için gerekli su miktarı hesabı (en az 

% 5 su azaltan katkı): 

190x0,05 = 9,5 kg su daha az kullanılacaktır. 

190-9,5 = 180,5 su ile beton istenilen kıvamda beton üretilebilir. 

 Buda 1 m3 te 190-180,5 = 9,5 kg su tasarrufu demektir. 

Örnek 2 :   

TS EN 934-2 (TS EN 934-2, 2013)’ deki   Çizelge 3.1’e göre süper 

akışkanlaştırıcı katkı kullanılarak üretilecek beton için gerekli su 

miktarı hesabı (en az %12 su azaltan katkı ile) 

190x0,12= 22,8 kg su daha az kullanılacaktır. 

190x0,88 = 167,2 litre su ile istenilen kıvamda beton üretilebilir.  

Buda 1 m3 te 190-167,2 = 22,8 kg su tasarrufu demektir. 

Yukarıdaki hesaplamalarda görüldüğü üzere akışkanlaştırıcı kimyasal 

katkı kullanımı ile 1 m3 betonda 9,5 ve 22,8 litre su tasarrufu 

sağlayabilmektedir.  
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Türkiye’ de 2017 ve 2018 yıllarında 100 milyon metreküpün üzerinde 

beton üretimi gerçekleşirken (URL 1), 2019 yılında başlayan covid-19 

salgını ve küresel etkileri sonucunda 2020 yıllında 77 milyon 

metreküpe düşmüştür (Tablo 1). Yıllık ortalama 80 milyon metreküp 

beton üretiminde akışkanlaşırıcı katkı kullanımı ile yapılacak su 

tasarrufu; 

80.000.000 x 9 = 720 milyon metreküp su  

80 milyon x 22,8 = 1.824 milyar metreküp su tasarrufu demektir. 

Türkiye’ de hazır betonu maliyetini etkilediğinden dolayı süper 

akışkanlaştırıcı katkılar genellikle C 30 ve üstü sınıfta ki betonlarda 

tercih edilmektedir. Oysa ki ülke genelinde süper akışkanlaştırıcı 

kimyasal katkıların kullanımını artırmak ile hem hayatın kaynağı olan 

suyun tüketilmesi azalacak hem de daha az çimento kullanılarak 

çimentondan kaynaklanan Dünya’da ki karbon salınımının azalması 

sağlanacaktır.  

Tablo 1: Türkiye’ de Yıllık Hazır Beton Üretimi (URL 1) 

Türkiye’de Yıllara Göre Hazır Beton Üretimi 

Yıl Üretim (m3) 

2017 115.000.000 

2018 100.000.000 

2019 67.000.000 

2020 77.000.000 
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3. AKIŞKANLAŞTRICI KİMYASAL KATKILI BETONLARIN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Beton üretiminde tartışılan konuların başında farklı performans 

gösteren akışkanlaştıcı kimyasal katkı kullanımının beton üretiminde 

ki maliyete olan etkisidir. Aşağıda Tablo da 1 m3 betonun maliyeti 

sabit tutularak farklı firmalara ait akışkanlaştırıcı kimyasal katkıların 

karşılaştırılması yapılmıştır. 

Tablo 2: Sabit Maliyette Akışkanlaştırıcı Kimyasal Katkıların Karşılaştırılması 

Katkılar (Akışkanlaştırıcı) A 

Katkısı 

B 

Katkısı 

C 

Katkısı 

 

Katkı Kullanım Oranı 0,004 0,005 0,006  

Katkı Fiyatı (Kg*çimento) 4 5 6  

Çimento dozajı (kg) 300 297,4 294,2  

Katkı Tüketim (kg*çimento) 1,2 1,5 1,8  

Katkı maliyeti (kg*çimento) 4,8 7,4 10,6  

Çimento + Katkı Maliyeti 

(kg*çimento) 

304,8 304,8 304,8  

 

Betonda kullanılan akışkanlaştırıcı katkıların büyük bir bölümünün 

kullanım oranı 1 m3 te kullanılan çimento miktarına göre alınmaktadır. 

Buna göre Tabloda ki A katkısı betonda kullanım oranı çimento 

dozajının 0,004 ‘ü kadardır.  

A katkısı için kimyasal katkı kullanım oranı, 
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300x0,004 = 1,2 kg/m3 akışkanlaştırıcı katkı kullanılacak anlamına 

gelmektedir. 

B katkısı için kimyasal katkı kullanım oranı, 

300x 0,005 = 1,5 kg/m3  

C katkısı için kimyasal katkı kullanım oranı, 

300x0,06 = 1,8 kg/m3 olacaktır. 

A, B ve C katkılarının fiyatları farklı olabilir. Üretici firmaya göre 

değişiklik gösteren katkıların maliyetleri çoğunlukla performansa göre 

değişiklik gösterir.  

A katkısının 1 kg fiyatı 4 kg çimentonun fiyatına eşit olsun 

B katkısının 1 kg fiyatı 5 kg çimentonun fiyatına eşit olsun 

C katkısının 1 kg fiyatı 6 kg çimentonun fiyatına eşit olsun  

Bir akışkanlaştırıcı kimyasal katkının fiyatının düşük olması maliyet 

ve performans açısından iyi anlamına gelmemektedir veya katkının 

fiyatının yüksek olması aynı şekilde çok iyi olacağını göstermez. 

Türkiye’de üretilen hazır betonlarda 1 m3 maliyeti üretici firmalar için 

çok önem arz etmektedir. Örnek olarak; bir hazır beton santrali günlük 

ortalama 1000 m3 beton üretecek olursa; 

1 m3’ de sadece 1 TL tasarruf yapılırsa; 

1 günde 1 TL x 1000 m3 = 1000 TL ve  

1 ayda 1000 TL x30= 30.000 TL kar elde edilecektir.  
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1 yılda ise yaklaşık olarak 350.000 TL kar elde edilmiş olunur.  

1 m3 betonun maliyetinin 1 TL bile tasarruf edildiğinde üretici firma 

için karı ortadır.  

A katkısı kullanım oranı ve fiyat olarak en uygun katkı olduğu 

görülmektedir. C katkısı ise 1 m3 betonda kullanım oranı ve fiyat 

olarak en pahalı katkı olduğu görülmektedir. Bu farklı fiyatlara ve 

kullanım oranlarına sahip olan akışkanlaştırıcı katkıların 

değerlendirmesini yapmak için sabit maliyette karşılaştırmak ve test 

edilen betonların kıvam ve basınç dayanımlarına göre karar vermek en 

uygun seçenek olacaktır. Çünkü hedeflenen beton sınıfından beklenen 

en önemli özellik basınç dayanımıdır. 

SONUÇ 

Çimentonun icadından bu zamana betonu gelişim süreci hızlanarak 

devam etmiştir. Gittikçe artan bir ivme ile gelişen kimyasal katkı ve 

beton teknolojisi günümüzde de en çok kullanılan ve tercih edilen yapı 

malzemesinin beton olmasını sağlamıştır. 

Betonun hammadde girdileri; çimento, agrega, su, mineral ve 

kimyasal katkılar ve kullanıldıkları amaçlara göre lif çeşitleridir. 

Betonun hammadde girdileri iki elin parmak sayısını geçmemesine 

rağmen, günümüzde en çok çalışılan araştırma konularının başında 

gelmekte ve ürünlerin çıktı sayısı ise binleri ve hatta onbinleri 

bulabilmektedir. Bu denli geniş bir yelpazede kullanılan betonun 

gelişimi ise büyük bir ölçüde kullanılan kimyasal katkı çeşitleri ile 

sağlanmıştır. 
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Beton üretiminde kullanılan kimyasal katkılar artık beton 

bileşenlerinin arasında yerini almıştır. Kimyasal katkı ile üretilen 

betonların sürdürülebilirlik açısından faydaları açıktır. Hem çok 

değerli olan suyun tüketimi azalacak hem de daha az çimento 

kullanımı ile daha az karbon salınımı olacaktır.  
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GİRİŞ 

İnsanlar kendilerini korumak için içgüdüsel  olarak bir yapıya sığınma 

ihtiyacı hisseder. Nüfusun hızla artması ve yaşanan olumsuz durumlar 

sonucunda (doğal afetler, savaşlar) insanların barınma ihtiyacı da hızla 

artmış ve aynı zamanda gelişen çağın etkisiyle insanlar, barınma ve 

korunma ihtiyaçlarını karşılayacak hem daha ekonomik hem de eskiye 

oranla daha konforlu ve sağlıklı yapı arayışına girmişlerdir.  Son 

dönemlerde ülkemizde yaşanan deprem felaketleri de, yapının kolay 

inşası için hızlı çözüm aranması ihtiyacı doğurmuştur. Yapılar, farklı 

malzeme, işçilik ve yapım tekniği kullanılarak inşa edilen, 

kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan sistemlerdir.  

Zamanla konvansiyonel yapım teknikleri yetersiz kalmış, daha 

gelişmiş teknikler için çalışmalara başlanmıştır. İş gücünü azaltan, 

takım olarak çalışarak daha kısa sürede inşa edilen, çevreye daha az 

zarar veren, geri dönüşümü olan alternatif yapım sistemleri 

geliştirilmiştir. İnşaatlarda kullanılan malzemeler,  çevre dostu olması 

açısından ve insan sağlığına etkisi bakımından da önemlidir. 

Ülkemizde betonarme yaygın olarak kullanılmaktadır; ancak bölgesel 

olarak değişen, kırsal yapı malzeme ve teknikleri de kullanılmaktadır. 

Türkiye’de kimi geleneksel bölgelerde ahşap karkas binalar 

bulunurken, kimi yerlerde ise kerpiç yığma yapılar ağırlıktadır. Çelik 

yapı sistemi ise yaygınlaştırılmaya ve yetişen nesle bunun bilgisi 

verilmeye çalışılmaktadır. Genel olarak dünyada ve Türkiye’de en çok 

kullanılan malzeme ve sistem, betonarme karkas yapılardır.  Özellikle 

son dönemlerde konutlarda ahşap kullanma oranı ve yapı çeşitliliği 

içinde Türkiye’de yaygın olan ahşap ev sayısı iyice azalmıştır. Ahşap 
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yapım sisteminin belirlenmiş tek bir tekniği yoktur. Karma sistemle 

inşa  edilebilirler ve zamanın getirdiği yeni teknoloji imkânları yapım 

sistem çeşitliliğini arttırmaktadır. Gün geçtikçe malzeme ve işçilik 

detayı artmakta, özellikle ahşabın prefabrikasyon teknikleri ile birlikte 

kullanılması, son  dönemde kendini göstermektedir. Ahşap yapı 

tanımı, binanın ahşap olduğunu ifade ettiği kadar, farklı malzemelerin 

ve birçok tekniğin bir arada kullanılarak yapıldığını da gösterebilir. 

Eski Türk mimarisinde ahşap çok yaygın kullanılmıştır.  Ahşabın 

kullanılmadığı yerlerde ise diğer yapı malzemelerine ve tekniklerine 

başvurulmuştur. Ahşap malzeme ve teknikleri ile diğer malzeme ve 

tekniklerin birlikte kullanılması da çok yaygın görülmüştür (Toğay, 

2002). 

İnşaat tarihinde ahşap ve taş, çok uzun yıllardır kullanılan en eski ve 

en yaygın yapı malzemeleridir. Ahşap, insan sağlığına ve çevreye 

zararsız, uzun ömürlü ve dayanıklı malzemelerden biridir. Anadolu’da 

kolay bulunup işlenebilen yerel bir malzeme türü olmasının da 

etkisiyle Geleneksel Türk Evi’nde en çok kullanılan malzemedir. 

Mimari ve taşıyıcı yapı elemanı olarak yaygın bir şekilde 

kullanılmıştır. Bulunulan bölgenin iklim şartına göre, taş ile birlikte 

kullanabilmektedir. Ahşabın taşıyıcı sistemde taşıyıcı sistemin diğer 

malzemelerini bağlayıcı görevi görmesi ve açıklık geçen strüktürel 

eleman olarak kullanılması da yaygınlaşmıştır. Ahşap aynı zamanda 

ekolojik mimarlık kavramına uygundur; çünkü geri dönüştürebilirdir.  

Beton ve çeliğe göre genelde daha uzun ömürlüdür ve yapımı ve 

bakımı çok daha kolaydır;  hafiftir, depreme dayanıklıdır, inşası 

hızlıdır. Ahşabı en değerli kılan özelliği ise sera etkisi ve global 
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ısınmaya karşı insanlığın elindeki en büyük silah olmasıdır. Ahşap, 

genel avantajlarından dolayı sıklıkla tercih edilmektedir. Doğası 

gereği estetik bir malzemedir. İnsan psikolojisinde sıcak etkiler 

bırakır. Albenisi yüksek, zarif, naif, nadide, hassas bir malzemedir. 

Günlük yaşantıdaki yeri önemlidir ve dönemsel olarak popülerliğinin 

azalması pek söz konusu değildir. Ahşaptan yapılmış eşyalar günlük 

hayatta sıklıkla kullanıldığı gibi,  ahşap bazen sırf görsel işleviyle de 

dekoratif amaçlı kullanılmaktadır (Bal, 2017). Yöresel olarak 

bulunduğu yerlerde de ekonomik olarak insan gücünü rahatlatan bir 

malzeme türüdür. Teknoloji sayesinde ahşabın yangına dayanaklılığı 

da eskiye oranla arttırılmıştır. Taşıyıcı sistemler geleneksel 

konutlarda, bölgedeki yapı malzeme türlerine göre, ekonomiye göre 

ve çalışanların bilgi-tecrübelerine göre yön almaktadır. Modern 

teknolojide ahşap, geleneksel teknolojinin temel strüktür kriterleriyle 

bir nevi yeniden şekillenerek devam etmektedir. Günümüzde 

geleneksel sistemler, ustaların eksikliği, toplumun ilgisizliği ve 

geleneksel malzemelere yönelik teknoloji gelişiminden geri kalınması 

yüzünden ve yaşam kalitesinin arttırılması gereksinimlerinden, yerini 

modern sistemlere bırakmıştır. Eğer teknoloji korunmaya devam 

ederse, ahşap modern sistemlerin de geleneksel sistemler gibi 

sürekliliği olmuş olacaktır. Zira ahşap modern sistem teknikleri ile 

günümüzde çok katlı ahşap yapı yapmak da mümkündür (Şık, 2013). 

Modern dünyada çevre sorunlarının karşılaştığı çözümler ve yeni 

eğilimler, mimarlar tarafından aktif olarak tartışılmalıdır. Tasarım 

ilkeleri sorgulanmalı, çevre planlaması için kentsel çevre 

düşünülmelidir. Bu bağlamda elemanları ve malzeme seçimlerini, 
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tasarımın bir aracı olarak düşünmek yerine, mimarlığın temel 

amaçlarından biri haline getirmek gerekir (Tuna, 2008). 

1. YAPI MALZEMELERİ TEKNOLOJİSİNİN TARİHSEL 

GELİŞİMİNİN ÖZETİ 

Yapı malzemesi teknolojileri, yapı tasarımı ve uygulaması alanında 

çalışan mühendislerin temel konularından biridir. İnsanlık tarihi 

boyunca yapı malzemelerin üretilmesinin zorlu süreçlerle meydana 

geldiği ve insanlık tarihinden itibaren kümülatif bir şekilde ilerleyen 

bilimsel araştırmalar ve gelişen teknikler sayesinde yapı 

malzemelerinin çeşitliliğinin arttığı söylenebilir. Yapı malzemeleri 

açısından insanlık tarihi süreçleri, jeolojik ve arkeolojik zamanlar 

dâhilinde sınıflandırılabilir. Bu kapsamda günümüzde, neolitik çağda 

yapı malzemelerinin gelişim süreci hakkında bilgi ve birikim 

oluşmuştur. Mağara yaşamından yerleşik hayata geçip tarım ile 

uğraşmaya başlayan insanoğlu, çeşitli malzemeleri kullanarak üretime 

geçmiştir. Korunaklı bir bölge ihtiyacı için de kentleri inşa edilmiştir.  

Bu dönemdeki yapı malzemeleri insanların yakın çevresinde bulunan 

malzemelerdir. Bu malzemeler taş, toprak, orman ürünleri, sazlık ve 

saman türü bitkilerdir. Taş olarak toplama taşların kullanıldığı 

söylenebilir. Ateşin sistemli bir şekilde kullanılması ile birlikte 

metalürji alanındaki ilerlemeler sayesinde farklı yapı malzemeleri 

çeşitlenmiştir. Taş, paleolitik (eski taş çağı) dönemden itibaren silah 

ve araç olarak kullanılmaya başlanılmış, daha sonra işlenerek duvarlar 

inşa edilmiştir. Yapay taş olarak kerpiç üretilmiş, ilerleyen 

dönemlerde kerpiç, taşıyıcı perde yapımında ve daha sonra yer 
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döşemesi gibi çeşitli uygulamalarda kullanılmıştır. Sonraki 

dönemlerde ise pişmiş tuğla ortaya çıkmıştır. Kerpiçten tuğlaya geçiş 

çok zaman almıştır (Akman, 2003). 

Barınaklar doğal ve suni barınaklar olarak ikiye ayrılır. Bu aynı 

zamanda bir form ve malzeme ayrımı olmaktadır. Doğal barınaklar 

esas olarak mağara veya kaya barınağıdır. Suni barınakların kayanın 

kazılmasıyla yapıldığı düşünülebilir. Bununla beraber kayadan 

oluşmuş barınaklar genellikle artık barınak değil, bölgenin yapısına 

göre, inşaat olarak adlandırılabilmektedir. Barınak paravana ve 

saçaktan farklıdır. Bununla beraber saçak daha düzenli bir inşaattır. 

Güney Amerika’nın güneydoğusunda kovan kulübelerle yaklaşık aynı 

sayıda saçak veya paravana formlu yapılar mevcuttur. Konut 

teknolojisinin tarihsel gelişiminde, bir dizi konut kuşkusuz başka bir 

aracı olmadan saçaktan türetilmiştir. Bu formların ilki çift saçaktır. 

Birbirine dayalı basit iki saçaktan oluşur. Kubbeli saçaklar olmayıp 

düz oldukları için içinde çok az yer mevcuttur. Konut teknolojisinin 

daha ileri dönemlerinde, dikdörtgen dört duvarlı, iki duvarı genellikle 

diğerlerinden uzun olan, hata bazen büyük kenarları çok uzun olan 

yapılar görülür. Bazı Hint ve Çin topluluklarının ortak konutlarında 

kapı eski tiplerde, genellikle küçük kenarlarından birinin üzerinde 

bulunur. Kullanılan malzeme dikkate alınmadan köşeli konutlar, ağaç 

üzerine, kazıklar üzerine, toprak üzerine, kaide üzerine yapılmış veya 

teras tarzında inşa edilmiş konutlar şeklinde sınıflandırılabilir 

(Çalışkan vd., 2019). 
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İlk çağlarda konik yapılı kulübelere ve daha sonraki dönemlerde 

bundan doğan çadır mimarisine yaygın olarak rastlanır. Bununla 

birlikte ilk çağlarda kullanılan konut tiplerinden olan toprak konut 

formları, tüm dünyada az sayıda bulunur. Örneğin konik damlı 

dairesel toprak kulübeler, ormanlık bölgelerde az görülür. Zira bu tür 

yapılarda genellikle ahşap kullanılmıştır. Türkiye’de halen özellikle 

Karadeniz kıyılarında bu tarz konik yapılı ahşap kulübelere rastlanır. 

Su Basman (kaide) üzerinde dört köşeli kulübeler de, Orta Anadolu’da 

yaygın durumdadır. Anadolu Türk Kültür ve sanatında yerli kültürün 

ve İslamiyet’in etkileri yanında Sibirya steplerinden, Orta Asya’daki 

uygarlıklardan gelen kültürün de etkileri vardır. Türklerin 

İslamiyet’ten önceki tarihleri ile ilgili coğrafi bölgelerde bu iki kültür 

birlikte yaşamıştır.  Eski Türk ev gelenekleriyle birlikte İslamiyet’in 

getirdiği yaşam biçimi yüzyıllardır değişmeden Türk evinin 

yapımında uygulanmaktadır. Zira Orta Asya Türk kültürü gelenek ve 

görenekleri, Anadolu Türk evini büyük ölçüde etkilemiştir. Bu 

kültürün daha eski kökleri, girişi olan bir- iki odalı evlerin Tunç 

Devrinde yaygınlaşmaya başlamasıyla oluşmuştur. Anadolu’nun 

değişik bölgelerinde sergah, seyvan, çardak, divanhane gibi isimler de 

almış sofalar, halen oturma alanı olarak da kullanılmaktadır (Aksoy, 

2003). 

Bu gün betonda bağlayıcı madde olarak kullanılan çimentonun ve 

beton teknolojisinin asıl gelişimi, inşaat tekniğindeki 18. yüzyılda 

gerçekleşen ilerlemeler sonucunda olmuştur.  Zamanla beton ve 

çimento endüstrisinde, cüruf gibi endüstriyel atıkların kullanımı 

başlamıştır. 20. yüzyıldan itibaren ise polimerlerden çimento ve beton 
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sanayinde yararlanılmaya başlanılmıştır (Uğur ve Güleç, 2016). Bu 

alanda endüstriyel atıkların tekrar değerlendirilmesi fikri, tarımsal 

atıkların da değerlendirilebileceği düşüncesini ortaya çıkarmıştır. 19. 

Yüzyıldan itibaren insanlık tarihinde eski çağlarda yapılan yapılara 

karşı ilginin artması sonucu yapılan arkeolojik kazılarla bu alanda pek 

çok şey aydınlatılmıştır. Böylece inşaat teknolojisinin nasıl geliştiği 

konusunda bilimsel bilginin gelişmesi ve yeni buluşların yapılması 

imkânı sağlanmıştır. Günümüzde bazı tarihi eserlerin onarımında, 

ilgili dönemde üretilen çimento benzeri bağlayıcıları kullanarak 

yapılan restorasyonlar, daha başarılı kabul edilmektedir. Gelecekte de 

yapı malzemesi konusunda araştırmaların devam edeceği açıktır. 

2. YAPI ÜRETİM TEKNİKLERİ VE KONUT TEKNOLOJİSİ  

Gün geçtikçe gelişen teknoloji, malzemede artan çeşitlilik, gelişen 

fikirler ve dışarıdan etkilenmeler, farklı mimari tercihleri beraberinde 

getirmiştir.  İlk konut yapımından günümüze, büyük havaalanı 

yapımından AVM yapımına kadar, ilk yapım tekniklerinden prefabrik 

yapım tekniklerine kadar, geçilen tüm süreçlerde günün 

teknolojisinden etkilenilmiştir. Tüm bu evrelerde 3 ana farklı yapım 

tekniği ortaya çıkar (Örs ve Togay, 2003): 

1-) İlkel teknikte, belirgin bir iş bölümü yoktur. Kişi ya da az sayıda 

kişiden oluşan bir grup, kendi toplar, işler ve inşa eder. Yapının 

inşasına yakın yerden, doğadan malzeme bulur ve malzemeleri de çok 

işlemez; kimi zaman ham haliyle kullanır. 

2-) Geleneksel yöntem,  yerel malzemenin doğal biçimde işlenerek 

birleştirilmesi işlemidir. Diğer bir adı da konvansiyonel yapım 
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tekniğidir. İnsan salt gücünden ziyade, el işçiliği ve araç gereç güç ve 

çeşitliliği ön plandadır. İş bölümü bulunur. Malzemeler direk doğadan 

bulundukları şekilde değil, işlemden geçirilerek bina yapımında 

kullanılır. Türkiye'deki konut inşaatları genellikle bu teknikle yapılır. 

3-) Endüstriyel yöntemde ise amaç, makine iş gücü ile kullanılan 

insan iş gücünü iyice azaltarak, çalışma gücünü arttırmaktır. 

Böylelikle çalışma süresi azalmış, daha kalifiye işçilik oluşmuştur. 

Teknoloji endüstrisinin getirdiği imkânlar gelişmiştir.  Sanayi bilgisi 

kullanılmaktadır. Tasarım aşamasından malzemelerin üretimine, 

nakliyeden montaja kadar makine gücünün maksimum düzeyde 

olduğu tekniktir. Endüstrinin yapı alanına girmesi, rasyonelleşmeyi, 

makineleşmeyi ve prefabrik kullanım tekniklerini yapıda ve yapım 

aşamasında birlikte kullanılmayı gerektirir. Bu sayede inşaatlarda, 

kesintisiz bir üretim (artan nüfusa karşı zaman  yarışı), iş bölümü 

(dayanışma/ imece), işlerin düzene oturtulması, süreklilik gösteren 

işlerde eğitim alıp ustalaşma, standartlaşma (hatayı en aza indirme), 

kaynak israfını önleme (geleceğe yatırım) ve makineleşme (insan 

gücünü azaltma) sağlanmıştır. 

Prefabrikasyon, endüstrinin getirdiği bir yapım tekniğidir. Üretimde 

gösterdiği gelişmişlik, ülkenin endüstri alanında ne kadar geliştiğini 

ifade eder. Yapıda kullanılacak elemanların çoğunun, fabrikalarda 

makinelerle beraber işlenip hazır hale gelince binanın yapılacağı yere, 

yine makine gücüyle taşınıp işçi destek ve gözetiminde 

montajlanmasıdır. Bu işlemler genelde betonarme işler için ifade 

edilirken, diğer yapım çeşitlerinde de kullanılır. Ticaret, endüstri, 
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konut, sağlık, eğitim gibi çeşitli bina tiplemelerine kullanılan bir 

teknolojidir. Sistemin getirdiği avantajların ve dezavantajların 

değerlendirilmesi gerekir. Bazı Avantajları şöyledir (Eren, 2004); 

1) Standarda ulaşmış ölçülerle, malzeme ve işgücünden  kar edilebilir; 

kaynak israfı önlenir. 2) Makineleşme ile iş gücü en aza inmiş, üretim 

süresi azalmıştır. 3) Önceden deneme fırsatı vardır; hataları en aza 

indirmek mümkündür. 4) Güç kavramının yer değiştirmesi 

ile  işçilerin şantiyede geçirdiği vakit azalmaktadır. Böylelikle 

yorgunluğun getirdiği olası kaza riski en aza indirilmiştir. 5) 

Tasarımda sınır çizilmez; fikirlere ve uygulamaya açıktır.  

Mühendisler hesaplamaları yaparak tasarım çıkarabilirler. 6) 

Standartlaşma vardır. Bu, kalitede belirli bir seviyeyi korur; hata az ve 

üretim hızlıdır (Örneğin bütün pencere boyutları bellidir). 7) Süre 

kısıtlaması yoktur. Hatta eskiye göre daha az zaman harcandığından, 

verimli çalışma çıkarılabilir. 8) Geri dönüşüm imkânı sağlar. 

Söküldüğünde bir kısmı geri dönüşüme giderken, bir kısmı başka bir 

yapıda da kullanılabilir. Malzemede tasarruf sağlar. 

Prefabrikasyonun yukarıda verilen avantajlarının, prefabrikede 

malzeme olarak geliştirilmiş ahşabın kullanılmasıyla daha da belirgin 

olacağı açıktır. O yüzden günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde 

ahşap malzeme, geliştirilmiş modern prefabrik yöntemlerle yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Ancak ilk yapılardan günümüze kadar 

kullanılan bir yapı malzemesi olan ahşap, doğal yollarla üretilmesine 

ve üretim sürekliliğine dikkat edildiği takdirde son derece ekonomik 

olmasına rağmen, yapı sektöründe modern malzeme ve tekniklerin 
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kullanımı ile, özellikle ülkemizde, yapı taşıyıcı sistem malzemesi 

olarak kullanılma önemini hemen hemen kaybetmiştir.  Buna karşın 

dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde kullanımı oldukça ilerlemiştir. 

Dünyada ve ülkemizde hızla artan nüfus ile birlikte konut ihtiyacı 

artmakta, fakat üretilen konut sayısı bu ihtiyacı karşılayamamaktadır. 

Bu yüzden sürekli artan konut ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu açığı 

ortadan kaldırabilmek için hızlı ve ekonomik konut üretimi 

gerekmektedir. Yapı malzemeleri tercih edilirken, yaşam kalitesine ve 

konforuna da uygun olması gerekmektedir. Ahşap yapı malzemesinin 

konut üretiminde kullanılması, ülkemiz ekonomisi, enerjisi, insan 

kaynak kullanımı gibi konularda önemli olduğu kadar, yapıların 

kalitesi, konforu, sağlamlığı açısından da önemli olmaktadır. Gelişmiş 

ülkeler başta olmak üzere birçok ülke, sahip oldukları kaynakları daha 

verimli kullanmanın yollarını araştırmaktadırlar. Ahşap, geleneksel 

yapım teknikleriyle sınırlı kaldığında, doğası gereği sahip olduğu 

kısıtlamalar ve yetersizlikler yüzünden yapı üretiminin strüktürel 

amaçlı temel gereksinimlerini karşılayamamaktadır. Bu sebeplerden 

dolayı da yapılardaki kullanım alanı azalmıştır. Gereksinim duyulan 

konut sayısının artması, doğal ahşabın, ormanların sürekliliğine özen 

gösterilememesi ve ahşap işleme yöntemlerinin yaygınlaştırılma-

masına bağlı olarak, az ve pahalı oluşu, ayrıca üretim sırasındaki 

yoğun işçilik gibi nedenler, bu malzemeden uzaklaşılmasına yol 

açmıştır. Günümüzde ahşap malzemenin bu olumsuzlukları, 

endüstriyel olarak yeni teknolojilerle giderilmeye çalışılmaktadır. 

Konut üretiminde hızlı, ekonomik ve kaliteli yapı üretimi imkânları 

sağlayan yapım teknolojileri ve bu özelliklere sahip endüstriyel ahşap 
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malzeme ile konut üretiminin yapı sektörüne tanıtılması 

gerekmektedir (Duru, 2017). 

Konut, sadece barınma ihtiyacından daha fazla bir anlam taşımakta, 

sosyal güvenliğin teminatı, mülkiyet hakkının bir ifadesi ve sahiplik 

duygusunun bir göstergesi olmaktadır. Sıcak bir yuva olmanın dışında, 

toplumun birçok yaşayan kurumunun yer aldığı ve yine topluma ait 

değerlerin yaşandığı bir mekânlar bütünü olması gibi özellikler konut 

kavramını oluşturmaktadır. Konut, ailenin somut bir belgesidir. Aile 

ve konut, içinde bulunduğu bölgenin, çevrenin ve toplumun 

özelliklerini göstermektedir. Bu ortamda yetişen yeni nesillere, sahip 

olunan mevcut özellikler aktarılmaktadır. Barınma gereksinimini 

karşılamakla birlikte konut, insanın kaliteli bir biçimde hayatını 

sürdürebilmesini de sağlamaktadır. Bunlarla birlikte, hızlı ve plansız 

şehirleşme, toprak ve kent rantı, yoksulluk, imar afları, ekonomik 

olmayan konut yatırımları, ve boş ya da aşırı derecede kalabalık 

konutların mevcudiyeti, konut sorununu ortaya çıkaran başlıca 

nedenlerdendir. İnsan var olduğundan beri konut sorunu ortaya 

çıkarmaktadır. Konut, çok sayıda toplumsal ve ekonomik faktörün 

etkileşimini gerektiren, sosyal ve simgesel birçok değişkeni içeren 

kapsamlı bir kavram olduğu için, bu konunun üzerinde durulması 

gerekmektedir. Konut sorununu ortadan kaldırmak için, konut 

sorunundaki yönetim hedefleri belirlenmeli, konut sorunu ile dikkatli 

bir şekilde çözüm odaklı uğraşılmalı ve en azından konut sorununun 

hafifletilmesi başarılabilmelidir. Bu prensipler, genel olarak yönetim 

sistemlerinde, özel olarak kalite yönetim sistemlerinde içkin olan, 

temel unsurlardır. Prensiplerin dikkatle uygulanması ile sürekli 
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gelişme ve ürün kalitesi oluşturulabilir. Kalite kısaca uygunluk olarak 

ifade edilebilir. Günümüz koşullarında kalite kavramı genellikle 

müşteri memnuniyeti olarak ele alınabilir. Kaliteli yapı, uygun fiyatta 

ve sürede, kullanım süresince kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayan, 

bulunduğu çevreye olumsuz etki oluşturmayan yapı olarak 

tanımlanmaktadır.  

3. YAPI MALZEMESİ OLARAK AHŞABIN TARİHSEL 

GELİŞİMİ 

Ham maddesi ağaç olan, yapısal açıdan, karbon, oksijen ve 

hidrojenden oluşan ahşap, lifli, heterojen, anizotrop ve organik bir 

malzemedir. İnsanların mağaralardan çıkıp kendilerine yaşama 

mekânı oluşturmaya başladıkları zamanlardan itibaren bir yapı 

malzemesi olarak kullanılan ahşap, yapısal gereksinimleri karşılama 

kapasitesi bakımından ana yapı malzemeleri arasında başta gelir. 

Ahşabın, mevcudiyeti açısından az; taş, tuğla, kerpiç gibi 

malzemelerin çok rastlanıldığı bölgelerde, kargır malzemeye ek 

olarak, yapıya bir esneme kabiliyeti kazandırması ve kiriş- döşeme 

gibi taşlarla inşa edilemeyen eğilme elemanlarında kullanımı da söz 

konusudur. Yani ahşap, özellikle geçmiş dönemlerde, aynı zamanda 

kompozit kullanım açısından etkin ve katkısı bakımından yeri 

doldurulamayan, yandan kullanım kolaylığı sağlaması sayesinde çok 

tercih edilen bir yapı malzemesi olmuştur (Çalışkan ve Meriç, 2019). 

Özellikle coğrafyaya bağlı olarak insanlar barınma ihtiyaçlarını 

ahşapla karşılamışlar, kendilerine barınaklar yapmışlardır. Bazı 

yapılarda taşıyıcı sistem olarak, bazı yapılarda ise estetik ve 



 
 71 

fonksiyonel elemanlar olarak, halen ahşap malzeme kullanılmaktadır. 

Yurdumuzun her köşesinde özellikle kırsal kesimde farklı yapı 

malzemeleriyle yapılar tasarlanmakla birlikte, ahşap, sıklıkla yapılarda 

kullanılan bir yapı malzemesidir. Ülkemizde daha çok Karadeniz’in 

doğusunda hem yapıda süs ve ek, hem kapı – pencere gibi fonksiyonel 

eleman, hem de taşıyıcı eleman olarak kullanılmaktadır. Diğer 

bölgelerde ise yığma yapı olarak taş ile birlikte kullanıldığı 

bilinmektedir.  Orta Anadolu bölgesinde taşıyıcı sistem olarak taş 

veya kerpiç kullanılmakta olup yine doğramalarda vs. ahşap tercih 

edilmektedir. Bu durum, belli yörelere özgün yapı malzemelerinin 

başka bölgelerde başka ihtiyaçlarla kullanılabileceğini göstermektedir. 

Yapı malzemesi seçiminde bir diğer faktör ise malzemeye ulaşma 

imkânıdır. Yakınında bir taş ocağı bulunan köyde insanlar yapılarda 

taş kullanabilmekte, Karadeniz bölgesi gibi ormanların bol olduğu 

yerlerde ise insanlar ulaşım imkânından dolayı ahşap tercih 

etmektedirler.  Ahşap yapılar da bazı sınıflandırmalara tabi tutulurlar. 

Duvar tiplerine göre ve yükleri aktarma şekillerine göre sınıflara 

ayrılırlar. Bazı türlerinde yapı elemanları hem fonksiyonel duvar 

olarak hem de taşıyıcı sistem olarak görev yapabilirken, bazı yörelerde 

özellikle deprem tehlikesinin minimum olduğu yerlerde ahşap 

elemanlar dikey olarak tasarlanıp araları küçük taşlarla doldurulur 

(Örs ve Togay, 2003). 

Günümüz Türkiye Mimarisinde, Geleneksel Mimaride olduğu kadar 

ahşap malzemeye rastlanılmamaktadır. Daha çok betonarme yapılara 

rastlanılır. Betonarme yapıların ahşap yapılardan çok tercih 

edilmesinin çeşitli nedenleri vardır. Ahşabın yanıcı bir malzeme 
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olması, üretimindeki zorluklar, ahşap yapılarla ilgili imar 

sınırlamalarının çok olması, çok katlı yapıların günümüzde artması 

gibi birçok etken, zamanla ahşabın az kullanılmasına neden olmuştur.  

Oysaki günümüzdeki yapım teknolojileri, fabrikalardaki seri üretimler 

ve mühendislik hesabı yapılmış ahşap yapı detayları sayesinde ahşap 

yapılar çok daha kolay bir şekilde uygulanmaktadır. Amerika ve 

Avrupa ülkelerinde bu teknoloji sayesinde ahşap yapılar nispeten 

bolca yapılmaktadır. Ancak Türkiye’de özellikle modern ahşap yapı 

teknikleri pek benimsenmemiştir (Gün ve Anıktar, 2020). 

Beton ve çeliğin yapılarda kullanılmaya başlamasıyla beraber 

yapıların taşıyıcı sistemlerinde ahşap kullanımının azalmasının en 

önemli nedeni, gelişen teknolojinin ahşap yapılara uygulanmasının 

yeterli düzeyde olmaması ve yapı malzemesi teknolojilerinin özellikle 

beton ve çelikte yoğunlaşmasıdır. Nüfus kentlere kaymakta ve hızlı 

konut ihtiyacı doğmaktadır. Bu da yüksek katlı betonarme ve çelik 

yapıların önünü açmaktadır. Yapılarda ahşabın kullanımının 

azalmasıyla beraber ahşapla beraber gelen kültür, teknik, bilgi de 

zamanla unutulmaktadır. Betonarmenin ve çeliğin bazı özellikleri 

ahşaba göre avantajlı görünebilir. Ancak ahşabın da bu malzemelere 

göre avantajlı olduğu durumlar vardır.  

4. AHŞAP YAPILARIN AVANTAJLARI 

İnsanlar ilk çağlardan beri hem dış etkenlere hem de iklim koşullarına 

karşı korunmak için kendilerine barınak yapmışlardır. Bu barınaklar 

genellikle mağaralar ve ahşaptan yapılma barınaklardır. Zaman 

geçtikçe barınaklar tamirata ihtiyaç duymuş ve insanlar barınaklarını 
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kendi zamanlarına göre restore etmişlerdir. İnsanoğlunun ahşabı 

barınak malzemesi olarak kullanmasının nedenleri vardır. Ahşap, 

ağaçların işlenmesi bakımından kolay olması ve kolay bulunması, 

ayrıca hafif olması ve mukavemetinin yüksek olmasından dolayı 

barınak inşaatı için tercih edilmiştir. Ahşabın taşıyıcı iskelet 

malzemesi olarak kullanılması 1914 -1925 yılları arasında asıl 

gelişmesine başlamıştır. Beton ve çeliğe nazaran daha hafif olması, 

mesnetlere daha az yük bindirmesi, elastik olması ve sünek davranışı, 

tercih edilmesinde önemli roller oynamıştır (Özköse, 2014). 

Örneğin ahşabın betona göre bir avantajı, çekme gerilmelerini de 

belirli miktarda karşılayabiliyor oluşudur. Çelik yapılara göre bir 

avantajı ise, korozyon tehlikesinin olmayışıdır. Suyun ve nemin bol 

olduğu arazilerdeki yapılarda çelik kullanmak korozyona sebep 

olacaktır. Bir takım boya ve kimyasallarla çeliğin kaplanması söz 

konusu olsa da bu da ek maliyet demektir. Ek olarak ele alınabilecek 

bir avantajı da ahşap yapıların nispeten uzun ömürlü ve depreme 

dayanıklı oluşudur. Örneğin tarihi eser niteliğindeki eski ahşap 

yapıların arasında,  bir çivi bile kullanmadan marangoz geçmeleriyle 

oluşturulmuş ve birçok deprem görmüş ama hasar almamış,  yüzyıllar 

boyu ayakta kalabilmiş camiler mevcuttur. Bunun bir nedeni, geçme 

birleşimli yapıların deprem enerjisini birleşim yerlerindeki serbestlik 

sayesinde yıkılmadan tüketebilmeleridir. Diğer neden, ahşabın hafif 

olması sayesinde depreme dayanıklı bir malzeme olmasıdır. Ahşap 

yapıların, diğer taş, betonarme, çelik yapılara göre daha hafif olmaları 

sayesinde deprem kuvvetlerine karşı iyi davranış sergileyebilme 

tutumları, daha az hasar almalarını, hatta hiç hasar almamalarını 
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sağlamaktadır.  Hafif olması, ahşap kullanılan yapılarda mesnetlere ve 

temele aktarılan yük azaltılmaktadır. Ayrıca hafif olmasının getirdiği 

bir diğer avantaj, atölyelerden şantiyeye kolay taşınabiliyor olmasıdır. 

Ahşabın çekmeye ve eğilmeye olan yüksek direncinden dolayı, ahşap 

yapılarda büyük açıklıklar geçilebilmektedir. Ahşap şok etkisine ve 

titreşime dayanımı yüksek bir malzemedir. Bundan dolayı da, 

değinildiği üzere, ahşap yapıların depreme karşı dayanımı oldukça 

yüksektir. Ahşap, tasarımda esneklik sağlamaktadır. Ahşap sayesinde, 

günümüzün sürekli değişen şartlarına uygun mekânlar tasarlamak 

mümkündür. Bunun yanı sıra ahşap yapıların üretim süresi kısa ve 

işçiliği azdır; zira genelde, yapılırlarken iskele ve büyük makinelere 

gerek kalmamaktadır. Bu da değişken çağımıza ayak uydurmasını 

sağlamaktadır (Aksoy, 2005) 

5. AHŞAP YAPILARIN DEZAVANTAJLARI 

Tüm avantajlarına rağmen, her malzemenin olduğu gibi ahşap 

malzemelerin de dezavantajları vardır. Örneğin ahşap yapılar alev 

almaya başladığında karbondioksit gazını diğer yapılara oranla çok 

daha fazla çıkarmakta, bu ise yangının şiddetini ve canlılara olan 

zararını artırmaktadır.  Bir başka dezavantaj olarak denebilir ki, 

ahşabın içinde var olan nem zamanla azaldığı takdirde sertleşme 

kaçınılmazdır. Bu durum ise darbe aldıklarında çatlamalara ve 

dayanım kayıplarına sebep olacaktır. Bir diğer husus rutubettir. 

Betonarme yapılardan da bilineceği üzere, yapıyı çürüten rutubet, 

ahşabın da ömrünü azaltır. Fazla su ahşapta hacim büyümesine sebep 

olacağından çatlak oluşumları kaçınılmazdır. Bunlarla birlikte, ahşap 
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yapı malzemeleri çeşit çeşittir. Her türün kendine has fiziksel 

özellikleri mevcuttur. Köknar, kavak, ladin gibi ağaçlardan hafif ahşap 

malzeme olurken, gürgen, meşe, akasya, şimşir gibi ağaçlar sert ve 

ağır olduklarından bunlardan da sert ahşap malzemeler elde edilir 

(Yaman, 2007). 

Tüm avantajlarına rağmen, zamanla ahşap malzeme özelliklerini 

kaybeder ve bozulmaya başlar. Ahşap malzemelerin bozulması 3 

başlık altında incelenir (Gün ve Anıktar, 2020): 

1-) Fiziksel bozulma: Fiziksel bozulma ahşaba dış etmenlerin etki 

etmesiyle boyutsal ve iklimsel bozulma olarak 2 farklı şekilde 

meydana gelir. Boyutsal bozulma, ahşap malzemenin genellikle su 

kaybı veya tam tersi olarak fazla suya maruz kalması durumunda 

küçülme ve genişleme hareketi gösterebilmesidir. İklimsel bozulma 

ise, iklimsel koşulların; kar, yağmur, rüzgâr, sıcaklık değişimi, 

havadaki oksijenin ve güneş ışıklarının ahşap malzemenin üzerinde 

etkileri olmasından kaynaklanır. Bu etmenler ahşapta doku kalkması, 

eğrilme, çatlama, burkulma ve yarılma etkilerini gösterebilir (Şekil 1).  

2-) Kimyasal bozulma: Ahşap malzemeler, asitler, alkaliler, tuzlar, 

deterjanlar, sirkeler ve bunun gibi kimyasalların etkisiyle 

dayanıklılığını kaybedebilir. 

3-)Biyolojik bozulma: Bakteri, mantar, böcek, deniz canlıları, kuş ve 

memeliler gibi canlı varlıklar ahşaba çeşitli zararlar vererek ahşabın 

dayanıklılığını azaltırlar (Şekil 1). 
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Şekil 1. Ahşapta güneş sebebi ile oluşan çatlaklar, nem etkisi, böcek ve mantarın 

sebep olduğu tahribatlar 

6. AĞAÇLARIN YAPISI VE GENEL FİZİKSEL- KİMYASAL 

ÖZELLİKLERİ 

Organik bir yapı malzemesi olan ahşap, heterojen ve lifli bir yapıya 

sahiptir.  Ağaç; kök, gövde ve dal bölümlerinden oluşmakta olup, 

ahşap, ağacın gövde kısmından üretilmektedir. Gövde ise dış kabuk ve 

iç kabuk adı verilen iki kısımdan oluşmaktadır. Gövdenin iç 

kısımlarına gidildikçe ahşap canlılığını kaybetmektedir. Gövdenin 

canlı kısmına diri odun, içteki cansız kısmına ise öz odun adı 

verilmektedir (Şekil 2). Diri odunun kalınlığı ağaç türüne bağlı olarak 

2,5- 18 cm aralığında değişmektedir (Çalışkan vd., 2019). 

Diri odunda besi suyu iletimi ve besi suyunun depolanması işlevleri 

gerçekleştirilmektedir. Diri odunun orta kısmında yer alan, hücreleri 

ölü olan ve rengi daha koyu olan kısma da ağacın özü denilmektedir 

(Kara, 2017). 
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Şekil 2. Ağacın fiziksel katmanları (docplayer.biz.tr). 

 

Ahşap sıkı yapısı ve içerisinde selüloz bulundurması nedeniyle sıcak 

ve soğuğa karşı yalıtımlı bir malzemedir. Fakat bu ısı iletkenliği, 

ahşabın türüne göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca ahşabın 

içerisinde bulundurduğu nem miktarı ve liflerinin doğrultusu da 

iletkenlik oranını belirlemektedir. Ahşabın yoğunluğu artıkça sert bir 

hal alır ve böylece daha zor işlenir. İlkbaharda elde edilen ahşap, 

yazın elde edilen ahşaba oranla daha yumuşaktır. Bunun nedeni ise 

ilkbaharda nem oranının daha fazla olmasıdır. Ayrıca yine dış odun 

canlı ve daha nemli olduğundan iç oduna oranla daha yumuşaktır. 

Ağaçların türlerine göre ahşap rengi de değişiklik göstermektedir. 

Aynı tür ağacın nemli ve kuru halleri de renk açısından farklılık 

gösterir. Güneş ışığı ahşabın kullanım ömrünü azaltmaktadır. Örneğin 

üretilen bir ahşabın; açık havadaki yaklaşık ömrü 30-120 yıl, suyun 

altında 500 yıl, rutubetsiz bir ortamda ve koruma altına alındıysa da 

500-1000 yıl arasında olabilmektedir (Esin, 2009). 
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Ağaçta halkaları oluşturan liflerin içleri özsu ve öz besi suyu iletimine 

yarayan kanallardan oluşur. Bu kanalların bünyesi ise selülozdandır. 

Bazı ağaçların yapısında bulunan reçine ve yağlar, ağacı mantar ve dış 

etkilere karşı korur.  Birçok ağaç türü yapısında reçine ve doğal 

koruyucu ekstraktif maddeler barındırmaktadır. Bu maddeler ağacı, 

böcekler vb. zararlılara karşı doğal yoldan korumakta ve ağaç 

herhangi bir zarar gördüğünde bu maddeler ağaçtan salgılanmaktadır. 

Ağacın kimyasal yapısını oluşturan ana maddeler selüloz, hemiselüloz 

ve yabancı maddelerdir. Ağaca esneklik veren beyaz renkte olan 

selüloz, yüksek derecede su emici olup,  ağaç yapısının % 40-50'sini 

oluşturur. Zaten ahşap çok sayıda selüloz lifinin uç uca eklenmesiyle, 

polimer bir yapıdan oluşmaktadır. Yapısındaki selüloz liflerinin 

boyuna doğrultuda molekül bağları çok kuvvetli iken, yanal 

doğrultuda molekül bağları daha zayıftır. 

Ağacın % 20-30' unu oluşturan lignin ise, eğilme yeteneği olmayan 

gevrek bir malzemedir. Ağacın bünyesine sonradan yerleşir. Ağacın 

dokusunu sertleştirir; dik durmasını sağlar ve basınç direnimini 

artırırken su emiciliğini azdır. Kimyasal bileşimi açısından 

polisakkaritlerden olan hemiselüloz ise hidrolize olduğunda şekere 

dönüşür. Ağacın yapısında bulunma oranı %20-35' tir. Ağacın yapısal 

elemanı olmayan ve ağacın türüne göre değişen çeşitli maddelerin 

oranları ise %0-5 'tir. Bunların dışında ağacın yapısının %50'sini 

karbon, %43’ünü oksijen, % 6’sını hidrojen, % 1’ini azot ve %0,5’ini 

kül (demir, silisyum, magnezyum, kalsiyum, sodyum, potasyum) 

oluşturur. Ayrıca, ağacın cinsine göre yapısında, kısmen değinildiği 
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üzere, reçine, taren, albumin, nişasta, şeker, tekstrin, silikat asidi ve 

bazı boyalı maddeler bulunur (Çağlayan, 2020).  

Ahşabın dış görünüş, nem, şişme ve büzülme (rötre), su ile olan ilişki, 

sertlik, yoğunluk, özgül ağırlık, termik genleşme, ısı iletkenlik, 

akustik ve dayanıklılık gibi fiziksel özellikleri, yapılarda kullanımında 

başat karakteristikler olarak sayılabilir. Ahşabın su ile olan ilişkisi, 

termik genleşme, ısı iletkenlik ve akustik özellikleri için, özetle şunlar 

söylenebilir: Ahşabın yapısındaki su, hücre çeperi ve hücre 

boşluklarında (lümenler) bulunabilir. Ahşabın, hücre çeperindeki suya 

bağlı su, hücre boşluklarındaki suya serbest su denilmektedir. Ahşabın 

yapısında en fazla suyu bulundurduğu hal, hücre çeperi ve 

boşluklarının tamamıyla suyla dolu olduğu durumdur. Bunun yanı sıra 

ahşap tam kuru (% 0) halinde iken havanın nemine maruz kaldığında, 

içerisindeki nem basıncı, havanın nem basıncına eşit oluncaya kadar 

(higroskopik denge), yapısına su almaktadır. Ahşap yapısındaki hücre 

çeperleri, su ile tüm boşluklarını tam doygun hale getirdiğinde, lif 

doygunluğu (% 30) haline ulaşmaktadır. Ahşap ısı aldığında, ısı 

etkisiyle genleşmekte ve ısı kaybettiğinde de hacminde daralmalar ve 

büzülmeler meydana gelmektedir. Ahşapta ısı etkisi ile meydana gelen 

hacim değişiklikleri oldukça az olmaktadır. Ahşabın, boşluklu yapısı 

nedeniyle, diğer içerisinde boşluk barındıran malzemeler gibi, ısı 

iletkenlik özelliği zayıftır. Boşluklu yapısı nedeniyle ısıyı izole etme 

özelliği yüksektir. Bu sayede iyi bir ısı yalıtım malzemesi özelliği 

gösterir. Aynı zamanda ahşabın içerisindeki nem artışı, sesin yayılma 

hızında azalmaya neden olmaktadır. Ağaç türlerine göre ses yayılma 

hızları değişmektedir (Çakıroğlu, 2019) 
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7. AHŞABIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE YANGIN 

DAYANIMI 

Ahşap, lifli ve boşluklu bir yapısı olduğu için hafif bir malzemedir. 

Buna karşılık, taşıma gücü açısından, liflere paralel ve dik yönde 

farklılıklar içermesine karşın, oldukça yüksek mukavemete sahiptir. 

Organik bir malzeme olan ahşabın dayanımını etkileyen faktörler 

arasında ısı ve nem, oldukça büyük bir önem taşır. Ahşabın mekanik 

özellikleri; makaslama direnci, yarılma direnci, ahşabın sertlik 

derecesi, dinamik eğilme direnci, çekme direnci, basınç direnci, 

eğilme direnci ve elastisite modülü açısından incelenmektedir. 

Anizotrop bir malzeme olan ahşabın liflere paralel çekme 

dayanımının, liflere dik çekme dayanımından, iğne yapraklı 

ağaçalarda yaklaşık 40- 50 katı, geniş yapraklı ağaçlarda yaklaşık 5- 

30 katı fazla olduğu söylenebilir.  Büyük değer olan liflere paralel 

çekme dayanımı, yaklaşık olarak 60- 140 MPa arasında değişebilir. 

Benzer şekilde liflere dik basınç dayanımı, liflere paralel basınç 

dayanımının, iğne yapraklı ağaçlarda yaklaşık 8, geniş yapraklı 

ağaçlarda 3-6 katıdır.  Büyük değer olan liflere dik basınç dayanımı,  

yaklaşık olarak  35- 65 MPa arasında değişebilir. Kayma dayanımı 3- 

11, eğilme dayanımı da 60- 130 MPa arasında değişim gösterir. 

Elastisite modülü 80- 160 kg/ cm2 arasında bir değer alabilir. Tüm 

değerlerde en üst seviyeler, geniş yapraklı ağaçlardan sırasıyla gürgen, 

meşe ve kayına aittir. Bunları iğne yapraklı ağaçlardan çam ve köknar 

takip eder (Şenkal, 1999). 
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Depremin yapılar üzerindeki etkisi yalnızca zemin ivmesinin yapısal 

etkisiyle değil; deprem sonrası oluşan büyük yangınlarla da ortaya 

çıkar. Ahşap yapılarda yangın dayanımı, ahşabın türü ve kullanılan 

kesitlerin kalınlığına bağlı olarak değişiklik gösterir. Kalın kesitli 

ahşaplarda yanma sonucu oluşan ve ahşap çeperini kaplayan karbon 

tabakası, ahşabın oksijenle ilişkisini keserek alevin içeriye işlemesini 

engelleyecektir. Bu şekilde yanması durmuş bir ahşabın yanmamış 

olan iç kısmı, taşıma gücü ve mukavemetini kaybetmeyecektir. Bu 

nedenle çok kötü bir biçimde yanmış olan büyük kesitli ahşap 

strüktürler, yapılan incelemelerde yaşamlarını sürdürme gücüne sahip 

olarak bulunmuştur. Ahşabın yangın dayanımının fazla olduğu 

söylenebilirse de, ahşap taşıyıcıların birleşiminde kullanılan metallerin 

yangın dayanımları, tartışılması ve incelenmesi gereken konulardır. 

Ahşabın yanıcı bir malzeme olması nedeniyle, büyük kesitli olmayan 

strüktüre sahip ahşap yapılar, bu riskin varlığı göz önünde tutularak 

inşa edilmelidirler. Ahşap malzemenin yangın dayanımını artırmak 

için günümüzde çeşitli kimyasallar geliştirilmiş olsa da, bu 

kimyasalların yanmayı yalnızca kısa süreler için geciktirmeleri 

nedeniyle ahşap açısından değerleri henüz sınırlıdır (Çakır, 2000) 

8. AHŞAP YAPILARDA KULLANILAN AĞAÇLARIN 

SINIFLANDIRILMASI VE KURUTULMASI 

Doğada çok sayıda ağaç türleri yetişmekte olup, ağaç türlerinden elde 

edilen ahşapların özellikleri türden türe değişmektedir. Botanik açıdan 

ağaç türleri ele alındığında iki ana başlık altında, iğne yapraklı ve 

geniş yapraklı ağaçlar olarak sınıflama yapmak mümkündür. İğne 
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yapraklı ve geniş yapraklı ağaçların yapısında farklı tür hücreler 

bulunmaktadır.  

Türkiye’deki ağaçların %54’ü iğne yapraklı ağaçlar, %46’sı geniş 

yapraklı ağaçlardır. Bu ağaç türleri yapılarda farklı alanlarda 

kullanılmaktadır. İğne yapraklı ağaçlar, yumuşak yapıları olduğundan, 

daha kolay işlenebilmektedirler. Türkiye’de çok bulunduklarından 

ucuzdurlar ve bu da bu malzemenin daha ulaşılabilir olmasını 

sağlamıştır. Ayrıca Türkiye’nin tüm bölgelerinde bulunuyor olması da 

bu malzemeyi ulaşılabilir kılmıştır.  İğne yapraklı ağaçlardan üretilen 

ahşabın, elastikiyeti iyi, tutkallama ve çivi tutma kabiliyeti yüksektir. 

Bu ağaçlara, çam, köknar, ladin, selvi, ardıç ve porsuk örnek olarak 

verilebilir. Geniş yapraklı ağaçlar ise, iğne yapraklı ağaçlara oranla 

daha sert olduğundan, işlenmesi daha zordur. Sıkı bir yapıya sahip 

oldukları için eğilme dirençleri iyi, aşınma dirençleri ise azdır. Bu tür 

ağaçlardan üretilen ahşap daha çok, merdiven basamaklarında, 

korkuluklarda, parke ve süpürgelik yapımında kullanılmaktadır. Bu 

ağaçlara; ceviz, kavak, kayın, kestane, meşe, çınar ve gürgen örnek 

olarak verilebilir (Batur, 2004). 

Kesilen ağaçların faydalı bir şekilde kullanılabilmesi için 

bünyelerinde bulundurdukları su oranının %15-20'ye düşürülebilmesi 

gerekir. Bu nedenle ağacın bünyesinde bulunan öz su ve emme suyu, 

çeşitli buharlaştırma yöntemleri ile uzaklaştırılmalıdır. Kurutma, 

ahşap içerisindeki suyun buharlaştırılarak uzaklaştırılması işlemidir. 

İki şekilde yapılır. Bunlardan birincisi olan doğal kurutma yöntemi, 

büyük bir tesise ihtiyaç göstermez; ağacın doğal renginin daha iyi 
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korunmasını sağlar ve açık havada kullanılacak kereste için daha 

elverişlidir. Buna karşılık kurutma süresi uzundur; istenilen kurutma 

derecesine ulaşılamaz. Kurutma süresi içerisinde ağaçlara mantar ve 

böcek istilası olur ve istifler uzun süre yer kaplar. Doğal kurutma, 

kuru tipte yapılacaksa, ormandan kesilen ağaçlar, kapalı bir yere 

taşınırlar. Topraktan nem almayacak ve birbirine temas etmeyecek 

şekilde ahşap ızgaralar üzerinde tasnif edilirler. Zaman içerisinde 

ızgara üzerindeki yönleri değiştirilerek her taraflarının eşit hava 

alması sağlanır. Bu işlem sonucunda nem oranı %15 - % 20'ye 

düşürülür. Fakat işlem 1-4 yıl sürmesi bakımından oldukça uzun bir 

zaman alır. Yaş tipte ise ormandan kesilen ağaçların kabukları soyulur 

ve tatlı akarsuda birkaç ay süreyle bekletilirler. Bu yöntemin amacı 

bünye suyunun bu suyla yer değiştirmesidir. Sudan çıkarılan ahşaplar 

sundurmalar üzerinde ızgaralar oluşturularak çabuk kurutmaya tabi 

tutulurlar. Bu yöntemde de mantar hastalığına rastlanması söz konusu 

olabilir. İkinci yöntem olan yapay kurutma; doğal kurutmada 

yapılamayan %15- 20 altı nem oranının elde edilmesi için uygulanır. 

Bir kaç tipi vardır. Soğuk hava ile kurutmada, kereste salıncakta 

sallanıp döndürülerek bünyesindeki su merkezkaç kuvveti ile atılır. 

Kapalı fırınlarda kurutma, özel fırınlarda 80- 90 0C ısıdaki sıcak hava 

ve su buharı uygulanması ile yapılır. Yüksek ısıda kurutma ise 100 0C’ 

nin üzerindeki hava ve buhar uygulanması ile yapılır (Kalfagil, 1987). 

9. AHŞABIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ  

Ölçeği küçülterek incelendiğinde her bir yapının kendine ait yaşam 

döngüsü vardır; ve bu döngü içerisinde yapı,  başından sonuna kadar 
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enerji tüketimini tamamlar. Bu yaşam döngüsü en temelden, yani yapı 

için kullanılacak malzemelerin hammaddelerinin elde edilmesinden 

başlar; üretimi, yapım aşaması, kullanım dönemi, bakım- onarımı ve 

en sonunda yıkımına kadar devam eder. Tüm bu gelişmeler içerisinde 

ve sonrasında ortaya çıkacak atıkların kontrolü sağlanmalıdır. Ahşabın 

bu aşamalarda, en başta üretim- kullanım aşamasında atık 

çıkarmaması, yapı ömrünü tamamladığında sökülme veya yıkılma 

işlemlerinde kolay ve az enerji kullanılması, yeniden kullanımının 

mümkün olması gibi avantajları vardır (Ayaz, 2011). 

Sürdürülebilirlik, bir maddenin en ideal koşullarda varlığını 

sürdürmesi, bir kısmının veya tamamının geri kazanılması olarak 

tanımlanabilir. Dünya üzerinde birçok doğal kaynak sınırlı 

miktardadır. Bunların arttırılması söz konusu değildir. Kontrolsüz su 

tüketimi, kirlilik, insan etkilerinin artması gibi birçok etken, sınırlı 

sayıda olan bu doğal maddelerin varlığını tehdit etmektedir. Bu 

nedenle bu kaynakların kullanımına ve tüketimine dikkat edilmelidir. 

Bu koşullar doğrultusunda sürdürülebilirliğe bakıldığında birçok 

parametreye bağlı olduğu, ekonomi, çevre, inşaat, tarım gibi birçok 

alanda dikkat edilmesi gereken bir kavram olduğu görülebilmektedir. 

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma komisyonu gibi uluslararası 

sivil toplum örgütleri ve kuruluşları sürdürülebilirlik konusunda 

birçok adım atmaktadır. Burada geçen sürdürülebilirlik tanımlarından 

birisi de insanlığın ve gelecek kuşakların ihtiyaçlarına cevap vermek, 

günlük ihtiyaçları karşılayarak gelişmeyi sürdürülebilir kılmaktır. 

Modern yaşamda görmezden gelinemeyecek kadar önemli olan 

sürdürülebilirlik, hayati öneme sahip kaynakların tehlikede olduğu 
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gerçeğinin kabullenilmesini sağlamış ve her tür politikanın üzerinde 

tutulması gereken bir planlama ihtiyacını gözler önüne sermiştir 

(Tarım, 2016). 

Sürdürülebilirliğe uygun yapı malzemeleri için şu özelliklerin olması 

gerektiği söylenebilir: 1-) Karbondioksit emisyonu az olmalı 2-) 

Gömülü enerjisi az olmalı 3-) Kaynaklar daha çok yerelden tercih 

edilmeli 4-) Geri dönüştürülebilir olmalı 5-) Kirlilik üretmemeli 6-) 

Atık olabildiğince az olmalı 7-) Yenilenebilir enerjiye uygun olmalıdır  

(Bostancıoğlu ve Birer, 2004) 

Gömülü enerji; malzemenin hammaddeden son kullanılabilir haline 

gelene kadar harcadığı enerjidir. Az gömülü enerji ile çok verim 

alınırsa, karbondioksit emisyonunu en aza indirme hedefi 

tamamlanmaktadır. Bu kriterler incelendiğinde akla ilk gelen malzeme 

ahşaptır. Ahşap yenilebilir enerjili bir malzemedir ve yerel 

kaynaklardan elde edilmesi oldukça mümkündür. Üretimi ve 

kullanımıyla beraber çevre kirliliği oluşturmaz. Atıkları doğaya tekrar 

geri dönüştürülebilir. Ayrıca yapıda kullanımıyla beraber ısınma ve 

soğutma için ekstra enerjiye fazlaca ihtiyaç duyulmayacaktır. Bu 

yüzden yapı sektöründe ahşabı sadece dekor, görüntü, ısınma veya 

destekleyici bir eleman gibi kullanmak yerine, ahşabın taşıyıcı 

sistemde kullanılması yaygınlaştırılmalıdır. Tüm bunların yanında, 

yapı sektöründe sürdürülebilirlik adına, ağaç ihtiyacı için ormanların 

da kontrol altına alınması unutulmamalıdır. Kesilip kullanılan ağaçlar 

yerine yeni ağaçların dikilmesine önem verilmelidir (Kartal, 2018) 
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Günümüzde artık her sektörde olduğu gibi yapı sektöründe de açığa 

çıkan endüstriyel atıklar konuşulmaktadır. Ciddi boyuta ulaşan bu 

atıklar her bir malzemenin üretiminde, işlenmesinde ve imhasında 

ortaya çıkmaktadır. Buradan hareketle sürdürülebilirliğin hedeflerine 

uygun bir tarz belirlenmelidir. Bunlar, geri dönüştürülebilir 

malzemeler, kaynak kullanımının azaltılması ve yenilebilir 

kaynakların kullanılması şeklinde olabilir. Her sektörde enerji 

kullanımı hızla artarken, özellikle yapı sektöründe bunun önüne 

geçilmeye çalışılmalıdır. Bu sektör için enerji kaybının azaltılması 

için başlıca şartlar belirlidir. Bunlar, yapı malzemelerinin etkin 

kullanımı, enerji etkinliği, suyun etkin kullanımı (malzeme üretimi 

için, yapı inşası için),  binanın doğal çevresinin ve biyolojik 

çeşitliliğin korunması, yapı kullanıcılarının konforunun sağlanması, 

bakım- onarım, restorasyon, tadilat, yıkım maliyetlerinin düşürülmesi, 

esnek tasarım, minimum maliyet ile yeni fonksiyona uyum 

kabiliyetinin yüksek tutulması şeklinde gruplandırılabilir (Ayaz, 

2011). 

Sürdürülebilirlik tarih boyunca mimarlığın ilgi alanları içerisinde yer 

almıştır. Söylem olarak konuşulmasa bile varlığına hep dikkat 

edilmiştir. 21. yy.’da daha da ortaya çıkan sürdürülebilir mimarlık, 

ekolojik mimarlık, yeşil binalar gibi kavramlar inşaat alanında hayata 

dahil olmuşlardır.  Ahşap doğal bir malzeme olduğundan aynı 

zamanda yenilenebilir de bir malzemedir. Eğer ahşap sürdürülebilir 

bir şekilde üretilirse ormanların azalmasının önüne geçilebilir. 

Ahşabın bir diğer avantajı ise üretilirken doğaya en az şekilde zarar 
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veriyor olmasıdır. Bu da ahşabın çevreyle uyumlu bir malzeme 

olmasının nedenlerinden biridir (Batur, 2004). 
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GİRİŞ 

AISI 4140 alaşımlı çelik, içerisinde ihtiva ettiği krom ve molibden 

alaşım elementleri nedeniyle su verme sonrasında sert martenzitik bir 

yapı oluşturabilmektedir. Bu yapı sayesinde mukavemet, süneklik ve 

tokluk gibi mekanik özelliklerin bir arada olmasına imkân 

vermektedir. 4140 çeliğinin oldukça geniş bir kullanım alanına 

sahiptir.  Krank mili, krank kolları, aks mili ve kovan gibi sünekliliği 

yüksek olan parçalarda, otomobil ve uçak yapımında, dişli ve çark 

yapımında, takım tezgahlarında, cıvata, somun ve saplama gibi 

parçalarda kullanılmaktadır (Karayel ve Nalbant, 2014). 

Talaşlı imalat, istenilen yüzey kalitesi, geometrik ve boyut hassasiyeti 

elde etmek için iş parçasından istenmeyen malzemeyi kesici takım 

yardımıyla kaldırma işlemidir (Youssef ve El-Hofy, 2008). İmalat 

endüstrisinde, işlenmiş malzemenin yüzey kalitesinin yüksek olması 

ürün kalitesinin artmasında oldukça önemlidir. Yüzey kalitesinin 

artması için yüzey pürüzlülüğünün düşük olması gerekmektedir. İş 

parçasının yüzey pürüzlülüğü malzemenin sürtünme, aşınma ve 

korozyon direnci, yorulma mukavemeti, estetik görünüşü vb. birçok 

özelliğini etkilemektedir. Arzu edilen yüzey kalitesine ulaşabilmek 

için optimum kesme şartlarının belirlenmesi, işleme maliyetini 

azaltarak yüksek performansta kesme işleminin gerçekleşmesini 

sağlamaktadır (Kahraman, 2009; Pop ve Aurel, 2017; Sahin ve 

Motorcu, 2008).  

Talaşlı imalat yöntemlerinde kesme işlemi sırasında yüzey kalitesini 

etkileyen birçok parametre vardır. Bunlar, iş parçasının kimyasal 
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yapısı, kesici takımın cinsi ve malzemesi, kesme hızı, ilerleme, 

soğutma yöntemi ve tezgâhın yapısı vb. şeklinde olmak üzere 

sıralanabilir. Kesme parametrelerinde bulunan her bir faktör yüzey 

kalitesini doğrudan etkilemektedir (John ve Davis, 2016; Klimchik 

vd., 2017; Kulekci vd., 2017).  

Günümüzdeki müşteriler, iyi hizmetin yanı sıra yüksek kaliteli ve 

düşük maliyetli ürüne ulaşmaya çalışmaktadırlar. Bu yüzden, imalat 

sanayisinde müşterinin tüm ihtiyaçlarına karşılık verebilmek oldukça 

güç bir durumdur. Ürünün maliyetinde üretim zamanı oldukça öneme 

sahiptir. Üretim zamanına, imalat sürecindeki makine-teçhizat ve 

insan gücü doğrudan etkilemektedir. Bu yüzden, bir ürünün istenilen 

özelliklerini bozmadan maliyetini düşürmek için üretim hızının 

arttırılması hedeflenmektedir (Singh vd., 2021). 

Yüzey frezeleme işlemi, imalat sanayisinde oldukça yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Frezeleme işleminde üretim oranın artması için talaş 

kaldırma oranının yüksek olması gerekmektedir. Kesici takımın iş 

parçası üzerinden birim zamanda kaldırdığı talaş miktarına talaş 

kaldırma oranı (TKO) olarak adlandırılır. Yüksek TKO elde etmek 

için optimum kesme parametrelerinin belirlenmesi oldukça öneme 

sahiptir. Ürünün diğer kalite özelliklerini bozmadan kesme 

parametrelerinin belirlenmesi tecrübeye dayandığı için zor bir iştir 

(Singh vd., 2021). 

Talaşlı imalat yöntemlerinde, yüzey pürüzlüğü ve talaş kaldırma oranı 

ürün kalite özelliklerini göstermektedir. Bu kalite özellikleri ürünün 

performans, verimlilik ve üretim maliyetleri ile doğrudan ilişkilidir. 
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Optimum kesme parametrelerinin belirlenmesi, TKO ve yüzey 

kalitesini artırarak işleme maliyetini azaltmaktadır. Bu nedenlerden 

dolayı, yüksek performanslı işlenebilirlik elde etmek için kesme 

koşullarını optimize etmek amacıyla birçok araştırma yapılmıştır. 

Literatürde yapılan çalışmalar sırasıyla; Singh vd. (2021), 

haddelenmiş AISI 1040 çeliğinin yüzey frezelenmesinde kesme 

koşullarının, talaş kaldırma oranı üzerindeki etkileri araştırılarak 

optimum kesme parametreleri belirlemişlerdir. Kesme 

parametrelerinin optimizasyonunu Taguchi Metodu ile 

gerçekleştirmişlerdir. Kesme parametrelerinin TKO üzerindeki 

etkilerini varyans analizi kullanarak belirlemişlerdir. Son olarak 

doğrulama deneyleri uygulamışlardır. Basar vd. (2018), AISI 4140 

çeliğinin yüzey frezelenmesinde kesme parametrelerinin yüzey 

pürüzlülüğü üzerindeki etkileri incelemişler ve optimum kesme 

koşulları Taguchi Metodu ile belirlemişlerdir. Taguchi L18 ortogonal 

dizisini kullanmışlardır. Kontrol faktörleri olarak kesme derinliği, 

ilerleme, kesme hızı ve kesici uç sayısını seçmişlerdir. Ayrıca, yüzey 

pürüzlülüğü için birinci ve ikinci dereceden regresyon denklemleri 

oluşturmuşlardır. Varyans analizi sonucuna göre yüzey pürüzlülüğüne 

en çok etki eden parametre %62,48 ile kesici uç sayısı olmuştur. 

Pınarbaşı vd. (2020), Al-7075 malzemesinin yüzey frezelenmesinde 

kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü ve kesme enerjisine 

üzerindeki etkileri incelemişler ve optimum kesme koşulları Taguchi 

Metodu ile belirlemişlerdir. Taguchi L9 ortogonal dizisini 

kullanmışlardır. Kontrol faktörleri olarak ilerleme hızı, kesme hızı ve 

kesme derinliğini seçmişlerdir. Deneysel çalışmanın sonucunda, 
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kesme derinliğinin düşük olmasıyla daha düşük yüzey pürüzlülüğü ve 

daha düşük kesme enerjisinin meydana geldiği görülmüştür. Yılmaz 

vd. (2014), AISI 1050 malzemenin yüzey frezelenmesinde kesme 

parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü ve titreşim üzerindeki etkileri 

incelemişler ve optimum kesme koşulları Taguchi Metodu ile 

belirlemişlerdir. Taguchi L18 ortogonal dizisini kullanmışlardır. 

Kontrol faktörleri olarak kesme derinliği, ilerleme, kesme hızı ve uç 

sayısını seçmişlerdir. Varyans analizi sonucuna göre yüzey 

pürüzlülüğü ve titreşime en çok etki eden parametre ilerleme 

olmuştur. Yüzey pürüzlülüğü ve titreşim için yüzde dağılımları 

sırasıyla %43,3 ve %62,5 elde edilmiştir. Mamedov (2021) 

çalışmasında, sertleştirilmiş kalıp çeliği Hardox 600 malzeme yüzey 

frezelenmesinde kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü 

üzerindeki etkileri incelemişler ve optimum kesme koşulları Taguchi 

Metodu ile belirlemişlerdir. Taguchi L9 ortogonal dizisini 

kullanmışlardır. Kontrol faktörleri olarak ilerleme hızı, iş mili devri, 

kesme derinliği, radyal dalma oranı seçmişlerdir. Varyans analizi 

sonucuna göre yüzey pürüzlülüğüne en çok etki eden parametre 

%49,12 ile radyal dalma oranı olmuştur. Teja vd. (2013), AISI 304 

paslanmaz çeliğin frezeleme işleminde kesme parametrelerinin yüzey 

pürüzlülüğü ve TKO üzerindeki etkileri incelemişler ve optimum 

kesme koşulları Gri Bazlı Taguchi Yöntemi ile belirlemişlerdir. En 

düşük yüzey pürüzlülük ve en yüksek talaş kaldırma oranını aynı anda 

sağlayan kesme parametreleri; en yüksek kesme hızı, en yüksek 

ilerleme hızı ve en yüksek kesme derinliğinin olduğu seviyelerde elde 

etmişlerdir. 
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Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde, talaşlı imalat 

yöntemlerinde birden fazla çıktının eşzamanlı optimizasyonunda 

Taguchi Metodunun tek başına yeterli olmadığı görülmüştür. Bu 

durumda, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinin 

kullanımının daha doğru olduğu düşünülmektedir. Son yıllarda, talaşlı 

imalat yöntemlerinde ÇKKV yöntemlerinin kullanımı artmaktadır. 

Bu çalışmada, AISI 4140 çeliğinin yüzey frezelenmesinde, kesme 

parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü ve TKO üzerindeki etkileri 

TOPSIS yöntemi kullanılarak optimize edilmiştir. Ayrıca, varyans 

analizi uygulanarak kontrol faktörlerin yanıtlar üzerindeki etki 

oranları belirlenmiştir. 

1. MALZEME VE METOT 

1.1. İş parçası, Kesici takım ve Takım tezgâhı 

 

Kütük şeklindeki AISI 4140 çeliği şerit testerede soğutma sıvısı 

kullanılarak kesilmiştir (Şekil 1). Kesilen iş parçalarının yüzey 

bütünlüğünü ve paralelliğini sağlamak amacıyla freze tezgahında 

düzeltilmiştir. Böylece, deney numuneleri deneye başlamadan önce 

yüzeydeki kirlilik ve oksit tabakalarından arındırılmış hale 

getirilmiştir. Son olarak, deney numuneleri 260x150x25 mm 

ölçülerine getirilmiştir. 4140 çeliğinin kimyasal ve mekanik özellikleri 

Tablo 1’de verilmiştir. 
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Şekil 1: Kütük Halindeki AISI 4140 Çeliğin Kesilmiş Hali 

 

Tablo 1: AISI 4140 Çeliğinin Kimyasal ve Mekanik Özellikleri 

 

Kimyasal kompozisyonu (% ağırlıkça) 

C Si Mn P S Ti 

0,378 0,223 0,688 0,015 0,007 0,007 

Al Cr Mo Ni V Co 

0,018 0,970 0,199 0,032 0,010 0,009 

Mekanik özellikleri 

Çekme 

mukavemeti 

Akma 

mukavemeti 

% 

Uzama 

Brinell 

sertlik 

değeri 

Elastik 

modülü 

Poisson 

oranı 

655 MPa 415 MPa 25,70 197 HB 
190-210 

GPa 

0,27-

0,30 
 

Frezeleme deneyleri, maksimum 10000 dev/dak ve 10,5 Kw güce 

sahip SPINNER MVC1000 marka CNC dik işleme merkezinde 

gerçekleştirilmiştir (Şekil 2). Frezeleme deneylerinde, Sandvik marka 

R 390-11 T308M-PM 1030 PVD ile TiAlN+TiN kaplı karbür kesici 

takım ile Sandvik marka R 390-020B20 11M takım tutucu 

kullanılmıştır. Freze tarama başlığı 20 mm çapında ve eşit aralıklarla 

üç adet kesici takım yerleştirilebilmektedir. Fakat, bu çalışmada kesici 
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uç sayısı bir adet sabit tutularak deneyler gerçekleştirilmiştir. Basar ve 

arkadaşları yaptıkları çalışmada, AISI 4140 çeliğin yüzey frezeleme 

işleminde en düşük yüzey pürüzlülük değerlerinin kesici uç sayısının 

bir olduğu durumlarda elde edildiğini göstermiştir (Basar vd., 2018). 

 

 
 

Şekil 2: Yüzey Frezeleme Deneyleri 

 

Yüzey frezeleme deneylerinden sonra işlenmiş yüzeylerin yüzey 

pürüzlülük değerleri MITUTOYO SJ-400 marka yüzey pürüzlülük 

ölçüm cihazı kullanılarak ölçülmüştür. Yüzey pürüzlülük ölçümleri 

işlenmiş yüzeyin başlangıç, orta ve bitiş bölgelerinden olmak üzere üç 

adet ölçüm yapılarak ortalamaları alınmıştır (Şekil 3). Talaş kaldırma 

oranının hesaplanmasında Denklem 1 ve 2 kullanılmıştır (Groover, 

2015). 

 

𝑇 𝐾 𝑂 = 𝑤 ∗ 𝑑 ∗ 𝑓𝑟 (1) 

 

Burada; 𝑇 𝐾 𝑂: Talaş Kaldırma Oranı (mm3/dak), 𝑤: frezeleme 

genişliği (mm), 𝑑: kesme derinliği (mm), 𝑓𝑟: ilerleme hızı (mm/dak) 
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𝑓𝑟 = 𝑁 ∗ 𝑛𝑡 ∗ 𝑓 (2) 

 

Burada; 𝑁: iş mili dönüş hızı (dev/dak), 𝑛𝑡: freze çakısında bulunan 

diş sayısı, 𝑓: talaş yükü (mm/diş) 

 

 
 

Şekil 3: Frezelenmiş Parçanın Yüzey Pürüzlülüğünün Ölçümü 

 

1.2. Kontrol Faktörleri ve Seviyeleri 

4140 çeliğinin yüzey frezeleme işleminde kesme parametrelerinin 

yüzey pürüzlülüğü ve talaş kaldırma oranı üzerindeki etkilerinin 

değerlendirilmesinde kontrol faktörleri olarak Tablo 2’de seviyeleri 

belirtilen kesme hızı, ilerleme ve kesme derinliği alınmıştır. Kontrol 

faktörlerin toplam serbestlik dereceleri dikkate alınarak en uygun 

ortogonal dizi L27 (3
3) seçilmiştir. 
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Tablo 2: Kontrol Faktörleri ve Seviyeleri 

 

Faktörler Sembol Birim Seviyeler 

1 2 3 

Kesme hızı A m/dak 175  250  325 

İlerleme B mm/dev 0,08 0,12 0,16 

Kesme derinliği C mm 0,5 1 1,5 

 

1.3. TOPSIS Yöntemi 

TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity Ideal 

Solution) Metodu, Hwang ve Yoon tarafından önerilmiş ve “ideale 

yakınlığı” temsil eden toplam fonksiyonu temelli bir uzlaşma 

yöntemidir. Bu yöntem genel olarak, pozitif ideale en yakın ve negatif 

ideale en uzak olan bir çözüm bulmayı amaçlar (Ecer, 2020). TOPSIS 

yönteminin adımları aşağıda verilmiştir. 

Adım 1: Karar matrisinin oluşturulması. İlk olarak alternatiflerin 

kriterlere göre aldıkları değerlerden oluşan bir başlangıç karar matrisi 

oluşturulur. Denklem 3’te 𝑚 alternatif ve n kriterden oluşan bir karar 

matrisidir. 

 

[

𝑥11 ⋯ 𝑥1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑚1 ⋯ 𝑥𝑚𝑛

] (3) 

 

Adım 2: Karar matrisinin normalizasyonu. Herbir kriterin 

performanslarından oluşan karar matrisinin normalize edilmesi 

gerekir. Denklem 4 kullanılarak normalize değerleri hesaplanmıştır. 
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𝑟𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑖𝑗
2𝑛

𝑖=1

 
(4) 

 

Burada 𝑗 = 1, 2, … . 𝑛; 𝑖 = 1, 2, … . 𝑚 olmak üzere 𝑥𝑖𝑗 gerçek değerleri 

ve 𝑟𝑖𝑗 normalize edilmiş değerleri ifade etmektedir. 

 

Adım 3: Performans kriterlerin her biri için ağırlık değerleri (𝑤𝑖)  

belirlenir. Denklem 5 kullanılarak ağırlıklandırılmış karar matrisi 

hesaplanmıştır. 

 

𝑽𝒊𝒋 = 𝑤𝑖 ∗ 𝑟𝑖𝑗 (5) 

 

Burada 𝑤𝑖, i’inci performans kriterinin ağırlığıdır. 

 

Adım 4: Pozitif ideal çözüm ve negatif ideal çözümün belirlenmesi 

 

𝑉+ = (𝑣1
+, 𝑣2

+, … , 𝑣𝑚
+) 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟 (6) 

 

𝑉− = (𝑣1
−, 𝑣2

−, … , 𝑣𝑚
−) 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟 (7) 

 

Adım 5: Mesafe ölçülerinin bulunması. Alternatiflerin pozitif ve 

negatif ideal çözümlerden sapmaları Öklid uzaklığı ile elde edilir. 

Mesafe ölçütlerinin hesaplanması ile elde edilen uzaklıklara pozitif 

ideal uzaklık (𝑆𝑖
+) ve negatif ideal uzaklık (𝑆𝑖

−) adı verilir. Her bir 

alternatifin pozitif ve negatif ideal uzaklık değerleri Denklem 8 ve 9 

yardımıyla hesaplanır. 
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𝑆𝑖
+ = √∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

+)
2

𝑚

𝑗=1

 (8) 

 

𝑆𝑖
− = √∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

−)
2

 

𝑚

𝑗=1

 (9) 

 

Adım 6: Göreli yakınlığın hesaplanması ve sıralamaların belirlenmesi. 

Alternatiflerin ideal çözüme yalınlığı Denklem 10 yardımıyla, ideal ve 

negatif ideal mesafe ölçüleri kullanılarak belirlenir. 

 

𝐶𝑖
+ =

𝑆𝑖
−

𝑆𝑖
+ + 𝑆𝑖

− ;  0 ≤ 𝐶𝑖
∗ ≤ 1 (10) 

 

Alternatiflerin göreli yakınlığı hesaplandıktan sonra en büyük 𝐶𝑖
+ 

değerine sahip olan alternatif en iyi seçim olarak kabul edilir. 𝐶𝑖
+ 

değerleri büyükten küçüğe doğru sıralandığında alternatiflerin 

sıralaması da elde edilir. 

2. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

4140 çeliğinin frezeleme işlemi sonrasında kesme koşullarına bağlı 

olarak elde edilen yüzey pürüzlülüğü ve TKO sonuçları Tablo 3’te 

verilmiştir. Elde edilen performans yanıtlarının eşzamanlı 

optimizasyonu için ÇKKV yöntemlerinden biri olan TOPSIS metodu 

kullanılmıştır. 
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Tablo 3: Deney Koşulları ve Sonuçları 

 

Deney 

Numarası 

Deney Koşulları Performans Yanıtları 

Kesme 

hızı 

(m/dak) 

İlerleme 

(mm/dev) 

Kesme 

derinliği 

(mm) 

Ra (µm) 
TKO 

(mm3/dak) 

1 175 0,08 0,5 0,183 2230 

2 175 0,08 1 0,213 4460 

3 175 0,08 1,5 0,247 6690 

4 175 0,12 0,5 0,220 3340 

5 175 0,12 1 0,247 6680 

6 175 0,12 1,5 0,287 10020 

7 175 0,16 0,5 0,290 4460 

8 175 0,16 1 0,280 8920 

9 175 0,16 1,5 0,293 13380 

10 250 0,08 0,5 0,133 3180 

11 250 0,08 1 0,213 6360 

12 250 0,08 1,5 0,217 9540 

13 250 0,12 0,5 0,147 4770 

14 250 0,12 1 0,173 9540 

15 250 0,12 1,5 0,183 14310 

16 250 0,16 0,5 0,230 6370 

17 250 0,16 1 0,270 12740 

18 250 0,16 1,5 0,293 19110 

19 325 0,08 0,5 0,140 4140 

20 325 0,08 1 0,117 8280 

21 325 0,08 1,5 0,133 12420 

22 325 0,12 0,5 0,113 6210 

23 325 0,12 1 0,143 12420 

24 325 0,12 1,5 0,160 18630 

25 325 0,16 0,5 0,140 8280 

26 325 0,16 1 0,170 16560 

27 325 0,16 1,5 0,180 24840 
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2.1. TOPSIS Sonuçları 

Frezeleme deneyleri sonrasında elde edilen yüzey pürüzlülüğü ve 

TKO değerlerinin normalizasyonu Denklem 4 kullanılarak yapılmıştır. 

Frezeleme işleminde, yanıtların önemi eşit kabul edilmiştir. Yüzey 

pürüzlülüğü ve TKO için ağırlık faktörleri sırasıyla, 𝑤1 = 0,5 ve 

𝑤2 = 0,5 olarak alınmıştır. Denklem 5 kullanılarak ağırlıklandırılmış 

karar matrisi hesaplanmıştır. Yanıtların pozitif ideal ve negatif ideal 

çözümün hesaplanmasında Denklem 6 ve 7 kullanılmıştır. Tablo 4’te 

her bir yanıt için pozitif ve negatif ideal çözümleri verilmiştir. Pozitif 

(𝑆İ
+) ve negatif (𝑆İ

−) ideal çözümlerden olan sapmalar Denklem 8 ve 

9 ile belirlenmiştir. Son olarak, herbir deney kombinasyonu için ideal 

çözüme izafi yakınlık değerleri Denklem 10 kullanılarak 

hesaplanmıştır. Ardından, 𝐶𝑖
+ değerleri büyükten küçüğe doğru 

sıralanmıştır. En büyük 𝐶𝑖
+ değeri alternatifler arasındaki en uygun 

deney kombinasyonunu göstermektedir. Tablo 5’te TOPSIS 

yönteminin kullanımında hesaplanan değerler verilmiştir. Tablo 5 

incelendiğinde, ideal çözüme en yakın değere 0,8694 ile optimum 

sonuca 27 numaralı deneyde ulaşıldığı görülmüştür. Ardından 24 ve 

26 numaralı deneyler takip etmiştir. 

Tablo 4: Pozitif ve Negatif İdeal Çözümler 

 

Yanıtlar İdeal Pozitif İdeal Negatif 

Yüzey pürüzlülüğü (µm) 0,0522 0,2171 

Talaş Kaldırma Oranı (mm3/dak) 0,1351 0,0195 
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Tablo 5: TOPSIS Yönteminin Kullanımında Hesaplanan Değerler 

 

Deney 

No 
Normalize 

Edilmiş Veriler 

Ağırlıklandırıl

mış Normalize 

Veriler 
𝑆𝑖

+ 𝑆𝑖
− 𝐶𝑖

+ Sıralama 

Ra 

(µm) 

TKO 

(mm3/

dak) 

Ra 

(µm) 

TKO 

(mm3/

dak) 

1 0,1689 0,0390 0,0845 0,0195 0,2002 0,0507 0,2020 24 

2 0,1966 0,0780 0,0983 0,0390 0,1840 0,0417 0,1847 25 

3 0,2273 0,1170 0,1136 0,0585 0,1701 0,0445 0,2074 22 

4 0,2027 0,0584 0,1013 0,0292 0,1942 0,0351 0,1532 26 

5 0,2273 0,1168 0,1136 0,0584 0,1702 0,0444 0,2070 23 

6 0,2641 0,1752 0,1321 0,0876 0,1522 0,0682 0,3094 15 

7 0,2672 0,0780 0,1336 0,0390 0,1958 0,0196 0,0908 27 

8 0,2580 0,1559 0,1290 0,0780 0,1589 0,0588 0,2701 19 

9 0,2703 0,2339 0,1351 0,1170 0,1300 0,0975 0,4284 8 

10 0,1228 0,0556 0,0614 0,0278 0,1896 0,0742 0,2813 18 

11 0,1966 0,1112 0,0983 0,0556 0,1680 0,0516 0,2350 20 

12 0,1996 0,1668 0,0998 0,0834 0,1420 0,0730 0,3396 14 

13 0,1351 0,0834 0,0676 0,0417 0,1761 0,0711 0,2877 16 

14 0,1597 0,1668 0,0798 0,0834 0,1366 0,0845 0,3822 11 

15 0,1689 0,2502 0,0845 0,1251 0,0975 0,1171 0,5456 5 

16 0,2119 0,1114 0,1060 0,0557 0,1702 0,0465 0,2146 21 

17 0,2488 0,2227 0,1244 0,1114 0,1280 0,0925 0,4194 9 

18 0,2703 0,3341 0,1351 0,1670 0,0969 0,1475 0,6037 4 

19 0,1290 0,0724 0,0645 0,0362 0,1814 0,0726 0,2858 17 

20 0,1075 0,1447 0,0537 0,0724 0,1448 0,0971 0,4014 10 

21 0,1228 0,2171 0,0614 0,1086 0,1090 0,1156 0,5148 6 

22 0,1044 0,1086 0,0522 0,0543 0,1628 0,0899 0,3558 13 

23 0,1321 0,2171 0,0660 0,1086 0,1094 0,1127 0,5074 7 

24 0,1474 0,3257 0,0737 0,1628 0,0584 0,1560 0,7276 2 

25 0,1290 0,1447 0,0645 0,0724 0,1453 0,0882 0,3779 12 

26 0,1566 0,2895 0,0783 0,1447 0,0769 0,1375 0,6413 3 

27 0,1658 0,4342 0,0829 0,2171 0,0307 0,2044 0,8694 1 
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Yüzey pürüzlülüğü ve TKO için her bir kontrol faktörün ideal çözüme 

izafi yakınlık değeri üzerindeki etkisi Şekil 4’te verilmiştir. Grafik 

incelendiğinde kesme hızı, ilerleme ve kesme derinliğinin artışına 

paralel bir şekilde yüzey pürüzlülüğü ve TKO değerlerinin arttığı 

görülmektedir. 

 
Şekil 4: Kontrol Faktörlerinin 𝐶𝑖

+ Üzerindeki Etkileri  

 

İdeal çözüme izafi yakınlık değeri için yanıt tablosu Tablo 6’da 

verilmiştir. Kontrol faktörünün her bir seviyesi için hesaplanmış daha 

yüksek ideal çözüme izafi yakınlık değeri kontrol faktörlerinin 

optimum seviyesini göstermektedir. Buna göre kontrol faktörlerinin 

optimum seviyeleri; 325 m/dak kesme hızı, 0,16 mm/dev ilerleme ve 

1,5 mm kesme derinliğinde ulaşılmıştır. Şekil 4 ve Tablo 6’da 

görüldüğü üzere kesme parametrelerinin optimum değeri A3B3C3 

deney kombinasyonunda elde edilmiştir. Tablo 6’da kontrol 
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faktörlerin 𝐶𝑖
+ üzerindeki etkileri sırasıyla kesme hızı, kesme derinliği 

ve ilerleme olduğu görülmektedir. 

 
Tablo 6: İdeal Çözüme İzafi Yakınlık Değeri İçin Yanıt Tablosu 

 

Seviye A B C 

1 0,2281     0,2947      0,2499 

2 0,3677     0,3862      0,3609 

3 0,5202*     0,4351*      0,5051* 

Fark 0,2920     0,1404      0,2552 

Sıralama 1 3 2 

*𝐶𝑖
+’nın optimum seviyeleri 

 

Kontrol faktörlerinin ideal çözüme izafi yakınlık değeri üzerindeki 

etki oranlarını belirlemek amacıyla varyans analizi (ANOVA) 

gerçekleştirilmiştir. Tablo 7’de 𝐶𝑖
+’nin ANOVA sonuçları verilmiştir. 

Analiz sonuçlarında faktörlerin etki oranları incelendiğinde; kesme 

hızının % 42,55, kesme derinliğinin %32,65 ve ilerlemenin etkisinin 

%10,13 olduğu görülmektedir. ANOVA sonucunda hata değerinin 

(%0,28) düşük olması, yapılan deneysel çalışmanın anlamlı sonuçlar 

verdiğinin bir göstergesidir. Ayrıca, ANOVA tablosunda, kontrol 

faktörlerinin p değerleri 0,05’ten küçük olması kontrol faktörlerinin 

istatistiksel olarak önemli olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, 

ANOVA tablosuna göre, ideal çözüme izafi yakınlık değeri için 

dikkate alınacak olan en önemli faktörün, kesme hızı ve kesme 

derinliği olduğu ortaya çıkmıştır. 
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Tablo 7: 𝐶𝑖
+’nin Varyans Analiz Sonuçları 

 

Faktörler SD KT KO F 

değeri 

P 

değeri 

YD (%) 

A 2 0,384055   0,192027    617,85     0,000 42,55 

B 2 0,091438   0,045719    147,10     0,000 10,13 

C 2 0,294716   0,147358    474,13     0,000 32,65 

A*A 4 0,024670   0,006168     19,84     0,000 2,73 

A*B 4 0,031093   0,007773     25,01     0,000 3,45 

B*C 4 0,074068   0,018517     59,58     0,000 8,21 

Hata 8 0,002486   0,000311   0,28 

Toplam 26 0,902526    100 

SD: Serbestlik Derecesi, KT: Kareler Toplamı, KO: Kareler 

Ortalaması, YD: Yüzde Dağılımı 
R2: %99,72       

İdeal çözüme izafi yakınlık değerlerinin en yüksek olduğu ilk üç 

deney kombinasyonu ve yanıtların sonuçları Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8 incelendiğinde, ilk üç deney kombinasyonunda da en önemli 

faktör olan kesme hızının üçüncü seviyesi (A3) yer almaktadır. İlk iki 

deney kombinasyonu incelendiğinde, önem sırasında ikinci olan 

kesme derinliğinin üçüncü seviyesi (C3) yer almaktadır. Birinci ve 

üçüncü deney kombinasyonunda ise ilerlemenin üçüncü seviyesi (B3) 

ortaktır. 

Birinci ve ikinci sıradaki deney kombinasyonlarının yanıtları 

karşılaştırıldığında, ilerlemenin azalması ile yüzey pürüzlülüğü ve 

TKO’nın azaldığı görülmüştür. Yüzey pürüzlülüğü %11,11 iyileşme 

var iken TKO’nda ise %25 kötüleşme vardır. Birinci ve üçüncü 

sıradaki deney kombinasyonlarının yanıtları karşılaştırıldığında, 

kesme derinliğinin azalması ile yüzey pürüzlülüğü ve TKO’nın 
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azaldığı görülmüştür. Yüzey pürüzlülüğü %5,55 iyileşme var iken 

TKO’nda ise %33,33 kötüleşme vardır. 

Tablo 8: En Yüksek İdeal Çözüme İzafi Yakınlık (𝐶𝑖
+) Değerleri ve Yanıtların 

Sonuçları 

 

Deney 

No 

A 

(m/dak) 

B 

(mm/dev) 

C 

(mm) 

Ra 

(µm) 

TKO 

(mm3/dak) 
𝐶𝑖

+’ Sıralama 

27 325 0,16 1,5 0,180 24840 0,8694 1 

24 325 0,12 1,5 0,160 18630 0,7276 2 

26 325 0,16 1 0,170 16560 0,6413 3 

 

TOPSIS yöntemiyle elde edilen optimum deney parametresi 

(A3B3C3) ve başlangıç parametresi (A1B1C1) Tablo 9’da 

karşılaştırılmıştır.  Yüzey pürüzlülük değerinde %1,64 oranında bir 

iyileşme meydana gelmiş iken TKO’nda ise %1013,90 oranında bir 

iyileşme görülmüştür. TOPSIS yöntemi kullanılarak elde edilen 

optimum kesme parametreleri ile büyük oranda bir iyileşme olduğu 

görülmüştür. Buradan, TOPSIS yönteminin başarılı bir şekilde 

uygulandığının bir kanıtıdır. 

Tablo 9: Doğrulama Test Sonuçları 

 

Yanıtlar Başlangıç 

parametresi 

TOPSIS 

parametresi 

İyileşme 

Oranı (%) 

Yanıt değeri Yanıt değeri 

Ra (µm) 0,183 0,180 1,64 

TKO (mm3/dak) 2230 24840 1013,90 

Kontrol faktörler A1B1C1 A3B3C3  

 

 

 

 



 
 111 

SONUÇLAR 

4140 çeliğinin yüzey frezeleme işleminde, kesme hızı, ilerleme ve 

kesme derinliğinin yüzey pürüzlülüğü ve talaş kaldırma oranı 

üzerindeki etkileri araştırılmış ve TOPSIS yöntemi kullanılarak 

optimize edilmiştir. Deneysel çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar 

aşağıda verilmiştir. 

• Frezeleme deneyleri sonucunda elde edilen yüzey pürüzlülük 

değerleri 0,113-0,293 µm aralığında değişmektedir. Yüzey 

pürüzlülük değerinin en düşük olduğu kesme parametreleri; 325 

m/dak kesme hızı, 0,12 mm/dev ilerleme ve 0,5 mm kesme 

derinliğinde meydana gelmiştir.  

• Talaş kaldırma oranının hesaplanması sonucu elde edilen 

değerler 2230-24840 mm3/dak aralığında değişmektedir. En 

yüksek talaş kaldırma oranı için ise kesme parametreleri; 325 

m/dak kesme hızı, 0,16 mm/dev ilerleme ve 1,5 mm kesme 

derinliğidir.  

• İdeal çözüme izafi yakınlık değerinin ANOVA sonuçları, 

kontrol faktörlerinin ve etkileşimlerinin istatistiksel olarak 

anlamlı olduğunu göstermiştir. ANOVA sonucuna göre, en etkili 

faktörler sırasıyla kesme hızı, kesme derinliği ve ilerleme 

olduğu görülmüştür. 

• TOPSIS yöntemine göre optimum parametre kombinasyonu 

A3B3C3 olarak belirlenmiştir. 

• İdeal Çözüme izafi yakınlık değerlerinin en yüksek olduğu ilk 

üç sıralamanın kesme parametreleri incelendiğinde, üç sıralama 
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içinde kesme hızının en yüksek olduğu, birinci ve ikinci 

sıralama için kesme derinliğin en yüksek olduğu, ikinci ve 

üçüncü sıralamada ise ilerlemenin en yüksek olduğu 

görülmüştür. 

• Frezeleme deneylerinde kesme parametrelerinin optimizasyonu 

TOPSIS metodu ile başarılı bir şekilde uygulanmıştır. 

Bu çalışmanın devamında, işleme koşullarının (ıslak, minimum miktar 

yağlama (MQL) ve kriyojenik) etkileri incelenebilir. Farklı ÇKKV 

teknikleri kullanılarak optimizasyon gerçekleştirilebilir. ÇKKV 

teknikleri (TOPSIS) ile ağırlıklandırma yöntemleri (Entropy) birbirine 

entegre edilerek hibrit optimizasyon teknikleri uygulanabilir. 
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