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KAYAÇ DOKUSAL ÖZELLĠKLERĠNĠN SINIFLANDIRILMASI VE KAYA 

MÜHENDĠSLĠĞĠ UYGULAMALARI 

ÖZET 

Yeraltı yapılarının tasarım aşamasında inşaatın yapılacağı kaya kütle ortamlarının 

dayanımları tayin edilerek, yapının servis süreci boyunca üzerine gelecek olan 

yüklere karşı emniyetli olarak hizmet vermesi sağlanır. Bu durum, inşaatın 

gerçekleştirileceği kaya kütle ortamının dayanım özelliklerinin belirlenmesi ile tayin 

edilir. Kaya kütleleri, kayaç malzemeleri ve süreksizliklerden oluşan sistemlerdir. 

Kaya kütle karakterizasyonları, kayaç malzemesinin dayanımının ve süreksizlik 

özelliklerinin değerlendirilmesi ile gerçekleştirilir. Kayaç malzemeleri, homojen ve 

izotrop olarak kabul edilen ve dayanımları üzerinde malzemeyi oluşturan mineral, 

minerallerin bulunduğu doku ve tanelerin birbirlerine bağlanmasını sağlayan çimento 

malzemesinin kompozisyonunun etkin olduğu doğal yapı malzemeleridir. 

Kayaç malzemelerinin dinamik ve statik yükler altındaki davranış modellerini 

kestirmek ve yeraltında inşaa edilecek olan yapının amacına uygun, en doğru 

tasarımı gerçekleştirebilmek için, kayaç malzemelerinin mekanik ve fiziksel 

özelliklerinin tayin edilmesi gerekmektedir. Kayaç malzemelerinin dayanımlarının 

tayininde en çok kullanılan mekanik özellikler, tek eksenli basınç dayanımı (c), 

nokta yük dayanımı (Is), ve Schmidt sertliği (R) olarak sıralanabilir. Bunun yanında, 

yeraltı açıklıklarının kazısı sırasında kayaç malzemelerin kesilebilirlik özellikleri, 

kazı işini gerçekleştiricek olan makine performansının belirlenmesi, kazı 

maliyetlerinin kestirimi ve kayaç malzemelerinin kesilebilirliğinin anlaşılabilmesi 

amacıyla kaya mühendisliği projelerinde tayin edilmelidir. Bu durum, kayaç 

malzemelerinin mekanik, fiziksel ve kesilebilirlik özellikleri arasındaki ilişkilerin 

araştırılmasının önemini artırmaktadır. Bunun yanında, kayaç malzemeleri dayanım 

değerlerine göre düşükten yükseğe doğru sınıflandırılırlar. Sınıflandırma, dayanım 

özellikleri benzer olan kayaç malzemelerinin gruplandırılması şeklinde 

gerçekleştirilirken, aynı sınıfa giren kayaç malzemeleri üzerinde gerçekleştirilecek 

olan tasarımlarında benzerlikler içermesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır.   

Kayaç malzemelerinin dokusal özellikleri kayacı oluşturan tanelerin 

kompozisyonlarının değerlendirilmesi ile belirlenebilir. Dokusal özelliklerin 

değerlendirilmesinde, dokuyu oluşturan tanelerin geometrik özelliklerini temsil 

etmesi amacıyla, uzunluk, genişlik, alan, çevre ve açıları belirlenir. Bu özelliklerin 

belirlenmesinden sonra, doku katsayısı (TC) ile kayaç dokularının sayısallaştırılması 

mümkün olur. Literatürde yapılan çalışmalar, TC ile kayaç malzemelerinin dayanım 

özellikleri arasında bir ilişkinin olduğu yönündedir. Bu çalışmada, kayaç 

malzemesinin dokusal özelliklerinin, kayaçların dayanım özelliklerine göre 
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sınıflandırılabilmeleri için TC değerinden yararlanılmış ve farklı çalışma sahalarında 

gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilen kayaç malzemelerinin mekanik, fiziksel ve 

kesilebilirlik özellikleri ile TC arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur. Kayaç 

malzemelerinin dokusal özelliklerinin sayısallaştırılabilmesi için öncelikle, 

kayaçlardan ince kesitler alınmalıdır. Bu ince kesitler mikroskopta incelendikten 

sonra, kesitten çekilen resimler görüntü işleme programında analiz edilmek üzere 

depolanır. Görüntü işlenmesinin gerçekleştirilmesi için, görüntü işleme 

laboratuvarında bulunan, Leica Qwin görüntü işleme yazılımından faydalanılmış ve 

bu analizler sayesinde dokuyu oluşturan tanelerin alan, çevre, uzunluk, genişlik ve 

açıları belirlenmiştir. Deneysel olarak elde edilen bu parametrelerden yola çıkarak, 

dokunun geometrisi hakkında bilgiler içeren hesabi parametreler elde edilmiş ve bu 

parametrelerin tayininden sonrada her bir resme ait TC değeri belirlenebilmiştir. 

Yapılan istatistiksel çalışma sonucunda, her bir kayaç malzemesine ait TC değeri 

tayin edilmiştir. Kayaç malzemelerinin dayanım özelliklerinin dokusal 

özelliklerinden hareket edilerek sınıflandırılabilmesi için öncelikle kayaç 

malzemelerin fiziksel, mekanik ve kesilebilirlik özellikleri ile dokusal özellikleri 

arasındaki ilişkilerin boyutları araştırılmıştır. Bu amaca yönelik olarak 5 farklı 

çalışma sahasına ait toplam 23 farklı kaya mekaniği özelliği ile TC arasındaki 

ilişkiler incelenmiştir. TTK Amasra kömür havzasında gerçekleştirilen çalışma ile 

bölgede MTA tarafından yapılan P1 no’ lu sondaja ait karot numuneleri üzerinde 

kayaç malzemelerin fiziksel, mekanik ve kesilebilirlik özellikleri daha önceki 

çalışmalar ile tayin edilmiştir. Bu çalışma ile bu karot numunelerinden alınan ince 

kesitlere dokusal analizler gerçekleştirilmiş ve bu karotlara ait kayaç malzemelerin 

TC değerleri tayin edilmiştir. Bir sonraki aşamada, İSKİ Eyüp atıksu tünelinde daha 

önce gerçekleştirilen çalışmadan faydalanılmış ve tünel formasyonuna ait 

kayaçlardan alınan ince kesitlerin TC değerleri tayin edilmiştir. Agrega malzemelerin 

dokusal özellikleri ile mekanik ve fiziksel özellikleri arasındaki ilişkilerin ortaya 

çıkarılması için Türkiye’ nin 10 farklı ocağına ait 21 farklı agrega numunesi üzerinde 

çalışılmıştır. Bunun yanında, daha önce gerçekleştirilen deneylerde kullanılan kayaç 

malzemelerinin ince kesitleri üzerinde dokusal analizler gerçekleştirilerek A ve B 

grubu olarak ikiye ayrılan bu kayaç malzemelerinin dokusal özellikleri ile mekanik 

ve fiziksel özellikleri arasındaki ilişkiler ortaya çıkarılmıştır. A grubu olarak 

adlandırılan ve daha ziyade yeraltı yapılarının açılması sırasında 

karşılaşılaşılabilecek kaya formasyonlarından oluşan kayaç malzemelerinden 26, B 

grubu olarak anılan ve doğal yapı taşları olarak sınıflandırılan kayaç 

malzemelerinden ise 16 farklı kayaç malzemesine analizler gerçekleştirilmiştir. Son 

olarak, Bilecik bölgesi granit malzemesi üzerinde gerçekleştirilen deneyler ile TC ve 

mekanik özelliklerin tayini gerçekleştirilmiştir. Tüm bu çalışmalar sonucunda, 90 

farklı ince kesitten alınan 1000’ e yakın resim, görüntü işleme tekniği ile analiz 

edilmiştir. Bu sayede, kayaç malzemelerinin TC değerleri, kayaç malzemesine ait 23 

farklı mekanik, fiziksel ve kesilebilirlik parametresi ile ilişkilendirilmiş ve 46 farklı 

ilişkiye bakılmıştır. 

Kaya kütleleri ve kayaç malzemeleri oluşumlarından kaynaklanan belirsizliklerin 

hakimiyeti altındadır ve doğal yapıtaşı olarak kullanıldıkları durumlarda 

dayanımlarının kestirimlerinde bu belirsizliklerin etkisi önemini artırmaktadır. 

Belirsizlik kaynakları olarak, dayanıma etkiyen parametrelerin sayılarının çokluğu ve 

etkime derecelerinin kestirilememesi doğal belirsizlikler olarak adlandırılabilirken, 

ölçüm hataları kişisel farklılıklardan ve tecrübe eksikliğinden kaynaklanan ikincil 

hata kaynağı olarak isimlendirilebilir. Belirsizliğin bu derece etkin olduğu 
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malzemelerde, TC ile mekanik, fiziksel ve kesilebilirlik özellikleri arasındaki 

ilişkilerin araştırılabilmesi için modelleme çalışmalarına başvurulmuştur. Modelleme 

teknikleri olarak, regresyon analizi, bulanık modelleme ve jeoistatistiksel yöntemler 

kullanılmıştır. Regresyon analizi ile parametreler arasındaki ilişkiler görsel ve 

fonksiyonel olarak ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. Bulanık modelleme ile, TC ile 

diğer parametreler arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi ve daha az bir hata ile 

kestirimin gerçekleştirilebilmesi hedeflenmiştir. Jeoistatistiksel uygulamalar ise, 

proje sahalarında incelenilen bölgesel değişkenlerin dağılımlarını tayin etmek 

amacıyla kullanılmıştır. Geliştirilen modellerin başarısını ölçmek amacıyla 

korelasyon katsayısı (r
2
), ortalama rölatif hata (m[E(R)]), hatanın karelerinin 

karekökünün ortalaması (RMSE) ve doğruluk yüzdesi (m[D]) parametreleri 

kullanılmıştır.  

Modelleme çalışmaları her bölgeye ait kaya mekaniği parametreleri ile TC arasında 

ayrı ayrı elde edilmiş ve son olarak tek eksenli basınç dayanımı ile TC ve nokta yük 

dayanımı ile TC arasında genel olarak adlandırılan ve tüm veri setinin kullanıdığı iki 

model ile tamamlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak, TC ile kayaç malzemelerin 

mekanik, fiziksel ve kesilebilirlik özelliklerini temsil eden parametreler arasında 

toplam 46 regresyon modeli oluşturulmuştur. Bu modellerden 17 tanesi önem ve 

başarılarına göre seçilerek bulanıklaştırılmış ve girdisi TC çıktısı mekanik özellikler 

olan modeller elde edilmiştir. Bu çalışmalar, kayaçların dokusal özellikleri ile 

dayanım özellikleri arasındaki ilişkileri ortaya koyması açısından son derece önemli 

olmuştur. Kayaçların dokusal özellikleri ile mekanik, fiziksel ve kesilebilirlik 

özellikleri arasında bulunan bu ilişkilerden yola çıkarak kayaç dokusal özelliğini 

sayısallaştırmada kullanılan TC parametresinin kaya mühendisliği uygulamalarında 

kullanılabilir yeni bir girdi parametresi olarak atanması çalışmaları 

gerçekleştirilebilmiştir. Bu amaca yönelik olarak öncelikle, kayaç litolojisine bağlı 

olarak TC değerlerinin kestirimleri veri seti yardımıyla belirlenmiş ve daha önceki 

çalışmalar ile kontrol edilmiştir. Bu sayede, 14 farklı litolojiye ait kayaç 

malzemelerinin TC değerlerinin beklenen değerleri tayin edilmiştir.  

Kayaç dokularının, TC’ den hareket edilerek sayısallaştırılması ve TC değerlerinin 

dayanım özelliklerine göre sınıflandırılması sonucunda, TC katsayısının kaya 

mühendisliğinin çeşitli uygulama alanlarında kullanılması yönünde çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. Kayaç malzemelerinin dokusal özellikleri, dayanım özelliklerini 

temsil etmesi amacıyla  5 farklı sınıfa ayrılmış ve her bir sınıfın beklenen tek eksenli 

basınç ve nokta yük dayanımı değerleri tayin edilmiştir. Sınıflama işlemleri bulanık 

modelleme ile de gerçekleştirilmiş ve girdisi TC çıktıları tek eksenli basınç ve nokta 

yük dayanımı olan model ile sınıfı tayin edilen kayaç malzemesinin dayanım 

özellikleride kestirilmiştir. 

Bu aşamadan sonra, TC’ nin uygulama alanları genişletilebilmiştir. Öncelikle, TC’ 

nin kaya kütle sınıflama sistemlerine girdi parametresi olarak kullanılması üzerinde 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu amaca yönelik olarak kaya kütle puanı (RMR) 

sistemi üzerinde çalışılmıştır. RMR sistemine, TC kayaç malzemesinin dayanımını 

temsil etmesi amacıyla dahil edilmiş ve her bir TC sınıfına ait RMR puanları klasik 

ve bulanık kümeler ile belirlenmiştir. Bu şekilde ortaya sürülen bu yeni konsepte 

RMR[TC] adı verilmiştir.  

Bir sonraki adımda, TC değerinin bölgesel değişken olarak atanması hususu üzerinde 

çalışılmıştır. Bu amaca yönelik olarak TC bölgeselleştirilmiş ve jeoistatistiksel 
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yöntemler ile çalışma sahası içersindeki dağılımı araştırılmıştır. Sonuçlar, TC’ nin 

uzaysal bağımlı bir değişken olduğunu göstermesi açısından dikkat çekicidir. İSKİ 

Eyüp atıksu tüneli verileri üzerinde bir uygulama gerçekleştirilerek TC ve tek eksenli 

basınç dayanımı değerlerinin tünel güzergahı boyunca dağılımı araştırılmıştır 

Agrega malzemelerinin dokusal özellikleri ile mekanik ve fiziksel özellikleri 

arasında gerçekleştirilen çalışmalardan hareket ederek öncelikle agregaların TC 

değerleri sınıflandırılmıştır. Buna ek olarak, agrega malzemelerin Los Angelas 

aşınma kayıplarının TC’ den kestirimi için % 11 ortalama rölatif hata ile çalışan 

bulanık model geliştirilmiştir.   

Son olarak, kayaç malzemelerin mekanik ve kesilebilirlik özelliklerinin TC 

değerinden kestirilmesine yönelik geliştirilen bulanık modellere ait sınır koşullar 

verilmiştir. Yapılan bu çalışmalar sonucunda, kayaçların mekanik özellikleri olarak, 

tek eksenli basınç dayanımı, nokta yük dayanımı, Brazilian çekme dayanımı, Shore 

sertliği, ve LA aşınma dayanımı, kesilebilirlik özellikleri olarak, spesifik enerji, 

ortalama kesme kuvveti, ortalama dikey kuvvet, ve net kazı hızının TC’ den kestirimi 

amacıyla bulanık modeller geliştirilmiştir. Bu modellerin kullanımları sırasında, sınır 

koşulllar olarak belirtilen, kayaç litolojileri, dayanım değerleri, doğruluk yüzdeleri ve 

makine özellikleri mutlaka dikkate alınmalı ve sonuçlar bu sınır koşullar ışığında 

yorumlanmalıdır.  
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CLASSIFICATION OF ROCK TEXTURE PROPERTIES AND ROCK 

ENGINEERING APPLICATIONS 

SUMMARY 

The determining of the strength behaviors of the rock mass is important for the 

stability of underground construction against the loads during the design phases of an 

underground opening. This can be made by the determination of the strength 

behavior of the rock mass where the project is constructed. Rock mass is consisted of 

rock material and discontinuities. Rock mass characterization is determined by 

combining the strength of rock material and the properties of discontinuity. Rock 

material assumes as homogenous and isotropic material, which composes with 

minerals, texture where the minerals exist, and the matrix material that is connected 

the grains each other.  

The determination of mechanical and physical properties of rocks is necessary in 

order to understand the behavior of the rock material under dynamic and static loads 

and to make the best design for the scope of the underground opening. Uniaxial 

compressive strength (c), point load strength (Is), and Schmidt hammer hardness (R) 

can be used for understanding the strength of the rock materials. Additionally, the 

cuttability properties of rocks must be defined in order to understand the machine 

performance of the cutting machine, the cost of the excavation process, and the 

cuttability behavior of the rock zones for rock engineering projects. This reality 

increases the importance of researching the relation between physical, mechanical, 

and cuttability properties of rocks. On the other hand, rock materials are classified on 

their strength properties from low to high. Classification is made by the theory of 

grouping the materials that show the same or near behavior into the same class; 

hence, the design procedures of the underground openings show similarities for the 

same class of the rock materials.   

The textural properties of rocks are evaluated by the composition of the grains that 

form the rock. In order to evaluate the texture, geometrical properties of the grains 

that are area, perimeter, length, breadth, and orientation must be determined. After 

determination of these properties, quantification of the rock texture can be possible 

by using the texture coefficient (TC). The researches show that there is a relation 

between TC and rock material strength. In this study, TC is used in order to classify 

rock materials based on textural properties, and the relations among TC and 

mechanical, physical and cuttability properties of rocks are investigated. In order to 

quantify the textural properties of rocks, firstly, thin sections must be taken. After 

examining these thin sections under the view of microscope, the pictures are captured 

and stored in a computer. Leica Qwin image analysis software is used to make 
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quantitative assessment of the pictures. Hence, it is possible to measure the area, 

perimeter, length, breadth, and orientation of every grain into the pictures. The 

calculated parameters can be determined by using these experimental parameters, 

and after getting the calculated parameters, it can be possible to determine TC for 

every pictures. The result of the statistical analysis of the pictures taken by the thin 

section gives final TC value of the rock material. In order to classify the rock 

material strength based on rock texture properties, firstly; the relations among 

physical, mechanical, cuttability, and textural properties of rocks are investigated. 23 

different rock mechanical properties of 5 different study areas are studied for this 

aim. The mechanical, physical, and cuttability properties of rock cores taken from 

drill log named as P1 opened by MTA in TTK Amasra coal basin were determined 

aforementioned studies. In this research, textural analyses are carried out for the thin 

sections of these rock core samples, and TC values are determined. Secondly, the 

results of the research carried out for ISKI Eyub sewerage tunnel are used, and the 

images of the thin sections of tunnel formations are analyzed to get TC values. In 

order to understand the relation between textural, mechanical, and physical 

properties of aggregate material, 21 different aggregate samples are gathered from 10 

different quarries in Turkey. Added to that, the rock material samples tested by 

aforementioned studies are used for understanding the textural properties of rock 

material. These rock materials are classified in 2 groups that are group A and group 

B, and the relations of textural, mechanical, and physical properties of rocks are 

investigated. Group A is consist of 26 different rock materials mainly belong to rock 

formation meets during the excavation of underground constructions, and group B is 

consist of 16 different rock materials mainly belong to rock blocks named as natural 

building stones. Lastly, granite material taken from Bilecik region is tested in order 

to obtain the mechanical and textural properties. After all of these researches, 

approximately 1000 images taken by 90 different thin sections are analyzed by image 

processing technique. Hence, the TC values of rock materials are correlated with 23 

different mechanical, physical, and cuttability properties of rocks and 46 different 

relations are investigated.  

Rock masses and rock materials are uncertain materials because of their existence, 

and when they are used as construction materials, the effect of the uncertainty 

increases for the strength estimation. The source of uncertainty can be described as 

natural uncertainty, such as the plenty of parameters affect the strength and hard 

estimation of the parameter importance on the strength, and measurement errors 

based on personal experience and instrumental errors. Modelling between TC and 

mechanical, physical, and cuttability properties of rocks are carried out for these type 

materials in order to decrease the degree of uncertainty. Regression analysis, fuzzy 

modelling, and geostatistics are used as modelling tools. Regression analysis is used 

for understating the relation between parameters as visual and functional. Fuzzy 

modelling is used for making better models between parameters and decreasing the 

error of estimation. On the other hand, geostatistics is used for understanding the 

distribution of regionalized variable in the study area. The successes of the models 

are tested by correlation coefficient (r
2
), average relative error (m[E(R)]), root mean 

square error (RMSE), and straightness percentage (m[D]). 

Modelling studies are carried out between rock mechanics parameters and TC for 

every study area given above, and this study is completed after modelling for the 

estimation of uniaxial compressive and point load strength by combining the all data 

comes from 5 different study areas.  46 regression models are constructed for this 
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purpose between TC and mechanical properties of rock material. 17 of them are 

selected based on their success and importance and fuzzified. All of these studied are 

important in order to show the relation between textural and strength properties of 

rock materials. The study of appointing TC as an input parameter for rock 

engineering projects is carried out depending on the relation between textural and 

strength properties suggested here. Firstly, estimation of TC is determined based on 

the rock material litology, and the expected values of TC are estimated for 14 

different litology. 

After quantifying the rock texture by using TC and classification of TC based on 

strength behavior, it is possible to use TC for rock engineering discipline. Rock 

material texture is classified into 5 groups that show the strength properties, and the 

expected uniaxial compressive and point load strength are determined. Classification 

works are also made by fuzzy domain and strength behavior of rock material is 

estimated by fuzzy model that is used TC as input and uniaxial compressive and 

point load strength as output parameters.  

After this section, it is possible to expand the application of TC. Firstly, TC is 

appointed as an input parameter for rock classification systems. Rock mass rating 

(RMR) is selected as classification systems for the application of TC. TC is selected 

for RMR in order to point out the rock material strength, and the ratings are assigned 

by classical and fuzzy sets. This modification is called as RMR[TC]. 

In the next step, regionalization of TC is investigated. TC is regionalized for this aim 

and the distribution of TC in the study area is determined by geostatistics. The results 

are important to show that TC is spatially correlated variable. An application has 

been carried out by using the data of ISKI Eyub sewerage tunnel, in order to get the 

distribution map of TC and uniaxial compressive strength along the tunnel route. 

Aggregate material’ s TC values are firstly classified by the study of textural, 

mechanical, and physical properties of aggregates. Additionally, Los Angelas 

degradation loss are estimated from TC by developing a fuzzy model which has less 

than 11 % average relative error.  

Lastly, the limitations of the fuzzy model, which can be useable for estimating the 

mechanical and cuttability properties of rocks from TC values, are detailed. After all 

of these researches, uniaxial compressive strength, point load strength, Brazilian 

tensile strength, Shore hardness, and Los Angelas degradation loss as mechanical 

properties of rocks, specific energy, average cutting force, average vertical force as, 

and instantaneous cutting rate as cuttability properties of rocks are well estimated by 

TC with fuzzy models. However, while using these models, the limitations about 

rock litology, strength values, straightness percentage of the model, and machine 

features must be noticed, and the results must be interpreted by the light of these 

limitations.
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1. GĠRĠġ 

Kaya mühendisliği, maden ve inşaat mühendislikleri disiplinlerinde gerçekleştirilen 

yapılardaki tasarım problemlerinin çözümünü araştıran bir disiplindir. Uygulamalar 

incelendiğinde görülmektedir ki, inşaatın amacına bağlı olarak kaya malzemesinin 

kullanım amacıda değişik olmaktadır. Örneğin, yeraltı maden galerilerinde veya 

tünellerde gerçekleştirilen inşaatlar kaya ortamları içerisinde açılırlar ve bu yapılarda 

kayaç malzemelerinin taşıma kapasiteleri uygulanacak olan taşıma sistemlerinin 

seçiminde önemli rol oynar. Bunun yanında, temel yapısı veya şev dizaynında 

kullanılacak olan kayaç malzemeleri, üzerinde inşaatı taşıyabilecek ve kayma 

meydana gelmeden stabil olarak kendini tahkim edebilmesini sağlayacak yetenekte 

olmalıdır. Bu durum ise kaya malzemesinin deforme olabilme kabiliyetinin yanı sıra 

taşıma kapasitesi ile sınırlandırılır. Hudson (1989) tarafından bildirildiği üzere, kaya 

mühendisliğinin başlıca 7 farklı uygulama alanı bulunmaktadır. Şekil 1.1’ de bu 

uygulama alanları özet olarak verilmiştir. 

Kaya malzemesinin yapı elemanı olarak kullanılabilmesi için, malzemenin dinamik 

ve statik yüklere karşı göstereceği tepkilerin kestirilmesi gerekmektedir. Bu durum 

ise, malzemenin mekanik ve fiziksel özelliklerinin belirlenmesi ile 

gerçekleştirilebilir. Yapı elemanı olarak kullanılan ve kaya malzemesi olarak 

tanımlanan malzeme, kayaç malzemesi ve süreksizliklerin birleşiminden oluşan ve 

kaya kütlesi olarak isimlendirilen bir sistemdir. Kaya kütlesinin dayanımına etki eden 

parametreler, Palmström (1995) tarafından, Şekil 1.2’ den de  görüleceği üzere, kaya 

kütlesi temel olarak iki bileşenden oluşmaktadır ve bunlar kayaç malzemesi ve 

süreksizliktir. Kayaç malzemesi; herhangi bir kırık tarafından ayrılmamış en küçük 

kaya elemanıdır. Elastik ve izotroptur. Kaya kütlesi ise; süreksizlik ağı ve kayaç 

malzemesinin birlikte oluşturduğu sistemdir. 
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Şekil 1.1 Kaya mühendisliğinin başlıca uygulama alanları (Hudson, 1989) 

Tanımlardan da anlaşılacağı üzere, bir kaya kütlesinde inşaa edilecek olan bir 

yapının tasarımı aşamasında ve açılması sırasında, yapının hizmet süresi boyunca 

emniyetli olarak servis verebilmesi ve ekonomik olarak inşaa edilebilmesi için kaya 

kütlesinin dayanımının belirlenmesi son derece önemlidir. Bu durumsa, kaya 

kütlesini oluşturan kayaç malzemesinin dayanım özelliklerinin belirlenmesi ve kaya 

kütlesini oluşturan süreksizlik özelliklerinin dayanım üzerindeki etkilerinin tayini ile 

mümkündür. Araştırmanın amacına bağlı olarak, incelemeye alınan parametrenin 

önemide değişmektedir. Örneğin, süreksizliklerin az, kayaç malzemesinin sağlam 
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olduğu durumlarda, kaya kütlesinin dayanımını belirleyen parametre kayaç 

malzemesinin dayanımı olmaktadır. Tahkimat sistemlerinin tasarımlarında kaya 

kütlesinin yapısına bağlı olarak sağlam kaya kütlelerinde kayaç malzemesi, zayıf 

kaya kütlelerinde süreksizlikler önemli rolü üstlenmektedir. Ancak, aynı ortamda 

kazı sistemlerinin tasarımı için denetleyici özellik ise, kayaç malzemesinin dayanımı 

olmaktadır. Bu sebeblerden dolayı, kaya kütlesinin dayanımının modellenmesi 

aşamasında gerek kayaç malzemesinin gerekse süreksizlik özelliklerinin tayin 

edilmesi son derece önemlidir.   

 

Şekil 1.2 Kaya kütlesinin dayanımına etki eden faktörler (Palmström, 1995) 

Yapı malzemesi olarak düşünüldüğünde kaya kütlesi, çelik, ahşap, beton ve benzeri 

yapı malzemelerinden farklılıklar arz etmektedir. Bu tip malzemelerde dayanım 

özellikleri belirleyici olurken, kaya kütlelerinde çeşitli sınıflamalar, 

karakterizasyonlar ve sayısallaştırılmış tecrübeler geçerlidir. Ancak nihai olarak, 

kaya kütlesi içinde uygunluk ve kalite kriterleri kütlenin dayanım özellikleri 

tarafından sınırlandırılır (Palmström, 1995). Bunun yanında kaya kütlesini diğer yapı 

malzemelerinden ayrıran en önemli özellik ve zorluk jeolojik durumların ve 

jeoteknik parametrelerin belirsizliğidir (Einstein ve Baecher, 1982). Yapı malzemesi 

olarak kullanılacak olan kaya kütlelerinin dayanım özelliklerinin ve buna bağlı 
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olarak, dayanım üzerinde etkili olan parametrelerin güvenilir bir şekilde tespit edilip 

yorumlanması son derece büyük önem arz etmektedir. 

Kayaç malzemesinin dayanım özellikleri, laboratuvar ve arazide gerçekleştirilen 

çalışmalar sonucunda elde edilebilir. Yukarıda da belirtildiği üzere, kayaç malzemesi 

diğer yapı elemanlarından farklılıklar içerdiğinden dolayı, özellikle sınıflama 

sistemleri kullanarak dayanımlarının değerlendirilmesi uygun olmaktadır. Kaya 

kütlelerinin sınıflanlandırılması gibi, kayaç malzemeleri de sınıflandırılabilmektedir. 

Her bir sınıfa ait kayaç malzemesinin mekanik özellikleri benzerlik arz etmekte ve 

her bir sınıfta gerçekleştirilecek olan inşaatın tasarımıda bu ilkelere göre 

yapılabilmektedir. Dayanım özelliklerinin tayininde ise, özellikle kaya mekaniği 

prensiplerine göre tayin edilen tek eksenli basınç dayanımı, çekme dayanımı, kesme 

dayanımı, kohezyon ve içsel sürtünme açıları gibi parametreler etkin rol 

oynamaktadırlar. Tüm bu parametrelerin tayini ise farklı yollarla 

gerçekleştilebilmektedir. Parametreler arası ilişkilerin araştırılması ve sınıflama 

yapılabilmesi ise, yapı malzemesi olarak kullanılacak olan kayaç malzemesinin 

özelliklerinin tayini için son derece önemlidir.  

Kayaç dokusu, kayaç malzemesini oluşturan tane, mikro yapıdaki taneler ve tanelerin 

birbirine bağlanmasını sağlayan matriks malzemesinin bileşiminden oluşur. 

Kayaçların dayanım özelliklerinin üzerinde doku özelliklerinin etkin olduğu ve kayaç 

malzemesindeki kırılmanın, taneleri birleştiren matriks malzemesinden başladığı 

bilinmektedir. Bu durum, kayaç dokusunun sayısallaştırılmasının önemini 

artırmaktadır. Kayaç dokusu ilk kez Howart ve Rawlands (1986) tarafından 

sayısallaştırılmıştır. Bu sayede, kayaçların mekanik ve dokusal özellikleri arasındaki 

ilişkiler daha net olarak ortaya koyulabilir hale gelmiştir. Bu çalışmada, temel olarak 

kayaçların dayanım özelliklerine göre sınıflaması dokusal özelliklerinden hareket 

edilerek gerçekleştirilmiş ve her bir sınıfa ait mekanik özellikler tayin edildikten 

sonra yapı inşaatlarının tasarımlarında kullanılabilir yeni bir girdi parametresi olarak 

kayaç doku katsayısı kullanılmıştır. Gerek kaya kütlesinin, gerekse kayaç 

malzemesinin içerdiği belirsizlikleri ve sözel yaklaşımları en doğru ve en gerçeğe 

yakın şekilde modelleyebilmek amacıyla ise modern yöntemler olarak adlandırılan 

bulanık modelleme kullanılmıştır. Burda sözel yaklaşımlardan kastedilen, kaya 

kütlelerinin sınıflandırılması sonucunda oluşan tanımlamaların ve sınıflandırılma 

aşamasında kullanılan parametrelerin bir kısmınının sözel olarak ifade edilmesidir. 
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Elde edilen sonuçlar, kayaçların dokusal özelliklerinden tayin edilen doku 

katsayısının, kaya mekaniği uygulamalarında güvenilir yeni bir girdi parametresi 

olarak kullanılabileceğini göstermesi açısından son derece önemlidir. Bu amaca 

yönelik olarak geliştirilen modeller sayesinde doku katsayısı, kaya mühendisliği 

uygulamalarında gerek tasarım gerekse inşaat sırasında kullanılabilir hale 

getirilmiştir.  
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2. YAPI MALZEMESĠ OLARAK KAYA KÜTLESĠ 

Kaya kütle ortamlarında gerçekleştirilecek olan inşaatlarda, kaya kütlesi yapı 

malzemesi olarak hizmet vermektedir. Bu malzeme, inşaa amacıyla kullanılan diğer 

tüm malzemelerden gerek heterojen olması gerekse içerdiği süreksizliklerden dolayı 

ayrılmaktadır. Yeraltı veya yeryüzünde, kaya kütle ortamlarında gerçekleştirilecek 

olan inşaatlardan önce ve bu yapıların inşaası sırasında jeoteknik verilerin elde 

edilmesi ve bu verilerin değerlendirilerek, tasarımların bu verilere göre 

gerçekleştirilmesi gereklidir. Özellikle doğal malzemelerin yapılarından kaynaklanan 

belirsizliklerden dolayı bu yönde yapılacak olan çalışmalar çok büyük önem arz 

etmektedir. Kayaç malzemelerinin ve kaya kütlelerinin sahip oldukları dayanım 

özellikleri, doğal yapıtaşı, agrega malzemesi, tahkimat elemanı, dolgu malzemesi 

olarak kullanılabildiği gibi, kazı, tahkimat, patlatma, kırma, öğütme, delik delme, şev 

dizaynı gibi çalışmalarda inşaatın gerçekleşebilmesi için gerekli olan tasarımlarda en 

önemli parametreyi oluşturmaktadır. 

Kaya kütlesi, kayaç malzemesi ve süreksizliklerin birlikte oluşturduğu bir yapı olup, 

kaya kütlesinin dayanımının tayini için bu iki bileşenin araştırılması gerekmektedir. 

Süreksizlikler kaya kütlesinin dayanımını olumsuz yönde etkilerken, arazi 

çalışmaları sonucunda elde edilecek olan veriler ile kaya kütlesinin dayanımı 

üzerindeki etkisi belirlenir. Kayaç malzemesi ise, kaya kütlesinin dayanımı üzerinde 

son derece önemlidir. Özellikle dayanımın yüksek olduğu kaya kütle ortamlarındaki 

tasarımlar kayaç malzemesinin dayanım özelliklerinden hareket edilerek 

gerçekleştirilir. Bunun yanında, kayaç malzemesinin dayanımının düşük olması, kaya 

kütlesinde bulunan süreksizlik özelliklerini denetleyici olmasıda bir diğer önemli 

husustur. Kayaç dokusu ise, kayaç malzemesini oluşturan tane ve matriksin birlikte 

kompozisyonu olup, kayaç malzemesinin sahip olduğu dayanımı ortaya 

çıkarmaktadır. Bu durumda, bir kaya yapısının tasarımı için gerekli olan 

parametrelerin tayininde önemli olan 3 temel bileşen bulunmaktadır. Bunlar kayaç 

malzemesinin dokusal yapısı, kayaç malzemesi ve süreksizliklerdir.  
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Bu çalışmanın temel amacı, kayaç dokusal özelliklerinin sayısallaştırılması 

sonucunda, kayaç malzemelerinin dayanım özelliklerinin dokusal özelliklerine 

dayandırılarak sınıflandırılması ve kaya mühendisliği tasarımlarında dokusal 

özelliklerin bir girdi parametresi olarak kullanılanılabilir hale getirilmesidir. Bu 

amaca yönelik olarak, kayaçların dokusal, fiziksel ve mekanik özellikleri arasındaki 

ilişkiler araştırılmıştır ve elde edilen sonuçlardan hareket ederek tasarım 

problemlerinin çözümü için uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde, mikro 

yapıdan makro yapıya doğru hareket edilerek kayaçların dokusal özellikleri, kayaç 

malzemelerinin teknolojik özellikleri ve süreksizliklerin özellikleri verilmiştir. 

İncelenilen fiziksel ve mekanik özellikler, gerçekleştirilen deneysel çalışmalarda 

kullanılan özellikler olarak seçilmiştir. Bunun yanında, kayaç malzemesinin 

kesilebilirliğinin anlaşılabilmesi için araştırılan kaya kütle özellikleri ve makine 

özellikleride bu bölümde verilmiştir. Süreksizliklere ilişkin özellikler ise, kaya kütle 

ortamlarında gerçekleştirilecek olan yapıların tasarımında kullanılacak olan 

süreksizlik özelliklerinin belirtilmesi amacıyla verilmiştir. 

2.1 Kayaçların OluĢumu ve Mineraller 

Kayaçlar genel olarak, volkanik, sedimenter ve metamorfik olmak üzere 3’ e 

ayrılırlar. Bu sınıflama Goodman (1989) tarafından da aktarıldığı üzere bir başlangıç 

sınıflaması değil nihai çıktıdır. Kayaç malzemelerinin davranışları yapılarını 

oluşturan minerallerin ve mineral taneleri arasındaki matriks malzemesinin özelliğine 

bağlı olarak farklılık arz etmektedir.   Kayaçların dokusal özellikleride, kayaç 

malzemesini oluşturan mineral taneleri ve matrikse bağlı olarak farklılıklar gösterir. 

Bu sebebten dolayı, kayaç malzemelerin dokusal, mekanik, fiziksel ve kesilebilirlik 

özellikleri verilmeden önce, kayaçların yapısının ortaya konulması amacıyla kayaç 

ve mineral ilişkileri araştırılmış ve bu bölümde verilmiştir. 

Tablo 2.1’ de kayaçların dokularına göre sınıflandırılması Goodman (1989) 

tarafından gerçekleştirilen çalışmadan alınarak verilmiştir.  
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Tablo 2.1 Kayaçların dokularına göre sınıflandırılması (Goodman, 1989) 

Doku Ġçerdiği Mineraller Kayaç Örnekleri 

K
ri

st
a

le
n

 D
o

k
u

 
Çözünebilir karbonatlar ve tuzlar 

Kireçtaşı, dolomit, kayatuzu, 

trona, jips 

Sürekli bantlardaki mika veya diğer düzlemsel 

mineraller 
Mikaşist, kloritşist, grafitşist 

Devamlı mika yaprakları içermeyen bantlı silikat 

mineralleri 
Gnays 

Gelişigüzel yönelimli ve dağılımlı tekdüze tane 

boyutuna sahip silikat mineralleri 
Granit, diyorit, gabro, siyenit 

Çok ince taneli ve boşluklu matriks içinde gelişigüzel 

yönelimli ve dağılımlı silikat mineralleri 

Bazalt, riyolit, diğer volkanik 

kayalar 

İleri derecede makaslanmış kayalar Serpantinit, milonit 

K
ır

ın
tı

lı
 (

k
la

st
ik

) 
d

o
k

u
 

Duraylı çimentolu 
Silis çimentolu kumtaşı ve 

limonitik kumtaşı 

Az çözünebilir çimentolu 
Kalsit çimentolu kumtaşı ve 

konglomera 

Çok çözünebilir çimentolu 
Jips çimentolu kumtaşı ve 

konglomera 

Tamamı çimentolanmamış veya zayıfça 

çimentolanmış 
Ufalanabilir kumtaşı, tüf 

Çimentolanmamış  Kil bağlayıcılı kumtaşı 

Ç
o

k
 Ġ

n
ce

 T
a

n
el

i 
K

a
y

a
la

r
 

İzotrop, sert kayalar Hornfels, bazı bazalt türleri 

Makro ölçekte anizotrop fakat mikro ölçekte izotrop 

sert kayalar 

Çimentolu şeyller, tabakalı 

sert kumtaşları 

Mikroskopik düzeyde anizotrop sert kayalar  Sleyt, fillit 

Yumuşak, zemin gibi kayalar 
Kompaksiyon şeyli, tebeşir, 

marn 

O
rg

a
n

ik
  

K
a

y
a

la
r 

Yumuşak kömür 

Taşkömürü 

Petrollü şeyl 

Bitümlü şeyl 

Petrollü kum 

Linyit ve bitümlü kömür  
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2.2 Kayaçların Dokusal Özellikleri 

Kayaç dokusu, Williams ve diğ. (1982) tarafından, kristalleşme derecesi, tane 

büyüklüğü veya taneleşme ve kayayı oluşturan bileşenler arasındaki yapı veya 

geometrik ilişkiler olarak tanımlanmıştır. Bunun yanında, Howarth ve Rowlands 

(1987) ise, taneler arası ilişkiler ve tanelerin geometrik özellikleri olarak 

tanımlamışlardır. Bu tanımlamalardan hareket ederek, kayaç dokusunun, kayaç 

malzemesini oluşturan tanelerin birbirilerine bağlanmalarının sağlanabildiği ortamlar 

olarak tanımlamak mümkündür.    

Kayaçların dokusal özelliklerinin tespitinde, kayaç dokusunu oluşturan tanelerin 

geometrik özelliklerinin, ince kesitlerden alınan mikroskop görüntüleri ile 

tanımlanması gerekmektedir. Bu geometrik özellikler ise şu şekilde özetlenebilir; 

tane şekli, açısı, tanelerin birbirine bağlanma derecesi, tanenin özelliklerinin 

birbiriyle olan ilişkisi ve matriksin büyüklüğü. Kayaçların dokusal özelliklerini 

belirleme konusunda Howarth ve Rowlands (1987) tarafından gerçekleştirilen 

çalışma son derece önemlidir. Bu çalışmada araştırmacılar, dokuyu oluşturan 

tanelerin şekilsel özelliklerinden faydalanarak doku katsayısı (TC) kavramını öne 

sürmüşlerdir. Bu durum kayaçların dokusal özelliklerinin sayısallaştırılmasını 

sağlamış ve bu sayede kayaçların mekanik özellikleri, fiziksel özellikleri ile dokusal 

özellikleri arasında bir ilişkinin var olup olmadığı konusunda araştırmalar yapmak 

mümkün olmuştur. Bunun yanında kayaçların minerolojik, dayanım ve benzeri 

özellikleri ve TC arasındaki ilişkiler farklı araştırmacılar tarafından araştırılmış ve 

sonuçlar değerlendirilmiştir. 

2.2.1 Kayaç dokusunun geometrik özellikleri 

Kayaçların dokusal özelliklerinin sayısallaştırılabilmesi için kayaç dokusunu 

oluşturan tanelerin geometrik özelliklerinin belirlenmesi gerekmetedir. Tanelerin 

geometrik özellikleri, ince kestilerin mikroskop altında alınan resimlerinde 

gerçekleştirilen çalışmalar ile belirlenebilir. Dokuda bulunan her bir tanenin 

geometrik özelliğini temsil etmesi için tanelerin alanı, çevresi, uzunluğu, genişliği ve 

açısı tayin edilmelidir. Bunun yanında, analiz yapılan alanda bulunan matriks 

malzemesinin toplam alanıda kayaç dokusunun sayısallaştırılması kullanılmaktadır. 
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Tüm bu parametrelerin elde edilmesinden sonra, her bir tanenin özelliği tayin 

edilerek kayaç dokusunun sayısallaştırılması gerçekleştirilebilir.  

2.2.1.1 Tanelerin alanı 

Kayaç malzemesinden alınan ince kesit ve ince kesitten alınan görüntü iki boyutlu 

bir resim olup, bu resimde bulunan tanelerin uzayda kapladıkları alan, her bir tanenin 

alanı olarak tayin edilir. 

2.2.1.2 Tanelerin çevresi 

Dokuyu oluşturan tanelerin resimlerinin seçilmesi ile belirlenen alanları aynı 

zamanda çevrelerinin belirlenmesinde de kullanılır. Bir taneyi oluşturan sınırların 

toplamıda, tanelerin çevresi olarak adlandırılır. Tanelerin çevresi ve alanları Şekil 

2.1’ de gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.1: Kayaç tanelerinin alan ve çevresi 

2.2.1.3 Tane uzunluğu ve geniĢliği 

Bir tanenin uzunluk ve genişliğini belirlemek için feret çaplarından faydalanılır. 

Herdan ve Smith (1953) tarafından belirlendiği üzere, tanenin dış yüzeyine çizilen iki 

teğet arasındaki dik uzaklığa feret çapı denilmektedir. Her 5
0
 açı için tanenin sahip 

olduğu feret çapı değerleri tayin edildikten sonra tanenin uzunluk ve genişliği 

belirlenebilir. Bir tanenin uzunluğu, en büyük feret çapına eşit olurken, genişliği ise 
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en küçük feret çapına eşit olarak kabul edilmektedir. Bir tanenin uzunluk ve genişliği 

aşağıda verilen Şekil 2.2’ den de görülebilir. 

 

Şekil 2.2 Bir tanenin uzunluk, genişlik ve açısı (Akkoç, 2002) 

2.2.1.4 Tane oryantasyonu 

Tane oryantasyonu, diğer bir deyişle bir tanenin açısı en büyük feret çapı olarak 

adlandırılan uzunluğun yatay eksen ile yapmış olduğu açı olup Şekil 2.2’ de 

gösterilmiştir. Açının alabileceği maksimum değer 180
0
 olabilir.  

2.2.2 Kayaç dokusunun sayısallaĢtırılması 

Kayaç malzemelerin dokularını oluşturan matriks ve tanelerin, yukarıda verilen 

özelliklerinden hareket ederek kayaç dokusu için sayısal bir değer atanması 

mümkündür. Bu yöndeki en önemli çalışma Howarth ve Rowlands (1987) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar, bu çalışmaları ile birlikte doku katsayısını ortaya 

sürmüşlerdir. TC değerinin elde edilmesi ile kayaçların dokusal özelliklerini 

sayısallaştırmak mümkün olmuş ve burdan hareket ederek kayaç dokusal 

özelliklerinin kaya mühendisliği uygulamalarında kullanılabilir hale gelmesi 

sağlanabilmiştir. 

Kayaç dokusunun sayısal değerlendirilmesinde 4 bileşenden oluşan bir denklemden 

yararlanılır (Howarth ve Rowlands, 1987). Bunlar; 
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i. Tane yuvarlaklığı ve analizi, 

ii. Tane sapmasının ölçülmesi ve analizi, 

iii. Tane açısının ölçülmesi, ve değerlendirilmesi, 

iv. Tane bağlanma derecesine bağlı olarak sonuçların değerlendirilmesi. 

Bu dört özelliğin en doğru şekilde tayininden sonra aşağıda verilen formül 

yardımıyla kayaç dokusu boyutsuz olarak sayısallaştırılır. 

(2.1)                                       
1

11

10

1

010

0




































 AFAR

NN

N

FFNN

N
AWTC   

TC = Doku katsayısı, 

AW = Tane yığılma ağırlığı, 

N0 = Görünüm oranı (AR) 2,0’ dan küçük olan tane sayısı, 

N1 = AR değeri 2,0’ dan büyük olan tane sayısı, 

FF0 = AR değeri 2,0’ dan küçük olan tanelerin şekil faktörü (FF) değerlerinin 

aritmetik ortalaması, 

AR1 = AR değeri 2,0’ dan büyük olan tanelerin AR değerlerinin aritmetik ortalaması, 

AF1 = Açı faktörü. 

Dokusal analizin gerçekleştirilebilmesi için, kayaç malzemesinden alınan ince 

kesitten çekilen resimlerde, görüntü işleme yöntemiyle analiz gerçekleştirilir ve 

kayaç dokusunu oluşturan tanelerin özellikleri belirlenir. Bu özelliklerden hareket 

ederek yukarıda verilen 4 farklı parametrenin araştırması yapılabilir ve bu değerlerin 

TC formülünde kullanılması sağlanır.  

Analizin gerçekleştirilmesi için ilk önce içerisinde en az 20 veya 30 tanenin 

bulunduğu bir referans alanı seçilerek, bu alan içerisindeki tanelerin her birinin alan, 

çevre, uzunluk, genişlik ve açı geometrik değerleri görüntü işleme yazılımı 

kullanılarak elde edilir. 
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Dokunun sayısal olarak değerlendirilmesi işlemi tanelerin ikincil geometrik 

parametreleri olan AR ve FF değerlerinin bulunması ile başlar. AR parametresi ile 

sapmayı gözlemlemek mümkün olmaktadır. AR değeri, tanenin uzunluğunun 

genişliğine oranı  olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda, AR değerinin artması, 

sapmanın artması anlamına gelmektedir. FF değeri ise tanenin yuvarlaklıktan ne 

derece sapmış olduğunu tanımlamaya yarayan bir parametredir. Bu sayede FF değeri 

kullanılarak, tanenin ne derece pürüzlü olduğu hakkında yorum yapmak mümkün 

olmaktadır. FF değeri aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanmaktadır (Howarth ve 

Rowlands, 1987). 

(2.2)                                                                                           
)(

4
2Çevre

Alan
FF           

FF değerinin 1,0 olması mükemmel yuvarlak tane şeklini gösterirken, sapmanın 

artmasıyla birlikte FF değeri düşecektir. 

Analizler yapılırken AR değerinin 2,0 olduğu durum sınır değeri olarak kabul edilir. 

Bu sayede seviyenin altında kalan taneler için FF’ lerin ortalaması kullanılırken bu 

değerden yüksek olan taneler için AR’ lerin ortalaması alınır. 

Tanelerin yönlerini tespiti amacıyla ise  AF parametresi kullanılır. Bu değer sadece 

sapmış taneler  (AR>2,0) için bulunur. Açı faktörünün bulunması için aşağıdaki 

işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

N1 sapmış tane sayısını gösterirken, i ağırlık katsayısını, xi ise iki açı arasındaki 

farkın mutlak değerinin dar açı cinsinden değerini göstermektedir. 

(2.3)                                                                                          

2

)1(
1 11

i

n

i

i

L x
NN

x






















    

Üç tane sapmış tane bulunan bir ince kesitte açı faktörünün elde edilişi aşağıda 

gösterilmiştir (Howarth ve Rowlands, 1987). 
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Şekil 2.3 Tane açıların gösterilişleri (Akkoç, 2002) 

1. N1(N1-1)/2 = 3x2/2 = 3 

2. Açı değerleri, (L); A(0), B(60), C(130), 

3. Tek açı farklarının mutlak değeri; 

   
60 LBLA 
, 

130 LCLA 
, 

70 LCLB 
 

4. Dar açıların bulunması; yukarıda bulunan açı farklarının 90
0
’ den büyük olması 

durumunda, dar açı hesabı yapılır, 050180130  .  

5. Her bir fark değerinin ağırlık katsayısı Tablo 2.2’ den bulunur. 

i) Ağırlık  LBLA    = 6,0 

ii) Ağırlık  LCLA    = 5,0 

iii) Ağırlık  LCLB    = 7,0 

6. Eşitlik 2.3’ de belirtildiği şekliyle (L) değeri hesab edilir, 

00,6
3/1

0,7

3/1

0,5

3/1

0,6



































L . 

7. TC eşitliğinde verilen AF1 değeri ise bulunan bu değerin 5’e bölünmesiyle elde 

edilir, 2,1
5

0,6
1 








AF . 
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Tablo 2.2  Dar açı ağırlıkları hesabı (Howart ve Rowlands, 1987) 

No Sınıf Aralığı Ağırlık (i) 

1 L  10 1 

2 10<L
 20 2 

3 20<L
 30 3 

4 30<L
 40 4 

5 40<L
 50 5 

6 50<L
 60 6 

7 60<L
 70 7 

8 70 <L
 80 8 

9 80<L
 90 9 

Tüm bu işlemler, inceleme yapılan resimde bulunan tüm sapmış taneler için 

tekrarlanır ve böylece ince kesitin AF1 değeri tayin edilmiş olur. Bu aşamadan sonra 

geriye sadece tane yığılma ağırlığının tespiti kalmaktadır. TC eşitliğinde verilen AW 

değeri, referans alanı içerisindeki tanelerinin toplam alanlarının, inceleme yapılan 

referans alanına oranıdır ve aşağıdaki gibi formülize edilir. AW değerinin artması 

matriks malzemesinin miktarının azaldığına işaret ederken, azalan AW değeri ise 

çimento malzemesinin daha çok olduğunu göstermektedir. 

(2.4)                                                                                   
alanı Referans

alanı  taneToplam
AW  

Kısaca tekrarlamak gerekirse, TC’ nin belirlenebilmesi için bir ince kesitin alınması 

ve bunlardan bir görüntü alınarak bu görüntünün bilgisayar ortamına yansıtılması  ve 

yazılım ile görüntünün işlenmesi gerekir. Bu işlem sonunda iki farklı grup değer elde 

edilir. Birinci grupta, görüntü işleme analizi sonucunda ölçülerek bulunan 

parametreler bulunur. Bunlar, tanelerin, alanı, çevresi, uzunluğu, genişliği ve açısıdır. 

İkinci grupta ise, hesaben bulunan parametreler vardır ki, bunlarda; sapmış ve 

sapmamış tane sayıları, görünüm oranı, şekil faktörü ve tane yığılma ağırlığıdır.  

Tüm bu değerlerin elde edilmesinden sonra, eşitlik 2.1’ in yardımıyla TC değeri 

hesaplanabilir. Kayaç malzemelerinin dokusal analizleri sonucunda TC değerlerinin 

elde edilmesi için tamamlanması gereken tüm bu aşamalar Şekil 2.4’ de özet olarak 

gösterilmiştir. 
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Şekil 2.4 Kayaç malzemelerin TC değerlerinin tayini için gerekli aşamalar 

2.2.3 Kayaçların dokusal özellikleri üzerinde gerçekleĢtirilen çalıĢmalar 

Kayaçların dokusal özellikleri olarak anılan ve yukarıda verilen parametrelerin, 

kayaç malzemelerin mekanik, fiziksel ve kesilebilirlik özellikleri üzerindeki etkiler 

pek çok araştırmacı tarafından incelenmiştir. Howarth ve Rowlands (1987) 

tarafından ortaya sürülen TC kavramı bulununcaya kadar yapılan çalışmalar, dokusal 

özelliklerin mekanik ve fiziksel özellikleri ne derece ve nasıl etkilediği üzerinde 

yoğunlaşmıştır. Bu tarihten sonra, yapılan araştırmalar ise, dokusal özelliklerin, 

kayaçların mekanik, fiziksel ve kesilebilirlik özellikleri ile olan ilişkilerinin 

sayısallaştırılması yönünde olmuştur. Bu bölümde, gerçekleştirilen çalışmalardan 

elde edilmiş olan sonuçlar üzerinde durulmuştur. 

Howarth ve Rowlands (1987) tarafından aktarıldığı üzere, kayaç dokusunun özelliği 

olarak sayılan, tane boyutu, paketlenme yoğunluğu, tane şekli, bağlanma derecesi, 

kuvars içeriği, porozite, tane sınırları ve doku modellerinin, kayaç malzemelerinin 

dayanımları üzerindeki etkiler çeşitli araştırmacılar tarafından özetlenmiştir. Aşağıda 

bu özelliklerin, kayaç dayanımı üzerindeki etkileri verilmiştir.  

Tane Boyutu; Mermerin eğilme dayanımı, ortalama tane boyotunun karekökünün 

tersi ile doğru orantılıdır ve lineer bir artış gösterir. Diğer bir deyişle azalan tane 

boyutu, artan eğilme gerilmesine sebebiyet vermektedir (Olsson, 1974; Hugman ve 

Friedman, 1976; Onodera ve Asoka, 1980).  
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Paketlenme Yoğunluğu; Tane ve matriksin birbirleri ile olan ilişkilerini gösteren 

paketlenme yoğunluğu, 1978 yılında Bell ilk kez paketlenme yoğunluğu ile 

malzemelerin dayanım özellikleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. Paketlenme 

yoğunluğunun artması, kumtaşlarında tek eksenli basınç ve çekme dayanımları ile 

elastik modül değerlerinin artmasına neden olur.  

Tane Şekli; Onodera ve Kumara (1980) ve Ehrlich ve Weinberg (1970) tarafından 

geliştirilen tane pürüzlülük katsayısından yola çıkılan çalışmalar göstermiştir ki, 

malzemenin üzerindeki yükün artmasıyla birlikte, kayayı oluşturan taneler kırılarak 

daha yuvarlak hale gelmektedir. Bu sebeten dolayı, tane şekli ile çatlak gelişimi ve 

kayaç mukavemeti arasında bir ilişki söz konusudur. 

Bağlanma Derecesi; Tanelerin birbirine sıkıca bağlı olduğu ve iyi çimentolanmış  

magmatik ve metamorfik kayaçlarda çatlak ilerlemesinin başlaması için gereken 

gerilme yüksek olmaktadır (Hoek, 1965). Agregalarda kristal tanelerin birbirine iyi 

bir şekilde bağlanmış olması sonucunda böyle bir kayacın kesme gerilmesi 

karşısında yenilmesi de zor olmaktadır (Duncan, 1969). Sonuç olarak, bağlanma 

derecesinin artması kayaç malzemesinin dayanımını artırıcı yönde etkilemektedir. 

Kuvars İçeriği; Bell (1978) kumtaşının kuvars içeriğinin tek eksenli basınç dayanımı, 

Shore sertliği ve Schmidt çekiç sertliği üzerinde etkili olmadığını ileri sürmüştür. 

Buna karşılık, Gunsallus ve Kulhawy (1984), kumtaşının kuvars içeriği ile bu 

malzemenin dayanım özelliklerinin arasında bir ilişkinin varlığını ortaya 

koymuşlardır. Buna göre yüksek kuvars içerikli bir kumtaşının, düşük kuvars içerikli 

bir kumtaşına nispetle daha yüksek mukavemete sahip olduğu ortaya sürülmüştür. 

Howarth ve Rowlands (1987) ise yapmış oldukları çalışmada kuvars içeriğini dikkate 

almamışlardır. 

Porozite; Sedimanter kayaçlarda porozitenin artması kayacın tüm özelliklerini 

olumsuz yönde etkilemektedir (Price, 1960; Smordinov ve diğ., 1970; Rzhevsky ve 

Novik, 1971; Dube ve Singh, 1972). 

Tane Sınırları; Çatlak ilerlemesi, tane sınırlarının olduğu yerlerde meydana 

gelmektedir. Bunun yanında, çatlakların oluşumuda yine tane sınırlarının olduğu 

bölgelerde meydana gelmektedir (Bieniawski, 1967).  
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Doku Modelleri; 1970 yılında Ehrlich ve Weinberg tane pürüzlülük katsayısını, 

1958’ de Niggli ve 1972’ de Dreyer bağlanma derecesini ve dokuyu 

modellemişlerdir. En son geliştirilen Dreyer (1972) modeli kaya tuzlarının 

dokularının sayısallaştırılması için gerçekleştirilmiş ve sadece tane büyüklüğü ve 

paketlenme yoğunluğunu dikkate almışlardır. 

Tüm araştırmalar, kayaçların dokusal özelliklerinin dayanım özellikleri üzerinde 

etkili olduğunu göstermesi açısından son derece önemlidir. Bu çalışmalar genellikle 

dokuyu oluşturan elemanların kayaç dayanımı üzerindeki etkilerinin ayrı ayrı 

değerlendirilmesi şeklinde olmuştur. Ancak, tüm bu elemanların etkilerinin 

birleştirilerek dokusal özelliklerin sayısallaştırılması 1987 yılında Howarth ve 

Rowlands tarafından gerçekleştirilmiştir. Bir önceki bölümde TC değerinin elde 

ediliş yöntemi detaylı olarak anlatılmıştır.  

Bu bölümde literatüre girmiş olan ve TC kullanılarak gerçekleştirilmiş olan 

çalışmalar verilmiştir. Bu çalışmalardan en kayda değeri TC’ nin önericisi olan 

araştırmacılar, Howarth ve Rowlands (1987), tarafından sunulmuştur. Daha sonra 

Ersoy ve Waller (1995) tarafından yapılan çalışma ile araştırma genişletilmiş ve 

Azzoni ve diğ. (1996) tarafındanda TC’ nin kullanılabilirliğine yönelik bir araştırma 

daha gerçekleştirilmiştir.  

Howarth ve Rowlands (1987) gerçekleştirmiş oldukları çalışma ile TC konseptini 

öne sürmenin yanında, kayaçların tek eksenli basınç dayanımları, çekme 

dayanımları, elastik modülleri, ve sondaj ilerleme hızları ile dokusal özellikler 

arasındaki ilişkileri araştırmışlardır. Yapılan çalışmalar sonucunda, özellikle sondaj 

ilerleme hızı ile TC arasında son derece yüksek bir korelasyon bulunmuştur. Bunun 

yanında, tek eksenli basınç dayanımı ve çekme dayanımı ile TC arasında da önemli 

korelasyona sahip ilişkiler bulunmuştur. Test edilen kayaçların en düşük TC 

değerlerinin 0,7’ den fazla olduğu ve genellikle orta sert ve sert kayaçlar için 

deneylerin gerçekleştiriliği görülmektedir. Bu durum, bu tez kapsamında 

gerçekleştirilen araştırmalarda ortaya çıkan sonuçlara paralellik göstermektedir. 

Özellikle sert kayaç grubuna ait kayaçlar üzerinde yapılan araştırmalar TC ile çekme 

ve basınç dayanımları arasında son derece önemli ilişkilerin olduğunu göstermiştir. 

Bunun yanında, elastik modül ile TC arasında gerçekleştirilen araştırmada ortaya 

çıkan sonuç ise diğerlerinde elde edilen sonuçlardan daha zayıf gözükmektedir.  
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Ersoy ve Waller (1995) tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise, kayaçların mekanik 

özellikleri ile dokusal özellikleri arasındaki ilişkiler TC’ den hareket edilerek 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen sonuçlar, bir evvelki 

çalışmadan bazı farklılıkları içermektedir. Howarth ve Rowlands (1987) tek eksenli 

basınç dayanımı ile TC arasında 0,92 korelasyon katsayısına (r
2
) sahip bir ilişki 

bulmuşken, Ersoy ve Waller (1995) bu değeri 0,641 olarak tespit etmiştir. Benzer 

durum çekme dayanımı içinde geçerlidir. Ersoy ve Waller (1995) tarafından yapılan 

bu çalışmada kayaçların aşınabilirlikleri ile TC arasında yüksek korelasyonda bir 

ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.  

Azzoni ve diğ. (1996) tarafından yapılan çalışmada ise kayaçların tek eksenli basınç 

dayanımları ve aşınma dayanımları ile TC arasındaki ilişkiler farklı kayaç türleri için 

incelenmiş ve dokusal özellikler ile adı geçen mekanik parametreler arasındaki 

ilişkilerin değişimi hakkında yorumlar yapılmıştır. Ancak, bir evvelki çalışmada 

olduğu gibi bu parametreler arasındaki lineer bir ilişkinin varlığı hakkında yorum 

yapılmamıştır. Bu çalışmanın sonucu olarak, çok farklı dayanıma sahip iki farklı 

kayacın TC değerinin litolojisine bağlı olarak farklı çıkabileceği yorumu 

getirilmiştir. Ancak, gerek Howarth ve Rowland (1987), gerek Ersoy ve Waller 

(1995) ve gerekse bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen analizlerde Azzoni ve diğ. 

(1996) tarafından verilen sonuçların aksi çıkmıştır.  

Sonuç olarak, 1987 yılında dokusal özelliklerin sayısallaştırılması ile başlayan 

araştırmalar, kayaç dokusu ile dayanım özellikleri arasındaki ilişkileri göstermesi 

açısından son derece önemlidir. Bu çalışmalar sonucunda, kumtaşı, mermer, bazalt, 

granit, hornfels, siyenit, kireçtaşı, silttaşı, diyorit, tonalit, gabro, riyolit, gnays, 

dolomit kayaçlarının TC değerleri belirlenmiş ve kayaçların dayanım özellikleri ile 

olan ilişkileri araştırılmıştır. Araştırmaların sonuçları incelendiğinde, özellikle orta 

sert ve sert kayaçlarda TC ve dayanım özellikleri arasında cidddi ilişkilerin 

bulunduğu gözlenmiştir. Ancak, tüm bu çalışmalar, laboratuvarda gerçekleştirilen 

mekanik deneyler ve dokusal analiz sonuçlarından elde edilen veri kümesinin 

istatistiksel değerlendirilmesi sonucu oluşturulmuştur. Kayaçların dokusal 

özelliklerinin kaya mühendisliği uygulamalarında direk kullanılmasını sağlayacak 

modeller veya yaklaşımlar geliştirilmemiştir. Bunun sonucu olarak da, dokusal ve 

dayanım özellikleri arasında bulunmuş olan bu ilişkilerden yola çıkarak kaya 

yapılarının tasarımlarına yönelik araştırmalar veya çözümler getirilmemiştir. Bu 
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çalışmada, öncelikle çok daha geniş bir veri kümesi oluşturulduktan sonra ilişkiler 

araştırılmış ve nihai olarak TC değerinin kaya mühendisliği uygulamalarında 

kullanılabilir olmasının sağlanması amaçlanmıştır. 

2.3 Kayaç Malzemelerin Fiziksel, Mekanik ve Kesilebilirlik Özellikleri 

Kayaçların dokusal özellikleri ile mekanik, fiziksel ve kesilebilirlik özellikleri 

arasındaki ilişkilerin araştırılabilmesi ve bunun yanında kayaç dokusunun 

sayısallaştırılmasıyla birlikte kayaç doku özelliğinin kaya mekaniği uygulamalarında 

kullanılabilir hale gelmesi için, kayaçların dokusal özelliklerinin yanında mekanik, 

fiziksel ve kesilebilirlik özelliklerininde araştırılması gereklidir.  

Kayaçların fiziksel özellikleri olarak anılan özellikleri, bir kayayı diğer kayalardan 

farklı kılan ve kayanın yapısına bağlı olarak değişen özelliklerin toplamı olarak 

tanımlanabilir. Bu özellikler kayanın oluşumuna ve doku ve bileşen kompozisyonuna 

bağlı olarak farklılık arz etmekte olup, kayaç malzemesinin tanımlanmasında önemli 

roller üstlenmektedir. 

Mekanik özellikler ise, kayaç malzemesinin dinamik ve statik yükler altındaki 

davranış modellerini temsil eden özellikler olarak sınıflandırılabilir. Mekanik 

özelliklerin tayini gerek laboratuvar gerekse arazide gerçekleştirilen deneyler ile elde 

edilir ve kaya mühendisliği projelerinde yapı malzemesi olarak kullanılacak kayanın 

dayanım sınırlarının tayininde mutlaka tayin edilmesi gereken özelliklerdir. 

Kesilebilirlik özellikleri ise, kaya yapılarında açılacak tünel, galeri , kuyu ve benzeri 

yapıların açılması esnasında kayaç malzemelerin kesme işlemlerine ne derece 

mukavemet göstereceğinin anlaşılabilmesini tespit eden özelliklerdir. Bunun yanında 

kayaç malzemelerin kesilebilirlik, kesme işlemini gerçekleştirecek olan makinelerin 

performansları üzerinde de etkili olmaktadır. Bu sebebten dolayı, makine 

performananslarını temsil eden parametrelerde kayaçların kesilebilirlik özellikleri ile 

birlikte değerlendirilebilir. 

Bu bölümde kayaçların dokusal özellikleri ile ilişkileri araştırılan mekanik, fiziksel 

ve kesilebilirlik özelliklerin tanımlamaları ve tarihsel süreçleri üzerinde durulmuştur. 

Bu sayede, dokusal özelliklerin, anılan bu özellikler üzerinde etkilerinin sebebleri 
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fiziksel olarak ortaya koymak mümkün olabilmiştir. Deneysel çalışmalar için 4 farklı 

amaç için kullanılan kayaç malzeme numunelerinden faydalanılmıştır. Bunlar, 

Amasra kömür havzası sondaj loguna ait örnekler, Eyüp atıksu tüneline ait örnekler, 

agrega malzemelerine ait örnekler ve kayaç malzemelerine ait örneklerdir. Bu 

örneklerden agrega malzemelerine ait örnekler hariç diğerlerinn mekanik, fiziksel ve 

kesilebilirlik özellikleri diğer araştırmacıılar tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada ise 

dokusal özelliklerinin tayini gerçekleştirilmiştir. Tüm bu deneysel çalışmalar 

sonucunda kayaçların mekanik, fiziksel ve kesilebilirlik özelliklerini temsil eden 26 

farklı özellik ile dokusal özellik arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Bu bölümde, 

araştırılan bu özelliklerin tanımlama ve özellikleri hakkında özet bilgiler, konunun 

derinliğini artırmak amacıyla verilmiştir. 

2.3.1 Kayaçların fiziksel özellikleri 

Bu çalışma kapsamında dokusal özellikleri ile olan ilişkileri incelenen fiziksel 

özellikler şunlardır; birim hacim ağırlığı, porozite, sismik hız, tane şekli, su emme, 

doluluk ve boşluk oranları.  Bunların yanında Shore sertliği ve Schmidth sertliği 

değerleride inceleme amaçlı kullanılmıştır. Ancak bu parametrelerin genellikle kayaç 

malzemelerin dayanım özelliklerinin kestiriminde kullanılmasından dolayı bu 

parametreler ile ilgili bilgiler kayaçların mekanik özellikleri bahsinde verilmiştir.  

2.3.1.1. Yoğunluk ve birim hacim ağirliği 

Yoğunluk () ve birim hacim ağırlığı () kayaçların birim hacimlerinin ağırlığını 

vermesi açısından son derece önemlidir. Orta sert kayaçlar için yoğunluk değerinin 

genellikle 2,5 – 2,7 gr/cm
3
 arasında olduğu söylenebilir. Kayaç malzemelerin 

yoğunluğu en kolay Arşimet terazisi ile tayin edilir. Bu deney için kullanılacak olan 

numunenin en az 50 gr ağırlığında olması istenir. Ağırlığı (W) tayin edilen 

malzemenin su içinde askıda kaldığı durumdaki ağırlığı hacmini (V) verecektir. Bu 

iki değerin oranlanması ise kayaç malzemesinin birim hacminin ağırlığı yani 

yoğunluğunu verir. 

(2.5)                                                                                                                
v

W
  



 22 

Kayaçların birim hacim ağırlığı ise yerçekimi kuvvetinin malzeme üzerindeki 

etkisinin dikkate alınması ile tayin edilir ve aşağıdaki eşitlik yardımıyla tayin edilir. 

(2.6)                                                                                                                
v

W
 

 

Doğal taş malzemelerin kullanılabilirliğinin denetlenmesinde, yeraltı açıklıkları 

etrafındaki teğetsel gerilmelerin tayininde birim hacim ağırlığınınn kullanılması 

gerekmektedir. 

2.3.1.2. Porozite 

Bir kayacın porozitesi diğer bir deyişle gözenekliliği (n), kayadaki boşluk hacminin 

(Vp), kayanın toplam hacmine (Vt) oranı olarak tanımlanır ve aşağıdaki eşitlikten 

tayin edilir.  

(2.7)                                                                                                            x100
t

p

V

V
n   

Goodman (1989) tarafından da bildirildiği üzere derinlik ve kayanın yaşına bağlı 

olarak porozitenin genellikle azaldığı gözlenmektedir.  

2.3.1.3 Sonik hız 

Kayaç malzemelerin sonik hız deneylerinden elde edilen ve sıkışma (P) ve kesme (S) 

dalgalarının yayılma hızlarının tayininine yarayan deneyler özellikle kayaç 

malzemelerin dinamik elasik modülünün ve dinamik Poisson oranının tayininde 

kullanılır (Ulusay ve diğ., 2001). Kayaç malzemelerinin üzerinde bulunan 

gerilmeden kaynaklanan gerilme dalaglarının malzeme içersinde homojen bir şekilde 

iletilmesi malzemenin elastisitesine ve yoğunluğuna bağlıdır (Goodman, 1989). Bu 

tanımlamadan da anlaşılacağı üzere, malzeme ne kadar yoğunsa ve malzemedeki 

çatlaklık miktarı ne derece az ise, gerilme dalgalarının bir uçtan diğer uca iletimi o 

derece başarı ile sağlanabilmektedir. Bu durumda, özellikle P dalgasının malzeme 

içinde birim zamanda kat ettiği yol ne derece fazla olursa bu malzemenin o derece 

yoğun ve az çatlaklı olduğunu gösterecektir. Deneysel çalışmalar için, karot 



 23 

malzemesinin bir ucundan bir piezoelektrik kristal ile sinyal vererek oluşturulan 

titreşimin karotun diğer ucundaki piezoelektrik kristal tarafından algılanması 

prensibine dayanır. Ölçüm işlemleri için bir osiloskop kullanılır. Deneysel çalışmalar 

sonucunda elde edilen verilen aşağıdaki formüllerin yardımıyla değerlendirilir. 

Deneysel çalışmalardan sonra, P (Vp) ve S (Vs) dalgalarının yayılma hızları, karot 

boyunun (L), P (Tp) ve S (Tp) dalgalarının etkin ilerleme zamanına oranlanması ile 

tayin edilir.  

(2.8)                                                                                                     ,
s

s

p

p
T

L
V

T

L
V   

Bu parametrelerin tayininden sonra, aşağıdaki yaklaşılmlar kullanılıarak kayaç 

malzemesine ait elastik sabitlerin kestirimi gerçekleştirilebilir (Ulusay ve diğ., 2001). 
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2.3.1.4 Su içeriği 

Kayaçların su içerikleri (w), yüzde cinsinden kayaç malzemesindeki boşlukların ne 

oranda su ile dolu olduğunu belirten bir parametredir. Özellikle doğal taş malzemesi 

olarak kullanılacak olan kayaç malzemelerinin sahip oldukları su içeriklerinin belirli 

bir oranın altında olması istenir. Bunun yanında, artan su içeriği değerleri kayaç 

malzemelerinin taşıyabilecekleri efektif gerilmeler, malzeme içersindeki su 

basıncının artmasından dolayı, azalmaktadır. Kayaç malzemelerin su içerikleri 

laboratuvarda gerçekleştirilen deneyler sonucunda tayin edilir. Kayaçların sahip 

oldukları doğal nemin tayini için, numune önce doğal nemi ile birlikte tartılır (A), 

daha sonra ise 24 saatlik 105 
0
C’ de kurutulur ve böylece malzemenin kuru 

ağırlığının (B) bulunur. A ölçümü ile B ölçümü arasındaki büyük fark olması 
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gözeneklerin su ile dolu olduğunu gösterir. B’ nin A’ ye oranlanıp yüzde cinsinden 

ifade edilmesi ise kayaçların su içeriğini vermektedir. 

2.3.1.5 Ağırlıkça ve hacimce su emme 

Kayaçların sahip oldukları boşlukların suya maruz kaldıkları durumlarda ne derece 

su emdiklerinin anlaşılabilmesinde kullanılan parametrelerdir. Ağırlıkça su emme, 

kayaç malzemesinin ağırlığının yüzde kaçı kadar su alabildiğini gösterirken, hacimce 

su emme ise kayaç malzemesinin hacminin yüzde kaçı kadar su emmdiğine işaret 

eder. Deneysel çalışmalar, karot örnekleri üzerinde gerçekleştirilir (Ulusay ve diğ., 

2001). Karot malzemesinin hacmi (V) hesaplandıktan sonra, saf su içinde 12 saat 

bekletilerek ağırlığı hesaplanır (Ws). Daha sonra 24 saat 105 
0
C’ de kurutulur ve kuru 

ağırlığı bulunur (Wd). Bu iki parametrenin tayininden sonra ağırlıkça su emme (Aw) 

ve hacimce su emme (Hw) aşağıdaki eşitliklerden elde edilebilir. 

(2.10)                                                                                     (%) , x100
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2.3.1.6 Agrega malzemelerinde tane Ģekli 

Agregalarda tane şeklinin genellikle kübik ve küresel olması istenir. Tane şekli sınıfı 

tayini TS 3814 EN 933-4’ e göre saptanmaktadır. Buna göre, agrega tanesinin en 

büyük boyutunun (l), en küçük boyutuna (s) bölünmesi ile elde edilen ve tanenin 

şekli hakkında  fikir veren oranın belirlendiği sınıfa tane sınıfı adı verilmektedir. Bu 

oran genellikle 3’ tür ve bu oranın üzerindeki taneler, şekilce kusurlu taneler adını 

almaktadır. Standartlar uyarınca kusurlu taneler % 50’ yi geçmemesi istenir. Burada 

deneyin yapılışı ve numunelerin tane şekli yüzdelerinin hesaplanışı aşağıda 

verilmiştir. Kusurlu taneler özellikle beton malzemesi olarak kullanım sırasında, 

malzemenin ıslanma miktarının fazla olmasını istemesi, iyi bir yapışmanının 

sağlanamaması ve dayanımın düşmesi gibi sonuçlara yol açmaktadır. 

Deneyde kullanılacak numuneler,  öncelikle elenerek elek üzerinde kalan en az 200 

adet agrega tanesinden oluşur.  Daha sonra bu numuneler tartılır (W), teker teker ele 
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alınarak, belirlenmek istenen (l/s) oranına uygun olan tane şekli sınıfı belirleme 

aygıtının (kumpas) büyük boyutu (l) ölçen kolları arasına sokulur ve kollar, tane 

kollara dik olacak şekildeyken taneye iki ucundan deyinceye kadar sıkıştırılır. Tane, 

aygıtın kollarının arasındaki ölçüyü bozmadan bulunduğu yerden dikkatle çıkartılır 

ve en küçük boyutu (s) ölçen aralıktan geçip geçmediğine bakılır. Geçen taneler 

toplanıp tartılır (W1). Daha sonra ise, agreganın tane şekli sınıfı (m), aşağıdaki 

bağıntı ile hesaplanır.  

(2.11)                                                                                              (%)1001 
W

W
m     

2.3.1.7 Doluluk oranı 

Doluluk oranı, kayaç malzemelerinin sahip oldukları boşlukların ne oranda su ile 

dolu olduklarını belirlemede kullanılan bir parametre olup, birim hacim ağırlığının 

özgül ağırlığa oranının yüzde cinsinden ifadesi olarak tayin edilir. Boşluk oranı ise, 

doluluk oranının tersi olup doluluk oranında bulunan değerin 100’ den çıkartılması 

ile elde edilir.  

2.3.2 Kayaçların mekanik özellikleri 

Kayaçların mekanik özellikleri, kayaç malzemelerin dinamik ve statik yükler altında 

göstereceği davranışların belirlenmesinde kullanılan parametreler olup, kaya kütle 

ortamlarında tesis edilecek olan inşaatların tasarımlarında kullanılırlar. Bir kaya 

yapısının projelendirilmesi ve inşaatın gerçekleştirilmesi sırasında, gerek destekleme 

ünitelerinin tasarımı gerekse açıklığın kazılması için kullanılacak olan ekipmanların 

seçiminde kayaç malzemelerin mekanik özelliklerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu 

çalışmada, kayaç dokusal özelliklerinin mekanik özellikleri olan ilişkileri araştırılmış 

ve bu ilişkilerden hareket ederek kayaç malzemeleri dokusal özelliklerine göre 

sınıflandırılmıştır. Bu bölümde, çalışma kapsamında kullanılan mekanik özelliklerin 

tanımlamaları verilmiştir. Tek eksenli basınç dayanımı (c), Brazilian çekme 

dayanımı (t), nokta yük dayanımı (Is), darbe dayanımı, Los Angelas aşınma kaybı 

(a2), Schmidth sertliği (R), Elastik modül (E), koni delici sertliği, Shore sertliği 

kayaçların mekanik özellikleri başlığı altında bu bölümde incelenmiştir.  
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2.3.2.1 Tek eksenli basınç dayanımı 

Tek eksenli basınç dayanımı (c), karotlardan alınan silindirik numuneler üzerinde 

gerçekleştirilir. Bu deney, hazırlanan numunenin, pres makinesinin iki plakası 

arasında kırılıncaya kadar yüklenmesi ile gerçekleştirilir. Kayaçların tek eksenli 

basınç dayanımları, numunenin kırıldığı anda taşıdığı yükün, numunenin yüzey 

alanına bölünmesinden elde edilir. Tek eksenli basınç dayanımının laboratuvarda 

gerçekleştirilme koşulları Şekil 2.5’ de verilmiştir.  

 

Şekil 2.5 Tek eksenli basınç dayanımı 

ISRM (1981) söz konusu deneyin 50 mm çapındaki numune için gerçekleştirilmesini 

önermektedir. Numunelerin boyunun ise numune çapından en az 2-2,5 kat daha fazla 

olması istenmektedir. Ancak laboratuvar çalışmaları sırasında her zaman 50 mm 

çapında numune elde etmek mümkün olamamaktadır. Yapılan araştırmalar 

sonucunda Hoek ve Brown (1980) tarafından aşağıdaki eşitlik Şekil 2.6’ dan elde 

edilerek verilmiştir. 

(2.12)                                                                                              )/50( 18,0

50 dcc    
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Şekil 2.6 Kayaç malzemesinin tek eksenli basınç dayanımı ile numune çapı 

arasındaki ilişki (Hoek ve Brown, 1980) 

Burada, c50, 50 mm çapındaki kayaç malzemesinin tek eksenli basınç dayanımını ve 

d silindirik kayaç malzemesinin çapını temsil etmektedir.  

Anizotropinin hakim olduğu kaya kütlelerinde kayaç malzemesinin tek eksenli 

dayanımı olarak, farklı yönlerdeki kayaç malzemelerinin tek eksenli basınç 

dayanımları arasında en küçük olanı seçmekte fayda vardır. Nihai olarak, bir 

sınıflama sisteminin girdisi olarak kullanılacak olan tek eksenli basınç dayanımı bu 

sayede en kritik değeri girdi parametresi olarak kullanılacaktır.  

Tek eksenli basınç dayanımının tespit edileceği malzemenin bulunduğu ortamdaki 

koşulların laboratuvarda kısmende olsa oluşturulması, elde edilecek olan sonucun 

güvenilir olması açısından son derece önemlidir. Bu bağlamda, kayacın içerdiği 

nemin önemi büyüktur. Özellikle yeraltı su seviyesinin altında bulunan bir 

formasyondan numune alındığı durumlarda, numunenin teste tabi tutulmadan önce 

suya doygun hale getirilmesi önemlidir. Konunun önemi Lama ve Vutukuri (1978) 

tarafından belirtilmiş ve dizayn amaçlı kullanılacak olan basınç dayanımı değerinin 
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kayacın yerindeki özelliğini yansıtmaması durumunda büyük felaketlere yol 

açabileceğini belirtmişlerdir.  

Kayaç malzemesinin tek eksenli basınç dayanımının bu şekilde tespit edilmesi, 

numune edinmenin zor olduğu ve tüm bu işlemlerin ekonomik külfet getirdiği 

düşünüldüğünde son derece zor olmaktadır. Bu tip durumlarda dahi, kaya kütlesinin 

ve bağlı olarak kayaç malzemesinin dayanımının tespiti için tek eksenli basınç 

dayanımı deneyi yerine geçebilecek araştırmalar yapılmış ve nokta yük dayanımı ve 

Schmidt çekiç sertliğinden faydalanılmaktadır.  

1964 yılından günümüze değin pek çok farklı araştırmacı kayaç malzemelerini 

dayanımlarına bağlı olarak sınıflandırmışladır. Bu sınıflar, en az 4, en fazla 8’e 

ayrılmaları ile dikkat çekici olmalarının yanında, sınıflar birbirlerinden gerek 

nümerik olarak gerekse sözel olarak ayrılmaktadır. Tüm bu çalışmalar Bieniawski’ 

nin (1984) çalışmasında özetlenmiş ve Şekil 2.7’ de verilmiştir. 

ISRM (1978) tarafından yapılan sınıflandırma ise Tablo 2.3’ de verilmistir. Tablodan 

da görüleceği üzere, sınıflar özellikle 25 MPa değerine kadar oldukça sık bir şekilde 

yerleştirilmiş ve daha sonra sınıf aralıkları genişletilmiştir. Bu durumun en önemli 

sebebi, uygulamalarda 25 MPa’ a kadar sonuçların son derece degişkenlik 

doğurmasıdır.  

2.3.2.2 Nokta yük dayanımı 

Kayaçların nokta yük dayanımı, kaya kütle sınıflama ve karakterizasyon sistemlerine 

direk girdi olarak kullanılabilmeleri açısından önemlidir. Nokta yük testinin yapılışı 

ile ilgili detaylar ISRM (1985) tarafından açıklanmıştır. Bu testin en önemli avantajı 

çok küçük bir numune ile deneyin gerçekleştirilebilmesi ve test aletinin taşınabilir ve 

son derece basit olmasıdır. Gerek, Franklin (1970) ve gerekse Bieniawski (1984) bu 

deneyin sonuçlarının kaya kütle sınıflamalarında kullanılabilir olduğunu 

belirtmişlerdir. 
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Şekil 2.7 Kayaç dayanımına bağlı olarak yapılan sınıflandırmalar (Bieniawski, 1984) 

Tablo 2.3 Tek eksenli basınç dayanımının sınıflandırılması (ISRM, 1978) 

Sınıf c, MPa 

Zemin <0,25 

Oldukça Düşük Dayanım 0,25-1 

Çok Düşük Dayanım 1-5 

Düşük Dayanım 5-25 

Orta Dayanım 25-50 

Yüksek Dayanım 50-100 

Çok Yüksek Dayanım 100-250 

Oldukça Yüksek Dayanım >250 

Kayaçların nokta yük dayanımları, iki noktasal yük oluşturmaya yarayan konik uçlar 

arasına yerleştirilen kayaç malzemesinin kırılması ile elde edilir. Nokta yük dayanım 

indeksi (Is50), kaya kütle sınıflama sistemlerine girde parametresi olarak 

kullanılabildiği gibi, kayaç malzemelerin dayanım özelliklerinin kestiriminde de 

kullanılmaktadır. Bu deneyin en önemli avantajı ise, bir gün içersinde yüzlerce deney 

gerçekleştirerek kayaç malzemesinin kalitesinin test edilebilmesinin kolay oluşudur. 

Bunun yanında, deney gerek karot malzemeleri gerekse düzensiz kayaç 

malzemelerine uygulanabilmektedir. Nokta yük dayanımı deneyi aynı zamanda 

kayaç malzemelerinin anizotropi indekslerinin tayininde de kullanılır (Ia50). Nokta 
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yük dayanım indeksi değeri, deneyden elde edilen kırılma yükü (P) ve deney 

malzemesinin eşdeğer karot çapı değerlerinden (De) elde edilir.  

(2.13)                                                                                                                
2

e

s
D

P
I   

Karot numunelerine gerçekleştirilen deneylerde kullanılan karotun çapı (D), De’ ye 

eşit olmaktadır. Eksenel, blok veya düzensiz malzemeler üzerinde gerçekleştirilen 

deneylerde ise De aşağıdaki formülden elde edilmelidir. Bu formülde verilen A ise, 

konik başlıkların temas noktalarından geçen örneğin en küçük kesit alanı olarak 

tanımlamaktadır (Ulusay ve diğ., 2001). 

(2.14)                                                                                              ,
42 W.D   A
π

A
De 

 

Nokta yük dayanımı ISRM (1985) standartlarında da bildirildiği üzere karot 

numunelerine, blok numunelere ve düzensiz şekilli örnekler üzerinde 

gerçekleştirilebilir. Gerçekleştirilecek deneylerde kullanılacak olan numune 

boyutlarına ait standartlar Şekil 2.8’ de verilmiştir. 

Nokta yük dayanımı her ne kadar sınıflama sistemlerine direk girdi parametresi 

olarak kullanılsa da,  nokta yük dayanımı ile tek eksenli basınç dayanımı arasındaki 

ilişkiler yıllardan beri araştırılagelmiş ve farklı arastırmacılar tarafindan farklı 

sonuçlar ortaya sürülmüştür. Genel trend olarak, bu iki parametre arasındaki ilişki 

aşağıdaki eşitlikten tespit edilir (Broch ve Franklin, 1972).  

(2.15)                                                                                                              24 sc I  

Bu eşitlikte 24 olarak verilen katsayı (k) sözü edilen farklı çalışmalarda Tablo 2.4.’ 

de verildiği şekliyle bulunmustur. 
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Şekil 2.8 Nokta yük dayanımı testinde kullanılacak olan örneklerin şekilleri 

A) çapsal, B) eksenel, C) blok, D) düzensiz (ISRM, 1985) 

Tablo 2.4 k katsayısının değişimi 

AraĢtırmacı(lar) Yılı k 

Broch&Franklin 1972 24 

Bieniawski 1974 24 

Bieniawski 1975 22,5 

Hint Standartları 1978 22 

Hoek ve Brown 1980 14+0.175D 

Hassani&Scoble&Whittaker 1980 29 

Read&Thornton&&Regan 1980  

1)Tortul Kayaçlar  16 

2) Bazaltlar   20 

Forster 1983 14,5 

Brook 1985 24 

ISRM 1985 20-25 

Ghosh ve Srivastava 1991 16 

Bu çalışmalara ek olarak, Öztürk ve diğ. (2004) tarafından gerçekleştirilen 

çalışmada, bu iki parametre arasındaki ilişki, bulanık modelleme ile gerçekleştirilmiş 
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ve girdisi nokta yük dayanımı çıktısı ise tek eksenli basınç dayanımı olan modelden 

elde edilen sonuçlar, günümüzde en çok kullanılan (k=24) modelinden çok daha az 

hata ile çalışmıştır. Bu çalışma, her ne kadar nokta yük dayanımından tek eksenli 

basınç dayanımının kestirimi açısından son derece önemli olmuş ise de, bulanık 

modellemenin kaya mühendisliği uygulamalarında vereceği efektif sonucu 

göstermesi açısından da önemlidir. 

Bu çalışmada, harzburjit, kireçtaşı, kumtaşı ve çamurtaşından oluşan, farklı 

litolojideki kaya numuneleri hazırlanmış ve tek eksenli basınç dayanımı 8 ile 130 

MPa arasında değişen bir veri seti elde edilmiştir. Bu veri setinde aynı numuneler 

için nokta yük dayanımları da tespit edilmiştir. Daha sonra, bu gerçek verilerden 

hareket ederek bulanık model oluşturulmuş ve elde edilen sonuçlar mevcut kullanılan 

lineer model ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma kriteri olarak, ortalama rölatif hata, 

hatanın karelerinin ortalamasının karekökü (RMSE) ve korelasyon katsayıları 

seçilmiştir (r
2
). Elde edilen sonuçlar Tablo 2.5.’ de verilmiştir. Tablodan da 

görüleceği üzere, tek eksenli basınç dayanımının nokta yük dayanımından kestirimi 

işleminin bulanık modelden yapılması daha güvenilir sonuçlar vermektedir. 

Tablo 2.5 Bulanık model ile lineer modelin karsılaştırılması (Öztürk ve diğ, 2004) 

 Lineer Model Bulanık Model 

Ort. Röl. Hata 45,06 18,71 

RMSE 18,71 5,72 

Kor. Katsayısı 0,53 0,62 

Kayaç malzemelerinin dayanımları, nokta yük dayanımlarından hareket edilerek 

sınıflandırılmıştır. Aşağıda verilen tablodanda görüleceği üzere, iki farklı tarihte iki 

farklı araştırmacı tarafından oluşturulan bu sınıflandırmalarda, sınıf sayısı aynı 

olmasına karşın, sınıfların başlangıç ve bitiş değerleri farklılık arz etmektedir. Bu 

durum kaya mühendisliğindeki subjektif yaklaşımların ne derece belirgin oldugunun 

en önemli kanıtıdır. 

2.3.2.3 Schmidt çekiç sertliği 

Schmidt çekiç deneyi, arazide direk olarak uygulanabilmesi açısından son derece 

önemlidir. Bu deneyin sonucundan hareket ederek kayaçların tek eksenli basınç 

dayanımlarının kestirimi mümkündür. Deneyler ISRM’ nin (1981) önerisinden 
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hareket edilerek L tipi cekiçler ile gerçekleştirilir. Deneyler süreksizlik yüzeylerine 

dik yönde uygulanır ve bu yüzeylerin ıslak olması tercih edilir (Ulusay ve Sönmez, 

2002). Elde edilen sonuçlar, kayaç malzemesinin birim hacim ağırlığı ile birleştirilir 

ve bu sonuçlar Hoek ve Bray (1981) tarafından geliştirilen abak (Şekil 2.9) 

yardımıyla kayacın tek eksenli basınç dayanımı tespit edilir.  

Tablo 2.6 Nokta yük dayanımının sınıflandırılması (Palmström, 1995) 

Sınıf Bieniawski (1984), MPa Deere ve Miller (1966), MPa 

Çok Yüksek Dayanım >8 >10 

Yüksek Dayanım 4-8 5-10 

Orta Dayanım 2-4 2,5-5 

Düşük Dayanım 1-2 1,25-2,5 

Çok Düşük Dayanım <1 <1,25 

Söz konusu abak, Öztürk ve Nasuf (2002a) tarafından yapılan calışmada 

bulanıklaştırılmıştır. Bu çalışmada, yeni bir bulanık model kurularak, girdisi birim 

hacim ağırlığı ve Schmidt çekiç sertliği olan modelden kayacın tek eksenli basınç 

dayanımı değerleri elde edilmiştir. Söz konusu calışmada, yeni veri yerine mevcut 

abaktan hareket edilerek veri üretilmistir. Sonuç olarak, bulanık modelin çıktıları ile 

mevcut abaktan elde edilen çıktılar % 99 nispetinde aynı olmuştur. Bu çalışma 

bulanık modellemenin faydalarını ve basitliğini göstermesi açısından iyi ancak, yeni 

bir sonuç çıkartamaması açısından eksiktir. 

Schmidt çekici deneyleri aynı zamanda kayacın bozunmasının belirlenmesinde de 

efektif olarak kullanılmaktadır (Singh ve Gahrooee, 1989, Ulusay ve Sönmez, 2002). 

Süreksizlik yüzeylerinin dayanımı (JCS), aşağıda verilen eşitlik yardımıyla tayin 

edilir. Bu değer, eşitlik 2.17’ de yerine konularak bozunma derecesinin tayini 

mümkün olur (Singh ve Gahrooee, 1989). Wc, kaya süreksizlik yüzeylerinde 

meydana gelen bozunmayı belirleyen, bozunma derecesi indeksidir. 

LogJCS = 0,0008R + 1,01 ,Mpa       (2.16) 

JCS
W c

c


 ,          (2.17) 
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Şekil 2.9 Schmidt sertlik değerindan tek eksenli basınç dayanımının kestirilmesi 

(Hoek ve Bray, 1981) 

Bu yaklaşım, basit deneyler sonucunda elde edilebilmesi açısından son derece faydalı 

olup, subjektiflikten kaynaklanan hata paylarını minimize etmektedir. Ancak, 

Schmidt deneyinin sonuçları her zaman güvenilir olmamaktadır (Ulusay ve Sönmez, 
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2002). Ulusay ve Sönmez (2002) tarafindan aktarılan, Gökçeoğlu’ nun (1997) 

çalışmasında hata paylarının azaltılması için eşitlik 2.18’ de verilen indeks, bu 

hataların minimize edilmesini sağlaması açısından son derece önemlidir. Bu 

ifadedeki, Rf, taze süreksizlikte yapılan Schmidt deneyindeki geri sıçrama değeri, Rw 

ise, bozunmuş süreksizlikte yapılan Schmidt deneyindeki geri sıçrama değeri temsil 

etmektedir. 

w

f

c
R

R
W  ,          (2.18) 

Her iki araştırmacıda geliştirdikleri bu indekslerin sonuçlarına göre bozunma sınıfları 

geliştirmişlerdir. Bu sınıflar Tablo 2.7 ve 2.8’ de verilmişlerdir. 

Tablo 2.7 Sing ve Gahrooee (1989) sınıflaması 

Sınıf Wc 

Taze – Az Bozunmuş <= 1,2 

Orta Derecede Bozunmuş 1,2-2 

Bozunmuş >=2 

Tablo 2.8 Gökçeoğlu  (1997) sınıflaması (Ulusay ve Sönmez, 2002) 

Sınıf Wc 

Bozunmamış 1,1 

Az Bozunmuş 1,1-1,5 

Orta Derecede Bozunmuş 1,5-2.0 

Bozunmuş >2,0 

Schmidt çekiç sertliği değerlerinden hareket edilerek, kayaç malzemelerin tek eksenli 

basınç dayanımlarının kestirilmesine yönelik ve bulanık mantık esaslarına göre 

geliştirilen bir model Öztürk ve Nasuf (2005) tarafından öne sürülmüştür. Bu 

çalışmada, Schmidt sertlik değeri ile kayacın birim hacim ağırlığı değerinin 

çarpılmasından elde edilen değer bulanık modele girdi olarak parametresi olarak 

kullanılmış ve çıktısı tek eksenli basınç dayanımı olacak şekilde model 

geliştirilmiştir. Yapılan çalışmada, daha önce literatürde yayımlanan verilerin 

kullanılmış olması modelin bir önceki çalışmadaki olumsuzlukları bertaraf etmesine 

neden olmuştur. Bu çalışma ile 8 farklı litolojideki kayaç malzemesi için tek eksenli 

basınç dayanımının 8 – 150 MPa arasında değiştiği durumları kapsayan bir bulanık 

model geliştirilmiştir. Model daha önce önerilen istatistiksel model ile 
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karşılaştırıldığında aşağıda verilen tablo ortaya çıkmıştır ki, bu sonuçlar önerilen bu 

bulanık modelin, Schmidt değerlerinden tek eksenli basınç dayanımının kestirilmesi 

için kullanılabilirliğinin güvenilirliğini göstermektedir. 

Tablo 2.9 Bulanık ve lineer modelin karsılaştırılması (Öztürk ve Nasuf, 2005) 

 Lineer Model Bulanık Model 

Ort. Röl. Hata 21,60 14,40 

RMSE 12,80 7,50 

Kor. Katsayısı 0,75 0,91 

2.3.2.4 Brazilian çekme dayanımı 

Kayaç malzemelerin çekme gerilmelerine karşı dayanımlarının belirlenmesi 

amacıyla, kayaç malzemelerin endirek çekme dayanımları olarak da 

adlandırılabilecek olan Brazilian çekme dayanımları (t) tayin edilir. Deney, karot 

numunelerine gerçekleştirilen çapsal yükleme sonucunda malzemesinin kırılma 

yükünün (F), malzemenin çapına (D) ve et kalınlığına (t) oranlanması ile tayin edilir. 

İlgli eşitlik aşağıda verilmiştir.  Şekil 2.10’ da Brazilian çekme dayanımının elde 

edilebilmesi için gerçekleştirilen deneyin şematik gösterimi verilmiştir.  

(2.19)                                                                                                              
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2.3.2.5 Darbe dayanımı 

Evans ve Pomeroy (1966) tarafından geliştirilen darbe dayanım indeksi (ISI) 

deneyinde, 1,8 kg ağırlığında ve 4,45 cm çapında bir çelik silindir, 30,5 cm 

yükseklikten aynı çapta içi delik bir başka silindirin içine düşürülür. Deney numunesi 

9,5-3,2 mm' lik eleklerden geçirildikten sonra elekler arasında kalan numune tartılır. 

Bu malzemenin 100 gr' ı alınarak deney aletinin içersine konulur ve yukarıda 

bahsedilen işlem 20 kez tekrarlanır. Darbeye maruz kalan numune silindirden 

boşaltılarak 3,2 mm' lik elekten elenir ve elek üstünde kalan malzeme darbe dayanım 

değeri olarak tanımlanır (Vutukuri ve diğ., 1974). Evans ve Pomeroy (1966) yapmış 

oldukları çalışmada ISI ile tek eksenli basınç dayanımları arasında bir ilişki olduğunu 

ileri sürmüşlerdir., Hobbs (1964) ise, kayaç malzemelerinin darbe dayanım indeks 

değerlerinden kestirilebilmesi amacıyla aşağıda verilen eşitliği geliştirmiştir.  
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  (2.20)                                                                    MPa ,363607690069,0  ISIxc  

 

Şekil 2.10  Brazilian çekme dayanımı 

2.3.2.6 Los Angelas aĢınma kaybı 

Los Angelas aşınma kaybı testi, ilk defa Los Angelas şehrinde yapıldığı için bu 

deneye şehrin adı verilmiştir. Bu deneyde kullanılan aygıtlar; bilyalı tambur, her biri 

4,8 cm çapında 390-450 g ağırlığında olan çelikten yapılmış 12 adet aşındırma 

bilyaları, 1 g duyarlı terazi, ve deney elekleri’dir. Deneylerde kullanılacak deney 

numunelerinin öncelikle boyut dağılımı belirlenmelidir. Boyut dağılımı belirlenmiş 

numuneler tane sınıflarına bağlı olarak A, B, C, D, E, F, G tipi diye adlandırılır. 

Deneyler için gerekli deney numunesi tiplerinin oluşum şekilleri ve miktarları 

standartlar tarafından tayin edilir. Her tane sınıfı oluşturulması istenen numune tipi 

için gerekli olan miktarlardaki numuneler tartılarak bilyalı tambura konur. Numune 

tipine uygun bilya sayısı tamburun içine atılır. Tamburun penceresini örten kapak 

sıkıca kapatıldıktan sonra hızı dakikada 30-33 dönüş olacak şekilde 100 dönüş 

yaptırılır. Aygıt durdurulur. Deney numunesi dışarıya alınır. 1,4 mm’ lik elekten 

elenir. Elek üstünde kalan agrega tartılır. Elek üstünde kalan ve elekten geçen 

agregalar ve bilyalar tekrar tambura konur. Bilyalara  A, B, C, D tipi numunelerde ilk 

100 dönüşe ek olarak 400 dönüş, E, F ve G tipi numunelerde ise ilk 100 dönüşe ek 
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olarak 900 dönüş daha yaptırılır. Aygıt durdurulur. Aşınmış deney numunesi dışarıya 

alınır. 1,4 mm’ lik elekten elenir. Elek üzerinde kalan agrega tartılır. 

Agreganın aşınma direnci, bilyalı tambura konan agreganın 100 ve 500 devir (veya 

1000) dönüş sonunda 1,4 mm’ lik elekten geçen kısmının, ilk numune ağırlığına 

oranı olan aşınma oranı olarak, aşağıdaki formüllerle hesaplanır (Barksdale, 1996). 
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a1= 100 dönüş sonu aşınma oranı   (%), 

a2= 500 dönüş sonu aşınma oranı   (%), 

W1= Numunenin deney öncesi ağırlığı  (g), 

W2= Numunenin 100 dönüş sonu aşınmayan kısmının ağırlığı   (g), 

W3= Numunenin 500 (veya 1000) dönüş sonu aşınmayan kısmının ağılığı   (g). 

2.3.2.7 Koni delici sertliği 

Koni delici aleti kayaçlarının sertlik derecelerinin tayininde kullanıldığı gibi, tek 

eksenli basınç dayanımlarının kestiriminde de kullanılmaktadır. Özellikle tek eksenli 

basınç dayanımı için yeterli numunenin elde edilemediği durumlarda hızlı ve kolay 

uygulanabilir olması önemli bir avantaj teşkil etmektedir. 12x12x6 mm boyutlarına 

göre hazırlanan numuneye konik şekilli tungsten karbid bir ucun batması prensibi ile 

çalışır. Koni delici değeri aşağıda verilen formülden hesap edilir (Bilgin ve Shahriar, 

1987). 

(2.23)                                                                                       
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M1 = İlk mikrometre okuması, 

M2 = Son mikrometre okuması, 
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CIs = Standart koni delici sertlik değeri. 

2.23 no’ lu ifadenin paydasında bulunan ifadenin 0,2’ den küçük çıkması durumunda 

komparatörün ibresi 1,27 mm’ ye getirilir ve mikrometrenin geldiği değer (M3) 

okunur. 1,27 mm değeri 110 N’ luk basınç kuvveti değerine eşittir ve burdan 

düzeltilmiş koni delici sertlik değeri (CIm) hesaplanır.  

(2.24)                                                                                       
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Deney sırasında mikrometre 0,635 değerine getirilince kadar kırılma gerçekleşiyorsa, 

bu durumda mikrometre 0,23 mm değerine getirilir ve M4 okuması gerçekleştirilir. 

Bu değer 12 N’ luk bir basınç kuvvetine eşit olup bu durumda zayıf kayaç koni delici 

sertliği (CIw) aşağıdaki formülden hesaplanır (Çopur, 1991). 

(2.25)                                                                                       
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Koni delici değerinden tek eksenli basınç dayanımına geçmek için ise, İngiliz kömür 

idareleri tarafından bulunan ve aşağıda verilen amprik yaklaşım kullanılmaktadır 

(Çopur, 1991). 

c = CIs x 24,8, MPa                                                                                             

c = CIm x 35,8 MPa                                                                                            (2.26) 

c = CIw x 16,5 MPa    

2.3.2.8 Elastik modül 

Kayaçların elastik modülü (E) silindirik karot örneklerinin tek eksenli yükleme 

koşulunda gerilme – deformasyon eğrilerinin çizilmesi ile bulunur. Bu deney 

gerçekleştirilirken uygulanan kurallar ise şunlardır (Ulusay ve diğ., 2001). Deney 

numunesinin narinliği 2,0 – 3,0 arasında olmalıdır. Deformasyon ölçerler 

kullanılarak gerilme değerlerine karşılık gelen yatay ve düşey deformasyon değerleri 

tayin edilir. Düşey deformasyonun belirlenmesi amacıyla deney numunesinin iki 

yanında deformasyon ölçerler kullanılır ve bu iki ölçerden gelen değerlerin 
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ortalaması alınır. Yatay deformasyon ise, bilezik olarakda tabir edilen yatay 

deformasyon ölçerin deney numunesinin ortasına yerleştirilmesi ile elde edilir. 

Yükleme hızı olarak 1 kN/sn seçilmelidir. Deney sonucunda düşey (a) ve yatay 

deformasyonlar (d) aşağıdaki formüller yardımıyla hesaplanır. 

l

l
a


              (2.27)                                                                                     
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Elastik modülün tayini içinse, gerilme – birim deformasyon eğrisi çizdirilir ve 

kırılma noktasına kadar olan kısmın teğetinin eğimi elastik modül değerini verir. 

Elastik modül tayini için gerçekleştirilen bir deneyden elde edilecek olan eğrinin 

gösterimi aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

 

Şekil 2.11 Gerilme deformasyon eğrisi (Hudson ve Harrison, 2000) 

Şekilden de görüleceği üzere, kayaç malzemesi yük almaya başladığında aynı 

zamanda deforme olmayada başlar ve bu deformasyon elastik olarak kayaç 

malzemesi kırılıncaya kadar devam eder. Kayaç malzemesinin kırıldığı zamana 

kadarki taşıyabildiği gerilme kesikli çizgi ile verilen tek eksenli basınç dayanımı 

göstermektedir. Kayaç malzemesinin kırılma sonrası davranışıda malzemenin olası 

davranış modelini belirlemede önemlidir. Malzeme kırıldıktan sonra taşıma 

kapasitesi hızlı bir düşüşe geçiyorsa bu malzemenin parçalara ayrıldığını 

göstermektedir ki, bu malzemeler kırılgan olarak adlandırılabilirler. Bunun yanında, 

eğer malzeme deformasyonların artmasına karşın üzerindeki gerilme çok az 

düşüyorsa bu da malzemenin sündüğünü gösterir ki, bu da sünek malzemelerde 
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meydana gelir (Hudson ve Harrison, 2000). Gerilme – birim deformasyon eğrisinin 

eğimi ise elastik modülü verir.  

Gerilme – birim deformasyon eğrisinden elde edilebilecek 3 farklı elastik modül 

vardır. Tanjant modülü (Et), kayacın tek eksenli basınç dayanımının % 50’ sine 

tekabül eden gerilme eğrisinin teğetinin eğimidir. Ortalama modül (Eav), gerilme – 

birim deformasyon eğrisinin doğrusal kısmının eğimidir. Son olarak, sekant modülü 

(Es) ise, gerilme – birim deformasyon eğrisinin orjini ile tek eksenli basınç 

dayanımının % 50’ sini birleştiren doğrunun eğimidir. Bu özelliklerin gerilme – 

birim deformasyon eğrisinden elde edilişi Şekil 2.12’ de verilmiştir. 

 

Şekil 2.12 Gerilme – birim deformasyon eğrisinden elastik modüllerin elde edilişi 

(Ulusay ve diğ., 2001) 

2.3.2.9 Shore Scleroscope sertliği 

Bilgin (1989), McFeat Smith ve Fowell’ ın Shore sertlik değerinin galeri açma 

makinalarının kazının gerçekleştirileceği formasyon için uygunluğunu araştırmada 

kullanmışlardır. Shore sertliği, elmas uçlu bir ağırlığın kayaç malzemesi üzerine 

düşürülmesi ile elde edilir. Ağırlığın zıplama yüksekliği Shore sertliğini verir. Her 

zıplamada kayaç yüzeyi daha kompakt hale geldiğinden bir nokta için 15 okuma 

yapılması gerekmektedir (Bilgin, 1989). ISRM (1981), deneyde kullanılacak olan 

numune alanının en az 10 cm
2
, numune genişliğinin ise 10 mm olmasını 

önermektedir. Rabia ve Brook (1979), numune boyutlarının sonuçlar üzerindeki 

etkisini araştırmış ve sonuç olarak Shore sertliğinin numunenin alanına değil 

hacmine bağlı olduğunu ortaya sürmüşlerdir. Bu çıkarımın bir sonucu olarakda, en az 

40 cm
3
 hacime sahip, 5 adet numune üzerinde 50 okuma gerçekleştirilmesini 

önermişlerdir.  
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Deere ve Miller (1966), Shore sertliği ile tek eksenli basınç dayanımı arasında 

oldukça iyi bir korelasyon bulmuş ve bu çalışmalarının sonucunda Şekil 2.13’ de 

verilen abağı ortaya çıkarmışlardır (Bell,1992). 

2.3.3 Kayaçların kesilebilirlik özellikleri 

Kayaç malzemelerin mekanik ve fiziksel özellikleri, kaya kütle ortamlarında tesis 

edilecek olan yapıların tasarımlarında kullanılan ilksel parametrelerdir. Yeraltı 

açıklıklarının kazısı sırasında, kesme işlemini gerçekleştirecek olan makinenin 

performansını denetleyen parametreler bu bölümde kesilebilirlik özellikleri başlığı 

altında verilmiştir. Kesme makinelerinin kesici uçlarının performansları gerek kayaç 

malzemelerin mekanik ve fiziksel özelliklerine, gerekse kullanılan makinenin 

teknolojik özelliklerine bağlıdır. Bu durumsa, kesilebiliklik özellikleri başlığı altında 

kayaç kesme işlemi sırasında keskiye gelen kuvvetlerin oluşturduğu mekanik 

parametreler ve kazı makinasının performansını denetleyen parametreler olmak üzere 

iki ayrı başlığı ortaya çıkarmaktadır. Kesme işlemi sırasında, kesici uçlar ile kayaç 

malzemesi arasında meydana gelen mekanik davranışlardan ortaya çıkan fiziksel 

büyüklükler olarak, keskiye gelen ortalama ve pik kesme kuvvetleri (Fk-Fk
1
) ve 

ortalama ve pik dikey kuvvetler (FN-FN
1
), spesifik enerji (SE), ve birim kesme 

mesafesinde çıkan pasa miktarı (Q) bu bölümde incelenmiştir. Makina performansını 

göstermesi açısından ise net kazı hızı (NKH) ve keski sarfiyatı (KS) parametreleri bu 

bölümde verilmiştir.  

2.3.3.1 Ortalama ve pik kesme ve dikey kuvvetleri 

Kollu galeri açma makinaları, kesici yükleyiciler ve kömür sabanları gibi kazı 

makinalarında kama veya kalem tipi keskiler kullanılmaktadır. Bu keskilerin kazı 

işlemi sırasında kayaya temas ettikleri anda meydana gelen dik ve normal kuvvetler 

kesme kuvvetleri olarak adlandırılırlar. Aşağıdaki şekilde, kalem ve kama uçlu 

keskilerde, keskinin kayaya temas ettiği anda meydana gelen kuvvetler verilmiştir. 
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Şekil 2.13 Deere ve Miller (1966) tarafından geliştirilen ve birim hacim ağırlığına 

bağlı olarak Shore sertliği ile tek eksenli basınç dayanımı arasındaki 

korelasyon (Bell, 1992) 

Tanımsal olarak 4 farklı kuvvet söz konusudur. Bunlar; pik kesme kuvveti (Fk
1
), 

kesme yönünde, keskiye gelen maksiumum kuvvetlerin ortalaması, ortalama kesme 

kuvveti (Fk), kesme yönünde keskiye gelen tüm kuvvetlerin ortalaması, pik dikey 

kuvvet (FN
1
), kesme yönüne dik olarak gelen maksimum kuvvetlerin ortalaması ve 

ortalama dikey kuvvet (FN), kesme yönüne dik gelen tüm kuvvetlerin ortalaması 

olarak tanımlanır (Bilgin, 1989). Bu çalışma kapsamında dokusal analizlerin 

gerçekleştirildiği örneklerin bir kısmı daha önce Bilgin ve Shahriar (1987) tarafından 

Amasra kömür havzasında gerçekleştirlen kesme deneylerini kapsamaktadır. Söz 

konusu çalışmada, kesme deneyleri laboratuvar ölçekli olarak geliştirilmiş ve 
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yukarıda verilen bu kesme ve normal kuvvetlerin tayinleri yapılmıştır. Bu çalışma 

kapsamında gerçekleştirilen dokusal analizler ile bu sonuçlar daha sonra 

birleştirilerek dokusal özellikler ile keskiye gelen kuvvetler arasındaki ilişkiler 

araştırılmıştır. 

 

Şekil 2.14 Kama ve kalem uçlu keskilerin tasarım parametreleri (Bilgin, 1989) 

2.3.3.2 Spesifik enerji ve birim kesme mesafesinde çıkan pasa miktarı 

Spesifik enerji (SE), birim hacimdeki kayacı kesmek için kazı makinesi tarafından 

harcanılması gereken enerji olarak tanımlanabilir. Aşağıdaki formül ile tayin 

edilebilir. 

(2.28)                                                                                                                     
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Birim kesme mesafesinde çıkan pasa miktarı ise, birim kesme uzunluğunda açığa 

çıkan pasanın hacmi olarak tanımlanmaktadır ve m
3
/km olarak ifade edilir (Bilgin, 

1989).  
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Gerek kesme kuvvetleri gerek, spesifik enerji ve gerekse birim kesme mesafesinde 

çıkan pasa miktarının, Amasra kömür havzasındaki karot örnekleri üzerinde tayin 

edilebilmesi için, Bilgin ve Shahriar (1987)  tarafından gerçekleştirilen deneyler, 

Newcastle Upon Tyne üniversitesi tarafından belirlenen ve aşağıda verilen koşullarda 

gerçekleştirilmiştir. 

 Kesme Derinliği (d) : 5 mm, 

 Kesme Açısı () : -5
0
, 

 Temizleme Açısı () : 5
0
, 

 Keski Genişliği (W) : 12,7 mm, 

 Keski Ucu : Tungsten karbid, % 10 kobalt. 

2.3.3.3 Kazı makinalarının performans parametreleri 

Galeri, kuyu, tünel ve benzeri yeraltı açıklıklarının açılmaları sırasında kazı 

makinesinin kaya formasyonunu kesmedeki başarısının belirlenmesi için, kazı 

işlemleri sırasında toplanan verilerin aşağıdaki parametreler ile denetlenmesi, kazı 

işindeki verimliliği ortaya çıkarmaktadır.  

Kazı işlemi sırasında alınması gereken bilgiler Tablo 2.10’ da verilmiştir. Kazı 

makinasının performansını denetleyen parametrelerde bu tabloda verilen 

değişkenlerin yadımıyla tayin edilir.  

Bu verilerin elde edilmesinden sonra, aşağıda verilen ve makinenin kesme işindeki 

performansını gösteren parametreleri tayin etmek mümkün hale gelmektedir (Çopur, 

1991).  

Tablo 2.10 Kazı sırasında toplanan veriler (Çopur, 1991) 

Birim Tanım 

A, saat Fiili kazı yapılan süre 

B, saat Galerinin açıldığı süredeki toplam takvim günlerinin saat cinsinden 

değeri 

C, saat Toplam duraklamalar 

D, saat Makine ile ilgili duraklamalar, tamir-bakım-arıza 

E, saat Makine ile ilgili olmayan duraklamalar, havalandırma, nakliyat, 

tahkimat, ve diğ. 

F, m
3
 A süresi boyunca makinenin kazdığı yerinde kaya hacmi 

G, m B süresi boyunca, belirli bir galeri kesiti için sürülen uzunluk 

H, adet A süresi boyunca tüketilen keski 
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1) Net Kazı Hızı (NKH): 

(2.29)                                                                                              /h        m, 3
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2) Keski Sarfiyatı (KS): 

(2.30)                                                                                                   keski/m, 3
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2.4 Kaya Kütlelerini OluĢturan Süreksizliklerin Özellikleri ve Kaya Kütle 

Sınıflamaları 

Kaya kütle ortamlarında gerçekleştirilecek olan yapıların tasarımlarında, kaya kütlesi 

yapı elemanı olarak görev almaktadır. Bu yapı elemanın, gelecek olan yüklere karşı 

yapının hizmet süresi boyunca emniyetli olarak servis verebilmesi ve yapı inşaasının 

ekonomik olarak gerçekleştirilebilmesi için, detaylı analizine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu bölüme kadar, kaya kütlesini oluşturan kayaç malzemelerin minerolojik, dokusal, 

fiziksel, mekanik ve kesilebilirlik özellikleri verilmiştir. Kaya kütlelerinde bulunan, 

kaya kütle yapılarının dayanım ve deforme olabilme özelliklerini belirleyen 

süreksizliklerin özellikleri ise bu bölümde verilmiştir.  

Bir kaya kütlesinin homojenliğini bozan veya değiştiren yapısal veya jeolojik 

özelliğe süreksizlik denir (Palmström, 1995). Süreksizliklerin boyutları mm’ den km’ 

ye varan ölçütlerde değişim göstermektedir (Şekil 2.15). 
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Şekil 2.15 Boyutlarına göre süreksizlikler (Palmström, 1995) 

Süreksizlik özelliklerinin kaya kütlesinin dayanımı üzerindeki etkileri son derece 

yüksektir. Lama ve Vutukuri (1978) kaya kütlesinin mühendislik özelliklerinin, 

kayanın kendi mukavemetinden ziyade süreksizlik sistemlerine bağlı olduğunu 

söylemiştir. Terzaghi’ de (1946), kaya kütlesinin sınıflandırılması sırasında 

süreksizlik özelliklerinin özel olarak incelenmesinin önemine değinmiş ve çatlak ve 

fayların tanımlanmasında belirsizliklerin çok fazla olmasından dolayı zor olduğunu 

belirtmiştir. Benzer şekilde Tsoutrelis ve diğ.’ de (1990) kaya kütlesinin stabilitesi 

açısından süreksizlik sistemlerinin karakterizasyonunun son derece önemli olduğuna 

değinmiştir. Kirkaldie (1988), kaya kütlesinin dayanımını, deformabilitesini, 

permeabilitesini ve stabilite özelliklerini belirleyen 28 ayrı parametre tayin etmiştir. 

Bu parametrelerden 10’ u kayaç malzemesine, 10’u süreksizliğe ve 8’i hidrojeolojik 

özelliğe aittir. Sınıflama sistemleri arasındaki en önemli farklılık her sınıflama 

sisteminde bu parametrelerin bazılarının kullanılmasıdır. Tüm bu parametrelerin tek 

bir sınıflama sisteminde kullanılması ekonomik ve efektif olmayacaktır.  

ISRM (1981) tarafından oluşturulan standartlardan faydalanarak, bir kaya 

kütlesindeki süreksizliklerin sayısal değerlendirilmesi için 10 farklı süreksizlik 

özelliği detaylandırılmıştır. Şekil 2.16’ de basit olarak gösterilen bu özellikler 

şunlardır. Süreksizlik aralığı, süreksizliklerin devamlılığı, süreksizliklerin 

pürüzlülüğü, süreksizlik yüzeyinin dayanımı, süreksizlik yüzeyinin açıklığı, 

dolgunun özellikleri, su durumu, süreksizlik takımı sayısı, blok boyutu ve süreksizlik 

yönelimi (Ulusay ve Sonmez, 2002).  

Yukarıda verilen bu süreksizlik özellikleri ile ilgili tanımlar aşağıdaki bölümlerde 

verilmiştir. Süreksizlik özellikleri ile kayaç malzemelerinin özelliklerinin 
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birleşiminden oluşan kaya kütle sınıflamaları, kaya kütlelerinin dayanımlarının 

belirlenmesinde kullanılan önemli yaklaşımlardır. Kaya kütlesinin ait olduğunu 

sınıfın belirlenmesi ile kaya kütle ortamında inşaa edilecek olan yapının tasarımına 

yönelik çözümler geliştirilebilir. Bu bölümde süreksizlik özelliklerinin ardından, 

kaya kütle sınıflamaları verilmiştir.  

 

Şekil 2.16 Kaya kütlesini oluşturan başlıca süreksizlikler (Hudson, 1989)  

2.4.1 Kaya kütlesini oluĢturan süreksizliklerin özellikleri 

Kaya kütlesinin homojenliğini bozan ve devamlılığını bitiren süreksizliklerin 

yukarıda anılan özellikleri ile ilgili tanımlar aşağıda verilmiştir. 

2.4.1.1 Süreksizlik aralığı 

Bir süreksizlik setindeki 2 süreksizlik arasındaki dik mesafedir. Süreksizlik aralığı 

azaldıkça duraylılıkda azalır. Süreksizlik aralığı hem ölçülebilirliğinin kolaylığı hem 

de kaya kütlesinin dayanımını denetleyen en önemli parametrelerden biri olması 

sebebiyle son derece büyük önem arz etmektedir. Birbirine komşu iki süreksizlik 

arasındaki mesafe blokların boyutlarını belirlemektedir. Bazı durumlarda ise, yakın 

aralıklar kaya kütlesinde oluşacak kaymanın dairesel kayma şeklinde olmasına neden 

olur. Bunun yanında kütlenin stabilitesini kaybetmesi akma şeklinde de 
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gerçekleşebilir. Aralıkların azalması çatlak takımlarının yönelimlerinin önemini 

azaltmaktadır. Ayrıca hidrolik iletkenlikte azalan aralık değerlerinde artmaktadır 

(ISRM, 1981). Tüm bunlar süreksizlik aralığı parametresinin kaya kütlesinin 

dayanımı üzerindeki önemini göstermektedir.  

 

2.4.1.2 Süresizliklerin devamlılığı 

Bir süreksizliğin devamlılığı onun sürekliliğinin ölçülmesi ile elde edilir ve kaya 

mostrasından veya tünel aynasından gözlemlenmesi suretiyle tayin edilir. Ancak bu 

parametre, ölçüm işleminin ve gözleme imkanının zorlukları sebebiyle tespiti son 

derece zor olan bir parametredir. Süreksizlik devamlılığının stabilite üzerinde son 

derece önemli bir etkisi bulunmaktadır, şöyleki, devamlılığı az olan süreksizlikler 

stabilite üzerinde etkisiz olurken devamlılığı sürekli olan süreksizlikler stabilite 

üzerinde son derece olumsuz etkiye sahiptirler. ISRM (1981) tarafından 

süreksizliklerin devamlılığı 3 farklı şekilde değerlendirilmektedir ve bunlar, iki ucu 

mostrada sonlanmayan süreksizlik (X), her iki ucuda mostrada sonlanan süreksizlik 

(r), mostra içinde, bir ucu başka bir süreksizlik tarafından sonlanan süreksizlik (d) 

olarak adlandırılır.  

2.4.1.3 Süresizliklerin pürüzlülüğü 

Süreksizliklerde küçük ölçeklerdeki düzlemsellikten sapmalar pürüzlülük olarak 

tanımlanırken daha büyük ölçekteki salınımlara dalgalılık denilmektedir. Yapılan 

araştırmalar göstermiştir ki, pürüzlülük ile kesme dayanımı arasında önemli ilişkiler 

bulunmaktadır. Pürüzlülük küçük ölçekteki kayanın laboratuvar deneyi sırasında 

bulunacak olan kesme dayanımı değeri üzerinde etkili iken, dalgalılık kesme 

deformasyonunun yönü üzerinde etkili olmaktadır (ISRM, 1981). Pürüzlülüğün 

önemi artan dolgu kalınlığı veya açıklık miktarına bağlı olarak azalmaktadır (Ulusay 

ve Sönmez, 2002). 

2.4.1.4 Süreksizlik yüzeyinin dayanımı 

Süreksizlikler ile homojenliği bozulmuş olan kaya kütlesinin dayanımı, özellikle 

yüzeye yakın bölgelerde bulunan süreksizliklerin ve kayaç malzemesinin alterasyonu 
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sonucunda azalmaktadır. Kayaçların bozulması, yüzeye yakın yerlerde meydana 

gelen aşınmalardan ve hidrotermal etkilerden dolayı altere olmalarından kaynaklanır. 

Bu durum kayaç malzemesinin hem fiziksel, hem de kimyasal yönden değişmesine 

neden olur ve bağlı olarak süreksizliklerin dayanımı üzerinde etkili olmaktadır. 

Fiziksel etkiler sonucunda kaya kütlesinde hakim süreksizliklerden başlamak 

suretiyle bir hareket meydana gelir. Bu hareket sonucu olarak, çatlaklar açılır, kaya 

kırıklarından dolayı yeni çatlaklar oluşur ve mineral tanelerinin kendilerini 

çevreleyen matriksden ayrılması veya tanenin kırılması söz konusu olur. Kimyasal 

olarak gözlemlenen etkiler ise, kayanın renginde değişim meydana gelir, bazı silikat 

minerallerinin (feldspat, amfibolit, piroksen, ve diğ.) tekrar kompozisyonunun 

sonucu olarak kil mineralleri üretilir, kalsit, anhidrit ve tuz minerallerinin çözülmesi 

olayı ile gerçeklesir ki, tüm bu kimyasal etkiler yine bozunmayı ve beraberinde 

süreksizliklerin dayanımının azalmasına neden olur (Palmström, 1995).  

2.4.1.5 Süreksizlik yüzeylerinin açıklığı 

Birbirine komşu iki süreksizlik arasındaki dik mesafeye süreksizlik açıklığı 

denilmektedir. Süreksizlik açıklıkları kapalı, açık ve dolgulu olmak üzere 3’ e 

ayrılmaktadır (ISRM, 1981). Kapalı açıklıkların kaya kütlesinin dayanımı üzerinde 

herhangi bir etkisinin bulunmadığı düşünülmektedir. Bunun yanında açık 

süreksizliklerin, kaya kütlesinin kohezyonunu kaybetmesi ve su ve benzeri sıvı 

malzemelerin transferi için yol teşkil etmesi açısından önem taşımaktadır. 

Süreksizlik açıklığı milimetre bölmeli çelik şerit metre veya mikrometre ile 

gerçekleştirilir. Ölçme işlemi ölçüm hattını kesen tüm süreksizlikler için yapıldığı 

gibi ana süreksizlik takımında açıklığın ölçüm hattı boyunca gösterdiği değişimde 

arazi çalışmalarından elde edilebilir (Ulusay ve Sönmez, 2002). 

2.4.1.6 Dolgunun özellikleri 

Birbirine komşu aralarında açıklık bulunan iki süreksizlik arasındaki mesafeyi 

dolduran malzemeye dolgu denilmektedir. Dolgu mekanik olarak kayaç 

malzemesinden çok daha düşük dayanıma sahiptir. Dolgu malzemesinin arazi 

çalışmaları sırasında tespit edilmesi gereken özellikleri ISRM (1981) standardlarınca 

belirlenmiş şu şekilde sıralanabilir. Genişlik, bozunma darecesi, mineroloji, tane 

boyu, dayanım, yerdeğiştirme, su içeriği ve geçirgenlik.  
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2.4.1.7 Su durumu 

Yeraltı su durumu yeraltı yapılarının stabilitelerini etkilemesi açısından son derece 

önemlidir. Su akışı süreksizlikler arasındaki birbirleri ile bağlantıları olan 

açıklıklarda gerçekleşmektedir. Bunun yanında yeraltı su seviyesi, gerek kayaç 

malzemesinin gerekse kaya kütlesinin dayanımını etkilemektedir. Öyleki, akiferin 

altında bulunan malzeme suya doygun hale gelmekte ve böylesi bir malzemenin 

gerilmeleri efektif gerilmeler olarak belirlenmelidir. Bunun yanında, süreksizlik 

açıklıklarından akan su, süreksizlik yüzeylerini bozundurmakta ve bu yüzeylerin 

kesme dayanımlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle eğim yönüne ve 

çatlakların yönlerine bağlı olarak su miktarının fazla olması, suyun yüksek bir 

basınçla açılan boşluğa püskürmesine veya sürekli belli bir hızda akışına neden 

olacaktır ki, bu durumda yeraltı yapılarının stabilitesi üzerinde olumsuz etkilere 

neden olmaktadır. Akiferin belirlenmesi ve çesitli deneylerin yapılması amacıyla 

sondaj calışmaları gerçekleştirilir. Ancak, bunun yanında ISRM (1981) tarafından 

belirlenen kriterlerce kaya kütlesindeki su durumunun belirlenmesi arazi çalışmaları 

ile de mümkün olmaktadır. 

2.4.1.8 Süreksizlik takımı sayısı 

Süreksizlik takımı, yönelimleri birbiri ile aynı olan süreksizliklerin oluşturduğu 

kümedir (Ulusay ve Sönmez, 2002). Süreksizlik takımı sayısı, kaya kütlesinin gerek 

şekil gerekse de mekanik davranışı üzerinde etkili olmaktadır. Tünellerde, 3 veya 

daha fazla süreksizlik takımı 3 boyutlu blokların oluşmasına sebebiyet vermektedir. 

Tünel kazısı sırasında meydana gelen aşırı söküm genellikle süreksizlik takımı sayısı 

ile yakından ilgilidir (ISRM, 1981). 

2.4.1.9 Blok boyutu 

Blok boyutu, kaya kütlesinin, dayanımı, stabilitesi, açıklığın tahkimatsız durma 

süresi ve benzeri pek çok parametre üzerinde birincil önem taşıyan bir etkiye 

sahiptir.  Bu açıdan değerlendirildiğinde blok boyutu parametresi, salt bir süreksizlik 

özelliği olmanın dışında tüm sistem üzerinde etkin olan bir özelliğe sahiptir. Keza 

blok boyutları kaya kütlesinin dayanımı üzerinde bir kestirim yapmada da yardımcı 

olmaktadır. Şöyle ki, kaliteli bir kaya ortamında blokların boyutları bağlı olarak 
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çatlaklar arası mesafe çok olurken, kalitenin az olduğu bölgede kırıkların fazla 

olması ile birlikte, çatlaklar arası mesafe ve bağlı olarak blok boyutları da küçük 

olmaktadır. Bunların yanında, Palmström (1995) tarafından geliştirilen sistemde blok 

boyutu RMi sınıflama sisteminin direk girdi parametresi olarak kullanılmaktadır. 

2.4.1.10 Süreksizliklerin yönelimi 

Süreksizliklerin yönelimleri kaya kütlesinin stabilitesi üzerinde etkili olan bir diğer 

parametredir. Belirlenen süreksizlik takımlarının yönelimleri arazide yapılan 

ölçümler sonucunda tayin edilir. Süreksizliklerin yöneliminin, söz konusu inşaatın 

stabilitesi üzerindeki etkisi, inşaatın şekline ve kazı çalışmalarının yönüne bağlı 

olarak değişmektedir. Bu durumda, süreksizlik yöneliminin herhangi bir değerinin 

stabilite açısından olumlu veya olumsuz olma durumu sadece yönelim değerlerine 

degil, aynı zamanda inşaatın özelliklerine bağlıdır. Bu sebebden dolayı, bu 

parametrenin yapı şekli ile kombine edilmesinde fayda vardır. Süreksizlik 

yönelimlerinin tayini amacıyla kullanılan parametreler, eğim yönü ve eğimdir. Bu iki 

parametre özellikle jeoteknik uygulamalar için geliştirilmiş olup, genel jeoloji 

uygulamalarında kullanılan eğim ve doğrultu parametrelerinden farklıdır (Ulusay ve 

Sönmez, 2002).  

2.4.2 Kaya kütle sınıflamaları 

Kaya kütlelerinin sınıflandırılması amacıyla kullanılan, günümüze değin ulaşmış 

farklı sınıflandırma sistemleri bulunmakta ve bu sınıflandırma sistemlerinde, kaya 

kütlesi, içerdiği özelliklere göre değerlendirilerek kaya kütlesinin ait olduğu sınıfın 

tayini yapılmaktadır. Bunun yanında, farklı uygulamalar için farklı sınıflama 

sistemleri kullanılabilmektedir. Örneğin, bir şev stabilitesi projesinde kullanılacak 

olan kaya kütle sınıflama sistemi ile bir tünel projesinde kullanılacak olan kaya kütle 

sınıflama sistemi arasında farklılıklar söz konusu olmaktadır. Ancak, tüm bu kaya 

kütle sınıflama sistemlerinde şimdiye kadar değinilen kayaç malzemesinin mekanik 

özellikleri ve süreksizliklerin özellikleri girdi parametresi olarak kullanılmaktadır. 

Bu şekilde, kaya kütlesinin ait oluğu sınıf tayin edildikten sonra, mühendislik 

projesinin amacına bağlı olarak dizayn problemlerinin çözümü amacıyla farklı 

amaçlara yönelik olarak kullanılabilir. Günümüze değin ulaşmış ve hali hazırda kaya 

mühendisliği projelerinde ve özellikle tünelcilik uygulamalarında kullanılmakta olan 
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belli başlı kaya kütle sınıflamaları Tablo 2.11’ de verilmiştir. Takip eden bölümlerde 

ise, bu sınıflamalar hakkında bilgiler verilmiş olup böylece kullanılan kaya kütle 

sınıflama sistemlerinin genel bir özeti elde edilmiştir. 

 

Tablo 2.11 Kaya kütle sınıflama sistemleri 

Sınıflama Sistemi Öneren Önerildiği Yıl 

Terzaghi Kaya Yükü Terzaghi 1946 

Lauffer Sınıflaması Lauffer 1958 

RQD Deere 1963 

NATM Sınıflaması Pacher 1964 

RSR Wickham ve diğ. 1972 

RMR Bieniwaski 1974, 1984, 1989 

Q sınıflaması Barton ve diğ. 1974 

Dayanım-Boyut Franklin 1975 

ISRM sınıflaması ISRM 1981 

RMi Palmström 1995 

Tablodan da görülecegi üzere, kaya kütle sınıflamaları üzerine pek çok araştırmacı 

son elli yıldır eserler vermiştir. Bu sınıflama sistemleri farklı tarihlerde farklı 

araştırmacılar tarafından güncellenmiştir. Bu sınıflama sistemleri ile kaya 

kütlelerinin kaliteleri ve dayanımları tayin edildikten sonra, kazı ve tahkimat gibi 

yeraltı açıklıklarının tasarımına yönelik çözümler üretilir.  

Bu çalışmanın amacı, kayaçların dokusal özelliklerinin sayısallaştırılması ve 

kayaçların dokusal özelliklerine göre sınıflandırılmasıdır. Elde edilen sınıflar mevcut 

kaya kütle sınıflama sistemlerine yeni bir girdi parametresi olarak 

değerlendirilmiştir. Doku katsayısı değerinin, kaya kütle sınıflamalarına yeni bir 

girdi parametresi olarak kullanılabilmesi için Bieniawski tarafından 1974 yılında 

geliştirilen ve 1984 ve 1989 yıllarında güncelleştirilen kaya kütle puanı (RMR)  

sınıflama sistemi uygulama sınıflama sistemi olarak seçilmiştir. Bu sınıflama 

sisteminin seçilmesinin en önemli sebebi ise, sınıflama sisteminde kayaç 

malzemesinin dayanım özelliğinin sınıflama sistemine direk girdi parametresi olarak 

atanmasıdır. 
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2.4.2.1 Kaya kütle puanı (RMR) 

RMR sınıflama sistemi, kaya kütlesinin sınıflandırılmasını gerçekleştirmek için 

aşağıda verilen 6 parametreden faydalanır (Bieniawski, 1989). 

1. Kayaç malzemesinin tek eksenli basınç dayanımı, 

2. RQD, 

3. Süreksizlik aralığı, 

4. Süreksizliklerin durumu, 

5. Su durumu, 

6. Süreksizliklerin yönelimi. 

Aşağıdaki tabloda 1989 yılında son halini alan RMR kaya kütle sınıflama sisteminde 

kullanılan parametreler ve bu parametrelerin hangi sınıflarda hangi puanları aldığı 

verilmiştir. 

Tablo 2.12-A’ da görüldüğü üzere, kaya kütlesine ait 5 farklı parametre toplamı 100’ 

e eşit olan puanlar almaktadırlar. Her parametrenin özelliğine bağlı olarak hangi 

aralıkta olduğu ve o aralığa ait puanlar bu tablonun takip edilmesi elde edilebilir. 

Dikkat çekici bir diğer nokta ise, her bir parametrenin farklı puanlar almasıdır. 

Örnegin kayaç malzemesinin tek eksenli basınç dayanımından elde edilecek 

maksimum puan 15 iken, süreksizliklerin durumundan elde edilecek maksimum puan 

30 olmaktadır. Bu durum parametrelerin toplam kaya kütlesi üzerindeki ağırlıklarını 

göstermektedir. Tüm bu ağırlıklar analitik çözümlerle değil, yıllar içinde yapılan 

çalışmalardan elde edilmiş tecrübelerden elde edilmiştir. Bunların dışında, dikkat 

edilecek olunursa, her bir aralığa tek bir puan değeri düşmektedir ki, bu da söz 

konusu sınıflamanın basamaklı bir fonksiyondan elde edildiğini göstermektedir. 

Dikkat edilecek olunursa, süreksizlik durumu adı altında verilen kaya kütlesinin 

RMR’ daki 4. parametresine ait puanlar tamamen sözel yaklaşımlardan elde 

edilmektedir. Bu durum subjektifliği artırmakta ve hata payınıda benzer oranda 

yükseltmektedir. Bieniawski (1989) en son geliştirdiği RMR’ da, söz konusu 

subjektifliği azaltmak için, süreksizlik durumu için Tablo 2.13’ de verilen 

karakterizasyonu geliştirmiştir. 
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Tablodan da görüleceği üzere, süreksizlik durumunu kontrol eden 5 farklı süreksizlik 

özelliği farklı aralıklar için aldıkları değerlere göre puanlandırılarak 

sınıflandırılmıştır. Ancak yazarın belirttiği gibi bazı durumlarda tüm bu 

parametrelerin kullanılması mümkün olmamaktadır. Örneğin, dolgunun olduğu 

durumlarda pürüzlülüğün tayini mümkün olamamaktadır. Bu tip durumlarda ise 

Tablo 2.12-A’ dan direk sınıflandırma yapılmalıdır. 

Tablo 2.12 RMR kaya kütle sınıflaması (Bieniawski, 1989) 

A. Sınıflama parametreleri ve puanları 

Parametre Değer Aralıkları 

Kayacın 

Dayanımı 

Is, MPa >10 4-10 2-4 1-2 Küçük değerler için 

c  >250 100-250 50-100 25-50 5-25 1-5 <1 

Puan 15 12 7 4 2 1 0 

RQD, % 90-100 75-90 50-75 25-50 <25 

Puan 20 17 13 8 3 

Süreksizlik  aralığı >2m 0.6-2 m 200-600 mm 60-200 mm <60 mm 

Puan 20 15 10 8 5 

Süreksizlik  durumu  

Çok pürüzlü 

yüzey-

Süreklilik 
yok-Ayrılma 

yok-

Aşınmamış 
kaya 

Az pürüzlü 
yüzey - 

ayrılma 

<1mm- az 
aşınmış 

duvar 

Az pürüzlü 

yüzey - ayrılma 

<1mm- çok 
aşınmış duvar 

Parlak yüzey veya 

dolgu <5 veya 

ayrılma 1-5 mm- 
sürekli 

Yumuşak dolgu>5 
mm veya ayrışma>5 

mm- Sürekli 

Puan 30 25 20 10 0 

Yeraltı 

suyu 

10 m’ deki 

akış (lt/dk) 
yok <10 10-25 25-125 >125 

Çatlak su 

basıncı/Aks

iyal gerilme 
oranı 

0 <0.1 0.1-0.2 0.2-0.5 >0.5 

 
Genel 

durum 

Tamamen 

kuru 
Nemli Islak Damlama var Akış var 

Puan 15 10 7 4 0 

B. Süreksizlik yönelimlerine göre puan ayarlanması 

Süreksizliklerin eğim ve 

dalım yönlendirilmesi 
Oldukça uygun Uygun Orta Uygunsuz 

Çok 

uygunsuz 

Puanlar 

Tünel&Maden 0 -2 -5 -10 -12 

Yapı 0 -2 -7 -15 -25 

Şev 0 -5 -25 -50 -60 

C. Toplam puandan elde edilen kaya kütle sınıfları 

Puan 100-81 80-61 60-41 40-21 <20 

Sınıf No I II III IV V 

Tanımlama Çok iyi İyi Orta Kötü Çok kötü 

D. Kaya sınıflarının anlamı 

Sınıf No I II III IV V 

Ortalama 

tahkimatsız 

süre 

15 m açıklık 

için 20 yıl 

10 m açıklık 

için 1 yıl 

5 m açıklık 

için 1 hafta 

2.5 m açıklık 

için 10 saat 

1 m açıklık 

için 30 dk 

Kohezyon >400 300-400 200-300 100-200 <100 
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(kPa) 

İçsel 

sürtünme (
0
) 

>45 35-45 25-35 15-25 <15 

 

Tablo 2.13: Süreksizlik durumunun karakterizasyonu (Bieniawski, 1989) 

Parametre Puanlar 

 Uzunluk <1 m 1-3 m 3-10 m 10-20 m >20 m 

Puan 6 4 2 1 0 

Açıklık yok <0,1 mm 0,1-1,0 mm 1-5 mm >5 mm 

Puan 6 5 4 1 0 

Pürüzlülük Çok pürüzlü Pürüzlü Az pürüzlü Düz Kaygan 

Puan 6 5 3 1 0 

 Sert Dolgu Yumuşak Dolgu 

Dolgu yok <5 mm >5 mm <5 mm >5 mm 

Puan 6 4 2 2 0 

AĢınma Aşınmamış Az aşınmış Orta aşınmış Çok aşınmış Parçalanmış 

Puan 6 5 3 1 0 

Elde edilen tüm bu değerlerin toplanması ile incelenen bölgenin RMR değeri 

ayarlanmamış şekliyle tespit edilmiş olunur. Ayarlama işlemi ise, Tablo 2.12-B’ de 

verilen süreksizlik yönelimlerine ait karakterizasyon ile gerçekleştirilir. Dikkat 

edilecek olunursa, süreksizlik yönelimlerine ait sınıflandırma, mühendislik projesinin 

kapsamına göre farklılık arz etmektedir. Bir tünel projesinde süreksizlik 

yönelimlerinin tüm kaya kütlesinin kalitesi üzerinde etkisi en az olurken, bir şev 

stabilitesi projesinde bu parametre bazı durumlarda kaya kütlesinin kalitesini tayin 

eden en önemli parametre olmaktadır. Süreksizlik yönelimine ait sınıflandırma 

tamamen sözel yaklaşımlardan gerçekleştirilmektedir. Tüm bu işlemlerden sonra 

incelenen kaya kütlesinin nihai RMR değeri tayin edilir. RMR değerinden hareket 

ederek, proje sahasında açılacak olan tünelin tahkimatsız bekleme süresi ve mesafesi, 

kaya kütlesinin kohezyon ve içsel sürtünmesi, tahkimat sistemine gelecek olan yük, 

uygulanacak olan kazı ve tahkimat sistemlerinin seçimi, yerinde deformasyon 

modülünün tayini ve Hoek-Brown yenilme kriterinin incelenmesi çalışmaları 

gerçekleştirilebilir.  
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3. KAYA MÜHENDĠSLĠĞĠNDE BELĠRSĠZLĠKLER ve ÇÖZÜM        

YÖNTEMLERĠ 

Yapı malzemeleri olarak adlandırılan beton, çelik, ahşap gibi malzemelerin 

dayanımları laboratuvarda yapılan deneyler sonucunda belli güven aralıklarında 

tespit edilirler. Elde edilen sonuçlar her ne kadar bazı durumlarda farklılık gösterse 

de güvenilir olmakta ve bu değerler dizayn problemlerinin çözümlerinde rahatça 

kullanılabilmektedir. Ancak, yapı malzemesi olarak düşünülen kaya kütlesinin 

dayanımının kestirimi çoğu zaman bu şekilde kolay olmamaktadır. Bunun en önemli 

sebebleri ise aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 

1) Kaya kütlesinin dayanımına etki eden parametre sayısının çokluğu, 

2) Her bir parametrenin kaya kütlesinin dayanımını üzerindeki etkisinin 

büyüklüğünün kestiriminin zorluğu, 

3) Parametrelerin büyüklüklerinin tespiti amacıyla yapılan gözlem ve deneylerin 

hatalı olma ihtimali, 

4) Kaya kütlesini modellemede kullanılan yöntemin güvenilir olmaması veya 

malzemenin mekaniğini iyi yansıtamaması. 

Bu bölümde, kaya kütlesinin içerdiği belirsizliklerin kaynakları üzerinde durulduktan 

sonra modern yöntemler olarak adlandırılan bulanık mantık ve jeoistatistik 

kullanılarak mevcut belirsizliklerin nasıl en küçüklenebileceği üzerinde durulmuştur. 

3.1 Kaya Kütlesinin Ġçerdiği Belirsizlikler 

Terzaghi (1946), tünel inşaatı sırasında karşılaşılacak olan zorlukların 

sayısallaştırılmasının mümkün olmadığını, ancak tahminler yaparak söz konusu 

zorlukların neler olabileceğinin kestiriminin yapılabileceğini ortaya sürmüştür.  

Piteau (1973), yer verisinin toplanması durumunda hemen hemen her durumda bir 

ekstrapolasyon yapılması gerekliliğinden bahsetmiştir. Bu durum bilinen noktaların 
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değerlerinden hareket ederek bilinmeyen noktaların değerlerinin kestirilmesi 

gerektiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır.  

Merrit ve Baecher (1981), kaya kütlesinin sahip oldugu belirsizliğin kaynağı olarak, 

yer verisinin toplanması sırasında, tüm kütlenin görülme imkanının olmamasına 

bağlamıştır. Bu durum, her proje için yer verisi toplanılması sisteminin 

farklılaşmasını ve eldeki verinin inşaatı gerçekleştiricek olan şirketin tecrübesine ve 

çalışacak olan mühendislerin geçmiş deneyimlerine bağlı olarak değerlendirilmesi 

sonucunu doğurmaktadır. 

Einstein ve Baecher (1982), jeolojik formasyonların uzaysal bağımlı değişkenler 

olduklarını öne sürmüşlerdir. Bu durum karşında sadece sınırlı sayıda gözlem ve 

deney gerçekleştirmek mümkün olduğu için her zaman bir belirsizlik söz konusu 

olmaktadır. Bu durum aynı zamanda elde edilen değerlerin güvenilirliğini de tartışılır 

hale getirmektedir. Yazarlar, çok doğru değer elde edilmesi için çok fazla eforun 

sarfedilmesinin doğru olmadığını öne sürmüşler ve istatistiksel bir değerlendirmenin 

daha faydalı olacağını ileri sürmüşlerdir. 

Şekil 3.1’ de proje aşamasındaki bir tünelin açılacağı güzergahta yapılan araştırma 

sondajlarının sonuçları verilmiştir (Palmström, 1995). Bu haritadan görüleceği üzere, 

yüzey mostrasında yapılan gözlemlerden kaya kütlesi hakkında fikir edinmek 

mümkün olamamaktadır. Bunun sebebi ise mostra yüzeyinin aşınmış olmasıdır. 

Mostra gözleminin yanında, 250 m uzunluğunda eğimli bir sondaj 

gerçekleştirilmiştir. Bu sondaj sayesinde, fayın dalımı, fillit ve gnays kütleleri 

arasındaki sınırı, aşınmış kaya kütlesinin kalınlığının kestirilmesi mümkün olduğu 

halde, projelendirilmiş tünelin hemen üzerinde bulunan zayıflık zonu 

farkedilememiştir. Görüldüğü üzere, proje aşamasında, tünel güzergahında 

karşılaşılacak zonlar hakkında bilgi almak son derece zor ve yanıltıcı olmaktadır. Bu 

durum, yanlış boyutlandırma, yanlış maliyet analizleri sonucuna yol açmaktadır.  
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Şekil 3.1 Tünel proje sahasının sondajla araştırılması (Palmström, 1995) 

Kaya kütlesinin araştırılması ile ilgili bir diğer örnek ise yine Palmström (1995)’ den 

alınarak aktarılan ve Şekil 3.2’ de verilen örnektir. Bu örnek diğerinden farklı olarak 

kazı sırasında yapılan araştırmaların değerlendirilmesi ile ilgilidir. Şekilden de 

görüleceği üzere, tünel kesitinin üzerinde ve altında kalan bölgelerdeki çatlak 

sistemlerinin geometrisinin anlaşılması ve o bölgelerden geçen fayların kestirilmesi 

mümkün olmamaktadır. Bu durumsa, tıpkı proje safhasında olduğu gibi, projenin 

yürütülmesi safhasında da, belirsizliğe sebep olan, kestirilmesi mümkün olmayan 

kaya kütlesine ait özellikler söz konusudur. 

Süreksizliklenmenin kestirilmesinde özellikle proje aşamasında inşaa edilecek 

tünelin stabilitesi açısından son derece önemlidir. Palmström (1995), 

süreksizlenmeye ait parametrelerin yerinde stokastik değişkenler olduğunu 

belirtmiştir. Hudson ve Priest (1979) ise istatistiksel dağılım fonksiyonları kullanarak 

blok uzunluk, alan ve hacimlerinin kestirilebileceğini ve böylece kaya kütlesinin 

geometrisinin karakterizasyonunun gerçekleştirilebileceğini belirtmiştir. 
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Şekil 3.2 Tünel kazısı sırasında kaya kütlesinin araştırılması (Palmström, 1995) 

Einstein ve Baecher (1983), istatistiksel çalışmanın tüm kütleye ait parametrelerin 

değerlendirilmesi açısından kullanılması gerektiğini öne sürmüş, ancak model ile 

gerçek arasında oluşacak olan biasın kaçınılmaz olacağını belirtmişlerdir. Yazarlar 

istatistiksel olarak, çatlak yoğunluğunun, çatlak boyutunun ve çatlak yönelimlerinin 

değerlendirilebileceğini öne sürmüşlerdir. 

Değinildiği üzere sondaj çalışmaları kaya kütlesinin değerlendirilmesi amacıyla sıkça 

kullanılan bir araştırma yöntemidir. Söz konusu bu yöntem de kendi içerisinde 

belirsizlik ve sınırlamalara sahiptir. Terzaghi (1965), sondaj loglarının tüm kaya 

kütlesinin özelliklerini yansıtmadığını belirtmiştir. Bir sondaj logu tek bir noktayı 

temsil etmektedir ve bu da tek bir nokta veya bir yöndeki değişimi göstermektedir. 

Bu dezavantajın elimine edilmesi için açılı sondajlara veya farklı yönlerde alınan 

gözlem hatlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Deere (1989), süreksizlikler arası mesafenin 

veya çatlak aralığının sondaj logları ile doğruya yakın kestiriminin yapılmasının 

mümkün olamayacağını belirtmiştir. Benzer durum, su varlığının sondaj loglarında 

gerçekleştirilen deneyler ile (Lugeon testi) araştırılması sırasında da ortaya 

çıkmaktadır. Bazı durumlarda tek bir noktayı temsil eden bir sondajın verisi ile 

hareket etmek yanlış sonuç ve değerlendirmelere yol açmaktadır (Palmström, 1995). 
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Benzer belirsizlikler laboratuvar çalışmalarından elde edilen deney sonuçları içinde 

geçerlidir. Bu deneylerin pahalı olması ve numune almadaki zorluklardan dolayı elde 

edilen sonuç her zaman tartışmalı olmaktadır. 

Tüm bu açıklamalar, 1982 yılında Einstein ve Baecher’ in çalışmalarında belirttiği 

gibi kaya kütlelerinin değerlendirilmesi çalışmalarında belirsizliğin kaçınılmaz 

olacağı sonucunu çıkarmaktadır.  

Belirsizlik ve kaya mühendisliğindeki yeri konusunda Palmström (1995) tarafından 

verilen aşağıdaki tanımlamalar, kaya kütlesinin içerdiği belirsizliğin aydınlatılması 

açısından faydalı olmaktadır. Palmström (1995), 3 temel kavram olan belirsizlik, hata 

ve biasın kaya kütleleri ile ilişkili tanımlarını Tablo 3.1’ de verildigi şekliyle 

gerçekleştirmiştir. 

Tablo 3.1 Belirsizlik, hata ve sistematik hatanın kaya mühendisliği disiplinindeki 

tanımları (Palmström, 1995) 

Büyüklük Tanım 

Belirsizlik 
Kesin emin olmamak, gözlemlerin, ölçmelerin, hesaplamaların, ve 

değerlendirmelerin güvenilir olmaması.  

Hata Hesaplanmış veya tahmin değer ile gerçek değer arasındaki fark. 

Sistematik 

Hata 

Tahmin değer ile, rastlantısal örneklemeden elde edilmiş istatistiksel 

değer arasındaki fark. 

Einstein ve Baecher (1982), yukarıdaki bu farklılıkların oluşmasına yol açan üç 

önemli nedeni, kaya kütlesinin uzaysal bağımlı değişkenler içermesini, ölçme 

hatalarını ve modelin içerdiği belirsizliği ortaya sürmüşlerdir. Bu üç temel nokta 

kaya kütlesinin içerdiği belirsizliğin en temel üç noktası olarak özetlenebilir ve 

yukarıda anlatılan belirsizliklerin ve güvenilir olmayan sonuçların sebebleri olarak 

gösterilebilir. 

Bunların dışında, belirsizliğin sebebi olarak gösterilebilecek bir diğer parametre ise 

araştırılan parametrenin mekaniği üzerinde etkin olan tüm içsel parametreleri 

oluşturulan modele dahil etmemektir. Bölümün girişinde de anlatıldığı üzere, kaya 

kütlesindeki belirsizliklerin en önemli sebeblerinden biri de kaya kütlesinin dayanımı 

üzerinde etkin olan parametrelerin çokluğu ve bu parametrelerin etkilerinin oranların 

kestiriminin zor olmasıdır. 



 62 

Einstein ve Baecher (1982) tarafından özetlenen bu 3 temel noktadan birincisi olan 

belirsizlik bu bölümde şimdiye kadar anlatılan kaynaklara dayanmaktadır. Söz 

konusu parametrelerin uzaysal bağımlı olması, büyük ölçekte olmasından dolayı 

laboratuvar testleri ile değerlerinin tayin edilememesi şeklinde özetlenebilir. İkinci 

sebep ölçme hatalarıdır.  

Ölçme hataları Krumbein ve Greybill (1965) tarafından 3’ e ayrılmıştır. Bunlar 

büyük hatalar, sistematik hatalar ve yöntem hatalarıdır. Bu hatalar, Palmström’ un 

(1995) çalışmasında şu şekilde anlatılmıştır. 

Büyük hatalar: Gözlemcinin bir anlık hatasından kaynaklanan hatalar olup, büyük 

ölçekte bir hata söz konusudur. Elde edilen sonuç elimine edilmelidir.  

Sistematik hatalar: Genellikle kalibre edilmemiş ölçme aletinden kaynaklanan 

hatalardır. Bunun yanında ortam koşullarından kaynaklanarak da sistematik hata 

olması mümkündür. 

Yöntem hataları: Bu hatalar ölçüm aletinin standartların dışında yanlış kullanılması 

sonucunda okunan değer ile doğru kullanım sonucunda okunması gereken değer 

arasındaki farktır.  

Bu üç hatanında olmadığı durumlarda dahi aynı numune için yapılan aynı deneylerde 

farklı okumalar söz konusudur. Bu farklılıkların sebebleri kestirilemeyeceği gibi bu 

dalgalanmaları minimize etmek için çok sayıda deneyin ortalamasının 

kullanılmasında fayda vardır (Palmström, 1995). 

Kaya kütlesinin içerdiği belirsizliğin ve ölçmelerden kaynaklanan hataların ne derece 

önemli ve yaygın olduğunu göstermesi açısından Ewan ve diğ. (1983) tarafından 

verilen örneğin incelenmesi yeterli olacaktır. Söz konusu örnek, Kielder tünellerinde 

gerçekleştirilen çatlak aralığı ve yönelimi ölçüm sonuçlarını içermektedir. 3 farklı 

formasyonun bulunduğu bu tünelde (kumtaşı, çamurtaşı, kireçtaşı), 6 farklı tecrübeli 

mühendislik jeolijisi konusunda uzman olmuş kişiye 3 farklı gözlem hattı boyunda 

ölçme yapmaları sağlanmıştır. Yapılan bu ölçümler sonucunda (Şekil 4.3) 6 farklı 

uzmanın bulduğu sonuçlar aşağıda verilmiştir. 
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Şekil 3.3 6 farklı uzman tarafından yapılan gözlemlerden bir gözlem hattına ait olan 

kayıtlar (Ewan ve diğ., 1983) 

6 farklı uzmanın sonuçları karşılaştırıldığında, bu gözlem hatlarının herhangi birinde 

yapılan ölçümlerdeki değişimler son derece büyüktür. En büyük ve en küçük çatlak 

sayılarının oranı maksimum 3,8 olup bu oranın ortalama değeri 2’ dir. Çatlak 

yönelimleri içinse bulunan ortalama maksimum hata değerleri eğim yönü için  100, 

eğim açısı içinse  50’ dir. Bu çalışma her ne kadar tecrübeli olursa olsun, ölçümü 

gerçekleştirilen kişilerin yorumları arasında farklılık olabileceğini göstermesi ve 

kaya kütlesi karakterizasyonun subjektif görüşlerden ne derece etkilendiğini 

göstermesi açısından son derece önemlidir. 

Belirsizlik ve hatanın sebebleri arasında gösterilen üçüncü sebep ise modelin içerdiği 

belirsizliklerdir. Bilindiği üzere, tüm modeller empirik veya teorik tabanlı 

olmaktadırlar, bu durumda basitleştirmenin yapılabilmesi için çeşitli kabüllerin 

yapılması mecburiyetini doğurmaktadır. Bu durum her zaman modelden elde edilen 

değer ile gerçek değer arasında bir farkın oluşmasına ve belirsizliğin hakim olmasına 

yol açmaktadır. Einstein ve Baecher (1982) tarafından belirtildiği şekliyle, 

mühendislik performansının kestirimi ile ilgili model hataları ve malzeme 

özelliklerinin kestirimi ile ilgili model hataları kısmı olarak birbirlerini 

karşılayabilirler. 

Özetlemek gerekirse, kaya kütlelerinin ve kayaç malzemelerinin dayanımlarının 

kestirimi amacıyla yapılan çalışmalar her zaman belirsizliğin egemen olduğu koşullar 

altında gerçekleştirilmektedir. Söz konusu belirsizliğin kaynakları olarak, gerek 

malzemenin içerdiği özelliklerin kestiriminin imkansızlığı, gerek ölçüm, gözlem 

veya kullanılan ekipmanlardan kaynaklanan hatalar ve gerekse de kestirim 

probleminin çözümünde kullanılan modelin içerdiği kabuller gösterilebilir. Bu 
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durum, kaya kütlesinin dayanımının tespiti amacıyla yapılan tüm çalışmaların, 

belirsizliğin en küçüklenmesinin istendiği bir optimizasyon ve kestirim problemi 

şeklini almasına neden olur. 

Özellikle 1960 yılından sonra modern yöntemler olarak adlandırılan yöntemlerin 

mühendislik uygulamalarında sıkça kullanılmaya başlanılması, belirsizliğin hakim 

olduğu alanlarda daha güvenilir modeller yapma imkanını ortaya çıkarmıştır. Bu 

yöntemlerden başlıcaları bulanık mantık ve jeoistatistiktir. Bulanık mantık, bir 

modeldeki girdi ve çıktı parametrelerinin bulanıklaştırılması ve ilişkilerinin 

belirlenmesi ile özellikle karmaşık sistemlerde daha iyi sonuçlar vermesi ile dikkat 

çekicidir. Bu yöntem ile model eldesinin en önemli avantajı modelin herhangi bir 

kabul altında yapılmamasından dolayı, Einsten ve Baecher (1982) tarafından 

belirtilen modelin belirsizliği kaynağının bertaraf edilebilme şansına sahip olmasıdır. 

Jeoistatistik ise, uzaysal bağımlı değişkenlerin, bir uzay içersindeki değişimlerini, 

bölgeselleştirilmiş değişkenler (ReV) teorisi ile tayininde kullanılmaktadır. Bu 

sayede bir saha içerisinde dağılan bir değişkenin sahanın hangi noktasında hangi 

büyüklük ile dağıldığının tayini, matematiksel bir alt yapıya oturtularak çözülmekte 

ve subjektif yaklaşımlardan kaynaklanabilecek hata payları minimize edilmektedir. 

Tüm bu sonuçlar, kaya mühendisliği konseptinde yapı malzemesi olarak kullanılan 

kayaç malzemelerinin ve kaya kütlelerinin dayanım özelliklerinin belirlenmesi, gerek 

parametre sayısının çokluğu ve gerekse hangi parametrenin kaya kütlesinin kalitesi 

üzerinde ne derece etkili olduğunun tayininin zorluğu sebebiyle, bulanık bir yapıya 

sahiptir. Bu tez kapsamında kayaçların dokusal özelliklerinin sayısallaştırılması ve 

bu işlemden sonra kayaçların dokusal özelliklerine göre sınıflandırılması ve elde bu 

karakterizasyondan hareket ederek, kayaçların dokusal özelliklerine ait sayısal 

değerlerin kaya mühendisliği uygulamalarında kullanılanilirliği araştırılmıştır. Bunun 

yanında, kayaçların dokusal özellikleri ile mekanik özellikleri arasındaki ilişkiler 

araştırılmıştır. Tüm bu araştırmaların gerçekleştirilebilmesi içinse, mekanik ve 

dokusal deneylerin yanı sıra metodolojilerden faydalanarak modeller kurmak 

gerekliliği söz konusudur. Bu sebeblerden dolayı, bu tez kapsamında gerçekleştirilen 

modellemeler istatistik temeline dayanan regresyon analizi ve bulanık mantık 

temeline dayanan bulanık modelleme esaslarına göre gerçekleştirilmiştir. Bunun 

yanında, kayaç malzemelerinin dayanım özellikleri ve dayanım özellikleri üzerinde 

etkin olan parametreler uzaysal bağımlı parametrelerdir. Bu durumsa, kaya 
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ortamlarına ait parametrelerinin dağılımlarının jeoistatistiksel yöntemler ile 

araştırılabilmesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu sayede, incelenen parametrenin 

incelenen saha içerisinde hangi noktada hangi büyüklükte olduğunun kestirimi 

yapılacak ve bu kestirimler, oluşturulacak olan karakterizasyonun kalitesinin 

arttırılmasında kullanılacaktır. Bu bölümde, modelleme amaçlı kullanılan bu 3 farklı 

metodolojinin uygulanması için gerekli olan teorik alt yapılar ve modelleme 

metodolojilerin kabulleri üzerinde durulmuştur. Bu durum, kullanılan yöntemlerin 

uygunluk ve uygulanabilirliğinin tespit edilmesi için son derece önemlidir.  

3.2 Regresyon Analizi 

İki parametre arasındaki ilşkinin varlığının ortaya çıkarılması regresyon analizi ile 

gerçekleştirilebilir. Bu çalışma sayesinde, bağımlı ve bağımsız değişken olarak 

adlandırılan parametreler arasındaki ilişki bir fonksiyon haline getirilerek ikili 

çözümlemeler yapmak mümkün olur. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki 

ilişki aşağıda verildiği şekliyle temsil edilirler. 

y = f(x)                (3.1) 

Bu ifadede x bağımsız değişken olup, y, x’ e bağımlılığı yüzünden bağımlı değişken 

olarak adlandırılır. Bu iki değişken arasındaki ilişkiler genellikle, lineer, logaritmik, 

eksponansiyal ve üstel fonksiyon şeklinde olabilir. Bu fonksiyonlar bu iki değişken 

arasındaki ilişkinin hatasız olduğu şeklinde bir ilişki vermesine karşın gerçekte 

durum böyle değildir. Şen (2002), iki değişken arasındaki ilişkinin tam bağımlı 

olamamasının sebeblerini şu şekilde özetlemiştir.  

1) Ölçüm hataları, 

2) Olayın içerdiği belirsizlikler, 

3) Bir değişkenin büyüklüğü üzerinde birden fazla değişkenin etkin olması. 

Bu sebebler, model ile gerçek değerler arasında farka neden olmaktadır. Bu fark hata 

olarak adlandırılır ve elde edilen fonksiyonel modellerin en küçük hataya sahip 

olması arzu edilir. Bu bölümde, regresyon analizinin gerçekleştirilmesi için gerekli 

adımlar özet olarak verilmiştir.  
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3.2.1 Regresyon eğrisinin elde ediliĢi 

Regresyon eğrisinin elde edilmesi için öncelikle, değişkenler arasındaki ilişkiyi daha 

iyi anlamak amacıyla, saçılma diyagramları elde edilmelidir. Bu grafikler, iki 

değişken arasındaki ilişkinin formunu belirlemede yardımcı olmaktadır. Daha sonra 

ise, regresyon eğrisinin parametreleri olarak adlandırılan ve eşitlik 3.2’ de verilen a 

ve b regresyon sabitlerinin eldesi gerekmektedir. 

 

Şekil 3.4 Saçılma diyagramı ve regresyon parametreleri (Şen, 2002) 

y = a + bx                (3.2) 

Yukarıdaki şekil ve eşitlikte, x ve y değişkenleri arasındaki ilişkinin lineer bağımlı 

olduğunu gösteren bir lineer regreyon eğrisi gösterilmektedir. Regresyon analizinin 

temel amacı regresyon katsayıları olarak da adlandırılabilecek olan a ve b regresyon 

parametrelerinin, model ile gerçek değerler arasndaki farkı minimum yapacak 

şekilde tayin edilmesidir. Bu bölümde, lineer regresyon doğrusunun elde edilmesi 

için gereken adımlar verilmiştir.  

Birincil olarak düşünülmesi gereken model ile gerçek değer arasındaki farkın en aza 

indirilmesidir.  

  (3.3)                                                                                                  min
1

2













n

i

i YY  

Yukarıdaki eşitlikte verilen en aza indirme işlemi en küçük kareler yöntemi ile 

gerçekleştirilir. Bu ifadedeki Yi değeri kestirimi Y ise gerçek değeri göstermektedir.  
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b regresyon katsayısının elde edilmesi aşağıdaki eşitliğin gerçekleştirilmesi ile olur. 

Bu eşitlikte verilen kovaryans kavramı ise, x ve y değişkenlerinin ortalamalarından 

(mx, my) olan farklarının çarpımlarının ortalamasıdır (eşitlik 3.5). Bu ise, herbir 

değişkenin varyansına noktaların katkısının bir ölçütü olarak değerlendirilebilir (Şen, 

2002). 

(3.4)                                                                                                        
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Eşitliklerden de görüldüğü üzere, regresyon katsayısı kovaryansın, standart sapmaya 

(
2
) oranından elde edilir.  

a parametresi ise, regresyon doğrusunun y- eksenini kestiği nokta olarak bilinir ve 

tespiti son derece kolaydır. Bu durumda a parametresi aşağıdaki eşitlikten 

çıkartılabilir. 

a = my - bmx               (3.6) 

Regresyon parametleri olan a ve b’ nin toplam hataların en küçük kareler 

yaklaşımından hesaplanması gerekmektedir. Bu durumda regresyon denklemine 

hatada eklenir ve gerekli işlemler yapılırsa aşağıda verilen eşitlikler ortaya çıkar 

(Şen, 2002).  

my = a + bmx                (3.7) 

3.2.2 Korelasyon katsayısı 

Korelasyon katsayısı, regresyon analizi ile elde edilen iki değişken arasındaki 

ilişkinin ne derece bağımlı olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Daha önce 

tanımlanan kovaryans ilişki derecesinin mutlak bir ölçüsünü verememektedir. Bu 

ilişkinin derecesi ise, korelasyon katsayısı (r
2
) ile araştırılabilir. Korelasyon katsayısı, 



 68 

kovaryansın standartlaştırılmış halidir ve aşağıdaki eşitlikten elde edilir (Tercan ve 

Saraç, 1998 ). 

(3.8)                                                                                                      
),(2

yx

yxCov
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3.2.3 Regresyon kabulleri 

Bütün yöntembilimler, modelleme çalışmaları sırasında bir takım kabullerden yola 

çıkarak işlemleri gerçekleştirebilirler. Regresyon analizi ile değişkenler arasındaki 

ilişkinin araştırılması amacıyla gerçekleştirilen modellerin oluşturulması içinde 

regresyon analizinin kabulleri geçerli olmaktadır. Bu kabuller, Şen (2002) tarafından 

aşağıdaki şekliyle özetlenmiştir: 

1) Doğrusallık: Saçılma diyagramında görülen ilişkinin doğrusal veya doğrusala 

yakın olması gerekmektedir. Böyle bir ilişki gözlenemiyorsa, veri 

transformasyonu ile ilişki doğrusallaştırılmaya çalışılmalıdır. 

2) Normallik:  Regresyon analizinde kullanılacak olan verilerin dağılımlarının 

normal veya normale yakın olması gerekmektedir. Aksi koşullar altında ise, 

yine veri transformasyonu ile veri dağılımlarının normalleştirilmesi 

düşünülebilir. 

3) Şartlı dağılım ortalamasının sıfır olması: Herbir girdi değeri için bulunacak 

olan hata değerlerinin artimetik ortalaması sıfıra eşit olmalıdır. Bu 

ortalamanının sıfıra eşit olmamasının sebebi ise doğrusallık kabulünün 

gerçeklenmemesidir.  

4) Eşit varyans: Hataların x- ekseni boyunca dağılım fonksyionlarının 

varyansları eşit olmalıdır.  

5) Otokorelasyon: Bağımsız değişkenin herbir ölçümü, o değişkenin diğer bütün 

ölçümlerinden bağımsızdır. Bu ifadenin sonucu olarak herhangi bir xi değeri 

onun bir önceki xi-1 değerinden öngörülemez. 
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6) Ölçüm hataları: Regresyon analizinde kullanılan verilerin hatasız olması 

gerekliliği kabul edilir. Aksi durumda, hesaben bulunan a ve b parametreleri 

gerçeği yansıtmayacaktır. 

3.3 Bulanık Mantık ve Bulanık Modelleme 

Mantık, Arapça konuşma ve anlama, anlamına gelen nutk kelimesinden türemiştir. 

Yunanca karşılığı ise “logik”tir. Mantık tanım olarak doğru ve düzgün düşünme 

bilgisi olarak adlandırılabilir. Mantık sonuca ulaşmak için mevcut bilgilerden hareket 

ederek yargının oluşturulmasında kullanılır. Bu işlem sırasında kullanılan bilgi öncül, 

elde edilen sonuç ise hüküm veya soncul olarak adlandırılabilir. Bu arada yapılan 

işlem ise akıl yürütmedir. Aristo, mantığı tanımlarken aklın ilkelerini ortaya 

koymuştur ve tüm çıkarımların aklın ilkelerinden hareket ederek gerçekleştirilmesi 

gerektiğini ortaya sürmüştür.  

Aklın ilkeleri, 3 farklı basamakta incelenmektedir. Bunlardan birincisi özdeşlik ilkesi 

olup “Bir şey neyse O’ dur” şeklinde tanımlanmıştır. Mantıksal gösterim olarak 

özdeşlik A, A’ dır şekliyle gösterilir ve birşeyin asla ve asla kendisi olmayan başka 

birşey ile özdeş olamayacağını gösterir. İkinci ilke çelişmezlik ilkesidir. Bu durum 

bir niteliğin aynı zamanda, aynı bakımdan aynı özneye hem ait olup hemde ait 

olamayacağının mümkün olamayacağını bildirmektedir. Mantıksal olarak A, A 

olmayan değildir önermesi ile ifade edilir. Bu ilke bir büyüklüğün aynı zamanda hem 

doğru hem de yanlış olamayacağını belirtmektedir. 3. ilke ise üçüncü halin 

olanaksızlığı olarak belirtilir. Bu ilke “bir şey ya A’ dır, ya da değildir” formu ile 

açıklanır. Bu durumda bir şey ya doğrudur ya yanlıştır ikisinin aynı anda aynı durum 

için geçerli olması düşünülemez (Doğan, 1999). Bu ilkelerden hareket edilerek 

mantık yürütme işlemi yapıldığında ortaya sınırları son derece keskin, aslında 

hayatın gerçeklerini hiç de yansıtmayan sonuçlar çıkmaktadır. Diğer bir değimi ikili 

mantık olan Aristo mantığına göre, bir şey ya doğrudur ya yanlıştır. Matematiksel 

olarak bu yaklaşım [1,0] olarak gösterilirken, bu durum sadece siyah ve beyazın 

tanımlanabilmesi açısından uygun olup, doğada var olan ara renklerin bu mantığın 

öne sürdüğü bu ilkeler ile tanımlanabilmesi mümkün olamamaktadır. Tüm bu 

kabuller, mühendislik problemlerinin çözümünde kullanılan deterministik 



 70 

yöntemlerin de temelini oluşturduğu için, belirsizlik problemlerinin çözümünde 

hatalar her zaman beklenilenden fazla olacaktır. 

Bulanık mantık ve Aristo mantığı, arasındaki farklılığı göstermesi açısından Şekil 3.5 

verilmiştir.  

 

Şekil 3.5 Bulanık ve Aristo mantığının karşılaştırılması 

Şekilden de görüleceği üzere, bir kümenin elemanlarını kartezyen koordinat 

sisteminde göstermek mümkündür.  x- ekseni, incelenen değişkenin aldığı değerleri 

gösterirken, y- ekseni, her bir elemanın o kümeye ne derece ait olduğunu gösteren 

üyelik derecesini ((x) veya Ü(x)) göstermektedir. Görüldüğü üzere, Aristo mantığına 

göre inşaa edilen kümelerde elemanların üyelik derecelerinin değerleri ya 1 veya 0 

olmaktadır. Oysa bulanık mantıkda, bir kümeye ait her elemanın [0,1] aralığında 

değişen kendine ait bir üyelik derecesi bulunmaktadır. Bu temel farklılık, iki mantık 

sistemi arasında çok önemli farklılıklar olmasına neden olmakta ve çözüm 

yöntemlerinden elde edilen sonuçlara kadar çok farklı sonuçların doğmasına 

sebebiyet vermektedir.  
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Bahsedildigi üzere, mühendislik problemlerinin çözümünde şimdiye kadar kullanılan 

analitik çözümlerde kabuller söz konusudur. Bu kabullerden hareket edilerek yapılan 

modeller belirsizliğin ihmal edilmesi ile gerçekleştirildiği için her zaman model ile 

gerçek arasında önemli farklılıklar olma durumu ve güvensizlik söz konusu 

olmaktadır. Şen (2001), mühendislikte kullanılan emniyet katsayılarının kaynağını, 

söz konusu deterministik yöntemlerinden elde edilen sonuçlar olduğunu belirtmiştir. 

Bu bölümde, girdi ve çıktı değişkenlerine sahip olan bir sistemin, hangi aşamalardan 

geçerek bulanık model haline geleceği anlatılmıştır. 

Klasik anlamda gerçekleştirilen modelleme sistemleri aşağıdaki şekildeki gibi 

çalışmaktadır. Kara kutu gösterimi olarak da adlandırılan bu sisteme girdiler 

girdikten sonra, matematiksel işlemler ile bir çıktı elde edilir. Kuralın belirlenmesi, 

olasılık, istatististik, diferansiyel denklemler gibi bir takım sistemlerin kullanılması 

ile gerçekleştirilir. Böylesi bir sistemin kurulabilmesi, çalıştırılabilmesi için, sayısal 

veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Sayısal veri olmadan böylesi bir sistemin hayata 

geçirilmesi mümkün olamamaktadır. Ayrıca belirsizliğin yoğun olduğu durumlarda, 

bilgi ve tecrübenin kullanılmasının mümkün olmadığı bu modellemelerde sonuca 

ulaşmak imkansız hale gelmektedir. 

  

Şekil 3.6 Klasik sistem (Şen, 2001) 

Bulanık sistemde ise, model diye belirtilen bölüm ikiye ayrılmıştır (Şekil 3.7). 

Bulanık sistemin gerçekleştirilebilmesi için, öncelikle girdi ve çıktı değişkenlerinin 

bulanık kümeler teorisinden hareket edilerek bulanıklaştırılması gerekmektedir. Bu 

işlemden sonra bulanık kurallar tespit edilir. Bu durumsa, girdi ve çıktı kümelerinin 

her bir alt kümesindeki girdi değerine karşılık gelecek çıktı kümesinin tayin edilmesi 

ile gerçekleştirilir. Daha sonra elde edilen bilgiler bulanık çıkarım motorunda 

toplanarak, girdi verileri için, bulanık kural tabanından hareket edilerek, çıktı 

kümeleri elde edilir. Ancak bu durumda, girdi değerine karşılık, belli bir aralıkta 

değişen ve her bir üyesi farklı üyelik derecelerine sahip bir çıktı kümesi elde 

Deterministik veya 

Olasılık Model 

Girdi Çıktı 



 72 

edilmiştir. Mühendislik tasarımlarında kullanılması düşünülen tek sayı ise 

durulaştırma tekniği ile elde edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.7 Bulanık sistem (Şen, 2001) 

Özet olarak söylemek gerekirse, bulanık modelleme, kayaç malzemeleri ve kaya 

kütleleri gibi sözel yaklaşımlar ile dayanım sınıflandırılmasının yapıldığı durumlarda 

başarı ile çalışmaktadır. Bunun yanında, kayaçların mekanik özellikleri arasındaki 

ilişkilerin daha güvenilir hale getirilmesi amacıyla regresyon analizinin yanında 

bulanık modelleme çalışmalarıda gerçekleştirilmiştir. Bu sayede, değişkenler 

arasındaki ilişkiler daha güvenilir hale getirilmiş ve kayaçların mekanik ve 

kesilebilirlik özelliklerinin sınıflandırma ve diğer parametrelerden kestirimine ilişkin 

güvenilirlikleri arttırılmıştır. 

3.3.1 BulanıklaĢtırma 

Bulanık bir sistemin kurulabilmesi için yapılması gereken ilk aşama girdi ve çıktı 

değişkenlerinin bulanıklaştırılmasıdır. Bu işlem, incelenen parametrenin sınır 

değerleri belirlendikten sonra, kendi içinde kümelere ayrılması ve bu kümelerinde 

Şekil 3.5’ de gösterildiği gibi bulanık kümeler şekline getirilmesi ile mümkün 

olmaktadır.   

Bulanık kümeler kesikli ve sürekli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kayaç 

malzemelerin dayanım özelliklerinin kestirimi amaçlı oluşturulacak olan modeller ve 

kaya kütle sınıflamasına girdi olarak değişkenlerin sınıflandırılması amacıyla 

gerçekleştirilecek olan bulanık kümeler sürekli olacağı için bu bölümde sürekli 

bulanık kümeler üzerinde durulmuştur. En çok kullanılan bulanık kümeler üçgen ve 
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Bulanıklaştırıcı Durulaştırıcı 

Bulanık Çıkarım  

Motoru 
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Bulanık 

Giriş 
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trapez bulanık kümeleridir. Söz konusu bu fonksiyonlar, o kümeye ait elemanların 

üyelik derecelerini temsil etmektedir. Bunların dışında Gauss ve benzeri modellerde 

sürekli bulanık kümeleri temsil etmek amacıyla kullanılır. Şekil 3.8’ de 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.8 Sık kullanılan bulanık kümeler 

Bulanık sistem oluşturulurken, bahsedildiği üzere girdi ve çıktı parametreleri bu 

fonksiyonlara benzetilerek bulanıklaştırılır. Bu sayede her bir parametre kendi içinde 

sınıflandırılır ve bu sınıflandırma bulanık mantık teorisine göre gerçekleştirildiği için 

herhangi bir kabul olmadığı gibi, yukarıda sözü edilen dezavantjlarada sahip 

olmamaktadır. Üyelik derecesinin 1’ e eşit olması o elemanın o kümeye tam olarak 

ait olduğunu gösterirken, bu değerin düşmesi o elemanın o kümeye aitlik 

derecesininde düşmesi anlamına gelmektedir. 

Bir kümenin bulanıklaştırılması için farklı yöntemler bulunmaktadır. Eğer elde bir 

veri seti varsa, tıpkı olasılık yöntemlerde olduğu gibi pekçok farklı fonksiyon üyelik 

fonksiyonu olarak  atanabilir. Bu işlemin yapılması için kullanılacak yöntemler Şen 

(2001) tarafından şu şekilde belirtilmiştir. Sezgi, çıkarım, mertebeleme, açılı bulanık 

kümeler, yapay sinir ağları, genetik algoritmalar, çıkarımcı muhakeme.  

3.3.2 Bulanık kural tabanının oluĢturulması 

Girdi ve çıktı kümeleri bulanıklaştırıldıktan sonra, girdi ve çıktı kümeleri arasındaki 

ilişkinin ortaya çıkarılması bulanık kural tabanının gerçekleştirilmesi ile elde edilir. 
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Bu durum, “eğer” ve “ise” bağlaçlarının kullanılması ile gerçekleştirilir. Eğer kısmı 

öncül cümleyi, girdiyi temsil ederken, ise kısmı, soncul yani sisteme eğer koşulu 

altında verilen değer girdiğinde elde edilecek olan sonucu göstermektedir. Şekil 3.9’ 

da girdisi x çıktısı y olan bir bulanık sistemde, bulanık kuralların eldeki verilerden 

hareket edilerek nasil elde edildiği gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.9 Bulanık kural tabanının oluşturulması 

3.3.3 Bulanık çıkarım motoru 

Bulanık kural tabanında giriş ve çıkış bulanık kümeleri arasında kurulmuş olan parça 

ilişkilerin hepsinin bir arada toplayarak  sistemin bir çıkışlı davranmasını temin eden 

işlemler topluluğunu içeren bir mekanizmadır. Bu motor, herbir kuralın çıkarımlarını 

bir araya toplayarak tüm sistemin girdiler altında nasıl bir çıktı vereceğinin 

belirlenmesine yarar (Şen, 2001).  

Bu işlemin yapılabilmesi için bulanık kümelerde kullanılan veleme ve veyalama 

işlemlerinden bahsetmek gerekmektedir. Veleme veya bir diğer adı ile en küçükleme, 

iki kümenin kesişimini işaret ederken, veyalama yani en büyükleme, iki kümenin 

birleşimini göstermektedir. Şekil 3.10’ da sürekli iki bulanık kümenin kesişimi ve 

birleşimi ile elde edilen yeni kümeler, minimizasyon ve maksimizasyon işlemlerin 

görülmesi amacıyla verilmiştir. 
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Şekil 3.10 İki bulanık kümenin kesişimi ve birleşimi 

Bulanık çıkarım motorunda da yapılan işlem aslında minimizasyon ve 

maksimizasyon işlemlerinin birleşimidir. Şekil 3.11’ de bulanık çıkarım motorunun 

çalıştırılması ile elde edilen bulanık çıkarım kümesi gözükmektedir. 

 

Şekil 3.11 Bulanık çıkarım motoru 
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Bu sayede sisteme bir değer girildiğinde, sistemden bulanık değerler kümesi elde 

edilmektedir. Bu kümeye ait her eleman, çalışılacak olan olayın doğasına bağlı 

olarak mühendislik çalışmalarında kullanılabilir. Bu tek sayının elde edilmesi ise bir 

sonraki bölümde anlatılan durulaştırma ile gerçekleştirilir. 

3.3.4 DurulaĢtırma 

Durulaştırma yukarıda da değinildiği üzere, bulanık modelden mühendislik 

tasarımlarında kullanılmak üzere tek bir değerin türetilmesi amacıyla çalıştırılır. Bu 

aşamanın çalıştırılması ile artık bulanık sistem çalışır hale gelmiştir. Bulanık mantık 

giriş bölümünde de aktarıldığı üzere herhangi bir kabul içermediği için, durulaştırma 

içinde kesin şu şekilde yapılmalıdır şeklinde bir yaklaşımda bulunmak söz konusu 

mantığın felsefesi ile örtüşmemektedir. Bulanık çıkarım motorundan elde edilen 

bulanık sayılar kümesinin her değeri aslında bu bulanık modelin bir çıktısı 

olmaktadır. Durulaştırma işlemi genellikle aşağıda verilen yöntemlerden herhangi 

biri ile gerçekleştirilmektedir. Seçim kriteri ise modeli yapan kişinin tecrübesi ve 

incelenen olayın doğası ile direkt ilgili olmaktadır (Şen, 2001).  

1) En büyük üyelik ilkesi: En büyük üyelik ilkesi, bulanık çıkarım kümesindeki en 

büyük üyelik derecesine sahip olan değerin çıktı olarak atanmasını sağlayan 

yöntemdir (Şekil 3.12 ve eşitlik 3.9). 

 

Şekil 3.12 En büyük üyelik ilkesi (Şen, 2001)  

ÜÇ (z*)  ÜÇ (z) tüm z  Z                  (3.9) 
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2) Sentroid Yöntemi: Bu yöntem, bulanık modellerin durulaştırılmasında sıkça 

kullanılması açısından önemlidir. Bulanık çıkarım kümesinin ait olduğu geometrik 

şeklin ağırlık merkezine tekabül eden sayı, sistemin çıktısını oluşturmaktadır (Şekil 

3.13 ve eşitlik 3.10). 

 

Şekil 3.13 Sentorid yöntemi (Şen, 2001) 
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3) Ağırlıklı Ortalama Yöntemi: Bu yöntemin kullanılabilmesi elde edilen 

fonksiyonların simetrik olmasına bağlıdır. Her iki bulanık kümede en büyük ağırlık 

derecesine sahip iki değerin üyelik derecelerine göre ağırlıklı ortalamaları alınır 

(Şekil 3.14 ve eşitlik 3.11). 

 

Şekil 3.14 Ağırlıklı ortalama yöntemi (Şen, 2001) 
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4) Ortalama En Büyük Üyelik: Üyelik derecesi en büyük olan iki değerin 

ortalamasından elde edilen değer bulanık sistemin çıktısı olmaktadır (Şekil 3.15 ve 

eşitlik 3.12). 

 

Şekil 3.15 Ortalama en büyük üyelik (Şen, 2001) 

2

* ba
z


                 (3.12) 

Burda anlatılan bu durulaştırma tekniklerinin dışında Şen (2001) tarafından özetlenen 

toplamların merkezi, en büyük alanın merkezi, en büyük ilk ve son üyelik derecesi 

gibi durulaştırma teknikleri de mevcuttur.  

Tüm bu aşamalardan sonra artık bulanık model çalışır hale gelmiştir. Görüleceği 

üzere, modelin yapılmasının hiç bir aşamasında herhangi bir kabul söz konusu 

değildir. Model, bilgi, tecrübe sayısal veri kullanılarak oluşturabileceği gibi, özellikle 

sözel yaklaşımların üyelik fonksiyonları kullanılarak sayısallaştırılması modelin 

önemini arttırmaktadır. Bu durum bulanık mantığın kaya mühendisliği 

uygulamalarında kullanılmasını teşvik etmektedir. Çünkü kaya mühendisliği 

konseptinde kullanılan pek çok değişken sözel yaklaşımlar, gözlemler ve tecrübe ile 

tayin edilmektedir. İşte bu sebeblerden dolayı, bulanık mantık esaslarına göre 

oluşturulacak olan bir kaya kütle sınıflama sisteminin, mevcut sistemler daha 

güvenilir olması kaçınılmaz gözükmektedir.  
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3.4 Jeoistatistik 

Eğer bir olay uzayda yayılıyor ve belli bir uzaysal yapı gösteriyorsa bunun 

bölgeselleşmiş olduğunu söylenir (Matheron, 1963). Bir ReV, belli bir olayın 

karakteristiklerine sahiptir (cevher tenörü, dayanım, vs.). ReV teorisinin 

uygulamasının 2 ana aşaması vardır.  

1.Aşama: Yeterli bir formda olayın yapısal özelliklerini vurgulamak için teorik bir 

zemin kurmak (variogram, kovaryans), 

2.Aşama: Tahmin probleminde (kriging) çözümü sağlayacak olan fonksiyonların 

kullanıldığı bir modeli sağlamak ve rastlantı fonksiyonların olasılık teorilerini 

kullanarak ReV ile ilişkilendirmek (Öztürk, 2001, Tercan ve Saraç, 1998). 

Jeoistatistiksel uygulamalar maden, çevre, jeoloji, hidroloji, meteoroloji ve benzeri 

pek çok farklı disiplinde başarılı ile uygulanmaktadır. Jeoistatistiğin kullanıldığı 

modelleme çalışmalarına örnek olarak şu uygulamalardan bahsedilebilir. Öztürk ve 

diğ. (2004) tarafından yapılan ve metal madenlerinde indikatör variogramlar ile 

değişken dağılımlarının incelenmesi, Fişne ve diğ. (2004) tarafından gerçekleştirilen 

ve yeraltı kömür madenlerinde radon gazı riskinin araştırılması, katı atık sahalarında 

oturma dağılımlarının belirlenmesi (Avşar ve diğ., 2003), tünel formasyonlarının 

mekanik özelliklerinin formasyonlar boyunca araştırılmasında jeoistatistiksel yöntem 

kullanılması (Öztürk ve Nasuf, 2002b), Öztürk ve Nasuf (2002c) tarafından 

gerçekleştirilen ve kömür sahalarındaki değişkenlerin noktasal kümülatif semi 

variogram (PCSV) ve kriging ile modellenmesi, Öztürk ve Nasuf (2001) tarafından 

gerçekleştirilen ve PCSV’ nin maden sahalarına uygulanabilirliğinin araştırılması. 

Tüm bu çalışmalar, kömür ve metal maden sahaları, katı atık sahaları ve tünel 

formasyonlarında jeoistatistiğin uygulanabilirliğini göstermesi açısından dikkat 

çekicidir.  

ReV değerler z(x) ile gösterilir ve Z(x) olarak gösterilen rastlantı fonksiyonun 

anlaşılması için kullanılır. Rastlantı fonksiyon olarak tanımlanansa, uygulama sahası 

içersinde incelenen doğal olaydır. Rastlantı fonksiyon, rastlantı değer Z(x)’ in sonsuz 

bir toplamasıdır (Isaak ve Srivasta, 1989, Journel ve Huijbregts, 1978, Journel, 1974, 

Rendu, 1981). 
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Özetle söylemek gerekirse, jeoistatistiksel bir çalışmanın temel olarak iki basamağı 

bulunmaktadır. Bunların birincisi, semivariogramın (SV) elde edilişi, diğeri ise 

krigingin çalıştırılarak tahmin probleminin çözümüdür. Bu işlemlerin yapılabilmesi 

jeoistatistik yöntembiliminin kendine özgü kabulleri ile olmaktadır. Bu kabullerden 

bahsedildikten sonra jeoistatistiksel bir uygulamanın nasıl yapıldığı aşağıda 

verilmiştir. 

3.4.1 Jeoistatistiğin kabulleri 

Jeostatistiksel olarak bir değişkenin bir uzay içersinde nasıl dağıldığının 

araştırılabilmesi için, bu bölümde bahsedilen kabullere ihtiyaç bulunmaktadır. Söz 

konusu bu kabuller 1. ve 2. sıra durağanlık hipotezi ve sabitlik hipotezidir.  

Durağanlık hipotezine göre, örneklendirilen bir kümede ortalama değerin zamanla ve 

konumla değişmediği kabulü yapılır. 2. sıra durağanlık hipotezine göre ise, aynı 

küme için ortalamanın yanında, standart sapmanında değişmediği kabul edilir (Isaak 

ve Srivasta, 1989, Journel ve Huijbregts, 1978, Journel, 1989, Clark, 1979, Öztürk, 

2001). 

x1 ve x2 olarak adlandırılan ve aralarında h mesafesi bulunan 2 nokta için, verilen 

oryantasyonda, aralarındaki farkların dağılımı h’ ye bağlıdır. Bu durum dağılım için 

geçerli olduğuna göre, aynı zamanda ortalama ve varyanslar içinde geçerli olur. 

Rastlantı fonksiyonların, 2. sıra durağan oldukları söylenebilir. Bu durumda;  

E[Z(x)] = m(x) = m, x  

C(0) = Var[Z(x)] = E{[Z(x) – m(x)]
2
}, x             (3.13) 

C(h) = E{[Z(x1) – m(x1)]
2
[Z(x2) – m(x2)]

2
, x 

Bu formüllerden de görüleceği üzere, rastlantı fonsiyonunun herhangi bir yerdeki 

beklenen değeri ortalamaya eşittir. Varyans değeri, (C(0)), x’ den bağımsızdır. 

Kovaryans fonksiyonu ise x1 ve x2 lokasyonlarının fonksiyonu ve farklarına bağlıdır. 

Burda iki farklı ortalama olmasının durumu her noktanın farklı bir ortalamaya sahip 

olduğu kabulünden gelir. Ancak uygulamada ortak bir ortalama vardır. Bu durumun 
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nedeni ise, jeoistatistikte her noktaya sadece bir değer atanabileceği kabulünden 

gelir.   

Diğer kabul olan sabitlik hipotezine göre, herhangi bir h mesafesi için, Z(x+h) – Z(x) 

farkındaki artış sıfır olasılığına sahiptir ve varyansı lokasyonundan bağımsızdır. Bu 

durumda;  

E[Z(x+h) – Z(x)] = 0 ve Var[Z(x+h) – Z(x)] = 2(h)                                           (3.14) 

Bu hipoteze sabitlik veya yalancı durağanlık hipotezi denir (Isaak ve Srivasta, 1989, 

Journel ve Huijbregts, 1978, Öztürk, 2001). 2(h) değeri h mesafesinin bir 

fonksiyonudur ve jeoistatistikte uzaysal yapıyı tanımlamak için kullanılır. Tekrar 

yazılırsa variogram; 

(h) =
2

1
Var[Z(x+h) – Z(x)], x                   (3.15) 

Buna ek olarak, 2. sıra durağanlık hipotezine göre variogram ve kovaryans 

fonksiyonları 2 simetrik fonksiyondur. (2(h) = 2(-h) ve C(h) = C(-h)). Bu iki 

değişken, h mesafesince ayrılmış olan Z(x) ve Z(x+h) 2 değişken arasındaki 

otokorelasyonu temsil etmek için kullanılır. Variogram fonksiyonu rastlantı 

değişkenler arasındaki değişimi aralarındaki mesafelerine bağlı olarak ifade ederken, 

kovaryans fonksiyonu ise benzerliği ortaya koymaktadır (Öztürk, 2001). 

Variogram; (h) = C(0) – C(h)             (3.16) 

Korelasyon Katsayısı;  
)0(

)(
1

)0(

)(

C

h

C

hC
h


             (3.17) 

3.4.2 Variogram fonksiyonunun özellikleri 

Bu temel kabullerden hareket edilerek elde edilen variogram fonksiyonu kullanımı 

açısından bir takım özellikleri bulunmaktadır. Tanım olarak variogram; verilen ilgili 

yönde numune çiftleri arasındaki değerlerin olası farklarını tanımlayan formül veya 

grafiktir. Diğer bir tanımla, incelenen doğal olayın uzaysal süreklilik yapısını 
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karekterize etmeye yarayan bir ifadedir (Öztürk, 2001, Journel, 1989). Değerler 

arasındaki uyumluluk daha öncede belirtilen yalancı durağanlık veya sabitlik hipotezi 

ile açıklanır. Variogramın pratik uygulaması aşağıdaki formülle açıklanır.  

(h) =  
2

1

)()(
2

1




N

i

xZhxZ
N

             (3.18) 

Farklı h değerleri için semivariogram değerleri bulunarak, (h) – h grafiğine plot 

edilerek deneysel variogramlar elde edilir. Variogram uygulaması ile elde edilecek 

avantajlar şu sekilde özetlenmektedir (Isaak ve Srivastava, 1989, Journel ve 

Huijbregts, 1978). 

1. Bağımlılığının yanında uzay içindeki değişkenlerin farklarının ölçülmesi içinde 

kullanılır. 

2. Örneklendirilen sahadaki uyumluluk analizi en iyi variogram ile gösterilir. 

3. Variogramlar küresel (heryönde) veya farklı yönlerde elde edilebilir. Bu işlem ile 

homojenliğin yanında süreklilik hakkında da bilgi sahibi olunabilir.  

4. Eğer variogram sadece kesin bir h mesafesine bağlı ise, incelenen bölgedeki doğal 

olayın değişimi izotropiktir. Ancak, variogram h’ nin yönü ve değerine bağlı ise 

sahadaki incelenen doğal olayın değişimi anizotropiktir. 

5. Relatif ve indikatör variogramlar durağan olmayan ve bölgesel ortalama etkisinin 

çözümü içindir. 

Deneysel variogram elde edildikten sonra, ileride modelleri verilecek olan teorik 

variogramlara geçiş yapılır. Bu teorik variogram incelenen ReV’ nin incelendiği 

bölge içersinde nasıl dağıldığını söylemesi açısından son derece önemlidir. 

Variogramin elde edilebilmesi içinse aşağıda verilen temel kabullere ihtiyaç 

duyulmaktadır (Isaak ve Srivastava, 1989, Journel ve Huijbregts, 1978, Öztürk, 

2001, Şen, 1998).  

1) Pozitif kesinlik şartı; Kriging matris sisteminin çözülebilmesi için, sisteme giren 

bütün kovaryansların pozitif kesin fonksiyonlardan elde edilmesi gerekir. Kısacası, 
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kriging matrislerinin sadece bir çözümünün elde edilebilmesi için sistemin pozitif 

kesin olma şartı vardır.  

Z(x)’ in durağan bir fonksiyon olduğu kabul edilirse, m, C(h) gibi Z(x0)’ da bu 

fonksiyonun bir lineer kombinasyonu olsun. wi değeri ağırlıkları gösterirse ; 

Z(x0) = 


m

i

ii xZw
1

)(                (3.19) 

Bu varsayım altında, rastlantı değerin bu lineer kombinasyonu (eşitlik 3.19) ve onun 

varyansı pozitif olmak zorundadır (Var[Z(x0)]  0).  

2) (h) orjinde süreklidir: Bu durum şöyle gösterilebilir; E[Z(x)-Z(x+h)]
2
0, bu 

durum ancak ve ancak (h)0 ve a> h 0 şartları gerçekleştiğinde mümkün olur. 

3) Eğer (h) değeri pozitif bir sabitse (0 olduğu değer hariç), bu sabitlikten sonra 

Z(x) ve Z(x+h) arasında bir ilişki yoktur. Başka bir değişle, variogram değerindeki 

artış belli bir mesafenin ötesinde duruyorsa ve yatay lineer bir fonksiyon halini 

alıyorsa, (h)’ nin sabit olduğu sayıya sill (()) denir. Bu değer rastlantı 

fonksiyonun varyansına eşittir.  

() = Var[Z(x)] = C(0)               (3.20) 

4) Eğer h değeri orjine yaklaşırken, (h) değeride orjine yaklaşıyorsa, saha için 

incelenen doğal olayın bir süreklilik arzettiği söylenir. Ancak (h) değerinin orjine 

yaklaşmadığı durumlarda variogram fonksiyonunun orjinde bir süreksizliği vardır. 

Bu durum külçe etkisi olarak adlandırılır (C(0)). Variogram fonksiyonunda külçe 

etkisinin olması, incelenen doğal olayın çok kısa mesafelerde hızlı değişimler 

gösterdiğini işaret eder. Bu durum ise yer bilimlerininde genelde jeolojik bir fay, 

tektonizma, volkanik bir faaliyet olarak açıklanır. Külçe etkisinin diğer bir sebebi ise 

ölçme hatası olabilir. Variogramın orjindeki davranışı olayın değişkenliğinin 

derecesini saptamak için önemlidir. Sadece külçe etkisinin veya yatay lineer bir 

ilişkinin olduğu variogramlarda doğal olayın tamamen rastlantı olduğu söylenir.  

5) Variogram fonksiyonu simetrik bir fonksiyondur ((h)= (-h)). 
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Bu aşamadan sonra, gerek ReV’ nin saha içersindeki dağılımını yorumlamada 

kullanılacak olan, gerekse de tahmin probleminin çözümünde ihtiyaç duyulan 

matematiksel bölgesel fonksiyonun (teorik SV) eldesine sıra gelmektedir. Teorik SV 

aşağıda belirtilen hususların ışığında tayin elde edilir. 

Variogram modelleri silli ve silsiz olmak üzere ikiye ayrılırlar. Sill daha öncede 

anlatıldığı üzere variogramın düzlüğe ulaştığı maksimum noktadır ve yaklaşık olarak 

sahadaki datanın varyansına eşittir. Variogramın sile ulaştığı kritik mesafeye ise etki 

alanı (a) denmektedir. Silli bütün modellerde numuneler arası mesafe belli bir değeri 

geçtikten sonra (a) numuneler arasında tahmin probleminde kulanılabilecek uzaysal 

bir korelasyon yoktur.  

Sill olmayan modeller lineer modellerdir. Bu modeller, h mesafesiyle birlikte lineer 

olarak artmaktadır. Bu durum ise olayın durağan olmadığını gösterir. Yani sahada 

sonsuz varyans varken kovaryans yoktur ve sill ve etki alanı bir anlam ifade etmez. 

Ancak tahmin probleminin çözülebilmesi için modife edilebilir. Burda C0 külçe 

etkisini, b ise modelin eğimini göstermektedir. 

(h) = C0 + bh , h >0 

(0) = 0            , h = 0                (3.21) 

Silli modeller kovaryans fonksiyonu içermesinden dolayı dönüşüm modelleri 

olarakda isimlendirilirler. Bunlar, küresel, eksponansiyel, gauss ve benzeri 

modellerdir. Şekil 3.16’ da lineer, küresel, gauss ve eksponansiyel  teorik SV 

modelleri verilmiştir (Isaak ve Srivastava, 1989, Journel ve Huijbregts, 1978, Clark, 

1979, Rendu, 1981 ). 
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Sekil 3.16 Semivariogram modelleri 

Küresel model hızla yükselerek sile ulaşır ve etki alanından sonra (h > a) fonksiyon 

yatay lineer olur. Eksponansiyel model, küresel modele benzer ancak daha yavaş 

yükselir. Gauss modeli ise, daha çok eksponansiyel modelde olduğu gibi devam eden 

olayın modellenmesi için kullanılır. Aşağıda teorik modellere ait fonksiyonların 

formülleri verilmiştir. Bu fonksiyonların elde edilebilmesi için gerekli olan 

parametrelerin deneysel SV’ dan elde edilmesi gereklidir. 

Küresel Model: (h) = 
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   (h) = sillCC 0                   , h > a          (3.22) 

Eksponansiyal Model: (h) = 
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CC      , h > 0 

   (0) = 0                                  (3.23) 

Gaus Modeli: (h) = 
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   (0) = 0               (3.24) 
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Özetle söylemek gerekirse, variogram, bir saha içinde incelenen doğal olayın yapısal 

ilişkisini yorumlayan ve karakterize eden temel ve çok iyi bir istatistiksel 

malzemedir. Pekçok arazi çalışmasında numune boyutu araziyi layıkıyla yansıtmak 

için çok küçüktür. Bu numuneler variogramdaki sadece bir kaç noktanın sonucunu 

verir. Oluşturulan deneysel variogramlar jeoistatistiksel modellere dönüştürülerek 

numunelendirilmemiş bölgeler içinde fikir sahibi olunur. Bunun yanında, model 

variogramlar, doğal olayın bölgesel davranışının yorumlanması içinde basit ve 

güvenilir bir yöntem olarak kullanılırlar.  

3.4.3. Kriging 

SV fonksiyonu ile incelenen ReV’ nin incelendiği saha içersindeki dağılımı şiddetine 

ve lokasyonuna bağlı olarak tayin edildikten sonra, ReV’ nin incelenen sahanın her 

noktasındaki şiddetinin tespiti için kriging tekniği kullanılır. Kriging sisteminin en 

önemli avantajı hata varyansını minimize eden lineer bir sistem olmasıdır, bunun 

yanında kriging, bir örnek noktasının verilen lokasyondaki tahmini ile sınırlı 

kalmayıp verilen bloğun ortalama değerinin tahmininin belirlenmesinde de kullanılır. 

Bu sayede, araştırma yapılan sahada, yeni ölçüm noktalarının belirlenmesi amacıyla 

da kullanılır (Isaak ve Srivastava, 1989, Journel ve Huijbregts, 1978, Clark, 1979, 

Rendu, 1981, Burges ve Webster, 1980, Krige, 1962). Kriging tekniği ile bir 

sahadaki ReV’ nin dağılımının incelenmesi için aşağıdaki kabullerin yapılması ve 

aşamaların uygulanması gerekmektedir. 

3.4.3.1 Tarafsızlık Kabulü 

Kriging tekniğinde bilinmeyen bir noktanın değerinin tahmini yapılır. Bu tahmin, o 

noktanın etki alanı içersinde bulunan ve bölgeselleştirilmiş değeri bilinen noktaların 

lineer kombinasyonudur. Bu durum aşağıdaki formülle ifade edilir (Isaak ve 

Srivastava, 1989, Öztürk, 2001). 

*  = 


n

i

iw
1

                       (3.25) 
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Hata hesabı yapılırkende, bir noktanın hesaben bulunan değeri ile gerçek değeri 

arasındaki farka bakılır. Bu durum hata (), aşağıdaki formülle kolayca korelize 

edilebilir. 

  *                 (3.26) 

Ortalama hata (mr) ise, bulunan n tane hata değerinin lineer kombinasyonunun 

ortalaması olacaktır. 





n

i

iir
n

m
1

*1
                (3.27) 

Yukarıdaki formüldende anlaşılacağı üzere bu eşitliğin kullanılabilmesi ancak ve 

ancak vi rastlantı değişkenlerin gerçek değerlerinin bilinmesi durumunda geçerlidir ki 

bu durum bu formülizasyonu efektif olmaktan çıkarır. 

Bu problemin olasılık çözümü, bilinmeyen değerlerin bulunması ve oluşturulan 

kuramsal modeli çözülmesinden oluşur. Daha önceden belirlenen teorik model 

sayesinde, hesaben değerinin bulunması istenilen noktanın etkilendiği alan 

belirlenmiştir. Bu alan içersinde bulunan ve ReV değeri bilinen her noktanın, değeri 

bilinmeyen nokta üzerinde bir etkisi vardır. Her rastlantı değişken aynı olasılık 

yasasına sahiptir.  Herhangi bir lokasyondaki rastlantı bir değişkenin beklenen değeri 

E{Z}ile ifade edilir. Rastlantı değer çiftleri arasındaki kovaryansda çiftler arasındaki 

h mesafesine bağlıdır (C(h)). Oluşturulan modeldeki her değer bir rastlantı değerden 

elde ediliyormuş gibidir. Bunun sonucu olarak, yapılacak olan tahmin değeride bu 

rastlantı değerlerin lineer kombinasyonu olacağı için yine rastlantı olacaktır.  

Z(xo)* = 


n

i

ii xZw
1

)(                     (3.28) 

3.28 no’ lu formüldende görüleceği üzere, bilinmeyen noktanın tahmini değeri 

(Z(x0)
*
), bilinen değerlerin lineer kombinasyonudur. Bu durumda hata tahmini 

(Z(x0)) ise yine yukarıda belirtildiği gibi, hesaben bulunan değer ile gerçek değer 
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(Z(x0)) arasındaki fark olacaktır. R(x0) = Z(xo)
*
 - Z(x0), hatanın beklenen değeri 0’ dır. 

Bu durumda; 

E{R(x0)} = E{- Z(x0)} 

     = 


n

i

ii xZEw
1

)}({ - E{ Z(x0)} 

Rastlantı fonksiyonun durağan olduğu kabulü ile; 

E{R(x0)} = 


n

i

i ZEw
1

}{ - E{Z} denklem bu hale gelir. Tarafsızlık koşuluda dikkate 

alınırsa; E{R(x0)}= 0   0 = E{Z}


n

i

iw
1

- E{Z}. Bu durumun sağlanabilmesi için 




n

i

iw
1

 ifadesinin 1’ e eşit olması gerekmektedir. Bu duruma tarafsızlık şartı denir ve 

bütün modeller bu kabüle göre yapılır (Isaak ve Srivastava, 1989, Clark, 1979, 

Öztürk, 2001). 

3.4.3.2 Hata varyansı 

k tane tahminden oluşan bir kümenin hata varyansı (Öztürk, 2001, Isaak ve 

Srivastava, 1989); 

R
2
 = 




k

i

Ri m
k 1

2)(
1

                   (3.29) 

Bu ifadede R
2
 hata varyansını,  hatayı, mR ise ortalama hatayı göstermektedir. 3.26 

ve 3.27 no’ lu eşitlikler, bu eşitlikte yerine koyulursa hata varyansı; 

R
2
 = 

2

1 1

** 11
 
 











k

i

k

i

iii ZZ
k

ZZ
k

                  (3.30) 

Ortalama hatanın 0 olduğu kabulü ile;  
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R
2
 = 
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k
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i ZZ
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2*

1

2 )(
1

)0(
1

                 (3.31) 

Bu durumun gerçekleşebilmesi için hesaben bulunan değerler ile gerçek değerleri 

karşılaştırabilme imkanına sahip olunmalıdır. Bu koşulda bu eşitlikleri sağlıksız 

kılar, buna karşın tekrar rastlantı fonksiyonlar ile işlem yapılır. 

3.28 no’ lu ifade ile bilinmeyen noktanın değeri hesaben bulunmuştur. Hata ise 3.26 

no’ lu eşitlikte verilmiştir. Tıpkı tarafsızlık koşulunda olduğu gibi, orjinal problem 

model probleme dönüştürülür. Öyleki, gerçek hataların varyansını minimize 

edilemez, ancak modelin hata varyansını minimize edilebilir. Bu minimizasyon 

işlemi, hata varyansının bulunması ile tamamlanır.  

Birincil hedef, hata varyansı için bir ifade bulabilmektir. Bu hata değerinin rastlantı 

olmasının nedeni, rastlantı değerlerin lineer bir kombinasyonu olmasıdır. Rastlantı 

fonksiyon modelinde varyans; 

Var{


n

i

ii Zw
1

}= 
 

n

i

n

j

jiji ZZCovww
1 1

}{             (3.32) 

Bu eşitlik, 3.31 no’ lu formülde yerine koyulursa; 

Var{R(x0)}= Cov{Z
*

(x0) Z
*

(x0)}-Cov{ Z
*
(x0) Z(x0)}-Cov{Z(x0) Z

*
(x0)}+Cov{Z(x0) Z(x0)} 

                  = Cov{Z
*

(x0) Z
*

(x0)} - 2 Cov{ Z
*

(x0) Z(x0)} +Cov{Z(x0) Z(x0)} 

Elde edilen bu eşitlikte geçen parametrelerin açılımları ise şu sekilde yapılmaktadır. 

i) Cov{Z
*

(x0) Z
*
(x0)}: Z

*
(x0)’ ın kendi kovaryansı, Z

*
(x0)’ ın varyansına eşittir. Bu 

durumda, Var{ Z
*
(x0) Z

*
(x0)}= Var{



n

i

ii Zw
1

}= 
 

n

i

n

j
jiji Cww

1 1

, 

ii) Cov{Z(x0) Z(x0)}: Z(x0)’ ın kendi kovaryansı Z(x0)’ ın kendi varyansına eşittir. Bu 

durumda Cov{Z(x0) Z(x0)}= 
2
 olur, 
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iii) 2Cov{Z
*
(x0) Z(x0)}: Bu ifadede Z

*
(x0) teriminin yerine 3.28 no’ lu ifade 

yerleştirilirse; 2Cov{ 


n

i

ii ZZw
1

0)( } eşitliği elde edilir. Bu durum rastlantı 

fonksiyonlar olarak ifade edilirse; 

= 2E{ 


n

i

ii ZZw
1

0)( }- 2E{


n

i

ii Zw
1

}E{Z0} 

= 2


n

i

ii ZZEw
1

0}{ - 2


n

i

ii ZEZEw
1

0}{}{  

= 2


n

i

ii ZZCovw
1

0}{ = 2


n

i

iiCw
1

0
 

Sonuç olarak bulunan bu üç terim tekrar yerine yazılırsa hata varyansı; 

R
2
 = 2

 + 
 

n

i

n

j

ijji Cww
1 1

- 2


n

i

iiCw
1

0
            (3.33) 

En doğru çözüme ulaşabilmek için tarafsızlık kabulü yapılır (



n

i

iw
1

1) ve bu 

problemler lagrange çarpanı ile çözümlenir (Öztürk, 2001, Isaak ve Srivastava, 

1989). 

3.4.3.3 Lagrange Çarpanı 

Lagrange çarpanı tekniği, kısıtlayıcı minimizasyon problemini kısıtlayıcı olmayana 

dönüştüren bir tekniktir. Eğer minimizasyonluk şartı 3.33 no’ lu eşitlikteki gibi 

çözülmeye çalışılırsa, hata varyansının n tane kısmi ilk türevinin kurulması, n 

bilinmeyen için n eşitlik doğurur. Tarafsızlık koşulu başka bir değere ihtiyaç 

duymadan 1 eşitlik daha ekler ki, bu n bilinmeyenli n+1 tane eşitlik doğurur, bu 

durumda çözümü zorlaştırır (Isaak ve Srivasta, 1989 ve Öztürk, 2001).  

Bu olumsuz durumdan kaçınmak için, R
2
 eşitliğinde 1 bilinmeyen daha kullanılır. 

Buna lagrange parametresi denir. Bu durumda 3.33 no’ lu eşitlik şu hale gelecektir; 
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R
2
 = 2

 + 
 

n

i

n

j

ijji Cww
1 1

- 2


n

i

iiCw
1

0
+ 2(




n

i

iw
1

1)          (3.34) 

Eklenen bu son terim sadece bir hileden ibarettir ve amaç n+1 tane eşitliği elde 

edebilmektir. Keza 4. terim açıldığında 0’a eşit olmaktadır. Böyle yeni bir terimin 

eklenebilmesi için gerekli olan, kısıtlanmış minimizasyon probleminin, 

kısıtlanmamış olana dönüştürülmüş olmasıdır. 3.34 no’ lu eşitlikte hata varyansı, n+1 

değişkenin fonksiyonudur. Bunlar n tane ağırlık ve 1 tane lagrange çarpanıdır. 

Böylece n+1 eşitlik ve n+1 bilinmeyen elde edilir. Ayrıca aynı eşitlikteki ilk 3 

terimde  olmadığı için ’ ye bağlı olarak alınan kısmi türevleri etkilemez. 






 







 n
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n
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i

R w

w

1
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, bu eşitliğin 0 olma şartı 




n

i

iw
1

1’ dir. 

Ağırlıklar toplamının 1 olması şartı altında, tarafsızlık koşulunun n+1 eşitlik 

içermesinden dolayı, hata varyansının minimize edildiği ağırlıklar kümesi elde 

edilerek, n+1 eşitliğin çözümü, hata varyansının diferansiyali ile sonlanır. Bu çözüm 

minimize edilmiş hata varyansının hesaplanması için kullanılan faydalı bir lagrange 

çarpanı sağlar. 

3.4.3.4 Hata varyansının minimize edilmesi 

Hata varyansı 3.34 no’ lu eşitliğin, n+1 tane kısmi türevlerinin hesaplanması ve 0’ a 

eşitlenmesi ile minimize edilir. w1 ile ilgili diferansiyel hesap aşağıda detaylı olarak 

gösterilmiştir. Diğer tüm ağırlıkların kısmi türevleride aynı şekilde hesaplanır (Isaak 

ve Srivastava, 1989, Öztürk, 2001). 

3.34 no’ lu eşitlikteki ilk ifade w1’ e bağlı değildir ve w1 ile ilgili türevi etkilemez. 2. 

ifadedeki çift toplam genişletilirse ve tüm terimler w1 içermeyecek şekilde tekrar 

düzenlenirse; 
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3.34 no’ lu eşitlikteki 3. ifadede w1’ i içeren sadece bir terim bulunmaktadır.  
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Aynı eşitlikteki son ifadede de w1 içeren yine tek bir terim bulunmaktadır. 
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Yapılan bu hesaplardan sonra hata varyansının w1 ile ilgili 1. türevi tekrar yazılırsa; 
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 olur. Bu ifadeyi 0’ eşitlenirse aşağıdaki ifade elde 

edilir.  
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Diğer ağırlıklar ile ilgili diferansiyellerde benzer eşitlikler üretir.  
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Kısmi 1. türevlerin lagrange çarpanı ile ilgili olarak 0’ a eşit olmasının sebebi 

tarafsızlık kabulünden gelmektedir.  

İşte bu sistem olağan kriging olarak adlandırılır (Isaak ve Srivastava, 1989, Journel 

ve Huijbregts, 1978, Clark, 1979, Rendu, 1981, Burges ve Webster, 1980, Krige, 

1962, Matheron, 1963, Journal, 1989, Öztürk, 2001). Bu sistemin matris notasyonu 

kriging matris sistemini vermektedir. 

               C             .  w      =   D 

1

.

   

.    

0       1                1

1  C           C

.        .                   .

1   .C . . . . . .   

0

101

nnn1

1n11

nn C

C

w

wC





             (3.36)             

(     (n+1)x(n+1)    (n+1)x1 (n+1)x1 

Ağırlıkların çözülmesi için, 3.36 no’ lu eşitliğin iki tarafı soldaki kovaryans 

matrisinin tersi ile çarpılır. 

C . w  = D 

C
-1

.C . w  = D.C
-1

 

w = D.C
-1

                        (3.37) 

Buradaki matris notasyonu yukarıda da anlatıldığı üzere kovaryansların 

matrislerinden elde edilmiştir. Kriging çözümünde semivariogram değerleri 

kullanılmaktadır. Semivariogram ile kovaryans birbirlerinin tersidir ve yukarıdaki 

matris notasyonunun tersi alındığında semivariogramdan hareket edilerek ağırlık 

katsayılarını bulabilmek mümkün olur. 

Modelin hata varyansını minimize etmek için, ilk olarak rastlantı fonksiyon 

modelindeki uzaysal sürekliliği tarif edecek (n+1)
2
 kovaryans seçilmelidir. Pratikte, 

bu C(h) fonksiyonunun seçilmesi ve bu fonksiyondan gereken kovaryansların 

hesaplanması ile yapılır. (n+1)
2
 kovaryans bir kere seçildimi, C ve D matrislerini 

oluşturmak kolay olur. Seçilen rastlantı fonksiyon  için, minimum hata varyansı, 3.37 

no’ lu eşitlikteki tarafsız tahminler ile üretilebilir. Kolaylık olsun diye aşağıdaki gibi 

yapılır. 
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Bu eşitliklerin toplamı çift toplamlar için bir vurgulama getirir. 
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Ağırlıkların toplamı 1 olduğu için en son terim sadeleşir ve aşağıdaki şeklini alır. 
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Bulunan bu ifade 3.33 no’ lu eşitlik ile birlikte düşünülürse hata varyansı aşağıdaki 

yaklaşımdan elde edilir. 
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iiCw                (3.39) 

Hata varyansının matris çözümü ise aşağıda verilmiştir. 

R
2
 = 2

 – w.D                (3.40) 

Bu minimize edilmiş hata sıradan kriging varyansı olarak adlandırılır. 
2

OK indisi ile 

gösterilir (Öztürk, 2001). 

3.4.3.5 Variogram ve korelasyon katsayısının kullanıldığı olağan kriging 

Eğer hata varyansı için bir ifade türetilirse, seçilen rastlantı fonksiyon modelinin aynı 

ortalama ve sapmaya sahip rastlantı değerlerin olduğu kabulü yapılır. Bu iki kabul 

aşağıdaki ilişkilerin doğmasına yol açar (Isaak ve Srivastava, 1989). 
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ij  = 
2

1
E{[Zi – Zj]

2
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      = 
2

1
E{Zi

2
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2

1
 E{Zj

2
}- E{ Zi Zj } 

      = E{Z
2
}- E{ Zi Zj }                              (3.41) 

      = E{Z
2
}- m

2
 – [E{ Zi Zj }- m

2
] 

      = 2 
– Cij  

Son çıkarılan eşitliktende görüldüğü üzere variogram ile kovaryans arasında bir ilişki 

söz konusudur. Bu ilişki ayrıca korelogram ile kovaryans arasındada vardır. 

2


ij

ij

C
                        (3.42) 

Bu ifadelerden hareket ederek variogram ile olagan kriging arasındaki ilişki 

aşağıdaki formülizasyon ile ifade edilir. 
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Modellenmiş hata varyansı; 
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Korelogram ile olağan kriging arasındaki ilişki ise aşağıda verildiği şekildedir. 
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                 (3.44) 
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Nihai olarak elde edilecek olan modellenmiş hata varyansı ise aşağıdaki eşitliği 

yardımı ile elde edilir. 

))(1(
1

0

22   


n

i

iiR w                      (3.45) 

Tüm bu aşamalardan sonra, uzaysal bağımlılığı olan değişkenin incelenen uzay 

içersindeki dağılımı minumum hata varyansı ile kestirilmiş olur. Bu sayede, 

değişkenin çalışma sahası içersinde nasıl dağıldığını gösteren bi harita elde edilir ve 

bu harita ile örneklendirilen ve örneklendirilmeyen tüm noktalarda değişkenin 

büyüklüğünün kestirimi gerçekleştirilebilir.  

3.5 Model Güvenilirliği 

Bu çalışmada, kayaç malzemelerin mekanik, dokusal ve kesilebilirlik özellikleri 

arasındaki ilişkilerin bulanık ve regresyon teknikleri ile araştırılmıştır. Bu 

araştırmalar sonucunda,  kayaçların mekanik ve kesilebilirlik özellikleri dokusal 

özelliklerinden kestirebilmek mümkün hale gelmiştir. Ancak yapılan kestirim 

modelinin başarısını ölçmek için karşılaştırma parametrelerinin kullanımına ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

Oluşturulan modellerin güvenilirliğinin ve birbirlerine göre üstünlüklerinin 

anlaşılabilmesi amacıyla 3 farklı karşılaştırma parametresi kullanılmıştır. Bunlardan 

birincisi gerçek değerler ile kestirim değerler arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon 

katsayısıdır (r
2
). İkincisi, hatanın karesinin ortalamasının karekökünü temsil eden 

RMSE parametresi, diğeri ise yüzde cinsinden ortalama hatayı gösteren ortalama 

rölatif hatadır (m[E(R)]). 

Gerçek değerler ile kestirim değerlerin, x-y kartezyen koordinat sistemine işlenmesi 

ile elde edilen saçılma diyagramından, elde edilen regresyon eğrisinin korelasyon 

katsayısı modelin güvenilirliğini tayin etmede kullanılan önemli parametrelerden 

biridir. Korelasyon katsayısının elde edilişi Bölüm 3.3.2.’ de anlatılmıştır. 
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Rölatif hata, kestirim değerinin, gerçek değerden ne derece farklı olduğunu 

göstermesi açısından son derece önemlidir. Anlaşılmasının kolaylığı bu parametreyi 

efektif yapmaktadır ve aşağıdaki formülasyondan elde edilebilir. 

 E(R) = 100
),max( *

*

x
xx

xx

ii

ii 
              (3.46) 

Bu işlemin veri setindeki tüm elemanlar için yapılması sonucunda ise aşağıdaki gibi 

ifade edilen ortalama rölatif hata değeri elde edilir. 

m [E(R)] = 


n

1i

(R)iE
1

n
               (3.47) 

RMSE değeri ise, yukarıdaki ifade de mutlak değer kullanılması yerine kare alma 

işlemi ile gerçekleştirilir.  
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RMSE               (3.48) 

r
2
 değerinin 1’ e, m[E(R)] ve RMSE değerlerinin 0’ a yakın olması oluşturulan 

modelin güvenilirliğini göstermesi açısından son derece önemlidir.  

Oluşturulan modellerin kullanıcılar tarafından kullanılması sırasında daha çok bilgi 

sahibi olmalarının sağlanması içinse, ortalama doğruluk yüzdesi (m[D]) olarak 

adlandırılan bir parametre geliştirilmiştir. Bu parametre, öne sürülen modelden elde 

edilen kestirim değerinin ne oranda gerçeği yansıttığını göstermesi ve kolay 

anlaşılabilmesi açısından önemlidir. Bu parametre aşağıdaki ifadeden kolayca elde 

edilebilir.  
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4. KAYAÇ MALZEMELERĠN DOKUSAL FĠZĠKSEL MEKANĠK ve 

KESĠLEBĠLĠRLĠK ÖZELLLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ 

Kayaç malzemelerin dayanım özelliklerinin dokusal özelliklerinden hareket ederek 

sınıflandırılabilmesi, kayaçların dokusal özellikleri ile mekanik ve kesilebilirlik 

özellikleri arasındaki ilişkilerin araştırılabilmesi ve sayısallaştırılan doku 

özelliklerinin kaya mekaniği uygulamalarında kullanılabilir olması için, farklı 

bölgelere ait kayaç malzemeleri üzerinde dokusal analizler ve kaya mekaniği 

deneyleri gerçekleştirilmiştir.  

Farklı litolojideki kayaç malzemelerinin TC değerlerinin tayini ve bu özelliklerinin 

kayaçların diğer özellikleri ile olan ilişkilerinin araştırılması amacına uygun olarak 

farklı bölge ve farklı işletme türlerinden numuneler üzerinde çalışılmıştır. Bu sayede, 

TC konusunda son derece geniş bir veri bankası oluşturmak mümkün olmuştur. 

Öncelikle Türkiye Taşkömürü Kurumu’ na (TTK) ait olan Amasra Kömür 

havzasında Bilgin ve Shahriar (1987) tarafından gerçekleştirilen projedeki 

numunelerden faydalanılmıştır. Bu çalışmada araştırmacılar Amasra Kömür 

Havzasından aldıkları kayaç numuneleri üzerinde mekanik, kesilebilirlik ve fiziksel 

özelliklerin tayini için deneyleri gerçekleştirmişlerdir. Deneye tabii tutulan kayaç 

malzemelerinden alınan ince kesitler üzerinde görüntü işleme ile dokusal analizler 

gerçekleştirilmiş ve kayaç malzemelerin daha önce belirlenmiş özelliklerine ek 

olarak dokusal özellikleride tayin edilmiştir. 

Bir sonraki çalışmada ise, İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri (İSKİ) tarafından 1986-

1987 yıllarında yaptırılan Eyüp atıksu tünelinde Bilgin ve diğ. (1988) tarafından 

yapılan çalışmadan faydalanılmıştır. Bu çalışmada araştırmacılar kayaç 

malzemesinin, kaya kütlesinin ve yine kesilebilirlik parametrelerinin özelliklerini 

araştırmışlardır. Numunelerden alınan ince kesitlerden TC değerleri tayin edilerek bir 

tünel uygulamasında karşılaşılan formasyonların ve tünel uygulamalarında kullanılan 

mekanik özelliklerin TC ile olan ilişkileri araştırılmıştır. 
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Agrega malzemesinin mekanik ve fiziksel özelliklerinin tayini içinse Türkiye’ nin 10 

farklı bölgesinden alınan 21 farklı agrega numuneleri üzerinde daha sonra detaylı 

olarak verilecek olan mekanik ve fiziksel deneyler gerçekleştirilmiş ve yine TC 

değerleri ile ilişkilendirilmiştir.  

Kahraman (2001) ve Kahraman ve diğ. (2005) tarafından Türkiye’ nin farklı 

bölgelerinden alınan ve üzerinde kaya mekaniği deneyleri gerçekleştirilen 

numunelere dokusal analiz testleri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile farklı 

litolojideki kayaç malzemelerinin TC ile olan ilişkileri belirlenmiştir. 

Son olarak, Balıkesir bölgesinden alınan granit örneklerinin mekanik özellikleri ile 

dokusal özellikleri arasındaki ilişkilerin araştırılması amacıyla deneyler 

gerçekleştirilmiştir (Öztürk ve Nasuf, 2002d). 

Tüm bu çalışmalar, kayaçların dokusal özellikleri ile diğer özellikleri arasındaki 

ilişkilerin farklı litoloji ve farklı inşaat türleri açısından incelenmesini sağlamış ve 

son derece geniş bir veri bankasının oluşmasına yardımcı olmuştur. Aşağıda numune 

alınan ve dokusal özellikleri tayin edilen bölgelere ait bilgiler verilmiştir. 

4.1 Numune Alınan Bölgelerin Tanıtılması 

Kayaç malzemelerin dokusal özelliklerinin tayini için 4 farklı bölgeye ait malzemeler 

üzerinde çalışılmıştır. Bunlar TTK’ ya ait Amasra kömür havzası, İSKİ Eyüp atıksu 

tüneli, agrega malzemeleri ve kayaç malzemeleridir. Balıkesir bölgesinde bulunan ve 

Granitaş şirketine ait granit ocağından alınan numunenin yeri ve litolojisi belli 

olduğu için detaylı bir tanıtıma ihtiyaç duyulmamıştır. 

4.1.1 TTK Amasra kömür havzası 

TTK’ ya ait Amasra kömür havzasında kayaç malzemelerin mekanik, fiziksel ve 

kesilebilirlik özellikleri Bilgin ve Shahriar (1987) tarafından gerçekleştirilen çalışma 

ile tayin edilmiştir. Amasra kömür havzası, TTK’ ya ait olan taş kömürü ocaklarının 

doğu kısmında bulunmaktadır. Bölgede yaklaşık 420 milyon ton rezerv olduğu 

düşünülmektedir.  
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Bilgin ve Shahriar (1987) tarafından gerçekleştirilen çalışmada kullanılan karot 

numuneleri, daha önce MTA tarafından bölgede gerçekleştirilmiş P1 no’ lu sondaja 

(x=1344,471; y=44951,880; z=154,32) aittir.  

4.1.2 Eyüp atıksu tüneli 

Eyüp atıksu tüneli, İSKİ tarafından,  İstanbul’ un kanalizasyon sorunlarını çözmenin 

yanında, Haliç’ in son derece kirli olan yatağının da temizlenmesini sağlamak 

amacıyla projelendirilmiştir. Proje toplam uzunluğu 6,6 km olan 3 tünelden 

oluşmaktadır. Bu tüneller Şekil 4.1’ de verilmiştir.  

 

Şekil 4.1 Güney Haliç Kanalizasyon projesi (Bilgin ve diğ., 1988) 
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Tünel açma işlemleri günde 3 vardiya sistemi ile gerçekleştirilmiş ve vardiya başına 

yaklaşık 17 eleman çalıştırılmıştır. Tünel açma işlemleri için şiltli kollu makineler 

kullanılmıştır. Kullanılan kollu makine, Herrenknecht marka olup 95 hP motor 

gücüne sahiptir. Kesici kafa dönüş hızı ise 90 dev/dk’ ya ulaşabilmektedir. 

Tünel formasyonuna ilişkin jeolojik bilgiler ise şu şekilde özetlenebilir. Kayaç 

formasyonları karbonifer yaşlı olup, formasyonlarda inceden iri taneye doğru 

çamurtaşı, şeyl, kumtaşı ve konglomeralar bulunmaktadır. Tünelin sürülmesi 

sırasında ise diyabaz dayklarına rastlanıldığı belirtilmiştir. Tünelin açıldığı 

formasyonları gösteren kesit Şekil 4.2’ de verilmiştir (Bilgin ve diğ., 1988). 

 

Şekil 4.2 Eyüp tünel formasyonlarının özellikleri (Bilgin ve diğ., 1988) 

4.1.3 Agrega numuneleri 

Agrega malzemeleri, dolgu işlerinde, beton yapımında ve yol inşaatlarında kullanılan 

ve kayaç malzemelerinin kırma ve öğütülmelerinden elde edilen malzemelerdir. 

Kullanım amacına bağlı olarak, agregaların mekanik ve fiziksel özelliklerinin belli 

sınırlar içinde olması gerekmektedir. Bu durum, agregaların mekanik ve fiziksel 

özelliklerinin tespitinin önemini artırmaktadır. Bu çalışma kapsamında kullanılan 

agrega malzemeleri öncelikle boyutlarına göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma 

işlemi için agrega numunelerinin granülometre eğrileri elde edilmiş ve d80 boyutları 

esas alınarak sınıflandırma yapılmıştır. d80 değeri 6 mm olan agregalar 1, 15 mm olan 

agregalar 2, 30 mm olan agregalar ise 3 no’ lu agrega olarak isimlendirilerek incede 

taneliden iri taneliye doğru bir sıralama yapılmıştır.  

Geniş bir veri tabanı oluşturmak ve verilerin çeşitliliğinin sağlanabilmesi amacıyla 

aşağıdaki tabloda isimleri verilen 10 farklı madenden 21 farklı agrega numunesi 

üzerinde çalışılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda agrega numunelerinin mekanik 

ve fiziksel özelliklerinin yanı sıra dokusal özellikleride tayin edilmiş ve agrega 
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malzemelerinin dokusal özelliklerinin agregaların kullanacağı inşaatlarda ihtiyaç 

duyulan tasarım problemlerinin çözümüne yardımcı olucak modeller geliştirilmiştir.  

Tablo 4.1 Agrega numunelerinin alındığı bölgeler ve numune boyutları 

Bölge Ocak Boyut Bölge Ocak Boyut 

Çanakkale Kale Maden 1 ve 2 Kayseri Simpaş Maden 1 ve 2 

Kocaeli Gebze Maden 1 ve 2 İstanbul Soyak Maden 1 ve 2 

Çorlu Haska Maden 2 ve 3 Kayseri Gümüştaş Maden 1, 2 ve 3 

Tekirdağ Yapı Maden 2 Sivas Sivas Maden 1, 2 ve 3 

Gaziosmanpaşa 

İstanbul 
Cebeci Maden 1 ve 2 Sivas İslamoğlu Maden 2 ve 3 

Tablodan da görüleceği üzere, agregaların dokusal özelliklerinin sayısallaştırılması 

ve sınıflandırılması ve agregaların mekanik özellikleri ile dokusal özellikleri 

arasındaki ilişkilerin araştırılması için Türkiye’ nin 10 farklı bölgesine ait 21 farklı 

agrega numunesi üzerinde çalışılmıştır.  

4.1.4 Kayaç malzemeleri 

Kayaç malzemelerin genel olarak dokusal, fiziksel ve mekanik özellikleri arasındaki 

ilişkilerin araştırılması için, Kahraman (2001) ve Kahraman ve diğ. (2005) tarafından 

üzerinde mekanik ve fiziksel özellik tayini için deneyler gerçekleştirilen kayaç 

malzemeleri üzreinde çalışılmıştır. Bu malzemelerden alınan ince kesitler üzerinde 

dokusal özellikler görüntü işleme ile belirlenmiştir. Kullanılan bu kayaç örneklerinin 

Türkiye’ nin farklı bölgelerine ait olması ve dayanım sınıflaması açısından son 

derece geniş bir aralıkta yer almaları sonuçların geçerli olduğu sınır koşullar 

aralığının geniş olmasını sağlamıştır.  

Kullanılan kayaç malzemeleri A ve B olmak üzere iki farklı gruba ayrılmıştır. A 

grubu kayaç malzemeleri, daha çok tünel, yeraltı veya açık ocak işletmetlerinde yan 

kayaç olarak karşılaşılabilecek kayaç malzemelerinden, B grubu kayaçlar ise doğal 

taş olarak değerlendirilebilecek kayaç malzemelerinden oluşmaktadır. Tablo 4.2 ve 

4.3’ de kayaç malzemelerinin alındıkları bölgeler ve ait oldukları litolojiler 

verilmiştir.  
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Tablo 4.2 A grubu kayaçlar 

Numune No Yer Kayaç 

1 Erikli Serpantin 

2 Pozantı Kireçtaşı 

3 Bahçe Kumtaşı-2 

4 Erikli Diyabaz 

5 Erikli Marn  

6 Bahçe Dolomit 

7 Bahçe Altere Kumtaşı 

8 Pozantı Killi Kireçtaşı 

9 Erikli Kireçtaşı 

10 Bahçe Kumtaşı-1 

11 Soma (Işıklar) Marn 

13 Yahyalı Metakumtaşı 

14 Konya Serpantin 

15 Darıca Dolomit 

16 Darıca Kireçtaşı 

17 Yahyalı Hematit 

18 Adana Kireçtaşı 

20 Misis Kireçtaşı 

21 Seyitömer Marn 

22 Tunçbilek (36 Pano) Marn 

23 Tunçbilek (Beke) Marn 

24 Emet Kumtaşı 

25 Emet Kireçtaşı 

26 Orhaneli Tüf 

Tablo 4.3 B grubu kayaçlar 

Numune No Yer Kayaç 

1 Bursa  Mermer (Bursa bej) 

2 Karaman-Konya   Traverten 

3 Mut-İçel   Traverten 

4 Gödene-Konya   Traverten 

5 Fethiye-Muğla  Kireçtaşı (Ege Kahverengi) 

6 Demre-Antalya  Traverten (Demre taş) 

7 Korkuteli-Antalya  Mermer (Korkuteli bej)  

8 Finike-Mugla  Traverten (Limra) 

9 Bucak-Burdur  Traverten (Limra) 

10 Demre-Antalya   Traverten (Limra) 

11 Yıldızeli-Sivas  Traverten 

12 Yahyalı-Kayseri  Dolomitik Kireçtaşı (Toros siyahı) 

13 Bünyan-Kayseri Kireçtaşı (Bunyan Roza) 

14 Ortaköy-Aksaray Granit (Anadolu Gri) 

16 Kaman-Kırşehir Granit (Kır Çiçeği) 

4.2 Kayaçların Dokusal Özellliklerinin Tayini 

Kayaç malzemelerin dokusal özelliklerinin tayini için Nasuf ve Öztürk (2005) 

tarafından gerçekleştirilen TÜBİTAK projesi kapsamında oluştulan görüntü işleme 

sisteminden faydalanılmıştır. Dokusal özelliklerin sayısallaştırılması için Howarth ve 

Rowlands (1987) tarafından geliştirilen ve Bölüm 2.2’ de detaylı olarak anlatılan 
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doku katsayısı (TC) kullanılmıştır. Bölüm 2.2’ de anlatıldığı üzere kayaç dokularının 

sayısallaştırılması için, kayaçlardan alınan ince kesitden resimler çekilmekte ve her 

bir resimde görüntü işleme tekniği kullanılarak dokuyu oluşturan tanelerin, alanı 

çevresi, uzunluğu, genişliği ve açısı tayin edilmektedir. Elde edilen bu veriler eşitlik 

2.1’ de yerine koyurlarak her bir resmin TC değeri tayin edilebilir. Daha sonra ise, 

resimlerin TC değerlerinin ortalamasının alınması ile kayaç malzemesinin TC değeri 

tayin edilir.  

Kayaç dokularının sayısallaştırılması amacıyla Öztürk ve Nasuf (2005) tarafından 

TÜBİTAK destekli bir proje gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamın ince kesitlerden 

mikroskop altında resim çekilmesini sağlayan ve çekilen bu resimlerin görüntü 

işleme teknikleri ile analizini sağlayan bir deney seti oluşturulmuştur. Bu deney 

setinde kullanılan yazılım ve donanımların teknik özellikleri Tablo 4.4’ de 

verilmiştir.  

Tablo 4.4 Kayaç dokularının sayısallaştırılması amacına hizmet edecek olan görüntü 

işleme yazılımının özellikleri 

Özellikler Açıklama 

Donanım 
Windows ortamında çalışabilecek ve mikroskoptan gelen görüntüyü uygun 

çözünürlükte alabilecek standart özellikte olacak 

Grafik 
Bit-map, JPEG, TIFF, GIF vb. genel olarak kullanılabilen grafik formatlarını 

kabul edebilecek 

Programlama ve 

sonuçların 

sunumu 

Macro programlamasına uygun olacak. Analiz sonuçlarının istatistiksel ve 

matematiksel olarak işlenmesini sağlayacak çeşitli fonksiyonları içerisinde 

barındıracak. Sonuçları histogram olarak ifade edebilecek 

Diğer 

programlar ile 

iletişim 

Alınmış olan grafiksel ve sayısal sonuçlar  windows ortamında çalışan diğer 

programlarda da kullanılabilir formatta olacak 

Ölçüm 

özellikleri 

Tane feret çapları, tane alanı, matriks alanı, tane yönelimi, doğrultusu, tane 

yuvarlaklık faktörü, tane alanının toplam alana oranı (gerek tek tane gerekse 

benzer tanelerin toplam alanı olarak) gibi parametreleri otomatik olarak 

ölçebilecek 

Arşivleme 
Yapılmış olan çalışmalara ait bilgileri database oluşturacak şekilde 

arşivleyebilecek 

Yukarıdaki istenilen özelliklere sahip olması bakımından Leica Qwin yazılımı 

TÜBİTAK proje bütçesinden alınarak kayaçlardan alınan ince kesitlerin 

incelenebilmesi için gerekli olan görüntü işleme laboratuvarı kurulmuştur. Bu sayede 

kayaçların dokusal özelliklerini ve TC’ yi tespit etmek mümkün olmuştur. Şekil 4.3’ 

de verilen ve ince kesit görüntüsüne ait resmin, bilgisayar ortamına aktarılmasından 

sonra işlenmesi ve bu işleme sonucundan elde edilen verilerin analiz edilerek resme 

ait TC değerinin tayini verilmiştir.  
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İnce kesitten alınan görüntü (Şekil 4.3-a), Leica Qwin programı kullanılarak analiz 

edilir ve kesitte bulunan taneler işaretlenir (Şekil 4.3-b). 

 

Şekil 4.3 a) İnce kesit görüntüsü, b) Görüntü işleme sonucunda kesitte bulunan 

tanelerin seçilmesi 

Bir pencerede en az 20 en fazla 50 tane sayılması Howarth ve Rawlands (1987) 

tarafından önerilmiştir. Ancak gözlem penceresinin büyüklüğüne ve gözlenen 

tanelerin büyüklüğüne bağlı olarak bu sayısının biraz daha az veya biraz daha fazla 

olduğu durumlarla karşılaşılmaktadır. Tane görünümlerinin iyi anlaşılabilmesi için 

ince kesit resimleri çekilmeden önce mikroskop altında tanelerin iyi bir analizinin 

çıkarılması ve mümkünse eskiz çalışmasının yapılması elde edilecek değerin 

güvenilirliğini artırıcı olacaktır. Bir ince kesitin TC değeri içinse, yukarıdaki resim 

gibi, ince kesitin görünümünede bağlı olarak 10 farklı resim çekilmeli ve bu resimler 

analiz edilmelidir.  
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Tane seçilme işleminin tamamlanmasından sonra, Tablo 4.5’ de verilen veriler 

programın çalıştırılması ile elde edilir.  

Tablo 4.5 İnce kesit resminde sayılan tanelerin geometrik özellikleri 

No Alan   (µm²) Çevre   (µm) Uzunluk   (µm) GeniĢlik   (µm) Açı (
0
) 

1 5459,047 438,7 192,7 45,1 0 

2 3807,465 305,45 114,8 67,65 0 

3 1794,467 168,1 55,35 47,15 45 

4 8968,135 475,6 190,65 98,4 22,5 

5 5606,135 358,75 118,9 88,15 67,5 

6 16070,359 565,8 192,7 114,8 22,5 

7 25752,918 703,15 272,65 131,2 22,5 

8 16730,152 651,9 260,35 131,2 22,5 

9 24109,742 854,85 360,8 131,2 22,5 

10 27286,832 858,95 291,1 139,4 67,5 

11 46744,406 848,7 282,9 223,45 112,5 

12 11998,137 541,2 213,2 86,1 67,5 

13 23979,465 838,45 319,8 149,65 67,5 

14 47458,832 1066 448,95 178,35 45 

15 21382,318 742,1 254,2 147,6 90 

16 124125,031 1693,3 662,15 309,55 45 

17 43596,734 861 284,95 231,65 90 

18 86710,18 1217,7 375,15 340,3 0 

19 38986,59 926,6 350,55 176,3 22,5 

20 46845,266 875,35 311,6 194,75 157,5 

21 71131,508 1447,3 604,75 221,4 67,5 

22 64731,105 1191,05 414,1 256,25 45 

23 84142,453 1293,55 487,9 235,75 135 

24 8766,415 432,55 157,85 77,9 135 

25 81368,805 1348,9 436,65 270,6 157,5 

26 47101,617 1049,6 407,95 241,9 45 

27 232267,969 2472,3 1043,45 385,4 45 

28 91480,016 1496,5 571,95 338,25 67,5 

29 144919 2015,15 551,45 373,1 67,5 

30 5967,55 336,2 125,05 79,95 45 

31 36204,535 863,05 297,25 194,75 157,5 

32 10779,412 508,4 186,55 112,75 157,5 

33 44617,941 1465,75 487,9 219,35 157,5 

34 10422,199 448,95 172,2 108,65 135 

Toplam Gözlem Alanı   (µm²) 1720000 

Bu aşamanın tamamlanması ile kayaç dokusunu oluşturan tanelerin geometrik 

özellikleri elde edilmiştir. Bu aşamadan sonra ise dokuya ait bu resmin sayısal 

değerinin elde edilmesi için eşitlik 2.1 ve alt eşitlikler kullanılarak TC değeri elde 

edilir. Tablo 4.6’ da hesaben bulunan görünüm oranı (AR) ve şekil faktörü (FF) 

değerleri her bir tane için verilmiştir. Bu verilerden hareket ederek, TC hesabı için 

gerekli olan parametreler ilgili formüllerin yardımı ile bulunmuş ve Tablo 4.6’ da 

verilmiştir. 
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Tablo 4.6 TC hesabı için gerekli olan parametrelerin elde edilmesi 

No AR FF Parametreler Sonuçlar 

1 4,27 0,36 AR1
1 

2,48 

2 1,70 0,51 FF0
2 

0,60 

3 1,17 0,80 N0
3 

21 

4 1,94 0,50 N1
4 

13 

5 1,35 0,55 AW 0,91 

6 1,68 0,63 

1) AR1 değeri görünüm oranı 2,0’ 

dan büyük olan tanelerin 

ortalamasıdır. 

2) FF0 değeri, görünüm oranı 2,0’ 

dan küçük olan tanelerin şekil 

faktörü değerlerinin ortalamadır. 

3) Sapmamış tane sayısı (AR<2,0) 

4) Sapmış tane sayısı (AR>2,0) 

7 2,08 0,65 

8 1,98 0,49 

9 2,75 0,41 

10 2,09 0,46 

11 1,27 0,82 

12 2,48 0,51 

13 2,14 0,43 

14 2,52 0,52 

15 1,72 0,49 

16 2,14 0,54 

17 1,23 0,74 

18 1,10 0,73 

19 1,99 0,57 

20 1,60 0,77 

21 2,73 0,43 

22 1,62 0,57 

23 2,07 0,63 

24 2,03 0,59 

25 1,61 0,56 

26 1,69 0,54 

27 2,71 0,48 

28 1,69 0,51 

29 1,48 0,45 

30 1,56 0,66 

31 1,53 0,61 

32 1,65 0,52 

33 2,22 0,26 

34 1,58 0,65 

Bu aşamanında tamamlanmasından sonra TC değerinin tespiti için geriye bir tek açı 

faktörünün (AF1) hesaplanması gerekmektedir. AF1 değeri sadece sapmış taneler 

için elde edilir. Bu hesaplar Tablo 4.7’ de detaylı olarak gösterilmiştir.  

Tüm bu aşamaların tamamlanması sonucunda görüntü işlemine tabii tutulan resmin 

TC değerini belirleyebilmek için gerekli olan tüm parametreler hesaplanmış olunur. 

Son olarak, elde edilen bu değerler eşitlik 2.1’ de yerine koyularak TC değeri 

bulunur. Bu örnekte TC değeri 1,42 olarak belirlenmiştir.  
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Tablo 4.7 Açı faktörü değerinin elde edilişi 

Açı (L) LBLA  

 

DarAçı180

 

Sayı 

(Tablo 2.2) 
Ağırlık 
(Sayı/ N1(N1-1)/2) 

0 22,50 22,50 3,00 0,04 

22,5 67,50 67,50 7,00 0,09 

67,5 45,00 45,00 5,00 0,06 

45 45,00 45,00 5,00 0,06 

45 67,50 67,50 7,00 0,09 

67,5 157,50 22,50 3,00 0,04 

157,5 45,00 45,00 5,00 0,06 

45 67,50 67,50 7,00 0,09 

67,5 67,50 67,50 7,00 0,09 

67,5 22,50 22,50 3,00 0,04 

22,5 45,00 45,00 5,00 0,06 

135 22,50 22,50 3,00 0,04 

135 22,50 22,50 3,00 0,04 

Toplam Ağırlık = 2,83 

 

AF1= 2,83/5=0,57 

45,00 45,00 5,00 0,06 

135,00 45,00 5,00 0,06 

22,50 22,50 3,00 0,04 

45,00 45,00 5,00 0,06 

45,00 45,00 5,00 0,06 

0,00 0,00 1,00 0,01 

22,50 22,50 3,00 0,04 

22,50 22,50 3,00 0,04 

0,00 0,00 1,00 0,01 

90,00 90,00 9,00 0,12 

22,50 22,50 3,00 0,04 

0,00 0,00 1,00 0,01 

0,00 0,00 1,00 0,01 

45,00 45,00 5,00 0,06 

0,00 0,00 1,00 0,01 

22,50 22,50 3,00 0,04 

112,50 67,50 7,00 0,09 

0,00 0,00 1,00 0,01 

22,50 22,50 3,00 0,04 

22,50 22,50 3,00 0,04 

22,50 22,50 3,00 0,04 

22,50 22,50 3,00 0,04 

112,50 67,50 7,00 0,09 

0,00 0,00 1,00 0,01 

22,50 22,50 3,00 0,04 

22,50 22,50 3,00 0,04 

22,50 22,50 3,00 0,04 

90,00 90,00 9,00 0,12 

22,50 22,50 1,00 0,01 

0,00 0,00 1,00 0,01 

0,00 0,00 1,00 0,01 

45,00 45,00 5,00 0,06 

112,50 67,50 7,00 0,09 

90,00 90,00 9,00 0,12 

90,00 90,00 9,00 0,12 

135,00 45,00 5,00 0,06 

22,50 22,50 3,00 0,04 

22,50 22,50 3,00 0,04 

22,50 22,50 3,00 0,04 

0,00 0,00 1,00 0,01 

45,00 45,00 5,00 0,06 

45,00 45,00 5,00 0,06 
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Bu çalışma kapsamında bir önceki bölümde de verildiği üzere 5 farklı bölümden 

oluşan kayaç malzemeleri üzerinde dokusal analizler gerçekleştirilmiştir. Tüm bu 

analizler yukarıda verilen prossedüre uygun olarak yapılmıştır. Bu bölümde 

gerçekleştirilen görüntü işleme analizleri sonucunda elde edilen ortalama TC 

değerleri verilmiştir.  

4.2.1 TTK Amasra kömür havzası kayaç numunelerinin TC değerleri 

Amasra kömür havzasında Bilgin ve Shahriar (1987) tarafından yapılan çalışmada 

daha önce MTA tarafından gerçekleştirilen P1 isimli sondajdan alınan karot 

numuneleri üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmiş ve kayaç malzemelerin mekanik 

fiziksel ve kesilebilirlik özellikleri tayin edilmiştir. Bu numunelerden ince kesitler 

alınmış olması ve bunların arşivlenmeleri kayaç malzemelerin dokusal özelliklerinin 

tayinini mümkün kılmıştır. Bu sayede bu örneklerin dokusal özellikleri araştırılmış 

ve sayısallaştırılması amacıyla TC değerleri tayin edilebilmiştir.  

İnce kesitleri incelenerek görüntü işlemine tabii tutulan kayaç malzemelerin 

minerolojik özellikleri Tablo 4.8’ de verilmiştir.  

Tablo 4.8 Karotlardan alınan ince kesitlerin minerolojik tanımlamaları (Bilgin ve 

Shahriar, 1987) 

Sondaj Derinliği (m) Açıklama 

40  Mikrofosilli mikritik kireçtaşı 

71 Mikrofosilli mikritik kireçtaşı 

221 Porfiritik bazaltik andezit 

240 Porfiritik bazaltik andezit 

259 Porfiritik bazaltik andezit 

278 Andezitik kristal tüf 

315 Altere olmuş andezitik kristal tüf 

336 Andezitik kristal tüf 

355 Altere olmuş tüf 

367 Mikritik kalker 

397 Mikritik kalker 

399 Mikritik kalker 

İnce kesitler ilk önce mikroskopta incelenmiş ve daha sonra bir kesitten ortalama 10 

adet mikroskoba ve bilgisayara bağlı bir kamera yardımıyla resimler çekilmiştir. 

Daha sonra bu resimler Leica Qwin programında görüntü işlemi ile 

değerlendirilmiştir. Her resim üzerinde doku analizi gerçekleştirilerek her resmin bir 

TC değerine sahip olması sağlanmıştır. Daha sonra bunların istatistiksel 

değerlendirilmesi yapılarak ince kesitlerin TC değeri tayin edilmiştir.  
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Amasra kömür havzasından alınan kayaç malzemelerine ait ince kesitlerin görüntü 

işleme teknikleri ile incelenmesi ile elde edilen TC değerleri Tablo 4.9’ da 

verilmiştir. 

Tablo 4.9 Amasra kömür havzasına ait kayaç malzemelerin TC değerleri 

Derinlik (m) Ortalama TC 

40 0,53 

71 0,41 

221 2,54 

240 1,34 

259 1,06 

278 0,91 

315 0,26 

336 1,02 

355 0,67 

367 0,24 

397 0,21 

399 0,38 

Yapılan bu işlemler sonucunda Amasra kömür havzasında, MTA tarafından açılan 

P1 sondajından alınan karotların ince kesitlerinin TC değerleri yukarıdaki gibi 

olduğu ortaya çıkmıştır. En yüksek değerin 2,54, en düşüğünün ise 0,21 çıktığı ve 

ortalama değerin ise 0,8 olduğu hesaplanmıştır. TC değerinin 1,0’ dan yüksek çıktığı 

kayaçlar andezit yani sağlam kayaçlardır. Diğer taraftan, zayıf kayaçlarda ise bu 

değer 0,38’ den daha düşük çıkmıştır. Orta sertlikte kayaçlar içinse bu aralıktaki 

değerlere rastlanılmıştır. Bu durumda dayanımın artması ile kayaç dokusunu 

oluşturan tanelerin ölçülen parametrelerinin artması sonucunda TC değerlerinin 

arttığı gözlemlenmiştir. Mantıksal olarak böyle bir sonucun elde edilmesi daha 

sonraki araştırmalar içinde teşvik edici nitelikte olmuştur.  

4.2.2 Eyüp atıksu tüneli kaya formasyonlarının dokusal özellikleri 

Eyüp tünelinde geçilen formasyonların kaya ve kazı mekaniği özellikleri Bilgin ve 

diğ. (1988) tarafından gerçekleştirilen çalışma ile belirlenmiştir. Bu bölümde, bu 

proje kapsamında söz konusu formasyonlardan alınan numunelere ait ince kesitlerin 

dokusal analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu sayede, mekanik özellikleri tayin edilmiş 

olan kaya formasyonlarının dokusal özellikleride belirlenmiştir. İnce kesitler 

üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda bulunan ve kaya formasyonların minerolojik 

tanımlarını içeren çalışma aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 4.10 Karotlardan  alınan ince kesitlerin minerolojik tanımlamaları (Bilgin ve 

diğ., 1988)   

Tünel (m) Açıklama 

475,9       Kuvars ve muskovitçe zengin silt taşı      

898,7     Mikaca zengin şeyl     

1334,4     Şeyl, iyi taneli kumtaşı bandları var     

1336,6     Dayk , % 85 kristalli feldspat     

1452,2     Çakıltaşı, % 45 kuvars, % 10 plajioklaz     

1694,5     Kumtaşı, % 55 kuvars, % 10 feldspat     

1752,2     İyi tanelenmiş kumtaşı, % 55 kuvars      

1801,7      Silttaşı    

Eyüp tünelinden alınan ince kesit numuneleri üzerinde yapılan dokusal analizler 

sonucunda numune alınan noktalarda kayaçların dokusal özelliklerini ve dolayısıyla 

TC değerini tespit etmek mümkün olmuştur. Yapılan bu çalışmalar sonucunda 

bulunan TC değerleri ve her kesit için ortalama TC değerleri Tablo 4.11’ de 

verilmiştir. 

Tablo 4.11 Eyüp tüneli için yapılan TC analiz sonuçları 

Tünel (m) Ortalama TC 

475,9       0,86 

898,7     0,50 

1334,4     0,94 

1336,6     1,07 

1452,2     1,37 

1694,5     1,41 

1752,2     1,20 

1801,7      0,53 

 

4.2.3 Agrega malzemelerinin dokusal özellikleri 

Agrega malzemelerinin dokusal özelliklerinin sayısallaştırılması ve dokusal 

özelliklerinin mekanik ve fiziksel özellikleri üzerinde etkilerinin araştırılması 

amacıyla yukarıda verilen 21 farklı agrega numunelerinden ince kesitler alınmış ve 

bu ince kesitlerden çekilen resimler görüntü işleme laboratuvarında analiz edilerek, 

TC katsayıları her ince kesit için belirlenmiştir. Bu sayede her bir agrega 

numunesinin dokusal özelliğini sayısallaştırmak mümkün olmuştur. Bu çalışmalar 

sayesinde her bir agrega örneğinin TC değeri tayin edilmiştir. Tablo 4.12’ de teste 

tabii tutulan agrega malzemelerinin minerolojik özellikleri ve dokusal analiz 

çalışmalarından elde edilen TC değerleri verilmiştir.  
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Tablo 4.12 Agrega numunelerinin deneylerle tespit edilmiş TC değerleri 

Numune TC Minerolojik Tanım 

Kale Maden (1) 1,98 
Kireçtaşı, Mikritik, ince taneli ayrışma ile oluşan demirli 

(opak) zonlar içeren, sıkı çimentolu 

Kale Maden (2) 2,20 Kireçtaşı, Mikritik, laminalı-ince taneli masif 

Gebze Maden (1) 2,50 
Kireçtaşı, Mikritik, ikincil kalsitler (orta taneli) içeren 

çatlaksız massif 

Gebze Maden (2) 2,56 
Kireçtaşı, Mikritik, rekristalize kalsit içeren fosil karkılı, az 

çatlaklı 

Haska Maden (2) 2,07 Kuvarsit, çatlaklı-kırıklı çatlaklarda demir oksit var 

Haska Maden (3) 2,15 
Andezit, metamorfizme geçirmiş porfirik dokulu, bol 

çatlaklı 

Yapı Maden (2) 3,09 
Kireçtaşı, Mikritik, mikro çatlaklı, çatlaklarda ikincil kalsit 

dokulu 

Cebeci (1) 2,65 
Kireçtaşı, Mikritik, massif ikincik iri kristal oluşumları 

içeren, sıkı çimentolu 

Cebeci (2) 1,92 
Kireçtaşı, Mikritik, çatlakları çökelme ve diyajenez 

sırasında oluşmuş ikinicil orta iri boyutta kalsitler içeren  

Simpaş  (1) 2,61 Kireçtaşı, Mikritik, ince laminalı, bol kuvarslı-ince taneli 

Simpaş (2) 2,31 Kireçtaşı, Masif, ince taneli, silisli-demir çimentolu 

Soyak Maden (1) 2,33 Kireçtaşı, Masif, iri orta taneli, yarı kristalen 

Soyak Maden  (2) 2,24 Kireçtaşı, Sparikalsitik, rekristalize, damar dolgulu. 

Gümüştaş Maden (1) 2,36 Kireçtaşı, Killi, ince taneli, şeker dokulu 

Gümüştaş Maden (2) 2,90 Kireçtaşı, ince-orta taneli erime boşlukları eş taneli dokulu 

Gümüştaş Maden (3) 3,03 Kireçtaşı, rekristalize şeker dokulu çatlaklı 

Sivas Maden (1) 2,66 
Andezit, Matriksi fazla olan, Hyaloplitik dokulu 

propilitleşmiş 

Sivas  Maden (2) 2,44 Andezit, Matriksi çok, ince orta taneli kalsit içermektedir 

Sivas Maden (3) 2,27 
Andezit, Matriks malzemesi çok olan (plajioklaz+piroksen) 

kristallerinden oluşan intersertal dokulu 

İslamoğlu  Maden (2) 2,30 Kumtaşı, Porozitesi yüksek, karbonlaşma mevcut 

İslamoğlu  Maden (3) 2,51 
Kumtaşı, Arkozik, porozitesi yüksek, feldspatik-killi 

çimentolu çatlaklarda karbonlaşma izlenen 

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, agrega malzemelerinin TC değerleri 

genellikle 2 – 3 arasında değişmektedir. Ortalama değer olaraksa 2,43 değerinden söz 

edilebilir. Bu değer kayaç malzemerinin TC değerinin çok üstünde olmaktadır. 

Bunun sebeblerinin ortaya çıkarılması içinse, kayaç malzemelerinin yüke maruz 

kalmaları durumunda dokularında meydana gelen değişimler ve bu değişimlerin TC 

üzerindeki etkileri araştırılmıştır. İlerki bölümlerde verilen bu sonuçlar, agrega 

malzemelerinin TC değerlerinin kayaç malzemelerinin TC değerlerinden yüksek 

çıkmasını mantıklı bir hale getirmektedir.  

4.2.4 Kayaç malzemelerinin dokusal özellikleri 

Kahraman (2001) ve Kahraman ve diğ. (2005) tarafından Tablo 4.2 ve 4.3’ de verilen 

ve A ve B grubu olmak üzere iki farklı gruba ayrılan kayaç malzemelerinin mekanik 

ve fiziksel özellikleri tayin edilmiştir. Bu çalışmada ise, bu kayaç örneklerinden 
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alınan ince kesitler üzerinde dokusal analizler gerçekleştirilmiş ve böylece bu 

malzemelerin doku katsayıları belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda elde 

edilen sonuçlar aşağıdaki tablolarda verilmiştir.  

A grubuna ait olan 6, 8, 11, 19, 21 ve 23 no’ lu numunelerin dokusal analizleri ve B 

grubuna ait olan 1, 5 ve 15 no’ lu numunelerin TC değerleri ince kesitlerden çekilen 

resimlerdeki doku görüntülerinde, matriksin çok yoğun olması, görüntü netliğinin 

elde edilememesi ve tane – matriks ilişkilerinin net belli olamamasından dolayı 

analiz edilememiştir. Bu kesitlerde yapılacak olan analizlerin doğruluktan uzak 

olacağı kanısıyla söz konusu kesitler ve dolayısıyla numuneler araştırmadan 

çıkarılmıştır (Masatlıoğlu, 2004).   

Yapılan bu araştırmalar sonucunda kayaç malzemelerinde TC değerinin en yüksek 

değere sahip olduğu örnek 2,45 değeri ile granit malzemesi olmuştur. En düşük değer 

ise 0,16 ile marn malzemesine aittir. Ortalama değer ise 0,94 olarak elde edilmiştir. 

Bu sonuçlar özellikle kayaç malzemelerin dayanım özelliklerinin dokusal 

özelliklerine dayandırılarak sınıflandırılması konusunda son derece önemlidir.  

4.3 Kayaçların Fiziksel, Mekanik ve Kesilebilirlik Özellikleri 

Kayaç malzemelerin dokusal özelliklerinin dayanımlarına göre sınıflandırılabilmesi 

ve sayısallaştırılan dokusal özelliğinin kaya mekaniği uygulamalarında 

kullanılabilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla, doku katsayısı ile kayaçların mekanik, 

fiziksel ve kesilebilirlik özellikleri arasındaki ilişkilerin araştırılması mecburiyeti 

vardır. Bu araştırma sonucunda elde edilecek olan ilişkilerden yola çıkarak, TC’ nin 

kaya mühendisliğinde uygulanabilirliği test edilebilir ve yeni metodolojiler 

geliştirilebilir. Bölüm 4.1’ de verilen çalışma sahalarındaki kayaç malzemelerinin 

mekanik özellikleri eski çalışmalardan alınabilmiştir. Bunun yanında, agrega 

malzemelerinin dokusal özellikleri ile dayanım özellikleri arasında ilişki 

kurulabilmesi içinse, agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri tayin edilmiştir. Bu 

bölümde, yapılmış olan çalışmalardan elde edilen sonuçlar verilmiştir. 
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Tablo 4.13 A grubu kayaçların doku katsayıları 

Numune No   Yer      Kayaç TC 

1 Erikli Serpantin 1,13 

2 Pozantı Kireçtaşı 1,13 

3 Bahçe Kumtaşı-2 1,13 

4 Erikli Diyabaz 1,94 

5 Erikli Marn  0,46 

6 Bahçe Dolomit - 

7 Bahçe Altere Kumtaşı 0,66 

8 Pozantı Killi Kireçtaşı - 

9 Erikli Kireçtaşı 0,88 

10 Bahçe Kumtaşı-1 - 

11 Soma (Işıklar) Marn - 

13 Yahyalı Metakumtaşı - 

14 Konya Serpantin 0,40 

15 Darıca Dolomit 1,22 

16 Darıca Kireçtaşı - 

17 Yahyalı Hematit 0,39 

18 Adana Kireçtaşı 0,37 

20 Misis Kireçtaşı 1,00 

21 Seyitömer Marn - 

22 Tunçbilek (36 Pano) Marn 0,16 

23 Tunçbilek (Beke) Marn - 

24 Emet Kumtaşı 0,63 

25 Emet Kireçtaşı 0,34 

26 Orhaneli Tüf 0,46 

Tablo 4.14 B grubu kayaçların doku katsayıları 

Numune No Yer Kayaç TC 

1 Bursa  Mermer (Bursa bej) - 

2 Karaman-Konya   Traverten 0,85 

3 Mut-İçel   Traverten 0,90 

4 Gödene-Konya   Traverten 0,75 

5 Fethiye-Muğla  Kireçtaşı (Ege Kahverengi) - 

6 Demre-Antalya  Traverten (Demre taş) 0,56 

7 Korkuteli-Antalya  Mermer (Korkuteli bej)  1,22 

8 Finike-Muğla  Traverten (Limra) 1,01 

9 Bucak-Burdur  Traverten (Limra) 0,62 

10 Demre-Antalya   Traverten (Limra) 1,03 

11 Yıldızeli-Sivas  Traverten 0,80 

12 Yahyalı-Kayseri  Dolomitik Kireçtaşı (Toros siyahı) 1,98 

13 Bünyan-Kayseri Kireçtaşı (Bunyan Roza) 1,84 

14 Ortaköy-Aksaray Granit (Anadolu Gri) 1,89 

16 Kaman-Kırşehir Granit (Kır Çiçeği) 2,52 
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4.3.1 TTK Amasra kömür havzası kayaç numunelerinin mekanik fiziksel ve 

kesilebilirlik özellikleri   

Bilgin ve Shahriar (1987) tarafından gerçekleştirilen çalışmada Amasra kömür 

havzasına ait kayaç malzemelerinin mekanik, fiziksel ve kesilebilirlik özellikleri 

tayin edilmiştir. Bu proje kapsamında incelenilen kesilebilirlik özellikleri; spesifik 

enerji, ortalama kesme kuvveti, ortalama dikey kuvvet, pik kesme kuvveti, pik dikey 

kuvvet, birim kesme mesafesinde çıkan pasa miktarı, fiziksel ve mekanik özellikler 

ise porozite, nokta yük  dayanımı, birim hacim ağırlığı, darbe dayanım indeksi, koni 

delici sertliği, çekme dayanımı ve tek eksenli basınç dayanımıdır. Kayaç 

malzemelerin bu özelliklerine ilişkin bilgiler ve deney standartları ve koşulları 

hakkında bilgiler Bölüm 2.3.1, 2.3.2 ve 2.3.3’ de verilmiştir.  

Tablo 4.15 ve Tablo 4.16’ da, MTA tarafından Amasra kömür havzasında 

gerçeleştirilen P1 no' lu sondajdan alınan kayaç malzemelerin mekanik ve fiziksel 

özellikleri verilmiştir. 

Tablo 4.15 Amasra Kömür Havzası MTA P1 Jeoteknik etüdüne ait karotlardan         

alınan numunelerin deney sonuçları (Bilgin ve Shahriar, 1987) 

Derinlik 

(m) 
Kuru c 

(kg/cm2) 

Suya doygun 

c (kg/cm2) 

Kuru t 

(kg/cm2) 

Suya doygun 

t  (kg/cm2) 
CI Is ISI 

 

(gr/cm3) 

n 

(%) 

40 537,12 500,2 20,95 14,45 1,80 7,20 77,7 2,40 2,10 

71 522,90 418,3 19,80 16,90 1,51 41,00 67,6 2,40 2,10 

221 496,24 379,1 31,40 23,10 2,02 47,00 86,3 2,19 5,60 

240 522,64 399,3 49,00 47,00 2,65 47,60 90,00 2,21 4,10 

259 530,30 405,2 23,00 20,00 2,18 40,00 85,40 2,17 - 

278 446,90 446,0 28,30 26,30 1,82 21,80 75,60 2,38 2,38 

315 526,18 447,0 19,10 16,20 2,11 21,80 72,40 2,28 - 

336 350,00 190,0 26,40 14,81 0,88 13,80 72,00 2,32 2,90 

355 383,50  22,20 8,90 1,56 8,20 82,00 2,27 2,50 

367 279,10  25,20 17,30 1,41 15,00 73,50 2,34 1,70 

397 288,35  35,50  2,34  82,60 2,34 1,70 

399 432,50  48,40  2,78  82,60 2,34 1,70 

Kayaç malzemelerin kesilebilirlik özellikleri ise Bilgin ve Shahriar (1987) tarafından 

gerçekleştirilen deneyler ile tayin edilmiştir. Deney koşullarına ilişkin bilgiler Bölüm 

2.3.3’ de verilmiştir. Deneylerden elde edilen veriler ise Tablo 4.16’ da verilmiştir.  
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Tablo 4.16 Amasra Kömür Havzası MTA P1 Jeoteknik etüdüne ait karotlardan     

alınan numunelerin kesilebilirlik deney sonuçları (Bilgin ve Shahriar, 

1987) 

Derinlik 

(m) 

Pik kesme 

kuvveti 

(kN) 

Ortalama 

kesme 

kuvveti (kN) 

Pik dikey 

kuvvet  

(kN) 

Ortalama 

dikey kuvvet 

(kN) 

Q 

(m
3
/km) 

SE  

MJ/m
3
 

71 3,08 1,35 1,61 0,96 0,170 8,16 

221 4,29 2,42 2,27 1,53 0,080 29,89 

240 4,51 2,01 2,46 1,17 0,089 22,40 

259 4,15 1,69 2,27 1,13 0,086 19,85 

278 2,67 1,33 1,09 0,63 0,079 16,84 

336 3,13 1,77 1,47 0,91 0,093 19,16 

355 3,85 2,00 1,96 1,05 0,128 16,03 

367 2,42 1,42 1,15 0,89 0,089 16,22 

4.3.2 Eyüp atıksu tünelleri kayaç numunelerinin mekanik fiziksel ve 

kesilebilirlik özellikleri   

Eyüp atıksu tünellerinde Bilgin ve diğ. (1988) yapılan çalışma ile kayaç 

malzemelerin mekanik özellikleri ve makine performasına ait veriler elde edilmiştir. 

Tablo 4.17’ de gerçekleştirilmiş olan çalışmalardan elde edilen sonuçlar verilmiştir. 

Tablo 4.17 Eyüp tünelinde geçilen formasyonların jeolojik ve jeoteknik özellikleri 

(Bilgin ve diğ., 1988)  

Tünel (m) Basınç Dayanımı (kg/cm
2
) Shore Sertliği KS (adet/m

3
) NKH (m

3
/h) 

475,9 1041 52 0,075 6,91 

898,7 829 45 0,040 9,40 

1334,4 1262 49 1,093 1,65 

1336,6 1279 71 1,093 0,83 

1452,2 1465 73 - 5,22 

1694,5 1541 75 - 3,14 

1752,2 1328 68 - 7,82 

1801,7 551 30 - 15,01 

4.3.3 Agrega  numunelerinin mekanik ve fiziksel özellikleri   

Agregaların mekanik ve fiziksel özelliklerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen 

ve Bölüm 2.3.1 ve 2.3.2’ de detayları verilen deneyler şunlardır. Los Angelas aşınma 

dayanımı, tane şekli, su emme, yoğunluk, porozite, özgül ağırlık, doluluk ve boşluk 

oranları. Bu deneyler 10 farklı bölgeden alınan 21 farklı agregaya uygulanmış ve 

elde edilen sonuçta Tablo 4.18’ de verilmiştir.  
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Elde edilen bu sonuçlar agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri ile dokusal 

özellikleri arasındaki ilişkilerin araştırılabilmesi için son derece önemli katkılar 

sağlamıştır. 

4.3.4 Kayaç malzemelerin mekanik ve fiziksel özellikleri   

Türkiye’ nin farklı bölgelerinde bulunan kayaç örneklerinin sahip oldukları mekanik 

ve fiziksel özelliklerinin tespiti ve bu malzemelerin dokusal özelliklerin araştırılması 

için çok fazla kayaç numunesi ve deney gereksinimi söz konusu olmuştur. Bu 

sorunun aşılması için, Kahraman (2001) ve Kahraman ve diğ. (2005) tarafından 

üzerinde mekanik ve fiziksel özellik tayini için deneyler gerçekleştirilen kayaç 

malzemeleri üzerinde çalışılmıştır. Bu numunelere ait özellikle Bölüm 4.1.4’ de 

verilmiştir. Bu numunelerin tayin edilen mekanik ve fiziksel özellikleri ise, basınç 

dayanımı, çekme dayanımı, Schmidth çekiç sertliği, darbe dayanımı, nokta yük 

dayanımı, sismik hız, elastik modül, yoğunluk, Los Angelas aşınma kaybı ve 

gözeneklilik olarak sıralanabilir. Daha öncede belirtildiği üzere kayaç malzemeleri A 

ve B olmak üzere iki farklı gruba ayrılmıştır. A grubu kayaç malzemeleri, daha çok 

tünel, yeraltı veya açık ocak işletmetlerinde yan kayaç olarak karşılaşılabilecek kayaç 

malzemelerinden, B grubu kayaçlar ise doğal taş olarak değerlendirilebilecek kayaç 

malzemelerinden oluşmaktadır. Tablo 4.19 ve 4.20’ de kayaç malzemelerinin 

üzerinde gerçekleştirilen deneyler sonucunda elde edilmiş olan sonuçlardan 

hazırlanan veriler bulunmaktadır. 
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Tablo 4.18 Agrega numuneleri üzerinde gerçekleştirilen deneylerin sonuçları 

(Akkoç, 2002) 

Numuneler 

AĢınma 
 

Tane   

ġekli 

(%) 

Su 

Emm

e (%) 

Yoğunluk 

(g/cm3) 

Porozite 

(%) 

Özgül Ağırlık 

(g/cm3) 

Doluluk 

Oranı (%) 

BoĢluk 

Oranı (%) 

1a  2a  

Kale Maden 

(1) 
9,00 34,51 76,31 1,73 2,69 1,73 2,69 100,00 0,00 

Kale Maden 

(2) 
8,76 36,17 64,84 2,36 2,66 2,44 2,66 99,92 0,08 

Gebze 

Maden (1) 
6,21 23,27 79,27 0,78 2,56 0,78 2,56 100,00 0,00 

Gebze 

Maden (2) 
6,59 23,53 77,91 1,16 2,65 1,19 2,65 99,96 0,04 

Haska 

Maden (2) 
15,08 35,19 89,78 2,16 2,49 1,74 2,48 99,42 0,58 

Haska 

Maden (3) 
17,26 40,13 97,47 4,85 2,31 5,70 2,29 99,14 0,86 

Yapı Maden 

(2) 
5,26 20,33 86,83 1,22 2,72 1,24 2,72 99,98 0,02 

Cebeci (1) 5,13 23,49 91,68 1,34 2,68 1,34 2,68 100,00 0,00 

Cebeci (2) 4,48 22,80 87,65 2,41 2,61 2,78 2,60 99,63 0,37 

SimpaĢ  (1) 3,71 7,65 89,73 2,94 2,79 2,94 2,79 100,00 0,00 

SimpaĢ (2) 2,63 16,85 81,50 1,56 2,74 1,74 2,73 99,83 0,17 

Soyak 

Maden (1) 
5,58 45,40 90,69 1,09 2,99 1,30 2,99 99,79 0,21 

Soyak 

Maden  (2) 
4,25 21,32 87,15 0,86 2,70 0,96 2,70 99,90 0,10 

GümüĢtaĢ 

Maden (1) 
4,60 23,00 87,37 1,18 2,80 1,30 2,79 99,88 0,12 

GümüĢtaĢ 

Maden (2) 
4,80 17,80 73,20 0,96 2,77 0,96 2,77 100,00 0,00 

GümüĢtaĢ 

Maden (3) 
4,11 23,60 79,70 0,62 2,81 0,69 2,81 99,93 0,07 

Sivas 

Maden (1) 8,40 24,55 74,97 5,05 2,51 7,69 2,44 97,37 

 

2,63 

 

Sivas  

Maden 2) 
6,70 27,63 87,66 1,08 2,72 1,29 2,71 99,80 0,20 

Sivas 

Maden (3) 
5,21 21,10 67,84 1,83 2,57 2,16 2,57 99,68 0,32 

Ġslamoğlu  

Maden (2) 
6,80 27,40 67,37 1,69 2,72 1,73 2,71 99,96 0,04 

Ġslamoğlu  

Maden (3) 
3,41 18,72 88,14 0,76 2,71 0,97 2,70 99,80 0,20 

Tüm bu veriler, dokusal özelliklerinin tayininden elde edilen doku katsayısı ile 

birlikte değerlendirilmiş ve dokusal özelliklerin kayaçların dayanım özellikleri 

üzerinde ne derece etkili olduğunun araştırılmasında kullanılmıştır. Kayaç 

malzemelerin farklı litolojilere ait olmasının yanında, Türkiye’ nin farklı 

bölgelerinden elde edilmiş olması yapılan çalışmanın sınırlarını genişletmesi 

açısından son derece önemlidir. 
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Tablo 4.19 A grubu kayaçların mekanik ve fiziksel özellikleri (Kahraman (2001), 

Kahraman ve diğ. (2005)) 

Numune 

No 

Basınç 

Dayanımı 

(MPa) 

Çekme 

Dayanımı 

(MPa) 

Schmidt 

Çekici 

Değeri 

Darbe 

Dayanımı 

Nokta 

Yük 

Değeri 

(MPa) 

Sismik 

Hız 

km/sn 

Elastik 

Modül 

(MPa) 

Yoğunluk 

(gr/cm3) 

1 691,1 7,5 62 81,2 5,8 2,9 21116 2,88 

2 123,8 6,6 61 82,9 5,3 5,3 10682 2,73 

3 45,2 5,8 53 80,3 3,6 4,5 11092 2,77 

4 110,9 10,1 64 89,5 10,2 5,2 10901 2,96 

5 39,5 5,2 56 76,1 2,7 3,1 4060 2,20 

6 68,0 6,0 59 83,4 3,5 6,3 6830 2,92 

7 201,2 1,2 36 70,4 1,1 2,0 1566 2,55 

8 45,1 6,0 68 80,5 4,6 3,3 2419 2,42 

9 51,3 7,0 55 82,2 4,6 5,4 7193 2,74 

10 149,2 16,1 70 87,8 11,2 4,6 8746 3,00 

11 64,9 4,4 60 75,2 3,0 3,4 4758 2,45 

13 25,7 5,8 54 85,0 4,2 5,2 10562 2,70 

14 543 11,7 59 90,3 13,2 5,0 20224 2,63 

15 189,8 10,0 56 85,8 14,9 5,1 30163 2,92 

16 70,6 5,5 48 79,1 3,9 4,0 12517 2,50 

17 61,8 6,6 44 84,3 6,7 2,8 19566 3,61 

18 15,7 0,9 42 72,5 1,1 2,2 790 1,86 

20 85,2 9,2 68 84,1 8,0 5,5 20253 2,71 

21 11,4 1,0 42 67,5 0,8 1,0 241 1,83 

22 21,4 2,2 53 69,9 1,7 1,9 1595 1,91 

23 13,5 1,5 52 70,4 1,4 1,5 980 2,03 

24 70,5 5,5 38 75,8 6,3 3,7 13855 2,56 

25 42,1 6,0 58 82,0 4,4 4,7 16757 2,70 

26 10,1 0,9 35 69,3 1,2 1,2 193 1,85 

Tablo 4.20 B grubu kayaçların mekanik ve fiziksel özellikleri (Kahraman (2001), 

Kahraman ve diğ. (2005)) 

Numune 

No 

Basınç 

Dayanımı 

(MPa) 

Çekme 

Dayanımı 

(MPa) 

Schmidt 

Çekici 

Değeri 

Darbe 

Dayanımı 

Nokta Yük 

Değeri 

(MPa) 

P dalga 

Hızı 

km/s 

Los Angelas 

aĢınma 

kaybı % 

Porozite 

(%) 

Yoğunluk 

(gr/cm3) 

1 128,8 5,6 59,7 78,8 5,4 6,1 33,3 0,69 2,56 

2 50,03 4,1 54,7 76,5 4,5 5,4 39,0 4,04 2,28 

3 60,0 2,2 35,2 66,6 1,6 4,0 61,9 8,74 1,93 

4 45,4 4,6 57,0 75,2 4,8 5,4 40,1 4,08 2,32 

5 79,5 5,5 54,3 78,1 4,9 6,1 35,6 0,18 2,57 

6 57,6 4,8 43,4 77,5 3,7 5,5 54,5 2,15 2,39 

7 134,2 6,0 55,7 80,4 6,0 6,2 28,9 0,38 2,57 

8 80,0 4,3 42,8 77,5 4,3 4,3 42,3 5,93 2,31 

9 50,3 2,8 38,9 71,3 3,0 3,7 75,9 12,57 2,13 

10 112,3 4,0 41,5 75,5 3,9 4,0 45,3 13,27 2,09 

11 83,3 5,8 51,2 76,4 5,2 5,4 31,4 3,12 2,39 

12 136,7 10,2 58,5 81,4 6,5 6,1 25,0 0,31 2,58 

13 175,0 7,4 57,7 90,4 7,1 6,0 24,7 0,93 2,57 

14 114,5 9,0 56,0 85,6 12,0 5,0 33,7 0,62 2,55 

16 89,6 6,6 56,4 84,4 4,4 4,0 34,7 0,98 2,47 

4.4 Özet 

Kayaçların dokusal özelliklerinin sayısallaştırılması ve sayısallaştırılan dokusal 

özelliklerin mekanik, fiziksel ve kesilebilirlik özellikleri üzerindeki ilişkilerinin 
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ortaya konulabilmesi amacıyla 5 farklı bölgeye ait kayaç numuneleri üzerinde 

çalışılmıştır.  

Görüleceği üzere, 5 farklı bölgeye ait toplam 95 kayaç ve agrega numunesinden 

alınan ince kesitler üzerinde dokusal özellikler araştırılmıştır. Bu kayaç 

numunelerinin TC değerlerinin elde edilebilmesi içinse, ince kesitlerden alınan 1000’ 

e yakın görüntünün analizi gerçekleştirilmiş ve TC değerleri elde edilmiştir. Bu 

sayede, kayaçların dokusal özellikleri ile mekanik, fiziksel ve kesilebilirlik özellikleri 

arasındaki ilişkiler araştırılabilmiştir.  

Arzu edilen ilişkilerin bulunabilmesi içinse, 9’ u mekanik, 8’ i fiziksel ve 6’ u 

kesilebilirlik ve makine performans özelliği olmak üzere, toplam 23 farklı 

parametrenin verileri kullanılmıştır. Bu bölümde verilen bu veri setleri kullanılarak 

lietratürde bulunan ilişkilerin yanında, henüz araştırılamamış ve dokusal özellikler ile 

mekanik, fiziksel ve kesilebilirlik özellikleri arasındaki ilişkileri ortaya çıkaran 

ilişkiler araştırılabilmiştir.  

Bir sonraki adımda, bu aşamada elde edilen verilerden yola çıkılarak gerçekleştirilen 

ve kayaç malzemelerin dokusal özellikleri ile mekanik, fiziksel ve kesilebilirlik 

özellikleri arasındaki ilişkileri ortaya koyan araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Bu 

aşamada elde edilecek olan modeller daha sonra doku katsayısına göre kayaç 

malzemelerinin sınıflandırılması ve sınıflandırılan kayaç malzemelerinin kaya 

mühendisliği uygulamalarında kullanılabilir hale getirilmesinde kullanılmıştır. 
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5. KAYAÇLARIN DOKUSAL ÖZELLĠKLERĠ ĠLE MEKANĠK 

ÖZELLLĠKLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠLERĠN ARAġTIRILMASI 

Kayaç malzemelerin dokusal özellikleri ile mekanik, fiziksel ve kesilebilirlik 

özellikleri arasındaki ilişkinin araştırılabilmesi için gerekli veriler, 5 farklı uygulama 

sahasından alınan ince kesitlerden ve gerçekleştirilmiş çalışmalardan elde edilmiştir. 

4. Bölüm’ de verilen ve sayıca oldukça çok verinin bulunduğu veri kümesi sayesinde 

ikili ilişkilerin varlığı araştırılabilir hale gelmiştir. Araştırma iki farklı metodoloji 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 3. Bölüm’ de teorileri detaylı olarak anlatılan 

regresyon analizi ve bulanık modelleme teknikleri ile bu araştırmalar 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak incelenen parametreler 

arasındaki en uygun ilişkiler tayin edilmiştir.  

5.1 Ġstatistiksel Yöntemler ile Dokusal ve Mekanik Özellikler Arasındaki 

ĠliĢkilerin AraĢtırılması 

Bu aşamada, regresyon analizi en küçük kareler yöntemi uygulanarak 

gerçekleştirilmiş ve iki parametre arasındaki ilişki, en yüksek korelasyon katsayısı 

(r
2
) değerinden elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıda her bir bölüm için ayrı 

ayrı verilmiştir. 

5.1.1 Amasra kömür havzası kayaçlarının dokusal ve mekanik özellikleri 

arasındaki iliĢkiler 

Araştırmalar lineer, eksponansiyal, logaritmik ve 2. dereceden regresyon analizleri 

ile gerçekleştirilmiştir. Regresyon analizleri saçılma diyagramlarından elde 

edilmiştir. Tablo 5.1’ de elde edilen tüm sonuçlar genel olarak gösterilmiştir. r
2
 

değerinin yüksek olması ilişkinin yüksek olduğuna işaret ederken, düşük r
2
 

değerleride bu araştırma ile bir ilişki ortaya konulamadığını göstermektedir.  
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Tablo 5.1 Amasra kömür havzası kayaçlarının dokusal ve diğer özellikleri arasındaki 

istatistiksel ilişkiler 

Korelasyonlar Lineer Eksponansiyal Logaritmik 2. Derece 

Basınç Dayanımı 0,11 0,12 0,18 0,15 

Basınç Dayanımı (Suya Doygun) 0,09 0,05 0,14 0,20 

Çekme Dayanımı 0,04 0,06 0,03 0,04 

Çekme Dayanımı (Suya Doygun) 0,17 0,20 0,20 0,30 

Koni Delici Sertliği 0,00 0,00 0,00 0,01 

Nokta Yük Dayanımı 0,35 0,26 0,27 0,35 

Darbe Dayanımı 0,27 0,26 0,23 0,28 

Birim Hacim Ağırlığı 0,42 0,42 0,34 0,42 

Porozite 0,96 0,92 0,82 0,96 

Pik Kesme Kuvveti 0,45 0,43 0,54 0,56 

Ortalama Kesme Kuvveti 0,67 0,62 0,57 0,67 

Pik Dikey Kuvvet 0,36 0,41 0,33 0,42 

Ortalama Dikey Kuvvet 0,59 0,45 0,37 0,45 

Birim kesme mesafesinde çıkan pasa 

miktarı 
0,24 0,26 0,23 0,26 

Spesifik Enerji 0,81 0,62 0,66 0,82 

Yapılan bu araştırma sonucunda hangi parametrenin, TC ile nasıl bir ilişkisinin 

olduğu ortaya çıkarılmıştır. Tablo 5.1’ de özet olarak verilen sonuçların elde edildiği 

saçılma grafikleri Şekil 5.1 - Şekil 5.13’ de verilmiştir. Saçılma diyagramında verilen 

modeller ise en yüksek r
2
 değerine sahip olan model olarak verilmiştir. 

y = 52,372Ln(x) + 469,25

R
2
 = 0,18
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Şekil 5.1 Basınç dayanımı – TC ilişkisi 
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y = 3,0934x + 26,637

r
2
 = 0,04
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Şekil 5.2 Çekme dayanımı – TC ilişkisi 

y = 0,0434x + 1,8871
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Şekil 5.3 Koni delici sertliği – TC ilişkisi 

y = 13,894x + 13,863
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Şekil 5.4 Nokta yük dayanımı – TC ilişkisi 
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y = 5,3553x + 74,704

R
2
 = 0,27
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Şekil 5.5 Darbe dayanımı – TC ilişkisi 
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Şekil 5.6 Birim hacim ağırlığı – TC ilişkisi 
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Şekil 5.7 Porozite – TC ilişkisi 
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Yapılan bu araştırmalar ile dokusal özellikler ile mekanik ve fiziksel özellikler 

arasındaki ilişkileri istatistiksel bakımdan ortaya çıkarmak mümkün olmuştur. 

Özellikle bu saha için yapılan araştırmalar sonucunda dokusal özellikler ile mekanik 

özellikler arasında ciddi bir ilişkiye rastlanamamıştır. Ancak, bu durum ileri 

araştırmalar için engel teşkil etmemiş ve bulanık model çalışmaları, TC ile tek 

eksenli basınç dayanımı ve nokta yük dayanımı arasındaki ilişkileri modellemek için 

gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 5.8 Pik kesme kuvveti – TC ilişkisi 
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Şekil 5.9 Ortalama kesme kuvveti – TC ilişkisi 
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Şekil 5.10 Pik dikey kuvvet – TC ilişkisi 
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Şekil 5.11 Ortalama dikey kuvvet – TC ilişkisi 
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Şekil 5.12 Birim kesme mesafesinde çıkan pasa miktarı – TC ilişkisi 
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Şekil 5.13 Spesifik enerji – TC ilişkisi 

TTK’ ya ait Amasra kömür havzasından alınan karot numunelerinden 12 tanesinden 

ince kesit alınmış olduğu için, bu 12 numuneye ait olan mekanik, fiziksel ve 

kesilebilirlik özellikleri, dokusal özelliklerle ilişkilendirilmiştir. Yapılan tüm 

çalışmaların sonucunda, özellikle kayaçların kesilebilirlik özellikleri ile dokusal 

özellikleri arasında daha önce literatürde gerçekleştirilmemiş çok önemli ilişkilerin 

varlığı ortaya çıkarılmıştır. SE ile TC arasında r
2
 değeri önemli derece yüksek (0,81) 

olan bir ilişkiye rastlanılmıştır. Artan TC değerlerinde birim kayacı kesmek için 

gereken enerji miktarının arttığını gösteren bu istatistiksel ilişki, mekanik açıdan da 

son derece mantıklıdır. Bunun yanında, özellikle ortalama kesme ve ortalama dikey 

kuvvetlerin TC ile olan ilişkilerinde de benzer sonuçlar çıkmış olması bu savı 

destekler niteliktedir (Öztürk ve diğ., 2004). Bunun yanında, fiziksel ve dokusal 

özellikler arasındaki ilişkilere bakıldığında ise porozite ile TC arasında neredeyse 

tam bağımlı lineer artan bir ilişkiye rastlanılmıştır. Porozitenin artan TC değerlerinde 

lineer olarak artmasına karşın, birim hacim ağırlığı değerlerinin TC ile ters lineer bir 

ilişkiye daha eğilimli olduğu yapılan araştırmalar elde edilmiştir. Kesilebilirlik ve 

fiziksel özellikler ile dokusal özellikler arasında bu derece önemli ilişkilere 

rastlanılırken, mekanik ve dokusal özellikler arasında bu derece uyumlu ilişkilere 

rastlanılamamıştır. Sadece nokta yük dayanımı ile TC arasında ilişkinin artan TC 

değerlerinde nokta yük dayanımınının artacağı yönünde bir sonuç çıkarmasına yol 

açabileceği şekilde yorumunu çıkartabilecek bir ilişki söz konusudur. Ancak diğer 

parametreler ile TC arasındaki ilişkiler kayda değer yorumlara sahip değilllerdir.  
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Regresyon analizi ile elde edilen bu sonuçların geliştirilmesi için bulanık modelleme 

tekniğinden faydalanılmıştır. Elde edilen sonuçlar ise bulanık model uygulamaları 

bölümünde verilmiştir.   

5.1.2 Eyüp atıksu tünel formasyonuna ait kayaçlarının dokusal ve mekanik 

özellikleri arasındaki iliĢkiler 

Yapılan çalışmalar sonucunda Eyüp atıksu tünelindeki kayaç numunelerinin mekanik 

ve dokusal özellikleri arasındaki ilişkiler istatistiksel temele göre araştırılmış ve 

sonuçlar Tablo 5.2’ de verilmiştir. 

Söz konusu korelasyonların bulunabilmesi için üretilen saçılma diyagramları ise 

Şekil 5.14 – Şekil 5.17’ de görülmektedir. 

Tablo 5.2 Eyüp atıksu tüneli kaya formasyonlarınının mekanik ve dokusal özellikleri 

arasındaki ilişkiler 

Korelasyonlar Lineer Eksponansiyal Logaritmik 2. Derece 

Shore Sertliği 0,86 0,80 0,83 0,85 

Basınç Dayanımı 0,90 0,82 0,91 0,92 

Net Kazı Hızı 0,41 0,20 0,49 0,60 

Keski Sarfiyatı 0,61 0,72 0,56 0,71 

*
Sadece Sabit Aşındırıcı Mineraller Koşulu Altında
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Şekil 5.14 Keski sarfiyatı – TC ilişkisi 
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Şekil 5.15 Basınç dayanımı – TC ilişkisi 

y = 43,285x + 15,239

r
2
 = 0,86

30

40

50

60

70

80

0 0,5 1 1,5

TC

S
h

o
re

 S
er

tl
iğ

i

 

Şekil 5.16 Shore sertliği – TC ilişkisi 
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Şekil 5.17 Net kazı hızı – TC ilişkisi 
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Yapılan araştırmalar sonucunda, bir önceki çalışma sahasında aralarında çok düşük 

ilişki bulunan basınç dayanımı ile TC arasında son derece yüksek korelasyona sahip 

bir ilişki tespit edilmiştir. Artan TC değerlerinde kayaç malzemelerin tek eksenli 

basınç dayanımlarınında lineer olarak arttığı bu ilişkiden görülmektedir. (Öztürk ve 

Nasuf, 2003). Bunun yanında mekanik özellik kapsamında incelenebilecek olan 

Shore sertliği ile TC arasında da yine kayda değer korelasyona sahip ilişkilerin 

olması dikkat çekicidir. Bu iki parametrenin TC ile olan ilişkisi tıpkı basınç 

dayanımda olduğu gibi artan TC değerlerine karşılık artan sonuçları gösterir 

yöndedir. Shore sertliği ile TC arasında lineer bağımlılık gösterdiği gözlemlenmiştir. 

Bunun yanında makine performans değerleri ile dokusal özellikler arasındaki 

ilişkilerde dikkat çekicidir. Bu durum, mekanik özellikler ile dokusal özellikler 

arasında iyi ilişkilerin bulunmuş olmasının tabii bir sonucudur. Artan TC 

değerlerinde net kazı hızının belli sınırlarda azaldığı gözlenirken, bağlı olarak keski 

sarifyatınında arttığı sonucu elde edilmiştir.  

5.1.3 Agrega malzemesinin dokusal ve mekanik özellikleri arasındaki iliĢkiler 

Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri 

tayin edilmiştir. Bu aşamada ise, regresyon analizi ile dokusal ve bulunan bu 

parametreler arasındaki ilişkiler ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen sonuçlar toplu 

olarak Tablo 5.3’ de gösterilmiştir. Saçılma diyagramlarından elde edilen regresyon 

analizleri ve ilişkiler ise Şekil 5.18 – 5.26’ da verilmiştir.  

Tablo 5.3 Agrega malzemesinin dokusal ve mekanik özellikleri arasındaki 

istatistiksel ilişkiler 

Korelasyonlar Lineer Eksponansiyal Logaritmik 2. Derece 

LA AĢınma a1 0,30 0,36 0,31 0,32 

LA AĢınma a2 0,67 0,67 0,70 0,74 

Tane ġekli 0,03 0,02 0,02 0,15 

Su Emme 0,03 0,02 0,03 0,04 

Yoğunluk 0,01 0,01 0,00 0,10 

Porozite 0,02 0,02 0,02 0,03 

Özgül Ağırlık 0,01 0,02 0,01 0,10 

Doluluk Oranı 0,05 0,06 0,05 0,06 

BoĢluk Oranı 0,06 0,00 0,06 0,06 
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Şekil 5.18 Los Angelas aşınma kaybı (a1)   – TC ilişkisi 
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Şekil 5.19 Los Angelas aşınma kaybı (a2)   – TC ilişkisi 
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Şekil 5.20 Tane şekli – TC ilişkisi 
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Şekil 5.21 Su emme – TC ilişkisi 

r
2
 = 0,01

2

3

1,9 2,2 2,5 2,8 3,1

TC

Y
o

ğ
u

n
lu

k
 (

g
r/

cm
3
)

 

Şekil 5.22 Yoğunluk – TC ilişkisi 
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Şekil 5.23 Özgül ağırlık – TC ilişkisi 



 133 

Agrega malzemelerinde dokusal özellikler ile mekanik ve fiziksel özellikler 

arasındaki ilişkilerin araştırılmasına yönelik yapılan bu çalışmadan çıkan en önemli 

sonuç agregaların LA aşınma dayanımları ile TC arasında ciddi bir ilişkinin 

varlığının ortaya çıkarılması olmuştur. Agrega malzemelerin fiziksel özellikleri ile 

dokusal özellikleri arasında gerek daha önceki çalışmalarda gerekse doktora tezi 

kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda elde edilen ilişkilere benzer ilişkiler elde 

edilememiştir. LA aşınma dayanımı olarak adlandırılan a1 değeri, agrega 

malzemelerin Los Angelas tamburunda 100 devir, a2 ise 500 devir döndürülmesi ile 

elde edilir. 500 devir sonunda elde edilen a2 değeri ile % 10 – % 50 arasında, a1 ise 

% 3 - % 18 arasında değişmektedir. Malzemenin litolojisine bağlı olarak 500 devir 

sonunda meydana gelen aşınma 100 devirde meydana gelen aşınmadan daha üniform 

olduğu için TC ile arasında önemli bir ilişki bulunmuştur. Artan TC değerlerinde, LA 

aşınma dayanımının üstel olarak azaldığı sonucu bu çalışmadan ortaya çıkmıştır. 

Artan TC değerlerinin, artan basınç dayanımına işaret ettiği dikkate alındığında bu 

sonucun mekanik olarakda son derece mantıklı olduğu ortaya çıkmaktadır.   

r
2
 = 0,02

0
1
2
3
4
5
6
7
8

1,9 2,2 2,5 2,8 3,1

TC

P
o

ro
zi

te
 (

%
)

 

Şekil 5.24 Porozite – TC ilişkisi 
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Şekil 5.25 Doluluk oranı – TC ilişkisi 
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Şekil 5.26 Boşluk oranı – TC ilişkisi 

5.1.4 Kayaç malzemelerinin dokusal ve mekanik özellikleri arasındaki iliĢkiler 

Mekanik ve fiziksel özellikleri belirlenen kayaç malzemelerinin TC ile ilişkileri bu 

bölümde araştırılmıştır. A ve B grubu kayaçlar için ayrı ayrı araştırılmalar 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar toplu olarak Tablo 5.4 ve 5.5’ de verilmiştir. 

A ve B grubu kayaçlarda regresyon analizlerinin gerçekleştirilebilmesi için 

kullanılan saçılma diyagramları ise Şekil 5.27 – Şekil 5.43’ de verilmiştir. 
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Tablo 5.4 A grubu kayaç malzemelerinin TC ile ilişkileri 

Korelasyonlar Lineer Eksponansiyal Logaritmik 2. Derece 

Basınç Dayanımı 0,27 0,35 0,31 0,22 

Çekme Dayanımı 0,28 0,24 0,26 0,12 

Schmidt Sertliği 0,24 0,22 0,16 0,12 

Darbe Dayanımı 0,29 0,29 0,26 0,18 

Nokta Yük Dayanımı 0,21 0,25 0,18 0,19 

Sismik Hız 0,32 0,29 0,33 0,13 

Elastik Modül 0,11 0,17 0,14 0,25 

Yoğunluk 0,21 0,24 0,24 0,15 

Tablo 5.5: B grubu kayaç malzemelerinin TC ile ilişkileri 

Korelasyonlar Lineer Eksponansiyel Logaritmik 2. Derece 

Basınç Dayanımı 0,42 0,46 0,52 0,38 

Çekme Dayanımı 0,57 0,51 0,57 0,51 

Schmidt Sertliği 0,36 0,34 0,37 0,16 

Darbe Dayanımı 0,57 0,55 0,56 0,43 

Nokta Yük Dayanımı 0,29 0,27 0,33 0,19 

P dalga Hızı 0,01 0,01 0,02 0,03 

LA AĢınma Kaybı 0,37 0,41 0,46 0,25 

Yoğunluk 0,36 0,34 0,35 0,13 

Porozite 0,29 0,48 0,28 0,14 
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Şekil 5.27 A grubu- basınç dayanımı – TC ilişkisi 
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Şekil 5.28 A grubu- çekme dayanımı – TC ilişkisi 
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Şekil 5.29 A grubu- Schmidt sertliği – TC ilişkisi 

y = 7,7842x + 73,789

r
2
 = 0,29

60

70

80

90

100

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

TC

D
ar

be
 D

a
ya

n
ım

ı

 

Şekil 5.30 A grubu- darbe dayanımı – TC ilişkisi 
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A grubuna ait kayaç malzemelerinin tek eksenli basınç dayanımları ile TC arasında 

ilk bakışta bir ilişki bulunamamıştır. Ancak, en yüksek ve en düşük basınç dayanımı 

değerlerinin çıkartılması sonucunda yapılan regresyon analizinde r
2
 değeri 0,56 olan 

bir fonksiyon elde edilebilmektedir. Benzer durum çekme dayanımı içinde geçerli 

olmaktadır. Çok zayıf kayaçların modelleme işleminden çıkarılması sonucunda r
2
 

değeri 0,28’ lerden 0,62’ lere çıkmaktadır. Her iki parametre içinde, artan TC 

değerleri dayanım değerlerinin artmasına işaret etmektedir. Nokta yük dayanımı ile 

TC arasında ilk bakışta bir ilişkiye rastlanılamamıştır, ancak küçük bir analizden 

sonra 13 MPa’ ın üzerindeki 2 değerin analizden çıkartılması sonucunda r
2
 değerinin 

0,21’ lerden 0,47’ lere çıktığı görülmektedir. Benzer çalışmalar diğer parametreler 

içinde gerçekleştirildiğinde şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Darbe dayanım 

değerlerinin en büyük iki değerinin çıkartılması sonucunda r
2
 değeri 0,29’ dan 0,64’ 

e çıkan lineer bir fonksiyon elde edilebilmektedir. Sismik hız ile TC arasında ise 

sismik hız değerlerinin en yüksek 4 değerinin çıkartılması sonucunda yapılan 

analizden r
2
 değeri 0,32’ den 0,63’ e çıkan bir fonksiyon elde edilebilmiştir. Son 

olarak birim hacim ağırlığı ile TC arasında son derece zayıf olan ilişki en yüksek 

yoğunluk değerinin çıkartılması sonucunda r
2
 değeri 0,60 olan logaritmik artan bir 

fonksyion elde edilebilmiştir. TC ile Schmidt sertliği ve elastik modül değerleri 

arasında ise ciddi bir ilişkiye bu araştırma sonucunda rastlanılamamıştır. Yapılan bu 

tekrar analizler, TC’ nin kayaç malzemelerin mekanik ve fiziksel özellikleri üzerinde 

etkisini göstermesi açısından son derece önemlidir. 
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Şekil 5.31 A grubu- nokta yük dayanımı – TC ilişkisi 
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Şekil 5.32 A grubu- sismik hız – TC ilişkisi 
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Şekil 5.33 A grubu- elastik modül – TC ilişkisi 
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Şekil 5.34 A grubu- yoğunluk – TC ilişkisi 
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Şekil 5.35 B grubu- basınç dayanımı – TC ilişkisi 
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Şekil 5.36: B grubu- çekme dayanımı – TC ilişkisi 

y = 8,0064x + 40,088
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Şekil 5.37 B grubu- Schmidt sertliği – TC ilişkisi 
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Daha ziyade doğal taş malzemelerinden oluşan B grubu kayaç malzemelerinin 

mekanik ve fiziksel özelliklerinin TC ile olan ilişkileri ise A grubu kayaç 

malzemelerinin gösterdiği ilişkiden daha iyi çıkmıştır. Herhangi bir tekrar analize 

gerek duyulmadan tek eksenli basınç dayanımı ile TC arasında logaritmik artan, 

çekme dayanımı ile TC arasında lineer artan, darbe dayanımı ile TC arasında lineer 

artan, Los Angelas aşınma kaybı ile TC arasında logaritmik azalan ve porozite ile TC 

arasında eksponansiyal azalan ilişkilerin varlığı tespit edilebilmektedir. Schmidt 

çekiç sertliği ile TC arasındaki ilişkinin tekrar değerlendirmesi ve en büyük ve en 

küçük 1’ er Schmidt çekiç sertlik değerlerinin analizden çıkartılması sonucunda r2 

değeri 0,36’ dan 0,57 çıkan ve logaritmik artan yönde bir fonksyion elde 

edilebilmiştir. Benzer uygulama nokta yük dayanımı içinde gerçekleştirilmiş ve en 

büyük ve en küçük değerlerin çıkartılması sonucunda r2 değeri 0,37’ den 0,70 

çıkartılmış ve eksponansiyal artan bir fonksyion TC ile nokta yük dayanımı arasında 

elde edilebilmiştir. Yoğunluk ile TC arasında da ilk bakışta bir ilişki 

görülememişken, en küçük iki yoğunluk değerinin çıkartılması sonucunda r2’ si 0,51 

olan lineer artan bir fonksyion elde edilebilmiştir. Tüm bu ilişkilerde elde edilen 

tanımsal fonksyionlar, TC değerinin artması sonucunda kayaç malzemelerin dayanım 

değerlerinin arttığını göstermektedir. Bu sonuçlardan dokusal özelliklerinin 

sayısallaştırılmasında kullanılan TC değişkeninin dayanım parametreleri ile ilişkisini 

göstermesi açısından son derece önemlidir. 
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Şekil 5.38 B grubu- darbe dayanımı – TC ilişkisi 
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y = 3,0288Ln(x) + 4,8613
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Şekil 5.39 B grubu- nokta yük dayanımı – TC ilişkisi 
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Şekil 5.40 B grubu- P dalga hızı – TC ilişkisi 

y = -21,082Ln(x) + 43,374
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Şekil 5.41 B grubu- LA aşınma kaybı – TC ilişkisi 
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Şekil 5.42 B grubu- porozite – TC ilişkisi 
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Şekil 5.43 B grubu- yoğunluk – TC ilişkisi 

5.2 Bulanık Yöntemler ile Dokusal ve Mekanik Özellikler Arasındaki 

ĠliĢkilerin AraĢtırılması 

Kayaçların dokusal özellikleri ile mekanik, fiziksel ve kesilebilirlik özellikleri 

arasındaki ilişkiler bu bölümde bulanık modelleme ilkeleri temel alınarak tekrar 

araştırılmıştır. Bulanık modellemede gerçekleştirilen adımlar; girdi ve çıktı 

parametrelerinin bulanıklaştırılması, girdi ve çıktı parametreleri arasındaki bulanık 

kuralların oluşturulması, bulanık çıkarım motorunun oluşturulması, modelden tek bir 

sayı elde edebilmek için durulaştırma yapılması şeklinde özetlenebilir. Bulanık 

modelleme ile ilgili detaylar 3. bölümde verilmiştir. Bulanıklaştırma işlemi, klasik 

istatistiksel yöntemler ile elde edilen çalışmada son derece olumsuz sonuç veren 

ilişkiler için gerçekleştirilmemiş, sadece iyileşme ihtimali görülen modellere 
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uygulanmıştır. Bunun yanında, bulanıklaştırma özellikle mekanik özellikler ile TC 

arasındaki ilişkilere uygulanmıştır. Bunun en önemli sebebi ise, kestirim işlemleri 

açısından mekanik özelliklerin TC’ den kestirimi diğer özelliklere nazaran daha 

önemli ve kaya mekaniği uygulamalarında kullanılabilirdir. Fiziksel özelliklerin TC’ 

den kesitimi şeklindeki bir çalışma, tayini kolay olan bu özelliklerin kestirimini 

mantığa aykırı kılması açısından gereksiz görülmüştür. Bu bölümde, 4 farklı çalışma 

sahasında gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda elde edilen verilerin 

bulanıklaştırılması çalışmalarından elde edilen sonuçlar verilmiştir. Bu bölümde 

verilen modellerin çalışmaları sonucunda elde edilecek olan sonuçların güvenilirliği 

ise bir sonraki karşılaştırmalar bölümünde verilmiştir.  

5.2.1 Amasra kömür havzası kayaçlarının dokusal ve mekanik özellikleri 

arasındaki iliĢkilerin bulanıklaĢtırılması 

Amasra kömür havzasına ait kayaçların, mekanik özellik olarak, basınç ve çekme 

dayanımı değerleri, kesilebilirlik özellikleri olarak ise, spesifik enerji, ortalama 

normal kesme ve ortalama normal dikey kuvvetleri ile TC arasındaki ilişkiler bu 

çalışma kapsamında bulanıklaştırılmıştır. Elde edilen bulanık kümeler ve kurallar 

Şekil 5.44 – Şekil 5.48’ de verilmiştir.  

 

Şekil 5.44 Amasra kömür havzası, basınç dayanımı ile TC ilişkisinin 

bulanıklaştırılması 
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Şekil 5.45 Amasra kömür havzası, nokta yük dayanımı ile TC ilişkisinin 

bulanıklaştırılması 

 

Şekil 5.46 Amasra kömür havzası, spesifik enerji ile TC ilişkisinin 

bulanıklaştırılması 
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Şekil 5.47 Amasra kömür havzası, ortalama kesme kuvveti ile TC ilişkisinin 

bulanıklaştırılması 

 

Şekil 5.48 Amasra kömür havzası, ortalama dikey kuvvet ile TC ilişkisinin 

bulanıklaştırılması 

5.2.2 Eyüp atıksu tünel formasyonunun dokusal ve mekanik özellikleri 

arasındaki iliĢkilerin bulanıklaĢtırılması 

Eyüp atıksu tünelinde TC ile olan ilişkileri bulanıklaştırılan parametreler şunlardır. 

Basınç dayanımı, Shore sertliği, ve net kazı hızı. Bulanıklaştırma çalışmalarından 

elde edilen bulanık modeller ise Şekil 5.49 – Şekil 5.51’ de verilmiştir.  
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Şekil 5.49 Eyüp atıksu tüneli, basınç dayanımı ile TC ilişkisinin bulanıklaştırılması 

Şekil 5.50 Eyüp atıksu tüneli, Shore sertliği ile TC ilişkisinin bulanıklaştırılması 
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Şekil 5.51 Eyüp atıksu tüneli, net kazı hızı ile TC ilişkisinin bulanıklaştırılması 

5.2.3 Agrega malzemelerinin dokusal ve mekanik özellikleri arasındaki 

iliĢkilerin bulanıklaĢtırılması 

Agrega malzemelerinin TC ile olan ilişkilerinin araştırılması sonucunda sadece LA 

aşınma dayanımı ile TC arasında önemli bir ilişki çıkmıştır. Bu sebebten dolayı, 

sadece bu parametrenin TC ile olan ilişkisi bulanıklaştırılmış ve aşağıda verilmiştir. 

Bunun yanında, deneysel olarak tayin edilen fiziksel özelliklerin TC’ den kestirimi 

yönünde yapılacak olan çalışmalarada ihtiyaç duyulmamaktadır.  

 

Şekil 5.52 Agregaların LA aşınma dayanımlarının (a2) TC ile olan ilişkisinin 

bulanıklaştırılması 
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5.2.4 Kayaç malzemelerinin dokusal ve mekanik özellikleri arasındaki 

iliĢkilerin bulanıklaĢtırılması 

Kayaç malzemelerinin mekanik ve fiziksel özellikleri ile dokusal özellikleri 

arasındaki ilişkilerin bulanıklaştırılması bahsinde, A grubu kayaçlar için basınç 

dayanımı ve sismik hız, B grubu kayaçlar içinse, basınç dayanımı, çekme dayanımı, 

Schmidt sertliği ve darbe dayanımı ile TC arasındaki ilişkiler bulanıklaştırılmıştır. 

Çalışmalar sonucunda elde edilenler, bulanık girdi ve çıktı kümeleri, bulanık kurallar 

ve durulaştırma yöntemi, Şekil 5.53 – Şekil 5.58’ de verilmiştir. 

 

Şekil 5.53 A grubu kayaç malzemelerinin  basınç dayanımlarının TC ile olan 

ilişkisinin bulanıklaştırılması 
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Şekil 5.54 A grubu kayaç malzemelerinin  sismik hızlarının TC ile olan ilişkisinin 

bulanıklaştırılması 

 

Şekil 5.55 B grubu kayaç malzemelerinin  basınç dayanımlarının TC ile olan 

ilişkisinin bulanıklaştırılması 
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Şekil 5.56 B grubu kayaç malzemelerinin  çekme dayanımlarının TC ile olan 

ilişkisinin bulanıklaştırılması 

 

Şekil 5.57 B grubu kayaç malzemelerinin  Schmidt sertliklerinin TC ile olan 

ilişkisinin bulanıklaştırılması 

Bu aşamanında tamamlanması ile dokusal özellikler ile mekanik özellikler arasındaki 

ilişkinin bulanıklaştırılmasına yönelik toplam 16 ayrı model gerçekleştirilmiştir.  Bu 

aşamadan sonra ise, bulanık model ile regresyon modelleri karşılaştırılarak kestirim 

işlemlerinde hangi modellerin kullanılması gerektiğine karar verilecektir. 
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Şekil 5.58 B grubu kayaç malzemelerinin  darbe dayanımlarının TC ile olan 

ilişkisinin bulanıklaştırılması 

5.2.5 Basınç ve nokta yük dayanımlarının TC’ den kestirilmesi 

Tek eksenli basınç ve nokta yük dayanımları, kaya kütle ortamlarında 

gerçekleştirilecek olan inşaat tasarım çözümlerinde kullanılan çok önemli mekanik 

parametrelerdir. Bu parametrelerin TC’ den kestiriminin gerçekleştirilmesi amacıyla 

4’ ü tek eksenli basınç dayanımına 1’ i nokta yük dayanımına ait olmak üzere 5 farklı 

bulanık model geliştirilmiştir. Bu bölümde, farklı arazilerden alınan veriler birlikte 

değerlendirilerek 2 yeni model daha geliştirilerek, tek eksenli basınç ve nokta yük 

dayanımlarının TC’ den kestiriminde kullanılmasına gidilmiştir. Geliştirilen bu 

modeller, farklı litolojideki kayaçları içermesi ve geniş bir aralıkta değişen dayanım 

değerlerine sahip kayaç malzemelerini içermesi açısından son derece dikkat 

çekicidir. Bunun yanında, diğer geliştirilen modeller daha çok bölgeye bağımlı 

olduğu için kestirimler daha iyi yapılabilmekte iken, burda elde edilen sonuçlar 

karşılaştırmalar bölümünde de görüleceği üzere daha küreseldir. Ancak, üretilen bu 

modellerin kestirim amaçlı kullanılması düşünüldüğüne, kayaç malzemesinin 

litolojisine bağlı olarak yukarıda verilen bölümlerdeki modeller kullanılmalıdır. 

Eldeki kayaç malzemesinin ait olduğu litolojinin uygun olmaması durumunda ise bu 

bölümde öne sürülen modellerden faydalanılabilir.  
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Tek eksenli basınç dayanımının TC’ den kestirimine yönelik gerçekleştirilen 

çalışmada toplam 43 veri kullanılmıştır. Kullanılan verilerin istatistiksel olarak 

değerlendirilmesi sonucunda kayaç malzemelerin ortalama basınç dayanımları 74,4 

MPa, en düşük basınç dayanımı 15,7 MPa, en yüksek basınç dayanımı 175 MPa, 

standart sapma ise, 40,8 MPa olduğu ortaya çıkmıştır. Bu veriler ışığında 

gerçekleştirilen bulanık model aşağıdaki şekilde verilmiştir.  

 

Şekil 5.59 Kayaç malzemelerin tek eksenli basınç dayanımlarının TC’ den 

kestiriminde kullanılabilecek bulanık model 

Benzer çalışma nokta yük dayanımları içinde gerçekleştirilmiştir. Modelleme 

çalışması amacıyla 34 veri kullanılmıştır. Kullanılan bu verilerin ortalaması 4,12 

MPa, en küçük değer 0,72 MPa, en büyük değer 12 MPa ve verilerin standart 

sapması 2,64 MPa’ dır. Gerçekleştirilen bulanık model Şekil 5.60’ da verilmiştir.  
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Şekil 5.60 Kayaç malzemelerin nokta yük dayanımlarının TC’ den kestiriminde 

kullanılabilecek bulanık model 

5.3 Bulanık ve Regresyon Modellerin KarĢılaĢtırılması 

Dokusal özellikler ile mekanik, fiziksel ve kesilebilirlik özellikler arasındaki ilişkiler 

regresyon ve bulanık modelleme teknikleri ile araştırılmıştır. Bu bölümde, hangi 

modelin daha iyi sonuç verdiğini anlamak için 3 farklı karşılaştırma parametresi 

kullanılarak modellerden elde edilen sonuçlar test edilmiştir. Karşılaştırma 

parametreleri olarak deneysel ve model sonuçlarının çizdirildiği saçılma 

diyagramlarından elde edilen korelasyon katsayısı (r
2
), rölatif hata (m[E(R)]) ve 

hatanın karelerinin kareköklerinin ortalaması (RMSE) değerleri kullanılmıştır. Bu 

parametreler hakkındaki detaylı bilgiler Bölüm 3.5’ de verilmiştir.  Bu aşamadan 

elde edilecek olan sonuçlar bir önceki bölümde öne sürülen bulanık modellerden elde 

edilen sonuçların değerlendirilmesinde ve regresyon meodelinden elde edilen 

sonuçlar ile karşılaştırılmasında kullanılabilecektir. Araştırmalardan çıkan sonuçlar 

Tablo 5.6’ da verilmiştir. 

Tablo incelendiğinde görülmektedir ki, bulanık yöntem kullanılarak geliştirilen 

modeller regresyon modellerine göre her durumda çok daha iyi sonuçlar vermiştir. 

Sonuçların yüksekliği söz konusu bulanık modellerin TC değerinin bilindiği 

durumlarda istenilen mekanik, fiziksel veya kesilebilirlik parametrelerinin 

kestirimlerinin güvenilirliğini artırmaktadır. 
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Karşılaştırma işlemlerinin görsel olarak daha net anlaşılabilmesi için deneysel 

sonuçlar ile model sonuçlar saçılma diyagramına çizdirilmiş ve 1:1 eğrisi etrafındaki 

dağılımları gözlemlenmiştir. Tabloda verilen r
2
 değerleri bu saçılma 

diyagramlarından üretilmiştir. Söz konusu grafikler Şekil 5.61 – 5.75’ de verilmiştir. 

Tablo 5.6 Bulanık ve regresyon model sonuçların karşılaştırılması 

Bölge Model 
Regresyon Modeli Bulanık Model 
r

2
 m[E(R)] RMSE r

2
 m[E(R)] RMSE 

A
m

a
sr

a
 

K
ö

m
ü

r 

H
a

v
za

sı
 

Basınç Dayanımı 0,01 15,54 73,15 0,73 8,52 45,78 

Nokta Yük Dayanımı 0,00 34,88 10,46 0,95 8,71 2,14 

Spesifik Enerji 0,77 10,82 1,75 0,85 9,49 1,43 

Ortalama Kesme 

Kuvveti 
0,51 7,95 0,14 0,71 7,88 0,14 

Ortalama Dikey Kuvvet 0,01 11,86 0,13 0,85 8,27 0,09 

E
y

ü
p

 

A
tı

k
su

 

T
ü

n
el

i 

Basınç Dayanımı 0,89 7,59 73,18 0,90 7,19 72,38 

Shore Sertliği 0,83 8,87 4,60 0,89 6,25 3,03 

Net Kazı Hızı 0,41 39,47 2,55 0,83 18,66 1,25 

Agrega LA Aşınma a2 0,65 13,99 3,57 0,81 11,80 2,93 

Kayaç 

Malzemesi 

A Grubu 

Basınç Dayanımı 0,00 36,02 36,08 0,33 28,62 26,93 

Sismik Hız 0,00 23,85 0,99 0,00 21,42 0,90 

Kayaç 

Malzemesi 

B Grubu 

Basınç Dayanımı 0,15 20,52 21,83 0,71 13,67 14,67 

Çekme Dayanımı 0,29 19,91 1,21 0,69 16,20 0,95 

Schmidt Sertliği 0,00 10,57 5,46 0,00 8,18 4,23 

Darbe Dayanımı 0,24 3,70 2,99 0,00 3,22 2,69 

Genel 
Basınç Dayanımı 0,33 24,74 21,94 0,43 19,81 17,80 

Nokta Yük Dayanımı 0,27 31,10 1,42 0,37 28,61 1,33 

 

Şekil 5.61 Amasra kömür havzası kayaçlarının basınç dayanımı değerlerinin TC 

değerinden kestirimlerinin karşılaştırılması 
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Şekil 5.62 Amasra kömür havzası kayaçlarının nokta yük dayanımı değerlerinin TC 

değerinden kestirimlerinin karşılaştırılması 

 

Şekil 5.63 Amasra kömür havzası kayaçlarının spesifik enerji değerlerinin TC 

değerinden kestirimlerinin karşılaştırılması 

 

Şekil 5.64 Amasra kömür havzası kayaçlarının ortalama kesme kuvveti değerlerinin 

TC değerinden kestirimlerinin karşılaştırılması 
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Şekil 5.65 Amasra kömür havzası kayaçlarının ortalama dikey kuvvet değerlerinin 

TC değerinden kestirimlerinin karşılaştırılması 

Amasra kömür havzasında gerçekleştirilen modelleme çalışmaları sonucunda elde 

edilen sonuçlar göstermektedir ki, bulanık modelden elde edilen sonucun sahip 

olduğu hata miktarı, regresyon modelden elde edilen sonucun hata miktarının 

altındadır. Bunun yanında, regresyon modelde TC ile aralarında bir ilişki olmayan, 

tek eksenli basınç dayanımı, nokta yük dayanımı ve ortalama dikey kuvvet ile TC 

arasında oluşturulan bulanık modeller, gerçek değer ile model değer arasında 0,73’ 

ün üstünde korelasyon katsayısına ve % 10’ dan az hataya sahiptir.  

 

Şekil 5.66 Eyüp atıksu tünel formasyonu basınç dayanımı değerlerinin TC 

değerinden kestirimlerinin karşılaştırılması 

 

Şekil 5.67 Eyüp atıksu tünel formasyonu Shore sertliği değerlerinin TC değerinden 

kestirimlerinin karşılaştırılması 
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Şekil 5.68 Eyüp atıksu tünel formasyonu net kazı hızı değerlerinin TC değerinden 

kestirimlerinin karşılaştırılması 

 

Şekil 5.69 Agrega malzemelerinin Los Angelas aşınma kaybı değerlerinin TC 

değerinden kestirimlerinin karşılaştırılması 

 

Şekil 5.70 A grubu kayaç malzemelerinin basınç dayanım değerlerinin TC 

değerinden kestirimlerinin karşılaştırılması 
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Şekil 5.71 A grubu kayaç malzemelerinin sismik hız değerlerinin TC değerinden 

kestirimlerinin karşılaştırılması 

 

Şekil 5.72 B grubu kayaç malzemelerinin basınç dayanım değerlerinin TC 

değerinden kestirimlerinin karşılaştırılması 

 

Şekil 5.73 B grubu kayaç malzemelerinin çekme dayanım değerlerinin TC 

değerinden kestirimlerinin karşılaştırılması 

Tüm çalışmaların sonucunda kayaç malzemelerin dokusal özellikleri ile mekanik, 

fiziksel ve kesilebilirlik özellikleri arasındaki ilişkileri araştırmak amacıyla regresyon 

analizi ile toplam 46 model oluşturulmuştur. Bu modellerin incelenmesi sonucunda 

dokusal özelliklerin, kayaç malzemelerinin özellikleri üzerinde rol oynadığı kanısına 

varılmıştır. Daha sonra, mekanik özellikler ile TC arasındaki ilişkileri 

sayısallaştırmak amacıyla 20 bulanık model üretilmiştir. İki farklı metodololojiden 

elde edilen modeller karşılaştırıldığında bulanık modellerden elde edilen kestirim 
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sonuçlarının çok daha iyi olduğu ortaya çıkmıştır. Gerçekleştirilen bulanık 

modellerden en iyi çalışanı % 3,22 hata ile çalışan ve B grubu kayaç malzemelerinin 

verileri ile üretilen darbe dayanımlarının kestirim modelidir. En kötü model ise, A 

grubu kayaç malzemelerinin verileri ürtilen ve basınç dayanımının kestiriminde 

kullanılan model olup, % 28,62 hata ile çalışmaktadır. Tek eksenli basınç dayanımı, 

kayaç malzemelerinin tasarımında kullanılan en önemli parametrelerinden biri olup, 

TC’ den tek eksenli basınç dayanımlarının kestirimi için geliştirilen modeller 

ortalama % 15 hata ile çalışmaktadır. 

 

Şekil 5.74 B grubu kayaç malzemelerinin Schmidt sertliği değerlerinin TC 

değerinden kestirimlerinin karşılaştırılması 

 

Şekil 5.75 B grubu kayaç malzemelerinin darbe dayanımı değerlerinin TC 

değerinden kestirimlerinin karşılaştırılması 
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6. DOKUSAL ÖZELLĠKLERĠN KAYA MEKANĠĞĠ UYGULAMALARINDA 

KULLANILMASI 

Kayaçların dokusal özelliklerinin sayısallaştırılması amacıyla kullanılan TC 

değerinin tayin edilmesi ve bu parametrenin kayaçların mekanik, fiziksel ve 

kesilebilirlik özellikleri ile olan ilişkilerinin ortaya çıkarılmasından sonra, TC değeri 

kaya mekaniği uygulamalarında yeni bir girdi parametresi olarak kullanılabilir 

duruma gelmiştir. Howarth ve Rowlands (1987) tarafından öne sürülen TC kavramı 

üzerinde gerçekleştirilen ve günümüze ulaşan çalışmalar, TC ile mekanik özellikler 

arasındaki ilişkinin ortaya konulması yönünde olmuştur. Ancak, TC’ nin kaya 

mühendisliği tasarımlarında direk kullanımına ilişkin bir öneri getirilmediği gibi, 

mühendislik tasarım problemlerinin çözümlerinde de günümüz itibariyle 

kullanılabilir değildir. Bu çalışma ve literatürde bulunan ilişkiler, TC ile kayaç 

malzemelerin özellikleri arasındaki ilişkileri destekler nitelikte olduğu için, gerek 

tayini için gereken numune miktarının çok az oluşu ve gerekse belli bir tecrübeden 

sonra tayininin kolaylığı dikkate alındığında, TC’ nin kaya mühendisliği 

uygulamalarında direk olarak kullanılabilir hale getirilmesi, kaya mekaniği 

çalışmaları için son derece büyük önem arz etmektedir.   

Bu çalışma ile, doku katsayısı değerinin kayaç malzemelerinin kullanılabilir bir 

değişkeni haline getirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak, öncelikle farklı 

litolojideki kayaçların beklenilen TC değerleri tespit edildikten sonra, kayaçların 

dokusal özelliklerine göre sınıflandırılması ve bu sınıflandırmanın kayaç 

malzemelerin dayanım sınıflarının belirlenmesinde kullanılması hedef güdülmüştür. 

Şekil 6.1’ de TC değerinin kullanılabileceği kaya mekaniği disiplinleri verilmiştir.  
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Şekil 6.1 TC değerinin kaya mekaniğinde uygulama alanları 

6.1 Kayaç Litolojilerine Bağlı Olarak Doku Katsayısı Değerlerinin Belirlenmesi 

Farklı litolojiye sahip kayaçların doku katsayılarının kestirimini kolaylaştırmak ve 

gerçekleştirilen çalışmanın güvenilirliğini test etmek amacıyla kayaç malzemelerin 

TC değerleri, litolojilerine bağlı olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma işlemi 

yapılırken, aynı litolojiye sahip olan kayaç malzemelerinin tayin edilen TC 

değerlerinin ortalamaları, o litolojiye ait kayaç malzemelerin TC değerleri olarak 

atanmış ve değişim aralıkları ortalamadan olan sapmaya göre belirlenmiştir. Bu 

çalışma ile 14 farklı litolojiye sahip olan kayaç malzemelerin beklenen değerleri ve 

değişim aralıkları tayin edilmiştir. Elde edilen sonuçların, literatürdeki sonuçlar ile 

uygunluğunu görmek içinse, daha önce yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar ile 

karşılaştırma yapılmıştır.  

Bu çalışma ile şimdiye kadar literatüre girmemiş, 9 farklı kayaç malzemesinin TC 

değerinin beklenen değeri tayin edilmiştir. Bu durum kayaç litolojisine bağlı olarak 
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TC değerinin kestirimi hakkında fikir vermesi açısından son derece önemli bir 

katkıdır. İncelenilen kayaç malzeme türlerinin, genellikle kaya mühendisliği 

uygulamalarında sıkça rastlanılan formasyonlar olması, elde edilen bu kestirimin 

kullanım alanını genişletmektedir. Tablo 6.1’ de araştırmalar sonucunda ortaya çıkan 

ve kaya litolojisine bağlı olarak beklenen TC değeri ve değişim aralığının kestirimi 

bulunmaktadır. Şekil 6.2’ de, elde edilen sonuçlar görsel olarak verilmiş ve 

literatürde daha önce yapılmış çalışmalardan elde edilen sonuçlar ile bu çalışmadan 

elde edilen sonuçların kıyaslanması mümkün hale getirilmiştir. 

Bu çalışma ile, marn, kalker, tüf, hematit, serpantin, diyabaz, traverten, andezit, ve 

şeyl malzemelerinin TC değerleri ilk defa tayin edilmiştir. Bunun dışında daha önce 

tayin edilmiş ve literatürde bulunan kireçtaşı, kumtaşı, dolomit, granit ve mermer 

malzemelerinin TC değerleride tayin edilmiş ve sonuçlar daha önceki çalışmalar ile 

karşılaştırılmıştır. Bu sayede, söz konusu 14 farklı gruba ait kayaç malzemelerinin 

beklenen TC değerleri, mevcut sapmaları ve hangi aralıkta olduğunun tayinleri 

yapılmıştır. 

Tablo 6.1: Farklı litolojideki kayaçların beklenen TC değerleri ve değişim aralıkları 

Kayaç Türü 
Beklenen TC 

değeri 
TC Aralığı Standart Sapma 

Marn 0,31 0,16 – 0,41 0,21 

Kalker 0,30 0,21 – 0,38 0,12 

Tüf 0,66 0,26 – 1,02 0,36 

Kireçtaşı 0,75 0,21 – 1,84 0,52 

Hematit 0,39 - - 

Serpantin 0,77 0,4 – 1,13 0,52 

Diyabaz 1,06 0,5 – 1,94 0,47 

Traverten 0,82 0,56 – 1,03 0,17 

Kumtaşı 0,82 0,63 – 1,13 0,27 

Andezit 1,2 1,06 – 1,34 0,20 

Dolomit 1,6 1,22 – 1,98 0,54 

Şeyl 1,37 - - 

Granit 2,21 1,89 – 2,52 0,32 

Mermer 1,23 - - 

Yapılan çalışmalar sonucunda, marn, kalker, traverten, andezit, dolomit, şeyl ve 

granit malzemelerinin TC değerlerinin daha küçük bir aralıkta değiştiği ve genel 

olarak birbirine yakın değerler aldığı sonucuna varılmıştır. Bunun yanında, kireçtaşı,  
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Şekil 6.2 Kayaç litolojilerine bağlı olarak beklenen TC değeri ve değişim aralığı 
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serpantin, diabaz ve kumtaşı malzemelerinin doku katsayısı değerlerinin, 

malzemelerin daha anizotropik olmalarından dolayı daha geniş bir aralıkta değiştiği 

kanısına varılmıştır. Gerek şekil, gerekse tabloda verilen sonuçlar, malzeme 

tanımından sonra olası TC değerinin kestirimini mümkün kılması açısından son 

derece önemli bir katkı olmuştur. Bunun yanında, doku katsayısı değerleri oldukça 

farklı litolojideki kayaç malzemeleri için saptanmış ve literatüre kazandırılmıştır. 

6.2 Doku Katsayısının Sınıflandırılması ve Sınıfların Dayanım Özelliklerinin 

Belirlenmesi 

Bu çalışmada kayaçların dokusal özelliklerini sayısallaştırmada kullanılan doku 

katsayısı değeri sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma işlemi, klasik kümeler teorisine ve 

bulanık kümeler teorisine göre ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada, TC 

değeri sınıflandırıldıktan sonra, her bir sınıfa ait kayaç malzemelerinin beklenen tek 

eksenli basınç dayanımları ve nokta yük dayanımlarının kestirimlerinin 

gerçekleştirildiği bulanık modeller yapılmıştır. Bu sayede, TC değeri belirlenen 

kayaç malzemesinin sınıfı tayin edildikten sonra, olası dayanım özelliklerini 

kestirmek mümkün hale gelmiştir. Bunun yanında, oluşturulan veri setinin yardımı 

ile, 14 farklı litolojiye sahip kayaç malzemelerinin doku katsayılarının hangi değişim 

aralığında olacağı kestirilmiştir. Bir önceki bölümde belirlenen standart sapmalardan 

hareket ederek, kayaç malzemelerinin hangi sınıfları içerdiği kestirilmiştir ve böylece 

olası mekanik davranışları üzerinde yorum yapılabilir hale gelinmiştir.  

Yapılan çalışmalar sonucunda kayaç malzemelerinin sahip oldukları TC değerlerinin 

Şekil 6.3’ de verilen sınıflar şeklinde değiştiği gözlenmiştir.  

 

Şekil 6.3 Doku katsayısı değerlerine bağlı olarak kayaç malzemelerinin 

sınıflandırılması 

Yukarıdaki sınıflamadan da görüleceği, kayaçlar dokusal özelliklerine göre 5 farklı 

sınıfa ayrılmışlardır. Bu sınıflar en düşükden en yükseğe doğru sıralanmıştır. Doku 
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katsayısı değerinin ait olduğu sınıfa göre kayaç malzemelerinin mekanik 

özellikleride bir homojenlik göstermektedir. Ancak, klasik sınıflamanın sahip olduğu 

dezavantajlar yukarıda yapılan sınıflamada da kendini göstermektedir. Gerek, 

sınıflamanın iyileştirilmesi, gerek her bir sınıfın tayin edilmesinin ardından, her 

sınıfa ait dayanım özelliklerin daha iyi kestirilebilmesi açısından yukarıda verilen 

sınıflama bulanıklaştırılmış ve Şekil 6.4’ de verilmiştir. 

 

Şekil 6.4 TC değerlerinin bulanık sınıflandırılması 

Doku katsayılarının sınıflandırılmasının bulanıklaştırılması, bir önceki adımda 

gerçekleştirilen sınıflamanın dezavantajlarını yok etmiştir. Böylece, TC değeri 

belirlenen bir kayaç malzemesinin hangi sınıfa ne derece ait olduğu tayin edilebilir.  

Bu aşamadan sonra ise, her bir sınıfa ait olan kayaç malzemelerinin olası tek eksenli 

basınç dayanımlarının ve nokta yük dayanımlarının neler olduğu oluşturulan bulanık 

modeller geliştirilmiştir. Bu amaca yönelik olarak, girdisi TC sınıfı, çıktıları, tek 

eksenli basınç ve nokta yük dayanımları olan bir bulanık model oluşturulmuştur 

(Şekil 6.5). 

Bu çalışma sonucunda, TC değeri saptanan kayaç malzemesinin ait olduğu sınıf tayin 

edilebilir duruma gelinmiştir. Bundan sonra ise, o sınıfa ait kayaç malzemelerinin 

sahip oldukları mekanik özellikler kestirilebilmektedir. Söz konusu modelin 

uygulanabilirliğini göstermek amacıyla 14 farklı kayaç malzemesinin TC değerinden 

hareket edilerek ait oldukları sınıflar bulunmuştur. Daha sonra ise, bu sınıftan hareket 

ederek tek eksenli basınç dayanımı kestirilmiş ve aşağıdaki grafikte verilmiştir (Şekil 

6.6). Birden fazla örneğin test edildiği kayaç malzemelerinde standart sapmalarından 

hareket edilerek TC değerinin hangi aralıklarda değiştiği ve bu durumda hangi 

sınıflara tekabül ettiği belirlenmiştir. Bu sayede, litolojisi belli olan kayaç 
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malzemesinin tek eksenli basınç dayanımının TC sınıflamasından hareket edilerek 

hangi aralıkta değiştiği tayin edilmiş ve sonuçlar Şekil 6.6’ da grafikte sunulmuştur. 

 

Şekil 6.5 Bulanık model çıktı kümeleri, a) Tek eksenli basınç dayanımı, b) nokta yük 

dayanımı 

 

Şekil 6.6 TC sınıflamasından hareket edilerek kestirilen tek eksenli basınç 

dayanımlarının gerçek tek eksenli basınç dayanımları ile karşılaştırılması 

Bir sınıflama sisteminden hareket edilerek, mekanik bir özelliğinin kestirimi 

yapılırken elde edilecek olan sonucun belli bir aralıkta değişmesi gerekmektedir. 

Yukarıdaki grafikten de görüleceği üzere, elde edilen sonuçlar gerçek sonuçlar ile 

son derece uyumludur. Standart sapmanın sıfır olduğu hematit, şeyl ve mermer 

malzemelerinde sadece tek bir nokta kestirilebilmişken, diğer tüm kayaç 
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malzemelerinde basınç dayanımının hangi aralıkta olacağının kestirimi 

yapılabilmiştir. Dolomit ve granit örnekleri dışındaki tüm örneklerde deneysel basınç 

dayanımı, kestirim basınç dayanımı değerlerinin belirlenen aralıklarında çıkmıştır ki, 

bu da ortaya sunulan modelin güvenilirliğini artırıcı yöndedir. Özellikle granitte 

deneysel sonucun beklenenden düşük çıkmış olması, kestirim basınç dayanımı değeri 

ile deneysel basınç dayanımı değeri arasında bir fark ortaya çıkarmıştır. Bu durumsa, 

kestirim değerinin güvenilirliğini destekleyici niteliktedir.  

 Aşağıdaki şekilde ise, TC sınıflarından hareket edilerek kestirilen nokta yük 

dayanımları ile deneysel nokta yük dayanımları arasındaki ilişkiler görülmektedir. 

 

Şekil 6.7 TC sınıflamasından hareket edilerek kestirilen nokta yük dayanımlarının 

gerçek nokta yük dayanımları ile karşılaştırılması 

Yukarıdaki grafikte incelendiğinde görülmektedir ki, TC’ nin bulanık modelleme ile 

sınıflandırılmasından elde edilen nokta yük dayanımları kestirim aralıkları, deneysel 

nokta yük dayanımları sonuçları ile son derece uyumludur. Serpantin ve dolomit 

malzemelerinde elde edilen sonuçlar deneysel sonuçlar ile farklılık göstermektedir. 

Onun dışındaki tüm kayaç malzemelerinde kestirim değer aralıkları gerçek değerleri 

kapsayacak şekilde elde edilebilmiştir.  

Bu aşamanın tamamlanması sonucunda, kayaç malzemelerin litolojilerine bağlı 

olarak TC değerlerinin beklenen değerlerini kestirimi yapılabilir hale gelmiştir. Daha 

sonra ise TC değerlerine bağlı olarak kayaç malzemeleri sınıflandırılmış ve her bir 

sınıfa ait dayanım özellikleri tayin edilmiştir. Bu sayede TC değeri kayaç 
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litolojisinden kestirilen veya deneysel olarak tayin edilen kayaç malzemesinin tek 

eksenli basınç dayanımı ve nokta yük dayanımının beklenen değerlerini elde etmek 

mümkün hale gelmiştir. Elde edilen sonuçların gerçek sonuçlar karşılaştırıldığı 

grafikler sonuçların uyumluluğunu göstermesi açısından son derece önemlidir. Son 2 

bölümde yapılan çalışmalardan elde edilen bulgulardan hareket edilerek, Tablo 6.2’ 

de verilen ve kayaç malzemelerinin dokusal özelliklerinin litolojilerine göre 

sınıflandırılması ve her bir sınıfın ve bağlı olarak kayaç malzemesinin dayanım 

özelliklerinin özetlenmesi mümkün olmuştur.  

Tablo 6.2 Kayaç litolojilerine bağlı olarak sınıfların tayini ve mekanik özelliklerinin 

kestirimi 

Doku 

Katsayısı 

Sınıfı 

7. Kayaç Türü 
Beklenen  

Tek Eksenli Basınç 

Dayanımı (MPa) 

Beklenen  
Nokta Yük 

Dayanımı (MPa) 

Çok Düşük 
Marn, Kalker, 

Hematit 
33,5 0,7 

Düşük 

Tüf, Kireçtaşı 

Serpantin, Traverten, 

Kumtaşı, Dolomit 

62,3 3 

Orta 
Diabaz, Andezit, 

Şeyl, Mermer  
97,5 6 

Yüksek Granit 134 11 

Çok Yüksek Granit 170 11 

Sonuç olarak, bu çalışma ile kayaçların dokusal özellikleri sınıflandırılmıştır. Bu 

sınıflandırma ile kayaç malzemelerin doku katsayılarının belirlenmesinin ardından, 

incelenen kayaç malzemelerinin hangi sınıfa ait olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmadan 

sonra ise sınıflama bulanıklaştırılmıştır. Bu sayede, doku katsayıları bulanık olarak 

sınıflandırılmış ve ileri model uygulamalarında kullanılabilir hale gelmiştir. Tüm 

bunlara ek olarak, sınıfı belirlenen kayaçların mekanik özelliklerinin kestirilebilmesi 

amacıyla bulanık model esaslarına dayandırılarak bir model geliştirilmiştir. Bu 

sayede, TC değerinin tespitinden sonra, kayaç malzemesinin sınıfı ve o sınıfa ait 

kayaç malzemelerin mekanik özelliklerinin kestirimi gerçekleştirlebilir hale 

gelmiştir. Oluşturulan modellerin güvenilirliğini test etmek amacıyla, eldeki veri 

setinden faydalanılmış ve elde edilen sonuçlar grafikler halinde sunulmuştur. 

Sonuçların uyumluluğu yapılan modellerin güvenilirliğini artıcı yönde olmuştur. 
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6.3 Doku Katsayısının Kaya Kütle Sınıflama Sistemlerine Girdi Parametresi 

Olarak Atanması  

Bir kaya kütle ortamında gerçekleştirilecek olan inşaatta kullanılacak olan tahkimat 

ekipmanlarının tasarımı için kaya kütlesinin dayanım özellikleri tayin edilmelidir. 

Kaya kütlesi, kayaç malzemesi ve süreksizliklerin birlikte oluşturduğu bir sistem 

olup, bu iki parametrenin ayrı ayrı değerlendirilmesi sonucunda modellenebilir. Kaya 

kütlesinin dayanımı hakkında fikir vermesi bakımından en çok kullanılan sistemler 

kaya kütle sınıflama sistemleridir.  

Bu çalışmada, kayaç malzemelerin tek eksenli basınç dayanımı ile TC arasında ilişki 

elde edilebildiği için, TC’ nin kayaç malzemelerinin dayanım özelliklerinin 

puanlandırılmasında kullanılabilirliği araştırılabilmiştir. Bunun yanında, sınıflama 

sistemlerine girdi olarak kullanılan TC değeri bulanık modellemeden elde edilmesi 

sağlanmıştır. Kaya kütle sınıflama sistemlerinin kullanılabilirliğini daha güvenilir 

hale getirmek içinse, kaya kütle sınıflama sistemleri bulanıklaştırılmıştır. Doku 

katsayısının girdi parametresi olarak kullanıldığı kaya kütle sınıflama sistemleri 

olarak, Bieniawski (1974) tarafından geliştirilen RMR sınıflama sistemi seçilmiştir. 

6.3.1 TC’ nin RMR sınıflama sistemine dahil edilmesi 

RMR kaya kütle sınıflama sistemi, Bölüm 2.4.2.1’ de anlatıldığı üzere, kaya kütlesini 

temsil eden 6 farklı özelliğinin puanlandırılmasından elde edilir. Bir kaya kütlesinin 

RMR değeri arazi ve laboratuvarda gerçekleştirilen deneyler ile tayin edildikten 

sonra, mühendislik tasarım problemlerinin çözümü gerçekleştirilebilir. RMR 

sisteminde kullanılan ve kayaç malzemelerin dayanım özelliğini temsil eden 

özelliklerden biri tek eksenli basınç dayanımıdır. Tek eksenli basınç dayanımı en iyi 

durumda kaya kütlesinin dayanımını kestirmede % 15 oranında rol oynamaktadır. 

Bunun kanıtı ise, 100 RMR puanı üzerinden tek eksenli basınç dayanımına verilen en 

yüksek puanın 15 olmasıdır. Dayanım sınıflaması, tek eksenli basınç dayanımı veya 

nokta yük dayanımı ile gerçekleştirilebilir. Bu durum, kaya kütlelerinin RMR 

değerlerinin tayini aşamasında söz konusu deneylerin yapılmasını mecbur 

kılmaktadır. Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen araştırmalar ile kayaç 

malzemelerin tek eksenli basınç dayanımları ve TC arasında, benzer şekilde nokta 

yük dayanımı ile TC arasında önemli ilişkiler tayin edilmiştir. Bu durum, kayaçların 
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dokusal özelliklerinin sınıflandırılması ve bu sınıflandırmanın RMR sisteminde girdi 

parametresi olarak kullanılması açısından son derece önemlidir.  

Doku katsayısı çok çok düşük dayanımlı kayaç malzemeleri için uygun sonuçlar 

vermemektedir. Bu durum, kayaç malzemesinin dayanımının çok çok düşük olduğu 

durumlar için elde edilen RMR puanının, TC’ nin sınıflandırılmasından elde edilecek 

RMR puanından elde edilemeyeceği çıkarımını getirmektedir. Bunun sonucu olarak, 

RMR puanı en düşük TC sınıfı için 4 değerini almaktadır. Bunun yanında, 

Bieniawski (1984) sınıflamasında, 100 – 250 MPa basınç dayanımına sahip kayaç 

malzemeleri tek bir grup içinde değerlendirilmiş ve bu gruba giren kayaç 

malzemelerine 12 puan verilmiştir. Bu çalışmada ise, bu aralık daraltılarak yeni bir 

sınıf oluşturulmuş ve RMR puanı bu yeni sınıf için 9,5 olarak belirlenmiştir. Bu 

durum elde edilecek olan sınıf puanlarının daha hassas olmasını sağlamaktadır. TC 

değerinin sınıflandırılması bulanık modelleme esaslarına dayandırılarak 

gerçekleştirilmiştir. Bu durumsa, özellikle TC değerlerinin sınıf sınırlarına yakın 

olduğu durumlarda çok daha mantıklı sonuçların elde edilmesi avantajını getirmiştir. 

Bu sayede, basamak fonksiyonu şeklinde olan RMR puanı hesabı bulanıklaştırılarak, 

sonuçların artan TC değerlerine karşılık artan RMR puanı esasına göre elde edilmesi 

sağlanmıştır. Şekil 6.8’ de, girdisi TC çıktısı RMR puanı olan bulanık model 

verilmiştir.  

Bulanık yöntemin kullanımının mümkün olmadığı durumlarda, aşağıda verilen 

tablodan hareket ederek TC değerinden RMR puanının kestirimi mümkündür. 

Ancak, önerilen; bulanık modelin kullanılmasıdır. 

Tablo 6.3 TC’ nin RMR sistemine girdi parametresi olarak atanması 

 Çok DüĢük DüĢük Orta Yüksek Çok Yüksek 

TC 0,0 – 0,5 0,5 – 1,0 1,0 – 1,5 1,5 – 2,0 >2,0 

RMR Puan 4 7 9,5 12 15 
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Şekil 6.8 TC’ nin sınıflandırılması RMR sisteminde girdi olarak kullanılması 

RMR sisteminde elde edilecek olan puanların karşılaştırılması için, gerçek tek 

eksenli basınç dayanımlarından elde edilen RMR puanları ile TC’ den elde edilen ve 

yukarıda verilen modelden elde edilen RMR puanlarını karşılaştırmak için  Şekil 6.9’ 

da verilen grafik elde edilmiştir. Şekilden de görüleceği üzere, TC’ nin RMR 

sistemine girdi parametresi olarak kullanılması sonucunda artan TC değerlerinde 

artan RMR puanlarını işaret eden bir eğilim bulunmaktadır. Çok kuvvetli 

olmamasına karşın, orjinal RMR ile RMRTC arasında da bir ilişkiye rastlanılmış 

olması (r=0,77), TC değerlerinin RMR sistemine girdi parametresi olarak 

kullanılabileceğini göstermesi açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada RMR 

puanının elde edilmesi amacıyla ortaya sürülen, girdisi TC çıktısı RMR puanı olan 

bulanık model yukarıdaki verilere göre eğitilmemiştir. Bunun en önemli sebebi ise 

bu şekilde bir eğitme işleminden elde edilecek olan sonucun bir genelleme 

yapılmasında kullanılması son derece yanlış sonuçlara yol açabileceğidir. Sonuç 

olarak artan TC değerlerinde RMR puanının artması gerekmektedir.  
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Şekil 6.9 RMRTC ve RMR sisteminden elde edilen kayaç malzemesinin dayanımı 

gösteren puanların karşılaştırılması 

Bu yeni modifikasyon ile, bir kaya kütlesinin RMR değerinin tayini için gerekenler, 

kayaç malzemesinin dokusal özelliklerinin tayin edilmesi ve süreksizlik 

özelliklerinin belirlenmesidir. Yapılan bu değişiklik ile elde edilen RMR değeri 

RMRTC olarak isimlenmiştir.  

6.4 Doku Katsayısının Bölgesel DeğiĢken Olarak Kullanılması ve 

Jeoistatistiksel Yöntemlerle Dağılımının AraĢtırılması 

Bir tünel güzergahından veya bir sondaj logundan alınan numuneler üzerinde elde 

edilen deneyler sonuçlarının değerlendirilmesinde jeoistatistiksel yaklaşımların 

kullanılması, kayaç malzemelerinin özelliklerinin çalışma sahasındaki ölçüm 

yapılmayan noktalardaki değerlerinin kestirimini sağlaması açısından son derece 

önemlidir. Örneğin, tek eksenli basınç dayanımı, sondaj loglarından alınan 

numuneler üzerinde tayin edilmiş bir tünel güzergahında, sondaj yapılmayan 

noktalardaki kayaç malzemelerinin tek eksenli basınç dayanımlarının kestirimleri 

jeoistatistiksel yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Bu sayede, olası basınç 

dayanımlarının kestirimini yapmak mümkün olur ve tünel güzergahı boyunca hangi 

noktalarda nasıl tasarım yapmak gerektiği tayin edilebilir. 

Jeoistatistiksel araştırma yapılırken, klasik jeoistatistik kuralları kullanılıyorsa, 

incelenen değişkenin mesafeye bağlı olarak nasıl değiştiğini gösteren semivariogram 
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fonksyionu elde edilir (SV). Bu aşamadan sonra ise kriging tekniği çalıştırılarak, 

çalışma sahası içindeki her noktada, incelenen değişkenin değerinin ne olduğu 

kestirilir. Jeoistatistiksel yöntemler olan kriging ve kokriging teknikleri ile ilgili 

detaylı bilgiler Bölüm 3.4’ de verilmiştir. 

Bu çalışmada, Eyüp atıksu tünellerinde TC ve basınç dayanımı değerlerinin çalışma 

sahasındaki dağılımları klasik jeoistatistik ile araştırılmış ve dağılım haritaları elde 

edilmiştir.  

6.4.1 Eyüp atıksu tüneli jeoistatistiksel modellenmesi 

Eyüp atıksu tünellerinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda kayaç 

formasyonlarının TC ve basınç dayanımı değerleri tünel metresine bağlı olarak tayin 

edilmiştir. Bu durum, bu iki parametrenin bölgeselleştirilmesini mümkün 

kılmaktadır. TC’ nin Eyüp atıksu tünel güzergahı boyunca dağılımını tespit etmek 

için istatistiksel çalışmanın ardından öncelikle SV fonksiyonu elde edilmiş ve 

aşağıda verilmiştir.  

 

Şekil 6.10 Eyüp atıksu tüneli TC değerinin SV fonksiyonu 
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Uygun bir SV fonksiyonu elde edilebildiği için, kriging tekniği çalıştırabilmiş ve 

kriging tekniğinden sonra Şekil 6.11’ de verilen ve tünel hattı boyunca TC değerinin 

değişimini gösteren harita elde edilmiştir.  
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Şekil 6.11 TC değerlerinin tünel güzergahındaki değişimi 

 

Ölçülen değerler ile model değerler arasındaki farkın çok çok az olması oluşturulan 

modelin güvenilirliğini göstermede önemli bir parametredir. Bu haritanın yardımıyla, 

tünel hattı boyunca ölçülen ve ölçülmeyen her noktada, TC değerinin değişimini 

görmek mümkündür. 

Daha sonra tek eksenli basınç dayanımının dağılımının araştırılmasıda benzer şekilde 

gerçekleştirilmiş ve öncelikle SV fonksiyonu elde edilmiş ve aşağıda verilmiştir.  

 

Şekil 6.12 Eyüp atıksu tüneli basınç dayanımı değerinin SV fonksiyonu 
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Yapılan çalışma sonucunda en uygun SV fonksiyonu olarak yukarıda verilen 

fonksiyon elde edilmiştir. Bu aşamadan sonra kriging tekniği çalıştırılmış ve basınç 

dayanımı değerlerinin tünel sahasındaki değişimlerini gösteren harita elde edilmiş ve 

Şekil 6.13’ de verilmiştir. 
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Şekil 6.13 Basınç dayanımı değerlerinin tünel güzergahındaki değişimi 

Elde edilen harita, genel olarak tünel güzergahında lokasyonlara bağlı olarak basınç 

dayanımı değerlerinin değişimlerini göstermesi açısından son derece önemlidir. Bir 

önceki harita ile kıyaslandığında, basınç dayanımının hata varyanslarının, TC hata 

varyanslarına oranla çok daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durumun en önemli 

sebebi, veri setinden de görüleceği üzere, basınç dayanımlarının varyansları, TC 

varyansından çok daha fazladır. En küçük ve en büyük değerler arasındaki farkın 

ortalamadan daha uzak olması nedeniyle, elde edilen haritada kestirim hataları 

mevcut, ancak kabul edilebilir sınırlardadır. 

Yapılan çalışmalar ile, doku katsayısının bölgesel değişken olarak kullanılabileceği 

ve araştırma sahasında nasıl değiştiğinin tayin edilebileceği ortaya çıkmıştır.  

6.5 Agrega Malzemelerin Doku Katsayısılarının Değerlendirilmesi 

Agrega malzemeleri, kaya malzemelerinin kırıcı ünitelerinden geçirilmesi ile elde 

edilmektedir. Dokusal analiz sonuçları, kırıcıdan geçirilerek boyutlandırılmış agrega 

numunelerinden alınan ince kesitlerden elde edilmiştir. Bu durumda kullanılan kayaç 
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örneklerinin dayanımları orjinal kayaç örneklerinden çok daha fazla olmaktadır. Bu 

çalışma ile, agrega malzemelerinin olası TC değerleri tayin edilmiştir. Litolojilerine 

bağlı olarak agrega malzemelerin beklenen TC değerlerinin kestirimleri 

gerçekleştirilmiştir. Sonuçların ASTM sonuçları ile uyumluluğu test edilmiştir.  

Tablo 4.1’ de özellikleri verilen agrega numuneleri üzerinde gerçekleştirilen deneyler 

sayesinde, agrega malzemelerin dokusal özellikleri tayin edilmiş ve Tablo 4.12’ de 

verilmiştir. Mekanik ve fiziksel özelliklerin tayini için gerçekleştirilen deneylerin 

sonuçları ise Tablo 4.19’ da verilmiştir. Tüm bu çalışmalar sonucunda 4 farklı 

litolojiye sahip agrega malzemelerinin olası TC dayanımlarının aşağıda verilen 

grafiktende görüleceği üzere 2 – 3 arasında değiştiği sonucu elde edilmiştir. 
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Şekil 6.14 Agrega malzemelerin TC değerlerinin dağılımı 

6.6 Kayaç Malzemelerin Mekanik ve Kesilebilirlik Özelliklerinin Doku 

Katsayısından Kestirimi 

Kayaçların dokusal özellikleri ile mekanik ve kesilebilirlik özellikleri arasındaki 

ilişkilerin araştırılması sonucunda, girdisi TC çıktısı mekanik özellikler olan 

modeller üretilmiştir. Ancak, geliştirilen her model, kullandığı verilerin kökenine 

bağlı olarak bir takım sınır koşullara sahiptir. Bu bölümde verilen ve TC’ nin kaya 
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mekaniğinde uygulanması amacıyla geliştirilen uygulamalarda, tez kapsamında 

geliştirilen bu modellerden faydalanılması gerekmektedir. Model seçimleri 

yapılırken, uygulamanın gerçekleştirildiği kayaç malzemesinin litolojisine en uygun 

modeller üzerinde çalışılmalıdır. Bu bölümde, kayaç malzemelerin dokusal 

özelliklerinden hareket edilerek gerçekleştirilmek istenilen kestirim çalışmalarında 

kullanılabilecek kestirim modellerinin neler olduğu, hangi sınır koşullarda 

kullanılabileceği ve elde edilecek kestirim değerinin güvenilirliği hakkında bilgiler 

verilmiştir. Kulllanılması önerilen kestirim modelleri Bölüm 5.2’ de elde edilen 

bulanık modellerdir.  

6.6.1 Kayaçların mekanik özelliklerinin TC’ den kestirimi 

TC’ den hareket ederek kestirim amaçlı kullanılabilecek modeller tek eksenli basınç 

dayanımı, nokta yük dayanımı, Shore sertliği, LA aşınma kaybı, ve Brazilian çekme 

dayanımı için geçerlidir. 

6.6.1.1 Tek eksenli basınç dayanımının kestirimi 

TC’ den hareket ederek tek eksenli basınç dayanımının kestiriminde kullanılması 

önerilen bulanık modeller, inşaatın gerçekleştirileceği ortamda bulunan kayaçların 

litoojilerine bağlı olarak seçilmelidir. Aşağıda bu konu hakkında belirlenen seçim 

kriterleri verilmiştir.  

Tablo 6.4 Tek eksenli basınç dayanımını kestirim modelleri 

Kayaç Litolojisi Bölge 
Kullanılacak 

Model 

Doğruluk 

Yüzdesi 

Kireçtaşı, Andezit, Tüf, 

Kalker 

Amasra Kömür 

Havzası 
Şekil 5.44 91,5 

Diyabaz, Şeyl Eyüp Tüneli Şekil 5.49 92,8 

Serpantin, Kireçtaşı, 

Kumtaşı, Diyabaz, Marn, 

Dolomit, Hematit, Tüf 

A Grubu Kayaç 

Malzemeleri 
Şekil 5.53 71,5 

Mermer, Traverten, 

Kireçtaşı, Granit 

B Grubu Kayaç 

Malzemeler 
Şekil 5.55 86,5 

Genel 15 – 175 MPa Şekil 5.59 75,3 
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6.6.1.2 Nokta yük dayanımının kestirimi 

TC’ den hareket ederek nokta yük dayanımının kestirimi için iki model 

geliştirilmiştir. Bunlardan biri Amasra bölgesi numunelerinden elde edilen 

sonuçlardan hareket edilerek gerçekleştirilen bulanık model, diğeri ise Amasra 

bölgesi ve A grubu kayaç malzemelerin nokta yük dayanımları ve TC değerlerinin 

kullanılarak gerçekleştirilen bulanık modeldir. Bu modellere ilişkin bilgiler ve söz 

konusu modellerin kullanım sınırları aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo 6.5 Nokta yük dayanımını kestirim modelleri 

Kayaç Litolojisi Bölge 
Kullanılacak 

Model 

Doğruluk 

Yüzdesi 

Kireçtaşı, Andezit, Tüf, 

Kalker 

Amasra Kömür 

Havzası 
Şekil 5.45 91,25 

Genel: Diyabaz, Şeyl, 

Serpantin, Kireçtaşı, 

Kumtaşı, Marn, Dolomit, 

Hematit, Tüf, Mermer, 

Traverten, Granit, Andezit, 

Kalker 

0,72 - 12 MPa Şekil 5.60 72,0 

6.6.1.3 Shore sertliği kestirimi 

Kayaçların Shore sertlik değerlerinin TC’ den kestirilmesi için geliştirilen model 

Eyüp atıksu tüneli verileri kullanılarak oluşturulmuştur. Modele ilişkin özellikler 

aşağıda verilmiştir. 

Tablo 6.6 Shore sertliği kestirim modelleri 

Kayaç Litolojisi Bölge 
Kullanılacak 

Model 

Doğruluk 

Yüzdesi 

Diyabaz, Şeyl Eyüp Tüneli Şekil 5.50 93,75 

6.6.1.4 Brazilian çekme dayanımı kestirimi 

Brazilian çekme dayanımının, TC’ den kestirilmesi için kullanılması önerilen modele 

ilişkin özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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Tablo 6.7 Brazilian çekme dayanımı kestirim modelleri 

Kayaç Litolojisi Bölge 
Kullanılacak 

Model 

Doğruluk 

Yüzdesi 

Mermer, Traverten, 

Kireçtaşı, Granit 
2,2 – 10,2 MPa Şekil 5.56 90,08 

6.6.2 Kayaçların kesilebililik özelliklerinin TC’ den kestirimi 

Yapılan araştırmalar sonucunda, kayaçların kesilebililik özellikleri ile TC arasında 

oluşturulan modeller ve bu modellerin sınır koşulları aşağıda verilmiştir.  

6.6.2.1 Spesifik enerjinin kestirimi 

TC’ değerinden hareket ederek, kayaç malzemelerini kesmek için ihtiyaç duyulan 

spesifik enerji değerinin kestirimi için Amasra kömür havzası deney sonuçlarından 

yararlanılarak bulanık model geliştirilmiştir. Bu noktada kestirimden bulunacak olan 

SE değeri, küçük boyutlu kazı setinden elde edilen değer olup, yerindeki SE 

değerinden farklılık göstermektedir. Gerçekleştirilen deney koşulları ilgili bölümde 

verilmiş olup, galeri açmada kollu makinelerin performanslarının kestiriminde 

kullanılmaktadır. Bu durum, geliştirilen model içinde sınırlayıcı bir özelliktir. 

Modelin kullanım şartları ile ilgili bilgiler Tablo 6.8’ de verilmiştir. 

Tablo 6.8 Spesifik enerji kestirim modeli 

Kayaç Litolojisi Bölge 
Kullanılacak 

Model 

Doğruluk 

Yüzdesi 

Kireçtaşı, Andezit, Tüf, 

Kalker 

Amasra Kömür 

Havzası 
Şekil 5.46 90,5 

6.6.2.2 Ortalama kesme kuvvetinin kestirimi 

Ortalama kesme kuvvetinin kestirimi amacıyla geliştirilen model ve modelin 

kullanım alanlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo 6.9 Ortalama kesme kuvveti kestirim modeli 

Kayaç Litolojisi Bölge 
Kullanılacak 

Model 

Doğruluk 

Yüzdesi 

Kireçtaşı, Andezit, Tüf, 

Kalker 

Amasra Kömür 

Havzası 
Şekil 5.47 92,12 
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6.6.2.3 Ortalama dikey kuvvet kestirimi 

Kayaç kesme işini gerçekleştirilen keski üzerinde oluşan ortalama dikey kuvvetin TC 

değerinden kestirimi amacıyla gerçekleştirilen modele ilişkin bilgiler Tablo 6.10’ da 

verilmiştir. 

Tablo 6.10 Ortalama dikey kuvvet kestirim modeli 

Kayaç Litolojisi Bölge 
Kullanılacak 

Model 

Doğruluk 

Yüzdesi 

Kireçtaşı, Andezit, Tüf, Kalker 
Amasra Kömür 

Havzası 
Şekil 5.48 91,73 

6.6.2.4 Net kazı hızının kestirimi 

Tablo 6.11’ de net kazı hızının TC’ den kestirilmesi amacıyla gerçekleştirilen 

modelin güvenilirliği ve kullanılabilme sahalarına ilişkin bilgiler verilmiştir.  

Tablo 6.11 Net kazı hızı kestirim modeli 

Kayaç Litolojisi Bölge 
Kullanılacak 

Model 

Doğruluk 

Yüzdesi 

Diyabaz, Şeyl Eyüp Tüneli Şekil 5.51 81,34 
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7. SONUÇLAR 

Kaya kütle ortamlarında gerçekleştirilecek olan tünel, galeri, kuyu ve benzeri inşaat 

çalışmalarında, açılacak olan boşluğun servis süresi boyunca emniyetli bir şekilde 

hizmet verebilmesi için, yapı malzemesi görevini üstlenen kaya kütlelerinin dayanım 

özelliklerinin en doğru şekilde tayini gerekmektedir. Kaya kütleleri, homojen ve 

izotrop olarak kabul edilen kayaç malzemeleri ve kaya kütlelerinin devamlılığını 

sonlandıran süreksizliklerin birlikte oluşturdukları sistemlerdir. Kaya kütlelerinin 

dinamik ve statik yükler altındaki davranışlarını ortaya çıkarmak için, kayaç 

malzemelerinin ve süreksizliklerin özelliklerinin laboratuvar ve arazide yapılan 

çalışmalar sonucunda elde edilmesi gereklidir. Kayaç malzemelerin dayanımları, 

kayacı oluşturan minerallere, bu minerallerin bulunduğu dokuya ve dokunun 

kompozisyonuna bağlı olarak değişmektedir. Sınıflandırma, kaya mühendisliğinde 

sıkça başvurulan bir yöntem olup, aynı sınıfa ait kaya kütlelerinin benzer özellik 

göstermesinden yola çıkarak, kaya kütle ortamlarında gerçekleştirilecek olan 

projelerdeki tasarım problemlerinin çözümleri her bir sınıf için ayrı ayrı 

geliştirilebilir. Bu durumda, kaya kütlelerinin sınıfları tayin edildikten sonra, bu 

ortamlardaki tasarımlar için gereken çözümleri üretmek mümkün hale 

gelebilmektedir. 

Kayaç malzemelerinin dokuları, dokuyu oluşturan taneler ve taneler arasında 

bağlanmayı sağlayan çimento malzemesi olarak da adlandırılan matriksden 

oluşmaktadır. Kayaç dokularının sayısallaştırılması amacıyla gerçekleştirilen 

çalışmalardan en dikkat çekeni Howarth ve Rowlands (1987) tarafından öne 

sürülmüştür. Araştırmacılar bu çalışmalarında, doku katsayısı (TC) konseptini ileri 

sürmüşler ve kayaç dokularının sayısallaştırılması ile birlikte kayaçların mekanik, 

fiziksel ve kesilebilirlik özellikleri arasındaki ilişkilerin matematiksel bir alt yapıya 

kavuşturulması sağlanabilmiştir. TC, dokuyu oluşturan tanelerin geometrik 

özellikleri ve matriksin ağırlığı ile birlikte değerlendirilir. Matriksin az olması, 

tanelerin köşeli ve sapmış olması, TC değerinin yüksek çıkmasına sebebiyet 
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vermektedir. TC’ nin tayininde tanelerin alanı, çevresi, uzunluğu, genişliği ve açısı 

tespit edilmektedir. Bu geometrik özelliklerin tayin edilmesinden sonra ise, tanelerin 

yuvarlaklığı, sapmaları, açıları ve matriks ile tane alanları arasındaki ilişkiyi veren 

tane paketlenmeleri hesap edilebilir. Bu hesaplardan sonra, kayaç dokularının sayısal 

değeri olan TC elde edilir. Bu çalışmada, kayaçların dayanım özelliklerine göre 

sınıflandırılabilmeleri için kayaç dokusal özelliklerinden faydalanılmıştır. Kayaç 

dokularının sayısallaştırılmaları için TC değerinden yararlanılmış ve farklı çalışma 

sahalarında gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilen kayaçların mekanik, fiziksel ve 

kesilebilirlik özellikleri ile TC arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur.  

Kayaç malzemelerin dokusal özelliklerinin sayısallaştırılabilmesi için öncelikle, 

kayaçlardan ince kesitler alınmalıdır. Bu ince kesitler mikroskopta incelendikten 

sonra, kesitten çekilen resimler görüntü işleme programında analiz edilmek üzere 

depolanır. Görüntü işlenmesinin gerçekleştirilmesi için Nasuf ve Öztürk (2005) 

tarafından gerçekleştirilen Tübitak projesi kapsamında oluşturulan görüntü işleme 

laboratuvarında bulunan Leica Qwin programından faydalanılmış ve bu analizler 

sayesinde dokuyu oluşturan tanelerin alan, çevre, uzunluk, genişlik ve açıları 

belirlenmiştir. Deneysel olarak elde edilen bu parametrelerden yola çıkarak, dokunun 

geometrisi hakkında bilgiler içeren hesabi parametreler elde edilmiş ve bu 

parametrelerin tayininden sonrada her bir resme ait TC değeri belirlenebilmiştir. 

Yapılan istatistiksel çalışma sonucunda, her bir kayaç malzemesine ait TC değeri 

tayin edilmiştir. Kayaç malzemelerin dayanım özelliklerinin dokusal özelliklerinden 

hareket edilrek sınıflandırılabilmesi için öncelikle kayaç malzemelerin fiziksel, 

mekanik ve kesilbilirlik özellikleri ile dokusal özellikleri arasındaki ilişkilerin 

boyutları araştırılmıştır. Tablo 7.1’ de TC ile ilişkileri araştırılan bu özellikler liste 

halinde verilmiştir.  

Tablo 7.1 TC ile ilişkileri araştırılan fiziksel, mekanik ve kesilebilirlik özellikleri 

Fiziksel Özellikler Mekanik Özellikler Kesilebilirlik Özellikleri 
Birim hacim ağırlığı Tek eksenli basınç dayanımı Spesifik enerji 

Porozite Nokta yük dayanımı Ortalama kesme kuvvetleri 

Sonik hız Schmidt çekiç sertliği Pik kesme kuvvetleri 

Doğal nem içeriği Brazilian çekme dayanımı Ortalama dikey kuvvetler 

Su emme Darbe dayanımı Pik dikey kuvvetler 

Tane şekli Los Angelas aşınma kaybı 
Birim kesme mesafesinde çıkan 

pasa miktarı 

Doluluk oranı Shore sertliği Keski sarfiyatı 

 Elastik modül Net kazı hızı 
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Kaya kütleleri ve kütleyi oluşturan kayaç malzemeleri, yapıları, oluşumları ve 

geçirdiği değişimler sonucunda, dayanımlarının kestirilmesinde bir takım 

belirsizliklerin hakim olduğu doğal malzemelerdir. Belirsizlik kaynakları olarak, 

dayanıma etkiyen parametre sayılarının çokluğu ve etkime derecelerinin 

kestirilememesi doğal belirsizlikler olarak adlandırılabilirken, ölçüm hataları kişisel 

farklılıklardan ve tecrübe eksiskliğinden kaynaklananlar ikincil hata kaynağı olarak 

isimlendirilebilir. Belirsizliğin bu derece etkin olduğu malzemelerde, TC ile 

mekanik, fiziksel ve kesilebilirlik özellikleri arasındaki ilişkilerin araştırılabilmesi 

için modelleme çalışmalarına başvurulmuştur. Modelleme teknikleri olarak, 

regresyon analizi ve bulanık modelleme kullanılmıştır. Regresyon analizi ile 

parametreler arasındaki ilişkiler görsel ve fonksiyonel olarak ortaya çıkartılmaya 

çalışılmıştır. Bulanık modelleme ile ise, TC ile diğer parametreler arasındaki 

ilişkilerin iyileştirilmesi ve daha az bir hata ile kestirimin gerçekleştirilebilmesi 

hedefi amaçlanmıştır. Geliştirilen modellerin başarısını ölçmek amacıyla korelasyon 

katsayısı (r
2
), ortalama rölatif hata (m[E(R)]), hatanın karelerinin karekökünün 

ortalaması (RMSE) ve doğruluk yüzdesi (m[D]) parametreleri kullanılmıştır.  

Kayaç malzemelerin dokusal özellikleri ile mekanik, fiziksel ve kesilebilirlik 

özellikleri arasındaki ilişkilerin araştırılabilmesi için 5 farklı bölgeye ait kayaç 

malzemeleri ve onlardan alınan ince kesitler üzerinde çalışılmış ve veri bankası 

oluşturulmuştur. TTK Amasra kömür havzasında daha önce Bilgin ve Shahriar 

(1987) tarafından gerçekleştirilen çalışma ile bölgede MTA tarafından 

gerçekleştirilen P1 no’ lu sondaja ait karot numuneleri üzerinde kayaç malzemelerin 

fiziksel, mekanik ve kesilebilirlik özellikleri tayin edilmiştir. Bu çalışma ile bu karot 

numunelerinden alınan ince kesitlere dokusal analizler gerçekleştirilmiş ve bu 

karotlara ait kayaç malzemelerin TC değerleri tayin edilmiştir. Bir sonraki aşamada, 

İSKİ Eyüp atıksu tünelinde daha önce Bilgin ve diğ. (1988) tarafından 

gerçekleştirilen çalışmadan faydalanılmış ve tünel formasyonuna ait kayaçlardan 

alınan ince kesitlerin TC değerleri tayin edilmiştir. Agrega malzemelerin dokusal 

özellikleri ile mekanik ve fiziksel özellikleri arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması 

için Türkiye’ nin 10 farklı ocağına ait 21 farklı agrega numunesi üzerinde 

çalışılmıştır. Bunun yanında, daha önce Kahraman (2001) ve Kahraman ve diğ. 

(2005) tarafından gerçekleştirilen deneylerde kullanılan kayaç malzemelerinin ince 

kesitleri üzerinde dokusal analizler gerçekleştirilerek, A ve B grubu olarak ikiye 
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ayrılan bu kayaç malzemelerinin dokusal özellikleri ile mekanik ve fiziksel 

özellikleri arasındaki ilişkiler ortaya çıkarılmıştır. A grubu olarak adlandırılan ve 

daha ziyade yeraltı yapılarının açılması sırasında karşılaşılasılabilecek kaya 

formasyonlarından oluşan kayaç malzemelerinden 26, B grubu olarak anılan ve doğal 

yapı taşları olarak sınıflandırılan kayaç malzemelerinden ise 16 farklı kayaç 

malzemesinde analizler gerçekleştirilmiştir. Son olaraksa, granit malzemesi üzerinde 

gerçekleştirilen deneyler ile bu malzemenin TC değeri ile mekanik ve fiziksel 

özellikleri arasındaki ilişkier araştırılmıştır. Tüm bu çalışmalar sonucunda, 90 farklı 

ince kesitten alınan 1000’ e yakın resimin görüntü işleme tekniği ile analiz edilmesi 

sonucunda, kayaç malzemelerinin TC değerleri ile kayaç malzemesine ait 23 farklı 

mekanik, fiziksel ve kesilebilirlik parametresi ile ilişkilendirilmiş ve 46 korelasyona 

bakılmıştır.  

Modelleme çalışmaları her bölgeye ait kaya mekaniği parametreleri ile TC arasında 

ayrı ayrı elde edilmiş ve son olarak tek eksenli basınç dayanımı ile TC ve nokta yük 

dayanımı ile TC arasında genel olarak adlandırılan ve tüm veri setinin kullanıdığı iki 

model ile tanımlanmıştır.  

TTK Amasra kömür havzasına ait sondaj numuneleri üzerinde gerçekleştirilen 

çalışmalar sonucunda regresyon analizi ile spesifik enerji (SE) ile TC arasında son 

derece yüksek bir ilişki elde edilmiştir. Bunun yanında, ortalama kesme ve dikey 

kuvvetler ile TC arasında da yine önemli sayılabilecek ilişkiler elde edilmiştir. 

Bunun yanında, kayaçların poroziteleri ile TC arasında son derece yüksek lineer 

artan bir ilişki bu çalışma ile açığa çıkarılmıştır. Bulanık modelleme, bu bölgeye ait 

veri setinde bulunan basınç dayanımı, nokta yük dayanımı, spesifik enerji ve 

ortalama kesme ve dikey kuvvetler için geliştirilmiştir. Elde edilen modellerin 

hepsinin % 10’ dan daha düşük bir hata ile çalışması son derece olumludur.  

İSKİ Eyüp atıksu tünel verilerinden hareket ederek oluşturulan regresyon 

modellerinde ise tek eksenli basınç dayanımı ve Shore sertliği ile TC arasında son 

derece iyi ilişkiler bulunurken, net kazı hızı ile TC arasında da kayda değer ilişkilere 

rastlanılmıştır. Gerçekleştirilen bulanıklaştırma çalışmaları sayesinde ise 2’ si % 10’ 

un 1’ si % 20’ nin altında hata ile çalışan 3 farklı model elde edilmiş ve girdisi TC 

çıktısı mekanik özellikler ve makine performansları olan modellere sahip 

olunmuştur.  
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Agrega malzemeleri üzerinde gerçekleştirilen mekanik, fiziksel ve dokusal 

analizlerden elde edilen sonuçlardan hareket edilerek yapılan araştırmada agrega 

malzemelerin Los Angelas aşınma kayıbları ile TC arasında 0,65 r
2
 değerine sahip 

bir regresyon eğrisi elde edilmiştir. Daha sonra bu ilişki bulanık modelleme ile tekrar 

araştırılmış ve r
2
 değeri 0,81 olan daha iyi bir model oluşturulabilmiştir.  

Son olarak modelleme çalışmaları A ve B grubu olarak adlandırılan kayaç 

malzemeleri verileri için gerçekleştirilmiştir. A grubu kayaç malzemelerine ait tek 

eksenli basınç dayanımı ve sismik hız verileri ile TC değerleri arasında 

gerçekleştirilen regresyon modelleri iyi sonuç vermemiştir. Ancak, bulanıklaştırma 

çalışmaları ile bu parametreler ile TC arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi mümkün 

hale getirilmiştir. B grubu kayaç malzemelerine ait tek eksenli basınç ve nokta yük 

dayanımları, darbe dayanımı ve Schmidt sertliği değerleri ile TC arasında 

gerçekleştirilen bulanık modeller ortalama % 10 hata ile çalışmaktadır.  

Sonuç olarak, TC ile kayaç malzemelerin mekanik, fiziksel ve kesilebilirlik 

özelliklerini temsil eden parametreler arasında toplam 46 regresyon modeli 

oluşturulmuştur. Bu modellerden 17 tanesi önem ve başarılarına göre seçilerek 

bulanıklaştırılmış ve girdisi TC çıktısı mekanik özellikler olan modeller elde 

edilmiştir. Bu çalışmalar, kayaçların dokusal özellikleri ile dayanım özellikleri 

arasındaki ilişkileri ortaya koyması açısından son derece önemli olmuştur.  

Kayaçların dokusal özellikleri ile mekanik, fiziksel ve kesilebilirlik özellikleri 

arasında bulunan bu ilişkilerden yola çıkarak kayaç dokusal özelliğini 

sayısallaştırmada kullanılan TC parametresinin kaya mühendisliği uygulamalarında 

kullanılabilir yeni bir girdi parametresi olarak atanması çalışmaları 

gerçekleştirilebilmiştir. Bu amaca yönelik olarak öncelikle, kayaç litolojisine bağlı 

olarak TC değerlerinin kestirimleri veri seti yardımyla belirlenmiş ve daha önceki 

çalışmalar ile kontrol edilmiştir. Bu sayede, kayaç malzemelerin litolojilerine bağlı 

olarak TC değerlerinin beklenen değerleri tayin edilmiştir. Bu çalışma 14 farklı 

litolojiye sahip kayaç malzemesi için gerçekleştirilmiştir.  

Bir sonraki adımda ise, TC değerlerinin sınıflandırılması ve sınıfların dayanım 

özelliklerinin belirlenmesi işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu sayede, kayaç 

malzemeleri dokusal özelliklerine göre 5 farklı sınıfa ayrılmış ve her bir sınıfın 
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beklenen tek eksenli basınç dayanımı ve nokta yük dayanımı değerleri tayin 

edilmiştir. Sınıflama işlemleri bulanık modelleme ile de gerçekleştirilmiş ve girdisi 

TC çıktıları tek eksenli basınç dayanımı ve nokta yük dayanımı olan modellerin 

yardımıyla, sınıfı tayin edilen kayaç malzemesinin dayanım özellikleride 

kestirilmiştir. 

TC değerinin kaya kütle sınıflama sistemlerine girdi parametresi olarak atanması 

çalışmaları, TC’ nin, Bieniawski (1974) tarafından geliştirilen kaya kütle puanı 

(RMR) sınıflama sistemine girdi parametresi olarak atanması şeklinde 

gerçekleştirilmiştir. RMR sisteminde, kayaç malzemelerinin dayanımlarına bağlı 

olarak verilen puanlar, TC sınıflamasından hareket ederek atanmıştır. Her bir sınıfa 

ait olan RMR puanı bulanık modelleme ile gerçekleştirilerilmiş ve elde edilen 

sonuçlar deneysel tek eksenli basınç dayanımından elde edilen RMR puanları ile 

karşılaştırılarak uyumluluğu gözlenmiştir.   

TC değerinin bölgeselleştirilerek bir sondaj hattı veya bir tünel güzergahı boyunca 

dağılımının jeoistatistiksel yöntemlerle gerçekleştirilebileceği bu çalışmadan çıkan 

bir diğer uygulama alanıdır. Uygulama sahası olarak İSKİ Eyüp atıksu tünel 

güzergahı seçilmiştir. Bu uygulama alanında, TC’ nin yanında, tünelde tek eksenli 

basınç dayanımının dağılımı kriging haritalarından elde edilmiştir. Elde edilen 

kestirim sonuçlarının, deneysel sonuçlarla gösterdiği uyum TC’ nin 

bölgeselleştirilmesinin önemini ortaya koymaktadır.  

Agrega malzemelerin dokusal özelliklerinin sayısallaştırılması sonucunda 

agregaların TC değerlerinin genellikle 2-3 arasında değiştiği gerçeği ile 

karşılaşılmıştır ve bunun sonucu olarak agrega malzemelerinde TC’ nin beklenen 

değerinin 2 ile 3 arasında olması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu aşamadan sonra, 

agrega malzemelerin kalitelerini tayin etmede en çok kullanılan LA aşınma kaybının 

TC’ den kestirimi için model geliştirilmiştir ve % 11 hata ile agrega malzemelerin 

LA aşınma kayıplarının TC’ den kestirimi mümkün hale gelmiştir.  

Son olarak, kayaçların mekanik ve fiziksel özelliklerinin TC’ den kestirilmesi 

amacıyla oluşturulan bulanık modellerin sınır koşulları, hangi ortamlarda nasıl 

kullanılacakları ve elde edilecek olan sonuçların ne oranda doğruyu yansıttığı 

belirtilmiştir. Yapılan bu çalışmalar ile, kayaçların mekanik özellikleri olarak, tek 



 187 

eksenli basınç dayanımı, nokta yük dayanımı, Brazilian çekme dayanımı, Shore 

sertliği, ve LA aşınma dayanımı, kesilebilirlik özellikleri olarak, spesifik enerji, 

ortalama kesme kuvveti, ortalama dikey kuvvet ve net kazı oranının TC’ den 

kestirimi amacıyla bulanık modellerin sınır şartları ve uygulanabilme alanları 

belirlenmiştir.  
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