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Özet 
 

Bozunma kayaların fiziksel, mekanik ve deformasyon özellikleri üzerinde 

olumsuz etkilere sahiptir. Ancak, kayaların bozunma dereceleri belirlenirken, 

çeşitli güçlüklerle karşılaşılmaktadır. İdeal olan bozunma derecesinin basit deney 

sonuçları ve güvenilir kestirim modelleriyle belirlenebilmesidir. Bu durum dikkate 

alınarak, bu çalışmanın amacı yapay sinir ağları ve bulanık anlamladırma sistemi 

gibi iki farklı esnek hesaplama yöntemi kullanılarak basit ve ekonomik bozunma 

derecesinin kestirimi için modeller oluşturulmasıdır. Bu modeller geliştirilirken, 

Harşit granitoyidinden (KD Türkiye) alınan örnekler üzerinde gerçekleştirilen 

deney sonuçları ve modeller test edilirken ise literatürden toplanan deney verileri 

kullanılmıştır. Modellerin girdileri olarak porozite, P dalga hızı ve tek eksenli 

sıkışma dayanımı, çıktısı ise bozunma derecesi olarak tanımlanmıştır. Eğitim ve 

test veri setleri dikkate alındığında, çalışma kapsamında geliştirilen modellerin son 

derece yüksek kestirim performansı sağladığı görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, 

modellerin genel performansları birbirlerine yakındır. Buna karşın, sadece eğitim 

veri seti dikkate alındığında, yapay sinir ağı modelinin bulanık anlamlandırma 

modelinden daha yüksek bir performans sağladığı görülmektedir. Ancak, bulanık 

anlamlandırma modeli daha yüksek bir genelleme kapasitesi sergilemektedir. Bu 

sonuç, çalışma kapsamında geliştirilen modellerin bozunma derecesinin dolaylı 
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yöntemle tayin edilmesinde kullanılabileceğini göstermektedir. Ancak, yapay sinir 

ağı modeli girdi olarak sayısal veri gerektirirken, bulanık anlamlandırma modeli 

hem sayısal veriyi hem de uzman görüşünü girdi olarak kullanabilmektedir. Bu 

nedenle, çeşitli amaçlar için gereken kayaların bozuma derecesinin tayini 

açısından bu çalışmada geliştirilen modeller yüksek potansiyele sahiptir. 

Performans analizi sonuçlarına göre, çalışma kapsamında geliştirilen modeller 

granitik kayalar için kullanılabileceğini göstermektedir. Ancak, modellerin genel 

sınırlaması ise, modeller kullanılırken tüm bozunma sınıflarından (1-5) veriye 

gereksinim duyulmasıdır. Ayrıca, bu çalışmada geliştirilen modellerin literatürden 

sağlanacak farklı bölgelere ait deney sonuçları ile kontrol edilmesi gerektiği de 

unutulmamalıdır.  

 

Anahtar kelimeler: Bulanık mantık, yapay sinir ağı, bozunma, granit. 

 

Abstract 
 

Weathering has several adverse effects on the physical, mechanical and 

deformation characteristics of the rocks. However, when determining the weathering 

degree of rocks, some difficulties are encountered. Ideally, the weathering degree 

can be determined by simple test results and reliable prediction models. Considering 

this situation, the purpose of the present study is to construct simple and low cost 

weathering degree prediction models by two soft computing techniques such as 

artificial neural networks and fuzzy inference system. When developing these 

models, the test results of the specimens collected from the Harsit granitoid (NE 

Turkey) have been used and the models have been tested by the data published in 

the literature. The inputs of the models are porosity, P-wave velocity and uniaxial 

compressive strength while the outputs of the models are weathering degree. The 

models developed in this study exhibited high prediction performances when 

checking by both train and test data sets. The general performances of these are 

close to each other. The ANN model exhibited higher performance than fuzzy model 

when considering the learning data set. However, the fuzzy model showed a good 

generalization ability. This result shows that the models developed herein can be 
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used for indirect determination purposes of weathering degree. However, the 

artificial neural network model requests numerical data as the input while the fuzzy 

inference system constructed in this study can be used by both numerical input data 

and expert opinion. For this reason, the models have a high potential when 

determining weathering degree of a rock for various purposes. The performance 

analyses revealed that the prediction models may be used for any granitic rock. 

However, necessity of whole dataset of all weathering classes (from 1 to 5) of a 

granitic rock to be investigated is the main limitation of the models constructed. Also, 

it should not be forgotten that the performances of the models developed in this 

study should be also checked using some additional data which will be available in 

literature. 

 

Key-words: Fuzzy logic, artificial neural network, weathering, granite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


