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Özet 
 

Günümüzde süperakışkanlaştırıcı katkılar, sağladığı olumlu özellikler nedeniyle hazır 
beton endüstrisinin vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. Bununla birlikte, 
süperakışkanlaştırıcı katkıların davranışı, kullanılan çimentonun özelliklerine bağlı 
olarak önemli derecede değişiklik göstermektedir. Bu durum süperakışkanlaştırıcı 
katkılardan etkin bir şekilde yararlanılmasının önüne geçmektedir. 

 
Bu çalışmada, betonun performansının değerlendirilmesinde en önemli öğelerden biri 
olan başlangıç akışkanlığı değerlendirilmiş ve hangi malzemenin (çimento/kimyasal 
katkı), akış davranışını etkileyen baskın unsur olduğu sorusuna cevap aranmıştır. Bu 
amaçla Türkiye’nin çeşitli çimento fabrikalarından temin edilen 18 adet                 
CEMI 42,5 tipi çimento ve farklı firmalarca üretilmiş 4 adet naftalin-sülfonat esaslı 
süperakışkanlaştırıcı katkı kullanılmıştır. Hazırlanan hamur karışımlarının başlangıç 
akışkanlığını belirlemek amacıyla “Marsh Hunisi” deneyi yapılarak akış süresi değerleri 
elde edilmiştir.  

 
Yapılan çalışmalar neticesinde, başlangıç akışkanlığını etkileyen ana parametrenin 
çimento özellikleri olduğu, süperakışkanlaştırıcının başlangıç akışkanlığı üzerindeki 
etkisinin çimentoya göre önemsiz mertebede olduğu tespit edilmiştir. 
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Abstract 
 

Nowadays, superplasticizer admixtures have become one of the major ingredients of 
concrete in ready-mixed concrete industry. However, the behavior of the 
superplasticizers in concrete may be quite variable depending on the cement 
characteristics. This causes ineffective utilization of superplasticizers. 
 
In this study, the initial fluidity of the pastes, which is one of the most important factors 
determining concrete performance, were obtained to examine which material (cement or 
plasticizer) had the dominant effect on the fluidity of the paste. 18 different ordinary 
Portland cements CEMI 42.5 (from 18 different cement plants in Turkey) and 4 
different naphthalene sulfonate-based superplasticizer admixtures were used. Flow time 
values of cement pastes were determined using “Marsh Funnel” test. 
 
It was concluded that the behavior of the pastes is mainly affected by the cement 
characteristics. In other words, the effect of properties of superplasticizer on the initial 
fluidity is negligible compared to that of cement. 
 

 

1. GİRİŞ 
 

Beton içerisindeki agregalar, beton hacminin önemli bir bölümünü (%70-75) 
oluşturmalarına rağmen, sistemdeki aktif bileşenin, esas olarak çimento hamuru olduğu 
söylenebilir. Çünkü betonun özellikleri ve performansı büyük oranda çimento hamuru 
tarafından kontrol edilir. Kimyasal katkıların, betonun priz süresi, hava içeriği, su 
ihtiyacı ve işlenebilmesine olan etkileri, bu katkıların çimento hamuruna olan etkileri 
sonucunda ortaya çıkar [1]. 
 
Son yıllarda, betonun taze ve sertleşmiş özellikleri üzerindeki olumlu etkilerinden 
dolayı, hazır beton sektöründe geniş kullanım alanı bulan kimyasal katkıların, özellikle 
de akışkanlaştırıcıların kullanımı, betonun reolojik özellikleri üzerinde önemli rol oynar. 
Bazen, süperakışkanlaştırıcı (SA) katılarak hazırlanan, göreceli olarak daha düşük s/ç 
oranına sahip yüksek performanslı betonlarda, yüksek başlangıç akışkanlığı kısa sürer 
ve hızlı çökme kaybı meydana gelir. Bu durumda, kullanılan çimento ve 
akışkanlaştırıcının reolojik olarak uyumsuz olduğu söylenebilir. Katkılı betonda reolojik 
özellikler, katkı dozajının yanında, çimento ve katkı arasındaki etkileşimden büyük 
ölçüde etkilenir [2]. 
 
Huynh [3], SA katkılı yüksek performanslı betonların reolojisinin, çimento, SA veya 
bunların etkileşimi ile ilgili birçok parametreden etkilendiğini söylemiştir. Buna göre: 
 
-  çimentonun kimyasal ve faz bileşimi, özellikle C3A ve alkali içeriği, 
-  çimentonun inceliği, 
-  çimentodaki kalsiyum sülfatın miktarı ve tipi, 
-  SA’nın kimyasal yapısı ve ortalama molekül ağırlığı, 
-  SA’nın sülfonasyon derecesi ve karşıt iyon’un kökeni, 
-  SA’nın çimento bileşenleri üzerindeki tutunma oranı, 
-  SA’nın dozajı ve ekleme metodu 
gibi özellikler beton reolojisini etkileyebilmektedir. Bu sonuçlar diğer araştırmacılar 
tarafından da desteklenmiştir [4]. Araştırmacılar, çimentoyla ilgili olarak, C3A ve C4AF 
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içeriği, C3A’nın kendi morfolojik yapısı ile klinkerin sülfürizasyon derecesine bağlı 
olarak ortaya çıkan reaktifliği ve kalsiyum sülfatın içeriği ve formunun; SA ile ilgili 
olarak da, moleküler zincir uzunluğu ile bu zincirdeki sülfonat grubu pozisyonunun, 
uyumu etkileyen parametreler olduğunu söylemiştir. 
 
SA’lar günümüz beton teknolojisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bununla birlikte üretilen 
çimentoların karakteristiğinde meydana gelen küçük değişiklikler bile SA’nın 
performansını kolayca etkileyebilmektedir. Bu durum uygulamada önemli bir problem 
olarak ortaya çıkmaktadır [5].  
 
Katkı-çimento uyumuyla ilgili pek çok çalışma yapılmasına rağmen, akışkanlaştırıcı 
katkı kullanılarak hazırlanan çimento hamuru ya da betonun reolojik davranışını tahmin 
etmek, yine de kolay değildir. Bunun sebebi ise katkı-çimento etkileşiminin pek çok 
parametreden etkilenmesi ve bu etkileşimin henüz tam olarak anlaşılamamış olmasıdır 
[2]. 

 
 

2. DENEYSEL ÇALIŞMA 
 

2.1. Malzemeler 
 
2.1.1. Kimyasal Katkı 
 
Çalışma kapsamında, TS EN 934-2 standardına uygun, 4 farklı süperakışkanlaştırıcı 
kimyasal katkı kullanılmıştır. Kullanılan tüm katkılar, naftalin-sülfonat esaslı olup priz 
geciktirici özelliğe sahip değildir. Katkıların katı madde oranları ve ortalama moleküler 
ağırlıkları Tablo 1’de verilmiştir. 
 
Tablo 1. Kimyasal katkılara ait özellikler 
 

 
 
 
 
 

 
2.1.2. Çimento 
 
Deneylerde kullanılan 18 adet CEM I 42,5 tipi çimentoya ait kimyasal ve fiziksel 
özellikler Tablo 2 ve Tablo 3’de verilmiştir. 
 
2.2. Yöntem 

 
Hamur karışımlarının başlangıç akışkanlık değerleri “Marsh Hunisi” deneyi ile 
belirlenmiştir. Bu deney yöntemi, hazırlanan hamur karışımının, ucunda küçük bir 
boşluk bırakılmış olan bir huni içerisine dökülmesi ve belirli hacimdeki hamurun bu 
huni içerisinden geçiş süresinin belirlenmesi ilkesine dayanır [6]. Hazırlanan çimento 
hamurlarının bağıl akışkanlığını belirlemek amacıyla kullanılan bu deneyde, akış süresi 
ile akışkanlık arasında ters orantı vardır.  

 

 S1 S2 S3 S4 

Katı madde içeriği (%) 41 41 41 39 

Ortalama moleküler ağırlık 5457 7354 9898 12807 
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Tablo 2. Çimentolara ait kimyasal özellikler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çimento No MgO Al2O3 SiO2 SO3 Na2O K2O CaO Fe2O3 S. CaO Çözünmeyen 
kalıntı 

Kızdırma  
kaybı 

C3S C2S C3A C4AF 

C1 1.09 5.51 19.5 2.4 0.34 0.79 62.8 2.28 0.97 0.63 3.72 56.5 13.2 10.7 6.95 

C2 1.14 4.99 18.9 2.8 0.30 0.80 63.3 3.65 0.97 0.28 2.71 63.5 6.15 7.06 11.1 

C3 1.13 5.43 19.5 2.2 0.35 1.09 61.0 3.04 1.97 0.98 4.63 44.8 22.2 9.24 9.25 

C4 2.81 4.78 19.1 2.1 0.43 0.77 62.9 3.10 2.27 0.15 2.56 59.5 9.73 7.41 9.43 

C5 1.97 4.25 19.1 2.2 0.23 0.91 62.5 3.49 1.75 0.51 3.72 62.0 8.01 5.36 10.6 

C6 1.40 4.29 20.1 1.9 0.25 0.64 63.3 4.52 1.80 0.61 2.14 57.4 14.2 3.73 13.7 

C7 1.60 4.68 19.9 2.6 0.37 0.56 63.6 3.03 0.96 0.30 2.25 60.8 11.2 7.27 9.23 

C8 1.80 5.32 19.2 1.9 0.45 0.94 62.8 3.03 2.19 0.95 2.85 55.3 13.3 8.96 9.22 

C9 2.36 5.31 19.2 3.1 0.26 0.95 60.8 2.97 1.65 0.53 3.15 46.0 20.4 9.04 9.03 

C10 1.14 4.51 18.5 2.2 0.36 0.61 62.7 4.07 1.16 0.43 4.74 67.4 2.29 5.07 12.4 

C11 2.55 4.83 20.0 2.4 0.88 0.67 61.7 3.87 0.91 0.50 1.44 50.9 18.8 6.24 11.8 

C12 2.10 5.02 19.8 1.7 0.20 0.75 63.5 3.34 0.91 0.46 2.23 60.6 11.1 8.19 10.1 

C13 2.16 4.05 19.2 2.4 0.24 0.68 64.0 3.23 1.16 0.33 2.73 71.4 1.14 5.27 9.81 

C14 1.14 4.62 19.5 2.2 0.33 0.61 63.6 3.32 1.90 0.46 3.62 61.3 9.57 6.63 10.1 

C15 1.07 3.81 20.5 1.8 0.18 0.58 64.6 3.73 1.36 0.91 2.15 65.5 9.39 3.77 11.4 

C16 2.13 5.36 19.0 2.3 0.38 0.90 62.7 2.97 1.10 0.73 2.77 59.4 9.75 9.18 9.03 

C17 1.08 5.24 18.9 2.3 0.51 0.49 63.5 3.30 1.10 0.31 3.33 63.8 6.08 8.29 10.0 

C18 1.43 5.04 19.2 2.7 0.27 0.88 62.7 3.42 1.09 0.48 2.54 58.4 11.0 7.57 10.4 
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Tablo 3. Çimentolara ait fiziksel özellikler 
 

 
Marsh Hunisi farklı geometrilerde olabilmektedir [6]. Bu çalışmada kullanılan huni ve 
boyutları Şekil 1’de verilmiştir. 
 

 
 
Şekil 1. Marsh hunisi ve boyutları 
 
Yaklaşık hacmi 1200 ml olan karışım, huni içerisine koyulmadan önce huninin alt ucu 
parmakla kapatılır. Karışım huniye döküldükten sonra parmağın huninin alt ucundan 
çekilmesiyle süre ölçümü başlar ve ölçekli kapta biriken hamurun 700 ml. seviyesine 
ulaşmasıyla sona erer [7]. Huni içindeki hamur karışımı alt uçta bir basınç yaratır, ancak 
deney başlatıldığında bu basınç, hamur kütlesinin zamanla azalmasıyla birlikte sürekli 

Eğilme 
Dayanımı 

(MPa) 

Basınç Dayanımı 
(MPa) 

Priz Süresi(dk) Çimento 
No 

Özgül 
Ağırlık 

Blaine 
İnceliği 

(m
2
/kg) 2 gün  28 gün  2 gün  28 gün  Başlangıç Son 

C1 3.09  350  7.0  12.6  26.8  49.3  125  245  
C2 3.11  368  7.8  12.4  30.9  54.9  135  220  
C3 3.01  323  6.5  12.5  24.2  48.7  175  275  
C4 3.08  282  7.8  11.9  26.8  50.3  170  305  
C5 3.08  328  7.0  12.7  29.0  50.7  230  325  
C6 3.12  355  8.0  12.8  29.1  57.0  210  295  
C7 3.12  356  7.9  13.7  29.8  57.4  130  210  
C8 3.08  386  8.3  12.9  32.7  51.1  115  165  
C9 3.09  395  8.4  12.6  31.1  50.8  145  235  
C10 3.11  335  6.8  11.8  24.0  49.5  170  270  
C11 3.16  354  7.6  14.0  29.7  53.9  180  285  
C12 3.17  347  7.4  11.8  28.9  44.5  125  185  
C13 3.12  305  7.8  12.7  28.1  47.4  155  240  
C14 3.11  363  7.7  13.4  29.2  53.5  160  245  
C15 3.14  354  8.1  14.1  31.1  54.4  140  235  
C16 3.12  323  8.1  13.0  28.9  50.0  150  250  
C17 3.10  333  6.9  12.3  27.9  48.1  110  180  
C18 3.13  378  7.5  12.4  31.5  51.1  130  220  
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azalır. Bu da akış rejiminin değişmesine yol açarak deneysel çalışmayı sağlıksız kılar. 
Bu olumsuz etkiyi telafi edebilmek için daha önceki çalışmalarda, akış rejiminin çok 
fazla değişmediği ilk 700 ml’lik hamur hacminin akması için gereken süre, akış süresi 
olarak öngörülmüştür.  
 

Bu yöntemi öneren araştırmacı, karışımların hazırlanmasında mutfak tipi yüksek devirli 
karıştırıcı kullanmayı tercih etmiştir [6]. Bu çalışmada da, karıştırıcı içerisinde ani 
topaklanmayı önlemek amacıyla, ilk önce Hobart mikserde karıştırma yapılmış ve 
kıvam kazanan karışım daha sonra yüksek devirli karıştırıcıya konularak karışımlar 
hazırlanmıştır. Karışımların hazırlanmasında kullanılan mikserler Şekil 2’de 
görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2. Hobart mikser ve mutfak tipi karıştırıcı 
 

Tüm karışımlar s/ç oranı 0,35 olacak şekilde hazırlanmıştır. Deneyler, sıcaklık kontrollü 
odada 20±1 °C’de gerçekleştirilmiştir. Katkı, su ve çimento’nun sıcaklığının ortam 
sıcaklığında olması için, bu malzemeler sürekli olarak deneyin gerçekleştirildiği odada 
bekletilmiştir. Tüm karışımlarda s/ç oranını sabit tutmak için katkının içinde bulunan su 
da dikkate alınmıştır. Katkıdaki su miktarının dikkate alınmaması durumunda, farklı 
katı madde oranlarına sahip olan süperakışkanlaştırıcıların performansının 
kıyaslanmasında “s/ç” değerinde oluşabilecek hatayı ortadan kaldırmak için, 
süperakışkanlaştırıcı dozajı, çimento ağırlığının yüzdesi şeklinde “katı madde dozajı” 
olarak ifade edilmiş ve karışımlar buna göre hazırlanmıştır. Karışım oranları Tablo 4’de 
verilmiştir. 
 
Tablo 4. Karışım oranları 
 

Katkı Bileşimi Karışım Oranları 

Katkı 
No 

Katkı 
katı 

madde 
oranı 
(%) 

Katı 
madde  
dozajı 
(%) 

Katkı 
dozajı 
(%)* 

Katı Madde 
Miktarı (g) 

Su 
(g) 

Katkı 
(g) 

Su 
(g) 

Çimento 
(g) 

Toplam 
Su  
(g) 

    s/ç 

0,4 0,98 7,2 10,4 17,6 620 1800 630,4 0,350 
0,6 1,46 10,8 15,6 26,4 615 1800 630,6 0,350 

S1 
S2 
S3 

41 
0,8 1,95 14,4 20,8 35,2 610 1800 630,8 0,350 
0,4 1,02 7,2 11,2 18,4 619 1800 630,2 0,350 
0,6 1,54 10,8 16,8 27,6 613 1800 629,8 0,350 S4 39 
0,8 2,05 14,4 22,4 36,8 608 1800 630,4 0,350 

*çimento ağırlığının yüzdesi 
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3. DENEY SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Süperakışkanlaştırıcı ve çimento arasındaki etkileşimi inceleyen araştırmaların 
sonuçlarını yorumlamada karşılaşılan en büyük problem, süperakışkanlaştırıcıların 
kimyasal yapıları ve özellikle de moleküler ağırlıkları hakkında yeterli bilginin mevcut 
olmamasıdır. Önceki bölümde de belirtildiği gibi, bazı araştırmacılara göre, moleküler 
ağırlık katkının performansını etkileyen önemli bir parametredir. 
 
Kullanılan kimyasal katkılar naftalin esaslı olmasına rağmen, farklı firmalar tarafından 
üretildiğinden, ortalama moleküler ağırlığı, karşıt iyon kökeni, sülfonasyon derecesi 
gibi özellikleri birbirinden önemli farklılıklar gösterebilir. Bu çalışma kapsamında 
kullanılan katkıların sadece ortalama moleküler ağırlığı belirlenebilmiştir. Tablo 1’de 
görüldüğü üzere kullanılan katkıların ortalama moleküler ağırlık değerleri 5457 ile 
12807 arasında geniş bir aralıkta değişmektedir. 
 
Şekil 3, 4 ve 5’de sırasıyla %0.4, %0.6 ve %0.8 katkı dozajlarında başlangıç 
akışkanlığının çimento tipine bağlı olarak değişimi görülmektedir. Her üç şekilde de 
sabit katkı dozajında ve sabit bir çimento dikkate alındığında, hamur akış süreleri, 
katkıya bağlı olarak çok dar bir aralıkta değişmekte, buna karşın aynı katkı dozaj için 
farklı çimentolar göz önüne alındığında, akış süreleri göreceli olarak birbirinden 
oldukça farklılık göstermektedir. 
 

Şekil 3. %0,4 katkı dozajında başlangıç akış sürelerinin değişimi 
 
Örneğin %0,4 katkı dozajında C4, C8 ve C11 nolu çimentolarda hangi katkı kullanılırsa 
kullanılsın, hunide tıkanma meydana gelmiş, akış gözlenememiştir. Bu 3 çimento 
dışındaki çimentolarda ise farklı sürelerde de olsa akış gözlenebilmiştir. %0,6 dozajında 
ise dozajın artmasından dolayı C4 çimentosunda S1 ve S2 katkıları için, C8 
çimentosunda ise S2 için akış süreleri gözlenmekle birlikte diğer çimentolara göre en 
yüksek değerler elde edilmiş, diğer katkılar için ise yine akış gözlenememiştir. Dozajın 
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artmasına rağmen bu çimentolarda yüksek akış sürelerinin elde edilmesi ya da akışın 
gözlenememesi, bu çimentolarda akış davranışının olumsuz olduğunu göstermektedir. 
Bu çimentolardaki davranışın her iki dozaj için de tüm katkılarda olumsuz olmasının 
çimentodan kaynaklandığı söylenebilir. 
 

Şekil 4. %0,6 katkı dozajında başlangıç akış sürelerinin değişimi 

Şekil 5. %0,8 katkı dozajında başlangıç akış sürelerinin değişimi 
 
%0.6 katkı dozajında C11 ve C12 çimentolarına bireysel olarak bakıldığında, akış 
süreleri katkı tipine bağlı olarak çok dar bir aralıkta değişmesine karşın (C11 için       
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67-76 sn, C12 için 36-39 sn), görüldüğü üzere bu iki çimento birbirine göre 
değerlendirildiğinde akış sürelerinde çok net bir fark (~2 kat) vardır. Bu durum %0,8 
katkı dozajında daha da çarpıcıdır (C11 için 60-63 sn, C12 için 35-37 sn). C11 ve C12 
için geçerli olan bu durum, diğer çimentolar dikkate alındığında da geçerli olmaktadır. 
%0,4 dozajında C1 çimentosu kendi içinde 45~50 sn akış süresi sergilerken; C2 ve C7 
çimentoları 55 sn; C3 çimentosu 95~100 sn; C5 çimentosu 80 sn ve üzerinde; C6 
çimentosu 65~80 sn; C9 çimentosu 55~65 sn; C10 çimentosu 70~90 sn; C12 ve C13 
çimentoları ~40 sn; C15 çimentosu 60~75 sn; C16 ve C18 çimentoları ise 70~90 sn akış 
süresi göstermektedir. Görüldüğü gibi sabit bir çimentoda akış süreleri dar bir aralıkta 
değişirken; çimentoların ayrı ayrı değerlendirilmesi durumunda akış sürelerinin 
birbirinden çok farklı olduğu görülmektedir. Bu durum %0,6 dozajı ve özellikle %0,8 
dozajında da açıkça görülmektedir. Her üç katkı dozajında da, her bir çimento kendi 
içinde farklı katkılar ile çok yakın akış süreleri verirken, akış sürelerinin çimento tipine 
göre net farklılıklar göstermesi, başlangıç akışkanlığının büyük ölçüde çimento 
özelliklerine bağlı olduğunu, diğer bir deyişle katkı özelliklerinden hemen hemen 
bağımsız olduğunu göstermektedir.   
 
Tablo 1’e bakıldığında katkıların ortalama moleküler ağırlık değerlerinin oldukça geniş 
bir yelpazede değiştiği görülmektedir. Sabit bir çimentoda, katkının ortalama moleküler 
ağırlık değeri, akışkanlaştırıcının performansını değiştirmekte ancak farklı çimentolarla 
etkileşime girme durumunda katkı performansının değerlendirilmesinde bu parametre 
göreceli olarak etkisiz kalmaktadır. Şekil 3, 4 ve 5’de belirli bir çimentoda farklı akış 
sürelerinin elde edilmesinin sebebinin ortalama moleküler ağırlıktaki değişkenlik 
olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte ilk bölümde belirtilen katkı performansını 
belirleyen diğer özellikler de davranışı etkileyebilir.  
 
Ortalama moleküler ağırlığın etkisi, özellikle başlangıç akışkanlığı açısından olumsuz 
gözüken çimentolarda (yüksek akış süresi gösteren çimentolarda-C4, C5, C8, C10, C16 
gibi) daha çarpıcı olmaktadır. Bu çimentoların kendi içerisindeki akış süreleri diğer 
çimentolara göre daha çok değişkenlik göstermektedir.  
 
 

4. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 
 
Bu çalışmada, betonun kalitesini etkileyen en önemli öğelerden biri olan hamur fazında, 
başlangıç akışkanlığı değerlendirilmiş ve hangi malzemenin (çimento/kimyasal katkı), 
akış davranışını etkileyen baskın unsur olduğu sorusuna cevap aranmıştır. Hazırlanan 
hamur karışımlarında “Marsh Hunisi” deneyi yapılarak akış süresi değerleri elde 
edilmiştir.  

 
Yapılan çalışmalar neticesinde, başlangıç akışkanlığını etkileyen ana parametrenin 
çimento özellikleri olduğu, süperakışkanlaştırıcının başlangıç akışkanlığı üzerindeki 
etkisinin çimentoya göre önemsiz mertebede olduğu tespit edilmiştir. Çimento-katkı 
uyumsuzluğuna neden olan parametrelerin araştırılmasında çimento özelliklerine ağırlık 
verilmesi daha uygun olabilir. Ancak çimentoya nisbeten oldukça yeni sayılan kimyasal 
katkı ile ilgili de çalışmalar yapılmalıdır. Katkıyla ilgili, performansı belirleyen 
parametrelerin bilinmiyor olması deneysel çalışmalar için önemli bir              
handikaptır. Bu özelliklerin bilinmesi durumunda çalışmaların sonuçları daha iyi 
değerlendirilebilecektir. 
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Göreceli olarak daha kötü davranış gösteren çimentolarda katkıya bağlı olarak ortaya 
çıkan değişkenlikler daha çarpıcı olmuştur. 
 
Beton akışkanlık deneylerine kıyasla daha pratik ve hassas olan Marsh hunisi deneyi, 
daha az iş gücü, malzeme ve zaman harcanarak, akışkanlaştırıcı katkı ve çimentolu 
sistemlerle ilgili araştırmalarda rahatlıkla kullanılabilir. 
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