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ADANA BORU FABRiKASI YAPIMI BORULARDA IZLENEN 
SÜREKLi YARILMALARlN GiDERiLMESi iÇiN YAPILAN 

ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI 

AtillA KELECOCLU (., 

ÖZET 

Seyhan Ovasının borulu sulama şebekesi ile sulanması amacıyla avaya yer
leştirilen beton borularda 1974 yılında sürekli yarılmalar izlenmiştir. Bu yarılma 
olayı, Seylwn Ovasıııııı sulanınası işinin hem daha pahalı çözümlere gidilerek 
yapılmasını zorunlu kılmakta heın de şebekenin zamanında döşenmesini büyük 
ölçüde aksatmakta idi. 

Bu yazıda, yarılma olayının nedenlerini saptamak amacıyla yapılan araştırma 
çalışması, araştırmadan çıkan sonuçları ve sonuçların uygulanması ile sorunun 
çözümü kalın çizgileriyle verilmektedir. 

1-GIRIŞ 

Bilindiği gibi, Seyhan Ovasının borulu sulama 
şebekesi ile sulanması amac:yla, Adana'da boru üre
ten bir fabrika kurulmuştur. Bu fabrikada , yıırdumuz
da ilk kez uygulanan ·Pacherhecıd .. adlı yeni bir yön
temle, 300-900 mm. arasında d eğişen çapta beton 
ve betonarme boru üretilmektedir. Boru fabrikası 2 
yıl çalışarak yak laşık 180 Km. uzunluğunda üretim 
yapmış ve tüm üretim sulama şebekesine yerleştiril
miştir. Yerine yerleştirilen beton borulara, gerekli 
kontrol deneyleri için su ve rildiği zaman boruların 

üst kısımlarından sürekli ola ı·ak yarıldıkları izlen
miştir. 

Uygulamada karşılaşılan çeşitli sorunların çözü· 
münün, yalnızca yapım yetkililerinden beklenmesi, 
çağdaş bilim anlayışına aykırı olduğu gibi, yurdumuz· 
da ilk kez uygulanan bir tekniğin getirdiği sorunlar 
açısından da olanaksızdır. Ayrıca uygulamacının za
manı ve bugünkü teknik olanakları dikkate alınınca, 
çeşitli yapım ve denetim konularının etkidiği bu tip 
karmaşık bir sorunun çözümünü, ya lnızca onlardan 
beklemenin ne denli zor olduğu açıktır. Bu tür sorun
ların ancak daha büyük olanaklı bir araştırma kuru
lunca çözülebileceği artık bilinmektedir. Bu anlayış

la hareket eden DSi VI. Bölge yetkilileri konuyu he
men Araştırma ve Geliştirme Dairesine iletmişlerdir. 

VI. Bölge Müdürlüğü ile Araştırma ve Geliştir

me Dairesi Başkanlığı sorunu çözmek için geniş kap
samlı bir araştırma programı saptamıştır. Bu araş-

(") Fizik Y. Müh. DSI Araştırma ve Geliştirme Dairesi 

tırma programı bugünkü teknik olanaklarımızın el
verdiği oranda ve sürekli işbirliği anlayışı ile yürü
tülmüştür. Yaklaşık 1 yıl süren çalışmalar sonucu, 
borularda izlenen sürekli yarılmaların nedenleri belir
lenmiş, bu nedenleri giderici önlemler saptanmış 
ve bu önlemler yerinde uygulanarak sorun çözülmüş
tür. 

2 - UYGULANAN ARAŞTIRMA PROGRAMI VE 
YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Uygulanan araştırma programı ve elde edilen 
sonuçları görmeden önce, yapılan borularla ilgili ge· 
nel bilgi vermek ve araştırmalarda elde edilen so· 
nuçları kıyaslıyabilmek amacıyla, borulardan isteni· 
len teknik özellikler ve bazı bilgiler, çizelge 1 de 
4 değişik çaplı boru için kısaca verilmiştir . 

Aşağıda açıklanan araştırma çalışmalarına 

başlamadan önce, borulardaki yarılmaya, aşırı ba
sıncın neden olacağı görüşüyle beton ve betonar
me borulu şebekede 3 seri deney yapılmıştır. Bu 
deneyler, ancak işletme basıncı verilmiş fakat ya
ıılma olmamış şebekelerde yapılabilmiş ise de, 
borularda yarılmaya neden olabilecek bir aşırı ba
sınç izlenememiştir. 

Şebekeye yerleştirilen borularda izlenen yarıl

ma nedeninin; boru yapım tekniğindeki yanlış uy
gulamalardan, kullanılan boru yapım malzemeleri
nin Istenilen niteliklerde olmamasından, borulara 
su verince oluşan çeşitli hidrolik nedenlerden, bo
ruların taşınması, lstifi ve yerleştirilmesinde~i dik-
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ÇiZELGE: BORULARA iLiŞKiN GENEL BILGi VE TEKNIK ÖZELLIKLER 

(Not: Çizelgedeki betonarme borular, H= 150 cm.lik hidrostatik yüklü borulardır . ) 

Boru çapları (mm) 

Boru boyu (m) 

işletme basıncı- beton boru- (Kg/ cm2) 

işletme basıncı- betonarme boru- (Kg/ cm2) 
-

iç bası.nç deneyi- Beton boru- (Kg/ cm2) 
(Boru istenen iç basınç değerinin 1/ 3 ünde 10 da-
kika tamamında bir dakika denenecek.) 

iç basınç deneyli -betonarme boru- (kg/cm2) 
(Boru istenen iç basıncın 1/3 ü.nde 3 saat tamam ı.ı -

da 20 dakika denenecek) 

Mekanik deney kırma yükü beton boru (Kg) 

Mekanik deney kırma yükü- betonarme boru- (Kg) 

istit Şekli : Doğu- batı yönü.nde, alt sıra sıkıştı rı· 
larak üst üste, boru ağzı naylon ve benzeri örtü il c 
kapatılacak (üst üste kaç sıra konacağı) 

Boru ağırlığı (Kg/ m) 

Betonarme boruda demir miktarı (Kg) 

katsizliklerden olabileceği düşünülmüştür. Bu amaç
la hazırlanan araştırma programı şu beş ana gru
bu kapsamaktadır. 

1 - Boruların taşıonması ve yerleştirilmesi 

ile ilgili incelemeler 

ll - Yerleştirilmiş borular üzerinde iç basınç 

deneyleri 

lll - Yerleşt'rilmiş borular üzerinde işletm e 

basıncı deneyleri 

IV - Borular üzerinde gerilme ve detormas
yon ölçümleri 

V - Boruların yapımı He ilgili gözlem ve de
neyler. 

Beş ana grupta toplanan bu araştırma çalışma 

Inn, yukarıda belirtilen sıraya göre değ i l , belirl e
nen program ve işin akışına göre bazan birlikte , 
bazan da ayrı ayrı yürütülmüştür. 

Bu ıbeş ana .gruptaki çalışmalar, kendi içinde 
aşağıda açıklanan çeşitli araştırma bölümlerinden 
oluşmaktadır. Her gruba ilişkin araştırma bölüm
lerinin konuları ve yapılan çalışmalar yukarıdaki 

sıraya göre açıklanacaktır . Araştırma bölümlerin
de yapılan çalışmalardan , borularda izlenen yarıi

ma olayına az etkiyen ya da hiç etkimeyenler özet 
olarak boruların yarılmalarının nedeni olarak sap
tananlara da daha geniş olarak yer verilmiştir . 
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2.1 BORULARlN TAŞlNMASI VE VERLEŞTRiL
MESi ILE iLGILI INCELEMELER 

Bu gruptaki çalışmalar, üç ana bölüm halinde 
planlanmış, çalışmalar Bölgesi ve Araştırma ve 
Geliştirme Dairesi elemanlarınca birlikte yürütül
müştür. Planlanan 3 bölüm çalışma konusu ve elde 
edilen sonuçlar şunlardır : 

2.1.1) •Sulama şebekesine döşenmiş boru
lardan içine su verilmemiş bir bölümün üzeri açı

larak, bu boruların gözle kontrolu, özenle söküle
rek tahrikaya taşınması ve bu borular üzerinde 1,8 
Kg/ cm2lik basınç deneyi yapılması• 

2.1.2) •Fabrika boru istif alanından gelişigü

zel alınarak, 1,8 Kg/cm2lik basınç deneyine daya
nan borulardan bir kamyon dolusunun sulama şe

bekesine taşınarak yere indirilmesi sonra tekrar 
kamyona yüklenip tahrikaya taşınması ve bu bo
rularda yeniden iç basınç deneyinin yapılması. • 

2.1.3) • 2.1.2 maddesinde anılan safilam boru
lardan bir kamyon dolusunun, fabrikadan sulama 
şebekesine taşınması, yere indirilmesi, hendeğe 

döşenmesi , sonra özenle sökülerek tahrikaya geri 
getir-ilmesi ve üzerlerinde yeniden iç basınç da
yanım deneyinin yapılması . • 

1. ci gurup deneyler ,Bölge ile Sulama Şebe

kesine boru yerleştiren özel Kuruluş yetkilileri ara-



sında doğabilecek bazı anlaşmazlıkları değerlend i

rebilmek amacı ile yapılmıştır . Her üç bölümde 
yazılı deneyler ancak olanakların elverdiği ölçüde 
yapılabilmiş, fakat ıbu 'Cleney sonuçlarının, borular
da ki yarılmaya neden olacağı belirlenememişt-ir. 

2.2 - YERLEŞTiRiLMiŞ BORULAR ÜZERiNDE 
iÇ BASlNÇ DENEYLERi 

Bu guruptaki çalışmalarda üç bölüm halinde 
planlanmış, 2.2.1 Bölgesince 2.2.2 ve 2.2.3 bölüm
leri· de, Bölgesi ve Araştırma ve Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı ile bi~likte yürütülmüştür . Planlanan ça
lışmalar ve edinilen sonuçlar şunlardır : 

2.2.1) • Yapımı tamamlanmış ve henüz işlet

meye açılmamış beton borulu şebeke bölümünün 
gelişigüzel seçilen 3 ayrı yer·inde iki stanpipe ara
sında 1,8 Kg/cm21ik statik basınç deneyi yapılma

sı. 1,8 Kg/cm2 nin altındaki basınçlarda yarıla.rı bo
ru ların değiştirilerek deney bölümünün 1,8 Kg/ cm ı 
basınca dayanıklı hale getirilmesi.• 

Bu bölümde yazılı çalışma ancak bir yerde ya
pılabilmiş ve 1,7 Kg/ cm2 lik •iÇ basınçtan sonra 
boru bağlantılarındaki lastik ceı:ıtalarda kaçaklar 
izlendiğinden deney durdurulmuş ve istenen ba
sınçla, denenen basınç farkı küçük olduğundan de
ney tekrarlaınmamıştır . 

2.2.2) • Fabrika lstif alanından gelişigüzel se
çilen borulardan 1,8 Kg/ cm2 lik iç basınca daya
nanları ile 2.2.1 de yazılı iç basınç deneyi yapıl

ması.• 

Bu deney, BO boruluk bir şebekede, çeşitli ak
saklıklar nedeniyle, 4 günde t c: mamlanabilmiştir . 

De:ıey yapılmaya başlayınca borularda izlenen ya
nima ve conta kaçakları, boru üzerinde bir kapak
lama betorıu dökülerek giderilmiş ve ertesi gün 
deneyiere yeniden başlanmıştır . Deneylerde yapı

l <ı n gözlem ve elde edilen sonuçlar çizelge 2 de 
görülmektedir. 
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istenen iç basınca yaklaşıldığı için, deney 
4. cü gün durdurulmuştur. Çizel ge 1 'e göre beton 
beton borularda uygulanması gerekli •iç bası.nç 2,7 

2 
l<g/ cm2 olmasına rağmen bu değerin-- ü alınarak 

3 
deney yapılmış ve Çizelge 2 deki sonuçlar alın

mıştır. 

2.2.3) • 2.2.1 de yazılı deney şartlarının yapı

mı tamamlanmış ve işletmeye açılmamış betonar
me borulu bir :;.ebekede uygul anması.• 

işletmeye açılmamış betonarme borulu şebe
ke deney şartlarına ,uygun zamanda bulunamadığın 
dan bu bölümde yazılı deney yapılamamıştır. 

ll. ci grup deneylerle, borul r: rın, uygulanması 

gerekli iç basınç değerine dayanmadıkları saptanmış 
bulunmaktadır . 

2.3 - YERLEŞTIRILMiŞ BORULAR ÜZERINDE 
IŞLETME BASlNÇ DENEYLERi 

Bu gruptaki çalışmalar iki bölümde planlanmış , 

Bölgesi ile Araştırma ve Geliştirme Dairesi Baş

kanlığının işbirliği lle gerçekleşmiştir. 

Planlanan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar 
şunlardır : 

2.3.1) •2.2.1. deki iç basınç deneyi tamamla
nan ve ana kanaldan su verme olanağı olan bir şe
beke bölümünde, şebekenin doldurulması sırasın

daki hidrodinamik etkileriın incelenmesi. • 

Bu deney çeşitli nedenlerle bir kaç kez tek
rarlanmış ve sonuçta ölçü sistemine yerleştirilen 

özel basınçölçerlerde aşırı bir basınç yükselmes i 
okunamamış ve şebekede yarılma olmamıştır. 

2.3.2) •2.3.1 bölümündeki deneylerde borular 
işletme basıncına dayanamaz ise, 2.2.1 ve 2.2.2 de
ki şebekelerde bu deney tekrarlanacaktır.• 

ÇIZELGE : 2 YERLEŞTiRILMiŞ BORULARDA IÇ BASlNÇ DENEY SONUÇLARI 

Uygulanan 
Şebeke Dolunca 

Şebekeye su verildikten 2 saat sonra Deney borularda izlenen durum 
iç basınç bağiantı cont2ısından su kaçıran boru 

günü 
(Kg/ cm2) Terleyen Yarılan sayısı 

Boru sayısı Boru sayısı 

1 cl Gün > 0.68 4 2 4 

2 cl Gün > 0.68 4 1 1 

3 cü Gün 0.68 Boruların 
2 2 

% 60'ı ı .. 

4 cü Gün 1.50 Önceki Kılcal çatlaklar- 1 
dan Su fışkırması izlendi 

s 
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2.3.1 deki deneyde sulama şebekesi işletme 

basıncına dayandığı için yapılmaması gereken bu 
deney; Bölge ilgililerı ve şebekeye boru yerleşti

ren özel kuruluş temsilcisinin istekleri ve ilerde 
yöneltilebilecek soruları öılemek amacıyla yapıl

mıştır. Bu deney önce 30-40 lt/ sn lik debide, son
ra da çok büyük debide yapildığı halde yapılan 

ölçümlerde aşırı bir basınç gözlenmemiştir. 

lll. grup deneylerde, boru içinde işletme ba
sıncı uygulanınca hava bir·ikimi nedeniyle, proje
de öngörülen basınçların üzerinde bir basınç artı

mı oluşacağı, oluşan bu basınç artımının da boru
larda yarıimalara neden olacağı görüşünün doğru 

olmadığı saptanmıştır. 

2.4. BORULAR ÜZERiNDE GERitME VE 
DEFORMASVON ÖLÇÜMLERİ : 

Bu gruptaki çalışmalar bir bölüm hal inde plan
lanmış Araştırma ve Geliştirme Dairesi elemanla
rınca yapılmıştır. Planla.nan çalışma ve elde edilen 
sonuçlar aşağıdadır : 

2.4.1) • Adana'dan getirilecek 7 adet 400 mm 
çaplı beton boru hidrolik laboratuvarına döşenerek, 
kuru durumda olan boruların ıslanması ve gözenek
lerinl.n su ile dolması sırasında deformasyon ve 
gerilme ölçümleri yapılmaya çalışılacaktır.» 

% 2 eğim ile hidrolik model laboratuvarına dö
şenen 7 adet 400 mm lik borulardan mansaptaki 
bir boru üzerinde deformasyon ölçümleri yapılmış

tır. Önce boru içi ve dışına Şekil : 1 de görülen, 
10 adet strain- gauge yerleştirilmiştir. Bu özel st
rain- gage ve ölçüm okuma düzeneği ile numune 
üzerine etkiyen 10·6 ya kadar bası.ıç ve çekme de
formasyonlarını ölçmek olanağı vardır. Strain- gau
ge'lerin borulara yerleştirildiği yerler, deney düze
neği ve 24 saat sonra izlenen yarılma Şekil : 1, 
2 ve 3 te görülmektedir. 

Yapılan ölçümlerde boru içindeki mansap su 
seviyesi henüz 3-4 cm ikeı:ı, (Boru tamamen do l
duğu zaman mansaptaki su seviyesi 80 cm i dil bo
ru içindeki ve su ile temas etmeyen bütün ölçüm 
uçlarından büyük çekme deformasyonları izlenmiş 

tir. Boru içine yerleştirilen ölçüm uçlarındaki çek
me deformasyonları, borudaki su seviyesi yüksel
dikçe artmıya devam etmiştir. Yalnız 12 No. lu uç
taki çekme deformasyonları, borunun 1/3 ü su ile 
dolduğunda basınç deformasyonlarına dönüşerek 

devam etmiştir. Borunun dışındaki bütün ölçüm 
uçlarında ise, başlangıçtan boru su ile doluncaya 
kadar sabit değerler arasında seyreden basınç de
formasyo.nları izlenmiştir. l.zlenen basınç deformas
yonları, çekme deformasyonlarının yaklaşık 1/4 ü 
büyüklüğündedir. 

Izlenen bu deformasyonlardan gerilmelere geç
mek için borudan alınan örnek üzerinde elastisite 

6 

modülü değeri saptanmış ve E== 75.000 Kg/cm2 bu
lunmuştur. Bu elastisite modülü yardımıyla 

aL 
u== E X--

L 

formülünden gerilmeler hesaplanabilir. 

( ~== ölçülen deformasyonlar ) 

Ölçülen deformasyonlar ve hesaplanan geril
meler Çizelge : 3 ve 4 de özet olarak veriimek
tedir. 

Yukarıda açıklanan bu deneyde borularda yük 
bulunmadığı, ancak boru tabanı.nı ısiatabiiecek çok 
az su bulunduğu zaman bile aşırı gerilmeler izlen
miştir. Bu gerilmeler, boruların suya karşı aşırı duyar 
halde bulunması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu 
ise bize borularda izlenen yarılma olayının, borula
rın yapım ve bakım aşamasındaki hatalr.rda.:ı ileri 
geldiğini· kanıtlamıştır. Boruların yapım ve bakım 

aşamasında oluşan çok sayıda kılcal çatlaklar, bo
rulara su verilmeye başlanınca alttan •itibaren der
hal su ile dolarak büyük gerilmeler meydana ge
tirmekte ve borular üst kısımlarından sürekli ola
rak yarılmaktadır. 

11 5 

Şekil: 
Boruya yapıştırılan Strain- gauge'lerin görünüşü 

Şekil: 2 
Borularda yapılan deformasyon ölçümleri deney 

yeri ve deney düzeneği 
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Şekil: 3 

Deformasycn deneyi için borulara su verildikten 24 saat sonra izlenen yarılmalar. 

ÇiZELGE : 3 BORULARDA ÖLÇÜLEN BASlNÇ VE ÇEKME DEFORMASYONLARI 

Cil e 
Boru ya yapıştırılan numaraları izlenen > u gauge ve 

.c ·-c deformasyonlar ( X 10-6), + Çe'kme deformasyonu, ·;: uı <ll 
- Basınç deformasyonu <ll Cil .. .. ·- >- c. ~·-<ll 

>- <ll > uı 

Cil - -g Cil c 
c .. uı "' 
Cil li ~=~ 1 2 3 14 s 6 12 8 9 11 c uı IIOUI'-' 

-- -- --
6.8.1974 
14.51 3.5 o o o + 325 o + 350 + 350 + 275 o o 
14.54 6.0 o + 220 o +350 o + 375 + 375 + 350 o o 
14.59 15.6 -25 + 300 - 30 + 380 - 50 + 380 + 380 + 405 - 50 - 50 
15.18 28 .3 - 80 +380 - 85 + 405 -75 + 350 - 370 +400 - 75 -75 
15.35 34.4 - 90 + 390 - 85 +410 - 80 + 360 - 230 +400 - 85 -80 
15.52 48.5 - 90 + 415 - 90 + 430 - 80 + 330 -220 + 410 - 80 -80 
16.03 66.5 - 80 + 445 - 80 +430 -70 + 405 - 230 + 425 - 75 - 75 
17.00 80.7 - 60 +425 - 55 + 410 - 55 + 400 - 225 + 455 - 60 - 55 

7.8.1974 
9.30 79.2 -75 + 365 + 100 + 330 - 15 +400 - 220 + 445 o + 20 
9.31 Boru boş + 55 -1 00 + 115 -1 00 +20 + 110 + 50 + 160 o +40 
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ÇIZELGE : 4 BORULARDA HESAPLANAN BASlNÇ VE ÇEKME GERiLMELERi 

Q) e Boruya yapıştırılan strain gauge numaraları ve bunlara karşı gelen gerilmeler u= EX > (.) 

.c AL AL 
·;::: ·;;; ,(i - (Kg/cm2) ,-=Çizel ge 3 den alınmıştır. + Çekme gerilmesi, - Basın gerilmeleri. 

Q) .. L l .s ·- >- c. 
.:.: ·- lll 

>- lll > en 
Q) -

"'C Q) c 
c .. i! en lll 

~ m ~::ı~ 1 2 3 14 
Cil'-' 

6.8.1974 
14.51 3.5 o o o +25 
14.54 6.0 o +16 o +26 
15.18 28.3 -6 +28 -6 + 30 
15.52 48.3 -7 +31 - 7 +32 
17.00 80.7 -5 +32 -4 +31 

7.8.1974 
9.37 Boru boş +4 - 8 +8 - 8 

2.5. BORULARlN YAPIMI ILE ıiLGILI GÖZLEM 
VE DENEYLER 

Bu gruptaki çalşımalar 5 ayrı börüm halinde 
planlanmış, bunlardan 2.5.1 ve 2.5.2. maddesinde 
yazılı deneyler Araştırma ve Geliştirme Dairesi 
elemanlarınca diğerleri Bölgesi ile işbirliği yapı 

larak tamamlanmıştır. 

Planlanan çalışma konuları ve elde edilen so
nuçlar şunlardır. 

2.5.1) •Yerinden sağlanan agrega, çimento ve 
lastik conta üzerinde yapılacak deneyler.• 

Bu deneyler Araştırma ve Geliştirme Dairesi 
Laboratuvarlarında tamamlanmış ve agrega, Çimen
to ve Lastik Contanı.n standardlarda belirtilen özel
likleri sağladığı saptanmıştır . 

2.5.2.) • Boru fabrikasında, imalatın çeşitli aşa
malarında yapılacak gözlem· ve ölçümler yapılacak

tır.• 

Bor-u yapımının çeşitli aşamalarında ıyapılan göz· 
lemlerden boru yapımına olumsuz yönde etki edecek 
olanları şunlardır : 

- BORU YAPIMI ILE iLGILi GÖZLEMLER 

Kantar bozuk olduğu .nedeniyle, agrega, tartım 
yerine ölçüm yöntemi ile karışıma konmaktadır. So
ruların boşluk kısmı 280 devir/dakikalık düşük bir 
vlbrasyonla yerleşNrilmekte ve boşluk kısmının yer
leşmesinde kıvamı sağlamak Için göz kararı ile ek 
su verilmektedir. Böylece borunun başlık ve gövde 
kısmı farklı su lle kalıba yerleştirilmektedir. Kür 
odasında ıkalıptan sökülen teçhizatlı borularda seğ

regasyon, teçhlzatsız borularda Ise çok sayıda kılcal 
çatlaklar ve Işçiler tarafı.ndan çimento şerbeti ·ile 
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ı 

5 6 12 8 ı 9 11 

ı---

1 

o + 26 +26 + 21 o o 
o ı +28 +28 +26 o o 

- 5 +26 - 24 + 30 - 6 - 5 
- 6 +25 -16 +31 - 6 - 6 
-4 + 30 -17 + 34 - 5 - 6 

+ 1 + 8 + 4 + 12 o -3 

kapatılan 2-3 mm genişliğinde 5-20 cm arasında 

değişen uzunlukta yarıklar görülmüştür. Ayrıca bo
ruların yapım ve bakım şartları ile eşdeğer olmaya
cak biçimde basınç direnci kontrol numuneleri alın

dığında izlenmiştir . 

- KÜR ODASI VE KÜR ŞEKLi iLE iLGili 
GÖZLEMLER 

Fabri kada mevcut üç kür odasından buhar kaza
nına en yakın olanı, dolayısıyla gerekli ısı ve nemi 
daha çok sağlıyaca k alanının , kür odası olarak kul
lanılmac: : ğı görülmüştür . Kür odaları girişindeki veri 
len programa göre sıcaklığı kontrol eden araçların 

çalışmadığı izlenmiştir . Kür odalarına buhar verme 
işleminin, oda içindeki boru sayısına, gerekli sıcak
lık ve rutubetin sağlanıp sağlanmadı~ına bakılmak

sızın buhar kazanı operatörünün i.nsiyatifine göre 
yapılmaktadır . Örneğin üç gece yapılan incelemede 

4 2 1 
odalar ı n sırayla- i, - ü ve - si boru ile dolu 

5 3 2 
olduğu halde, yine sırayla buhar verme süreleri 6.4 
ve 4 saat olarak gözlenmiştir. Odalara ver-ilen bu
har, oda giriş kısımlarında fazla, çıkış kısımlarında 

basınç düşmesi nedeni ile azdır . Borular kür oda
sına girince kalıplar derhal sökülmekte ve o günkü 
üretim tamamlanınca buhar verilmektedir. Odaya ilk 
giren boru 8 saat, son giren boru bir saat hiç bir 
koruyucu önlem alınmaksızın kendi halinde ve hava 
akımı altında bekletilmektedir. Geçici tek·nik şartna
rnede belirtilen şartlarda kür yapılmamaktadır. 

- BORULARlN KÜR SONRASI BAKIMI ILE 
iLGILI GÖZLEMLER : 

Borular kürden çıktıkta n sonra hiç bir koruyu
cu önlem alınmadan (istif yönetmeliğinde belirti! -



diği halde boru ağızları naylon ve benzeri madde 
ile kapatılmadan Bak Çizelge : 1 ve geçici tekn ik 
şartncımedeki su kürü uygul 2ı:ımadan) istif edile
rek dış şartların etkisine b ırakılmaktad ır . istifteki 
boruların en alt ve en üstteki ka l anlarında yarıl

malar görülmektedir. Örneğin bir istifte cılt sıra
daki 21 borunun 10'unda, üstteki 19 borunun 7 sin
de yarılmalar :z l e.:ımiştir . 

- YAPILAN ÖLÇÜMLER : 

Bu gözlemierden sonra kür odalarındaki sıca k
lık ve rölatif rutubetin belirlenmesi için. 3 cıdet 

sıcaklık ve röl atif rutubeti çizerek belirleyen Ter
mo- Hidrograf, 2 adet rölatif rutubeti çizerek bel ir-
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leyen higrograf ve 1 adet minunum maksimum ter· 
mometre ile, 3 kez boru ile dolu ve 1 kez boş kür 
odasında bütün kür süresi boyunca ölçümler alın

mıştır . Kür odalarının her noktasındaki sıcaklık ve 
rutubet durumlarını Baptıyabilmek için, odanın çe
ş itli konumları ve bo;u iç indeki durum dikkate alı 
narak, gerekli ölçümler ycıpılmıştır . Bu ölçüm so
nuçlardan, yalnız termohigrograflarla a lınan ö!çüle
rin küçük bir bölümü Çizelge : S, 6 ve 7 de veril
mektedir. Çizelge : S teki ölçümlerde borular kür 
odasının yaklaşık 2/3 ünü, Çizel ge : 6 da borular 
kür odasının yarısını kaplamaktadır. Çizel ge : 7 de 

ise kür odasında ıboru bulunmamaktadır. Çizelge : S 

ve 6 da ilk okumaların verildiği saatte buhar kü-

ÇIZELGE : 5 KÜR ODASININ 2/ 3 Ü BORU liLE DOLU DURUMDA iKEN YAPILAN 
ÖLÇÜMLER 

Kür sırasında ölçülen sıcaklık ve % Rölatif Rutubet Değerleri 

Alet 
yeri 

Saat 
1 

17.00 20.00 22.30 24.00 4.00 8.00 

- --

co % RR co % RR co % RR co % RR co % RR co % RR 

' ---- --------

Ç.K 30 62 S4 83 61 83 S4 83 so 83 28 63 
B.l 30 70 so 82 so 82 48 82 4S 83 32 6S 
G.K 30 70 40 88 S6 88 58 82 46 81 44 70 

çjzELGE: 6 KÜR ODASININ 1/ 2 Si BORU iLE DOLU DURUMDA iKEN YAPILAN 
ÖLÇÜMLER 

Kür sırasında ölçülen sıcaklık ve % Rölatif Rutubet Değerleri 

Alet ı 

ı ı ı Saat ı 17.30 20.00 22.30 24.00 4.00 
yeri 

-----

co % RR co % RR C" % RR co % RR co % RR co 
---- ----- ------

Ç.K. 
B .i 
G.K 

30 70 55 90 61 90 52 90 47 90 34 
30 70 42 92 61 93 52 93 45 93 1 31 
30 7S 40 98 66 98 S7 98 49 98 41 

ÇiZELGE: 7 KÜR ODASI BOŞ iKEN BÜHAR KÜRÜ VERiLEREK YAPILAN 
ÖLÇÜMLER 

Kür sırasında ölçülen sıcaklık ve % Rölatif Rutubet 

Alet Dereceleri 
-

yeri Saat 15.00 15.30 16.00 16.30 

co % RR co % RR co % RR co % RR 

Ç.K 33 55 42 85 46 8S 48 85 

B.l 34 60 47 90 52 92 48 94 

G.K. 3S 70 42 90 50 94 54 100 

8.00 

% RR 

90 
68 
73 

9 
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rüne başlanmıştır. Saat 7.00 de kür odası açılmaycı 

başlanmaktadır. Tablolarda nlet konumunu göste
ren işaretler den: Ç.K = al et çıkış kapısı yanında . 

B.l = Alet ortada boru içinde ve Gl< = Al et g i ri ş 

kapısı yanında anlamındadır. 

Kür odasının 3 saatlik sürede 65 co sı ca k l ığ a 

erişmesi, 5 saatlık sürede bu sıcc: k lı ğ ın sabit kalması 

sonra odanın 3 saatte yc;vaş yavaş soğuınası ve 
bütün kür boyunca .rutubet in % 95 olması gerek
mektedir. Bu çizelgelerden de görüldüğü gibi kür 
odalarınıı:ı hiç bir yerinde sıcaklığın 65° erişınes i 

ve belli sürede 65 oc de kalması hiç bir zaman 
izlenememiştir. Rölatif rutubet ise kür odas ında 
boru az iken (Çizelge : 6) ve kür odası boş iken 
(Çizelge : 7) ve odaya buharın girişi civarında an
cak sağlanabilmiştir. Ayrıca bu çizelgelerden oda
ların çeşitli konumlarında sıcaklık ve ru tubetin eşit 
olarak dağılmadığı da görülmektedir. 

Bu deneyle, borularda izlenen yarılma olayı n ın 

en önemli nedeninin gerekli kür koşull a rının sağ

lanamaması olduğu saptanmıştır. 

2.5.3.) .. soruların fabrika al anında taşınması , 

istiflenmesi ve bakımı ile ilgili gözlem ve deney
Ierin yapılması.~ 

Fabrikada mevcut, sprinkler tesisinin, yeterli 
olduğu fakat uygulamasının yapılmadığı gözl enm i ş

tir. Bu sprinkler tesisi, geliştirilerek ve boruların 

istif şekli değiştirilerek (boruları yatay olarak de
ğil dikey olarak istiflemek) çeşitli deneyler ya
pılmıştır. Bu deneyler yanlış olarak imal edilen 
borularla yapıldığından istenilen sonuç alınmamış 

fakat uygulanan yöntemin gerekli ve yararlı olduğu 

saptanmıştır. 

2.5.4.) ·Araştırma Dairesi Beton Laboratuva
rında fabrika lstifinden getirtilen borular üzerinde 
gerekli deneyierin yapılması. .. 

Yapılan borulardan alınan küp nümuneleri, çe
şitli bakım şartlarında denenerek, hiç bir şekilde 
istenen 380 Kg/cm2 lik basınç d irencini sağ layama

dıkları bulunmuştur. Kür odasının çıkı ş kapısı ya
nına yerleştirilerek 8 saat kür uygulanmadan ıbok

leyen küp numuneleri en düşük basıç direnci (170-
180 kg/cm2). kür odasının giriş kapısı yanında ko
nulan ve kür sonrası 4 gün ek su kürü uygulan:m 
küp numunelerinde en büyük basınç direnci (308 · 
314 kg/cm2) elde edilmiştir. Direkt çekme, yarma 
ve basınç deneyleri su emmiş ve su emmemiş 

numuneler üzerinde yapılıp bunlar lbinbiriyle kıyas

landığında, en büyük basınç düşüşün direkt çekme 
deneyinde olduğu bulunmuştur. 

2.5.5.) •Fabrika boru istif alanından gelişi 

güzel borular üzerinde 1,8 kg / cm2lik iç basınç de
neyi yapılması. .. 

10 

Bu deney sonucu olarak 180 borudan 105'i 1,8 
kgjcmı ye dayanmış 75 tanesi bu basınçta su akıt

mış ve çatlamıştır. Bu eleney beton borularda ya
pılmıştır. Çizel : 1 de görüldüğü gibi, uygulanması 

gerekli basınç değeri 2,7 Kg/cmı dir. Borular bu 
2 

değerin --ünde denendiği halde olumlu sonuç 
3 

alınamamıştır. 

3 - ARAŞTIRMA PROGRAMINDAN ELDE EDi
LEN SONUÇLAR VE UYGULANMASI : 

Yukarıda açıkl anan gözlem ve deneyler so
nucu, boruların yarılma nedeni olarak saptanan ek
siklikler ve bunların gidoril m e:ıi için yapılan öneri
ler şunlardır : 

3.1) «Buhar Kürünün te kniğine uygun bi· 
çimde yapılmasının sağ lanması... Boru fabrikasın

daki kalıp durumu ve yapıın yöntemine göre b:.ı 

konuda alınması gerekli önlemler şunlardır : 

- Kür işlemine başland ıktan 3 saat içerisinde 
sıcaklık orantılı olarak 65 °C yükseltilmesi ve bu 
sıcaklık 5 saat sabit tutulmalıdır. 5 saatlik süre 
sonunda buhar kesilerek oda kendi kendine 3 saat 
süreyle soğumaya terkedilınelidir. Son olarakta oda 
sıcaklığının 3 saat süreyle dış ortam sıcaklığına 

erişmesi sağlanmalıdır . 

- Kür ad eı sındaki boruların küre başlama sü
resi kısaltıimalı ya da odadaki borular kür uygu
lanıncaya kadar azami rutubet altında ve hava 
akımlarından uzak tutulmalıdır . 

- Kürün ısıtma ve sabit sıcaklık sürelerinde 
rölatif rutubetin % 95 te kalması sağlanmalıdır. 

- Kür odasındaki otomatik kumanda araçları 

·işler hale getirilerek belirl enen kür şartları sürek
li olarak kontrol edilmelidir. 

3.2.) «Beton karışımin kontrollu olarak her 
gün ayarlanarak dökülmesi .. : 

Bunun i ç~:ı de : 

- Karışım, tartım yöntemi ilc verilen oran 
larda yapılmalıdır. 

- Agregada 2-3 günde bir granülometrik 
kontrol ve her gün yapıl acak serbest su kontrolu
na göre, karışımda düzeltmel er yapılmalıdır. 

3.3.) «Soruların düşey olarak istiflenmesi ve 
istenilen mukavemet! kazanııncaya kadar sp~inkler 

sul aması uygulanması.• 

Bu öneri için de : 

- Kür odasından çıka rıl an borulara, düşey 

olarak 24 saat sprinklerle su kürü uygulanması , 



- Su kürü süresi, cılınaccık numunelerin iste
nil en basınç değerlerine e ri şmes i ne kadar devam 
edilmesi gereklidir. 

3.4 .) ·Kür süres-ini be l i ı · l iyecek numune alma 
şeklinin standarda uygunluğunun sağ lanmas ı. .. 

Bu önerinin uygulanmas ı için de : 

- Alıonacak kontrol nümuneler, küre tabi tu
tulan borularla eş şartlarda korunması. 

- Numune alımının standardlarda beli rti len 
şekilde olması sağlanmalı d ır . 

Bu önerllerin fabrikada uygu lanması , yapılm cı sı, 

yapılması gerekli revizyonlaı- nedeni ile zaman al
mıştır. Aıncak önerilerin tam olarak uygulandığı 

söylenemezse de, uygulanan bölümünden olumlu 
sonuçlar alınmıştır. Bu sonuçlar özetle şöy l e dir. 

- Şebeke ve istifteki borularda yarılma iz
lenmemiştir. 

- Şebekeye yerleştirilen borularda , gerekli 
iç basınç ve işletme basıncı deneyleri yapılınca çi
gelge 1 de istenilen şartlar sağlanmıştır. 

- Önceleri kür odasından çı kcı n numunelerin 
basıncı 150-200 kg/cnı2 ik-en yapılan yeni düzenle
me ile bu değer 250-300 kg / cm2 ye ve kür son
rası basınç değerleri de gerekli olan 380 kg / cm2 ye 
erişebilmektedir. 

Borularda yarılma olayı izienince şebekenin 

tamamlanabilmesi amacıyla!, fabrikada sürekli ola
rak beton boru yerine betonarnıe boru üretilmekte 
idi. Ancak gerekli deneyler için beton boru yapıl 

makta idi. Fabrikaca hazırlanan 1973 yılı maliyetl e
rine göre beton boru ile betonann e boru a ras ı n

dakl fiyat farkları çizelge 8 de verilmekted ir . 

ÇiZELGE : 8 BETON VE BETONARME BORU 
MALiYETLERi 

Boru Beton boru Betonarme boru 

çapı 
maliyeti maliyeti 

mm. (Adet) (Adet) 
TL. TL 

----
300 72.63 117.63 -----
400 101.85 151.85 

-----
soo 161.60 219.10 

----
600 211 .39 311 .39 

700 332.71 532.71 
-----

800 ı 552.25 852.25 

Bu maliyetlerde, fırında, istifte ve yüklemede
ki boru kaybı % 15 kabul edilmi ştir. 
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Bu çalışma sonucu yukarıda verilen öneriler 
t:ını olarak uygulanırsa, istenen şartları sağlayan 

beton ve betonarnıe boru yapımının mümkün ol
duğu gösterilmi ştir. Ayrı ca, sulama şebekeshrıde 

k i lonı etrelerce boru kullanılacağına göre , Çizelge : 
8 deki beton ve betonarme boru arasında görülen 
büyük maliyet artışlarının, şebekenin zamanında 

döşenemenıesinin önüne geçilecek ve yarılma olay ı 

il e karşılaşılmadan beton boru yapılabilcektir . 

4-SONUÇ: 

Bu çalışmanın gösterdiği iki önemli sonuç şu 

olmalıdır. 

- Yapılan hizmetlerin ge reği gibi olabilmesi 
için kalite kontrol çalışmalarına büyük önem veril
melidir. 

- Uygulanıada görülen karmaş ık sorunların 

çözümünde ilgililer sürekli olarak işbirliği yapmalı

dırlar. 

Ancak sorunlar ortaya çıkmadan, geniş işbirliği 

ve Araştırma progranıları saptamadan önce yapıl

nıası ve uyulması gerekli işlemler de vardır. Bun
lar özetle şöyle sıralanabilir : 

- Uygulamacının sorunları.nın sürekli olarak 
bütün ilgililerce ye rinde incelenmesi. 

- Yapılan yatırım ve üretimierin başlangıcın

da ve devamında sürekli kalite kontrol deneyleri 
yapılması. 

- Yeni yöntemler uyg ul aınınaya konulm adcın 

önce yapını ve denetim ilgililerince işletme şart

ları ve yeni yöntemin getireceği sorunların birlik
te saptanması. 

- Saptanan sorunları giderici tüm teknik ön
lemlerin birlikte alınması ve sürekli kontrol sis
temi kurulması : 

- Uygulamacı ile tekni·k daireler arasında 

sürekli bir ilişkinin ve işbirliğinin sağlanması. 

Bu işlemle~i yapmak ve yürütmekle görevli bi
rimler Bölgelerde ·Kalite kontrol ve laboratuvaı

Başnıühendisliği • ile merkezde bcışta Araştınma ve 
Geliştirme Dairesi olmak üzere ilgili d iğe r teknik 
ünitelerdir. Kalite rkontrol çalışmalarına gereken 
önemin verildiği ve uygulandığı işlerde , bu t ip so
runlarla çok az karşıla~ııldığı ya da sorunun kısa 
sürede çözülebildiği bir gerçekti r . 

·Bölgesindeki tüm mühendislik yapıları proje
sinin ve inşaatının, şartnanıe , standardlar ve DSi 
Kalite Kontrol Rehberinde belirlenen malzemeler 
ve nitelikleı-le ve sanatı.n kurallarına uygun olarak 
yapmak ve yapılmasını sağlamak, gerekiyorsa dü
zelitioi ve iyileştirici önlemleri almak• şeklinde 

tanımlanan KALiTE KONTROLU görevi, tam olarak 
uygulanırsa yapılarınıız ve hizmetlerimiz istenen 
teknik düzeye erişecektir. 
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BORULARDA VE AÇIK KANALLARDA KATI MADDE 
HAREKETiNiN KORELASVONU 

Yazan : 

S. Şirin BAŞLAMIŞLI * 

ÖZET 

Açık kanallarda katı madde hareketiyle ilgili deneysel ve teorik pek çok çalış

ma yayınlanmıştır. Borularda kal! madde hareketiyle ilgili deneysel gerçekler 
zamanla ortaya çıkmaktadı r . Fakat pek az kimse bu iki tip akımı karşılaştırmaya 
kalkışmıştır. Aşağıdaki yazı, açık kanal ve borularda katı madde taşınınıını, özel
likle hareket başlangıcı, yatak şekillerinin etkileri, askı ve toplam yük açılarından 
analiz etmek ve ikisi arasındaki korelasyon ve farkları özetlemek amacıyla kaleme 
alınmıştır. Yazar kendine ait veriyi temin edemediği zaman diğer araştırmacıların 
bu konudaki sonuçlannı değerlendirmiştir. Çalışmanm neticesi, çoğu hallerde 
yansıtan değişik katsayılarla uygulaı1abileceğin i göstermiştir. Hareket başlangıcı 

eşitliklerin şek/en benzer olduğunu ve her iki akım tipi arasındaki değişikliği 

için dane Froude sayısı ve rölatif pürüzlülük ve yatak şekli için dane çapını bir· 
leştiren eşitlikterin faydalı olduğu gösterilmiştir. Toplam yük için dane veya akımın 
Fraude sayısı, eğim, konsantrasyon ve rölatif pürüzlülük arasında tek bir mü
nasebetin mümkün olduğu görülmektedir. Analizler göstermiştir ki, boru ve açık 
kanal deneylerinden elde edilen datanın koraldsyonu taşıyıcı ortamın geometrisi, 
açık kanallarda serbest su yüzünün ve borularda sabit çeperlerin bulunuşundan 
ileri gelen etkileri ortaya çıkarmakta çok faydalıdır. (aslında bu etkileri birbiriıı· 
deıı tamamen ayırmak mümkün değildir. ) Aynı şekilde eldeki verilerin ne surette 
kullanılacağı ve yeni deneyterin hangi yönde ilerletileceğinin tayininde de 
yararlıdır. 

Katı maddelerin borularla hidrolik taşınımı sa
nayide sık sık kullanılan klasik bir metotdur. Ma
dencilikte de maden ocaklarından çıkarılan cevhe
rin taşınımında bu sistemin uygulanabileceği düşü

nülmüştür. Avantajlar hemen farkedilecek kadar 
çoktur ve aşağıdaki şekilde sıralanabilir : 

a) inşa kolaylığı . 

b) Hem tabii hem de insan yapısı engelleri 
(yollar, nehirler v.s .) yenme kolaylığı , 

Borularda katı madde hareketiyle ilgili deney
sel gerçeklerin henüz fazla olmayışı ve açık ka
nallarda bu konuda pek çok çalışmanın yapılıp 

yayınlanmış olması yazarı bu konu ile ilgilenmiye 
itmiştir. Burada yazar, Newcastle - .upon- Ty.ne Üni
versite~! Inşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynak· 
lan Kısmında konu ile ilgHi yaptığı çalışmaları özet
leyecektir. Bu çalışmanın neticelerinin, en kesit 
şeklinin , serbest su yüzünün ve sabit geometrkrıin 
katı madde hareketine etkiler.ini tayinde faydalı ola
cağı ümid edilmektedir. 

c) Inşa, çalışma ve tamir için az sayıda per
sonele ihtiyaç göstermesi , 

d) Bütün hareketli makine parçalarının porn
pa istasyonlarında toplanmış olması , 

e) Otomatik kontrolün mümkün olabileceği, 

Çoğu hallerde taşıma maliyetlerinin düşük 
olması. 

(•) lnş. MOh . Cert. Su Kaynakları DSI Barajlar ve HES . Da lresi 

2. BORU VE AÇIK KANAL HIDROLIÖI 

Boru ve açık kanallar arasındaki başlıca fark 
r. çık kanallarda serbest su yüzünün bulunmasıdır. 

Şekil : 1 ıbu Iki tip akım arasındaki ~ankı göster
mektedir. 

Açık kanalların , özelllkle oyulabilir tabanlı ka
nalların ele alınışı borulardakinden daha ampirikti r 
ve hesaplanması daha karmaşıktır. Bunun sebebi 
de serbest su yüzünün bulunması, geometrisinin 
değişikliği ve değişebilirliği lle pürüzlülüğüdür . 

13 
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1L Dot"m '"''" l, CD---------
ıaı Borularda 

CD 
ı bl Açık konallarda 

Şekil : 
iki akım tipinin karşılaştırılması 

Düzgün, türbülanslı, üniform, sıkışmaz bir akım 
Için çeper sürükleme gerilmes i aşağıdaki eşitlikte 

verilmiştir. 

R h1 
T 0 =X p/2XV2=y-L-(=yRS=,.ı V2. ) (1)- (2) 

burada X boyutsuz bir katsayı olup f /4'e eşittir , f 
aşağıdaki eşitlikte kullanılan Darcy- Weisbach sür
tünme katsayısıdır. 

L V2 
h=f--1 D 2g 

Açık kanallarda kulanılan meşhur Chezy for
mülünde: 

V=C VRS (3) 
R=D/4. C, Chezy katsayısı , (1) ve (2) eşitliğin

den, 

C= VS g/f (4) 
olur. 

V=vBfg v RS şeklindeki bir eşitlik bu sebepten f 

katsayısınıın değerleri bilinirse hem borulara hem 
de açık kanallara uygulanabilir. f katsayısı, Rey
nolds sayısının, uzunluk parametresi k ile göste
rilen çeper pürüzlülüğü ve en kesit şeklinin fonk
slyonudur. Borularda Colebrook - White eşitliği yay
gın olarak kullanılır: 

~f= V~ g = -21ogıo ( 14 .~3 R + R::;) (5) 

4 RV 
burada R.=-Y-

14 

Açık kanallarda benzer fakat değişik katsayılı bir 
eşitlik uygulanır. (9) : 

1 c ( k 2.5 ) 
Vf = VB g = -2 log ıo 12fl + R. Vf (6) 

(5) ve (6) eşitlikleri geçiş ve tü~bülanslı bölgele
ri kapsarlar. R •• k ve R'ın eşit değerleri için (6) 
eşitliği (5) eşitliğinden daha büyük f değerleri 

(daha küçük C değerleri) verir. BunUın sebebi açık 

kanal halinde ikinci derecedeki dalgalar ve spiral 
akımlardan dolayı ilave kayıpların meydana gelme· 
sidir. 

(6) eşitliği açık kanallarda sürtünme katsayı

sını •hesaplamada rölatif pürüzlülük ık/R'ı sürtünme 
katsayısının hesabında ihtiva eden tek eşitlik de
ğildir ve ayrıca pürüzlülüğün dağılımıını ve şeklimi 

de ihmal etmiştir; bu faktörlerin analizi bu çalış
manın dışında kalmaktadır. 

H.W. Shen ve J.S. Wang (17) borularda katı 

madde konsantrasyonu C'n in sınır birikimi hızında 

sürükleme hızı ve. 'a etkisini aşağıdaki formülde.;ı 
hesapladılar: 

ve Ve* 'ın cı12 ile doğrusal olarak değiştiğini bul
dular. (Sadece Howard'ın datası ibu münasebete 
uymamıştır.) 

Konsantrasyonun sıfır olması halinde sürükle
me hızı V

0 
• (Sonsuz seyreltik hali) aşağıdaki for

mülden bulunur. (14) ve (17) : 



(8) 

burada VL akımın ortalama Limit birikim hızıdır. 

Açık kanallarda (1)- (4) eşitliklerini birleşti

rerek (8) eşitliğiıne şekfen benzeyen bir eşitlik 

meydana getirilebilir: 

V. =V yf/8 (9) 

(1)- (4). (5) ve (6). (8) ve (9) eşitlikleri her iki 
akım tipine aynı şekildeki eşitlikleri uygulanabi
leceğini göstermiştir ; eşit·liklerde katsayılar tabii 
değişik olabilir bu da şekil , serbest su yüzü gibi 
açık kanalların borulardan ayrılan özelliklerini yan
sıtır. 

3. KATI MADDE HAREKETi BAŞLANGlCI 

Dane çökelme hızı W, 0.2 mm. çaplı veya daha 
büyük daneler için [gd (s,-1) ]1/ 2 ile değişir. Bu
nu Shen - Wang'ın analizleriyle (17) birleştirerek 

borularda hareket başlangıcı içi.n : 

_!!___ =f (V o. d) (10) 
vo. y 

Vo2• -f (Vo• d) (11) 
gd (S,-1) - 1 y 

yani 

(12) 

elde edilir, burada Frd ve Red dane çapı ve sürük
Ierne hızına bağlı olan Froude ve Reynolds sayıla

rıdır. 

Açık kanallarda Shields hareket başlangıcı için 
belirli bir münasebet elde etmiştir : 

V2. -f (~) 
gd (S,-1) - 3 y 

Böylece Shields'in yaklaşımı (11) eşitliği ile kar
şılaştırılabilir. Shen ve Wang, Shields'· iın açık kanal
larda türbülanslı akım halinde elde ettiği katı mad
de hareketi başlangıcı kriterinin dikdörtgen boru
larda türbülanslı akıma uygulanabileceği neticesi
ne varmışlardır. 

Hem Shields'in deneysel yaklaşımından hem 
de tek daınelerin hareket başlangıcındaf<ii direncini 
sürükleme kuvvetine eşitleyerek elde edilen ana
litik yaklaşımdan tamamen türbülanslı akım için : 

Ve O( dl/2 (S, -1) ı ;2 

elde- edilebilir. 

(13) 

ıMavis deneysel neticelere dayanarak açık ka
nallar için aşağıdaki eşitliği önerdi : 

Ve=0.15 d4/9 (S,-1) ı;2 (14) 

burada Ve m/sn ve d mm olarak verilmektedir. -

(14) eşitliği derinliğin etkisini de Ihmal et-
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mektedir. Hakikaten Shields'in tamamen türbülans
lı akım, Fr2d=0.056 ve Manning n=0.04 dl/6 (d 
metre olarak) (3) için geniş bir kanalda (R =Yol 
verdiği eşitlikten : 

RS 

r e 
-..,....--:-=----,-- = 

yd (S,- 1) 

d (S,-1) 

bulunur. 

Böylece 

Yol/6 
-

0
-'.04'-"--cd-116- y0.056 d (S, - 1 l 

ve: 

---=---- = 1.92 (S -1) ı ;2 -
V ( d) _ ı ;6 

y gd s Yo 
(15) 

(14) Eşitliği genel olarak (15) 'den alçak değerler 

verir. 

Bu benzer yaklaşımları açık kanallar ve boru
larda katı madde hareketi başlangıcı esas alınarak 

karşılaştırmak için borularda Graf ve diğerlerinin 

(8) belirttiği gibi katı madde konsantrasyonunun 
% 5, % 10 ve % 15 olması hallerine göre data 
aşağıdaki şekilde ayarlanabilir. 

y2g D (S,-1) 
(16) 

yoğunluğu 2.65 olan madde ile uygu.nluğu sağlıya
bilmek için yoğunluğu S, olan bir maddenin kritik 

ı V 1.6Ç 
ıız ı -- ile çarpılmalıdır. Burada ·kritik .. hız 

S,-1 

biriken maddede hiç hareket belirtisi görülmediği 

birikme başlangıcı hızıdır. 

Tablo : 1 'de verilen neticeler Şekil : 2 de gös
terilmiştir. Şekil : 2 de ayrıca (14) eşitliği de s, =-
2.65 için ve açık kanallar için bazı deneysel nokta
lar gösterilmiştir. Bütün boru neticeleri açık kanal 
neticelerinden aynı dane çapı için daha büyük kri
tik hızlar vermişlerdir; bazıları (d< 1 mm. değer· 
lerinde) on kat büyük kritik hızlar vermiştir. (Füh
rboter, Sassoli) . Diğer taraftan (14) eşitliği hem 
açık kanallar için olan diğer eşitliklerden (mesela 

15) hem de özellikle d'nin küçük değerlerinde 

elde edilen neticcierden daha düşük değerler ve
rir. Yaklaşık olarak A doğrusu aşağıdaki eşitlikle 
verilebilir. 

(17) 

(burada da ve m/sn d mm olarak verilmiştir.) 

Bunu boru neticeleriyle karşılaştırdığımızda 

0.5 <d< 30 mm. arasında boru için kritik hız açık 
kanaldakinden 2.5- 3.0 defa daha büyüktür. 



O) TABLO: 1 BORULAR iÇiN YOGUNLUÖU 2.65 OLAN MADDEYLE UYUM HALiNDE GENiŞLETiLMiŞ DATA (GRAF VE DiGERLERi) 

Gözlemci Madde 

c :ı 
·- )C) c :ı 
4)-

"'0 c 

Katı 

madde 
Konsant-

Boru 

çapı 

Katı 

madde 
çapı 

Kritik 

hız 
! ~ ~ ~ ı ~ ~, ..... 
E '- E -....... "• > 
~ z ~ += E ll P ~~~· ~ d 

"":;;: ~ "":;;: ~...... , ...... ll 

1 ı 1 .., , nm) ı Vc(m/sn) ~ ~~ ~ ~ ~~ j >" J:-o g ı /l 1 1 

Sinclair Kömü r- Su ll 1.41 5 % 25 1.40 0.640 0.0555 3.08 0.126 71.0 5.9 1ı 0.22 

d (ı 
ii 1 ,a, ut 
~E~ 

v gd R 

18 0.48 0.706 0.050 2.50 0.316 21.6 10.2 0.10 
·ı 18 0.33 0.885 0.0602 3.64 0.666 18.1 15.4 0.10 

ı 
12 1.5 0.457 0.0457 2.28 0.092 60.5 3.75 0.47 

10 % 25 1.40 0.8 0.067 4.5 0.184 85 .7 7.38 0.22 
ı ı 18 0.48 0.85 0.066 4.35 0.55 28 .5 12.25 0.10 

ı 
1 

18 0.33 1.01 0.0686 4.7 0.862 20.7 17.6 0.10 
12 1.5 0.597 0.0597 3.56 0.143 79.0 4.9 0.47 

ı 15 % 25 1.40 0.912 0.0799 6.25 0.256 101.0 8.4 0.22 
ı 18 0.48 0.885 0.069 4.75 0.60 29 .8 12.8 0.10 
ı 18 0.33 1.04 0.0706 5.0 0.917 21.2 18.1 0.10 
ı 12 1.5 0.445 0.0445 1.98 0.08 ı 59.0 3.65 0.47 

ı ı·--------
Worster ı Kömür - Su ı 1.50 5 % 75 12.7 1.405 0.149 22.2 0.107 1720 3.94 0.668 

Wilson Naylon - Su 

Führboter Kum -Su 

Sassoli Kum -Su 

ı 150 25 .40 1.965 0.209 43 .6 0.104 4820 3.92 0.668 
10 % 75 12.7 1.65 0.175 30.6 0.147 2004 4.63 0.668 

1.138 

2.65 

2.65 

150 25 .40 ı 2.42 0.257 66 .0 0.157 5930 4.82 ı 0.668 
15 % ı 75 12.7 1.895 0.201 40.5 0.195 ı 2320 5.32 0.668 

150 25 .4 ı 2.68 ı 0.285 ı 81.0 0.193 i 6580 5.34 ı 0.668 

5 % ı 88 
10 % 88 
15% 88 

5 % 
10 % 
15% 

5 % 
10 % 
15% 

300 
300 
300 

50 
50 
50 

3.58 
3.58 
3.58 

0.53 
0.53 
0.53 

0.83 
0.83 
0.83 

1.86 
1.86 
1.86 

1.78 
4.22 
4.1 

1.54 
1.71 
1.92 

0.147 
0.147 
0.147 

0.086 
0.204 
0.198 

0.103 
0.1145 
0.1285 

21 .6 ı 0.365 ı 478 
21B 0~65 478 
21.6 0.365 478 

7.4 
41.6 
39.2 

10.3 
13.1 
16.5 

0.86 
4.83 
4.55 

0.754 
0.958 
1.20 

41.5 
98.5 
95 .6 

78.0 
86.5 

97.0 ı 

9.91 ı 0.162 
9 .91 ı 0.162 
9.91 

24 .4 
57.7 
56.2 

16.9 
18.7 
21.0 

0.162 

0.007 
0.007 
0.007 

0.065 
0.065 
0.065 
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en 
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Yazarların açık kanal datasını daha 
iyi temsil eden doğru 

VELIKANOV 
LEVI 
SAMOV, KNOROZ 
STELCZER (1 m. genişliğinde cam Iab. kanalı 
STELCZER (0.15m genişliğiroe cam Iab. kanal 

1 

10 10 

DANE CAPI d (mJn> 
Şekil : 2 Kritik hız - d 

·" c 
/ 
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BORULARDA KONSANTRASYON 
0/o5 %10 %15 
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TABLO: 2 MEYER ·PETER· MÜLLER VE DIC'iERLERiNiN AÇIK KANALLAR IÇiN OLAN 
(Yoğunluğu 2.65 olan bir maddeyele uyum halinde) 

Dane 
Kritik 

sürükleme 
Gözlemci Çapı kuvveti 

d (mm) 'tc (N/ m2) 

Meyer · Perer 3.20 2.12 
·Mü ller 2.70 1.785 

3.80 2.522 
3.60 2.39 
3.66 2.44 
8.50 5.64 
3.66 2.42 
7.40 4.9 
3.14 2.07 

0.125 0.805 
0.250 0.856 
0.50 1.11 
1.00 1.61 
2.00 2.57 
4.00 4 .54 

Şekil : 2 de aynı zamanda Velikanov (B), Levi 
(C), Samov ve Knoroz (D) ve Stelczer (E) 1 m 
geni-şliğinde camdan yapılmış laboratuvar kanalı 

için ve (F) 0.15 m genişliğinde camdan yapılmış 

laboratuvar kanalı için (18) doğrular çizilmiştir . 

Böyle çokça basitleştirilmiş bir grafikte (derinlik, 
rölatif pürüzlülük vs. hesaba katılmadığından) gö
rüleceği üzere geniş ölçüde uyumsuzluk göze çarp
makta ise de Levi tarafından verilen C doğrusun

dan başka bütün doğrular boruları temsil eden 
noktaların altında kalmaktadır. 

Shields'in diyagramı - (11) eşitliği- nda , 
Shen- Wang'ın (17) dikdörtgen kesiti i borular için 
olan datası ve Tablo : 1 'deki dairesel kesiti i boru
lar için olan datanın değiştirilmiş şekli birkaç açık 
kanal datası (Tablo : 2 de bazıları görülebilir) ile 
birlikte Şekil : 3 de gösterilmiştir . 

Tablo: 1 deki kritik sürükleme hızı Ve. ı elde 
etmek için (8) eşitliği kullanılmıştır . Tabii ki sür
tünme faktörü f için makul bir değerin tahmini zor
dur. f sadece rölatif pürüzlülüğün fonksiyonu değil 

ay.n ı zamanda borudaki yatak şeklinin de fonksiyo
nudur. Daha fazla detaylı malümatın bulunmaması 

halinde (5) eşitliğine göre _i_( = ~)oranıyla ve-
2 D 8 R 

rilen rölatif pürüzlülüğe tekabül eden f değeri tahmin 
edilmiştir. Bu tahmin makul görülebilir çünkü ger
çek boru pürüzlülüğü çok daha küçük olmasına rağ
men ıslak çevrenin büyük bir kısmı pürüzlülüğü 

dane çapına eşit veya ondan büyük olan yataktan 
müteşekkildir. Şekil : 3 Shen Wang'ın vardığı de
neysel neticelerin ve Shields m(kıasebetinin iyi 
korele edilebileceğini kanıtlamaktadır . Dairesel ke-

18 

ı 

Yoğun- - - 1 

Vc*=v-r:c/P lu ğu Frld Red 

s, (m/sn) 

2.68 0.045 0.0395 144 
2.68 0.041 0.0394 111 
2.68 0.049 0.0395 186 

2.68 0.0477 0.0395 172 

2.68 0.0482 0.0395 176.5 

2.68 0.0731 0.0394 620 

2.68 0.048 0.0395 '175.5 

2.68 0.0684 0.0395 505 

2.68 0.0445 0.0395 140 

2.65 0.0277 0.39 3.46 
2.65 0.0286 0.207 7.15 
2.65 0.0326 0.1345 16.4 
2.65 0.0394 0.0974 39.4 
2.65 0.0495 O.o78 99 
2.65 0.066 0.0688 264 

sitli borulardaki neticeler gozonune alındığında, 

sürtü.nme faktörü f'in tayininde yapılan tahminleri 
akılda tutarak Fri 'nin değerlerini açık kanal halinde 
kinden, özellikle R. < 103 için, yüksek olduğu 

neticesine varabiliriz. Bu bölgede Fri değerleri boru 
halinde açık kanal halinden 10 kat daha büyüktür. 
(Bu Şekil : 2 ile uyum halindedir.) Re • > 103 için 
değerler birbirine daha yakındır (borular için aşağı 
yukarı iki misli daha yüksek) fakat bütünüyle ele 
alındığında sayısal neticeler için pek az deneysel 
gerçek vardır. 

Diğer bir korelasyon kritik sürükleme gerilmesi 
ve dane çapı grafiğidir . Bunun içiııı Tablo : 1 deki ge-

TABLO: 3 MEYER ·PETER· MÜLLER'iN AÇIK 
KANAL DENEYLERiNDEN ELDE EDiLEN DATA 

(KANALlN GENiŞLiGi = 1 m 5,=2.68) YOCUNLUGU 
2.65 OLAN BiR MADDEYLE UYUM HALiNDE 
2.65 OLAN BiR MADDEYLE UYUM HALiNDE 

Akımın 
Dane derin- ve ~ 

li ği çapı d/R (m/ sn) 
-

ygd 
Yo (m) d (mm) 

0.313 3.20 0.0166 0.437 2.50 
0.154 2.70 0.023 0.464 2.86 
0.229 3.80 0.0241 0.567 2.95 
0.263 3.60 0.0209 0.522 2.75 
0.138 3.66 0.0337 0.586 3.10 
0.154 8.50 0.072 0.832 2.89 
0.059 3.66 0.0785 0.566 3.01 
0.072 7.40 0.118 0.836 3.12 
0.084 8.50 0.1181 0.838 2.92 
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nişletilmi ş data, Straub'un özetiediği neticelerle (19) 
ve Meyer- ta rafından verilen data (Tablo : 2) ile 
birlikte grafik haline geti rilmiştir . (Meyer- Peter, 
Shields 'in belirttiği 0.056 sabiti yerine 0.047 kul
lanmıştır- (15) eşiNiğinin gelişmesine ve Şek·il : 
3'e bakıınız . ) Neticeler Şekil : 4 de göste rilm i ştir ve 
yine Şekil : 2 ve 3 deki genel eğ ilim benzer neti
celerle kanıtl anmıştır. 

V d 
Son olarak Froude sayısı __ c_ ve - çizilm i ştir . 

y gd R 

(Şekil : 5) , bu şekilde de Tablo : 1 deki boru 
datası ile Tablo : 3 deki açık kanal datası kull a nıl

mıştır. Bundan başka (15) eşitliği ve Bogardi 'nin 
(2) önerdiği bir eşitlik çizilmiştir . 

ve ( y )-0.405 --====== - 1 7 - 0 

y 2g Yo (Ss-ll - . d 
(18) 

Bogardi'nin teklif ettiği bu eşitlik şöyle de yazı

labilir : 

Ve ( )
1
/

2
( d )-0.095 --= = 1.7 s -1 -

y g d s Yo 
(18 a) 

Bu her iki halde de y
0
= R olan geniş bir ka

nal düşünülmüştür. Şekil : 5 belki de hareket baş
langıcı için borutarla açık kanallar arasındak i de
ğişiklikleri en iyi şekilde gösterir çünkü hem bo
yutsuz bir grafiktir, (Şekil : 3) gibi hem de rölatif 
pürüzlülüğü hesaba katmaktadır ; bu , borular için 
aşağıdaki eşitliği yazmamızı mümkün kılmaktadır: 

Ve ( )
1
/

2
( d ) - 0.55 ---==2.72 s - 1 -

\ l g d s R 
(1 9) 

d 
(19) eşitliği şimdi R ::::: 0.1 değerlerinde borularda 

kritik Froude sayısının açık kanallardakinden çok 
yüksek değerler gösterdiği (15) ve (18 a) eşitlik-

d 
leriyle karşılaştırılabilir; bununla beraber R = 0.5 

(veya daha yüksek) olması haline yaklaşı rken far
d 

kın hızl a azaldığı göze çarpar. (Tabii ki -'ın rbu yük
R 

sek d eğerlerin tatbikatta açık kanallarda pek az 
önemi vardır. ) 

4. YATAK ŞEKiLLERiNIN AKIM DIRENCiNE 
ETK·iSI. 

Guy ve diğerleri (1) 0.61 m. genişliğindeki bir 
laboratuvar kanalında dane çapı 0.31 mm. olan kum 
ile serbest yüzeyli akımlar için tipik bir eğim- hız 

(S -1) d ( 1 ) münasebetl kurmuştur; -' - -- =-- değerini 
S R F/d 

'S -1 ) d 
parametre olarak kullanmışlardır, (Şekil : 6) -· -=-' -

SR 
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ın dune 'dan düzlem yatak şekline geçiş yani yatak 
şeklinden ileri gelen pürüzlülüğün kaybolması ha
line tekabül eden değerlerinde grafikte belirgin bir 
değişiklik görülmektedir; bundan sonra h ız eğim 

cırtmaksızın artmıştır. 

Acaroğlu ve Graf (1) 76.2 m. çap l ı boruda çnp ı 

2.0 mm. ola:ı üniform kumla yapt ıkları deney net i
cel erini benzer analizlerle bildirmişlerdir . 

(Şekil : 6) da S ile V arasındaki ilgi yukarda 
bahsedilen yazarların bildirdiği şekilde çi zilmiş t i r 

1 (S - 1) d 
ve - - değe rler i (Acaroğ lu ve Graf ' te-

F~ SR 
rim ini kull anmı şla rdır ve buna • sürükleme ş i ddeti 

parametresi• demişl e rdir, hemen görüleceğ i üze-

g (S - 1) d t 
re ' = -- ı e her nokta için yatak 

V2 fr"d 
şekli de verilmiştir. Dune'lar ortadan kalktıkça ·düz
lem • yatak lı bir bölge meydana gel ir ve eğ im 

(yük kaybı) -hız münasebetinde tekrar birkesiklik 
görülür. Acaroğlu ve Graf bu benzerfiğ e borular
da ve açık kanallarda dikkat çekmişlerdir . 

Bununla beraber her iki tip akımın baş l ı c a 

. (S,-1) d 
farklılıkları da akılda tutulmalıdır , yanı SR 

parametresinde R, borularda sabit kald ığ ı halde 
açık kanallarda değişmektedir . · Düzlem• yatak du
rumundan daha sonra açık kanallarda antidune'lar 
meydana geld i ği halde borularda • kayan yatak• 
durumu görülmekted ir . (Borularda antidune' lar mey
dana gelmez çünkü bunlar kritik üstü akım ve ha
reketli yatağın serbest su yüzü ile girişiminden 

ileri gelmektedir.) Bununla beraber S- V mü.nase
betindeki kesiklik ve bunun sebebi gözönüne a lın

dığında iki akım tipi arasında benzerlik kurulmuş 

olur. 

Açık kannallarda çeşitli yatak şekillerinin et
kisini ifade eden daha genel bir formül Bogardi '
nin Li , Albertson, Simons ve Richardson (3) 'ı n 

gözlemlerinden elde edilen datayı grafik haline 

1 
geti rmesiyle ortaya çıkmıştır . Bogardi -- - d 

F/d 
graf i ğini çizip çeşitli yatak şekilleri için aşağ ıdaki 

eşitliği elde etmiştir. 

1 0.882 
-=fl d (20) 
F/d 

burada {3, yatak şeklini karakterize eden sabittir . 
(mesela d om. olarak alındığında 25 < f3 < 65 dır . ) 
Diğer datanın bulunmaması halinde Şekil : 6 dak i 
grafikler için {3, dune meydana geliş limitlerin-
den hesaplanmıştır. (açık kanal halinde 1.6 < 

1 1 
-F

2 
<5.1 ve boru halinde 4.9 < <16.4) 

r d F r2 
d 

23 
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Bundan ve (20 eşitliğinden açık kanalar için 
(d=0.033 cm) 32<.8<105 ve borular için 
(d=0.2 cm) 16<.8<68 elde edilir. Açık ka.:ı a l 

hali için elde edilen bu, Bogardi'nin değerleriyle 

nisbeten iyi .uyum halindeki değerler şaşırtıcı değil · 

dir, çünkü herikisi de kısmen benzer deneysel da
taya dayanmaktadır, fakat boru değerleriyle uyum 
dikkate şayandır ve tabii ki, burada borularla ilgili 
datanın kısıtlı olmasından dolayı ortaya çıkarıla

mıyan, her iki tip akımda da direncin yatak şek i i

lerine etkisinin korelasyonunda daha ileri imkanla
rın varlığını gösterir. 

5. ASKI YÜKÜ VE DAGILIMI 

Üniform debi ve askı maddesi konsantrasyo
nu için türbülanslı difüzyQ!L._IDünasebeti aşağıdaki 

gibidir. 

WC+ e~=O aY (21) 

(21) eşitliğinin sabit olduğu hale göre integre 

edilmesiyle 

w 
C -,- (Y - Y ı l 

- -=e- (22) 
Cı 

burada Cı yataktan Y ı yüksekliğindeki konsantras
yondur. 

e'nun y ile değişimi aşağıdaki gibid ir; 

e=V Ky(1-~ l • y 

(burada K Karmanin evrensel sabittir) (231 

(21) ve (23) eşitliklerinden, integre edilerek aşa

ğıdaki eşitlik elde edilir : 

(24) 

bu eşitlik çoğu zaman açık kanallarda (6) askı ha
lindeki katı madde konsantrasyonunun dağılımını bul
mak iÇin kullanılır . (24) eşitli ğ i y'nin y=O ve y = yo 
değerleri için C= co ve C= O gibi gerçeğe uyma
yan sınır değerieri verir. Daha geliştirilmiş ve de
neysel neticelerle daha uyumlu olmak iç iın (21) 

-- K V* Yo 
eşitliğinde e= e= değerinin yerine koyulma-

6 

sı mümkündür, burada e (23) es• diğinden elde edil 
miştir. Bu sebepten (23) eşitliğinden aşağıdaki eşit

lik elde ederiz : 

c 
- =e 
Cı 

(25) 

Şimdi boru haline bakacak olursak Sharp ve Neill'in 
(16) borularda askı halindeki katı madde yükünün 

24 

dağılımının bulunuşunda aşağıdaki nıünasebeti kul
landıklarını görürüz. 

aw 
C --,- (Y - Y ı l 
-=€ 
Cı 

(26) 

burada a danenin tesirli alanıdır. Küçük rölatif da
ne- akışkan hareketleri için a= 1 dir. Bu durumda 
(a = 1) (22) ve (26) eşitliklerkıin aynı olduğu gö
rülür. 

6. TOPLAM KATI MADDE YÜKÜ 

Toplam katı madde yükü yatak yükü ile askı 

malzemesinin toplamına denir. Düşük taşım'l hızla

rında yatak yükü hemen hemen toplam yüke eşit

tir çünkü katı maddenin büyük bir kısmı yatak üs
tünde hareket eder. 

Durand (4), (7) Sogreah 'dan aldığı geniş kap
samlı boru datasınırı (boru çapları 40-588 mm. ara
sı.nda, dane çapları 0.2- 25 mm. arasında , konsant
rasyon 50- 600 g/1 ve yoğunluklar 1.60- 3.95 ara
sında olan) analiz ettikten sonra pek çok araştır

macının tatminkar bulduğu aşağıdaki münasebeti 
( Durand- Condolios) önermiştir : 

s -S ( ...;2 . ) ·1/2( gd (S -1) )-3;4 
_ m __ =121 ' 27) 

C g D (S, -1) W2 

d ve S'in sabit değerleri için (28) eşitliğinden : 

( 
vı )ı ;3 
-- Sına C 

gO 
vey<. 

F a (~) 1/3 
r sm (28) 

yazılabil ir. 

(28) eşitliği ile açık kanallarda bir korelasyon elde 
etmek için (TV) eşitliğini gözönüne alalım : 

TV=pgRSV=pgqS (geniş kanallar için) 
Bu sebepten : 

TV 

Simons SFr a CJ/ 4 

CJ/ 4 
Fa --

r S 

yazı labilir. 

Sq 
--:-::--~- =SF, 

gl / 2 y
0

3/ 2 

olduğunu göstermiştir , 

(29) 

Einstei.n' (6) ın açı k kanallarda yatak yükü ta
şınımı ile ilgili bulguları taşıma parametresi 

0 = ~· j 1 
ile akım parametresi r, V cs,-1lgd3 

(S,- 1) d 
'f' = --''----

RS Fr2u 

(burada R sadece danelere göre 
bulunan hidrolik çaptır) arasında belirli bir müna-



sebetin kurulmasına yol açmıştır. Graf ve diğerle

ri (7) akım parametresi -Y'da hidrolik çap olarak 

A 
R=-- değerini kullanmışl a rd ı r. burada A, akı

P 
mı n en kesiti P de ıslak çevred ir , taşıma paramet-

CVA 
resi olarak da 0= a lın~ıştır. 

y(S, -1) gd3 

Gilbert, Guy ve diğerleri ve Ansley ' kı labora-
tuvar kanalı datası ile Einstein'in akarsu datası 

kullanılarak aşağıdaki münasebet bulunmuştur: 

0 =10.39 ('1<)"2·52 (30) 

Graf ve diğerleri hem açık kanallarda hem de 
borularda toplam yü~ün !bulunması için bu münase
beti önermişlerdir. (ismail, Wilson ve Acaroğlu'nu:ı 
verdikleri boru datası, boru akımını (30) eşitliği 

ile mukayese etmek için kullanılmı~tır.) 

Münasebet tekrar aşağıdüki gibi yazılabilir: 

CVR ((S -1) d ) -2·52 
-==== a • (31) 

\ 1 (S, -1) gd3 SR 
veya 

veya 

burada 

S2·52 R 
Froa - -

" c d 

S2·52 ( - Rd ) 3t 2 Frda--
C 

V 
Frd = ~ 

ygd 

(32) 

Hem boru hem de açık kanallar için önerilen 
(31) eşitliği şimdi (28) eşitliği (boru akımı) ve 
(29) eşitliği (açık kanal akımı) ile mukayese ede
bilir. 

Hepsi de Froude sayısı, konsantrasyon ve eğim 
arasındaki ilgiyi gösterirler. BL!cıunla beraber Fro
ude sayısının her halde biraz değişik olduğu akılda 
tutulmalıdır : (28) eşitliğinde uzunluk terimi, boru 
çapı, (29) eşitliğinde kanal derinliği, (31) eş it li 

ğinde hidrolik yarıçap , (32) eşitliğinde ise dane 
çapı olarak seçilmiştir. (31) ve (32) eşitlikleri 
(28) ve (29) eşitliklerindeki C ve S parametreleri-

R 
nin kuvvetlerindeki değişikliklerin belki de - d-

rölatif pürüzlülük parametres-!.:ıin kullanılmasıyla gi
derilebileceğini göstermektedir . Daha fazla deney
sel gerçeğe ihtiyaç olduğu açıkça görülmektedir, 
fakat bununla beraber iki tip akım arasındaki ko
relasyonun kurulduğu görülmektedir . 

7. SONUÇLAR ' 

Yukarıdaki tamaııılanıııaınış olan analizden bo
rularda ve açık kanallarda akışkan ve katı madde 
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hareketinin be:ızerlik ve farklılıkları ile ilgili bazı 

sonuçlar çıkarabiliriz : 

(a) Açık kanal ve boru hidroliğinde ana tar
tışma sürtünme katsayısı f'nin nasıl bulunduğu 

üzerine yapılmaktadır. (1)- (4) eşitlikleri, ile (4), 
(5) ve (6), (8) , (9) eşitlikleri şeklen benzerdirler 
fakat (5) ve (6) eşitliklerindeki rölatif pürüzlülük 
katsayılarındaki değişiklik önemlidir ve bir şekil 

faktöründen ileri gelmektedir. (yani açık kanalla 
dairesel kesitli boru arasındaki farktan.) Bütün 
diğer faktörler eşit olduğundan açık kanallar için 
f değeri dairesel kesitli borularınkinden daha bü
yüktür (ikinci derecedeki dalgaiantı meydana ge
tirdiği fazla kayıplardan dolayı) . Açık kanal akımın

da bilhassa kritik üstü halinde önemli olan serbest 
su yüzünün etıkisi önemlidir fakat bu, dolu akan 
borularda meydana gelmez. 

(b) Katı madde hareketi başlangıcı Için (Şe

kil : 2) - (Şekil : 5) ve (14) - (19) eşitlikleri kore
lasyonu özetler. Açık kanallarda kritik hız ve da
ne çapı arasındaki münasebet bir çok araştırmacı 

tarafından ifade edilmiştir . Şekil : 2; yeni basit bir 
münasebet (17) eşitliğinde önerilmiştir. Elimizdeki 
boru dataları da Şekil : 2 de gösterilmiştir, bunlar 
geniş bir dağınıklık ve uyumsuzluk göstermekte
dir ve 0.5<d<30mm. arasında kritik hız (17) 
eşitliğ-iyle verilen açık ke.nallardaki kritik hızın 

2.0- 2.5 katı kadardır, tabii burada boru halindeki 
kritik hız tarifinin akıldan çıkarılmaması gerekir . 

Kritik sürükleme gerilmesi "c ve dane çapı ara
sındaki münasebeti veren Şekil : 4'den ve Fr2" 

( 
V

7
,_ ) ( V* d ) = gd (S,-

1
) ve Red = _ Y ___ = Re• 

arasındaki 

münasebeti gösteren Şekil : 3 den de benzer -neti
celere varılır . Sadece Shen'den alınan dikdörtgen 
kesitli borulardaki data Shields'in açık kanallar için 
verdiği eğı-iye uymaktadır. Bütün diğer dairesel ke
sitli borularda verilen neticeler eşit R değerler i 

için oldukça yüksek Fr2d değeri verirler , bilhassa 
Re • < 103 olduğu.:ıda fark çok daha belirgindir . 
Şekil : 3 ve Şekil : 4 deki değerleri hesaplayabii
rnek için f'in değerleri tahmin ed-ildiğinden Ve-d 
grafiğinde hataların yapılmış olduğu şüphesizdir , 

fakat buna rağmen farklar belirgin ve tutarlıdır. 

V d 
En cesaret verici neticeler c ve - münase-

ygd R 

betinin korelasyonu.:ıdan elde edilmiştir. Açık ka
nallar için (15) ve/veya (18 a) eşitliokieri öneril
miştir. Dairesel kesitli borular için (19) eşitliği 

V 
önerilebilir. c 'nin boru ve açık kanallardaki de· 

\ / gd 

25 
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d 
ğerlerinin oranı,- =0.01 olması halinde takriben 

R 
d d 

on, - =0.1 olması halinde dört, - =0.5 olması 
R R 

halinde ikidir. Bu farklılık şekil ve kritik hız tarif 
lerinin karşılığından ileri gelmektedir. 

(c) Yatak şekillerinin akımın direncine et 
kisi.nin analizi hem eğim- hız grafiğinde (Şekil : 6) 
bilhassa dune'lar ve düzlem yatak arasındaki ge-

çiş bölgesinde ~parametre alınarak iyi korelas-
r-rıd 

yon göstermiş hem de (20) eşitliğinin tatbikinde 
cesaret verici neticeler elde etmemize neden ol
muştur; böylece bu eşitliğin hem bowlar hem de 
açık kanallar için geçerli olduğunu gösterirler. 

(d) Açık kanallarda askı yükü kcnsantras-
yonu ve dağılımı için (22), (24) ve (25) eş·itlikle

nin ortaya çıkmasını sağlayan teorik bir yaklaşımın 
özeti verilmiştir; benzer eşitlikler \borulara uy
gulanabilir, bunlardan biri Sharp ve Neil tarafından 
önerilen (26) eşitl-iğidir. Eşitlikler şeklen benzerdir 
fakat eğer •evre:ısel• sabit K'nın doğru değeri 

kullanılırsıı katsayıların değerleri değişik olur; K 
kıınal (veya boru) şeklinin fonksiyonudur ve dai
resel kesitli borulardıı muhtemelen en yüksek de
ğeri olan 0.4'ü alır . 

(e) Durand'ın borularda toplam katı madde 
taşınımı ile ilgili eşitliğiyle açık k anallarda katı 

madde yüküyle ilgili yaklaşımlardan bazılarının kar
şılaştırılması Froude sayısı, eğim ve konsantrasyonu 
birbirine bağlayan (28) ve (29) eşitliklerini ortaya 
çıkarmıştır. Graf ve diğerleri (30) eşitliğinin henı 

borular ve hem de açık kanallar içiın geçerli oldu
ğunu (sadece serbest akan kısmın hidrolik yarıça-

R 
pı kullanılarak) önermiştir. Burada (30) eşitliği d 
rölatif pürüzlülük katsayısının Fr, C ve S'e yeni 
bir parametre olarak eklenmesiyle (31) ve (32) 

eşitli-kleri elde edilmiştir.) Graf'ın analizlerinden 

açık kanal ve boruların tam korelasyeı:ıu ve tek bir 

ifadenin mümkün olabileceği anlaşılmıştır, fakat 

katı madde taşınını deneylerinin çoğundan beklene

bileceği gibi deneysel dato grafik haline getirildi

ğiınde dağınık noktalar bulunmuştur . 

SiMGELER 

S Imge Tarif Boyut 

C, Cı Hacim olarak katı madde 
konsantrasyonu Boyutsuz 

C Chezy katsayısı Lı !ı r-ı 

d Ortalama dane çapı L 
D Boru çapı L 

Fr Akımın Froude sayısı L 
g Verçekimi ivmesi L r-ı 

q, Katı madde debisi/genişlik Lır-ı 
h1 Yük kaybı L 
k Yatak pürüzlülüğü L 
L Boru boyu L 
n Manning pürüzlülük kat-

D.P 
q 

R 

R. 
s 

s, 

sayısı 

Basınç düşmesi 

Akışkanın birim debisi 

Hidrolik yarıçap 

L -ı /3T 

Akımın reynolds sayısı Boyutsuz 

Yatak eğimi veya temiz 
su iç·i ın enerji çizgisi eğimi Boyutsuz 

Karışımın enerji çizgisi 
eğimi Boyutsuz 

Katı maddenin özgül ağır-

lığı Boyutsuz 

Hız Lr·ı 

VL veya ve Hareket başlangıcı için 
kritik hız veya limit biri
kim hızı LT-ı 
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S imge Tarif 

Ve. Herhangi bir konsantras
yonda limit birikimde kri 
tik sürükleme hızı 

V. Sonsuz seyreltik halde sı· 

nırda sürükleme hızı 

Boyut 

LT· ı 

W Dane çökelme hızı 

LT-ı 

LT-ı 

Akımın derinliği 

Tabandan itibaren ölçü len 
yükseklikler 
Referans düzlemine uzak
lıklar 

L 

L 

L 
(3 Yatak şeklini karakterize 

eden katsayı Boyutsuz 
y, Y, Akışkan ve l :atı maddenin 

özgül ıığırlılda r ı ML-ır-ı 

e Klnematik iç sürtünme 

y 

p,pm 

katsayısı 

Dinamik iç sürtünme kat
sayısı 

Prandtl'ın karışım uzunlu
ğu 

Akışkanıı:ı dinamik visko
zitesi 

L 

Akı şkanın kinemotik vis
kozitesi L ır-ı 
Akışkan ve karışımın yo- ML-3 
ğunluğu 

Kritik sürükleme gerllme· 
sı 
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SU KALiTESi HESAP YÖNTEMLERi 

Yazan: 
Erdal ORBA V ' 

ÖZET 

Geçmiş tarihlerde «Su kaynaklarıııın developmanı» ile ilgili mühendislik ça
lışmalarında, kaynağın kalitesi çok küçük öneme haiz bir özellik olarak ele 
alınmakla idi. Fakat son senelerde dünyadaki nüfusun hızlı bir şekilde artması, 
yüksek verimi sağlamak amacıyla tarım uygulamalarında gübre ve zirai mücadele 
ilaçlarının kullanılmaları ve bunların geniş bir sahaya ııy[!ulaııması, ve yoğun en
düstrileşme faaliyetleri su kaynaklarının developmanmda ve çeşitli maksatlar için 
kullanılmasında «Su kalitesinin tespiti ve kontrolu» çalışmalarınının yapılması 

işini mühendisin en önemli görevlerinden biri olarak ortaya çıkarmıştır. 

Bu yazıda, su kalitesi tespit çalışmalarının değerlendirilmesi ile ilgili yöntenı
leri ve bunların bilgi işlem makinalarına uygulanmasıyla ilgili akım şernalarım 
vermeye çalışacağı:.. 

1 - Depolama Tesislerinde Kalite Hesapları : 

Serbest akan bir akarsu, bir rezervuar yapıla

rak depolandığı takdi~de, suyun fiziksel, ıbakteriyo

lojik, kimyasal ve mineral kalitesinde çok önemli 
değişiklikler olur ki, bu depolama tesisi mansabın
daki su kullanımına tesir eden en önemli faktörler
den biri olarak görülür. 

Depolama tesislerinin su kalitesinde yarattık

ları önemli değ i şiklikleri şöylece sıralayabiliriz . 

1.1. Sıcaklık Değişimi : 

Görünen en önemli su kalitesindeki fiziksel 
değişiklik, yaz su sıcaklığının daha derine inii dik
çe azalmasıdır ki, bu Termal strafikasyon (S ıcak

lık tabakalaşması) dan dol ayı oluşmaktad ı r . Şek il : 
1 de 1945 yılında yapılmış bir araşt ı rma nı n sonuç
ları verilmiştir. Buna göre : Mart 1 de elde edilen 
donelere göre rezervuarda ısı değişimi 8 co il e 
11 c· olmak üzere, çok küçük bir değişim göster
mektedir. Nisan 3 de gelen suyuo:ı ısınması, güneş 

ışığı ve atmosferdeki önemli değişiklikler sebebiy
le rezervuarda s ıcaklık artımıyla beraber kısmi bir 
sıcaklık tabaka laşması görülmektedir. Haziranın 

6 sındaki yap ılan ölçümlerden 1020 kotu civarında 

termoklim'ln oluştuğu görülmektedir. Ekimden son· 
ra ise tekrar tabakalaşma sona ermektedir. 

• Rezervuarlarda ki sıcaklık tabaka l aşmasıo:ı ın 

tesbiti • ile ilgili olarak U.S. Army Engineer Dist-

(' ) lnş . V. Müh. DSI Etüt ve Plan Da lresi Başkan lnğı 
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rict, Sacramento tarafından bir bilgisayar progra
mı geliştirilmiş olup , buna ait akım şeması Şekil : 
2 de verilmiştir. 

1.2. Bulanıklık : 

Depolama tesisi çok büyük bir çöktürme havu· 
zu gibi çalışacağından bulanıklıkta çok önemli azal· 
malar olacaktır. 

1.3. Renk Değişimi : 

1948 ile 1949 tarihle~i arasında sürdürülen bir 
araştırmada, arıtılmış kağıt fabrikası atıklarının akı

tıldığı bir akarsu üzeriııdeki bir depolama tesisin
de renk konsantrasyonunda % 50 civarında bir azal
ma olduğu görülmüştür. Bu da güneş ışığının etkisi, 
barajda olan koagulasyon ve sed imentasyon olay
larından oluşmaktadı r. 

1.4. Bakteriyolajik Etki : 

Sağlık yönünden ele alındığında, depolama te
sisi membadaki bakteri kirlenmesi ile mansaptaki 
su kullanıcısı arasında bir maniadır. Özellikle sı 
ca klık tabakalaşmasının görüldüğü aylarda bakteri 
konsantrasyonunda çok büyük azalmalar görülebi l
mektedir. Daha öncede değindiğimiz gibi ·Chero· 
kee" rezervuarında yapılan bir araştırmada Nise•rı , 
M ayıs , ve Haziran 1945 de rezervuara gelen akar
suda koliform konsantrasyonu 100 mililitrede 1.000 
ile 10.000 arasınefa değişirken , bu konsantrasyonu
nun baraj çıkışında 50 den daha aşağ ı ya düstüğü 

saptarımıştır . Fakat aynı yılın Temmuz. Ağustos 
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Şekil: 2 

ve Eylül 'ünde biraz daha büyük değerler elde edil
miştir ki, maksimum 240 değerine bu periodda 
rastlanılmıştır. 

1.5. Biyokimyasal Oksijen ihtiyacı (B.O.D) : 

Su, birkaç hafta veya birkaç ay depolandığı 

takdirde B.O.D değerinde önemli azalmalar görül
mektedir. Aynı araştırma sonuçlarına göre bu 
değerin % 50 civarında olduğu belirlenmiştir . 

1.6. Demir ve Manganezln Durumu : 

Depolama tesislerinde demir ve m 21:ı gan kon
santrasyonundaki değişikliklerin çok iyi şekilde 

gözlenmesi gerekmektedir. Demir ve manganın çö
zünmüş haldeki bileşikleri su temin sistemlerine 
etkileri sebebiyle oldukça önemlidir. Bir akarsuya 
yeraltı suyundan gelen çözünmüş demir ve man
gan sudaki çözünmüş oksijenle akside olarak eri
meyen bileşikler haline dönüşür . Fakat rezervuar
da, bu iki mineralin akside olmuş bileşikleri , tek
rar çözünmüş bileşikler haline dönüşür ki bu da 
su kalitesi yönünden çok önemlidir. 

30 

Şekil: 3 

2. Depolama Tesisleri Kalitesi ile Ilgili Hesap 
Yöntemleri : 

Buraya kadar değindiğimiz ve üzerinde durma
dığımız birçok diğer özelliklerin, depolama tesis
lerinde büyük değişikliklere uğradığını görmekte
yiz. Fakat kalite değişimiyle ilgili yapılan hesapla
malarda bu özelliklerden birkaçıyla çalışmak daha 
pratiktir. 

Rezervuar su kalitesi hesaplarında iki değişik 

metot kullanılmaktadır. Bunlardan birincisinde, re
zervuarr.n bütün suyu karışmıştır ve kalite yönün
den birbirinden çok önemli fark yoktur, varsayımın
dan hareket edilerek verilen bir zaman süresinde 
rezervuar çıkışındaki kalite sabit ve hesap süresi 
sonundaki rezervuar kalitesine eşit olduğu kabul 
edilmiştir. 

Verilen bir zaman sonundaki rezervuar kalite
sini bulmak için : 

OR2= [OR1.S1 +OI.V]/ [S1 +V-E+P] 
denklemi kullanıl maktadır ki, ıkullanılan terimierin 
her biri : 



OR2: Ay sonundaki rezervuar kal itesi 

OR1 : Ay başındaki rezervuar kalitesi 

S1 : Ay başındaki rezervuar hacmi 

Ol : Süre boyunca gelen suyu.rı kalitesi 

V : Süre boyunca gelen suyun mikta rı 

E : Rezervuardan buharlaşma mikta rı 

P: Rezervuara süre boyunca düşe n yağı ş 

miktarı 

değerlerini göstermektedir . 

Bu formülden de anlaşıl acc.ğ ı üzere çıkan su
yun kalitesi, çıkan su miktarı na bağl ı olmamak üze
re belirlenmektedir. 

lk i.nci yöntemde, verilen bir zaman süresi baş
langıç ve bitimindeki rezervuara gelen ve giden 
suların kalitesi iterasyon (totanman) yoluyla bulu· 
nur. Bu yöntemde, rezervuara sürenin baş l a ngıç ve 
bitiminde giren suyun kalitesi bilinmekte, çı kan 

suyun ise başlangıç kalitesi bilinmekte ve bitimin
deki kalitesi bulunmaya çalışılmaktadır. Böylece 
aranan bu değerde, 

QR2 :=; 
[OR1.S1 + 0,5.V. (011 + 012) - 0,5 .0V. [001 + 002]] 

S1+V - OV - E+ P 

denklemi yardımıyla hulunabilmektedi r. Denklem
de önceki denklemden farklı olarak k ull a.rı ılan te· 
rimierin her biri, 

011 : Ay başındak i gelen suyun kalitesi 
012 : Ay sonundaki suyun kalitesi 
OV : Süre boyunca barajdan çıkan su miktarı 

001 : Ay başındaki çıkan su kalitesi 
002 : Ay sonundaki çıkan suyun kalitesi 

değerlerin i göstermektedir. iterasyon i ş lemini sür-
dürebilmek için , süre sonunda rezervuard an ç ıka n 
suyun kalitesi başlangıç su kalitesine eşit olduğu 

kabul edilir. Bu değer 002 değerinde kullanıl a ra k 

OR2 nin daha doğru değeri elde ed il ir. Belirli bir 
lterasyon sonunda istenen hassasiyette •Ç ı kan su 
kal itesi• tesbit edilir. Bu Metoda ait akış şeması 

Şekil : 3 te verilmiştir . 

3. Akarsu Kalitesi lle ilgili Hesap Yöntemleri : 

Genellikle çok basit olarak akarsu ka lite değ i 

şiminin tesbiti ile ilgil i ça lışmal ar şu şek ilde yürü
tülmektedir. Misal olarak bir akarsunun etüdü ya
pılan kısmında iki ayrı kolu olduğunu düşünelim 
Bu akarsunun başlangıç debisi 01 ve kalite değeri 

OKAL1 ve herbir koldan gelen akım miktarı 02 ve 
03, su kaliteleri OKAL2 ve OKAL3 ise, akarsunun 
birinci kol ile birleştikten sonraki kalite değe ri : 

01.0KAL 1 + 02.0KAL: 2 
O KALA 

01 + 02 

yazılarak bulunabilir. Aynı şekilde ikinci kolla bi r
leştikten sonraki kalite değeri ise, 
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OKALB 
01 .0KAL 1 + 02.0KAL2 + 03.0KAL3 

01 + 02 + 03 

formülüyle bulunabilmektedir. Eğer bir akarsuya 
N adet kol karışıyorsa , akarsuyun bu kollarla ka
rıştıktan sonraki kalite değeri, 

N 
_ " O (i) . O KAL (i ) 

OKALX - .!.~ O (i) 
1= 1 

şeklinde olacaktır. Fakat genellikle suyun içinda 
oluşan biyolojik, kimyasal ve fiziksel özel liklerin 
değişimi gözönünde bulundurulmalıdır. Su kalite 
parametrelerinden olan B.O.D. (Biyokimyasal Oksi
jen ihtiyacı) ve 0 .0 (Erim i ş Oksijen) konsantras
yonundaki değişikl i kler , zamanın fonksiyonu şek

linde ifade edildiklerinden büyük ehemmiyet arze
derler. 

BOD, mg/ lt. olarak ölçülür, t zaman süresince 
atık sudakl organik maddelerin oksidasyonu için , 
bakterilerce kullanılması gerekli oksijen miktarına 

denir. Bu da laboratuvarda 20°C de 5 günlük ok
sijen ihtiyacı belirlenilenerek yapılır . Alınan bir 
numı..ne başlangıçta belirli oksijen harcama kapa· 
sitesine sahiptir. Bu potansıyele · Miksimum ilk 
kademe BOD değeri • denir. (x) Bu değer L

0 
har

fiyle ifade edilmiştir. Beşinci gündeki karşılanamı· 

yan oksijen ihtiyacına L dersek, bu değeri şöyle 

bulabii i riz. 

L=L
0
- BOD, 

Bu denklemde : 

L : Karşılanamıyan oksijen ihtiyacı (mg/ lt) 

L
0 

: Maksimum ilk kademe BOD değeri 

BOD5 : 5 günlük oksijen değeri 

Şekil . 4 . te bu ilişki gösterilmiştir. L ile L
0 

arasın

daki il ıişkiyi zamanın fonksiyonu olarak yazarsak. 

- kt 
L= L

0
. e ı 

ş eklinde buluruz. Burada kullanıl an k ı ·Oksijen har
cama katsayısını • (deoxygenation rate) göstermek
tedir. iki denklemi beraberce yazarsak , 

--- -- -- --ı----------_::;--:.;::-;.,;.--....--

L 

10 

Şekil: 4 
Biyokimyasal Oksijen Ihtiyacı eğirlsi 
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-k tl 
L

0
=BOD5/(1-e ı 

şekline getirebiliriz. Eğer çeşitli yollardan BOD5 
ve kı değerleri bulunabilirse maksimum ilk kade
me BOD değeri hesaplanabilir. 

Örnek : 

Bir kanalizasyon atığında 5 günlük BOD değeri 

143 mg/lt olarak tesbit edilmiştir. Eğer k ı değeri 

0,25 kabul edilirse Maksimum ilk kademe değeri : 

L
0
= BOD5/ (1 - e·k ı ·' ) 

L
0 
= 143/ ( 1-e·0-25-5) = 200 mg/ lt 

olarak bulunur. 

Yapılan incelemeler, bir akarsudaki değişim

Ierin matematiksel izahı ını yapmak için iki önemli 
hususun açıklanması gerekmektedir. 

1. Organik maddelerin biyokimyasal oksidas
yon hızı kalan oks ide olmıyan maddelerin miktarı 

ile orantılıdır. 

2. Sabit sıcaklık ve karışma şartlarında «Ok
sijen kazanma• (Reaerate) hızı mevcut ·doymuş 
oksijen eksiği• (Oxygen saturation deficit) ile di
rek orantılıdır. 

Bu iki ana husus göz önünde tutularak birinci 
dereceden difransiyel denklemi : 

dO 
~=kı L-kı D 

şeklinde yazılabilir . Bu denklemde, 

D : Oksijen eksiği (mg/ lt) (DODovmuş DOhakiki) 

k ı : Oksijen harcama katsayısı (deoxyge:ıation 

rate) 

kı : Oksijen kazanma katsayısı (reaeration ra
te) 

L : Karşılanamıyan oksijen ihtiyacı 

Üstteki denklemi şu şartlarda göz önünde tutularak 
çözülürse: 

al Akarsu kesitinde tam bir karışma var. 

b) Atık deşarjı akarsuya uniform olarak yapı

lıyor . 

c) Akarsuda aeorobik şartlar mevcut. 

şeklinde bulunur. D
0

, (t= O) , ki genellikle gün 
alıonır , olduğu zamanki oksijen eksiğini göstermek
tedir. 

kı değerini bulmak için çeşitli araştırmalar 

yapılmıştır. Bunlardan ikisinin neticelerine göre; 

k - 480- DLl / 2, sı ;4 

ı- HS/ı 

k - 127.DL- uı ;ı 
2 - HJ/2 

denklemleri bulunmuştllr. 
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Burada; 

OL= Moleküler difüzyon katsayısı 

S=Akarsu eğimi 
H=Ortalama akış yüksekliği 
U= Ortalama akını . 

değerlerini göstermektedir. 

Ayrıca oksijen kazanma katsayısı Lıı boratuvarda 

k - Logıo Do- Log ı o D 
ı- t 

formülü yardımıyla bulunabilir. Suyun iki ınokta ara
sından geçiş müddeti t gün olarak bulu:ıur. Baş

langıç oksijen eksiği D0 , ve t müddet sonundaki 
D değeri tesbit edilerek, kı bulunabilir. Aşağıda ve
rilen Tablo : 1 herhangi bir araştırma yapmadan 
hesaplarda kullanılmak üzere hazırlanmıştır . 

TABLO : 1 ÇEŞiTLi ŞARTLARDA k1 VE kı 
DEGERLERi 

kı (20"C) 
değeri (1 / gün) 

Atıkın cinsi limiti 

Yavaş olarak ayrışan atıklar .10 .20 

Şehirsel atıklar .20 .25 
Kolayca ayrışan Atıklar .25 .so 

kı (20"C) 
değeri (1/gün) 

Akarsu cinsi limiti 

Küçük havuz .12 .23 
Büyük göl -yavaş akarsu .23 .34 
Düşük hızlı büyük akarsu .34 .46 

Normal hızlı büyük akarsu .46 .69 

Hızlı akan akarsu .69 1.15 

Çağlayan 1.15 ve daha 
fazla 

kı ve kı değerleri akarsu sıcaklığına T(°C) 

bağlı olarak aşağıdakı l gibi yazılabilir . 

Lo 'o kodor k Iriinme noktas ı 

il ____ ---~ __ o.!'ı.."'~ - ~~bo.J<!!.•!... ___ _ _ _ - -- - ---

Do 

o. 

0~------~~~---------------
SÜRE 
!Gün ) 

Şekil: S 
Oksijen sağ eğrisi 



(T-20) 
k1r=·k1 (20°C) . e, 

k2r=k2 (20°C) . e2 

(T -20) 

9 1 genellikle 1,047 ile 1,14 arasında. değişmekte 

ve ençok kullanılan değeri 1.047 olmaktadır . 

8 2 ise 1.0 ile 1.15 arasında çeşitli değerler almak
ta fakat genellikle 1.016 kullanılmaktadır . 

Akarsuyun çeşitli noktalarındaki Oksijen Eksiği 
(DJ değerlerin başlangıç oksijen eksiği, Maksimum 
ilk kademe B- 0 - D değe ri ve geçen süre (s.u
yun o noktaya gelmesi için) bi.Jinerek bulunabilir. 
Böylece elde edilen eğriye «Oksijen Sağ Eğrisin 

denir. Şekıil : 5 de bu eğri verilmiştir . 

Eğrinin dönüm noktası olan tc ve De değer! 
Ise; 

t= c 
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Log. [(~ - Do) k2 / (~:~ ~~ ) 1 
k2-k1 

ık 1 • L0 - k1 tc 
Dc=~. e 

denklemleri yardımıyla bulunur. 

Bu noktadan sonra akarsuyun kirlenme periyo
dunun bitip, temizlenme devresinin başladığı anla
şılır. 

Akarsu kirlenmesinin kontrolu çalışmalarında 

·Oksijen Sag Eğrisi• yöntemi büyük önem taşımak

tadır, fakat tc değeri akarsuyun özell iğ ine, atık mad

delere ve iklim şartlarına bağlı olarak memba veya 

mansaba doğru hareket eder. 
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FiLTRASVONDA BASlNÇ DEGiŞiMLERi 

Yazan : 
Fah·ri Uluç ÖZBAVOCLU • 

0 Z E T 

Filtre tesislerinde çalışma basıncı, tabakalarm kalınlığına granüle malzemenin 
özelliklerine bağlı olarak, zamanla bir azalma gösterir. Kumlu filtre yatakları 

asmtı maddelerin dane çaplarınııı küçiik olması halinde daha randımanlı çalış

maktadır. Bu durumda, asıntı maddeler filtre tabalcalarının derinliğine kadar 
rıiifuz edebilme fırsatını bulmaktadır. Zamanla kirli ıııalzemeniıı boşlukları dol
durması neticesinde filt re tıkanınası meydana gelir. Aşağıdaki şekiller filitrasyoıı 

basınçlarında azalmaların değişimini gös termektedir. 

Herhangi bir katı- sıvı karışımının , geçirimli 
maddeden (Filtre) geçirilerek katı maddelerin tu
tulmas ı ve sıvı maddelerin süzülerek temizlenme
si işlemine filtrasyon denilir. Süspansiyon halinde
ki katı maddelerin ebatları, filtre maddelerinin gö
zeneklerinden daha fazla olduğu zaman, katı mcıd
deler filitre malzemelerinin yüzeyinde ka lması ha
line sathi filtrasyon denilir. Katı maddelerin ebat
ları , filitre gözeneklerinden daha küçük olduğu za
man filtrasyon iç kısırnlara kadar nüfuz eder. Bu 
durumda hacım filtrasyonu söz konusudur. 

Her iki halde de, gözenekli maddelerden ge
çen sıvın ın hareketi DARCY Kanununa göre değer
lendirilir. Bu durumda yük kaybı (t.H). U=filtras
yon hı z ı ile doğru orantılıdır. Ve bu orantı katsa
yı sı k, dinamik viskozite p. ve ortamın direnci R 
değerlerine bağlıdır . 

U =t.H/!.ıR =kt.H 

SATHi Fi!..TRASVON 

Şekil : 1 de ki~li suyun, kalınlığı artabilen fi
litre malzemesinden geçirilmesi şematik olarak 
göste~ilmiştir. DARCY kanununa göre, suyun akı
şına mukavemet eden tabakaların seri olarak bu
lunduğu duruma göre : 

R=Rg+ Rm 

Burada 

RA= r (M / S) =r (Cv/S) 
Rg=Filtre malzemesinin direnel 

Rm=Zar (Membran) malzemesinin direnci 

M= Toplam filtre malzemesi ağırlığı 

C=Filtre malzemelerinde temizlenen madde
nin filtreye tabi suyun birim hacmindeki 
ağırlığı 

v = Beli rli bir t zamanında , filtreye tabi suyun 
hacmi 

[•) lnş . Y. Müh. DSI 53. Şube Başmühendısılğl. 
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r = Filtre malzemesinin 
S= Filtre yüzeyi 

U=- 1- dv 
s dk 

U= Filtre hızı 

t. H· = Yük kaybı 

özgül direnel 

t.H 

U= Dionamik viskozite 
lntegrasyon halinde 

t =av+bv2 veya t / v=a+bv 

şeklinde bir denklem söz konusu olduğuna göre, 

p.rc 
a=-- ve 

2P S2 

b= p. Rm 
PS 

Bu denklem, r değerini beli~leyen bir doğruyu, 

eğim de Rm değerini göstermektedir. 

Bu durumda integrasyon t.H, p., r, C değerle

rınin sabit olması halinde doğru olacaktır. Fakat 
esası.nda t.H ve p. ifadeler.inin sabit olmadığı göz 
önüne alınmalıdır. 

P ile r değeri arasındaki bağıntı : 

R= r0 + r05 ( o: ) Sk (Şekil : 3) 

Genellikle R = r0.5 (:s) sk olarak kabul edilebilir. 

A rıtılac.ak 

Fıltre malz . 

Arı su 

Şekli: 



t 
V 

Şe'kil: 2 

' ı 
ı 
ı 
ı 

ı 
1 

V 

r
0 

ve r0.5 karşılıklı olarak r özgül dirençlerinin o 
ve 0.5 bar basınçtaki değerleridir . 

r0.5 genellikle farklı filtrasyonlar ıçın kulla
nılmaktadır. r, belirli bir P basıncındaki özgül di
renç veya filtrebilite indeksi olarak is imlendirilir. 

Sk kampresibilite faktörüdür ve bu değer ne 
kadar düşük olursa, filtrasyon oranı, basıncın da 
artması ile o kadar artar. 

DERiNLIK FiLTRASV'ONU 

Matematik çalışmaları neticesinde aşağıdaki 3 
temel denklem bulunmuştur . 

d C 
1 - ISON Denklemi -di ·= FC (Yaklaş ık değer) 

d~H 
2- DARCY Denklemi - - =kU 

di 

C -Asıntı madde konsantrasyonu 
U- Filtrasyon hızı 

i-Giriş kısmıından filtrenin herhangi bir ye
rine kadar olan uzaklık 

k-DARCY katsayısı 
F- Flltrasyon katsayısı 

c. H- Yük kaybı 

Madde balans denklemi : 

Şekil : 4 te gösterildiği gibi di kalınlığında S 
yüzeyinde sabit bir filtre elemanı incelenmektedir. 

d C 
C giriş konsantrasyonunda ve C+ dı çıkış 

kmısantrasyonunda olduğu göz önüne alınarak filt
re malzemesinin birim hacmı tarafından tutulan kir
li malzeme ağırlığı q olduğuna göre 

Madde balans denklemi şu şekilde Ifade olu-
nur. 

SU dtC=SU dt(C+ ~~ di)+S di dq 
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log r 

~-r~----------~ıoo P 
ı 15 

Şekil: 3 

C+ _Q.ç_ di 
di 

Şekil: 4 

Buradan 3 ncü denklem bulunur. 

dC 1 dq 
-- - -3-

di u dt 

1 ve 3 No. lu ifadeler, filtrenin tıkanması, asın · 

• ı maddelerin konsantrasyonuna ait değerleri, 2 

No. lu ifade ise yük kaybının, filitrasyon hızına bağ· 

lı olarak hesapların değerlerini vermektedir. 

FiLTRE YIKANMASI 

Filtrasyon katsayısı başlangıç değe ri olan F
0 

ile «O• değeri aras ında değişmektedir. Bu iki de
ğer arasında linear ifade kabul edilebilir. 

F= F0 (1 -+) 
q- f iltre malzemesinin birim hacmında tutulan kir· 
li madde ağırlığı, q1 =q nun maximum değe ri 

1 ve 3 No. lu ifadelerin integrasyonu sonunda 

FiLTRE EDiLMiŞ SUYUN KALiTESi 

eğer L, filtre yatağının derinliği ·ise 

(.,- co 
L- 1 + e-At (eFoı_1) 

(5) 

Filtre edilmiş sudaki koosantrasyon belirli bir 
CLı değerini aşmaması isteniyorsa, t zamanı 5 ve 
6 No. lu ifade! e ı deıı hesapianat ı ır. Bu aurumda 
diğer faktörler belirli olduğu kabul edilmektedir. 
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YÜK KAYBI 

DARC', katsayısı k. nın değişimi şu şek ilded ir . 

1+ (a-1) _ q_ 

_ k _ - - - q, (6) 
1--q-

ql 

Entegrasyondan sonra, Darcy formülü 

C.H=kou[ 1+ a (e~-1)(1 - e·Fo i )] (7) 

Bu formül iki terimde ifade edilmektedir. 

Birinci kısım k
0 

Ul henüz tıkanmamış boşlu kl u 

ortamdaki konvasyonal akışa tekabül etmekted ir. 
(Şekil : 5) te görüldüğü gibi diğer kısım filtren in 
tıkanma halindeki durumunu gösterir bu eğri aynı 

zamanda yük kaybının maxsimum d eğeri ne ulaş

ması halinde, filtrenin çalışma zamanı t nın bulun· 
ması için de yararlıdır. 

Şekil (7), filtrasyon devri esnasında, filtre edi· 
len suyun kalitesi hakkında bir fikir vermektedir. 
Tünbidite ilk zamanlarda süratle düşmekte, (bu 
durum filtrenin olgunluk zamanıdır. ) daha sonra 
bir müddet sabit bir değerde kalmakta ve filtras
yonun bozulma değerinde müsaade edilen değer

lerin üzerine çıkmaktadır. 

__ ... -

Şekil: 5 

t 
Şekil: 6 

t 1 zamanı (su kalitesi.nin istenilen bir düzeye 
ulaşması için geçen zaman) ile t2 zamanı (maxi
mum yük kaybına ulaşması için geçen zaman) ara
sı, aşağıdaki faktörler dolayısı ile büyük farklılıkla r 

gösterir. 
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1 - Asıntı maddelerin granülometrisi 

2 - Filtre malzemesinin granülometrisi 

V 
3 - Filtrasyon hızı U=-- m/saat 

s 
4 - FiltrP. yatağı deri.n liği 

5 - Yük kaybı miktarının farklılığı 

t 1 zamanı, daima tı den büyük olmalıdır. 

Türbidite 

Fil tresyanun bozulmas ı 

Musade ed il / 

...U... çalışma zamanı 
Fıi trenın al§unloşmos ı 

Şekil: 7 

t ı 
oranının büyük olması, filtrasyon işlerinin 

!ı 
iyi olduğunu gösterir. Ancak fil t re yeteri kadar 
yüklenemiyeceğ· i için ekonomik olmaktan da uzak
tır . 

FILTRASYON TiPLERI 

Kumlu filtre yatakları, asıntı maddelerin mik· 
tar olarak fazla, fakat dane çapları nisbeten küçük 
olduğu zaman daha randımanlı çalışmaktadır. Çün
kü yabancı maddeler kum tabakalarının derinliğine 

kadar nüfuz edebilme fırsatını bulmaktadır. Suda
ki yabancı maddelerin miktarı.rıa göre ön arıtma 

gerekli olmaktadır. Arıtmanın ölçüsü suyun türbi
ditesi yani bulanıklılık derecesidir. Başlıca yavaş 

ve hızlı filtrasyon tipleri mevcuttur. Düşük filtra 
hızı seçildiğinde filtre alanı büyür, maliyet artar ve 
ince daneli malzeme seçilmesi zarureti karşısın· 

da da çabuk tıkanması neticesi.nde yıkama periyo
du azalır . Kaba daneli bir filtre malzemesi seçil
mesi halinde filtre hızları yüksek olabilir. Su ka· 
litesinden bir miktar fedakarlık edilmek suretiyle 
filtre alanı küçülür ve maliyet de buna bağlı olarak 
düşer . 

YAVAŞ FiLTRASYON 

Yavaş filtrasyonun gayesi, herhangi bir ön 
koagulasyona tabi tutulmadan, yüzey sularının te
mizlenmesidir. Suda bulunan kolloidal maddeler; 
kum tabakalarında tutulan mikroorganizma ve algle
rin meydana getirdiği enzimler tarafından koagule 
edilir. 

Tatmin edici neticeler için genellikle 3 safha 
filtrasyon gereklidir. 

- Kaba filtrasyon (çalışma kapa-
sitesi 24 saatta 20 · 30 m3fm2 

- Ön hazırlık filtrasyonu kapasi-
tesi 24 saatte 1 O· 20 

- Nihai filtrasyon kapasitesi 24 
saatte Z • 7 

Yavaş filtreleme sürati neticesinde, her bir 
etaptaki yük kayıpları da oldukça düşüktür. Ve filt· 
relerin ortalama ayda biı· yıkanmaları gerekir. Ka· 
ba filtrelerin ve ön hazırlık filtrelerin temizlenecek 
suyun türbülans değerine göre daha sık yıkanma· 

ları gerekmektedir. 



Yavaş filtrasyonda. suyun fazla miktarda süs
pansiyon halindeki katı maddeler ihtiva etmemesi 
ve fina! filtrasyon süratinin düşük olarak muhafa
zası halinde başarılı sonuçlar elde edilmektedir. 
Bunun yanında, temizlenmekte olan suyun daha 
fazla süspansiyon halindeki katı maddeler ihtiva 
etmesi ıneticesinde kaba ve ön hazırlık filtreleri et
kisini kaybedecek ve filtrasyon sürati büyük ölçü
de düşecektir. Bu tip filtreler, sudaki planktonuıı 

çoğalması neticesinde yüzeylerin kapanmasından 

da etkilenirler. Buna ilaveten, şayet yavaş filtre
ler fazla miktarda organik madde ve kimyasal kirli 
maddeler ihtiva eden yüzey suları iç kı kullanılırsa, 

filtreden geçen su arzu edilmeyen bir tada sahip 
olurlar. 

Bu durumda, yavaş filtreler için bir final te
mizleme tesisi düşünülmüştür. Buna rağmen mik
roskobik ıkirli maddeler, biyolojik metotlarla dahi 
elemine edilememektedir. (Fenoller, deterjanlar 
vs .) bu bakımdan yavaş filtrasyon, ıbugün için tat
mkı edici bir metot değ.ildir. 

HlZLI FiLTRASVON 

Hızlı filtrasyon esn cı sında, suyun filtre tabaka
ları arasından akış hızı 4 ile SO/saattir. Pratik ola
rak, bu esnada biyolojik değişim görülemez, fakat 
hızın limitli olduğu durumlarda, oksij en muhtevi
yatı uygun olması halinde, nitritikasyon meydana 
getiren bakteriler elverişli ortc:m ı bul.urlarsa nit
rifikasyeı:ı olayı vukubulur. 

Başlıca metotlar şunlardır : 

a) Direkt filtrasyon- Bu metotda, filtrasyo
na tabi tutulan suya hiç bir katkı maddesi 
ilave edilemez. 

b) Koagulasyon maruz filtrasyon 
c) Koagulasyona maruz ve temizlenmiş su

yun filtrasyonu 

a) Direkt Filtrasyon : 

Sathi filtrasyon teriminde filtrasyonun kalitesi 
filtrasyon ee,.,asında , tutulan maddelerin yüzdesi ile 
ifade edilir. Yıl boyunca farklı sıcaklık sebebiyle 
filtrasyon sonunda aynı miktarda su filtrelenmesi 
beklenmemelidir. Bununla beraber filtre edilecek 
suyun kalitesi iyice bilinirse, sudaki süspansiyon 
halindeki malzeme miktarı da öncede.-, tayin edi
lebilir. 

Filtrasyon devir müddetleri yuk<mdaki esaslar 
dahilinde farklı değerlere ulaşır. Üst tabakalardaki 
filtrasyon gözeneklerinin zamanından önce tıkan

ması da filtrasyonu aksatır. Bu durumda tıkcınma 

periyodu olarak 10 kat daha erkeı:ı bir zamanda te
mizleme işlemine geçilmesi düşünülme lidir. 

Tatbik şekline bağlı olarak. filtrasvon hızları 

da çok çeşitli değerler .gösterir. Genellikle 4- 20 
m/saat bulunurlar ve pik değeri 50 m/ saat gibi 
yüksek bir değere ulaşır . 
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Bu sebepten direkt filtrasyon tatbik edileceği 

zaman sadece bir test ve analiz kesin bir sonuç 
alnıağa yeterli değildir. Bu durumda yıl boyunca 
meydana gelen fcırklılaşmalarda göz önüne alınma

lıdır . 

b) Koagulasyona Maruz Filtrasyon : 

Yuvarlak filtre malzemeleri , kolloidal haldeki 
maddeleri tutamazlcır. tam olarak temizlenmiş bir 
su elde edilebilmesi için koagulasyon filtrasyondan 
önce tatbik edilmelidir. Sudaki süspansiyon hal in
deki ve organik maddeler miktarı fazla değilse dü
şük oranda koagulaı:ıt (Örneğ in) 2 ile 10 gfm3 max 
15 g/ m3 alüminyum sülfat, eğer gerekli ise pH mik
tarını düzenleyici mahiyette nötralizör ilave edil
melidir. koagulant dozu, filtreye tcıbi suyun kalite
sini tayin eder. Flokulant ise, filtre tesisinin öm
rünü artırıcı etki yapar. Laminer akımı havi bir 
filtrasyonda mikroskopik yüzücü parçalar daha ko
lay yüzeye ulaşabildikleriı:ı den, filtrasyonun etkisi 
olumlu yöndedir. Yüksek dozdaki Flokulasyon, nis
beten üst kısımlardaki gözenekleri kapsayarak filt
rasyona mani olur. Filtrasyon hızı sudaki süspan
s·iyon halindeki katı maddelerin miktarına bağlıdır. 
Yeterli bir filtrasyon periyodu elde edebilmek için 
.normal olarak bu hız 4- 10 m/saat Bu hız nisbeten 
daha temiz olan yüzme havuzu suları için 40- 50 
m/ saat gibi yüksek değerlere ulaşır. 

c) Koagulasyona mawz ve temiz·lenm iş su
yun filtrasyonu suyun nihai koagulasyonu netic6'
sinde ortaya çıkar. Floklar, temizleme esnasında 

bertaraf edilir. Filtre edilecek suda sadece flok iz
leri ve reaktif maddeler dolayısı ile flok kohezyonu 
kalmaktadır. Yeterli bir çökelme ile sabit kalitede 
ve düşük bir oranda ası.ntı maddesini ihtiva eden 
nisbeten temiz su filtrasyona tabi tutulur. Filtras
yon sonunda arıtılmış su elde edilir. istenilen filt
re kalitesine göre filtrasyon hızı ile 15 m/ h ka
dardır. 

Boşluklu Ortamın Özellikleri : 

al Genellikle bir filtre malzemesi aşağıdaki 

faktörleri e belirlenebilir. Dane çapı; steı:ıdart eiei< 
analizi neticesinde belirli bir grcınülometrik eğri 

ile belirlendirilmiştir. 

Efektif çap : elekten geçen malzemenin % 1 O 
una tekabül eden en büyük çaptır. 

Üniformluluk sayısı : granülometri eğrisinde 

% 60 dan küçük danelerin en büyük çapının elektif 
çapa oranıdır. 

Dane şekil : (Kırılmış malzeme) köşeli ve 
düz yüzeyil (Dere veya deniz kumu) 

Eşit dane caoları olması halinde. kö!ıeli filtre 
malzemeleri , beklenilenin aksine olarak. düzqün 
yüzeyli malzerneye oranla daha hızlı bir yük kay
bına sebep olurlar. 
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Friabilite : ( (Gevreklik) gevrek malzeme, yı-

kanma esnasında kırılmalar meydana getireceği 

için sakınılmalıdır. 

Asit etkisinde çözü lme : Suda mevcut aşın

dırıcı karbondioksit gaz ı neticesinde daneler üze
rinde as it etkisine müsaade edilmemelidir. 

Yoğunluk : Effektif çapla birlikte bilhassa yı

kama şartlarında önemli etkisi vardır. Bir kaç farklı 

tabakanın sıralandığı kısımlarda da dikkat edilecek 
bir lıusustur. 

Boşluklu Ortamın Cinsi : 

Kuarz kumu, halen filtrasyonda kullanılan bel· 
li başlı malzemedir. Antrasit veya mermer, silis 
maddesinin sanayide kullanılacak suda bir mahsur 
teşkil ettiği durumlarda kullanılabilir. 

Çok tabakalı filtrel erde kum, antrasit, granit 
şistle kombi1.1e olarak kullanılabilir. 

Çeşitli deneyler neticesinde, aynı çalışma şart
larında boşluklu olmayan, kimyevi reaksiyona ma
ruz bulunmayan fakat efektif çapı ve şekille~i ay
nı olan malzernede meydana getirilen filtrasyonlar
da verim ve kalitenin hemen hemen aynı olduğu 

gerçekleşmiştir. 

Bunun yanında aktif karbon gibi absarbe edi
ci madde kullanılması halinde kimyevi reaksiyon
lar neticesi nde, filtrasyon sonucu meydana geleıı 

suyun kalitesi biraz daha değişik olmaktadır. 

Filtre Yatağı için Seçilen Dane Çapı : 

Efektif dane çapı (0 .3- 0.5 mm) Basınç altında 

çok hızlı filtrasyondur. (25 m/saat- 50 m/ saat) . 
Yüzme havuzları, muvakkat tesisler için temizlen
mektedir. Ve az miktarda yabancı madde ihtiva 
eden (100 mg/1 ) direkt filtrasyonlar içindir. Yük 
kaybı bir kaç bar değerine kadar ulaşır; Tıkanması 

da filtrasyon sürati.ne ve tabakaların kalınlığına 

bağlıdır. Ve nisbeten daha çabuk olmaktadır. Yı 

kanması safi su ile ve filtre yatağının kabarması

nı temin edecek şekilde süratli bir akımla yapıl

maktadır. 

(0.6- 0.8 mm) Herhangi bir ön temizleme yap ıl

madan, filtrasyonda koagulasyon yapılıp yapılma

ması isteğe tabi olarak, temiztenecek suyun çok 
kirli olmaması şartıyla gerçekleşebilir. (Türbidite 
50 mg/l t den az olmamalıdır) . 

Filtrasyon sürati açık filtrelerde 7 m/s ve ba
sınçlı filtrelerde daha fazla olabilir. Bu durumda 
yük kaybı daha fazla olmaktadır. Genellikle, tıkalı 

filtrelerde 0.6 bar basıncı aşmak imkan haricidir. 
Bu tip filtre malzemeleri daha ziyade filtre taban ı 

üzerindeki heterojen tabakalarda kullanılır ve sade 
su lle yıkanır. 

(0.9- 1.2 mm) Bu standartlardaki malzeme nis
beten temizlenmiş veya düşük türbidite değerin

deki suyun temizlenmesi içion homojen tabakalarda 
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kullanılır. Filtrede koagulasyon yapılmalıdır. Mak
simum yük kaybı 0.3 bar kadardır. Bu standartlar
da fazla miktarda asıntı madde ihtiva etmeyen su
lar ve sanayide kullanılmak üzere su temizlenmesi 
için direkt filtrasyon olarak ta kullanılmaktadır. is
tenilen filtrasyon kalitesione göre, filtrasyon hızı 

15-20m/saat olmaktadır. (1.3-1.5mm) 

Yüksek etkili kaba filtrasyon, direkt veya filt 
n:ısyonda koagulasyon yapılması halinde, sanayide 
kullanmak üzere veya üçüncü derece de kanalizas
yon suyu arıtma işlemlerinde kullanılır . l<oagulas
yona maruz ve temizlenmiş suyuon filtrasyon bo
yunca yük kaybı 0.15 bar değerini aşmaması ge
rekir. Ve etkill bir flokulasyon işlemi yapılmalıdır. 

Bu standartlardaki malzeme 0.4- 0.8 mm dane ça
pındaki filtre malzemeleri için destek tabakası ola
rak kullanılır. 

(1 .5- 2.5 mm) Genellikle sanayi de kullanılan 
(Koagulasyon yapılmadan) Kaba daneli filtrasyon 
malzemesi olarak değerlendirilir . 

(3- 25 mm) Daha ziyade destek tabakaları ola
rak filtre tabanlarında kullanılır. 

Filtre Tabakalarının Kalınlığı : 

Belirli bir dane çapına sahip filtre ortamında , 

şayet filtre tabakalarının kalınlığı artırılırsa, filtre
niın olgunlaşmasından sonra suyun türbiditesi be
lirli bir derinliğe kadar azalır ve bu mesafeden son
ra herhangi bir gelişme göstermez. Bu durumda 
türbidite sabit değerine ulaşmış olur. Derinliğin 

:ırtırılması neticeyi değiştirmemektedir. Kullanılan 

malzemenin dane çapına göre, bu derinlik mini
mum ekonomik kalınlık olarak belirlenir. Bu durum
da istenilen filtrasyon hızında minimum yük kaybı 

temin edilmiş olur. 

Belirli bir tıkanma mesafesinion muhafaza edil· 
mesi gayesiyle tabaka kalınlığı kati miktarda artı

rılmalıdır. Berrak bir su özelliğinin muhafazası için 
Şekil : 8 de gösterildiği gibi t 1mesafesi, tabaka ka
lınlığı ile doğru orantılıdır. Tıkanma olayının bütün 
bir derinliğe nüfuz ettirilmesi için, maksimum yük 
kaybına t ekabül ede..'l t2 değerinin t 1 den az ve bu
na çok yakın bir değer alması gereklidir. t2 müsaa
de ed ilen maksimum yük kaybı değerini belirtme
siyle filtrasyonun süratle bozu lmaya başladığını da 
ifade eder. Filtrasyondaki kum ne kadar Ince ise 
maksimum yük kaybı değeri de o ölçüde büyür. 

Şekil : 8 yük kaybı- zaman eğrisini göstermek
tedir. Örnek olarak maksimum yük kaybı AH2 de
ğeri 1,5 m alınmıştır. t 2 zamanı sonunda AH 2 mak
simum yük kaybı değerine ulaşılır. Alttaki şeklide 
ise, türbiditenin zamana göre değişimi incelenmiş

tir. Maksimum türbidite toleransı e değerine t, za
manı sonunda ulaşmaktadır. Bu durum, şekil deki 
filtrenin kötü projetendirildiğini göstermektedir. 
(Max. yük kaybı AH 2 ye ulaşmak için yetersiz ya
tak derinliği seçilmiştir.) Bu derinlik t, zamanı t 2 



') tl 

Şekil : 8 
P. Tesis disaynına göre max yük kaybı 
a: Yük kaybı eğrisi 

1 Filtre zamanı! 

1 Filtre zaman ı! 

d. Flltrasyon bozulması başlangıcı b. Türbldite eğrisi 
e. Türbldlte flmlti c . Olgunlaşma 

den rbiraz daha fazla olacak şekilde artırılmalıdır. 

Şekil : 9 açık bir f.iltrasyonu göstermektedir. (BD 
Kum derinliği, AB su derinliği) Sağdaki eğrinin ab
sisi Filtre tabcını D noktasındaki bası.ncı , ord'inatı 
ise filtre tabakalarının kalınlığını göstermektedir. 
Filtrenin üst kısmındaki B noktasında basınç, hid
rostatik basınca yani AB su derinliğ!.nin basıncına 

tekabül etmektedir. Bu basınç B'b ile gösterilmiş
tir. Her h<.ıngi bir C noktasında, başlangıç zamanın
da, normal basınç C'c

0 
değeridir. Aynı şekilde, t i lt

rasyon •göz önüne alınmaması halinde D noktasın

daki basınç D'd
0 
değerini alacaktır. 

Filtrasyonun çalışmaya bcışl aması ile, temiz 
kumdaki yük kaybı DARCY Kanununa göre, akış 

süratiyle orantılı olacaktır. Basınç değiş•imi bu oran
tı kat sayısı k ile doğru olarak değişecektir. Bu 
doğru bd1 ile belirlenir. C noktasındaki basınç 
C' Cıo olur. C0 cıo C noktasındaki yük kaybını ifade 
eder. Aynı şekilde, tabarıdaki D noktasında henüz 
filtrasyonla kirlenmemiş temiz kumda, yük kaybı 

d
0 

d1 olur. 

bc1 d1 bir doğru hattır, çünkü kayıpları c1 C0
, 

d1 do hatları Darcy Kanunı.:.:ıa göre, bir k katsayısı 
ile doğru orantılıdır. Filtrenin olgunlaşması halinde 
basınç eğrisi C' c2 ve D' d2 noktalarından geçer 
bc2d2 basınç hattı, filtre tabakalarındaki basıncı 

gösterir. Bu hr.t bc2 eğrisi ve c1 d1 dağrusuna pa· 
ralel olan c2 d2 hattı ile iki bölümde ioncelenmelid•ir. 
c2 noktasından d2 noktasına kadar olan kısımda 

yük kaybı, line::ır bir karakter taşır. c2 noktası tilt
rasyon sınırı olarak belirlidir. Bu durum filtre üze
rindeki C noktasına, kirli maddelerin henüz ulaştı

ğıı:ıı göste~lr. C noktasının altında yük kaybı eğrisi, 
doğru orantılıdır ve dolayısı ile kum henüz pislen· 
memlştlr . 
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ı:ıttre tobaka iorı nın kalınlığı 

do 

Şekil: 9 
1 - Temiz kumdaki bas ınç dağılımı. 

2- Tıkanma esnasında basınç dağılımı . 

Manome t r ıW. 
o·a :;ı n ( 

3 - Filtrasyon bozulmasından ~cnraki basınç dağılını 

b c1 d1 e1 noktalan ndan geçen 3 No. lu eğri ise, 
maksimum yük kaybı P2 ye ulaşılan durumu göste
rir. Bu durumda ise filtre arınmış su meydana ge
tirmez. 3 No.l.u hat üzerinde linear bir hat göre
meyiz. Bu da Darcy kanununun dışıona çıkılmış ol
duğunu gösterir. Filtrasyon sınırı C2 noktası fıiltre 

tabanının da altında bir bölgeye tekabül etmektedir. 
Bu durumda linear yük kaybı bölgesinin b<ışl aya bil

mesi için, daha derion bir kum tabakasının mevcu
diyet! gerekmektedir. e1 no ktasının temin edilebil
mesi için de DS derinliği kadar bir kum tabakası 

nın ilave edilmesi gereklidir. Ancak bu durumda 
t 1 =t2 değeri sağlanmış olabilir. Deneyierin gös
terdiğine göre, belirli bir kum filtrasyonundn, t 1 

zamanı kum tabakasının kalınlığı ile orantılı olarak 
artmaktadır. 

Uniform Tabakalarda Gravitasyonal Filtrasyon : 

Uniform olmayan ortamda , Gravitasyonal til t
rasyon tatbik eden Anglo Amerikan norınlarında, 

içme suyu temini için ortalama 0.55 mm dane ça
pında malzeme kullanılmaktadır. Yıkama işlemi one
ticesinde (Yıkama hızı 35-40 m/saat) filtre taba
kalarında bir kabarma meydana gelir ve yaklaş ı k 

olarak ortalama 0.3 mm çaplı daneler yukarıya , 

0.90 mm çaplı daneler taban kısmında toplanırlar. 

Böylece homojen olmayan filtre tabakal a rı meyda
na gelir. Bütün filtrasyon derinliğ iı:ı den yeter·ince 
istifade edilemez. lik tabakalarda suda ki kirli mad
deler tutulur ve bunun neticesi olarak yersel yük 
kayıpları büyük değerlere ulaşır. Bu olay filtrasyon 

periyodunu geniş ölçüde azaltıcı etki yapar. Net! 

ce olarak bu ani tıkanma daha aşağıdaki t abaka

lardaki boşalım neticesinde bir vakum meydana 

getirir ve bu değer atmosfer basıncı altıına kadar 

düşer. Şekil : 10 da 0.60 m filtre yatağı üzerinde 

1.50 m lik bir su basıncına maruz 2.0 m lik bir yük 

kaybı sebebiyle tıkanmış bulunuyor. 
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E 

do Man om et rı k 

ı< um 

Şekil: 10 
Bir heterogen kum tabakasında gravitasyonal 

filtrasyon 
(Taralı kısım kumun vakuma maruz bölgesidir.) 

1 -Temiz kumdaki basınç dağılımı . 

2 - Tıkanma neticesinde 2 m. lik yük kaybına maruz kalan 
kumdaki basınç dağılımı. 

BC Tıkanan kum derinliği. 

Boşluklu Ortamın Kullanılması : 

Avrupa da genellikle filtreler ters su akımı ile 
veya hava akımı ile temizlenir. Hava akımı belirli 
bir sıkıştırmaya sahip kum tabakalarının homojen· 
ıiğini bozmaz ve yeterli miktarda etki ederek daha 
sonradan tatbik edilen ters yıkama ile kirli mal· 
zeme tabakaların üzerinde birikmiş olur. Her han· 
gi bir kabarma olayı meydana gelmediği için , ho· 
mojenliğin bozulması da söz konusu olamaz. 

Heterojen filtrelerde görüldüğü gibi , yüzeyde· 
ki tıkanmalar yerine, homojen tabakaların filtras· 
yonu esnası[lda, kirli maddeler derinlere kadar nü-

Filtre 

Şekil: 11 
Tip V AOUAZUR Filtresi 

Filtrasycn hızı 15 m/ h basınç dağılımı 
1 -Temiz kumdaki basınç dağılımı . 

2 - Tıl<anma esnasında basınç dağılımı 

3 - Tıkanma neticesinde 2 m.lik yük kaybına maruz kalan 
kumdaki basınç dağılmı. 

tuz eder. Buna ilaveten kaba daneli filtre malzeme
si kullanılması halinde, vakum teşkili riskini bir ö·l
çüde önler. Şekil : 11 Aquizer tipi filtrasyonu gös
termektedir. Filtrasyon hızı 15 M/ saat, 1.5 m derin
liğinde homojen '<um filtrasyonu görülmektedir. 
Efektif çaplar. ortalama 0.95 mm ve 1.20 m lik bir 
su basınc ı.na maruz, filtre tıkanmasına esas olan 
yük kaybı 2.0 m dir. bc1 d1 eğrisi, filtre yatağındaki 
filtre t ııkanmasını ihtiva eden basınç dağılımını 

göstermektedir. C noktası, filtrasyon sınırını gös
termektedir. c1 noktası ise linear yük kaybının 

başlangıç noktasıdır. DC mesafesi yaklaşık 0.30 m. 
kadardır ve yeterli bir emniyet mesafesidir. 

SiMGELER 

AH- Yük kaybı (cm.) 
k-Darcy katsayısı (1 / sn) 
F- Filtrasyon katsayısı 

- Dinaınik Viskozite (cm2jsn) 
P- Filtrasyon basıncı (g/ cm2) 
S-Filtre yüzeyi 

sk-Kompressibilite faktörü 
M - Toplam filtre malzemesi ağırlığı (gr.) 
C-Ası·ntı (Süspansiyon) madde konsantras-

yonu (gr/ cm3) 
v-Belirli bit t zamanında . filtreye tabi suyur.ı 

hacmi (cm3) 
U- Filtre hızı (cm/ sn) 

r- Filtre malzemesinin özgül direnci (sn2/g) 
(Filtrebilite indeksi) 

R- Filtrasyon direnci (sn2jcm2) 
R

0
- Granüle malzemenin direnci (sn2/ cm2) 

Rm -Zar (Membran) malzemenin direnc·i 
(sn/ cm2) 

1- Giriş kısmından itibaren filtrenin her han
gi bir yerine kadar olan uzaklık (cm) 

q- Filtre malzemesinin birim hacminde tutulan 
kirli malzeme ağırlığı (gr/ cm3. 

q1 - q nun maksimum değeri (cm3) 
t- Filtrasyon zamanı (sn) 

A, a-Filtrasyonla ilgili katsayılar 
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UYGUN YATlRlMI VEREN FORMÜLÜN BULUNMASI 

A-Giriş 

Yatırımların memleket şartlarına en uygun şe

kil ve ölçüde yapılması ve değerlend ir ilm e si iç in .ne
lerin ne ölçüde tahakkuk ettirilmesi l az ım geldi ği ni 

matematik formüller içinde göstermek üzere bu ça
lışma yapılmıştır. 

Bu çalışma içindeki formü llerde bağıntıl a r , mik
tarlar arasında değil , çeşitli oranlar arasında kurul
muş olduğundan memleketteki tüm yatırımlar için 
(yani yatırımlar toplamı için) kabili tatbi k olduğ u 
gibi , bu yatırımların bir parçası olan herhangi bir 
yatırımcı dairenin yatırımlarını.Ja aa müstak il ola
rak bu formülleri kullarımak müm:<'"ndür. 

Böylece memleketteki çeş i t li idarelerin yaptık

ları yatırımla rı ekonomik yarar ı:;ç ısından değ erlen

direrek ekonomik kalkınmada kim 1.:ı ileriden kimin 
daha geriden bu kalkınmaya yardımcı olabileceğ i 

görülebilir. 

Formüllerin iki ayrı yönü mevcuttur. Birincisi , 
kalkınınayı etkileyen faktörleri , etki dereceleri ile 
birlikte belirtmek suretiyle yatırımlara çe şitli yön
den ışık tutmak, ikincisi de bu ı ş ı ktan yarGrianda
rak optimum yatırımı bulmaktır. 

(1) Formülü mevcut bir pl rı:ılamanın ciddi 
etütlere dayanıp dayanmadığını, rakamların tutarlı 

olup olmadığını kontrola yamyan bir tahkik formü
lüdür. 

Diğer 7 tane formül ise çeşitli tkademe ve an
layışa göre optimum yatırımın bulunmasına yara
yan tatonman formülleridir. Bunlardan (8) formülü 
her türlü yatırımları her yönü ile içine alan genel 
bir formüldür. Bu formüldeki terimlerin , yani çe
şitli oranların g" yıllık gelir artış oranı üzerin
deki etki dereceleri üzerinde durularak, mevcut 
bir makro plunda gayretierin nangi çeşit konular 
üzerine ne ölçüde teksit edilmesi lazım geldiğini 

anlamak mümkündür. Ayrıca optimum (g") i seçer
ken halkın fazla sıkıntıya sokulmadan ve aına ilave 
külfet yüklemeden hançıl imkanların ne ölçüde se
ferber edilmesi lazım çıeldiqini realist ölçüler ·için
de tesbit etmek te mümkündür. 

{* ) lnş . Y. Müh. DSI Tekni k Müşav l rl. 

Yazan : 
Kazım TÜRKMEN ' 

Bu suretle plan hedeflerini gerçekçi bir şe

kilde tesbit etmek mümkün olacağı gibi, formüldeki 
terimleri icra imkanlarının sınırları içinde değişti

rerek, asgari fedakarlıkla, (gn) in mümkün olan 
azami değerine tekabül eden hedefleri bulmak ta 
imkan dahiline girecektir. 

Yapılan bu çalışma tamameı:ı matematik usül
lere dayandığından her noktasının hakikatla bağ

l a ntısını tahkik etmek mümkündür. 

B - Yatırım Yaparken Gözönünde Bulunduru· 
lacak Hususlar : 

Yatırım yapme.:ıın , onu yapanlar üzerinde iki 
zıt yönlü etkisi vardır. 

a) Harcama yapılması sebebiyle, tüketim im· 
kanlarının daralması, 

b) Yatırımdan fayda istihsaline başlandığı 

andan itibaren elde edilen yeni gelir sebebiyle, tü
ketim im kanlarının artması , 

Yatırım yapan, bu yatırımı, keı:ıdi yararı için 
yapıyorsa, tasarladığı per.iyot içinde (a) dan ge
len dn ralmanın tümünün (b) den gelen artma ta
rafından fazlasıyla telafi edilmesi ve artacak mik
tarın tatminkar olması gerekir. 

Eğer yatırım yapan bunu kendisinden sonra
kiler için yapıyorsa o zaman da (a) dan gelen da
ra lmanın kendi tahammülü sınırını aşmaması ica
beder. 

Bir üçüncü şekil daha va rdırki o da bu yatırımı 
kısmen kendisi ve kısmende keı:ıdisinden sonra 
gelecekler için yapmasıdır . Bu takdirde (b) den 
gelen faydanın, (a) dan gelen daralmayı daha uzun 
bir periyot içinde aşması ve aşan miktarın da tat
minkar olması istenir. Daha r.çık bir ifade ile bu 
yatırım : n birinci haldeki yatırımdan daha uzun 
ömürlü olması ve bundan kendisinin Istifade etti
ğ i devre Içinde sağladığı fayda , yaptığı toplam 
harcamayı fazlasıyla karşıladıktan mada daha uzun
ca bir müddet müteakip sahiplerine fayda sağlama
sı Istenir. 

Devlet yatırımları demokratik memleketlerde 
genellikle bu son tip yatırımlar şeklinde gözükür, 
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yani bir nesil yatınm yaparken. bu yatınmdan hem 
kendisinin ve hem de kendisinden sonraki neslin 
fı ydalanması istenir . .l'oncak böylece, kendi hayat 
standardını düşürmeden ve hatta biraz da yüksel te
rek, gelecek neslin hayat standardının yükselme
sine da yardımcı olunur. 

Bu neticeyi sağlamak için yatı rımın rastgeie 
ölçüde yapılamıyacağı, bu.:ıun bir optimum noktası 

bulunduğu, yatırımın bu noktaya azami ölçüde yak· 
!aşmayı hedef tutması lazım geldiği her türlü izah· 
tan varestedir. 

Memleketimizde de konu bu şekilde mütalaa 
edilmekte ve buna göre % 7 oranında yıllık bir ge
lir artışı kabul edilmiş bulunmaktadır. Eğer bu 
% 7 oranı hakikaten bahsettiğimiz optimum nokta· 
ya tam olarak uyuyorsa o zaman % 7 den daha 
yüksek gelişme hızı bu güın kü nesilden, fazla fe· 
dakarlık istenmesi, % 7 den az .gelişme hızı da. 
gelecek nesle daha ıız yardımcı olunmak istenmesi 
anlamını taşır. 

Yani işin aslı % 7 nin mutlaka yükseltilmesi 
isteği ilmi bir sebebe dayanmadığı müddetçe hls
siyatta kalır ve bunun bu günkü •neslin yararına 

olduğu iddia edilemez. Her memleketin kendi şart· 

!arına, ekonomik bünyesine, varılacı:ık hedefe ve 
bu hedefe ulaşma periyoduna göre uygun bir (gl 
yıllık gelişme hızı, yani bir optimum yatırım no k· 
tası vardır. 

Totaliter ülkelerde daha ziyade sür'atle kal 
kınma temayülü mevcut olduğu için genellikle bu 
had aşılmakta, gelecekte kalkınmış bir memleket 
görme uğruna, bazen bir veya bir kaç nesil feda 
edilebilmektedir. 

Konumuz çeşitli ekonomik rejimleri münakaşa 

etmek olmadığı için bu kısa izahattan ve uygun 
yatırım böylece aniatıldıktan sonra esas konumuza 
geçebiliriz : 

1 - Plan Tahkiki Formülü : 

Uygun yatırım form ülünden önce bir noktaya 
daha işaret etmekte fayda verdır . Bu nokta bu gün 
üzerinde ehemmiyetle durulan, yatırım la milli gelir 
arasındaki bağı.:ıtı , yatırımın her y ı l artma oranı 

ve gayri safi milli gel irin artma sür'atidir. 

Yani : 

M'n= n inci yıldaki gayri safi milli gelir 

Yn= n inci yıldaki Yatırım tuta rı 

.olmak üzere : 

(1) M'n=(1+gn) M'n-1 

(2) Yn= (1 +Yn) Yn·l 

(3) Yn=an. M' n 

olup, burada (gn) yıllık milli gel ir artışı oranını, 

(yn) yıllık yatırım artışı oranını , (a") ise yatırımın 
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milli gel irdeki payını, yani milli· gelirden ( % ) ka· 
çının yatırıma ayrıldığını göstermektedir. 

Bu;-ada belirtmek istediğimiz husus , bu üç 
münasebetin (gn, an ve Ynl emsalleri ras·tgele se
çilerek yazılamıyacağıdır; yani bunların birbirinden 
müstakil olmayıp birbirlerine bağlı bulunduğudur. 

Burada bu bağıntının ne olduğunu iyi anlamak la· 
zımdır. Şayet verilen bu değerler bu bağıntıda yer· 
lerine konduğu zaman tı:ırafla r eşit çıkmıyorsa ya.:ıi 

bu formülü sağlamıyorsa, o zaman verilen bu de· 
ğerlerin hakikate uymadığı ortaya ç ıkm ış olur. 

Bu durum, bir planlamada başka yollardan bu· 
lunan veya seçilen (g , a , y ) yüzde lerirı-in doğru 

alınmış olup olmadığını anlama yö;ıünden fevka· 
Iade bir önem taşır. 

Şu halde evvela bu formülü bulmaya çalışalım : 

Yn (1 +Yn) Yn·l 
Yn=an. M' n den a =-- = = 

n M', (1 + gn) M' n· i 

1+Yn 
--.an-ı veya 
1 +gn 

ı gn= ~ (1 +Yn) - 1 ı (1) 

(1) bağıntısı bir tahki k bağıntısı olup , dört değiş· 
ken arasındaki bir bağiantıyı verir. 

Buradaki değişkenler müstakil değişken olma· 
dı kları ·için, bu formüle uyan her %takımını.ıı mut· 
laka doğru ve kabili tatbik olduğu iddia edilemez. 
Yani (a ve y ) değerleri rastgele seçilerek buradan 
formül yardımı ile (gn) hesabedilemez. Zira buna 
mesnet olan (3) No. lu formülü incelersek, (Mn) 
ka:;: kere büyük olursa belli bir (a ) kat sayısı için, 
(Yn) de o kadar kere büyümesi gerektiği halde 
(Yn) kaç kere büyük olursa milli gelirin de o ka· 
dar kere büyümesi mümkün olmaz ve araları.ııda 
da belli bir (a ) kat sayısı bağlantısı kalamaz (yani 
kr.t sayıda değişir.) 

Bi r formülün dayand ığı formülün mahiyeti böy
le olunca kendisinin de aynı karakterde olması la
zım gelir. 

Bu durumda (1) formülünün değeri ne oluyor. 
Onu da açıklıyalım : 

Eğer bu planlamada (an , ( 11 , gn ve an-ı l değer
leri gösterilmiş Ise bu değe rleri.ıı doğru alınıp alın· 

madığını anlam cı k için (1) formülünden faydalan· 
mak mümkündür. Bu değerler, formüldeki yerleri· 
ne konduğu zaman formülü sağlamıyorsa plan de· 
ğerleri mutlak olarak yanlıştır. Sağlıyorsa doğru 
olabilir. Fakat mutlaka doğrudur denemez. Bunun 
sebebini de az önce belirtmişti k. 



Tatbikat: 1 

an-ı= 0 ,21 1 a,=0,225 Yn=0,14 ve gn=% 7 ra
kamlarını bir plandan almış olalım. Acaba bu plan 
doğru yapılmış mıdır? 

(1) No. lu formülle tah ki k edelim : 

0.211 
%7= 

0
_
225 

(1 +0. 14) - 1 =0,069~%7 olduğu ta-

hakkuk etmekle plan doğru olabilir. Taraflar eş it 

çıkmasaydı planın kesinlikle yanlış olduğunu söy
leyecektik. 

ll - Uygun Yatırım Yapma Formülü : 

Yukarıdaki misalden de anlaşılacağı üzere ya
pacağımız yatırımı bulmak için unsurlarhna kesin
likle hakim olabileceğimiz başka bir formüle daha 
ihtiyaç vardır. Öyle bir formül bulalım ki bu formül 
bize doğru değerleri bulma imkanını versin. 

Bu formül L'ygun yatırım yapma formülüdür : 

Bu hesapta gelirler gayrisafi değil, safi gelir 
olarak alınacaktır. 

Bu formül (gn) yıllık milli gelir artış oranını 

veren formül oiup bununla milli gelir artışına tesir 
eden faktörlerdeki gelişme yardımı ile (gn) hesa
bedilebileceği gibi, (g.:ı) belli olduğuna göre, buna 
tesir eder çeşitli faktörlerdeki gelişmenin neler 
olabileceği de muhtelif alternatifiere göre tayin 
edilebilir. 

Yani (gn) i müstakil değişkenlere bağlayıp o 
değişkenlere uygun değerler vererek hesaplamak 
mümkün olacağı gibi, (gn) i vererek diğer değiş

kenleri çeşitli alternatifler halinde elde etmek 
mümkün olur. 

Notasiyonlar : 

Mn= n inci yıla ait safi milli gelir 

Mvn= n ,inci yıla ait yatırımdan gelen safi milli 
gelir 

MHn=n inci yıla ait diğer (hizmet v.s.) safi mil
li gelir. 

Mrn= n inci yıla ait teknik gelişmeden (verim 
artışından) gelen s.m. gelir olmak üzere · 

Mn= Mvn + MHn +M Tn den 

uM n =.:.Mvn +tı.MHn +.1-Mrn olup buradan 

olur. Bunları kısaca 

gn=gvn+ gHn+grn olarak gösterebiliriz. 

Bu hağıntıyı biraz daha geliştirelim : 
.1-Mvn=Vn-ı. Yn- ı (Vn-ı değeri (n-1) inci yılda yatı 
rım nihai verimi) 

_.:.l'i,111n=lln. Mn-ı 
uM Tn= /3 11 • Mvn - ı dersek, 
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Yukanki formül : 

r g,=Vn-ı .a, - ı + Bn · 'Pn+ 0n 1 (2) 

Dikkat edilirse (2) formülünde hesaba (V n- 1) 
yan i projenin verimi girmekte fakat rantabilite yer 
almamaktadır. 

Burada bunun sebepleri üzerinde biraz durmak
ta yarar vardır. 

Verim bir yatırırnda yıllık net gelirin, yani yıl

lık g- safi gelir ile toplam yılık gider fankının, yani 
(gelir- gider) in yatırım maliyetine bölümü olduğu 
halde rantabilite gayri safi yıllık gelirin toplam yıl

lık gidere orandır. Bunları formüllerle ifade eder
sek: 

V =~= yıllık safi gelir = Ge- Gi 

n yn-ı yatırım bedeli y 

g. S yıllık gelir Ge 
R = 

n Toplam yıllık gider Gi 

şeklindedir. 

Verim ve rantabiliteni.n ne olduklarını böylece 
belirttikten sonra şu sorunun cevabını arayalım. 

Acaba yatırımları ekonomik açıdan değerlen 

dirme ve öncelik sıralamaları rantabiliteye göre 
mi, yoksa verime göre mi olmalıdır? 

Diğer bir deyimle yatırımların ekonomik ya
rar açısından aneelik sıralamalarını yaparken, bunu 
onların rantabilitelerinin büyüklük s;ralarına göre 
mi, yoksa verimlerinin büyüklük sıralarına göremi 
yapmak daha doğru olur. Bunu kest-irme yoldan 
görebilmek için aşağıdaki 3 proje üzerinde bir tatbi
kat yapalım : 

(A) Projesinde Y. g. s. gelir = 100.000 TL. 
Y. T. Gider 50.000 TL. 
Maliyet = 1.000.000 TL. 

(B) Projesinde Y. g. s. gelir = 150.000 TL. 
Y. T. Gider 80.000 TL. 
Maliyet = 1.2.00.000 TL. 

(Cl Projesinde V. g. s. gelir = 200.000 TL. 
Y. T. Gider = 125.000 TL. 
Maliyet = 1.400.000 TL. 

olsun. 

Burada: 

Bu projelerin rantablliteleri sırasıyle; 

100.000 
RA=--- =2,000 

50.000 ı 
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150.000 
Ra= 80.000 1,875 

200.000 
Re= 

125
_
000 

1,600 olacağından ; 

Bu projelerin rantabiliteye göre öncelik sıra l a

ması (ABC) şeklinde olacaktır. Yani (A) Projesi ilk 
önce ele alınması gereken proje olup, onu B,C pro
jeleri sırasiyle takip etmelidir. 

Öte yandan: 

Aynı projelerin verimleri de şöyledir ; 

100.000-50.000 
VA= ------

1.000.00 

150.000-80.000 

1.200.000 

= 0,050 = % 5,0 

= 0,058 = % 5,8 

200.000-125.000 
Ve = 0,054 = % 5,4 

1.400.000 

Bu projelerin öncelik sıralanmasının (BCA) 
şeklinde olduğu görülecektir. 

Buradan aşağıdaki iki sonuç elde edilecektir. 

a) Rantabiliteye göre bulunacak sıralama ile 
verime göre bulunacak. sıralamalar ay.:ıı sonucu 
verecektir diye ıbir Iddia bahis konusu olamaz. 

b) Verime göre yapılan sıralamada her lira
mn : yılda en çok safi gelir sağlayan (B) projesini 
ilk sıraya, ondan sonra en çok safi gelir getireni 
(C Projesini) ikinci sıraya, en az safi gelir getireni 
(A Projesini) 3. sıraya koyması sebebiyle tamamen 
mantıki ve doğru sıralama elde edildiği halde, 

Rantabiliteye göre yapılan sıralamada her lira
nın : yılda en az safi gelir getiren (A) projesini ilk 
sıraya, yılda en çok safi gelir getiren projeyi ikinci 
sıraya, yılda bu iki proje arasında safi gelir sağlayan 
projeyide en sona koyması sebebiyle tam bir man
tıksızlık örneği teşkil edebilmektedir. 

Şu halde projelerin ekonomik yarar yönünden 
d ğerlendirilmesini yapmak ve öncelik sıralarını 

bulmak için rantabiliteyi değil verimi esas almak 
zaruri bulunmaktadır. 
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(2) No. lu formüle ait uygulama : 

Vn=0.2256 
an=0.211 
,Bn= 0.01 
cpn=0.70 
8n=0.03 

Hedefleri hangi (gn) kalkınma hızını verir? 

(2) No. lu formülden 

gn=0,2256 X 0,211 +0,01 X 0,70+0,03=0,0846 

gn=% 8,46 yıllık gelir artış oranını verir. 

(2) No. lu Formüle dikkat edersek (gn) milli 
gelir artış ora.:ıını, ( an-ı l yatırım oranı miktarını 

(Vn- ıl verimini, (,Bnl teknik gelişmeyi , ( qın ) yatırım 

gelirlerinin milli gelire oranını, (<'lnl diğer gel-işme

lerin gelişme oranını içine almakta, bunlardan her 
biri arttıkça (gn) nında o.:ılara tabi olarak artacağını 
göstermektedir. 

Bu itibarla neleri ne ölçüde arttımsak (gıı) nin 
ne ölçüde artacağını buradan açıkça görebiliyoruz. 

Ancak bu formül yatırımı yaparken yok edilen 
değerleri , yani yatırım sebebiyle katl c:.:ııl acak fed::
karlığı içine almamaktadır. Buna karşılık yapılan yatı 

rımla elde edilen eserinde bir değeri olduğu için 
bu değeri katlanılacak fedakarlığın karşılığı olarak 
düşünmek mümkündür. 

Eğer böyle düşünmeyip yatırımların değerini de
ğil, sadece ondc.:ı sağlanan faydayı esas alırsak o 
zaman yatırımın tükettiği imkanları yatırımın birden 
küçük bir (J.Lnl kat sayısı ile çarpımından hasıl olan 
değer kadar gelirin eksileceğini kabul etmek gere
kecektir. Bu takdirde ; 

Buradan : 

D.M n =~vn +_lMHn+Arn -A(J.Ln. Yn) olacaktır . 

Buradaki D. (!Ln . Ynl yerine Jtn. D.Yn 

almakta büyük bir hata olmaz. Bunun c\'llamı, her yıl 
yapılan yatırımların yok olma oranlarını takriben eşit 
almak demektir ki, normal ve istikrarlı şartlar altın

da bunun böyle kabul etmekte önemli bir hata ola
maz. 

Şu halde: 

ı gn=Vn-1 · an-ı +.Bn · 'Pn + l>n-!Ln · Yn · "n-1 ı ~~~r . 
Bu formüldeki (gn), (2) formülüyle bulunan 

(gn) den daha küçüktür. Eğer mesela % 7 milli 
gelir artışı bu anlamda bir milli gelir artışı ise o 
zaman (% 7) oranı bir refah gelişmesini ifade 
edecektir. Bittabi bunu söyleyebilmek için nüfusun 
da hiç artmadığını farz ettiğimizi unutmamak la
zımdır. 

Eğer yatırımın tümünü (~ nl falzll kredi lle ya
parsa k gelirin bir kısmını faiz olarak kaybedeceği

mizden verim (Vn_1) yerine (Vn_ ı -~n l olacaktır. O 
zaman (3) formülü : 



Eğer yatırımın bir kısmı yar, i ( ank-ı l kadarı 
kredili, (anv-ı l i de kendi kayndk larımızdan yapılı

yorsa (ki genellikle böyle olur) o zaman bu for
mül: 

ıı.a·V •• 1 .•..-ı+ ıv •. ,-+,.) -...,+P •. ,..+a.-p • . '~•. a •• , (51 

şeklini alır . 

Bulunan bu (3, 4 ve 5) formüllerinde (yn l de
ğişkeni müstakil bir mütehavvil ol may ıp (a ) lara 
tabidir. 

Formülleri daha kullanışlı hale geti rebilmek 
için bunlarla (ynl ler·i bartaraf etmek l azımdır . 

Bunun için : 

A Mn= A Mvn+A MHn+A MTn- 1-'n (Vn-Yn-ı l 

A Myn= Vn· ı • Yn-ı 

A MHn=lln . Mn- ı 

A Mrn =.Bn · Mvn- ı 
Yn= an . Mn 

Yn- ı =an- ı ·Mn-ı 

Değerlerini yerlerine kentırak : 

A Mn= V n-ı · yn- ı+ .B n· Mvn·ı +ll n ·Mn-ı 
-1-'n (an · Mn-an-ı • Mn- ıl 

A Mn - V Yn- ı Myn- ı 
_M __ _ n· ı '~ +f:ln .-M--+Iln-1-'n 

n- 1 n-1 n-1 

( a"~-an-ı ) 
n-ı 

gn =Vn- ı . an-ı+.Bn · 'Pn +lln- 1-'n [an (1 +gn) -an- ı J 

gn=Vn- ı ·an-ı+ .B n · 'Pn + •\ - 1-'n ·an · gn - JLn (an -an-ı l 
gn+l-'n·an.gn =Vn-ı·an·ı · +f:ln· Yn+lln-1-'n (an-an-ı l 

Buradan 

gn (Vn-ı +JLn) anı- JLn · an+f:ln · 'Pn+ 0n 

1 +JLn • an 
(6) 

Formülü elde edilir. Bu formül (3) fo rmülünün (yn ) 
siz hale getirilmek suretiyle bir geliştirilmiştir. 

Yatırım tamamen kredili olursa, aynı muhake
me ile; 

(7) 

formülü cari olacaktır. 

Yatırımın bir kısmı iç tasarruflarla, diğer kıs 

mı da kredi kullanarak yapılırsa : 

formülü elde edilecektir ki bu formül her türlü hali 
içine alan genel bir formüldür. 
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Buradaki (gn) toplam gelir artış oranını ifade 
etmektedir. Eğer nüfus hiç artmazsa (gn) bir refah 
artış oranını ifade eder. Eğer nüfusun her yıl % 3 
oranında arttığını ıkabul edersek o zaman fertlerdeki 
bu ortalama re.fah artışı yüzdesi % 3 eksilecektlr, 

Tatbikat: 

Konuyu daha iyi aydın l atma k için büyük bir 
tatbikat yapalım : 

JLn =0,1756 + 0,05=0,2256- (DSi. Proje ekono· 
mileri verim ortalamasından) 

Not : Buradaki DSi yatırımlarıo:ıın verimi memle-
ket yatırımlarının ortalama verimine eş i t 

kabul edilmiştir. 

V n-ı= 0.45 (Yatırım harcam ı:ı siyl e kaybolan değe
rin yatırıma oranı takriben) 

.Bn=0,01 (YıHık teknik gelişmeden hasıl olan 
gelir artışının yatırım gelirine oranı takri
ben) 

fn=0.70 Vatırım gelirinin toplam gelire oranı 
takriben) 

y n= 0.03 (Yatırımdan gayri hizmetlerdeki ge
lişmeden gelen gelir oranı) 

anv·ı= 0,205 ( -:>-( an-ı l uygun şekilde yerli 
an k-ı = 0,020 5 sermaye ve kredi arasında 

an= 0,225 ı bölerek (5 yıllık plan ıhedef-
an-ı = 0,211 ~ lerinden yararlanılarak ve 
'1' n= gereken küçük tashihi yap

tıktan sonra) (Kanuni faiz 
bedeli) 

olmaları halinde : 

0,2258 X0.2115+(0.2251-0.05)0,02+0.45(0.21 1-0.225) +0.01 X OIIT +0.113 
Illi= 1 +0.45X0.225 

0,08046 ı ı gn=---~ gn= % 7,3 olur. 
1,10125 

Eğer (lln=0,03) hizmet v.s. gibi gelirleri he
saba katmazsak : 

0,05046 
gn----

1,1025 

1 gn =% 4,28 1 olur. 

Not: Buradaki tatbikat değerleri fiilen tahak
·kuk ettiği takdirde milli gelirin de yılda bu çıkan 

oran kadar artacağına şüphe yoktur. Şu halde bu 
değerlerin bu ölçüde veya istenil~n ölçi.ıdP tahak
kukuna çalışmak ve bunu temin etmek, milli 
geliri burada belirtilen hedefe ulaştırmak gibi bir 
neticeye götürür. Şayet bu değerler değilde başka 
değerlere ancak ulaşılabiliyorsa (gn) i de ona göre 
hesapiayıp bulmak lazımdır. Bu bulunan değer tat
minkar ise mesela yoktur. Değilse, bazı değerleri , 
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tatminkar netice verecek şekilde düzeltecek bir 
gayretiır-ı içine girmek gerekir. Bu tatanmanın so
nunda bulunan kabili tatbik neticeler bize uygun 
(gn) i verir . Bu (gn) in büyük olması için imkanla
rın yeteri kadar kullanılm as ı gereki r. 

Başarıya ulaşmanın sırrı, o işin başarıya götü
recek noktalardan tutulmasıdır. Burada da hedefe 
ulaşabilmek için tutulacak noktalar belirtilmiş ve 
bu noktaların tesir derecesi (neticeye tesir derece· 
si) m:.tematik olarak açıklanmıştır. Şimdi bütün 
mese!e i ş i bu noktalardan yakalayıp hedefine gö

türmekten ibarettir. 

Ancak hiç şüphe yokki bu noktalar o kadar 
kolay yakalan ı r noktalar değ ildir . Zi ra bu geniş ve 
sıhhatli bir istatistik ça lı şm asını ve EBi M ya rdımını 
gerektirir. 

Buna erişilmemesi halinde ·yapıl acak i ş, burada 
be l irıti len noktalar üzerinde hassasiyetle durarak bu 
imkanlan azami ölçüde geliştirmek , elde edilen so
m:cu (değerl eri) bizar kabaca tahmin dahi olsa 
fc~mü le koyup neticeyi görmektir. 

tJot : Bu (gn) in tatonmanla bulunmas ında ku l
lanılan en son değerler tatbikatta mutlaka tutul
ması gereken hedeflerdir . Ancak bunlara % 100 
oranında erişmek her zaman mümkün olamıya
cağından fiilen erişllen değerlerin yerlerine kon
ınasiyle ıbulunan (.gn) değeri o yıl erişilen yıllık 
ekonomik kal·kınma oranını bütün unsurları lle bir
likte verecektir. 

FORMÜLLERiN TEFSIRLERi VE NASIL TATBiK 
EDiLECEKLERI : 

Bu formülleri bulmaktan maksat onlardan ge
reken şekilde yararlanmak olduğu her türlü Izah
tan varestedlr. 

Bu it ibarla bu formülleri ve bu formüllerin 
bünyes i içinde bulunan veya bu formüllere daya
nılarak bulunan veyahutta buradaki düşünce sis
temine göre ayrıca üretilen formülleri burada ayrı 
ayrı ele alı p, bunların anlaml arını ve bu anlam için
deki tatbikatlarını göstereceğiz : 

1 - Plan Tahkik Formülü : 

Bu formülün mevcut bir yatırım planına t at
bik edilerek o planın doğru olup olmadığını anla
mağa yarayacağını daha önce açıkl amı ştı k . Bu açık

lamadan da anlaşılacağı üzere bu fo~mülü bizim 
başka formüllerle yapacağımız planlamalarda da 
hata olup olmadığını anlamada da ~ullanmak müm
_ün -olacaktır. 

formül: 1 

gn ==~(1 +Ynl - 1 1 
an 

(1) 

şoklinde olmakla beraber bunu : 

ı an= 1+ Yn an- ı 
1+gn 

şeklinde çevri lip kullanmak bazan daha kolay ola
bilir. Bunun için, yıllık milli gelir artışı olan (gnl 
ile yatırı ml arın y ıllı k artışl a rı olan (y

0
) , (n) ve 

(n -1) y ıll a rı içi n b ir plan devresinde önceden 
tesbit edi lmiş ve (a

0
_ 1) değe ri de bir yıl önceki 

değer olarak biliniyorsa bu m illi gelirden yatırıma 
ayrılması gereken (an) pay oranını bulmak iste
nirse, formülün değ i şik şeklinin daha uygun dü
şeceğ i fo rmülden görülebilir. 

Ancak bu formülü emniyetle kullanmak için 
zaruret olmadıkça plan tahkik i ş lemi dışına çık

rnaınak , zaruri hallerde de, verilen bilgilerin sıh

hı:ıtii olup o l madığı na ve tatbi•kata uyup uymadığına 
dikkat etmek l az ımd ı r . 

Örneğin; Plianlamay ı yapar.ken hareket noktala
rıını zı an-ı == 0,22 Yn== 0,14 ve gn== 0,07 alırsak (an) 
ne olacaktır 

a == 1+Yn a == ~ .0,22 
n 1 +9n n·l 1,07 

an== 0,2344 Bulunur. Bu neticede ıbir anormal
lik yoktur. Eğer bu değerleri : 

an_ 1==0,05 Yn==0,50 gn==0,50 almış olsaydık 

1.50 
an=-- . 0,05= 0,05 olacaktı . 

1.50 

Her ne kadar bu neticede de b ir anormallik 
görünmemekte ise de her yıl yatırımı % 50 artır

manı n (gn) gelirini de % 50 artmasına yetmesi her 
zaman mümkün olmaz. Bunun için (V) veriminin 10 
yani % 1000 rgibi eri ş ilme si Imkansız bir düzeyde 
olmas ı l azımdır. Zira ileride açıklamasını yapacağı

mız gyn=an-ı v n-I Formülünde ; gyn== 0,50 an-ı==0,05 

0,50 
için V = --==10=% 1000 

n 0,05 

olur ki V=% 1000 olması mevcut yatırımlarımızia 
mümkün bulunmamaktadır. Şu halde (1) formü
lündaki değerden üçüncü rasgele seçerek dördün
cüsünü bu formülden hesabsderek bulmak doğru 

bir planlama değerlerini almış veya bulmuş ol
duğumuz anlamına gelmez. 

Bu itibarla ıb u formülü bilhassa tek başına plan 
tahki.k dışında pek rkullanmamak lazımdır. 

Formül: 2 

ı gn== Vn- 1an- ı+Pn9'n+8n ı (2) 

Bu formülün özelliği : 

Ekonomistterin düşündüğü gibi, (Mn) yıllık ga· 
l irin , (Mvn l gelirinin çağaltan kat sayısı lle çarpar-



sak (>Mn=K Mynl şeıklinde düşünülmesi yerine di
ğer gelirlerin Iki grupta toplanarak (Mynl e eklen
mesi suretiyle (Mynl yatırım drek gelirlerinin diğer
lerinden müstakil olarak tek ıbaşına düşünülmesini 
mümkün l<rlmasıdır. Zira : 

Bu formül, Mn=Myn+ MHn+Mrn formülünden 
hareket edilerek bulunan gn= gyn +9Hn+'9rn fo~mü· 
!ünün bir başka şeıkilde yazılı şeklidir. Yani : 

gyn =Vn-ıan-ı • gHn=.On · fPn ve grn=lln dir. 

Bu üç küçük formüle (2 a) , (2 rb) ve (2 c) formül· 
leri dersek : 

(2 a) 

formülü son derecede basit olmasına mukabil , 
yatırımlarda fev.kalede işe yarayan çok önemli bir 
formüldür. 

(gynl yıllık gelir artış hızının yatırımın drek fay
dasına isabet eden kısmıdır. Biz yatırımları en emin 
bir şekilde değerlendirebilmek için, yatırımla o ya
tırımdan doğan drek ekonomik •yararlara, yani müm
kün olduğu kadar kolay ve sıhhatli olarak tesbit ede
bileceğimiz ekonomik değerlere dayanmak zorunda
yız . 

Endrek yararlar : 

9ın=lln (2c) 

formülüyle ifade edilmiştir. Buradaki (llnl veya (g1nl 
değerleri (~ MHn Mn-ıl olup,hizmet veya işçilik 
gelir artışlarının toplam •gelire oranıdır. Bu değer 
yatırım .hacimlerine bağlı olarak üretilen lşçili.k de
ğerleriyle, bu hacimden ayrı olarak müteselsilen 
üreyen hizmetlerin toplamındaki artış oranını ifade 
eder. Buradan anlaşılırki (llnl oranı yatırımın sade
ce hacmi ile !bağlantılı olup, onun verim v. b. özel
likleriyle ilgili değildir. Dolayısiyle yatırımcı dalre
nin o hacimde işi yapma dışında (lln) i :büyütme yo
lunda bir görevi bahis konusu olamaz. Yatırımın 
hacmi üzerindeki etkisi drek yararların elde edilmesi 
çalışmalarıyla otomatikman sağlanmakta-olduğundan 
hacim yönünden elde sırf (lln) yi büyütmek için ayrı 
bir çalışma yapmasına mahal ve Imkan bulunma
m8'ktadır. 

Bel·ki Inşaatın makinalı olup olmaması gibi bazı 
özel durumlar (lln) i endrek olarak etıkilerse de, 
bu endire.k olan ve sıhhatli olarak takdir ve tah
min edilmesi mümkün olmayan etki uğruna takdir 
ve temini mümkün ·olan drek yararlarda önemli öl
çüde ıbir değişiklik yapılması elıbetıte düşünülemez. 

Bu itibarla yatırım konusunda (lln) Için 
(% 3) gibi haki•kata çok yakın bir değer düşünmek 
dışında ayrıca rbir gayret sarfedilmesi rbahls •konusu 
olamaz. 

% 3 ün nereden geldiğine gelince, burada Iş 

gücü artış oranı nüfus artış oranıyla yakından Ilgili 
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olduğundan bu değer istihdamın nüfus sayımı oranı 
sabi·t farzedilerek yıllık (% 3) nüfus artışına eşi1 

alınmıştır . Bu yeterince doğru bir •yaklaşımdır. 

Teknik gelişme ve istihdam oranının artmasının 
yıllık gelir artış hızına katkısı da (2 ıb) formülü için
de düşünülmüştür. Bunu da, yatırımın drek katıkısı 

da % 3 kabul edildiğinden geriye kalan % 1 re karş ı 

düşünebiliriz . Aslı.nda teknik gelişme katkısının ya
tırım gibi parayla direk bağlantısı olmadığından onu 
sı nırlayan kesin bir engel yoktur. Bilhassa geri kal
mış memleketlerde bir parça gayret gösterilmesi 
bu ka tkıyı % in çok üstüne yani % 5-10 ve bel ki 
daha fazla değerlere çıkarılabilir. Bu takdirde % 7 
ekonomik gelişme hı z ı % (11 - 14) e veya daha yu
karıl ara yükseltilmiş olur. Esasen ekonomisi geliş

memiş ülrkelerde (·gn) nın (Ml milli gelirinin değiş
mesine karşı duyarlılığı (Ekonomik terimlerle es
nekliği) çok yüksek olduğundan bu hızı yükseltmek
te çok daha kolay olur. 

Bu açıklamalardan sonra (2) No. lu formülün 
tatbikatma geçelim : 

Bu fo~mülün parçaları olan (2 a) (2 b) ve (2 c) 
formüllerinden (2 b ve 2 c) nin yatırımla drek ilgisi 
bulunmadığından biz sadece (2 a) fonmülünü ele 
alacağız. 

(2 a) 

Buradan (gvn l yatırımın dre.k etkisinden gelen yıllık 
gelir artış hızı payı, (an- ıl, (n- 1) yıla alt yatırımın 
(n -1) . yıl gelirine oranı , (V n-ıl de (n -1. yıl Için
de gerçe·kleştirilen yatırımın verimi idi. 

Şimdi bu (2 a) formülün yardımı ile 5 şer yıllık
yatırım planı modelleri hazırlayalım. Bu modeller 
(Mn= 100.000 TL) için hazırlanınakla beraber, oran
lar başlangıç gelirinin ve yıllık gelirlerin miktarları 
ile değil, oranlarıyla ilgili olduğundan her milli gelir 
seviyesi için de geçerli olacaktır. 

Tablo: 1 

Bu :tablo, (2 a) formülünde gyn =% 3 sabit de
ğeri için : 

a) Kredi almadan kendi tasarruflarımızla yapı· 
lan öz yatırım planı : 

Vn=% 15,6,.... %15,2 drek verimli 5 yıllık yatı

rım için : 

0,03 

0,156,....0,152 
= 0,192,....0,197 

olduğu hesaplanarak ve buna Ilaveten bilinen : 

Yn=an. Mn ve Mn=Mn-ı+Vn- ı. Yn-ı formülle
riyle 

Tn= Mn-Yn (Tn tüketimine ayrılan gelir) yenı 
formülden yararlanılarak hazırlanmıştır. 

47 
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a) Kredisiz Yatırım 

Proje Yıllık 

Yıllar Verimi Gelişme 

hızı n 
V" 9vn 

1971 0,156 0,03 
1972 0,155 0,03 
1973 0,154 0,03 
1974 0,153 O,Q3 
1975 0,152 0,03 

b) Yarısı Kredili Yatırım 

1971 0,106 0,03 
1972 0,105 0,03 
1973 0,104 0,03 
1974 0,103 O,Q3 
1975 0,102 0,03 

c) % 12 si Kredili Yatırım 

1971 0,142 0,03 
1972 0,141 0,03 
1973 0,140 0,03 
1974 0,139 0,03 
1975 0,138 0,03 

TABLO : 1 

MILLI GELIR % 7 ARTlŞ HIZI IÇIN PROJELERIN HAKIKI DURUMLARI 
ESAS ALINARAK, YATIRIMLARlN PLANLANMASI 

Yıllık Yıllık 
Yıllık Yıllık 

Yıllık Artış Oranları 

Yatırım Milli 
Yatırım Gelir Tüketim 

oranı Yatırım Tü'ketim Nüfus 

P.n M" (TL.) Y" (TL.) T" (TL.) 
tn 

1 

'Yn n" 

0,192 100.000 19.200 80.800 - - -
0,194 102.995 19.981 83.014 0,041 0,027 0,025 
0,195 106.092 20.688 85.365 0,035 0,028 0,025 
0,196 109.278 21.418 87.864 0,035 0,029 0,024 
0,197 112.555 22.173 90.386 0,035 0,029 0,024 

0,283 100.000 ı 28.300 85.850 - - -
0,286 103.000 29.458 88.271 0,041 O,o28 0,025 
0,288 106.093 30.555 90.815 0,037 0,029 0,025 
0,291 109.271 31 .798 93.372 0,041 0,028 0,024 
0,294 112.546 33.089 96.001 0,041 O,o28 0,024 

0,211 1 100.000 21.100 81.432 - - -
0,213 102.996 21.938 93.691 0,040 0,028 0,025 
0,214 106.089 22.703 96.110 0,035 0,029 0,025 
0,216 109.267 23.602 88.497 0,040 0,028 0,025 
0,217 112.548 24.423 91.056 0,035 0,029 0,025 

Refah 

r" 

-
0,002 
0,003 
0,005 
0,005 

-
0,003 
0,004 
0,004 
0,004 

-
0,003 
0,004 

o 0.003 

0,004 

Düşünceler 

% 5 Faiz 

% 5 itfa 
--

% 10 Toplam 
geri öd. 

1 % 5 .Faiz 
% 5 Itfa 
--

.% . 1.0 Toplam , 
geri öd. 

~ 
.... 
m 

" z 

" "' o 
!:i m z 

:ı: 

~ 
;I) 
)> 
z 

~ 
CD 

en 

~ 
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b) Varısı kredili yatırıma ait Plan : 

Burada kredi % 5 faizle alınmış ve ana paranın 
da faizle birlikte ve faizden ayrı olarak her yıl % 5 
oranındaki tkısnıın ödenmek suretiyle yılda toplam 
olarak, alınan paranın (% 10) unun her yıl sonunda 
geri verileceği .kabul edilmiştir. 

Buna göre yapılan toplam yatırım ı n yarısının 

yıllık gelirinin (% 1 O) u geri ödeme ile eksileceğin
dcn kredili kısmın verimi % 15,6 dan % 5,6 ya dü
şecektir. Bu suretle yapılıın tÖplam yatırımın orta-

0.156+0.056 
J cıma verimi =% 10,6 ya düşecektir 

2 
Asgarisi de % 10,2 olacaktır. 

O,Q3 
Vn= 0,106 için a -- g ·V -

n-ı ·- yn. n - ı - 0 , 106,...0,102 

= 0,283 - 0,294 

olacak ve yine, 

Yn=an. Mn ve Mn=Mn-ı+Vn- ı . yn - ı 

formülleri kullanılacak, ancak yatırımın yarısı kre
dili olduğundan 

(Tn= Mn-Ynl değil,( Tn= Mn- ~n) ol acaktır. 
c) % 12 si kredili yatırıma ait plan : 

Buradaki (% 12) şimdiye kadar memleketi
mizin ·kullandığı 1kredi oranı ortalamasına daha 
yakın bir rakanı olarak düşünülmüştür. Burada da 
kredinin ödenmesi (% 5) faizle birlikte % 12 ka
bul edilerek verim ve (a ) lar hesaplanmıştır. Aynı 
şekilde bir hesapla kredili kısmın verimi % 15,6 
dan % 5,6 ya ineceğinden paçal verim Vn= 

88 X O, 156 + 12 X 0,056 

100 
0,142 

Vn=0,142,...0,217 için an=0,03/0,142,...0,217 den 

an =0,211 ,...0,217 

ve yine ayrıca 

Yn=an ·Mn ve Mn =Mn-ı+Vn-ı ·Yn-ı 

formülleri kullanılacak, ancak yatırımın % 12 si kre
dili olduğundan : 

Tn= Mn-0,88 Yn olacaktır. 

Bu formüllere dayanılarak planların hazırlan

masından, yani cetveldeki rakamların bulunuşundan 
örnekler: 

a) Kredisiz yatırırnda : 

Bilinenler: M 1971 =100.000TL. 

9y ı971 = 0,03 
V1971 =0,156 olup 

9y ll 0,03 
a1ı=-- = - - =0,192 ve Y11 = 

V71 0,156 

a1 1 M71 =0,192 X 100.000=19.200 TL. 
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Mn=M71 + V71 Y11 = 100.000 + 0,156 X 19200= 
102 995 TL. 

T71 = M71 - Y71 =80.800 TL. 
Y72 -= a72. M72 = 0,155 X 102 995 = 19981 TL. 

Y72 -Y71 19981-19200 
Y72 = - o= 0,041 

yll 19 200 

T72-T7ı 
t72 = - - - = 0,027 

T7 ı 
n72 = % 2,5 istatistiklen 
r72 = t7;-n72 =0,027 -0,025 = 0,002 olur. 

Bu şekilde devam edilerek tanzim edilen cet
velin tefsiri : 

al 100.000 TL. lik bir milli gelire dayanan kre
disiz yatırım planında, % (15,6,... 15,2) verimleri 
olan 5 yıllık bir yatırımın bu milli gelirin artış hızı 

na katk ısı %3 olması için yılda (19,200 - 22,173) ara
sında bu plandaki şekilde yatırım yapılması gerek
mekte, bu yatırımlarla (5) yılda yatırımlar milli ge
li r in % 19,2 ile % 19,7 arasında 'kaldığı yani % 20 
sini geçmediği için milli gelirin takriben % 80 ı tü
ketime ayrılması suretiyle, o yatırımı yapanların 

mevcut yaşama standartlarından aşırı ıbir fedakarlık 

isteomemiş bulunmaktadır. Bu arada yatırımlar her 
yıl' "lo 3,5 oranında artarken, yıllık tüketimlerde % 3 
civarında artacaktır. Şayet artan nüfusun ihtiyacı 

( % 3) ora nındaki (8n ) işçilik üretimi anormal bir 
sebeple fiilen gerçekleşmemesi dolayısiyle karşı

lanmamış olması halinde, çoğalan fertlerin tüketim 
artışı (% 0,2 ,._, 0,5) gibi çok küçük bir oranda ola
cak, yani fertlerin refahı cüz'i de olsa yine artmış 
olacaktır. 

b) Yatırımın yarısı kredili olunca : 

(% 10 yıllık ödemeli) o yatırımın verimi % 15,6 
dan % 10,6 ya yani üçte ıbir eksiği ne düşecek, buna 
ka rşı lık yıllık tüketim miktar olarak (80,800 ,._, 90,386) 
dan (85,850 ,._, 96,001) liraya yükselirken % 2,8 ci
varındaki yaşama standardı yükselme hızı hemen 
hemen aynı kalacaktır. Yıllık yatırım artış oranı tak
riben % 20 den % 30 a çıkacaktır. 

Netice olarak : 

Bu şa rtla rl a alınan kredi ile fertlerin tüketim 
imkanı takriben % 6 civarında artmış olacaktır. 

c) Yatırımın (% 12) si (% 10) ödemeli kre
di ile yapılınca : 

Verim % 15,6 dan % 14,2ye düşerek, (an) 
yıllık yatırım oranları kredisiz yatırım oranlarından 

takriben % 2 kadar fazla olacak, yıllık tüketim Im
kanları da cüz'i ölçüde artacaktır. 

Netice olarak : 

(Tablo : 1) deki her üç yatırırnda da (Yatırım, 

tüketim ve refah) taki artış oranlarından önemli 
değişiklikler olmayacak, sadece, kredili yatırımlar-
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a) Milli Vatınm Planı 

Yıllık Yıllık 
Yıllar 

Proje 
gelişme verimi yatırım 

n 
V n 

hızı oranı 

gvn an 

1971 0,156 O,D7 0,449 
1972 0,155 0,07 0,452 
1973 0,154 O,Q7 0,455 
1974 0,153 0,07 0,458 
1975 0,152 O,Q7, 0,461 

----- --------

b) Varısı Kredili Yatırım Planı 

1971 0,106 0,07 0,660 
1972 0,105 0,07 0,667 
1973 0,104 O,Q7 0,673 
1974 0,103 0,07 0,680 
1975 0,102 O,Q7 0,686 

c) % 12 si Kredili Yatırım Planı 

1971 0,142 0,07 0,493 
1972 . 0,141 O,D7 0,496 
1973 0,140 O,Q7 0,500 
1974 0,139 O,Q7 0,504 
1975 0,138 O,D7 0,507 

TABLO : 2 

5 YILLIK YATIRIM PLANLAMALARI 

a - Milli yatırımlara göre 
b - Varısı kredili yatırımlara göre 

c - % 12 si kredili yatırımlara göre 

Yıllık Yıllık Yıllık 

milli yatırım tüketim 
gelir (Tl.) (Tl.) (Tl.) Yatırım 

Mn V n Tn 'Yn 

100.000 44.900 55.000 -
107.004 48.366 58.638 O,G78 
114.541 52.116 62.425 0,077 
122.567 56.136 66.431 0,077 
131.156 60.463 70.693 

- -- --

100.000 66.000 67.000 -
106.996 71 .336 71.328 0,081 
114.486 77.049 75.962 0,080 
122.499 83.299 80.850 0,081 
131.079 89.920 86.109 0,080 

100.000 49.300 56.616 -
107.001 53.072 60.298 0,077 
114.494 57.242 64.111 0,079 
122.623 61 .802 68.237 0,080 
131.213 66.525 72.671 0,076 

Yıllık artış hızları 

Tüketim Nüfus 
tn n n 

- -
0,064 0,025 
0,065 0,025 
0,065 0,024 
0,064 0,024 

- -
0,065 0,025 
0,065 0,025 
0,065 0,024 
0,065 0,024 

- -
0,065 0,025 
0,063 0,025 
0,064 0,024 
0,065 0,024 

Refah 
rn 

-
0,039 
0,040 
0,041 
0,040 

-
0,040 
0,040 
0,041 
0,041 

-
0,040 
0,038 
0,040 
0,041 

Düşünceler 

1 % 5 Faiz 

% 5 itfa 
--

% 10 Toplam 
geri öd . 

% 5 Faiz 

% 5 Itfa --
% 10 Toplam 

geri öd. 

ı 
ı 

ı 
ı 

o 
"' ... 
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da verilen kredi oranına tabi olarak, yatırımlar ar
tarken tüketime ayrılan miktar da artacak dolayı

siyle yaşama standardında yatırım süresince kre
di oranına tabi olarak bir miktar terahlama ola
caktır . 

{Tablo : 2) deki durum da şöyledir : 

Burada da kredislz, yarısı kredili ve % 12 si 
kredili olmcık üzere Oç cetvel mevcuttur. Yapıla

cak yatırımın verimleri (Tablo : 1) deki gibidir. 
SGdece (9vn l (% 3) yerine % 7 alınmıştır. Bu tak
t irde (an) yatırım oranların çok yüksek tutulması 

gerekmektedir. Dolayısiyle kemerler ziyadestyle 
cıkışacaktır. Artış oranl arı (Tablo : 1 dekiterin iki 
katından fa~ia olacaktır . 

(Tablo : 3) de : 

Kredisiz, tamamı •kredili ve yarısı kredili üç 
tip yatırım düşünülmüştür. (an) ler her üç tipte 
aynı seriye sahip olacaktır. Yıl sonlarında sadece 
% 5 faizler ödenecek, sermayenin ödenmesi çok 
ilerilere ertelen eceıktir . 

Bu taktirde (gvn =% 7) olan ·kredi siz yatırım 
tablosunda (Ta:blo : 2) ye nazaran bir değişiklik 

olmayacak. 

Ancak kredili yatırımlarda (9vn l yıllık gelişme 
hızları azalacaktır. Yani tamamı kredi ile yapılan 

yatırımlarda yıllık ge li şme hızı (tgvn = 4,7) ve yarısı 
kredili olanlarda ise (•gvn= 5,9) olacaktır. Buna kar
ş ılık her yıl o yıla isabet eden yıllık gelirin tama
mı tüketim tahsis edilerek hayat standardında bü
yük fakat geçici bir feralılama olacaktır. Zira er
telenen •borçlar •biriık e reck biı· çığ gibi ıbüyüyece'< 

ve ödemeye geçildiği zaman bütün yük o yıHarın 

insaniarına yüklenmiş olacaktır . 

(Tablo : 4) de : 

Bu tabloya dikkat edilirse, tablo kısmında ve
rim hiç yer almamak-ta, tablo (Mn) yıllık milli ge
lirden başlamaktadır. 

En üstteki cetvelde: ırrı= 0 ,20-0,21-0 ,22-0 ,23 

-0,24 olarak artarken 

2 nci cetvelde an=0,20-0,19-0,18-0,17 
-0,16 olarak azalmakta 

3 ncü cetvelde ise ırn=0,20 sabit olarak kalmak-
tadır. 

Her üç cetvelde de 9vn=% 7 dir. (an) yatırım 
oraniarı % 20 gibi kemerierin fazla sıkışmasını 

intaç etmeyecek bir oran olarak görünmesi rve tü
ketim imkanlarının da hayli yüksek olması her üQ 

planı gayet olumlu ve sevimli göstermekte ise de 
bu planların •gerçekleştirilmesi için yatırım verim· 
lerinin en üstteki cetvelde % (35- 28), en altta
kinde (% 35), ortadakinde ise % (35- 44) gibi 
çok yüksek olmasını gerektirmektedir. Memleket· 
teki yatırımların ortalama drek verimleri (Verim-
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ler ortalaması değil) bu seviyelere ulaşmadıkça 
yapılan bu pl a nın hiç bir tatbik kabiliyeti olmaya
caktır. 

Bu planın tanziminde belli projeler ve bunla
rın verimleri hesaba .katıl mamış, sadece her yıl 

milli gelirin % 7 artması ve milli gelirden yatırıma 
<'yrılma payı olan (an) nin (% 20) civarında ol
mak suretiyle memleketteki proje ve yatırım ger
çc'<leştiı-me potansiyel inin aş ılmaması düşünülmüş

tür. 

Planın yapılmasında daha önce açıkladığımız 

usulden farklı şöyle biı· usul takip edilmiştir. 

Bilinenler: Mn=100.000 TL. 
an= 0,20,.., 0,24 veya 0,20,.., O, 16 
veyahut 0,20 
·gn= 0,07 olduğuna göre: 

Bilinmeyenierin Hesabı : 

Yn= an . ·Mn 
Tn=Mn-Yn 

Yn-Yn-ı 
y =----

n Yn-ı 

Tn- Tn-1 
tn 

Tn-1 

nn::::: 0,025- 0,024 
rn= tn= nn 

vn-ı=gn: an-ı 

formü llerine göre sıra lle bilinen veya bulunanlar 
yerlerine kanarak yapılmıştır. 

Şöyleki: 

Mn=100.000 ve gn= 0.07 den 
M71 = 1.07 X 100.000= 107.000 TL. 
Mn= 1.07X107.000=114.490 TL. 

M74 = 1.07 X 122.504= 131.079 TL. 

Y70 =0.20X 100.000= 20.000 TL. 

'!'71 = J.21 X 107.000= 22.400 TL. 

Y74 =0.24X131.079= 31.450 TL. 
T70 = 100.000-20.000=80.000 TL. 
T7 ı = 107.000-22.470=84.530 TL. 

T74=131.079- 31.459 = 99.620 TL. 

174::::: 

~n= 

t74= 

22.470-20.000 

20.000 

31.459-28.176 

28.176 

84.530-80.000 

80.000 

99.620-94.328 

94.328 

0.124 

0.116 

0.057 

0.056 

r73 = t73 - n73 =0.056-0.024=0.032 
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Kredisiz Yatırım 

TABLO: 3 

FERT BAŞINA % 8 GELIR ARTIŞI iÇiN AYNI (a.) MANZUMESINE GÖRE 
YA TIRIMLARIN PLANLANMASI 

Yıllık Yıllık Yıllık ı ı Yıllık artış oranları 
Proje Yıllık Yıllık 

Yıllar verimleri gelişme yatırım milli 
yatırım tüketim 

n v. hızı oranı gelir 
Y. T" Yatırım Tüketim Nüfus 

gvn a. M. Yn t. n. 

1971 0,156 O,Q7 0,449 100.000 44 .900 55.100 - - - ı 1972 0,155 0,07 0,452 107.004 48.366 58.638 0,077 0,064 0,025 
1973 0,154 O,Q7 0,455 114.541 52.116 62.425 O,Q78 0,065 0,025 
1974 0,153 0,07 0,458 122.567 56.136 66.431 0,077 0,065 0,024 
1975 0,152 O,Q7 0,461 ı 131.156 60 .463 70.693 0,077 0,064 0,024 

--~ 

Tamamı Kredili Yatırım (% 5 faizli) 

1971 0,106 0,048 0,449 100.000 44.900 100.000 - - 1 -
1972 0,105 0,047 0,452 104.759 47.351 104.759 0,055 0,048 ı 0,025 
1973 0,104 0,047 0,455 109.731 49 .928 109.731 0,054 0,047 0,025 
1974 0,103 0,047 

1 

0,458 114,934 52.640 114.934 0,054 0,047 0,025 
1975 0,102 0,047 0,461 120,356 55.484 120.356 0,054 0,047 0,025 

Yarısı Kredili Yatırım (% 5 faizli) 

1971 0,132 0,059 0,449 100.000 44.900 77.550 - - -
1972 0,131 0,059 0,452 105,927 47.879 81.989 0,066 0,057 0,025 
1973 0,130 0,059 0,455 112,199 51.051 86.673 0,066 0,057 0,025 
1974 0,129 0,059 0,458 118.836 54.427 91.622 0,066 0,057 0,024 
1975 0,120 0,059 0,461 125.857 58.020 96.847 0,066 0,057 0,024 

Refah 
r. 

-
0,039 
0,040 
0,041 
0,040 

-
0,023 
0,022 
0,022 
0,022 

-
0,032 
0,032 
0,033 
0,033 

ı Düşünceler 

Fert başına 

gelir artışı 

1 °/o 8 

Fert başına 

gelir artışı 

% 6 

ı 
Fert başına 

gelir artışı 

% 7 

o 
!:!?. 
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;;; 
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TABLO : 4 

DEVAMLI DE<'>iŞEN VERiMLERE VE YILLIK (100.000 TL.) MILLI GELiR MODELINE GÖRE 
MiLLi GELiR, YATIRIM, VE REFAH GELiŞME PLANLAMALARI 

Model 

Yıllar 
Milli V. Or. Yatırım Tüketim Yıllık artış oranları 

n gelir (TL.) (TL.) Düşünceler 

(TL.) M. 
a. v. T. gvn Yn t. n. r. 

--
1970 100.000 0,20 20.000 80.000 - - - - -
1971 107.000 0,21 22.470 84.530 O,Q7 0,124 O,Q70 0,025 0,032 
1972 114.490 0,22 25.188 89.302 0,07 0,1 21 0,056 0,025 0,031 V. = % (35-28) 
1973 122.504 0,23 28.176 94.328 0,07 0,119 0,056 0,024 0,032 
1974 131.079 0,24 31 .459 99.620 O,Q7 0,116 0,056 0,024 0,032 

Model 2 

1970 100.000 0,20 20.000 80.000 - - - - -
1971 107.000 0,19 20.330 86.670 0,07 0,0165 0,083 0,025 0,058 
1972 114.490 0,18 20.608 93.882 0,07 0,0137 0,083 0,025 0,058 V. =% (35-44) 
1973 122.504 0,17 20.826 101 .678 0,07 0,0106 0,083 0,024 0,059 
1974 131 .079 0,1 6 20.973 110.106 O,Q7 0,0071 0,083 0,024 0,059 

Model 3 

1970 100.000 0,20 20.000 80.000 - - - - -
1971 107.000 0,20 21 .400 85 .600 0,07 0,07 O,Q7 0,025 0,045 
1972 114.490 0,20 22.898 91 .592 0,07 O,Q7 O,Q7 0,025 0,045 V. = % 35 
1973 122.504 0,20 24.501 98.003 O,Q7 O,Q7 0,07 0,024 0,046 
1974 131 .079 0,20 26.216 104.863 O,Q7 O,Q7 0,07 0,024 0,046 

TABLO : 5 

ı~= 
Yıllık artış oranları 

Yıllık Yıllık Yıllık 

Yatırım- I 
Nüfusta 1 

Yıllar milli yatırım tüketim Yıllık Tüke- Düşünceler 
n gelir M. tutarı tutarı milli da tirnde Refahta 

(Tl.) M. a. V. (TL.) T. (TL.) ge lird• 
Yn t. n. r. 

9vn --
1970 100.000 0,45 44.987 55.01 3 - - - - -
1971 107.000 0,45 48.136 58.864 O,Q7 O,Q7 0,07 0,025 0,045 
1972 114.490 0,45 51.504 62.986 O,Q7 O,Q7 O,Q7 0,025 0,045 
1973 122.504 0,45 55.109 67.395 0,07 0,07 0,07 0,024 0,041 v.=% 15,56 
1974 131 .079 0,45 58.972 72.107 O,Q7 0,07 0,07 0,024 0,046 
1975 140.255 0,45 63.098 77.157 O,Q7 1 0,07 0,07 

1 

0,023 0,047 
1976 150.073 - - - O,Q7 O,Q7 O,Q7 0,023 0,047 

1970 100.000 0,31 31.028 68.972 - - - - -
1971 107.000 0,31 33.200 73.800 O,Q7 0,07 O,Q7 0,025 0,045 
1972 114.490 0,31 35.523 78.967 O,Q7 0,07 O,Q7 0,025 0,045 
1973 122.504 0,31 38.010 84.494 O,Q7 0,07 O,Q7 0,024 0,046 V.=% 22,56 
1974 131.079 0,31 40.674 90.405 O,Q7 0,07 0,07 0,024 0,046 
1975 140.255 0,31 43.520 96.935 0,07 O,Q7 0,07 0,023 0,047 
1976 150.073 - - - O,Q7 0,07 0,07 0,023 0,047 
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Tablo: 5 de: 

iki adet cetveli ihtiva eden bu tablonun özelliği 
(% 7) ekonomik gelişme hızının değişmeyen (an) 
yatırım ·kat sayısı kullanılarak sağlanması ve 7 yıl

lık planlar şeklinde olmasıdır . 

Bunlardan maada verimin DSi. Yatırımiarına 
üsttekinde eşit alttakinde % 7 fazla olmasıdır. veri
mi artırmaktan maksat % 15,56 verimini daha önceki 
etüdlere dayanması, değişen ve gelişen şartlar için
de bu ortalama verimin % 7 artarak % 15,56 dan 
% 22,56 ya çı kmış olduğunun rkabulüdür. Her ne ka
dar iktisat ilmi zamanla verimin düşeceğini bildir
mekte ise de bu hüküm, münferit bir konu için doğ
ru olup gelişmekte bulunan ülke lerin gelişen im
kanlarına göre ve ilerleyen teknik bilgilerle ayrı yer
lerde yapılan yeni yatırımları için bahis konusu ola
maz. Nitekim ewelki etüdlerde verimli olmaması 

nedeniyle proğram dışı bırakılan bazı yerlerin zaman
la geli şe n şartlara tabi olarak verimli hale geldikleri 
görülmektedir. 

Burada (a) lar ( an·ı=gn : Vn·ıl formülü ile he
saplanarak (0,45 ve 0,31) olduğu ıgörülmüştür. 

Mn= 100.000 TL. , Xn= 0,45, Vn= 0,1556ya göre 
yapılan ilk cetvelde yatırım oranının çok yüksek ol
ması, bir nesle çok ağır bir yatırım yükünün yüklen
mesi anlamına gelmektedir. Yatırım hacmi de yük
sek olduğundan planın gerıçekleştirilmesi de çok 
zor olabilir. 

Mn= 100.000TL., Xn =0,31, Vn=0,2256 ya göre: 

Yap ılan ikinci plandaki imkanların üst senesine 
yakın olmak·la beraber, planların gerçekleşmesinde 

fazla bir zorluk yoktur. 

Dikkat edilirse (an ) !erin sabit olması halinde 
9vn , Yn ve 1:n sabit kalmakta ve (gn) e eşit olmak
tadır . Yani hepsi (% 7) olarak bulunmaktadır. 

Buda tabiidir. Zira, 

(1) formülüne dikkat edersek : 

gn= (1 +Ynl - 1 ~ gn=Yn olur. 

Öte yandan : 

T.,= Mn-Yn ve Tn= (1 +rtnl Tn-ı 

Mn= (1 +gn) Mn-ı 

Yn= (1 +Ynl Yn· ı den 

(1 + tnl Tn·ı=(1+gn) Mn-ı=: (1 +yn) Yn-ı olup 
burada 

kat ederek 

ı tn=Yn= gn ı Olduğu görülür. 
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Demekki verim milli gelirin her yıl değişmeyen 
bir (an) oranındaki kısmını yatırarak her yıl (gn) 
geliş art ış hızı gibi, yatırım ve tüketim artış hızları 

da sabit kalır ve bu üç a rtış oranları bir birbine eşit 
olurlar. 

Önemli Açıklamalar : 

1 - Tablolardaki rakamla~dan oran gösteren
ler, (Mn) ve (Yn) değerlerinin !büyüklüklerine tabi 
olmadığından her büyüklükteki yatırımlar için ge
çerlidir. 

2 - Bu cedvelle~deki Mn, Yn ve Tn değerleri 
de •kolaylıkla istenilen yatırıma •çevrilebilir. Bunun 
için planlanacak Mn, Yn ve Tn değerlerini cetvelin 
i!k sıral arındaki değerlere bölerek bir ıkat sayı bul
mak ve bulunan bu kat sayıya seçilen bu plandaki 
r::ı~<am larla çarparak cetvele yazmak yeterlidir. 

Mesela, Mn= 100.000 değilde 300.000 TL. olsa 
bu takdirde seçilen cetveldeki ·bütün yıllara ait 

300.000 
Mn, Yn ve Tn değerlerini = 3 ile çarpmak 

100.000 
kafidir. 

3 - Yatırımlar ve yatırımlarla ilgili tamamla
yıcı istatistiık i bilgiler ilk 5 yılda yeterli seviyede 
elde edilemlyeceği için (2 a) No.lu formülü ve bu
rada gösterilen cetvelleri ·kullanmak yeterlidir. 

4 - Mütecıki p formülterin kredi ve faize ait 
kısımları da bu formüller ıkullanılmadan, başka bir 
metodla tabloda yer almış olduğundan (Tabloları 

büyütmarnek için bu yola g i dilmi şti r . ) Bu tablolar 
yı:ıtırım konusununda hemen her ihtiyaca yeteri öl
çüde cevap verecek durumdadır. 

Bu se-bep le konunun yatırım dışındaki diğer 
<ıç ıklamalarını yaparak zihinleri karıştırmaya şim

dili k gerek görülmemiştir. 

Burada mülıim olan en gelişmiş fo~mülü tatbik 
etmek değil, en basit formülü en geniş bir sahada 
en ycırarlı şekilde ta~bik etmektir. Bunu yapmak için 
buraya kadar öğrendiğimiz sistemde bilgileri iyi 
kulianmak yeterlidir. 

5 - gn= gvn+ gHn+ gTn = % 7 de 

(gHn) = % 3 a lınma sı , her yıl Türkiye'de nüfu
sun takribe.;ı % 3 artması sebebiyle, işçilik gücünün 
de % 3 artmasından ileri ·gelmektedir. % 3 oranında 
artan iş gücünü kullanmak için her yıl yatırım hac
mini en az % 3 artırmak gerektiği düşünülerek 

(y~% 3) olması düşünülmüş, (an=an-ı l sabi1: de
ğerler için gvn=Yn olacağından (gvn~% 3) olacak 
şekilde yatırımların planlanması gerektiği sonucuna 
varılm ış tır . Memleketteki yatırım konuların ortala
ma drek verim leri (V n=% 15,56) olduğundan bu 
verim le 9vn =0,03 olduğu taktirde milli gelirden ya
tırıma ayrılan pay oranı yani an=% (19,2-19,7) ve
ya takriben ( % 20) alınmasının yeterli olacağı gö-



Yıllar 
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TABLO : 6 

1962 • 1972 G.S.M. HASILA VE TOPLAM YATIRIM TUTARLARI VE BU BILGILERE GÖRE 

BULUNAN VERIM VE GELIŞME HlZLARI 

(1968 Fiatiyle) 

G.S.M.H. Toplam 
Yıllar (1()6 TL.) yatırım a" 'Yn 9. v. 

V n (1()6 Tl.) 

1962 76.754 11 .394 0,1484 - - 0,6526 
1963 84.188 14.678 0,1743 0,2882 0,09685 0,2336 
1964 87.616 14.489 0,1654 - 0,0129 0,04072 0,1899 
1965 90.368 14.982 0,1658 0,0340 0,03141 0,6755 
1966 101.204 19.137 0,1891 0,2773 0,111 99 0,1787 
1967 105.461 19.493 0,1848 0,0186 0,03380 0,3608 
1968 112.493 22.456 0,1996 0,1520 0,06668 0,2717 

1969 118.594 23.973 0,2021 0,0676 0,05423 0,2782 
1970 125.263 25.459 0,2032 0,0620 0,05623 0,5444 
1971 138.582 25.681 0,1853 0,0087 cı, 11063 0,4103 
1972 149.119 27.486 0,1843 0,0703 0,07603 -

Toplam 1.191.642 219.228 0,1840 0,0966 0,06786 0,3796 
0,3688 

NOT: Gelir ve yatırımlara ait bilgiler üçüncü 5 y ıl ı ·k kalknma planı (1973 · 1976) sayfa 45 ten 
alıınm şıtır. 

Milli 
gelir 

TABLO: 7 

1962 . 1972 YILLARI ARASINDAKi 10 YILLIK YATIRIM VE MILLI GELIRE GÖRE 

UYGUN PLAN MODELi 

A rtı ş H ı z 1 ar ı 

a" v. T. 
9. 'Yn t. n. r. 

Düşünceler 

-- --
1962 100.000 0,180 18.000 82.000 0,0675 0,0744 0,0662 0,0300 0,0362 vn = 0,375 
1963 106.750 0,1 81 19.322 87.428 0,0679 0,0738 0,0666 0,0295 0,0371 Çevi rme 
1964 113.996 0,182 20.747 93 .249 0,0683 0,0741 0,0669 0,0290 0,0379 katsayısı 

1965 121.776 0,1 93 22.285 99 .491 0,0686 0,744 0,0673 0,0285 0,0388 (767540) 
1966 130.133 0,184 23.944 106.189 0,0690 0,0768 0,0695 0,0280 0,0415 dır . 

1967 139.351 0,185 25.780 113.571 0,0694 0,0753 

1 

0,0682 0,0275 

1 

0,0407 
1968 149.039 0,186 27.721 121.318 0,0698 0,0751 0,0684 0,0270 0,0414 
1969 159.434 0,187 29 .814 129.620 0,0701 0,0758 0,0688 0,0265 0,0423 
1970 170.614 0,188 32.075 138.539 O,D705 0,0762 0,0692 0,0260 0,0432 
1971 182 .642 0,189 34.519 148.123 O,Q709 0,0766 0,0696 0,0255 0,0441 
1972 195.587 0,190 37.162 158.425 0,0713 - - - -
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rülmüştür. Bu itibarla ekteki (Tablo : 1) in yurdu
muz yatırımları için uygun olacağı düşünülmüştür. 

% 7 den geriye kalan % 1 ise mevcut tesislerin 
işletilmesinde ve hatta yatırımların gerçekleştiril

mesinde zamanla uzmaniaşarak ve yeni araçlar kul
lanarak daha verimli çalışmasının katkısı olarak ka
bul edilmiştir. (gvn=an·ı . Vn_ 1) de (Vn_ 1) verimi 
memleketin tabii kaynakların verdiği imkanlara bağlı 
olduğundan istediğ imiz gibi yükseltmek bizim eli
mizde değildir. (an-ıl Milli gelirden yatırıma ayrılan 
payı da dilediğimiz kadar büyük alamayız. Aksi tak
tirde bir hadden büyük ölçüdeki yatırımın gerçek
leştirilmesindeki teknik güçlükleri bir tarafa bırak 

sak dahi, esasen elindeki gelir tüketim. ihtiyaçlarını 
güçlükle karşılarkan onun tahammül sınırını aşacak 

ölçüdeki bir kısmını tüketimden yatırıma kaydırır

sak memleketin ekonomik ve hatta sosyal dengesi 
tamamen bozulabilir. 

Her ne kadar iktisatçılar endrek gelirlerin pi
yasada doğacaık hareket ve yeni ekonomik taşeb

büsler sebebiyle yatırımların drek gelirlerinin bir 
kaç (Belki 5- 6) katı fazla faydalar doğacaÇjına ileri 
sürmekte iselerde, indrek yararların sıhhatli olarak 
doğabilmesi ·için, yapılacak yatırımların sıhhatli kay
naklara dayanması ve endrek yararların dağınasına 
fırsat verıniyecek çöküntülerin ondan daha önce 
olmasına yol açmaması gerekir. Bu çok mühim 
olan konuyu daha iyi anlamak için küçük bir örnek 
gösterelim. 

Yıllık geliri cari fiatla (Yani para değeri sabit) 
100.000 lira olan bir aile düşünelim. Bu ailenin yıllık 
normal ihtiyaçları 110.00 TL. asgari ihtiyaçları da 
beklenmedik masraflar dahil 85 .000 lira olsun. Bu 
ai le gelirinden bir kısmını tasarruf ederek ondan 
ilave gelir sağlama düşüncesindedir. Geliri az olduğu 
Için yapacağı tasarrufu faiz veya temettu verecek 
bi r teşelJbüse yatırmak zorundadır. Bu teşebbüs

ler ise ona yılda (% 15) net •gelir sağlayacaktır . 

Şimdi bu ailenin her yıl bu teşebbüse ne mik
tar para yarırmasının uygun olacağını bulacağız. 

Bu aile asgari ihtiyaçiar~ndan fedakariık ya

pamıyacağından ilk yıl en çok 15.000 lira yatıra-

15.000 
biiecek ve bu taktirde an)o =% 15 ola-

100.000 
cak demektir. 

Ertesi yılın geliri 100.000+15.000 X 0.15=102,250 

TL. olacaktır. Bu ailede artan bu küçük geliri oranın

da masraflarını asgari ihtiyacının üstüne çıkarma 

imkanı doğacaktır. Ancak kendileri küçük imkanı 

tüketmenin kendil~rini özledjkleri ferablığa ulaştıra

mıyacağını buna ancak ileriki yıllarda kavuşabile

ceğini hesaplayarak sağlanan yeni gelir-i de her yıl 

15.000 liralık yatırıma ekleyeceklerini düşünelim. 
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Bu taktirde bu ailen in (n yıldaki tasarrufu 

sn= 15.000+15.000 (1,15 + 1 ,15' + 1 ,153 ... + 1 ,1511 ) = 

1,15n-1 
15.000----- ulacaktır . 

1,1511 - 1 

n= 10 yıl için Sn= 259.600 liraya yıllık geliri de 
1,39 kat yükselerek 138.940 TL. ya erişecektir . Do· 
layı :ıiyle bu yatırım aileyi yıkıntıya yol açmadan en 
kısa zamanda kalkı.ndırmış olacaktır. Şimdi bu aile
ye yılda 15.000 lira yerine 20.000 liralık yatırım yap
tırmış olsaydık, aynı hesap bizi daha büyük rakam· 
lara ulaştırırsa da bu hesap fiiliyatta gerçekleşmi

yecektir. Zira asgari ihtiyaç hayati ihtiyaçların 

toplamı olduğundan bundan yapılan kesinti, aile
nin sadece dara düşmesine sebep olmayacak. en 
zaruri ihtiyaçl a rın karşılanmasının yapacağı tahri
batı onarmak, o aileye daha pahalıya mal olacak 
ve teşebbüse yatırdığı paraya da el atmayınca sı

kıntısı daha da artacak artan bu daralmanın tahri
batı da daha büyük onarım masrafı, dolayısiyle 

tahribat ve onarımlar müteselsilen büyüyerek gi
decek ve bittabi ertesi yıl 20.000 değil, belki 
15.000 lirayı dahi yatırınakta zorluk çekecek, ve 
böylece yatırımı da yıldan yıla düşerek her yıl 

20.000 liralık yatırım yapma fikri gerçekleştlrlle

miyeceği gibi daha az miktarda yapılan yatırımın 

gelirleri de tahribatı onarmaya yetmiyecektir. 
Melela vaktinde tedavisi yapılmayan hastalık dü
zelme yerine ağ ırlaşacak veya bidayette •küçük bir 
masrafla yapılacak onarım ihtiyacı zamanında gi· 
deriimamesi dolayısiyle büyüyerek, belki de bir 
yenilerneyi gerektirebilecekti r. 

Bir aile içinde genellikle farklı rüzgarlar esmi· 
yeceği için tahribat nisbeten sınırlı kalacak, farklı 

her türlü rüzgarın her zaman estiği devlet bünye
sinde bu tafribat daha büyük şiddette kendini his· 
settirecektir. 

Bu itibarla (an) i optimuma takabul eden sı· 

nırdan ileriye götürmemek lazımdır. Optimum nokta-
_ya ilk yılda hemen ge!emiyecek, makul bir (a

11
) 

den başlanarak bu (an) yavaş yavaş optimuma doğ
ru getirilecek bidayette :ıiına n (an) memleketin 

ıgucu nu aşmışsa, yatırımların gerçekleşmesinde 

parasal zorluklar çı·kacak ve ister istemez yatırım 
masrafları kısılacaktır. (aJ küçük alınmışsa müte· 
akip yıllarda tedricen artırılarak uygun yatırım den· 
gesine, yani optimum yatırıma ulaşılacaktır . 

Bittabi bir memlekette konu vana ayarlar gibi 
bu kadar basit olmayacak•tı.r. Her cins vasıtanın 

ayrı bir manevra ıkabiliyeti olduğu gibi bir memle
ketin ekonomik bünyesine tesir eden çeşitli et
kenler arasında yatırımların durumunu takdir edip, 
onun derdini anlamak ve bu derde hemen bir çare 
bulmak elbette •kolay olmayacaktır. Dava binbir 
dalgaya göğüs gererek ve gemiyi batırmadan ro
tayı şaşırmadan ıhedefe ulaşma davasıdır. 



(g,") e gelince : biz buna % 7 den geriye 
kalan % 1 i ayırdık . Bu suretl e hem konuya küçük 
ölçüde de olsa parmağımızı basmış olduk. Aslın

da yapılacak bir Işi en son tekniğe uygun yapma
nın, modern usulleri kullanmanın maddi külfeti 
nimeti yanında ılıiç mesabesindedir. Bir Alman 
veya bir Japon mucizesinin sırrı herhalde bunda
dır. Gelişmemiş ü;kelerin bir türlü silkinip kendi
ni kurtaramamasının sebebi de budur. Eğer vakti 
t am değerlendirip, daha bilgili , daha modern çal ı 

şıp bu ( % 1) i % 5 e çıkarsak kalk ınma hızımııda 

birden bire % 7 den % 11 e çıkmış olur. Bu yola 
gitmenin diğer bir iyiliği de, hiç bir t ehl ikesi, 
kompli,kasyonu bulunmaması, bilakis herkese daha 
iyiye gitme yolunu açarak memlekette öğrenme , 

yükselme. ileriye gitme heyecanın doğması ve ka
ramsar düşüncelere mahal kalmamasıdır . 

Örnek: 1 

gvn= an-1. vn· l formillünün yatırımı devlet da
irelerine tatbiki : 

Idarenin toplam bütçesi (b) ile , yaptığı ya
tırım (y) ile bu yatırımın sağladığı yıllık geliri (ge) 
ile , tbu yatırımın (faiz + amortisman + işletme) gi
derleri toplamını (,gi) ile 'gösterirsek (v) ile gös· 
terilen verimini şöyle hesaplamak lazımdır . 

Yani: 

ge - gi . ge - gi 
V= - y- yerıne v= - b- almak gerekece·kti r. 

Zira o daire sırf yatırım yepmak maksadıyla ku
rulmuş olup, onun yatırım dışı bir maksadı ve mas· 
rafı olamaz. 

(al ye gelince : yatırıml a rın milli gelirin belli 
bir (a) kat sayısı kadar bir yüzdesi olduğundan o 
dairenin (y) yatırımı da milli gelirden o yatırıma te
kabül eden (m) miktarının aynı (a ) kat sayısı kadar 
bir yüzdesi olması gerekir, yani : 

Yn=an. Mn gibi Yn= an. mn münasebetinin var
lığını kabul etmek zorunlu olur. Buradan 

Yn Yn Yn b l a=,-M- = -- ~ mn= - y .Mn uunur. 
n mn n 

Şu halde o dairenin görevi kendine düşen (mn) 
milli gelir payının (% 7) veya daha fazla oran
da artı rmaktan ibarettir. Ancak yine burada da (y) 
yerine (b ) yi ikame etmek gerekece~inden yukarı· 
ki formül 
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Buna göre gvn = an·ı . Vn· ı formülü de 

gyn=an·l . un· ! şeklinde değişerek 
(Vn·ı l yerine (un- ıl gelecektir. 

Örne·k: 

Bütçe ve yatırımlar : b
11

. 1 = 10.000.000 TL. 

Yn- ı = 7.000.000 TL. 

gen· ı= 1 .000.000 TL. 

gin· l = 500.000 TL. 

şekli nde olan bir dairenin ekonomik kalkınma hızı 

ne olur. O yıla ait (an= 0,20) olduğuna göre: 

1.000.000-500.000 
gvn = an· l . un· ! = 0,20 -----,-=-:-:-::--:-::-::----

10.000.000 
=0,20X 

5 
-- veya gvn=% 1 olur. 

100 

Eğer o yılın toplam yatırımlarından gelen drek 
gelişme hızı (gvn= 0,03) ise o daire ancak yıllık 

ge li şme hızının üçte biri kadar bir hızla yıllık ge· 
lişmenin gerisinde gidiyor deme~tir. 

Bunun (mn) i hesaplayarakta tahkik edelim. : 

b n 
mn=-y. Mn= bn: an den 

n 

mn·ı=bn· l : an· ı = 10 .000 .000: 0,20 = 50.000.000 

1.000.000 - 500.000 

50.000.000 

gvn = % 1 olduğu tah ki k edilmiş olur. 

= 0,01 

Eğer (gvn l nin memleket ortalaması olan (% 3) 
den aşağı düşmesini istemiyorsak (% 1) ıkalkınma 

hızına tekabül eden bu daireyi kurmamak gerekir 
Bu dai renin kurulabilmesi için gen· ı> 2.000.000 TL 
ol ması icabeder. 

O taktirde : 

2.000.000.-500.000 
v> =0.15 

10.000.000 

gn > O ,20 X O, 15 = O ,03 

gn"> % 3 olur. 

Not: Mevcut yatırımcı devlet dairelerinde 
bu formülleri tatbik ederek, büyük bir reorgani· 
zasyona ihti yaç olup olmadığını kolayca anlamak 
mümkündür. 

Burada yapılan yatırımların yıllı ık gelir ve gider· 
lerini ne kadar sıhhatli elde edersek varacağımız 

sonuçta o kadar sıhhatli ve kesin olur. 

5.7 



HALiÇ VE BENZERLERiNiN 
SORUNLARI VE 

iKi SEMPOZYUM : 

istanbul Teknik Üniversitesi 10 • 11 Aralık 1975 
de (istanbul'un Liman ve Deniz ıkirlenmesi soru
nu) :konulu bir sempozyum düzenlemiştir. 11 -13 
Şubat 1976'da da Boğaziçi Üniversitesinin Istan
bul Haliç sorunları ve çözüm yolları kapsamlı ulu
sal sempozyumu yapılmıştır. Boğaziçi Üniversitesi 
sempozyumunda Haliç sorunları, 

1 - Şehir planlaması 
2 - Çevre kirlenmesi sorunları 

3 - Dip temizlenmesi 
4 - Kıyı tanzimi 
5 - Taşıma ve diğer havza sorunları 
6 - Jeolojik ve jeoteknik sorunlar 

7 - Deniz ve kara ulaşımı 

O - Enerji sorunu 

9 - Çevre kirlenmesini önlemeye ait mevzuat 
yönlerinden incelenmiştir . 

Üniversitelerin önemli görevlerinden biri de 
memleket ve bölge sorunlarına somut çözümler 
araştırmak olduğuna göre Istanbul'daki Üniversi· 
telerimizin Haliç sorununa eğilmeleri ilgiyle izlen
mektedir. Sempozyumlara sorunların teknik, sos· 
yal ve ekonomik özellikleri dolayısıyla kamu sek
törü yanında özel se·ktör kuruluşları da ıkatılacak

tır. Böylece Devlet- Üniversite- Özel Sektör ortak 
çalışması gerçekleştirilecektir. Bunun güzel örnek
lerinden biri 1974-1975 yı l ında I.T.Ü. Inşaat Fa
kültesi Sağlık Tekniği kürsüsünün su ürünlerı Ge
nel Müdürlüğü ve çevre koruma oderneği ile bir
likte düzenledikleri çeş itli endüstriyel sıvı artıkları 

antılması konulu seminerler olmuştur . Ileri sanayi 
ülkelerinde memleketin birçok önemli sorunlarına 

devlet, üniversite ve özel sektörün ortak finans
manına ve çalışmasına dayanan bilimsel araştır

malarla çözüm bulunmaktadır . 

SORUNLARlN GENELLIGi : 

Sorunlar Isim olarak istanbul Haliç'ine ait gö
züküyorsa da temelde lzmit ve lzmlr gibi büyük 
yerleşme merkezlerimizdeki ·körfezlerln durumunu 
da yansıtmaktadır. Aynı problem Kurbağalıdere ağ

zındaki Kalamış koyu gibi küçük yerlerde de var
dır . 

(') lnş. V. Müh. DSI XIV. Bölge Müdürlüğü 
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(iZMiT, ~ZMiR KÖRFEZLERi) 
ÇÖZÜM YOLLARI 

Yazan : Talha ERMIŞ* 

Bugünkü yanlış ve eksik tutumlar sürdürülür
se aynı kötü koşullar yakın bir gelecekte Gemlik, 
Edremit, Ayvalık, Antalya, iskenderun, Samsun kü
çük ve Büyük Çekmece ve benzeri birçok körfez, 
koy ve iç göllerde oluşacaktır. Dolayısıyla Haliç 
sorunları için önerilecek çözümler genel olarak te
melde yerleşme alanl arı yla ilgili diğer bütün kör
fezlerimiz için yararlı bulunacaktır . 

SORUNLARlN NEDENLERI : 

Sorunların nedeni kirli sıvı ve katı artıkların 

Haliç'e dökülmesidir. Bunun sonucunda Haliç su
yunun kalitesi son derece kötüleşmiş ve hem de 
körfez su ulaşımı yapılamıyacak ölçüde dolmuştur. 
Bu artıklar evlerin pissu ve farbikaların sıvı ve 
katı artıklarıdır. Haliç'e akan su havzalarındaki top
rak erozyonu da dolmanın önemli etkenlerinden
dir. 

ÇÖZÜMÜN BiRiNCi AŞAMASI KIRLENMENIN 
DURDURULMASI : 

Bu aşama çok önemlidir. Çünkü bu aşama tüm 
Türkiye'de kirlenmeye paydos deyip dernemekle 
ilgilidir. Herhalde Haliç'in kirlenme ve dotmasını 

önleme yolu Haliç yöresini terkederek buradaki 
kirliliğin durdurulması değildir. Bu takdirde kirlet
me yeni yerleşme yerinde başlayacaktır. O halde 
çözüm kirlenme ıkontrolu uygulanarak yaşama ve 
kalkınmanın öğrenilmesi, planlanıp programlanması 
ve uygulanmasıdır . B-u gerçekleştirilince kirlenme
yi durdurmak için Haliç'i terketmeye neden düşü

nülmeyecekti r . 

iKiNCi AŞAMA KiRLiLIGiN AZALTlLMASI VE 
DOLGUNUN TEMiZLENMESI : 

Kirlenme durdurulduktan sonra Haliç'in ·kalite 
ve havim yönlerinden hangi ekonomik sağlık ve 
sosyal amaçlar için ne ölçülerde temizlenebileceği 
disiplinle rarası bir fizibilite etüdünü gerektirecek
t ir. Kirlenme durdurulmadan böyle Incelemelerin 
yapılması anlamsız ve yararsızdır. 

içmesuyu ve Deniz Plajı Kirlenmeleriyle ligisi : 

Ticaret denizlerini kirleten etkenler plajlar ve 
i çmes ul a rını ki rleten !erin ta kendisidir. Dolayısıyla 

Haliç 'de kirl enmeyi önleyebilirsek veya kirlenme 
kontrolunu uygulayabllirsek lçmesularımızı ve plaj-



larımızı da korumayı başarabiliriz. Daha doğrusu 

önem sırasıyla içınesularımızı ve p! ajlarımızı kir
lenıneden koruyabilirsek Haliç soru nları da çözüm
lenıne yoluna girecektir. 

KiRLENMENiN DÖRT NEDENi 
YANLlŞ ARAZ' !KULLANILMASI VE YANLlŞ 
YERLEŞME: 

Arazi kaynaklarının yalnış kullanılması dolayı

s ıyla meydana gelen toprak erozyonu Haliç'i dal
durmaktadır. Elverişsiz alanların tarıma açılması 

yanlış işletilen tuğla ve taş ocakları, sanayi kuru
luşları . Haliç'e rüsubat taşınmasına neden olmakta
dır. Orman özelliğindeki alanl arı n orman olarak bı

rakılması gereklidir. 

KANALIZASYON YETERSiZLi~l : 

F'ls su kanalizasyonun eksikliği yüzünden ko
nutların ve fabrikaların sıvı artıkları Haliç'e dö
külmekte ve zamanla çökelerek delmasını çabuk
laştırmaktadır. 

PIS SU ARITMA EKSiKLi~l : 

Sanayi kuruluşları sıvı artııkiarını arıtarak su
yunu temiz olarak Haliç'e dökmediklerinden Ha
liç 'in su kalitesi de çok kötüleşmiş durumdadır. 

KATI ARTIKLARI : 

Özellikle fabrikalar katı artıklarını çevrelerine, 
Haliç'e ve Kağıthane ile Alibey derelerine dökmek
tedirler. Yamaçlara ve dere içlerine dökülen katı 
artıklar yağmur ve taşkın sularıyla sürüklenerek 
Haliç'e taşınmaktadır. 

SORUNLARlN ÇÖZÜMÜ : 

Yanlış yerleşme ve çevre kirlenmesi sorunla
rını çözümiemek için arsa işi tamamen devletçe 
ele alınmalı, konut ve sanayi kuracaklara arsaları 
resmi makamlarca temin edilerek taksitle ödetil
melidir. Bu uygulamada çok yönlü sayısız fayda
lar vardır. Gerekli fon ödeneği yüz milyarın üstün
deki bütçeye ağır bir yüzdede değildir . 

Kanalizasyon işlerinde DSi, iller Bankası gibi 
kuruluşlar Belediyelere yardımcı olmalıdır. Kanali
zasyon harcamalarının önemli bir bölümü su ·kulla
nanlardan sağlanabilir. Istanbul'da yılda yaklaşık 
200 milyon m3 su tüketilmektedir. 1 m3 plssu ta· 
rifesi 1,5 lira olsa istanbul Sular idaresince yılda 
300 milyon TL. toplanabilir. Fabrikaların pissu arıt· 

ma tesislerini kendilerinin yapmaları ve işletme· 

leri yasaları titizlikle uygulanmalıdır. Ancak fabri · 
kalara devletçe teknik önderlik yapmak yerinde 
olacaktır . Katı artıkların zararsız yerlere fabrika· 
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larca taş ınması bugünkü yasaların yeter titizlikle 
uygulanması sonucunda sağlanabilir. 

!{ANALiZASYON YAPIMINI KOLAYLAŞTIRACAK 

YÖNTEMLER: 

HALiÇ'in iki yakasındaki kolektörlerin yapımı · 
nı engelleyen başlıca nedenler yolların darlığı, tra· 
fik ve ekonomik faaliyetlerin aksatılmasıdır. Bu 
nedenlerle kanalizasyon hatlarının tünel olarak in
şas ı daha uygun düşünülebilmektedir. Oysa tünel· 
lere yüzeysel inşaata göre fazladan ödenecek ya
tırım ve işletme harcamalarıyla kamulaştırma ya
p ılarak mevcut dar yollar genişletilebilir. Geniş

l etilmiş yol kenarına gelecek taşınmaz malların de
ğerirıcleki artışların vergilendirilec-ek miktarları ka
nalizasyon finansınanına katılabilir. Bugünkü tra
fik tıkanınası nedeniyle verimli çalışmayan tabri
kalara •kamuya ait veya kamulaştırılacak sanayi 
alanlarında yer gösterilmek yoluyla böyle fabrika
ların taşınmaları kolaylaştırılmış olabilir. 

SONUÇLAR: 

1 - Hal iç sorun ları teknik, sosyal ve ekono· 
mik kökenli olduğundan çözümünde de bu yönler
den tedbirler getirilmesi zorunludur. 

2 - Haliç sorunu memleket çapında sayıları 

ve boyutları artmakta olan körfez kirlenmesı ör
nekl eriyle genel niteliktedir. 

3 - Haliç sorunları temelde yalnış yerleşme 

ve çevre kirlenmesi sorunlarıyla illşikHdir. 

4 - Yanlış yerleşınelerin tüm önlenmesi için 
konut ve sanayi arsaları resmi makamlarca temin 
edilerek ihtiyaç sahiplerine taksitle satılmalıdır . 

5 - Memleketimizde çevre kirlenmesini dur
durmanın zamanı geçmektedir. Pis su kanalizasyo
nu tesisleri devletin, halkın ve endüstrinin .katkı

l arı yla gerçekleştirilebilir. 

6 - Sanayi kirli suyunu fabrikasında arıttık· 
tan sonra dışarı vermeli·dir. Katı artı·klarda zarar
sız yerlere taşınarak uygun durumlara getirilmeli
dir. 

7 - Konutların ve endüstrinin çöp veya katı 

artık sorunu akılcı değerlendirmeler yapılarak ye
terli düzeyde çözümlenmelidir. 

8 - Çözüm tedbirleri çok yönlü olduğundan 

hepsi aynı zamanda uyumlu olarak titizlikle birlikte 
uygulanmalıdır. 

9 - Aynı sorunlar her çeşit ekonomik rejimii 
sanayileşmiş ülkelerde yıllardanberi çözümlenmek· 
te olduğundan aynı yöntemler memleketlmizde de 
ciddiyetle uygulandığında sonucun başarısız olma
sı için hiç bir neden kalmayacaktır. 
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·-------------------------------------------------------. 

KUYU iŞLETME VE BAKIMI 

Kabukianma ve korozyon kuyularda çok görü
len problemlerdir. Kabuklanmayı azaltına ve kabu
ğu çözmenin birçok kimyasal yolları vardır. Yazı 

da bunlar verilmiş ve kuyu için pompa seçiminde 
en iyi yol açıklanmıştır. 

Kuyunun ömrünü uzatmak için zamanında ba
kım gereklidir. Bunun için her jeolojik, hidrolojik 
ve su •kalitesi şartlarına veya her tip kuyu yapı

sına göre tek bir formül verilemez. O bölgedeki 
çeşitli kuyuların işletmeleri üzerinde dikkatle ça
lışılarak bölgesel bir bakım şekli aranmalıdır. 

Kuyu kullanılırken verimini azaltacak birçok 
nedenler olabilir. Pompanın eskimesi pompa ka
pasitesini düşürebilir. Dinamik yükteki artış da 
pompa çıkı ş ını azaltabilir. Su tablasındaki genel 
düşme kuyu verimini azaltabilir. Çevrede yeni açı

lan kuyular tesiriyle bu çekilme olabilir. Bazı aki
ferlerin hidrolojik karakteristiklerine göre kuyu de
vamlı pompalandığı zaman pompalama seviyesi y;ı

vaş yavaş düşebilir. 

Kabukianma : 

Kuyu kapasitesinin azalmasına en çok kuyu 
deliğine yakın ve kuyu filtre açıklıklarında suyun 
taşıdığı maddelerin çökelmesi sebep olur. Bu ola
ya • kabuklanma• denir; bazı yabancı maddelerin 
suyun geçtiği yataktaki kurnun gözeneklerinde ve 
kuyu filtre deliklerinde çöküp birikmesi sonucu 
da olur. Bu da spesifik (özgül ) kapasite olarak öl
çülen kuyu verimliliğini azaltır. Kabuklanmaya ba
zen yanlış olarak korozyon denir, korozyon suyun 
metalleri aşındırma sonucu metallerin üzerinde 
olan kimyasal bir olaydır. Kabukianma bazen is
tenmeyen bazı maddelerin filtre açıklıklarında ve
ya suyun geçtiği yerlerdeki boş luklarda toplanma
sıyla da olur. Kabuklanmayı birçok hallerde ·l<oroz
yona sebep olan faktörlerden ayrı faktörler mey
dana getirir. Esasta birbirinin karşıtı olmasına rağ

men bazı şartlarda kabukianma ve korozyon ikisi 
beraber olabilir. Korozyonda meydana gelen ürün
ler de kabuklanmaya yol açabilir. Örneğin iki me
talden yapılmış boru filtre sistemlerinde çelik bo-

(') Kimya Y. Müh. DSI Araştırma ve Geliştirme Daires i. 
Bu makale Journal AWWA, March 1974 ten çevrilmiştir. 

60 

Yazan : Willie Arceneaux 

Çeviren: Güner AGACIK'' 

runun korozyonuyla meydana gelen demir oksit ve 
pasa benzer maddeler bronz veya paslanmaz çe
likten yapılmış k ılıfta ki aç k!ıkları tıkar. 

Kabuklanmada su kalitesi etkendir. Doğal su
da bulunan çözünmüş mineral ve gazların cins ve 
mi ktarla rı na göre metal korozyonu veya kabuklan
ma meydana gelir. Yeraltı sularında bulunan çö
zünmüş maddeler oldukça hassas bir denge ha
linded ir. Bu dengenin bozu lmasıyla bazı mineral 
maddeler çözeltiden ayrılarak katı madde olarak 
birikim yaparlar. En sık rastlanan bir örnek sert 
bi r suyun çaydanlıkta kaynadığı zaman bıraktığı 

çökeltidir. Modern araştırınalar yapılarak korozyo
nu önlemek münıkünleşmiştir. Her suyun korozif 
tesir ine göre özel dayan ıml ı metallerden kuyu filt
releri yapımı geliştirilmiştir. Bu araştırmalardaki 

buluşlar aynı şekilde kabuklaşnıayı önlemek için 
kullanılamaz. 

Sudaki mineral maddelerin çok az bir kısmı 

bile çökse önemli derecede çökelti Jl1eydana ge
lir. Eğer 12 'inclik pompa ile 1887 litre/ dakika su 
pompalanıyor ve 1 ppm/dak lik madde çökmesi 
oluyorsa, toplam 2717 gram/ gün birikinti meyda
na gelir. Bu hızla 220 günde filtre çevresinden 15 
şer cm.'lik kısımda kumdaki boşlukların tümü do
lar. 

Uygun Bakım : 

Su kuyularımı gereken şek ilde bakım yapılma

lıdır. Pompalar genellikle ç al ışan kısımları toprak 
yüzeyinde olduğu ve görülebildiği için dikkat çe
ker. Fakat kuyuya ancak suyun miktarına tesir 
eden bir probl em olduğu veya pompaya ani ve 
kuwetli bir hareket gerektiği zaman bakılır . Kuyu 
bakımı fazla teknik istemeyen bir iştir ve iki şey 

gerekt ir. Önce kuyu toprağın nekadar altında olur
sa olsun , kuyuyu iyi halde tutmak için zaman za. 
man bazı şeyl e r yapılmalıdır. Kuyunun esas va
zifesini yaparak suyu :kum ve çakıllı formasyon
lardan çeken kuyu filtresine çok dikkat edilmeli
dir. Kuyu pompal andığı zaman devamlı olarak de
liklerden ve filtre metal yüzeyinden akan akifer
deki suyun kalitesine göre zamanla delikler tıkanır 
veya metal aşinır .. 



ikinci problem kuyu işletmes i için çok iyi ka
yıt tutulmasıdır. Kuyunun dibinde ne gibi olayla
rın olduğu ancak pompalama hızı, toplam işletme 

saati, kullanılan güç, su analizleri ve diğer bazı 

faydalı işletme bilgilerine dayandırabilir. 

Kabuğun Kimyasal Analizi : 

Suyun kimyasal analizi kabuğun tipini ve ku
yu yakınında hangi hızla birikim olabil eceğini gös
termelidir. Su analizinden baz ı genel sorıuç !ar çı 

karılabilir . Fakat arasıra , çok sık olmayan aralık
larla alınan numunelerin sonuçları fazl a yararlı ol a
maz. Eğe r numuneler muntazam ve peryodik ola
rak analiz edilirse daha yararlı olur. Kuyu kulla
nıldıkça su kalitesi yavaş yavaş değişebilir. Böl
genin jeolojik ve hidrojeolojik şartl a rına göre ka
lite iyileşebilir veya kötüleşebilir. 

Kabuk Tipleri : 

Kabuk genellikle sert, kırılgan, çimento gibi 
birikimdir ve su borularında meydana gelen çökel
tiye benzer. Çeşitli şartlar altında yumuşak, tut
kalımsı veya jelatinimsi olabilir. Değişik şekilleri 
vardır: 1) Kalsiyum ve mağnezyum kanbonat veya 
sülfatlarının çökmesinden oluşan kabuk 2) Demir 
ve manganın hidroksit ve lhidrate oksitlerinin çök
mesinden oluşan kabuk 3) Demir bakterileri veya 
diğer yapışkan tabaka meydana getiren organiz
malardan oluşan tıkanma 4) Süspansiyon halinde 
silt ve kum taşınmasıyla filtrede birikim yapan 
toprak malzeme. 

Kuyu filtresinde •kabuk daha çok yeraltı su
yundaki hlsiyumun karbonat şeklinde çökmesiyle 
oluşur. Aluminyum silikatlar ve -demir bileşikleri 
karbonatlarla birlikte çökerek filtre etrafında kum 
taneleri ile çimento gibi bir yapı oluştururlar. Bu 
birikintiler boşlukları daldurarak suyun kuyuya ak
masını yavaş yavaş azaltırlar. 

Bu olayın oluşu şöyle açıklanabilir: Sudaki 
çözünmüş •karbondioksit miktarına göre su çözün
müş halde kalsiyum karbonat taşır. Suyun çözelti
de ·karbondioksit tutma kapasitesi basınçla deği

şir, basınç fazlalaştıkça artar. Su pompalandığı za
man su tablasındaki düşme, suyun geçtiği for
masyondan kuyuya akması için gerekli basınç farkı 
yaratır. 

Suyun geçtiği formasyonların derin kısımla

rında bu şekilde hidrostatik basınç azalır, en bü· 
yük değişim de kuyuda olur. Basınç düşmesi ne
deniyle karbon dioks'it sudan ayrılır. Bu olay sı
rasında, su bütün kalsiyum karbonatını taşıyamaz 

hale gelir ve bir kısım madde çökerek kuyu filt

resi yakınındaki kumların arasında birikir. Yeraltı 

sularından karbon dioksit çıkmasıyla demir ve man-
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gan bileş ik l e ri de çöker. i ş letmeye konan kuyu
larda diğer bazı problemler de kabuklaşmada karı

şıklık yapabilirler . 

Yeraltı suyu normal olarak toprak, kum ve 
çakıl tabakalarında çok yavaş hareket -eder. Bunun 
Için topraktaki minerallerle uzun zaman temasta 
ka lır ve içindeki çözünmüş maddeler, çevresi ile 
tam bir denge kurar ve bir veya daha fazla mi
neral maddeyi şartların sağladığı kadar bünyesin· 
de tutar. Şartlardaki ufak bir değişim çözelti sis
teminin dengesini bozarak çözünmeyen çökelti olu
şu r . 

Basınçtaki bir değişme kalsiyum .karbonat çök
mesine, hızdaki bir değ i şme çözünmeyen den:ıir 

ve mangan hidroksitlerinin oluşmasına neden ola
bilir. Hidroksitler jelatinimsidir ve ufak mi•ktarları 
büyük hacimlidir. Herhangi bir oksitlenme demir 
ve manganın hidrate aksltierinin oluşumuna yol 
açar. Hidrate demir iki oksit siyah bir çamurdur, 
demir üç oksit ise kırmızımsı pastır . Çözünmeyen 
mangan oksit siyah veya koyu kahve bir madde
dir. Pompanın etrafındaki susuz formasyonda, al
çalma konisindeki boşluklara hava girerek kum 
taneciklerinin üzerindeki ince su tabakasındaki de
miri oksitler. Eğer pompalama başlarsa ve ara ve
rerek yapılırsa demir oksit tabakası meydana ge
lerek, kum kısmındaki boşluklar azalır. Bu şekilde 
kuyu çevresindeki formasyonun depolama kapa
sitesi azalır ve alçalma konisi zamanla daha ça
buk büyür. 

Veraltı suyunda çok az miktarda -demir varsa, 
demir bakterileri yaşar. Bikarbonat ve karbon di
oksit gibi karbon bileşikleri ile beslenirler. Çamu
rumsu birikinti organizmaların ölme ve çürümeleri 
sonucu oluşur, demir bakterileri demiri çözünme
yen oksitlere dönüştürürler, yapışkan ince çamur 
diğer çözünmeyen mineral tuzları da tutarak ha
cimce büyür ve filtrede birikim yapar. Süspansi
yon olarak filtreye taşınan kil ve siltin birikimine 
çok sık rastlanmaz. Filtre açıklıkları çok küçük ol
duğu zaman, ·kuyu iyi yapılmamış, bitirilmemiş ol
duğu zaman veya suyun geçtiği formasyonda anor
mal derecede fazla ince malzeme olduğu zaman 
bu şekil tıkanma görülür. 

Kabuktaşınayı Azaltma : 

Kuyu filtrelerinin kabuklaşma ile tıkanmasını 

önleyecek tam bir yol bulunmamıştır. Bazı şeyler 
yapılabilir, ancak bunlar geciktirmeyi veya daha 
az önemli problemi-erin meydana gelmesini sağlar, 

bunun için filtrenin kendisi filtre açıklıklarında 

akış hızının minimum olmasını sağlayacak maksi
mum -büyüklükte olmalı, uzunluğu yeterli olmalı, et
rafındaki formasyonun geliştirilmesi Için en uy
gun metot kullanılarak kuyu bitirilmelidir. Pompa-
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lama hızı bazı şartlarda azaltıimalı "e pompalama 
süresi artırılma lıdır. Bu aynı zamanda su kotu düş
mesini az altı r . Pompalama yükü daha •küçük ve da
ha çok sayıda kuyulara bölünebilir. Peryodik ola
rak her kuyunun bakımı yapılmalı, bakım aralığı 

yerel tecrübelerle bulunmuş kabuklaşma problem· 
lerine yol açmayacak kadar olmalıdır. 

Kabuklanmanın çok olduğu yörelerde kabuk
tan numuneler alınarak analiz edilebilir. Numune
ler pompanın dış yüzeyinden, emici borudan, veya 
kuyu filtresinden alınabilir. Kalsiyum ka~bonat, de
mir oksit, silis, alüminyum silikat ve organik mad
deler kabuk yapıcı maddelerdir. Tıkanınaya sebep 
olan daima tek bir madde değil, bunların birkaçı

nın ·k;ırışımıdır . Kimyasal analiz sonucu çeşitli 
maddelerin birbirine oranları bulunarak, kuyu ve
riminin tekrar yükseltilmesinde en iyi metot se
çimi yapılabilir. Asit kalsiyum karbonatı çözer, fa
kat sllis ve alüminyum silikatı çözemez. Demir 
oksi t ve organik madde varsa, demir bakterisi 
problemlere yol açabilir, bunun için klor ve pali
fosfat kullanılmalıdır. Eğer organik madde yoksa 
klor kullanılması pek tesirli o!maz. Kuyuların te
ınizlenmesine gereken titizlik gösterilmezse bü
yük problemler çıkabilir. Pratikte, kapasite dikkate 
alınacak kadar azalınca veya kot düşmesi pompa 
emişine tesir ettiği ana kadar kuyularda bakım 

yapılmamaktadır. Kuyu etrafındaki formasyon ve 
kuyu filtresinin kendisi bu sınıra kadar tıkandığı 

zaman en başta yapılacak iş kuyuyu eski kapasi
tesine getirmek için kimyasal bir Işlem uygula· 
maktır . Ancak bu duruma gelmiş ·kuyuda filtre et
rafındaki formasyonlarda tamamen tıkanma oldu
ğu için kimyasal çözeltinin bütün noktalara difüz
yonu ve birikintileri çözmesi çok zor ve hatta müm
kün değildir . Bunun için ilk kullanılan kimyasal 
çözelti tıkanıklıkların bir kısmını çözerek perme
abiliteyi sağlar, ancak ikinci uygulanan kimyasal 
doz, çözülmeyen yerlere ve su taşıyan tabakaya 
ulaşır . 

Asit kullanılışı : genellikle uygun bir ·inhlbi
tör katılmış hidroklorik asit kullanılır. Kalsiyum 
ve mağnezyum karbonatı ·kolaylıkla çözer. lnhibi
tör, asit uygulaması sırasında metal aşınmasını 

önler. Kar·bonat tipli kabuklar kuyuya asit uygula
masıyla temizlenebilir, çözülen kısımları dışarı at

mak Için pompalama yapılır. Demir ve mangan 

hidroksitleri de hidroklorik asitle kolayca çözünür

ler. Bununla beraber pH 3'ün üstünde ise tekrar 

çökebilirler. Bunun için yeterli kuvvette asit uy

gulanarak tekrar pompalama yapılır. Demiri çözel

tide tutmak için aslde stabilizatör olarak Senyet 

tuzu (Rochelle) katılmalıdır. Fakat bazı şartlarda 

asit uygulaması demir ve mangan için iyi sonuç 

vermez. O zaman başka uygun bir kimyasal me-
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tot uygulanab ilir. Teknik hidroklorik asit üç dere
cede sat ı lır. Derecesi en yüksek olan % 27,92liğin 
kull a nı l m ası en iyi sonuç verir. Asit cam veya 
pl astik damacanalama satılır . inhibltörlü asit bu
lunamazsa jelatin kullanılabilir. Bunun için 2717 
gram jel ati ıı ılık suda çözülerek 378,5 litre asite 
ka t ı lır . Asit derişik şekilde kullanılmalıdır. Bazı 

durumlarda filtredeki su hacminin 1,5-2 'katı asit 
bir sefer için kullanılır. Bu asit hem filtreyi doldu
rur ve hemde çözeltiyi kabuk maddelerini çözecek 
kuvvette tutar, 1.g cm. veya 2.5 cm. çapında ve 
kuyunun dibine gidecek uzunlukta plastik boru 
ku llanıl ır. Büyük bir T borusu veya huni ile asid 
bu borudan boşaltılır. Galvanize boru veya bağlantı 
ku llanı l mamal ıdır . Eğer kuyu filtresi 1,2-1.5 met
reden uzunsa filtrenin 1.5 metresi örtülecek kadar 
asit konur, sonra plastik boru 1,5 metre çekilerek 
fi ltre dolana kadar daha fazla asit konmaya devam 
o:l i!ir. As it sudan ağır olduğu için dibe giderek 
suyun yerini alır fakat suyla kolayca karıştığından 

seyrelir. Delme takımı, pompanın çıkarılıp sokul
ması, plastik borunun sallanmasıyla asid hemen 
çalkalanmalıdır. Bundan başka kullanılmış kimya
sal çözeltiyi, parçalanmış kabukları ve kumları ku
yudan çıkarmak için kova gereklidir. Asit kuyunun 
içinde 1 -2 saat çalkalanmalı ve sonra boşaltı l
malıdır. Bu boşaltma işlemine çıkan su temiz olana 
kadar devam edilmelidir. Eğer kuyu verimi bu ilk 
i ş lemle artmamışsa asidi kuyuda tutma zamanı 

daha uzatılmalıdır. 

Klor kullanılması : Demir oksitle beraber bi
rikmiş bakteriyel oluşum ve çamurumsu birikintl
ler kuyuda bazen önemli tıkanmalara yol açar ve 
asitle temizlenemezler. Asit sadece bakterilerı öl
dürür. Klor bu tip tıkanmalar için daha etkili bu
lu n muştur. Klor baıkterileri öldürdüğü gibi organik 
yapı şkan çamuru da kuvvetli oksitleyicl etkisiyle 
parçalar. Şok tesiri göstermesi yönünden yeteri 
kadar klor kullanılmalıdır. 100-200 ppm konsant
rasyonda serbest klor gereklidir. Kalsiyum veya 
sodyum hipo ,kJorürde kullanılabilir. Bu maddeler 
doğrudan doğruya veya çözelti halinde kuyuya ko
nabilir. Klor gazı daha tesirlidir, fakat işletme 

ekipmanı gereklidir, istenilen oranda kullanabilmek 

her zaman kolay olmıyabllir. Klor suda çöziiierek 

kullanılmalıdır, çünkü gaz halinde hem çok ·koro

ziftir ve hem de solunumda çok zehirlidir. Klor çö
zeltisi kuyuya küçük çaplı plastik tıoruyla boşaltı-

lır. Büyük bir kuyuda 13- 18 kg 'klor 10- 12 saatte 

kuyuya yavaş yavaş boşaltılırsa Iyi neticeler alınır. 

Küçük kuyulara daha az madde yeterlidir, pompanın 

çıkarılmasına ger~k yoktur, fakat boru, ,kQnsantre 

klor çözeltisi doğrudan doğruya pompaya, muhafa

za borusuna veya filtreye değmeyecek şeklide yer

leştirilmelidir. Klor çözeltisi kuyuda su lle karıştığı 



ıçın konsantrasyon 500 ppm .ın altına düşer, koro
zit tesir minimuma iner. Klor çözelt isi verildikten 
sonra suyun geçtiği formasyonlardan bunu atmak 
için çok miktarda su katılmalıdır . Bu maksat Için 
kuyudaki suyun 50- 100 katı su kull anılmalıdır. 

Klor kaynağı olarak kalsiyum hipoık lorür kul 
l a nıldığında, büyük bir kuyu için 18-22 kg yeterli
dir. Kalsiyum hipoklorür suda çözüldüğünde % 70 

aktif klor meydana gelir. Temizleme işlemi için 
pompa kuyudan çıkarılırsa , klor çözeltisi asitle 
Işlemdek i gibi çalka l anma l ıdır . Eğer pompa kuyuda 
bırakılırsa, motor a rasıra çalıştırılarak su yüzeye 
kadar yüksetilir ve sonra pompa birdenbire du r
durularak suyun kuyuya geri akması sağlanır . Bu 
şekilde ça lka lama pompa dışardayken yapılan ka
dar kuvvetli olmaz, fakat pompanın çıkarılması ve 
tak ılmas ı pratik olmadığı zaman kullanılabilir . Ge
nallikle kl or çözeltisi standard yapıdak i pompalara 
zararlı etki yapmaz. Klorla yapılan 3-4 deneme iyi 
sonuç vermiştir. Klorla işlem bir kaç kere tekrar
lanırsa kuyunun etrafında bakterilerin meydana 
getird i ği çamurumsu tıkanıklık bütünüyle gideri
lebil ir. 

Asit ve .klorun bir arada kullanımı daha etken 
olabilir. ilkönce asitle kalsiyum ve mağnezyum 
karbonatları kolayca çözülür, asit pompalandıktan 

sonra .klor kullanılarak demir ıbakterilerinin mey
dana getirdiği çamurumsu kabuk temizlenir. Bu 
i şlemlere temizleme tam olana kadar sıra ile d~ 
vam edilebilir. 

Polifosfat kullanılması : Polifosfatlar kuyula
rın kimyasal temizlenmesinde kullanılabilir çünkü 
demir hidroksit, demir oksit, mangan hidrokslt, silt 
ve kumları etken bir şek i lde dağıtır . Polifosfatlar
dan he~hangibiri ve kuvvetli çalkalamayla tıkanık
lı k giderilir. Ayrıca polifosfatlar kimyasal olarak 

zaı·arsız ve emniyetlidir, taşınmaları kolaydır. Po
lifosfatların temizlenme reaksiyonu deterjanlarda
ki gibidir, yalnız kuyularda kullanılan çözelti kö
pük meydana geti rmez. Köpük 1<uyularda mekanik 
çalkalamayı güçleşti rdiği için lstenmez. Fosfat çö
zeltisi ·kabuk maddesini asit gibi çözmez, kayna· 
ma ve dumanlaşma olmaz. Kabukların kırılarak ve 

dağılarak -kuyudan kolaylıkla pompalanıp atılma

larını sağ lar. Polifosfat lar kullanıldığı zaman kuyu

daki suyun çok kuvvetli çal·kalanması ve pompalan

ması gereklidir. 378,5 litre su Için 7- 13 ıkg. poll 

fosfat •kullanılmalıdır . Fosfat tank veya varlllerde 

suda çözülerek ·kuyuya çözeltisi ıkatılır. Fosfat çö

zülürken doğrudan doğruya suya atılmayıp tel b-ir 

sepet veya çuvaldan bir torbaya asılarak çözül

mesi sağlanır. Bu işlem sırasında az bir miktar 

kalsiyum hipoklorür de kullanılmalıdır. Bu kimya

sal madde kuyuyu klorlar ve demır bakterilerini 
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veya kabukl aşmaya sebep olan diğer organlzma
ları öldürür. Fosfat ve hipoklorür çözeltileri kuyu 
pompası kul l an ı la rak çalkalanabilir. Fakat Işlemin 

daha tesirli olm ası Için pompa kuyudan çı•karıla· 

rak daha uygun bir ça lkalama metodu kullanılabi 

l ir ; basınç lı hava veya yat ay püskürtme tekniği 

gibi metodlar çözaltiye filtre aç ıklı k ianna doğru 

kuvvetli ve dalga l ı hareket sağ l a rl a r. Bu şekilde 

kabuk maddelerinin k ırılıp dağılması kolaylaşır. 

Klorda olduğu gibi fosfat la da işlem iki veya daha 
fazla tekrarl anarak kuyu etrafında daha geniş bir 
ye rin kimyasal çözelti ile reaksiyonu sağlanır. Her 
iş l ernde çözelti kuyuda 24 saat bırakılmalıdır. 

Çalkalama metod l a rı : Çeşitl i kimyasal işlem

ierin etkisin i artırmak için f iziksel olarak kuvvetli 
bir çal.kalama gereklidir. Bunun için ·taşırıcı bir dal
dı r ı c ı , b a sınçlı hava veya yüksek hızlı yatay püs
kü rtme ku llanılabil i r . Dikey turbi n tipli kuyu porn
pası i le de haf if bir karıştı ~ma yapılabilir. Bu me
todlar uygul anırken detaylarda bazı ufak değişmeler 
yap ılır . Örneği n basınçlı hava ıkullanılırken gerekli 
temas süresi bitmeden kimyasal çözelti kuyudan 
ç ı karıl mama iı d ı r . Aks i halde çok madde harcanma
dan atılmış olur. Yüksek hızlı püskürtme kullanı 

lırken kuyuyu aynı zamanda hafifçe pompalamalı

dır . Fakat bu her zaman mümkün olmıyabilir. Ku
yu büyüklüğü, uygun ekipman, kuyudaki statik su 
seviyesi uygun olduğu zaman mümkündür. 

Eğer püskürtme aletinin boşaltma hacminden 
daha fazla su 'kuyudan pompalanırsa , kuyudaki su 
seviyes·i statik seviyenin altına düşer ve su akl
t erden yavaşca kuyuya akar. Bu f il tre açıklıkianna 

doğru olan hareket tekrar tabancı maddeleri kuyu
ya taş ı r. Kuyudan pompalanan su devamlı olarak 
püskü rtme i ş l eminde tekrar kulla nıl a bilir, ancak 
çek ince kum taneleri pompayla ve püskürtme 

başlığına zarar v ermemesi için bir tankta veya ka

zı lmış bir çukurda çökeltilmelidir. Tekrar kullanma 

ile polifosfat ve klorlama işl eminin tesiri artar. 

Fakat asit iç in prati k d eğ ildir . Çünkü püskürtme 

pompas ı na korozif etki yapar ve insanlar için teılı 

li ke li ve za ra rl ı dır . Yatay püskürtmeda filtrenin 

yerleşme şekl i sonucu etık ile r. Devamlı delikli 

(Contionuous - slot) t ip fi ltreler püskürtme He te

mizlenmeye en uygundur. Kalbur tip (Louver- type) 

fi Itrelerde bütün metal yüzey yatay püskürtmeye 

aç ıktır. Bazı filtrelerde i-se akıma karşı olan alan 

çok küçük olduğundan bu metodla Iyi sonuca va

rıl amaz. 

Püs!<ürtme şu avantaJları sağlar : 

1) Enerji küçük bir alanda toplandığı Için daha 

etkil i olu r. 
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2) Filtrenin her tarafı aynı şekilde örtOlme
miştir ve eğer filtre açıklıkl arı doğrudan doğruya 

püskürtme akımına tutulursa iyi sonuç elde edi
lir. 

3) Kullanması oldukça kolaydı r ve tekrar 
edildiğinde problem yaratmaz. Yüksek basınçlı 

pompa, gerekli hortum ve boru basit bir püskürtme 
aletinin başlıca parçalarıdı r. Püskürtmede en dü
şük ve etkili hız 30 m/sn dir. Hız arttıkça daha iyi 
sonuçlar alınır : 45- 90 m/sn. gibi. 35 kg/cm2 lik 
basınçtan daha büyük basınçlarla elde edilen hız

lar bazı aşınmalara, özellikle pirinç filtrelerde se

bep olur. 

Tablo : 1 de püskürtme hızları ve boşaltımlar 

verilmiştir. 

Kabuklaşma yeraltı suyu ile taşınan mineral 

maddelerine ve bir dereceye kadar da kuyunun 

pompalanma şiddetine bağlıdır. Kuyu filtresinin 
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yapıldığı metal kabuklaşmayı etkilemez veya ba
zen ve çok az etkiler. Kabuklaşmanın çok görül
düğ ü kuyularda filtre asite dayanıklı , korozyona 
dayanıklı tip 304 paslanmaz çelikten ve silisli kır

mızı pirinçten yapılmalıdır. 

TABLO: 
Püskürtme Hızları ve Boşaltımları 

Orifis 
büyüklüğü 

Basınç 
Hız Boşaltı m 

1inch g/cm2 m/ sn 1/d 

1/4 7030.8 36.4 60 .5 
3/8 7030.8 36.4 136.2 
1/2 7030.8 36.4 249 .8 
3/16 10546.2 45.6 45.4 
1/4 10546.2 45.6 79.5 
3/8 10546.2 45.6 174.1 
1/2 10546.2 45.6 310.4 
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