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SETONDA ÇATLAMA OLAV1 

Yazan : Ruşen DOÖAN 

ÖZET 

Belonda çatlaklar pek çok sebebin sonucu oluşabilir. Çatlamaya, birlikte neden 
olan etkilerin ayırımı kolay değildir. Nedenlerin bulunması uzun bir çalışmayı 

gerektirebilir. Belonun kötü bakım ve uygunsuz kullanılışı ise beklenmeyen 
yerlerde çatlak t eşekkülüne veya çatlama ihtimali olan yt;rlerde kırılıp dökülmeZere 
neden olabilir. Bu yazıda çatlama konusu tanılılmaya çalışılmıştır. 

1-GIRiŞ: 

Genel olarak bir malzerneye çekme mukaveme
tini aşan bir çekme gerilmesi uygulandığı zaman 
çatlama meydana gelir. Betonun çekme mukaveme
tinin düşük olması kolayca çatlamasına yol açmak
tadır. Düşük çekme mukavemetine betonu büyük 
hacim değişikliğ i ne yöneiten etkenleri de ekliyebi
liriz. Bağlayıcı çimento hamurunun jel yapısından 
dolayı beton ıslandı·kça şişer, kurudukça büzülür. 
l:lacim değişmesi eğilimine karşı kısmen veya ta
mamen bir karşı koyma olursa, çekme gerilmeleri 
oluşur. Karşı koyma zemin üzerindeki beton döşe· 

melerde zemin sürtünmesi şekliooe, çerçeve ele
manlarında ise bağlantılı olduğu komşu elemanların 
karşı koyması şeklinde olur. Bundan başka büyük 
beton kütlelerinde yüzeyin kuruması veya sağuma
sı sonucu beHren yüzeyde büzülme eğilimine iç 
tabakalar karşı koyar. Beton direkt çekmeye maruz 
bir yapı elemanı olarak hemen hemen hiç kullanıl

madığı halde, en yaygın iki uygulama şekli olarak 
kirişlerde ve eksantrik yüklenmiş kolonlarda eğil
me çekme gerilmesi yer alır. Çatlamanın kontrolü 
ve önlenmesi esas itibariyle bir proje sorunudur. 
Örneğin, eğilme elemanlarında çekme gerilmesinin 
demir donatıyla karşılanması düşünülebilir. Doğal 

olarak kullanılacak donatı , çatlakları sayı ve büyük
lük olarak önlemeğe yetecek kadar olmalıdır. Be
ton duvar ve perdelerde ve döşemelerde yapım 

sırasında hazırlanan veya erken yaşlarda kesilerek 
meydana getirilen derzler düşünülmelidir. Görünüşü 
bakımından sakıncalı bulunmuyorsa, çatlakların ön
ceden belirlenen zayıflatılmış kesitlerde oluşturul

ması da bir çözüm olabilir. Fakat betonda görülen 

' lnş. Y. Müh . DSI Araştırma ve Geliştirme Dalresi Boşkanııaı 

çatlamaların çoğundcı malzeme seçimi ve yapım 

uygulanmasının daha ıetkiB olduğu dikkati çekmek-! 
tedir. 

Malzeme seÇimi ve yapım uygulaması .yönüyle: 
betonda çatlamaların tamamen önlenemiyeceği ileri, 
sürülmekte ise de alınacak önlemlerle belirli bir 
düzeyde tutulabillr. Normal olarak beton döküm
den başlıyara k . en ·son . safhasına kadar . hacmen 
küçülür. Küçülme yete.-i kadar direnç kazanmamış 
betoncıa gerilmeler meydana gelmesiyle ilk çatla
malara neden . olur . . Bu çatlaklar özellikle dökümdeili 
sonraki ilk safhalarda betona gösterilen ihtimamla 
Ilgili olup, zamanla artabilir. Dökümden sonra küre! 
başlayıncaya kadar beton · kurumağa terkedilirsEf 
kesinlikle çatlama ve kılcal çatlama olur. Bu kuru~ 

ma aşırı derecede ise çimento hidratasyonu durur,: 
ancak küre başladığında tekrar devam eder, ancak 
oluşan çatlaklar kalır. 

Çatlamaların çoğu geı:ıellikle betonun maruz 
kaldığı aşağıdaki etkenierin sonucu ortaya çıkmak-

tadır: 

1 - Hacim Değişimi Etkenleri : 

a) Kuruma rötresi· 

b) Sürekli yükleme altında krip 

c) Sıcaklık değişimiyle oluşan ısı gerilmelerı. 

d) Beton : birleşenlerinin kimyasal uyuşmazlığ·ı .. 

ll - Geril~e Etkenleri : 

Uygulanan yükler veya reaksiyonlardan meyda-· 
na gelen direkt . gerilmeler veya süreklilik, yorulma· 
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yükü, uzun süreli defleksiyon, öngerilmeli betonda 
dışa dönük bombe veya yapıda farklı tasmanları 

içine alan çevre etkilerinden dolayı iç gerilmeler. 

lll - Eğilme Gerilmaleri : . 

Kiriş , eksantrik yüklü kolon v.b. yapı eleınan

larındaki eğilme çekme gerilmeteri; 

Bu üç etken çatlak oluşumunun ilk nedeni ise 
de çatlakların gelişiminin de aynı nedenlerle ilgili 
olduğu önceden söylenemez. Hacim değiş i mini n 

neden olduğu ilk mikro çatlaklar daha sonra uy
gulama yükleri ve reaksiyonlardan ileri gelen iç 
veya dış gerilmeler veya eğilme gerilmeleriyle iler
liyebilir. 

2- VAPIM ARASINDA VEYA VAPIMDAN 
KISA BIR ZAMAN SONRA OLUŞAN 
ÇATLAKLAR: 

Yukarıda zikredildiği gibi, beton ıslandığında 

ş1şer kuruduğunda ise büzülür, Hay.ata tamamen· ıs
lak olarak başlayan taze batonun ilk nem değişik

likleri doğal olarak kuruma yönünde olacaktır. Bu 
nedenle beton içinde ilk oluşan gerilmeler çekme 
gerilmeleridir. Çatlamaların çoğu erken ve hızlı 

kurumadan ileri gelmektedir. 

2.1 - Plastik Rötre Çatlaklan : . 

Rötreyle ilgili problemler çoğunlukla beton 
priz yaptıktan sonra sertleşen kütlenin rötresi .ile 
ilgilidir. Bununla birlikte, dökümden sonra ilk bir
l<aç saat Içinde beton henüz plastik iken ve dikkate 
değer bir mukavemet kazanmadan önce bir miktar 
rötre görülebili~. Bu rötre gözle görülmeyen ve ka
bulü uygun olmayan . bir çatiarnayia birlikte olabilir. 
Ekseriya atmosfere maruz yatay yüıeylerde meyda
na gelir. Foto : 1 de bir pl_astik rötre. çatlaiT)ası 
örneği görülmektedir. Plastik rötre çatlakları daha 
derin olan diğer erken çatlamalardan belirli ve 
kesin bir şekill-eri olmamasıyle· ayrılabilirler. De
rinlikleri 5-10 cm. kadar olabilir. Ince bir plak Için" 
de baştan başa uzanabilir. Genişliği 3 mm.'ye kadar 
çıkabilir, boyları ise 0,50- 1.00 m. kadardır-. -Betonun 
sertleşmesinden sonra oluşan çatlaklardaki gi,bi net 
bir kırılma görüntüsüne sahip değildir. Beton sert
leştikten sonra oluşan çatlaklar keskin kenC'Irlı ve 
net olarak belirgindir ve ekseriya agrega danelerini 
kırarak devam eder. Agrega ile harç arasında bir 
yapışma olmadan önce oluşan plastik rötre çatlak
ları ise hiçbir zainan agrega daneleri~i kırarak geç
mez, iri agrega danesi çevresinıi veya donatı elemir
lerini izler. lik olarak oluşan bu · tip çatlaklar ilk 
şekillerini korurlarsa, normal olarak daha ileri de
recede bir çatiarnağa veya bozulm~y.a neder olmcıı:~ 

Foto - 1 Plastik rötre çatiağı 

Bunlar, çatlakların bütün döşeme boyunca uzandığı 

bina döşemeleri dışında genellikle plağın perfor
mansına zararlı olmaz, ancak plastik rötre çatlak
ları sızıntıya sebep olur. Bunlara karşı başlıca itl· 
raz ise kötü görünüşleridir. 

Plastik rötre çatlaklarının nedeni beton yüzeyin
den suyun buharlaşmasıdır. Dökümden hemen son
ra katı elemanlar çökelmeğe başlar. Terleme olarak 
bilinen bu işlem çökelen katılarla yukarıya çıkan 

suyun yer değiştirmesiyle yüzeyde bir su tabakası 

oluşmosına yol açar ve beton priz yapıncaya kadar 
sürer. Aynı zamanda yüzeyde buharlaşma başlaya

rak hava şartlarına göre değişen bir hızda devam 
eder. Terleme hızı buharlaşma hızından fazla olduğu 
sürece beton yüzeyindeki su parıltısı ile farkedi
len bu su tabakası bulunacaktır . Buharlaşma ter
lemeden fazla olursa bu parıltı kaybolur ve plağın 

üst yüzünde bir gerilim hali oluşur. Prizin ilk saf
halarında beton ihnıcıl edilebilir bir çekme mu
kavemetine sahip olduğundan çatlak oluşumuna en
gel olunamaz. Çatlak oluşumu ile yüzeydeki geri
lim gevşer. 

Buharlaşma hızını tay·in eden faktörler batonun 
sıcaklığı , batonu çevreleyen havanın sıcaklığı, rela
tif rutubeti ve rüzgar hızıdır. Nem azaldıkça, rüzgar 
hızı arttıkça, hava sıcaklığı yükseldikçe buharlaş

manın arttığı görülür. Hızlı buharlaşma soğuk ha
vada da enaz sıcak havadaki kadar önemli bir so· 
run olarak karşımıza çıkar. Soğuk havada ve % 100 
relatif nem halinde, beton sıcaksa büyük ölçüde 
buharlaşma olacaktır. Bu~arlaşma hızını etkileyen 
faktörlerden yalnız beton sıcaklığı kontrol edile
bilmektedir. Beton, sıcak havada uygulanabildiği 

ölçüde soğuk olmalı, soğuk havada ise aşırı dere
cede ısıtılmamalıdır. Beton sıcaklığı 27 oc den 15 
oc ye indirilmekle buharlaşmanın % 75 azaldığı gö
~ülür. Hava şartları ayarlarıamadığından ve beton 



personeli'nin elinde yalnız beton sıcaklığının sınır

lı kontrol olanağı bulunduğundan plastik rötre çat
laklarını önlemede başlıca güvence yapım te'kniğiyle 

sağlanabilecektir. Etkili önlemler aşağıda belirtil
miştir. 

- Kalıpları ve zemini nemlendirde 

- Kuru ve su emici ise agregaları nemlendirme 

- Dökümden sonra olabildiği kadar çabuk küre 
başlama 

- Setonu örtülerle koruma veya dökümle tes
viye arasındaki zaman uzarsa sislendirme uygulaması 

- Beton yüzeyi üzerindeki rüzgar hızını kırma 

için rüzgar kırıcılar yapmak 

- Beton yüzeyindeki sıcaklığı düşürmek için 
gölgeliklerden yararlanma 

Beton döküm işlemini tesviyenin zamanında 

bitirilecek ve beton yüzeyinde su parıltısı görül
meden önce rutubet kürüne veya membran kürüne 
başlanacak şekilde ayarlanması mümkün görülmek
tedir. Özellikle elverişsiz günlerde tesviye dökümden 
hemen sonra yapılmalıdır. Çelik mala kulanılması 

gerekli durumlarda bu işlemin normal malalamadan 
farklı olduğu gözönünde bulundurularak kürün ge
ciktirilmesi gerekebilir. Çatlaklar bazen son mala
lamadan önce oluşabilir. Bu çatlakların mala ile gi
derilmesi mümkündür. Fakat daha güvenilir bir ça
lışma şekli son mala işleminden önce sislendirme 
yapılması veya ıslak çuval uygulamasıdır. 

Plastik rötre çatlaklarının önlemek için gece· 
çalışma yoluna da başvurulabilir. Bu şekilde önemli 
derecede düşük beton sıcaklığı sağlanır ve rüzgar 
hızı gece daha düşük olursa etkili olabilir, çünkü 
sadece hava sıcaklığının düşmesi, hatta aynı yönde 
değişen relatif nemin artması bile çatiarnayı azalt
mak veya önlemek için yeterli olmayabilir. 

2.2 - Diğer Plastik çatlaklar : 

Plastik rötre dışında sertleşmeden önce be
tonun çatiarnası . 

- Dökümden sonra batonun kalıp içinae çökei
mesi 

- Kalıp veya zemin hareketi 

- Donatı demiri veya beton içine konulan di
ğer aksamın aynaması 

- Eğimli yerde dökülen betonun kayması 

- Kiriş ve plakların birlikte döküldüğü kısımlar-

da kiriş alt yüzleri veya kapı ve pencere boşlukları 
elvarındaki betonun çökelmesi sonucu olabilir. 
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. Bu tip çatlamaların çoğunda önleyici çozum yol
ları belllidir. Zemin iyice sıkıştırılmalı, kalıp destek
leri herhangibir oynamayı önleyecek şekilde tah
kıim edilmiş olmalı, donatı ve beton içindeki d i ğer 

a1<sam yerlerine arnniyetle yerleştirilmiş olmalı, dö
kümden sonra arızi darbelerden veya başka hare
ketlerden korunmalı ve dik eğimli yere dökülen be
tonlar üstten da kalıp içine alınmalıdır. 

Derin kalıplarda tek bir dökümün gere'kli ol
duğu durumlarda betonun çökelmesi problemi özel 
ihtimam istemektedir. Yatay inşaat derıleri mümkün 
olan heryerde pencere üstünden ve kapı boşlukla

rından geçecek şekilde düzenlenmelidir. Bu boş

luklar beton döküm tabakası altında kalmışsa, ek
seriya üst köşelerden beton döküm tabakası üstüne 
doğru 45 ° l'ik bir açıdan uzanan çatlaklara rastlanır. 

Boşlukların üstünde bir beton tabakasına devam 
etmek gerektiği zaman izlenecek en iyi yol betonu 
boşluk üstüne getirmek ve sonra kalan betonunu 
dökmeden önce 2 saat beklemektir. Bu usul, muh
temelen çatlak teşekkül edecek yerde kalan beton 
dökülmeden önce çökelmenin büyük bJr kısmının 

olmasını sağlar. Ayrıca muhtemel çatlak doğrultu

suna dik olarak bir miktar demir koymak yararlı 

olur. Döküm sırasındaki 2 saatlik liekleme aynı za
manda kirişler, perdeler veya kolonlar döşeme plak· 
larıyle ye·kpare olarak döküldüğü zaman da yararlı

dır. Boşluk köşelerine yakın muhtemel çatlak doğ

rultusuna dik donatı demiri kullanılmasıyle bu kı

sımdaki çatlakların önüne geçilebilir. Ancak bura
daki çatlamalarda be•tonun çökelmesinden çok rötre 
etkili olmaktadır. Setonun çökelmesinden ileri ge
len çatlamalar elverişli bir kıvam 'kullanılarak bir 
dereceye kadar önlenebilir. Çünkü çökelme katı kı

sımların suyun içinden aşağıya doğru hareketi so
nucu meydana gelmektedir, dolayısiyle düşük su 
muhtevası çökelmeyl minimuma indirir. 

2.3 - Kılcal Çatlaklar : 

1Kılcal çatlak!. rı n beton yüzeyinde beşgen ve altı
gen şeklinde gözüken ince çatlaklardır. Bazen he
men hemen bütün yüzeylere yayıldığı görülebilirse 
de çelik mala kullanılan yüzeylerde en çok göze 
çarpar. Bunlar ilk zamanlar ortaya çıkar ve yapının 
ömrü boyunca d·eğişmeden kalır . Özellikle beton 
yüzeyi ıslandıktan sonra kuruduğunda göze çarpar
lar. Foto : 2 tipik bir kılcal çatlak örneğini gös
termektedir. Çatlaklar, genellikle 5-6 cm. çaplı 

daireye ya·kın çokgenler şeklinde oluşurlar . 

Kılcal çatlaklar kuruma rötresinden ileri gelir 
ve ekseriya kür sistemi ve tesviye ile ilgilidir. Ge
reğinden fazla mastar ve mala özellikle çelik mala 
kullanılmasıyle su, çimento ve agrega tozundan 
·ibaret bir kaymak tabakası yüzeye çıkar, Bu taba
kanın kuruma rötresi altta kalan tabakadan çok daha 
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Foto - 2 Kılcal Çatlaklar 

yüksektir. Kılcal çatlakların oluşmasına neden olan 
diğer iki işlem de mala yapılmayacak derecede sulu 
beton yüzeyine çimento tozu serpme ve mala kul
lanılamıyacak derecede kuru beton yüzeyine su 
serpmE.dir. Sonradan serpilen çimento veya su ko
layca zarar görebilen ince bir tabaka meydana ge
tirmekted-irler. Absorbsion derecesi yüksek agrega
nın kuru halde kullanılması da kılcal çatlakların 

oluşmc:sını kolaylaştıracaktır . Hidratasyonun ilk saf
halarında çimento hamuru suyunun agrega tarafından 
absorbsionu kuruma rötresinden dolayı çimento 
hamurunda çekme gerilmeleri meydana getirecek
tir. Buharlaşma suretiyle su kaybının da birlikte yer 
aldığ ı atmosfer şartlannda bu sorun daha kritik 
hale gelmektedir. Zemin üzerindeki ince plaklarda 
da suyun zemin tarafından emilmesi buna benzer 
bir etki yapar. Aşırı sulu beton kullanılması kuruma 
rötresi ile ilgili bütün sorunları daha ağırlaştırır. 

Çünkü rötre betonundakl karışım suyunun miktariyle 
hemen hemen doğrudan doğruya orantılıdır. 

En iyi şekilde harmanlanan, karışımı yapılan ve 
tesviye edilen betonda bile elverişsiz kür kılcal çat
laklara neden olabilir. Hidratasyonun ilk safhaların
da suyun yüzeyden hızlı buharlaşması kılcal çatlak
ların başlıca nedenidir. Kılcal çatlakların plastik 
rötre çatlaklarından daha sonra meydana çıkışında 

buharlaşma hızını kontrol eden faktörler etkili ol
maktadır. Bundan başka kür sırasında semender 
veya diğer hava borussuz ısı r ıcıların kullanılması 

kılcal çatlaklar oluşturmaktadır. Havada bulunan 
karbon · dioksit kons'antrasyonunun yüksek oluşu 
beton yüzeyini karbonlaştırmakta, bu kimyasal olay 
rötre gibi malzeme hacmini küçültmektedir. Hacim 
küçülmesinin bir başka sebebi de uygulandığı be
ton yüzeyinden çok daha soğuk kür suyu uygulan
masıdır. 

Kılcal çatlaklar aşağıdaki detaylara özen gös

terilerek önlenebilir veya en aza indirilebilir: 

- Beton dökülmeden önce zemini nemlendir

mek 

6 

- Absorbsioon kapas'itesi yüksek agregalar 
kullanıldığından harmana nemli halde koymak 

- Malalama işini yüzeydeki sıcaklık kaybolun
caya kadar bekletmek 

- Malalamayı ancak uygun bir yüzey elde et
rneğe yetecek kadar yapmak, aşırı tesviye yapma
mak, 

- Tesviye işlemi sırasında yüzeye hiçbir za
man kuru çimento tozu veya su serpmernek 

- Olabildiği kadar çabuk küre başlamak 

- Hava borusuz ısırıcılar kullanmaktan kaçın-

mak, başka çare yoksa beton yüzeyinin su veya 
kür malzemesi ile kaplandığından emin olmak. 

- Betonla kür suyu arasında 15 oc den büyük 
sıcaklık farkına engel olmak. 

- SERTLEŞMiŞ SETONDA ÇATLAMALAR: 

Beton yapıların projelerinin servise konulduk
tan sonra kabul edilemez çatlaklar meydana gel
meyecek şekilde yapılması gerekir. Beton yapım 

ve kür devresini çatiaksız olarak geçiştirirse bu 
durumun devam etmesi gerekir. Böyle olmaması, 

yani sonradan çatlak oluşması, projede, malzeme 
seçiminde karışım oranlarında , yapım metotlarında 

ve kullanmada hata yapıldığını gösterir. Bu hatanın 

yukarıda sayılan işlemlerin herhangibirinde tek ba
şına yapılması çatlak oluşumuna yeterli bir sebep 
olabileceği gibi, uygulamada ekseriya birden fazla 
sebebin yer aldığı görülmektedir. Çatlamanın ilk 
akla gelen sebebi yükleme veya hava etkisidir. 
Projelendirme bu çalışmanın kapsamı dışında tutul
duğundan aşağıda kulanılan malzeme, karışım oran
ları, yapım, bakım ve kullanma ile ·ilgili çatlamala
rın tartışması yapılmıştır. 

3.1 - Hatalı Derz Uygulamaları: 

Beton döşeme ve duvarlarda göze çarpan ilk 
çatlaklar büyük bir ihtimalle hatalı derz yapımından 
olanlardır. Yalancı derzler yeterli derinlikte yapıl· 

mazsa veya uzanan demirler derzde kesilmeı:se 

derz dışında ve derze paralel bir çatlak meydana 
gelecektir. Kontrol maksadıyle zayıflatılmış düzlem 
derzler kullanılabilir, ancak bu kısımlar çatlak gö
rünüşü bakımından sakıncalı sayılmamalıdır. Gerek
tiğinde iyi bir yalıtımla kapatılabillr. Çatlakları ml· 
nimuma indirm'ede ilk adım inşaat derzi uygulama
larına yakın ilgi göstermektir. 

3.2 - Tasman : 

Oldukça erken ortaya çıkan yapısal çatlamanın 
başka bir şekli de tasman veya defleksion sonueti 



meyd<:na gelmektedir. Tasman halinde duvarlar ko
lon, kiriş veya döşeme ile bağlantıları yakınında 

çatlayabil1r. Yapısal çerçeve düşey düzlemde flek
sibıl olduğu halde duvarlar böyle değildir. Kiriş 

veya döşemelerin orta açıklıklarınca taşınan iç böl· 
me duvarları çatlııyabilir, çünkü k i riş veya döşeme 
defleksionu krip sonucu olarak zamanla artar. Bir 
kirişin son defleksionu ilk defleksionunun üç katına 
çıkabilir. Tasman çatiakiarına engel olmanın en iyi 
yolu iyi bir temel projesi hazırlanması ve bunun 
en iyi şekilde uygulanmasıdır. Önlenemeyen bir 
miktar defleksion farkedilirse , çatlamanın meydana 
geleceği elemanın dökümü (örneğin bölme duvar· 
ları) yapının ağır kısımların ı n dökümünden sonraya 
ertelenmelidir. Kirişlerin ortalarındaki bölme du· 
varlarının dökümü ise olabildiği kadar geciktirilme
lidir. 

3.3 - Donma Olayı : 

Donma etkisine maruz kalması muhtemel bir 
batonda yeterli miktarda sürüklenmiş hava bulun
malıdır. Bu şekilde önlem alınmamış bir beton doy. 
gun halde iken tekrar tekrar donarsa zamanla iler
leyen bir zarara uğrayabilir. Bu olayda ilk aşama 
kenarlara paralel çatlak oluşumudur. Bu çatlaklar 
çok geçmeden kalsiyum karbonatlı koyu bir çökelti 
ile dolar. Biz bunlara en çok kullanılan şekliyle D 
çatlakları diyeceğiz. Bozulma devam etikçe betonun 
çatlaklar arasında kalan küçük parçaları beton göv
desinden ayrılır. Böylece kenar ve köşelerden başla
yan ve Içe doğru gelişen bir bozulma başlamış olur. 
Bozulma su/çimento oranı düşürülerek azaltılabilirse 
de problemi çözecek tek olumlu yol suyun beton
dan uzak tutulması veya yeterli hacimde bir sürük
lenmiş hava ile betonun korunmasıdır. Uygulana
bilme bakımından en elverişli yol sürüklenmiş havalı 
beton kullanmaktır. Foto : 3, D çatiağı örneklerini 
göstermektedir. 

;l.4 - Donatının Paslanması ~ 

Nem ve oksijenin birlikte bulunması halinde 
donatı paslanır. Nem içinde tuz varsa, pasianma hız· 

lanır. Pasianma hacim artışı ile birlikte olur. Bu 
nedenle beton içindeki donatının önemli derecede· 
paslanması betonu çatlamasına veya dökülmesine 
yol açar. Deniz suyuna maruz kalan betonda prob· 
lem daha çok önem kazanır . Galvanize edilmiş de· 
mir çubuklar üzerinde bazı çalışmalar yapılmakta 

ise de problemin esas çözümünün demirin sudan 
uzak tutularak sağlanabileceği düşünülmektedir. 

Projede yeterli bir paspayı gösterilmeli, donatı mik
tarı ve düzeni ileride beton içine suyun girebile
ceği çatlamalara olanak vermemelidir. Paspayı ola· 
rak deniz suyuna maruz kısımlarda 7,5 cm. bunun 
dışında 5.0 cm. alınabilir. Beton iyice sıkıştırılmalı 
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Foto - 3 Donma etkisi sonucu oluşan D çatlakları 

ve arızi boşluklardan kurtanimış olmalıdır. Seçilen 
malzeme ve yapım tekniği bir çatiarnaya neden ol· 
mamalıdır. Sebebi ne olursa olsun betonda önceden 
bulunan çatlaklar suyun girebilmesiyle bu çatlakla
rın büyümesine ve betonun bozulmasına yol aça· 
caktır . Demir veya çelik agrega ihtiva eden nükleer 
korugan betonlarında pasianma durumu daha kritik
tir. Çünkü 5 cm.'lik bir paspayı yapılamaz. Bu se· 
beple rutubete maruz yerl·erde kullanılacak nü'kleer 
kor.ugan betonlarının normal betondan bir tabaka 
ile kaplanması veya suya karşı yalıtılması yerinde 
olacaktır. 

3.7 - Betonda Kuruma Rötresi Çatlakları: 

Setonun doğal bir özelliği olan .rötre, çimento 
tlidratasyonu sırasında oluşan kalsiyum silikat hid· 
rate jelinden su kaybı sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Kuruma şartları devam eaerken betonun iç kısmında 
bulunan nem yüzeyde buharlaşarak kaybolan nemin 
yerini almak üzere yayılır, böylece beton içindeki 
nem hareketi ile kuruma ani olmadıkça bir nem 
dengesi sağlanır. Rötreden dolayı betonun çatlamasr 
karşıt iki olayla açıklanabilir. Rötre, herhangibir karşı 
koyma olmaksızın serbest meydana gelebilseydi hiç· 
şüphesiz beton çatlamazdı. Bu nedenle çatlama olayı 
rötre ile buna karşı koyan kuvvetlerin bileşimidir. 

Kuruma rötresi beton yüzeyinde daha büyüktür, iç 
kısımlar yüzeyin ve yüzeye yakın kısımların rötre
sine karşı koyarlar. Bunu sonucu ortaya çıkan çek· 
me gerilmeleri yüzeyde çatlamalara sebep olabilir. 
Bu çatlamalar betonun bütün kütlesine nüfuz ede
mez. ··Karşı koyma• nın meydana geldiği diğer du
rumlar, betonun serbestçe büzülmesinin tamel, 
yapı elemanları ve donatı tarafından engellenmesi
dir. Setonda çekme gerilmeleri; (a) Alitrenin bü· 
yüklüğü (b) karşı koyma derecesi (c) betonun 
elastisite modülü ve (d) Krip etkilerinin bileşimine 
bağlı olarak gelişmektedir. Bu açıklanan nedenler-
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le rötrenin büyü'klüğü ça.tlamaya yön veren faktör
lerden sadece bir tanesidir. Setonun kaçınılmaz te
mel özelliklerinden biri olarak kuruma rötresin in 
oluşan ve kontrol altında tutulmasına etkil i olan 
faktörler incelenecektir. 

3.7.1 - Kuruma Rötresini Etkileyen Faktörler: 

Setonun kuruma rötresi çimento ve agrega 
cinsi, su muhtevası ve karışım oranlarının içine 
alan birçok faktörün etkisi altındadır . Rötre hızında 

ise beton kütlesinin büyüklüğü, bulunduğu ortam 
ve havada kalma süresi rol oynamaktadır. 

3.7.1.1 - Çimentonun Rötreye Etkisi: 

Bugüne kadar yapıl an araştırmalardan standard 
çimentolardan birin in bir diğerine göre daha az 
veya daha çok rötreye sahip olacağını kesinlikle 
ifade etmek müm'kün olmamıştır. Saf çimento ha
muru üzerindekil rötre değerleri büyük bir farklılı k 

göstermekte, 6 aylık deney sonuçlarına göre 
0,0015-0,0060 arsaında değişmeMed ir. Aşağıd~k i 

şartlarda çimento hamuru rötre değerinin daiıa kü
çük olduğu görülmektedir : (a) C3A/ S03 oranının 

küçük olması (b) Na20 ve ~O miktarının küçük 
olması (c) Çimento içindeki C4AF miktarının yük
sek olması . Diğer taraftan yapılan deneyler çimen
todaki alçı oranının da rötre üzerindeki büyük bir 
etkiye sahip olduğunu göstermiştir . Çimento fab
ri,kaları, çimento bileşiminden ileri gelen rötre fark
lılıklarını alçı miktarını ayarlayarak bir dereceye 
kadar giderebilmektedirler. 

3.7.1.2 - Agrega Cinsinin Rötreye Etkisi: 

Beton hacrn'nln yaklaşık % 75'ini· oluşturan 

Ince ve iri agregaların kuruma rötresi üzerindeki 
etkis'i büyüktür. Setonun kuruma rötresi çimento 
hamuru rötresinden belirli bir oranda küçüktür. Bu 
beton içindeki agregaların karşı koymasından ileri 
gelmektedir. Agrega danelerinin rötreye karşı koy
masına etki yapan başlıca faktörler şunlardır: (al 
Agreganın sıkışma ve çimentonun genişleme kabi
liyeti (b) çimento hamuru ile agrega arasındaki 

adera:ıs (c) çimento hamurunun çatlama durumu 
(d) agrega danelerinin kuruma nedeniyle büzül
mesl. 

Özgül Absorbsion 1 Yıllık 
Agrega Cinsi 

Ağırlık 0/o Rötre % 

Kum taşı 2.47 5,0 0,116 
Arduvaz 2,75 1.3 0.068 
Granit 2,67 0,8 0,047 
Kireçtaşı 2,74 0,2 0,041 
Kuars 2,66 0,3 0,032 
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Kuars, kireçtaşı , dolomit, granit ve bazı bazalt
lar genellikle düşük rötre yapan agregalar sınıfına 
girerler. Yüksek rötreli betonlar kumtaşı, arduvaz, 
hornblend ve bazı cins bazalt ihtiva eden beton
Jardır. Granit. kireçtaşı veya dolarnit gibi bazı agre
gaların rijitliğinden dolayı büyük limitler arasında 

değişme görülebilir ve buna bağlı olarak kuruma 
rötresi üzerindeki karşı koyma etıkisi de çok değişir. 
Eldeki bilgilere göre agregaların sıkışma kabiliyeti 
beton rötresini belirleyen tek özelfiğidir . Fakat kum
taşından yapılan betonun yüksek rötresi sadece 
kumtaşının sıkışma kabiliyeNnden değ il. aynı za
manda kurumada agreganın kendisinin de bir mik
tar kısalmasından ileri gelmektedir. Bu durum yük
sek absorbsion kapasitei'i, diğer agregalar için de 
doğrudur. Sonuç olarak, özgül ağırlığı yüksek ve 
absorbsionu düşük bir agrega genellikle düşük röt· 
reli bir beton meydana getirecektir. Bununla birlikte 
taşıyıcı elemanlarda kullanılan bazı hafif agregaların 
özgül ağ ırlığı küçük absorbsionları büyük olmasına 
tağmen düşük rötre özelliği gösteren betonlar mey
dana getird i ği görülmektedir. 

Agreganın maksimum dane büyüklüğünün de 
beton kuruma rötresi üzerinde önemli bir erkisi 
vardır. Burada agrega dane büyüklüğü sadece be
tonun su miktarını azaltmakla kalmamakta, aynı za
manda çimento hamurunun rötresine dayanmada 
daha etkili olmaktadır. Rötre üzerinde agrega gra
nülometrisi de etkilidir. Kötü bir granülometride 
Istenen işianebilme özelliğini elde etmek için fazla 
kumlu bir karışım ortaya çıkabilir. Rötre artışının 

önlenmesine diğer istenen i:jzellikleriyle uyum sağ

lamak kaydıyle olabildiği kadar iri agrega kullanıl

ması düşünülmelidir. 

3.7.1.3 - Suyun ve Karrşım Oranlarının Rötreye 
Etkisi: 

Bir beton karışımının su muhtevası rötreye tesir 
eden en önemli faktörlerden bir'idir. Su muhteva
sındaki artışl·a rötrede büyük artış olduğu . Bureau 
of Reelamation tarafından yapılan deneylerle de 
kanıtlanmış bulunmaktadır. Çimento hamurunu su 
muhtev<'!sı olabildiği kadar düşük ve betonun agrega 
mi'ktarı olabildiğ'i kadar yüksek tutularak betonun 
rötresi mirrimuma indirilebilir. Böylece birrm hacim
deki betonun su ihtiyacı azalacak ve dolayısıyle 

rötre düşmüş olacaktır. 

Iri agreganın toplam hacmi de kuruma rötre· 
S'rnde önemli bir faktördür. Pompajla dökülmek üze
re hazırlanmış aşırı kumlu bir beton, kum miktarı 

normal olan benzer<i karışımlardan çok daha büyük 
bir rötre gösterecekti·r. 

Deneyler, batonun rötresi üzerinde çimento 

rniktarının etkisinin fazla olmadığını göstermekte-



dir. Deney sonuçlanna göre çimento dozajı 280 
Kg/mJ'ten 450 Kg/m3 'e çıkıarılmakta ince agrega 
oranı düşerken su miktarı hemen hemen sabit kal
mıştır. Fakat belirli bir çökme değerinde 1 ın3 be-: 
ton imal etmek için gerekli karışam suyu miktarı 

daha çdk maks'imum agrega boyutuna bağlı bulun
maktadır. Agreganın çimento hamuru ile kaplanması 
gereken yüzey alanı agrega büyüklüğü arttıkça azalır . 
Agrega büyüklüğünün en büyük etkisi betonun su 
ihtiyacı üzerinde olmaktadır, 8-1 0 cm. çökmeli or
talama bir betonda Dmax=1 9 mm. için su ihtiyacı 

200 lt/m3 iken aynı kıvamda Dmax=38 mm. olan 
betonda 180 lt/m3 'e innmektedir. Buradaki 20 litre
l'ik su azalması, betonun bir yıllık kuruma rötresini 
yaklaşık % 15 azaltmaktadır. 

Setonun çökme değeri de su ihtiyacı do layıs ıy le 

kuruma rötresi üzerine etkili olmaktadır. Dmax= 19 
mm. li bir beton için su ihtiyacı 8-1 O cm. çökme 
için 200 lt/m3 olduğu halde, 3-5 cm. çökme için 
185 ltjmJ'tür. Sudakl bu azalma betonun kuruma 
rötresini düşürecektir. 

Setonun su ihtiyacına dolayısıyle rötresine te
sir eden diğer önemli bir taktör de taze betonun 
sıcaklığıdır. Örneğin taze beton sıcaklığ ı 39 oC'den 
10 oc•ye düşerse aynı çökme değerinde 1 mJ be
tonun suyunda 15 litre azaltına yapma ol anağ ı doğ

maktadı r. Aynı şekilde su miktarında ki bu azaltma 
kuruma rötresini önemli oranda azaltaca ktır. Sonuç_ 
olarak betonun kuruma rötresini minimuma indir
mek için karışam suyu minimum değerde tutulma
lıdır . Su iht i yacını artıracak yüksek çökme kullanı l

ması , taze beton sıcaklığının yüksek olması veya 
agrega çapının küçük olması gibi bir uygulama röt
reyi ve bundan dolayı da betonun çatlamasını önem
li derecede artıracaktır. 

3.7.1.4 - Kür Süresinin Rötreye Etkisi: 

Setonun rutubet kürü süresinin kuruma rötresi 

üzerinde fazla bir etkisi yoktur. Bu durum, kurumağa 

terkedilmeden önce 7, 14 ve 28 gün rutubet kü

ründe bırakılan beton nümunelerde aynı deney so

nuçlarının elde edilmesiyle teyit edilmektedir. Be

tonun yaşı ile mukavemet ve elastisite modülü art

masına rağmen betonun dayanabiieceği çekme de

tormasyonundaki artış ancak küçük mertebede ol

maktadır. 

Prekast yapı elemanları imalatında çoğunlukla· 

kullanılan atmosfer basıncında buhar kürü kurutma· 

rötresl zararını azaltmaktadır. Çünkü, buhar kürü

nün betona erken yaşta mukavemet kazandırması 

betonun çatlama eğilimini azaltmaktadır. 
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3.7.1.5 - Beton Boyutunun Rötreye Etkisi: 

Beton elemanın boyutu, betondan ayrılan rutu
bet hızını dolayısıyle rötre hızını etkilemektedir. 
Yapılan deneylerde rötre hızının ve nihai değe rinin 
boyutlar arttıkça azaldığı görülmektedir. % SO'Iik bir 
rutubetli ortamda bırakılmış bir betonda kurtıma 

bir ayda 7,5 cm. derinliğe, 10 yılda ise 60 cm. de
rinliğe erişebilmektedir. 

3.8 - Krip Çatlakları : 

Setonda çatlamanın belli başlı sebeplerinden 
biri de betonlar üzerindeki uzun süreli dış etkiler
dir. Pek çok hallerde uzun süreli dış etki ve uzun 
sürel-i yükleme normal ve betonarınede çatlamanın 

önemini artırmaktadır. Burada çatlak kontrolüne etki 
yapan taktörler ve betonun dayanıklılığa ile çatlak 
kontrolü arasındaki bağıntılar üzerinde durulacaktır. 

Yapılan çalışmalar betonda mikro çatlama mik· 
tarı ile zamana bağlı detormasyon arasında bir ba
ğıntı bulunduğunu göstermektedir. Bundan çıkan 

sonuca göre iri agregalarla harç arasındaki aderans 
çatiarnası krip detormasyon değeri ile artmaktadır. 
Artma miktarı o detormasyonu olması için gereken 
zamanla ilgili değildir. Bu çatlama krip deformasyo
nun elastf.k olmayan kısmını teşıkil eder. 

Eğilme elemanlarının çatiarnasında üzerinde sü
rekli yükleme etkisi gö.zönünde bulundurulması gEr 
reken bir noktadır . Deney sonuçlarına göre muhte
mel maksimum eğilme çatiağı sürekli yükleme et
kisiyle hesap değerlerinin 1.4 katına kadar çıkmak
tadır. Dayanıklılık ve yükleme tekrarın ın çatiaik ge
nişliğine etkisi ile ilgili çalışmalar çatlak genişliği

nin iki kat artabileceğini göstermiştir. Krip etkisi 
altında bulunan bir kirişte gerilme dağılımıyle çat
lama kesitine bağlı olarak demir gerilmeleri %S-% 
10 arasında artabilir. Bu gerilme artışı, kirişin baş

langıçta çatlamamış olan yerlerinde bazı yeni çat
lamalar yapabileceği gibi, evvelce oluşan % 5 ·% 10 
arasındaki çatlama miktarı da artabilir. Böylece 
başlangıçtaki çatlaklar zamanla % 140'a kadar çı

kabilir. Bu artışın göze çarpan ilk çatlaklar arasında 
donatı civarındaki iç çatlakların oluşum ve yayılması 
sonucu olduğu kabul edilmektedir. Bu olay, yüzeyde 
çatlama genişliğinde büyük artmalar olurken, do
natı seviyesindeki artışın çok küçük olması gerek
tiğini gösterir. 

Önemli gözönünde bulundurulması gereken bir 

nokta ile yükleme ile oluşan bir çatlağın, deflekslon 

veya krip deformasyonu ile olandan daha küçük bir 

hızla büyümekte oluşudur. Bir kirişte donatı sevi

yesindeki çatlak genişliği herhalde donatının toplam 

uzamasından fazla olmayacaktır. 

9 
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4. BAZI ÖZEL BETONLARDA ÇATLAMA 
OLAYI: 

Bu kısımda döşeme ve kaplama betonları, küt
le betonları, prekast betonlar v.b. gibi özel beton 
türlerindaki çatlamalar gözden geçirilecektir. 

4.1. Vaya Volları ve Kanal Kaplaması Çat· 
takları: 

Kaplamalarda yapım sırasında karşılaşılan çat
lak tipi yüzey çatlaklar ile döşeme çatlaklarıdır. Yü
zey çatlakları plağın üst kısmına aşırı kurumasın

dan ileri gelir, derin liği ekseriya 2 - 3 cm yi geçmez. 
Boyları kısa ve her yönde gelişebilirse de genellik
le az çok eksene paralel gibidir. 

Başlıca sebep beton yüzeyinden nemin gere
ğinden fazla ve hızlı olarak kaybolmasıdır. Nem 
kaybolması kuru temel zemini, kuru agregaların 

absorbsionu veya sıcak ve kuru rüzgarları n sebep 
olduğu buharlaşmadan ileri gelmektedir. Bunun dı

şında karışımda suyun ve ince malzemenin aşırılığı 

ve hemen küre başlama olanağının bulunmayışı 

gösterilebilir. Bu sebepler ortadan kaldırılırsa çat
lamanın önüne geçilebilir. Bunun beton karışımlar

da su ve ince malzeme miktarını azaltacak bir ka
rışım ayarlaması ile su emici agregaların ve temel 
zeminin nemiendirilmesi ve küre mümkün olduğu 

kadar erken başlama yoluna gidilmelidir. 

Kılcal çatlaklar fazla derin olmayan biribiriyle 
bağlantılı kabaca altıgen şeklinde çok küçük çat
laklardır. Daha çok aşırı tesviye sonucu özellikle 
çelik mala ile yapıldığında yüzeyde yoğunlaşan çi
mento hamurunun büzülmesinden iler-i gelen bir 
yüzey halidir. Tesviye sırasında kolay çalışa'bilmek 

için yüzeye su ve çimento serpilir veya çok tozlu 
agregalar kullanıldığında özellikle görülür. Sıcak 

ve kuru rüzgarlarda kılcal çatiarnaya sebep olur. 
Kılcal çatlamanın nedenleri ortadan kaldırılarak önü
ne geçilebileceği gibi, oluştuktan sonra da yüzey 
Işlemleri ile düzeltilebilir. 

Döşemelerde görülen bu tip çatlamaların de

recesi beton sertleşmeden önceki sebeplerin de

recesine bağlıdır. Yumuşak zemin üzerine beton 

dökülmesi veya kalıp dikmelerinin oturtulması ve 

betonarme donatının hareketi betonun bozulmasın

da belli başlı sebeplerdendir. Bazan da su emici 

bir agrega çatlak meydana getirecek kadar kuruma

ya ve bundan dolayı büzülmeye neden olacak, karı

şımın sulu akıcı kıvamda oluşu buna yardım ede

cektir. Bazı cins zeminler su çektiği zaman kaba

racağından suyu alınan zemin üzerindeki beton dö

şeme de zeminin şeklini alacaktır. 
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Döş-eme ve kaplamalardaki çatlaklar genellikle 
özen gösterilmeyen bir yapım , bakım ve kür uygu
laması yüzünden artmaktadır. Derz bağlantı yerle
rinde dikkat gösterilmemişse bu kısımlarda eğrisel 

çatlamalar ve zamanla ufalanmalar olacaktır. Yapım 
sonrasında döşemelerin çalışması birleşme yerle
r'inde çatlamalar yapabileceği gibi, kaplama taba
kasının durumunu değiştirmesiyle zeminin çökmesi 
gelişigüzel eğrisel çatlamalara sebep olabili r. Bu 
defada çok geniş bir kaplama dökülmüşse boyuna 
çatlaklar oluşur. Döşeme genişliği arada derz bıra

kılmaksızın 5.00 m. yi geçmemelidir. iyi bir şekilde 
uygulanmayan veya yeterli derinlikte olmayan za
yıflatılm ış derzler de boyuna çatlama sebebin i orta
dan kaldırmaz. 

Boyuna çatlamaların temel nedeni döşemelerin 
farklı oturmasıdır. Bu olay, döşeme altında'ki suyun 
filtrasyonu ile zeminin yumuşaması sonucu mey
dana gelir ve iyi bir drenajla önüne geçilebilir. 

Köşe çatiağı bir eğrisel derzde boyuna derza 
veya kaplama derzina uzanan kısa bir diyagonal 
çatlaktır. Kaplama kenarına paralel olarak gelişen 

çatlaklara esas sebep olarak temel zemininin tas
mıını gösterilmektedir. Bu olay bir kuraklık sıra· 

sında oluşabilir ve bitkiler temel zemininden rutu· 
betl çekerek buna yardımcı olabilirler. 

Bir kil zemin üzerine donatısız olarak kanal 
kaplaması yapılması ciddi bir kabarma ve kaplama
nın çatlamasıyle sonuçlanmıstır. Kil nemlendiğinde 

fazlaca genleşen bir malzeme olduğundan kaplama 
derılerinden sızan yağmur sul.ırının kaplama ila 
zemin arasında toplanması çatlamalarının artma
sından kümülatif bir etki yaparak döşemenin ta
mamen bozulmasına yol açabilir. 

4.2. Prekast Beton Çatlakları : 

Prekast beton üretiminde üniteleri uygun bir 
şekilde düzenlenmiş, dengesiziikten kaçınılmış ve 
gerekli teçh izat kullanılmışsa çatlaklar minimuma 
indirilebilir. Kalıplar düzgün ve pürüzsüz olmalı, 

beton yüzeyini bozmamalı, karışık detaylarda kalıp 

sökme işini kolaylaştırmak için kahbın kon ikliğ i 

va gerekli diğer kolaylıklar sağlanmalıdır. Kullanıl

mış kalıplar her defasında iyice temizlenmeli ve 
özel olarak hazırlanmış kalıp yağları ile yağlanma
lıdır. Bozulan kalıplar sık sık elden geçirilerek dü
zeltilmeli, gerekirse onarıma gönderilmelidir. 

Prekast beton genellikle çimento dozajı olduk
ça yüksek olan bir betondur, bu nedenle rötre çat
Iaklarına karşı denenmiş olmalıdır. Karışımın su 
muhtevası olabild i ği kadar az olmalı , mamul eleman
lar kür işi tamamlanmadan önce kurumağa karşı 

korunmuş olmalıdır. Dökümden sonra gereksiz ye
ra kalıpta tutma süresi uzatılmamalıdır. Bu, karışı-



mın özelliğine, uygulanan kür şa rtlarına ve üret im 
sistemine bağlı olarak birkaç dakika ile 24 saat 
arasında değişebilir. Nemli toprak kıvamlı karışım

lar kullanılan Packerkead tipi boru yapımında dö
küm ortamında yapılarak kalıptan hemen çıkarılabi

lir. Beton normal kür uygulamasına geçecek kadar 
mukavemet kazanıncaya kadar nem kaybını önle
mek için oluşturulacak sisli bir oıi'amdan yararlan
malıdır. Kalıptan çıkarma süresini kısaltmak için 
bazan kalsiyum klorür de kullanılması düşünülebi

lir. 

Buhar odasından yeni çıkmış prekast eleman
lara su püskürtülmesi gibi, ani sıcaklık değiş i mle

rine sebep olacak davranışlardan kaçınılmalıdır itk 
buhar küründen sonra yeni bir kür gerektiğinde 

dökümler ikinci buhar odasına nakledilir. i1kinci 
buhar kürüne gerek duyulmazsa soğumaya bırakı
lır, sonra su kürüne başlanır. 

Elemanın üzerinin örtülmesi bu arada yapılma
sı gerekli diğer işlemler için (diğer betonlarla bağ
lama boyama vb. işl emler) sakıncalı oluyorsa 
mebran kürü uygulanabilir. Döküm elemanları ss· -
1o•c arasında en az 12 saat ıslak buhar küründe 
tutulmalıdır. Küre beton döküldükten 2-4 saat 
sonra başlamak gerekir. Prekast elemanlar özellikle 
kür işlemleri tamamlanmamışsa yerlerinden özenle 
kaldırılarak taşınmalıdır. 

Prekast elemanlarda çatlakların hepsi büyütül
düğü kadar tehlikeli değildir. Küçük yüzey çatlak
ları ve kılcal çatlaklar o elemanın ıskartaya ayrıl

masına gerektirmez. Çünkü bu çatlaklar rutubetli 
ortamda kendiliğinden kapanabitir. Ciddi çatlama 
dış etkiye maruz hafif elemanlarda görülür. Bazan 
1 -2 mm. genişlikte bir çatlak demirde korozyon 
teşekkülü için yeterli olur. Bu çatlaklar epoxy resin 
veya slurry ile doldurulursa, ileride doğacak zarar
lardan kurtulunur, sadece elemanda çatlamadan 
dolayı mukavemet azalması kalmış olur. Ciddi çat
lamalar herhalde o elemanın ıskartaya ayrılmasını 
gerektirir. işin ciddiyetine bir elemandaki çatlak 
sayısının çokluğu ile veya çatiağın genişlik ve yay
gınlığı ile karar verilebilir. 

Bir betonarme boruda donatı yüzeye çok ya
kınsa çatlama olabilir. Gerekli pas payı üretim sis
temine, borunun çapına ve tipine, donatı şekline 

ve tecrübetera dayanarak tayin edilmelidir. Bazan 

1.S- 2.0 cm. yeterlidir. Donatının dikkatsizce yerleş

tlrilmesi çatlakların doğmasına neden olmaktan baş

ka, zamanla Iç ve dış etkilere maruz kalarak de

rnlrin bozulmasına yol açacaktır. 

Buhc.r küründe Iç ve dış boru kesitlerinde yük

selen sıcaklık aynı seviyede olmalıdır. Yalnız boru 

içine sıcak buhar verilirse özellikle dış ortam so-
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ğuk olduğunda boru · cidarlarında lnoe ve boyuna çat
lamaların önüne geçilmesi güç olacalktır. 

4.3. Kargir Çatiaidarı : 

Kargir inşaatta çatlamanın başlıca nedenleri 
beton elemanların rötresi, temellerde yetersiz pro
je ve kötü uygulama nedeniyle yapının oturması, 

yükleme ve sıcaklık değişfkli'klerinden doğan çek
me · gerilmeleridir. 

Rötre, bloklarda derzli birleşimler kullanılarak 

önlenebilir. Bu bloklar bir ayı aşkın bir zamanda 
absorbsion kapasitelerinin % 40 ına kadar kuruya
bilir. iş yerinde depolanan bloklar yağmur altında 
kalmamaiıdır. Blok imalatında yüksek basınç buhar 
kürünün diğer kür metotlarına göre daha az rötre 
yaptığı bilinmektedir. Yüksek basınç otoklav kürü 
için gösterilen diğer avantajlar yüksek mukavemet 
parlak renk, hacim değişimine direnç, minimum 
kılcal çatlak , minimum yüzey çatlağı , porotite kont
rolü, iyi çivi çakı .laoiime ve çimento ekonomisid ir. 
Bu avantajiarına karşılık ekipman, operasyon ve 
kullanıian agregada bazı ek sınırlamalar maliyeti 
yükseitmektedir. Diğer taraftan numunelerin gere
ğinden fazla otokiavda kalması halinde çekme mu
kavemetinde gerileme olacağı ileri sürülmekte ve 
buna sebep olarak bazı minerallerin oldukça kornp
Ilke reaksiyonları gösterilme:ktedir. 

Kargir inşaatta strüktür çatlakları maksada uy
gun bir proje ve kaliteli bir yapımla önlenebilir. Ya
tay derzlerde 6 mm. lik demir konulması özellikle 
temel bantlı ve kapı boşluklarında çatlamanın kont
rol altında tutulmasına yardımcı olacaktır. Bu de
mir çubukların boyları ve konuluş şekilleri de pro
jede gösterilmelidir. Duvar yapılırken yatay harç 
derıleri içine demir çubuklar konulmalıdır. Duvarlar
da genleşme ve kontrol derılerinin 7- 9 m. yi geç
memesi sağlanmalı, elverişli bir harç karışımı ile 
iyi bir işçilik esas kabul edilmelidir. Yapımına özen 
gösterilmez ve elverişli bir kür yapılmazsa harç 
ve sıvalar çatlar ve dökülebilir. Tuğla veya beton 
blok duvar üzerine sıva yapılmadan önce duvar te
mizlenmeli ve biraz ıslatılmalıdır. Püskürtme veya 
serpme suretiyle ,çimento sıvaya başladıktan sonra 
fazla vakit geçirmeden bir sis oluşturarak küre 
başlanmalıdır. 

4A. Kütle Betonu Çatlakları : 

Büyii'k masif yapıl.arda hidratasyonda yayılan 

ısı batonda çatlamalara sebep olabilir. Iç kısımlar 
sıcakken sağuyan yüzey çekme gerilmelerine ma
ruz kalır. Bir barajda kQtle betonunun iç kısımla

rındaki yüksek sıcaklığı karşısında yüzeydeki ani 

sağumalar önleyici bir kür sistemi uygulanmadığı 

takdirde çatlamaların ortaya çıkması önlenemeye-

11 
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cektir. Beton kütlenin iç sıcaklığı hidratasyon · ta· 
mamlanıncaya kadar devam edeceğinden oluşan 

bu yüzey çatlakları genişleyecek ve yapı içine doğ

ru derinleşecektir. Bu çatlaklar batonun bozulma
sına yol açan donma ve su sızması gib'i fiziksel 
ve kimyasal b'irçok olayın ilk adımını teşkil eder. 
Kütle betonlarında çatlakların oluşum ve geliş i min

de uzun süreli dış etkiler özellikle hava etkileri ve 
uzun süreli yükleme önemli bir rol oynamaktadır. 
Aşağıda donatılı ve donatısız kütle betonunda çat
lak kontrol performansını etkileyen faktörler ve 
batonun dayanıkldığı ile çatlak kontrolü aras ındaki 

bağıntılar özetlenmektedir. 

4A.1. Uzun Süreli Yükleme Etkisi: 

Yapılan çalışmalar betonun mikro çatlama .mik
tarı ile zamana bağlı deformasyonu arasinda bir 
bağıntı bulunduğunu göstermektedir. iri agregatar
la harç kısmı arasındaki aderans çatiarnası krip 
deformasyon büyüklüğü ile artmaktadır. 

Eğilme elemanlarının çati arnasında da sürekli 
yükleme etkili olmaktadır. Deneyler, hesapla bulu
nan muhtemel mc.ksimum eğilme çatiağının sürekil 
yükleme etkisi ile 1.4 katına çıktığını ve yüklerne
lerin tekrarlanması ile yüzeysel çatlak genişliği_nin 

2 kat yükseld i ğini göstermiştir. 

Krip etkisine giren kirişte gerilme dağılımı , 

çatlama kesitine bağlı olarak demir gerilmelerinl 
% 5-% 10 arasında artırabilir. Bu gerilma çıkışı, 

kirişin başlangıçta çatlamamFş olan yerlerinde bazı 

yeni çatlamalar yapabileceği gibi, önce görülen 
% 5-10 u geçmeyen çatlama miktarı da artabilir 
ve zamanla % 40 a kadar çıkabilir . Bu artışın de
mir gerilmelerindeki artışa bağlı olarak, göze çar
pan ilk çatlaklar arasında donatıya yakın olanların 

gelişim ve yayılması sonucu olduğu kabul edilir. 
Bu olay, yüzeydeki çatlama genişliğinde büyük art· 
malar varken, demir seviyesindeki artışların küçük 
olması gerektiğini ortaya koyar. Dikkati çeken di· 
ğer bir nokta da, ilk yüklemelerle oluşan bir çatla· 
ğın gelişimi deflcksiyon veya krip deformasydnu 
ile olanlardan daha yavaş olmasıdır. Bir kirişte 

demir seviyesindeki çatlak genişl!kleri, herhalde de· 
mirin toplam uzamasını geçnieyecektl r. 

4.4.2. Çevre Etkileri : 

Uzun süreli elverişsiz bir ortam kütle batonu 
çatlaklarının oluşumunu ve gelişimini etkiler ve 
batonla birlikte demire de zararlı olabilir. Betonda
ki çatlaklara giren suyun tekrarlanan donma çözi:il· 
maleri zamanla batonun bozulmasına yol açabilir. 
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Bet ondaki nemin donma ·çözülmesi de çatlama ve 
doküimelere neden olabilir. Bu problemin en uygun 
çözüm şekli batonda AEA katkısı, dayanıklı agrega 
ve düşük su/ çimento oranı uygulanmasıdır . Kull~nı

lan agrega don etkilerine karşı dayanıklı ve beter 
nun mukavemet! , yüksekse. donma ·çözülme etki· 
lerine karşı dayanıklılık ta o oranda iyi olacaktır. 

Derz kenarında betonarme kirişler üzerinde yapı· 

lan donma çözülme gözlem ve testleri de AEA kat· 
k ılı kirişlerin hava etkilerine karşı AEA katkısı kul· 
lanılmayan betonlardan daha dayanıklı olduğunu 

gösterm i şt i r . 

4.4.3. Agrega ve Diğer Etkiler : 

Beton içindeki ııgrega çözülebilir ve alkalilerin 
reaksiyonu sonucu iç genleşmelerden dolayı çat
lıyabilir. Alkalilerle rutubetin birlikte bulunmasını 

önlemek veya etkisini azaltmak için düşünülebilen 

çözüm şekilleri rutubeti ortamda beton içindeki 
alkalileri sınırlamak veya batonu bu reaksiyona 
olanak sağlayan rutubetten korumak için bir örtü 
kullanmaktır. Setonun çatiarnası ve bozulmasına 

başka çeşit agrega reaksiyonları da sebep olabilir. 
Vol kaplaması , köprü ve diğer tip yapılarda çimen
to alkal i lerı ile agregatarın b i leşimi arasında gen· 
ieşmeye sebep olan reaksiyonlardan dolayı bato
nun çatiarnası en çok görülen olaydır . Olanak bu· 
lunsa, bu özelliklikteki agregatarı kullanmaktan ka· 
çınmak yerinde olur. Ayrıca, suda eriyebilir tuz or· 
tamında muhtemel tehlikeleri gözönünde tutularak 
kalsiyum klorür kullanılmaması önerilmektedir. Be
tonun zemin ve su ile temas halinde olduğu rutu
betli ortamda ise suda eriyebilir tuzların bulunup 
bulunmarlığına bakılmaksızın kalsiyum klorür kul· 
lanılmamalıdır. Bununla birlikte, problemin bu yö-

. nüyle yeterli kalınlıkta pas payı olan betonlarda 
tavsiye olunan oranları geçmeyen ·kalsiyum klorür 
kullanılması donatıda fazla ve sürekli bir korozyona 
sebep olmaz. Ancak kalın bir paspayının normal 
paspayı kalınlığına göre daha geniş çatlaklar oluş

turacağı da unutulmamalıdır. Koroıyon tehlikesi dü
şük permeabiliteli ve iyi kaliteli beton kullanılarak 

azaltı labilir. 

SONUÇ: 

Yapıların, proje, uygulama ve işletme aşama

sında bir sorun olarak süregelen beton çatlaklan
nın oluşum nedenleri ve önlemleri Çizelge - 1 ve 
Çizelge - 2 de ana hatlarıyle özet olarak ver.il· 
miştir. 
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SEL REJiM Li AKlMIN YERALDlGI 

DÜŞÜ V APlLARI 

KANALETLERDE 

Yazan : Özbay ERGÜN* 

ÖZET 

DSİ'de kanaletli sulama şebekeleri geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Türkiye
de ova ve taban arazilerinin sulanması ile ilgili çalışmalar zamanla büyük ölçüde 
tamamlanarak, sulama şebekeleri yamaç ve nisbetin dik meyilli arazilere doğru 
kaymaktadır. H er ne kadar bu tip topoğrafyada, özelikle borulu sulama şebekeleri 
kanaletli sisteme göre önemli avantajZara sahip ise de henüz bu yönde geniş bir 
uygulamaya geçi lmemiş olup, bu konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

Eğimli arazilerde çiftçilerin su almasına izin verilmeyen ve yalnız su taşıması 
amacı ile kullamlan isale karakterindeki yedek kanaletlerde, ekonomik nedenlerle, 
sel rejimi oluştııran yüksek meyiller kullanma zorunluğu ortaya çıkmaktadır. Sel 
rejmine engel olmak amacı ile çift kanalet kullanımı ise önemli maliyet artışları 
nedeniyle ekonomik olmamaktadır. 

Nehir rejimii kanalet şebekelerinin sanat yapıları sel ı·ejimli akımda yetersiz 
kalmaktadır. Bu nedenle bu tür akımda, sanat yapıları ile ilgili sorunların çözilmil 
amacı ile model çalışmaları yapılmıştır. Düşü yapıları söz konusu sorunlar zinciri
nin bir halkasını oluşturmaktadır. 

1. G i R 1 Ş : 

Halen kanaletli sulama şebekelerinde sanat 
yapılarının projelendirilmesinde , sayın Ethem Öz
soy ta rafından yayınlanan ·Kanaletler Üzerindeki 
Yapılar• isimli kitapta verilen tip projeler uygulan
maktadır [ 1]. Ancak bu kitapta verilen projelerin 
nehir rejimii kanaletiere uygulanması gerekmekte
dir. 

alınara'k ve aynen nehir rejimii kanaletlerdeki 
prensipten hareket ederek Tablo : ll de verilen bo
yutları bu yüksek hızlar için artırmak mümkün gö
rünüyor ise de, düşü yapısında oluşan batık sıç

rama veya teorik saptanamayan hidrolik olaylar 
nedeniyle memba kanaletinde taşmalar beklenebilir. 

Örneğ i n bu yayın içerisinde bulunan «Şek i l : 
7 Yerinde Dökme Şüt Tip Projesi• Tablo: ll 'de çe
şitli tiplerde kullanılacak Umax= 0,8 Ukr hı z l a rı V& 

ril miş olup, şüt boylarının hesap edilmesinde hıza 
ait bu kriter ve su jetinin şüt kuyusunun karşı du
varına doğ rudan doğruya çarpmaması (serbest atış 
formüllerinin kullanılmasının) esas alındığı belir
tilmiş ve hız çok fazla ise çarpma tipli enerji kırı

cıların kullanılması önerilmiştir. 

Her ne kadar çarpma tipli enerji kırıcı kullanıl

madan, giriş kanaletindeki u kr den büyük hız esas 

• lnş . Y. Müh. DSI Araştırma ve Geliştirme Dalresi Başkanlığı 

Bu nedenle de yeni bir enerji kırıcı tip·inin ge
liştirilmesi gerekli görü lmektedir. 

2. YAPILAN TEORiK ÇALIŞMALAR: 

Yapılan literatür çalışması sonucunda bu tip 
enerji kırıcı l arın borulu sistemlerde daha yaygın 

olarak kullanıldığı görülmüş ise de açık kanallarda 
da kullanılabileceği belirti lmiştir. 

Çarpma tipli enerji kırıcılarda enerji kırıcı ha
vuz genişliğ f (W) ana boyut olup, diğer boyutlar 

buna göre saptanmaktadır. Diğer taraftan ( wh ) 

15 
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u 
ile -= arasında logaritmik bir bağıntı mevcut 

v'gh 
olup: 

'!!_ - [~]b x a olarak Ifade edilm i ştr. 
h - Vg.h 

Burada : h : kanaletteki su yüksekliğini, 

U : ortalama hızı 

ifade etmektedir. 

a ve b katsayıları, çarpma tipli enerji kırıcılar için 
verilm iş şekil : 1 de görülen grafikten yararlanarak 
b=0,55, a=2,086 olarak bulunmuştur . [2] 

Ancak kanaletlerin eğimlerinin büyük olması , 

Içerisinde hızlı akımın yeralması nedeniyle hava 
paylarının kullanılması ile kullanılmaması arasında 

kırılması gerekli enerji yönünden büyük farklılıklar 

Şekil : 1 Çarpma tipli enerji kırıcı havuzlarda F, 
sayısı ile havuz genişliği arasındaki bağıntı. 

bulunmakta, bu da yapıyı ekonomik açıdan ters 
yönde etkilemektedir. Hava paylarının kullanılması 

lle bulunacak yapı boyutları emnlyetli imiş gibi 
düşünülabilirse de, gerçekte kanaletlerin hava pay· 
larının böyle bir akım halinde çalıştırılamayacağı

nın peş'inen bilinmesi nedeniyle, hava paylarını da
hil etmeden hesap yapmak daha gerçekçi bir yak
laşım olacaktır. Bu nedenle de kanalet tipi T ile 
debi , Q arasındaki bağıntı böyle bir hal için % 1 
eğimde genel olarak : 

T=m. Qn 

şeklinde yazılablllr. 

16 

(1) 

T=70 için 0=0,0991 m3/s 

T= 1000 Için 0=3,9438 m3/s 

buradan m=372, n=0,7225 bulunur. 

Şu halde T=372. oo-ms olacaktır. (2) 

Hava paylarının çalıştırılınaması halinde ıslak 

alan A ile kanalet tipi T arasındaki bağıntı yaklaşık 
olarak: 

T 
A=--

1100 

olarak alınabilir. 

(3) 

(2) ile (3) den 1100 A=372. oo-ms yazılabilir . 

Ve buradan da : 

A = 0,3382 . oo-msı 

eşitliği bulunur. 

(4) 

Kanaletteki su derinliği h ile ıslak kesit alanı 

A arasındaki bağıntıda yaklaşık olarak : 

(5) 

yazılabilir. Katsayılar r ve q daha önce bahsedildiği 
gibi 70 lik ve 1000 lik kanaletlerden bulunabilir. 

70 lik için 0,29=r. 0.06q 

1000 lik için 0,74=r. 0.922q 

buradan 

r=0.765, q = 0.3445 bulunur. 

Yerine konulursa 

h= 0.765 . A0·3445 

bağıntısı elde edilir. 

(6) ile (4) bağıntılarından : 

h=0.765. [ 0.3382. ooms] o .~eya 

(6) 

h=0.526473. 0 0·2489 (7) 

bağıntısı bulunur. 

o 
Hız, u, yerine A yazar ve gerek O'yu ve ge-

rekse A'yı d'ye göre genel denklem de yerine ko
yarsak: 

w 
0.56716 X 0 0·2489 

[ J.3382 xoo·=x 9.~1 x 0.52716X oo·2489] 

bulunur. 

Bu ifade kısaltılırsa : 

W=1.81872. 0°·3754 

0·055 

X2,986 

(8) 

olur. Burada O yerine (2) No. lu denklemdeki 
T =372.00·7225 lfadesini koyar ve yeniden düzen
lersak: 



W=0.0840248 . ro·s2 

elde edilir. 

C-değerinin hesabı : 

Şekil : 2 de de görüldüğü gibi : 

U2 
C=d + t+h+ - +m 

2g 

1 
d= - W = 0.014 . T0·52 yazılabilir. 

6 

(9) 

(10) 

(11) 

h,.., O ve T,.., O bağıntılarından gidilerek h ile 
T arasında'ki bağıntı : 

h= u.0685204 x ro- :ı.us c 12l 

olarak bulunur. 

U2 0 2 T 
- = --- yazar, T-= 372 .oo122s ve A = 
2g 2g A2 1100 

bağıntılarından O ve A'yı yalnız bırakarak yerine 
koyarsak: 

U2 
- = 0.0066459 . T0·712166 
2g 

buluruz. 

ı 
' i' .... 

' u' 
ı r; 

ı '--
c. \, 

t 

ı 

-r 

ı 
1 ci 

ı - - · - · - · -

Şekil: 2 

Şu halde: 

C=0.014. T0·52+t+0.0685204. ro· :ı.us 

+0.0066459. T0·7121 66+m olarak yazıla'bilir . 

(13) 

T=70 için t=0.05 m=0.15 kabul edilirse 

C=0.13+0.05+0.29+0.14+0.15=0.7·6 elde edi-
J.Jr. 

T=1000 için t=0.10 m= 0.30 

C=0.51 +0.10+0.74+0.91 +0.30=2.56 bulunur. 

T=70 C=0.76 

T=1000 C=2.56 ise 

genel olarak C=a. T fJ yazarsak buradan ,8=0.4557, 
a=0.109 bulunur. Şu halde : 

C=0.109. T0·4557 

yazılabil ir. 

(14) 
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Bütün bu değerle r, Şekil : 3 de görülen değer
lerle karşılaştırıldığı zaman C değeri dışında diğer 

değerlerin aynı sonuçları ve rdi ğ i görülmektedir. 
Formüller ım~sında ki küçük farklıirklar sayısa l yu
vnrlatmalardan ileri gelme:ktedir. [lurooa C değeri· 

nin hesap edilmesinde, mansap kanaletinde memba 
kanaletindeki gibi aynı hızı verecek enerji yönünden 
gidilmiştir. ileride de izah edileceği gibi , model de· 
neylerinde Şekil : 4 de verilen C değerlerinin ye
terli olmadığı görülmüştür. 

3. MODEL: 

% 1 eğimli 800 lük kanaletlerin 1,50m lik düşü 
havuzları projesine uygun olarak 1/4 ölçekte, dis
tors'iyonsuz Froude benzeşimine göre inşa edilm i ş

tir. 

Kanaletlerin hidrolik hesaplarında pürüzlülük 
ikinci Bazın formülü kullanılarak yapılmaktadır. [3] 

u 87 . VR.J=C.V R.J (15) 

= 1+(+) 
Burada: 

'Y pürüzlülük katsayısını, 

R hidrolik yarıçapı, 

J enerji eğimini 

Ifade etmektedir. 

Yararlanılan yayınlar [3] de, normal bir işletme 
bakımı yapılan şebekelerde sulama mevsimin'in so
nuna doğru pürüzlülük katsayısının 0.12 den 0.16 ya 
kadar yükseldiği, hatta bazı koşullarda bu değerin 

0.21 e ulaştığı, ancak kanal hidroli·k hesaplarında 

ortalama değer olarak 0.16 kabul edildiği belirtil
melctedir. 

y = 0.16 değeri (15) de yerine konulursa: (800 lük 
kanalette, 0.66 m su yükseldiğinde R=0.34) 

87 
C= -1-+--:-(-0.-16- ):- =68.5 

0.34 
bulunur. 

Rl / 6 
n=--

C 
(16) 

formülü ile bu pürüzlülük değeri Manning pürüzlü
lüğüne dönüştürülürse; 

n=0.012 

bulunur. 

K=~ =1 .26 
n nm 

olduğuna göre model pıJrüzlülüğünün : 

f7 
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Şekil : 3 Çarpma tipi enerji kırıcı tip projesi 

·1· f 

. . . 
0.012 . . . . 

nm= - -- = 0.0095 olması gerekir. 
1.26 

Bu değerde bir pürüzlülüğü sağlayabilmek ıçın ka
naletler modelde pleksiglastan imal edilmelidir. Bu 
ise model için çok pahalı bir çözümür. 

Değişik bir pürüzlülükte aynı kesitten belirli 
bir debiyi geçlrebilmeniiı dfğer bir yolu dır modeli: 

ra 

devirmektedir. Ancak şablonlar ile yapılan kanalet 
modellerinin pürüzlülükleri n=0.010 kabul edilirse 
bu kadar küçük bir farklılık için modeli devirmell 

alcırak yapma yoluna gitmeye gerek olmadığı görül-
' 

mektedir. 

ı · Model ile protatip arasında benzeşimin olma

dığı husus hava ile su karışımıdır. Prototipte· so 
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Şekil : 4 Kanaletler üzerindeki çarpma tipi enerji kırıcı tip projesi 

hızı daha büyük olduğu için daha çok hava sürük
lenmektedir. Enerji kırıcı havuzda hava ile suyun 
karışımının enerjinin kırılması yönünden etkili bir 
rol aynaması nedeniyle, bu üzerinde önemle durul
ması gerekli bir konudur. Bu hususta şüpheleri or
tadan kaldırmak amacı ile 100 lük kanaletlerle 1 : 1 

model yapılarak 800 lük kanaletin modeli nde yapı

lan deneyler birde 1 : 1 ölçekli model üzerinde ya
pılmıştır. 

Düşü havuzunun membaında giriş şartlarını sağ

fayabilmek veya diğer bir ifade ile uniform akım 

elde edebilmek için 15 m uzunluğunda kanalet dö

şenmiş, mansapta ise çıkı ş akımının durumunu gö

reb ilmek için yine 15 m uzunluğunda 3 kanalet boyu 

yeterli görülmüştür. Model deneylerinde çalışılan 

deb'iler mansapta 1.00 m lik kes•kın kenarlı metal 
savak ile ölçülmüştür. 

4. PROJESI VERILEN YAPlYA AIT DENEYLER : 

% 1 eğimli 800 lük kanaletlerde 1.50 m düşü 
yüksekliğinde çarpma tipi enerji kırıcı havuzun mo
deli , Tablo : ll ye uygun olarak inşa edilerek de
nenm'işt>ir . Projeden de görüldüğü g·ibi enerji kırı

cının mansap tarafında havuz tabanından C= 1.65 m 
yüksekliğinde bir yükleme duvarı öngörülmüştür . 

Maksimum debi verildiğinde mansap kanal<eti giri
şindeki büzülmelerden dolayı çok bozuk bir akımın 
oluştuğu ve kanalet dışına taştığı görülmüştür. Da
ha öncede bahsedildiği gibi debi ölçümü mansapta 
yapıldığı için su kaybını önlemek ve geçen debiyi 
belirlemek amacıyla hemen düşü havuzunun man-

19 
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sabında kanaletin yüksekliğini artırma'k gerekm iş

tir. Düşü havuzunun mansap duvarında bu yü'kleme 
pordesinin uzunluğunu değiştirebilmek için bu kı

sım modelde hareketli kapak ile temsil edilm işti r. 

Yükleme perdesinin konumu ne kadar d eğiştirili rsa 

değiştirilsin mansap çıkış akımını düze l tnıek müm
kün değild i r . Bu durum Foto - 1 de görülnıe:cte

dir. 

Düşü havuzu çıkışında akımı dilzeltmek için 
mansap kanaleti üzerine bas kı plakl cı rı konulmuş 

ve bu plaklar yükleme perdesine bağlanmıştır. Bu 
baskı plağının uzunluğu bir ancı boyu olup, gerek 
yükleme perdesi ve gerekse üzerine konulduğu ka
nalet arasında hava emişine olnr.ak vcmıaye:;ek 

şekilde konulmalıdır. 

Foto - 2 de d üşü havuzunda bu durımıdaki 

akım, Foto - 3 de de mansap kanaletindeki a:wn 
görülmektedir. Baskı plaklarının bir diğer özelliği 

de çıkıştaki yüzeysel dalgalanmala rı önlemesi ve 
çok düzgün bir mansap su yüzeyinin oluşmasın ı 

snğlc:masıdır. Ayrıca mansaptan hava almad ığ ı sü· 
rece baskı plakiarı altında basınçlı bir akım oluş

mnkta ve tüm kesitin akıma iştirak etmesi nede
niyle debi katsayısı artmakta ve düşü havuzundaki 
su seviyesi düşmektedir. 

Foto-1 . 
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Foto-2 

Eğer baskı plakları yeterli uzunlukta olmayıp 

akımın mansaptan havalanmasını engellemiyorsa 
bu durumda yükleme perdesi altında jet aniden bü
zülmekte çıkış kesitinin daralması nedeniyle ayni 
debiyi geçirmek için su yükünün artmasına dola
yısıyla düşü havuzunun taşmasına sebebiyet ver
mektedir. 

Baskı kapakları kanalet üzerine konulduğu zaı 

man, plağı yalayarak çıkan akım, kanaletin üst se
viyesinde olduğu için serbest yüzeyli akımın baş

langıcında kanalet dışına az bir miktarda taşmalar 
olabilir. Bu kısımda da bir havcı payı vermek, ak ı

mı baskı kapakları altında bir miktar daha sıkıştır

mak amacıyla baskı kapaklarını kanaletin hava pa
yınıda içerisine alacak şekilde yerleştirmek çok 
daha iyi sonuç vermektedir. Fotoğraflardan da gö· 
rüldüğü gibi, başlangıçta endişe edilen memba ka~ 
naletindeki yığılmalar görülmemektedir. 

5. PROJEDE YAPILAN DEGiŞiKLiKLER : 

Düşü havuzu içerisine yerleştirilen düşey çarp
ina perdesi kaldırıldığı zaman memba kanaletini 
terk eden su jeti havuz içersinde suya dalarak 



Foto-3 

enerjisini kaybetmekted ir. Perdeli durumdaki gibi 
perde ile memba kanaleti arasında su kabarınadığı 

için suyun dışarıya s ıçramasını önleyen kısmı ka
patmaya da gerek kalnıamakta ve jet yan ve alt 
taraftan daha iyi havalanma olanağı bulmaktad ır. 

Çarpma perdesi ile havuzun üst kısmının kısmi 
kapatılmasının iptaliyle düşü havuzunun maliyetin
de önemli bir azalma olmasına karşılık gerek ınem
bada ve gerekse mansap çıkışında perdeli çözüme 
göre akımda her hangi bir bozulma görülmemek
tedir. 

6. HAVUZ DERiNLiGiNiN ETKiSi: 

Şekil : 4 de d ile ifade edilen düşü havuzunun 
derinliği değiştiri lerek havuz içerisindeki akıma ve 
çıkış akımına etkisi incelenmiş ve veril en bu de
ğerlerin ancak minimum değerler olarak kabul edi· 
lebileceği anlaşılmıştır. Özellikle çarpma perdesinin 
bulunmaması halinde havuz içerisine dalan j etin 
enerjisinin kırılması orada bulunan su yastığının, 

kalınlığı ile direk olarak ilgili olması nedeniyle ye
rel koşullar elverd i ği sürece ekstra hafriyata gir· 
meden havuz derinliği artırılabiliyorsa, bu derinl i ği 
artırmakta yarar görülmektedir. 
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7. HAVUZ GENiŞLIGiNiN ETKiSi: 

Düşü havuzunun genişliği enerji kırıcı havuzda 
ana boyutu oluşturmaktadır. Bu genişlik havuza gi
ren su jetinin en Iyi şekilde haval anabilmesi için 
gereklidir. Havuz genişliğ'inin havuz içerisindeki ve 
çıkıştak i akıma etkisini gösterebilmek amacıyla 

modelde havuz genişliği azaltılmış ve jetin hava
lanamaması nedeniyle enerj inin kırılmadığı, çıkışta 

çok düzensiz bir akım oluştuğu görülmüştür. Havuz 
gen'işliklerinin teorik hesaplamalarda uygun olduğu 

görüldüğü için daha fazla üzerinde durulmasına ge
rek görülmemiştir . 

8. HAVUZ BOYUNUN ETKiSi: 

Düşü havuzunun boyunun etkisini görebilmek 
amacıyla diğer boyutlar sabit tutularak, değiş ik ha· 
vuz boyutlarında bir seri deney yapılmıştır. Teorik 
olarak hesap ed ilen T 800 için 3.70 m lik havuz uzun
luğu önce 4.80 m olarak denenmiş perdeli sistemde 
akımda fazla bir değişiklik görülmemiştir. Perdesiz 
halde ise havuz içerisinde kitle salı nımla rı ile man· 
sapta kararsız bir akım görülmüş ve bu nedenle 
havuz boyunun büyütülmesinin yararlı olmayacağ ı , 
bilakis d iğer sorunlar ve maliyet artışlarına sebep 
olacağı anlaşılmıştır. 

Havuz boyu L= 3.20 m. ye düşürüldüğünde 3.70 
m lik havuz boyuna göre perdesiz halde akımda 

fazla bir değ işiklik görülmemektedi r. Bu nedenle 
h<ıvuz boyu sonra kademeli olarak önce 2.50 m ye 
daha sonrada 2.00 m ye kadar azaltılarak akım du· 
rumu incelenmiştir. Havuz boyunu kısaltmakta 

amaç en ekonomik çözüme ulaşmakt ır . Havuz bo
yu kısaldıkça su jetinin havuz içerisine düştüğü yer 
mansap kanaletinin giriş ağzına yaklaşmakta, L= 2.50 
m de jetin büyük bir bölümü doğrudan mansap ka· 
naletine girmekte ve orada çok daha hızlı bir akımı 
oluşturmaktadır. L= 2.00 m de jet karşı duvara çarp· 
makta ve mansapta daha kararlı bir akım oluşmak
tadır, ancak jetin karşı duvara çarpması ile düşü 
havuzunda su dışarıya sıçramakta, bunu önlemek 
için de havuzun üstünü kısmen kapatmak gerek
mektedir. (Bak Foto - 4 ve 5). 

Bu deneylerden şu sonuca varılınaktadır: Düşü 
havuzunun boyu 1,5 m lik düşü yüksekliğinde mini
mum 2.00 m alabildiğine göre düşü havuzu dairesel 
de olabilir. Düşü havuzunu dairesel yapmanın bir 
diğer avantajı da bu düşü havuzunu aynı anda dir· 
se k olarak kullanabilme · olanağının ortaya çıkma
sıdır. Yalnız dairesel yapıda uzunluk ve genişlik aynı 
olacağından W= 2.00 m lik gerı'i şlik havalandırma' 
yönünden yetersiz kalmaktadır. Çünkü teorik he
saplarda 800 lük kanaletlerde düşü havuzu genişli
ğinin en aZ' 2.80 m olması gerektiği hesap edilmiş 

olup, bu boyutun havalandırma yönünden ana boyut 
olduğu da daha önce belirtilmişti. Nitekim 2.00 m lik 
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dairesel düşü havuzunda yapılan deneyde su jeti· 
nin yeterli düzeyde havalanamad ı ğı, havuz içerisin· 
de suyun zaman zaman dışarıya sıçradığı, bu ne
denle de üstünün kapatılması gerektiği görülmüş

tür. 1.50 m lik düşüde maksimum deb·i geçmekte, 
gerek mansap ve gerekse membada su kanalet dı· 

şına taş:mamaktadır . Düşü havuzu içerisinde batık 

bir sıçrama oluşmakta, bu sıçrama üst kapak tara· 
tından da bastırılmış olduğunda n havalanma yeter· 
siz kı::lmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırmak için 
düşü havuzunun çapını en az 2.80 m yapmak, j et in 
alt taraftan da havalanabilmesi için düşü yüksekli· 
ğini 2.00 m ye çıkarmak gerekmektedir. 

9. DiRSEK ETKiSi : 

% 1 eğimli , 1.5 m li'k düşü yüksekliğ.inde 800 
lük kanaletlerde düşü yapısının aynı anda dirsek 
görevini yapması halinde dirseğin akıma etkisini 
görebilmek amacıyla 2.0 m lik dairesel düşü havu
zunda mansap kanaleti memba kanaletine göre go• 
Ilk bir açı ile yönü değiştirilmiştir . Bu durumda 
maksimum debinin geçmediği, akımın membada 
yığılarak kanalet dışına taştığı, mansap kanaletin· 
de de akımın, dirsek etkisi ile dönerek çıktığı, ka· 
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naletin bir tarafına yüklendiği ve kanalet dışına 

çıktığı görülmüştür. Bu boyutlar ve düşü yüksekliği, 
düşü havuzunun yainız şüt olarak kullanıldığı zaman 
dahi yeterli olmazken birde bunlara ek olarak dir· 
sek kaybının ilave edilmesi halinde maksimum de
debiyi geçiremeyeceği normaldir. Şu halde düşü ha
vuzları şüt ve dirsek olarak kullanıldığı zaman dü· 
şü yüksekliği en az 2.5 m olmalı ve havuz boyutla
rı daha öncede belirtildiği gibi teorik olarak hesap 
edilen genişlik esas alınarak hesap edilmel•idir. 

2 m çapında dairesel kesiti i düşü havuzlarında 

düşü yü'ksekliği H=2.5 m'ye çıkarıldığı zaman so· lik 
dirsek halinde maksimum debi geçmekte, ancak akım 
hatlarının dönüşe zorlanması nedeniyle zaman za-

man havalandırma kesilmekte, buda akımda bir ka

rarsızlığa neden olmaktadır. 

2.0 m Düşü yüksekliğ'inde genişliği 2.80 m uzun

luğu 2.0 m olan dikdörtgen kesitli, perdesiz , karşı 

duvara çarptırmalı, üstü kısmi kapalı düşü havuz

larında go• li-k dirsekierde maksimum debi rahatlıkla 

geçmektedir. Bu durıımda da mansap kanaletinin 2 

kanalet boyu kapatılması gerekmektedir. 



Foto : 6'da da, 2.5 m düşü yi:tksek liğind e, yine 
uzunluğu 2.00 m, genişliği 2.80 m, perdesiz, karşı 

duvara çarptırmalı. üstü kısmi kapalı 90' lik dirsek
Ierde düşü havuzunda akım üstten görülmektedir. 

10. TiP 100 LÜK KANALETLERLE YAPILAN ÇA
LIŞMALAR: 

Kanalet t ipleri ile düşü h <ıvuzunun boyut l a rı ara
sında bağ ıntıl a rın çift logari tmik bir graHkte lineer 
olması kabulünden gidilerek iki tip kanaletin düşil 

havuzlarının boyutların ın bel irlenmesi halinde diğer 
kana letlerin düşü hcıvuzların ın boyutlarının bu bağın
tıdc:n bulunab i leceği düşünülerek 1 : 1 modele 100 
lü'k kar.aletlerle aynı deneyler yapılmıştır . 

100 IÜ'k kanaletler iç in tablo : 1.1'de verilen bo
yutlara göre düşü yapı s ı in ş a edilerek model deney
leri yapılmıştır. 800 lük kanaletlerde olduğu gibi bu
rada da büzülme ile çıkıştcı düzenli bir akım oluştu

rul amayacağı görülmüş bu nedenl•e mansap kanale
tinin üstü ya rım kanalet boyu hava payını da içeris i
ne alcıcak şekilde bir bcıs·kı plağı ile kapatılmış ve 
bu plak düşü havuzunun manmp duvarı ile birleşti

rilmiştir. Modelde çarpma perdesi ahşaptan inşa 

edilmiş, gerek girişte ve gerekse çrkışta herhangi 
bir sorunla karş ılaş ılmamıştır . 

Dcıha sonra çalışmalarda çarpım perdesi ka ldı-· 

rılc:rak ve havuz boyu tedricen kısaltılarak, karşı du
vcıra çarptırmak suretiyle akım durumları incelen
miştir. Tablo : 1.1'de veril en L= 1.20 m havuz boyu
nun 0.50 m ye kadar azaltılabileceği cınlaşılmıştır . Yal
nız L= 0.80 m halinde mansap akımında bir kararsız

lık görülmüştür. Perdenin konu l ması halinde ise bu 
kararsızlık ortadan kalkmıştır. 

Düşü yüksekliğinin havuz boyuna da bağlı ol
duğu görülmektedir. Zira L= 1.20 m perdeli durumda 
qüşü yüksekliği L'. H = 1.5, 1.0 ve 0.50 m olabi lirken, 
L= 0.50 m perdesiz durumda düşü yüksekliği min: 
1.5 m olabilmektedir. Aksi t akdirde memba kana
leti önünde yığılma olmakta memba kanaleti taş
maktadır. 

100 lük kanaletlerle yapılcın 1 : 1 modelde dai
resel kesitli düşü havuzları ile de deneyler yapıl
mış, ancak çıkışta düzenli bir ak ım elde ed ileme
miştir . Dairesel kesitli düşü havuzlarında çarpım 

perdesi kull anılamadığındaıı mansapta kararsız bir 
akım oluşmaktadır . Genel olarak karşı duvara 
çarprnalı yapıl arda, duvara çarpan akım aşağıya yö
neldiğinde çıkış kesitini daraltmakta, bu nedenle 
mansap kanaletinin çıkışında daha hızlı bir a'kım 

oluşmaktadır. Havuz içerisinde'ki aşırı türbülans 
çıkış kesitinin sürekli değişimine neden olduğundan 
çıkan akım aynı zamanda kararsızlık ve dalgalanma
lar göstermektedir. Bu dalgalanmalar her ne kadar 
kanalet dışına taşacak mertebede değilseler de 
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hızlı ıikı mın yeraldığı bu gibi kanaletlerde böyle' 
ka rarsı z ve dalga l ı akımlara izin verilmemesi tavsiye 
olunur. Zira kararsız akımlar mansaptaki sanat ya
pılarında hiç beıkienmeyen hidro li·k olaylarda sebe• 
biyet verebilirl1er. Aynı zamanda sanat yapısına gi
ren kararsız bir akım yapıda titreşim , havalandırma

nın 'kesilmes ine de nederi olabilir. 

11. SONUÇ: 

Ycıpılan teorik hesaplar sonucunda bulunan ha
vuz boyutla rına ait değerlerin, C - değeri hariç, uy
gulanabilir olduğu iki tip üzerinde ya pıl an model 
deneyleri nden anlaşılmaktadır. Ancak model ile pro
tatip arasında, özellikle hızlı akımın yeraldığı akım· 

larda havalanma yönünden bir benzeşimin varlığı· 

nın tartışma konusu olması nedeniyle, verilen bu 
boyutların protatipler için yeterli olduğunu söyle
yebilmek için bu yapıleırın 1 :1 model üzerinde önce 
denenmesi gerekmektedir. Protatipte akımın çok 
daha hızlı olması nedeniyle hava sürüklenmesi de 
artacaktı r . Hava ihtiyacının karşılanma ması halinde 
bunun akımda ve yapı üzerinde ne gib i etki" ede
ceğini, ne tür sorunlar ycı ratacağını peşinen tahmin 
etmek oldukça güçtür. 

Havuzların mansap duvarlarının tabandan yük
sekliğ in i veren C değerlerinin yerine memba duvar 
yüksekl iği nin a lınmas ı emniyet yönünden tavsiye 
edilebilir. Eğer perde arkasında yereılan türbülanslı 

akımda protatipte suyun dışarıya sıçraması görül
mezse mcınsap duvarı yüksekliği daha ilerideki ya
pılarda o nisbette azaltıiabilir. 

Mansap kanaletinde çıkışta suyun kanalet dı 

şına çıkmaması için mansap kanaletinin üstü hava 
payını da içerisine alaca'k şekilde en az bir k·analet 
boyu normal çıkışlarda , iki kanalet boyu dirsek ha
linde baskı plağı ile kapatılmalı ve bu plak, havu
zun mansap duvarı - plak ve kanalet- plak arasında 
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hava emişine izin verilmeyecek şekilde kapatılma

lıdır. Hava emişi mansaptan engellendiği sürece 
kanaletin t'üm kesiti akıma katılmakta debi katsa
yısı artmakta bu nedenle havuz içerisindeki su 
seviyesi düşmektedir. Eğer mansaptan havalanma 
söz konusu ise mansap kanaletinin girişi nde akım 

büzülmekte, debi katsayısı düşmekte, havuz içe
risindeki su seviyesi yukselmekte , ve kanalet içe
risinde istenmeyen daha hızlı bir akım oluşmak

tadır. Baskı plakları ayrıca çı·kışta akımı bastırmakta, 

su yüzeyinde dalgalanmayı önleyerek düzgün bir su 
seviyesi oluşumunu sağlamaktadır. 

Bu yapıların maliyetlerini azaltmak amacı ile 
yapılan deneylerde çarpım perdesi kaldırılarak ge
nişlik sabit kalmak şartıyla, havuz boyu kısaltıl arak 

ve jet karşı duvara çarptırılarak enerjisinin kırıl

ması olanakları araştırılmıştır . 1 DO lük kanaletlerde 
havuz boyunun 0.50 m ye 800 lük kanaletlerde de 
2.00 m ye kadar aznltılabileceği, ancak bu gibi hal
lerde havuzun üstünün kısmi olara'k kııpatılması ge
rektiği görülmüştür. 

Düşü havuzlarının dairesel kesitli olmal a r ı hal
leri de Incelenmiştir. Daha öncede önemle belirtil
diği gibi bu tip enerji kırıcı havuzlarda ana boyutu 
havuz genişliğ· i oluşturmaktadır . Genişlik esas alı

narak havuzlar dairesel kesitli de yapılabilir . Daire
sel kesitli yapılar stati'k yönden dikdörtgen kesitli 
düşü havuzlarına göre daha avantajlıdırlar. Ayrıca 

dairesel kesitli düşü havuzl·arını aynı anda dirsek 

olarak kullanma olanağı bulunmaktadır. Düşü yapı

larının aynı anda dirsek olarak kullanılmaları ha
linde akımın dönüşe zorlanması exstra yü'k kayıp

larını gerektirmektedir. Bu neden le bu gibi hallerde 
genellikle düşü yüksekliğini % 50 artırmak zorun
luğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca mansap kanaletinde 
cıkımın kanalet ekseni etrafı nda dönere'k çıkması 

nedeniyle basrkı plakları bu gibi hallerde en az iki 
kanalet boyu kullanılmalıdır. Dairesel kesitli düşü 

havuzlıırının dezavaııtajı ise özellikle dirsek olarak 
kullan ılm a hallerinde çarpım perdesinin kullan ılma

ması nedeniyle akımın karşı duvara çarpara'k aşağıya 
yönelmesinde çıkış kesitini daraltara'k akımda dü
zensizlik ve kararsızlıklara sebebiyet vermesi, debi 
katsayısının azalması ve havuzda su seviyesinin 
yükselmesi ve bunun da düşü yüksekliğini ters 
yönde etkilemesidir. 

Bir diğer önemli husus da, Tablo : 1.1 de ve
rilen değerlere göre her kanalet tipinde 0.50- 1.00 
ve 1.50 m lik düşü yüksekliklerinin uygulanabilir ol
duğu anlam ının çıkarılmasıdır. Halbuki 800 lük ka
naletlerde yapılan deneylerde 1.5 ın lik düşünün 

uygulanabilir minimum değer olduğu görülmüştür. 

Minimum düşü yükseklikleri /:::,. H, memba kanale
tindeki hız yüksekliğinin 2 katı alınabilir . Ancak 

düşü yüksekliğininde havuz boyunun bir fonksiyonu 

olduğu unutulmamalıdır. Dirsekierde ise t.H=3,0 

u ı 
- olarak alınmalıdır. 
2g 
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ESAS BILEŞENLER VÖNTEM .INE AIT 
B 1 R U V G U L A M A ( C P) 

Yazan : Htzır ÖNSOY* 

OZET 

Bir hidrometrik şebekede, istasyon ölçümleri arasındaki korelasyonun incelen
mesi, çok değişkenli istatistik analiz yöntemlerinden biriyle, örneğin, esas bileşenler 
yöntenıi ( CP) ile yapılabilir. Bu yöntem esas bileşenler le faktöryel analiz (veya 
çok boyutlu analiz) olarak da isimlendirilebilir. 

Bu yöntem yardımiyle, şebekenin her bir noktasında belirli bir korelayson 
(veya kovaryans) fonksiyonunun enterpolasyonu yapılabilir. Dolayısiyle bilinen 
değerlerden hareketle, lineer basit bir transformasyonla incelenen değişkenin bütün 
diğer noktalardaki tahmini değerleri bulunabilir. 

Incelenen değişkenin (.n) sayıda istasyonda 
(m) yıl yapılan gözlem neticeleri aşağıdaki glb'i 
ifade edilebilir; 

~~ ~ .................. x2,, Xıı Xı2 ······ · ····••··•·· x~n 
Xıı= ........•...•.•.•••.••••....•.... 

Xmı Xm2 ............... Xmn 
- -

Incelenen değerler, aylık yağış değerteri veya 
iıikım neticeleri olabilir. 

Korelasyon (veya kovaryans) matrisl, [X) mat
risinin transpozesiyle çarpımından elde edileceğin

den ve gerekli çözüm için yapılacak lineer transfor
masyondan sonra, bu matrisin özdeğer ve özvek
törleri bulunabilir. Esas bileşenler olarak, [V] öz
vektörleri matrlsl ise, 

Y=XV 

veya 
n 

Yık= L x,1 v1k ('k=1, n) 

J- 1 

bulunur. 1, j, k sırasiyle, gözlem sayısı (yıl). Istas
yon sayısı ve esas bileşen sayısını göstermek
tedir. 

• Dr. lnş . Yük. Müh. K.T.O. Inşaat· Mimarlık Fak. Su Yapıları 

Aslstanı TRABZON 

Genellikle, ilk p bileşen (p «k) toplam var
yans ın büyük bir yüzdesini teşkil edeceğinden pra
tikteki uygulamalarda 1 ~ p ~ 5 alınır. Örneğin illı 
beş esas bileşen hesaplara sokulursa 

n 

Yık= L x,ı vık+e,, 
) = 1 

(k= 1,5) 

yazılır. Burada e11 , alınmayan (k-p) bileşenden 

doğan küçOk 'bir değere tekabül eder. 

Bu lineer bağıntıdan ters hareketle de (x11 ) b1· ' 
linmeyen değerleri tahmin edilebilir. 

BILEŞENLERIN STABILIZASYONU: 

Esas bileşenler yöntemin1n uygulanmasından 

önce, bu bileşenlerin eşantiyonlardaki gözlem sayı

sına bağlı olmadığı tahkik edilmelidir. Yani, gerek 
Istasyon sayısı gerekse gözlem sayısı değiştikçe 

esas bileşenler sabit kalmalıdır (bağımsızlık özel
liği). Bunun 'için de bağımsızlık testleri yapılır. 

Tahkrk için, hesaplarda esas alınan bütün Tür

kiye sathına yayılı en uzun, ortak ve sürekli göz· 

!emi (1929- 1972) haiz 40 istasyon alındı. 4 Istas

yon, yağış değerlerinin homojenlik testinden son

ra şebekeden çıkarıldı. 

25 
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Gözlem Yılları Gözlem istasyon 
sayısı sayısı 

1929- 1972 44 24 
1933- 1972 40 31 
1938- 1972 35 44 
1943-1972 30 49 
1948- 1972 25 55· 
1953- 1972 20 61 

. '· 

Tablo : 1 Sürekli gözlemler 

Hesaplarda, normal dağılıma uyduklanndan, ay
lık yağış değerlerinden karekökleri ~~llanılmıştır: , 

Buna göre yağış değerlerinin çok ani deği.ştiğf, 
yağışlı ayda (Ocak) bir çok kronolojik yağış eşiın
tiyonları incelendi. 

Gözlem Sayısının Değişimi : 

1938-1954 (17 yıl) ve 1955~1912 (18 yıl) eŞan

tiyonlarından hareketle esas bileşenler hesap ·edil
miş ve ilk bileşenler sırasıyle birinci eşantiyonda 

% 38 ikincisinde % 62 varyansı haiz olmaktad ır . 

Her ikisi arasındaki önemli fark görülmektedir. ilk 
beş bileşenin ilk eşantiyondaki toplam varyansı 

% 79, ikincisinde ise % 86 olmaktadır (Tablo ·: 2) . 

Mevsimlik periyotlan dikkate alarak · gözlem 
sayısı arttırıldı . Örneğ i n Ocak, Şubat ve Mart aylık 
yağış değerleri birlikte alındı. Bu aylar yağış de
ğerleri birlikte incelendiği zaman 1938- 1954 (17 
yıl) ve 1955- 1972 (18 yıl) .periyotları arasında bi
rinci esas bileşen toplam varyansın sirasiyle % 38 
ve % 52 sini ve ilk beş bileşen de % 77 sini haiz 

· olmaktadır. 

Tablodan da görüldüğü gibi, incelenen d iğe r 

bir çok eşantiyona rağmen, tam bir stabilizasyon 
(esas bileşenlerin bağımsızlığı) elde edilememiştir. 
Her defasında en yağışlı ay olarak kabul edilen Ocak 
ayında bileşenlerin, eşantiyonlar değiştikçe varyans 
farkları da % 10- % 20 değişmektedir. Aynı şekil

de diğer gruplan da Ocak ayrı değerl~ri etkilemek
tedir. 

Istasyon Sayısının Değişimi : 

Bu sefer, ilkin in tersi olarak, sa.bit bir aralıkta 
Incelenmek üzere bütün Türkiye yüzeyine düzgü.n 
dağılmış çeşitli istasyon grupları alındı. · · 

Tablo : 3 de görüldüğü gibi, 20 şer istasyonlu 
S grup üzerinde hesaplanan bileşenlerdeki varyans 
farkı ancak % 4 olmakta, ilk .s bileşen in haiz olduğu 
varyans da % 80 civarında olmak~adır . . (Tablo: 6:1,. 
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Daha sonra 10 istasyonlu 4 grupta hesaplar 
yürütüldü (Tablo : 4). En büyük varyans farkları 

·bulundu. 

Natice olarak 3 tip eşantiyon tariflenebil'ir; 

1. Istasyon sayısı yönünde uzanan eşantiyon
lar, 

2. Gözlem sayısı yönünde uzanan eşantiyonlar, 

3. Dengeli eşantiyonlar (istasyon ve gözlem 
sayıları yaklaşık olarak (eşit eşantiyonlar) 

Genel durumda yani, gözlem sayısının istasyon 
sayısından çok farklı olduğu durumlarda bel"irli bir 

.~tEJbilizasypn elde edilemiyar (Ocak ayı için). Fa
kat .. diğer bütün aylar için yapılan incelemelerden 
stabilizasyon çok küçük farklarla sağlanabilmekte

dir .. . Bütün neticeler burada verilmemiştir. 

Bundan böyle hesaplarda, Ocak ayı değerleri 

enterpolasyonu için, Aralık ve Şubat ay.ı değerleri 

basit ortalamasiyie yetinilecektir. 

Tablo : 6 ilk 6 esas bileşenin haiz olduğu 

varyansı göstermektedir. 

REZiDÜLERIN HESABI : 

Veriler matrisi (gözlem yılı sayısı=35 ve i&· 

tasyon sayısı =40) üzerinde, Ocak ayı için hesap

lanan bileşenlerden (dengeli eşantiyon durumunda), 

ilk beşi alınıp rezldüler hesaplanmış ve dağılımları 

incelenmiştir. 

· · , ... Yağışla özvektörler arasındaki matrisyel ba

ğıntı 

Y~XV 

n 

Y;k~ L X;ı vik 

j = 1 

(k=1, n) 

şeklinde yazılabilir. i, j, k sırasiyle gözlem yılı, is' 

tasyon ve esas bileşen sayısını göstermektedir. 

ilk beş bileşeni · hesaplara sokarak, yağış de

ğerleri hesabedilirse bu yeni hesabadilen değerler, 

asıl" değerlerinden cil kadar farklı Çıkacaktır. He

saplarnan değerler 

. : .Xc='(V~ +c 
veya 



Ay 

Ocak 

Ocak 

Aralı'k 

Ocak 
Şubat 

Aralık 

Ocak 
Şubat 

Aral ık 

Ocak 
Şubat 

Aralık 

Ocak 
Şubat 

Aralık 

Ocak 
Şubat 

Kasım 

Aralık 

Ocak 
Şubat 

Kasım 

Ara lık 

Ocak 
Şubat 

Ara l ık 

Ocak 
Şubat 

n 
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TABLO: 2 
STABiLiZASYON (GÖZLEM YILI SAYISININ 

DE(;iŞiMi) 

Eşantiyon %ler 

Yıl ı Yıl sayısı Yı y2 y3 y4 

1938-54 17 38 17 12 7 

1955 - 72 18 62 10 7 4 

1938-54 51 
(15 X 3) 

38 14 8 5 

1955 - 72 54 
(18 X 3) 

' 52 11 7 4 

Çift No. lu 
54 

yıllar 53 8 7 4 
1938 - 72 (18 X 3) 

Tek No. lu 
yıllar 51 36 19 8 5 

(17 X 3) 1939- 71 

Çift No. lu 
51 

y ı llar 48 .. 9 8 5 
1938-70 

(17 X 3) 

Çift No. lu 68 
yıll a r (17 X 4) 42 12 9 5 

1938 - 70 

Tek No. lu 68 
yıllar (17 X 4) 1 31 21 8 5 

1939- 71 

1955-71 51 
(17 X 3) 

47 13 7 5 

Veriler 

Ys 

44 
5 17 ı - ı vx 

44 
3 

18 ı - . ı vx 
44 

4 51 ı~- vx-ı 
44 

3 
54 ı - ı vx 

44 
3 

54 1 
-

1 
vx 

44 
4 ı ı 51 

-vx 
44 

4 
51 ı - ı vx 

44 
4 

68 ı - ı vx 

ı 

44 
4 

68 ı - ı vx 

44 
4 

51 1 
- ı vx 

xci i= LY;k vk1+c;1 (k = 1,5) 

olduğundan, ilk 5 bileşen alınarak hesabedilen de
ğerlerle gözlenen değerler arasındaki farklar olarak 
tarif edil irler. ilk 5 bileşenle hesabedilen rezidüler 
normal dağılım göstermektedirler. ] = 1 

şeklinde Ifade edilebilir. Rezidüler, 

n 

c 1ı = LY;k vkl 

ı = ı 

(k=6, n) 

DE(;iŞKENLERIN ÇOK BOYUTLU PLANDA 
GÖSTERiLiŞi VE BÖLGELENDiRME : 

Gözk-m Yılı Gruplarının Incelenmesi : 

lik önce, satırları gözlem yıllarına, kolonları da 

27 
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tstasyonlara tekabül eden ve gözlem matrisi olarak 
isimlendirilen bir veriler matrisi alınarak, esas bi
leşenlerden hareketle gözlem yıllannın faktöryel 
planda konumu ve yayılışı incelenmiştir. 

~ Her aksın, bir faktöryel aksa tekabül ettiği bir 
{R") planında (m) sayıda gözlem yılının yayılışı 

gösterilebilir. Veriler matrisinden türeyen korelas
Yon (veya kovaryans) matrisinin özvektörler mat
rlsi (n.n) boyutunda olacaktır. 

v ..... =x· ... m xm-.. 
Ye lik (k) esas bileşen 
' 
1 V m-k =Xm.n V n-k 

Şeklinde olacaktır. Bu (m) nokta bir faktöryel plan
da . gösterilecektir. Gözlem yıllarının gruplaşmasiy

le, 1bu faktörlerin bir anlam teşkil edeceği neticesi
he varılır. 

Istasyon Gruplarının Incelenmesi : 

Bu sefer istasyon matrlsi alınıyor . Yani satırl a

rı istasyonlara, koiQnları da gözlem yıllarına teka

bül ediyor. Bu yağış değerleri, aylık ortalama değer

teri oluşturmaktadır, 

Bu durumda (n) sayıda ıstasyanun (R"') fak

töryel planında konumu araştırılıyor . 

Aylık ortalama yağış değerleri alındığından. 

özvektörler ve bileşenler 

olacaktır . 

TABLO: 3 

(20) Istasyonlu Guruplar 

Gurup: 1 Gunıp: 

Edi me Akhisar Uzunköprü 
Kırklareli Kırşehir !zmir 
Akhisar Çorum Badrum 
~-alıkesir Sinnap Bursa 
Muğla Dörtyol izınit 
Uşak Sivas Afyon 
Kütahya Girasun Eskişehir 

Isparta Malatya Aıttalya 

Bolu Elazığ Ankara 
Zonguldak Van Kastamonu 

Gurup: 4 

Kırklareli Aksaray 
Akh isar Çorum 
Balıkesir Sinop 
Muğla Dörtyol 
Kütahya Samsun 
Kocaeli Malatya 
Esl<iişe hir Urfa 
Antalya Erzincan 
Zonguldak Rize 
Sil ifke Erzurum 

Demek ki, esas bileşenlerden yararlanarak bir 
faktöryel planda bel irli sayıda noktanın konumu 
belirlenip incelenebilir. Ve buna göre, istasyon 
gruplarının incelenmesi gözlem yılları gruplarının 

Incelenmesinden daha önemli neticeler vermekte
dir. Bütün bu gruplaşmalar aşağıdaki sorulara ce-

28 

2 Gurup: 3 

Sil·ifke Edirne Kastamonu 
Adana Uzunköprü Kırşehir 

Kayseri i zmir Adana 
Samsun Badrum Kayseri 
Tokat Bursa Tokat 
Urfa Uşak Sivas 
Erzincan Isparta Giresun 
Diyarbakır Afyon Elazığ 

Riza Bolu Diyarbakır 

Erzurum Ankara Van 

Gunıp: 5 

Edirne Kastamonu 
Kırklareli Çorum 
Uzunköprü Kırşehir 

Akhisar Kayesri 
Badrum Takot 
Kocaeli Erzincan 
Bolu Elazığ 

Kütahya Diyarbakır 

Eskişehir Erzurum 
tsparta Van 

vap teşkil eder; 

1. Hangi şartlarda ve ne derece hangi bölge
ler eş yağış bölgesı kabul edilebilir, 

2. Belirli yılarda çeşitli bölgelerde benzer bir 
yağış dağılımı gözlenebilir mi , 
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TABLO: 4 

(10) Istasyonlu Guruplar 

Gurup: 6 Grup: 7 

Edirne Uzunköprü 
Kırklareli Balıkesir 

i zmir Bodrum 
.A;khisar Muğ l a · 

snıfke Isparta 
Adana Antalya 
Kastamonu Sivas 
Sinop Erzincan 
Erzurum Giresun 
Van Rize 

3. Bazı gruplar ayrı ayrı incelenebli'ir mi ve 
bu her bir bölge arasındaki iklimsel bağlar 
izah edilebilir mi, vb. 

Faktöryel planda noktaların koordinatları ko· 
ralasyanda bir anlamı taşıması ve birbiriyle karşı

laştırılabilmesl için, (Xk) özdeğerlarin karekökle
riyle çarpılır. Bilindiği gibi özdeğerlerle korelasyQn 
katsayısı arasındaki bağıntı 

rik=Vık YAk 

şeklindedir. Buradıı 

r1k : Korelasyon katsayısı 

v1k : özvektör katsayısı 

Xk: özdeğer 

dir. Pratikte ayrıca 

x-x 
X 

gibi merkezsel -norm değerler üzerinde çalışır. 

Bu uygulamada korelasyon matrisinde 3 aksa 
tekabül eden ilk 3 esas bileşen alınarak, 40 ıstas
yanun ikişer ikişer faktöryel planda konumu gös
terilmiştir (Şekil : 1, 2, 3) _ 

Bu ilk 3 faktörün haiz olduğu varyans oranları 
sırasiyle % 89, % 8 ve % 2 olmaktadır. 

Bu durumda, her hangi iki on'kta arasındaki 
korelasyonla doğru orantılı olmaktadır. Istasyonlar 
orijinden çok uzaklaştıkça korelasyon bunun aksine 
büyür. O halde, orijinin çok yakınına düşen noktalar 
küçük korelasyon değerini haiz olurlar. 

IZMiT (12). ZONGULDAK (18), SAMSUN (29). 

GIRESUN (32) ve RIZE (38) birinci aks yönünde 

gruplaşma olup Karadeniz Bölgesi'ni meydana geti

rirler. Birincı aksın ucunda bulı:ınan GiRESUN (32) 

Grup: 8 Grup: 9 

Bursa Eskişehir 

Kocaelı Afyon 
Uşak Bolu 
Kütahya Zonguldak 
Ankara Aksaray 
Çorum Kırşehir 

Kayserı Samsun 
Dörtyol Tokat 
Malatya Urfa 
Elazığ Diyarbakır 

ve RIZE (38) Türkiye'nin en yağışlı bölgesı olan 
· (2400 mm. yıllık) Doğu Karadeniz iklimini temsil 

ederler. Orijine yakın bir yerde konumisnan iZMIT 
(12). SiNOP (26) ve SAMSUN (29) arasında çok 
büyük bir korelasyon mevcut olup, daha az yağışlı 

bir bölgeyi temsil ederler. 

KÜTAHYA (11), AFYON (14). ESKIŞEHIR (15). 
BOLU (17). ANKARA (19). KASTAMONU (20). AK
SARAY (22). KIRŞEHIR (23), TOKAT (24) ve KAY
SERI (27), birinci ve ikinci faktörler Için orijln ya
kınlarında gruplaşmışlardır. Fakat Karadeniz lle 
Marmara iklimleri tesiri altında bulunan BOLU (17) 
Ise bu gruplaşmadan uzaklaşmış bulunuyor. Ve bu 
iki bölge arasında bir geçiş teşkil ediyor. Aynı şey 
KASTAMONU (20) için de söylenebil ir; bu istasyon 
da Karadeniz ile Iç Anadolu iklimleri etkisi altında
dır. 

!ZMIR (3), BODRUM (4), AKHISAR (6), BA
LlKESiR (7). MUGLA (8). UŞAK (10), ISPARTA 
(13). ANTALYA (16), SiLiFKE (21), ADANA (10) 

' ve DÖRTYOL (28) birinci ve Ikincı aks etrafında 
sıralanmıştır ve Akdeniz Iklim bölgesini oluşturur
lar. UŞAK (10) istasyonu ise iç Anadolu Bölgesi'n
de de düşünülebilir. 

TOKAT (30). SiVAS (31). MALATYA (33). UR

FA (34). ELAZIG (35). ERZiNCAN (36). DiYARBA

KlR (37), ERZURUM (39) ve VAN (40) üç aks ın 

da tesiri altında bulunurlar ve Doğu Anadolu iklim 

bölgesini oluştururlar. ikinci bölgeyle beşinci böl

gede konumlanan ERZURUM (39) özel bir hal teş

kil etm~ktedir. 

Karadeniz ile Doğu Anadolu sınırında bulunan 

TOKAT (30) ikinci bölgede kabul edilebilir. URFA 

(34) ve DiYARBAKlR (37) ise Akdeniz ikliminin 

de tesiri altında olduklarından faktöryel (2- 3) pla

nında karışmış durumdadırlar. 

29 
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TABLO: S 

Stabilizasyon (Istasyon Sayısının Değişimi) 

Eşantiyon %ler 

Yıl 1 Yıl sayısı 
Veriler 

Ay Yı y2 y3 y4 Ys 

20 

Ocak 1938.72 35 56 12 6 5 35 ı - ı vx 
1 

20 

'ocak 1938.72 35 51 13 7 5 35 ı vx ı 
2 

20 

Ocak 1938.72 35 55 11 7 5 351 vx ı 
3 

20 

Ocak 1938 .72 35 46 14 13 9 35 1 vx ı 
4 

20 

Ocak 

1 

1938.72 35 52 12 8 6 35 1 vx ı 
5 

ı 
10 

Ocak 1938.72 35 52 11 8 6 35 ı vx ı 
6 

10 

Ocak 1938.72 35 48 25 8 6 351 vx ı 
7 

10 

Ocak 1938.72 35 70 11 6 4 35 1 vx 
1 
8 

10 

Ocak 1938.72 35 61 12 8 7 35 1 vx ı 
ı 

9 

30 
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TABLO: 6 

Ilk 6 Bileşenin ifade Ettiği Varyans 

1. Bileşen 2. Bileşen 3. Bileşen 

Şubat 44.0 14.7 8.2 

Mart 39.8 14.2 9.1 

Nisan 40.5 14.1 7.7 

Mayıs 38.9 15.5 8.2 

Haziran 32.8 21 .1 10.1 

Temmuz 34.0 19.7 9.1 

Ağustos 23.7 17.6 11 4· 

Eylül 23.8 21.9 13.7 

Ekim 38.4 17.0 9.9 

Kasım 30.7 19.9 9.5 

Aralık 43.8 11.8 9.3 

Netice olarak, iklimsel bölgelere tekabül eden 
S bölge ayırdedilebilir (Şekil : 4) . -

1. Kara Deniz Bölgesi 

2. iç Anadolu Bölgesi 

3. Akdeniz BÖlgesi 

4. Doğu Anadolu Bölgesi 

5. Marmara Bölgesi 

Başka bir bölgelendirme de yapılabilir; öyle ki 
1. ile 5. ve 2. ile 4. bölgeler birl ikte incelenebilirler. 
Böylece · 

- Karadeniz Bölgesi 
- iç ve Doğu Anadolu Bölgesı 
- Akdeniz ve Ege Bölgesi 

elde edilir. 

4. Bileşen s. Bileşen 6. Bileşen ~% 

3.8 
5.2 (75.9) 3.4 75.9 

4.7 
7.1 (74 9) 4.5 74.9 

4.9 
5.5 (72.7) 3.8 725 

5.0 
6.6 (74.2) 3.4 74.2 

4.5 
5.3 (73.8) 3.9 73.8 

5.8 
6.7 (71 .3) 4.4 71.3 

7.5 
8.9 (69.1) 6.7 69.1 

5.4 
6.6 (71.4) 4.0 71 .4 

4.1 
6.7 (76.1) 3.8 76.1 

4.7 
6.1 (73 .7) 3.7 70.9 

3.7 
5.1 (70 9) 3.6 73.7 

BÖLGESEL ESAS BiLEŞENLER : 

Yukarıda yapılan bölgelendirmeden sonra, ayrı 

ayrı her bir bölgede esas bileşenler hesabedilmiş

tir. Bütün aylar için hesabedilen ilk 3 bileşen top
lam varyans ın % 85- % 90 ını teş kil etmektedir. O 

halde bu değerlere göre her bölge iÇin de sadece 
ilk 3 esas bileşeni hesaplara katmak y.eterli görül-

mektedir. 

SONUÇ: 

Esas bileşen le r yönteminin uygulaması kısa 

bir şekilde izah edilerek bazı neticeler verilmiştir. 

Her şeye rağmen 777 000 km2 • gibi çok geniş bir 
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alanın bütününde çalışıldığı Için elbet te baz ı yak
l aşımlar zorlaşmaktadı r . Ancak, yön,temiii d,aha kü
çük havzalara uygulaması hakikate' çok daha"· ya· 
kın neticeler vermektedir. 

Esas b i le.-;ı enler yönteminin çok daha detaylı 

uygulama salı a sı ve geniş neticelerle birlikte, esas 
bileşenle/i n kartagrafisi (eş özvektör katsay ı eğ· 
rif eri rel):"ırans (8) de görülebilir . 
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iŞlETMEYE AÇilMlŞ BARAJLARIN OPTiMUM 
iŞLETMESi VE YENiDEN DÜZENlEft./iE 

Yazan : Mustafa AYGON• 

ÖZET 

Su kaynakları düzenlemelerinden biri olan baraj/ar, işletmeye açılana kadar çeşitli 

evrelerden geçmektedir. Bu evreler, ön yapılabilirlik ( is ıikşaf), yapılabilirlik (plan
lama ) raporlarının hazırlanması, proje ve inŞaatı içine alır. Yapılabilirlik raporları, 

hazırlandığ ı zamanııı koşullarına göre düzenlenıııektedir ve yapım o zamanın ge
reksiıımes irıi karşılayabilecek biçimde boyutlandırılmaktadır. Fakat yapım prog
ramma girineeye kadar bazen uzun yıllar geçmektedir. Memle ketimizde hızlı niifııs 

art ı şı ve eııdüstrileşmeden dolayı koşullar oldukça değişmektedir. Bu nedenle 
su kaynağının işl e tmesinin günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi gereksin
mesi ortaya çıkmaktadır. 

Bu yazıda örnek olarak Çaygören barajı ele 
alınıp incelenecektir. 

1 - ÇAYGÖREN BARAJI YAPILABILIRLiK 
. EVRESINDEKI VERiLERI : 

1.1 Projenin Amacı: 

Sulama+ Taşkın kontrol 

1.2. Iklim ve Su Kaynakları : 

Yağış Alanı: 1510 km2 

Yıllık ortalama yağış : 700 mm 

Yıllık ortalama akış: 400X 1Q6 mJ/yıl 

1.3. Mühendislik Verileri : 

1.3.1. Su temini : 

Yıllık ortalama akım: 400 X 1Q6 m'l/yıl 

Yıllık en çok akım 

Yıllık en az akım 

Barajla düzenlenen 
akım 

Düzenleme ,oranı 

808 X 106 m3/yıl 
yılı) 

75 X 1 Q6 m3/yıl 
yılı) 

114 X 106 m3/yıl _ 

0.36 

1.3.2. Depolama özelikleri : 

Ölü hacim : 17X1Q6m3 

•, Meteoroloji Y. Müh. DSI 1: Bölge MüdürlüOü 

(1963 

(1957 

. 1 

fa~kın kontrol hacmi: 34 X 106 m3 (25 yıl sıklık· 
ta 500 m3fsn lik taşkını 
kontrol ediyor) 

Akt iv hacim 

Toplam hacim 

137 X 106 m3 

171 X 106 m3 

ll.- SAGLADIGI FAYDALAR: 

11.1. Taşkın faydası : 

: 

Yirmibeş yılda oluşan taşkınlar kontrol edilmek
te olup 2000 Ha. arazi taşkından korunmakt<ıdır. : 

112. Sulama faydası : 

14638 ha. net arazi sulanacaktır,. 

lll. DEGIŞEN KOŞULLARDA su KAVNAGINiN 
·DÜZENLENMESI : 

111.1. Sulama sahalarının su gereksinmesi · de
ğişimi: 

1963 yılı koşullarına göre saptanan' sulama saha-· 
ları ile· proje safhasında saptanan ve işletmeye ! 
açılan sahalar karşılaştırmalı olarak çizelgeleninişttr. : 

Çizelgeden anlaşıldığı üzere sulama satıası 

değişimi planlama ve proje evrelerinde farklı, IŞ· 
!etme evresinde farklı olmuştur. Bunun , "Tl edeni 
1963 yılı verilerine dayanan planlamanın 1977 yılı 

koşullarına uymamasıdır·. Sul.an'ıa suyu, gereksinmesi 
ise, Sındıtgı ovasında 1084'.9 m3/Ha; (PJanlart1ada ı 

3't 
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Çlzelge 1 -

1965 1967 Sulamaya 
Sulama 
sahası Planlama Proje açılan 

Net (Ha.) Net (Ha.) Net (Ha.) 

Sındırgı 

Ovası 4598 3821 2618 

B'igadiç 
Ovası 

2978 2808 2662 

Balıkesir 

Ovası 8250 6717 3000 

ıKepsut 
2220 

Ovası - -

9265 m3fHa.) Bigadiç ovasında 23632 m3/Ha(Pian
lamada 9906 m3/ Ha) olmaktadır. Bu durumda tüm 
projel"i sahalar işletmeye açıldığı zaman çekilen su
lar şöyle olacaktır. 

Sındırgı ovası 

B'igadiç ovası 
Toplam 

3821 X 9264 = 35.39 X 1 Q6 mJ 
2808 X 23632 = 66.36 X 1 Q6 m3 

= 101.75 x 1 ()6 mJ 

Bu durumda, planlamada, Çaygören barajından 
çekileceği ön görülen 72.1 x 10 6 m3 suya karşılık 

fiilen 101.75 X 106m3 su Çekilecektir. 29.66 X106 m3 
lük bir su açığı ortaya çıkmaktadır. Bunun nedeni 
planl ama koşullarının değişimi olarak yorumlana
bilir. 

111.2. Sulama sahasında yeni değişimler : 

Planlamanın yapıldığı zaman sulama sahasında 
su kalitesi bozulmasının olmadığı görülmektedir. 
Baraj · Işletmeye açıldığı zaman Bigadiç ovasında 
Bor yataklarının işletildiği ve artıklarının barajdan 
sulama için bırakılan suya verildiği saptanmıştır. 

Bu durumda Balıkesir ovası sulamasının bor kirli· 
liğinden dolayı Işletmeye açılmaması durumu orta
ya çıkmıştır. 

111.3 Sulama sahasında yeni düzenlemeler : 

Sulama sahasında bor yatakları işletilmesinden 

dolayı bor konsantrasyonunun düşürülmesi ortaya 
çıkmıştır. Bu nedenle barajdan fazla su bırakılması 

gerekmektedir. Ayrıca daha sonra işletmeye açılan 

kağıt fabrikası Için 'ilave su gereksinmesi· de doğ. 
muştur. 

IV. Optimum Işletme: 

IV.1. Optimum işletme stratejisi: 

Çağımızda, enerji gereksinmesinin hızla art
ması; gelişe_n endüstri ve şehirleşmeye bağımlı ola- · 

1977 Sulmna suyu 1977 

Fiilen sulanan planlama Fiilen verilen 

Net (Ha.) 106 m3 106 ml 

1545 42.6 16.762 

1639 29.5 38.733 

- 82.5 -

- 25.1 -

rak tatlı su 'kaynaklarma olan talebin 'büyük boyutla
ra ulaşması nedeniyle, doğal ve sınırlı olan su kay
naklarının daha dikkatl·i kullanımını gerektirmekte
dir. Dolayısıyle sınırlı olan bir su kaynağının çok 
amaçlı kull ıı nımı daha çok önem kazanmıştır. Bu ne
denle, su kaynağından çok amaçlı olarak yararlanıl
malıdır. 

Memleketimizde son zamanlarda karşılaşılan 

elektrik enerjisi açığı gün geçtikçe artmaktadır. 
Öyleki , 1978 yılı Türkiye kurak periyottan çıkarak 
yağışlı bir periyoda girmesine ve barajların normal 
su seviyelerine kadar daimasına karşılık enerji kı

sıtlamalarının kalkmadığı görülmekted·ir. Bu sonuç
tan da anlaşılacağı üzere yeni enerji kaynaklarının 
yaratılması ortaya çıkmıştır. Bu görüşlerin ışığında 

400X 106 m3/yıl lık : bir su potansiyeline sahip Çay
gören barajının boyutlarını değiştirmeden değişen 

koşullara göre yeniden düzenlenmesi ve işletmesi 

incelenecekti r. 

IV.2. Aylık su tahminleri: 

'Barajın işletme talimatının hazırlanabilmesi ba
raja ne kadar suyun geleceğinin istatiksel hidro
loji yöntemleri kullanarak önceden bulunmasını ge
rektirmektedir. 

Bu yönteme göre Çaygören barajının, aylık ge
lebilecek suyun önceden tahmininde kullanılan fo
recast (tahmin) denklemleri bilgisayarla elde edil
miştir. Bu denkler sırasıyla aşağıdaki gibidir. 

Tahmin denklemlerinde Ilke olarak yağışların 

dağılımını bulduktan sonra belirli olasılıklarla ya
ğışların tahmini yapılmaktadır. Bu tahminlere göre 
baraja o ay gelebilecek su hesaplanır. 1978 yılı iş· 

letme talimatı bu denklemlere göre Şekil : 1de ve
rilmiştir. Bu talimatta son değişimler gözönüne alı

narak yeni su gereksinmesi saptanmıştır. (Bor kir
lenınesi için konsantrasyon düşürme ve sulama· 



KASIM AYI AKIMI 

A = 0,260Y + 
(Kasım akımı) (Kasım yağışı) 

ARALIK A YI AKIMI 

A 0,236Y + 
(Aralık akımı) (Aralık yağışı) 

OCAK AKIMI 

A 0,399 V + 
(Ocak akımı) (Ocak yağışı) 

ŞUBAT AKIMI 

A 0,626 V + 
(Şubat akımı) (Şubat yağışı) 

MART AKIMI 

A = 1.463 V + 
(Mart akımı) (Mart yağışı) 

MAYIS AKIMI 

A 0.454 V + 
(Mayıs akımı) (Mayıs yağışı) 

HAZIRAN AKIMI 

A 0,046Y2 + 
(Haziran akımı) (Hatiran yağışı) 

suyu gereksinmesi gozonune alınmış enerji üreti
mi· düşünülmemiştir.) 

Vl.3. Hidroelektrik enerji potansiyeli : 

1978 yılı göl işletme talimatı incelendiğinde, 

Ocak ayından itibaren barajın dolduğu ve dolusa
vaktan devamlı suyun savaklandığı görülme;ktedir. 
Ayrıca gerçek gözlemlerden de görüldüğü gibi dik
kate değer bir su potansiyeli elektrik enerjisi üre
timinde kullanılabilecektir. 

IV.3.1. Temel veriler: 

a) Debi (0) Güvenilir ortalama akım, gözlem 
Istasyonu ve baraj işletme talimatında verildiği 

üzere sulama mevsimi boyunca, (kurak) periyot 
dah'i) baraj depolaması ile birlikte 15 m3 / sn. olarak 
saptanmıştır. Yine işletme talimatında ve normal 
yağışlı bir yıl süresince barajın dolusavağından 

savaklanan depolamasız akım (ocak· mayıs) arası 

4 ay için 40 mJ/sn olarak saptanmıştır. 

Bu gözlem verilerine göre güvenilir a'kım, 

flrm enerji üretimi .için 8 ay süreyle 15 mJ/sn, se
konder enerji için de 40 mJ/sn olmaktadır. 

Enerji üretimi için temel strateji, dolusavaktan 

atılan su dipsavaktan geçirilerek ikincil bir enerji-
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2,185 A 17,284 
(Ekim akımı) 

1,076A + 0,394 A1 -17,515 
(Kasım akımı) (Bir yıl önce'ki Aralık akımı) 

0,143 V1 22,639 
(Ek. Kas. Ar. yağışı) 

0,135 Y1 + 0,977 A1 -53,349 
(Ek.+Ks.+Ar. yağışı) (Ocak akımı) 

0,156 A1 12,985 
(Bir yı! önceki Mart akı.) 

0,282 A1 + 14,646 
(Bir yıl önceki May. akı . ) 

0,208 A1 + 3,159 
(Mayıs akımı) 

nin üretilebileceğl ayrıca mevsımı süres1nce sula
maya verilen suyu dipsavaktan türblnleyerek gü
venilir enerji üretiminde kullanılması esasına da
yandırılabileceği saptanmıştır. 

b) Düşü (H} m : 

Baraj boyutları : 

Kret kotu 274m. 

Maksimum S. S. 272 

N. s. s. 267.50m. 

Talvek k otu 225m. 

Dipsavak çapı 1.5 m. 

Dips. çıkış kotu 225m. 

Minimum s.s 242 

Tünel çapı 0 7.10 m. 

Baraj boyutlarından ve Işletme talimatından 

anlaşıldığı üzere, baraj taşkın kontrol hacmi için 
ayrılan 34 X 1 ()6 mJ lük depolama hacminin iyi bir 
dolusavak işletmesi ile kullanılabileceği düşünce

siyle 4 aylık sürede brüt düşü (45) m. sulama mev
simi boyunca 8 aylık süre için (34) m olarak sap
tanmıştır. 
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c) Kurulu güç : 

NP==B.O.H dan bulunmuştur. Güvenilir enerji 
için: 

dır. 
NP giiv == B.O.H 

NP güv == 8.15.34=4080 KW 

Seçilen : 4000 KW 

l'kincil (Sekonder) enerji için : 

NP· Ik ı n ci ı=B.O.H 

Np. lk ı ncıı=8.40.45=14400 KW 

Seçilen (4000+10000 KW) ek 10000 KW 

d) Baraj boyutlarının enerji üretimi için 
yeterliliği : 

d.1. Dip savak kapasitesi : 

Planlama ve proje verilerinden tünel çapını n 

7.10 m., dipsavak cebri borusu çap ının da 1.5 m. 
olduğu saptanmıştır. D= 1.5 m. bir cebti borunun 
sulama mevsimi boyunca (15 m3jsn) lik bir debiyi 
ortalama göl seviyesinde geçirebileceği dipsavak 
boşalım eğrisinden saptanmıştır. Kış aylarında ge
len fazla su dip savaktan bu cebri boruyla atılarnı
yacağı için ek bir cebri borunun yapılması gerek
mektedir. Tünel çapının 7.10 m. olması durumu göz 
önüne alındığında 25 m3/sn.lik ek bir cebri boru
nun yapılabileceği açıkça görülmektedir. 

d.2. Aktif hacim kapasitesi : 

Taşkın kontrol hacminin kullanımı ile beraber 
171 X 106 m31ük aktif hacmin değişmediği kabulüyle 
firm ve sekonder enerji üretimi düşünülmüştür. 
Geniş bir işletme çalışması yapılmadan 1978 i şlet

me talimatı ışığında baraj boyutlarını değiştirmeden 
birinci amaç,sulama olmak koşuluyla, savaktan 
atılan suların türbinlenmesl olduğuna göre aktif 
hacimde bir değişiklik düşünülmemiştir. Zaten 
amaç ta baraj yüksekliğ;nı değiştirmeden mevcut 
su potansiyeli ve düşüye göre, enerji üretimi araş
tırılmasıdır. 

IV.3.2. Hidroelektrik enerji üretimi : 

Yukarıda belirlenen temel Ilkeler ışığında ba

raj yüksekliğini değiştirmeden, dip savak cebri bo

rusuna bir cebri boru ilavesiyle debi ve düşü ko

şullarında bulunan kurulu güce göre üretilen elek

trik enerjisi ilk yaklaşımda, güvenilir (firm) enerji 

11.52X106kwh. sekonder enerji 80.64X106kwh tır. 

Toplam üretilen enerji 91 X 1 ()6 kwh tır. 

DSI TEKNIK BÜLTBNI ARALIK 1978 SAYI 4S 

V. Ekonomik ya-;:ıılabilirlil1 : 

· irk yakltı;;ım ; Atatürk ba rajı ve HES. özet plan• 
lama raporunda beli rlenen Ilkel ere göre yap ıl mıştır . 

V .1. Üretilen enerji faydası : 

Güvenilir enerji. fayda: 90 krş/kwh 

ik. enerj i. fayda : 45 krş/kwh kabulüyle 

F= (0.9 X 11 +0.45 X 80) 1Q6= 45.9X 106 TL/yıl 

V .2. Elektromekanik donanım maliyeti : 

(Baraj inşaatı düşünülmediğine göre) 

Türbin için : 900TL/ KW (ortalama mal iyet) 

Generetör için : 1300 Tl/KW (ortalama mali
yet) 

Trafo +pano +iç elektrik donanım : 600 TL/KW 
(ortalama maliyet ) 

tir. 

Şal t sahası : 600 Tl/ KW (ort'alama maliyet) 

Ilk yaklaşım için temel maliyet olarak seçilmiş-

Toplam kurulu güç: N=14000KW 

El. mekanik donaım maliyeti : 

M = 14000 (900+ 1300+600+600) 

M = 47.6X 106 TL 

V.3. Yıllık giderler : 

Temel ilkeler: 50 yıllık ömür ve % 9.5 faize 
göre seçilen katsayılar: 

Faiz+Amortisman+ Yenileme faktörü 0.096 

Işletme bakım 0.0127 

Sigorta 0023 

Toplam : 0.1110 

Yıllık gider: MX0.111 =4l.6X0.111 =5.28X 1r.6 
n. 

V.4. Rantabilite : 

45.9X 1()6 
R= = 8.693 

5.28X 1()6 

VI. Sonuç: 

Işletmeye açılmış bir barajın planlandığı za
manla işletmeye açılması arasında bir sürenin geç
mesiyle hızla kalkınan ülkemizde koşulların değişl· 

minin nasıl olduğu Çaygören barajı örneğiyle yu
karıda belirlenmeye çalışılmıştır. Görüldüğü gibi 
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planlama seviyesinde elektrik enerjisi üretimi eko
nomik görülmemeslnde karşılık ilk kaba yaklaşı

mında 10 yıllık akım gözlemlerine ve hazırlan~o 
1978 yılı baraj işletme talimatı ışığıooa derinle
mesine bir Işletme. çalışması yapılmadan ve bara
lın boyutlarını değiştirmlyerek yalnız 25 m3/sn lik 
bir cebri boru ilavesiyle kurulu gücü 14 MW · olan 
ve yılda güvenilir 11 X 106 kwh, ikincil enerji ola· 
rak ta BOX 106 kwh lık enerji üretilebileceği kaba 

bir yaklaşımla saptanmıştır. Elektromekanik dona

nım detayları düşünülmeden, Atatürk barajında 

belirlenen maliyet ilkelerine göre, ilk yaklaşım 

olarak maltyetler ve faydalar saptanmıştır. Buna 

göre 47.6 X 1()6 TL. lik bir yatı rıml a bu düzen-

.· 

lemenin yapılabileceği ve rantabilitenın Çok iyim· 
ser.. bir yaklaşımla 8 civarında olacağı görülmüştür. 

VII. Öneriler : 

Konu daha detaylı ele alınara'k incelenmelidir.. 
Bu incelemede 10 yıllık akım gözlemleri ve mev
cut aktif hacim değiştirilmeden detaylı bir işletme 
çalışması araştırılmalıdır. Ilave bir cebri boru için 
her nekadar tünel çapı uygun görülüyorsa da inşaa

tının yapılıp yapılmıyacağı ve barajın genel "konu
munda enerji istasyonu yerleş ip yerleşm·iyeceğ i nin 

araştırması yapılmalıdır. ElektromekanTk ünite iş

letme çalışması sonucuna göre yeniden seç]lme
lidir. 
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MALZEME TEDARiK VE DAGITIM SiSTEMLERi · IÇiN 
GELiŞTiRiLEN BiR STOK YÖNETiMi 

MODELi 
BENZETiM 

Yazan : Mesut GONEL 

ÖZEI 

Bu yazıda, ham veya mamul maddeleri temin edip dağıtımını yapan sistemler
de, toptan veya perakende malzeme ( lvJal) dağıtımında ortaya çıkan stok problem
! erinin çözümü için geliştirilen bir yöntem sunulmuştur. Geliştirilen yörııemde, 

sö?. konusu sistemlerde var olan stok sisteminin bir benzet im modeli hazırlanmıştır. 

Modelde çözümü kolaylaşt ıı-mak için, stok sistemlerinin karmaşık yapı.smı sadeleş 
tirici bazı varsayımlar yapılmıştır. Hazırlanan model, çeşit li politika ve karar değiş
kenlerini içerecek, ve değişik seçenekleri sağlayacak bir biçimde bilgisayara prog
ramlanarak, çok amaçlı stok yönetim benzeticisi haline ge tirilmiştir. Geliştirilen 

yöntemde, bu benzetici aracılığı ile model işleme konmakta; istem tahmillleri ya
pılarak, istem mik.tarları yaratılmakta; ve stok sistemi, gerçekte oluyormuş gibi 
harekete geçirilmektedir. Seçilen çeşitli işletim ve denetim politika vekararları ile 
stok sistemi işletilnıekteclir. Karşı seçenekli çözümler elde edilip, ekonomik stok 
denetimini ve saptanan hed~lere ulaşılmasını sağlayan en iyi politika ve kararlar 
belirtilebilmektedir. 

1. G 1 R 1 Ş: 

Malzeme tedarik ve dağıtım sistemlerinde bı.i-' 
lunan ham veya mamul madde stoklarının ·ekonomik
biçimde denetimi için, söz konusu örgütlerdeki stok 
sistemlerinin genel olarak en az yatırım, en az mas-

1 
raf, ve en çok istem hizmeti ilkelerine göre yöne-, 
tilip işletilmelerini gerektirmektedir. Stok yönetl-' 
minde saptanan hedeflere ulaşmak isteği, stok sis
temler.indeki malzeme hareketlerinin etkin bir bi-. 
çimde denetimin! ve bunu sağiryacak en iyi politika· 
ve kararların seçimini zorunlu kılmaktadır. · 

Ekonomik stok denetiminin sağl anması için,, 
esas olarak, en az toplam malzeme yatırımı, en ·az' 
toplam işletim maliyeti ve en çok istem karş ı lama 

hizmeti, ulaşılması gereken hedefler olarak sayrla-. 
bilir. Bu hedefler, özelde söz konusu örgütlerdeki' 
stok sistemlerinin yönetim politikalarını denetle-; 
yen ve genelde örgütün tüm yönetim ve işletim 

politikalarını etkileyen etkenierdir. Stok s'isteminin 
yapısına ve özelliklerine göre hedefler nicelik ba-· 
kırnından farklılık gösterebilir. Örneğin bir sistemde• 

• Matematlkçl · Endüstri Yük. Müh. DSI, OET Da i resi Başkan'lıöı 
• Bu yazı yöneylem araştı rmas ı 4. ULUSAL KONGRESI,'ne Bil -

diri olarak sunulmuştur. . ' ;-•· .. 

stok yatırım hedefi 20 milyon Uraya kadar olumlu, 
başka bir sistemde 10 milyon liraya kadar olumlu 
kabul edilebilir. Keza, bir sistem için % 90 hizmet 
düzeyi yeterli görülebilir. Örgüt tarafı ndan sapta
nan bu hedeflere ulaşmak, böylece ekonomik stok 
denetimini sağlamak 'Için; en iyi Işl etim ve dene· 
tim politika ve karar değişkenleri seçilmeli ve de
nendikten sonra uygulamaya konmalıdır. Bu politika 
ve kararlar sonraki bölümlerde ayrıntılı olarak açık
lanmıştır. 

Bu çalışmanın amacı, hem veya mamul mad
deleri temin edip dağıtımını yapan sistemlerde, 
perakende veya toptan malzeme (mal) dağıtımında 

ortaya çıkan stok problemlerine çözüm getirecek 
bir yöntem geliştirmektir. Bu yöntem aracılığı ile, 
saptanan stok yönetimi hedeflerini başaracak ve 
ekonomik stok denetimini sağlayacak en iyi işle
tim politikası ve kararlarını seçmek; şimdiki ve 
ilerdeki politika ve kararları geliştirmek; bir işle

tim sistemi kurulmadan önce değişik yaklaşımlar ı 

denemek; ve kurulu düzende farklı politika ve ka
rar seçeneklerini değerlendirmek Istenmektedir. 

Çalışmada. üretim yapmayıp sadece malzeme te
mini ve .dağıtımı ile ilgilenen sistemler düşünülmüş
tür. Ancak geliştirilen yöntemden üretim sistemlerin-· 
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de; üretimde kullanılmayan veya temini sistem Için
de üretime bağlı olmayan malzemelerin (Genellik
le sarf malzemeleri) stok problemleri için de y;r 
rarlanmak olanaklıdır. Düşünü'an stok sistemi tek 
seviyeli bir yapıda olup, malzeme teminini bir kay
naktan yapmaktadır. Veya değişik kaynaklardan sağ
larsa söz konusu malzemenin birim fiyatı, tedarik 
masrafı, bekleme süresi gibi özelliklerinin bir kay
naktan yapıyormuŞ gibi · aynı olması kabul edilmiş
tir. Malzemenin dağıtımı n sayıdaki istem noktala
rına yapılabilmektedir. Istem noktaları : Üretici 
bir tedarik ve dağıtım örgütü, bir bölge ambarı, pe
rakendeci kuruluşlar veya tüketicllerin kendileri 
olabilmektedir. 

Düşünülen s'stemde istenilen çoklukta ve tipte 
malzeme bulunabilmektedir. Malze~eler katı veya 
sıvı olabilmekte, ve dayanıklı veya bir süre sonra 
bozulan cisten olabilmektedir. 

Sisteme herhangi bir zamanda ve herhangi 
sayıda istem gelebilmektedir. iS1:emlerin sisteme 
birbirlerinden bağımsız olarak geleceğ : ve istem 
miktarlarının yine birbirlerinden bağımsız olacaOı 

kabul edilmiştir. 

Son olarak, bu yazıda düşünülen stok sistem
lerinin yönetim ve işletmelerinde ortaya çıkan şu 

Işletme maliyetleri, Hadley ve Whitln'in (3) tanım

lamaları dikkate alınarak, düşünü lmüştür. 

a) Stok taşıma (bulundurma) maliysti , 

b) Stok tedarik maliyeti·, 

c) Istemleri sonradan karşılama veya kayıp 
satış maliyeti, 

d) Stok seviyeSıni gözden geçirme maliyeti. 

Bu maliyetierin ve malzeme bi rim fiyatlarının 

gelecekte belli bir dönem boyunca değişmeden ka
labileceği kabul edilmiştir. 

ll. PROBLEMiN TANIMI : 

Problem genel tanımı ile malzeme tedarik ve 
dağıtım sistemlerinde, ham veya mamul madde
lerin alınmasında, stoklanmasında ve d ağıtımında 

ortaya çıkan stok problemidir. 

Söz konusu stok sistemlerinin etkin ve ekono
mik bir biçimde denetimi için gerekli politika ve 
kararları saptamak stok probleminin esasını oluş

turmaktadır. Bu nedenle problem daha açık biçimde 
şu şekilde tanımlanabilir : En az malzeme yatırı

mını, en az stok Işletme maliyetini ve en çok istem 
hizmetini sağlayacak, en Iyi işletim ve denetim 
politikasını seçmek, ve bu politika altında en iyi 
karar değişkenleri saptamak. · 
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Problemde ayrıca, 

a) istem hizmet düzeyindeki değ i şikliğ i n stok 
viyesi [)zerindeki etkisi. 

b) Belli bir istem hizmet düzeyi sağlamak 

Için gerekli stok yatırımı, 

c) En iyi sipariş stratejisi . 

d) Stok seviyesini gözden geçirme sıklığın 

da yapılacak değişikliklerin etkisi, 

e) Bekleme süresindeki azalmanın stok se
viyesi üzerindeki etkisi, 

f) Işletme masraflarındaki değişikliğin toplam 
m'aliyete etkisi, gibi sorunlara da yer ve.rilmiştir . 

lll. STOK YÖNTEMI BENZETIM MODEli : 

111.1. Modelde Yapılan Varsayımlar ve Kabuller 

Model birinci bölümde tanımlanan stok siste
mini temsil edecek şekilde geliştirilmiştir. Sisteme 
gelen istemler başlıca Iki bileşenden oluşmaktadır : 

a) Birim zamandaki Istem sayısı, 

bl Herbir istemin miktarı. 

Şu halde birim zamandaki toplam Istem miktarı. o 
zaman sürecince sisteme gelen bağımsız Istem mik
tarlarının toplamına eşittir. 

Modelde bireysel istem miktarlarının rastgele 
değişkenler olduğu ve normal olarak dağıldığı var
sayılmıştır. Benzetim süreci sırasında Istem yaratma 

Işlemi bu temel varsayıma göre yapılmıştır. Ayrıca 

geçmişteki Istem sayıları ve miktarları ile ilgili göz

lemlerin gelecekte aynı özellikleri göstereceği ka

bul edilmitşir. 

Istem sayılarının zaman içindeki dağılımı be

lirgin kabul edilmiş ve geçmişte olduğu gibi ge

lecekte de; sabit dağılım, eğimli dağılım, mevsim

lik veya eğimli mevsimlik dağılım özelliklerinden 

birini taşıyacağı kabul edilmiştir. 

Tedarik maliyetinin sipariş miktarına bağlı ol

madığı kabul edilmiş, fiyat kırma ve miktar Indirimi 

konuları modelde düşünülmemiştir. 

Stok sisteminde; yer büyüklüğü, stok yatırımı 

bütçesi ve sipariş sayısı üzerinde kısıtların olma

dığı varsayılmış ve bu kısıtlar modelde dikkate alın

mıştır. 

Siparişlerin birbirinden bağımsız olarak herbir 

malzeme Için ayrı ayrı yapılacağı kabul edilmiştir. 



111.2. Modelde Kullanılan Işletim Politikaları 
ve Karar Değişkenleri : 

ı. Işletim Politikaları : 

a) Sürekli Gözetim· Sipariş Noktası; Stok Se
viyesi : Bu işletim politikasına göre stok seviye
leri sürekli olarak gözden geçirilirler. Stok seviyesi 
sipariş noktasına düştüğü anda, eldeki stok sap
tanan azami stok seviyesine gelecek mi'ktarda si
pariş yapılır. 

b) Bell'l Zamanlarda Gözetim· Sipariş Noktası; 
Stok Seviyesi : Bu politikada stok seviyeleri be
lirli aralarda örneğin haftalık , aylık gibi , gözden 
geçirilirler. Stok seviyeleri sipariş noktasına düş

tüğü anda, yukarıdaki politikada olduğu gibi azami 
stok seviyesi ile eldeki stok miktarının farkı sipa
riş edilir. 

c) Belli Zamanlarda Gözetim- Sabit Zaman ; 
Stok Seviyesi : Bu politikada stok seviyelerı yine 
belirli zamanlarda gözden geçirilir. Ancak sipariş· 
ler her gözetim anında yapılır ve eldeki stok azami 
stok seviyesine gelecek şekilde sipariş miktarı 

saptanır. 

ii. Karar Değişkenleri : 

P : Sipariş noktası 

O : Sipariş miktarı 

M : En çok stok seviyesi 

S : Sipariş stratejisi 

R : Gözden geçirme sıklığı (ara sayısı) 

L : Bekleme süresi 

K : Güvenlik faktörü 

B : Başlangıç stok seviyesi 

Bu değişkenlerden ·Sipariş stratejisi•, sisteme 
gelecek Istemierin ne kadar zaman aralığı boyunca 
karşılanmak istendiğinl belirtir. En çok stok sevi
yesi, bu zaman aralığı boyunca beklenen istem sa
yısının tahmini yapılıp Istemler yaratılarak bulunur. 
·Sipariş stratejisi•, •Istem Karşılama Zaman Ara
lığı Sayısı. olarak tanımlanmıştır. 

•Güvenlik faktörü•, güvenlik stek seviyesini 
belirler. Bu stok seviyesi ise bekleme süresi sıra

sında sisteme gelen istemieri karşılayabilmek için 
tutulur. Bu nedenle, bekleme süresi boyunca sis
teme gelecek istemlerden karşılanmak Istenenie
rin yüzdesini belirten hizmet düzeyi güvenlik fak
törü lle tanımlanır. 

Bekleme süresinin belirgin veya normal dağı

lımlı rastg"lg değişkenler olabileceği kabul edil-
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miştir. Bu sürenin normal dağılımı tanımlanabill· 
yorsa, isteğe göre model içinde olasılık dağılımın

dan yaratılarak elde edilebilir. Olasılık dağılımını 

tanımlayacak yeterli bilgi yoksa veya normal ola
rak dağılmadığı saptanırsa , geçmiş bilgilerden ya
rarlanarak bekleme süresi sabit (belirgin) bir de
ğer halinde tanımlanıp modele parametre olarak 
verilir. 

Sistem stokdışı durumunda ·tken benzetim mo
deli iki stokdışı politikasından birine göre işletile

bilir. Bunlar : 

a) istemi sonradan karşılama politikası. Sis-' 
tem stokdışı iken gelen Istemler sonradan karşı

lanmak üzere bekletilir. Sisteme malzeme temini· 
yapıldığında bekletilen istemler hemen karşılanır. 

b) Istemi iptal etme politikası. Sistem stok· 
dışı iken gelen istemler hiç karşılanmamak üzere 
iptal edilir. 

111.3. Model : 

Benzetim modeli iki ana bölüm üzerine kurul· 
muştur. 

a) Stok sistemine her bir zaman aralığmda 

gelecek Istem sayılarının tahmini ve her bir zaman 
aralığındaki toplam Istem miktarlarının yaratılması, 

b) Stok sisteminde, malzeme hareketleri lle 
ilgili eylemlerin stok modelinde dinamik olarak ta· 
nımlanması ve işleme konması. 

Bu bölümler aşağıda ayrıntılı olarak açıklan· 

mıştır. 

111.3.1. Istem Sayılarının Tahmini ve Istemierin 
Yaratılması : 

Her bir zaman aralığı boyunca sisteme gelen 
toplam istem miktarı, bireysel istem miktarlarının 

toplamına eşit olduğu önceden tanımlanmıştı. Şu 

halde, 

T=Birim zaman aralığı (hafta, ay, v.s.) 

hr= T zamanında sisteme gelen istem sayısı · 

d1 = i sayılı bireysel istem miktarı 

olarak tanımlanırsa, T zamanında sisteme gelen 
toplam istem miktarı 

Dr= d,+ d2+ d3+ ...... +d hT 

olacaktır. 

(1) 

Yapılan varsayımda bireysel Istem miktarları· 

nın birbirlerinden bağımsız rastgele değişkenler 

olduğu ve normal olarak dağıldığı kabul edilmişti. 

Buna göre, 
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l'd= Bireysel Istem miktarlarının ortalanması 

u d= Bireysel istem miktarlarının standard sap
ması ise, 

(2} 

olacaktır. Şu halde T zamanındaki toplam Istemin 
dağılımı : 

(3) 

olacaktır. Burada l'=hrl'd ve u = Vhr ud , Dr'oln nor
mal dağılımının parametreleridir. 

Benzetim süreci boyunca her bir zaman aralığı 

Için Istem sayısının (hrl tahmini yapılır. Bulunan 
bu değerden, o zaman aralığı için toplam istemin 
normal dağılım parametreleri hesaplanır ve (3) 
nolu bağıntıdan toplam Istem miktarı yaratılır. 

Bir örnekle aç ıklanacak olursa: 

T= 1, T= 2, T= 3 anlarında tahminleri yapılan 

Istem sayıları Hı, H2, H3 olsun. Buna göre T= 1, 
T=2, T=3 zamanl arı nda sisteme geleceği düşüııü· 

len ·istem miktarları: 

D3 ,... N (h3 1'd , Vh3 u d) dağılımlarından yaratıla· 
ca'ktır. 

Benzetim süreci boyunca, her bir zaman ara· 
lığındaki istem sayılarının Çift Üstel Düzeltme 
(Double Exponential Smoothing) metoduna göre 
tahmini yapılır. Modelde En Küçük Kareler Motodu 
da bir seçenek olarak konulmuştur. istem sayıları 
aşağıdaki · geçmiş zaman serisi· dağılımiarına göre 
tahmin edilebilmektedir. 

a) Sabit (Yatay) dağılım, 

b) Eğimli (Trend) dağılım, 

c) Mevsimlik dağılım, 

d) Eğimli Mevsimlik dağılım. 

lstom sayısı tahminleri Brown'ın (1) belirttiği me· 

tadiara göre yapılmıştır. 

Her bir zaman aralıOındaki toplam Istem mik· 

tarları şu şekilde yaratılır (Brown (2) ) : 

a) (0,1) düzenlı (uniform) dağılımından 12 

tane rastgele d eğ'işke n seçilir. 

R ı, R ı+1 • Rı +2 ·"'"""• Rı + 11 

b) Bu değişkenlerden aşağıdaki değer elde 
edilir. 
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(4) 

Merkezi Ll mit Teoremine göre Z ...... N (0,1) olur. 

c) Ortalaması l'r=hr l'd: standard sapması 

ur= V hr. u d olan T anındaki toplam istem miktarı : 

Dr=l'r+Z ·ur (5} 

eşitliğinden hesaplanarak yaratılmış olur. 

Bekleme süreleri de rastsal olarak tanımlanmış 
Ise, yukarıdaki yardamda olduğu gibi kendi olasılık 

dağılımlarından yaratılırlar. 

111.3.2. Stok Modelinin Işlevleri ve Modelde 
Kullanılan Algoritma : 

Geliştirilen stok modeli zamana bağımlı ve al· 
geritma ile tanımlanan bir modeldir. Modelde yer 
alan tüm karar değişkenleri dinamik olarak benze· 
tim süreci boyunca hesaplanır. Modelin işlevleri 

ve elde ettiği değerler şunlardır. 

a) Istemierin karşılanması ve stok seviyele
rinin günlenmesi : 

Bu işlev stok sisteminde düzenli olarak yapılan 
Istem karşılama ve stok seviyesini, karşılanan ls· 
tem kadar azaltma gibi yardamı tanımlar. Bu yar· 
dam sırasında toplam istemin (Drl, o zaman ara· 
lığının sonuna kadar gelebilecek bireysel istemle· 
rln toplamı olarak düşünülmüştür. T zamanı sonun
da stok seviyesi Dr kadar azaltılır. Ayrıca Istem· 
lerin: stoklara, en eski gelenden en son gelen mal· 
zerneye doğru karşılanacağı kabul edilmiştir. Eğer 

sistemde yeterli stok kalmamışsa (stok dışı du· 
rumu), gelen istemler seçeneğe göre ya iptal edi· 
lir veya bekletil ir (sonradan karşı lama). Bu Işlev 
aracılığı ile, sisteme gelen toplam istem sayısı ve 
miktarı, anında karşılanan toplam istem sayısı ve 
miktarı, sonraya bırakılan veya iptal edilen toplam 
Istem sayısı ve miktarı elde edilir. 

b) Stok seviyelerini gözden geçirme : 

Gözetim zamanlarında stok seviyelerinin göz· 
den geçirme işlemini yapar. Bu işievle ilgili olarak 
modelde şu kabuller yapılmıştır. 

1. Sistem, gözetim zamanının sonunda göz
den geçirilir ve sipariş için karar bu zama
nın sonundaki duruma göre verilir. 

il. Sipariş yapıldıktan son·ra, malzemeler sis
teme gelene kadar stok seviyeleri gözden 
geçirilmez. Başka bir deyişle bir önceki 
sipariş sisternce temin edilene kadar yeni 
bir sipariş yapılmaz ve sipariş miktarları 

bu esasa göre saptanır. 



iii. Gözetim sırasında, sipariş kararları 111.2. 
de belirtilen politikalardaki kurallara göre 

alınır. 

Sipariş noktasının hesaplanması : 

ı. Önceden belirtilen gözetim zamanı gelince 
bu anda sipariş yapılabile~ği düşünülerek 

bekleme süresi belirtilir. Bu süre L ile ta· 
nımlansın . 

li. L zamanı boyunca istem sayısı tahmin edi· 
llr. 

Bu sayı HL olsun. 

Iii. Bekleme süresince sisteme gelebilecek 
ortalama istem miktarı : 

OL = HL ·Pd 
olacaktır. 

(6) 

lv. Bekleme süresi istem miktarlarının stan· 
dard sapması : 

SDLo= VHL. ud 

v. Güvenlik Stok Seviyesi = k . SDLD 

vi. Sipariş noktası : 
P= DL +k . SDLD 

olarak hesaplanır. 

(7) 

(8) 

(9) 

Eldeki stok seviyesi bu noktanın üstünde Ise 
sipariş yapılmaz, altında veya eşit ise sipariş ya
pılır. (ilk iki işletim politikasına göre) . 

Bu iş l ev aracılığ ı ile benzet im süreci boyunca 
bekleme süresi istem miktarları, güvenlik stok se
viyeleri, sipariş noktaları ve toplam gözetim sayısı 

elde edilir. 

c) Stok yenileme siparişinin yapılması : 

Klasik stok modellerinden ayrı olarak sipariş 

miktarları ; istemleri, saptanan dönem boyunca kar
şılayacak şekilde hesaplanır. Bu nedenle her sipa
riş kararı verildiğinde değişebilen sipariş miktar· 
ları elde edilmektedir (Bekleme süresine bağlı ola
rak). Sipariş miktarları aşağıdaki adımlardan geçe
rek hesaplanır. 

i. Sipariş zamanı (Gözetim zamanı) T, bek
leme süresi L olsun. Sipariş stratejisi S 
zaman aralığı olarak saptanmış olsun. T +L 
anından itibaren ileriye doğru S zamanı 

boyunca istem sayılarının tahmini yapılarak, 
S dönemi sırasında karşılanacak toplam 
istem ll'iktarı bulunur. 

ii. En çok stok seviyesi : 
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M=P (Sipariş noktası) +Ds 
formülünden bulunur. 

lll. Sipariş Miktarı : 

(11) 

O= En çok stok seviyesi - Eldeki stok (12) 
formülünden hesaplanı r . 

d) Siparişlerin sisternce temin edilmesi : 

Bu adımda siparişlerin sisteme, geliş zamanı
nın sonunda ulaştığı kabul edilmiştir. Buna göre 
benzetim süreci sırasında , siparişlerin temin edil· 
diği zamanda sisteme gelen istemler bu sipariş 
miktarı dikkate alınmadan karşılanır veya sistem 
o anda stok dışı ise, gelen istemler yine bu sipa· 
riş miktarı dikkate alınmadan , ya geri bırakılır veya 
iptal edilir. 

Siparişlerin geliş zamanından hemen sonraki 
zamanda eğer geri bırakılmış istemler varsa önce 
bu istemler, sonra da süre boyunca gelen diğer 

istemler karşılanır. 

Siparişlerin sisteme geldiği an eğer aynı za
manda gözden geçirme anı Ise sistem gözden ge· 
çl rilebilir ve gerekirse yine bu anda yeniden si
pariş yapılabilir. 

Benzetim -Işlemi sırasındaki stok modelinin 
tüm işleviE-ri zaman içinde harekete geçerler. Her 
bir Işlev kend isi ile ilgili olayın sırası geldiği anda 
yukarıda bel irtilen esaslara göre işlemleri yapar, 
karar değişkenlerini dinamik olarak hesaplar ve 
değer!E.ndirir. Stok modelini tanımlayan ve işlev

leri arasındak bağıntıyı belirten algoritma akış şe

leri arası ndaki beığ ıntıyı bel irten algoritma a kı ş şe· 

ması biç iminde verilm i şt i r (Şe k il : 1) . 

IV. ÇOK AMAÇLI STOK YÖNETiM BENZETI· 
ClSI: 

Gelişti rilen benzetim modeli bilgisayara FORT· 
RAN IV. dil inde programlanarak, modelde tanımla
nan tüm işiarnierin ve yardamın bu bilg isayar prog· 
ramı aracılığı ile yapılması sağlanmıştır. Üç ayrı 
Işletim politikası; karşılanamıyan Istemleri bakiet
me veya iptal etme seçeneği; ve zamana göre dört 
ayrı istem dağılımının modelde kullanma olanağı 

verilm i ştir . Bunlara ek olarak benzetim modelinin, 
en iyi politika ve kararları seçmenin yanında ku· 
rulu düzende var olan politika ve kararlaı geliştir
mek gibi değişik amaçlara hizmet etmesi sağlanmış, 
böylece çok amaçlı bir düzeye geti~ilmiştir. Buna 
paralel çalışmalarda (6) benzer biçimde tanımlan

dığı gibi, bu yazının kaynağı olan çalışmada (4) 
geliştirilen bilgisayar programına .çok Amaçlı Stok 
Yönetim Benzeticisi• denilmiştir. 

Benzeticinin Işletilmesi için şu ön çalışmalar 

gereklidir : 
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Işare tler E 

H 

Siparişin Sistem 
Tarafındon Temini 

Stok Seviyesini 

Temin Edilen Miktar 
Kodor Artt ı r 

Bekleyen istaml 
Kor? ı!o. 

Stok Seviyesini 
Bekleyen istem 

Kodor Azolt . 

Sipori!J Nokto,ını 

H asoblo 
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Evet 

Hayır Sto!< Sistemine Gel6ll 

ISTEM 

Sonumu ? 

Stok Dışımı ? 

l
ı--·· ( Stok Sistem i ) 

E lde Bulunan Stok 
---r------' 

Eldeki Stok istemi 

Koqıılıyormu ? 

Stok Seviyesini 

Ka r \)ılonon 

K o rş ı lanamıyon 

istemi Beklet 

Voyo Iptal Et. Istem Kodor 

Azolt 

Stok Seviyesini Gözden Q------....-4 
Geçirme Zornonımı ? V 

~------~~~--~~~~~--~ 

Malzemeyi Sipori~ Et 

Şekil : 1 Akış şeması 



a) GeÇmiş bilgilerde~ yararlanarak Istem. ana
lizleri yapmak. 

f. istem sayılarının zamana göre belirtilen 
dört dağılımdan birine uyduğunu saptamak, 

ll. Bireysel işlem miktarlarının normal olarak 
dağıldığını saptamak. 

b) Maliyet analizleri yapmak. 

c) Denemek istenen işletim politika ve karar 
seçeneklerini saptamak. 

Yukarıdaki çalışmalara ek olarak benzeticlye 
aşağıdaki girdilerin verilmesi gereklidir. 

a) Malzeme ile ilgili istem sayılarının zamana 
göre dağılım şekli, 

b) Geçmişte gözlenen istem sayıları, 

c) Istem miktarlarının olasılık dağılımı para: 
metreleri (Ortalama ve Standard Sapma), 

d) Benzetim süresi, 

e) Işletim politikası, ! ··! 

f) Stokdışı durumundakl seçenek, 

g) Bekleme süresi (Rastsal ise olasılık <,Jağılı-
mı parametreleri), 

h) Güvenlik faktörü, 

ı) Gözden geçirme zaman aralığı, 

1) Sipariş stratejisi (Istem karşılama zaman 
aralığı sayısı). 

j) Işletme maliyetleri. 

Verilen bilgilerin altında benzetici stok siste-
mini şu şekilde işletir : 

a) istem sayılarını tahmin eder, 

b) Istem miktarlarını yaratır, 

c) Istemieni karşılar ve stok seviyelerini dü

zenler, 

d) Güveniki stok seviyesini saptar, 

e) Sipariş miktarını belirler, 

f) Stok seviyesini gözden geçirir, 

g) Bekleme süresini yaratır (Rastsal değişken 
ise), 

h) Malzeme siparişini yapar, 

ı) Sipariş temin edildiğinde stok seviyesini dü

zenler, 
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· ;) Malzemelerin ortalama yaşını hesaplar, 
. , 

j) Yaşı geçmiş bozulabilir malzemeyi stokdall 
d~ürür. 

Benzetıcı yukarıdaki işlemlerı tanımlanan her 
bir . politika Ve karar· seçenegi altında yineliyerek 
modeli işletir ve benzetim süreci sonunda her bir 
seçenek için çözüme etken olan şu bilgi i el"! verir: 

a) Ortalama stok yatırım tutarı, 

b) Istem hizmet yüzdesi, 

c) Malzemenin ortalama yaşı (Ortalama ola
rak stokta bulunma süresi), 

d) Stoktan düşülmüş bozulabilir malzeme 
miktarı, 

e) Toplam stok taşıma maliyeti, 

f) Toplam sipariş maliyeti, 

g) Toplam gözden geçirme maliyeti, 

h) Toplam bekletme veya kayıp satış maliyeti, 

i) Toplam işletme maliyeti. 

V. SONUÇ: 

Bu çalışmada malzeme dağıtım ve tedarik sis· 
temlerindeki stok problemlerine çözüm getirecek 
bir benzetim modeli geliştirilmiştir. Model bilgisa
yara programlanarak söz konusu sistemlerin stok 
problemlerinde yararlanabilecekleri bir yönetim aracı 
haline getirilmiştir. 

Benzetim modelini kullanabilmek Için, istem 
sayılarının birbirlerinden bağımsız olmaları; istem 
miktarlarının ve bekleme sürelerinin (belirgin ola· 
rak tanımlanmamışlar ise) yine bağımsız rastgele 
değişkenler olmaları, ve normal olarak dağılmaları 
koşulu aranmıştır. 

Stok problemine çözüm, benzetici aracılığı ile 

yeterli sayıda Işletim politika ve kararları denene

rek daha önce belirtilen hedefleri en iyi başaranın 

seçimi ile sağlanacaktır. Deneme ve seçme işlemi 

şu şekilde yapılabilir: Stokta dikkate alınan aynı 

sınıftan tüm malzemeler için gerekli bilgiler ben· 

zeticiye verildikten sonra benzetıcı işletilir. Bu iş· 

lem bazı kararları veya politikaları değiştirip diğer

lerini aynı bırakarak yinelenir. Böylece pek çok kez 

seçme işlemi yinelenerek alınan sonuçlardan belir

tilen hedeflere ulaşılmasını sağlayan en iyi politika 

ve karar değişkenleri saptamış olur. 
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• Bu çalışmada geliştirilen yöntem ile pir : kuru
luştan alınan gerçek bilgilerle bir uygulama yapıl

'ttııŞ ve bu örnek stok problemi için bir çÖzüm elde 
edilmiştir. Uygulamanın sonunda, modelde öne sci
~ülen . koşulları s.ağlayacak stok si sterıleri bütünü 
ile ele alındığında karşılaşılan stok problemlerineJ 
geliştirilen yöntemin inarıdırıcı çözümler getireceği 
görülmüştür. 

Son _bir kaç söz olarak, benzetim modelinde 
görülebilecek eksik kalmış noktalar ve modele yeni 
bazı özelliklerin eklenmesi ile yeni boyutlar kazan
dırılması, tartışmaya açıktır. Ancak modelin (Ben
zeticinin) şu anki nitelikleri ile bilgisayar olanak
larından da yararlanarak, bu yazıda konu edilen 
sistemlerin stok problemlerine tatmin edioi çözüm
leri kolayca getirebileceği sanılmaktadır. 
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GÜNEŞ ENERJili 

Yükselen Enerji fiyatlarının teklikeli patlaJnfi: 
noktasına erişmesi sonucunda Dünyanın en büyük,, 
Güneş Enerjili Sulama sistemi Arizonada kurul: 
muştur. 

Bu sulama sistemi Güney- Batı birliği Hayat 
sigortası ·NML· tarafından Phoenix'in Güney batı- ; 

sındaki Gila nehri k ı yısında 1977 Nisa nında işlet· ; 

meye girmiştir. 

Sistem ·Battelle Memorial. Enstitüsü'nün Co-' 
lombus laboratuvarlarınca geliştirilmiştir. Bu sis-' 
temde, •peak• çalışmada dakikada 10 000 Gallon 
sulama suyu veren 50 HP'Iik pompa kullanılmak- · 
tadır. 

Ulusal sigorta şirketlerinin en büyüklerinden 
biri ol&n •NML· ile Dünyanın en büyük bağımsız 
ilmi araştırma ve geliştirme Enstitüsü olan Battelle'
in Müşterek ve çeşitli proje proğramının bir par-· 
çası olarak geliştirdikleri 5,500 Sq feet'lik Parabclik 
Güneş Enerjisi Toplayıcıları sulama sisteminin 
özelliklerinden biridir. 

NML'in Başkanı Francis E. Ferguson •Güneş 

Enerjisi alanındaki Teknolojik llerlernede ·Güney
Batı Birliği• nin yardımcı olarak rol oynamış olma-
sından memnuniyat duyduğunu ... .. . 

Bu yatırımın Güneş Enerjisinin hayati yatırım

lar Için bir fırsat olduğunu göstermek bakımından 
diğer özel yatırımcılara da bir örnek oluşturacağını .; 

Kendi yatırımlarının ve diğer benzer yatırımla

rın bu zaruri Imkanların gelişme hızını arttırmağa 

yardımcı olacağını belirtmiştir . .. 

(' ) V. Müh. DSI Işl etme ve Bakım Dairesi Başkan lı ğı 

(*') ADMMA Öğ renc i si. 

Bu makale Irr igation Joumal Temmuz/Ağustos 1977 den 
çevrilmiştir. 

SULAMA SiSTEMi 

Çevirenler 

Orhan ŞEHRI rJ 
Hulki ÇELIKCAN (• •ı 

Battelle'in Başkanı Dt. Sherwood L. Fawcett 

·· · ·Güneş EnerJisinin bazı pratik alanlarda hakiki' 
o~e değişik bir enerji kaynağı olduğu marhalesine 
yaklaşıyoruz .. , 

Güneş Enerjisinin kullanılması ve geliştirilmesi 

için bu günkü yatırımlar, bu alanda ileriye doğru 
11tılan bir büyük adımı göstennektedir . . • demiştir. 

SISTEMiN ÇALIŞMA ŞEKLI : 

Gila havzasındaki kapalı devre Güneş Enerjili 
sulama sistemi esas olarak aşağıda belirtildiği gibi 
çalışmaktadır. 

Su, Güneş Enerjisi toplayıcılarına (Solar Col
lectors) basınç altında pompalanır. Toplayıcılardan 

al ınan Güneş enerj isi suyu yüksek bir dereceye 
kadar ısıtır . 

Bu su, içinde bulunan sıvı Freon'u gaz haline 
çevirinceye kadar ısıtmak Ozere bir Boyler'e akıtı

lır. 

Freon gazı, sulama pompasını çalıştıran bir 
·Rankine -Cycle• Türbinini hareket ettirir. 

Freon'u ısıtmış bulunan su, tekrar Güneş ener
jisi toplayıcısına döner. 

Türbinden çıkan freon gazı bir rejeneratör ısı 
eksçeyncır ve Kondanser"ine gelerek tekrar sıvı 

haline dönüşür. 

Şimdi aynı hareketleri tekrarlamağa hazırdır ... 

Güneş Enerjili sistemde, Su bir havuzdan çeki
lir ve araziye giden sulama kanalına basılır. Sistem 
Otomatiktir. 

Sistemin duyarlı tertibatı (Sensors) Güneş 

enerji toplayıcısının sabahları Güneşe doğru yönel
mesini ve gün boyunca güneşin gök yüzündeki izini 
takip etmesini sağlar. 
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Benzer duyarlı tertipler de geceleri ve fırtınalar 
süresince Toplayıcıları muhafazalarının Içine çevl· 
rirler. Bu suretle Toplayıemın yansıtıcı yüzeylerinin 
tahrip olma Ihtimali azaltılmış olur. Acil durumlar 
Için ayrıca bir geri kontrol sistemi de mevcuttur. 

Haziranda, yılın en uzun günleri süresınce si~

tem 9,5 saat içinde 5.6 milyon galon'luk su vere-o 
bilmektedir. Bu sebeple, daha uzun bir çalışma 

teminine yönelik enerji depolamağa halen ihtiyaç 
duyulmamaktadır. Fakat gerekirse bunun da ger
çekleştirilmesi mümkıürldür. 

Pompa büyüklüğünün 50 HP olarak seçilmiş ol
masının sebebi, ticari boyutta oluşu ve daha son
raları oran dahilinde 200 veya 250 HP ye yükselti· 
ıebilmenin mümkün oluşudur. 

Bu sistemde su pompalanmasına ilave olarak, 
Mahsul kurutulması, Ahır veya Ser'aların ısıtılması 
Için enerji elde edilir. 

Enerji Maliyetleri Projeyi Hızlandırmıştır : 

Güneş Enerjili Sulama sisteminin Geliştirilme-. · 

sindeki itici kuvet, 1973 yılındaki Akaryakıt Ambar- · 
gosu sonucunda, NML:e ait 76 000 Acre'lık tarım 

alanına gerekli Enerji maliyetinin hızla artması ol
muştur. 

Çeşitli gıda · mahsulleri için olduğu kadar, Pa
muk yetiştirmek için de çiftlik tamamen entansiv 
sulamaya bağlıdır . Çiftlikteki senelik enerji gideri 
bir milyon dolar'ı geçmektedir. Ayrıca yapılan tah- 
minler bu miktarın yılda % 15 artacağını göster
miştir. Bu ise Enerji giderinin gıda mahsul fiyatla
rına önemli zamlar getireceğini açıkca göstermiştir. 

Bu sebeple, NML Değişik bir Enerji kaynağı 

olarak Güneş Enerjisini araştırmağa karar verm i ş· 

tir. Arizonanı n Güneş bakımından müsait durumu 
sebebiyle Alternatif olarak Güneş Enerjisinin seçimi 
maktıki bir seçim olmuştur. 

Ancak Güneş Enerjisinden taydalanma tekno
lojisin in herkesin zannettiği kadar ileri olmadığı 

görüldüğünden NML, Güneş teknolojisinde yirm i 
yıldan fazla tecrübesi bulunan Battelle Memoria l 
Enstitüsüne baş vurmuştur. 
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Battelle teknik geliştirme, NML ise mali ida-
reden sorumlu olarak Güneş Enerjisi geliştirme 

işbirliği düzeni 1975 te kurulmuştur. 

Bu suretle, her iki organizasyon programın tü· 
müne yön vermekteki yerlerini almış oldular. 

YENI BULUŞLARA YÖNELIK YATIRIMLAR: 

NML'in yeni buluşlara yönelik yatırımlar yap-
mak suretiyle Güneş enerjisini araştırmayı des
tekleme fikri, Şirketin An'anesine dayanmaktadır. 

1960'ın başlarında NML, California'dakl Geot· 
hermal kuyuları'nın geliştirilmesi için mali destek 
sağlamıştı. 

Hali hazırda, Firma Meksika Körfezinde Petrol 
arayan bir birleşik şirketin bir üyesidir. Ayrıca Su
lama sistemi Işine de girerek bunu 18 ay içinde 
geliştirip · işletmeye sokmuştur. 

NML ile Battelle, Enerji transferinde kimyasal 
madeler kullanan Toplayıcı sistemini geliştirmek 

üzere· bjrçok yeni metodlar bulmak için ve Güneş 
Enerjili ileri bir motor geliştirmek için birlikte ça
lışmaktadır. 

NML ile Battele beraberce, Güneş Enerjili Su· 
lama sistemleri için uzun vadeli çalışmalara girişmiş 
durumdadırlar. 

Yıllık Enerji maliyet artışı ile, Bazı alanlarda 
enerji sarfiyatının kısıtlanması ile, memleketin 
(ABD) bazı yerlerinde puant yüke sınır konulması 

lle değişik bir Enerji kaynağına ihtiyaç duyulmuştur. 

1977 yılı süresince ABD'nin 17 batı eyaletinde 
çiftliklere sulama suyu pompa.lamak için sarfedi
len Enerji bedeli 700 milyon doları geçmiştir. ABD de 
sulanan sahanın yaklaşık olarak % BB'i Bu bölgede 
olup Binlerce sulama kuyusu kullanılmaktadır. 

Bu bölgedeki Sulama pompaları değişik Enerji 
kaynakları ile çalıştırılmaktadır. 

Örneğin Arlzona'da Pompaların % 70'i elektrikle 
çalıştırılmakta olup bu sayı Califoroia için % 98 dir. 

Diğer taraftan Texas'ta % 65 su pampalarının 

çalıştırılmasında doğal gazlar kullanılmasına karşın 

Nebraska'daki pompaların yaklaşık % 25'inde Diesel 
yakıtı kullanılmaktadır. 



REZERVUARLARDA BUHARLAŞMANIN AZALTlLMASI 
VE SUYUN ÖZEliKLERiNE ETKiLERi 

Yazan J. K. G. SILVEY 

H. Bryan SHARP, 
Kenneth L. DICKSON. 
Richard C. ALLISON, 
John C. STILES. 

Çeviren : Güner AOACIK(• ) 

Ö ZET 

[Yüzey sularında buhar/aşlllayı azaltmak için kimyasal madde kullanılması 
ekolojik dengeyi etkiliyebilir. Hefner gölünde hexadecanol kullanılması suyun bi
yolojik, kimyasal ve fizikse l özelliklerini etkilemiştir. Bu yazıda bunlardan bir 
kısmı incelenmişt ir.] 

Yüzey su larında buharlaşmayı azaltmak için or
ganik madde kullanılması birçok mühendis ve su 
uzmanının dikkatini çekmiştir. Bu maddeler üzerinde 
ilk çalışma 1891 de yapılmış ve ince yağ tabaka· 
sının suyun yüzey gerilimine etkisi incelenm i ştir . 

1899 da bir çalışmada, bazı kimyasal maddelerin su 
yüzeyine monomoleküler tabakalar şeklinde yayıl

dığı veya f i lm tabaka larının bir molekül kalınlığ ı nda 

olduğu sonucuna varılmıştır. Du Novy ve Langmuir 
monomoleküler kimyasal madde film tabakasının, 

yüzey sularından buharlaşmayı azaltab i l eceğini gös
termişlerd ir. 1925 de uzun zincirli alkolleri n buhar
laşmayı durdurucu etkisi ol d uğu bu lunmuştur. ilk ba
şa rılı çalışm ayı Langmuir yapmı ş, 16 ka rbonlu bir al· 
kol olan cetyl al kol (hexadecanol) [CH3 (HC2) 150H] 
kullanarak buharlaşma hızını % 50 in di rm işt i r. 

1943 de Langmuir , monomoleküler hexadecanol 
f i lm tabakas ı nı n moleküllerin sudan kaçma hı · 

z ını 10000 : 1 oran ı nda düşü rdüğünü raporunda 
bel i rtm i şt i r . Bu ilk ça lı şma l a r ı ş ı ğ ı nda Mansfield 
ilk kez rezervuarl arda monomolekü ler hexadecanol 
film tabakası kullanmayı denemiştir. 

1952 de •Bureau of Reclamation . ta rafından bü· 

yük rezervuarlarda suyun kaybı n ı önlemek için mo· 

nomolekü ler f i lm tabakası uygulanması denenmiş , 

• Kimya Y. Müh. DSI Araşt ırma ve Gel iştirme Dairesi Başkan lı ğ ı 
Bu maka le. Journa l . American Water Works Assoclatıon. April. 
1973 den çcvrilmlştır. 

1955 de laboratuvar ve yerinde uygulama çalışma

lar ı ümit verici ol duğunu göstermiş ve monomole
küler tabaka ile rezervuar buharlaşması nı n önlen· 
mesinin fiziksel, kimyasal yön leri üzerinde ça lı ~· 

malar başlat ı lm ı şt ı r. Büyük rezervuarla rda hexade· 
canol film inin ku ll anılmasının birçok önemli prob
lemler de yarattığı açıklanmıştır. Bu problemler: 
(1) Uygulama ve film tabakasının korunması (2) 

arazi şartlarının film tabakasına etkisi (3 ) Ekono
mik yönlerin etkisi (4) Gerçek buharlaşma azal· 
masının ölçümü (5) Su kalitesine etkiler (6) Göl 
biyolojisine etkiler (7) Halk sağlığı problemleri. 

flk Araştırmalar : 

Oklahoma şehrinin su gereksinmesini karşıla

yan yak l aşık 1 O km2 yüzeyi olan Hefner gölü (re
zervuarı) 1956 da yerinde uygulama için seçilerek 
üzerinde ça lışma yapılmı ştır. R ezervuarın büyük· 
lüğü , coğrafik yeri ve meterolej ik şartları , yazınkl 

durumu, seçimine neden olmuştur. Bundan başka 

rezervuara giren ve çıkan su ölçülebilmektedir, bu· 
nun sonucu buharlaşma i le olan kayıplar da hesap-

lanabilmektedir. lik araştırma, Hefner gölünün bir 

kolu olan ve esas gölden tamamen ayrılmış ve 

hidroloj ik olarak hı:ığımsız olan Kid gölünde yapıl· 

mış, su kalitesinin tad, koku, taksisite ve çeşiti! 

kimyasal parametreleri üzerindeki etkileri incelen· 
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miştir. 1958 yazında Bureau of Reelamation buhar
laşma nedeniyle su kaybı çalışmalarına başlamıştır. 

Hexadecanol film tabakasının buharlaşmayı durdu
rucu tesirlerini incelemek için bir komite kurulmuş
tur. Bu komitenin 12 Mayıs 1959 da verdiğ i raporda, 
10 km2 yüzeyli Hefner gölünün hexadecanolle mo
nomoleküler tabaka şeklinde örtüldüğü, hava şart

lar · nın film tabakasının korunmasına tam elverişli 

olmamasına karşın 7 ·Temmuz 1 · Ekim -1958 süre
sinde buharlaşmada %90 dan daha fazla azalma 
olduğu, açıklanmıştır. Ayrıca buharlaşmayı durduru
cu maddelerin etkilerinin daha yüksek sıcaklıklar

da ve kullanılan maddenin cinsi i le azaldığı ve su
yun sıcaklığı ile değiştiği ve Hefner gölü için har· 
canarı toplam paranın yaklaşık kazanılan suya eş· 

değer olduğu, ilerde daha iyi programlama ve ge
lişmelerle ve değişik malzemelerle giderlerin da· 
ha da düşebileceğinin ümit edildiği bildirilmiştir. 

Bu alanda yapılmış çalışmalar, hexadecanol film 
tabakasının buharlaşmayı azaltıcı etkisinin daha 
fazla incelenmesine ve yeni araştırmaların yapıl· 

masına yol açmıştır. 1960 yazında Sahuaro göl ün
deki denemeler buharlaşmanın % 23, daha sonral<i 
bir çalışma Cachuma, Calif. % 22 azaldığını göster
miştir. 

Hefner Gölündeki Araştırmalar: 

1964 de ·Bureau of Reclamation• Hefner gölün
deki su kaybı araştırmalarını yeniden ele alarak 5 
yılık çalışma yapılmıştır. Buharlaşma ile rezervaa
rın ekolojik dengesini etkileyen fiziksel, kimyasal 
ve biyoloJik özelikleri incelenmiştir. Proje için 2 
yıl süreyle hazırlık çalışması, iki yaz uygulama ve 
1 yıl daha uygulama çalışması yapılmıştır. Haziran 
1'964 den Haziran 1966 ya kadar bakteriolajik çalış· 

malar ve dip çamurları ve balık yönünden incele· 
meler yapılmıştır. Temmuz 1966 da •Bureau of Rec
lamation• rezervuara hexadecanol uygulamaya baş· 
lamış, 1966 ve 1967 yazlarında devam edilmiştir. 

Eylül 1967 den Aralık 1968 e kadar ça lı şma sürmüş

tür. 

Hexadecanolün biyoloji k etkilerinin tam olarak 
~ncelenip anlaşılması ilerdeki değerlendirmeler için 
gerekli görülmüş, Hefner gölünün ekolojik denge
sine etkisi üzerinde çalışılmıştır. Diğer araştırmacı

lar monomoleküler film tabakasının, bu rezervuarın 

bazı kimyasal fiziksel ve biyoloj ik özeliklerini değiş· 
tirdiğini göstermişlerdir. Bu değişimierin su kalite
sini sürekli etkileyip etkilemediği araştırılmıştır. 

Örnek yerleri : Rezervuarın çeşitli ekolojik 
alanlarını belirliyen beş örnek alma istasyonu se· 
çilmiş ve fiziksel verileri toplamak için de her is
tasyona gerekli aletler konmuştur. Yaz aylarında 

her istasyondan haftada iki kez numuneler alınarak 
bakteriolojik, yosun, fosfat ve nitrat analizleri, 

54 

Haftalık numunelerde tam kimyasal analiz yapılmış
tır. Kış ayla rında en az ayda bir kez fosfat, nitrat. 
yosun ve bakteriolajik analizler yapılmıştır. 1. istas
yon rezervuara doğal ve yapay 'kirleticileri getiren 
kanala yakın 2. istasyon kuzeybatıda, rezervuarın en 
derin yeri (ortalama 24 metre) 3. 'istasyon güneydo
ğusunda seçilmiştir. 4. istasyon, kuzey doğudadır. 
2,3 ve 4. istasyonlar hexadecanol uygulayan serpme 
aletlerinin ön tarafındadı r . Bu nedenle etkiler, tam 
olarak incelenebilmiştir. 5. istasyon kontrol istasyo
nudur. 'Rezervuarın güneydoğusunda , !imanın önünde, 
serpme hnttının ark'asında, güney rüzgaria rı na kapalı 

yerde seç ilm iştir. Hexadecanol tabakası bu şek ilde 

korunmuştur. 

Su Kalite Çalışmaları : 5 istasyondan ve 1 rer 
metre arayla çeşitli derinlik tabakalarından alınan 

numunelerde sertlik, sıcaklık, öz iletkenlik, pH, 
karbonat, bikarbonat, sülfat, klorür, çözünmüş ok· 
sljen, karbondioksit, demir, renk ve bulanıklık ana· 
lizl·eri yapılmıştır. Fosfat için ilk önce kalay klorür· 
amonyum molibdat tekniği kullanılmış, daha sonra 
daha duyar metod askorbik asit metodu kullanıl

mıştır. 

Bakteriyolajik Analizler: Her Istasyondan 300 
ml lik steril şişelere alınan numunelerde oda sı

caklığında inkübasyondan sonra sayım yapılmış

tır. Laboratuvar çalışmaları üç olasılığı saptamayı 

amaçlamıştır: 

1) Hexadecanolün mikroorganizmaların geliş-

mesini hıziandırma olasılığı, 

2) Mikroorganizmalada hexadecanolün bozul-
ması olasılığı, 

3) Bozulma varsa Hefner gölünde hangi orga-
nizmanın bunu yaptığı. 

Bunun Için hexadecanol konmuş ve konmamış 
numunelerle göl suyunda bir seri denemeler yapıl
mıştır. Ayrıca hexadecanolün fiziksel ve kimyasal 
olaylarla bozulup bozulmadığı da araştırılmıştır. 

SONUÇ: 

Hexadecanol filmi kapladığı suyun sıca·klığını 

arttırmıştır. Artış yüzeyin ilk birkaç santimetresin
de ve 1,7. 2,2°C kadardır. Sıcaklık artışına bağlı ola
rak gaz difüzyon hızında da azalma görülmüş ve 
bunun sonucu hava. su fazlarının bileşiminde bazı 
organizmalar fizyolojik olarak etkilenmiştlr. 

Monomoküler film tabakasının getirdiği diğer 

bir fiziksel değişim yüzey gerilimdeki azalıştır. Yü· 
zey gerilimdeki azalış suyun ısiatma özelliklerini 
arttırır ve kaldırma kuwetini azaltır. Monomolekü-



ler hexadecanol film tabakasının , yüzey gerilimi 
azattması nedeniyle, su üzerinde yürüyen sivrisi
nek, tatarcık gibi böcekler boğulur. Bu çalışma sı

caklık değişimi ile biyolojik etkileri değerlendir· 

rnek için yapılmasına karşın, difüzyon hızları, hexa
decanolün yüzey gerilim olayına etkisi ve bazı göz
lemler, rezervuardaki fiziksel ve kimyasal deği

şimierin biyolojik hayatı hava · su fazında çok az 
etkilediğini göstermişt i r. Verinde uygu!ama sım

sında çok fazla bilgi toplanmıştır. Tablo: 1 'de yaz 
aylarındaki fiziksel ve kimyasal bilgiler verilmiştir. 
Ayrıca rezervuardaki mikrobiyolojik devirin bir par
çası olan nitrat ve fosfat neticeleri bulunmuştur. 

Çok fazla bir değişim görülmemiştir. Eğer hexa
decanol mikrobiyolojik dengeyi hızlandırıcı etki 
gösterseydi, nitrat ve fosfat değerleri çok deği şir

di. Hefner gölüne hexadecanol uygulanmasıyla su
yun kimyasal kalitesinde zararlı bir değişme ol· 
mamıştır . Rezervuarda inorganik kimyasal bileşen

lerin konsantrasyonlarında devamlı değişmeler gö
rülmemiştir. Filim tabakası nedeniyle olan sıcaklık 

değişimleri su kalitesi yönünden önemsizdir. 

Bu çalışma, bazı mikro· organizmaların büyü
mesini hexadecanolün bin kere hızlandırdağını gös-

DSI TEKNIK BÜLTENI ARALIK 1978 SAYI 45 

termişti r . I şık bu hızlandıMnada çok fazla bir etki 
yapmaz, bu nedenle hexadecanolün biyolojik bo
zulmasına arttırmaz . Ancak çok yüksek sıcaklık ve 
uzun sürede hexadecanol foto· oksidasyona uğrar. 

Laboratuvar deneyleri, Hefner gölünde bulunan 
mikro · organizmaların hexadecanolü uzun sürede 
bozabileceğini göstermiştir. Bu nedenle film, taba
kasının rezervuarda kalma süresi olan beş gün 
içinde, hexadecanolde herhangi bir bozulma olmaz. 
Rüzgarın f ilm tabakasını sürüklernesi nedeniyle 
f.ilm ve mikro· organizmaların temas süresi çok 
küçüktür. Film tabakasının birikim yaptığı yerlerde 
bozulma olabil ir. 

Hefner gölünde iki yıllık uygulamada yaklaş ık 

63420 kg. hexadecanol kullanılmıştır. Toplam hacmi 

ve büyüklüğüne göre rezervuardaki hexadecanol 

konsantrasyonu 0,5 ppm den daha az hesaplanmış

tır. Hexadecanol çözürlüğü çok az olduğundan bu

nun hepsi organizmaları etkilemez. 

Sonuç olarak bu kullanılan konsantrasyonda 

rezervuarın ekolojisine etkisinin çok az olduğu 

anlaşılmıştır. 

TABLO: 1 

Fiziksel ve Kimyasal Analiz Yaz Ortalamaları 

1964 1965 1966 1967 1968 

Özelik 

Üst Orta Dip Üst Orta Dip Üst Orta Dip Üst Orta Dip Üst Orta 

Sıcaklık oc 26,3 24,8 23.4 27,2 25 ,9 25,5 26,6 25,4 23,2 27,1 25,0 24,2 27,2 25,6 
Öz iletkenlik 
p. mhos/cm 1082 1082 1086 1084 1006 1010 1056 1044 1063 1048 1010 1023 1044 1022 
pH 8,8 8,8 8,4 8,7 8,5 8,2 8,7 8,7 8,5 8,5 8,4 8,2 8,6 8,6 
co3. mg/ 1 11,8 9,2 4,0 11,8 4,6 2.4 11,6 6,7 5,3 12,3 12,0 2 12 11,2 
HC03 · nıg/1 126,8 130,2 134,4 128 137 145 129 129 161 148 153 156 144 156 
C02 - mg/ 1 0.8 0.1 1.6 o 0,3 2,0 o o 2,1 0,6 0,2 1,8 0,3 0,2 
0 2 • mg/ 1 7,9 6,7 2,8 7,4 5,3 2,2 7,9 6,4 2,0 7,6 6,3 2,6 7,4 5,8 
Toplam sertlik 
mg/1 298 297 298 302 301 302 290 286 289 304 290 278 294 290 
Kalsiyum sertliği 
mg/1 158 160 161 163 163 175 164 168 172 156 158 163 165 168 
Cl- mg/1 164 164 164 162 153 153 170 164 160 160 153 152 162 158 
so4. mg/1 158 158 158 198 198 198 - - - 160 160 160 125 125 

Dlp 

24,6 

' 1031 
8.4 
8,0 
168 
1,6 
2.2 

290 

175 
152 
125 

ş s 



YAGIŞLA BESLENEN SERBEST SU TABLASI 
iHTiVA EDEN KlYlSAL BiR AKiFERDE DENGELi 
GiRiŞiM YÜZEYi AKlŞI iÇiN ANALiTiK ÇÖZÜM 

Yazan : P. Van Der VEER 

Çeviren : Metin NAZIK* 

OZET 

Bu makalede kıyısal bir akiferde serbest su yüzeyi ve ayrıca tuzlu su girişim 
yüzeyinin dengeli durumunu belirlemek için yapılan araştırmalar anlatılmaktadır. 

Tatlı yeraltısuyu, tuzlu su ile karışık olan yeraltısuyunun üzerinden denize ak
maktadır. Akış bölgesinin en üst sınırı, yağışla beslenen serbest su tabakası halin
dedir. Bu lıaliı·ı çözümü, kompleks parametreli lineer olmayan cebirsel bir ifade 
içinde verilmiştir. Tuzlu su girişim yüzeyinin ve serbest su tabakasının durumu 
ile ilgili ifadeler burada verilmektedir. Ayrıca, bulunan ifadeler Badon Ghyben ve 
H erzberge göre bulıman tek boyutlu bağıntı ile mukayese edilebilmektedir. O zel 
haller için girişim yüzeyinin ve serbest su yüzeyinin durumlarının ne olacağı, genel 
denklemlerden istifade edilerek araştırılmıştır. 

GIRIŞ: 

Kıyısal a'kiferlerde tuzlu yeraltısuyu lle tatlı 

yeraltısuyu arasındaki girişim yüzeyinin (ara yü
zeyinin) dengeli durumunu belirlemek önemli bir 
husustur. Böyle bir akiferde girişim yüzeyiyle il
gili çalışmalar ilk önce Badon Ghyben (1889) ve 
Herzberg (1901) isim li şahıslar tarafından yapıl· 

mıştır. Bu şahısların çalışmaları tek boyutlu esas· 
lara dayanmaktadır. Tatlı- Tuzlu su ara yüzeyi ile 
ilgili iki boyutlu çözümler Glower (1959) tarafın

dan ilk defa kompleks fonks iyonlar kullanılarak 
veri lmiştir . Bear ve Dagan (1964) ve De Josselin 
de Jonk (1965) girişim (ara) yüzeyinin durumunu 
belirleyen Iki boyutlu çözümleri elde etmek için 
haclograf metodunda kullandılar . De Jossel in de Jang 
(1960, 1969) boşluklar arasındaki muhtelif sıvı akı

şının analizi için münferit dağılımlar metodu kul
lanmıştır . Kono (1972) girişim yüzeyinin problem
lerini analiz için sonlu element metodunu tatbik 
etmiştir. 

Denizden çukurda olan ve Potder denilen yarı 

geçirimli tabakaların yer aldığı kıyısal akiferde den-

• Jeolojl Y. Müh. DSI Jeoteknlk Hiz. ve Yeraltısuları Dalresi 
Başkanlığı 
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geli g'irişim yüzeyi akışı Van Dam (1976) tarafın

dan araştırıldı . Birden fazla sıvının olduğu homojen 
olmayan anlzotropik bölgelerde dengeli olmayan 
girişim yüzeyi akışıyla ilgili bazı çalışmala r Van 
der Veı:-r (1976) tarafından yapıldı. 

Bu makale kıyısal bir akiferde girişim yüzeyi 
akışının, Badon Ghyben ve Herzberg bağıntısıda 

esas alınarak i ki boyutlu analiti k çözümünü anlat
maktadır. Akış bölgesinin en üstteki sınırı serbest 
su tablasıdır. Bu mesele ile ilgili olarak ilk önce 
Verruijt (1968) yağışsız haller için haclograf me
todu vasıtasıyla çalışmalar yaptı. Burada ise, ya
ğışın etkisi olduğu hallerde genel durum ve ya
ğışsız haldeki özel durumların ne olacağı anlatıl

maktadır. 

BADON GHYBEN • HERZBERG'E GÖRE 
TATLISU · TUZLUSU GiRIŞIMI : 

Meselanin şematize edilmiş durumu şekil : 1 
de verilmişti r. Burada görüldüğü gibi denge halin
deki tuzlu suyun üzerinden denize doğru tatlı su 
akışı vardır. En üstteki serbest su yüzeyi ise ya
ğışla beslenmektedir. Deniz seviyesi referans yü
zeyi olarak alınmıştır. Girişim yüzeyinin bir nokta
sının deniz seviyesinden derinliği H ile gösteri!-



mştr . Serbest su yüzeyinin herhangi bir noktaşının 
deniz seviyesine olan mesafesi Ise h ile ifade 
edilmiştir. Akifer homojen ve Isotop olup permaatık 
lite katsayısı k ile, yağış ise N lle gösterilmiştir, 

Burada X ekseninin orijini tuzlu su ,i(e tatlı su arasın
daki girişim yüzeyinin (ara yüzeyinin) denız seviye
sini kestiğ·i yer.de alınmıştır. Tatlı suyun yoğunluğu P. 

p, - p 
tuzlu yoğunluğ.u ise p, ve = '/ ile gösterilmiş-

tir. 

Şekil: 

p 

~ıu. .. ., 

E., ~·;....,.'";;;,../ *"'Mr'l.,.,• 

Badon Ghyben - Herzberg'e göre tek 
boyutlu durum 

Şayet spesifi'k boşalımların düşey elernanları 

ihmal edilirse problem tek boyutlu olacaktır. Bu
rada Darcy kanunu tatbik edilebilir. 

Darcy kanununa göre : 

d h 
q= - ik (H+h) -

dx 

Devamlılık şartlarında Ise : 
dq=Ndx 

(1) 

(2) 

Dengeli hal ıçın girişim yüzeyinin her Iki ta• 
rafındaki basınç birbirine eşit olacaktır. Yeraltısuyu 
yüksekliğinin [0= p/ (pg) +y] tarifinden bu şart 
Ifade edildiğinde; 

p - p 
h=y.H (3) veya h= -- . H, olacaktır. 

p 

Yukarıdaki 1, 2, 3, No. lu eşitliklerden Istifade 
edilerek: 

[

- ~ xı-2 S-x+~2 ] 112 

H= k k k 

(y+1) y 

{4) 

q=Nx+Cı bulunur. 

Burada Cı ve C2 lntegrasyon sabltleridlr. 
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Şayet X= O ve C2 = 0 olursa gırışım yüzeyi ile 
serbest su yüzeyi orijin noktasında kesişir. Bununla 
beraber bu kesişme noktasında Cı r60 olduğunda 

q ;e O olacak yani denize bu noktadan tatlı su akışı 

olacaktır. Bu Ise fiziksel bakımdan mümkun değil
dir. Bu halde, yani Cı ;e O olduğunda fiztksel ba
kımdan denize · tatlı su akabilmesi için serbest su 
yüzeyi ile girişim yüzeyinin X eksenini kest'iğl nok
talıır arasında bir mesafe olması gerekir. Bununla 
beraber yeraltısu tablasının meyili X eksenini ke
secek şekilde denize doğru olduğundan matematik
sel olarak denize akış vardır. 

Burada verilen tek boyutlu bağıntı Badon Ghy
ben ve Herzbergin ifade etiği hidrostatik eşitliğin 

çözümüne eş değerdir. 

IKI BOYUTLU DURUMA AIT ÇÖZÜM : 

. Iki .boyutlu dur:um şekil : 2 de şematize edil
miştir. Burada ı •. girişim yüzeyinin deniz seviyesini 
kestiği yer ile serbest su tablasının deniz seviyesi
nı kestiği yer arasındalGi mesafedir. Buradaki prob
lemin çözümünde serbest su yüzeyindeki ve giri
şim yüzeyindeki sınır şartlarının etkisi de önemli 
rol oynar. 

; ' ı 1 ı ı ı ı 1 1 ı ı ı j ı 1 1 1 N ( v.,,~ ı 

Şekli ~ 2 Iki boyutlu durum 

Girişim yüzeyinde denge şartının Mğlafımış 

olması gerekir. Ayrıca dengeli akışta, giri$1m yü
zeyi akış hattı olduğundan akış fonksiyonu sabit 
olacaktır. 

Bu düşüneeye göre akış fonksiyonu (i') giri
şim yüzeyinde sıfır alındığında sınır şartları aşa

ğıdaki gibi yazılabiiJr: 

<1>=-y ky 

i'=O 

(6) 

(7) 

Burada y girişim yüzeyının durumunu ifade 
etmekte; <1> ise hız potansiyeli olup şöyle yazıla

bilir: 
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Ise yeraltısuyu eğimidi r 

Serbest su ·yüzeyinde ise akış fonksiyonu X ile' 
lineer ·olarak değ işi r . Ayrıca denge şa rtı . y yük
sekliğinde eşit olacak bir yüksekliğa eri Ş ir~ Buna 
!)öre : 

Buradaki akış fonksiyonu ise : 

i'= - (q* + Nx) 

(8) 

(9) 

(10) 

X= - 1
8 

için akış fon1<siyonu tatlı suyun dışa 

akışına eş i t olur. 

V =- (q*-NI
5
) = - q 

Böylece q tatlı suyun denize doğru akı şın ı gös
termektedir. 

Problemin çözümü, kompleks potansiyel n 
içindeki lineer olmayan cebirsel bir ifade ş eklinde 
v-erilebilir. 

fl =<!>+'i'f' · olup kompleks değ işken z=x+iy 
dir. 

Buna göre Ifade şöyle olacai<tır : 

~ f22 [ 1+r+( -~ ) ]+W (q*+ Nz) +ky [ q•z+ 

~Nz+=D (1 1) 

Yukarıdaki · (11)" No.·lu ifade;, sernest su yüze
yindeki ve girişim yüzeyindeki s ı n ı r şartlarını da içi
ne almaktad ı r . Bu, hakiki ve imaj iner bölümlerdeki 
ifadeler ayrılarak şöyle gösterilebili r. 

1 
k yq*x+ky - N (x2-y2) = O 

2 
( 12) 

[1+ r +(~ ) ] (<fı - '1.'2 ) - ( q ' ~ı- Nx)~-Ny -ı- -tkyq*y 
+k y Nxy = O (13) 

G ir i şim yüzeyi ı ç ın ( 'ir = O) ol duğ u ndan . 

<1> Potansiyeli (13) No. lu eşitl i kten elde edilir: 

(q*+N x) <t>+kyy (q•+Nx) = O 

veya <t>= -y ky olur. 

sa 

Böylece girişim yüzeyi Için bulunan (6) nolu· 
sınır şartı bulunur. Buradan anlaşıldığına göre (11 )' 
nolu ifade girişim yüzeyindeki sınır şartlarını içine 
almaktadır. 

Serbest su yüzeyındeki akış fonksiyonu (B) 
nolu eşi tliği (13) nolu eşitliğe dahil ederek bulu, 
riabilir; Buna göre : 

[ 1+Y+( ~ ) ] ky ~+ (q ' +Nx} ky - Ny -I-+k y y 

(q' + Nx) = O 

veya i'= - (q '' + Nx} olur. 

Bu ifade, serbest su yüzeyı ı ç ın bulunan (9) 

nolu· Ikinci sınır şartının aynısıdır. Böylece (11) 
nolu Ifadenin serbest su yüzeyindeki sınır şa rtla

rını da içine al d ı ğ ı belirlenm iş olur. 

GIRIŞIM YÜZEYI DURUMUNUN IFADE EOIL· 
MESi: 

G i rişim yüzeyinin durumu, (6) , (7). nolu sınır 

şartları d eğerlerinin (12) nolu denkleme dahil edil
mesi ile bulunur. Buna göre : 

1 [ l N ) ] -·. -2 1 +Y+ k (y k)2y2+ Ny2y k+y k q*x+y k 

1 1 
- Nx2-y k - Ny2=0 

2 2 

Bu denklemde - y yerine şekil : 2'de görülen 
H yazılırsa, girişim yüzeyinin durumunu belirleyen 
aşağıdaki Ifade elde edilir : 

(14) 

SERBEST SU YÜZEYI DURUMUNUN iFA-DE EDJt:. · 
MESI: 

Serbest su yüzeyinin durumu, (8) ve (9) nolu 
sınır şartl a rı değerlerinin (12) nolu denkleme dahil 
edilmesi ile bulunur. Buna göre : 

+ [ 1+r+(~)} k2y2- (q* +Nx)2 )+ (q• +Nx]2 -

1 
Nky2 + y kq*x+y k - N (x2-y2) =O 

2 



Yukarıdaki ifadede y yerine h konulduğunda 

(şekil : 2) serbest su yüzeyinin durumu Için aşağı
daki' Ifade elde edilir: 

h= - - x2 +2 ~ X - - ~ . . (N • ) r -l k ( *)'2 
[ 

N ' 

k k 'Y+ 1 k . 

(1-f'Y+ ~] 1'12 
(15) 

TATLI SUYUN DlŞA AKIŞ ARALIGINA AIT GE: 
NIŞLIGiN IFADE EDiLMESi : 

Ewelce belirtildiği gibi girişim yüzeyinin deniz 
seviyesini kestiği yer ile serbest su yüzeyinin deniz 
seviyesini kestiği yer arasında bir mesafe olduğu 

sürece tatlı su denize akar. Bu mesafe 1. le göste
rilmiş olup (15) nolu denklemde: 

h=O konulduğunda ve N=O Ise 

x = -ı. olacak ve buna göre : 

q* ( 1 ) 1.= -
2 

k 1 --1 , N=O 

veya N =f: O Ise; 

( 16). 

BIR BOYUTLU ÇÖZÜM ILE J<ARŞILAŞTIRMA : 

Girişim Yüzeyinin durumunu veren bir boyutlu 
çözüm denklemi olan (4) nolu eşitlikte, H yerine 
Hı- yazılırsa ve lntegrasyon katsayısı C1 =q•, C2=0 
olduğunda, ayrıca (14) nolu ifadede H yerine H. 
konularak (4) nolu denklem (14) nolu denkleme 
bölündüğünde; aşağıdaki ifade elde edilir : 

~ = (1+-~. ~) 1/2 

ı-ı . 'Y k ' (18) 

Görüldüğü gibi bir boyutlu çözüme ve analitik 
çözüme göre bulunan girişim yüzeylerinin derinlik
lerinin bölümü sabit olmaktadır. 

Burada ( N > O) Için ~: > 1 olacaktır. 
Böylece problem yalnız bir boyutta analiz edilirse 
girişim yüzeyinin yeri daha derinlerde bulunur. 
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Genellikle, (18) nolu eşitlikteki 
fo.{ 

yk 
lfade5f 

küçük ·olup buna 'göre · Hı/H. =: 1.0 olacağından bu 
durumda bir boyutlu değerlendirme metodu doğru 
netice verir. Şayet N=O olursa H1/H.=1 olacağın

dan bu durumda bir boyutlu değerlendirme metodu 
doğru · netice v.erır: Şayet N=O olursa Hı/H.= 1 ol ıP 
cağından bu durumda girişim yüzeyinin dururı:ıu : lçlı7 
bir boyutlu çözüm ifadesi ile Iki boyutlu çözüm 
Ifadesi aynı neticeyi verir. · · 

Se i-best. s ii yüzeyi IÇin verllen (S] nolu formül
den bulunan h yüksekliğinin, girişim yüzeyinin du
rumunu belirliyen (14) ·nolu formüiden bulunan H 
yüksekl iğine bölümü, C2 = 0 olmas ı hal inde sabit de
ğ i ldir. (Girişim yüzeyine ai t daha doğru neticeler 
elde etmek için C2=0 seçilmişti r.) 

Bir boyutlu .çözüm formOiü Için eveJoe belirtiP 
diği gibi (C 1=f:O, C2 = 0) ise dışa akiş olur, fakat 
X =>= O için dışa akış prof.il i yoktur. 

iki boyutlu çozum .Jfadeslnde ise serbest su 
}'Özeyinin denız seviyesını kestiği yer ile girlşim 
yüzeyinin deniz seviyesını kestiği yer arasında 
şekil : 2'de .görüldüğü gibi bir ı. mesafesi vardır: 
Böylece girişim yüzeyinin durumunu doğru bir şe
kilde bulmak için C2=0 olduğunda, bir boyutlu çö
zQm formülü, kıyı kenarındaki serbest su yü~eyi 
dufumu için hatalı netioe verir. Bu durum aşağıdaki 

ı 
misalde gösterilmektedir. (Şekil : 3) ı 

N= 730 mmfyıi=0 .002 m/ gün (yağış) 

1,= 5000 m/ (şekilde görülüyor) 

k= 10 m/gün (Permeabilite katsayısı) 

Şekil : 3 Simetrik akış hali 

p s-p 1.020- 1.000 
-v=-- = ------ y=0.02= 
• p 1.000 

! 
ı 

Dengeli durumda d ışa a kışın simctrisi a l ındı
ğ ında : 
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q = N 01- 10 ) olacaktır. Bu q nun değerı (10) 
nolu eşitlikte ye~lne konulduğunda : · 

q = N 1, = 0.002 X 5000 = 10 m3/m.-ı gün- ı bulunur. 
S&rbest su yüzeyinin deniz seviyesini kestiği 

yer ile girişim yüfeyinin deniz seviyes ini kestiğ i yer 

N 
arasındaki meşafe ise (17) nolu eşitlikte-k-. y , q• 

ve N değerleri yerıne konularak : 

1.=24.3 m. bulunur. 

Ayrıca (18) nolu denklem çözüldüğünde: 

H 1- =1.005 olur. 
H. 

Böylece bir boyutlu çözüm metodu girişim 

yüzeyinin derinliğinin, iki boyutlu çözüm metodu ile 
bulunan derinlikten 0.005 daha aşağıda olduğunu 

göstermektedir. 

Girişim yüzeyinin ve serbest su yüzeyinin du
rumları . (4) ve (5} denklemlerde bir boyutlu hal içln 
ve (14) ile (15) nolu denklemlerden ise iki boyutlu 
haller için hesaplanabili r. Bulunan değerlere ait 
grafikler Şekil : 4, 5, 6'da verilm i ştir. 

•sooo - •ooo - JOOO -.2000 -1000 . ( ,..} 

(,..J " 
/ 

f O 

7 
ı 

>O 

' ıı'f(f ~ 
•o ---_.:::.-

-- - 50 

o o 

o 

o 

Şekil : 4 Girişim yüzeyinin durumu 

- t---..._ 
~--~---+--=-~~----~--~ ~ 

~--~----+----+--~~"'~--~· 

tA- / boy1r'lu cfz..;'-. "-

~--~e~o~~~~~S~hLyF·~~~·~H~·~-·~-~-~~~-~- ~--~---~~,~~ L 
\1 ~(-J 

-.100 0 ıct-J 

Şekil : S Serbest su yüzeyinin durumları 

Bir boyutlu çozum halinde hesaplanan gırışım 

yüzeyinin durumu iki boyutlu tam çözümlü hallerde 
X= O olduğunda bulunan giriş im yüzeyi durumu ile 
çok küçük bir fark göstererek ça kışm aktadır . (Şe
kil : 4) Badon Ghyben- Herzberge göre bulunan 
serbest su yüzeyinin durumu ise iki boyutlu çözüm 
he: linde X= - lt için bulunan grişim yüzeyi durumu 
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Şekil : 6 ·Kıyıya yakın yerlerde serbest su 
yüzeyinin durumları 

ile aynı uygunluğu sağlamaktadır. Bir boyutlu çö
züm metoduyla bulunan serbest su yüzeyinin du
rumunda yapılan hata deniz kıyısına ya'klaştıkça 

artmaktadır. 

ÖZEL HALLER IÇIN ÇÖZÜMLER : 

Aşağıda sıra ile bazı özel hallere ait durumlar 
Incelenecektir. 

1. Özel Hal: 

Simetrik olmayan (Şekil : 7) problemler Için 
hesaplama yolu biraz farklıdır. Burada, X= - lt ol
duğunda serbest su yüzeyinin (h) yüksekliği o nok
tada biliniyor fakat q boşalımı bilinmiyor. Şayet 

( 15) nolu denklemde h ın bilinen değeri yerine 
koı->IJiursa q• hesaplanabilir. Buna göre : 

q* = a,klt - [ a1 ( a1- ~ )(kit)2-a2 (kh,)2ı
112 

ı ı ' ı ı ı ı llt ı ı ı 1 1 ı 1 1 
N / 'i'•§,,) 

Şekil : 7 Simetrik olmayan hal için girişim 
yüzeyi akışı 

Yukarıda bulunan q• değeri ewelce yapılan ml
sallerde kullanıl arak bu özel hal için problem çö
zülebilir. 



2. Özel Hal: 

Bazı özel durumlarda girişim yüzeyi ve serbest 
su yüzeyi eğri şeklinde olmayıp, düz bir hat du· 
rumundadır. Şayet aklfarden denize tatlı su akışı 

yoksa bu durum meydana gelir. Bu halde : 

1.=0, q=O keza q• = o olacaktır. 

Bundan sonra girişim yüzeyine ait olan (14) 
nolu ve serbest su yüzeyi po2!isyonuna ait (15) 
nolu ifadeler aşağıdaki şekill eri alırlar. 

Girişim yüzeyinin durumu için : 

(19) 

Serbest su yüzeyinin durumu için : 

h= - X [ - ~t++:) r (20) 

Bu Ifadeler, şayet N < O olursa fiziksel olarak 
ilginçtir. Böylece bu durumda yağışın yerine buhar
laşma ve onun önemli etkisi olup X=O olduğunda 
denize akış yoktur. Yani tatlı yeraltısuyunun toplam 
boşalımı buharlaşma vasıtasıyla kaybolmaktadır. 
Böylece Şekil : 8'de görüldüğü gibi serbest su yü
zeyi gibi tuzlu su girişim yüzeyde düz bir hat ha
lini alır. Yukarıdaki (19) ve (20) nolu ifadelerden 
ıstifade edilerek serbest su yüzeyi ve girişim yü· 
zeyine ait durumlar elde edilebilir. (Şekil : 8) 

3. Özel Hal: 

Şayet en üstteki sınır serbest su yüzeyi de
ğilde bir sızma yüzeyi ise fiziksel olarak daha ilginç 
bir durum ortaya çıkar. 

Burada sızma yüzeyi serbest su yüzeyine ben
zer bir durum gösterdiğinden sınır şartı serbest 
su yüzeyindeki gibi <I>=ky olur. Bu hal Şekil : 9 da 
gösterilmişti r. 

Burada sızma yüzeyinin eğimi 1 : n, ve [20) 

- X 
nolu denklemde şayet h yerine -- konulursa X ek

n 

seni istikametinde birim uzun l uğa tekabül eden N 
değeri bulunur. Buna göre : 

kl ( 4[y + 1))
1

/

2 1 N=- - 1+ y 2+- -
2 n2 
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Buradan bulunan N, (19) nolu denklemde yerine 
konulursa girişim yüzeyinin doğrusal hattının duru· 
mu bulunur. 

..... ~.. . 
:·_.·;._· .. ·. · .~.,..._-

;~·:~:· ~;~~::;~·~~< -
E.- P~'"•"••'yta.l ç,'z,,'l .. r/t 

. r.., .. /1' . •~ 
.. ,.,.,.-...... ._, --

Şekil : 8 Serbest su yüzeyinde buharlaşma ile 
kayıplar olduğu zaman girişim yüzeyi akışı 

Şekil : 9 Sızma yüzeyi olduğu hallerde girişim 
yüzeyi akışı 

NETICELER: 

Yukarıdaki çalışmalardan aşağıdaki neticeler 
çıkarılabilir. 

1) Badon Ghyben - Herzberg bağıntısı, şayet 

lntegrasyon sabiti C2=0 ise girişim yüzeyinin den· 
gel i durumunu genellikle belirleyebilir. 

2) Serbest su yüzeyinin durumu için Badon 
Ghybe:n- Herberg bağıntısı kıyıya yakın tatbik edi· 

lirse hatalı netice vermektedir. Fakat kıyıdan daha 

uzak mesafelerde C2=0 halinde bu bağıntı serbest 

su yüzeyinin durumunu mantıklı neticelerle belirle

yebilir. 

3) Şayet yağış yok ve C2 =0 ise Badon Ghyben

Herzberg formülü girişim yüzeyi için verilen iki 

boyutlu denklem ile aynı olmaktadır. 

4) Bazı özel hallerde girişim yüzeyi ve ser

best su yüzeyi doğrusal bir hat şeklindedir. 

6t 
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KULLANILAN SEMBOLLER : 

62 

H= Tuzlusu girişim yüzeyinin deniz saviye· 
sinden Derinliği (m) 

h= Serbest su yüzeyinin den!z seviyesin· 
den yüksekliği (m) 

k= Homojen ve lzotropik akife~ln permea: 
bilite katsayısı (m/gün) 

N= Yağış (mm) 

p= Tatlı suyun yoğunluğu (gr · kütfcm3) 

P, =Tuzlu suyun yoğunluğu (gr. küt/cm3) 

p,-p 
y=-

p 

q= Denize akan yeraltısuyu miktarı (m3/ 
gün) 

C1 ve C2 =1ntegrasyon sabitleri 

-Ir= Akış Fonksiyonu 

4>= Hız potansiyeli (m/gün) 

0= Veraltısuyunun yüksekliği 

q•= q+N ı. 

!.= Veraltısuyu akış aralığının genişliği (m) 

n= Kompleks potansiyel 

x, y, z= Koordinat eksenleri 
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