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BARAJLARDA ALKALİ AGREGA REAKTİVİTESİNDEN 

KAYNAKLANAN BETON GENLEŞMESİ 

Yazan :Robin CHARLWOOD, PhD(*) 

Çeviren : Naim KARAMAN(**) 

ÖZET 

Latin Amerika, Avrupa, Afrika ve Kuzey Amerika'daki su ile ilgili proje sahipleri, 
barajlar ve saniral binalarmdaki belonları genleşiiren. alkali agrega reakiiviiesi 
(AAR) olarak bilinen zararlı bir olayı konirol etmeye çalışıyorlar. 

1. GİRİŞ 

Tüm dünyada beton baraj gövdclcrinin, 

dolusavakların, su alına yapılarının ve santral bi
naları betonlarının gcnlcşıncsi olayı yaşanmakta

dır. Belirli agregalar ilc çimento içerisindeki al

kalilcr arasındaki bir reaksiyonun sebep olduğu 
gcnlcşıne, 1920'1crdcn 1960'1ara kadar inşa edil

mi ş yapılarda daha yaygındır. Beton yapılardaki 

bu zararlı gcnlcşınclcrc alkali agrcga reaksiyonu 
olarak bilinen bir reaksiyon sebep olmaktadır. 

('") Robin CHARLWOOD, PhD 

(*) "Barajlar ve Hidroelektrik Santrallardaki Alkali· 

Agrega Rcaktivitesi, 

(**) Çeviren : Naim KARAMAN 
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Naiın KARAMAN· In şaat Mühendisi, 

Bcrke Barajı 

ADANA 

Agrcgalar ve çimento içerisindeki alkaliler 

rcaksiyona girdiğinde ortaya çıkan si li ka jcllcri, 
suyu emer ve genişler. Bu gcnişlcınclcr, bctonun 
çallaması ve yapının dcforma<;yonu ilc sonuçla

nır. Bu durum, bazen kütle betonlarının çatlama
sına, inşaat dcrLlerinin kırılmasına yol açar. Çat

laklar, sızmalara, genlcşınclcr kapaklardaki açık
ların kapanmasına, türbin ve jcncratörlcrin etra

fındaki betonların şekil değiştirmesine neden o
lur. 

Bazı durumlarda, çimento içerisindeki al

kalilcr tükenince reaksiyon sona crıncktedir. 

Bunun yanında, diğer durumlarda reaksiyon, ag
rcgalardan kaynaklanan alkalileric belirsiz olarak 
devam etmektedir. 

Çare olarak alınacak önlemler, belonda 
belli aralıklarla yarıkiarın (slots) gibi muhtelif 
yapısal müdehalelerden ibarcuir. Geçen 20 yıl 

zarfında, beLonda yarıklar açılınas ı için teknikler 
geliştirilmiştir. Yarık etkinliğinin artırılması için 

ardarda veya geniş yarıklar açılmaktadır. Başlan
gıçta barajlarda uygulanan bu teknik, son zaman
larda santral binalarından türbin ve jcncratör 
ünitelcrindeki dcforınasyonları hafifletmek, özel
likle "ovallcşmeyi" önlemek için de uygulanır. 
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Reaksiyonu durduracak etkili bir kimyasal 

madde bulunamamıştır. Ayrıca, kütle beton

larından nem miktarlarını sınırlandırarak reaksi
yonu yavaşlatma girişimleri de etkili olmamıştır. 

Şimdi, gözlemlerne ölçümleri ve sonlu ele

ınanlar metodu ilc modelierne teknikleri öyle bir 
noktaya gelişmiştir ki; çare olarak alınan tedbir
lerden önce ve sonraki beton davranışlarının de
taylı olarak ölçümü ve tahmini mümkün olmak
tadır. Bir çok durum, alınan yapısal tedbirlerin 

rıkin oldugunu ortaya koymuştur. Çok az du
rumda, yapıları tamamen terk edilmektedir. 

Dünyada 1 OO'dcn fazla Barajda ve hidroe
lektrik santrakia alkali agrega reaksiyonunun 
varlığı te~his edilmiştir. 

Uluslararası düzeyde. Brezilya, Fransa, Ni

jcrya, Portekiz, Güney Afrika, ABD ve Kana

da'daki enerji üreticileri kendi beton yapılarında 
alkali-agrcga reaktivitesi ile ilgili olarak çare ka
hilinclc tedbirler uygulamıştır. 

How much can you 
afford to spill? 

ii 

Resim 1 

Brezilya Moxoto hidroelektrik santralı 

ünitelerinde problem haline gelen deformas
yonların giderilmesi için yarık açma, uygulaması-
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nın yapıldıgı PROMON tarafından rapor edil
mıştır. PROMON'a göre, belonda yarıklar 

açmakla; türbinlerde dischargc rings, ve draft 
tüplerinin yeniden inşa edilmesi gibi çok önemli 
inşaat ve montaj işlerine şimdilik gerek kal

mamıştır. Başka bir enerji üreticisi, (Electricite' 
de Francc), güney Fransa'daki Chambon 
Barajı'nda yeni bir dolusavak inşası, beton 
ağırlık baraj gövdcsinde eimas tel ile yarıklar 

açılması ve barajın memba yüzünü geçirimsiz 
membran ilc kaplamayı da içeren cnteresan bir 

çok tedbirlerin alınma<>ını öngören uzun süreli 
bir iş programını sürdürmektedir. 

Resim 2 

Nijerya'da Asejire Barajı dolusavağında, 

projenin sahibi betonları tamir etmiş çimento ve 
cpoksi cnjcksiyonu uygulanmış, ankrajmalar 
yapmış, ve genlcşme dcrzlerini tamir etmiştir. 

Portekiz'den LNEC, üç kemer barajda alka
li-agrcga rcaktivitcsi ilc karşı karşıya kalındıgını 

rapor etmiştir. Mozambik'te Cahora Bassa'da 

(genlcşmc miktarı az) ve Portekiz'de Santa 
Luzia'da (genleşme sezilcbilir miktarda) önemli 
çatlaklar hasıl olmamıştır. Bunun yanında, yine 
Portekiz'deki Alto Cicra barajının mansap 
yüzende bariz çatlaklar gözlenmiştir. Portekiz'de 
dördüncü örnek olarak Pracana payandalı bara-



jında, erken termal çatlaklar ve sonradan ortaya 
çıkan genlc~mcler gösterilebilir. Bu yapılırdaki 

genleşmc ve çatiaklann kayna~ının alkali-agrega 

rcaktivitc'>i oldu~u kapsamlı testierin sonucunda 
anlaşılmı~tır. Alınan tedbirler; memba yüzüne 

ınemhran kaplanması ve çatlaklara çimento ve 
epoksi enjeksiyonu yapılmasını kapsamaktadır. 

Gözlemler devam etmekledir. 

Güney Afrika'da Ormancılık ve Su İşleri 

Departmanı (South African Department of Water 

Affairs and Forcstry), Koungha çift e~rilikli 

kemer baraj yürütrnektedir. Departman, barajda 
<;u seviyes inin yükscltilip yükseltilmeycce~ini 

heliriemek için şartları inceliyor. 

ABD'de Tenncssee Vadisi Yönetimi (Tennessee 

Yalley Authority), kendilerine ait Fontana Sant

ralındaki alkali agrega reaktivitesi problelerini 
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belirlemek için yıllarca yoğun olarak çalışmıştır. 

Tennesse Valley Autority, son zamanlarda alka

li-agrcga rcaktivitc problemi gözlenen, Hiwassee 

Barajı'nda boyuna yarıklar açmak için elmas tel 

testere kullanmıştır. Kanada'da, New Brunswick 

Power, Omario Hydro, ve Hyro Quebec gibi 

elektrik üretim kuruluşları, bir çok baraj ve sant

ral binalarında çare olarak yenilikçi programlar 

ve teknolojiler uygulamışlardır. 

Alkali-Agrega Rcaktivitesi (AAR) hakkında çok 

şey bilinmesine rağmen, mühendisler ihtiyaç ha

linde kütle betonlannda AAR'nin kontrolü için 

yeni ekipmanların kullanılması , fazla sayıda 

yarık açılmasından kaçınmak için yeni teknikle

rin geli ştirilmes i ; enjeksiyon uygulama stratejile

ri üzerinde çalışmaktadır. 
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ALKALİ - SİLİS REAKSiYONUNUN BETONUN MÜHENDİSLİK 

ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 

ÖZET 

Yazanlar : R.N.Swany * 

M.M.AI-Asali 

Çeviren :Güner AÜACIK** 

Alkali -Silis reaksiyonunun (ASR) belonda basınç ve eğilme dayanımı.. elasiik 
modül ve darbe hızı gibi mühendislik özelliklerine etkisinin ayrıntılı bir çalışması bu 
yazıda verilmektedir. İki tip reaki~{ agrega (doğal olarak bulunan Beliane opali ve 
senielik erimiş silis) kullanılmıştır. Deneyler 200C ve % 96 relaiif nemde 
yapılmıştır. Sonuçlar mühendislik deneylerindeki kayıpların ASR elkisinde kalmış 
betondaki genişlemeyle aynı hız veya oranda olmadığını göstermiştir. ASR den et
kilenen başlıca özellikler eğilme dayanımı (Flexural strengih) ve dinamik elasiisiie 
modülüdür. Basınç dayanımı ASR için iyi bir gösterge olmamıştır, fakat eğilme day
anımının güvenilir ve duyarlı bir deney olduğu anlaşılmıştır. Dinamik modül ve 
darbe hız (pulse ve velociiy) deneyleri gibi lahribaisız beton deneyleri de ASR ile 
beton yapının bozulmasını belirliyebilmişiir. Veriler ASR ye göre krilik genişleme li
mitlerinin beton yapının tip ve kullanı/ışına göre değişebileceğini göstermiştir. 

GİRİŞ 

İlk kez Stanton tarafından 45 sene önce be
lirlcndiğinden beri alkali agrega reaksiyonu bi
linınekte ve araştınlınaktadır. Araştırınalann 
çoğu reaksiyonun mekanizmasını anlamak ve re
aksiyon sonucundaki genişlemenin kontrol veya 
önlenmesi için düşünülmü~tür. Bununla birlikte 
alkali-silis reaksiyonunun neden olduğu zararlı 
fiziksel etkiler için sınırlı bilgi vardır. Bu bilgile
rin çoğuda, beton ve beton elemaniarına elkinin 
nas ıl gelişLiğini anlamada mühendisiere 
doğrudan faydalı olmayabilir. Ayrıca yayınlanan 
bilgilerin çoğu betondan çok harçla ilgilidir. 

Du yazı alkali-silis reaksiyonunun betonun 
basınç ve eğilınede çekme dayanımı, elastisite 
modülü, ultrasonik darbe hızı (ultrosonic pulse 
vclocity) gibi mühendislikte kullanılan özellik
lerine elkilerinin ayrıntılı bir çalışmasını vermek-

* i\ CI Malerials Jaunal, Vni. 85 ~o: S Scpi-Oct. 191!8 
** DSI Ti\KK Dairesi llaşkanlığı, Kimya Y. Müh. 

tcdir. Deneyler iki reaktif agregayla yapı l an 
beton numunelerine uygulanmıştır. Bu agregalar
dan bir tanesi doğal olarak bulunan Beltane opal, 
diğeri sentetik eritilmiş aınorf silistir. Deney 
süresi genişlemenin beton özelliklerine elkilerini 
tam olarak incelemek için en az ı2 ay alınmıştır. 
Bu araştırmanın amacı alkalı-silis reaksiyonu ne
deniyle başlıca özelliklerin ne kadar kayba uğra
dığını bulmaktır. 

DENEY PROGRAMI VE 
A YRINTILARI 

Beton karışım ve e lemanları 

Bütün deneylerde aynı beton karışımı kul
lanılmıştır. ı :1, ı25:2 (Çimento: kum: kaba agre
ga) ağırlıkça karışımı. Çimento miktarı 520 kg/ 
m3 ve su-çimento oranı 0,44'tür. Kullanılan 
çimento ASTM Tip ı porttand çiınentosudur, al
kalisi yüksek, sodyum oksit ekivalent yüzdesi % 
1 'dir, her m3 betondaki alkali miktarı 5,2 kg 'dır. 
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İnce agrega yıkanmış ve kurutulmuş dogal 
kumdur, kaba agrega maksimum 10 mm çapında 
kırılmış ve yuvarlak çakıl karışımıdır. 

İki tip rcaktif agrega genişleme yapmak 
ıçın kullanılmıştır. A serisinde, 150-300 Jlm 
büyüklügü ögütülmüş Beltane opal, toplam agre
ga agırlıgının %4 1/2'si kadar kullanılmıştır. B 
serisinde amorf eritilmiş silis, (% 99.7 silisli ve 
150-600 Jlm büyüklükte) toplam agreganın 

agırlıkça% 15'i kadar kullanılmıştır. 

Deneyin ayrıntıları 

Alkali-silis reaksiyonu etkisiyle genişleme 
ilkönce 75x75x300 mm prizmalarda gözlenmiş
tir. Ölçümler mikrometreyle yapılmıştır. 

İngiliz Standardiarına göre basınç dayanımı 
ıçın 100 mm küpler, egilme dayanımı için 
100x200 mm silindirlcr, su absorpsiyonu, dina
mik clastiklik modülü, kırılma modülü, darbe 
hızı ıçın 100x 100x500mm prismalar kul
lanılmıştır. Bütün deney numuneleri bir gün 
sonra kalıptan çıkarılmış ve sabit sıcakiLk ve 
ncınde (20± 1 C ve % 96 ± 2 relatif nem ) 
kürlendirilmiştir. 

DENEYSONUÇLARI VE YORUMU 

Bu çalışmada verilen özellikler için ikişer 
deney yapılmış sonuçlar ikisinin ortalaması ola
rak verilmiştir. 

ASR'ye göre genişleme. Alkali silis reaksi
yonuna göre genişleme şekil'de 1 de gösteril
miştir. Bu sonuçlar genişlemenin verilen çevre 
için rcaktif agregalarla ilgili bir çok faktörden et
kilendiij;ini göstermiştir. Genişleme hızı ve son 
genişleme reaktif agrega tipine, miktarına ve tane 
dağılımına bağlıdır. 

Su absorpsiyonu 
Alkali-silis reaksiyonuyla oluşan alkali

silikat jcli suyun cmilmesi, genişleme ve 
çatlamanın başlaması sonucu oluşan basınç 

arasındaki bağıntıyı bulmak için şekil 2 ve şekil 
3'te su absorpsiyon ölçümleri zamana ve 
genişlemeye karşı grafikle gösterilmiştir. Şekil 

2'clcki bilgiler absorpsiyon hızı ve toplam ab-
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Şekil 1 - Kontrolun genişlemesi ve 20 C ve 
% 96 Relatif nem de ASR etkisindeki 
beton 

sorpsiyonun reaktif agrega tipine ve alkaliyle re
aksiyonda oluşan jele baglı oldugunu 
göstermektedir. Verilen reaktif agregada değişen 
sürelerde absorpsiyon hızındaki değişimler 

kısmen jelin yapısından ve kısmen de çeşitli ka
demclerde oluşan çatlaklardan ileri gelir. Nem 
daha çok jel oluşturan yeni reaksiyonlara kul
lanıldıgında absorpsiyon hızı artar, diger yandan 
yeni çatlaklar oluşturdugunda veya eski çatlaklar 
devamlı kanallara dönüştügünde de hız artar. 

Opal ve eritilmiş silis kullanılmış betonlarda bir 
yıl sonunda su absorpsiyonu, kontrol betonuna 
göre yaklaşık % 400-600 artmıştır. 

o 

1 

6 
Zaman- A)ılor 

'' 
0

/ 0 Erı m ıa s ılı s 

Kon trol 

Şekil 2 - Kontrol betonu ve ASR etkimiş 
betonda su absorpsiyonu 
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Su absorpsiyonu ve genişleme arasındaki 

ilişki şekil 3'te gösterilmiştir. Bu grafık absorpsi
yonun zamanla de~işiminden çok farklıdır ve 

ilginç bir olayı ortaya koymaktadır. Eritilmiş si
liste başlangıçta genişleme gözlenıneden önce 
çok miktarda su absorplanmıştır, fakat opalli be
tonda ise genişleme ölçülemiyecek kadar su ab
sorpsiyonuyla olmuştur. Bunun nedeni opalin 
çok düzensiz yapıda oluşuyla çok çabuk 

genişleme göstennesidir. 

o.s.---------- -------, 

, 

: 0 25 

D 
o , 
"' 

0 4 0 8 
Gtn ıslamt - 0

/ 0 

ı:~. Kanırat 

O 15 °/o Erımıs sıhs 
o 4 112 °/0 Opat 

12 1. 6 

Şekil 3 - Genişleme ve su absorpsiyonu ara
sındaki ilişki. 

Erimiş silis gibi bazı agregalarda, zararlı 

genişlemenin başlaması için fazlaca neme gerek 
oldu~u, opal de ise betonun yapımında kul

lanılmış suyun genişlemeyi başlatabiieceği şekil 
1 'den anlaşılmaktadır. 

Şekil 3'de erimiş silisli betonun opalli beto

na göre aynı genişlemeyi vermesi için daha fazla 

suya gerek oldug-u görülmektedir. Su gereksin

mesi genişlemeye göre de~işir ve çatlama dcre
ccsine göre de etkilendiginden su absorpsiyon 
hızı genişlemeyle düzgün bir şekilde artmaz. 

Genişleme hızı yavaşladı~ında su absorpsiyonu 
çok azalabilir ve genişleme tamamlandıgında 

veya bütün rcaktif agrcgalar kullanıldıgında 

hemen hemen durabilir. (Şekil 2 ve 3). Alkali 
silis reaksiyonu genişlemesinin tek bir mekaniz
ması yoktur ve silikat jelinin fiziksel yapısı reak
siyon tipine ba~lıdır. 
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Basınç dayanımı 

Alkali silis reaksiyonoyla genişleme ve 
çatlamanın opalli ve erimiş silisli betonun ve 
kontrol betonunun dayanım ma etkisi tablo ı 'de 
gösterilmiştir. 

Alkali -silis reaksiyonu etkisinde olan be
tonlar ilk önce dayanımda artış gösterir. lki be
tondan opalli beton yaklaşık 10-20 günde eritil
miş silisli beton iki ayda dayanım kaybı 

göstcnneye başlar zamanla bütün betonlarda 
dayanım kayıplan azalır veya durur, çimentonun 
hidratasyonunun devamına göre bu süre, opalli 
betonda yaklaşık 8 ay, eritilmiş silisli betonda 
yaklaşık 7 aydır. Tablo ı 'de 28 gün ve 1 yıllık 
kontrol dayanımlanyla karşılaştırıldı~ında opalli 
beLonun yaklaşık % 54 ve % 63 dayanım kaybına 
u~adıgı görülmektedir. Eritilmiş silisiide ise bu 
% 26 ve % 39'dur. 

Çakmaktaşıyla (flint) yapılmış ve 38 c'de 
kürlcnmiş beton ı yılda dayanım kaybı 

göstcnniş, çok aşırı genişleme ve çatlama 
olmuştur. Bununla birlikte 20 c'de tutulan numu
neler çok az bozulma ve basınç dayanımında de
vamlı artış göstermiştir. Opal ve eritilmiş silisle 
yapılmış betonlar ise 20 c dayanım kaybına 

ugramışlardır. Pratikte de az rcaktif agregalar 
başlangıçta ve hatta uzun süre sonunda düşük 
sıcaklıklarda düşük genişleme ve dayanım kaybı 
gösterirler. Daha yüksek sıcaklıklar ise zararlı 

genişleme ve dayanım kaybına neden olur. 
Genişlemeye ba~Iı basınç dayanımı kaybı şekil 

4 ve tablo 2'de gösterilmiştir. Reaktif agreganın 

'1; 
E 

' ~ 
~ 
İ 

70 

60 

30 ı-:-- 0 .05 °/o ASTM lı m ıl 
ı f-- O 1 o/o AST M li mı! 

o l<on!rol 

O 15 °/o Erımı4 sılıa 

O 4 ''z 0/o Opol 
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Şekil 4 - Basınç dayanımının ASR genişleme
siyle de~işimi 
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reaksiyon hızı çimentonun hidratasyonuna etki

meyi kontrol eden önemli bir faktördür. Farklı 

alkalı silis reaksiyon hızları dayanımı farklı 

hızda etkir. Betonun genişlemesi sabilleşince 

devam eden çimento hidratasyonuyla betonda 
ufak dayanım artışları olur. Bu bilgiler ışıgında, 
genişlemeyle basınç dayanım kaybının arıugı ve 

reaksiyonun hızıyla kontrol cdildigi anlaşılmak

tadır. 

E~ilmede çekme dayanımı 
Opal zor bulundugu için, kınlma modülü 

ve egilmede çekme dayanım deneyleri, eritilmiş 

silisli betonlarda yapılabilmiştir. Bu deneyierin 
ve kontrol numunesinin sonuçları tablo 1 'de ve

rilmiştir. Ilkönce hidratasyona baglı olarak baş
langıçda görülen artıştan sonra birdenbire bir 

düşme görülmüş, düşme 7 ay devam etmiş, sonra 
basınç dayanımındaki gibi ufak artışlar olmuştur. 

Genişlemeyle egilmcde çekme dayanımındaki 

kayıp şekil 5 ve tablo 3'de gösterilmiştir. 
Kolayca görülebilecegi gibi düşme yaklaşık 10 
gün sonra ve genişleme% 0,005 ken başlamıştır, 
gözle görülür bir çatlama yoktur. 

ll Kontrol 

O 15 °/o Erim i' sıhs 

NE -- Kırılma modüiU 

~ --- Ind eğılme dayanımı 
z 
' ,, 
~ 
E 

! 30 
c 
;< 

0 .6 
Geniıleme - 0/o 

Şekil : S - Genişlemeyle e~ilme dayanımındaki 
kayıp 

Tablo l.Aikali-Silis Reaksiyonunda Genişlemenin Beton Özelliklerine Etkisi 

Günler 
Deney Karışı m 

ı 2 3 7 10 28 100 365 

Kontrol 0,0 0,0 0,0 0,001 0,001 0,003 0,017 0,021 
1-Genişleme %41/2opal 0,0 0,0 0,004 0,071 0.097 0,316 0,883 1,644 

o/o %15 erimiş silis 0,0 0,0 0,0 0,0 0.005 0,023 0,259 0,623 

2-B:ısınç Kontrol 26,7 - 44,2 48,6 - 60,1 61,9 73,5 
dayanımı %4 l/2opal 3 ı ,ı - 39,9 44,4 - 44,5 39,9 27,5 
N/mm2 o/o ı 5 erimiş s ilis - 38,5 - - 50,2 52,45 50,5 44,5 

3-İndirek 
Kontrol eğilme 

dayanımı %15 erimiş silis 2,61 - 3,23 3,58 - 3,90 4,26 4,29 
N/mm2 - 2,81 - - 3,67 3,29 - 1,83 

4-Kırılma Kontrol 
Modülü 3,52 - 4,24 4,88 - 5,25 5,37 5,58 

_ N/mm2 %15 erimiş silis - 3,84 - - 5,3 4,58 1,83 1,30 

S-Dinamik Kontrol 35,393 38,054 38,818 4ı,034 41,119 42,510 44,193 45,400 
Elasıisite %4 l/2opal 33,486 36,301 37,486 32,720 23,720 20,801 19,550 10,415 
Modülü %15 erimiş silis - 37,032 - 39,479 40, ı 71 40,809 24,013 18,883 
kN/mm2 

6-Ultrasonik Kontrol 4,28 4,48 4,55 4,60 4,64 4,67 4,71 4,78 
darbe hızı %4 1 /2 o pal 4,12 4,27 4,32 4,02 3,70 3,48 3,29 2,70 

km/s %15 erimiş silis - 4,45 - 4,57 4,59 4,61 3,80 3,64 

10 



Genişleme 28 günde yaklaşık %0,023 ken 

eğilmede çekme dayanımındaki kayıp % ı6'ya 

ulaşmıştır. Bir yılda bu kayıp kontrol numunesiy

le karşılaştırıldığında% 57 dir. 

Şekil 4 ve 5'in karşılaştırılmasında görül

düğü gibi eğilmede çekme deneyleri basınç 

dayanımı deneylerine göre çok daha fazla duy

arlıdır. Özellikle ASR'nin ve genişlemenin düşük 

olduğu çok erken yaşlarda bu daha belirgindir. 

Kırılma modülü eğilmede çekme dayanımından 

daha çok ASR'den etkilenir. Bu çalışmada 

genişleme yaklaşık % 0,05 değerine ulaştığında 

çatlamalar gözle görülmüştür. Şekil 5'ten açıkça 

anlaşılacağı gibi eğilmede çekme dayanımındaki 

düşme gözle görülen çatlama veya anormal 
genişleme gözlenıneden çok önce olur. Tablo 2 
ve 3, ASR'nin neden olduğu genişlemeyle oluşan 

iç gerilmeler ve mikroçatlakların eğilmede 

çekme dayanımını, basınç dayanımından çok 

daha fazla etkilediğini göstermektedir. 

Tablo 2 -ASR Etkisinde Olan Retonda Basınç 
Dayanımındaki Kayıp Yüzdesi 

Gcn~lcmc 
%41/2 opal % 15 eritilmiş silis 

Ib Süre, gün Kayıp Süre, gün Kayıp 
-- -

0,05 6 9 40 12 
' 

0,10 1 8 ll 60 ll 

0.20 17 20 87 15 

0.4D 36 27 140 30 

0.60 60 30 200 40 

1,00 ı 117 38 - -

1,60 270 62 - -

Dinamik elastiside modülü 

Rcaktif agregalarla dinamik modül 
ölçümleri yapılmış ve sonuçlar tabiı ı 'de veril

miştir. Genişlemeyle dinamik modüldeki düşme 
şekil 6 ve tablo 4'te gösterilmiştir. Eğilmede 

çekme dayanımındaki gibi genişlemeyle birlikte 
düşme görülür, reaktivitc aşağı yukarı sabit
Jeştiğinde çok az bir yükselme olur. Bu sonuçlar 

DSI TEKNlK BOL TEN! 1998 SA YI 89 

dinamik modülün çok yüksek duyarlıkla beton 
yapısındaki değişimleri aksettirdiğini göstermek
tedir. Tablo 4'den reaktif agregaların genişleme 
göstermediği 2 günde bile kayıpların olduğu 

anlaşılmaktadır. Dinamik modülün boyuna bir 
hareket sonucu olduğu halırdan çıkarılmamalıdır. 
Diger özellikler gibi dinamik modüldeki 
kayıpların hız ve derecesi büyük ölçüde reaktif 
agreganın tip ve reaktifliğine dayanır. (Şekil 1) 
ASR etkisindeki betonda yapısal ve fiziksel 
özellik değişim hızı birbirine zıt iki olay sonucu 

oluşur; zararlı etkide bulunan genişleme reaktivi
tesi ve çimento pastasının devam eden hidratas
yonu.Opalli betonlarda 28-100 gün de dinamik 
modüldeki değişimlere bakılarak bu durum 
görülebilir. Bu sürede genişleme% 0.316'dan 
%0.883'e çıkmasına karşın dinamik modüldeki 
kayıp % 51'den %56'ya çıkar. Dinamik 
modüldeki bu küçük değişimin nedeni aynı süre 
içinde su absorpsiyonunun 0.14 7 kg'dan 28 
(günde) 0.410 kg' a (100 günde ) artrnasıdır. 
(Şekil 2). Su absorbsiyonundalcİ bu büyük artış 
çimento hidratasyonunu artırmış ve ASR ilc 

oluşan mikro çatlakları hidratasyon ürünleriyle 
kapatılmışur. Basınç dayanımında ı 00 gündeki 
kayıbın az olması 44,5 N/mm2•cten 39,9 N/ 
mm2'ye inmesi) bunu kanıtlamıştır. Fazla su ab
sorpsiyonu sonucu çimento hidratasyonu daya
nımı ve dinamik modüldeki kaybı minimumda 
tutmuştur. 

" ~ 

~ 20 

~ 
o 

o 

Oınomık elastısıte modulü 

Ultrosonık darbe hı ı ı 

ll Kontro l 

'o..,, O 15 °/o Erımıs s•ıs 

',~,--~J.----a..:_~·~% Opol 

-, -cı.--a...J 

r- 0 .05% ASTM lımıt 

1 t-- 0 1 °/o ASTM lımit 

0 4 08 12 1.6 

Şekil : 6-Dinamik Modül ve Darbe Hızının 
Genişlemeyle Değimi 
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Tablo 3-ASR'den Etkilenmiş Belonda 
E~ilmede Çekme Dayanımındaki 
Kayıp Yüzdesi 

Genişleme Süre, gün 
% Eğilmede çekme dayanımındaki kayıp 

_ ______% Kınlma Modülü lndirek dayanım 

0.02 27 ll ll -

0,04 36 20 19 

0,05 40 30 27 

0,06 45 29 23 

0.08 54 40 26 

0,10 60 48 29 

0,15 75 56 38 -

0,30 110 67 55 

0,60 200 78 64 

Ullrosonik darbe hızı 
Daha önce bahsedildigi gibi, ultrosonik 

darbe hız ölçümleri lOOxiOO mm kesitin üst, orta 

ve alt kısımlarında yapılmış ve ortalama değeri 

göstermektedir. Dinamik modül ve darbe hızı te
orik olarak birbiriyle bagımlıdır, zamanla 

değişimleri şekil ?'de gösterilmiştir. Sonuçlara 

göre iki özellik birbirine benzerdir, ancak 

değişim büyüklükleri farklıdır. 

.o 
IS%~~'!..!'!!.'-------------

2.0 

~-----7------76----~~~~--wıo 
Zamon- Aylar 

Şekil : 7-Dinamik Modül ve Darbe Hızının 
Zaman la Değişimi 
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Tablo 4-ASR Etkisinde Kalmış 
Betondaki Dinamik modül 

% 4ı12 opal %15 erimiş s ilis 
Yaş,gün 

Gen~leme% Kayıp% Gen~leme% Kayıp % 

2 0,0 4,6 0,0 2,7 

7 0,071 20,3 0,0 3,8 

10 0,097 42,3 0,005 2,3 

28 0,316 51,1 0,023 4,00 

100 0,883 55,8 0,259 45,7 

204 1,442 74,7 0,615 68,0 

300 1,618 81,9 0,625 59,8 

365 1,644 77 ,1 0,623 58,40 

Farklı yaşlarda genişlemeyle darbe 
hızındaki kayıp tablo 5'te verilmiştir. Darbe 
hızındaki kayıpla modüldeki kayıbın 

karşılaştınlmasıyla, her ikisininde betondaki 
ASR'ye bağlı iç yapısal degişimlcre karşı çok du
yarlı oldukları ve herhangi bir genişleme 

ölçülmeden önce bile bu kayıpların ölçülebildigi 
anlaşılmaktadır. Bu şekilde bu iki teknikle tahri
batsız deney metotlanyla belOnun iç kimyasal re
aksiyonu sonucundaki durum belirlenebilmekte
dir. 

Tablo 5-ASR Etkisinde Betonun Darbe 
Hız Kaybı 

%4ı/2 opal %15 erirn~ s ilis 
Yaş,gün 

Genişleme% Kayıp % Genişleme% Kayıp% 

2 0,0 1,1 0,0 1,0 

7 0,071 9,5 0,0 1,0 

10 0,097 17,0 0,005 1,0 

28 0,316 23,0 0,023 ı 3 

100 0,883 30,1 0,259 19,3 

204 1,442 44,0 0,615 32,0 

300 1,618 48,9 0,625 25,3 

365 1,644 43,5 0,623 23,8 



Egilme dayanımının basınç dayanırnma 
oranı 

Daha önce verilmiş bilgiler alkali-silis re
aksiyonu (ASR) etkisinde kalmış betonda gözle 
görülür çatlamanın olmasından önce egilme 
dayanımında azalma oldugunu göstermektedir. 
Diğer yandan, basınç dayanımı reaksiyonun 
başlangıç kademelerinde az etkilenmekte ve 
çatlama şiddetli olana kadar dikkate degcr dere
cede azalmamaktadır. Bu nedenle cğilme 

dayanımının basınç dayanırnma oranı alkali-silis 
reaksiyonun zararlı etkisinin belirlenmesi için bir 
başka yoldur. 

ASR etkisinde kalmış % 15 eritilmiş silis 
içeren beton ve kontrol betonunun eğilme 

dayanımının basınç dayanırnma oranı tablo 6'da 
verilmiştir. Genişleme ve çatlama bu sonuçlarda 
açıkca görülmektedir. Sağlam beLOnda eğilme 
dayanımının basınç dayanırnma oranı genellikle 
O, ll 'den 0.07'ye kadar değişir; basınç 
dayanımının ve yaşın artmasıyla oran azalır. 

ASR'dcn etkilcnmiş beLOnda bu oranda 
önemli derecede düşmeler olur. % 0.1 
gcnişlemede, oran 0,049'a düşer. % 0,259 
genişlemede bu oran, ilk değerin % 40'ı dır, 
genişleme % 0,623'te orijinal oranın 3'te biridir. 

Tablo 6-Kontrol Belonu ve ASR 
Etkisindeki Belonda Egilmede 
Çekme ve Basınç Dayanımlarının 
Oranı 

Eğil~ ve basınç 
Eğilıre çekme 

Yaş, gün 
dayanımlannın kaıiJol 

Genişleme% dayanunının basınç 
beton u için oranı dayanırnma oranı 

28 0,087 0.023 0,(ll7 

63 0,087 0,102 0,049 

100 0,086 0,259 0,036 

365 0,076 0,623 0,029 

Eğilmc dayanımının basınç dayanırnma 

oranı laboratuvar numuneleri için 0,03 ve 
ASR'dcn cıkilcnmiş beton yapılardan alınmış bc
tonlarda 0,03 - 0,05 arasındadır. Çimento ve 

Beton Birliğinin Şubat 1987'de yayınlanan 
raporunda alkalı-silis reaksiyonunun belirlcncbil-
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mesı ıçın ASR etkisindeki beLOnda bu oranın 
0,06'dan küçük olması önerilmiştir. Eritilmiş silis 
için elde edilen orana göre genişleme yaklaşık % 
0,075'tir. ASR reaksiyonunu bu basamaktan çok 
önce belirlemek mümkündür. 

Yayınlanmış bilgilerle karşılaştırma 

Literatürde ASR nedeniyle maksimum 
genişlemede mühendislik özelliklerinin kayıpları 
veya özelliklerdeki maksimum kayıpları içeren 
yayın çok azdır. Olan bilgiler de ASR'nin değişik 
özelliklere değişik hızda etkiyerek beton 
özelliklerinde çok geniş degişimler gösterdiği 

anlaşılmaktadır. Yapılan çalışmalarla 

karşılaştırmada maksimum etki başlıca eğilme 

dayanımında görülmüş ve basınç dayanımının 

ASR için iyi bir gösterge olmadığı görülmüştür. 

ASTM C 227 sınır değerleri 
ASTM C 227'de genişleme sınırları 3 ayda 

% 0,05 ve 6 ayda % 0,1 'dir. Bu sınırların üstünde 
agregalar zararlı olarak düşünülmelidir. Tablo 
7'de opal ve erimiş siliste bu limitlcre geçmek 
için gerekli gün sayıları, belonu bozucu dayanım 
ve elastik özellikleri , aynı yaştaki kontrol numu
nesiyle, bu özelliklerdeki kayıp yüzdelerinin 
karşılaştırılmaları verilmiştir. 

Sonuçlar faklı rcaktif agregaların 

mühendislik özelliklerinin farklı hızlarda etkilen
diğini, ASR'dcn en fazla etkilenen özelliklerin 
eğilme dayanımı (llexural strcngth) ve elastik 
modülü olduğunu göstermektedir. Bunlar 
mühendislik projelcndirilmesinde önemlidir ve 
eğilme elemanlarının çatlama ve sapmasıyla, 

aynı zamanda bütün beton elemanlarının 

çallamaya dayanıklılığıyla çok ilgilidir. Bu ne
denle, aynı kritik limitlerin bütün yapı tiplerine 
uygulanabilirligine şüpheyle bakılması gerekir. 
Mühendislik özelliklerine etkilerini veya rcaktif 
agreganın tipini, bu özelliklerin kaybolma hızını 
arturan reaktillcrini göz önüne almak gerekir. .. 
% 0,1 gcnişlemcde, eritilmiş silisli beton eğilme 
dayanımının yaklaşık % 50'sini ve elastik sert
liğinin % 20'sini kaybetmiştir. Opalli agregayla 
yapılmış belonda clastik modül yaklaşık % 40 
ve cğilme dayanımı %50'dcn fazla azalmıştır. 
Çatlama, eritilmiş silistekinden daha şiddetli 

olmuştur. 
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Tablo 7-ASTM C-227'deki Limitlerde Beton Özellikleri 

Genişleme limitleri 
%0,05 %O,ı 

Opal Eritilmiş sil is Opaı Eritilmiş silis 
%0,05 Aynı yaştaki %0,05 Aynı yaştaki %O,ı Aynı yaştaki %O, ı Aynı yaştaki 

kontrolla kontrolla kontrolla kontrolla 
-~eton Özelliili gen~:.:,·;ı:kde 

karşılaştırma 
ge~:1,ii1kde 

karşılaştırma ge~~iıikde karşılaştırma gcn~~mre karşılaştırma 

Gün sayısı 6 - 40 

Basınç dayanımı 
N/mm2 43,6 9,2 53,5 

Kınlma Modülü - - 3,7 
N/mm ı 

Çatlak dayanımı 
Spliı ıensile 

- - 3,2 strength) 
N/mm2 

Dinamik modül 34,0 ı5,5 38,0 N/rnm2 
Darbe hızı 4,08 7,2 4,5 km/sn 

Sonuç: 

Deneylerde kullanılan rcaktif agrega tipi, 
özel karışımlar ve deney şartianna göre bu 
çalışmadan aşagıdaki sonuçlar çıkanlabilir$ 

1) BeLonun ASR etkisiyle mühendislik 
özelliklerindeki toplam kayıplar ve kaybolma 
hızı, su absorsiyon ve toplam absorpsiyon hızı, 
betondaki reaktif agreganın fiziksel ve kimyasal 
karakteristiklerine dayanır. 

2) Mühendislik özelliklerindeki kayıp hızı, 
her zaman ASR genişleme hızıyla aynı veya 
orantılı olmaz. 

3) Basınç dayanımı ASR'nin başlangıç ve 
ilerlemesi için özellikle erken yaşlarda iyi bir 
gösterici degildir. Egilme dayanım deneyleri 
özellikle, kırılma modülü deneyi ASR olan be
tondaki içsel degişiml~fi gösteren duyarlı ve 
güvenilir bir metottur. Omegin % 0,05 -% 0,1 
genişlemelerde, basınç dayanımı kaybı yaklaşık 
% lO'da kalır. Fakat egilme dayanımındaki kayıp 
% 0,005 gibi düşük genişlemelerde bile farkedi
lebil ir. Görünür bir çatlama veya önemli derece
de genişleme olmadıgı zamanlar için de bu 
geçerlidir. 

4) Dinamik elastiklik modülü ve darbe hızı 
ASR etkisindenki betonun bozunma derecesinin 
iyi bir göstergesidir. Başlangıçda genişleme be
lirlenmeden çok önce fiziksel özelliklerde 
değişim veya görünür bir çatlama olmadan her 
iki özellik ölçülebilir kayıplar göstermiştir. 

5) ASR mühendislik özelliklerinde somut 
kayıplara neden olur, örneğin % 0,1 genişleme, 
eğilme dayanımını yaklaşık % 50 indirmiş, dina
mik modülde % 20 kayıp olmuştur. Bir yılda 
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ı2,3 

29,9 

27,ı 

ıı,ı 

2. ı 

8 - 60 -

44,5 ll 54,5 ı ı.4 

- - 2,75 48.3 

- - 2,95 28,9 

26,0 36,7 34,5 20,3 

3,95 ıı,2 4,35 5,8 

yaklaşık %,6 genişlemede basınç dayanımında % 
40 kayıp olmuş, buna karşılık egilme (flexural 
strength) dayanımında % 75 ve dinamik modülde 
% 60 kayıp olmuştur. 

6) Flint gibi az rcaktif agrcgalar (yavaş re
aksiyonlu agregalar) çok az genişleme 

gösterebilir. Ve ortam sıcaklığında basınç 
dayanımında çok az kayıp olur. Bununla birlikte 
daha yüksek sıcaklıklarda böyle agregalar zararlı 
genişlemeler yapabilir ve zamanla dikkate değer 
dayanım kaybına neden olur. 

7) ASR değişik özelliklere değişik hızda 
etkir. Reaktif agregalı betonlarda mühendislik 
özelliklerinin kaybolma derecesi başlıca zararlı 

genişleme derecesi ve hızından etkilenir, 
genişlemenin zararlı etkisi bir dereceye kadar 
çimento pastasının devam eden hidratasyonuyla 
karşılanabilir. Genişleme kararlı şekle ulaşınca, 

çimento pastasının hidratasyonunun devamı 
kayıplann durmasına veya mühendislik özellik
lerinin çok az da olsa iyileşmesine neden olur. 

8) Mühendislik özelliklerindeki kayıpların, 
genişlemeyle aynı hızda veya orantılı olmaması 
nedeniyle, bütün tip yapılar için genişleme limit
lerinin aynı alınması şüpheyle karşılanmalıdır. 
Beton yapının kullanış ve biçimine göre kritik 
zararlı genişleme limitlerinin belirlenmesine ge
reksinim vardır. 

9) ASTM C 227 limitleri yavaş reaksiyona 
giren agregalara uygulanamaz. Böyle agregalar 
için, ASTM limitleri değiştirilmelidir. 
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ÖZET 

Günümüz insanı artık zamanla yanşır hale gelmiştir. Bu nedenle ülkemizde 
özellikle betonarme yapılara olan yönelimi çokluğu nedeniyle gerek şantiyedeki 
mühendisimiZ, gerekse beton dökerken ustamız. verilen kısıtlı zaman diliminde işini 
tamamıayabilmek için işleri hızlandıracak bir katalizör arayışındadır. Bu arayış 
şantiye mühendisini beton kürünü hızlandıracak yollara sevk eder. Özellikle 
hızlandırıcı katkı maddeleri başında yer alır. Bu tür katkı maddelerinin kullanımı ile 
ilgili kullanım talimatları genelde katkı maddesi ile birlikte gelmekle beraber; zemi
nin yapısının, havadaki kirliliğin. yağmurdaki asit oranının ... vb. beton üzerindeki 
olumlu ya da olumsuz etkilerinin yöreden yöreye değiştiğini düşünecek olursak, bu 
bilgilerin yetersizliğini görürüz. Dolayısıyla, bu tür bir hızlandırıcı katkı maddesi kul
lanmak isteyen bir mühendisin konu ile ilgili özellikle püf noktaları bilmesi gerekir. 
Bu nedenle; bu çalışmada özellikle beton üzerinde hızlandırıcı etkisi olan katkı mad
deleri hakkında yapılmış çalışmalarm yoğrulması sonucunda söz konusu maddeleri 
kullanırken dikkat etmemiZ gereken hususlar ve bize sağlayacağı yararlar bir sentez 
halinde sunulmaya çalışılmıştır. 

KONUYLA1LG1UUTERATÜRÜN 
DEGERLENDİRİLMESİ 

lyi bir hızlandırıcının en önemli özelliği 

çimentonun kimyasal yapısında mevcut olan c3s 
(3CaO.Si02 = Tri kalsiyum silikat) veya C3S 
(3Ca0.Si02 = Di kalsiyum silikat) bileşen

lerinin hidraıasyonu hızlandırmasıdır. Diger bir 

ifadeyle çimento bileşeninden mevcut olan C3A 
(3CaO.Al203 = Tri kalsiyum alüminat) hidrata
syonunun gecikmesine neden olmalıdır. (1). Bu 
durumda hızlı serticşen çimcntoda normal . 
çimcntoya nazaran daha çok C3S vardır. Bu 
çimentonun ince öğütülmesine ve dolayısıyle 

çimentonun daha çok dayanıklılık kazanmasına 
ve daha fazla hızlı ısı yaymasına neden olur. 

(*) Atatürk Üniversitesi, Inşaat Mühendisliği Bölümü 

Bilindiği üzere ısı işlemler de bctonun sert
leşmesinde ve dayanırnın kazanmasında rol oy
namaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalarda (2): 

+ lsıl işlemler beLOnun cğilmc dayaıı ımını. 
basınç dayanımının hızlandırdıkları ölçüde ve 
benzeri biçimde hızlandırırlar; ilen ya. larda 
eğilme dayanımı kaybı, basınç dayanımını 
kaybına oranla aynıdır ve her iki kayıpla düşük 
değerler alır. 

+ lsıl işlem sonucu harç cğilme dayanım 
gelişmesi, basınç dayanım gelişmesi gibi 
hızlanır. Ancak, ileri yaşlarda, basınç 
dayanımının kayba uğrumasına karşın eğilmc 
dayanımında kayıp söz konusu değildir. Bu 
husus ANGOT(3)'unun çalışmalarında ifade edil
miştir. 

+ lsıl işlemler agrcga-harç aderansı 
gelişmesini, harç eğilmc dayanımının gelişmc
sine oranla daha az da olsa hızlandınr. llcri 
yaşlarda adcrans kaybı ihmal edilemeyecek 
ölçüdedir. 
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+ Ileri yaşlardaki dayanırnın kayıplarının, 
sonuçlannın hassasiyetine oranla büyük degerler 
almaması , işlem sıcaklıgının, bu kayıplar 

üzerindeki etkjsinin tedriciliginin yansımasını 

engeller. 

+ lsıl işlemlerin aderansa etkisinde agrega 
türü önemli bir faktördür. ALEXANDER (4)'ın 
çalışmalarında bu konu ele alınmıştır. 

+ Agrega - harç aderansının agrega türüne 
baglı olarak ısı! işlemlerden farklı biçimlerde et
kilemesi , ısı! işlem çeviriminin seçimini de 
büyük ölçüde etk:iler. 

+ Harç dayınıroları ile agrega - harç ade
ransının ısı! işlemlerden aynı ölçüde yararlanma
maları, "iri agrega/harç" oranını da ısı! işlem uy
gulamasını etkileyen önemli faktörler listesine 
katar. Beton, harç fazının zenginligi oranında ısı! 
işlemlerden yararlanır; fakirligi oranında ısı! 

işlemin etbntigi azalır. 

+ Isı! işlem sonucu agrega - harç ade
ransının harç egilimi dayanırnma oranla yavaş 
gelişmesi , ve aralarındaki farkın arunası beton 
yapısını 20°C'ye oranla daha heterojen kılar. Bu 
hetorejenlik sonucu, ısı! işlem görmüş beton
ların , erken yaşlarda sert çevre koşullarına maruz 
kalmaları halinde zaman içindeki 
dayanıklılıklarından kaybeımcleri beklenebilir. 

+ Isı! işlem görsün veya görmesin, ileri 
yaşlarda bazalt - harç aderansı, kalker - harç ade
ransımian yüksek degerler alır ve 90 gün sonun
da harç egilme dayanırnma ulaşır. Alexander 
(3)'ın "uygun şartlar saglandıgında uzun sürede 
agrega harç aderansı harç egilme - çekme 
dayanırnma ulaşır" yargısını dogrulamaktadır. 

Ancak bu yargı sadeec bazalt kayaçlar için 
geçerli olup her kayaç için geçerli degildir. 

Çimentolarda hidrolik ve silikat modülü 
adı verilen oran vardır ki bu oranlar sırasıyla su 
alLındaki sertleşme özelliklerini ve sertleşme 

hızlarını belirleyen özelliklerdir. 

Hidrolik Modül= CaO/ (Si02+AI20 3+Fe20 3)* 

Silikat Modülü= Si02 1 (AI20 3+Fe20 3)* 

* Agırlık yüzdeli oranı olarak. 
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Yani; yüksek silikat modülü çimentolar 
yavaş, düşük silikat modüllüler ise hızlı olarak 
sertleşir (5). 

Çimentonun sertleşme olayını açıklamak 

üzere Le Chatelier, kolloidal teori .... vb. teorileri 
olmakla beraber genel bir kanı olarak sert
leşmede hidrasyon ve hidrolizin meydana geldigi 
kabul edilir. 

Şimdi yapı harcı bağlayıcısı olarak 
çimentoyu ele alalım. Yapı harcı baglayıcısı ola
rak çimento genellikle belli oranda kum veya 
çakıl ile bir harman haline getirildikten sonra is
tedjgimiz dayarumı elde eunek üzere gerekli 
miktarlarda su ile karıştınlmak suretiyle sıva, 

duvar harcı ve yapı harcı elde ederiz. Burada 
çimento harcına katılan suyun görevi harcın 

planlanan sürede sertleşerek bağlama yani priz 
yapmasını saglarnaktır. Çünkü çimentonun scrt
leşme özelliginden sorumlu olan esas bileşenler 
3CaO.AI20 3 ve 3CaO.Si02 su ile amorf ve jel 
halinde hidratlar oluşturdugu gibi kısmen de bil
luri hidratların teşekkülünden sorumludurlar. 

Çimentonun suya karşı dayanıklılıgını ve 
su geçirimsizligini kalsiyum hidro silikat jelleri, 
mekanik dayanımını ise tetra kalsiyum alümino 
hidrat ile kalsiyum hidroksit sağlar. 

Yapılan çalışmalarda çimentonun içerdigi 
bileşenler açısından fonksiyonlan aşagıda veril
digi gibi oldugu gözlenmiştir. 

B lLEŞEN 

Tri kalsiyum Aliiminal 

Tri Kalsiyum Silikaı 

Di Kalsiyum Silikaı 

Tri Kalsiyum Silikaı 

FONKİSO NU 

Başlangıçtakiprizden sorumludur. 

Birincilprizden (7·8 gün) sorumludur. 

Nihai (1 yıllık) prizdcıı sonunludur. 

Feı 03,A~O 3Mg ve Alkaliler Klinkerleşme sıcaklığını düşürürler 

Baglayıcı bileşenleri içinde bulunan orga
nik ve inorganik bilcşenlerinin, baglayıcı hidra
tasyonuna etkisi ROSSKOPF tarafından ele 
alınmıştır (6). 

Genel bir incelemede, pek çok hızlandırıcı 



veya geeiktinci katkı maddelerinin çok dikkatli 
olarak, hassas bir şekilde gerekli oranla 
katılmamaları halinde hızlandırıcıların gccikliri
ci, gcciktiricilcrin hızlandırıcı olarak işlev 

göstercbilccegi ortaya çıkmıştır. Örncgin, 
başlangıçta gcciktirici özellik taşıyan bazı mad
delerin bu özelliklerine ragmen hızlandırıcı işlevi 
yaptıkları gözlenmiştir. Bu nedenle ROSSKOPF 
tarafından aşagıda yazıla olan bir kısım madde
nin patenli iptal edilmiştir. 

Spodumen, kalsiyum format, kalsiyum nit
rit, arnine tuzlar veya formik asit, bazit magnezy
um karbonat, sodyum alüminat, kalsiyum halo
alüıninat, kalsiyum nitrat, sodyum nıtrıt, 

kalsiyum tiosülfat, kalsiyum bromid, kalsiyum 
iyodid, sodyum klorid, potasyum klorid, amony
um klorid, baryum klorid, magnezyum klorid ve 
sodyum tiosülfat. 

Aşagıdaki organik bileşiklerde hızlandırıcı 
görevi görevi yaparlar. Trictanolamin 
(çimcntonun agırlıkça %0.06 oranında fazla kul
lanılması halinde geciktirici rolü oynar), kalsiy
um format, formaldchiL ve para formaldchiL 

Bu katkı maddelerinden bazıları 

hızlandırıcı görevi yaparak bctonun 28 günlük 
dayanırnma daha erken ulaşmasını saglar. Bu 
hızlandırıcı katkı maddelerinin bir kısmı ROSS
KOPF tarafından 1/1 oranında 8 saat karışmış 
kireçli çimento harcının hidratasyon dcreecsinin 
bir semi adyabalik kalorimctre kullanarak incclc
mi~tir. Bu çalı~maların sonuçları grafiksel olarak 
Şekil 1.1 'de verilmiştir. Bu eğri lerde, verilen hir 
zamanda ısının daha da artrnasıyla 

hızlandırıcının ctkisidc artmaktadır. Çimcmonun 
birim ölçüsüne göre 1/1 oranının kalsiyum klorid 
ve yine orantılı olarak diğer tuzlar ilave edilir. 
Bununla beraber belli bir kalsiyum klorid miktarı 
aşıldığında hidrolasyon yavaşlar. Bununla bera
ber kalsiyum klorid; su/çimento oranının küçük 
olduğu zengin karışımlarda erken dayanım ka
zandırır. Böyle durumlarda %1-2 oranında kalsi
yum klorür yeterli olacaktır. Nitekim normal bc
tonda (sadece Partiand çimentosunun 
kullanıldığı) 3-7 günde beton 7 Mpa'lık bir 
dayanıma erişirken Kalsiyum klorürün katkı 

maddesi olması durumunda beton aynı dayanıma 
1 giinde varmaktadır. 
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Adı beton 

Adı Beton 

• Çımcnto a& rhtJnın ~'o l ı 
kadar CaCl, 

•• Çımcnto \C MgCha&,ı r o/o l ı 
kadar kalst)ıım format . . 

Yakla ş ık Zamarı ( saat) 

Şekil 1.1: Portland Çimentosu ile degişik 
hızlandırıcıların zaman sıcaklık 
ilişkisi 

Kalsiyum klorürün katkı maddesi olarak 
kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar. 

• 2-40C arasındaki sıcaklıklarda kul
lanılmalıdır. 

• Acil olarak dayanımın sağlanması gere
ken tamir, bakım ... vb. işlerde kullanılmalıdır . 

• Kalsiyum klorür karışırndan sonra bir 
kaç saat içinde karışırndan açığa çıkan ısıyı 

artırarak C3S ve C2S hidrasyonlarından bir kata
lizör vazifesi yapar. Çözeltinin alkalinitesindrki 
azalma nedeniyle silikatların hidrasyonu artar. 
Her ne kadar C3A'nın hidratasyonu gecikse de 
çimento hidratasyonunun normal süreci 
değişmiz. 

• Kalsiyum klorür alüminli (boksiıli) 

çimento ilc kullanılmamalıdır. 
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Ayrıca Marine agrcgasının agrega olarak 
kullanıldıgı durumlarda agrcganın içcrdigi CI2 
miktarı da dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde be
tondaki klor miktarının fazla olması nedeniyle 
betonarmc olarak imal edilmiş yapı eleman
larında donatı demirinin korozyonuna neden ola
bilmektedir. 

Karışıma yüzde olarak eklenen kalsiyum 
klorür hızlandırıcı vazifesi görür. Bu oran 0.1 -
0.3 arasında kalsiyum klorür oranının artırılması 
ilc ani donmaya sebebiyet verir. Dolayısıyla 

onarım işlerinde, çabuk dayanım kazanılması ge
reken su ile temasın kısa süre cngcllenebildigi 
durumlarda kullanışlıdır. 

Kalsiyum klorürün karışıma uniform olarak 
dağılmasını sağlamak için kaJsiyum klorür mik
sere kanınadan önce karışıın suyunda kalsiyum 
kl orür iyice karıştırılarak çözünmesi saglanır ve 
böylece en iyi sonuç elde edilmiş olur. 

BeLonun 28 günde ulaşacagı dayanımını, 

bazı hızlandırıcılar daha kısa zamanda 
ulaşmasını sağlar ve bazıları ise bu zamanı 

uzatırlar. Fakat genelde, bu büyük bir fark 
değildir ve bu hızlandırıcılar iyi ögütülınüş, 

artırılmı ş s ıcaklıktaki belonun ulaşacagı mukave
metten fazla olamaz. 

HOPE ve MANNING tarafından iki 
hızlandırıcının rötreye etkisi arturılmışur (7). 
Araştırınacıların ele aldıklan hızlandmcılar, 

çimentonun ölçüsüne göre %1.5 oranında kalsi
yum klorid ve %0.033 oranında trictanolamin ve 
%0.263 oranında ticari lignosülfonat karı

ş ımlardan oluşmaktaydı. Bunlardan ilki her du
rumda rötrcyi artırmaktadır, ve ikincisi ise nor
mal şartlarda 28 günde elde edilecek dayanımı 7 
günde elde ederek birinci kadarda rötre 
yapmı ştır. 

Bu katkı maddelerinin kullanımı, mukave
metinin artış derecesi ve rötreye göre, hidratas
yon süresine göre ve adi bctonun Young modülü 
ilc olan ilişkisi göz önünde bulundurularak 
düzenlenip kabul edilmiştir. 

LERCH (8) ısının değişimini bir kalarimet
re kullanarak, çimento miktarına göre %0.4 
oranında su veya çimento ekleyerek saf 
ç imentonun hidratasyonunu artırmıştır. 
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Kalsiyum klorid ve sodyum klorid 
hızlandırıcı olarak ilk birkaç saat içinde en hızlı 
etkiyi vermelerine ragmen eşit miktarlarda kalsi
yum klorid ve sodyum klorid'den kalsiyum klo
rid sodyum klorid'e göre daha iyi bir hızlandıncı 
özclligi göstererek daha erken hidratasyonu 
saglamaktadır. Her iki katkı maddesi ve hidrata
syon zamanını kısaltmaktadır. Kalsiyum kloridin 
karıştınlmasından itibaren üç gün içinde hidrata
syon ısısı yükselir, fakat sodyum klorid eklenme
si durumunda ilk bir günden sonra çimentoya 
göre hidratasyon ısısı düşebilirde, yükselebilirde. 
Kalsiyum klorid erken dayanım saglar fakat be
tonun 28 günlük dayanımı üzerinde küçük bir et
kisi vardır, veya 28 gün sonunda olacak olan hid
ratasyona göre toplam son hidratasyon çok az 
farklılık gösterir, sodyum klorid 28 günde mey
dana gelen dayanırnın daha çabuk elde edilmesi
ni sağlayarak zamanı kısalur. 

LERCH'in araştırmalarından alınan, kalsiy
um kloridle yapılan deneylerde hidratasyon 
ısısının kalsiyum kloridle ilişkisini gösteren gra
fik Şekil 1.2'de verilmiştir. 

90~----~--------------------~ 
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Şekil 1.2 : Çimentonun hidratasyon ısısına 
kalsiyum klorid ve sıcaklı~ın etkisi 



Görüldügü gibi %2 oranındaki kalsiyum 
kloridin hidratasyon derecesini artırma miktarı 

ilc yaklaşık olarak ll °C sıcaklığın etkisi aynıdır. 

Şekil 1.3'de verilen ve K2S04 ile aynı etki
yi gösteren Na2S04 hakkındaki grafik LERCH'in 
bu konuda yapmış olduğu araştırmalardan 

alınmıştır. Fazla miktarlardaki CaS04'ün tepki
mcsini tersine döndürerek hızlandırır ve belonun 
beklenen süreden daha erken bir :t.amanda hidra
tasyon derecesine ulaşmasını sağlar. %2.4 
oranında alçı içeren çimentolarda katılaşma 

süresi 6 saat ve maksimum 16 saat arasında mey
dana gelmektedir. Hidratasyon süresinin normal 
olarak sürecini tamamlaması için gerekli olan 
alçıyı eklemenin bir tek zaafı vardır. Alçı ilavesi
nin yapılması durumunda hidratasyon derecesini 
az da olsa etkileyecektir, fakat Na2S04 
vcyaK2S04'ün eklenmesiyle hidratasyon derece
sini erken yükseltmek mümkün olacaktır. 

Sı---------------------~ 

7 

' 

. ı 

' ı 

ı1 %1 .9 S03 Cipsten + 
%0.66 S03 Sodyum 
Stilfattan -,.·;·i 

,· jJ 
---r-ı1· ', ·, ı %3.5 S03 Cıpsten + 

', ', %0 66 S03 Sodyum 

l 
•, •, Sülfattan 
1
1 ~ 

1 

·--; • : 0/o2 .4 S03 
~ r\ !'·, 1

, Cipsten 

f ı' •, \ 1 1 
·r .-.. •}L · - -r - ,. 

H-
,.•.' ·:\ 

ı 

,',1/ 
.'(' 

/ 

. ), 

----

Zaman (Saat) 

- ... __ _ _ 

Şekil 1.3 Çimento hidratasyonun 
sodyum sülfat ve alçının 
etkisi 

Hidratasyon derecesi ilk iki saat içinde 
NaOH eklenmesi ile çok hızlandırılabilir ve 
KOH eklenmesi ilc de her ne k adar NaOH ek-
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lenmesi ile meydana gelen hızlanma kadar olma
sa da ona göre biraz daha yavaş olarak 
hızlandırılabilir. 

Çimento miktarına göre eklenen %2 
oranındaki kalsiyum klorid Portland çimento
sunun başlangıçtaki katılaşma süresi 2/3 
oranında azaltarak bir saate indirmektedir veya 
son katılaşma zamanını aynı oranda azaltarak 
yaklaşık olarak iki saate indirir. Kalsiyum klori
din %3'ün üzerinde eklenmesi durumunda, ani 
priz meydana gelebilir. Bunun yanında kalsiyum 
kloridi n %1 'in altında kullanılması durumunda 
ise geciktirici görevi yapabilir. Normal katılaşma 
ısısının altındaki ısılarda haliyle katılaşma 
süresinin uzayacağı açıktır, fakat kalsiyum klori
din eklenmesiyle dayanırola priz süresi arasında 
çok iyi orantılı etki gösterir. 

Kalsiyum kloridin eklenmesi ile belonun 
hava ile olan münascbcti, hava gözeneklerine 
etki etmediği gibi hava gözenekleri sağlamak 
için yapılmış olan işlemlere de etki etmez. Kalsi
yum kloridin eklenmesi karışımın 

işlcnebilirliğini az da olsa artırır. Bununla bera
ber aynı işlenebiiirliğin karışırndaki su oranını 
% IO'un üzerine çıkararak elde edebiliriz. 

Soğuk havalarda, belonu soğuktan koru
mak için uzun bir süre sıcak tutmaya gerek kal
madan belonda istenen özelliklerin saglanması 
için bctonda kullanılması muhtemel katkı mad
deleri belirlenip izin verilmek üzere Rusya'da (9) 
araştırma yapılmıştır. Bu araştırmada çok yüksek 
oranda bctona kalsiyum klorid ve %1 oranında 
da sodyum klorid eklenmiştir. Bunun sonucu ola
rak ta eklenmesi gereken klorid miktarının 

sıcaklığa bağlı olduğu bulunmuş ve karışırndaki 
su miktarına göre hangi sıcaklıkta ne kadar oran
da hangi tuzlardan eklenmesi gerektiğini 

yaklaşık olarak veren Tablo 1.1, aşağıda veril
miştir: 

Tablo 1.1: Karışırndaki su oranına göre 
sıcaklığa bağlı olarak karışıma 
eklenmesi gereken tuz oranları 

Sıcaklık(°C) %CaCI2 %NaCl 

-23 18 5 

-20 14 6 

-15 8 7 

-10 3 7 
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Betonun karışımında kullanılan agrcganın 
kırma taştan olmasının, tabii agrega (çakıl) 

olmasına göre daha yüksek dayanım sağladığı ve 
en iyi su - çimento oranının 0.45-0.70 arasında 
olduğu tespit edilmiştir. 

Bu yüksek orandaki kloridierin betonda 
katkı maddesi olarak kullanılması özellikle bcto
narmc demirlerin korozyona neden olabileceği 

clii~ünülsc de araştırmalar korozyona neden 
olmadıklarını göstermiştir. Bununla beraber 
clnmıtılann temiz çubuklardan oluşması ilc 
hiıümlc kaplı çubukların kullanılması arasında 

çok az bir fark olmuştur. 

Kalsiyum kloridin ön geritme belonda 
katkı ımıdelesi olarak kullanılması bu konuda 
yakın zamanda yapılan araştırmalar ncticclcmc 
kadar tercih edilmekte idi. Düşük sıcaklıklarda 
hctona kalsiyum ve sodyum kloridin eklenmesi
nin üç faydası vardır, henüz ıslak olan karışımın 
dcıııması için ısıyı yükseltir, ısı jcncrasyonlarını 

hızlanclırarak kimyasal rcaksiyonlarla karışımın 
sıcak kalmasını sağlar ve mtı.kavemctinc göre 
donmaya karşı dayanımını artırır. 

Değ işik katkı maddelerinin hidratasyon de
recesine ve ısı dönüşümüne olan etkisi FORB
RICH (lO) tarafından incelenmiştir. 

FORBRICH; kalsiyum klorid tabanlı, inor
ganik bir hızlandırıcı olan kalsiyum linyin 
sülfatın dağılıcılar üzerindeki etkisini araşurmış 
ve orto hidroksi bcnzoik asit kökenli bir organik 
kauılizör olan ve buna benzer değişik maddelerin 
etkilerini araştırmıştır. Dağılıcıların görevi, 
çimento partiküllerini katılaşmadan korur ve ka
talizörün sadece kimyasal reaksiyonlarda etkili 
olmasını sağlar. Çimento miktarına göre 
o/r 0.32'den fazla dağılıemın ve %0.053 ilc %0.80 
arasıncia bir oranla katalizör kullanılması, ve az 
bir miktar kurumla karıştırılır ki bu da yaklaşık 
Çf ı .065 oranında karışımın cklcnmcsidir. Burada 
eklenen kurumun miktarının bir önemi yoktur. 
H ızlandırıcı % l'dcn fazla olacak şekilde cklcn
mi~tir. 

Malzcmcnin, ısı değişim dcreecsine etkisi, 
dağıtıcıların ısı değişimini yavaşlatıp bekletınesi 

i Ic hızlandırıcıların ısı değişim elereecsinin art
nıasından belirgin bir etkisi olur ve katalizör bu
rada çok az bir etki gösterir. 
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Baglayıcı malzemenin su ile olan temas 
yüzeyinin artması dagı I ıcıların ortaya çı.karacagı 
bir durum olarak bcklcnmcklc beraber, bunun so
nucu olarak hidratasyonun ve ısı dagılımının 

hızlanmasından başka bağlayıcının hidrofilik 
özelliklerinin buna sebep oldugu açıktır. 

SONUÇ 

Bu çalışmada, öncelikli olarak bağlayıcı 

olarak kullanılan çimentonun genel yapısı 

hakkında bilgi verildi. Böylece betonun çabuk 
priz almasını saglayacak parametrelerin neler 
oldugu, bctonun özelliklerini ne kadar ve nasıl 
etkilediği incelendi. Ardından bu konuda 
yapılmış olan çalışmalar ele alınarak bir sentez 
sunulmaya çalışıldı. 

Bu bulguların ışıgında aşagıdaki toplu 
sonuçlara varılabilir. 

1. İyi bir hızlandırıcı çimentonun, kimyasal 
yapısındaki c3 s bileşenlerinin hidratasyonunu 
hızlandırırkcn, C3 A bileşenlerinin hidratasyonu
nu yavaşlatmalıdır. 

2. Işıl işlemler belonun eğilmc ve basınç 
dayanımiarına benzer biçimde ctkirler. 

3. Agrcga-harç aderansına ısı! işlemlerin et
kisinin agrcga cinsine göre uygunluğunu belir
lenmesi gerekir. 

4. Hızlandırıcı katkı maddeleri kul
lanılırken karıştırılması gereken oranlar, ters elki 
yapabileceği nedeniyle, çok hassas bir şekilde 

belirlenerek katılnıalıdır. 

5. Karışını sıcaklığının yüksek olması 

hızlandırıcının etkisini <ırtırır. 

6. Alüminli (Boksitli) çimento kul
lanıldıgında kullanılan katkı maddesinde CI2 
bileşenlerinin katkı içinele olmamasına dikkat 
etmek gerekir. 

7. Deniz agrcgasının 'kullanılması duru
munda donatının korozyon tehlikesi göz önünde 
tutularak, agrcganın içerdiği CI2 miktan buluna
rak, eklenecek katkı maddesi miktarı ona göre 
hcsaplanmalıdır. 



8. Kalsiyum klorürün karışıma üniform 
olarak da~ılmasını sa~lamak için, karışıma kat
madan önce kalsiyum klorürü karışım suyundan 
iyice çözmek gerekir. 

9. Hızlandıncı katkı maddeleri betonun 28 
günlük dayanımını artırmaz fakat, bu sürede elde 
edilecek dayanımı daha erken sa~layarak zaman
dan tarasarruf sa~lar. 
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10. Kalsiyum klorür %l'in altında kul

lanıldı~ı durumlarda geciktirici katkı maddesi 

görevi yapar. 

ll. Beton karışırnma eklenmesi planlanan 

CI2 iyonlu tuzların miktarı, karışımın sıcaklı~ına 

ve su miktanna göre de~işir. 
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YÜZEY AL Tl BORULU DRENAJ SİSTEMLERİNİN 

HİDROLİK PROJELENMESi; II : UYGULAMA 

ÖRNEKLERİ VE BiLGİSAYAR PROGRAMLARI 

Yazan :Prof. Dr. Ersan GEMALMAZ* 
Ziraat Yük. Müh. 

ÖZET 

Yüzeyallı drenaj sisiemlerinde yer alan tarla içi drenlerin ve toplayıcı drenlerin 
çaplarınırı. eÇJimlerini ve uzunluklarının belirlenmesi "hidrolik projeleme" diye bilin
mektedir. Bu amaçla gerek 'düzgün', gerek 'kıvrık' çeperli borular için biriakım 
eşitlikler geliştirilmiştir. Projelernede esas olarak bu eşiiliklerden yararlanılır. Hesap
lama işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla diyagramlar da hazırlanmıştır. Diğer yan
dan. günümüzde bilgisayarlardan yararlanma imkanları çok yaygınlaşmıştır: 
böylece hidrolik projelemenin bilgisayar aracılığıyla daha seri bir şekilde 
gerçekleştirilmesi mümkündür. 

Bu makalede, uygulamada karşılaşılacak projeleme problemleri belirtilerek 
çöziimlerde kullanalacak eşiilikler verilmektedir; ayrıca bu problemierin diyagramlar 
aracılıÇJıyla çözümleri üzerinde de durulmakiadır. Yine bu Up problemierin çözümü 
için hazırlanmış olan bilgisayar programları verilerek, açıklamalarda bulunulmak
tadır. 

1. Gİ RİŞ 

Bundan önceki makalede yüzeyaltı borulu 
drenaj sistemlerinin planlanma esaslan, kul
leınılan boru çeşitleri belirtilerek, hidrolik proje
kmeye temel oluşturan eşitlikler çıkarılmıştı. 

Burada ise hidrolik projelemede karşılaşılan 

prohlcınler, uygulamada dikkat edilecek noktalar 
ve çözüm yolları üzerinde durulacaktır. Çözüm 
şekillerinin tümü de esas itibariyle bu amaçla 
geliştirilmiş (ve bir önceki makalede verilmiş) 

olan denklemlere dayanmaktadır. Sıralamak ge
rekirse 

- Eşitliklcrin dogrudan çözümü 
- Diyagramlardan yararlanma 
- Bilgisayar kullanımı 
olmak üzere başlıca üç çözüm biçimi bu

lunmaktadır. Bunlardan birincisi, yani denklem
lerin doğrudan çözümü kesin sonuçlar verir; bu-

* ,\tatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar 
ve Sulama Biitümü 

nunla birlikte yanlışlık yapma olasılıgı söz konu
sudur; diğer yandan bu çözüm biçimi uğraştırıcı 

ve zaman alıcıdır. Diyagramlar aracılığıyla 

çözüm işlemleri önemli ölçüde hız kazanmak
tadır; bu yolla elde edilen değerler nispeten 
yaklaşık ise de, mühendislik uygulamaları 

açısından yeteri kadar hassastır . Bilgisayar kul
lanılarak yapılan çözümler doğru, hassas ve çok 
seridir; böylece öngörülen alternatiflerin çok kısa 
bir sürede yanyana getirilerek bir karşılaştınna 
yapma imkanı da doğmaktadır. 

2. UYGULAMADA KARŞlLAŞlLAN 

PROJELEME PROBLEMLERİ 

Bilindiği gibi yüzeyaltı drenajında bitki 
kök bölgesinin aşağısına perkale olan fazla su 
tarla içi drenlcre süzülerek, bunlardan da topla
yıcı drenlcre iletilir; topla yıc ılar da kendilerine 
gelen suyu bir ana drenaj kanalına aktarılırlar. 

Sistemin etkin bir biçimele çalışahilmesi için bu 
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üç unsurun yeterli kapasitede olacak şekilde 

planlanmış olması gerekir. Kapasitenin 
gereğinden fazla tutulması projenin ekonomisini 
ters yönde etkiler. Bu nedenle seçilecek dren 
.boruları ister düzgün çeperli, ister kıvrık çeperli 
olsun, yeterli çaplarda olmalıdır; gereğinden 

büyük çaplı borularda akış yan dolu olurken 
pahalı bir seçim yapılmış demektir; gereginden 
kiiçük çaplı borular ise artık basıncın fazla 
olacağı, yani drenajın gecikccegi anlamına gelir. 

2.1 Projeleme Problemlerinin Tipleri 

Uygulamada başlıca şu sıralanan dört tip 
projeleme problemiyle karşılaşılmaktadır: 

- Belli bir durum için gerekli boru çapının 
belirlenmesi; 

- Belli çaptaki bir borunun verilen şartlar 

altında drene edebilecegi alanın maksimum 
büyüklüğünün belirlenmesi; 

- Öngörülen şartlar altında boru hattında 
(tarla içi veya toplayıcı dren) bir 'artık basıncı'ın 
oluşup oluşmayacagının, eğer oluşacaksa mik
tarının belirlenmesi; 

- Toplayıcıların, boru hattı boyunca debi 
artışına paralel olarak, kademe kademe artan 
çapta borulardan oluşturulması. 

Bu sıralananlar birbirinden tümüyle ayrı 

tipte problemler olmayıp, bilakis birbiriyle 
karşılıklı doğrudan ilişkiye sahip problemlerdir; 
daha açık bir anlatımla bunların tümü de tck bir 
problemin, yani hidrolik projeleme probleminin 
farklı gözüken yüzleridir. 

2.2 Uygulamada Dikkat Edilecek Bazı 
Hususlar 

Projeleme problemlerine genellikle boru 
hattı için uygun bir egim öngörülerek başlanır; 
bunun anlamı seçilecek eğimin, projeleme 
boşalıını sırasında boru üst başında bir artık 

basınca meydan vermeyecek kadar olmasıdır; 

yani dren hattının eğimi 'ortalama hidrolik eğim'e 
denk olmalıdır. Buda tüm boru hattı boyunca tam 
dolu bir akış demektir. 
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Diger yandan sistemin ömrü içerisinde, sil
tasyon veya kimsayal çökelmelerden ötürü, dren 
kapasitesinde bir miktar azalma da beklenmeli
dir. Ayrıca yeni döşenmiş dren hatlannda bile 
kusurlu döşemeden dolayı teorik kapasiteden 
daha küçük bir boşalım görülebilir. Bu nedenle
dir ki kapasite hesaplama<;ında bir "emniyet 
payı" bırakmak gerekir. Bu emniyet payının mik
tarı döşeme işleminin kalitesine, umulan sedi
mentasyon hızına ve bakım çalışmalan için 
öngörülen yogunluk ve zaman aralıgına baglıdır. 

Daha önce de değinildiği gibi tarla içi dren
lerde (özellikle küçük çaplı borular kullanılınası 
halinde) teorik kapasitenin % 60'ından yararlana
bileceği düşünülmelidir. Suyu doğrudan toprak
Ldil almayan ve nispeten büyük çaplı olan topla
yıeılarda ise daha az siltlenme olacağından teorik 
kapasitenin % 75'inden yararlanılacağı öngörü
lebilir. 

Uygulamada dikkat edilmesi gereken bir 
diğer nokta da toplayıcılar boyunca debi artışına 
paralel olarak boru hatunın giderek artan çapta 
borulardan oluşturulmasıdır; böylece tara içi 
drenlerin toplayıcıya rahatlıkla boşalması 

sağlamrken malzeme ve işgücünün de önemli 
ölçüde tasarruf edilmiş olur. 

Toplayıcı boyunca debi artışı tarla içi dren
lerde olduğu gibi tedrici değil de, tarla içi drenle
rin toplayıcıya birleştikleri noktalarda ani artışlar 
şeklindedir. Bununla birlikte toplayıemın değişik 
çaptaki borulardan oluşturulmasında iletilen de
binin tedrici artıyor olduğu varsayılacaktır. Ma
mafih Wahid El-din et al. (1987)* tarafından top
layıcı boyunca ani artışlar durumunu göz önünde 
tutan bir çözüm şekli de geliştirilmiştir. 

3. ÇÖZÜMLERDE İZLENECEK YOLLAR 

Yukarıda değinildiği üzere hidrolik projele
rnede üç yol izlenebilir: Denklemlerin Çözümü; 
Diyagramlardan Yararlanma; ve Bilgisayar Kul
lanımı. Her üç çözüm tarzına da esas 
oluşturulması itibariyle bu amaçla çıkarılmış 

olan eşitliklerio bir kez daha yazılması uygun 
olacaktır. 

* Literatür için birinci makalenin sonundaki 
Yararlanılan Kaynaklar'a bkz. 



3.1 Boru Akış Eşitlikleri 

Borulardaki akış boru boyunca debinin 
'sabit' veya 'artan' oluşuna göre farklı eşitliklcrlc 
ifade edilir; bunlardan birincisi "Normal Boru
lar", ikincisi ise "Su Alan Borular" diye ad
landırılacaktır. Diger yandan borulardaki akış 

boru cidarının tipine (düzgün veya kıvrımlı) 

baglı olarak degişiklik arz eder. Aşagıdaki tak
dim sırası bu hususların göz önünde bulundurul
masıyla yapılmıştır. 

3.1.1 Normal Borular 

"Üniform akış"ın görüldügü bu borulardan 
düzgün çepcrli olanlar için çıkarılan eşitlik 

. z -4 ı, 75 -4,75 
ı= - = 26,32.10 aQ d (1) 

X 

şeklinde idi; başta yer alan katsayıyı açıklamak 
üzere bu i fade 

0,25 1,75 
. z V 4 ı ,75d-4,75 
ı=-= aQ 

X ı,75 
2gıt 

(2) 

şeklinde de yazılabilir. Egcr boru cidarı kıvrık 

ise kullanılacak eşitlik 
. z -2 2 -5,333 
ı = - = 10,29 Km Q d (3) 

X 

olmaktadır. Bu eşitliklerde yer alan simgeler 
daha önce açıklandıgı gibidir. 

3.1.2 Su Alan Borular 

"Üniform olmayan akış" için geliştirilmiş 
olan eşitliklerden düzgün cidarlı borulara uygula-
nan 

: H -4 -4,75 ı ,75 
ı=-= 3,828.10 d QL (4) 

L 

ve kıvnk cidarlı borulara uygulanan da 
: H -4 -,333 2 
ı=-=7,0024.10 d QL (5) 

L 
şeklindedir. 

3.2 Denklemlerin Çüzümü 

Normal, yani yalnızca su ilcten borularla il
gili problemlerle ilgili parametreler boru çapı d, 
hidrolik eğim i, iletilen debi Q, potansiyometrik 
yük kaybı z, ve bu kaybın oluştugu x mesafesi
dir. Bunlar birbiriyle eşitlik 1 (veya eşitlik 3) 
aracılıgıyla baglantılı olup, söz konusu 
cşitliklcrin kullanılmasıyla bulunabilir. 
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3.2.1 Su lleten Düzgün Cidarlı Borular 

Eşitlik 1, a=0,40 alınarak ilgili parametreler 
için 

d= (i/10,5264/10000 1 Q1,75)-1/4,75 (6) 

i= (10,5264/10000) Ql ,75 d-4,75 (7) 

Q= 50,2984 d-4,75 /1,75 jl/1,75 (8) 

şekillerinde yazılabilir; diger yandan 
Z= i X (9) 

(10) x =z/i 

şeklindedir. Eşitliklerdeki birimler m ve sn cin
sindendir. Ömcgin eşitlik 8'den Q'yu m3/gün cin
sinden elde edebilmek için 86400'1e çarpmak ge
rekir. Bu eşitlikler kapasitenin % 100 oluş 

durumu içindir; eğer boru en kesitinin ancak 
% 75'inden yararlanılabiliyorsa eşitlik 6 ve 7'dc 
kullanılacak Q değerlerini önce 0,75'e bölmek 
icab eder; Eşitlik 8'dcn bulunan Q degerinin de 
0,75'1e çarpılması gerekir. 

Diğer taraftan z'nin ve x'in hesaplanması 
için de buradaki ifade tarzları uyarınca, önce 
i'nin bulunması istenir. 

3.2.2 Su İleten Kıyrık Cidarlı Borular 

Bu amaçla Eşitlik 3, Km = 70 alınarak 

aşağıdaki şekillerde yazı labilir: 

d= (i /21,007 =/10000/Q2)-1/5,333 
i = (21 ,007 /1 0000) Q2 d-5,333 
Q=21,818 d5,33312 i 112 
ve z ilc x için de 
z= ix 
X= Z /i 

(11) 
(12) 
(13) 

(14) 
(15) 

Bu eşitlikler de yine kapasitenin % 100 
olduğu durum için geçerli olup, farklı kapasite 
değerleri için yukarda açıklanan yol izlcnmclidir. 

Örnek Problem 1 : 
Bir boru hattıyla Q = 1200 m3/gün'lük bir 

debinin iletilmesi düşünülmektedir; i = % O, 1 
için kapasitenin %100 ve % 75 olması hallerinde 

a) Düzgün cidarlı boru 
b) Kıvrık cidarlı boru kullanılması durum

larında gereken çapları bulun uz. 
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Çözüm: 

a) Düzgün cidarlı boru için, kapasitenin 
%100 olması halinde Q = 1200 m3/gün = 1200 1 
86400 m3/sn ve i = 0,001 degerieri için Eşitlik 
6'dan 

d= 0,2091 m 
ve % 75 kapasite için de 
d= 0,2325 m bulunur. 
b= Kıvrık çcperli borular için de Eşitlik ı I 

uyarınca 

% 100 kapasite durumunda d= 0,2312 m 
% 75 kapasite durumunda d= 0,2575 m 
bulunur. 

Örnek Problem 2 : 
Çapı 100 mm olan bir borunun 200 m3/ 

gün 'lük bir dchiyi boru hattı boyunca hep aynı 
basınç altında ilctmesi isteniyorsa kapasitenin % 
100 ve % 90 degerieri çin a) Düzgün ci dar lı 
boru, b) Kıvrık cidarlı boru kullanılması hallerin
de hangi eğimlerde döşenmesi gerekir? 

Çözüm : Boru hattı boyunca aynı basıncın 
saglanabilmesi için boru hattı eğiminin hidrolik 
eğime denk olması gerekir. 

7'dcn 
a) Düzgün cidarlı boru durumunda Eşitlik 

% ı 00 kapa~itc için i= 0,001446 = %0,15 
% 90 kapasite için i= 0,001739 = %0, ı7 
b) Kıvrık cidarlı boru kullanılması halin-

dcysc Eşitlik 12'dcn 
% 100 kapasite için i= 0 ,002423 = %0,24 
% 90 kapasite için i = 0,002992 = %0,30 

3.3 Su Alan Borular 

Su alan borulardaki parametreler de d, i, Q , 
H, L ilc drene edilen alan büyüklüğü A, özgül 
boşalım q ve drene edilen alanın gcnişligi B'dir; 
ayrıca potansiyomctrik eğrilerin grafikleri de, 
özellikle toplayıcının projelenmesinde gerekebi
lir. Bu tip borular da cidar özelliklerine bağlı ola
rak yine iki grup altında ele alınabilir. 

3.3. 1 Su Alan Dü1.gün Cidarlı Borular 

Bunlarla ilgili eşitlikler, yukarıda sayılan 

parametreler göz önünde bulundurularak şöylcce 
s ıralanabil ir: 
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ı,75 - l/4 ,75 

d= (i 13,8276110000 O ı. ) (16) 

- -4,75 ı,75 

i = (3,8276 1 10000) d O ı. (17) 

QL = 89,663 d4,75tr ,75 i 1/f ,75 (18) 

H=iL (19) 

L= QL/q. B (20) 

A = QL/ q (2ı) 

q = QL/B.L (22) 

B= QL/ q_L (23) 

ve potansiyometrik cgri için de x'e bağlı 
olarak 

2,75 2,75 
L - X q B 1.75 -4,75 

y = ( 2,75 ) (50,298) d (24) 

3.3.2 Su Alan Kıvrık Cidarlı Borular 

Bu tip borularla ilgili olarak karşılaşılan 

problemlerde de yukarıdaki parametreler yer al
makta olup, kullanılacak eşitlikler şunlardır: 

2 -1/5,333 
d= ( i /7,0024 1 10000 1 Qı.) (25) 

-5.333 2 
i = (7 ,0024 / 1 0000) d Q L (26) 

QL = 37,79 d5•333!2 i 112 (27) 

H=iL ~~ 

L = QL / q.B (29) 

A = QL/ q (30) 

Q=QL/B.L (31) 

B= QL/ q .L (32) 

3 3 
L - X q B 2 -5,333 

y =(-3-) (21,818) d (33) 

Bu sıralanan eşitliklcrin uygulanmasıyla 

gerek tarla içi, gerek toplayıcı drenler için hesap
lamalar yapılır. 



Örnek Problem 3 : 

Bir tarlanın 30 m aralıklarla ve % O, 1 
eğimlc döşenecek dren hatlarıyla drene edilmesi 
düşünülmektedir. Dren hatlarının uzunlugu 200 
m olacaksa ve özgül boşalım da q = 7 mm 1 gün 
ise a) Kil künk kullanılması durumunda b) 
Kıvrım çeperli plastik boru kullanılması duru
munda uygun boru çapları ne kadar olmalıdır? 

Çözüm : Bir tek dren hattJyla drene edile
cek alanın büyüklüğü A = B L = 30.200 = 6000 
m2'dir. Tarla içi drenler söz konusu oldugunda 
teorik kapasitenin % 6()'ından yarar
lanılabilccegini düşünmek uygun olur. 

a) Kil künklerin düzgün cidarlı borular gru
buna gireceği düşünülerek Eşillik 16'da 

QL = q B L 1 Kapasite= (7 1 1000 1 86400) 
30.200 1 0,60 şeklinde bulunacak değerinde yeri
ne konulmasıyla 

d = O,OS932 m = S,93 cm elde edilir. 

b) Kıvrık cidarlı boru durumunda ise 
Eşitlik 2S uyarınca bulunacak çap değeri 

0,064R08 m olup, yaklaşık olarak d = 6,48 cm 
alınahilir. 

Örnek Problem 4 : 

Bir tarlada "paralel" tipte "bileşik borulu" 
bir drenaj sistemi tesis edilecektir. Toplayıemın 
bir tarafında yer alan tarla içi drenlerin uzunluğu 
300 ın, diğer taraftakilerin uzunluğu ise 200 
ın 'dir. Toplayıemın % O,OS eğiınle döşenmesi 

düşünülmektedir. Özgül boşalımın S mm/gün 
olacağı öngörüldüğüne göre boru çapının 20 cm, 
25 cm ve 30 cm olması durumlarında toplayıcı 
drenin boyunun en çok ne kadar olabilccegini 
bulun uz. 

Çcizüm: 

Toplayıcı drenlerde teorik kapasitenin 
%75 'inden yararlanılacağı düşünülebilir; boru 
hattının düzgün cidarlı borulardan oluşturulacağı 
varsayılarak Eşitlik 18'den d= 0,20 m için 

Oı. = 89,663,0,2 4,7511.75 . o,ooosıtı.75 . 
0,75 = O,OII070S m3/sn 

ve q = 5 1 1000 1 86SOO m/gün degeri ilc de 
Eşitlik 2 I'den 

~ 
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A = Q dq = m2 = 19 ha bulunur; benzer 
yol izlenerek d = 0,2S m için A = 3SOSS2 m2 = 
3S ha ve d = 0,30 m için de A = S7S006 m2 = S8 
ha değerleri elde edilir. 

Toplayıcı tarafından drene edilen alanın 

genişliği her iki taraftaki tarla içi dren hatlarının 
toplamına eşit, yani B = 200 + 300 = SOO m 
olacağından söz konusu boru çapları için 
aşağıdaki toplayıcı boyları elde edilir : 

Boru çapı d (cm) 20 2S 30 
Toplayıcı boru L (m) 383 701 11SO 

Örnek Problem 5 : 

Çapı 2S cm olan beton büzlerle 
oluşturulacak toplayıcı dren hattının %0,0S 
eğimle döşenmes i düşünülmektedir. Uzunluğu 

700 m olacak bu toplayıemın SOO m genişliğinde 
bir alanı drene etmesi gerekmekle ve 10 mm/ 
gün'lük bir drenaj katsay ı sı öngörülmektedir. 
Tam kapasitenin %75'inden yararlanabilmesi du
rumunda yukarı baştaki 'artık basınç' ne olur? 

Çözüm: 

Verilerin QL = q BL 1 kapasite bağınllsında 
yerlerine konulmasıyla bulunacak değer QL = 
0,05401234S6 m3/sn olup, bunun Eşitlik 17'de 
yerine konulmasıyla (d = 0,2S m'dir) 

i = 0,001677 bulunur. Dren hatu eğimi ise 
O,OOOS olup aradaki eğim farkı 0,001 177'dir. Bu 
ise 700 m'de 0,001177.700 = 0,824 m = 0,82 
m'lik bir artış basınç demektir. 

3.3 Diyagramlardan Yararlanma 

Şekil I ,2,3 ve 4'te verilen diyagramlardan 
yararlanılarak hidrolik projeleme daha kısa bir 
sürede gerçekleştirilebilir. Bu cliyagraamlardan 
ilk ikisi "su ileten" borular için olup, yalnızca 
%100 ve % 7S kapasite eksenlerine sahiptir. 
Diğer iki diyagram "su alan" borular içindir; bun
ların üst yarıları ilk iki diyagram gibi kul
lanılabilir; alt yarıları ise q, A ve Oı. arasındaki 
ilişkilere göre hazırlanmış olup, solda yer alan ha 
cinsinden alan eksenleri %60 ve % 7S ve %100 
kapasite durumlarına göre dü;.enlerımişlcrdir. 
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Hid. oğim 
1%1 

Şekil 1 Düz çeperli, su ileten borular için ka
pasite belirleme diyagramı 

DUZGUN 
CIOARLI 

0 2 

Şekil 3 : Düzgün cidarlı, su alan ve dolu akan 
dren boruları için kapasite saptama 
diyagramı 

28 

Şekil 2 Kıvrık çeperli, su ileten borular için 
kapasite belirleme diyagramı 

O rı . hıd e ğı m 
("!.) 

KIVRIK 1 
CIOARLI 

Şekil 4 : Kıvrık cidarlı, su alan ve dolu akan 
dren boruları için kapasite saptama 
diyagramı 



3.3.1 Su İleten Borular 

Bu tip borularla ilgili problemleri çözmek 
ıçın önce cidar cinsine göre diyagram seçilir; 
yani düzgün cidarlı borular için Şekil 1 'deki, 
kıvnk çeperli borular için de Şekil 2'deki diyag
ramdan yararlanılır. Problcmin çeşidine göre bir
diyagram degişik şekillerde kullanılabilir. 
Örneğin problem gerekli boru çapının hesabı ise 
önce yatay eksencde ilgili kapasitedegerine göre 
ilc ı ilmesi istenen debi işaretlenir ve bir dik 
çıkılır; düşey eksende de öngörülen hidrolik 
eğim degeri işaretlenerek bir yatay çizgi çizilir; 
tıu iki çizginin kesişme noktası "boru iç çapı"nı 
verir. Şöylcki boru iç çapları bu diyagramlarda 
diyagonal dogrularla gösterilmişlerdir. Bu kesim 
noktasına yakın olanlardan büyük de!ı;ere sahip 
boru çapı (tabii piyasada mevcudiyet durumu da 
gö1. önünde tutularak) seçilir. Bir uygulama ola
rak Örnek Problem i alınsın; Şekil 1 'de yatay ek
sende işaretlenccek Q = 1200 m3/gün nok
tasından çıkılan dikle, düşey eksende 
i~arct le n ecek i = % O, 1 noktasından çizilccek 
yauıyın kesişme noktası 200 mm ilc 250 mm iç 
çap arasında (200 ının'ye oldukça yakın olan) bir 
ele ğer verir. Nitekim Eşitlik 6'dan bulunan de!ı;er 
de 21 cm civarındadır. E!ı;er boru kıvrık cidarlı 
olsaydı Şekil 2'den bulunacak deger 23 cm 
ci\'arında olacaktı. 

Di~er yandan belli çaptaki bir borunun 
belli bir hidrolik cgimde ileteceği debi istenirse, 
dü~ey eksenele işaretlcnccek eğim degerinden 
sağa doğru iledenerek verilen çapa ait doğru kes
tiri 1 ir; bu kesim noktasından aşağıya i nilerek ilgi
li kapasite ekseninden Q değeri okunur. Eğer is
tenen eğim ise, bu anlatılanın tersi olan yol 
itlcnir. 

3.3.2 Su Alan Borular 

Az önce de deginildiği gibi bu borularla il
gili diyagramların üst yarıları i, d ve QL 
arasındaki ilişkileri verir; diyagramların alt 
yarıları ise % kapasiteyle ilgili olarak verilen 
q'ya göre QL'yi hesaplamaya yarar. Tabii bu di
yagramların da problemin çeşidine göre degişik 
şcl..illcrclc kullanılması mümkündür. Şöyle bir 
örnekle bu husus açıklanabilir. 

Örnek Problem 6: 

Çapı 20 cm olan kil künklcrden 
oluşturulacak bir toplayıemın boyu 800 m, drene 
edeceği alanın genişliği ise 300 m'dir (24 ha); 
öngörülen eğim % 0,2 ve kapasite %75 ise kaç 
ının/gün 'lük bir q değerinin karşılanabileceğini 
bulun uz. 
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Çö1.üm: 

Şekil 3'tc %75'1ik alan ekseninde 24 ha 
işaretlencrck bir yatay çizilir; diyagramın üst 
yarısında i= %0,2'dcn hareketle sağa doğru ilcr
lenerck d = 200 mm diyagonali kestirilir; bu 
kesim noktasından inilcn dik ilc, alan ekseninden 
çizilen yatayın kesişme noktası 7 ilc 10 mm/gün 
arasında bir de!ı;er verir ki q = 9 mm/gün 
alınabi !ir. 

3.3.3 Nispi Kapasiteler 

Farklı çaptaki boruların nispi kapasiteleri
nin bilinmesi bazan hesaplamalarda kolaylık 
sağlar. Aşağıdaki çizclgc Eşitlik 8'den hareketle 
elde edilecek Q2 1 Ql = (d2 1 d1)2·7143 ilişkisine 
dayanılarak hazırlanmış olup, i,nın sabit olduğu 
varsayılmaktadır. 

Çizelge 1 : Farklı çapiara göre nispi kapasiteler 

\'i spi çaplar 4 5 6 7 8 9 lO 
:\ispi 

kapas iteler 1,000 1,832 3,005 4,567 6,563 9,035 12,03 

Örnek Problem 7: 

Eger 20 cm çapındaki borularla drene edi
Ichilecek alanın büyüklüğü 19 ha ise, 25 cm ve 
30 cm çapındaki borularla drene edilebilecek 
alanlar ne olur? 

Çüzüm: 

Dikkat edilirse çap oranları 4, 5 ve 6'dır; 

böylece yukarıdaki çizelgedcn yararlanılarak 

25 cm çapındaki borular için 1 ,R32 . 19 = 35 ha 
30 cm çapındaki borular için 3,005 . 19 = 57 ha 
değerleri bulunur. 

3.3.4 Giderek Artan Çaptaki Borulardan 
Oluşan Dren Hatları 

Dren hattının yukarı başta nispeten 
küçükçaplı bir boruyla başlaması, alt başa doğru 
giderek artan debiye bağlı olarak belli mesafeler
de daha büyük çapiara geçilmesi yaygın bir uy
gulama olup, özellikle toplayıcı dren hatları için 
bu projeleme yöntemi çok uygundur. Bu konu
nun da bir örnekle açıklanınası daha iyi olacaktır. 
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Örnek Problem 8 : 

Örnek Problem 4'teki toplayıcının 20 cm, 
25 cm ve 30 cm çapındaki borularla 
oluşturulması düşünüldüğüne göre yukarı baştan 
iıitıaren hangi mesafelerde çap değiştirilmelidir? 
Öngörülen şart üst başta bir artık basıncın 
ol uşmamasıdır. 

Çözüm: 
tık bakışta boru hallının 
O - 383 m'lik kesiminin 20 cm çapındaki 

ho nı lar la 
383 - 701 m'lik kesiminin 25 cm çapındaki 

horularla 
701 - 1150 m'lik kesiminin de 30 cm'lik bo

rıılarla oluşturulması uygun gibi gözükebilirse de 
hu durum yanıltıcıdır. Zira böyle bir kompozis
yon %0,5 . 1150 = 0,58 m'dcn daha büyük bir 
yük kayhı demektir; Şekil 5'ten de görülccegi 
üzere boru hattının tümü 30 cın'lik borulardan 
ol uş tıı ğ unda zaten bu kadar bir kayıp ortaya 
çıkmaktadır; yukarı kesimlerde kullanılacak 25 

şöyleki yukarıda verilmiş olan uzaklıkların 
0,75'le çarpımı sonucunda bulunacak noktalarda 
bir sonraki büyük çapa geçilir; yani 

383. 0,75 = 287. m'de 25 çapa geçilir; 
701 . 0,75 = 526. m'de 30 cm çapa geçilir; 
1150 . 0,75 = 863 . m'den itibaren de 35 cm 

çap kullanılır. 

Aynı projeleme Nispi Kapasiteler 
Çizelgesinden yararlanılarak da yapılabilirdi. 
Şöyleki verilen durum için Şekil 3'teki diyagram
dan 20 cm çapındaki boru için maksimum uzun
luk 380 m'dir; bunun 3/4'ü 285 m eder. Diger 
çaplar için bulunacak nispi uzunluklar ise, 3/4 
oranı sabit tutulacagından, Çizelge 1 'deki nispi 
kapasiteler uyarınca 

285 . 1 ,832 = 522 ın 
285 . 3,005 = 856 m olarak elde edilirler. 

3.4 Bilgisayar Programları 

Gerek buraya kadar verilen örneklerin, 
gerek daha başka problemierin çözümünü kolay-

Yük kaybı, ( 0.75x1150) 

0~~~~~~~~~~±+~+===~--~--j, Er3 --_,--_,~ıTıs~o 
ı 

ı 

100 200 1.00 soo 600 700 800 900 1000 1100 
Mesafe .m 

Ş~kil 5 : Toplayıemın de~işik çaplardaki borulardan oluşması durumundaki yük kayıpları (gerçek 
potansiyometrik e~ri hiçbir zaman boru hattı e~imini kesmemektedir) 

cm ve 20 cm çapındaki boruların bu kayıp mik- la şıırrnak , doğru ve hassas değerler elde etmek 
tarını daha da artıracağı tabiidir. Yine Şekil 5'te için bilgisayar programları hazırlanınışur. Bu 
değ i ~ ik horu çapaları için potansiyometrik eğriler programlar 'açık uçlu' (opcn cndcd)) olacak 
verilmiş olup*, bunlara göre yapılacak bir hesap
lama y ukarıdaki kompozisyonun 90 cın'dcn daha 
hiiyük bir yük kaybına neden olacağını 

gü-;tcrecektir. Ki bu da boru üst başında en az 35 
cm'lik bir artık bas ınç demektir. 

Bu durumun önüne geçmek ıçın şekilde 

görüldüğü üzere eklenti noktalarında 3-5 cm'lik 
artık has ınçlar oluşacak biçimde potansiyometrik 
eğ ril erin kaydınlmasıyla istenen şartı sağlanan 

kompozisyon elde edilir. Bu kompozisyon "% 75 
kuralı"nın uygulanmasıyla da gcrçckleştirilebilir; 

* IIHru cidarına bağlı olarak bu eğriler Eşitlik 24 veya 
E~itlik 33 yardımıyla çizilcbilirlcr. 
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biçimde düzenlendiğinden, değişik alternalincrin 

ard arda seri bir şekilde çöziiierek karşılaştırıl

ması kolaydır. 

Programlar iki tane olup biri Basic, diğeri 

SupcrBasic (bir çeşit Pascal) ilc yazılmıştır. 

Programların her ikisi de 'strüktürlü' (structurcd) 

ve 'okunaklı' (readablc) karakterdedir; yani 

anlaşılınası ve geliştirilmesi kolaydır. Zaten 'al

goritma' da sıralarımış olan denklemlerden 

hemen çıkarılabilmektedir. 



Bu programların geliştirilerek "dren aralık 
hesaplamaları" veya "malzeme, işgücü, maliyet 
hesaplamaları" ilc birleştirilmesi de mümkündür. 
Yine bu programlar v'nün, a'nın ve ~'nin farklı 
eleğerlerinin hesaplamalara kolayca 
yansıulabilccc~i tarzda düzcnlcnmişlerdir. Potan
siyomctrik c~riler ise, QL Bilgisayarı için Supcr
Basic'lc yazılan programla elde edilebilir. Ekrana 
çitilen grafikler bir 'screen dump' programı ilc 
printer'a aktarılabilir. Her iki program için de 
çıkular, ekran çıktısı şeklinde olup, printer'dan 
da kolayca alınabilir. Girdilere gelince, degerinin 
dcğişmcmcsi halinde aynı verinin tekrar tekrar 
yazılmasından kaçınmak için, yani bu işin 

yalnızca 'ENTER' tuşuna dokunınakla 

gcrçckleştirilebilmcsi için INPUT ...... $, ve sonra 
da ... .... =V AL ( ...... $) yoluna başvurulmuştur. 

Böylece degişik alternatiflerin ard arda seri bir 
hiçimele hesaplanması kolaytaşmış olmaktadır. 

Girilccek verilerin 'sayı sal' olması şarttır ; 

aksi taktirde program kırılır; bu durumun 
önlenebilmesi için girilen verilerin bir 'mug trap' 
all programına gönclcrilerck denelimden 
geçirilmesi önerilir; yer tasarrufu amacıyla, veri
len hu programlarda bu husus göz ardı edilmiştir. 

Programların her ikisi de tüm alternatiOerle 
değilse de, oldukça çok sayıda örnekle 'test' edil
m işlerdir; doğru yazıldıkları takdirde yanlış 

sonuç verme ihtimalleri çok düşüktür. Gerek 
hundan önceki örnekler, gerek aşagıda sıralanan 
örnekler yazılan programların kontrolünde kul
lanılabilir; verilen programların projelernede kul
lanılmasından önce bu kontrol işlemlerinin 

yapılmasının bir zorunluluk oldu~u 
anımsanmalıdır. 

3.4.1 Çözümlü Örnekler 

Aşağıda yer alan problemierin çözümleri 
bilgisayar aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 

Örnek Problem 9 : 

Çapı 25 cm olan borutarla drene edilecek 
alanın geni~liği 200 m ise % 75 kapasile durumu 
için öt.gül boşalımın 5 mm/gün olması halinde 
L=200,400, .... , 1600 uzunluklannda oluşacak po
taıısiyomctrik eğrileri a) Düzgün cidar b) Kıvrık 
cidar durumu için belirleyiniz. 

Çüzüm : Çözümler Şekil 6 ve 7'dc veril
ın i~ tir. 
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Şekil 6 : Düzgün cidarlı boru durumda potan
siyometrik egriler 

~t=~=~~~\~ 
b s ----==.-=1 ~ O 200 '00 600 SOO JOOO 1200 11.00 1600 

Mesate. , m 

Şekil 7 : Kıvrık cidarlı boru durumda potan
siyometrik eğriler 

Örnek Problem 10 : 

Örnek problemele 8'i kapasitenin %75 veya 
% ı 00 olması durumlarında 

a) Düzgün cidarlı boru 

b) Kıvrık ciciarlı boru kullanılacağına göre 
çözün üz. 

Çözüm: 

a) Düzgün cidarlı boru 
Kapasitenin %75 olması halinde ilk 286 m 

için 20 cm çap; 525. m'yc kadar 25 cm çap; 862. 
m'yc kadar 30 cm çap; ve 1150. m'yc kadar da 35 
cm çap. 

Kapasitenin %100 olması halinde 
tık 382 m için 20 cm çap; 701 . m'yc kadar 

25 cm çap; ve 934. m'yc kadar da 30 cm çap. 

b) Kıvrık cidarlı boru 
Kapasitenin %75 olması halinde 
tık 224 m için 20 cm çap; 407. m'yc kadar 

25 cm çap; 662. m'yc kadar 30 cm çap; ve 883. 
m'yc kadar da 35 cm çap. 

Kapasitenin % 100 olması halinde 
İlk 299 m için 20 cm çap; 543. m'yc kadar 

25 cm çap; ve 724. m'yc kadar da 30 cm çap. 
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3.4.2 Hidrolilc Projeleme İçin B-ilgisayar Prograııu (Basic) 
100 Alt ++++++++++++++++++++•+++++++++ ~ 

102 A2t +++++ DREN UORUSll IIE SA I11 +~+++'' 

104 A3t ++ Prof. Or. r.r~an (il'MAUtA Z •• •· 
106 A4t +++ Erzu,.um. 6 Tt.'mmıt7 1991 +++ " 
108 A5t ++++++++++++++++++++++++++++++ '' 

110 CLS: PRINT 
112 PRINT Alt:PRINT A?t:PRINT Alt:PRINT A~·:PRINT A5 t 
11-1 INPUT 1

' ENTER's basınız !": \.V I't: C:o.!-:1 11\ li G: STOP 
116 GOSUB 120: GOSUB I~G: Kf.r\IKN 
118 
120 REM l>eierler 
122 I.ET AA: .4: KM: 70 
124 KSI AA • 26.316 / IUijUU 
126 KS2 (1 / KSII 'I I / 1 .7~) 
128 KS3 10.2985 O KM ' -2 
ISO KS4 (1 1 KS3) ' (1 / 2) 
132 KS5 8.82764 / 10000 
134 KS6 (1 / KS5) '( 1 / 1.75) 
136 KSI 7.00244 / 1000 0 
138 KS8 (1 / KS7) ' (1 / 21 
140 KSQ 1 / 1000 / 86400! 
142 RETURN 
144 
146 R[M Sor 
148 PSt : "PROGRAM SONU": PRI NT 
150 PRINT "1. NORMAL BORULAR" 
152 PRINT "2. SU ALAN BORUI.AR" 
154 PRINT "ENTER:"; PSt: PRINT 
156 PRJNT "Boru tipi (1 veya 2) : 
158 INPUT BORUTIPıt: PRINT 
160 If BORUTIPlt : "" TIIEN PRINT PSt: Kı:TIIRN 
162 BORUTIPI = VAL (BORIJTII'IS) 
164 PRINT "1. DUZGUN CIDARLI" 
166 PRINT "2. KIVRIK CiDARLI" 
168 PRINT : PRINT "Boru c ida.rı ( 1 vcyn, 2) · • 
170 INPUT CDR'ClPıt: PRINT: PRINT 
172 IF CI>RTIPıt <> '"' TIIF.N CDRTIPI: VAI. (CDRT II'Jt) 
114 If BORUTIPI : 1 Tllt:N UIISIJil lij ~ Jo:I.Sf: U!>SUJl 301 
176 GOTO 148 
178 RETURN 
180 
182 REM NORMAL ~ORULAR 
184 PRINT: INPUT "ENTER'R basııııt ! ": ( '\'l't 
186 PRINT "d ... 1": PRINT " i ... %" 
188 PRıNT "Q ... 3": PRINT "z . . . ·1": l'~IN1'" 5" 
190 PRINT "Ne isteniyor (1, 2, :ı . 4 veyA 5) 
192 INPUT PRTıPit 
194 ı F PRTI P lt = "" Til EN Rt:TUitN 
196 PRTIPI : VAL (PRTIPıt} 

198 
200 1 f CDRTI Pl = 2 TJIEN U(>TO 2!>~ 
202 ON PRTIPI GOTO 204, 212, 2211, ?28. 2'18 
204 GOSUB 660: GOSUB 580: UOSUU RlU: 4 = 4 1 KPS1' 
?06 D: (1 /KSI/ (Q'I.7~})'11 / - l .lfi) 

208 PRINT! Q = QYOK: liQSIJU fı'l1: tjiJ:-\111'\ tiHU 
210 GOSUB 688: GOTO 218 
212 GOSUB 600: GOSUD 580: GIIS I/1\ ı:-/11: q = q / KI' ST 
214 1 : KSl • Q• t.15 • J) "(- 4. 7~) 
216 PRINT: Q = QYDK: GOSUJl GSU: GUSliU 6HR 
218 GOSUB 694 : GOTO 248 
220 GOSUB 600: GOSUB 660: GOSliB 670 
222 Q: KS2 • 0"(4.75 / 1.75) • J "( l / 1.75) ° KPST 
224 PRINT: GOSUB 694: GOSUU 688: GOSUB 680 
226 Q : QYDK: GOTO 248 
228 GOSUB 580: GOSUB 600: GOSUU GIO 
230 GOSUB 670: Q : Q / KPST 
232 I=KSJ•Q ' J.15•U'I-4 .1!o}:Z 1° 
234 PRINT: Q: QYUK: GUSUB G94: GOSUU G811 
236 GOSUB 688: GOSUD 700: GOTU 248 
2S8 GOSUB 580: GOSUB 600: r.nsun G20 
240 GOSUB 670: Q : Q / KPST 
242 1 =KSI • Q' J , 75 • D'(-4.1h): X Z 1 1 
244 PRINT: Q: QYDK: GUSUR 694: GOSliU G~O 
246 oosuB 688: cosuB ıoG 
248 GOTO 184 
250 
252 ON rRTIPI UUTO 2&1. 2(;2. ?7 11, :• ı s, 2RX 
25 4 GOSUB 660: GOSUB b80: GUSUH G70: q = Q / KPST 
256 D: (1 / KS3 / (Q'2)) ' (1 / -5.333 1 
258 PRINT: Q: QYDK: GOSUJl 694: UOSUU U80 
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2(;0 GOSUD 688: OOTO 298 
262 GOSUB 600: GOSUB 580: GOSUB 670: Q : Q / KPST 
264 1 : KSS o Q"2 • D"( -5 .333) 
266 PRINT : Q = QYDK: GOSUB 680: GOSUB 688 
268 GOSUB 694: GOTO 298 
270 GOSUU 600: GOSUB 660: GOSUB 670 
272 Q: KS4 • D"(5 .333 / 2} • 1 " (1 / 2) • KPST 
27 4 PRJNT : GOSUB 694: GOSUB 688: GOSUB 680 
276 Q = QYDK: GOTO 298 
278 GOSUB 580: GOSUB 600: GOSUB 610 
280 GOSUB 670: Q : Q / KPST 
282 ı : KS3 • Q"2 • D'(-5 .333): Z = I • X 
28 4 PRINT : Q: QYDK: GOSUB 694: OOSUB 680 
286 UOSUB 688: GOSUB 7110: GOTO 298 
~88 UOSUB 580: GOSUB 600: GOSUB 620 
29 0 GOSUB G7U: Q = Q / KPST 
? 9 2 1 : KS3 • Q'2 • D'(-5.333) : X : Z / 1 
294 PRINT : Q : QYDK: GOSUB 694: GOSUB 680 
296 GUSUD 688: GOSUB 706 
298 GOTO 184 
SOO RETURN 
302 
30 •1 REM SU ALAN BORULAR 
306 PRINT: INPUT "ENTER'a baaınız ! "; CVPt 
308 J•RiNT "n 1": PR1NT "1 2" 
310 PRINT "Q ... S": PRINT "ll 4" 
312 PRINT " L .. . 5": PRJNT "A 6" 
314 PRıNT "q ••• 7": PR1NT "B 8" 
S lft PRINT ~Bileşik_kollektör 9" 
318 PRINT "Ne iatenlyor 1 (1, 2, S, 4 ~ : 
S?O PRıNT ", 5, 6, 7, 8, 9) : "· 
3ll JNPUT PRTIPit 
324 If PRTIPit = "" TJJEN RETURN 
326 PRTIPI : VAL (PRT1Pit) 
328 
330 IF CDRTIPI = 2 THEN GOTO 426 
832 ON PRTIPI GOTO SS4,344,S54,362,S72,384,394,406,4 
334 GOSUB GGO: GOSUB 590: GOSUB 650 
336 GOSUB 630: GOSUB 670: Q = QU • B • L / KPST 
338 D= (1 / KS5 / (Q'l.75))'(-l / 4.75) 
340 PR1NT : Q: Q • KPST: GOSUB 694: GOSUB 680 
342 GOSUB 688: GOTO 422 
314 GOSUB 600: GOSUB 590: GOSUB 650 
346 GOSUU 630: GOSUB 670: Q = QU • B o L / KPST 
348 1 : KS5 o D'(-4.15) • Q"1.15 
350 PRINT : Q : Q • KPST: GOSUB 680: GOSUB 688 
352 GOSUD 694: GOTO 422 
354 GOSUB 600: GOSUB 660: GOSUB 670 
356 Q: KS6 • D'(4.75 / 1.75) • J "( J / 1.75) • KPST 
358 PRJNT : OOSUB 694: GOSUB 688 
360 GOSUB 680: GOTO 422 
362 GOSUB 600: GOSUB 590: GOSUB G50 
364 GOSUB 630: GOSUB 670: Q = QU • B • L / RPST 
366 1 : RS5 • D"(-4.75) • Q'J.75: H= 1 • L 
3G 8 PR1NT : Q = Q • KPST: GOSUB 694: GOSUB 680 
370 GOSUB 688 : GOSUU 712: GOSUB 730: GOTO 422 
312 GOSUB 590: GOSUB GOO: GOSUU 660 
37 4 GOSUR 650: GOSUB 670 
376 Q: RSG • D"( 4.75 / 1.75) • 1"(1 / 1.75) • KPST 
878 L = Q / (QU • B) 
380 PRINT: GOSUB 694: GOSUB 680: GOSUB 688 
382 GOSUB 718: GOTO 422 
384 GOSUB 660: GOSUB 600: GOSUB 590: GOSUB 670 
386 Q = KS6 • 0'(4.75 / 1-15) • 1'(1 1 l-75) • KPST 
388 A = Q / QU 
390 PRINT : OOSUD 694: GOSUB 680: GOSUB 688 
392 GOSUB 724: GOTO 422 
894 GOSUR 660: GOSUB 600: GOSUB 670 
396 GOSUB 650: GOSUB 6SO 
S98 Q: KS6 • D'( 4.15 / 1.15) • J'(l/ 1.15) • KPSl 
400 QU = Q / (B • L) 
402 PRıNT: COSUB 694: GOSUB 680: GOSUB ~88 
404 GOSUB 730: QU = QUYDK: GOTO 422 
406 GOSIJB G60: GOSUB 600: GOSUB 670 
408 GOSUD 590: GOSUB 630 
410 Q = KS6 • D' (4.75 / 1.75) • J'(l / 1.75} • KPS1 
412 B= Q / (QU • 1.) 
4l4 PRINT : GOSUU 694: GOSUB 680: UOSUB 688 
416 GOSUB 736: GOTO 422 
418 GOSUB 660: GOSUB 590: GOSUD 670 



42 0 GOSUB 650: GOSUB 6 30: GOSU il 522 
422 GOTO 306 
424 
426 ON PRTIPI 001'0 428,438 . 44 8. 456.4G 6. H8 , 488, 500,512 
4 28 GOSUB 660: GOSUB 590: GOSUII 650 
430 GOSUB 630: GOSUR 670: Q : QU • R • L / KP ST 
432 D: (1 / KS7 / (Q " 2)) " (l / - 5. 333) 
434 PRINT : Q : Q • KPST: GOSU!l 6 94 : GOS IJB 680 
436 GOSUB 688: GOTO 516 
438 GOSUB 600:. GOSUB 590 : GOSUH 650 
440 GOSUB 630: GOSUB 670: Q : QU • B • L / KPST 
442 1 : KS7 • D" (-5 .333) • Q" 2 
444 PRINT : Q : Q • KP ST : GOSUll 6 80 : GO SUR 1;88 
446 GOSUB 694: GOTO 516 
448 GOSUB 600: GOSUB 660: GOSUB 6 "/ 0 
450 Q: KS8 • D" (6.333 / 2 ) + 1"(1 / 2) • KPST 
452 PRINT : GOSUB 694 : GOS Uil GR8 
454 GOSUB 680: GOTO 516 
456 GOSUB 600 : GOSUB 59U: GOSUB 650 
458 GOSUB 630: GOSUB 670 : Q = QU • B • L / KPST 
460 I : KS7 • D" (-5 .3 33) • Q"2: B • l • L 
462 PRINT : Q: Q • KPST: GOSUB 6 9 4: GOSUB 680 
464 GOSUB 688: GOSUB 712 : GOTO 5 16 
466 GOSUB 590 : GOSUB 600 : GOSUU 6 6 0 
468 GOSUB 650 : GOSUB 670 
470 Q: KS8 • D"(5 . 333 / 2 ) • 1"(1 / 2 ) • KPST 
472 L : Q / (QU • B) 
4?4 PRINT : GOSUB 694: GOSUB 680: GOSUB 688 
476 GOSUB 718: GOTO 516 
478 GOSUB 660: GOSUB 600: GO SlW 590 : GOSU!l G"/0 
480 Q: KS8 + D"(5 . 333 / 2) • ! " (1 / 2) • KP ST 
482 A : Q / QU 
484 PRINT : GOSUB 694: GOSUB 680: GOSUB 6 88 
486 GOSUB 724: GOTO 516 
488 GOSUB 660 : GOSUB 600 : GOSUB 67 0 
490 GOSUB 650: GOSUB 630 
492 Q: KS8 • D"(5.333 / 2) • 1" (1 / 2) + KPST 
494 QU : Q / (B • L) 
496 PRINT : GOSUB 694: GOSUB 680: G0 5U il 68 R 
4 98 GOSUB 1 SO: QU = QUYDK: GOTO s u; 
500 GOSUB 660: GOSUB 600: GOSUB 670 
50 2 oosun 590: oosuıı sso 
504 Q : KS8 • D" (5.333 / 2) • 1 " (1 1 2) • KPST 
506 B : Q / (QU • L) 
508 PRINT : GOSUB 694: GOSUB 680: GU SUB 688 
510 GOSUB 736: GOTO 516 
512 GOSUB 660: GOSUB 590: GOSUB 670 
514 GOSUB 650: GOSUB 630: GOSU B 522 
516 GOTO 306 
518 RETURN 
520 
522 REM KOLL~KTUR 
524 CPt = " 20 cıo Çap yeterli ! " 
526 Q : QU • B • L / KPST: SYC • o: LYDK : L 
528 If CDRTIPI • 2 THEN GOTO 5 34 
530 DMAX: (1 1 KS5 / (Q " 1 . 75)) " (1 / - 4.7 5) 
532 GOTO 5 36 
534 DMAX: (1 / KS7 / (Q " ?.)) " (I 1 - 5. 33 3 ) 
536 PRINT "d_ıaak• . : "; DMAX • 100: "cıo " 
538 IF DMAX <• . 2 TIIEN PRINT CH: RETURN 
540 PRINT" O. m'den " ;: D: . Ib 
542 D : D + 5/100 
544 IF CDRTIPI : 2 THEN GOTO .~5 0 

546 Q: KS6 • D" ( 4 . 75 / 1.7 5) • 1 " (1 / 1.75) • KPST 
548 GOTO 552 
55~ Q: KS8 • D" (5.333 / 2) • 1" (1 1 2) + KPST 
552 L: Q / QU /B: PRINT INT(L + . 75); " •'ye kadar " ; 
554 PRINT INT(D + 100); "cm Çap" 
556 PRINT INT(L + . 75); ". m' Hen" : 
558 IF L < LYDK THEN GOTO 54 2 
560 PRINT INT(L); " . m'ye kad a r dn "; 
562 PRINT INT(D • 100) + 5; " c m ç~p" 
564 L : LYDK 
566 RETURN 
568 
570 INPUT " Debi, m" 3/ on = " ; QS 
572 IF Qt : "" TIIEN RETU RN 
574 Q: VAL (Qt): QYDK : Q 
576 RETURN 
578 

580 
582 
584 
586 
588 
590 
5 92 
5 94 
596 
5 98 
600 
602 
604 
606 
608 
610 
612 
614 
616 
618 
620 
622 
624 
6 ?.6 
628 
630 
63 2 
634 
636 
638 
6 40 
642 
644 
646 
648 
650 
652 
654 
656 
658 
660 
662 
664 
666 
668 
670 
672 
674 
6 7 6 
678 
680 
682 
684 
686 
688 
690 
692 
694 
696 
698 
700 
70 2 
704 
706 
708 
710 
712 
714 
716 
118 
720 
722 
72 4 
726 
7 28 
730 
73 2 
7 34 
736 
7 38 
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IN PUT " Debi, m " S/ırUn= ... Qt ' 
IF Qt = un Til EN RETURN 
Q . VAL (Qt) 1 86400!: QYDK Q 
RETURN 

IN PUT " q, ... lırUn . .. . QUt . 
If QUt = Il li THEN RETURN 
QU = VAL (QUt) • KSQ: QUYDK = QU 
RETURN 

IN PUT "Çap, m = .. Dt 
IF Dt = "" THEN RETURN 
D = VAL (Dt) 
RETURN 

IN PUT "x, .. = .. xt 
IF xt . THEN RETURN 
X = VAL (xt) 
RETURN 

IN PUT "z, m = .. Zt ' If Zt = Il li THEN RETURN 
z = VAL ez• ı 
RETURN 

IN PUT "L, m = .. Lt ' 
IF u = "" Til EN RETURN 
L = VAL (Lt) 
RETURN 

IN PUT "H, m . .. ııt . 
IF !lt = "" Til EN RETURN 
ll = VAL (Ht) 
RETURN 

IN PUT • B' .. = .. Bt . 
IF Bt = Illi THEN RETURN 
B = VAL (Bt) 
RETURN 

IN PUT "Ei im = .. u ' IF lt = "" THEN RETURN 
ı = VAL (lt) 
RETURN 

IN PUT "Kapasite . .. KPSTt 
If KPST. = ''" THEN RETURN 
KPST = VAL (KPSTt) 
RETURN 

PRINT "Q ... Q; . ,. · s 1 •n", . 
PRINT "Q .. Q • 86400!; .. m"S 1 eUn", 
RETURN 

PRINT "d .. D + 100; . cm • 
RETURN 

PRINT ·ı ... 
ı. . 

RETURN 

PRINT .. '' i Z; . nıı", 
RETURN 

PRINT " x .. . x; .. 
1D • ' RETURN 

PRINT "H .. ıı: . .. . . 
RETURN 

PRINT " L ... L; . m ' . 
RETURN 

PRINT "A . . A; . ra ... 2", 

RETURN 

PRINT "q ... QU / KSQ; . ram/ ır Un . . 
RETURN 

PRINT " B ... B; . m ' 
RETURN 
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3.4.3 Hidrolik Projeleme İçln Bilgisayar Programı (SuperBasic) 

100 al$ = ' ****** ** ***~ * ~* * *' ** *** * •'**** " 
102 a2$ = ' ***** DREN BORUSU HESAP. ! u lll ' 
104 a3$ = ' ** Pro f. Dt' . Er san GEt1AUti\Z H ' 
106 a4$ = ' *** Erwru~, , 29 Nayis 1991 HI ' 
108 aS$ = ' ******llt t lf Jf l ll tllf lt lll llll " 
110 : 
112 yap 
114 : 
116 DEFine PROCedure yap 
118 hzr 
120 dgr 
122 sor 
1 ~4 END DEF ine yap 
1:::6 : 
128 DEFine PROCedure hz r 
130 WINDOW #0,51 2, :::0,0, 236 
132 WINDOW #1,51 2,236,0,0 
134 WI NDOW #2,SI2,216, 0,0 
136 MODE 4: ItJK #2,4: CS!ZE 3, 1 
138 PAPER o: INI\ 4: STRIP 2 
140 PRINT al$ \ a2$ \ a31 \ a4 $ \ as ı \\ 
142 OPEN ~3, SER I: PRltH DJ, CHR$ (15 l 
144 END DEFine hzr 
146 : 
148 DEF i ne PROCedurP. dqt' 
1 SO LET aa = . 4: f( ~, =-70 
152 ~ s ı = aa • 26 .316 1 ıouı_ıo 
154 ~s:ı = ll 1 fs_ıl'! l 1 ı . 75) 
IS6 k s 3 = 10. 2935 * Km'-2 
ı 5 B ks:4 = (! 1 ks_3) '( 1 1 2) 
160 
162 ks_5 = 3. 82764 1 10000 
164 ks_6 = (! 1 ks_S J'( l 1 1. 7S) 
166 ks_7 = 7. 00244 1 10000 
ı 6B ks_B = (1 1 ks_?ı•ı ı 1 :ı 
ı 7o 
172 l~ s_q = ı 1 ı ooo 1 86400 
ı 74 REMark mm/gun'u m/sn' ye 
176 END DEFine dgr 
178 : 
180 DEFi ne PR0Cedure sor 
182 !NK 7: CSIZE 3,0: PRII~T 
ı84 PRINT ·ı. NORMAL BORULAR ' 
ı 86 PRINT ' 2. SU ALAN BORULAR' 
ı 88 PRltH 'ENTER = PRC;GRAt·1 501·/U' 
190 CSI ZE ı,o 
ı92 PRINT 'Boru tipi ll veya ;:: ı : •; 
194 INPUT boru_tipi$ \\ 
196 IF boru_tipi$ = "' 
198 PRINT 'PROGRAI1 lN SONU' : RETurn 
200 ELSE 
202• boru_tipi = boru_tipi$ 
204 END IF 
206 CSIZE 3,0 
208 PRINT '1. DUZGL'N CIDARLI ' 
210 PRINT '2. KI VR!K CIDARLI' 
2ı 2 CSIZE ı,o 
214 PRINT 'E.oru cidar i (1 veya 2 ) : • ; · 
216 INPVT cdr_tip i$ \ \ 
21 8 IF cdr_tipi$ <> '' THEN cdr_tip i = cdr~t ipi$ 
2;:o 
222 IF boru_tipi = 
2.24 normal 
2:::6 ELSE 
228 su_alan 
230 END IF 
232 sor 
234 END DEF ine sor 
236 : 
238 DEF ine PROCedure normal 
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240 CLS #O: PRINT 10, 'PAUSE'deyim 1 ' 

242 BEEP 2000,40: PAUSE: CSIZE J,O: PRINT 
244 PR INT 'd .. . ı• \ 'i .. . 2' \ 
246 PRHH 'Q ... 3' \ 'z ... 4' \ ' x ••. 5' 
248 CSIZE ı 10 
250 PRINT 'Ne isteniyor ? (1 1 21 3, 4 ~· 5) ı '1 
2S2 INPUT pr_tipi$ 
2S4 IF pr_tıpi$ = '' 
2S6 RETurn 
258 ELSE 
260 pr_tipi = pr_tipi$ 
262 END IF 
264 IF cdr_tipi =ı 
266 SELect ON pr_tipi 
268 = ı: ii: Qn: kp_st: Q = Q 1 kpst 
270 d = (i 1 ks_l 1 (Q" ı. 75)) ' ( 1 1 -4.75) 
;:72 PRINT: Q = Q_ydk: p_i: p_Q: p_dd 
274 = 2: dd: Qn : kp_st: Q = Q 1 kpst 
276 i = ks_l • a•ı. 7S t d• H. 75) 
278 PRINT: Q = Q_ydk: p_Q: p_dd: p_i 
;:so =:ı: dd: ii: kp_st 
;:92 Q = ks_2 • d•ı4.75 1 1.7Sl • i•O 1 1.75> 1 kpst 
284 PRINT: p_i: p_dd: p_Q: Q = Q_ydk 
286 = 4: Qn : dd: xx : kp_st: a = Q 1 kpst 
288 i= ks_ı 1 Q~1.7S f d•(-4.75): ı~ if X 
;:90 PRINT: Q = Q_ydk : p_i: p_Q: p_dd: 'P_Z 
292 = s: Qn: dd: ız : kp_st: Q = Q 1 kPSt 
294 i= ks_ı t 0"1.75 * d•(-4.75): x = 7 {i 
296 PR.rNT: Q = Q_ydk: p_i: p_Q: p_ıld; lU< 
298 END SELect 
300 normal 
302 ELSE 
304 SELect ON pr_tipi 
306 = ı: ii: Qn: kp_st: Q = Q 1 kpst 
308 d= (i 1 ks_3 1 (QA2))A(ı 1 -S.JJJJ 
3ıO PRINT: Q = Q_ydk: p_i: p_Q: p_dd 
312 = 2: dd: Qn: Kp_st: Q = Q 1 kpst 
314 i = ks_3 t a•2 • d"(-5.333) 
3ı6 PRINT: Q = Q_ydk: p_O: p_dd: p_i 
3ıB = 3: dd: i i: kp_st 
320 Q = ks_4 t d0 (S .333 1 2) t jA(ı 1 2) f kpst 
322 PRINT: p_i: p_dd: p_O: Q = Q_ydk 
324 = 4: Qn: dd: xx : kp_st: Q = Q 1 kpst 
326 i = ks_3 t 0"2 * d•(-5.333): z =i 1 x 
328 PRINT: Q = Q_ydk: p_i: p_Q: p_dd: p_z 
330 = s: Qn: dd: ız: kp_st: Q = Q 1 kpst 
332 i = ks_J t 0"2 • d"(-5.333): x • ı 1 i 
334 PRINT: Q = Q_ydk: p_i: p_Q: p_ddı p_x 
336 END SELect 
338 normal 
340 END IF 
342 END DEFine normal 
344 : 
346 DEFine PROCedure su_alan 
348 CLS 10: PRINT 10, 'PAUSE' deyiııı 1 1 ' 

350 IJEEP 2000,40: PAUSE: CSIZE 3,0: PRINT 
3S2 PR I NT 'd • . • 1' \ 'i • • • 2' \ 
354 PRINT ' Q ..• 3' \ 'H .•• 4' \ 
356 PRINT 'L ••• S' \ 'A ••• 6' \ 
358 PRINT 'q ••• 7' \ 'll •.. B' \ 
360 PRINT 'Egri ••. 9' \ 'Bile_koll ••• 10" 
362 CSIZE 110 
364 PRINT 'Ne isteniyor ? ıı, 2, 3, 4'; 
366 PRINT ', S, 6, 7, Bı 9 veya 10) ' 'i 
368 INPUT pr_tipi$ 
370 IF pr_tipi$ = '' 
372 RETurn 
374 ELSE 
376 pr_tipi = pr_tipi$ 
378 END IF 



380 IF cdr_tipi = 1 
382 SELect ON pr_tipi 
384 = 1: ii: q~: Bf.: LL: i·p_;t: ·Q = qu * P. * L 1 kpst 
386 d = (i 1 ks_5 1 (Q•t . 7511°(1 1 -4.751 
388 PRINT : Q = Q • kpst: p_ı : p_Q: p_drJ 
390 = 2: dd: qk: BB: LL: kp_st : Q = qu ı B * L 1 lpst 
392 i = l:s_S * d' H. 75) * Q·' l. 75 
394 PRINT: Q = Q * kpst : p_ı): p_dd: p_i 
396 = 3: dd: ii: ~p_st 

398 Q = ks_6 * d'(4.75 1 1.75 1 * i'(l 1 1.75 1 * kpst 
400 PRINT: p_i: p_dd: p_Q 
402 = 4: dd: qk: P.B: LL: lp_st : Q = qu * P. 1 L 1 kpst 
404 i= l:s 5 * d'!-4. 7SJ ı 0'1 .75: H= i * L 
406 PRINT: -Q = Q * l·pst: p_i : p_Q : p_dd : p_H 
408 =S: ql:: dd: ii : BB: l,p_st 
410 Q = ks_6 * d'(4.75 1 1.751 * i'(l 1 1.751 * l:pst 
412 L = Q 1 (qu * Bl 
414 PRINT: p_i: p_Q: p_dd: p_L 
416 = 6: ii: dd: qk: kp_st 
418 Q = ks_6 * d'(4.75 1 1.75) * i•(! 1 1.75 1 * kpst 
420 A = Q 1 qu 
422 PRINT: p_i: p_Q: p_dd: p_A 
424 = 7: ii: dd: kp_st: P.f.: LL 
426 Q = ks_6 • d'(4.75 1 1.751 ' i'!! 1 1.7~) * kpst 
428 qu = Q 1 (B * U 
430 PRINT: p_i: p_Q: p_dd: p_qu: qu = qu_ydk 
432 = 8: ii: dd: kp_s t: ql: LL 
434 Q = l:s_6 t d'(4.75 1 1. 751 * i'!l 1 1.751 * kpst 
436 B = Q 1 (qu * Ll 
438 PRINT: p_i: p_Q: p_dd : p_P. 
440 = 9: ii: dd: qk: kp_st: Bf.: LL 
442 CLS: CSIZE 0,0: elsen: ust_sbt : pt_egrı 
444 =10: ii: qk: kp_st: BB: LL : CLS : CSIZE 0,0 
446 blsk_koll: pt_egrıler 
448 END SELect 
450 su_alan 
452 ELSE 
454 SELect ON pr _tipi 
456 = 1: i i : qk: BB: LL: 1 p _s 1. : ı) = qu ~ B ~ L i 1 ps c 
458 d= (i 1 ks_7 1 (Q•:ıı•ıı 1 -5.3331 
460 PRJNT: ı)= Q t kpst : p_i: p_O : p_dd 
462 = 2: dd: qk: BB: LL: lp_st: Q = qu • B • L 1 lpst 
464 i = ks_7 * d'(-5.3331 * Q'·'2 
466 PRINT: Q = Q * kpst : p_Q : p_dd: p_i 
468 = 3: dd: ii: kp_st 
470 Q = ks_8 * d'(5.333 1 21 • i'( 1 1 ~) • kpst 
472 PRINT: p_i : p_dd: p_Q 
474 = 4: dd: qk: BB : LL: i'p_st : Q = qu * B * L 1 kpst 
476 i = ks_7 * d'(-5.33Jl * Q•~ : H = i t L 
478 PRINT: Q = Q t kpst : p_ı: p_Q: p_dd: p_H 
480 =s: qk: dd: ii: BP.: lp_st 
482 Q = ks_8 * d' (5.333 1 21 1 i'!l 1 21 • kpst 
484 L = Q 1 (qu * Bl 
486 PRINT: p_i: p_Q: p_dd: p_L 
488 = 6: ii: dd: qk : kp_st 
490 Q = ks_8 * d0 (5 .333 1 il* i ' !l 1 21 * lpst 
492 A = Q 1 qu 
494 PRINT: p_i : p_Q: p_dd : p_A 
496 = 7: ii: dd: kp_st: P.B : LL 
498 Q = ks_8 1 d0 (5.3J3 1 21 * i'(l 1 2) * kpst 
SOO qu = Q 1 !B * Ll 
S02 PRINT: p_i: p_Q: p_dd: p_qu: qu = qu_ydk 
504 =s: ii: dd: kp_st: q ~ : LL 
506 Q = ks_B 1 d"(5 .333 1 2) 1 i'(l 1 2) * kps t 
508 B = Q 1 ( qu * U 
510 PRINT: p_i: p_Q: p_dd: p_B 
512 = 9: ii: dd: qk: kp_st: BP.: LL 
514 CLS: CS!ZE 0,0: ust_sbt : elsen : p~_egri 
516 =10: ii: qk: kp_st: P.B: LL: CLS: CSIZE Q,Q 
518 blsk_ko ll: pt_egriler 
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5~0 END SELect 
522 su_alan 
524 ENO IF 
526 END DEFine su_alan 
528 : 
530 DEFine PROCeduı·e ust_sbt 
532 IF cdr_tipi = 1 
534 ust = 2. 75 
S36 sbt = (qu * B 1 kpst 1 ks_2 1 d'2.714 J• 1.75 1 2.75 
538 ELSE 
540 US t = 3 
54i sbt = (qu * B 1 kpst 1 ks_4 1 d'2. 666J'2 1 3 
S44 EIJD IF 
546 EIJD DEFine ust_sbt 
548 : 
550 DEFine PROCedure pt_egri 
552 H= !L'ustl 1 sbt 
S54 PRINT #O, 'H= 'i Hi ' m' 
556 POINT O, H * 100 
558 FOR x = O TO L STEP ID 
560 y = (L•ust- x•ustl * sbt 
S6~ LINE TO x 1 ID, y * 100 
564 END FOR x 
S66 END DEFine pt_egri 
568 : 
570 DEFine PROCedure blsk_koll 
572 Q = qu • B * L 1 kpst : syc = Q: L_ydk = L 
574 IF cdr_tipi = 1 
576 d_rrıax: = .( i 1 ks_5 1 (Q'1.7511"(1 1 -4.751 
578 ELSE 
580 d_rrıax = (i 1 ks_7 1 (Q'2ll'!l 1 -S.333l 
582 END IF 
SB4 PRINT 'd_mal,s. = •; d_max * 100; ' cm' 
586 IF d_rrıax <= .2 
S88 PRINT' 20 cm cap yeterli 1 ' 

590 EJ..SE 
592 FOR d = . 2 TO d_ma :·~ STEP S/100 
594 IF cdr_tipı = 1 
596 Q = ks_6 • d'( 4.75 1 1.751 * i' (l 1 1.751 1 kpst 
598 ELSE 
600 Q = ks_B * d' (5.3JJ 1 21 • i"(l 1 21 * kpst 
602 END IF 
604 L = Q 1 qu 1 B: PRINT INT(Lt.75J; '. m'ye kadar'; 
606 PRINT (JtH! d * 100 +.5)); ' crrı cap' 
608 PRINT INT(L*. 751; '. m'den '; 
610 Er~D FOR d 
612 PRINT INT(LJ;' . m' ye kadar da 'i 
614 PRINT (JNT!d * 100 +.511 +S; ' cm cap' 
616 EIJD IF 
618 L = L_ydk 
620 END DEFine blsk_koll 
622 : 
624 DEFine PROCedure pt_egriler 
626 PRINT #O, 'PAUSE'deyim '': PAUSE 
628 BEEP 2000 ,10: CLS: eksen 
630 FOR d = .2 TO .35 STEP 5E-2 
632 ust_sbt 
634 POINT O, 100 
636 FOR x = O TO 1600 STEP ID 
638 y = - sbt • x•ust 
640 LINE TO x 1 10, (1 + y) * 100 
642 IF ABS(y) >= 1 THEN NEXT d 
644 END FOR x 
646 END FOR d 
648 END DEFine pt_egr iler 
650 : 
6S2 DEFine PROCedure eksen 
654 INI\ 4 
656 SCALE 110, -10 , -8 
6S8 IF pr_tip i = 10 
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660 x_ler_ters 
662 ELSE 
664 x_ler 
666 END IF 
668 y_ler 
670 INK 7 
672 END DEFine eksen 
674 : 
676 DEFine PROCedure x_ler 
678 FOR ye = O TO 100 STEP 10 
680 LINE O,yc TO 160,yc 
682 CURSOR -5,yc,0,-5 
684 PRINT ye 1 10D 
686 END FOR ye 
688 END DEFine x_ler 
690 : 
692 DEFine PROCedure x_ler_ters 
694 FOR ye = 1DD TO D STEP -1D 
696 LINE D,yc TO 16D,yc 
698 CURSOR -5,yc,D,-5 
7DD PRINT (10D-ycl 1 1DD 
702 END FOR ye 
704 END DEFine x_ler 
706 : 
7D8 DEFine PROCedure y_ler 
710 CURSOR -10,98,0,D: PRINT 'H,' 
712 CURSOR -1D,92,D,D: PRINT 'm' 
714 FOR xc = D TO 16D STEP 2D 
716 IF xc = D THEN xl:: = -3: ELSE xk = -10 
718 LINE xc,D TO xc,1DO 
720 CURSOR xc,D, ~; k,2: PRINT xc * 10 
722 END FOR xc 
724 END DEFine y_ler 
726 : 
728 DEFine PROCedure QQ 
730 INPUT 'Debi, mh3/ sn ='i Q$ 
732 IF Q$ = '' THEN RETurn 
734 Q = Q$: Q_ydk = Q 
736 END DEFine QQ 
738 : 
740 DEFine PROCedure Qn 
742 INPUT 'Debi, mAJ/gun= 'i Q$ 
744 IF Q$ = " THEN RETurn 
746 Q = Q$ 1 864DD: Q_ydk = Q 
748 END DEFine Qn 
750 : 
752 DEFine PROCedure qk 
754 INPUT 'q, mırı/gun ='i qu$ 
756 IF qu$ = '' THEN RETurn 
758 qu = qu$ * ks_q: qu_ydk = qu 
760 END DEFine qk 
762 : 
764 DEFine PROCedure dd 
766 INPUT 'Cap, m ='i d$ 
768 IF d$ = '' THEN RETurn 
770 d = d$ 
772 END DEFine dd 
774 : 
776 DEFine PROCedure xx 
778 INPUT ' x, m ='i xt 
78D IF x$ = '' THEN RETurn 
782 x = x$ 
784 END DEFine xx 
786 : 
788 DEFine PROCedure zz 
790 INPUT 'z, m ="i z$ 
792 IF ı$ = '' THEI~ RETurn 
794 ı = z$ 
796 END DEFine zz 
798 
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800 DEFine PROCedure LL 
802 INPUT 'L, m ='i L$ 
804 IF L$ = " THEN RETurn 
806 L = L$ 
808 END DEFine LL 
810 : 
812 DEFine PROCedure HH 
814 INPUT 'H, m = 'i H$ 
816 IF H$ = '' THEN RETurn 
818 H = H$ 
82D END DEFine HH 
822 : 
824 DEFine PROCedure BB 
826 INPUT 'B, m = 'i b$ 
828 IF b$ = '' THEN RETurn 
830 B = b$ 
832 END DEFine BB 
834 : 
836 DEFine PROCedure ii 
838 INPUT 'Egim, 7. ='i i$ 
840 IF i $ = '' THEN RETurn 
842 i = i$ 1 10D 
844 END DEFine ii 
846 : 
8'ı 8 DEFine PROCedure l:p_st 
850 INPUT 'Kapasite, 7. ='i kpst$ 
852 IF l:pst$ = •• THEN RETurn 
854 kpst = kpst$ 
856 END DEFine kp_st 
858 : 
860 DEFine PROCedure p_Q 
862 PRINT 'Q = 'i Q; ' m•J 1 sn', 
864 PRINT 'Q ='i Q * 864DO; 'm•3 1 gun', 
866 END DEFine p_Q 
868 : 
870 DEFine PROCedure p_dd 
872 PRINT 'd= 'i d 1 10Di ' cm', 
874 END DEFine p_dd 
876 : 
878 DEFine PROCedure p_i 
88D PRINT 'i= 'i i, 
882 END DEFine p_i 
884 : 
886 DEFine PROCedure p_z 
888 PRINT 'z = 'i z; ' m', 
89D END DEFine p_z 
892 : 
894 DEFine PROCedure p_x 
896 PRINT ' x = 'i xi ' m', 
898 END DEFine p_x 
9DO : 
9D2 DEFine PROCedure p_H 
904 PRINT 'H= 'i Hi ' m', 
9D6 END DEFine p_H 
9D8 : 
91D DEFine PROCedure p_L 
912 PRlNT 'L ='i Li ' m', 
914 END DEFine p_L 
916 : 
918 DEFine PROCedure p_A 
92D PRINT "A ='i Ai 'm•2' 1 

922 END DEFine p_A 
924 : 
926 DEFine PROCedure p_qu 
928 PRINT 'q = 'i qu 1 ks_qj ' mm 1 gun', 
930 END DEFine p_qu 
932 : 
934 DEF ine PROCedure p_B 
936 PRINT "B= 'i Bi ' m', 
938 END DEFine p_B 



UZAKTAN ALGlLAMANIN TEMEL PRENSiPLERi, 

GENEL VE DSİ ÇALIŞMALARINDA UYGULAMA 

OLANAKLARI 

Dr. Hasan ÖZCAN Dr. Mahmut ÇETİN * 

ÖZET 

Uzakian algılama tekniği 1960'lı yıllardan itibaren stratejik ve teknolojik 
gelişme için gereksinim duyulan alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu teknik; 
diğer kart.ogra.fık materyalZere göre çok yüksek orq.nda doğruluk ve kesinlik, düşük 
maliyet. hızlılık, tek bir görüniünün binlerce km2lik alanı kapsaması, aynı alana 
ait göriiniünün belli zaman aralıklarında düzenli olarak kayıt edilmesi ve bu 
görüntülerin herkes tarafından kolayca alınıp kullanılması gibi üstünlüklere sahip
tir. 

Bu çalışma ile. uzakian algılama (remote sensing) tekniginin tarihçesi, temel 
prensipleri. bazı yeryüzü objelerinin yansıma karakteristikleri, günümüzde en 
yaygın olarak kullanılan Landsai uydusunun çalışma biçimi ve band kombinas
uonları ile. bazı otomatik uydular ve ııydu verilerinin genel ve özel kullanım alan
ları. özeilerryeye çalışılmıştır. Elde edilen bilgiler ışığında, uzaktan algılama tek
niğinin DSI çalışmalarında kullanılabileceği alanlar ortaya konularak bazı 
önerilerde bulunulmuştur. 

1. GİRİŞ 

Artan dünya nüfusu nedeni ilc yenilemey
en kaynaklar kadar üretim için uygun ycnilcncbi
lcn kaynaklarda giderek artan miktarlarda ihtiyaç 
bulunmaktadır. Y cryüzündc mevcut doğal 
kaynık ların saptanmasına, sınınand ın lmasına , 
haritalanmasına ve veri bankası oluşturulup kul
lan ıcıların hizmetine sunulmasına çok büyük 
mali kaynaklar aktarılmaktadır. Bunda en önemli 
etken ise, tüm meslek gruplarının kendi alanları 
ilc ilgili çok detaylı verilere gereksinim duyma
larıdır. Örneğin arazi kullanım planlayıcılan için 
arazi kullanım haritalan bölgedeki mevcut duru
mu gösterdiğinden önemli bir veri kaynağıdır. 
Arazinin dinamik özelliklerinden biri olan arazi 
kullanımının sağlıklı bir şekilde izlenmesi ve ha
ritalanması en güncel verilerle mümkündür. 
Geniş alanların s ık sık hava fotoğraflarının 
çekilmesi pratik olarak mümkün olmayıp, aynı 

*Ziraat Yüksek Mühendisi, DSI VI. Rölge Müdürlüğü, 
01330Scyhan-ADANA 

zamanda ekonomik değildir. Hava fotoğrafları 
büyük ölçekli olmaları nedeniyle daha fazla 
detay içermelerine rağmen, sadece tck bantta 
veya bantlar karışımında yan sıyan ışık miktarının 
bir sonucu olarak ortaya çıkan görüntüler 
olduğundan, sayısal görüntü s ınıflama imkanı ol
mamaktadır. 

Sayısal görüntü sınıflama imkanı sağlayan 
uzaktan algılama (remote sensing) donanım ve 
tekniği; çevrenin korunması ve araştırılmasına, 
gözlemlerne ilc bulunamayan saklı kalmış kay
nakların meydana çıkarılmasına ve tanımlan

masına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, yerkabuğu 
ve dcrinliklerinin tanımlanmasında da etkilidir. 
Görüntü elde eden aletler, algılanan objelcrlc fi
ziksel kontakt yapmadan algılama yapmakta ve 
ayrıca hızıdan dolayı çok kısa zamanda çok geniş 
alanı algılayabilmcktcdir. (I). 

Y cryüzü materyalleri elcktromagnctik 
tayfın farklı dalga boylarındaki enerjiyi farklı 
biçimde yansıtır ve yayarlar. Uzaktan algılama 
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düzeneklerine gelen enerji miktan materyalierin 
özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Bu 
özellikten dolayı uzaktan algılama, özellikle 
elektromagnetik tayfın 0.3-15 ıım bölgesinde 
materyalierin enerjiyi benzersiz ve kendilerine 
özgü olarak yansıtma ve yayma karakteristikleri 
sonucu objeleri bir birlerinden ayırdederek 

tanımlanmaianna yardımcı olmaktadır (2). 

2. Uzaktan Algılamanın Tarihçesi 

Uzaktan algılamanın başlangıcı 1860'lara 
dayanmaktadır. 1839 yılında ilk fotoğraf çekimi 
ve takibeden yıllarda hızlı gelişmeler neticesinde 
1860'da yerden 1200 m yüksekliğindeki bir ba
londan, 1909'da ise ilk hava taşıtından hava 
fotoğrafı çekilmiştir. 

Uçak, kamera ve film tekniğindeki hızlı 

gelişmeler hava fotoğraflarının askeri ve sivil 
amaçlarda kullanılırlığını artırmıştır. Sivil amaçlı 
kullanıınlar; 1920'1erde yolların, yerleşim alan
larının, tarımarazilerinin haritanlanınasında, ba

tan I ık ve yerkabuğu n unun (kaya-toprak) fiziksel 
özelliklerinin incelenmesinde kullanılmaya 

haşlanılınıştır (3). 

1945-1960 yılları arasında stereskopun 
(stereoscope: hava fotoğraflarında üç boyutlu 
görüntü etmeye yarayan alet) geliştirilmesi ile 
hava fotoğranarının yorumlanınasında çok 
büyük ilerlemeler sağlanmıştır (4). 

Nisan 1960'da yeryüzünün uzaktan 
algılanması tanımlanmış ve bu kapsamda TIROS 
-1 (ilk uydu), hava hareketlerinin gözlemlenme
sinde kullanılınaya başlanmıştır. 1964 yılında 

NIMBUS, 1972'de ise ERTS-1 (Earth Resources 
Technology Satellite) uydusu uzaya 
gönderilmiştir. ERTS-1 uydusu dünyanın 

çevresindeki döngüsünü 18 günde tamamlamakta 
ve MSS (multispectral scanner) görüntüsü 4 

bantta görüntü kayıt etmektcdir (5). 

1970'den sonra uzaktan algılama teknik 
düzenekleri, yorumlama ve kullanım olanak
larında görülen hızlı gelişmeler günümüzde de 
devam etmektedir. 
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3. Uzaktan Algılamanın Temel Pren
sipleri 

Uzaktan algılama en kısa tanımı ile; 
algılanan objelerle her hangi bir fiziksel temas 
yapılmaksızın her hangi bir uzaklıktan yapılan 
ölçümlerle objelcr hakkında bilgi edinme bilim 

ve sanatıdır. Ölçmeler; objelerin elektromagnetik 
alandaki tayfı, konumsal ve yıl içerisinde 
özelliklerindeki değişimlere dayanmaktadır (6). 

Uzaktan algılamanın amacı ise; elcktro
magnetik tayfda seçilmiş bölgelerdeki enerjinin 

ortaya konularak kaydedilmesidir. Bu durum in
celenmek istenen objeler ile bunların özellikleri 
arasındaki zıtlıkları renk ve tondaki değişimlerle 
mümkün kılarak objeler arasında ayrım 

yapılmasını sağlamaktadır. Uzaktan algılamada, 

-Radyasyon kaynağı (güneş) 
-Atmosferik geçiş koridoru, 

-Hedef-yeryüzü objeleri, 

-Aigılayıcı-platformlar olmak üzere 4 

temel unsur yer almaktadır. 

3.1 Radyosyon Kaynağı 

Güneş en önemli radyasyon kaynağıdır. 

Güneş enerjisi elektromağnetik dalgalar halinde 
sabit ışık hızı ile yeryüzüne ulaşmaktadır. 

Uzaktan algılama ise, elektromagnetik enerjinin 

cisimlerle etkileşmesi esasına dayanmaktadır. 

Şekil 1 'de elektromagnetik tayf ve bazı 

algılayıcılar verilmiştir. 

Yeryüzündeki bütün cisimler elektromag
netik dalga şeklinde gelen enerjiyi ışığın dalga 
boyuna bağlı olarak yayar, yansıtır, soğurur ve/ 
veya geçirirler. Farklı özelliklere sahip cisimlerin 
elektromagnetik tayfın belirli bölgelerinde ışığı 

yansıtma veya yayma farklılıklarından yarar
lanılarak o cisimler hakkında bilgi edinilmekte
dir. Şekil 1 'de de görüldüğü gibi uzaktan 
algılamada kullanılan ve yansıyahilen enerji 
dalga boyları 0.3-ıım, yayınan enerji dalga boy
ları ise 3-16 ıım arasında uzak kızılötesindedir. 
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Şekil 1. Elektromagnetik Tayf ve Bazı Algılayıcılar (7). 

3.2 Atmosferik Geçiş Koridoru 

Yeryüzüne gelen güneş enerjisi miktarı at
mosfer tarafından sogurulma, dagıtılma ve yan
sıtma iş&emleri sonucu degiştirilmcktedir. 

~: Elcktromagretilc cncıji atmosfer
den geç«.rten oksijen (02), ozon (03), su buharı 
(HzÜ), karbondioksit (C02) ve metan (CH.J gibi 
gazlar ve bazt moleküllerce sogurulmaktadır. 

~urulma, ultraviole ve kızılötesinde baskın 

olup, görülebilir bölgede çok azdır (6). 

Saçdnaa: lşı~ın atmosfcrdc saçılmasına at
mosfcrde bulunan atom, molekül ve aerosol, toz 
ve duman gibi küçük parçacıklar (Mic ışık 

ı;açtlması) neden olurlar. Gündüzleri atmosferin 
mavi, güneş -batarken san ve kınnızı renkli 
görülmesi gaz rttoleküllerince mavi dalga boyun
daki ışı~ın da~ıtJlmasmdan kaynaklanmaktadır 

(Rayleigh rştk saçılması). Raylcigh ışık saçılma
sında işieNi gerçekleştiren gaz molcküllcri görü
lctıilir ışıkla -aynı veya daha küçük boyutludur (~ 
0.1 A.). Mie ışık saçılmasında ise, zerreterin 
çaplaı;ı gOrtücbilir ışıkla aynı veya daha büyüktür 
(0. f A. - 25 A) ve bu durum gökyüzünün beyaz
dan kınnızıya de!tişen renkte görünmesini saglar. 
Mic ışık saçılması atmosferin alt kısımlarında 
4 560 .. 'nin alunda olmaktadır (8). 

Betrak su kendisine gelen kırmızı ve yeşil 
ışı~ın derinlere geçmesi , mavi ışığı ise dağıtması 
nedeni ilc mavi görünmektedir. Bu durum, su 
içerisindeki çok küçük kolloidal parçacıklar 

tarafından yapılmaktadır (Tyndall etkisi). 

Seçiei olmayan saçılma ise, görülebilir 
ışıgın dalga boyundan çok daha büyük (~ 1.0 Jl) 
atmosfer parçalarının hiçbir dalga boyundaki 
enerjisi seçmeden dağıtmasıdır. Bu durum bulut
Iann ve bulanık sulann beyaz görünmesi ilc 
açıklanmaktadır. 

3.3 Hedef-Yeryüzü Objeleri 

Yeryüzüne ulaşan güneş enerjisi, objclerin 
fiziksel özelliklerine göre clcktromagnetik tayfın 
farklı dalga boylarında farklı biçimde yansıLıl
makta veya yayılmaktadır. Homojen bir objcdcn 
olan yansıma üzerine; 

- Yüzeyin düzgün veya pürüzlü oluşu, 
- Yansıtan objcnin bileşimi, atom yapısı, 

dokusu, elektrik yükü, elektrik iletkenliği , many
etik özellikleri, 

- Yansıtan objcnin ışıoları geçirme ve yul
ma dereceleri, 

- Objcnin yüzeyine düşen ışınların bu yü-
zeylc yapLığı gelme açısı, 

-Gelen ışınların dalga boyu-frekansı, 
- Algılayıcı sistemde kayıt açısı, 
- Yüzeyin nemlilik durumu gibi faktörler 

etkilidir. 

Genel olarak yeryüzü; 

- Bitki örtüsü, 
- Kaya-toprak kompleksi, 
- Su yüzeyleri, 
- lnsan yapısı materyaller ile kaplıdır. 
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Şekil 2'de bazı yeryüzü objelerinin yansıma 
karakteristikleri verilmiştir. Şekilde görüldügü 
gibi, temiz su ile kirli su, organik toprak ile sitli 
killi toprak ve bitki örtüsü farklı dalga boyların
daki yansıma miktarları nedeni ile kolayca birbir
lerinden ayırt edilebilmektedir. 
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Dalga Boyu (lım) 

Şekil 2. Bazı yeryüzü örtülerinin yansıma ka
rakteristikleri (9) 

Bitki yapraklannın morfolojik yapısı (şekli, 
büyüklügü, kalınlıgı, ... vs.) bitkilerden yansıma
yı etkileyen en önemli karakteristiktir. Ayrıca; 
yapraklardan aşırı su kaybı, bitki besin elementi 
noksanlıgı, büyüme periyodu, bitki hastalıkları, 
toprak tuzlulugu, güneş enerjisinin geliş açısı 
yansımada etkilidir (10). 

Topraklar, toprak oluşum proseslerinin etki 
ve katkı derecelerine baglı olarak fotograflar ve 
görüntüler üzerinde çok farklı ve karmaşık yansı
ma vcnnektcdirler. Topraklar üzerlerinde bitki öı1iisü 
yoksa bazı yansıma karakteristigi göstermektedir 
(Şekil 2). Yansıma; toprak rengi, toprak tekstürü, 
toprak strüktürü, toprağın kimyasal bileşimi, ana 
materyal, mineral içeriği, organik madde ve su 
içeriği gibi kompleks toprak karakteristiklerine 
bağlıdır (ll). 

Kayaçlar toprakların tersine, çogunlukla 
değişik minerallerden oluşmuş heterojen objeler
dir. Kayaçiarın bu heterojen bileşimleri yansı
mayı fiziksel bakımdan daha karmaşık duruma 
getirmektedir. Arazi yüzeyinin degişik nitelikte 
bitki ve toprak örtüsü ile kaplı olması, ayrıca 
kayaçiarın nemlilik ve ayrışma seviyeleri yan-
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sıma üzerinde etkili diger faktörlerdir (12). Şekil 
3'te bazı minerallerin, Şekil 4'te ise bazı kayaç
ların yansımaları verilmiştir. 
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Şekil 3. Bazı minerallerin yansıma karakte
ristikleri (13) 
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Şekil4. Bazı asidik ve bazik kayaçiarın 
görünür ve yakın kızılötesinde 
yansımaları (13) 
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Su yüzeylerinden olan yansımayı; suyun 
klorofil içeri~ı, askıdaki organik ve inorganik 
parçacıkların miktan ve suyun derinli~i etkile
mektedir. Su derinliginin belirlenmesincfe; taban
daki kum, silt, kaya, bitki örtüsü, tabanın 
pürüzlülüSünün yanısıra su moleküllerinin ince
ligi de etkılidir. Su kirliligi ise, temiz su sıcaklıgt 
ilc kirlenmiş ortamlardaki kirleticilerin sıcaklık 
farklanndan yararlanılarak termal bantta ayırt 
edilerek sınırlan belirlenmektedir. 

3.4 Uzaktan Algılama Düzenekieri 

Uzaktan algılama teknikleri Şekil 5'de 
görüldügü gibi yer, hava ve uzay gözlem plat
formlarında uygulanabilmektedir. 

Otomatik uydular r-------
ı 
ı 
ı 
ı 

: GüdümiÜ uydu 
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kameralar, çok bantlı tarayıcılar, radarlar ve mik
rodalga algılayıcılan kullanılmaktadır. 

Uzay Platformları (Uydular) : Uydular 
büyük bölgelerin çok daha kısa zamanda incelen
mesine olanak saglarlar. Bunlar insanlı veya oto
matik olabilirler. Bazı otomatik uydular ve bun
ların kullanım alanlan Çizclgc 1 'de verilmiştir. 

Çok bantlı algılayıcı sistemler görünürde 
basit olmakla birlikte aşagıdaki faktörlerdeki be
lirsizliklere veya degişimlere baglı olarak 
karmaşıklıkları artmaktadır : 

.. ~ t~ "' 

~Uzay gözlem i 

__ __!__ __ 

1 

Diger platformlar 

Bolonlar Raketler 
Yüksek irtifo 
uçağı ~ t 

-Teorik 
Analizler 

Orta irtifo 
uçağı 

ı \ Hava gôz le mi 

~: ~ L___=_ J 

Algılama yapan platformların i!:?lemleri 

Şekil S. Uzaktan algılama platformları 

Yer Gözlem Platformları : Yer gözlem
leri, laboratuvar çalışmaları ilc alan ölçümlerini 
içerir. Alan ölçümlerinde herhangi bir yüzeyden 
veya atmosferden gelen tayfsal ışınımı herhangi 
bir mesafeden ölçcbilen spektroradyometrcler 
kullanılmaktadır (14). 

Hava Gözlem Platformları : Hava 
gözlem platformları ile yapılan çalışmalar yöre
sel ve sınırlı bir alan içın uygun olup, fotografik 

-Işık kaynagının specıral özellikleri, 
- Işıgın gelme açısı, 
- Atmosferin dagıtrna, yayma, yansıtma ve 

iletme üzerine etkisi, 

- Algılayıc ı sistemin yerden yüksckligi , 
-Veri toplama, işleme ve sunuş teknikleri 
- Veri yorumlama ve dcgerlcndirme teknikleri 
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Uygulama Tarım, Orman ve Arazi Kullanıını 
Alanı Çayır-Mera ve Haritalama 

.... o 
3 
lll .... 
~ 
c 
'< 
Q. 
c 
Ei .., 

*Doğal bitki *Arazi 
örtüsü, kültür kullanımlarının 
bitkileri , kerestelik sınıflandırılması, 
ağaç çeşitleri , * Kartoğrafik 
orman ağaç türleri harita yapımı , 
ve çayır-mera harita yenileme ve 

< 
tl> bitkilerinin, revizyonu, 
c 
'< 
Q. 
c 
< 
tl> 
:::!. 

K 
*Kültür bitkileri *Arazi kabiliyet 
ekim alanlarının, sınıflaması, 

o *Verim tahmini , *Yerleşim 
*Ormanlık alanda alanlarındaki 

;-.., 
:r N ağaç kesim gelişmelerin 

alanlarının, izlenmesi ve 
:r 
c 
'< 

u *Sağlıklı görüntülenmesi, 
vejetasyonun, *Bölgesel 

cıı:ı 
c 
Ei 
3 
lll 
lll 
Ei = Ei 
:::! 
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L 
*Toprak planlama, 
özelliklerinin, *Ana ulaşım 

A 
*Toprak ağının 

birliklerinin, haritalanması, 

R 
*Otlak ve orman *Arazi ve su 
alanlarında yangın sınırlarının 
zararlarının , haritalanması, ... 

!" *Doğal yaşam *Taşkın ... 
~ ...... ... 

ortamlarının, havzalarının 

yön~timi, 
JfJ ... 
:;.c 
N 
Q .._, 

Jeoloji Su Kaynaklan 

*Ana jeolojik üniteterin *Su ile kaplı alanlar ve 
haritalanması, sınırlarının belirlenmesi , 
*Jeolojik haritaların *Taşkınlar ve taşkın 
revize edilmesi, ovalarının haritalanması, 
*Belirli kayaç *Kar ve buzla kaplı 
çeşitlerinin alanlar ile miktarlarının 
tanımlanmas ı, belirlenmesi, 
*Sıkışmamış kaya ve *Buzul özelliklerinin 
toprakların ölçülmesi, 
görüntülenmesi, *Sulanan alanların 
*Volkan faaliyetlerini , görüntülenmesi, 
etkilerinin ve *Göller ve bataklıkların 
zararlarının envanteri, 
görüntülenmesi, *Kar erimelerinden 
*Volkan yüzeyi oluşacak yüzey akışının 
depozİtlerinin tahmini, 
haritalanmas ı, *Sediment ve bulanıklık 
*Volkanik bilgilerin derecelerinin ölçülmesi, 
haritalanması, *Su derinliğinin 
*Yeryüzü şekillerinin belirlenmesi, 
haritalanmas ı, *Deniz dibi koşulları ve 
*Madencilik için yer su kalitesinin tespiti, 
kabuğunun 
araştırılması, 

Kıyı Kaynakları 

* Bulanıklık 
derecesi ve 
sirkülasyonun 
belirlenmesi, 
*Kıyı şeridindeki 
değişimierin 
haritalanması , 
*Kumsal ve sığ 
alanların 

haritalanması, 
*Deniz ulaşımı 
için buzulların 
haritalanması , 
*Kıyı 
erozyonunun 
izlenmesi , 
*Petrol ve diğer 
kirletici atıklar 
ile kirleticilerin 
izlenmesi , 
*Balık 
sürülerinin 
belirlenmesi. 

- -----

Çevre 

*Yüzeydeki 
maden kazıları ve 
ıslahın 
görüntülenmesi, 
*Su kirliliğinin 
belirlenmesi ve 
haritalanması, 
*Doğal zararlı ve 
afetierin 
etkilerinin 
belirlenmesi, 
*Çevrenin insan 
faaliyetleri üzerine 
olan etkilerinin 
görüntülenmesi , 
*K uraklık 
etkisinin 
değerlendirilmesi, 
*Katı atıkların 
yokedilmesi ya da 
depolanması için 
uygun yerlerin 
belirlenmesi, 
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Uygulama 
Alanı 
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L 
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Uygun 
Uydular 

Tarım, Orman ve Arazi Kullanıını 
Çayır-Mera ve Haritalama 

*Zararlıların ve * Nakil ve ulaşım 
hastalıkların, güzargahı için yer 
*Tuzlu ve alkali belirleme, 
alanların, * Küçük ölçekli 
*Taban suyu haritaların 
sorunu olan revizyonu , 
alanların *Terkedilmiş 
belirlenmesi . alanların 

belirlenip 
haritalanması . 

LANDSAT, IRS , LANDSAT. CRSS. 

SPOT, ERS, WORLDVİEW . SPOT. 
EYEGLASS. 

RADARSAT. AVHRR. RADARSAT.IRS. RUSSIAN 
DATA. 

Jeoloji Su Kaynakları 

* Minarellerin *Gölet ve baraj yapımında 
belirlenmesi , uygun alanların 
*Uygun malzeme temin belirlenmesi , 
alanlannın tesbiti, *Kret yerinin tesbiti, 
*Bölgesel yapıların *Su toplama havzasının 
belirlenmesi , tesbiti, 
*Çizgisellik haritaları , *Su toplama havzasındaki 
*Doğal afetlerin; yüzey akışının 
volkan faaliyeti, belirlenmesi , 
deprem, çamur akıntısı, *Hidroelektrik 
toprak kayması , programlarda elverişli su 
tektonik yükünü tespit ederek, 
hareketler, ... gibi etki denge bacası borulanna 
ve zararların gelecek su miktarını ve 
belirlenmesi, mevsimsel akımları 
*Ana fay hatlarının belirleyerek elde 
haritalanması , edilebilecek minimum 
*Doğal drenaj enerjiyi tahmin etmek. 
haritasının çıkarılması, 
*Jeotermal alanların 
belirlenmesi, 
*Petrol araştırmalan. 

LANDSA T, IRS, SPOT, LANDSAT, IRS, SPOT, ERS, 
ERS, RADARSAT, JERS . RADARSAT, AVHRR, 

S EAST AR. 

Kıyı Kaynakları 

LANDSAT, IRS , 
SPOT, ERS, 
RADARSAT, 
A VHRR, S EAST AR. 

--------

Çevre 

*Santral ve diğer 
endüstriler için 
yer tayini, 
*Toprak, su ve 
hava kirliliğinin 
görüntülerrmesi . 

LANDSAT, IRS, 
SPOT. 
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Uzaktan algılamada kullanılan sistemlerin 
çoğu pa<; if sistemlerdir. Pasif sistemler bir cisim

dcn yayılan doğal radyasyon seviyelerini kayde
der. Örneğin; yeryüzünden yansıyan ışık enerjisi

yle yayılan termal enerji bu gruba girer. Aktif 
sistemler ise, suni enerji kaynaklarını, örneğin; 
radar pulses, foto flash bombaları, laser ışını ... 
vb. kullanırlar (15). Pasif sistemde elektromag
netik enerji ile cisim arasındaki etkileşme anında 
cisim tarafından yansıtılan, sağurulan ve geçiri
len enerji cismin özelliğine bağlıdır. Bu özellik
ler cismin tayfsal tanımında yardımcı olur. 

4. Uydu Verilerinde Yersel Sayısaliaş

tırma (Piksel, AGA, Ayırım) 

Bir sayısal görüntünün en küçük birimi 
olan bir piksele karşılık yer yüzünde düşen alan 
ne kadar değişik görünüm ve değere sahip olur
saolsun, piksclin bir spectral banttaki değeri tek 
bir sayı ile ifade edilmektedir. Tarayıcı optiğin 
açısal ayrım gücünü ifade eden Anlık Görüş 

Alanı (AGA), genellikle bir piksele karşıttır. 

Parlaklık yada yayın şiddeti olarak ölçülen 
değerlerin bilgisayarda saklanabilmesi için sayı
sallaştınlması gerekmektedir. 

Şekil 6. Landsat MSS şeması 

Günü m üzde en yaygın olarak kullanılan 

Landsat uydusunun Landsat MSS (multispcctral 
scanner)'nin çalışma şeması Şekil 6'da, bazı obje
lcr için elde edilen karakteristikler Şekil 7'de, 
Landsat TM (thematic mapper)'a ait band kombi
nasyonu Çizelge 2'de verilmi ş tir. Landsat 
MSS 'lerin ayırım gücü (bir pixel = en küçük 
görüntü) 76x59 m, TM'nin ise 6. band hariç 
30x30 m, thermal band ise 120xl20 m'dir. 
1995' in sonlarına doğru Landsat TM 20x20 m'de 
ayrım yapmaya başlamıştır. 

44 

Bilgisayarların yapılan nedeniyle her 

değerin ı Bayt ile ifade edildiğinden ve 1 Bayt 8 

Bit'ten oluştuğundan ayırt edilen parlaklık seviy

esi say ısı 28 = 256 olmaktadır. Genellikle en ka

ranlığa ya da O parlaklık seviyesine O, en yüksek 

parlaklık seviyesine de 255 verilerek sayısal 

değerler kaydedilmektedir. 
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Şekil7. Landsat MSS bandı genel spectral 
yansıma egrileri (21) 
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- Supervised (Egitimli) Sınıflama : Sınıfı 
bilinen örneklerin kullanıldıgı yöntemdir. 

- Unsupervised (Egitimsiz) Sınıflama : 
Sınıfı belli olmayan örneklerin kullanıldıgı 
yöntemdir. Her sınıftan gelen verilerin veri 
uzayında kümeler oluşturacagını varsayarak, veri 
yıgınında dogal kümeler aranmaktadır (22). 

6. Uydu Verilerinin DSİ Çalışmalarında 
Kullanım Alanları 

Uydu verilerinin DSİ çalışmalannda kul
lanılabilecegi alanlar şu ana başlıklar halinde 
sıralanabilir : 

- Sulu tanm arazi sınıflandırma etüt 
çalışmalan, 

- Drenaj etüt çalışmaları, 
- Sulanan ve sulanmayan alaniann belirlen-

mesi, 
- Sulamadan önceki (proje öncesi) bitki de

seninin belirlenmesi, 
- Sulanan alanlardaki bitki deseni ve ekim 

alanlannın belirlenmesi, 

- Bugday ekim alanlarının belirlenmesi, 

Çizelge 2. Landsat TM band kombinasyonu 

B and Dalga boyu (jllll) Renk 

ı 0.45-0.52 Mavi 

2 0.52-0.60 Yeşil 

3 0.63-0.69 Kırmızı 

4 0.76-0.90 Yakın kızılötesi 

5 1.55 - 1.75 Yakın kızılötesi 

6 2.08-2.35 Kızılötesi 

7 10.40- 12.50 Thermal 

5. Uydu Verilerinde Sınıflandırma 

Uzaktan algılamada sınıflandırma, genel 
olarak objelerun farklı specıral yansırnalarına da
yandırılır. Her piksel (pixel) için degişik bantlar
daki degerler esas alınarak, belirlenen bir mate
matiksel işlem sonucu o pikselin ait oldugu sınıf 
bel irlcnir. lk i tür sınıflama yapılmaktadır. 

Ayrım alanı 

Su ve özellikleri 

Vejetasyon 1 vejetasyon olmayan alan 

Vejetasyon çeşitleri 

Bitki (kültür) tanımlaması 

Toprak nemi 

Kaya formasyonlan 

Thermal kanal 

-Taban suyu seviye tespiti çalışmaları, 
- Tuzluluk ve drenaj haritalarının hazırlan-

ması, 

- l/5000'1ik işletme parselasyon harita
larının hazırlanması, 

- Nehir, dere, büyük sulama ve drenaj ka
nallarında su kirliliginin tespiti, 

- Göl ve barajlarda su kirliliğinin ve sedi
manıasyon alanları ile depolama havzasındaki 
hacim daralmasının belirlenmesi 
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- Karta kaplı alaniann belirlenmesi, 
- Dogal drenaj alanının belirlenmesi, 
- Jeolojik formasyonun ve kayaç çeşitleri-

nin belirlenmesi, 
- Fay hatları, tektonik hareketlerle oluşmuş 

yüzey şekilleri, kırıklar ve yüzey malzemesinin 
özelliklerinin belirlenmesi, 

- Çizgisellik haritalannın oluşturulması, 
- Su toplama havzasında yer alan bitki 

türleri, bitki ile kaplı ve/veya çıplak alanların be
lirlenmesi, 

- Su toplama havzasında, toprak örtü 
kompleksleri belirlenerek yüzey akışı için gerekli 
olan hidrolojik parametrelerin tahmini, 

- Su toplama havzası sediment veriminin 
tahmini, 

- Tarım alanları ve su toplama havzalarının 
erozyon haritalarının oluşturulması, 

- Taşkın zararlarının belirlenmesi, 
- Baraj ve 1 veya gölet için uygun alan tes-

piti 
- Baraj ve 1 veya gölet kret yerinin belirlen

mesi, 
- Baraj ve 1 veya gölet yapımında gerekli 

olan malzeme temin alanlarının belirlenmesi, 
- Ulaşımı zor olan alanların haritalarının 

çizimi ve harita revizyonu, 
-Kanal ve yol güzergahlannın relirlenmesi, 

7. Öneriler 

DSl Genel Müdürlügü, ülkemizde toprak 
ve su kaynaklannın geliştirilmesinden sorumlu 
olan en büyük kamu kuruluşlanndan biridir. 
Dogal kaynaklann geliştirilmesinde etüt 
çalışmalannın özel bir yeri vardır. Bu tür faali
yetler pahalı ve uzun zaman alıcıdır. Etüt 
çalışmalarının biran önce tamamlanarak projele
rinin hazırlanması ve bu projelerin uygulamaya 
konularak toplumun hizmetine sunulması zorun
luluk arzetmektcdir. Hızlı, güvenilir ve doğru 
sonuçlar veren uzaktan algılama tekniklerinin 
kullanılması ile etüt ve diger çalışmalar daha kısa 
zamanda tarnamlanabilcccktir. 

Uzaktan algılama tekniklerinn DSl 
çalışmalannın her safhasında potansiyel kul
lanım olanagı mevcut olmasına ragmen, bu sis
temden henüz yararlanılmamaktadır. Geniş po
tansiyel kullanım alanına sahip olan bu sistemin 
DSf çalışmalarında kullanılmaya başlanılması 
için gere~li alt yapı tesislerinin ivedilikle 
oluşturularak hizmete sunulması gerekmektedir. 
Böylece, etüt ve diger çalışma alanlarında zaman 
ve maliyet açısından büyük bir tasarruf saglana
bilcccktir. 
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HİDROJEOLOJiK ETÜTLERDE KUYU RASA TLARINDAN 

FA YDALANARAK ÇEKiM MiKT ARININ BELİRLENMESİ 

Yazan :Nurettin KAYA* 

ÖZET 

Türkiye Yeraltısuyu Potansiyeli ve Kullanım Envanteri incelendiği zaman birçok 
kritik ovada tahsisler doldugu için yeni kuyu açılmasına izin verilmedi{Ji veya 
ovanın yeni iŞletmelere kapatıldıgı bilinmektedir. Her toplantıda dile getirildiği 
halde herhangi bir bilimsel sonuca varılamamaktadır. Planlaması yapılan bir ova
da tesbü edilen tahsisler aynı zamanda rezerv olarak lanse edilmektedir. Daha 
sonra bu tahsislerin doldugu, bir takım kriterler gözönünde bulundurularak belir
lenmektedir. 

Bilindi{Ji gibi hidrojeolojik etüt yapılacak bir sahada önemli olan: ne miktar ve 
kalit.edeki suyun nerede ve hangi derinlikte oldugunun belirlenmesidir. Bunun için 
artık tahmini veyahutta çok özel şartlarda gerçekleştirilmi-Ş deneyler sonucu elde 
edilmiş degerler yerine, gözleme dayanan degerlerin analiZinden başka tutarlı bir 
yol yoktur. Gözleme dayanan degerler: yeraltı ve yerüstü sulannın tek kaynagı 
olan yagışlar ile yeraltısulannın rasat kuyulannda ölçülen staiis seviyeler ve 
yerüstüsularına ait akım gözlemleri olup. bunlar sayesinde, aklferdeki su mik
tannın hesaplanmasının yanısıra bu suyun mevcut şartlarda ne kadarının 
çekildi{Jini de gerçekçi bir şekilde belirlemek ve bu çekimin miktarına göre aklferde 
olabilecek düşümlerini hesaplanması mümkün olmaktadır. 

Bu araştırmada; kuyu rasatlan ile yagışlar arasındaki iliŞkiler incelenerek bir 
aklfere ait boşalım katsayısı, süzülme kat sayısı gibi hidrolik özellikler belirlenerek 
aklferin rezervi ve bu rezeroin ne kadarının kullanıldıgı teorisi ile birlikte kademe 
kademe Kayseri-Sanmsaklı Ovası örnek seçilerek belirlenmiŞtir. 

l. GİRİŞ 

Akifcrlerin yeraltısuyu bilançosunun 
hazırlanması konusu, bir su kaynagı olarak yc
raltı suyu işletme rezervlerinin belirlenmesinde 
veya inşaat kazıları ve maden işletme alan
larındaki yeraltısuyu drenaj projelerinin boyut
landırılmasında çok önemlidir. Hidrolojik 
çevrim in bir parçasını teşkil eden yeraltısuyu aki
fcrc girişi, akifcrdc depolanması ve çıkışı direkt 
tayin edilemeyen bir çok faktöre baglıdır. 
Yeraltısuyu bilançosu çalışmalarında , gözönüne 
alınan akiferin bilanço denkleminin boşalım ve 
rezerv degişiıni, diger terimlerinde oldugu gibi 

çekim miktarı da halihazırdaki metotlarla kolay 
ve dogTu bir şekilde tayin edilememektedir. 
Y craltısuyu işletınesi yapılan sahalarda çekim 
miktannın daha gerçekçi tayin edilmesi ise bu 
sahalarda su kalitesinin bozulmadan ve israf edil
meden ekonomik ve sürekli olarak işletme 
şartlarının belirlenmesini saglar. 

*.Jcol~ji Müh~ DSI .Jcoteknik Hinnetlcr ve YAS Dai. B!jk.lığı 

Bu çalışmada, literatürde ilk defa kuyu rasat
larından faydalanarak akiferlerdeki beslenirnin 
ve çekilen su miktarının tayin edilmesi konusu , 
Kayseri-Sanınsaklı Ovası akiferi uygulaması ola
rak verilmiştir. Bu metotla akifer yayılım 
alanındaki halihazırdaki işletme sahalarmda 
çekimierin azalma miktarları da tayin edilebil
mektedir. Ayrıca gözönüne alınan akiferlerde 
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halihazırda ve gelecekteki çekimiere baglı olarak 
ge li şecek su seviye ve sahasal düşümleri ile bun
lara baglı gelişecek yeraltı suyu kalitesi de belir
lenebilmektedir. Bu uygulama Kayseri-Sarım
saklı Ovasından başka, degişik jeolojik ve klima
tİk şarllara sahip bir çok saha problemine de tat
bik edilmi ş ve iyi sonuçlar e lde edilmiştir. 

Bu yazıda okuyucunun çalışmayı kolay an
layabilmesi için belirli bir sıra takip edilmiş ve 
eldeki veriler hangi formüle göre degerlendiri
lcrek sonuca nasıl varıldıgı en basit şekilde izah 
edilmeye çalışılmıştır. 

2. KA YSERİ-SARIMSAKU OVASINDA 
YAPILAN ÇEKİM MİKTARININ HESAP
LANMASI 

2.1 Ovanın Tanıtilması ve Jeolojisi Hak
kında Bilgiler 

Orta Anadolu'nun Kızılırmak Havzasında 

yer alan Sarımsaklı Ovasının drenaj alanı 355 
km2'd ir. Ovanın kötü kaliteli su ihtiva eden kısmı 
(Karasazlık Bataklıgı) hariç kuzeydeki akifer 
a l anı 202 km2'dir. Kayseri meteoroloji istasyonu 
rasılll anna göre ortalama yıllık yagış 376.1 mm 
dir. Ovanın Hİdrojeolojik Etüdü DSl Jeoteknik 
Hiz. ve YAS Daires i tarafından 1966 yılında 
yapılmış ve 1969 yılında ise raporu yayınlan
mı ş llr. Bu rapora göre Etüt sahasında, Kuaterner 
yaş lı alüvyonlar, birikinti konileri, yamaç ınoloz
l a rı (Ş ekil I 'deki-K- işaretli alanlar); Neojen 
yaş lı çakıl, kum, kil, marn, kumtaşı , kireçtaşı 
(Ş eki 1 l'deki -n- işaretli alanlar) ve geniş alanlar 
kaplayan bazalt, andez it, tüf, aglomeralar (Şekil 
l'deki -Tl - işaretli alanlar) bulunmaktadır. 

Etüt alanında başlıca akarsu Sarımsaklı 
Suyu (Amabar Suyu)'dur. Kaynaklar genellikle 
formasyon çatlaklarından ve topografyanın ye
ra ltı suy u tablasını kesınesiyle meydana gelmi ş
lerd ir. 

Ovada 1958 yılından bugüne kadar çok 
sayıda i ş letme ve araştırma amaçlı sondaj kuyu
la rı aç ılmış ve 1979'dan sonra yaygın bir ye
ra ltı suyu i şletme uygulamas ına geçilmi ştir . Bu 
kuy ul <ırdan su seviyeleri limnigraflarla takip edi
len 8 19- M. Baglan , 826- Alagöz, 7778- E. 
Maşatlar ve 8013- Y. Mahalle kuyularına ait ra
satl ara halen de devam edilmektedir. 

Ovada serbest bir akifer mevcuttur. 
Bununla heraber Bataklık sahas ı ve Ambarköy 
çevres inde yüzeyden itibaren değişik kalınltktaki 
killerin varlığı yeraltısuyunu mahpus duruma 
sakmuştur ve sahalarda açılan sondaj kuyularının 
bir kısmı artezyen yapmıştır (1). 
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Ovada yeraltısuyunun besienim alanları; bi
rikinti konileri, Neojen ve Alüvyonların kum ile 
çakılları ve ayrıca tüf, bazalt ve aglomeralardır. 
Yagışlar bu alanlardan süzülerck akifere intikal 
etmektedir. Ovada beslenim; yagış ile yüzeysel 
akışdan süzülme ve yeraltından içe akışla olmak
tadır . Boşalımı ise kaynaklar, buharlaşma terle
me, kuyulardan çekim ve Sarımsaklı suyuna akış 
ilc olmaktadır. 

Ovanın kötü kaliteli su ihtiva eden 
bölümünde EC değerleri 3 750-20 000 ı.ı.mho/cm 
arasında değişmektedir. Bunun dışındaki alanlar
da ise herhangi bir kalite problemi (gübre, sanayi 
atıkları vb. etkenler hariç) söz konusu değildir. 
lyi kaliteli alanlardaki yeraltı suları kötü kaliteli 
alanlara doğru boşalmaktadır. Şayet iyi kaliteli 
alanlarda belirlenen çekiınierin üzerinde bir su 
çekim programı uygulanırsa akiferdeki su sevi
yelerinin düşmesi sonucu hidrolik eğim kötü ka
liteli alanlardan iyi kaliteli alanlara doğru olacak 
ve tüm sahada yeraltısuyu kalitesi oozulabilccek:tir. 

2.2 Kuyu Rasatlarından Faydalanarak 
Boşalım Katsayısının Hesap lanması 

Kurak mevsim boyunca bir akiferin tabii 
hoşalımlarını karakterize eden seviye ölçüm 
eğri s ine 'boşalım eğri si' denir ve uygulamada bu 
eğri için en fazla Maillet tarafından geliştirilmiş 
olan (1) formülü kullanılır . 

-at 
h1 =ho . e (1) 

Burada; h0 = Kurak mevsim boyunca baş
langıçtaki (to) boşalım kotuna göre su seviyesi (m) 

h1 =Kurak mevsim başlangıcından (t) za
man sonraki boşalım koluna göre su seviyesi (m) 

a = Boşalım katsayıs ı , (gün-l) 

(1) formülünün her iki tarafının logaritması 
alınarak zaman- log (seviye) do!lfu denklemi (2) 
elde edilir. (2) 

log h1 =log h0 - 0.4343 at (2) 
bu formülden boşalım katsayısı (a) çekilirse; 

a = (log h0 - log h1) 1 0.4343t (3) 
elde edilir. 

Kayseri Sarımsaklı Ovasını temsil eden 
819- M. Bağları, 826- Alagöz, 7778-E. Maşatlar 
ve 8013- Y. Mahalle kuyularından uzun süre ra
satlar alınmaktadır. Tabii şartlara haiz olan 
ölçüm değerleri Şekil 2'de gra fik olarak çizilerek 
h1 ve h

0 
noktaları belirlenmi ştir. 
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Bu h1 ve h0 degerieri (3) formülünde yeri

ne konarak Sarımsaklı Ovası için ortalama 

hoşalım katsayısı, aort = 0.000258 gün-1 olarak 

hesaplanmı şllr. 

Boşalım katsayısı (a) hesaplandıktan sonra 

cı rtık akifcrdcki su hareketlerini tesbit etmek son 
dcreec kolayiaşmış demektir. Buradan hareketle 
ak i fcrdeki dinamik rezerv ilc akiferdeki yıllık 

tabii ve suni boşalımları hesaplamak mümkün 
hale gelmiş olur. 

2.3 Kuyu Rasatlarından Faydalanarak 
Süzüim'e Miktarının Hesaplanması 

Bilindiği gibi yeralli ve yerüstü sularının en 
önemli besienim kaynağı yağışlardır. Hidrojeo

lojik etüdü yapılan bir sahada bcslenimi hesap
lanmas ı istenen tck sistem akifcr olabilecek olan 
işletme sahasıdır . Bu sahaya muhtelif yollardan 

(yağ ı ştan , yüzeysel akıştan, ve sulamadan 

süzülme ilc drenaj alanından ve varsa havza 
dışından içe akışla vbg.) beslenmeler olur. Bu 
süzülmclcrin en dogru ve kolay olarak hesaplan
ması akifcrin muhtelif noktalarından alınan kuyu 
statik su seviye degerierinin yağ ı şlarla analiz 

edi lmesi ilc gerçekleşebilir. Bunun içinde aylık 
yağ ı ş değerleri ilc kuyulara ait aylık statik su se
viye değerleri Şekil 3'dcki gibi grafiklcnir. 

Su sev iye grafiği ilc yağış değerleri ince

lendiğinde yağ ışın fazlalığına göre; akifcre olan 

süzülmeden dolayı seviyclcrin yükseldiği yağışın 
azlığına göre de akifcrc süzülmenin azalması ne

deni yle su seviyelerinin düştüğü gözlenmektedir. 
Bu durum akiferden çekimin yapılmadı~ı. tama

men tabi i şarti ::ır altında gerçekleşmiştir. Çekimin 
yapılm as ı halinde (ki 1979 yılından itibaren aki

fcrdcn etkili çekimierin başladığ ı uzun süreli 
rasat grafi ği nden anlaşılmıştır) su seviye 

düşüınlcrinin ş iddeti çok daha fazlalaşacak, 

çek imin sona erdirilmesi durumunda meydana 
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gelecek olan yükselim (girişim yüksclimi) hiç 

yağış düşmediği halde akifcre süzülme intibaını 

verecektir. Bu yanılgıyı ortadan kaldırmak için 

tabii şartlardaki bir "boşaltın eğrisi" (anahtar 

eğrisi) alınarak diğer yıllara ait boşalım eğrileri 

buna paralel olarak geçirilir. Buna göre Şekil 3_ 

dikkati ice incelendiğinde, en ideal eğrinin 1970 

yılında olduğu görülür. Burada A noktası su seviy

esinin en yüksek olduğu aydır (ki 4. ay ve 6.50 

m). Bu aydan itibaren yağışlann çok azalması 

dolay ı sıyla seviyeler B noktas ına kadar (9. ay ve 

7.40 m) sürekli düşmüştür. Şayet bu kurak aylar 

uzun sürseydi seviyeler de bu doğrultuda sürekli 

olarak düşecek ve bu düşüş dinamik rezervin 

sona ereceği boşalım kotuna kadar devam ede

cekti. Bu durumda akarsular da baz akımlar ol

mayacak ve kaynaklar kuruyacaktı_ lşte AB 

doğrultusunda olan bu boşalım eğrisi kuraklık 

devam ctseydi ABC' doğrultusunda olacaktı. 

Grafik incelendil?;indc bu düşüş 1 O. ayda 

yağan 52.1 ının ' lik yağıştan dolayı durmuş ve 

yağışlara paralel olarak C noktasına kadar sürekli 

yükselmiştir. Bu yükselişin tck sebebi akifcrc 

olan süzülmeler olup, süzülmenin olmaması ha

linde seviye C'dc olacaktı_ lştc bu ABC' cğim

doğrultusu anahtar doğru olarak kabul edilir ve 

diğer yıllara ait doğrular buna paralel olarak 

çizilir. Yeraltı suyu rczcrvuarına süzülcn 

yağışlara (ki toplamı 287.8 mm'dir.) besienim 

yükselimi toplam yağışı denir ve (Pt) ile 

gösterilir. Besienim yükselimi toplam yağışının 

(Pt) sebep oldugu yükselim ise, besienim 

yükselimi olarak değerlendirilir (ki 2.23 m) ve 

(~H) olarak gösterilir. Bu işlem yıllar boyunca 

sürekli tikrarlanır (3). 
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Akifcrlcrde süzülme miktanna baglı 

geli şen besienim yükselimi (L'1H) ise yagış eşigi 
(Pc) üstündeki yagış miktannın fonksiyonudur. 
Yağı ş cşiği (Pc) akiferin su seviye dcgişimleri in
celenen kuyu bölgesinde, yağışın; yüzeysel akış, 
buharlaşma-terleme ve yüzeyaltı akışını (içe 
<Ikış) besleyen kısmını veya sahanın hidrojeolojik 
özelliğine göre bunlardan herhangi birinin dege-
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rini temsil eder. Yağış cşiği (Pc) değerini hesap
lamak için analizi yapılan (Pt) ile (L'1H) değerleri 
regresyon analizine tabi tutulur. Sarımsaklı Ova
sındaki 826-Aiagöz kuyusuna ait analiz sonuçlan 
aşağıdaki tabloda verilmiş ve (L'1H) ile Pt 
arasındaki ilişki Şekil 4'te nokt<IIanarak belirlen-
miştir. 

Kuyu No ve Adı : 826-Aiagöz 

Yagış İstasyonu : Kayseri 

(Pt) Yagış Eşiği (Pe)= - 66.7 mm 

YIL Yıllık nesienim Yükselimi (.d H) 

Yagış (mm) Toplam Yağışı (mm) nesienim Süzülme 
Yükselimi (m) Miktarı (mm) 

1968 387.4 151.4 1.37 218 .1 

1969 329.0 309.1 2.50 375.8 
1970 285.0 206.2 2.30 272.9 

1971 418.4 287.8 2.23 354.5 
1972 363.8 197.1 2.40 263 .8 

1973 323.8 211.1 2.38 277.8 
1974 275.2 156.8 1.86 223.5 

1975 462.7 288.5 2.35 355 .2 
1976 354.6 236.4 2.58 303.1 

1977 366.1 268.5 2.75 335.2 
1978 412.8 337.6 2.90 404.3 

1979 383.6 191.9 2.45 258.6 
1980 429.3 323.9 2.89 390.6 

1981 396.3 220.1 2.75 286.8 
1982 330.4 242.1 2.75 308.8 

1983 326.7 220.5 2.39 287.1 
1984 379.1 343.1 2.95 409.8 

• 1985 283.8 243.8 3.00 310.5 
1986 436.1 371.7 4.50 438.4 
1987 438 .8 317.8 3.59 384.5 
1988 658.3 442.7 4.23 509.4 

1989 323.1 292.4 3.43 359 .1 
1990 496.8 371.4 4.23 438 .1 

1991 441.9 373.0 3.43 439.7 
1992 436.8 356.5 3.90 423 .2 

1993 443.8 333.8 3.00 400.5 
Ortalama 391.6 280.6 2.90 347.3 
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Şekil 4. 826 Alagöz ku~·usu Pt (mm), ôH(m) ilişkisi 

Bu 26 yıllık değişkenierin regresyon anali
zinden elde eelilen regresyon doğrusu denklemi 
ve di ğer parametreler aşağıda verilmişlir. 

~H = O.OO!n Pt+ 0.55 (4) (Regresyon denklemi) 
r = O.R33 (Korelasyon katsayısı) 

F11 = 51.65 (Hesaplanan F değeri ) 

Bu korelasyon katsa yıs ı eleğerinin anlam lı 
olup olmadığı hesaplanan F değeri, anlamlılık 
düzeyi 0.05 kabul edilerek, F (Fishcr) dağılım 
değeri ilc karşılaştırılmı ş (1 ,24 ; 0.05) Ft = 4.26 
görülmü ~ ve FH > Ft olduğundan değ i şkenler 
arasında anlamlı doğrusal bir ilişkinin olduğu so
nucuna varılmış olup, bu (4) denkleminden fay
dalanarak yağ ı ş eşi ği (Pc) değeri hesap lanır . 
Yağ ı ~ cş i ğ i (Pc) besienim yükseliminin (~H ) s ıfır 
olmas ı halinde bes ienim yükselimi toplam 
yağ ı ~ının (Pl) alacağı değerdir. Buda; 
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Pc= -0.55 10.0083 = -66.7 mm olarak he-
sap l an ır . 

Süzülme miktarı ise, 

~=~-~ ~ 
formülüne göre hesaplanır. Burada; 
P5 =Süzülme miktarı , (mm) 
Pt= Besienim yükselimi ıoplam yağışı, (mm) 
Pc= Yaiı;ış cşiği , (mm) 

Buna göre 826-Aiagöz kuyusu civarındaki 
süzülme miktarı , 

P5 = 280.6- (-66.7) = 347.3 mm olarak bu
lunur. 

Benzer metodla 81 9-M. Bağları kuyusu 
civarında P5 = 474.7 mm ve 8013-Y. Mahalle 
kuyusu civarında ise P5 = 340.7 mm olarak he
saplanmı ştır. 



Akifcrin besienim miktarı ise; 
Qg = Ps.A (6) 
formülünden hesaplan ır. Burada; 
Qg = Yagış, yüzeysel akış ve içe akışla 

hc-.;lcnim, (hm3/yıl) 
A = Süzülme aJanı, (km2) ; Ps =Süzülme 

miktarı (mm) 

Süzülme alanlarına göre (ki 819-M. Bagları 
kuyusunun temsil euigi alan 61 km2; Alagöz ku
yusunun ki 112 km2; ve 8013-Y. Mahalle kuyu
suna ait ise 29 km2) hesaplandıgı zaman 
Sarımsak lı Ovasına ait ortalamaLoplam besienim 
miktarı, 

Qg = 79 hm3/yıl olarak hesaplanır. 

2.4 Yeraltısuyu BQ531ımının Hesaplanması 

Herhangi bir akiferden normal olarak bir 
tahii boşalım, birde suni boşalım (çekim) 
gerçekleşmektedir. Bu iki parametrenin saglıklı 
olarak hesaplanması, işin en zor, fakat en önemli 
olan bölümiiclür. 

Hidrojeolojik etüdü yapılacak sahaların 
çoğunda çeşitli amaçlar alunda (sulama, içme, 
kullanma gibi) çok yaygın bir yeraltısuyu 
i~lctıncsi yapıldıgı bir vakıadır. Bu işlcLrnclcr so
nucu <ıkifcrdcn çekilen su miktarının belirlenınc
si hüyük önem arz etmektedir. Oval<ırda yapılan 
sulama suyu tahsislerinin büyük çogunlugunun 
doldugu bclirtildigi halde su seviyeleri ve diger 
hesaplar neticesinde doldu denilen rczcrvin veya 
tahsisin yarısı veya daha azının (1/3 ile 1/4) kul
lanıldıgı anlaşılmaktadır. Bu durumda yetkililer 
yenielen bir revize etüt yapılınası ihtiyacı duy
makta ve boşuna zaman kaybcdildigi gibi, ihti
yaç sahipleri de çogu zaman sahanın kapalllması 
nedeniyle ınagdur edilmektcdirlcr. 

Örneğin, Kayseri-Sarınısaklı Ovasında 77 
hm3/yıl bir işlcLrne rezervi hesaplanmış (1), 
102.55 hm3/yıl bir tahsis yapılmış (5) ve bu tah
sisin de tamamının kullanıldıgı belirtilmiştir. 
Hesaplanan işletme rezervindcn 25 hm3fyıl daha 
faz la çekim yapıldıgı halde, ovadaki kuyu sevi
yelerinde hiç düşüın olmamış ve buna rağmen 
ova yeni i~lctmelerc kapatılmışu. Bu araştırma
da, Sarımsaklı Ovasındaki gerçek durum belir
lcnmcğc çalışılmış ve ovadan çekilen su miktarı, 
su seviyeleri yardımiyle daha gerçekçi bir şekil
de hesaplanmışur. 

Akifcrlcrdc orijinal hidrolojik şartlarda 
uzun bir periyot için rezerv değişimi ihmal edile
rek "Beslcnim = Boşalım" cşitligi kabul edilebi
lir. Buna göre etüt sahasında çekiıne baglı oluşan 
uzun süreli yeralusuyu sahasal düşümlerinin di
namik rczervi (7) formülünden hesaplanabilir. 
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Q = a.V (7) 
Burada; 

Q = Yeraltısuyu akımı (boşalımı) (hm3/yıl) 
a = Akifcrin boşalım katsayısı, (yıi- 1 ) 
V = Akifcrin dinamik rezcrvi, (hm3) 

Sarımsaklı Ovası için; 

Boşalım kaL<;ayısı (a) = 0.000258 gün-1 = 
0.00774 ay-1 = 0.09288·1'dir. 
(7) formülünden; 

V = 79 hm3fyıl 1 0.09288 yıı-ı = 850.56 
hm3 (dinamik rezerv) hesaplanır. 

Aylık seviye degerieri ile aylık yagışlardan 
(Şekil 3) genellikle hangi aylarda akifcre 
süzülmenin oldugu analiz edilir. Sarıınsaklı 
Ovasında süzülme, aylık yagışl<ır ve seviye gra
fikleri incelcndigindc Kasım-Nisan aylarında et
ki li bir şekilde, diger aylarda ise yagışın çok az 
olması nedeniyle (sulamadan dönen sular hariç) 
ihmal edilecek kadar az olmaktadır. Çekimler 
ise, sürekli ve kesintili olmak üzere iki şekilde 
gerçekleşmektedir. Sürekli çckimler; içme ve 
kullanma olarak nüfusa göre tespit edilmege 
çalışılır. Sarırusaklı Ovasından Kayseri şchrinc 
her ay 0.65 hm3 suyun çckildigi, sulama için ise, 
Nisan-Eylül ayları arasında ve azalan oranlarda 
çekimin yapıldıgı tespit edilmiştir. Bu tespitler 
aşagıdaki tabloda "çekim = %20 bcslcnim" şartı 
için gösterilmiştir. 

İlk Dinamik Rezerv= 850.56 hm3 

Boşalım Kat<;ayısı = 0.00774 ay-ı 

YAS 
1979 Su Yılı Dinamik Rezerv Besienim Çekim Akım Boşalımı 

Ayları (hm3) (hm3) (h m~ (h m~ 

EKIM 843.33 0.00 0.65 6.58 

KASI'vl 846.15 10.00 0.65 6.53 

ARALIK 854.95 16.00 0.65 6.55 

OCAK 853.68 6.00 0.65 6.62 

ŞL13AT 852.43 6.00 0.65 6.61 

MART 866.18 21.00 0.65 6.60 

\'ISA,\' 877.82 20.00 1.65 6.70 

MAYIS 869.18 0.00 1.85 6.79 

HAZIRA~ 860.00 0.00 2.45 6.73 

TE'v!Mt;Z 850.70 0.00 2.65 6.66 

ACt.:STOS 841.96 0.00 2.15 6.58 

EYLCL 834.29 0.00 1.15 6.52 

TOPLAM 79.00 15.80 79.47 
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Etüt sahasında 15 yıllık bir çekim periyodu 
boyunca beslenirnin (79 hm3/yıl) muayycn 
yüzdelerine (%20, %40, %60, %80,%100, %120 
gibi) eşit çekimler yapılması halinde bu periyot 
boyunca, aylık farklı besienim ve çekim 
değerleri için dinamik rezervler aşagıdaki gibi 
hesaplanır: 

Yukarıdaki ı.abloda görüldü!1;ü üzere hesap
lanan besienim miktan (79 hm3/yıl) Kasım
Nisan ayları arasındaki ayiara taksim edilmiştir. 
Bu beslenirnin %20'si kadar bir çekimin 
yapılınası halinde çekim miktarları, çekimin 
fazla olması gereken ayiara göre tahmin edil
mege çalışılmıştır. " Çekim = %20 Beslenim" 
şartı için ı.a~Iodaki degerler ise şu şekilde hesap
lanmıştır. Omegin burada 79 x 0.20 = 15.80 
hm3/y ıl bir çekimin yapıldı~ kabul edilmiştir. 
Bunun 0.65 x 12 = 7.80 hm /yıl miktan içme
kullanma suyuna, geri kalan 15.8-7.8 = 8 hm3/yıl 
miktarı da sulama mevsiminin başladıgı ayiara 
ı.aksim edilmiştir. Tablodaki "YAS. Akımı 
Boşaln:nı " sütunu ise şu şekilde hesaplanmak
tadır . Orneğin Ekim ayı için boşalım; 

Qb = R50.56 (ilk din. rez) x 0.00774 
(boşalım katsayısı)= 6.58 hm3/ay bulunur. 

Ekim ayı için kalan dinamik rezerv (VE) 
aşağ ıdaki (R) formülü ilc hesaplanmaktadır. 

VE= lik din . rez+ Besienim- (çekim+ Qb) (8) 

Buna göre; 
VE = R50.56+0.00 - (0.65+6.58) = 843.33 hm3 
olarak hesaplanmıştır . 

Ekim ayı için kalan dinamik rezerv Kasım 
ayı için ilk dinamik rezerv olarak kabul edilir ve 
benzer i~lemler 12 ay boyunca tekrarlanır. 
Yukarıdaki tablodaki degerlcr bilgisayar yardı
mıyle hesaplanmış ve besienimin %20'si kadar 
bir çekim yapılması halinde 850.56 hrn3 olan ilk 
din. rez. R14.29 hrn3·e kadar düşmüştür. Bu oran
daki çekimin boşa akıp giden suyun miktarına 
(YAS Akım Boşalım) hiçbir etkisi olmadığı gö
rülmektedir. Bu i~lemlcr her çekim programı için 
ayrı ayrı yapıld ı gı nda çekim arttıkça YAS Akını 
Bo~alımının azaldığı görülecektir (Tablo 1). 

Bunları hesapladıktan sonra işin sonuç 
alınabilccek kısmı olan "abak çizme" bölümüne 
gelinmiştir. Bütün bu çekim programlarının ayrı 
ayrı 15'er y ıl boyunca hiç aksatılmadan yapılına
ları halinde yıl yıl kalacak dinaınik rezervleri (V) 
ilc bunların ilk dinamik rezerve (V 0 ) oranları (V 1 
V 0 ) ayrı ayrı bilgisayarda hesaplanmış ve sonuç
lar toplu olarak Tablo 1 'de verilmi ş tir. Bu oranlar 
(V /V 0 ) ve (h/h0 ) her çekim programı için grafik
lcncrck S<ırımsaklı Ovası için "Dinamik Rezerv
Su Değişim Alıığı" elde edilmiştir (Şekil 5). Bundan 
böyle ihtiyaç halinde Sarıınsaklı Ovası için her 
rcvi1.c çalışmalarında bu abak geçerlidir (6) . 
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Artık bu abak sayesinde (Şekil 5) seviyesi 
takip edilen kuyularda, akiferdeki beslenirnin ne 
kadarının "net olarak" çekildigi hesaplanabilir. 
Günümüzde yapılmakta olan hesaplamalardan 
elde edilen miktarlar "brüt" miktarlardır. Yapılan 
tahsisler kadar su çekitse bile bunun akifere yan
sıması ancak seviye rasatları ilc elde edilebilir. 
Zira çekilen suyun bir kısmı tekrar akifere intikal 
etmektedir. Bu intikal eden miktarın, su tablası
nın yüksek oldugu akiferlcrde çok daha fazla ol
ması şaşırtıcı olmamalıdır. 

2.5 Çekim Miktarının Hesaplanması 

2.5.1 Ya~ış-Yeraltısuyu Seviyesi İlişkisi
nin Araştırılması 

Akiferlerdc belirli bir peryol boyunca ye
raltısu seviyesi; beslenim, boşalım (tabii boşalım 
ve çekim) farkına bağlı olarak sürekli degişir. 

Akiferlcrdc su seviyesi yükseldikçe tabii boşalım 
artar, su seviyesi düştükçe (dinamik rezerv azal
dıkça) tabii boşalım da azalır. Ayrıca herhangi 
bir (t) süresince akiferin tabii boşalım miktarın
daki değişim, su seviye degişimine (veya dina
mik rezerv değişimine) paralel olarak gelişmek
tedir. 

Akifcrlcrdcki "uzun süreli tabii su seviyesi 
değişimleri" ya yıllık yağışların, ya eklenik ya
ğışların veya yağışlı peryotlarda eklenik, kurak 
peryouarda yıllık yagışların etkisine bağlı olarak 
gelişir. Bu ilişkinin araştırılınası ve böylece aki
fer tipinin belirlcncbilmesi için inceleme yapıla
cak akiferde besienim bölgesinden boşalım böl
gesine doğru en az 3 adet rasat kuyusu açılmış ve 
bunlara ait uzun süreli su seviye ölçümleri gerek
lidir. Ayrıca akiferin yayılım alanı içerisinde 
veya yakınında uzun süreli değerleri ölçülmüş 

yağış istasyonları bulunmalıdır (7). 

Akifcr yayılım alanı içerisinde bulunan 
Kayseri mctcoroloj i istasyonuna ait 1938-1993 
devresi su yılına göre yıllık yagışlar ve bunlar 
dikkate alınarak hesaplanan ortalama yıllık ya
ğıştan eklenik sapma degerieri çizilerek 1938-
1985 kurak ve 1985 sonras ı yağışlı peryotlar be
lirlenmiştir. Ayrıca akifcr yayılım alanında bulu
nan 8 I 9-M. Baği. , 826- Alagöz, 7778-E. 
Maşatlar ve 8013 Y. mahalle kuyularından uzun 
süreli su scviyclcr (Eylül) ilc bu sürelerdeki 
yıllık yağışlar ve eklenik sapma değerleri aşağıda 
verilmiştir. 
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V IVo hm3 V/Vo V/Vo V/Vo 

(V) (%) (V) (%} (V) (%} (V} (%) \V} (%} tV} (%) 

cı 

~ 

o 
< 
cı 
~ 

3 
c =--1'!> ., 

< 
Q. 

1980 834.29 98. 818.80 96.3 803.31 94.4 787.82 92.6 772.33 90.8 756.8) 89.0 _, 
W'"l 

1'!> 1'!> 

c. 
vı 
c 

1901 819.4C 96 • . 789.87 92.9 760.27 89.4 Luo.66 85.9 1701 06 82 .. 4 671.45 78~ 

1982 80 5 . ~8 94.8 763.52 89.8 721.06 84.8 678.59 79.8 636.1) 74.8 593.67 69.8 

ır;-

3' 
"C 

;;ı:: --c 
1983 793 .68 93.3 739.51 86.9 685.53 80.6 631.16 74.2 576.99 67.8 522.82 61.5 

., 
o 

cr.ı .., 
cı .-.. 

3 1984 782.48 92.0 717.64 84. 4 652 .79 76.7 587.95 69.1 523.11 61.5 458.27 ~ 3 
'-' cı 

=-ll 

< 
1985 77 2.27 90.8 697.71 82.0 623.15 73.3 l548o59 64.5 474.02 55.7 399.47 47& 
1986 762.98 89.7 679.56 79.9 596.15 70.1 512.73 60.3 429.32 50.5 345 .90 40.7 

::::! 

.a: 
::ı 

o 
:r 
cı 

3 
~ 

1987 7';4 . 51 88,7 663.03 78.0 571.':>5 67.2 480.07 56.4 i388.59 45.7 297.10 34.9 

1988 749.79 88.2 647.96 76.2 549.14 64.6 450.31 52.9 351.48 41.3 252.62 29.7 

Q. 
:;· 
cı 

3 
~ ., 

" 1'!> 
N 
1'!> ., 
~ 

;;' ., 
Q. 
1'!> 
ır;-

vı 
c 
;;ı:: 
o -c 
.-.. 
3 
'-' 

Vı 
\0 

1989 739.76 87.0 634.24 74.6 528.72 62.2 423.20 49.8 .217.68 17.1 212.26 24.9 
1990 733.36 86.2 621.74 73.1 510.12 60.0 398.50 46.9 286.88 33.7 175.26 20.,6 

1991 727.53 85.5 610.35 71.8 493.18 58.0 376.01 44o2 258.83 30.4 141.66 16.7 

1 99 ~ 722.2 2 84.9 599.98 70.5 477.75 56.2 355~51 41.8 233.28 27.4 111.04 13.1 

199 ... 717.38 84.3 590.53 69.4 463.,69 54.5 1336.84 ~6 _no.oo 24.7 sı .16 q,a 

1994 712. 9'1 83.8 581.92 68.4 450.88 53.0 319.84 37.6 188.79 22.2 57.75 6.8 

NOT: ho = Ilk Dinamik Rezervdeki :ezervlerdeki Su kotu ım 
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Şekil: 5- Koyseri- Sorımsoklı Ovası dinam ·ık rezerv su seviye deöi~im 
oboÇjı ve 8013-Y.Mohollekuyusu su seviye deöişim·ı 

( Bo~olım katsayısı, o<= 0 1000258 gÜn-1) 

100 

95 

90 
Çekim = % 20 Besi . 

85 

80 
Çekim =%40 Besi. 

75 

70 

65 

60 

55 

50 Çekim =%80Besl . 

45 

40 

Çek im=% 100 Besi. 
35 

30 

25 

20 
Çekim =%120 Besi. 

ISARETLER 
15 

o---<>----o 8013-Y.Moholle 

10 

5 

1979 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 1994 
zaman (Yıl) 

Şe kil 5. Kayseri- Sarımsaklı Ovası dinamik rezerv su seviye de~işim aba~ı ve 8013- Y. Mahalle 

kuyusu su seviye de~iş imi (Boşalım katsayısı, a = 0.000258 gün-l) 
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Su Yılı Eklenik 
SU SEVİYELERİ (m) 

YIL Ya~ışı (mm) Sapma (m) 
819-M. Ba~l. 826- Alagöz 7778-E. Maşat. 8013- Y. Ma. 

1958 407.1 -299.58 9.78 5.58 

1959 378 .3 -299.3 1 

1960 326. 1 -315.29 
1961 329.6 -363.77 

1962 294.1 -447.75 

1963 55 1.7 -274.13 
1964 422.9 -229.31 

1965 334 -273.39 

1966 354.8 -296.67 

1966 321.4 -353.45 9.9 1 6.96 2.08 0.5 
1968 387.4 -344.03 9.8 7.18 2.05 0.71 

1969 329 -393. 11 9.8 1 7.25 2.13 0.78 
1970 285 -486. 19 ı O . I 4 7.4 2 0.6 
1971 418.4 -445.87 10. 13 7.57 2.38 0.99 

1972 363.9 -460. 15 10.79 7.99 2.49 1.66 

1973 323.7 -5 14.53 10.95 8.67 2.6 1 2.1 6 
1974 275.2 -617.41 11.04 9. 11 2.58 2.27 
1975 462.7 -532.79 11.19 8.84 2.58 2.37 

1976 354.6 -556.27 11.1 2 9.38 2.58 2.24 
1977 366.1 -568.25 11.1 9 9.97 2.67 2. 15 
1978 412.8 -538.53 11.16 9.58 2.66 2.19 
1979 383.6 -528.01 ı 1.28 10.3 2.73 2.62 
1980 429.3 -476.79 11.02 ıo.3 2.59 2.25 
198 1 396.3 -458.27 11.82 10.3 2.55 3.2 

1982 330.4 -506.25 ı 1.25 ı 0.3 3.24 
1983 326.7 -557.63 11.34 10.3 2.36 
1984 379. 1 -556.61 11. 16 10.6 2.28 
1985 283.8 -650.89 11.56 11.1 2.49 
1986 436.1 -592.87 10.44 10.9 2.82 
19R7 438.8 -532. 15 10.54 10.2 2.42 
1988 658 .3 -251.93 11.33 10.2 2. 15 
1989 323. 1 -306.9 1 11.65 10.6 2.77 
1990 496.8 -1 88.19 11.58 10.3 2.42 
1991 44 1.9 -124.37 11.53 10.6 2.4 
1992 436.8 -65.65 ı 1.41 9.74 2.85 
1993 443.6 -0.13 11.26 9.4 2.3 1 
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Tabloda görülen eklenik sapma dc~crlcri 

bagım s ı z dcgişken , su seviye degerieri ise 
bağ ımlı dcgişkcn olarak bir koordinat 
düzleminde noktalanmıştJr (Şekil 6, 7, 8, 9). Bu 
noktalama sonucunda akifcrde 1978 yılı dahil 
ta hi i şartların hüküm sürdügü gözlenmiştir . I 979 
y ılından itibaren planlı ve yaygın olarak çekim 
yapmaga başlanmış olması tabii şartların bozul
masına sebep olmuş ve bu yıldan itibaren nokta
lamalardaki dogrusal ilişkiden sapmaların 

başladıgı gözlenmiştir. 

826- Alagöz kuyusunda 1958- ı 978 
dönemindeki I 3 yıllık degişkcnlcrin regresyon 
analizinden elde edilen regresyon do~rusu denk
lemi ve d iğer parametreler aşağ ıda verilmiştir. 

h= O .Oı ı 85 P + 3! .42 Regresyon denklemi 
r = 0.92 Korcla<;yon katsayısı 

F11 = 57. ı2 Hesaplanan F degeri 

Bu korelasyon katsayıs ı degerinin anlamlı 
olup olmadıgı hesaplanan F degeri, anlamlılık 

düzeyi 0.05 kabul edilerek, F (Fıshcr) da~ılımı 

değeri ilc karşılaştJrılmış ( ı , ll ; 0.05) Fl = 4.84, 
FH > FL olduğundan değ i şkenler arasında anlamlı 
doğru sal hir ilişkinin oldugu sonuca varılmıştır 
(4). 

Aynı i şlemler diger kuyular için de yapıl 

mı ş ve sonuçlar Şekil : 6, 7, 8, 9,'da korelasyon 
kats<t y ıları ilc birlikte gösterilmi ş tir. Ayrıca yıllık 

yağ ı ş larla yapılan i şlemler sonucu ilişki kurula
maclı ğ ından , Sanın sakit akifcrinin uzun devrcli 
yağ ı ~ ların etkisi ilc (1. tip bir akifcr) çalış tıgı so
nucuna va rılmıştır. 

Bu regresyon denklemleri sayesinde akifer
de, çekimlerden do layı meydana gelen düşümlcr 

ay rı ay rı hesaplanmış , 8013- Y. Mahalle kuyusu
na ait sonuçlar Tablo 2'de verilmiş tir. Bu tablo
nun incelenmesinde de görüleceğ i gibi 801 3-Y. 
Mahalle c ivarında yagışlı devrenin etkisi ilc 
(1985-1993) dönem i 13.26 - 8.70 = 4.56 m lik 
hir sahasal yükselim meydana gelmesi gerekir
ken 13.26-9. 15 = 4.1 ı m lik bir sahasal düş üın 

meydana gelmi ştir. Buradan; sahadaki halihazır

dnki çekimden ileri gelen diişümün 4.56+4 . ı ı= 

62 

8.67 m old u~u . fakat bu m iktarın 4.56 m lik 
kısmının ya~ışlı devreden dolayı telafi edi ldi~i 
görülür. 
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nin hüküm süreccği söylenebilir. Kuyuların diza
ynı ve sahanın kapatı l madan yeni işletme alan
l arına açılması konusu buna göre düzenlcnmc-

1971. 5.5 l idir. 

19n. 
1974. 

•1972 
ı 

5.0 

4 .5 

E 

::J 

"' 
G) 

•1!73 • 
•1975 4.0 .o 

3.5 

go 

c 
c: 
::J -o 

.oı: 

E 
3.0 -

-600 -500 - 400- 300 -200 - 100 o 
Ortalama Yıllık Yaq Eki . sapma ( mm) 

Şekil R. 7778- E. Maşatlar rasat kuyusu orta
lama y ıllık yagıştan eklenik sapma -
su seviyesi ili şkis i 

45.0 

i 
o 

CD 

:§ 
44.0 ·: 

.~ 
> • 43.0 "' 
::J .., 

h =0.00241 P+ 49~ • 42 .0 ... 
:0 
go 

c 
c: 

41 .0 ::J -o 
..ıo: 

400 E 

- 600- 500 -400 - 300 -200 - 100 o 

Ortaloma Yıllık YoO. Ekl.sopma (mm) 

Se kil 9. ROB- Yeşilmahalle rasat kU)'USU orta-
, lama yıllık ya~ ıştan eklenik sapma -

su seviyesi iliş kis i 

Bu bölüm sonunda; Kayseri meteoroloji is
t a~yonuna ait eklenik sapma grafi ğ i nc göre, uzun 
süren hir kurak devreden (1938-1985) sonra, 
huna paralel olarak uzun süren bir yağışlı devre-

c .... 
o 

CD 

2.5.2 Çekim Miktarın ın Be lirlenme~i 

Buraya kadar yapı lmış iş lem l erin .~a~ı: 
akifcrdcn ne miklar suyun "nel olarak cksıldığını 
bcli rlcmcklir. Sarımsaklı Ovasında muhtelif za
manlarda yapılan Lahsisierin dolduğu öne 
sürülcrck revize ça lı şmaları (daha doğrusu rezerv 
am ı rımı) istenmektedir. Bu rezerv arttırımının 
olmasının mümkün olmad ı ğ ı , ancak akifcrdcn 
her y ıl ne miklar bir suyun cksildiği kuyu ra~l
l arı sayesinde hesaplanabileceği mümkün olabıl
ıncklccli r . 

8013- Y. Mahalle kuyusundaki değerlerin 
(Tablo 2) incelenmesi sonucu bu konuya 
aydınlık getirilebilir. Bir önceki bölümde. ~ifcr
dcn etkili çekim ierin 1979 yılından ıtıbaren 
başladığı belirlenmiş olup, 1979 yılı Eylül 
ayında ölçülen zemine göre su seviyesi 2.62 m 
(boşalım koluna göre ise 8.84 m) tabii şartların 
en son seviyesidir. Ayrıca 1979 yılından bugüne 
kadar akifcrdcn çckimc bağlı olarak sürekli bir 
düşüm söz konusudur. Bu düşüın miktarlan 
geliştirilen regresyon denklemi sayesinde 
"Boşalıın Koluna Göre Hesaplanan Su Seviyesi" 
sütununda hesaplanmıştır. Bunlardan, akifcrdc 
bizzat ölçülmüş scviyclerin çıkartılması ilc 
"Sahasal Düşüm" hesaplanmış ve ilgili sütuna 
yazı l mışu r. Hesaplanan bu sahasal clüşüm mik
tarları ilk statik seviyeelen çıkarlılarak "Sahasal 
Düşümlü Boşalım Seviyesine Göre Su 
Seviyeleri" bulunmuştur. Bulunan bu dcğcrlcrdc; 
ilk seviye 'ki 8.84 m) değerlerine bölünerek 
"Sahasal Düşüm l ü Seviyeye Göre Su Seviye 
Oranları (h/ho)" hesap lanmış ve ilgili sülunda be
lirlenmiştir. Bulunan bu oranlar Şekil S'c 
işaretlenmiş ve "Çekim = %60 Besienim 
eğrisinin takip cclilcliğ i görülmüş ve akifcrdcn 
yapılan çekimin 79x0.60 = 47.4 hın3/yıl o l duğu 
hesaplanmıştır. Halbuki son zamanlarda ovada 
yapılan tahsisierin 1 13 hm3/yıl olduğu ve bunun 
da tamamen çckildiği söylenmektedir. Yapılan 
süzülme hesabında süt.ülmc katsayısının 
%1 ()()'leri aştığı, yağışın tamamen süzülmcsi ha
linde bile bu beslenirnin olmasının mümkün 
olmadığı, seviyeterin incelenmesi sonucunda ise 
düşümün olmadığı görülmektedir. Bu durumda 
yapılan lahsisler kadar suyun çekilmediği gerçeği 
ilc karşı karşıya kalınmaktadır. Bu rezerv ve tah
sisler arasındaki uyumsuzluklar karşısında seviye 
rasatlarından çıkacak sonuca göre hareket etmek
le büyük faydalar sağlanacakllr. 
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Kuyu kotu = 1046.46 m 

Boşalım kotu = 1035. OOm 

Zemine 

Yıl Göre su 
Seviyesi 

(m) 

1979 2o62 
1980 2.25 
1981 ).20 

1G8? .3.24 

198.3 2.)6 
1984 2.28 

.,1965 2.49 

1986 2.82 
1987 2.42 
1988 2o15 
1989 2o17 

1990 2.42 
1991 2.40 

1992 2.85 
1993 2.31 

Tablo: !2. - 8013- Y. Moholle rasat kuyusu su seviye değerleri 

Re<Jri!S)On Denklemi =h= 0,007 P + 13, 26 

Ortaloma Yıllık Boşı:ılun Katuna 
Sahasal Sahasol Ouşümü Boşalım K otu na 

Göre su seviyesi 
Ya(lıştan Eklenik Göre Hesaplanon ~m Bo$at.Yı Seviyesini 

(m) Sapma (P) Su Seviyesi (h) (Ah) 
Gore su seviyesi 

(mm) (m) (m) 
(n:ı) 

8.84 -622.()1 - o.oo 8.84 
9.21 ~4i6.79 9.92 o. n s.13 
8.26 -!ı~S.~'J ıo.os ilıo79 7.05 
8.22 -50 •• 25 9.72 1.50 7 • .34 

9.10 -55~o6) 9.)6 0.26 Bo50 
9.18 -556.61 9.)6 o.1a 8.66 
8.97 -650.89 8.70 -0.27 9.11 

8.64 -592.87 9.11 0.47 B.J7 
9.04 -5J2o15 9.53 0.49 8.35 
9.31 -251.93 11.50 2.19 6.65 
8.69 -J06.91 11.11 2.42 6.22 

9.04 -188.19 11.94 2o90 5.94 
9.06 -124.37 12.39 3.3) 5.51 

a.61 - 65.65 12.80 4.19 4.65 
9.15 o.oo 1)o26 4.11 4.73 

Sahasol Oü~m.:i 
Seviyeye Göre 

Su seviye Oranı 
(h/ho) % 

100 
92 
80 

83 

97 
98 

-
95 
94 
75 
70 

67 
62 
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Bu hesaplamalardan sonra Sanmsaklı 
Ovac;:ındaki "Yeraltısuyu Bilançosunun" 
Belirlenmesi kotaylaşır. Akifere olan besienimin 
79 hm3/yıl olduğu önceki bölümlerde hesap
lanmıştır. Bu bölümde de akifcrdcn yapılan 
çekimin 47.4 hm3/yıl olduğu hesaptanmış olmak
tadır. Bu "Çekim = %60 Bcslenim" şartı altında 
YAS Akım Reşatımının 1980-1994 yıllan ortala
ına.;;ı alınırsa 58.23 hm3/yıl olduğu Tablo l'dc 
gi1riilen değerlerden hesaplanır. Bun.a göre 
Sarıms<:ıklı Ovasının Yeraltısuyu Bılançosu 
a~ağıclaki gihiclir. 

BESLE:"il:\1 (hof /yıl) BOŞALIM (hm3/yıl) 

· Yağış ve yiit.cyo;cl akıştan . Yeraltısuyu akım boşalıını = 58.23 
' ü t ülıııe ilc ·Çekim = 47.40 
1-.rt·i~-cs dağından i1:c akışla = 79.00 

TOPLAM = 79.00 TOPLAM = 105.63 

REZFRV DE(;IŞIMI (Ml) = 26.63 hm3tyıl 

Buradan görüleceği gibi Sarımsaktı 
ovasında halihazırdaki çekim şartlarında her yıl 
2fı.6~ hın3 su dinamik rezervden azalmaktadır. 
Bıı mikuır bir çekim, akifcrdc 0.25 m ilc 0.62 m/ 
y ıl ar<ı<;ında düşümlcre sebep olmaktadır. 

2.6 Yeraltısuyu İşletme Rezervinin Tayini 

Bir akiferden su çekimine başlanıldığı 
yıld<:ın itibaren çekim miktarlarına bağlı olarak 
yerallısuyu seviyesinde tabii hidrolojik şartlardan 
farklı karakterde sahasal düşümler gerçekleşir. 
Çekimelen ileri gelen bu havza çapındaki sahasal 
cllişiinı , boşalım katsayısı (o.) na bağlı olarak her 
akifcrde farklı oranlarda gelişir. 

Bu sebeple havzada yeraltısuyu işletmesine 
haşlanm<:ıclan önce muhtelif çekim miktarı ve 
i~lcıme süresine tekabül eden sahasal su seviyesi 
clü~ünıleri belirlenip; ekonomik şartlar, teknik 
imkanlar, su hakları , su kalitesi ve sınır şartları 
gibi faktörler dikkate alınınalı ve bunlar arasında 
en uygun çekim miktarı akifcıin işletme rezervi 
olarak seçilmelidir. 

Şekil S'dcki " Dinamik Rezerv Su Seviye 
DL'ğ i ~ im Ahağını" hazırlarken eğrilerin 15 yıl 
sonraki (h/ho) oranları bilgisayarda hesaplanmış 
sonuçlar Tablo ı 'de verilmiştir. Bu değerler 
yardımıyla ı993 yılındaki boşalım katuna göre 
sıı seviyeleri baz alınarak (% 100 kabul edilerek) 
15 yıl sonra , istenilen çekim programında ne ka
darlık bir ilave sahasa.t. düşümün gerçekleşebi
leceği hesaplanabilir. Ornek olarak; "Çekim = 
c;; 100 13cslenim" şartı için 819- M. Bağları kuyu
su civarında 2008 yılında gerçcklcşebilccek 
saha-.;al dü~ürn: 

8.12 
X 
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100 kabul edilirse 
22.2 

X= 1.80 m bulunur. 

Sahasal düşüm : 8. ı 2 - 1.80 = 6.32 m elde 
edilir. 

Benzer şekilde diğer kuyular için sahasal 
düşüınter hesaplanmış ve sonuçlar aşağıda göste
rilmi~tir. 

ÇEKI~! PROGRAMI SAHASAL DÜŞID1 (m) 

819-M.Bağ. 826·AıagirL 8013- Y.Mah 

Çekim = %60 Resienim 3.82 10.68 4.30 

Çekim = %80 Besienim 5.07 14. 18 5.71 

Çek ı m = % 1 00 Acslenım 6.32 17.68 7.12 

Çekim=% 120 Resienim 7.57 21.18 8.53 

Bütün bunlardan sonra Sarımsaklı 

Ovasında geleecktc çekimc bağlı gelişecek bu 
muhtemel sahasal su seviye dü~ümlcıi ilc birlikte 
kötü kaliteli yeraltısuyu ihtiva eden Karasazlık 

Balaklığı dikkate alınarak yıltık beslenirnin 
%ı OO'ü işletme rezerv i seçilebilir. Halihazırda 

çekilen su miktarı 47.40 hrn3/yıt olduğundan 
ovada buna ilave olarak çckitcbilccck su mikuırı 
79.00-47.40 = 3ı .60 hm3/yıt olabilir. 

3- SONUÇ VE ÖNERİLER 

a. Sarımsaklı Ovasında gözlcmc dayanan 
verilerin değertendirilmesi sonucu Karasazlık 
Balaktığının kuzeyindeki süzülme alanlanndan 
ortalama olarak 79.00 hın3/yıt bir besienimin 
olduğu hesaplanmıştır. 

b. Y craltısuyu seviye rasatlarından hesapta
nan bu besienim miktarının halihazırdaki çekim 
şartlarında %60' ı olarak akiferc yansıdığı, 79 
hın3/yıl olarak gerçekleşmesi gereken tabii 
boşatıının 58.23 hın3/yıl olarak 
gcrçcklcşcbilcliği, bütün bunların neticesinde 
850.56 hm3 bir dinamik rczervin her yıl 26.63 
lım3 ohırak azaldığı hesaplanmı ştır . 

c. Ovada yapılan tahsisterin fiili olarak 
gcrçcklcşmediği, bu bestenim şartı altında bu 
kadar fazla bir uıhsisin yarılmasının hatalı 
olduğu ve halihazırda akifcrdcn ~ 40 daha (31.6 
hm3/yıl) ilave bir çekimin yapılabileceği belir
lenmiştir. 
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d. Ovadaki yeraltısuyu seviyesının 
güneydeki Karasazlık Bataklıgı kolunun altına 

inmcmcsi için rasatlara dayanan neticelerden 15 
yıl sonraki sahasal düşümlcr hesaplanarak akife
rin tabii olarak kirlenmemcsi durumu ortaya 
çıkartılmıştır. 

c. Akifcrdc süzülme kaL<>ayısının ortalama 
olarak %104 hcsaplandıgı, bundan sonraki revize 

çalışmalarında ise bu kaL<>ayıdan faydalanılması 
gercktigi ortaya çıkartılmıştır. 

f. Akifcrin hidrolojik davraşını kontrol 
etmek için mevcut rasat kuyularındaki su seviye 
ölçümlerine muntazaman devam edilmelidir. 
Bunun yanısıra rasat kuyularında dolgu kontrolu 
için zaman zamaniskandil yapılmalıdır. 
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ÖZET 

Genetik Algoritma tekni{}i, evrim sürecinden etkilenerek, carı,Lılarda yaşanan 
genetik sürecin bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi işlemidir. Işlemler bilgisay
ar hajızasma depo edilmiş kromozomlar üzerinde icra edilmektedir. Çapraz-lama 
operaiörü vasıtasıyla. kromozonlar arasındaki genetik bilgi sürekli olarak 
degişmekte ve toplulugurı başarısı artmaktadır. 

Bu çalışmanın asıl amacı, su kaynakları sistemlerindeki lineer programlama 
problemlerinin Genetik Algoritma ile hesaplanmasıdır. Bu maksatla., Genetik Algo
rilma ile hesaplanmasıdır. Bu maksatla, Genetik Algoritma esaslı bir optimizasyon 
programı geliştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Genetik arama metodunun hızlı 
ue hassas sonuçlar verdi{}i gözlenmiştir. 

SOLUTION OF LİNEAR PROGRAMMING 
PROBLEMS IN WATER RESOURCES 
SYSTEMS BY GENETIC ALGORITHM 

ABSTRACT 

Genetic Algorithm methodology is a gene
tic process treated on computer which is conside
ring evolution process in the nature. The genetic 
opcrations takes place within the chromosoınes 
stored in computer memory. By mcans of vario
us operators, the genetic knowledge in chroıno
somes change continuously and success of the 
coınmunity progressively incrcases asa result of 
these opcrations. 

The priınary purpose of this study is calcu
lation of lincar programıning probleıns in water 
resources sytems by genetic algorithm. For this 
purpose a genetic algoritın based optiınization 
program were developed. lt can be conluded thet 
the resuiL<; obtained from the genetic search 
hascd method give the prccise and rapid resuiL<; . 

1. GİRİŞ 

lnsanoglu tarih boyunca hep doğayı taklit 
ederek belli hedeflere ulaşmıştır. Son yıllarda in
sanoglu tarafından yapılan bazı araçlar neredeyse 
doğadaki benzerlerinin bire bir mekanik veya 
elektronik taklitleri şeklinde oldukları açıkça 
görülmektedir. Insanın doğasında olan bu dav
ranış şekli ile insan zekas ının yogrulması sonucu 
elde edilenler, lnsanoglunu günümüzdeki tekno
loji düzeyi ve modem toplum yapısına 
ulaştırınıştu. 

Mühendislik problemleri genellikle amaca 
yönelik olarak en iyi çözümü arayan lineer ve li
neer olmayan programlama problemlerinden iba
rettir. Bu nedenle optimizasyon yöntemleri 
mühendislik açısından özel bir önem arzetmekte
dir. Bilgisayarların yaygınlaşmasından önce çok 
küçük optimizasyon problem lerinin çözümünde 
dahi büyük güçlüklcrle karşılaşılınış, elle 
çözüme uygun birçok optimizasyon yöntemi 
geliştirilmiştir. Bilgisayarların yaygınlaşması ile 
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hirlikte çoğu problemler daha kolay ve daha 
kesin çözümlere kavuşmuş, ancak büyük ve 
karmaşık problemterin çözümünde bilgisayarlar 
da yetersiz kalmıştır. Yetersizliklerin temel ne
denleri, problemierin analitik çözümlerinin 
olmayışı ve bilgisayarlarla iterasyona dayalı 
çözüm yöntemlerinde ortaya çıkan hız sorun
larıdır. Ortaya çıkan sorunlar insanları yeni 
çözüm yöntemleri arayışlarına teşvik etmiştir. 

Son yıllarda bilgisayar donanım ve 
yazılırnlarının gelişınesine paralel olarak, 
düşünebilcn, öğrenebilen ve karar verme yete
neğine sahip bilgisayarların yapılınası en çok 
özelcnen hedeflerden biri haline gelmiştir. 
Kısmen gerçekleşen bu hedeflerin kilometre 
taşlarını yapay zeka konuları oluşturmaktadır. 
Gündemi yoğun olarak işgal eden yapay zeka ko
mılarının başlıcaları GeneLik Algoritmalar, 
Yapay Sinir Ağları, Uzman Sistemler, Isı 
Yayılım Simülasyonu ve Nesneye Yönelik 
Prograrnlama gibi konulardır. Bu konuların 
hemen hemen hepsindeki en belirgin özellik, 
insan, doğa ve sosyal çevre yapılarının taklit 
edilmesine dayanmalarıdır. 

Genetik Algoritınalar, insan ve ekasistem
deki doğal gelişme, sosyal sistemleri taklit etme 
ve psikolojideki sonuçları değerlendirmeyi içine 
alan dinamik gelişiınierin ınodellenınesinden 
oluşmaktadır. Modellenen örneklerin bir zaman 
dilimi içerisinde kötüden iyiye doğru gitmesi, bir 
optimizasyon probleminin başlangıç çözü
münden optimum çözüme doğru yaklaşımını 
anctırır. 

Su kaynakları mühendisliğinde genel ola
rak Yapay Zcka bilimdalının uygulamaları lite
ratürde oldukça az yer almaktadır. Yapılan uygu
lamaların büyük bir çoğunluğunu Uzman 
Sistemler oluşturmaktadır. Yapay Zekanın bir alt 
dalı olan Genetik Algoritmalar konusunda yeterli 
sayılabilecek derecede uygulama mevcut 
de~ildir. Oysa su kaynaklan mühendisli~inde 
diğer mühendislik dallarının çoğunda olduğu 
gibi gözönüne alınan sistemin matematik modeli 
kurularak sisternin performansı belirlenmekte ve 
sistem analizi yöntemlerini kullanarak optimiza
syon yapılmaktadır. Birçok hallerde birden fazla 
arnacı birlikte gözönüne almak gerektiğinden op
timum çözüm belirlcneıncmektedir, ancak herbir 
seçeneğin çeşitli amaçlar açısından degeri belir
lenebilıncktedir. 

Bu çalışmada, su kaynaklan sisternlerinde 
lineer programlama problemlerinin çözümünde 
Genetik Algoritma yöntemi kullanılmıştır. 
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2. GENETİK ALGORİTMA 

Ünlü ınatematikçi J. Hadarnard "Gerek 
matematikte, gerek başka alanlardan düşün
celerin biraraya getirilmesiyle gerçekleşir." 
demiştir. (Goldberg, ı 983) Bu söz Genetik 
Algoritınalar'ın nasıl doğdu~unu özetiediği gibi 
temel çalışına ilkesin de açıklamıştır. Genetik 
Algoritmalar'ın temelinde mümkün olan birçok 
varyans olmasına rağmen topluluk üzerinde icra 
edilen belli başlı işlemler rclatif olark standart
Iaştırılınıştır. Bu işlemler üç aşamadan oluş
maktadır. 

• Bireylerin uygunluklarının değerlendiril-
m esi 

• Gen havuzunun oluşturulması 
• Rekoınbinasyon ve rnutasyon 

Bir sonraki nesillerin oluşturacağı toplu
luk, bu üç operasyondan sonra oluşmaktadır. 
İşlem başarılı bireyler bulununcaya kadar tekrar
lanmaktadır. Genetik Angoritma'nın temel yapısı 
gösterilmektedir. Şekil 1 'de görüldüll;ü gibi eski 
topluluk değerlendirme işlemine tabi tutulduktan 
sonra, başarılı bireyler seçilınektedir. Başarısız 
bireylerin yerini olan başarılı bireyler kendi ara
lannda rastgele çiftleştirilerek yeni topluluk 
oluşturulmaktadır. Bir sonraki adıında yeni top
luluğun ismi eski topluluk olarak değiştirildikten 
sonra, işlemler daha önceden verilmiş bir genera
syon sayısına kadar devarn etmektedir. 

Şekil 1. Genetik Algoritma'nın Genel Yapısı 

Aşağıda Genetik Algoritma'nın yapısı 
genel hatları ilc verilmektedir. Bu yapı aslında 
Genetik Algoritına'nın toplumsal bakış açısı ilc 
verilmiş işlem düzenini göstermektedir. 

ı. Başlangıç anını belirle 
t:=Ü; 

2. Toplulukta yer alacak bireyleri oluştur. 
P(t); 

3. Bireylerin yaşam koşullarına uygunlu
gunu de~crlendir. 



Dcgcrlendir P(t); 
4. Istenilen düzeye ulaşılana kadar 

W hile not başanlı -birey-bulundu do 
5. Zaman sayacını arttır. 

l:=t+ 1; 
6. Bir sonraki topluluga döl verecek birey

leri seç 
P'(t) = Ebeveynleri seç P(t); 

?.Seçilen bireyleri çiftlcştir. 
Çiftleştir P(t); 

R. Geçici toplulukta rastgele dcgişiınler 

olmasını sagıa 

Değişime ugrat P(t); 
9. Geçici toplulugun başarı durumunu 

dcğcrlcndir. 

Değerlendir P(t); 
10. Bir sonraki topluluğu oluştur. 

P(t+ 1):=P(t); 
End do; 

Buradaki teriınierde topluluk havuz ilc, 
hirey kroınozoın ilc, çiftleşınc çaprazlama ilc, 
uygunluk fonksiyonu tasarıının kalitesi ile, sosy
al başarı da tasarıının optimaliLesi ile 
yerdeğiştirdiğinde ortaya Genetik Algoritınalar 

çıkmaktadır. Görüldü!tü gibi başlangıçta toplu
luğu oluşturma işlemi yapılmaktadır. Bu adıında 
genellikle uygulanan yöntem başlangıç toplu
luğunun rastgele oluşturulması şeklindedir. Fakat 
topluluk oluşturulurken bireylerin mümkün 
olduğu kadar biribirine benzernemesini sağlamak 
toplumsal çeşitliligi artırmak açısından faydalı 

olmakta ve dolayısıyla çözüme daha hızlı 

yakla~ılmaktadır. 

Toplulukları evrim sürecine sokmadan 
önce yapılması gereken bir başka işlemde, 

başlangıç bireylerinin değcrlendirilmesidir. Bu 
a~ama evrim süreci içerisinde bir sonraki nesle 
döl verecek olan bireylerin belirlenmesi için ge
rekmektedir. Daha sonra i tenilen düzeyde 
ba~arılı birey bulununcaya kadar veya topluluk 
ha~arıda artış sağlayamaz duruma gelince veya 
önceden belirlenen generasyon sayısı tamam
l<ınıncaya kadar sürecek olan evrim 
ha~layacakur. Her evrim sürecinde tekrar edile
cek olan işlemler ıse aşağıdaki şekilde 

sıralanacaktır. 

DSITEKMK 130LTEI\'I ı998 SAYI 89 

Bir sonraki nesle döl verecek olan bireyler 
daha önce hesaplanmış olan başarı değerlerine 
baglı olarak scçilmekteclir. Daha sonra, seçilen 
bireyler istenilen bir yöntemle çifllcştiril

mektcdir. Çiflleştirme sonucu oluşturulan birey
ler genellikle, % 0.1 olasılıkla değişime 

uğratılınaktadır. Son adım olarak ta oluşturulan 
yeni bireylerin başarı değeri hesaplanmaktadır. 

3. GENITİK ALGORİTMA İŞLEMLERİ 

Genetik Algoritına ilc yapılan işlemler ge
nellikle seçim, çaprazlama ve mutasyon ope
ratörleri yardımıyla yapılmaktadır. 

Seçim işlemi, bir topluluk içerisinde uy
gunluğu yüksek bireylerin bulunmasını 

sağlamaktadır. Seçim işlemi topluluk içerisinde 
uygunlukları düşük olan bireyleri clcyip, bu bire
ylerin yerine uygunlugu yüksek olan bireylerin 
birkaç adet kopyasını yaparak tamamlanmak
tadır. 

Çaprazlama, biyolojik teri m olarak bir bire
yin içerisindeki değişimi kasdetmesinc rağmen, 
Genetik Algoritma'da bireyler arasındaki benzer 
alt kromozomlann dc!tişimini ifade ctıncktcdir. 
Genetik Algoritma'da çaprazlama iki kromozo
mun biraraya gelerek genetik bilgi değişimi yap
masıdır. En çok kullanılan çaprazlama türleri bir 
noktalı, iki noktalı ve çok noktalı çaprazlama 
türleri d ir. 

Sınırlı bir topluluk üzerinde çalışıldığında, 
toplulukta birkaç genetik bilginin erkenden kay
bolma ihtimali bulunmaktadır. Örnek olarak, bir 
koromozomu oluşturan gcnlerin tamamı bir ya 
da sıfır olabilmektedir. Böyle bir kromozomu 
çaprazlama operatörü ilc değiştirmek mümkün 
olamarnaktadır. Çaprazlama vasıtasıyla 

üretilemcyen uygunluk değeri yüksek kromo
zomları mutasyon opcratörüylc üretmek 
mümkün olmaktadır. 

Şekil 2'dc seçim, çaprazlama ve mutasyon 
işlemlerinin nasıl yapıldığı gösterilmektedir. 
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Baş langıçta topluluk rastgele oluşturulmaktadır. 
Burada OOlll'e kromozom, o ve 1 rakamlarına 
ise gen ismi verilmektedir. Kromozom beş adet 
ge nelen oluştuğundan uzunluğu bcştir. Buradaki 
00 1 ll , I ll 00 ve O 1 O 1 O kromozom ları herhangi 
hir i ş lernde değerlendirildikten sonra s ıras ı y la 
O. 1, 09 ve 0.5 değerlerini almaktadır. Görüldüğü 
gi bi uygunluğu en düşük olan birey 00111, en 
yükscğ i ise ıııOO'dır. En düşük uygunluklu 
hirey ilc en yüksek uygunluklu birey seçim opc
ratörü yardımıyla bulunmaktadır. Şekil 2'de 
ikinçi kutuda uygunluğu en yüksek olan 11100 
hirey i, uygunluğu en düşük olan 00111 bireyi 
gen havuzu dışına atılarak bunun yerine kopya
l a nmaktadır. Gen havuzu olarak adlandırılan 
ikinci kutuda ! ı100 bireyinde altı çizili olan ı 
gen i yerine o gcni yazılarak kromozom mutasyo
na uğratılmakta ve 0ı100 bireyi elde edilmekte
dir. Ikinci ll 1000 bireyi ve üçüncü OIQIO bireyi 
arasında üç nolu sitede tck noktalı çaprazlama 
yapıl arak 11010 ve Ol 100 bireyleri elde edilmek
tedir. Yapılan bu i şlemler daha önceden verilmiş 
hir generasyon say ı s ına kadar devam etmektedir. 
(Forrcst, 1993) 

Tn' deki Topluluk Tn+ 1' dek i Topluluk 

-
o o ı ı ı 
ı ı ı o o 
oıo ı o 
-----------

Seçim 
1 ı ı O O Mutasyon Q 1 1 O O 

l ı _ı O~ ~ Çaprazlama .ll ı Q ı O 
O 1 Q ı O ı ı O 1 _lO O 
-----------

F(O O 1 1 1) = O. ı 
F(l 1 ı 00) = 0.9 
F(O 1 O 1 O) = 0 .5 

----------

Şekil 2. Genetik Algoritma İ şlemleri 

-

4. LİNER PDOGRAMLAMA PROG
RAMLAMA PROBLEMLERİNİN GENE
TİK ALGORİTMA İLE ÇÖZÜMÜ 

Genetik algoritmalar özellikle optimizas
yon problemlerinin çözümünde geniş bir kul
lanım alanı bulmuştur. Klas ik optimizasyon algo
ritmalarının yetersiz veya yavaş kaldığı birçok 
prohlemdc sonuca ulaşabilmek ıçın kul
lanıl abikcck en iyi araçlardan birisi, Genetik 
A l go r i tmalardır. 

Klas ik optımızasyon al goritmaları ilc 
çö:tü ındc, yoğun matematiksel i ş lemler gerekmc
sine karş ın , genetik Algoritınalar ile optimizasy
on için matematiksel i şlem yoğunluğu sözkonusu 
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Bir Genetik Algoritrna uygulaması, rastge
Ic oluşturulmuş bireylerden teşkil edilen bir top
lum ilc başlar. Başlangıçtaki toplumun her bir bi
rcyinc ait kromozum, temsil ettiği veri yapısına 
uygun şekilde çözülerck problcmin bağımsız 

değişkenleri elde edilir. Elde edilen bu 
değişkenler uygunluk fonksiyonunun parametre
leri olarak alınır. ve uygunluk değerleri hesap
lanır. Bunun genetik bilimindeki karşılığı, 
canlının ortamın şartlarına uyum sağlamasının 
ölçüsüdür. Genetik Algoritrnalardaki anlamı ise, 
kromozom ilc temsil edilen değişkenierin arzu 
edilen çözüme yakınlığıdır. 

4.1 Sayısal Örnek 

Bu çalışmada, su kaynakları sistemlerinde
ki bir lineer programlama problemi Genetik 
Algoritma yöntemi kullanılarak çözünmüştür. 

Algoritma !BM uyumlu bilgisayarlara yönelik 
olarak BASIC programlama dilinde kotlanmı ştır. 

Örnek : (Lineer programlama problemi) 

Sulama ve enerji maksatlı bir baraj yılda 
ortalama 360 hm3 su türbinlcyerck enerji 
ürctrncktcclir. Bu miktarın 175 hm3'ü sulamaya 
verilmektedir. Sulamaya verilen su da enerji 
üretiminde kullanılmaktadır. Sulamadan clcde 
edilen y ıllık gelir 700 milyon TL; enerjiden elde 
edilen y ıllık gelir ise 1 milyar TL'dir. Kurak bir 
yılda baraj haznesinden vcrilcbilccck toplam su 
170 hm3; sulama için en az vcrilcbilccck su 
116hm3, en fazla verilcbilecek su 166 hm3; 
güvenilir enerji için yılda verilebilecek su 80 
hm3 olduğuna göre, toplam faydaları azami yap
mak için kurak yılda sulama ve enerji üretimine 
verilccek su miktarını hcsaplayınız (Kcloğlu, 

1995). 

Sulamaya verilen su Xl ; enerjiye verilen su 
X2 olsun. 

Birim su baş ına yıllık sulama faydas ı BSF= 
700/175 =4.0 TL/m3 

Birim su başına yıllık enerji faydası BEF 
= 1 000/360 =2.8TL/m3 

Amaç fonksiyonu A=Maks (F) 

Fayda fonksiyonu: 
F=4.0X1+ [2.8 X ı+ 2.8 Xıl 
F=6.8X ı +2.8X ı 

Üretim fonksiyonu : 
X1+X2 :<::;170 



Sınır (kısıt) fonksiyonları 

ı 16 :s;X1:::; 166 
X2::;80 
X1,X2~0 

Lineer prograrnlama problemlerinin G.A. 
ilc hesaplanma~ı işleminde en önemli adım kro
mo7.um haritasını ve dcgcrlendirme fonksiyonu
nu çok iyi bir şekilde oluşturmaktır. Çünkü eksik 
kromozom uzunlugu veya akılcı bir şekilde 

seçilmemiş dcgerlendirme fonksuyonu doğru so
nuca ulaşamamaktadır. 

Bu çalışmada; dcgişken olarak, Xl ve X2 
seçilmiş ve ikilik tabandaki kromozom, on 
tahanına çevrilerek Xl ve X2'nin degerieri elde 
edi Im iştir. 

Yapılan bu çalışmada populasyon 
büyüklügü 12, kromozon uzunluJ:ıu 36 (ilk 18'i 
X1'i ve son 18'i ise X2'yi temsil etmektedir), ge
nerasyon sayısı 50 ve çaprazlama site sayısıda 4 
seçilmiştir. Genetik Algoritma işlemlerine ait 
akış diyagrarnı Şekil 3'dc verilmektedir. 

Yukarıda belirtilen datalar programa giril 
dikten sonra G.A. artık 50 generasyondan oluşan 
evrim sürecini başlatacaktır. Evrim başlangıcında 
topluluk rastgele oluşturulmaktadır. Buna ait 
değerler Tablo 1 'de verilmektedir. Tablo 1, l.-
50.generasyona ait hesaplamalan göstermektedir. 
B.N. ilc birey numarası gösterilmektedir. 2. kutu 
da eski populasyon olarak isimlendirilen rastgele 
oluşturulmuş topluluk gösterilmektedir. Bu top
luluga ait X 1 ve X2 degeri ve buna bağlı olamk 
da F degerieri hesaplanmaktadır. Yine aynı 

kısımda bireyler başarı değerine göre büyükten 
kiiç üğe doğru sıralanmaktadır. 6. kutuda ise kop-' 
yalaına işlemi yapılmaktadır. Bu kısımda 

ba~arısız olan bireylerin yerini başarılı olan bire
yler almaktadır. Örneğin burada kopyalama 
sayısı 1 seçilmiştir. Bu değer 1 den de büyük 
seçilebilir. 2. kutuda görüldüJ:ıü gibi en başarılı 

birey 1 nolu birey, en başarısızı ise 12.bireydir. 
fı . kutuda görüldüğü gibi 12.bircy gen havuzunun 
dışına atılmış ve onun yerine 1. birey kopya edil
mi~tir. Çünkü G . A'nın amacı topluluktaki 
başarısız bireyleri cleyip başarılı olanları 

çogaltmaktır. Böylelikle toplumun başarısı 

arttırılabil r. Kopyalama işlemi bitirildikten sonra 
7. kutudaki cşlcştirmc işlemi başlayacaktır. 
Çünkü bu işlem bireylerin çiftleştirilmesi için ge
rekmektedir. Örneğin 1 nolu birey 8 nolu birey
Ic eşleştirilmiştir. Bu eşlcştirmc işlemi rastgele 
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Şekil 3. Lineer Programlama Problemlerinin 
G.A. ile Çözümü için Akış Diyagramı 

yapılmaktadır. 8 kutuda ise bireylerin 
çiftleştirme işlemi yapılmaktadır. Bu çalışmada 
çaprazlama site sayısı 4 olarak seçilmiştir. Çap
razlama noktaları da rastgele seçilmektedir. 
Çaprazlamanın G . A.'nın başarısına olan katkısı 

oldukça fazladır. Bu operatör sayesinde bireyler 
arasında genilik bilgi alış verişi saglanmaktadır. 

Örncgin 6. kutudaki 1 ve 8 nolu elemanlar 
cşleştirildikten ve 19 ,2, 17 ve 3 nolu sitelerde 
çaprazlama işlemine tabi tutulduktan sonra 9. ku
tudaki bireyler oluşturulmaktadır. 

İkinci gcncrasyonda yeni oluşturulan toplu
luk tekrar değerlendirilmektc ve başarı sıralaması 
yapılmaktadır. Yeni toplulugun ismi ise eski top
luluk olarak dcğiştirilmcktedir. Bütün bu 
işlemler daha öncede verilmiş bir generasyon 
sayısına kadar devam etmektedir. Problcmdc X ı 
ve X2 degerieri sınırlayıcıları sağlamadığı zaman 
F=O alınmış ve bu birey gen havuzunun dışına 
atılmıştır. 
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Tablo 1. Lineer Programlama Probleminin G.A. ile Çözülmesinde Hesap Aşamaları (1. - 50. Generasyon) 

GENERASYON I 

ı 2 3 4 5 6 7 8 9 
B.N. Eski Populasyon X ı X ı F Kopya lama Eşleş tirme Çaprazlama Yeni Populasyon 

ı. 101 101100001000101 166.0 1.8 11 33.8 10 11 011 00001000101 8 19 2 ı 7 3 110101 100001000101 
11 000100 111 0000000 11 0001001110000000 11000100 11 10000000 

2. 11 0101100000000101 164.0 6.1 ı 132.3 11010 11 000000001 01 7 16 3 24 ll lll 101100000000001 
11 00010 11110100000 1100010 1111 0100000 ı ı oooıoııııoı ooooo 

3. ı ı o ı oı ı oooooooo ı oı 164.0 6. ı ı ı 32 . 3 110101100000000101 lO 3 ı2 14 31 ıı oıoııooooıoıoıoı 

ı ıooo ı o ı ı ı ıoıooooo 11000101111 0100000 ı ı ooo ı oı ı ı ı ooooooo 

4. 110001100000000101 ı 63 . 9 5.9 ı ı 31.0 ııoooııooooooooıo ı 9 12 3 31 20 ı ı oooııooooooooıo ı 

11 0001001110100000 ıı oooıooı ı ıo ı ooooo ıoooo ı ooıııo ı ooooo 

s. ı ooooıooo ı oıı ı oooı 146.0 16.2 1038.2 100001000101 11 0001 ll 23 20 24 27 ıoooo ı oooıoıııooo ı 

ı ıoooıooı ı ı ı ı ı oooo ı ı 000 ı 00 ı ı ı ı ı ı 0000 ı 000 ll 00 ı ll ı ı ı 0000 i 

6. ı ooooooo ı ıo ııı ooo ı 146.2 3.8 1004.8 ıooooooo ıı o ııı ooo ı 6 36 25 3ı 16 ı oooooooı ıoı ı ıo ı oı ı 
ı 

ı ı oooooo ıı ıı oooooo 1100000011 ı ı oooooo ı ı ooooooııı ı oooooo ' 
7. ı ıı ooo ı ooooooooooı 131. 1 6. ı 908.6 ı ııooo ı oooooooooo ı 2 16 3 24 l l ı ıooooıoooooooo ı o ı 

ıı ooo ı oıı ı ı o ı ooooo ıı ooo ıoı ı ı ı o ı ooooo ıı ooo ı oıı ı ıoıooooo 

8. ı 10101 ı oooıoooo ı o ı 165.0 6.1 0.0 ı ıoıo ıı oooıooooıoı ı 19 2 17 3 101 101100010000101 
11 0001011 ı ı o ı ooooo ıı ooo ı o ıı ı ı o ı ooooo ıı ooo ı o ıı ııo ı ooooo 

9. ıı o ı oo ı ı ıı ooo ı 1011 222.2 7.6 0.0 ııo ı ooı ııı ooo ı ı o ıı 4 12 3 31 20 ı ı o ı oo ı ııı oooı ı oı ı 

10100101 ı oıı ı ooooo ıo ı ooıo ıı oı ıı ooooo ll 100101 ıoı ı ı ooooo 

10. ıoo ı oo ı ooıo ı o ı ı ı o ı 191. 1 83.4 0.0 100100100101011 101 3 3 12 14 31 ıoo ı ooıooıooooı ı oı 

ooooo ı o ıı o ı ooo ı o ı o ooooo ı oı ı o ı ooo ı o ı o ooooo ı o ıı o ı o ı o ı oıo 

ll. oooooo ıı o ı o ı 101001 ı 5 4 .3 19.4 0.0 000000 11 01011 01001 5 23 20 24 27 000000 1101 011 0100 1 
1000 11 0111 01001000 ı ooo ı ıo ıı ı o ı ooıooo ııoooıo ı ı ı o ı oo ı ooo 

12. ı 111 0010010010000 1 135.8 34.6 0.0 101 ı oııooooıooo ıoı 12 36 25 31 16 ıoı ı o ı ıoooo ı oooooı 

00000100 111 0000100 ı 10001001 ı 10000000 ıı ooo ı oo ı ı ı ooooooo 
----· -
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GENERASYON lO 

B.N. Eski Populasyon 

ı. 110101100001000 101 

110001011111000000 

2. 110101100001000101 

11 000101 111 0000000 

3. 11 010 11 00001000101 

110001011110000000 

4. 110101100000000101 

10000100 111 0100000 

s. 11 0101 100000000 101 

11 000101 111 0000000 

6. 1011 01 100000000001 

11 00010 11 01000 1000 

7. 110101100001000001 

110001011110000000 

8. 100000100000000001 

110001011110100000 

9. 000101 100000010101 

110001011110100000 

10. 110100100101001101 

oıoooıo ı ıoıooooooo 

ll. ıı o ı oı ıı oooıoıoıo ı 

ııoooıoıııoı ıooooo 

12. ıoııoıooıooıoooıoı 

ı ooooıo ıııı oıooooo 

X ı X ı 

166.0 4.0 

166.0 2.0 

166.0 2.0 

164.0 5.9 

164.0 2.0 

131.2 17.8 

133.2 2.0 

131.1 6.1 

172.1 6.1 

182.9 1.4 

ı 74.3 7. ı 

ı66 . 2 6 . ı 

F Kopyalama Eşleştirme 

1140.0 11 0101 100001000 101 12 35 

110001011111000000 

11 34.4 . 110101100001000101 lO 9 

11 000 101111 0000000 

1134.4 1101011 00001000 101 8 21 

110001011110000000 

1131.7 110101100000000101 7 18 

100001001110100000 

1120.8 110101100000000101 ll 16 

11 00010 1111 0000000 

942.0 101101100000000001 9 16 

110001011010001000 

911.4 ı 10101 100001000001 4 18 

11 000 101111 0000000 

908.6 100000 10000000000 1 ,3 21 

ı 100010 1111 0100000 

0.0 000 101 100000010101 6 16 

11 000101111 0100000 

0.0 110 100 100 101001 101 2 9 

oıoooıo ıı o ı ooooooo 

0.0 ıı oıoıı ıoooıoıoıoı 5 16 

ıı oooıoıııoı ı ooooo 

0.0 ııoıoııooooıoooıoı ı 35 

ııoooıoıııı ıoooooo 

Çaprazlama 

5 7 33 

27 12 31 

2 30 12 

31 2 33 

13 24 ı 

20 23 24 

31 2 33 

2 30 12 

20 23 24 

27 12 31 

13 24 ı 

5 7 33 

Yeni Populasyon 

110101100001000101 

1100010111 11000000 

110101100001000101 

110001011110000000 

10010 11 00000000 101 

110001011110000000 

1101011 00000000 101 

100001001110000000 

110101100000000101 

110001011110000000 

101101100000000101 

11000101101000 1000 

110101100001000001 

110001011110100000 

ı 10000100001000001 

110001011110100000 

000101100000010001 

110001011110100000 

110100100101001101 

o ı ooo ı o ııoıooooooo 

ll 010 11 ı oooıo ı o ı Ol 

ııoooıoıııoı 100000 

ııoıoııooooıoooıoı 

ı ıoooıoıı ıııoooooo 
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GENERASYON SO 

B.N. Eski Populasyon 

ı. 110101100001000101 

ı 10001011111000000 

2. ı 10101100001000101 

ı ı 000 ı o ı ı ı ı ı 000000 

3. 11 01011 00001000 101 

11 00010 11111 000000 

4. ı 1010 11 0000 100010 1 

11 000 10111 ı 1000000 

5. 11 010110000 100010 1 

ı 10001011111000000 

6. 110101100001000101 

110001011111000000 

7. 110101100001000101 

ı 1000 1011111 000000 

8. ı 101011 0000 1000 101 

ı 1000 1011111 000000 

9. 11 010110000 1000 101 

ı 10001011 ll 1000000 

10. 110101100001000101 

ı 1000 101 11 ı 1000000 

ll. ı 101011 00001000 101 

ı 10001011111000000 

12. 11 01011 0000 1000 101 

ı 100010 1 ı ı ı 1000000 

X ı 

166.0 

166.0 

166.0 

166.0 

166.0 

166.0 

166.0 

166.0 

166.0 

166.0 

166.0 

166.0 

X ı F Kopyalama Eşleştirme 

4.0 ı 140.0 ı 101011 0000 1000 101 12 6 

11000 101 ll 11 000000 

4.0 ı 140.0 ı 10101 10000 1000 101 7 27 

ı 10001011111000000 

4.0 ı 140.0 110101100001000101 9 13 

ı 10001011111000000 

4.0 ı 140.0 ı 1010 11 00001000 101 ll 22 

ı 1000 1011 ı ı 1000000 

4.0 ı 140.0 110101100001000101 lO 34 

11000 1011 1 ı 1000000 

4.0 ı 140.0 ı 1010 11 0000 1000 101 8 20 

ı 1000 1011111 000000 

4.0 ı 140.0 ı 101011 0000 1000 101 2 27 

ı 1000 101 11 ı 1000000 

4.0 ı 140.0 ı 10101 10000 1000 101 6 20 

ı 1000101 ll ı 1000000 

4.0 ı 140.0 11 010 11 0000 1000 101 3 13 

ı 1000 10111 ı 1000000 

4.0 ı 140.0 110101100001000101 5 34 

ı 1000 101 1 ı ı 1000000 

4.0 ı 140.0 ı 10101 100001000 101 4 22 

11 000 1011 ı ı 1000000 

4.0 ı 140.0 ı 101011 0000 1000 101 ı 6 

ı 1000 101 1 ı ı 1000000 

Çaprazlama 

12 25 

ı 14 

34 ı 

20 6 

31 25 

28 12 

ı 14 

28 12 

34 ı 

31 25 

20 6 

12 25 

----

14 

6 

20 

18 

35 

13 

6 

13 

20 

35 

ı 8 

14 

Yeni Populasyon 

ı 10101100001000101 

ı 10001011111000000 

110101100001000101 

ı 10001011 ll 1000000 

ı 101011 00001000 101 

ı 1000 1011111 000000 

ı 10101100001000101 

1100010111 ı 1000000 

11 01011 0000 1000 101 

110001011111000000 

ı 1010 11 0000 100010 1 

11 000101 ı ll 1000000 

1101 011 0000 1000 101 

11 00010 11111 000000 

110101100001000101 

11 000 1011111000000 

1101011 0000 1000 101 

11 000 101 1111 000000 

11 01011 00001000 101 

11 000 1011111 000000 

11 0101100001000 101 

11 000 1011111 000000 

ı 10101100001000101 

ı 1000 1011111 000000 
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Tablo 1'de görüldü~ü gibi toplulu~un 
başarısı her bir generasyon da biraz daha artmak
ta ve bireyler en son 50 generasyonda birbirine 
benzemektedir. Bu aşamadan sonra bireyler artık 
çaprazlama operatörü ile de~iştirilememektedir. 
Şekil 4'de generasyon sayısı ile amaç fonksiyonu 
degerinin degişimi gösterilmektedir. 

AAım~a~çF~on~ks~ıyoo~u~~~~~ri---------------------ı 
1.200 ..... 

1,15ll 

1.100 

1,050 

1,000 . 
950 

900 

1 

····· 

.. . ... ... 
.......... 

·•····•·········· 

ı _; n 21 ıs ıq JJ 37 41 .ıs ..ı9 
Generasyon 

Şekil 4. Generasyon Sayısı ile Amaç 
Fonksiyonu Degerinin Degişimi 

S. SONUÇ VE T ARTlŞMA 

Bilgisayarların tüm bilim daliarına hakim 
oldugu günümüzde evrimsel modellernelere olan 
bagımlılık gittikçe artmaktadır. Genetik 
Algoritma teknigi, evrim sürecinden etkilenerek, 
canlılarda yaşanan genetik sürecin bilgisayar 
ortamında gerçekleştirilmesi işlemidir. 
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Sunulan çalışma, bu konu üzerindeki bir 
seri çalışmanın ilk safhasıdır. Bu çalışmada, line
er programlama problemlerinin çözümünde 
Genetik Algorilma Leknigi kullanılmıştır. Bu 
maksatla, Genelik Algoritma esaslı bir optimiza
syon programı geliştirilmiştir. Bu program ile li
neer programlama problemlerinin hızlı ve hassas 
olarak çözülebilece~i görülmüştür. 

Önerilen metodun klasik optimizasyon 
yöntemlerine göre bazı önemli avantajlan vardır. 
Bunlar; Genetik Algoritma ile optimizasyon 
işlemlerinde, karmaşık matematiksel ifadeterin 
yer almaması, degişkenlerin alabilecekleri 
dc~erlerin, sonlu bir tamsayı listesi veya yeterli 
hassasiyelle sonlu ve ayrık bir de~er uzayından 
alınabilmesi, problem ile optimizasyon algorit
ması arasında iyi bir geçişin saglanması, her 
problcme özel bir optimizasyon tekniginin kul
lanılmaması , alışılmış optimizasyon tekniklerine 
göre yapılan çözümlerde, boyullandırma 
dcgişkenlerinin ilk degcrine ba~lı olarak, algorit
manın her zaman sonç verme ihmali olmamasına 
ra~men, Genetik Algoritma ile optimizasyonda 
böyle bir sorunla karşıtaşılsa dahi, bir sonraki 
adımda çözüm için uygun olmayan degerler 
grubu çözümden çıkartılması ve Genetik 
Algoritma optimiza'>yonunda, işlere fonksiyon
ların Lüreyleri girmediginden optimize edilecek 
amaç . fonksiyonunun süreksiz olması halinde 
bile, problemin çözülebilecegidir. 
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