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ENERJi AÇlSlNDAN GELiŞMENiN SINIRLARI 

1973 yıllarında ortaya atılmış bulunan ham 
madde sorunu bu yıllara kadar üzerinde düşünül

memiş ve bu problemin ekonomi dünyasına ve 
toplumsal sorunlara ne şekilde etkisi olacağı etüt 
edilmemiş olması nedeni ile problemin anlaşılması 
ve çözüm yollarının aranmasında muhtelif disiplin
lerdeki araştırıcılar tarafından bazen de speküla
tif görüşler ortaya atılmaktadır. Bu konuda Fransa' 
da milli karakterli bir kamu örgütü olan jeolojik 
ve m aden araştırmaları bürosu • Bureau de 
Recherches geologiques et Minieres• müdürü 
C. Guilemin'in bir makalesinden ve Uluslararası 

Atomik Enerji Ajansının yayınlarından esinlenerek 
hazırlanmış bu çalışmanın faydalı olacağını ümit 
ediyorum. 

1970 yıllarında en gözde olan çal ı şma dalı ge
leceği saptama ilmi •Fütüroloji• olmuştur . Bir çok 
örgütler en kıymetli ve hayal gücü kuvvetli olduğu 
kanısında bulunduğu planiarnacılarını düşünce sar
nıcı •think tank» larda toplayarak bu çalışma gu
ruplarından ilerisi için önerilerde bulunulmasını 

teşvik etmişlerd ir . 

Bu ölçüde ayakları yere basmayan bu bilim 
adamlarının son yıllarda yer almış bulunan geliş

melere göre, gelecek için yaptıkları tahminler bü
yük ölçüde yanıltıcı olmuştur. Koşulların aynı ka
lacağı varsayısına ve sınırl ayıcı etkenler düşünül

meksizin yapılan bu çalışmalar sonucu 2100 yıl

larında Dünya 'nın üzerinde yaşayacak olan 20 mil
yarlık nüfusun kişi başına yıllık geliri 300.000 lira 
olacağı öngörülmekte idi. Bu parlak rüyaların yerle 
bir olması için 1972- 1973'lerde enerj,i veya petrol 

krizi diye adlandırılan ve aslında ucuz ve bol bu

lunan bir kaynağın fiatının tespitinde bu malın ye

~ini tutan diğer malların ekonomik değerini n kul-

• lnş. V. Müh. DSI Genel Müdürü 

Yazan: 
Müfit KULEN * 

lanılması diye tanımlanabilinecek bir yöntemin uy
gulanması meydana gelen ufak bir olay yetmiştir. 

Düşünce sarnıcı bilimcilerin geleceği tozpem
be gösteren tahminlerine karşılık 1972 yılında ger· 
çekci düsünürler gelişmenin sınırları •L,imits to 
growth• fikrini ortaya koymuşlardır. Bu teorisiyen
Ierin kanısınca gelişmenin muhtelif etkeniere göre 
beş ana bölümde toplanabilecek f,iziksel sınırları 

mevcuttur. Bunlardan sadece bir tanesi üzerinde 
pek çO'k konuşulan dünya kabuğunun saklamakta 
olduğu zenginHklerle ilişkilidir. 

Bilindiği üzere üzerinde yaşadığımız dünya
nın kabuğu içinde insanlık için vazgeçilmesi müm
kün olmayan enerji ve ham madde kaynaklarını 

saklamaktadır. Bu yenilenmeyen enerji ve ham 
madde kaynaklarının miktarı gelişmenin sınırların

dan birisini teşkil etmektedir. Bu somut fikrin 
daha etraflı ve genişliğine tetki ki ve geçerlil<iğ'i nin 

saptanılması gerekli bulunmaktadır. 

Bunun için birincil enerji kaynakları ile birin
cil madde kaynaklarının miktarlarını ve bunların bu
günkü dünya koşulları altındaki ekonomik değerle

rini inceleyelim. 

Ham madde kaynağı olarak : 

1 - Enerji bölümünde; kömür gibi katır pet
rol gibi sıvı, gaz ve uranyum gibi nükleer madde
ler. 

2 - Maden bölümünde; demir, krom, bakır, 

kurşun gibi metal maddeler. 

3 - Metaloid bölümünde; potas, kükürt, fos
fat gibi maddeler. 

4 - Ocak maddeleri; taş kum ve çakıl gibi 
maddeler. 

anlaşılmaktadır. 
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1970 yıllarında bu birincil maddelerin elde 
edilmesi ekonomik girişiminin değeri 3000 milyar 
lira dolaylarında olup, tüm dünya brüt gelirinin 
sadece % 3-4 arasında bir yüzdeye tekabül et
mekte idi. 

Dünya brüt gelirinin ufak bir yüzdesini teş

kil etmesine rağmen bu kaynağın kullanılamaması 

halinde dünyadaki birçok faaliyet dallarında ani 
olarak durma olacağı muhakkaktır. Ancak bu ka
nıya varmadan eve! bu birincil madde kaynakları

nın incelenmesinde gerek vardır. 

Genellikle bir çok çevrelerde yanlış bir anlam 
farkı vardır. Birincil maddenin tarifinde ve değer

lendirilmesinde kaynak ile rezerv anlamları karış

tırılmaktadır. Bu tanımlamayı açıkça yapmak için 
birincil maddenin her halde kayaç formasyonlar 
Içinde bulunduğunu hatırlatmak gerektir. Bu for
masyon içinde bulunan ve ekonomik değer taşıyan 
maddenin çıkartılması için gerekli emek ve para 
karşılığı elde edilen değerin ekonomik ve mali 
yapılabilirliği bulunması lazımdır. 

Rezerv tabiri ile ekonomik ve mali yapılabilir

liliği saptanılmış bulunan ham madde kaynakları

nın miktarı anlaşılmaktadır. Aslında birçok halde 
kaynak rezerv miktarının çok üstünde bulunmakta 
olup ekonomik koşulların değişmesi ile rezerv mik
tarı artmaktadır. Örneğin harp hali veya yabancı 
para ihtiyacı gibi özel hallerde daha ewel ekono· 
mik olmadığı gerekçesi ile bırakılmış bir çok mal
zeme ocakları yeniden · işletmeye açılmaktadır. 

Konuyu bu şekilde aldığınız takdirde ve ha
kikaten dünya üzerinde bulunan metal ve metalo
ld ve ocak mallarının bir ölçüde sonsuz bulunduğu 
da bir gerçek olduğuna göre, gelecek için iyi şey
ler düşünen bazı fütürolog'lara hak vermek doğal 
olmaktadır. 

Bu optimist fütürolog'lar kaynaklar sonsuz ol
duğu cihetle ihtiyaca bağlı olarak verimin sağla
nabilineceğinl savunuyorlar ve fiatlarda ne kadar 
artma olursa olsun, dünya gelirinin % 3-4 nis
betindeki madde temini dilimindeki artışın dün
yayı ekonomik bir krize sürükleyemeyeceğini ke
sinlikle beyan ediyorlar. 

Ancak şu hususun gözden kaçırmakta oldu
ğuna işaret edilmemektedir. Dünya kabuğunun im
kanları her ne kadar sonsuz kadar büyük ise de, 
aslında matematik olarak sınırlıdır, ayrıca teorik 
olarak örneğin dünyada en fazla bulunan granit 

kayaçlarından, alüminyum, demir, bakır, altın, gü

müş ve üranyum temini mümkündür ama ekono

mik koşullar bir yana bunun gerçekleşmesi için 

gerekli enerji çok büyük miktarlara çıkmaktadır. 

Demek ki kaynak bakımından gelecek direkt ola-

4 

rak bir problem bulunmamasına karşılık her kay
nağı işletebilecek enerji bulunmaması bir dar bo
ğaz yaratabilecektir. 

Böylece yer kabuğu zenginlikleri bakımından 

gelişmenin sınırları, aslında enerji kaynağı imkan
ları ile be lirginleşmektedir. 

Enerji Kaynaklarının irdelenmesi : 

1950 il e 2000 yılları arasında dünya'da kulla
nılmış ve kullanılacağı öngörülen yıllık enerji mik
tarının muhtelif birincil enerji kaynaklarına göre 
sınıflandırılmış tablosu aşağıda verilmiştir. 

TABLO: 1 

Yakıt 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Katı yakıt 1.57 2.20 2.42 2.90 3.75 5.00 
Sıvı yakıt 0.64 1.32 2.85 5.00 8.00 10.00 
Doğal gaz 0.27 0.63 1.43 2.40 3.00 4.00 
Su 0.12 0.25 0.47 0.70 1.10 2.00 
Nükleer 0.03 0.80 3.15 8.00 

TOPLAM 2.60 4.40 7.20 11.80 19.00 29.00 

Milyar Ton Kömür Eşdeğeri Olarak 

Buna karşılık dünyanın katı, sıvı ve gaz enerji 
rezervlerinin tahminleri şu şekildedir. 

Yakıt 

Katı yakıt 

Sıvı yakıt 

Gaz yakıt 

TABLO: 2 

Milyar Ton Kömür Eşdeğeri 

Miktar 

1000-10 000 
100- 1 000 
40- 400 

Bu değerlerin karşılaştırılmasından çıkan so
nuç bilhassa sıvı ve gaz yakıtı bakımından birincil 
Enerji rezervleri sür'atle azalmaktadır. 

Gerek artan nüfusun ihtiyacı, gerekse bu 
gün için ihtiyacının çok altında enerji kullanan top
lumların artan hayat düzeylerinin gereği fazla 
enerji kullanılması sonucu ve ayrıca gittikçe metal 
ve metalold maddelere karşı artan istek neticesi 
daha fazla enerji temini gerekmektedir. 

Buraya kadar olan kısımdan şu sonuca varılma
sı mümkündür. Dünya üzerinde bulunan metal, 
metalold ve ocak maddeleri miktar olarak uzun bir 
süreç için kati gelebilecektir, bunların teminindeki 
fiat artışları dünya ekonomik düzenini bozacak ni
telikte olmıyacaktır. Ancak bunu temin için bol 
enerjiye gerek v'<lrdır, buna karşılık katı, sıvı ve gaz 
fosil yakıtlarının bilinen ve beklenen rezervleri 
çok kısıtlıdır. 



Şimdi gelecek için enerji olanaklarını kısaca 

gözden geçirelim : 2000 yılında 5.3 x 1011 kilo ka
lo ri dolayında olacağı öngörülen enerji tükeNıni

ne karşılık birincil enerji kaynaklarından katı, sıvı 

ve gaz fosil yakıt rezervleri sadece 56,7X 1017 ki
lo kalori'dir. Aslında yukarda işaret etmiş ol
duğumuz gibi yakıt kaynağı bilinen ve işletilen 

rezervlerin üzerinde bir değerdedir. Nitekim M. K. 
Hubbert bu kaynağı n toplam değerini 544 X 1017 ki
lo kalari tahmin etmektedir. Na olursa olsun şu

rası bellidir ki katı, sıvı ve gaz fosil yakıtların öm
rü çok az kalmıştır. Milyonlarca senelerde oluş

muş olan bu yakıtlar birkaç yüz yıllık bir tüke
tim düzeninde tamamen tükenmiş olacaktır. Ör
neğin sıvı gaz yakıtların insanlık t arihinde kulla
nılma süreçi her halde yüz yıldan fazla olamaya
caktır. 

Buna karşılık başka ne kaynaklar vardır? 

Buçıünkü bilgilere ve çalışmalara göre büyük 
ümitlerle ortaya çıkarılan jeotermal enerji pek bü
yük bir imkan olarak görülmemektedir. Dünya ka
buğunda yer yüzünden 10 kilometre derinlikte, bü
tün dünya jeotermal enerjinin 1 x 1017 kilo kalari 
olduğu saptanılmıştır. Bu enerjinin toplanması ve 
yeryüzüne çıkarılması proble~ıleri bir yana elde 
edilen sonuç tüketim ·ihtiyacı ya nında çok ufak 
kalmaktadır. 

Güneş enerjisine gelince, dünyanın esas kay
nağı olan güneşin her saniye 4 milyon ton kadar 
ağırlığının azaldığını ve bu ağırlık azalmasında 1 
gramının 3000 ton kömüre eşit enerji çıkardığını 

düşünürsek tabiatın bu enerji kaynağının önemi 
daha iyi anlaşılır. 

Bu enerjinin en kötü özelliği biriktirilme ola
naklarının çok kısıtlı olmasıdır, buna rağmen bilim
sel alanda sürdürülmekte güneş enerjisinden is
tifade çalışmalarını 2050 yıllarında uygulamaya ko
nul abil ineceği ve örneğin 2200 yıllarında bugün 
tüketilen enerjiye eşdeğer bir enerji bölümünün 
güneş enerjisinden istifade suretiyle üretileceği 

öngörülmektedir. 

Böylece görülmektedir ki önümüzdeki yıllar 
için dünyada güvenilir enerji •kaynağını nükleer 
enerji oluşturacaktır. 

Ticari işletmede olan nükl eer enerji kaynağı 

parçalama esasına göre uranium ve thorium dur. 

Dünyanın ucuz addedilebilecek uranium kay
nakları pek yaygın sayılamaz. kg. değeri 150 lira 
olan U23a cevherinin enerji cinsinden varlığı yak
laşık olarak dünyadaki petrol, tabii gaz, bitümlü 
şist ve bitümlü kum birincil enerji kaynaklarının 

toplamından fazla değildir. Buna karşılık beher kl
logramı 7500 liraya kadar olan cevherin kullanıl

ması öngörüldüğünde bu değerin 100 katı kadar 
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enerji üretebilecek cevher kaynağı dünyada bu
lunmaktadır. Ayrıca bu cevher kaynağını konvan
siyonel hafif su reaktörü yerine beslenmeli tip 
reaktör kullanılması hal·inde mevcut cevher ile 
üretilecek enerji 100 katı daha artmaktadır. 

Bundan ayrı olarak parçalanma esası yerine 
birleştirme (fusion type) sistem ile nükleer enerji 
üretimi artık bilimsel yapılabiliriilik aşamasını geç
miş ve ticari işletme yapılabiliriilik aşamasına gir
miştir. En geç 1 O- 15 yıl içinde gerçekleşmesi bek
lenen bu tip nükleer enerji imkanları daha geniş

leyecektir. Birleşme tipi ile nükleer enerji üretimi 
oldukça bol bulunan lithium ve Deuterium ile sağ
lanabilinecektir. 

SONUÇ: 

Uluslararası Atomik Emırji Ajansı tarafından 

yapılmış olan pazarlama etüt'leri; 1980 ile 1989 yıl

ları arasında kurulması öngörülen elektrik enerjisi 
üreten santrallerden 200 000 MW kurulu güçlü 420 
adet enerji santralının nükleer santral olarak ya
pılacağı ve bunun için 75 milyar ABD doları do
layında toplam yatırım yapılacağı öngörülmektedir. 

Ayrıca nükleer santralierin ekonomik sınırla

rını saptamak •için yapılan etütler sonucu petrol 
varil fiatının 6,12 ABD doları dolayında olması ha
linde 100 MW kurulu güçlü santralierin dahi fuel 
oil ile çalışan santraliere nazaran ekonomik oldu
ğu 400 MW kurulu güçlü nükleer santralierin ise 
petrol fiatının 3.22 ABD doları olması halinde da
hi fuel oil santrallerden ekonomik olduğu saptanıl
mıştır. 

Böylece 20'nci yüzyılın son yıllarında nükleer 
enerjiye doğru bir atılım gelişmiş, az gelişmiş ve 
gelişmekte olan bütün ülkelerde olacaktır. Örne
ği n Fransa'da yeni hazırlanan 5 yıllık plan döne
minin her yılında 1000 MW kurulu güçte bir nük
leer santralın devreye girmesi öngörülmektedir. 

Bu atılım devresi içinde darboğazı, böyle bir 
gelişme beklememiş bulunan, atom santralı yapı

ını endüstrisi bu istemleri karşılayabilecek durum
da bulunmadığı cihetle sipariş verilmesi ile sant
ralın teslimi arasındaki zaman süreçi gittikçe art
maktadır. 

Ülkemizde su ve katı fosil yakıt (kömür) kay
na k l arından elektrik enerjisi temini yönünden diğer 

ülkeler kadar kritik bir durumda bulunmadığı bi
linmektedir. Ancak artan enerji talebini karşıla

mak için bu konvansiyonel kaynaklara bağlı ola
nakların yetersiz kalacağı görülmektedir. Bu ba
kımdan ne olursa olsun yakın bir gelecekte sis
temin büyük ölçüde bazını nükleer santraller oluş
turacağı cihetle buna göre sistem planlamasına 

geçilmesi gerektir. 

5 



KESiK BOGAZLI ÖLÇÜM SAVAKLARI 

Yazan: 
K. Yusuf BAŞLAMIŞLI * 

ÖZET 

Yurdumuzda ölçülü su dağıtım işleminin kolay bir şekilde tatbik edilmesi 

amacı ile, üç tip Kesik Boğaz/ı Savak geliştirilmiştir. 

Bu savaklardan KBS. 1. (Kesik Boğazlı Savak 1.) ve KBS. 2. (Kesik Boğazlı 

Savak 2.) Çiftçi harklarmda kullanmak için, KBS. 3. (Kesik Boğazlı Savak 3.) ise 

tersiyer kanallarında kullanmak amacı ile yapılmıştır. 

Savakların tüm özellikleri ve tatbik şeklinden bu yazıda geniş olarak bah
sedilmiştir. 

G i Ri Ş: 

Yurdumuzda su kaynaklarının sınırlı olarak kul
lanılır hale gelmesi, ekilebilen toprakların gün geç
tikçe artması, kuru ziraatten sulu ziraate geçiş, 

toprak sınıfiarına göre bitkinin optimum su ihti
yacı ve gelişen ziraat teknolojisi çiftçiye tarlasın

da kuHanılmak üzere ölçülü su verme ihtiyacını 

doğurmuştur. Bunların yanı sıra çiftçinin kendi 
parselini sulamak için ·istenilen miktarda sulama 
suyunun temini gerek iklimsel olarak ve de gerek
se yukarda belirtilen nedenlerden dolayı oldukça 
sınırlanmış olup, istenilen kapasitenin altına düş

müştür. 

Bütün bu nedenler ölçülü su dağıtım işlemi

nin en ekonomik ve basit bir şekilde çözümünü 
zorunlu kılmıştır . Yapılan araştırmalar neticesinde 
1972 yılında G. V. S'kogerboe, R. S. Bennett ve 
W. R. Walker tarafından temelleri atılan •Kesik 
Bağazlı Savağın (Cutthroat flume) kendi şartları
mıza göre geliştirilmesi uygun görülmüştür. Konu 
ile ilgili çalışmalar DSi Genel Müdürlüğü Araştır
ma Dairesi Başkanlığı Hidrolik Model Laboratuva
rında yapılmıştır. 

KESIK BOGAZLI SAVAGIN TEORISI 

Kesik bağazlı ölçüm savağı yatay bir taban, 
genişlikleri birbirine eşit giriş ve çıkış kesitleri 
ve uzunluğu olmayan boğaz kesitinden müteşek
kildir. 

• lnş. V. MOh. DSI Araştırma Dalresi Başkanlığı 
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+ 
~ Menbo pioıometre Mensap pioıometre .. 

:1 

Şekil : 1 - Kesik bağazlı savağın plan ve kesiti 

Daralma ve genişleme açıları bütün kesik bo
ğazlı savaklar için aynıdır. Daralma açısı: 18°. 30 
(1/3), genişleme açısı : 9°. 30 (1 /6) dır. Sava k 
ebatları savak kenar yüzlerini içerıiye ve dışarıya 

hareket etNrilerek değiştirir . 

B: Savak giriş ve çıkış kesiti genişliği, L: 
Savak boyu W : Savak boğaz ·kesi1ıi genişliği ol
mak üzere, bütün bu büyüklükler arasında aşağı

da belirtildiği şekilde belirli bir oranı vardır. 



Girişten boğaz kesitıine kadar olan yatay uzun

luk : _ L_ 
3 

Boğaz kesitinden çıkış kesitine kadar olan ya-
2L 

tay uzunluk : 
3 

Boğaz kesitinden savağın menba piezometre 
2L 

ucuna kadar olan yatıay uzunluk : - -
9 

Boğaz kesitinden savağın mansap piezometre 
5L 

ucuna kadar yatay uzunluk : --

L 
B== W+-

4.5 

w 
L 18 

1 ·-9 

2 ·-9 

9 

9 
ve -

4 

(1 ı 

(2) 

Savak boğaz genişliği •W• ile savak boyu 
"L• arasındaki oranın yukardaki oranlardan bir
tanesine eşit olması şarttır. 

Savak la ilgili çalışmaları savağın serbest ça
lışması hali ve savağın batık çalışması hali ola
rak iki kısımda toplamak uygundur, ağırlık ise sa
vağ ın kendi maksimum kapasitesinde bile serbest 
çalışmasına verilmiştir. 

a - Kesik Boğazlı Savağın Serbest Çalışması 
Hali: 

Serbest çalışma halinde debiyi veren formül 
aşağıda~i gibidir. 

O== C h. nı 

O: Debi 

C : Serbest akım katsayısı 

(3) 

h. : Savağın menba piezometresinde okunan su 
yüksek!@ 

n ı : O a h. doğrusunda üst sayısı olup doğrunun 
direkt olarak eğimine eş·ittir. (Çift logarit
mik ıkiiğıt üzerinde) 

b - Kesik Boğazlı Savağın Batık Çalışması 

Hali: 

Savağın batık çalışması hallnde debi-yi veren 
formül aşağıdakıi gibidir. 

o 

O : Debi 

Cı (h.-hb) nı 

(-log S)n2 

C ı : Akımın batıklık katsayısı 

(4) 

h. : Savağın menba piezometreslnde okunan 
su yüksekliği 
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hb : Savağın mansap piezometre ucunda oku
nan su yüksekliği 

n2 : Batmış akımın üst sayısı 

h 
S=-b- Batıklık oranı 

h. 
(5) 

St : Serbest akımdan batmış akıma geçişte 

batıklık oranı olarak tarif edilir, veya bunun tersi 
ıiçin de aynını söylemek doğrudur . Bahsedilen bu 
Ö:l!el durumda, hem serbest akım için hem de bat
mış akım için V·erilen formüller (For. 3 ve For. 4) 
aynı debi değer.ini verirler. 

St değeri, savağın serbest çalışması haJ.inde 
debiyi veren formülü (For : 3) Savağın batık ça
lışması halinde debiyi veren formüle eşitleyerek 
(For: 4) bulunur. 

Ch. nı 

Cı 
-log (St)n2==- (1-St) n ı c 

(6) 

(6) formülünde St değe~i. nl' n2, C ve Cı bl

lincliğine göre yaklaşımda elde edilir. 

Gerek Kesik Bağazlı savakta ve de gerekse 
herhangi bir ölçüm savağında akımın ne durumda 
olduğu saptanmak isteniyorsa, önce S değeri bu
lunur ve S1 değer i ile mu~ayese edilir. Şayet 
hb/h. < St ise savak serbest çalışıyor, hb/h. > St 
ise savak batık çalışıyor denıilir. 

Kesik Boğazlı Savağın Özellikleri : 

1 - Ekonom iktir. 

2 - Geometrisi oldukça basittir. 

3 - Kullanılışı kolaydır. 

4 - Hem laboratuvarda hemde arazide has
sasiyetle kullanılır. 

5 - Savak ba.trk çalışması durumunda dahi 
hassasiyetinden birşey kaybetmez. 

6 - Anahtar eğris i kolayca elde edilir. 

7 - Savağ ın batık çalışmasında yük kayıpla

rı daha da küçüktür. 

8 - Fabrikasyonu kolaydır. 

KESIK BOGAZLI SAVAKLAR ÜZERiNDE ÇALIŞ
MALAR: 

Kesik bağazlı Savaklar laboratuvar çalışma

ları ile geliştirilmiştir. Bağazlı Savak 1 (KBS. 1) 
ve Kesik Bağazlı savak 2 (KBS. 2) çiftçi harkla
rında kullanılmak için. Kesik Bağazlı Savak 3 (KBS. 
3) de tersiyer kanallarında kullanılmak üzere ge
liştirilmiştir. 

7 
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Foto: 

Çiftçi harkimında yapılan incelemeler netice
sinde, özell•ikle hark kesitle~i. derinl·ikleri, pürüz
lülükleri, ve hark eğimleri, ·değ.işik parsellerde fark
lılık gösterdiğinden, hark karakteristiklerinde bir 
genelierne yapmak oldukça güçtür. Bu sebepten 
dolayıdır ki laboratuvar çalışmalarında proje kri
terleri olarak uç değerler nazarı •itibare alınmıştır. 

Buna göre, hark eğimi j =0.0004, hark pürüzlülüğü 

n= 0.035, hark yüksekliği d=0.40 m, hark şevi 

m= 1,5 ve hark kes iti trapez olarak seçilmiştir. 

Şekil: 2 

Tersiyer kanallarında ise sadece kanal pürüz
lülüğü değişik olup n =0.016 olarak alınmıştır. 

Yukarda belirtilen kesik Boğazlı savaklar ka
pa .>iteleı·ine göre ebatları ·değişik olduğundan bu 
yaı:ıda kısa bölümler halinde takdim edilecektir. 

1<. B. Savakların ölçüm eşeileri savak içerisine 
yerleştirildiğinden aşağıda~i hususlara önemle dik
kat edilmesi şarttır. 

a - Akımın savağa girerken bozulmaması. 

b - Akımın savağı terkederken bozulmaması 

ve savağın çıkış köşelerinde ölü bölgelerin mey
dana gelmemesi. 
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c - Savağ ın menba tarafında su yüzünün dal
ga~ anmam ası. 

d - Ölçüm eşe llerin savak yan yüzlerine yer
leştirilmesinde eşelin savak yan yüzeyinde ·kabar
ma yapmaması. 

e - Ölçüm eşelinin sıfırının tam olarak sa
vak tabanında bulunması. 

Yukarda belirtilen şartların sağlanması için 
çözümler her savak için kendi bölümlerinde ayrı 
ayrı verilmiştir . 

Kesik Boğazlı Savaklarda dikkat edilecek bir 
önemli husus da savağın batık çalıştırılmaması
dır . Teorik ol arak savağın belirli bir debiden sonra 
batık çalışması doğaldır ve hiç bir sakıncası olma
d ı ğı gibi bilhassa yük kayıplarının azalması bakı

mından da faydalıdır. Fakat arazide yapılan ölçüm
lerde, batıklığın ölçüm yapan kimse tarafından çok 
iyi bilinmesi yerinde tatbik etmesi şarttır. 

K. B. Savağın batık çalışmaması için savak 
kanal tabanından Z yüksekliği kadar kaldırılmıştır. 
Z yüksekl ·iğinin tayini •için, önce Manning formülü
nün ıdeğıişik bir şekl ·i olan aşağıdaki formül kulla
nılarak çiftçi harkı debi anahtar eğrisi çıkartılır. 
(Şekil : 2 verilen çiftçi harkı için) 

[ (0.60+ 1,50h) h]S/3x 0.571 o. 
[0.60+3.6 h]2/ 3 

O: Debi (m3/sn) 

lı : Çiftçi harkındaki su yüksekliği (m) 

(7) 

Daha sonra batıklıık sınırı egrısı hem teorik 
hemde laboratuvarda deneysel olarak elde edilir. 

h 
Savak serbest - -savok batık 

çalışıyor : çalışıyor 

ı 
Batıklı k sınır egrisi_ 1 

----- ı / ı 

1 
// Çiftçi h arkı anahtar eğrisi 

/ ı 
/ ı 

-----------1--
1 

ı 

Qmax. 

Şekil: 3 

X ı ---· z 

Q 

Şekil : 3'de görüldüğü gibi X1 ekseninin yeri de
ğiştirilerek Z yüksekliği bulunur. Z yüksekliğini se
çerken ana kriter, savak için öngörülen maksimum 
debi geçtiğinde savağın batık çalışmamasıdır. 



Şekilden de anlaşıldığı üzere çiftçi h a rkı debi 
anahtar eğrisi ile batıklık sınırı eğrisinin kesin 
noktası maksimum debi için batıklık sınırına teka
bül etmektedir, Z yüksekliği kaldırılarak O max. 
sınır değeri fazlalaştırılabilir. (Savağın kapasitesi-

ni aşmamak ve suyu çiftçi harkından dışarı taşır

mamak kaydıyla) 

DENEVLERiN YAPILIŞI : 

Kesik Bağazlı Savak kanal içerısıne yerleşti

rildikten ve istenilen şartlar elde edildikten sonra 

deneyiere geçilmiştir. Laboratuvard a geliştirdiği

miz her üç savakta da (KBS. 1, K.B.S. 2, K.B.S. 3) 

prensip aynıdır. Önce daraltılmış savağa belirli de

bide su verilmektedir. Savağın menba tarafında, 

savak içerisinde ve savağın mansap tarafında veri

len su tam olarak seviyesini aldıktan sonra , men

ba, mansap, ıı. (Daraltılmış savağın menba piozo

metre okumasıl ve daraltılmış savağın boğaz oku

ma ları yapılmaktadır. hb (Daraltılmış savağın man

sap piozometre okumasıl okumasının savak ser

best çalıştığından dolayı okunmasına lüzum görül

memiştir. 

E 
u 

If) E 
N u 

\Akım yonü- 1{) 

!::! 
~ 

ı A 
+ ;ı: 

~ ı :ı 
ro 

ı 
ı 
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Daha sonra bu belirli debi için batıklık sınırı 

araştırması yapı lmıştır. Batıklık sınırını, mansap 

su derinliğinin menba su derinliğini etkilerneye 

başladığı andaki mansap su derinliği olarak tarif

Iemek mümkündür. Bundan dolayı mansap kapağı 

yavaş yavaş kaldırılır ve kaldırma işlemi arada bir 

kesilerek menba su seviyesi devamlı olarak kont

rol altına alınır. Menba su seviyesinde 1 mm.'lik 

bir kabarma olduğu andaki mansap su derinliği 

aranan o debi ,için batıklık sınırı değeridir. Böylece 

bir debi için deney tamamlanmış olur ve daha bü

yük debilere geçilir. 

Şekil : 1'de savağın serbest çalışması 1 pro

f il i ile ve savağın batık çalışması ise 3 profili ıile 

gösterilmiştir. Sınır değer de 2 profili ile belirlen

miştir. 

Sıçrama kapak yavaş yavaş kaldırdırken savak 

içeris ine doğru akımla ters istikamette hareket 

eder ve batıklık sınırında hidrolik sıçrama tama

men savak içerisindedir. 

KB~. 1 

E 
u 

"' - ı 

ll 
(D 

21.= 31.1 cm 

t: 18.7 cm 2
3
L = 37.3 cm 

L= 56 cm 

Şekil : 4 - L= 56 cm. 8=25 cm. ve W=12.5 cm.'lik kabartılmış savağın planı 
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146 l 

t-------~4~6------~--------~s~G~------~~------~4~4 ______ -+w 

37.3 18.7 

A 

----+--•-t 
56 --...... ..................... 

o 
\l) 

ı() 

r-

Şekil: 5 a - 56 cm. 8 = 25 ve W = 25 olan daraltılmış savağın (KSB1) l<anal içerisindeki konumu 
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Şekil: 6 - L=56 cm. 8 = 25 cm. ve W=12.5 cm.'lik daraltılınış savağın O= f (h.) eğrisi 
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L=S6.0 cm , B=2S.O cm, W= 12,S cm , H,=40.0 
cm.'LiK DARALTILMIŞ SAVAK 

I<BS. 1 ile ilgili plan Şek i l : 4 gösterilmiştir. 

Şe k•il üzerinde bütün ebatlar verildiğinden ayrıca 

ebatlar hakkında izahata lüzum görülmemiştir. 

KBS. 1 rin kanal •içerisine yerleştirilmesi ise 
Şeki l : Sa ve Sb'de gösteril m iştir. KBS. 1 için iste
nilen maksimum kapasitede savağın batık çalışma

ması için savak kanal tabanından itibaren 10 cm. 
yüksekliğe •konulmuştur. 

Savak girişinde akımın bozulmaması için su 
saJak içerisine bir rakordman yardımı ile aktarıl

maktadır . 

Savağın menba yan yüzü uzantısı •ile rakord
man yan yüzü arasında 12° .30'1ık bir açı mevcut
tur. Savak çı k ı ş ında ise; akımın kanal köşelerinde 
ölü bölgeler meydana getirmemesi için savak çı
kış ucu uzantısı ile yine 12° .30 '1ık bir açı yapan 
mansap rakordmanı yerleştirilmiştir. Şekil : Sa ve 
Sb'de ebatlarla 1ilgili bütün bilgiler mevcuttur. 

Deneyler ve Değerlendirilmesi 

KBS . 1 'in . maksimum kapasitesi SO lt/sn'ye 
göre projelendirildiğinden ve projelendirilmede be
lirli bir emniyet payı nazarı itibare alındığından 
deneyiere S 'şe r lt/sn farklarla S lt/ sn'den başla
yarak 70 lt/sn'ye kadar devam edilmiştir. Deney
Ierin yapılışı hakkında gerekli bilgi daha önce ve
rilmiştir. 

Deneyler tamamlanıp , varsa deney hata ları gi
derildikten sonra neticelerin değerlend irilmesine 

geç ilmiştir. 

Tam logaritmik ıkağıt üzerine O değerleri or
dinata ve h. değerleri de absise işaretlenmiştir . 
O değerlerine tekabül eden h" (KBS'nin menba 
okumasıl lar kağıt üzerine işaretlendiğinde nokta
ların aynı bir do!]ru üzerinde olduğu görülmüştü r. 

(Bak Şekil : 6) 

Bundan sonraki iş elde edilen doğrunun denk
lemini çıkartmaktır. 

Denklem (3] 'den bilindiği gibi O= Ch.nı (3) 
Hiç kuşkusuz n ı değeri Şekil : 6'da verilen doğ
runun eğimine eşittir. n ı ve C değeri , doğru üze
ri nde iki nokta alınarak bunlara tekabül eden Op 
h.

1 
ve 0

2
, h

02 
değerleri (3) denkleminin iki tara

fının logaritması almarak yerlerine konulduğunda, 

LogO = LogC+n1 log h. (8) 

Log O ı= Log C+ n ı log h.ı (9) 

Log02= LogC+n ı log h.2 (9) 

(9) denklem çifti elde edilir. (9) denklem çif-
tinden önce nı değeri daha sonrada C değeri bu
lunur. 
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I<BS. 1 için yap ıl an hesaplarda 

n ı = 1.81414 

C= 0.1133 olarak bulunmuştur. Elde edilen de
ğe rler (3) denkleminde ye rlerine konularak, KBS. 
1 için (10) savak denklemi elde edilir. 

0 = 0.1133 h.ı .s ı4 (10) 

Burada h. (cm) cinsinden yerine rkonduğunda 
O (l t / sn) olarak bulunur. 

Tabiatta savaktan geçen debi, Savağın menba 
pi ezometre ucuna yerleştirilen bir eşe! yardımı ile 
h.'nı n okunınası ve h.'ya tekabül eden O değerinin 
doğrudan doğruya Şeki l : 6'dan okunınası ile bu
lunur. 

Bir örnek ıı . = 12,4 cm. olduğunda (Şekli : 61 
dan O d eğeri 0 = 10.91 lt/sn olarak okunur. 

Grafik: 1 KBS . 1 kanal tabanından 10 cm. kal
dırıldığında O değerlerine tekabül eden n pürüz
lülükleri h 2 (mansap su yüksekJ.iği 2) yüksek
likleri n az;;ı" •itibare alınarak çizilmiştir_ Grafik 1 
ile ilgili hesaplar burada ayrıca gösterilmemiştir . 

Grafik: 1'e bakıldığında O= SO lt/sn'ye n= 
0 .0386' 1ık bir pürüzlülük >katsayısı tekabül etmek
tedir. Maksimum kanal pürüzlülüğü n=0.03S 
< 0.0386 olduğundan savak emniyetle çalışmak
tadır. 

Şayet KBS. 1 'den SO lt/sn'den (Sava k batık 
çalı şmadan) daha fazla debinin ölçülmesi arzu edi
liyorsa; tkanal pürüzJü.lüğünün çok ·iYI tahmin edil
mesi veya hesapl a nması lazımdır. Elde edilen pü
rüzlü lük. 

n= 0.374 o-0·574 ( 11 ı 

(Denklem (11) 'de debi lt/ sn cinsinden yerine 
konulacak) [11) formülü •ile verilen •n değerine 

çok yaklaştığında veya aynı olduğunda savak ba
tık çalışmadan ·istenilen debiyi emniyetle aktarır. 
(KBS. 1 maksimum kapasitesi 7S ltfsn'dir.) (11) 
Formülü O> SO lt/ sn. •için doğrudur. 

Bir örnek: KBS. 1 ile 75 lt/sn.'lik bir debi 
ölçülecektir. Buna göre kanal pürüzlülüğü (n) ne 
olmalıdır. 

n= O .37 4 o-0·574 

n= 0.374X0.084 

n= 0.0314 

Bundan anlaşıldığı üzere kanalın n pürüzlülüğü n= 

0.0314'den küçük olması veya bu değere çok yak

laşması durumunda savak emniyetle çalışır . 

KBS. 1 'in Kanal tabanından ıkanal pürüzlülüğü

ne bağlı olarak kaldırılacağı miktar. 
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Daraltılmış savak belirli bir pürüzlülükteki ka
nal .için kanal tabanından ne kadar yüksekl ·iğe ko·· 
nulmalıdır ki ·savak batık çalışmadan ölçüm yapı 

labilsin. (Z değeri ne olmalıdır) . Bu sorunun ce
vabı Grafiik : 2'nin incelenmesi ile kolayca verile
bilir. Grafik: 2 KBS. 1 için çizilmiştir. Proje de
bisi 0 = 0.050 m3/sn. olarak seçilmiştir. 

Hesaplarda •ise : 

n= (b+mh) h [ (b+mh) h r/3 
o b+2hv1+m2 

xp;ı (12) 

formülü kullanılmıştır. 

n Manning pürüzlülük katsayısı 

b Çiftçi h arkı taban genişliği (m) 

m: Çiftçi h arkı şev i 

0: Proje debisi (m3/sn) 

h : Çiftçi harkındaki su yüksekliği (m) 

Şunu hemen belirrmekte fayda vardır. (12) 
formülü rb=0.60 m, m=1,5 ve 0=0.050 m3j sn. de
ğerleri .için yapılmıştır. Başka değerler için Gra
fik: 1 geçersiz olup (12) formülü kullanılarak ye
niden hesap yapılması gere~ir. 

(12) formülünde •h» a değerler verilerek rbun
lara tekabül eden n değerleri bulunmuştur. Bulu
nan değerler bir grafıik kağıdı üzerine •lşaretlene-

ıe<k h= f(n) eğrisi çizilmiştir . Grafik kağıdında or
dinat ·ekseninde •h» lar ve •absis ekseninde ise 
•n» ler işaretlenmi şti r. Grafik: 1'e bakıldığı za
man 0 = 0.050 m3fsn. için pürüzlülük katsayısı 

n= 0.0386 olarak görülür ve bu pürüzlülük değeri 

h =f (n) eğrisinde 0.29 m.'lik bir su yüksekliğine 

tekabü l etmektedir. (Bak Grafik : 2). KBS. 1 taban
dan it ibaren 0.10 m. kaldırıldığından h eksenıine 

göm 0.19 m. ötelenmiş yeni bir koordinat sistemi 
oluşturulur. Burada Z eıkseni h eksenine çakışık

tı r. 

Şimdi istenilen soruya cevap vermek oldukça 
kolaydır . 

Örnek: 1 - b= 0.60 1, m=1,5, 0=0.050 
m3/sn.' lik proje debisi ve ·kanalın n=0.035 pürüz
lülüğünde savağın batık çalışmaması ·Için Z değeri 
ne olma lıdır? 

Cevap : n değerinin 0.035 olduğu yerden or
dinat eksenine bir paralel çizilir, bu paralelin h= 
f (n) eğrisini kestiği noktadan absis eksen'ine çi
zilen paralel Z e•ksenini 0.086 .m.'de keser. Bundan 
da anlaşıldığı üzere KBS. 1 kanal tabanından 8,6 
cm. yukarıya •konulmalıdır. 

Örnek : 2 - Aynı özelliklere sahip olan .ka

nalda n=0.025 olması halinde Z değeri ne olma

lıdır? 

E KBS . 2 
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Şekil: 8- L= 45om. 8 = 30cm. ve W=20cm. olan daraltılmış savağııı 

(KBS.2) kanal içindeki konumu 
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Aynı yolu takip ederek Z=4 cm. olarak bu
lunur. 

GraNk: 2 daha da incelendiğinde görülür ki 
n= 0.0175 ve daha küçük ın değerleri ·için KBS. 1 'in 
kanal tabanından yukarıya kaldırılmasına gerek 
yoktur. 

KBS. 2 

L=45.0 cm, B=30.0 cm, W=20.0 cm, Hs= 
40.0 om.'LiK DARALTILM IŞ SAV AK 

KBS. 2 ait plan Şerkil : 7'de gösterilmiştir. 

Plan üzerinde bütün ebatlar verildiğ·inden ayrıca 
ebatlar hakkında izahata lüzum yoktur. 

I<BS. 2'nin kanal içerisine yerleştirilmesi ise 
Şekil : 8'de gösterilmiştir. KBS. 2 için istenil-en 
maksimum kapasitede savağın batık çalışmaması 

için savak kanal tabanından itibaren 20.0 cm. yü!<
sekliğe konulmuştur. Savak girişinde akımın bozuJ
maması için su savak içerisine bu rakordman yar
dımı ile aktarılmaktadır. 

Rakordmanın yan yüzleri ile savak yüzleri uzan
tısı arasında 12° .30'1ık bir açı mevcuttur. Şekil : 
8a ve 8b'de ebatlarla ilgili bütün bilgiler vardır. 

Deneyler: 

Kesik Bağazlı Savak 2'nin maksimum kapasi
tesi 100 lt/sn.'ye göre projelendi·rildiğinden ve 
projelendirilmede belirli bir emniyet payı nazarı 

itibare alındığından deneyler 5 lrt/sn. farkla 10 
lt/ sn.'den başlayarak 100 lt/ sn.'ye kadar yapılmış

tır. Deneyierin yapılışı ·ise ilk blöümde izah edil
miştir . 

Deneyierin Değerlendirilmesi : 

Deneyler tamamlanıp, varsa hataları gideril
dirkten sonra neticelerin değerlendirilmesine ge
çilmiştir. Tam logaritmik kağıt üzerine O ·değer

leri ordinata ve lı . değerleri de absis eksenine 
işaretlenmiştir. O değerlerine tekabül eden h. 
fKBS. 2'nin menba okumasıl lar, •kağıt üzerine ·işa

retlendiğinde noktaların aynı bir doğru üzerinde 
olduğu görülmüştür. (Bak Şekil : 9) . 

Bundan sonraki iş elde edilen doğrunun denk
lemini bulmaktır. Denklem (3) ',den bilindiği gibi 
0=Ch."1 dir. 

Hiç kuşkusuz n1 değeri Şekil : 9'da ver·ilen 
doğrunun eğ•imine eşittir. n1 ve C değerlerini bul
mak •için doğru üzerinde iki nokta alarak bunlara 
tekabül eden ol' ha ı ve 0 2, ha2 değerler·i (3) 
denkleminin iki tarafının logar·itması alınarak yer
lerine konulduğunda (8) ve daha sonrada (9) 
denklem çifN elde edilir. (9) Denklem çiftinden 
önce n1 değeri daha sonrada C değeri elde edilir. 
KBS. 2 için yapılan hesaplarda : 

20 

n2= 1.834 

C=0.197 olarak bulunmuştur. Elde edilen de
ğerler (3) den1kleminde yerlerine kanarak KBS. 2 
için (13) savak denklemi elde edilir. 

0=0.197 h.1·834 (13) 

Burada h. (cm) cinsinden yerine konulduğunda 
O (lt/ sn) olarak bulunur. 

Tabiatta savaktan debiyi bulmak ıçın savağın 

menba piezometre ucuna yerleştirilen bir eşel yar
dımı rile ·h" değer· i okunur, ha ya tekabül eden 
O değerleri doğrudan doğruya Şekil : 9'dan oku
nur. 

Bir örnek: ha=25.5 cm. olduğunda O değeri 

Şekil : 9'dan 0=74.8 lt/sn. olarak okunur. 

Grafirk : 3 KBS. 2'nin kanal tabanından 20.0 cm 
kaldırıldığında O değerlerine tekabül eden n pürüz 
lülüklerini hman· 2 (mansap su yüksekliğ• i 2) yük 
sek!-itkleri nazarı itibare alınarak çizilmiştir. Gra
fik : 3 ile ilgili hesaplar burada gösterilmemiştir. 

Grafi.k: 3'e balkıldığında 0=100 lt/sn.'ye n= 
0.038'lik bir pürüzlülük katsayısı tekabül etmekte
di·r. Maksimum kanal pürüzlülüğü n=0.035 <. 0.038 
olduğundan savark emniyetle çalışmaktadır. 

I<BS. 2'den 100 lt/sn.'den (Savak batık çalış

madan) fazla debinin ölçülmes·i isteniyorsa ·lcanal 
pürüzlülüğünün çok -iY•i tahmin edilmesi veya he
saplanması lazımdır. Elde edilen pürüzlülük. 

n= 1.053 o-o.m (14) 

( (14) denkleminde debi lt/sn. c·insinden yeri
ne konulacak) (14) denklemi 1ile verilen n değe

r·ine çok yaklaştığında veya aynı olduğunda savak 
batık çalışmadan ·istenilen debiyi emniyetle ak
tarmaktadır. (14) denklemi O> 50 lt/sn. için doğ
rudur. (KBS. 2 müsait şartlarda 170 lt/sn.'yi em
niyetle aktarır) . 

Bir Örnek: 

KBS. 2 ile 140 lt/sn.'lik bir debi ölçülecektlr. 
Buna göre kanal pürüzlülüğü ne olmalıdır. 

n= 1.053 x 14o-o-nı 

n= 1.053 X 0.0283 

n=0.0298 

Buradan da aniasıldığı üzere kanalın n pürüz
lülüğü n=0.0298'den küçük olması halinde savak 
emnriyetle çalışır . 

KBS. 2'nin kanal tabanından kanal pürüzlülüğü

ne bağlı olarak kaldırılacağı mi'ktar. 

KBS. 2 belirli bir pürüzlülü'kte, kanal tabanın

dan ne kadar yüksekliğe konulmalıdır ki savak ba-
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0.14 o+---+-+ - - L=45cm, 8 = 30 cm, W= 20 cm li~. da r oıt ıl mış savağı ~ 

Kanal taban ından 20cm yüksekl i ğe yer le ~ tirilerek 

elde edilen batıklık sınırına teka bül edcn(n) pürüzlülüklerinin 
(Q) debiye göre eğrisi 
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tık çalışmadan ölçüm yapabilsin. (Z ne olmalı

dır?). 

Bu sorunun cevabı Grafik : 4'ün incelenmesi 
ile kolayca verilebilir. Grafik: 4 KBS. 2 için çizil
miş olup proje debisi 0=0.10m3jsn. olarak se
çilmiştir. 

Hesaplarda ise (12) formülü kulanılmıştır. 

(12) Formülü ile b=O.GO m., m=1,5 ve 0= 
0.100 m3/sn.'lik değerlerle çalışılıp ve Grafik: 4 
bu d eğerlerle çizildiğinden; başka değerler için 
grafik 4 geçersiz olup (12) formülü kullanılarak 

yeniden hesap yapılması gereıklidir. 

(12) Formülünde «h• a değerler verilerek bun
lara tekabül eden •n• değerler<! bulunmuştur. Bu
lunan değerler , bir graf.ik kağıdı üzerine işaretie
nerek h =f (·n) eğrisi çizilmişti r. Grafik kağıdında 

ordinat ekseninde ·h· lar ve absis ekseninde de 
•n• ler işaretlidir. 

Grafik: 3'e bakıldığında 0 = 100 lt/sn. için 
pürüzlülük sayısı n=0.038 olarak görülür ve bu 
pürüzlülük değeri Grafik: 4'de 0.408 m.'lik bir su 
yüksekliğine tekabül etmektedir. KBS. 2 tabandan 
0.20 m. kaldırıldığından n eksenine göre 0.208 m 
ötelanmiş yeni bir koordinat sistemi oluşturulur. 
Burada Z ekseni h eksenine çakısıktır. 
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( h0 ) ScvoQın menbo 
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2 L/9=20cm 
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Şimdi istenilen soruya cevap vermek oldukça 
kolaydır. 

Örnek: 1 - h= 0.60 m, m=1,5, 0=0.100 m3/ 
sn.'lik proje debisi ve kanalın 0.035 pürüzlülüğün

de savak batık çalışmaması için Z değeri ne ol
malıdır? 

Cevap: 1 - •n• Değerinin 0,035 olduğu yer
den ordinat eksenine bir paralel çizilir, bu parale
lin h =f (n) eğrisini kestiği noktadan ahsis ekse
nine 9izilen paralel Z eksenini 0.182 m.'de keser. 
Bundan anlaşıldığı üzere KBS. 2 kanal tabanından 
18.2 cm. yuıkarıya konulmal ı dır. 

Örnek: 2 - Aynı özelliklere sahip olan ka
nalda n=0.046 olması halinde Z değeri ne olma
lıdır? 

Cevap: 2 - Aynı yol takip edilerek 2=0.238 
ın . olarak bulunur. 

Grafik : 4 daha da ·incelendiğinde görülür ki 
n=0.0105 veya daha küçük n değerleri için daral
tılmış savağı tabandan itibaren kaldırmaya lüzum 
yoktur. 

Akla gelen bir başka soru ise; eğer KBS. 2. 
ters•iyer kanalında ıkullanılsa idi Z değeri ne olur
du? Bunun cevabını yine aynı grafiğe bakarak 
Z= 5.4 cm. olarak verilir. 

g 
o 
"' " aı 

Şekil: 10 - l=90.0 cm. 8=60.0 cm. W=40.0 cm.'lik daraltıl.nış savağın planı 

23 



rv ..,. 
207 cm 

l 4cm t-_43.....:::C:.:_:_m __ t 30 cm -- ~Q ._~ ------~ 
ı · ~~~~~mr M em bo ·-rı 7~7~7.,-7~7-r-7-r-7~/:>r:i /r--:/,....-:,:--:>,.-;'"7'"'7'"'7'"'7-:>7-:-.•---r>-r'~ 

1
ji!IJIJ J Rakortma nı 

Mansap 

Rakortma n ı 

ı 

Al;ım yon~..... \1 
' ı ı 

KBS . 3 

-+ ... , ..........ıı· ·,J· · ·o· ... " . . 
- ')<"' . • . v 

83_ç_m .. --- · -----------
-.4-------------

Şekil: 11 b- B- B KESITI 

o 
<:!! 
.... 
m 
:ı< z 

ı i' m 
~ 
-< m 
$: 
;;:: 
c 
N 

<O ..... 
"' 
"' l> 
::5 
w w 



A 

_l 

DSi TEKNiK BÜLTEN i TEMMUZ 1975 SAYI 33 

90cm GOcm 

90cm 

Şekli: 12- L=90 cm. 6 = 60 cm. W= 20 cm. olan daraltılmış 

sa•Jağın (KBS. 3) kanal içindok: kDnumu 
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savağın O= f (h.) eğrisi 
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KBS. 3 

L= 90.0 cm, B= 60.0 om., W=40.0 cm . Ns=40.0 
cm.'LiK DARALTILMIŞ SAVAK 

KBS. 3 Tersiyer kanall arın herhangi bir kesi
tinde ölçüm yapmak ·amacı ile geliştirilmiştir. Ter
siyer kanallarında pürüzlül üğün çiftçi lıarklarına 

nazaran daha küçük olduğundan Kesik Bağazlı sa
vak menba tarafında daha az bir kabarma ile em
niyetle çalışır. 

Kanal kesiti üniform olduğundan suyun savağa 
girişini düzenlemek ıkolaydır. Kesik Bağazlı Sava
ğın planı ve plan üzerindeki ebatları Şekil : 10'da 
tam olarak gösterilmiştir. 

KBS. 3'ün Tersiyer ıkanallarına yerleştirilmesi 

kanal özelliğinden dolayı hem ekonomik hemde di
ğer savaklara nazaran basittir. 

istenilen maksimum kapasitede savağın ba
tık çalışmaması ·için savak tersiyer kanalı tabanın
dan itibaren 15 cm. yüksekliğe konulmuştur. Sa
vağ ın gir·işıinde akımın bozulmaması ·amacı ile öl
çülecek su s·avak ·içerisine bir menba rakortmanı 
yardımı ile alınır. Rakortman yan yüzleri ile savak 
yan yüzleri uzantısı arasında 12° .30'1ik bir açı mev
cuttur. Savağın mansap tarafında yine bir çıkış 

rakortması mevcuttur. 

KBS. 3 kanal içerisine yerleştirilmesi şekil : 11 ve 
11 a- 11 b'de gösterilmiştir. Yerleştirmede bir başka 
husus ise : Kanal ıkesiti ile savak arasında kalan 
kısma savağın ·konumunu muhafaza edebilmesi 
amacı ile dökülen düşük dozlu dolgu betonu ye
rine (savağın menba ve mansap rakordmanlarının 

su ile karşılaşan yüzle~i hariç) dolgu malzemesi 
kullanılabilir. (Kum, iri çakıl v.s . gibi) Rakordman
ların suya maruz yüzlerinde ise geçirimsizlik tam 
olarak sağlanmalıdır, ve KBS. 3'ün tabanının ter
siyer kanalı tabanına parelelliği muhafaza edilme
lidir. 

J<BS. 3 ile ilgili deneyler Laboratuvarda daha 
önceki bölümlerde bahsedildiği gibi yapılmıştır. 

Savağın maksimum kapasitesi 200 lt/ sn.'ye göre 
projelendirildiğinden deneylerde 10 lt/sn.'den 200 
lt/ sn.'ye kadar debiler kullanılmıştır. Elde edilen 
neticeler tam logaritmik kağıt üzerine O ıdeğer

leri ordinat eksenine ve h. değerleri de absis ek
senine işaretlenmiştir . O değerlerine tekabül eden 
h.' lar ·kağıt üzerine lşaretlendiğinde noktaların di

ğer sava'kiarda da olduğu gibi aynı bir doğru üze

rine düştüğü görülmüştür. Daha sonra (3) denk

lemi ile (0=Ch.n1) verilen doğrunun n1 ve C kat

sayıları elde edilmiştir. Yapılan hesaplarda 

n1 = 1.597 

C= 0.675 

olarak bulunmuştur. Elde edilen katsayılar (3) 
denkleminde yerlerine ·konu lduğundan KBS. 3 için 
(15) savak denklemi ç ıkarılmıştır . 

o = 0.675 h. 1·597 (15) 

Bu denklemde h. cm . olarak yerine konduğunda 

O lt/sn. olarak bulunur. (Bak Şekil : 13) 

Tabiatta savaktan geçen debi ise : Savağın 

menba piezometre ucuna yerleştirilen bir eşe! yar
dımı ile bulnur. 

Eşeiden okunan h. değerine tekabül eden O 
kapasitesi ya Şekil : 13'den doğrudan doğruya ve
ya denklem (15)'den hesap yolu ıile bulunur. 

Bir Örnek: h.=32.8 cm. olduğundan (Şe~il : 

13'den) O kapasitesi 0= 177.8 olarak okunur. 

KBS. 3'de batıklık sınırı eğrisi ile tersiyer ka
nalı debi anahtar eğrisi 0=304 lt/sn.'de kesiş
mişlerdir. Şekil: 13'de bakıldığı zaman h.=40.0 
cm. için 0=244 lt/ sn. okunur. Böylece müsaade 
edilen maksimum kapasite de 0=244 lt/sn. ola
rak saptanmıştır. 

Grafik : 5 ise KBS. 3 tabandan itibaren 15 
cm. kaldırılarak elde edilen batıklık sınırına teka
bül eden (n) pürüzlülüklerinin ·debiye göre deği

şimini göstermektedir. 0=200 lt/ sn. için pürüz
lülük n=0.0231 > 0.016 olduğundan savak büyük 
bir emniyet payı ile batık çalışmadan •istenil en ·de
biyi ölçebilmektedir. 

KBS . 3'ün Tersiyer kanalı tabanından kanal pü
rüzlülüğüne bağlı olarak kaldırılacağı miktar. 

Burada esas problem I<BS. 3 belirli pürüzlülük
te tersiyer kanalları için kanal tabanından ne .ka
dar yüksekliğe kaldırılmalıdır -ki savak batık çalış
madan ölçüm yapabilsin. (Z ne olmalıdır?) 

Bu sorun Grafik: 10'nun incelemesi ile kolay
ca çözümlenebilir. 

Grafik : 6 KBS. 3 için çizilmiştir , hesaplarda 
ise (12) formülü kullanılmıştır . (12) for.mülü b= 
0.60 m, m=1,5, j=0.0004 ve 0=200 lt/ sn. değer
ler için yapılmıştır. Başka değerler için Grafik :6 
geçersiz olup (12) formülü kullanılarak yeniden 
hesap yapılması gereklidir. 

(12) Formülünde • h» şa değerler verilerek 
bunlara tekabül eden •n• değerler-i daha önce be
lirtildiği gibi bulunur, daha sonrada h=f(n) gra
fiği çizilmiştir. 

Grafik: 5'e bakıldığında 0=200 lt/sn. ıçın 

pürüzlülük katsayısının n =0.0231 olduğu görülür 
ve bu pürüzlülük değeri deneyler ıincelendiği za
man 0.449 m.'lik mansap su yüksekliğine tekabül 
etmektedir. KBS. 3 Tabandan 15 om. kaldırıldığın-

27 



!\.) 

o:ı 

.i~ 
c \ 
o 

:::!: 

0.080 

GRAFiK: 5 
---,- --~--~--~--~---r----~--~--~--~--~ 

Tabanı 60cm olan m=1.5 olan kan al L=90cm B=60cm W=40cm olan 
dara lt ıl m;,; savak tabondan 15 cm yüksek liğe yerleştiriterek elde edilen batıklık 

sınırına tekabül eden (n) pürüzlü !üklerinln ( Q) debiye göre eğrisi 

T 
i ı 

0.070 ı ı 'd ı ı --+--1---t--t-ı --+:--+--+---+--+----1---+--+---+--+--1---+--+--....; 

o 
CJ) 

-ı 

~ z 

"' 
"' c 
c:; 
rrı z 
-ı 
rrı 

;::: 
;::: 
c 
N 

<D ..... 
<.n 

, ~ 
-< 

ı ı" 
1- ı -j-+-1! ll! l ll' ı ı' 

0.060 . ~ ı : . ! : - -L~-i---4---. -+---+---+----1 

oosol 1 ı &;r ı 1 1 1 IJ 1 1 l 1 u-~-+-f-~~ 

1 1 11:~ 1 1 1 1 1 1 l=tlıLtlll ıı 
' 

Pürüzlülük- debi eğrisi n= f ( Q) I ____ UJ__j_1 
. -- 1. ~ +-LlJ_r------1 

0.020 ı ı ı ı ı ı ı ı-ı--ı-! -t-ı -+--ı -l---t---t--+--+--i--t---+--+--t-

o.o~5l ,l 2Jo 3jo 4l 5jo 6l 7l ajo jo ıla 11l Jo Jo Jo 1!a ,lo 1L Jo ıla ıla Jo 2L lLi 
Q{Jt/snl 



DSI TEKNI K BÜLTENI TEMMUZ 1975 SAYI 33 

c: 
046 O ~ Cil ~ 

J Z(m) 
GRAFiK : 6 h= f (n) eqr isi / 

· .i o ~ :;, --.-- Q = 200 Lt /sn için çizilmiştir 
~ :~ ·e --+----,-------r--.--.-----+--ıv-://__ -·-ı--.-

e 0;44 0.14 ı-_~ i 1 / 

J: 0.4 2 o. ı 2 j & --f---t--t---t----1--t----t--~' /--+-+-t---t--ıf--1 

1 0.40~.1. 0.10 ~~ j-~-+----~-- t-----~--/K'-~-.=-, (+n,-1--f----lf--E-+-

~ o.3a o.oa ~ ~ -_-+---ı---ı·--+--+----+-:.~[__+--.,--~--ı---4--ı.- ~l' -; f---t-----/ ~ 

- O. 36 t 0.06 V ı ı 

; 034 j o 041---t--+-t--+----1/-/-/-t--t-11 -t---+---+-+-t--+-+-i 

~1 0.32 ::: t---+--+--+--+-/~t---t--~t---+--f--+-+-1---+--t~ 

a~ j ı : 
0.28 .J----11---+--+-- +-v-l'---+--l---t--J'L.--+--+--+-t--t---+--1 

Q26 +--1--r-+-;~-fl--r-+---~-+ı' --+--1---+~-+--t--_, 

0.24 +--+-+--hvf--+--+-+---~f---+--ı--+--+, --ı-+-+---r----ı 

' ı 0 .22 +----l---+-/-ıH--tl---t--t---~-,--:-t--+---t--t--t---t--ı 

0 .20 ~ -~/-1--1---t--1-+--+-1-~4--1----t---t--t-+--ı---t 

0.1 B +-- +----1 ~~-----------:l ___ ___ -l--l--+--+ı·--

0.1G "~(Te<Siyer ~o~ ~okesUi) l ~1' 
+--1-1/'--+---+---+- : Lh ~r· · ı_ 

0.14 V ~\~~~~v~~~~~"~-~-'',.. m=1.5 .___ 
~"'\ ' ($"' 

0.12 -t------IA-----11----t--·---t-ı--ı---t- b =0.60m 

O.IO 1-ıf----+-------+-----t---1-T- i 
0.06 1 ı 

2/5 
4 

0·06 -t,- +-n-=-(b_+_m_h_)h- [ (b + mh)h l Jf2 ~--+---t--t--t-1---t-_, 
0.04-H--+-- O b+ 2 h V1 + r.ı2.] X --+-,-r---t--t--t---t---t-------1 

ı ı ı 
0.02+----t----t--:----+---i--t-----t---ıı·---t---ı---t--+-+--+------lı 

ı n --- (Monning ı pürüzlülük katsoyısı ı 
o.oo...__-+--t----+--+--+-+--+--+-~.r--___.--ı-__._-t---+---t. -.ı-

8 o 
o 

N 
o g ~ 

Q 
o 

o 
ö 
o 

C\J 

ö 
ci 

<D 
ö 
d 

o 
~ 
d 

N 
C\J 
Q o 

~ 
o 
d 

<D 

~ 
o 

29 



DSI TEKNIK BÜLTENi TEMMUZ 1975 SAYI 33 

dan başlangıç noktası •h» ekseninin 0.30 m.'ye 
ötelerımiş y·eni bir Z ekseni •h» eksenine çakışık 

olması kaydıyla işaretlenir. Yeni Z ekseni nazarı 

itibare alınarak istenilen soruyu cevaplandı~mak 

artık oldukça kolaydır . 

Bir Örnek: b=0.60 m, m=1,5, j=0.0004, 0= 
0.200 lt/ sn.'Hk bir proje debisi ve kanalın n=0.016 
pürüzlü lüğünde savağın batı1k çalışmaması için Z 
ne olmalıdır? n Değer-inin 0.016 olduğu yerden 
ordinat eksenine bir paralel çizilir, bu paralelin 
h=f (n) eğrisini kestiği nok•tadan absis eksenine 
çizilen paralel Z eksenini 0.074 m.'de keser. Buna 
göre KBS. 3 >kanal tabanından ·itibaren 7,4 om. yu
karıya konulmalıdır. 

Grafik : 6 daha da incelendiğinde görülrki 
n= 0.010 ve daha ·da küçük olduğu zaman KBS. 3 
kanal tabanından itibaren kaldırmaya lüzum yok
tur. 

S O N UÇ: 

Kesik Bağazlı Savaklarla Laboratuvarda yapı

lan çalışmalarda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiş

tir. 

a) Savak tipinin ·seçimi olduıkça mühimdir; 
bundan dolayıdır ki arazide ilk yapılacak iş savakla 
ölçülmak istenilen maksimum sulama suyu kapa
sites.inin bilinmesi lazımdır. Buna göre belirl·i bir 
emniyet payı da gözönüne alınarak geliştirilen 3 
savaktan bir tanesi seçilir. 

b) Arazide pürüzlülük tayini : Seçilen sava
ğın araziye tatbiki için önce kanal (çiftçi harkı 

veya tersiyer) pürüzlülüğünün ya hesaplanması 

veya doğru olarak tahmin edilmesi gereklidir. Bu 
işlem tamaml andıktan sonra; savağın batık çalış

maması için tabandan itibaren hangi yüksekliğe 

konulacağı daha önce de raporda belirtildiği gibi; 
KBS. 1 için Graf·i'k : 2'ye, I<BS. 2 için Grafik : 4'de 
ve KBS. 3 için Grafik: 6'ya bakılarak kararlaştı-

rılır. n=0.035 ve j=0.0004'1ük bir çiftçi harkında 

Z değeri emniyet payları da gözönüne alınarak, 

KBS.1 ·için Z= 10 cm. ve KBS. 2 ·için Z= 20 om. ol

dukça uygun bir değer olur. KBS. 3 tersiyerde kul

lanılacağından dolayı (n=0.016 ve j=0.0004) Z=9 

cm. alınması uygundur. 

c) Savağın kanal içersine yerleştirilmesi : Bu

nun için mutlak olarak belirtilen hususlara uyul

ması şarttır . Yerleştirilme durumları KBS. 1 için 

Şekil : Sa da KBS. 2 için Şekil : B'de ve KBS. 3 için 

Şekil : 12'de gösterilmiştir. 

d) Diğer bir husus da savaklara konulacak 

eşelin raporda belirtilen yerlere tam olarak yer

leş•tirilmesi icabettiğidir. Bu yerler sava'k planla

rında mevcuttur. Eşel yer·inin birazelik menbaya 

veya mansaba doğru kayması değerlendirmede ha

ta meydana getirir. Kayma miktarının değerlen

dirme hatası büyük debilerde daha da ç-oğalır. 

YARARLANILAN YAYlNLAR 

[1] Gaylord V. Skogerboe, Ray S. Bennett, Wynn 
R. Walker. «Journal of the irrigation and 
drainage division, ASCE» December, 1972. 

[2] A. Linford , «Fiow Maasurement E. and F. N. 
Spon Ltd. 1961. 

30 

[3] Sellin , R. H. J. «Fiow in Channelsu Macmillan 

Engineering Hydraulics Series. 

[ 4] Henderson, «Open Channel Flowu Macmillan 

Series in Civil Engineering. 



PLANLAMA SIRASINDA ÖNGÖRÜLEN SULAMA SUYU 
iHTiYACI iLE UYGULAMADA KULLANILAN 

SU MiKTARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

GIRIŞ: 

Sulama yapıları; Sulanacak bit~ilerin su ihti
yacı, toprak özellikleri ve ·su olanakları göz önün
de bulundurularak planlanma~tadır . Suyun depo
lanması ve dağıtım için yapılan yatırım giderleri 
ve tes·islerin yıllık işletme ve bakım hizmetlerin
den dolayı küçümsenmeyecek emek ve para har
canmaktadır. Beher m3 suyun temini için yapılan 

masraf ortalama 190 ıkrş . , yıllık işletme ve bakım 
masrafı ise 3,4 krş.'u bulmaktadır. 

Su •ihtiyacının saptanmasında en uygun yön
temin bölge şartlarına dayanan deneme sonuçları 

olduğu bilinmekle beraber, yurdumuııda bu tür de
nemelerin :henüz yeterli seviyede bulunmaması ne
deni ile, su ihtiyacının hesaplanmasında genel
Hokle Blaney- Criddle yöntemi kullanılmaktadır. Su
lama sonuçları, bu yöntemle saptanan bi tki su 
ihtiyacının gerçek ihtiyaçla oldukça uyum halinde 
(özellikle pompaj sulamalarında ve planlı su da
ğıtımı uygulanan sulamalardal ıbulunduğunu gös
tenmektedir. 

Bununla beraber suyun -kullanılan yere kadar 
ılletim ve dağıtımı ve suyun tarlada kullanılması 
sırasında meydana gelen su kayıplarının bir hayli 
y_Ü'ksek olduğu, bunun sonucu olarak sulamaya 
tahsis edilen toplam sudan % 25 civarında bir is
rafın yapıldığı hesaplanmıştır. Fazla su kullanma-

• Zir. Yük. Müh. DSI Işletme ve Bakım Dalresi Başkanlı ğ ı 
•• Zir. Yük. Müh. DSI Işletme ve Bakım Dalresi Başkanlı ğ ı 

Yazanlar : 
Kemal ERTUNÇ * 
M. Emin ULUSOY • • 

dan dolayı bitki verimindel~i azalma ve bunun top
rak özelliğine olan kötü etkisi dik-kate alınmaksı

zın, israf edilen suyun sadece parasal değer.ı, üre
tim değeri artışı üzerinden yılda 1,7 milyar TL.'yi 
bulmaktadır. Ülkemizin sulamaya olan •ihtiyacı ve 
her yıl artan sulama talepleri mevcut su kaynak
larının en ekonomik biçimde kullanılmasını zorun
lu kılmaktadır. Özelikle suyun kısıtlı bulunduğu, 
buna karşılık çiftçilerin sulamaya daha ·istekli ol
du ğu bölgelerde mevcut sudan daha fazla arazinin 
sulanmasının gereıkliliği şimdiden hissedilmekte 
ve artan s·u taleplerinin karşılanabilmesi için bit
k-ilere gerçek ihtiyaca yakın suyun verilmesi, di
ğer bir deyimle sulamanın en az kayıpla yapılması 

ihtiyacı her yıl daha da belirgin olarak görülmek
tedir. 

Su iletim ve dağıtım sistemlerinin geliştiril

mesi sayesinde su iletim kayıpları büyük ölçüde 
kontrol edilmekte, buna karşılık ç·iftçi sulama bil
gisindeki ve uygun sulama yöntemindeki gelişme

lerle, arazi developman çalışmalarının henüz ye
ters i zliği nedeni ile su kullanma kayıplarında'ki azal
ma aynı oranda olamama•ktadır . 

Uygulamadan kazanılan tecrübeler, suyun 
planlı ve ölçülü olarak dağıtımı, ücret tahakku
kunun suyun m3 bedeli üzerinden yapılması gibi 
işletme tedbirler-i başta olmak üzere; tarla içi su
lama ve çiftçi eğitimi uğraşılarının, sulama randı

manının yükselmesine doğrudan etki yapan ted
birler olduğunu -kanıtlamaktadır. 
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ll - SULAMA PROJELERiNDE SU .HTiYACI 
TAYiN YÖNTEMLERI: 

Ülkemiz koşul l arı na uygun ve deneme sonuç
larına dayanan bitki su ihtiyacını tayin yöntemi 
henüz yeteri nce geliştirilemediğinden, Amerika , in
giltere ve Fransa'da gelişti ri l en yöntemlerden ge
niş ölçüde yararlanılmaıktadır . Sulama Projeleri
nin planlama çal ışmalarında çeşitli yöntemler üze
rinde yapılan inceleme sonunda Blaney- Criddle 
yöntemin in ülkemiz koşulları yönünden en uygunu 
o!duğu saptanmıştır. Bu nedenle DSI Sulama Pro
jelerinin Planlama çalışmaları sırasında bu yön
temden faydalanılmaktadır. Önce sözü edilen yön
teme kısaca değinmektc fayda görülmektedir. 

1 - Blaney- Criddle Yöntemi ile Bitki Su ih
tiyacının Tayini : 

1.1 - Sulama alanında yeti şti rilecek bitkiler 
ve yetişme sürelerinin sap tanmas ı : 

Proje alanı için uygulanacak olan bitki paterni 
tarımsal ·ekonomi etütleri ile temin edilmektedir. 
Bitki çeşitlerinin yetişme süreleri • Fenoloj ik At
lastan • faydalanılarak saptanmakta ve toplam ala
na göre ekiliş oranları bulunmaktadır. Yetişme sü
resinin başlangıç ve bitim tarihleri o bölgeye ait 
gözlemler · ilk ve Son donlu günler• ile saptan
maktadır. 

1.2- Aylık bitki su ihtiyacı katsayıları : 

a) Bi1ikinin aylık büyüme katsayısı (Kc); A. B. 
Devletleri nde denemelere alınan bitkiler için ayrı 

ayrı saptanarak çizilen eğrilerden yararlanılarak 

bul unmaktadır. 

b) Aylık sıcaklık katsayısı (Kt); bölgeye ait 
her ayın çok yıllık veya yıllık aylık ortalama sı

caklıklarından faydalanılarak (K1 =0.031.t+0.240) he
sap l anmaktadır. 

Bu suretle (Kc.K1= K) bitkinin aylık su ihti
yacı katsayısı tayin edilmektedir. 

1.3- Aylık su ihtiyac ı faktörü ; bölgeye ait gü-

neşlenme ve sıcaklık faktörlerinin f = P ----• ( 45.7t+813) 

' 100 
formüle uygul anması ·ile hesaplanmaktadır . Güneş

lcnme aylık gündüz saatlerinin yıllık gündüz saat
lerine oranıdır. Sıcaklık ise, yıllık veya çok yıllı k 

ortalama değerler olarak ifade edilmektedir. 

Yukarıda kısaca açıkl anan aylık su ihtiyacı kat
sayı ve faktörler·i her bitki ve aylar •için saptan
dıktan sonra (u =ık.f) fo~mülüne uygulanarak, ay
lık ihtiyaçlar bulunmaktadır. Bir bitkinin yetişme 

~üresi boyunca aylık ihtiyaçların toplamından o 
bitkinin yıllı·k su ihtiyacı hesaplanmakta ve bu şe

kilde alanda yetiştirilecek bitki lerin toplam su ih
tiyaçları elde edilmektedir. 
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2 - Bitki Sulama Suyu ihtiyacı : 

Tarla şartlarında (u) aylık bitki su ihtiyaçla
rından bölgeye düşen tesirli yağışların ortalama 
değerleri düşülerek, bitkinin sulama suyu ihtiyaç
l arı (u - r) bu l un maktadır . Bazı bitkiler için kışta1 

artakalan rutubet (K. A. R.) bitki iht·iyaçlarından 

düşülerek verilecek sulama suyu hesaplanmakta
dır . 

3 - Sulama Kayıpları : 

Blaney· Criddle Metodu ile tayin edilen bitki 
sulama suyu ihtiyacı; bi~kilerin optimum verimini 
temin iç in bi~ki kök bölgesine verilmesi gereken 
su mi ktarıdır. Suyun baraj veya regülatörden iti
baren, kul l a nıldı ğ ı alanlara iletilmesi için oldukça 
masraflı tedbirler alınmaktadır. Bununla beraber 
bi r miktar su kaybı göze alınm akta ve su ihtiyac ı 

hesap lanırke n , suyun iletilmesi sırasında kanallar
da, çift lik harklarında ve sulama sırasında tarlada 
meydana gelen su kayıpları dikkate alınmakt<ı, di
ğer bir deyimle bitki su ihtiyacı, bu kayıpları kar
şılayac<ık oranda arttırılmaktadır . Şöyle ki : 

3.1- Çiftlik Kayıpları: 

Tersiyer kanal üzerindeki çiftlik prizlerinden 
itibaren suyun kullanıldığı parsele kadar olan tarla 
için ·kanal kayıpları ile, parsele iletilen suyun bit
ki kök bölges•ine intikali sırasında meydana gelen 
kayıplar, çiftlik kayıpları olarak mütalaa edilme'k· 
tedir. Kayı pla r toprak bünye ve özelliklerine görtl 
değişik oranlarda bulunduğundan, sulama alanı top
rakları üst bünyel erine göre ağır (h), Orta (m), 
hafif (L) ve çok hafif (v) guruplandırılmaktadır . 

Her gurubun ağırlıklı ortalaması alınarak, toplam 
alan için ç-ift lik randımanı hesap lanmakta ve bu 
randıman bitki sulama suyu ihtiyacına bölünerek, 
çiftlik sulama suyu ihtiyacı bulunmaktadır. 

3.2 - Sulama Sistemi (Su iletim) Kayıpları : 

Regülatörden itibaren sulama sistemini teş

kil eden ana, yedek ve tersiyer kanallardaki kayıp
lardı r. Kanal kayıpla rı sistemin özelliği di kkate alı

narak tayin edilen randımana göre, çiftlik sulama 
suyu ihtiyaç l a rı arttırılarak şebekeye inti•kali sağ

la nır. Kanal kayıpları çoğunlukla sistemin özelli
ğine göre belirli kabullere dayanarak yapılmakta

dır. Bu ·kabull ere göre, kayıplar toprak kanallarda 
% 30, beton •kaplamalarda % 15 ve ıkanaletlerde 

% 5 alınmaktadır. 

lll - SULAMALARDA iŞLETME SIRASINDA 
FiiLEN KULLANILAN SU MiKTARLARI: 

DSi'ce işletilen başlıca sulamalarda 1974 yılı 
itibar ı y le sulanan alan, şebekeye alınan su ve be
her hektara isabet eden su miktarları aşağıdaki 
tabloda görülmektedir. 



Sulamanın Adı 

M. Kemalpaşa 
B. Karadere 
Bursa 
Orhangazi (Pomp.) 
Ez ine 
Sındırgı 

Bigadiç 
Akcalar - Kir. 
(Pom.) 
Menemen 
Ada la 
Ahmetli 
Fethi ye 
Nazilli 
Sarayköy 
lşııklı 

lrgıllı 

Sarıgöl 

Kelekçi 
Kumavşar 

Akçay 
Eskişehir 

Bolu 
Kütahya (Cazibe) 
Kütahya (P.ompaj) 
Çifteler (Cazibe) 
Çifteler (Pompaj) 
Konya Ovası 
S ille 
Altınapa 

Akkaya 
Ayrancı 

Uluırmak 

Atiantı 

Alakova (Pom.) 
Gümüşler 

Geber·e 
Mürted 
Köprüköy 
Gemerek Göksu 
Yıldız ırmağı 

Kaleci•k (Pomp.) 
Aşağı Seyhan 
Berdan 
Sil'ifke (Cazibe) 
Silifke (Pompaj) 
Mersin Bahç 
(Pom.) 
Kahramanmaraş 

Koza n 

TABLO: 

Fiilen 
sulanan 

alan 
(Ha.) 

5493 
1639 
584 

Şebekeye 

alınan 

toplam su 
(ml) 

74563318 
33432480 
3632056 

541 5439960 
163 787954 

1708 37333440 
1685 29346624 

301 1303332 
14185 162505440 
14791 193243150 
25631 236010240 
7085 103070016 

12695 230129280 
12239 215042206 

823 15517493 
1139 12545024 
1308 10905496 
315 3439064 
211 1786300 

8218 97603280 
6957 155822400 
1 094 1 0732200 
320 8441755 
162 867240 

1643 34541860 
286 2638980 

36358 297853000 
34 211000 

507 4769000 
2000 1 0228000 
1063 4597000 

12185 15721000 
2866 6953000 
846 7744000 
365 2256000 
176 2421000 
527 5681267 

3042 17270000 
608 9587016 
753 6034272 
411 2816206 

82503 1191948912 
11740 124238228 

4601 64900000 
177 2102833 

3986 34521440 
17147 167563000 
4232 351 00803 

Hektara 
Isabet 

eden su 
miktarı 
(ml) 

13574 
20398 
6219 

10055 
4073 

21858 
17416 

4330 
11456 
13065 
9208 

14548 
18128 
17570 
18855 
11014 
8338 

10918 
8466 

11877 
22398 
9810 

26380 
5453 

21024 
9227 
8192 
6206 
9406 
5114 
4325 
6214 
2426 
9154 
6181 

13756 
10780 
5677 

15768 
8014 
6852 

14447 
10582 
14106 
11880 

8661 
9772 
8294 
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(Tablo : 1'in devamı) 

Sulamanın Adı 

Anamur 
(Sağ sahil) 
Gilindere (Pom.) 
Limon lu 
Misis (Pompaj) 
Kesiksuyu 
Kızılgeçit 

Amasya (Cazibe) 
Amasya (Pompaj) 
Omala (Cazibe) 
Omala (Pompaj) 
Niksar 
Erbaa (Pompaj) 
Tokat 
Iğdır 

Eleşkirt 

Erzincan 
Alabalık 

Malatya 
Doğanşehir 

Kuzova 
Uluova (Pompaj) 
Akçadağ 

Erkenek 
Devegeçidi 
Nuseybin 
Altınyazı 

Kirişhane (Pom.) 
Küplü (Pompaj) 
Kadıköy 

Sarımsaklı 

(Cazibe) 
Sarımsaklı (Pom.) 
Alanya (Cazibe) 
Alanya (Pompaj) 
Köprüçay 
(Caz+Pom.) 
Aksu 
Elmalı (Pompaj) 
Van 
Erol ş 
Malazglrt 
M uradiye 
Bulanık 

Seyitler 
Selevir 
Atabey (Pompaj) 
Boğazova 

Genel Toplam : 

Fiilen 
sulanan 

alan 
(Ha.) 

2195 
263 
184 

1418 
4028 

103 
1378 
34, 
970 
583 

4154 
2387 

10877 
21172 

1565 
5712 
506 

7696 
1563 

550 
1969 
6355 
595 

7171 
6475 
1165 
560 
470 

1243 

4354 
2712 
964 

76 

14903 
8947 
189 

3420 
1959 
584 

1575 
493 
924 

2598 
238 
491 

alınan 
Şebekeye 

toplam su 
(ml) 

30922272 
3100467 
6905600 
7873039 

38021661 
741000 

35673696 
4138759 

14255000 
3258018 

75350000 
17545200 

162266306 
195905042 

9631660 
56908800 
3047346 

62287934 
13535804 
5475055 

13542305 
58909033 
5270320 

112636407 
52581571 
19400000 
9856931 
7600000 

11656376 

50718154 
9795700 

15475239 
902610 

194840640 
102821694 

1140264 
50020000 
26500000 
9200000 

15900000 
6700000 
5495502 

24385259 
2821229 
1765038 

Hektara 
Isabet 

eden su 
miktarı 

(ml) 

14088 
11789 
37530 
5552 
9439 
7194 

25888 
12137 
14696 
5588 

18139 
7350 

14183 
9253 
6154 
9963 
6022 
8094 
8660 
9955 
6878 
9270 
8858 

15707 
8121 

16652 
17602 
16170 
9378 

11649 
3612 

16053 
11876 

13074 
11492 
6033 

14626 
13527 
15753 
10095 
13590 
5948 
9386 

11854 
3595 

445418 5311974496 11926 
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Tablo incelendiğinde 93 sulama şebekesinde 

445 <ı18 hektar arazinin fiilen sulandığı ve toplam 
olarak . 5,3 x 1 Q9 m3 su kullanıldığı görülmektedir. 
Bu duruma göre fiilen sulanan beher hektara isa
bet eden ortalama sulama suyu 11 926 m3 olmak
tadır . Sulamalarımııda hektara isabet eden su 
miktarı 4073 ile 22 398 m3 arasında değişmektedir. 

Ancak şebekeye alınan suyun tamamının sulama
da kullanılmadığı , sulamanın yoğun olmadığı za
manlarda ve özellikle gece saatlerinde, bir mi1ktar 
suyun kanal uçlarından doğrudan doğruya tahliye 
kanallarına intik·al ettiği bir vakıadır. Sulama şe

bekelerimizde planlı ve, ölçülü su dağıtımı hrnüz 
yaygınlaşmadığından, sulamadan dönen suların tah
liy~ sonlarında ölçülebildiğ• i sulama sayısı sadece 
10 civarındadır. 

Sulama alanlarında hektara isabet su mik
tarlarının yüksek olmasının nedenleri aşağıda özet
lenmektedir. 

al Sulamalarda planlı ve ölçülü su dağıtımı

nın henüz yerleşmemiş olması ve ücret tahakku
kunun genellikle alan esasına göre yapılması, 

b) Çiftçilerin uygun sulama yöntemlerini ıyı 

~iımemeleri ve çok su kullanmakla fazla mahsül 
alacaklarına inanmaları, 

c) Su dağıtım düzenini sağlacayaca'k yeterli 
ve · etkili müeyyidenin bulunmaması, Ç·iftçilerin ge
ce sulamasına henüz yeteıince rağbet etmemeleri, 

- ·d) Tarla içi sulama hazırlıklarının (tesviye·, 
tarla içi sulama ve tahliye sistemleri) genellikle 
yetersiz oluşu, 

e) Bazı sulamalarda su dağıtım tesislerinin 
ııoksan ve yetersizliği . n~deni ile suyun tarlaya 
iletilmes•inin kısmen de': olsa toprak kanallarla ya
pılma sı gibi hususlardır. 

IV - ARAŞT:IRMA ENSTiTÜLERiNCE1 SAPTA
NAN SULAMA SUYU iHTiYACI: 

TOPRAKSU Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara, 
Eskişehir, Konya, Tarsus, Menemen Araştırma Ens
titülerinde, tarla şartlarında bitki su ihtiyaçları 

•Nem Azalma Yöntemi• ile tayin edilmektedir. 
Denemeler genellikle enstitülere ait tesviye edil
miş . parsellerde ve sulama da dahil olmak üzere 
tarım tekniğ•inin her türlü gereği yerine getirile
rek yapılmaktadır. Bu -denemeler sonunda sapta
nan su ihtiyaçları değerlendirilmekte ve tersten 
gitmek suretiyle bölge şartlarına uygun aylık (k) 
su- ihtiyacı katsayılarının tesbitine çalışılm~ktadır. 

Aylık (k) bitki su ihtiyaç katsayılarının bulun
masındaki amaç • Blaney- Criddle• yöntemi ile böl 
ge şartl·arına uygun sulama . suyunun tayin edile
biliııesidir. 
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•Nem Azalma• yöntemi ile bitki su ihtiyacı 

tayininde takip edilen usül ve sıra kısaca aşağıda 

verHme.ktedir. 

1 - Denemeye alınan her bitki ·için ayrılan 

parselden toprak numuneleri alınarak, laboratuvar
da toprağın tarla kapasitesi, solma noktası ve vo
lüm ağırlığı saptanımakta ve taban suyu derinliği 

araştırılmaktadır. 

2 - Parselde mahsulün ekimi sırasında veya 
yetişme devresi başında, topraktaki elverişli ne
mi tespit etmek için 90 cm. derinliğe kadar, her 
30 · cm.'den toprak numuneleri alınarak, lobartuvar
da nem tayini yapılmaktadır. Aynı şekilde yetişme 

süresi s-onunda elverişli nemi tespit için toprak 
numunesi alı~arak nem tayin edilmektedir. 

3 - Yetişme süre·s·i boyunca bitkinin kök böl
gesinden toprak örnekleri alınarak nem kontrolü 
yapılmaktadır. Bitki cinslerine göre ·kök bölgesin
deki elverişli nem % 25- 40'a indikçe sulama ya
pılmakta ve sulamalardan önce kök bölgesinden 
alınan topraktaki eksik nemi tarla kapasitesine 
tamamlayacak miktar hesaplanmaktadır. 

4 - Hesaplanan nem miktarından parsele ve
rilecek su (mm) olarak tespit edilip, bu parsel
lere su ölçülerek verilmektedir. 

5 - Su tüketimi tespit edilen bitkilerin ye
tiştirilmesi iç·in başta gübreleme olmak üzere di
ğef teknik tarım işlemleri uygulanmakta ve bitki
ler olgunlaşmalarını tamamladıktan sonra hasat 
edilmektedir. 

6 - Bitkinin yetişme devresi içerisinde su 
tüketimine tesir eden yağış, sıcaklık, buharlaşma 

ve nisbi nem miktarları tespit edilip, yıllara göre 
ay~ik ortalamaları bulunmaktadır . 

7 - Toprak örneklerindeki nem miktarı kuru 
ağırlık esasına göre, her 30 cm.'lik toprak katın

dan % de olarak hesaplanmaktadır. 

8 - Her sulamada verilecek su miktarı 

(O şartlarda verilmesi gereken su miktarı) hesap
lanmaktadır. 

_9 - Her sulamada verilen su miktarının top
laninasıyla bitki yetişme süres·ince verilen sula
ma suyu bulunmaktadır. 

10 - Yetişme süresinde düşen yağışların % 
70'i faydalı yağış olarak bit·kinin su tüketimine da
hil edilmektedir. 

11 - Ekim sırasında veya yetişme süresi ba
şında topraktaki elverişli nem, yetişme devresi 
·içindeki faydalı yağış ve yetişme süresinde veri
len sulama suyu toplamından sonra toprakta ka
lan elver· işli nemin çı.karılmasıyla o bitkinin kul
lanıldığı su bulunmaktadır. 



V - FARKLI YÖNTEMLERLE SAPTANAN SU 
iHTiYAÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI : 

Önceden de değinildiği gibi Ülkemiz koşulla
rına uygun ve araştırmaya dayalı bir su ihtiyacı 

tayin yöntemi henüz bul u nmamaktadır. Bu boşlu

ğun giderilmesi amacıyla tarımsal araştırma ku

ruluşları yoğun bir çalışma içerisindedirler. Ancak 

sonuçla r ın alınması uzun yılları gerektird iğinde n , 
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halihazırda su planlamalarında ülkemiz şartlarına 

en uygunu olarak bilinen Blaney- Criddle yöntemi 
kullanılmaktadır. 

Bu amaçla Konya, Tokat, Tarsus ve Menemen 
Topraksu Araştırma Enstitülerinin Tablo : 2'deki 
sulama alanlarında veya civarında •Nem azalma 
ve Blaney - Criddle yölltemler.i ile çeşitli bitkilerin 
su tüketimleri hesaplanmış olup, sonuçları Tablo : 
2'de görülmektedir. 

TABLO: 2 

ALAKOVA SULAMASI 

Nem azalma 
Blaney-
Criddle Uyum 

Sulanan yöntemi ile yöntemi ile oranı 

bitki çeşidi bulunan bulunan % 
(U) (U) 

Ayçiçeği 536 524 98 
Fasulye 442 475 107 
Kavun 288 400 138 
Patates 533 703 132 
Pancar 790 635 80 
Sebze 576 398 69 

TOKAT SULAMASI 

Nemazalma Blaney· 
Uyum 

yöntemi ile Criddle 
Sulanan oranı 

bulunan yöntemi ile 
bitki çeşidi bulunan % 

(U) (U) 

Şeftali 683 707 103 
Ş . Pancarı 770 855 111 
Domates 725 590 81 

Yukarıdaki Tablo incelendiğinde teorik Bla
ney - Criddle yöntemi ile bulunan değerler uygu
lama sonucu olan "Nem Azalma• yön·temiyle el
de edilen değerlere çok yakın olduğu (Uyum oranı 
ortalama % 90'nın üzerinde) görülmektedir. Diğer 
bir deyimle bu karşılaştırma Blaney - Criddle yön
teminin % 90 yaklaşımla gerçek su ·ihtiyacı ile 
uyum sağladı ğ ı ve bu yöntemle yapılan su ihti
yacı hesaplarına bu oranda güven duyulabileceği 

sonucuna varılmaktadır . 

ileride sürdürOlecek uzun süreli araştırmalar

da uyum oranı % 1 OO'e daha da yaklaşabilecektir. 

VI - BLANEY- CRiDDLE YÖNTEMi iLE SAP
TANAN SU iHTiYACIVLA, UYGULAMA· 
DA FiiLEN KULLANILAN SU MiKTARLA· 
RlNlN KARŞILAŞTIRILMASI : 

ı 

MENEMEN SULAMASI 

Nemazalma 
Blaney. 
Criddle Uyum 

Sulanan yöntemi ile yöntemi ile oranı 
bitki çeşidi bulunan bulunan 0/o 

(U) (U) 

Pamuk 676 607 90 
Yonca 1163 1280 110 
Mısır 612 632 103 
Bostan 525 457 87 
Meyve 742 878 118 

BERDAN SULAMASI 

Nemazalma Blaney-
Uyum 

yöntemi ile Criddle 
Sulanan oranı 

bulunan yöntemi ile 
bitki çeşidi bulunan 0/o 

(U) (U) 

Pamuk 705 671 95 
Yonca 1190 1270 107 
Narenciye 815 869 107 

Bitki sulama suyu ihtiyacı, sulama alanında 

evapotransprasyon suretiyle kullanılan su ile aynı 

alana intikai eden tesirli yağış arasındaki müsbet 
fa11ktan ibareıt olmaktadır . Bu nedenle evapotras
prasyonun pra.tik olarak ölçümü mümkün olarnamak
ta ve teorik yöntemlerle tayin edilmeye çalışılmak
tadır . Daha önce değiniirliği üzere Ülkemizde en 
çok kullanılan Blaney· Criddle yöntemi kullanıla· 

rak hesaplanmış sulama projelerinin uyumluluk 
oranının; U. S. Geological Survey değerleri , kul
lanılan inflaw (giriş çıkış akımları) ve Integras
yon metodları ile kontrol edildiğinde % 5 • 20 ara· 
sında olduğu anlaşılmaktadır. 

Planlama çalışmaları için hesaplanan su ihti
yaçlarında; su ekonomisine riayet olunacağı, ara
zi problemlerinin halledildiği, ıkanalların (ana, ye
dek, tersiyer ·kuarter) tamamen kaplamalı olduğu 
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ve çiftçinin teknik tarımın ·icaplarını gereği gibi 
yerine getirdiği kabul edilerek, optimum verimi 
sağlayacak su miktarı olarak düşünülmektedir. An
cak sulama tatbikatında elde edilen sonuçlar bir 
ölçüde de olsa farklılık arzetmektedir. Şöyle ki; 
1974 yılında 28 sulamada şebekeye alınan su mik
tarları ile bitkilerin •Geliştirilmiş Blaney- Criddle• 
yöntemi ile saptanan su ihtiyaçları aşağıda Tablo : 
3'de görülmektedir. 

TABLO: 3 - 1974 YILINDA SULANAN ALANLAR 
iÇiN FiiLEN KULLANILAN SU MiKTARLARI iLE 
AYNI ALAN VE BiTKiLER iÇiN BLANEY· CRiDDLE 

YÖNTEMi iE TAYiN EDiLEN SULAMA SUYU 
iHTiYAÇLARI 

~ -~.! 
(1/2) :s 4) ·-

.. iii .... .,_ 
't: ~ ~ Uyum 

Sulamanın Adı 'E- (,) § .,.= . .,-
;'Rj] . ~.ı: ... lll 

oranı ~>-:::S.!-GJ-::ai - E ıu 2! "8 E ı: '" :z: ., P~ . 
~~E .. ~~>.~~ ;; ;: !! E o;o 

M. Kemalpaşa 13574 10470 130 
Orhangazi (Pom.) 10055 10080 100 
Ahmetli 9208 10844 85 
Akçay 11877 12673 94 
Menemen 11456 11977 96 
Ada la 13065 10310 127 
Uluırmak 6214 5294 117 
Alakova (Pom.) 9154 7874 116 
Konya Ovası 8192 5193 158 
Berdan 10582 10054 105 
K. Maraş 9772 10066 
Mersin Bahçe. 8661 11977 72 
(Pom.) 
A.S.O. 14447 11233 129 
Amasya (Pom.) 12137 10356 117 
Omala (P.om .) 5588 5531 101 
Tokat 14183 9388 151 
Akçadağ 9270 6605 140 
Doğanşehir 8660 5765 150 
Devegeçidi 15707 15983 98 
Küp.lü (Pom.) 16170 17536 92 
Altınyazı 16652 16084 104 
Kirişhane (Pomp.) 17602 12429 142 
Sarımsaklı 11649 5967 195 
Alanya (Pomp.) 11876 18569 64 
Aksu 11492 11153 103 
Elmalı (Pomp.) 6033 5963 101 
Selevır 9386 6087 154 
Atabey (Pomp.) 11854 6192 191 

Yukarıdaki Tablo : 3'de değerler karşılaştırıl
dığında , bir kaç sulama dışında büyük ölçüde uyum
suzluk görülmemek~edir. Uyumsuzluğun bel1rgin 
olduğu sulamalarda bunun başlıca nedenini; su 
ilet·im ve dağıtım sistemindeki kayıpların kabul 
edilen kayıplar·dan yüksek olması, tarla için sula-
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ma hazırlıklarının yeterli olmaması ve çiftçilerin 
sulama yöntemlerine henüz uyarnamaları teşkil et
mektedir. 

Planlı ve ölçülü su dağıtımının kısmen yapıla

bildiği pompaj sulamalarında ortalama 9888 m3/Ha. 
su kullanıldığı, aynı sulamalar için Blaney- Criddle 
yöntemi ile hesaplanan su •ihtiyacının ise, 10961 
m3/Ha. olduğu böylece hesaplanan su miktarına 

nazaran uygulamada % 10 civarında bir su tasar
rufunun sağlanabildiği anlaşılmaktadır. 

18 adet cazibe sulamasında fiilen kullımılan 

ortalama su miktarı 11 670 m3jHa., Blaney- Criddle 
metoduna göre kullanılması gereken su miktarı 

ise ancak 9 808 m3jHa.'ı bulmaktadır. Buradan planlı 
ve ölçülü sulamanın henüz yeterince yapılmadığı 

cazibe sulamalarında Bölüm : 3'de belirtilen ne
denlerle % 20 civarında suyun israf edildiği hesap
lanmıştır. 

VII - SULAMA RANDIMANLARI VE BAZI SU
LAMALARDA ELDE EDiLEN SONUÇLAR : 

Planlı ve ölçülü su dağıtımı, suyun daha pa
halıya mal edildiği pompaj sulamaları ile su kay
naklarının sınırlı olduğu sulamalarda daha çok 
önem kazanmaktadır. Son yıllarda görülen kuraklık, 

yetersiz su kaynağından en çok faydanın sağlan

masını, böylece mevcut suyun mümkün olabilen 
en az kayıplarla kullanılmasını kaçınılmaz hale ge
tirmiştir. Bu durum aslında sulama sisteminin her 
yıl dolayısıyla sulama oranının biraz daha artması, 
aynı zamanda çiftçilerin sulama ile sağladıkları ve
rimi çoğaltma gayreti içinde bulunmaları neden· 
leriyle doğal bir gelişmenin de sonucu olmakta ve 
sulama projelerinin planlama çalışmalarından iti
baren öngörülen Işletme hedeflerine gittikçe yak
laşılmaktadır. 

Yukarıda 3. Bölümde değinildiği ve nedenleri
nin belirtilmeye çalışıldığı üzere; sulamalarımızda 
çoğunlukla su israfı vardır. 1974 yılında tüm su
lamalarımızda elde edilen değerlerden bunun mer
tebe olarak toplam suyun % 25'ni bulduğu anla
şılmaktadır. Bu yaklaşık 125 000 Ha. araziye yete
cek suyun boşa aktığı yada lüzumundan fazla su 
kullanılarak her nedense !sraf edildiğini kanıtla
maktadır. Parasal açıdan incelendiğinde, fazla su 
kullanmanın verim üzerindeki kötü etkisi dikkate 
alınmaksızın sadece sulama ile sağlanan ortalama 
üretim değeri artışı üzerinden, beher hektardan 
13 400 TL. kabul edilerek toplam kaybın 1 675 TL. 
olduğu hesaplanmıştır .. Bu bilgiler sulama esnasın
da gerek suyun iletim ve dağıtımı gerekse sula
ma uygulaması sırasında meydana gelen su ka
yıplarının ve bunun ekonomik yönden yaklaşık kar
şılığının belirtilmesi amacıyla verilmiştir . Sulama 
randımanlarının genel görünümü aşağıda Tablo : 
4'de görülmektedir. 
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TABLO: 4 

(2) (3) (4) (S) (6) 

1974 yılında 1974 yılında Geliştirilmiş 

fiilen sula- şebekeye 
Dağıtım Çiftlik Blaney - Criddle 2 

Sulamanın Adı sistemi metodu ile tayin til til 
nan alan alınan top-

kaybı 
kaybı 

edilen hakiki su E § 
(Ha.) lam su 103 ml til "'C 

103 ml ihtiyacı (u - r) - c 
103 ml 

:ı til 
(/) .. 

103 ml --
M. Kemalpaşa s 493 74 S63 3 728 38 OS2 32 783 44 
Orhangaz·i (x) S41 5 440 816 2 214 2 410 44 
Menemen 14 18S 162 sos 24 376 S8 703 79 426 49 
Ada la 14 791 193 243 2S 122 92 944 7S177 39 

Ahmetli 2S 631 236 010 3S 402 63 577 137 031 S8 
Kütahya (P.omp.) (x) 162 867 - 143 724 84 

Eskişehir 6 9S7 155 822 31 164 98 754 2S 904 17 

Alakova (x) 846 7 744 774 3133 3 837 so 
Uluırmak 12 18S 75 721 1S 901 29 244 30 S76 40 

Konya Ovası 36 3S8 297 853 74 463 138 418 84 972 29 

Mersin (x) 3 986 34 S21 1 000 8 768 24 753 72 

Berdan 11 740 124 238 12 424 47 014 64 800 52 

Amasya (Pomp.) (x) 341 4 139 414 2 104 1 621 39 

Omala (Pomp.) 583 3 2S8 326 1 342 1 S90 49 

Devegeçidi 7171 112 636 14 643 39 S39 S8 4S4 52 

Kirişhane (x) 560 9 8S7 986 s 220 3 6S1 37 

Küplü (Pomp.) (x) 470 7 600 760 2 538 4 302 57 

Alan (Pomp.) (x) 76 903 90 249 564 62 

El malı (x) 189 1140 114 417 609 S3 

Selevır 2 598 2438S 3 6S8 12 661 8 066 33 

Not: (X) Işaretli sulamaların su ihtiyacı (u· rJ hesaplarında , tek yıllık (1974) meteorolojik değerler kullanılmıştır. 

Tabloda 1 ve 2 nuamaralı sütunlarda yer alan 
değerler, ölçüye dayanan gerçek değerlerdir. 3. 
ve 4 numaralı sütunlarda yer alan değerlerin, bu 
güne kadar kazanılan işletme tecrübeleri ve göz
temterle yaklaşık olarak saptanmıştır. Şöyle ki : 
dağıtım sistemi ·kaybı su iletim ve dağıtım sis
temlerinin yapısal özelliği ve uygulamadan elde 
edilen sonuçlara göre % S -1S arasında (Randı

man 8S- 95) değişmekte ve hesaplamalar bu de
ğerlere dayanmaktadır. 4'ncü sütunda yer alan çift
lik kaybı tarımsal araştırma istasyonlarından alı
nan sonuçlara, sulanan alanların bitki ve toprak 
özelli-klerine, çiftçilerin uygulamakta oldukları su
lama yönıemlerine göre % 35-50 arasında (Ran
dıman SO- 6S) değişmektedir. Bu sütunda yer ·alan 
değerlere, ölçüm güçlüğü nedeniyle, sulamada kul
lanılmadan doğrudan tahiiyelere intikal eden su 
miktarlarını da kapsamaktadır. · -

. Böylece saptanan sulama randımanları tam bir 
ölçüme dayalı olmamakla beraber, oldukça yeterli 
bir yaklaşımla hesaplanmıştır. 

Tablo incelendiğinde planlı ve ölçülü sulama
nın yapılabildiği pompaj sulamaları gelişmiş yada 
su kaynağının daha sınırlı olduğu sulamalarda su-

lama randımanlarının SO'nin üzerinde olduğu, he
nüz gelişmekte, böylece şimdilik suyun bol oldu
ğu sulamalarda ise, randımanların 30- SO arasında 
bulunduğu görülmektedir. 

Sulamalarda su kayıplarının en az hudutlar ara
sında tutulması, böylece sulama randımanlarının 
yükseltilmesi için nelerin yapılabileceği özetle şöy
lece sıralanabilir . 

1 - Sulama suyunun kullanılacağı yere kadar 
en az kayıpla iletilmesi, 

2 - Bitki ve toprak özelliklerine göre en uy
gun sulama yöntemlerinin uygulanması, 

3 - Çiftçilerin sulama bilgilerinin geliştiril-

mesl, 

4 - Planlı ve ölçülü su dağıtımının yapıl
ması, 

S - Suyun ölçülmesi olanağı b!Jiunan yerler
den suvun m3 üzerinden dağıtımı ve sulama· üc
retlnin aynı esasa göre alınması, 

6 - Su dağıtım düzenini sağlayacak yeterli 
ve etkili Işletme yöntemler>inin geliştirilmesi, çift
çilerin bunlara uymalarının sağlanması, diğer bir 
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değimle idare ile çiftçiler arasında iyi bir diyalo
ğun kurulmasıdır. 

VIII - SONUÇ VE ÖNERiLER : 

Buraya kadar izah edilmeye çalışılan husus
ları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür. 

1 - Bitki su ihtiyaçlarının saptanması için 
en uygun yöntem şüphesiz bölgesel deneme so
nuçlarından elde edilen değerlerdir . Bu nedenle bu 
tür denemeler çoğaltıimalı ve başlanılan deneme
ler kısa sürede sonuca ulaştırılmalıdır. 

2 - DSi sulama projelerinde su ihtiyacı ge
nellikle Blaney- Criddle yöntemi ile hesaplanmak
tadır. Su ihtiyacının saptarımasında en kesin de
ğerleri veren •Nem Azalma• yöntemliyle elde edi
len ·U· değerleri (bitkinin fiilen •kullandığı su 
miktarı) ve Blaney- Criddle yöntemi ile elde edi
len aynı değerle karşılaştırıldığında % 90 civarın

da bir uyurnun sağlandığı görülmektedir. Buradan 
Blaney- Criddle yönteminin toprak ve su kaynak
ları arasında genellikle iyi bir dengenin bulunduğu 
ülkemizde, bugünkü teknolojik gelişme çerçeve
sinde oldukça uygun bir yöntem olduğu sonucuna 
varmak mümkündür. 

3 - Suyun iletimi ve •kullanılması sırasında 

önemli miktarda su kayıpları meydana gelmekte
dir. Nitekim sulamaya tahsis . edilen suyun yakla
şık % 25 israf edildiği ve bunun da üretim değeri 
artışı üzerinden yılda 1,7 milyar lira kayba sebep 
olduğu hesaplanmıştır. 

Bununla ilgili olarak ; 

a) Su iletim ve dağıtım tesislerinin standardı 
süratle yüksetilmekte ve bu yolla meydana gelen 
kayıplar önemli ölçüde kontrol altına alınabilmek
tedir. Örneğin; toprak kanallarda % 30-40 ile ifa
de edilen su nakil •kayıpları, beton kaplamalı ka-

nal, kanalet ve borulu dağıtım sistemleri ile % 
5- 10'a kadar düşürülmüş bulunmaktadır. 

Tersiyer kanalların üzerindeki çiftlik prizlerin
den itibaren suyun kullanıldığı yere kadar olan kı
sımda görülen su nakil kayıpları henüz yeterince 
kontrol edilemeyen ve mesafeye bağlı olarak ar
tan su nakil kayıplarını oluşturmaktadır. 

b) Tarlada suyun kullanılması sırasında mey
dana gelen satıh akışı ve bitki kök bölgesinin al
tında oluşan sızma kayıpları, genellikle çiftçilerin 
insiyatifindeki faaliyetlerle ilgili olduğundan bun
ların yeterince .kontrolu zamana bağlı olmaktadır . 

Sulama alanlarının sulamaya hazırlanmasını 
sağlayan başta tesviye, tarla içi sulama ve drenaj 
tesisleri olmak üzere uygun sulama yöntemleri
nin kullanılması, çiftçilerin sulama tekniği yönün
den yetiştirilmeler·i ve özetle modern sulama ve 
tarım tekniğinin gelişmesi su kullanma kayıplarını 

etkileyen başlıca etkenlerdir. 

4 - işletme ve bakım tedbirleri meyanında 
zikredilebilen ; 

a) Tesislerin bakım ve onarımlarının zama
nında ve yeterli seviyede yapılması, 

b) işletme personelinin yetiştirilmesi, en uy
gun işletme yöntemlerinin geliştirilmesi ve su da
ğıtımının belirli bir düzen içinde sürdürülmesi, 

c) Çiftçilerin işletme ve bakım hizmetlerine 
katılmaları amacıyla •kendi aralarında örgütlenme
lerinin (sul ay ıcı grubu) sağlanması ve böylece ida
re- Çiftçi arasında iyi bir diyaloğun kurulması , 

d) Mahalli örgütlerle (idare makamlar, di
ğer ilgili tarımsal örgütler, çeltik komisyonlar vb .) 
iyi bir işbirliğinin sağl anması gibi hususlar önem 
kazanmaktadır. 
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SONDAJ KUYULARlNDA DÜŞÜM, GiRiŞiM VE TESiR 

MESAFELERiNiN TESBiTI iLE iLGiLi GRAFiK METOD 

Bir sondaj .kuyusunda debi pompaj süresı ve 
mesafe elemanlarının fonksiyonu ·olarak meydana 
gelecek düşüm, girişim ve tesir mesafel·erinin tes
biti, gerek •kuyu hidroliği açısından gerekse bir yer
altısuyu işletme ünitesinde elde edilecek netice
lerin hesaplanması gereği ile önemli ıbir .husustur. 

Herhang'l bir sondaj kuyusunda belirli bir debi 
ile belirli bir sürede meydana gelebilecek düşümü, 
bunun civarda meydana getirebilceği girişim değ

erlerini veya o kuyu için tesir yarıçapı tesbit etmek 
maksadiyle hesaplamalar yapmak, 'ilgili formülle
ri kullanmak mümkündür. Ancak makalede bu yolu 
tercih etmeden aynı sonuçları elde ·etmek için 
tatbikatında sağladığı ·kolaylık nedeniyle ·kullanılan 

•Grafi.k Metod· dan bah is edilecektir. 

Grafik metodun sağladığı diğer bir fayda her
hangi bir ·kuyuda çekimi düşünülen belirli bir mik
tar suya karşılık debi ve zaman alternatifleri içe
risinde meydana gelebilecek düşüm, tesir yarıçapı 
ve girişim değerlerini metodun basit kaldelerini 
tatbik etmek suretiyle sür'atli olarak bulabilmektir. 

Gerçekten de kuyudan elde edilmesi düşünü

len herhangi bir debi ·değerinin : 

0=0ı, 0 2, 03 .................. on 
keza -çekim süresinin de : 

t=rt1, 1!:2 ,it:J .... .... .......... . t n değerlerinden · her-
hangi bir değer çiftinde, her ,J·ki alternatifin (Değiş· 

kenin) başka iki değer çiftine geçirilmesi istenil
diğinde veya değişkenlerden b1ristnin sabit tutula
rak diğerinin değiştirilmesi halinde hesap yolunu 
tercih etmenin yoruculuğuna ve zaman israfına mu· 
kabiLgrafik metodda pratikll-k ve çabukluk .. s.ağlan· 
maktadır. 

·• Jeo. Yük. Müh .. DSI Jeot~knlk Hizmetler ve YAS. 
Dalresi Başkanlığı 

Yazan 
Ahmet KAYA * 

. . Metodun tatbiki için mümkün olduğu takdirde 
sondaj •kuyusunda ön tecrübe ile tesbit edilecek 
debide usulüne uygun sabit debili pompa tecrü
besi kati gelmektedir. Burada dikkat edilecek hu
şus bilhassa ön tecrübenin yapılmadığı hallerde. 
ı:nümkün mertebe küçük debiden kaçınmak, tecrübe 
süresini de kısa tutmamakdır. Bu Sayede değerlen
d.rmede meydana gelecek hata miktarını azaJ.t:mark, 
daha doğru neticeye varmak kabil olabilecektir. 
i<üçük debi ile pompaj esnasında gerek yük ka
yıpları nedeniyle ve gerekse beklenilen, meydana 
gelebilecek düşümlerin tespit edilernemesi durum· 
ları hasıl olmaktadır. Keza pompaj sürelerinin •kı

sslığı (Belirl·i debi ,çin) bir anlamda rasad değerle
rinin azlığı ve tesir yarıçapı tespirlinde mahsur ya
ratacak unsur demektir. Bu durum bilhassa serbest 
aklterler ile ilgili değerlendirmelerde daha fazla 
önemle itibare alınması gerekli bir hali ifade eder. 

METODUN iZAHI : - -

Bahls _edildiği üzere gırafik metodun tatbikatı

na geçebilmak Için sondaj kuyusunda tercihan 
m.aximum · veya maJ4imuma yakın bir debi ile 
m·ümkün mertebe uzun süreli sabit debili bir pompa 
tecrübesinin yapılması daha uygundur. Burada işa• 
ret edilmesi ·gerekli bir diğer husus, bilindiği gibi 
tecrübe, sondaj kuyusunda yapılırken =çok '- de·fa 
zamanın fonksiyonu olarak meydana gelen düşüm
ler bu kuyuda tesbit edilmektedtr. Bu· durumda gra
fi-k metodu tatbi•k etmek kabildir .' Ancak daha sıh

hatli değerler ··elde - edebilmek ·ve değ-erlendirmede 
·itibare almak maksadı ile mümkün oldı,ığu takdirde 
akifer •kalınlıiiının genellikle iki katı mesafede bir 
gÖ~ie~ · .kuyu~u ·açarak - veya ·mevcut sa düŞümleri 
burada da tesbit etmek faydalıdır. Zira tecrübelere 

göre. ·bahis ed Hen rilesafede·ki bir gözlem kuyusun

da akım genelllkle Laminer karekterin'i muhafaza 
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etmekte, ana <kuyu civarında ise türbülan olmakta
dır . Bu metodda tesbit edilmernekle beraber akif
ere ait hidrol.ik <karekterlerden depolama katsayı

sının tayini de isteniyor ise bu gaye nedeniyle göz
lem kuyusu inşaası asasen gerekl,i olaca1ktır. 

Bahis edilen hususlar muvacehesinde yapılmış 
bulunan sabit debili pompa tecrübesi ile büroda 
yapılacak ilk iş bu tecrübe değerlerini yarı logarit
mik kağıt üzerine düşüm-zaman doğrusu halinde 
işaretlenecektir. (S· log t) (Şekil : 1). 

Bu metinde metodun ·izahı öngörüldüğü ılçin 

nümerik bir misal verilmemiş ancak bahis edilen 
grafi·kler ekler halinde ver.ılmiştir. 

Hazırlanan düşüm-zaman grafiğinden sonra 
ik·inci etap bu grafi•kten istifade etımek suretiyle 
g~ne yarılogaritmik kağıt üzerine düşüm mesafe 
eğrisini (S - log r) çizmektir. (Şekil : 2). 

Buradaki esas basit ve bilinen kaldelere i&ti
nat etmekted·ir. Şöyle~! düşüm-zaman doğrusunun 
seçilen bir (t) zamanınde!ki değerine düşey eksen
den <tekabül eden düşüm değeri okunur. Burada 
seçilen (t) 21amanı a'ksi lcap etmediği takdirde da
ima pompaj süresidir. Mesela böyle bir (tl değ

erinde düşüm değeri Sı gibi. Bu değer ana kuyuda 
bu süre zarfında meydana gelen düşümdür. Başka 
bir ·ifade ·ile mesafe (r) değeri •kuyunun yarçapıdır. 
Dolayısı ile yarıçap mesafesinde bu düşüm meyda
na gelmişti r. Bur.ada önemli olan husus teçhizsiz 
kuyularda doğrudan doğruya ıkuyunun merkez·inden 
oldarına olann bu uzaklığın çakıllama zonu bulunan 
teçhlzli kuyularda ·kuyu merkezi ile çakıl zonunun 
orta mesafesine kadar olan değerin i (Effektif çap) 
ifade etmes'i gereğidir. 

-Bu duruma göre düşüm-mesafe doğrusunun 

çizimi bir nokta ve eğimin bel·li olması ile mümikün 

olacağından, pompaj süresi sonunda kuyudaki dO

şüm rasad edilerek bir nokta tayin edilmiş olmak

tadır. (Şekil : 2 A noktası.) Diğer taraftan dOşüm 

15.8.0 
.z;ıman doğrusunun eğimi : t. S,= -- olup DO

T 
şüm- mesafe doğrusunun eğ'iml : 

AS,-= 2X t. S, bağıntısı ile 

31.6 X O 
AS, = T olmaktadır. 

Bu ·esas itibare alınarak düşüm ·mesafe gra
fiği çizilir (Ek : 2) 

O=debl (11:/sn.) T=Trasmisslbilite (m3/gün/ 
ml 

· 'Bu graf,iokte dJkkat edilecek husus şudur. Dü
şümOn sıfır olduğu noktadan yatay eksene çlzile_n 
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paralel doğrunun düşüm ·mesafe doğrusunu kestiği 

noktasının (Şekil : 2 B noktası) apsisi bize pompa 
tecrübe debisi ve pompaj süresi değerlerindeki tesir 
mesafes·ini ifade ·eder. Başka bir ·ifade ·ile o debi 
ile, o sürede kuyudan çekilen suyun kuyu çevre
sinde meydana getirdiği düşüm ikonis'lnin taban 
yarıçapıdır. 

Daha sonra zaman ve debi değerlerinin değiş
mesi ile meydana gelebilecek düşüm, girişim ve 
tesir yarıçapının tesbiti yapılır. Buradaki esas şu

dur : Çizilmiş olan düşüm -mesafe doğrusu pompa 
tecrübe deb.sJ 0 1 ve tecrübe süresi t 1 değerler-i 

içindir. Istenilen durum herhangi bir 0 2 debisi ve 
t2 süresinde, düşüm, girişim ve tesir yarıçapının ne 
olacağıdır. Buna göre aynı debi değerlerinde zama
nın değişmesi halinde zaman- mesafe doğrularının 
birbirine paralel kayacağı hilindiğinden, ilk düşüm 
değerine (01 'e karşılık S1 değerine) zaman farıkı 

itibare alınarak düşüm-zaman grafiğ.inden okunan 
düsüm değeri eklenir. (Mesela : S1 değerinin bir 
günlük düşüme tekabül ettiği kabul edilsin; acaba 
10 günlük düşüme tekabül edecek s2 değeri ne ola
caktır? sualinin cevabı , düşüm-zaman grafiğinin 
bir logeritmik aralığına tekabül eden eğim değeri· 
nin (t. S,) nin S1 'e ·ilavesidir. 

Genel halde ise t. S, değeri : 

t. S, lo~ - formulü 15.80 (t2) 
T t

1 

ile hesaplanır. 

Bu halde A' noktasının S2, apsisi ise kuyu ya
rıçapı (r) olmakta ve 0 1 debisinde fakat 1:ı zama
nına bağlı doğru A' noktasından ilk çizilmiş düşüm
mesafe dağrusuna paralel bir doğrudur. (Şekil : 3) 

A ' noktasının tesbitinde mutlaka .itibare alın
ması gerekli olan diğer bir husus kuyu randıma

nının bu değer ile çarpılması ve teorik düşümün 
sıhhatli bir şekilde tespit edilmesidir. 

Herhangi bir 0 2 debisi ve t 2 21amanında yeni 
düşüm-mesafe doğrusunun tesbiti ise şu şekilde 
yapılır: 

O, debisi ve fı zamanına bağlı düşüm-mesafe 

doğrusu ·lle Istenilen 0 2 debisi ılle t2 zamanına bağlı 

doğrunun eğ·i mleri t. S1 ve t. S2 Ise bu eğimler ara
O 

sındaki t. S2=--2 
. t. S1 bağıntısından ıstifade 

O ı 
·edilerek: 

BeHI olan. o·ı;O~ ve t. Sıo değerlerinden t. S
2 

değeri bulunarak yatay eksende bir logarltmlk ara
~ığa tekabül eden mesafede t. S2 değer seçilir ve 
bir ·nokta tespir edil·ir.. Yeni doğrunun çizilmesi için 
ikinci nokta ise 0 1 debisi t2 zamanı ılle tesbit edi
lf:n doğrunun sıfır d.üşüni ·eoJ<seıiTnr ıl(estiğf C iiok-
tasıdır. · 
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Iki noktanın birleştirilmesiyle istenilen 0 2 de
bisi ile t2 zamanına bağlı düşüm-mesafe doğrusu 

tesbit edilmiş olunur. Burada şu hususu belirlemek 
faydalı olma:ktadır. Debinin sabit tutulup zamanın 

değiştirilmesi halinde doğruların paralel ütelenme
si veya zamanın sabit tutularak debinin değiştiril

mesi hal.inde C noktasının sabit kalmasının izahı 

şöyle yapılabil.ir. B·ir sondaj okuyusundan belirli bir 
mi·ktar suyun çe~ilmesi ·iki alternatif hali ile .kabil 
olur. Şöylek i bahis edilen miktardaki su, küçük debi 
ile uzun zamanda veya büyük debi ile kısa zamanda. 

Birinci halde meydana gelen düşüm konisinin 
bu suyun taban yarıçapını büyütmek suretiyle, .!•kin
ci halde ıise yükseklıiğin·i arttırmak suretiyle verme
sidir. 

D i ğer tarahan çok sayıda sondaj ·kuyusu inşa

ası yapılmış bir YAS. sulama ünitesinde pompa 
tecrübesi yapılan oir ·işletme kuyusunun civar ıkuyu-

la ra ne şekilde etki yapacağı hususu düş üm- me
safe grafiğinde kuyular arası mesafenin bil.inmesi 
l ie kolayca okunur ve girişim tablosu hazırlanır. 

Görüldüğü gibi grafiık metod sondaj kuyularında 

düşüm, gir i ş i m ve tesir mesaf·elerinin tesbitinde 
pratik çözüm s·ağlanmaktadır. 

Bununla beraber metodun uy.gulanmasında şu 

hususl arın dikkate alınması gereklidir. 

1 - Pompaj ıkuyusundan çok uzak mesafeler 
için (Taknibi olarak artezyen aklterler için 2 Km. 
serbest aklterlerde ise 200 m. den sonra) düşüm

mesafe doğrusu muayyen bir bükülme göstenir, bu 
durumda bahis edil€n mesafelerin ötesinde grafik
ten bulunacak düşüm değerleri gerçekteki durum
dan daha azdır. 

2 - Negatif ve pozitif sınır şartlarının var 

lığında bu metodun uygulanınaması ger~klidir. 

V ARARLANILAN YAYlNLAR 

1 - Selected Methods for Pumping Test Analysis 
Bruin jack and Hudson jr. E. 1961 

2 - Ground- Water Hydraulıcs Part- 1 Knowles B. 
Dayle 1952 
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3 - Bölgesel Yeraltısuyu Geliştirme Kursu Nptla· 

rı Kaya Ahmet 1967 (Minnesota Üniversitesi 

ve DSI Organizasyonu) . 



KÜÇÜK AKARSULAR iÇiN BiR PROJE TAŞKIN 

HiDROGRAFI TÜRETME YÖNTEMi 

Yazan: 
Haluk GÜNERMAN (") 

ÖZET 

Herhangi bir su yapısının projeleııdirilnıesinde, proje taşkın debisi ve çoğu 
kez hidrograf biçiminin de bilinmesi gerekir. Söz konusu proje küçük bir akarsu 
üzerinde ise, genellikle akını gözlem istasyonu bulunnıayışı yüzünden, istenen de
ğerlerin tahminle veya hesapla elde edilmesi zorunludur. 

Bu çalışmada, bütün küçük akarsu havzalarında geçerli olabilecek bir taş

kın hesaplama yöntemi önerilmekte ve yazı sonunda bu konunun pratiğe uygu
lanışı bir örnekle gösterilmektedir. 

1. Gl RIŞ: 

Herhangi bir su yapısının projelendirilmesin
de ilk yapılacak hesap, proje taşkın hidrografının 

elde edilmesidir. Bu taşkının gerek zirve değeri 

gerekse hacmi yer yer önem taşır. Sedde ve ka
nallarda zirve değerini bilmek yeterli olmakla bir
likte; taşkından koruma amaçlı baraj ve sel ka
panı gibi yapılarla, tüm su yapılarının dolu savak
larının hesabında, zirve değerine ek .olarak taşkın 
hacminin de bilinmesi gerekir (1) (5) (6) (10) 
(14) . 

Küçük havzalarda ki, bu makalede küçük hav
za deyimi yağış alanının 250 km2 'den küçük ol
ması demektir ( 1), su yapısı kurulacak yerlerde 
genellikle akım gözlem istasyonu bulunmaz. Gerçi 
bütün Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son yıl
larda küçük havzalarda istasyon kurma çalışma

ları hızlanmıştır, ama gene de bunların gözlem sü
releri kısadır; bir sıklık analizi yapılmasına elve
rişli değildir (9) . Öte yandan yağış gözlem Istas
yonları hem sayıca daha çoktur, hem de gözlem 
süreleri uzundur. Böylece, geliştirilmiş yöntemler
den birisi lle, yağış değerlerinden yararlanılarak 

akışı tahmin etmek genellikle tutulan bir yol ola
rak ortaya çıkmaktadır (11) (20) (31) (35). An
cak bu yöntemlerin hepsinin bir sakıncası vardır, 

o da hemen hemen tümünün tür,etildikleri bölge 

(') Dr. Müh. : DSI ikinci Bölge Müdürlüğü 

içinde geçerli olmalarıdır. Bu yüzdendir ki, •Ame
rican Society of Civil Engineers• e bağlı ·Yüzey
sel Akış Hidrolo]isi Komisyonu•, her yerde geçerli 
olabilecek bir taşkın hesaplama yöntemi ortaya 
konulmasının zorunluğuna işaret etmektedir (12) . 

Türkiye'de küçük havzalar için yapılan taşkın 

tahminlerinde, belli başlı üç yöntem kulanılmak

tadırlar . Bunlar, Snyder (1) (7) (8) (32) yöntemi, 
Sentetik Metot (8) (23) ve Mockus (8) (17) Yön
temleridir. Bunların yanında, Sherman (31) 'in ge
liştirdiği gerçek birim hidrograf yöntemi varsa da, 
bu yöntemin uygulanmasında bir akım gözlem Is
tasyonunun varlığı gerektiğinden, ·kullanılma alanı 

sınırlıdır. Bütün bu yöntemler Türkiye dışındaki 

ülkelerde ve oraların iklim ve topoğrafik 'koşulla

rına göre geliştirilmiştir . Bunların Türkiye ·içinde 
uygulanmalarında katsayılarının Türkiye koşulları
na göre uyarlanması gereklidir. Türkiye akarsuları 

için hesap yapımında ikinci bir yol da, yerel özel
likleri karşılayacak yeni bir yöntem geliştirmektir. 

Bu çalışmanın amacı , küçük havzalar için ge
çerli olacak genel bir yöntem ortaya •koymak ve 
bunu Türkiye koşullarına göre düzenlemektir. ilk 

adımda , yeterli verilerin bulunduğu Batı Anadolu 

bölgesi için bazı bağıntılar geliştirilmiştir. Bunun

la birlikte, kar erimesinin önem taşımadığı ılıman 

iklime sahip bölgelerde aynı bağıntıların geçerli 

olacağı düşünlebilir. Bu açıdan, denklemlerln, Mar-
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mara, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri için de irde
lenmesi gerekir. 

2. PROJE HiDROGRAFI TÜRETiLMESINiN KI· 
SA TARiHÇESi: 

Eski çağlarda , su yapıları uzun yıllar boyunca 
meydana gelmiş taşkınlar gözönünde tutularak bo
yutlandırılırdı. Ancak bu gözlemler sistematik bir 
biçimde yürütülmezdi. Zamanla, konuya daha bi
l imsel açıda n yaklaşılarak, gözlemlerin sistema
tik hale getirilmesi yanında kuramsal ve matema
tiksel çalışmalar da yapılmıştır. 

Yayınlanmış bulunan il k taş kın hesaplama yön
temi, Kuichling (21) ;tarafından ortaya konulan 
•rasyonel metot» dur. Bu yöntemin sağlıklı sonuç
lar vermediği Schaake, Geyer ve Knapp tıırafından 

1967 yılında ispat edilmiştir (29) . 

1932 yılında , Sherman (31) gerçek birim hid
rograf yöntemini geliştirmiştir. Bu yöntem, taşkın 
hidrografları türetmek için oldukça yeterli bir yak
laşım olmakla birliıkte, ancak çıkarıldığı havza için 
geçerlidir. Bu da kullanım alanını çok sınırlı tut
maktadır. Bu sakıncayı ortadan ıkaldırmak amacı 

ile Snyder (7) (32) 1938 yılında sentetik birim 
hidrograf yöntemini geliştirmiştir. Kuramsal ola
rak bu yöntem her havzaya uygulanabilir 'Ise de, 
küçük havzalarda iyi sonuç vermemektedir. 

Küçük havzalar için U. S. Soil Conservation 
Service'in önerdiği yöntemde, hidrograf üçgen bl· 
çimindedir; Bu yöntem Türkiye'de Mockus Yönte
mi adıyla tanınmaktadır (1) (2) (15) (17) (18) . 
Türkiye 'de, ayrıca , Mart 1964 yılında SCS yönte
minin deği ştiriimiş bir biçimini, •Sentetik Metot» 
adı altında yayınlamıştır; o tarihten bu yana bu 
yöntem DSi Örgütü tarafından geniş ölçüde kul
lanılmaktadır. (23) . 

Son yıllarda, bilgisayar için geliştirilmiş bir
kaç yöntem ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında 
Stanford Model , HYREUN Model ve HSP model 
adlarını taşıyanlar sayılabilir (13) (15) (22) (30). 
Türkiye'de bu yöntemler henüz uygulanma alanı 
bulmamıştır. 

3. YÖNTEM: 

3.1. Genel: 

Önceki bölümlerde değiniirliği gibi, taşkın hid
rografı elde edilmesinde kullanılan birçok yöntem 
vardır. Ancak bu yöntemler her havzada geçerli 
değildir. Genel bir yöntem ortaya konulması ama
cıyla çalışmalar yapılmış ve halen yapılmaktadır. 
Bununla birlikte, henüz böyle bir yöntem gel-işti
rilmiş değildir . Çeşitli araştırıcılar tarafından öne 
sürülmüş yöntemlerin kıyaslanınası amacı ile Fle
ming ve Franz (15) şu kriterleri ortaya koymuş
lardır : 
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a. Geliştirilen yöntemle elde edilecek sonuç
lar, gözleml yapılmış gerçek taşkın değerlerinden 

büyük sapma göstermemelidir. 

b. Yöntem genel olmalı, belirli bir bölgeye 
özgü olmamalıdır. 

c. Kolaylıkla elde edilebilecek verilerle iş

lem yapılmalıdır. 

d. Mantıklı bir zaman süresi 'içinde hesap 
yapmaya elverişli olmalıdır. 

e. Katsayıların seçimi projeciye bırakılmamalı, 
örneğin, harita abak veya denklemlerle bulunma
lıdr. 

Bu çalışmada, yukarıdaki ıkriterlere uyulmuştur . 

3.2. Birim Hidrograf : 

Birim hidrograf kavramı küçük havzalara ye· 
terli yaklaşıklıkla uygulanabilir (15) (18) (26) (36). 

Birim hidrograf kuramına göre, birim sözcüğü, ön· 
ceki yıllarda süreyi tanımlamakta olduğu halde, 
günümüzde akış yüksekliğini tanımlamaktadır . Tüm 
yağış alanı üzerinde üniform dağılmış akışın yük
sekliği, h •. 1 'e eşit olduğu zaman, havza üzerinde· 
ki taşkın haomi 

V=AaH 

olmaktadır. Burada, V : taşıkın hacmi ve A8H bi· 

rim hidrografla yatay eksen arasında kalan alan· 
dır . Öte yandan, taşkın hacmı yağış alanının fonk· 
slyonu olarak da Ifade edilebilir : 

V= Ah. 

Burada, A, ıkm2 ve A8H, m3sn·ı sa olarak boyutlan
dırılırsa aşağıdaki bağıntı ıkurulmuş olur : 

1= 
3,6 ABH 

A 

Bu bağıntı ıbirim hidrograf ile yağış alanı arasın· 
daki ilişkiyi vermektedir. 

3.3. Boyutsuz Hidrograf : 

Boyutsuz hidrograf esas olarak, ordinat ve ap
sısı sırası ile q/ qP ve t/tp birimleri ile ifade edil· 

miş bir birim hidrograftır. Böylece havza büyük
lüğü etkisi ve bir ölçüde de diğer havza özellik· 
leri etkisi elimine edilmiş olmaktadır. 

Bu çalışmada , her havza için değişik taşkın 
değerleri ~kullanılarak birkaç boyutsuz hidrograf tü
retilmiş ve bunların ortalamaları alınarak, her hav
za için birer boyutsuz hidrograf elde edilmiştir. 

Genellikle, boyutsuz hidrograf ile yatay eksen 
a rasında kalan alan şu bağıntı ·ile gösterilebilir: 

AH= tp Qp F 

Burada, AH3 : taşkın hidrografı altında kalan alan ; 
QP: taşkın zirve değeri (m3sn·ıı; F: boyutsuz hld-



rograf alanı (m3sn·ı sa) dır. Taşkını oluşturan etkili 

yağışın yü ksekliği birim ise, bu bağıntı 

AsH=tP qP F 

biçimini alır . Burada, qP : birim hidrograf zirve de

ğe rid i r . 

3.4. Hidrograf Parametreleri : 

Bu çalışmada , hidrograf biçimi ve zirve değe

rini belirlemek amacı ile kullanılan parametreler 

şunlardır : Gecikme zamanı, tP; Alçalma eğrisi eği 

mi, K. ; alçalma katsayısı, K, ve boyutsuz hidrog

raf alanı, F. Bu parametrelerin , çoklu korelasyon

lar yolu ile, öl çülebilir havza özell ikleri ile olan 

ilişkileri ortaya çıkarılmıştır. 

3.5. Çoklu Korelasyon : 

Eğer iki değişken arasında bir ilişki araştırı 

lıyorsa , yapılan korelasyon basit regresyon adını 

alır. Eğer üç veya daha çok değişken varsa , bu 

kez korelasyon, çoklu regresyon veya çoklu kore

lasyon adını alır. Bu halde regresyon denklemi 

y=a+bı X ı +b2 X 2+ ... .. ... . +bnxn 

biçimindedir. Burada, a : sabit bir katsayı ; y : ba

ğımlı değişken; X; : bağımsız değişken ve b; : reg-

resyon ıkatsayılarıdır (1) (4). 

f • Y1 

ı 

-o. • 
Y- Yo q 

(r.o) 

T 
ı ı 
E. 

)( 

Şekil : 1 - Boyutsuz hidrograf alçalma eğrisi 

Bu çalışmada, y hidrograf parametrelerini, X; 

de havza özelliklerini temsil eder. Seçilen sekiz 

ayrı parametre, ölçülebilir dokuz havza özelliği ile 

korele edilmiş, Student t-testinl sağlamayanlar 
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elimine edilerek, kalanlar regresyon denklemlerini 

oluşturmuştur. 

3.6. Hidrograf Biçimi : 

Şekil 1'de görüldüğü gibi, (1 ,1) ve (T,O nok

taları arasında çizilen bir doğrunun eğimine •al

çalma eğr·isi eğimi • adı verilmiştir . Bu eğim ger

çekte (1 ,1) ve (T,O) arasında belli bir noktada eğ· 

riye teğ et olan bir doğrunun eğimidir. 

Alçalma eğrisi eğimi : 

K=- 1-
• 1-T 

dir. Öte yandan, herhangi bir hidrografın alçalma 

eğ risi ise yarı- log kağıtta bir doğru olarak ifade 

edileb ilir. Buna göre, ak ım ve alçalma katsayısı 

arasında bir bağıntı ortaya konulmuştur (6). 

Boyutsuz hidrografta ise, 

K •=~ = _:!2_ 
r Yo Y ı 

K X 
r 

zaman aralığı birim olarak alınırsa , 

X 2-X 1= :. X =1 

ve 

veya logaritmik olarak 

... , 
........... ( 1, 1) 

Şekil : 2 - Yarı . log skalada alçalma eğrisi 
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In K. ı = -a 

olarak yazılabilir . Genellikle lı. x = xn -x1 için 

K=e-a( xn- Xı l 
r 

dir. Yarı -log .kağıdın ordinatında sıfır değeri ol
madığından , normal skalada Yn sıfırdan ey kadar 

büyük alınarak 

Xn=T - ex 

yazılabilir . 

Böylece Xn = T alınarak ve D.x= T - 1 olduğundan 

KrT-1= e-•<T-1) 

bağıntısı kurulabilir. Burada, önceden gösterildiği 

gibi 1/1-T= Ka olduğu için 

KrT-1 =e-•/Ka 

olarak gösterilebilecektir. Logarttmik ifade ·ile 

ı 
In Krr_1 = - -- a 

K. 

-a=Ka In Krr_1 

dir. Sınır koşullarına göre 

ı 
Kr1=--

Yo 

ı ı 
Ya=-- = --

Kr1 e-• 

'Yo= e• 

dır; ve alçalma eğrisi denklemi de 

halinde yazılabilmektedir. Böylece elde edilmiş 
olan K.. K.1 ve K.r -1 parametrelerinin ölçülebilir 
havza özellikleri ile çoklu korelasyonları yapılarak 
bağıntılar elde etmek ve yukarıdaki denklem yar
dımı ile hidrograf alçalma eğrisini çizmek <llanak 
içindedir. 

Yükselme eğrisi için ise, önceden elde edil
miş bulunan boyutsuz hidrografların yükselme eğ

ril erinin ortalaması alınmış ve bir polinom biçi

minde ifade edilmiştir. 

y= 0,857 X - 2.449 X2 + 5,356 X3 -2,763 X4 

Burada, y : q/qp ve X : t/ tP dir. Bu yükselme eğri

sinin yeterli yaklaşııklıkla bütün havzalarda geçerli 

olduğu kabul edilmiştir. 

3.7. Taşkın Zirve Değerinin Hesabı: 

Önceki maddelerde çıkarılan aşağıdaki bağın
tılardan yararlanılarak 
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ve 

A8H=tp qp F 

3,6 AaH 

A 

denklemlerinden, birim hidrograf zirve değeri için 

ilişk i si türetilebilir. Burada, tP: gecikme zamanı 

(sa.) ; F : boyutsuz hidrografın altındaki alan ; A: 
yağış al a nı (km2) dır. 

Bu denklemde tP, çoklu korelasyontarla elde 
edilen regresyon denklemi ile hesaplanır. Bu denk

lem aşağıda ayrıntılı biçimde verilecektir. F'nin 
hesabı için ise birkaç değişik yol öner·ilebilir. Yön
temin uygulayacağı bölgenin özell iklerine bağlı ola
rak, hangi yol iyi sonuç verirse ona göre türetile
cek reg resyon denklemi ·kullanılarak F hesaplanır. 

Bunlardan birincisi : Doğrudan doğruya F lle 
ölçülebilir havza özellikleri arasında çoklu kore
lasyon yapılarak, bir regresyon denklemi çıkar
maktır. Bunun dışında, F değerinin dolaylı olarak 
bulunması biçiminde birkaç yol da denenebilir. 

Hidrografın alçalma ve yükselme eğriler.i ola
rak ikiye ayrılması hesabı ·kolaylaştıracaktır. Batı 

Anadoluda bulunan 12 küçük akarsu havzasına ait 
boyutsuz hidrograflar incelendiğinde, bunların yük
selme eğriler i n i n birbirine yakın olduğu görülmüş· 
tür. Zaten hidrografın bu bölümünün başlangıç 

(O .D) ve b iti ş noktaları ( 1,1) kura m gereği olarak 
bütün havzalardaki boyutsuz hidrograflarda aynı

dır . O halde bu bölüm için ortalama bir eğri çizi
lip bunun her havzada geçerli <llduğunu varsaymak 
gerçekten uzak olmayacaktır. Buna göre, .kabul 
edilen bu eğrinin yatay eksenle meydana getirdiği 
alan da sabit kabul edilebilir. 

Bu durumda, havzadan havzaya değişiklik gös
teren, alçalma eğrisi altında ki alandır . Buna göre, 
toplam boyutsuz hidrograf alanı için şu ifade ya
zılabilir : 

T 
F=F1+ Je• <•-l l dx 

1 

entegre edilerek 

bulunur. Ancak, buradaki üçüncü terim diğerleri

nin yanında çok küçük olduğundan , ihmal edilerek 

1 
F=F1+-

a 



bağıntı sı elde edilir. a değerinin elde edilmesi için 
önceki bölümlerde tü retifen bağıntıla rdan yararla
nılı r. Bunların bilimsel aç ıdan en anlamlı olanı, ko
relasyon katsayı sının yüksekliği ve Student t 
testinin sağlanması ile ölç!ilür. Ancak, pratik uy
gulamada, bağıntının basit oluşu da bir yeğ tutma 
neden idir. 

Böylece, tP ve F değerler i elde edildikten son

ra, birim hidrograf zirve değeri 

A 

3,6 tp F

bağ ıntısından hesaplanabilir. 

Taşkın zirve değer.inin he:;ı:ıüı ıçın, etkili ya
ğ ı ş ın süre ve miktarının da bilinmesi gereklid ir. 
Li teratürd e, kritik yağ ış süresi D'nin , gecikme za
manı, tP'ye eşit alınması önerilmektedir (10) (36) . 
Böylece tP= D 

alınarak ve SCS'nin yağış - akış eğrilerinden (1) 
yararlanılarak akış yüksekliği, h. bulunur ve, taş

kın zirve değeri 

bağıntısından elde edilir. 

3.8- Havza Özellikleri : 

Öncek i ça lışmalarda, hidrograf biçim ve zirve 
değeri üzerinde etkili olan havza özelliklerinin han
gileri olduğu hakkında geniş araştırma yapılmıştır . 

Eagleson (3) , Taylor- Schwarz (33), Morisawa (25) 
ve Maxwell (24) 'e göre önemli etken özellikler : 
Eğim (S), akarsu boyu (L), yağış alanı (A) ve 
yükselti oranı (Rh) 'dır. Bunlara ek olarak, Kirpich 
(1), Hudlaw-Clark (19). Gray (16), Reich (27) 
ve Snyder (32); Yükselti (H), biçim faktörü (R1), 

dairesellik oranı (R ) . uzunluk oranı (R ) ve mer
kez- çıkış uzaklığı lLJ 'yi öne~mişlerdir.• 

Bu çalışmada, harmonik eğim, Sh (23) (33) ; 
Benson eğimi, Sb (34); yükselti oranı, Rh; akarsu 
boyu, L; yağış alanı, A; yükselti, H; Biçim Fak
törü, R1; uzunluk oranı, R. ve dairesellik oranı, Re 

kullanılmıştır . Bununla birlikte, uygun sonuç ver

meyen dairesellik oranı yerine, yazar tarafından 

önerilen, Çevre Katsayısı, Rç ile işlem yapılmıştır . 

Bu özelliklerin hesaplanışı şöyledir : 

Harmonik eğim, Sh : Bu özelliğin hesabı aŞ1l

ğıdaki bağıntı ile yapılır : 
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Burada, n akarsuyun ay rıldığı bölüm sayısı ; S; de 
bölümlerin eğimidir. 

Benson eğimi, Sb: Hesaplama işlemi şöyle

dir : Akarsu boykesiti çıkarılır. Akarsu boyu, L, 
0,10 ve 0,85 katsayıları ile çarpılır. Bu iki değer 

birbirinden çıkarılara k, L' elde edilir. Boykesit üze
rinde, havza çıkışından 0.1 0 L ve 0,85 L uzaklıktaki 
noıktaların yükseltileri haritadan okunur. Bu iki de
ğerin ayrım ı olan h', L' değerine bölünerek, Ben
son eğimi elde edilir. 

Yükselti, H : Havzanın en yüksek noktası ile 
havza çıkış kotu arasındaki ayrımdır . 

Yükselti oranı, Rh: Yükseltinin , akarsu boyuna 
bölümüdür. 

Uzunluk oranı, R. : Yağ ış alanı ile eşdeğer bü

yüklüğe sah ip bir dairenin çapının (Şekil : 8) akar
su boyuna bölünmesi ile elde edilir (3) . 

Dairesellik oranı, Re: Yağış alanı çevresine 

eşit çevreli bir dairenin alanı, yağış alanı değe
rine bölünerek, dai resell ik oranı bulunur. 

Çevre katsayısı, Re : Havza çevresi, yağış ala
nı çevresin eşit çevreli bir dairenin alanına bölü
nerek, çevre katsayısı elde edilir. 

Biçim faktörü, R1 : Havza çevresi, eş alanlı bir 
dairenin çevresine bölG;k ; .>k, biçim faktörü eldF 
edilir. 

3.9- Verilerin Elde Edilişi : 

Anal·ize sakulacak taşkın hidrografların ın s~· 

çiminde, aşağıdaki kriteriere uyulmuştur: 

a. Taşkın hidrografları tek zirveli olmalıdır. 

b. Taşkın hidrograflarının yükselme ve al
çalma eğrileri düzgün olmalıdır. 

c. Taşkın hidrografları limnigraf değerlerin
den sağlanmalı, bu olmadığı takdirde, gözlemcile
rin tuttuğu taşkın raporlarından yararlanılmalıdır . 

d. Analize sokulan hidrograf sayısı, her hav
za için üçten aşağı olmamalıdır. 

Batı Anadolu bölgesinde yer alan ve üzerin
de akım gözlem istasyonları kurulu 12 ·küçük hav
zaya ait taşkın hidrograflarından yukarıdaki kri
teriere uygun olan 60 adedi seçilmiş, ve bu hid
rografların taban akımları taşkın başlangıcından 
itibaren düz çizgiler çizilerek ayrılmıştır (Şe

kil : 3) . 

Her akarsu iç·in en az üç taşkın hidrografın

dan yararlanılmıştır. 

Taşkın hidrografları analizinde diğer bir .kri
ter de, taşkının büyüklüğüdür. Zelenhasic'e göre 
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-t 
,__ _________________ _ _ __) 

Şekil : 3 - Taban akımı ayrılması 

(37) , •belli bir taban akımınd an büyük olan akım, 

taşkın sayılır • . Wisler ve Brater'e göre ise, ya
taktan taşan su taşkındır ( 1 O). Bununla birlikte, 
bu çalışmada, uygun verilerin azlığı yüzünden, bü
tün tek zirveli lıidrograflar, taşkın •kabul edilmiştir . 

3.10. Hidrograf Bileşenleri: 

Hidrograf bileşenlerinin ayrılmasında , Barnes 
yöntemi, bazı değişikliklerle uygulanmıştır (5; s. 
403) . Bileşenlerin ayrılma işleminden önce, ordi

nat ve apsis değerleri qP ve tP'ye bölünerek, bo-

yutsuz hidrograflar elde edilmiştir. Sonra, bunla

rın ortalamaları alınarak, her havza için bir ortala

ma boyutsuz hidrograf elde edilmiş ve yarı -log 

kağıt üzerine çizilmiştir. (Şek i l : 4) 'ten görüldüğü 

gibi , zirveye yakın kısımdaki alçalma eğrisi, bir 

-- ---- ----- --- ---j 

o. s 

0.1 '------'----~----~--~ 
t/ tp 

Şekil : 4 - Alçalma eğrisi elde edilişi 

(yüzeysel akış için) 

doğru meydana getirmektedir. O halde, bu doğru

nun uzantısı, yüzeyaltı akışını elimine ederek, yal
n ı zca yüzeysel akış hidrografını verecektir. 

Daha sonra , elde edilmiş bulunan bu hidrog
raf nıilimetr i.k kağıda çizilmiş ve buradan da, al
çalma eğr i si eğimi, alçalma katsayısı ve alan he
sabına geçilmiştir . 

3.11. Batı Anadolu Bölgesi Havza Özellikleri : 

Bu çalışmada önerilen yöntemi pratiğe uygu

layabilmek için , Batı Anadolu bölgesinde, yukarıda 

beli rtilen 12 küçük havza seçilmiştir . Bu havzala

rın ölçülebilir özellikleri (Tablo : 1) 'de; hidrograf 

paramet releri (Tablo : 2) 'de verilmiştir . Hidrograf 

parametreleri çıkarılırken 60 adet taşkın incelen

miştir. 

Tablo : 1 - Havza özellikleri 

Özellikler 

Akarsu Etkili Etkili bulunmayan 

L,km R, Rc(km-1) sb Re A,km H, m sh Rh Re 
----

Arap D. 14.4 1.64 0.372 0.0577 0.446 32.5 1308 0.0466 0.091 0.372 
Hırsız D. 15.6 1.39 0.426 0.0132 0.433 35.6 393 0.0145 0.025 0.512 
Çiçekli D. 11 .0 1.35 0.417 0.0191 0.645 39.5 502 0.0266 0.046 0.546 
Sarma Ç. 15.6 1.49 0.302 0.0225 0.521 52.0 545 0.0299 0.035 0.450 
Kestel D. 21.0 1.66 0.292 0.0234 0.394 53.6 885 0.0189 0.042 0.364 
Bören D. 11.6 1.25 0.371 0.0422 0.745 58.5 890 0.0225 0.077 0.640 
Batış D. 16.6 1.59 

ı 
0.274 0.0366 0.553 66.1 675 0.0200 0.041 0.396 

Tabak Ç. 17.8 1.40 0.281 0.0601 0.570 80.4 899 0.0245 0.051 0 .50~ 
Kapız Ç. 24.5 1.58 0.401 0.0359 0.438 90.5 1037 0.0272 0.042 0.401 
Te rsakan Ç. 15.8 1.78 0.203 0.0393 0.698 95.4 

ı 
871 0.0248 0.055 

ı 
0.313 

Köşk D. 16.7 1.30 0.276 0.0630 0.660 96.0 1587 0.0485 0.095 0.585 
ikiz D. 24.8 1.34 0.554 0.0559 0.518 165.0 1444 0.0386 0.058 ı 0.554 
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No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Para 

metre 

tp 
tr 
T 
Ka 
F 
F2 
K,ı 
K, r-ı 
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Tablo : 2 - Hidrograf Parametreleri 

Akarsu 
Hidrograf Parametreleri 

- -
tp F K. ı K,ı Krr- ı 

Arap D. 4.70 0.980 0.355 0.21 81.5 
Hı rsı z D. 4.30 1.193 0.255 0.29 127.3 
Çiçekli D. 3.00 1.293 0.230 0.32 141 .4 
Sarma Ç. 3.05 1.780 0.165 0.45 127.3 
Kestel D. 3.10 1.480 0.202 0.36 164.5 
Bören D. 3.60 1.500 0.140 0.51 118.4 
Bat ı ş D. 3.70 

ı 
1.345 0.208 0.35 154.8 

Tabak Ç. 4.60 1.700 0.167 0.44 135.0 
Kapız Ç. 3.20 1.390 0.202 0.36 164.4 
Tersakan Ç. 3.75 1.269 0.222 0.33 148.4 
Köşk D. 4.00 1.535 0.1 77 0.41 148.4 
ikiz D. 3.30 1.485 0.186 0.39 ı 154.8 

Tablo: 3 - Regresyon Denklemleri 

Kore. 

katsa. 

0.77 
0.87 
0.87 
0.93 
0.78 
0.77 
0.77 
0.88 

o5 

Sabit 

6.21 
- 27.1 
- 20.8 
- 0.03 

3.24 
- 0.36 

1.12 
- 16.4 

o4 

MANiSA 

os 

912 otf 
oo AYDIN 

L 

-0.1 
+ 1.8 
+ 1.6 
- 0.01 
+ 0.03 
+ 0.09 
+ 0.01 
+6.07 

Şekil : S - Havzaların yerleşimi 

Etkin 

sb 

+ 29 
+ 333 
+ 378 
+ 1.5 

-846 

o 
6 

özelliklerin katsayıları 

n. A Rh Rf Re 

- 3.43 
+44.5 - 0.1 7 - 182 
+ 41.6 - 0.18 - 196 
- 0.29 + O.:?.B + 0.39 

- 1.16 - 1.85 

+ 2.87 - 0.01 - 0.79 
- 0.46 - 0.60 

+153 

4. BULGULAR : 

Seçilen sekiz hidrograf parametresinin teker 
t eker madde 3.8'dek i hesaplanan havza özellikleri 
i le çoklu kore lasyon l a rı yapılarak , regresyon kat 
sayıl a rı , -koralesyon ·katsayısı ve student t-testi 
değerlerine göre elde edilm iştir . Sonuçlar (Tablo : 
3) 'de verilmişti r . 

S. T ARTlŞMA : 

S.1. Gecikme Zamanı: 

Gecikme zaman ı Için (Tablo : 3) 'de verilen 
regresyon denkleminin kullanılması uygun bulun
muştu r . Her ne kadar 

tp = T - tr 

bağıntı sından yararl anmak yolu ile de tp için bir 
değer elde etmek olanak içinde ise de, bu ·işlem 

sonucunda bulunan tp d eğeri regresyon denklemi 
ile bulunandan değ iş ik bir sonuç vermemektedir. 

Bunun için , T ve tr denklemlerinin tek tek korır 

!asyon •katsayıları, tp denkleminin •korelasyon kat· 

sayısından büyük olmakla birlikte, tp denkleminin 
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kui l a nılnı as ı basitlik açı sından daha elverişlidir. tp 
denklemi aşağıdadır : 

tp = 6.205 - 0.10 L+29 Sb-3.43 Re 

5.2. Boyutsuz Hidrograf Alanı : 

Boyutsuz hidrograf alan ı , f'nin elde edilmesi 
içi n birkaç yol vardır. Ya 

F=3,235+0,031 L- 1,158 Rf -1,845 Re 

denkleminden yararlanılır ; ya da yükselme eğrisi 

sabit ·kabul edilerek, alçalm ::ı eğrisi altında kalan 
alan için hesap yapılır. Hidrografl ar incelendiğinde , 

yükselme eğrisi alanlarının 0,30 ile 0,46 değerleri 

arasında değiştiği ve ortalama ol arak 0,40 değe

rinin elde edildiği görülmüştü r. 

O halde, 

bağıntılarından boyutsuz hidrograf alanlarını elde 
etmek olanak içinde olmakla birlikte , basitlik açı · 

sından korelasyon .katsayısının daha küçük oluşu· 

na aldırmadan F regresyon denkleminin kullanıl · 

mas ı önerilebilir. Diğer denklemler (Tnblo : 3) 'de 
veri lmi ştir. 

5.3. Taşkın Hidrografı Çizimi : 

Yükselme eğrisi : 

y =0,857 >< - 2,449 X 2+ 5.356 X 3- 2,763 X 4 

denkleminden; alçalnıa ağri si ise 

bağıntısından elde edilebilir. Her iki denklernde 
de y: qjqp ve X = t / tp dir. 

Böylece çizilen birim hidrografın ordinatla rı akış 
yüksekliği ile çarpılarak taşkın hidrografı elde edi!· 
mi ş olur. Burada, (a) sayısının hesabında önceki 
maddede geliştirilmiş bağıntıdan hareketl e, 

1 
a= F-F

ı 

elde edilir ve Fı'in ortalama değeri kullanılarak, 

pratikte 

1 
a= --

F- 0.4 

bağıntısından yararlanmak yeterli yaklaşıkl ık sağ

lamaktadır. 

Tablo : 4 - Hidrograf Koordinatları 

Yükselme eArlsl Alçalma eğrisi 

q/qp 

t/tp qjqp t/tp 

8=0.4 0.6 0.8 1,0 1,2 1,4 1,6 a=1,8 

--------------
o o 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

0,25 0,135 1,5 0.82 0.74 0.67 0.61 0.55 0.50 0.45 0.41 
0,50 0,313 2 0.67 0.55 0.45 0.37 0.30 0.25 0.20 0.17 
0,75 0,652 2,5 0.55 0.41 0.30 0.22 0.17 0.12 0.09 0.07 
1,00 1,000 3 0.45 0.30 0.20 0.14 0.09 0.06 0.04 0.03 

3,5 0.37 0.22 0.14 0.08 0.05 0.03 0.02 0.01 
4 0.30 0.16 0.09 0.05 0.03 0.01 0.01 
4,5 0.25 0.12 O.Oô 0.03 0.01 
5 0.20 0.09 0.04 0.02 
5,5 0.16 0.07 0.03 0.01 
6 0.13 0.05 0.02 
6,5 0.11 0.04 0.01 
7.0 0.09 
7,5 0.07 
8,0 0.06 
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5.4. Sonuçların Kıyaslanınası : 

Birim hidrograf türetilmesinde Tür.kiye 'de ge
nellikle kullanılan üç yöntemi : Snyder, Senteti k 
ve Mockus yöntemleridir. Seçilen 12 hav~-:ıda bu 
yöntemlerle havza gecikme zamanları hesaplan
mış ve kıyaslama amacı ile (Tablo : 5) 'de veril 
miştir . Havza gerçek qP'Ierinin henüz veri yeter-

sizliğinden hesaplanma olanağı olmadı~ından bun
ların kıyaslanması verilmemiştir. 

Tablo : 5 - Gecikme Zamanları Kıyaslanınası 

tp, saat 
ı: 
G) E Akarsu :::~ M oc- Sen te- Sny-
Q) ı: ku s tik der c ·o o'>-

---- ---
Arap D. 4,49 1,88 2,94 5,50 

Hırsız D. 3,50 2,77 3,14 7,60 

Çiçekli D. 3,42 1,99 3,02 5,80 

Sarma Ç. 3,36 2,52 3,49 6,85 

Kestel D. 3,37 2,83 4,14 9,10 

Bören D. 3,67 1,72 3,42 6,66 

Batış D. 3,66 2,55 4,00 7,52 

Tabak Ç. 4,16 2,52 4,14 7,90 

Kapız Ç. 3,22 2,90 4,73 9,20 

Tersakan Ç. 3,22 2,29 3,75 5,95 

Köşk D. 4,05 2,02 4,14 6,70 

lıklz D. 3,49 2,87 4,73 8,55 

6. SONUÇ: 

Bu çalışmada önerilen yöntem yarı kuramsal, 
yarı deneyseldir. Yöntemin ana denklemi olan 

ile 

A 
qP= 3.6 tP F 

1 
F=F1+- -

a 

bağıntıları kuramsal; hidrograf parametrelerini el
de etmek için kullanılan regresyon denklemleri 
deneyseldlr. Bu deneysel denklemler ancak türe
tildikleri bölge içinde geçerlidir. 

Bölüm 3'de verilen bütün kriterler böylece 
gerçeklenmiş olmaktadır. 

Tanım olarak, küçük havzanın yağış alanının 
250 km2'den az olması gerekmektedir. 

Bu çalışmada ele alınan havzaların yüzölçüm· 
leri 32,5 ile 165 ·km2 arasında değişmektedir. Bu 
bölge için geliştirilen regresyon denklemleri bu 
sınırlar içinde geçerli sayılmalıdır. 

Diğer yöntemlerle kıyaslandığı zaman, bu ça
lışmada önerilen yöntemin Batı Anadolu bölgesi 
için daha tutarlı sonuçlar verdiği görülmektedir. 
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Di ğer bölgeler için aynı denklemlerin ku llanılmas ı 

c la nağı araştırılmalı; uygun sonuç alınmazsa ye
rel öze lliklere bağ lı olarak yeni regresyon denk
lemleri türetme yoluna gidilmelidir. Bu durumda, 
ku ramsal denklemlerde bir değişme olmayacağı 

da gözden uzak tutulmamalıdır. 

Taşkın hesapları yapılmasında, özellikle Bat ı 

Anadolu 'da, ve regresyon denklemi türetilme ola· 
nağ ı bulunan diğer bölgelerde, bu çalışmada öne· 
ri len yöntemin kullanılması tutarlı sonuçlar vere· 
cektir. 

A. Örnek: 

Yöntemin pratiğe uygulanmasına bir örnek ol· 
mak üzere bu çalışma kapsamında incelenen 12 hav
zadan biri olan Kestel deresi için birim hidrograf 
türetilmi ştir . 

a. Havza topoğrafik özellikleri şu nlardır : 

Yağış alanı, A = 53,6 km2 
Akarsu boyu, L= 21 ,O km. 
Havza çevresi , P=43,0 km. 

Bu değerlerden yararlanılarak : 

b. Biçim faktörü : yağış alanı A'ya eşdeğer 

alarılı bir dairenin çevresi (Pd) değeri, hesapla 
veya (Şekil : 7) 'den 26 km. olarak bulunur. 

p 43 
Rf=-- =--=1 66 

Pd 26 ' 

c. Çevre katsayısı, havza çevresi , (Şekil : 
7) 'deki grafil~ten okunan eş çevre li dairenin ala
nına bölünerek 

olarak elde 

lOO 
.e 

1 

h 

100 

o 

Şekil: 

43 
Rç=--=0,29 km ·ı 

148 

edilir. 

BENSON EGiMi HESABI 

0.85 L 17.85 Km . 

0. 10 L 2.10 Km . 

ı.' t 5 .75 Km 

h0.85L: 429 m. 

hoteL= 60 m 

h' 369 m. 

Sb _i.= o 0234 L' . 

ı.' 

:1 10 

,Ic 

.AGJ 

6- Akarsu profili ve benson 
eğimi hesabı 

i' 
ı 
ı 
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1 250ı1 ı ı [7 
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1 ..!:!-
ct 

-150 
V 

/ 100 
V A=0.08 pa ' 

50 / P=3.546 Allı 

V V ı - Daire çevreai,P(km) 
o ı.o m. 30 40 ro ® ro 

ŞEKIL : 7 DAIRE ALANI-CEVRE BAGINTISI 
PA ) 25v 

/ [ 1 
200 

... ~ 
.=cı. 

/ o-
cı. / 15A 

/ 10"'" 

/ 
V 

~ 

~ D=U28A11.t 

' 
f) --- Daire çaeı, o (k~ 

'1 5 tO 15 

: ŞEKiL: S DAiRE ALANı -ÇAP BAGINTISI 
-

d. Uzunluk oranı, yağış alanına eşdeğer dai
renin çapı olan 8,3 km'nin (Şekil : 8) akarsu bo
yuna bölünmesi ile 

8,3 
Re=--=0394 

21 ' 

olarak hesaplanır. 

e. Benson eğimi Ise (Şekil : 6) 'daki grafik
ten yararlanılarak---o,0234 olarak hesaplanır. 

f . Bulunan bu değerlere göre boyutsuz hid
rograf alanı 

F= 3.235 + 0,031 (21)-1,158 (1 ,66) - 1,845 [0,29) 

olarak; 

m3sa 
F=1.429-

sn 

g. Gecikme zamanı ise 

tp=6,205-0,10 (21) +29 (0,0234) -3,43 (0 ,394) 

tp=3,433 saat 

olarak hesaplanır. 

h. Birim hidrograf zirve değeri 

53,6 
q = 3,04 mJ sn - ı mm. 

p 3,6 ( 1 ,43) (3,43) 

olarak elde edili r. 

i. Çizim için : 

1 
a=--

F- 0,4 

1 
- - --=0,97 
1,429 - 0,4 

elde ed ilir ve (Tablo : 4) 'den yararlanıl~rak çlztm 
yapılır. 

B. SiMGELER : 

A : Yağış alanı, (km2) 

F : Boyutsuz hidrograf alanı (m3 sn.-ıse) 

Fı : Boyutsuz hidrograf yükselme eğrisi 
alanı (mJ sn.-ı sa) 

H : Yükselti (m) 

L : Akarsu •boyu (km) 

Re : Dairesellik oranı 
Rç : Çevre katsayısı (km-ı ı 

R. : Uzunluk oranı 
Rı : Biçim faktörü 

Rh : Yükselti ora_nı 

K. : Alçalma eğrisi eğfmi 

K, : Alçalma -katsayı 

Sb : Benson eğimi 

Sh : Harmonik eğim 

tP : Gecikme zamanı (sa.) 

t,: Alçalma zamanı (sa.) 

T : Hidrograf tabanı (sa.) 

qP : Birim hidrograf zirve değeri 

(m3jsn/ mm) 

OP : Taşkın hidrografı zirve değeri (m3j sn) 
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TOPRAK VE KA VA DOLGU BARAJLARlNDA VUKU 

BULAN ZARAR VE HASARLAR 

Yazanlar 
* James L. SHERARD, Richard J. WOODWARD, 

Stanley F. GIZIENSKi, W.A. CLEVENGER 

Zoırcır ve Hassriarın Önemi ve Tabiatı : 

Zemin Mekaniğinin gelişmesi: ile, geçmişte 

hiçbir pozitif bilimle .ilgisi olmıyan metodlarla (ampf
rik) in şa edilen toprak Np ıbarajlar, bugün güçlü 
analitik ve mantıki metodlarla ·inşa ·edilmektedir. 
Bununla beraber bugünkü Proje ve inşa ameliye 
usulleri, eski metodlarl-:ı yapılan barajların yetersiz 
performanslarından doğan zayıflıklarını elimine et
mc·~ için sarfedilen pratik gayretler neticesi oluş

muşlardır . Es•ki yepılan barajlarda meydana gelen 
zarar ve hasarlarından öğrenilmesi gerekli ana 
prensipler, toprak tip barajların projesinin yetişti

rilmesinde temel unsurlardan biridir. 

Bu makalede, bir çok yazarl ar zarar ve hasar
lar t:aokkında özet olarak öğretici tecrübi bilgiler 
vermişlerdir. Pek tabiidir ·ki, böyle küçük bir yazar 
grubu tarafından hazırlanan bu özet, mevcut tüm 
tecrübe ve bilgiler·i yansıtacak durumda değildir . 

Sorunları yayınlamaya duyulan tabii ·isteksizliğin 

yanında diğer bir çok faktörler iş sahibi ve mühen

dislerinin kendi barajlarının yetersiz çalışmaları 

hakkındak·i ·ince ayrıntıları gizli tutmalarına sebep 

olmaktadır. Bazı zararlar ve hasarlar hakkındaki ge

niş tecrübi bilgiyi birkaç ıkişi kend i tekelinde tut

maktadır. Bunun yanında meslekte bulunanlara ya 

eksik veya kısmen doğru olan bilgiler verilmektedir. 

Bunların neticesinde, zararların ne kadar sık olduğu , 

ayrıntıları ve önemleri hakkında bir çok yanlış fikir

ler mevcuttur. 

DSI Jeoteknik ve Y.A.S. Dairesi Başkanlı l) ı 
Earth and Earth- Rock Dams, Engineering problems of Desing 
and Constructlon 'dan tercüme edilmiştir . 

Çeviren 

Kenan . ~KDERE * 

Kayrledilen hasarların büyüklüğü can ve mal 
kayb ıyla neticelenen felaketlerden (Catastrophic 
Failure) •tamiri mümkün veya önemsemiyecek ufa
lanmalera kadar uzanmaktadır. Hasarın en- ıkötü şek

li, baraj göl alanı içindeki suyun gövdeyi yırtarak 

b;r feyezan halinde akması ·ile olur. Daha ıküçük ha· 
sc; rlar birkaç katagorıiye ayrılırlar ki bazıları eğer 

ilgilenilmezse büyük zararları i-le netlcelenirken diğer 
b.irkaçı onarım ile en güç şartlar altında dahi dü
zeltilebilir. 

Middlebrooks'un yetersiz çalışan barajlar ;çin ha
zırladığı ·tabloda (tablo: 1) ·görüleceğ·i üzere, fe
laketle neticelenen barajhasarlannda en ço!k rasla· 
nan sebebi teyezanın toprak tip barajın gövdesinin 
üzerinden aşması ve dolusavak •kapasites.ini yeter
siz oluşudur. Her ne ıkadar suyun kret üzerinden 
aşması bazan felakete sonuçlanmaısa da, toprak 
barajların projelendirıilmesinde •kretten gelen suyun 
erozif etkilerine karşı projede tedbir alınmaz. Aşma 
ile meydana gelen hasarlar, gövdedeki noksanlık

lardan değil daha ziyade yetersiz hidroliık dizayn 
neticesindendir ki, bu •konumuzun dışında kalır. 

Felaketle sonuçlanan hasarların diğer iki se
bebinden biri borulama ( .kaçakların gövde veya 
tabanı oyması) diğeni de gövde mansabında ve te
melde kaymaların meydana gelmesidir. Gövde mem
barnda, su seviyesinin muayyen ·bir düzeyinin altına 
düşmesi neticesinde oluşan hasarlar genellikle bir 
fel2kete yol açmazlar. Eğer .inşaat esnasında göl 
alanında su yoksa, temel ve gövde kaymaları tela
ketle sonuçlanmaz. Çok özel durumlar hariç, eğim, 
yağmur, rüzgar ve dalga erozyonunun gövde üze
rindeki etkisi aynı neticeler-i ·gösterir. Yani felaketle 
r.Eticelenmezler. 
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Projeoi , barajın yetersiz çalışmasmdan doğacak 
felaket'leri önlemek ·iQin aklın kabul edeceği her 
tü~lü gayret·i göstermelidir. Felaket halindeki ha
snrları önlemek için yapılması gerekli proje detay
ları d-üşünülüp , önceden hesaplanan bir risk rahat
lıkla göze alınahiNr. Toprak baraj projetendirilmesi 
kesin olmayan bazı yönleri dolayısıyla projeci b ir 
takım hasarları göze alıp •inşaat masraflarında ta
sarruf yapabilme durumu}"la karşı .karşıyadır. Bazı 

durumlarda r·iski.ne glr·ilen makul bir hasarı .tamir, 
o hasarı önlemek için alınması gerekli tedbirlerden 
daha ucuza mal olur. Böyle önceden hesaplanmış 

bir riski göze alan mühendis proje ile ilgili herkesin 
bundan haberdar olmasını kes~li-kle sağlamalıd ır. 

Gövde ve Temeldeki Borulanma : 

Borulanma baş.ka bir deyişle aynı noktadan de
vam eden kaçakların sebep olduğu erozyon, kret 
üzeri akışlar hariç diğer tüm ciddi hasar getiren 
faktörlerin üstünde bir felaket ·kaynağı olmuş ve 
bunun toprak tip baraj projelendirmesi ve Inşaatın
da önlenmesi 'iQin bir çok modem teknikler geliş

tirilmiş-tir. Ömek ofarak; gövdenin ,ınşaat sırasında 
ihtiva ettiği su m.ktan ve özgül ağırlığının kontro
lu ile homejan ve yoğun brr ~rdek e!de edifir 
ki; bu ·i·ştem· kaçaklann bir noktaya rasiamasını 

önlemeyle vuku bulacak· ıkaçakların borutanmasına 

karşı ko}"ffia göreV'ini yapar. Bu gerekler yüzünden 
ve barajın mansabında yapılan dereceli t.ilitre ~lave
siyle önemLI modem barajlarda borutanmanın sebep 
olduğu hasarlar çok az görülmüştür. 

Borulanma hasar örnekler.i , çoğunlukla eski veya 
kötü inşa edilmiş yeni ·küçük t·ip barajlarda mü
şahade edilmiştir. ilaveten, borutanmanın hasara se
bep olduğu zonda; çoğunlukla gövde veya temel 
bozulduğundan, tekrar inşa sırasında hasarın sebep 
ve mek::ıniğin1 göz önüne ·alarak eğer varsa mü
şahadelere yoksa •inŞa ve proje ·kayıtlarına dayanma
lıdır. Bunların neticesi olarak; hasar .kayıtlarının 

güveni·lirliği, taht.il ·için sık sık söz •konusu edilir. 

Borulanma Mekaniği : 

Su, gövdenin sıkıştırılmış toprağından veya 
temel·in t ab<ii . toprağından "sızarken basınç farkı zer
releri arasından . akışı ön,leyen viskoz sürükleyici 
kuvvetleri yenmekte ku,lanılır. Aksine olarak, sız;m 
suyun. yarattığı aşınd.ıncı .kuvvetl er sızıntının bara
jın içinden veya altından akışı sırasında malzeme 
taneler.iıni, kendi ·içinde sürüklemek •ister. Eğer eroz
yona .. karşı koyan . kuw·etler· .erozyona ·sebep olan 

kuvvE:11erden daha güçsüzse taneler yıkanır ve 

borulanma baş-lar. Karşı · koyan <kuvvetlerin gücü, eğe r 

varsa mansap filitresine, zerreci kler arasındaki 

koheZJif ve bağlayıcı .kuwetlerle toprak zerrecikle

rinin ağır.ığına bağlıdır . 
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Eğer gövde ve temel tamamen homojen ise, 
r:ş ındırıcı kuvvetler eşit olarak dağılacaktır; fakat 
hakikatta gövde ve temel değişik sızma zonları 
olduğundan sızmaların akış şek li farklılık gösterir. 
Topinm sızınt ı lar az olsa bi le sızıntı miktar ve hız
larının bir noktada toplanıp gelişmesi önlenemez ve 
bu toplanmaların barajın mansabında tezahür ettiği 

noktalardaki <toprak zerrecikleri ürertnde ki aşındı
rıcı kuvvetler en yüksek seviyededir. Temelin veya 
gövdenin herhangi bir noktasında çok az !Yir kısmın 
cşındırıcı kuwetlerle taşınmasından önemle anla
şı~ması gereKen tıusus , o noktaya kaçakların ve 
erozyon kuwetlerinin teksit edilmiş olmasıdır . 

Borutanmanın sebep olduğu bir çok ciddi so
run konsantre olmuş ·kaçakların, .barajın altından 

veya içinden geriys doğru gelişerek ilerlemesinden 
doğmuştur. E·rozyon, sızıntının atıldığı noktadan 
başlayıp membaa doğru Herle~ken sızıntı kanalı 

tedrici olarak, barajın tam hasara uğrayacağı ana 
i<adar büyür ve genişler. T·eorbk olarak, zonlu ba
rajlarda kaçağın •ince malzemeden yanındaki •iri ge
çirimli malzerneye geçişinde de borulanma başlaya
bilir. H~ki.katte, ince malzemenin ·iri malzerneye ta
şınmasıyla meydana gelmiş hasarlar için döküman 
yoktur. Bu cins tç borutanmalar ·için örnek çok ince 
malzemenin direkt olarak çok ·Iri malzemeyle te
masta olduğu eski barajlarda görülmüştür . 

Borulanmaya Yol Açan Sızıntılar ; 

Gözlemlerde, borulanmaya yol açan sızıntılar 

büyüklükle~inde ve gelişme hızlarında çok büyük 
farklılıklar göstermektedir. Bazı barajlarda sızıntı

lar barajın Hk dolduruluş.unda; diğerlerinde ise 
barajın birkaç yıl sızıntısız çalışmasından sonra 
ortaya çıkarlar. Bazı durumlarda, su kaçakları çıp

l ı::k gözle görülebilecek halde yı·llarca berrak bir 
sızıntı şeklinde aktıktan sonra tedrici olarak miktar
ları artar ve hızlı bir yenilme ile sonuçlanır. Diğer 
hallerde, büyük ve çamurlu bir sızıntı bir ıkaç gün 
veya saatte tamami hasar •ile neticelenebilir. 

Boru lanmaya yol açan sızıntıların çeşitli ori
jinieri vardır. Muhtemelen baraj gövdesi sızınttie

rının en önemli sebebi, yetersiz Sl'kıştırılmış veya 
geçirimli tabakalı gövdeyle neticelenen ·kötü inşaat 

kontrolu , kondüvi c i darla r ı ve buna benzer betonla
ra bitişfk malzemenin kötü sıkıştırtlması veya gövde, 
temel ve yamaçlar arasındaki zayıf bağ ve sıkış

tırılmasıdır. Muhtelif oturma kırıkları arasından 

meydana gelen gövde sızıntıları da önemli bir sorun 
olmaktadır. 

Gövde sızıntılarının diğer bir sebebi de; temel· 
oturması. txı rajın tabanının yayılması veya deşarj 

borularının çatlamalarıdır. Bu durumlarda aşınan 
top rak borunun içine veya eğer bası nç varsa boru
nun içindeki su gövde nıansab ına itilir,, Bu seb!!P· 
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BARAJ VE YERI 

A l exander , Haw,.ıı 

Anac onda. M ont. 
Ansonl a . C onn. 

Api shapa. C olo. 
B a lsam. N . H . 
B arto n . ldaho 
B e aver P a rk . C olo. 

B lu e Wate r . N ı.l cx . 

Sonney Res ervoir Colo 

Bradford . England 

Cc.ld Sprıngs. Colo 
Cold S prl n gs. O r e 
Cr:ınf' C r e e k. ldaho 
O.Ji ton . N . V . 
Oallas, Tex 
Ocsab ia Forl"bay C:ıl i f. 

Or( C r e,.k. M ont 
r:ıırvıew. M as-; 
Fortpeck. Mon t. 
H o r se Creelc. Colo 

K c rn. Ore. 
Knoxvl lle Resprvoir. Tenn . 

L ak e George, C o lo. 

Lo,.,gwalds Ponrl '.l,,so; 

L-,man. A ri z . 
\;IP.IIvil l e. Utah 
'lill'd Po-.t. 'lll:ıo;-; 

'lebr aska c ty Nebr 

P'lrtl and . M e 
Praır•e Aı·Jer . Wis. 

P.~xborough Reservoir 
Scottdal e. Pa. 
Slıelton, C onn. 
Sınkcr Creek. ldaho 

Summ er La ke. Ore 

S w ans en . W ales 
Valen l ne. Nebr. 
Wcct Julesburg. Colo 

W l s t e r . Okla. 
vıo rcester. C olo 

Zunl N M ex 

P:ı . 

Engıreering .. Icw A ccord 

TARIH 

In s aat 

19 3 2 
1898 

1920 
1927 
1910 
191 4 

190G 
1901 

") 10 

'"'03 
•<ı !J 

lt) 1 ı 

!94 8 

. .,., 
·oo; 
1173 
- ~<ıl') 

' 'IA'l 
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'9 10 

1867 
"911 
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"9S1 
!912 
1907 

E'l 

H asann 
1 vukuu 

1932 
1938 
1804 

1923 
1~20 

192 
191 4 

1()1)0 

1903 
·soo: 

1912 
1911 
1928 
1012 

1891 
'Q')2 

'03'} 
1CI2 

'938 
1914 

1949 
'803 
'91.l 

'"22 
·<ı•<; 

1 <'109 
ı anı; 

• pO() 

' 8oJ 
<)12 

•no:l 

•'10<1 
' 8Q4 

'Q.!J 

1879 
H'l 1 1 

'l!'l10 

10<;1 
• 'll 
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BARAJ TI P I 

H idrolik 
Toprak. Çeki rdeği bet'On 
Sıl<ıc:tırılmıs toprak 

Sılcı<ıtırılmıs to prak 
Topra'< . ÇPI<irdeği bet o n 
~ıkısrı -dmıs toprilk 
Kay, Dolgu 

""'''*, Dnlr,ı1 
S ı !<• c; torı ımıs •opr,k 
S•!,ıo;; ' ır ,...,,<; · opr-ıl< 

3•" ·c;ttnır·n•t:; ' onrak 
S ı lcıs• ır ıl-nıo; •opr:ık 

r'f'r,,lc v o I PudrliP <;nr,..) 
if'or:-.k ç, L r IP<Jı h P ton 
";ıt,rc; rrt 1 ~•~ ·nor;,\c; 

'• · ·~:ır r 'n .. t": '""'"'Or-"'lk 

",o< ıc; •ır•lr.ılc: •oflr:t '< 

• hdrolık 

Sı'-ı<;t ır•l mı<J ti"Pr:lk 
<;ı~ı~rt; •r ... rlmtc; •opr=ı :.t 

t;ı'<ıs rırılmı<ı topra!< 

<;ı~ıs t ırılmıq •oor:ık 

-~r .. ı< r~-< r ~,.Qi t)P: on 
<:;ıL ı r.tırı1mıo; ·on-,k 
ı..;.• - · ırr• ·,· c:; ·opr1Lc 
f ,.. r-ık ~ .D K :tya 
~rrı .. t- ..... u,va 
'-'• ' t« ltr • lı,.,ı c; ' '1pr"'k 
"iı'-ıo:tırılmıs toprak 
<;ıı-ıo;;•ınlm•s • opr:ık 

-ror:ıl( ve Kaya 

H idrol i l< vr> Toprak 
c;,l(ı<:tırılmıs toprak 
Tnorak ve Kaya 
c::;,:. .- •ırılmı<; tnpr "l< 
Sılcıs tırılmıo; opr ak 
Sıkıştırılmış toprak 
Sıkıştı rılmış t o prak 
Topr:lk ve K aya 

Eno n""r·nq ~ews . 1\SCE Proc 1\SCE 

YETERSIZLIK NEDENI 

B~raj b i t l r i lmeden ö n ce ç a kirdelete kaymal ar. 
Sızıntı lar sebebiyl e k aymalar 
Çıkış borulan boyunca Borulımma . 

Oturma çatlak.la rı boyu nca Borula n ma. 

Dolusa v ak e rozyonu. 
Sızıntılar sebebty le kaymalar . 
Temelde sız ı nt ılar onarıldı. 

~uyun govde üzerinden asması . 

R <:raj gövdesin de k ı rı lma. 
Çıkış borul::ın boyunca borulanma 

Govdede sızmalar 
Ar.~osm;:n malzemenin dalqa rrs r ı ıiP Y*'"ndP 

oyna tılması 

TunPI çıkış ağzı Borulanması . 

TPm eldc Borul anm a . 
O tu nna . 
r:ovdı• ıçındP. borulan ma 

13orulznma 
aorulanm:ı 

Tem elde l(aym alar 

Bonıl:ınma 

r)olqunun ''1zla crunnas ı 

Temelde ~ı zıntılar. 

'3orul;:nma 
Bor ıl:ınma 
'ln·ııhnm:-ı 

- ,,..•rte 3orulal"'m:ı 

q .. -.nıl:-.r.m~ 

3•zm~. 

~""'"', 1 borı.ıl~arı •,ovunc:ı Borulanma 
S uyun qovde uzeri:ıden asmssı. 

B o rulaoma 
Bnr-.ıl:-ınma 

Boruianma 
Sızı ntı lar o;E:beb iyle l<aymalar. 
TcrnPide l(aymalar 
Borulanma . 
D olu Savakta Oıurma 
Borul ;:n ma 
Borulanma. 
K'Jnsantre olmuş Sızıntıl ar. 
Yomaçlarda B o ru lanma . 
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lere, ilaveten, hayvanların meydana geNrdiği oyuk
lar ve :lruruma çatlakları gövde sızıntıianna neden 
olabilirler. 

Barajın temel•inden olan sızıntılara barajın göv
desinden olan sızıntılardan daha çak raslanır. Zira, 
zeminin tabii toprağı gövdedekinden daha az yoğun 
ve daha çok taşınabilir özelliktedir. Barajın mansap 
kısmında'ki .tabi,i zemi·nde rkontrol edilmemiş ıkaçak
lar nedeniyle meydana gelmiş pınarlar tehlrkelidir. 
Bunlar di·kıkatle gözlenmeli ve gerekirse filitre ile 
kontrol altına alınmalıdır. 

Temelin, tabii sathının üstü .kumlu ve pınarı 

meydana getir-en ·kaçakların yukarıya doğru hızları 
kum zerreoi-J<.Ierini taşımaya yeterli ise kaynak etra
fında kumlar ring şeklinde bir halka meydana ge
tir.irler. Bu kum ıkaynamaları eğer gözlenemez ve 
dikkate alınmazsa borulanma net-icesi büyük hasar
Iara yol açar. 

Kum kaynamalarının boyutları ve aralanndaki 
mesafeler, temel mo:::emesi ve su basıncıyle deği

şir. Tek tek :kaynamalar çoğunlukla araştırma kuyu
ları yakınında oluşur. Bazı barajlarda 0,30--{),90 m. 
yarıçapında böyle .tek tek kaynamalar görülmüştür. 
Diğer durumlarda birkaç om. yarı çapında, 

0,60--{),90 m. mesafede bütün mansap temel alanı 

kaynamalada kaplanmıştır. *" 

Aşağıdaki referans, kum kaynaklarının ve alt 
kaçakların çok olduğu Mislslpi Nehri bentlerlndek~ 
temel boşluk su basınçlarının ölçümlerini özetle
mektedir. Bunlardan çıkan sonuç, kum kaynamala
rının meydana gelmesi için gerekli şartların yerle
re göre değişmesine ıkaynamaların çok ince ve 
kohezif kuweti olmayan topraklarda ve membadan 
kaçak eğiminin 0,5 ·ila 0,8' i geçtiği yerlerde beıklen
mesldir. 

Tek tek ·kaynamalar etrafiarında kum torbası 

veya .başka malzeme ile bir bent yapılarak kontrol 
edilebil-ir. Bent, ıkum kaynağı üzerinde bir ger.i ba· 
sınç yaratıp yukarı doğru olan hidrof.ik eğimi azal
tır. ve kurnun yüzeye doğru olan ıkaybını önler. Da
imi önleme çaresi, drenaj kuyuları, blanket ve f!· 
litre malzemesi ıkul·lanılarak kontrol ·edilir. Örnek 
olarak, büyük bir alana yayılmış birbirine yakın bir 
çok küçük kum kaynağı tersine çevrilmiş 0,90-1,50 
m. kalınlığında, en altta •kum en üstte ir·i çakıldan 
oluşmuş filitre blanketleriyle kontrol edilebilir. 

Borulanmaya Karşı Olan Direnç : 

Konsantre olmuş kaçakların meydana gelmiş 

olduğu barajlardan elde edilen bilgiler, borulanma 

•• Ref : W.J . TURNBULL and C.I.MANNSUR . 
·lnvestlgatlon of Underseepage • M l ssissipı River Le
vees•. Transactions, American Soc lety of Civil Eng i
neers, Vol. 126 (1961) , part 1, p.1566. 
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üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini ispat 
eden geniş bir di2!idir. Kaçaklar üzerindeki bir ça
lışmada 31 barajda zemin özelliklerinin ve gövde 
inşaat metodunun borulanma direnci üzerindek-i 
etkileri elde bulunan bilgller ve krak·iler çerçeve
sinde mümkün olduğu ıkadar dikkatlice Incelenmiş
tir. Bunların neticesindegövde malzemesi özellikle
r.Jnin ve bilhassa ince malzemenin plastisitesinin 
gövdenin sıkıştırılma şeklinden daha önemJ,i bir 
faktör olarak borulanmaya •karşı .koymayı etkilediği 
görülmüştür . 31 baraj üzerinde yapılan çalışmaların 
neticesini özetleyen Tablo : 2'den .görüleceğ• i üze
re, plastisite endeks'i 15 in üzerinde olan kilden 
yapılmış gövdeler borulanmaya en yüksek dirençi 
gös.terirken, Ince fakat aral·arında kohez.jf :kuvvetler 
olmayan ıkum He yapılan gövdelerlo borulanmaya 
karşı •en düşük direnci gösterdikleri müşahade edil
miştir. Toprak tiptnin ve özgül ağı~lığın ı n, sıkıştı

rılmış toprağın •borulamnaya karşı direnci hakkındaki 
bilgiler-I genişletmek Için laboratuvar araştırması 

gerekmektedir. 

Borulanmamn kontrolünde derecelenmiş filit
relerin çok etikili olduğu tecrübe lle saptanmışttt". 

Ciddi erozyona sebep olabilecek kuwetteki temel 
ve yamaçtan olacak kaçaklar erezyona uğramış top
rağın y~kanamııyacağı bir ~ekilde derecelendirllmiş 

geçirimli bir malzeme örtüsü veya drenajı Jle önle
nebilir. 

Bugünkü modern zemin mekaniğinin ilerlemesi 
ve yukarıdaki bilgilere duyulan Ihtiyaç yanında bu 
bilgiler-in y()kluğu tuhaf tarihi bir hatadır. Bugün 
b;r projecl bir barajın çekirdeğini inşa etmek için 
tki altemat>iften birini seçer:ken malzemelerin tabi
atında mevcut bulunan borulanma dirençini genellikle 
dikkate almaktadır. Bu da barajın emniyet·i ·için değer 
bütün faktörlerden daha fazla etkisi olan bir ha
k- i ıkate tamamen zıt dü~mektedir. 

Tablo: 2 

Toprak Baraj gövdele~inde, malzeme türleri ve 
inşaat metodlarıyla borulanmaya dirençl gösterir 
takribi ampirik ilişikler (azalan borulanma dirençi 
sırasına göre) . 

En büyük 
borulanma 

dirençi 

Orta 
derecede 

borulanma 

1. 

2. 

3. 

4. 

Yüksek plastisitede kil (PI > % 15) 
Iyi sıkıştırılmış . 

Yüksek plastisitede 'kil (PI > % 15) 
Sıkıştırılması zayıf. 

Iyi deracelenmiş kaba taneli kum 
veya orta derecede plastisitede 
bağlayıcı kil ile kum· çakıl karışı m· 
l a rı (PI > 6) . iyi sıkıştırılmış . 

Iyi derecefenmiş ·kaba taneli kum 
veya orta derecede plastisitede 
bağlayıcı ıkil ile kum- çakıl karışım

ları (PI > 6). Sı kıştmlması zayıf. 
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dirençi 5 iyi derecelenmiş ·kohezif kuweti 
olmayan çakıl-kum ·silt 1karışımla-

rı (PI 6) . iyi sıkıştırılmış. 

6. iyi derecelenmiş ıkohezif ıkuweti 
olmayan çakıl- kum silti ıkarışım· 

ları (PI 6) . Sı kıştınlması zayıf. 

borulanma 7. Çok ince kohezif kuwet:i olmayan 
kum (PI 6). Iyi sr.kıştırılmış . 

dirençi 8. Çok ·ince ıkohez-it kuvveti olmayan 
•kum (PI 6). Sıkıştırılması zayıf. 

Akıcı Zeminler : 

Zeminin akıcı hale gelmesi, birkaç eski homo
jen .barajda görülmüş, borulanma ile yakından ilgili 
bir hasar tipidir. Bu ameliye, baraj mansabı topuk 
kısmında bir miktar malzemenin aşınmasıyla küçük 
bir •kısmın kayması veya otu rmasıyla başlar. Bu 
oturmanın sonucunda. sızıntıların doygun dik yamaç 
tekrar kayarak ve oturmak sur.et.iyle daha d:ik ve 
durı.ıysız yeni hir düzey meydana getirir. Bu işlem , 
barajın gövdesinde ıkalan .kısmın suyun basıncına 
dayıınamıyacak kadar zayıflamasına ve baraj gölü 
suyunun zayıflamış gövdeyi aniden yarıp akmasına 

(tamami hasar) ıkadar devam edebilir. 

Bu cins hasarlar, bara]ın mansabının doygun 
olduğu zamanlarda oluşur. Zeminin akması ile mey
dana gel en başarısızlı.klarda, bir noktada önemli 
miktarda sızıntılar teşek•kül etmiş veya etmemiş ola
bilir. Ancak hasardan hemen önce toplam sızıntı 
miktarı çok azda olabiHr. 
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1943 yılındaki ldaho'dakl Sinker Creek Barajı 

hasarı, geriye doğru gelişen akıcı zeminler mekan
iği için iy.i bir örnekt:ir. Bu homojen baraj 1910 yı

lında 'inşa edilmiş ve 1918 yılında 21,34m. yüiksel1!il
miştir. Baraj esas olarak silt ve kumlu çakıl karışı

mından .ibaret olup, ancak yılın beli'i bir kısmında 
dolu olan ve sulamada ıkvilanılan bir göl alanına 

sahiptL ilk 25 yıl içinde baraj mansap eğiminin bü
yük bir .kısmının ıbaraj dolu olduğu süre boyunca 
doygunluğa er.işmesi yüzünden azami depolama 
süresini mümkün olduğu kadar kısaltmak için ge
rekli gayretler hemen gösterilmişti. Buna rağmen 

barajın durumu kritik olarak nitelendirilmiyordu. 

1943 baharında yoğun yağışlar nedeniyle göl 
<1,lanı normalden birkaç ay önce dolmuş ve ABD 
Mühendislik Bürosu taratından sık sık müşahade 

altında tutuluyordu. Öncırkıi yıllardan daha fazla bir 
olanın doygunluğa ulaşmasından başka hiç bir anor
mal lik görülmemişti. 

19Haziran akşamı, yumuşamış baraj mansap 
to;J uğunda ufak bir ıkısım akarak genide neredeyse 
tam dikey bir yüzey bıraktı. Bu doygun ve duraysız 
yüzey ıkısa bir· süre sonra küçük konsantre sızıntıla
rın e~kisi altında tekrar akarak geride bu sefer daha 
di•k bir yüzey bıraktı. Bu •işlem göl alanındak.i suyun 
kalan gövdey:i kırmasına kadar devam ettL Zeminin 

nkmaya başlamasının ilk belirtisinden tamami ye

nilmeye kadar geçen süre yaklaşık olarak 8 saat 

idi. Gövde kırılana kadar barajdan çok az •kaçak 

olduğundan, kırılma anında göl suyu tak bir dalga 

feyazan; şeklinde akıp gitmiştir. 
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