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VS· 9 ANA KANALl ÇIKIŞINDAKi SALINIMLAR VE BU 
SALINIMLARI ÖNLEYECEK TEDBiRLER iLE iLGiLi MODEL 

ÇALIŞMALAR I 

Yazan: 
Özbay ERGÜN* 

Ö Z E T 

Aıuı kemal çıkış yapılannda kanala çıkarı suyun eııerııszıızıı tam olarak kırıl

maması ana kanalda dalgalanmalara ııedeıı olmaktadır. Muhtelif sanat yapıla

rında meydana gelen yiizeysel sıçramalarda Froude sayısının 2,5 ila 4,5 arasında 

değiştiği hallerde de bu tip salınınılar görülmektedir. Kanallarda meydana ge
lecek dalgalanmalar kanal kaplamalarma zarar vereceği için proje safhasında 

bu haller içiıı almacak tedbirlerin saptanması gereklidir. 

YS- 9 ana kanalı çıkış yapısı bunun tipik bir örneği olarak ele alınmış ve 
model deneyleriyle konu ayrıııtılı olarak incelenmiş, bu gibi hallerde alınacak 

tedbirler burada işlenmiştir. 

Adana ovası sol sahil sulamasının ana kanalı 

olan VS - 9 kanalı Seyhan Hidroelektrik santralı 

kuwet tünelinden ayrılan 1,60 m'lik bir çelik bo· 

rudan beslenmektedir. Kuvet tüneli çıkışında boru 

bir kelebek vana ile teçhiz edil miştir; bu boru 

+ 32.00 kotuııdan+46 .00 kotuna sifon şeklinde çık

makta ve burada bir rakortman la 1,60 x 1,60 boyu· 

tunda kare kesite geçmektedir. Bu kısma debi 

ayarlaması için 1,60 x 1 ,60 m boyutunda sürgülü 

vana konulmuştur. Buradan su enerji kırıcı havuza 

girmektedir. Enerji kırıcı havuzun mansabına bo

ğaz genişliği 1,52 m olan bir Parshall savağı inşa 

edilmiştir. Parshall savağından sonra kara yolu 

m::ın fez i :~i geçen s:.ı ana kanala çıkamaktadır. (Ş e

ki l : 1) . 

• V. Müh. , DSi. Araştırma Dalres i 

Yapı tamamlandıktan sonra kanala su bırakıl

dığı zaman büyük ölçüde dalgalanmalar görül
müştür . VS- 9 ana kanalının kapasitesi 10,6 m3fs 
olduğu halde barajda su kotu+66,50 iken kanala 
5 m3/ s'lik debi bırakıldığı zaman dalgalanmalar be
ton kaplamayı aşmış kanalda fo•toğraf 1 'de görül
düğü gibi yer yer kaplamaların yıkılmas ı na sebep 
olmuştur. Fotoğraf 2'de ıkanaldakl dalgalanmalar 
göı ülmektedir. Ç:·kış yr pısıroın üzeri kapalı olduğu 

için meydana gelen bu salınımlar gözlenememiş 

ve dalgalanmaların nedeni anlaşılamamıştır. 

Konu Araştırma Dairesine Intikal ettikten son

ra bir taraftan tüm yapının hidrolik hesapları tet

k; J ık edilirken diğer tar-aftan model inşaatına baş

lanmıştır. Bu yapının modeli, 1 : 10 ölçekte Froude 

benzeşlmlne göre distorslyonsuz olarak yapılmış

tır. Gerek hesapların tetkH~i. gerekse model de

neylerinden şu hususlar ortaya çıkmıştır. Kanal 

içindeki salınımiara : 
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1 - Enerji kırıcı havuzda suyun enerjisinın 

yeterli derecede 'kırılmaması, dolayısı lle bunun 
Parshall savağı menbaında salınımları meydana 
getirmesi ve bu salınımlarında savak mansabına 

yansıması, 

2 - Parshall savağının mansabındaki yüzey
sel sıçrama, neden olmaktadır. 

Barajda göl kotu maksimum+69.00 Iken, lca
nala 10,6 m3fs'llk debi verebilmek Için kapağın 

açıklığının h =45 cm olması gerektiği kapak anah
tar eğrisinden bulunmuştur. Kapaktan sonra hir 
büzülme söz konusu olduğundan kapak mansabın

ôaki su yüksekliği, büzülme katsayısının 0,715 ol
ması halinde, h=0.32 m olacaktır. 

DSI TEKNIK BÜLTEN I KASIM 1975 SAYI 35 

Fotoğraf: 1 

Fotoğraf: 2 

Model deneylerinde ayrıca muhtellf kapak 
açıklıklarındaki debi katsayıları saptanmıştır. [1] 
O halde kapak mansabındaki su hızı, 

10,6 
v= 

0,32X 1,60 

eden Froude sayısı 

=20,7 m/s'dir. Buna tekabül 

F 
20,7 

,= = 11,7 
'1/9,81. 0,32 

bulunmuştur. Enerji kırıcı havuzdaki sıçramada 

memba su yüksekliği ise projede d1 =0.20 m ne
sap edi lmiştir. Buradan Froude sayısı F,=12,7 
bulunmuştur. Tatbik edilen enerji kırıcı havuz tipi 
lf'nci tip enerji kırıcı havuzdur. Bu tip havuzda 
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Froude sayısı ile kuyruk suyu yüksekliği arasın

daki bağıntı, grafik halinde verilmiştir . [2] Grafik-

tende görüldüğü gibi F,=12,7 lç·ln d2 =17,5'dur. 
dı 

Buradan d2 kuyruk suyu yüksekliği 

d2=0,20 X 17,5=3,50 m bulunur. 

Bu tip enerji kırıcı havuzlarda enerjinin kırıl

masında dişierin büyük payı vardır. Bu nedenle 

kuyruk suyu yüksekliğini bu gibi havuzlarda % 10 

nisbetinde ıdahi artırmamalıdır. Halbuki burada 
kuyruk suyu yüksekliği •için d2 =4,85 m alınmış 

olup, katsayı 4,85/3,50= 1,39 olmaktadır. Bu iti

barla sıçrama membaya doğru itilmiş dişler va

zife göremez hale gelmiştir. Havuzda enerjinin 

tam olarak kırılmaması nedeniyle Parshall savağı 

önünde yüzeysel salınımlar gözlerlmiştir. Parshall 

savağı membaındaki bu salınımların iki yönlü olum

suz etkisi olmuştur. 

a - Ölçüm kuyularında sıhhatli bir okuma ya

pılması engellenmiş, 

b - Bu salınımlar Parshall savağı mansabın

daki yüzeysel sıçramadan meydana gelen yüzey

sel salınımlarıda etkileyerek kanala çıkan salınım

l<:.rın büyümef;:ne yard ı mcı olmuştur . 

Proje hazırlanırken debi ölçüm kolaylığı bakı

mından Parshall savağının daima serbest çalış

ması öngörülmüştür . Bu neden, projeciyi Parsh31l 

savağının boğazını dar tutarak kuyruk suyunu yük

se !tnıeye zorlanııştır. 

2 - Parshall savağı mansabında meydana ge
len yüzeysel sıçrama : 

Parshall savağında 0= 10,6 m3/s'lik debi de ııu 

yükü 1,95m'dir. Boğaz genişliği W=1,52m ve eşik 

!:otu 45,95 olduğuna göre,+44,00 katundakl refe

rans düzlemine göre enerji yüksekiği; 

v2 
H=Z+h.+ ile ifade edilir. Burada: 

2g 

v.2 
Z=1,90 ve h.+ ~ .. =H.'dır. H. =1,95 m olduğun-

dan H=3,85 m bulunur. Savak mansabında sıçra

madan evvel enerji yüksekliği H2=0,95. Hı =3,66 m 

alınabilir. 

6 

V 2 
H2=3,66=h2+ -2- denkleminden tatonmanla h2 bu-

2n 
lunabilir. h2 =0,77 m alınırsa : 

A2=0,77 .1,83=1,41 m2 
10,6 

= 7.52 m/s, 
1,41 

V 2 
L =2,90 nı bulunur. Verine koyarsak, H2=0,77 

2 n 
+ 2,90=3,67::::; 3,66 sağladığı görülür. 

Buradan F 
7,52 

r= -- -· = 2,74 bulunur. 
y9.8.0,77 

Froude sayısına göre sıçramanın karakteris
tikleri incelenirse F,=2,5-4,5 halinin en kararsız 

hal olduğu görülecekt:ir. Bu tip sçranıal arda man
sapta yüzeysel dalgalanmalar husule gelmektedir. 
Bu nedenle literatür [3] bu gibi durumlarda su
yun kanala verilmesi halinde yüzeysel dalgalan
nıcılrı~ ı n kana l içeri sinde krr:.' lerce ilerl eyerek ka
nal şevlerine zarar vereceğini sarlh olarak belirt-

miş bunu önlemek için de bir dalga bastrıcı tesi

sin bulunması gereğ· ini ortaya koymuştur. Ancak 

VS- 9 ana •kanalı çı·kış yapısında böyle bir tesis 

öngörülınediği ·için mentez çıkışındaki dalgalanma

l a rın nedeni böylece açıklanmış olmaktadır. 

Bundan sonra ne yapılabilir sorsunda ilk akla 

gelen bir dalga bastırıcı tesisin inşa edilmesi gibi 

görünnıekle birlikte ortaya başka problemler çık

maktadır . Şöylekl : 

Böyle bir tes is için en uygun yer mentez 

içidir. Ancak mentez duvarlarının betonarnıe olup 

olmadı ğ ı bilinmenıekte mentez içerisinde hava sı

k ı ş ınasının da ayrıca vibrasyona sebep olabileceği , 

bununda ınenfezin çöknıesine neden ol acağı dü

şünülerek , çözümün mevcut yap ı dışında aran

ması daha uygun görülmüştü r . 

DL.ha Ö i~c :. de bahsedildi ği gibi protatipte ana 

kanalda görülen s al ınımlar modelde de gözlenmiş 

ancak, aynı şartl ard a model deki sa lınını 

yüksek likler.i nin protatiptek i ea l ını ml arı ne dere. 

ce temsil ettiklerini tespit etmek için her ikisin· 

de de öl çümler yapılmış ve mukayese edilmişti r. 

Y<ındak i t a-bloda muhtelif krpak acıkhkları n

da ve debilerde ölçülen salınım yükseklikleri gö

rülmektedir . 



PROTOTİPTEKi ÖLÇÜMLER 

---
1 Basınç 

Göl Kapak Debi Kanal ı yüks. 
'çı khk su yüks • . 1 k otu k otu 

1 
1 

-ı--h ------
o 

% 
nı3/sn . P/ ~ -

1 m 
- --- - --- -- ----

ı 5 - - 60.11 60.77 

10 : 0.98 3.35 60.17 60.72 

15 1.17 ı 4.44 
1 

59.50 60.77 
ı 

20 1.60 1 5.96 59.08 60.68 

ı 1.65 59.02 60.77 25 7.30 

30 1.85 9.56 58.01 60.75 

35 1.9? 9.60 57.39 60.76 

30 - - 55.59 60.61 

45 - -
i 

54.96 60.61 

Tablodan da görüldüğü gibi model değerleri 
protatipteki ölçümlerle oldukça iyi uyuşmaktadır. 

Bu nedenle model çalışmaları ile bulunacak çö
zümün protatipte tatbikininde de aynı sonuçları 

vereceği ortaya çıkmaktadır. 

Bu durumda projede değişiklik yapılarak, 

mentez çıkışındaki 10 m'lik rakormandan sonra 
20 m uzunluğunda 5 m genişliğinde, kanal tabanı 

ile aynı eğ,imde bir dikdörtgen kesitli kanal inşa 

edilmiş ve bu kanal yine 10.00 m'lik bir rakort· 
manla ana kanala bağlanmıştır. Böylece salınım

ları önleyecek tedbirlerin bahls mevzuu dikdört
gen ıkanalda denenmesine karar verilmiştir . 

Yap ı lan deneylerde önce kanalda hiç bir ted
bir alınmamış iken salınımların debiye ve göl ko· 
tuna bağlı olarak değıişimleri incelenmiştir. Bütün 
deneylerde salınım (dalga) vü kse ~ Jik ı er i ue re 

şeması şekil 2'de görülen elektronik clhazla öl· 
çü! müştür . 

Ölçüm Metodunun Izahı : 

Şeki l 2'den de görüleceği gibi elektrot Whe
atston >köprüsünün elemanlarından birini teşkil ct· 
mektedir. 

Kanalda meydana gelen su seviyesi değişim· 

leri bu elektrotta direnç değişimleri hasıl etmek· 
te. buda önceden dengelenmiş olan wheatstone 
köprüsünün dengesini bozmakta böylece su sevi
yesi ile orantılı ölçüm gerilimi meydana gelmek· 
tMir. Hasıl olan bu ölçüm geriilmi çok küçüktür. 

1 
ı 

1 

1 

ı 
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MODEL ÖLÇÜMLERİ 

Kanalda 
1 

Dalga Debi 
su yüks. ı yüks. 

ı Dalga 
yüks. 

h H a H 
nı nı nı3/sn. m 

0.35 0.69 1.6 0.45 

- 1.01 3.20 0.60 

- 1.24 4.56 0.62 

0.60 1.44 5.96 0.70 

0.75 1.64 7.62 0.75 

0.70 1.735 8.80 0.81 

0.80 1.89 10.00 0.90 

- 1.96 10.65 0.96 

- 12.12 
--

DemodUiolör Filnı 

on f(aJdedicı 

Amplifikolör ~ ~ 2ZOV 

50 Hz 

t<öıırıJ 

Elekira ı 

5 k Hz 
ı:::r< 

ÖLCÜM DEVRESININ 
ŞÖ.1ATiK DiYAGRAMI 

Şekil: 2 
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Bu bakımdan yükseltilerek bir kaydediclye veril
mektedir. Ölçüm sisteminde taşıyıcı frekans 
(carrier frequency) metodu kullanılmıştır. Bu me
totda wheastone köprüsü muayyen frekanslı bir 
alternatif akımla beslenmektedir. Ana kanalda su 
seviyesi değişimleri elektrodun dıirenoinde, do
layısı ile wheatstone köprüsünün dengesinde de
ğişimler meydana getirirken, hasıl olan ölçüm ge-

riliminin genlik değişimlerine bunun sonucu ola

rakta taşıyıcı frekansta modülasyon değişimleri

ne sebep olur. 

Ölçüm Sisteminde Kalibrasyon Işlemi : 

Ölçüm sisteminin kalibrasyonu statik olarak 

yapıfmıştır. Deneyiere başlanmadan önce kanalda

kıl su seviyesi bilinen değerlere ayarlanmış ve 

bu seviyelerde hasıl olan ölçüm gerilimleri ıkay

dediciye aktarılarak her bir seviye ıiçin kaydedici

de hasıl olan sapmalar tespit edilmiş~ir. Bilahara 

su seviyes·ine bağlı sapmalar veren kalibrasyon 

eğrisi çizilmiştir. Y.apılan ıilk kalibrasyonda bu 

lineer olmayıp ·eksponans.iye·l bir eğri olduğu gö

rülmüştür. Buda yapılan ölçümlerin değerlendiril· 

mesinde lüzumlu olan hassasiyetten bizi uzaklaş

tırmaktadır. 

Kalibrasyonda doğrusallığı temin etmek ama

cıyla ·elektrotlara Şekil 11 · •a ve 11 - b'deki gibi 

kalibrasyon •eğrisinin fonmu verilmiştir. Ancak öl· 

çüm sınırl ı:;~ ımızın (ıkanaldak• i en alçak ve en yük

sek seviyeleri arasındaıki fark) büyük olması ne

deniyle tam olarak doğrusal kal·ibrasyon çizg.isi 

elde edilememiştir. 

Salınım yiik"'*liklerl 

Hava pcı)'ı 

.~Tırmonma•ız 

• Tedb iniı sohnımlar. 

e • 

1.60 
1.00 
1.40 

1.30 

1.20 
t.10 

t.OO 
0.90 

0.110 

0.70 
0.60 

0 .00 
0 .40 

0 .30 

0 .20 

0.10f 
" .t'3 -4::---:--:;--:7::----:--:::---:1~0 ---:M'-'. o-o'Qı":"m3;1 ı 
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Şekil : 3 - Dikdörtgen kanal inşaası hallnde 
göl kotu+69.00 iken salınımların debiye 
göre değişimi. 

Yukarıda izah edilen ölçüm metodu ile dik
dörtgen •kanal sonunda yapılan ölçümlerden ka
naldaki salınımların göl kotuna ve debiye göre 
d eğiş imleri tespit edilmıişıtıir. (Şekil : 3 ve Şe

kil : 4) . Buna göre en büyük salınm maksimum 
debi ve maksimum göl ·kotunda meydana gelmek
tedir. Bu nedenle araştırılacak tüm •tedbirleri bu 
şartlar altında incelemek kafidir. 

Kanaldaki salınımları önlemek amacı lle sı-

rası ile aşağıdaki sistemler denenmiştir. 

a - Yatay ızgana (sal) 

b - Tekne tipinde dalga bastırıcı 

c - Yatay kirişlerden oluşan ve şaşırtmalı 

yerleştirilmiş düşey ızgara sistemi 

d - b ve c'nin kombinasyonu. 

a - Yatay ızgaralar: (Raft wave suppres-
sors) Foto 3'de görülen bu tip ızgaralar yalnız 

üst yüzeyleri su yüzeyıl i·le çakışır vaziyette sa
rbitleştirilmiş durumlarda etkıifıi olabilmektedirler. 
Oy·saki kanalda debi değişebileceğinden ayarlan
dıkları debiden daha küçük debilerde devre dışı 

ıkalmakıtadırlar. Bu nedenle bu tip ızgaraların bu 
yıapıda tatbıi'l~i uygun görülmemiştir. 

Bu t in ıznaralar aynı zamanda rüzgar dalga
larının, pompaların devreye girmeleri ve devre 
den çıkimaları hal ıinde meydana gelecek dalga
ların sönümlenmesinde tatbik edilebilir. 

Boyutl•andırılmalarında Froude sayısı ve ka
naldaki su hızı önemlıidir. Baıtık olarak çalıştık
ları zaman kabarmaya neden olurlar, kapasite ve 
;:ük kaybına sebep olurl•ar. 

1.30 

1. 20 

1.10 

1.00 

0 .30 

0 .80 

0 .70 

0 .60 

0 .00 

Salınım yifkukli§l (mJ 

e 

Şekil : 4 - Hiçbir tedbir alınmamışken 

dikdörtgen · kesitli kanal Inşaası halinde 
s·alınımların göl kofuna göre değişimleri. 
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Şekil: 5 - Yatay ızgaralar 

fotoğraf: 3 

lzgarada delikler 90° 'lik açılardan müteşekkil 

olacak bir düzende inşa edilmeli, dalgaların sö
nümlenmesi i9in en azından iki ızgara kullanılma

lıdır. lzgaralar sağlam olmalı yerinden oynama-

yacak şek·ilde tespit edilmelidir. Bir ızgaranın de

lik alanı tüm ızgara alanının ortalama yedide biri 

olmalıdır. 

Bu tip ızgaralar debinin değişmediği yerlerde 

kullanılabilir. Azami seviyede et~Hl olabilmeleri 

l çin ızgaralar arasındaki mesafe en az akım yö

nünde 3 ızgara boyu olmalı ve ızgaranın etkisi 

d<Jiga boyuna bağlı olduğu için ikinci ızgaranın 

pozisyonu ilk ızgarada sönümlenen dalganın peri

yoduna göre ayarlanmalı dı r . Bu vaziyette ilk ız· 

gara dalga yüksekliğini % 50 mertebesinde azal

tır. 

b - Tekne tipindeki dalga bastırıcılar : (Un

der pass- type wavesuppressors) Düşey ve yatay 

perdeden oluşup tabandan bel irli bir mesafede 

ve kanal genişliğindeki bu tip tesisler yüzeysel 

ıkısa periyodlu dalgaların sönümlenmesinde çok 

etkiU olmaktadırlar. Gaye tüm akımı dar bir ke· 

sitten geçirmek, sıkıştırmaktır. Bunların dalgaları 

sönümleme etkisi kanalda bataklık derecesine gö

re değişmektedir. En etki li hal batıklık derecesi

nin % 33 olması halinde tespit edilmiştir. Ayrıca 

uzunlukları, tekneler arasındaki mesafe, dalgala

rın sönümlenmesinde rol oynamaktadır . 

Şekil 6 salınımların, tekne ile ıkanal tabanı 

arasındaki mesafeye göre değişimini, şekil 7 ise 

tekne adedine göre değişimini göstermektedir. 

Şek il 7'dende görüldüğü gibi salınımlar tekne ade

cline göre hızla azalmaktadır. 

Bu tip tesislerin mahsurları membacia bir ka 

barmaya sebebiyet vermeleri ve ayrıca proje de

bisinden daha 'küçük debilerde batıklık derecesi 

aza ld ığı i9in etkinl iklerininde azalmasıdır. 

9 
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H Salınım yilkselo;lı Qı (ml ------
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Şekil: 6 - Tekne ile kanal tabanı arasındaki 

mesafe (Tek tekne) 

Şek·il 3'de muhtelif debilerde kanaldaki hava 
payı ve ölüçülen salınımlar görülmektedir. Şekil

den de görüldüğü gibi yapıda herhangi bir tedbir 
alı nmadığ ı zaman kanal şevleri n deki tırmanmanın

da etkisiyle kanala 5,3 m3/s 'den fazla debi veri
lememektedir. Yine aynı şekilden görüldüğü gibi 
dalgalanmaların şevlere olan nıenfi tesiri tırman

ma ile dahada kuwetlennıektedir. Tırnıannıa aşağı

daki formüll e hesaplanmış ayrıca modelde ölçül
müştür . 

R = 1.2. rp . tg, Burada : 

H ( ~ r/2 
R = Tırnıannıa yü ksekliği (nı) 

tg a=Şev açısı 

c?= Sabi t bir katsayı, 0.5 

H= Dalga yüksek l iğ i (nı) 

T =Dalga periyodu (sn) 'dir. 

Kaydedicideki kağıt hızı 5 nım/s'ye ayarlan
dı ğ ı za:nan kaydedilen iki dalga kreti arasındaki 

mesafe yak l aş ı k olarak 5 mm. olmaktadır. Model 
ile protatip arasında zaman bakımından; 

TP=I\ı/2. T
111 

bağıntısı mevcuttur. Burada; 

TP= Prototipte zaman (sn) 

Tm=M odelde zaman (sn) 
Model ölçeğini ifade etmektedir. Tm= 

1 s -olacağına göre 

TP= v 10=3,16;:::;; 3 sn. kabul edilebilir. 

Tırmanmaya rakortman açısı neden olduğu 

için, tg a olarak; (46,18- 44,00) /1 0.00=0,318 olarak 
alınabilir. 
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Şekil : 7 

Bu durumda; 

Dalga yüksekliği H = 0,50 m. için hesap edilen 
R=0,42 m. ölçülen 0,34 m. 

Dalga yüksekliği H = 0,83 m. için hesap edilen 
R= 0,50 m. 

Dalga yüksekliği H =0,90 m. için hesap edilen 
R= 0,57m. 

Dalga yükse·kliği H=1,00 m. için hesap edilen 
R=0,60 m.'dir. 

Kaydedilen da•lgaların sönümlendikten sonra 
kara•kteristikleri çok değiştiği Için dalga periyo
dunu tahmin etmek oldukça güçtür. Fakat sönüm
lenmiş dalgaların yükseklikleride küçüleceğinden 

bunlara ait tırmanma yüksekliğide az olacak :lo
l :ıyısıyla emniyetU olarak hava payı içinde kala
caktı r . 

c - Yatay kirişlerden oluşan ve şaşırtmalı 

yerleştirilmiş düşey ızgara sistemi : Şekil 8'de 
bu tip ızgaraların rkanalda yerleştirilmesi görül
mektedir. Mentez önünde fazla kabarmayı önle
mek gayesiyle ilk ızgara tek sıra olarak konul
muştur. Bütün ız garalar arka arkaya konulduğu za
man membada çok fazla miktarda kabarına mey
dana gelmektedir. Bu nedenle aralarında bir mik
ta r mesafe bırakılarak yerleştirilmesi hem dalga 
enerjisini iyi kırmakta, hemde kabarmaya meydan 
vermemektedi r. Dikdörtgen kesitli olarak göste
rilen bu yatay kirişler, aralarındaki mesafe ve 
boyutlar ı değişmeınek kaydıyla çeşitli çelik pro· 
tillerdende yapılabilir. ] [ , 1 • [ ] profllleri gibi. 

d - b ve c'r::in kombin~syonu : Daha ewel
de bahsedildiği gibi tekne tiplndekl dalga bastı

rıcılarından iki tane tatbik etmek şartıyla her ne 
kadar arzu edilen neticeye ulaşılabilmekte isede 
me:ııbada kabarına yönünden buna imkan yoktur. 
Ayrıca mentez ile i fk tekne arasında kitle salı-
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nımları meydana geldiğinden bu kitle salınımları

nın dengelenmesi için mentez ile ilk tekne ara
sına bir t ek sıra ızgara konulması zaruridir. Bu 
şekilde kombine edilen sistem Şek il 9'da gös
terilmiştir. Her 'iki sistemde de yapılan salınımla

rı n her iki durumda da 15 cm. civarında olacağı 

tespit edilmiştir. 

Yapılan bu model çalışmalarının neticesi böl
geye bildirilm iş ve bölge tarafından protatipte uy
gu l anmıştır. Protatipte tekne- ızgara sistemi tat
bik edildiği için hem ızgaraların hemde teknele
rin protatipteki çalışmaları incelenmiştir. Netice
de tekne tipindeki dalga bastırıcılarının ızgaralara 

nazaran çok daha etkili oldukları görülmüştü~. 

Foto 4'de tatbik edilen sistemin protot>ipte ça
li )mas ı görülmektedir. 

Bu maksatla üzerinde uzun süre çalışma ya
pılmı ş tekne tip i ndekıl dalga bastırıcılar daha son· 
ra yüzeysel salınımların meydana geldiği diğer 

yapılarda da tatbik edilmiş ve çok etkili olduğu 

görülmüştür . 

Bu tip dalga bastırıcıların yatay perdeleri &1-
t;na belli bir düzende babaların yerleştirilmesi 

ilc ak ımın kı sa bir mesafede üniform hale sokul-
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masıda mümkündür. Bunun tipik bir örneği Ma· 
nisa Ovası Göksu pınarlarının ölçüm havuzların

da görülmektedir. Şekil 10'dan da görüldüğü gibi 
sel repiminde kanaletle ölçüm havuzuna giren su
yun 2- 3 m. gibi kısa bir mesafede hem enerjisi· 

nin kırılması hemde üniform akıma geçmesi ge

rekmektedir. Dalga bastırıcının mansabında olu

şacak daha küçük dal gacıklar ise bir yüzer ızgara 

(sal) ile sönümlenmiştir. 

H"'-• 1 
1 
1 
1 

Fotoğraf: 4 

4060 

'" , ı oo - - - ---'•"'-•"-• - - ---1-'1 ıllloo4-~ 
KESiT 

()() 

.. 
r en !loo~- --- 2ll 

--------~·0~~~---------~---- ~ 

PLAN 

Şekil: 8 

n . 
"' 



Şekil: 10- Ölç .. 
savağı ve u 

Havuz planı 

70v 

••'il< 

l--

KESiT 

PLAN 

Şekil: 9 
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Şekil : ı1 - a ait kalibrasyon eğrisi 
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Şekil : 11 - b ait kalibrasyon eğrisi 

Şayet dalgıç perdenin sebep olduğu ·~abarma 

membada herhangi bir mahsur teşkil etmiyorsa 
enerjinin türbülansla daha iyi kırılabilmesi için 
düşey perde yatay perdeye göre, •kabarmanın 

nisbetinde, aşağı doğru uzatılabilir. 

PARSHALL SAVAÖI iLE iLGiLI ÇALIŞMALAR 

Bu kısma kadar yapılan çalışmalar, mevcut ya· 
pıda büyük deği ş-ik l ik lere gitmemek, mümkün ol
duğu kadar ekonomik bir çözüm yolu bulmak 
gayesiyle yapılmış ve elde edilen sonuç bölgeye 
bildirilmiştir. Bundan sonraki bölüm ise, şayet bu 
problem proje safhasında olsa idi, ne yapılabilirdi, 

sorusuna cevap verecek nitelikte bir çalışma O· 

lacak ve aynı zamanda ilerdeki benzeri projelere 
ışık tutacak hususları kapsayacaktır. 

Parshall savağının gerek eşit kotu gerekse 
boğaz genişliği enerji kırıcı havuzu direk olarak 
etkilediği ·için projede önemli bir kısmı işgal 

etmektedir. Bununla birlikte, hemen belirtelimkl 
Parshall savağ ının serbest çalı ş masıda projede ön
görülmüştür. 

Daha evvelde bahsedildiği gibi Parshall savağı 

mansabında Froude sayısı 10.6 m3fs lik debide 
2,74 bulunmuştu . 5 m3/s lik debide Froude sayısı 

3,81 olup Y'ine kriti<k bölge olan 2,5-4.5 arasında 

kalmaktadır. Sıçramadan sonraiki yüzeysel dalga
lanmaları önlemek ·için Froude sayısının 2,5-4,5 
değerleri arasına ginmesinden mutlak surette ka
çınılması gereklidir. Froude sayısının 2,5 altına 

düşürülmesi veya 4,5 un üzerine çıkarılması men
fez genişliğini değiştirmek suretiyle mümkündür. 

1.'nci çözüm yolu: Froude sayısını 2,5'den 
daha da küçültmek; 

13 
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Parshall savağı genişliğini W = 3,05 m alalım 

0 = 10,6 mJ/s için 

0 = (36,875+2,5). Haı - 6 formülünden 

0=10,6m3fsn=384 cfs H.=4,1 ft=1,25m bu· 
lunur. 

Enerji kırıcı havuzda teşekkül etmesi gerekli 
kuyruk suyu kotu : 

43.00+3.50=46,50 

Parshall savağı eşit kotu tse : 

46,50 - 1,25=45,25 m olacaktır. 

V2 V2 
Hı=Z+h.+ _ı ; h.+ - 1 =Ha olduğuna göre : 

2g 2g 

H ı= 1,25 + 1,25=2,50 m 

H2= 0,95. Hı =2,37 m 

h2= 1,22m alalım; A2=1,22.1,83=2,23m2 ve 

V2= ~.6_ = 4,75 m/s 
2,23 

V2 
2 - - = 1,15 m H2= 1,115+ 1,22=2,37 m=2,37 m 

2g 

4,75 
F,= _ 

1 
- = 1,37 <2,5 

V 9,81.1,22 

Bu çözümde yüzeysel dalgalanmalar önlenebil· 
mektedir. Ancak savak batık çalışacaktır. Bu nedenle 
Froude sayısının 4,5 üzerine çıkarılması ile ilg ili 
çözüm, batık savak halindeki sakıncayıda ortadan 
ka ldıracaktır. 

2.'nci çözüm yolu : Froude sayısının 4,5 üze· 
rine Gıkarılması; 

W= 1,52m 

0=10,6 ml/s 

ha = 1,95 m 

14 

Savak eşik kotu : +45.90 

H ı= 1,90+ 1,95=3,85 m 

H2= 0,95 . Hı =3,66 m 

Mentez genişliğ·i B=4,00 m; h2=0,33 ala·l~m 

V 2 
- 2- = 3,31 m; H2 =0,32+3,31 =3,63 :::= 3,66 m. 
2g 

8,Q4 
F= r ---= =4,50 

y9,8.0,33 

Bu şartlarda modelde yapılan değişikliklerle 

maksimum göl kotunda ve maksimum debide men· 
fez bitiminde salınımlar ölçülerek , değerlendirilmiş· 

tir. Ancak savak menbağındaki salınımlarda gayet 
tabii olarak herhangi bir değişi m söz konııs ol· 
mayacağından bu salınımlar savak mansabınada 

yansımıştır . Bunu önlemek için enerji kırıcı havuza 
savak menbağında bir tekne konarak söz konusu 
salınımlar % 80 civarında önlenerek ölçüm yapıl· 

mıştır . 

Şekil : 11 • a da görüldüğü gibi en yüksek 
dalga yüksekliği mentez çıkışında 0,33 m olarak 
tespit edilmiştir. 

Parshall savağının serbest çalışmasını sağla
mak ve aynı zamanda gerek savak membağında ve 
gerekse savak mansabındaki salınımları asgariye 
indirmek için en geçerli yol olarak W= 2,13 m 
boğaz genişl ·iğinde parshall savağının , bir ewelki 
çözüme nazaran daha düşük bir eşik kotu ile proje
lendiri lerek enerji kırıcı havuzunda daha iyi çalış· 

masını sağlamak bakımından. yapılması uygun gö
rü lmüştür. 

W = 2,131'1ik savakta 0 = 10,6m3/s için h.= 

1,55 m'dir. 

Savak eşik kotu; 43,00 +4,02 = + 47,02 
47,02-1,55= +45.47 olacaktır. 

Bu durumda Z= 1,47 m 

H ı= 1.47 + 1,55=3,02 

8 = 4,50 m h2= 0,32 , A2= 1.44 m2, V2=7,35 m/ s , 

V2 
-

2 
= 2,76 m 

2g 

H2= 0,32 + 2,76 = 3,08 :::= 3,02 

7,35 
F,= - - =4,20 iı3 = 6 ,0 .dı = 1 ,92 m <2.82 m v 9,81.0,32 

B= 5,00 için F,=4,35 olmaktadır. Ancak enerji 

kırıcı havuz daha iyi çalıştığı için buradan savak 
mansabına yansıyan dalgalanmalar büyük miktar· 
da azalmaktadır ve bu da toplam salınım yüksek· 
l iği ni o!umlu yönde etkilemektedir. 

W=2,13 m boğaz genişliğinde, 45.47 m eş i k 

kotunda inşa edilen savaıkla, enerji kırıcı havuzun 
çalışması foto 5'de görülmektedir. 

Maksimum debide ölçüm kuyularında H.=1,53 , 

H 
Hb= 0,80 m okunmaktadır. b = Batıklık derecesi 

H. 
ise en fazla % 53 olmaktadır. 



Proje safhasında model yapılsa idi, ya enerji 
kırıcı havuz yeniden düzenlenir veya Parshall sa
vağı eşit kotu ve boğaz genişliği yukarıda izah 
edildiğ.i gibi, değiştirilerek arta kalan 0,475 m'lik 

salınımlar mentez içerisine yerleştirilecek basit 

ızgaralarla sönümlendirilebilirdi. 

Modelde bu durumda yapılan ölçümlerde ev

vela hiç bir tedbir alınmamış iken salınımlar ölçül

müş ve değerlendirilerek şekil 11-b de verilmiştir . 
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Buradan da görüleceği gibi en büyük dalga yüksek
liği bu haliyle dahi 0,475 m yi geçmektedir. 

2'nci defa yine parshall savağı memebatndaki 
sa lını mlar bir d a lgıç perde vasıtasıyla % 80 nis
betinde önlenerek ölçüm yapılmış, şekil 11 -b dende 
görü ldüğü gibi ölçülen dalga yüksekliği 0,195 m yi 
geçmemektedir Halbuki boğaz genişliği 1,52 m eşık 
kotu + 45,90, mentez genişliği 1,83 m iken yapı
lan salınım ölçümlerinde bu değer 1,20 m olarak 
tespit edilm iştir. 

Fotoğraf: 5 

FAYDALANILAN YAYlNlAR 

[1] VS- 9 Anı:ı Kcınalı Çıkış Yapısı: Yayın No. f2 ] Dcs;g ;ı Of Smail Dams: Sah- 296 
HI - 587 DSi Araştırma Dairesi B aşkanlığı 

[3] Open Chanrıe! Hydrcıulics: Ven Te Chow 
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FiLTRELERiN PROJELENDiRiLMESi VE iNŞAATI 

1. GıRıŞ: 

Zemin iÇ>inde akan su, zemin daneleri üze
rinde akım doğrultusunda etkiyen bir sızma ba
sıncı doğmasına yol açar. Bu sızma basıncının 

değeri aşağıdaki denklemle verilebilir. 

Birim hacimdeki 
zemine etkiyen 
sızma basıncı 

= Hidrolik 
eğim 

Suyun 
X yoğunluğu 

Bir zemin kitlesi içinde, akım nedeni ile do
ğan bu sızıma basınçları, her zemin danesi ken
disini çevreleyen ·diğer zemin daneleri ·ile sınır

landırıldığı için zararlı bir etki doğurmaz. Ancak, 
akımın zemin yüzeyinden açığa çıkması durumun
da, yüzeydeki daneler sınırlandırılmış değildir ve 
ak ımın etkisi ile yıkanabilir. Böylece başlayan 

erozyon zemin içinde geriye doğru gelişerek bir 
delik veya boru oluşmasına yol açabilir. • Boru lan
ma• diye adlandırılan bu olay, toprak barajların 

ve ağırlık barajı temellerinin en önemli göçme 
nedenlerinden biridir. 

Erozyon, suyun ·ince daneli bir zeminden ça
kıl veya kaya dolgu gibi iri daneli bir zemin ·içine 
doğru sızması durumunda da ortaya çıkabilir ve 
sonunda ince danelerin daha kalın olan malzeme
lerin boşlukları arasından yıkanıp gitmesine yol 
açar. 1900- 1940 yılları arasında Kuzey Amerika'da
Iki pek çok baraj. ince malzeme kullanılarak yapı

lan geçirimsiz bir menba zonunu, kaya dolgu kul
lanılarak yapılan bir mansap zonuna doğrudan doğ
ruya dayandırarak inşa edilmiştir. Bu barajların 

hemen hepsi, borulanma nedeni ile ya bütünüyle 
göçmüş veya önemli sorunlar ·doğurmuştur. 

• lnş . Y. MOh. DSI. "1. Bölge Müdürlüğü, -Samsun 
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Yazan: 

Riıiştü GÜNER• 

Sızıntı ile doğabilecek erozyon, söz konusu 
alan üzer·ine kum veya çakıldan oluşan dereeelen
miş bir filtre koymak yolu ile, veya ince ve ka
ba daneli zemin zonları arasına bir geçiş zonu 
yerleştirmek yolu ile önlenebilir. Filtre malzeme
si; korunan zemin danelerinin filtre arasından yı

kanmasını önleyecek derecede ince olmalı ve ay
rıca, akımın f·iltre zonundan öneml1i yük kaybına 

uğramadan geçmesine olanak verecek derecede 
de geçirimli olmalıdır. 

2. FILTRELERİN PROJELENDIRıLMESı: 

Terzaghi filtre koşulu, bazı yayınlanmamış de
ney sonuçlarına dayanmaktadır ve aşağıdaki şe

kilde tanımlanabilir (Terzaghi- Peck 1948) .• 

i) (d ıs ) f;ıtre < 4 X (dasl korunacak zemi n 

Bu koşul zeminin filtre içinden yıkanmasını 

önler. d15 , malzemenin % 15'ni geçiren elek bo
yutudur. Aynı şekilde d10, d50 , d85 vs. de malzeme
nin sırası ile % 10, % 50 ve % 85'ni geçiren elek 
boyutlarıdır. Bütün bu değerler, laboratuvar dene
yi ile bulunan granülomet~i eğrisinden elde edi
lirler. 

i) (d ıs l filtre < 4 X (das l korunacak zemin 

Bu koşul akımın filtre içinden önemli yük 
kaybına uğramadan geçmesini sağlar. 

Filtrelerin davranışları üzerinde pek az deney

sel çalışma yapılmıştır. Ancak, Terzaghl koşulunun 

genellikle çok emin bir çözüm verdiği bilinmek

tedi-r. Bu nedenle Terzaghi rkoşulunu uygularken 

ayrıca bir güvenli·k sayısı kullanmaya gerek yok-



tur. Sherard ve arkadaşları ( 1967) aşağıda verilen 
koşulların prati·kte sık sık uygulandığını ve sonuç
ların başarılı olduğunu belirtmektedir. 

ljj) (d ıs l ı ı ı ı ro > 5 X (dı sl korunacak zemin 

ii.i) Filtre malzemesinin ·granülometri eğrisi, 

korunacak zeminin granülometri eğrisine kabaca 
paralel olmalıdır. 

iv) Eğer korunacak zemin çok çakıllı ise, yu
karıda ve~ilen formülleri •kullanırken, korunacak 
zeminin yalnız 2.5 cm.'den küçüık ıkısmının granü
lometrisi gözönüne alınmalıdır . 

v) Filtre malzemesi ·kohezyonsuz olmalı ve 
200 No.'lu elek altına geçen malzeme miktarı % 5 
den az olmalıdı·r . 

iyi sıkışmış kilin borulanmaya karşı, üniform 
ve kohezyonsuz, •ince daneli bir zeminden daha 
dayanıklı olacağı açıktır. Ancak, sızmanın uzun 
süredek i e1ıkileni önceden görülemeyeceği için pra· 
tikte, .iyi sıkışmış kil çekirdek malzemesi de bir 
tiltre ile 'korunmakıtadır. 

Kolbuszewski (1957) fil·treler üzerinde yaptığı 

bazı deneysel çalışmaların sonuçlarını yayınlamış
tır . Zeminin ve filtrenin dereoelenmesi ile ilgili 
pek çok değişkeni ·kapsadığından bu çalışmanın 
bütün ayrıntılarını .incelemek ve pratikte uygul,.., · 
mak zordur. Burada, elde edilen sonuçların b. 
kısmından söz e~mekle yetinilecektir. Şekil : 1'de, 

(d ıs l filı r e oranı , korunacak zeminin ünifo~mluk 
( das l kor· zem· 

katsayısına ıkarşı noktalanmıştır. Üniformluk ka, 
d60 

sayısı · - oranı olarak tanımlanır. Bu grafik gös-
• d ıa 

termekrtedir ıki, Terııcıghıi koşulu bütün zeminler için 
yeterli çözüm veren bir kriterdir. Oranın 4'den 
5'e doğru artması durumunda da, korunacak ze-

" 
ı ı 

<d ıs ı ti ıtu 10 
(dss > ıtem i n 

Biç bir filtre: uabi l de:JU 

~v 
0 ~-4'-L/...LLL~ 
~azı fi ltre l e r •tab i l 

• ""77rr 
177'77/"'T~ - ""'-·'..J..LJ' 777T7T7T7nnnnnn7 

Te:rzaghi lo t ulu 

BUtUn f il treler Uabil 

10 ıs lO 

Zemin in Üni foDluk latsayıu 

Şekil: 
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mının granülometrisinin çok yatık olması (yani 
yüksek üniformluk ıkatsayısı) durumunun dışında, 

Terzaghi koşulu bütün zeminler için yeterli olmak
tadır. Korunacak zeminin çok üniform olması du
rumunda, filtr.e içinden yıkanabilecek çok Ince 
malzeme miMarı çok daha az olacağından , kritik 
oran çok daha yüksektir. 

Kolbuszewski'nin önerdiği diğer bir •kriter Şe

kil : 2'de gösterilmiştir. Buna göre, filtre ve koru
naca'k zeminin efektif dane boyutlarının birbirine 
oranı da filtre stabilitesini kontrol için iyi bir 
kriterdir. Efektif dane boyutu, d10 olarak tanımlan-

maktadır. Bu kritere gör·e, efektif dane çapları 

oranının 13'den küçüık olması durumu, çok kere 
filtrenin yeterl•i olduğunu göstermektedir. 

U.S.B.R. (The United States Bureau of Rec
lamation) filtre projelendirmesi için biraz farklı 

kriterler önenmektedir (Earth Manual 1960 ve Ter
zaghi- Reck 1967) . U.S.B.R. yönteminde, 

Hiçbir fi.ı.tro 
etabil deltil 

30 . . .... .... . 

15 . ... . .... . I 
20· ....... . 

t3--1 ~-... ~ .. 
Genellikle 
atabil 

{dıo> filtre 

(dıo> zemin 

1 ........... . 

Şekil: 2 

17 
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ve 

-_(_d--'ı"-sl__,_ı;'-"ı t,_,re'----
Rıs= 

(d ıs l kor· zem· 

oranları ~iltre projefendirilmesi ıçın baz alınmak· 

tadır . Bu oranların aşağıdaki sınırlar arasında kal
ması istenmektedir. 

Filtre Malzemesinin 
Karakteri: 

Ünifor.m boyutlu malzeme 

Yarı yuvarlak daneli de-
recelenmiş malzeme 12-40 

Köşeli daneli dereeelen
miş malzemu 6-18 

5-10 

12-58 

9-30 

Şekil : 3'de bu !kriter grafik olarak gösterilmiştir. 

Amer.ikan Ordu Mühendislerı (The U.S. Army 
Corps of Engineers) filtreler için aşağıdaki kri
terlerin kullanılmasını önermektedir (Cedergren 
1967, Lam be ve Whitman 1969). 

1) (dı sl IHtre < 5 
( das l kor· zem· 

ll) 4< (d ıs l IHtre 

(dı s l kor· zenı · 
<20 

lll) (d sal ı;ıtre < 25 

(d sa l kor· zem· 

Ordu Mühendisleri bu kriterlerin, Içinde kum 

ve silt bulunmayan orta ve yüksek plastisitell kil· 
ler dışında, bütün zeminler için ·kullanılabileceğinl 

Ileri sürmektedir. Içinde kum ve silt bulunmayan 

orta ve yüksek plastisiteli killer için bu kriterle

rin kullanılması durumunda ise, genellikle çok ta

bakalı filtre gerekecektir. Ancak, böyle killer Için 

d15 boyutu 0.4 mm.'ye kadar çıkabilen tek tabakdlt 

filtreler başarıyla kullanılabilmektedir ve yukarıda 

verilen (iii) kriterinin uygulanmasına gerek yok

tur. Yalnız, f,iJtre malzemesi 20'den küçük üniform

luk katsayılı iyi derecefenmiş bir malzeme olmalı 

ve yerleştirme sırasında segregasyona uğrama

malıdır. 

18 

60 
so 

"' 
ıo 

ıo ıo "' "' 

Şekil : 3- U.S.B.R. tarafından kullanılan kriterler 

Kaba dokulu ve köşeli danelerle yapılan bir 
filtrenin, pCrüzsüz ve yuvarlak danelerle yapılan 
bir filtreye göre, filtre içinden olabilecek yıkan

maya karşı daha dayanıklı olacağı düşünülebilir. 

Ancak ıbu görüşü doğrul ayan veya yanlış çıkaran 
yeterli deneysel çalışmalar yoktur. Sertram tara
fından 1940 yılında yapılan birkaç deneyin sonuç
ları göstermiştirki, dane şekli filtre davranışı üze
rinde pek önemli bir etki göstermemektadir (Kol
buszewski 1957). Bunun nedeni, pürüzlülük ve kö
şeli yapıdan sağlanabilecek yararın, böyle malze
meden yapılan filtrelerin daha yüksek poroziteye 
sahip olmaları nedeni ile aşağı yukarı dengelen-

mcsi olabilir. Çünkü daba yüksek porozite, filtre 
içinde daha fazla boşluk hacmi, ve dolayısı lle kü

çük danelerin yıkanabilmesi ılçln daha fazla ola

nak demektir. 

Korunacak zeminden filtrelere geçen suyun 

genellikle, çabuk ve güvenilir biçimde filtrelerden 

alınarak uzaklaştırılması gerekir. Bu amaçla filt
reler içerisinde; çevresinde delik veya yarıklar 

açılmış dren boruları veya birleşim yerlerinde ara

lık bırakılan ve bu aralıkları harçla kapatılmayan 

dren büzleri yerleştirilmektedir. Bu boru veya büz 

hatlarının en yukarıki uçlarının tıkanması gerek

lidir. Filtre malzemesi, delik, yarık veya eklem 

aralıklarından boru veya büzlerin Içine geçerne

yecek düzeyde kalın olmalıdır. 

Amerikan Ordu Mühendislerl, dı.en boruların

daki delik ve yarık boyutlarına göre filtrelerln aşa

ğıdaki koşulları sağlaması kriterlerini Jlerl sür

mektedir (Cedergren 1967). 



Dairesel deJi,kJer .ıçın 

~~> 10 
(d85) fıiltre · 

Yanklar ·Için 

k ı > 1.2 
yarı geniş iği 

U.S.B.R., büzlerin birleşlm yerlerinde bırakı

lan aralıık açı·klığına göre filtrelerln aşağıdaki ko
şulu sağlaması kriterini venmektedir (Cedergren 
1967) . 

büzün hemen çevresindeki 
filtre tabakasının (d85) boyutu 

büzler arasındaıki en 
büyük aralırk açıklığı 

2 veya daha çok 

3. TOPRAK BARAJLARDA FILTRE INŞAASI : 

Borulanma Için zayıf bir zon oluşmasına fır
sat vermemek yönünden, ·inşa edil-ecek filtre ta
bakaları yeter derecede ıkalın olmalıdır. Filtreler 
genelliıkle üç tabaka olarak yapılırlar. Her tabaka, 
kendisinden önce gelen tabakanınkinden daha iri 
malzeme ile yapılır. Kamşu tabakalar ıkabul edile
bilir bir filtre 1kriterini sağlayacak şekilde proje
lendi~ilir. Yatay tabakalı filtreler durumunda en az 
kalıni ı kiar, kum için 15, çakıl için rise 30 cm. ol
malıdır. Büyük taşlar, serici makineler tarafından 
serme platformunun ·sonuna (genellikle yamaçlara 
doğru) sürüklenmeye ve orada yığılarak borulan
maya elverişli zayıf :bir zon oluştu~aya yatkın 
oldukları .için, filtrelerde kullanılacak en büyük 
dane çapı yaklaşık olarak 7.5 cm. lle sınıriandırıl
mai ıdır. 

Düşey veya düşeye yakın filtre tabakaları du
rumunda, greyderle yatay olarak inşaata olanak 
vermek hakımından fıiltre zonları yeter derecede 
geniş olmalıdır. Bu durumda en az genişlik 2.5-3 
m. olmalı; 3.6-4.2 m. tercih edilmelidir. Çalışabii
me yönünden sınırlı alanlardaki düşey ve eğimli 
filtreler, geçici kalıplar ·kullanma yoluyla daha dar 
olarak elle yerleştir·ilebilıir. 

Filtreler düzgün tekerli sıkıştırıcılarla (silin
dir) iyice sı•kıştırılmalıdır . Yamaçlarda ve diğer 
sınırlı alanlarda elle yönetilen titreşimll sıkıştırı 
cılar •kullanılabilir . Baraj gövdesi ·içindeki herhangi 
gevşek bir tabaka, ·kayma yüzeyinin geçeceği za
yıf bir zon oluşturabileceğinden filtre tabakaları
nın sıkıştırtlması gereklidir. Iyi sıkıştırılmış bir 
filtre tabakası, barajın stabilitesini artırıcı yönde 
katkıda bulunabilecektir. Sıkıştırma •işleminin filtre 
malzemesinin danele~inin rkırılmasına olanak ver
meyecek biçimde yürütülmesi gereklidir. Kırılma 
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çok miktarda toz oluşmasına ve böylece filtrenin 
tıkanarak :kendisinden beklenen fonksiyonu göre
memesine neden olabilir. 

Deprem bölgeler·indeki barajların çekirdekleri 
ıile diğer zonları arasına yerleştirilecek filtreler 
çok özenle projelendirilmelidir. Deprem çekirdek· 
te çatiarnaya yol açabilir. Ancak, iyi projelendl
rilmiş ve yerleştirilmiş bir filtre, rince çekirdek 
malzemesinin yrıkanmasına olanak vermeyeceği 
Için, çatlak zamanla kendi kendine kapanacaktır. 

Kohezyonsuz malzeme ·ile yapılan filtr·e tabakası 
deprem etkisi ile şekil değiştirebilıir, fakat mal
zemenin özelliği nedeni ile açık bir çatlak oluş

masına fırsat vermez. Eğer, şekil değiştirme yü
zünden filtre •tabakasının sürekliliği kaybolmamış
sa, filtre kendisinden beklenen fonksiyonu gör
mekte devam eder. Bu nedenle, deprem bölgele
rindeki toprak ve ıkaya dolgu barajların filtre zon
ları geniş tutulmalıdır. Geniş olarak boyutlandırıl
mış filtre zonları, deprem nedeni .ile büyük kay
ma deformasyonları olması durumunda bile süre.k
liliğini koruyabilir ve barajın <bütünüyle yıkılması
nın önlenmesine yardım eder. 

iyi projelendirilmiş ve rlnşa edilmiş bir tiltre 
zemin tarafından tı·kanamaz. Bunun geçerli olma
dığı tek durum kimyasal olaylar nedeni rlle ortaya 
çıkan tıokanmalardır . California'daki Vermilian ba
rajının çakılla yapılan topuk dreni, drende çöke
lan demir oksit nedeni ile inşaasından kısa bit 
süre sonra fonksiyon göremez du~uma gelmiştir. 
Demir oksit, baraj havzasında mevcut demirce 
zengin zeminlerden sızan sularla taşınmıştır. Ki
reç yönünden zengin sular da zamanla aynı so
nucu doğurabilir. 

Toprak barajlarda filtre zonlarının yapımı için 
pek çok yol vardır. Biri !homojen dolgu baraj, di
ğeri ık il çekirdekli bir baraj olmak üzere iki basit 
patern Şekil : 4'de gösterilmiştir. 

IACA DREN YATAY BLAHDT DR!M 

Şekil: 4 
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Menba ve mansap kaya dolgu zonları ile bu 
zoonlar arasına yerleştirilen geçirimsiz kil çekir
deği öngören barajlarda, çekirdeğin her iki yanı
na da filtre yapılması zorunludur. Çekirdeğin men
ha tarafına yerleştirilen filtre, rezervuardaki su
yun dalga etkisi ·ile çekirdekte oyuntular olmasını 
önler. Aynı nedenle, kaya dolgu ·ile yapılan rip
rap ile dolgu arasına da filtre konulması gerek
lidir. 

4. FiLTRELERiN DiGER BAZI UYGULAMA 
ALANLARI: 

istinat duvarlarında drenaj amacı ile bırakılan 
barbakan -delikleri genellikle, duvar arkasındaki 

dolgunun zamanla bu delikler arasından yıkanma
sına ve sonunda dolgunun oturmasına neden olur. 
Duvar arkasına barbakan odeliklerini de kapsaya
cak şekilde yerle~tirilecek bir filtre, hem yıkan

mayı önler, ve hemde drenajın verimini artırarak 

suyun dolgudan ·daha kısa sürede atılmasını sağ

lar. Son nokta duvarın stabilitesi bakımından çok 
önemlidir. Drenaj ve bunun sonucu olarak duva
rın stabilitesi, filtreyi daha geniş tutarak ve hatta 
dolgunun içine çeşitli kombinezonlarda kollar uza
tarak daha da artırılabilir. 

Akıcı kum koşulunun doğması veya ·boiling= 
kaynama • özel bir stabilite bozulması şeklidir ve 
yukarı doğru sızma basıncının , zemin ağırlığından 
doğan aşağı doğru basınca eşit olması veya bu 
basıncı aşması durumunda ortaya çıkar. Bu olay 
genelnkle, su taşıyan silt ve ince kum gibi zemin
ler içinde palplanş perdesi çakmak yoluyla yapı-

lll .., 
N 
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85 % 
80 

60 

~ 40 

o 
lll 

~ 20 
"' 15 i. 
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1/ 

1 
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lan •kazılarda ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda 
genellik le uygulanan çözüm, palplanşı daha deri!l" 
lere kadar indirmektir. Ancak, palplanş perdesinin 
daha derinlere indirilemediği durumlarda, stabil 
olmayan bu cins zeminler, üzerlerine yerleştirilen 

filtre blanketinin ağırlığı .Jie stabil duruma getiri
lebi lir. Zemin yukarı doğru akan suyun etkisi ile 
büyük boşluklardan kolayca yıkanacağı için, filtre 
yerine kaya dolgu .kullanmanın hiçbir yararı yok
tur. 

ince kum veya siltte açılan ·kazılarda yapılan 
pompaj, zeminin önemli derec·ede yıkanmasına yol 
açabilir ve sonunda •kazıya komşu alanlarda büyük 
cturm~lar doğurabi lir. Bu durumun yerleşme alan
l a rında meydana gelmesi , komşu yapılar için çok 
büyük zararlar doğurabilir. Bu durum, pompajın 

yeterli ıbir filtre zonu ile tamamen çevrelenmiş 

bir çukur içinden yapılması ·ile önlenebilir. 

Zirai drenler kum filtreleri ile çevrilirse fonk
sıiyon l arını çok daha iyi yerine ıgetirebHirler. Bir 
barajın içinde veya altında yer alan bütün drenaj 
borularının da filtre ile çevrelenm<ısi zorunludur. 

5. FiLTRE PROJELENDiRiLMESI IÇiN ÖRNEK: 

Örnek olarak Şekil : 5'de granülometrisi ve
rilen orta· iri silt zemini korumak için gerekli iki 
tabakalı filtreyi projelendirelim. 

Granülometri eğrisinden 

(dı sl zemin= 0.008 mm. 

(dasl zemin= 0.05 mm. 

Korunacak zeminin I. Filtre 
Granülometrısı ;abakası 

II. Filtre 
ta 

/ ~ V , V 
--r-- --1------

1 f_ 

1 L 
/ / 

-7 -- 1----/ 
o 0.001 .002 .002 . 02 .06 . 2 . 6 2 

K 1 L ::> K M ÇAKIL _l _l.rı_l_Q_rta Ince !rı 1 Orta 1 !nce 

Şekil : 5 - Çözülmüş örnekle ilgili Granülometri eğrileri 



1. Filtre tabakası için Terzaghi koşulunu uy-
gulayarak 

(d 15 l fil ıre= 4 X 0.05=0.20 mm. 

Bu durumda 

ldısl filtre/ (d15) zemin=0.20/0.008=25 uygun. 

Filtre tabakasının granülometr·i eğrisi, hesap
lanmış ~ıılunan (d 15) filtre 1 noktasından zeminin 
granülomı::tri eğrisine ·kabaca paralel olacak şe

kilrle geç ir ilir. Bu işlem Şekil : 5'de gösterilmiştir. 
Böylece, 

(dı slfiı t re ı=0 .20 mm. 

(d85l ı ı ı ı re 1 = 1.30 mm. olmaktadır. 

Aynı işlem ll. filtre tabakası için uygulanırsa, 

(d 1 slfilır•ıı =4 X 1.30=5.20 mm. 

(dı sl fil tre ı ı/ (d ) = 
15 filtre 1 

5.20 
=26 uygun 

0.20 
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Elde edilen (d 15) filtre 11 noktasından geçmek 

üzere 1. filtre granülometri eğrisine •kabaca para
lel olarak ll. filtre tabakasının granülometri eğri

si çizilir. Fjltre tabakalarının •kalınlığı stabilite ge
rekle•io:e ve inşaat yöntemlerine bağlı olarak sap
tanacı;ıkt.r. 

Bu örnekte, her türlü granülometride filtre 
malzemesinin elde bulunduğu veya eleme yoluyla 
elde cdiler.eği düşünülmektedir. Pratikte genellik-

le, önce eldeki doğal filtre malzemelerinin koruna
cr•:< ıcımine ·göre ti ltre koşullarını sağlayıp sağla

madığı araştırılır. Bu durumda izlenecek yol yu-

karıdaki örneğin hemen hemen aynıdır. Doğal mal

zemelerin filtre koşullarını sağlamaması durumun

da, eleme, kırma malzeme kullanma veya değişik 

malzemeleri <karıştırmak yoluyla uygun karışımı el

de etme yönüne gidilir. Varılacak çözüm genellikle 

yöresel olanaklara ve ekonomik karşılaştırmalara 

bağlıdır. 
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BETONLARDA SÜLFAT KOROZVONU VE 
ÖNLEYiCi TEDBiRLER 

Yazan: 

Hayri YALÇIN* 

Ö Z E T 

Sülfat korozyonu betonlarda sık rastlanan bir korozyon tipidir. Zeminde 
veya yeraltısuyunda bulunan sülfat tuzları belonla temas ettikleri zaman koroz
yona sebep olabilirler. 

Bu makalede, betonlarda sülfat korozyonunun meydana geliş nedenleri üze
rinde yapılan araştırmalar ele alınmakla ve korozyon hızının bağlı olduğu fak
törler iııceleıımektedir. Ayrıca, sülfat korozyonunun söz konusu olduğu beton
larda, korozyonu önlemek veya azaltmak için almması gereken tedbirler de be
lirtilmektedir. 

Bir çok ıkimyasal maddenin beton üzerine k()
rozif etkisi vardır. Bazik karakterde hidrate bil&
şiklerden oluşan beton asitler karşısında son de
rece dayanııksızdır. Hatta zayıf asitler ·ile temas 
hallnde bile <beton .kısa zamanda dağılır. Doğal 

sularda karbonik asit dışında :inorganiık ·asitlere 
pek raslanmaz. Bu nedenle bazı maden suları ve 
kimyasal tesisin artık suları dışında asit ıkoroz

yonu beton ·için çok az pmblem yaratır. 

Doğal sularda sıık raslanan beton ikerozyonu 
tipi sülfat korozyonudur. Yurdumuzun bazı bölge
lerinde özellikle Orta Anadoluda geniş alçı yatak
ları va~dır. Bazı :kapalı havzaların yeraltısuları da 
fazla miktarda çözünmüş sülfat tuzları ·ihtiva eder. 
B·u bölgelerde buluı;ıan Ibeton yapılar, kanal ·kapla
maları, .sulama için yapılan sanat yapıları, köprüler 
ve temeli yeral·tısuyuna kadar inen her türlü be
ton yapıda sülfat koroZ!yonu söz ıkonusudur. 

Sülfat koroıyonuna karşı etkili tedbir alınma

ması <halinde beton kısa süre içinde hamur ihaline 
geier·ek dağılır. Sülfat koroıyonunun etkisinde kal
mış ol an böyle bi-r ·betonun <tamir e<lilerek yeni·den 

• Kimya Yük . Müh . Dr. , DSI Araştırma Dalresi 
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kullanılır hale getirilmesi mümkün değildir . Hatta 
tamamı korozyonun e~kisinde kalmamış bir be
tonun bile, şişme ·Sonucu çatlamalar meydana ge; 
leceğinden, tamir edilmesi büyi.ik güçlükler yaratır. 

Betonla~da sülfat 'korozyonu mühendis açısın

dan ele alınırsa, şu iki soruya cevap bulunması 
gerekir: 

- Yapıda sülfat ·korozyonu söz •konusu 
mudur? 

2 - Sülfat korozyonu söz ıkonusu ise, ne g·ibi 
te<lbirler alınması gerekir? 

Konuyu pratik açıdan ele alarak bu sorulara 

cevap bulmaya çalışalım. 

SÜLFAT KOROZYONUNU OLUŞTURAN ETKEN
LER: 

Beton ·içinde bulunan trikalsiyum alüminat ile 

kalsiyum sülfatın reaksiyonu şöyledir : 

4 CaO. Al 203• 19 H20+3CaS04 . 2 H20+16 H20 
3 CaO. A1p3 . 3 CaS04 . 31 H20+Ca(OH) 2 



· ı Reaksiyon Için her ne kadar kalsiyum sülfat 
gerekli Ise de, su içindeki sülfat Iyonlarının mut
l~a kalsiyum tuzu halinde bulunması şart değil
dior. Çünkü beton içinde daima çimento hidollzln
den ileri gelen Ca (OH) 2 bulunur. Bu durumda 
başka bir sülfat tuzu da aşağıdaki reaks iyon ge
reğince CaCO~. 2H20 gibi etkir. 

Ca(OHJ 2 + Na2S04 + 2H20-+ Ca S04 • 2 Hp 
+ 2 NaOH 

Şu halde beton ile temas eden su içinde sm
fat iyonu bulunması koroıyon için yeterlidir. An
cak sülfatlı suyun özellikle sertleşmi ş beton lle 
temasına basit bir kimyasal olay olarak bakılma

ması gerekir. Beton + sülfat korozyonu heterojen 
fazda 'cereyan ettiğinden reaksiyon hızına bir çok 
faktörler etkir. Beton permeabilitesi, sülfatlı su
ların beton içine difüzyonu ve özellikle kütle trans
feri reaksiyon hızına etkidiğinden sülfat konsant· 
rasyonu zararlı sınırının tasbitl güçleşir. 

Beton lle temas eden su ve zemin ·Içinde bu
lunan sülfatın ·konsantrasyonu çoğu zaman en 
önemli faktör olarak ele alınır. Doğal sularda ve 
zeminlerde bulunan sülfat Iyonunun orijini genel· 
likle alçıdır. Killer ·Içinde % 5'e kadar j ipse ras
lamak mümkündür. Kil Içinde bulunan jips genel· 
likle heterojen bir dağılım gösterir. Hatta 10 m 
aralıklarla büyük değişmeler görülebilir. Yer yü
zünden itibaren 60 • 70 cm. derinlikte bulunan sül· 
fatlar yağış suları nedeniyle yıkandıkları için bu 
bölgede sülfat konsantrasyonu düşüktür. Kurak 
bölgelerde satıhda buharla şma (evapotranspiras
yon) etkili olduğundan yeryüzüne yakın zemin böl
gesinde sülfat konsantrasyonu fazladır . Alçılı ze
minler Içinde yeraltısuları fazla miktarda sülfat 
ihtiva eder. Alçı suda güç çözünen bir tuzdur. 
Bu nedenle suda doygun halde bile % 0,2 konsant· 

rasyonunda bulunur. Bu miktar S03 olarak 1200 

ppm'e karşı gelir. 

Şu halde her şeyden önce beton lle temas 

eden zemin ve yera ltı suyunun sülfat ihtiva edip 

etmediği kontrol edilmelidir. Sülfatın bulunmaması 

veya çok az bulunması halinde herhangi bir prob
lem söz · konusu değild i r. Fazla miktarda sülfat 

bulunması halinde Ise, derhal kesin bir hükme 

varılamaz. Çünkü sülfat koroıyonunun oluşması 

Için zemin · Içinde veya temas suyu Içinde bulu· 

nan sülfat Iyonunun beton bünyesi içine taşın

ması gerekir. Bu olay karışık bir fizikokimyasal 

mekanizma ile seyreder. Beton bünyesi içine ye

ter-li miktarda sülfat iyonunun taşınması için bir 

çok koşulun bir araya gelmesi gerekir. Bu nedenle 

önce yapının durumu Incelenmelidir. Tablattakl ya-
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pılar hiç bir zaman aynı olmadığı Için elde edi· 
len tecrübelerden örnek alınması güçleşlr ve mut· 
laka her yapının ayrı olarak ele alınması gerekir. 

Korozyon olayına etki yapan bu karışık fak
törlerin önemlilik derecelerini tayin etmek üzere 
pek çok çalışma yapılmıştır. National Bureau ta
rafından portland çimentoları ·kullanılarak yapılan 

araştırmada 1/1,5/3 bileşiminde hazırlanmış beton 
bloklar % 0,1'den % 5,0'e kadar sülfat Ihtiva eden 
su içinde ve % 0,1'den % 1,0'e kadar sülfat lhtl· 
va eden zemin içinde 8 yıl süre ile tutulmuşlar

dır. 8 yıl sonunda en dayanıklı sayılan portland 
çimentoları ile yapılan betonların bile parçalandığı 

görülmüştür. Betonarme demiri olan betonlarda de
mirin korozyonu nedeniyle parçalanma daha süratll 
olmuştur. 

Beton ·korozyonu % 1'den fazla sülfat Ihtiva 
eden sular içinde şiddetle kendini gösterdiği hai
de % 0.25'den daha az sülfatlı sular Içinde tam 
parçalanma gözlenmemiştir. 

American Portland Cement Assoclatlon tara
fından 2000 beton silindir numunesı üzerinde ya
pılan deneylerde şu sonuçlar alınmıştır: Beton 
numuneleri 7,5 ·10 cm. slamp lle dökülmüş 25 cm. 
çap ve 60 cm. yüksekliğinde silindirler halinde ha
zırlanmıştır. Beton yüzeylerine yapılacak olan kap
lamaların , betonu sülfat koroıyonundan ne derece 
koruyacağını tespit etmek üzere, numuneler üz&
rine çeşitli •koruyucu kaplamalar yapılmıştır. 

1 - Kuru beton yüzeyine üç kat vernlk sü
rülmüştür. Bu tip kaplamanın betonu 7 seneden 
fazla koruyabildiği görülmüştür. 

2 - Asfalt ·katran veya emülslfiye asfalt kap

lama çok iyi sonuç vermesine rağmen, betonun 

çok poröz -olması halinde beton sathına Iyi yapı

şamadığı ve betonu gerektiği şekilde ·koruyama

dığı görülmüştür. 

Betonda kullanılan çim!'lnto cinsinin sülfat ko

rozyonundakl etkisini anlamak üzere % 5 elvarın

da çeşitli sülfat tuzları ihtiva ed~n bir göl Içinde 

25 yıl süren bir deney yapı l mıştır. Çeşitli port· 

!and çimento tipleri ile çok kaliteli olarak hazır

lanmış ve düşük permeabilitesi olan beton numu

neleri bu -göl içine konulmu ştur . En dayanıklı •ka

bul edi len pottland ç imen~oları ile yapılmı ş olan 

beton numuneleri 10 yıl içinde mukavemetlerini 

yarı yarıya kaybetmişlerdir. En zayıf kabul edilen 

portland çimentoları ile hazırlanmış olan beton nu

muneleri ise, bir yıl <Içinde . tamamen parçalanmış

tır. -
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Bu deney sonucunda çimentoların sülfat ·ko
rozyonu rkarşısındaki durumları ile ihtiva etti•kleri 
trikalsiyum alüminat yüzdesi arasında bir bağıntı 

olduğu görülmüştür. Bu araştırmaya dayanarak sül· 
fat etkisinin söz konusu olduğu bölgelerde kulla
nılacak çimentoların % 5.5'den fazla C3A ·ihtiva et
memesi gerektiği ileri sürülmüştür. 

Beton içine katılan hava rkatkı maddesi veya 
diğer katkı maddelerinin, sülfat •korozyonunu ön
lemek bakımından çok büyük bir etkisinin olma
dığı tespit edilmiştir . 

Silindir yüzeylerine yapılan rkoruyucu kapla
maların genellikle 5 yıl sonunda tamamen dağıl

dığı görülmüştür. Buna rağmen yapılan kaplama
ların sülfat korozyonunua ıkarşı betonu hissedilir 
ölçüde ·koruduğu anlaşılmıştır. 

Çeşitli çimento cinsleri ile yapılan betonların 
sülfatlı zemin içinde dayanıklılıklarını ölçmek üze
re bir seri deney yapılmıştır. Numuneler iki farklı 

tip toprak içine gömülmüştür. Topraklardan biri 
% 10 çözünen tuz ihtiva etmekte ve bu tuzun 
% 85'i Na7S04, % 10'u Na,C03 ve % 5'i MgS04 şek

lindedir. Diğer toprak içinde MgS04/Na2S04 oranı 

tersdir. Zemin yaz aylarında peryodik olarak su
lanmıştır. 

Dozajı 225 kgjm3'e kadar olan betonlar bir 
kaç yıl içinde parçalanmıştır . 300 rkg/m3'den yük
sek dozajlı olan betonlar 5 yıldan sonra parçalan
mağa başlamıştır. 400 kgjm3'den yukarı dozajda 
olan betonlar ise çok az hasar görmüştür. 

Çimento içinde düşük C3A ıbulunan betonla

rın ·korozyona dayanıklılıkları fazla olmuştur. Ör

neğin, 400 kg/m3 dozajında olan ve çimentosunun 

C3A yüzdesi 5.5'dan az olan betonlar 20 yıldan 

fazla dayanmışlardır. 

Toprak altında bulunan betonların sülfat ko

rozyonu çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu durumda 

reaksiyon hızını kontrol eden olay beton bünyesi 

·Içine sülfatlı suların girme hızıdır. Örneğin bir yıl 

devamlı olarak kuru rkalmış bir beton yüzeyinde 

kabuk teşe~kül eder. Bu koruyucu kabuk dolayı

siyle sülfatlı suların beton bünyelerine girmesi 

zorlaşır . Bu durumda toprağın sülfat yüzdesi fazla 

olsa bile, koroıyon daha az olur. Kısa zaman riçinde 

ısianan ve kuruyan betonlarda sülfat korozyonu 

daha fazla olur. 

Gerek su içinde gerekse toprak içinde sül

fatın konsantrasyonu kadar rezervi de önemlidir. 

Çok yüksek •konsantrasyonda sülfat ihtiva eden 
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su eğer mi•ktar <>larak çok az Ise veya beton bün
yesine devamlı taşıma (rkütle transferi) temin 
edilemiyorsa, koroıyon bakımından etkisiz kalır. 

Yeraltına gömülmüş betonlarda, eğer beton 
civarında yeraltı suyu haraketi yoksa koroıyon 

zararsız seviyede ·kalır. Aksine olarak bir tarafında 
basınçlı su diğer tarafında buharlaşmanın söz ko
nusu olduğu betonlarda .korozyon çok fazladır. 

SÜLFAT KOROZVONUNU ÖNLEMEK VEYA 
AZALTMAK ÜZERE AllNACAK TEDBiRLER VE 
ÖNERiLER: 

Bir betonun sülfat ·korozyonu sonucu ne ıka

dar zarar göreceğini veya ömrünün ne kadar ola
cağını önceden tayin etmek mümkün değildir . Yu
karıda belirtildiği üzere tabiatta çok değişik or
tamlarda sülfat ıkorozyonuna etki yapan bir çok 
faktör mevcuttur. Bunların her birinin ne derece 
etkili olacağını hesaplamak hatta etki yapan fak
törleri tespit etmek bile mümkün olmayabilir. Bu 
nedenle sülfat ·korozyonunun söz ıkonusu olduğu 

betonlarda daima en ıkötü şartlar geçerli kabul 
edilerek tedbir alınması gerekir. 

Sülfat koroıyonunun önlemek üzere bütün be
~onlar için bazı genel tedbirlerin önerilmesi müm
kün olmakla beraber, her yapının özel durumu in
celendikten sonra gerekli tedbirlerin alınması da
ha uygundur. Koroıyon bakımından bir betonun 
durumu incelenirken şu hususların gözönüne alın

ması faydalıdır . 

- Setonla temas eden su veya zemin için
deki sülfat konsantrasyonu 

- Sülfatın beton bünyesine taşınma hızı 

- Beton yapısı , dozajı, permeabilitesi 

- Betonda kullanılan çimento cinsi 

Beton ile temas eden su veya toprakta bulu

nan sülfat •konsantrasyonu ilk tetkik edilecek hu

sustur. Yeraltı suyunda sülfat konsantrasyonu S03 
olarak 300- 500 ppm 'den daha aşağı ise bu suyun 

zararsız olduğu kabul edilebilir. Sudakl sülfat kon

santrasyonu so3 olarak 1200 ppm'den yukarı ise 

ıkorozyonun zararlı seviyede muhtemel olduğu söy

lenebilir. Eğer beton kompakt bir yapıda ise ve 

çimento dozajı 400 kg/m3 yukarı ise bu limit 2000 

ppm'e kadar çıkar . 

Sülfat konsantrasyonu ile koroıyon dayanıklı

lığı arasındaki bağıntı ıkesin olmayıp çeşitli ülke

lerde değişik limitler rkabul edilmektedir. Hatta 



bu konuda uzmanlar arasında bile tam bir fikir 
birliğine varılamamıştır. U.S Bureau of Reelama
tion tarafından su ve toprakta bulunan sülfat kon
santrasyonu ile korozyon derecesi Çizelge : 1 'de 
verildiği gibi sınıflandırılmıştır . 

Alman Normlarında (DiN 4030 ve DIN 1045 El 
yeraltısuyunda 330 ppm'den daha yüksek so3 mev
cut ise, sülfata dayanıklı çimento okullanılması tav
siye edilmektedir. 

Ingiltere'de su ve zemin içinde bulunan sül
fat ile söz •konusu bölgede yapılacak beton yapıda 
alınması gerekli tedbirler birbirine bağlı olarak 
Çizelge : 2'de verilmektedir. 

Yukarıda söz konusu edildiği üzere, sülfat ko
rozyonu için yalnız sülfat ıkonsantrasyonunu göz 
önüne almak yeterli değildir. Sülfatlı suların be
ton bünyesi ·içine taşınması olayı çoğu zaman 
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en önemli faktörü te~kil eder. Beton yapısı ve 
özellikle permeabilitesi, beton bünyesi •içine sül
fat iyonlarının taşınmasında başlıca rolü oynar. 
Beton yüzeylerinin uygun koruyucu malzemeler ile 
kaplanması suretiyle beton bünyesine ·kütle trans
feri azaltılabilir. Bu amaçla pek çok madde kul
lanılmaktadır. Amaç beton yüzeylerinin sıkıca ka
patılmasıdır. Bu kaplamanın su ıiçinde bulu~an 
iyonları geçirmemesi ve özellikle çeşitli dış et
kenlere ·karşı dayanıklı olması gereklidir. Beton 
yüzeyleri mastik asfalt, emülsifiye asfalt, sikalı 

ŞD;J, akrilıik plastikleri ve özellikle epoksi tipi mal
zemeler ile kaplanmaktadır. Bu kaplamalar başlan

gıçta sülfat koroıyonunu önlemiş olsalar bile, uzun 
süre içinde çatlama ve parçalanma sonucu dağıl

malar ı ve etkilerini kaybetmeleri muhtemeldir. Bu
na rağmen beton koroıyonunu yavaşlatmaları ba
kımından •kaplama yapılması ·genellikle tavsiye 

edilmektedir. Bunun yanında beton kalitesini ar-

ÇiZELGE : 1 - BETON KOROZYONUNUN SÜLFAT KONSANTRASYONUNA BAÖLILIÖI 

Zemin içinde bulunan Su içinde bulunan 
sülfat yüzdesi sülfat konsantrasyonu Korozyon bakımından 

%sol SOl, ppm durumu 
ı 

o- 0,083 0-125 ı Zararsız 

0.083-0.17 125-830 ı Az ıkorozif 
-

0,17-0,47 830- 1660 Korozif 

0,42 1660 ı Şiddetli korozif 

ÇiZELGE: 2 - SÜLFATLI ZEMiNLER IÇINDE YAPILACAK BETONLARDA ALlNACAK TEDBiRLER 

Veraltı suyunda 
bulunan sülfat 

Zemin içinde konsantrasyonu Kullanılacak Beton Çim. Su/çimento 
%sol SOl, ppm çimento cinsi dozajı oranı 

0.2 300-1200 Partiand veya cüruflu 330 0.50 
partiand çimentosu 

Sülfata dayanıklı 280 0.55 
partiand çimentosu 

Süper sülfat çimentosu 310 0.50 
-----

0.5 - 1.0 1200-2500 Sülfata dayanıklı 330 0.5 
partiand çimentosu 
veya süpersülfat 
çimento'su 

1.0-2.0 2500-5000 Sülfata dayanıklı 370 0.45 
partiand çimentosu 
veya süpersülfat 

- çimentosu 
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tırmak üzere ıkullanılan çeşitli ıkatkı maddeleri, 
özellikle permeahiliteyi azaltıcı rkatkılar sülfat ·ko
rozyonu bakımından faydalı görülmektedir. Çimen
to dozajının artırılması da hetonun daha dayanıklı 
olmasını sağlaması bakımından sülfat .korozyonu
rıa karşı tedbir olarak faydalıdır. 

Sülfat korozyonundan 'kesin olarak korunmak 

için alınacak en önemli .tedbir betonda kullanıla

cak çimento cinsinin ıiyl seçilmesidir. Sülfatlı cü

ruf çimentosu (TS- 809) kullanılarak sülfat •koroz

yonuna ·karşı tam bir emniyet sağlamak mümkün

dür. Bu çimento ile yapılan betonlar sülfat koraz

yonuna uğramamaktadır. Içerisinde C3A yüzdesi 

3'den düşük olan portland çimeriroları da sülfat 

korozyonuna dayanıklıdır. Diğer taraftan % 70 den 

fazla cüruf ihtiva eden yüksek fırın cüruf çimen

tolarının da sülfat ıkorozyonunun söz ıkonusu ol

duğu bölgelerde kullanılması saıkıncalı değildir . 

Uçucu küllü ve traslı çimentolar sülfat ko

rozyonuna dayanıklılıkları bakımından portland çi

mentolarından daha uygun olmakla beraber, kesin 

bir emniyet sağlamaları şüphelidir. Portland çi· 

mentosu içine puzolan katılınca bütün kimyasal 

etkilere ıkarşı, bu arada sülfat korozyonuna daya

mklılık artmaktadır. Puzolan Wivesinin sülfat da

yanıklılığını neden ·artırmakta olduğu uzun süre

dir tartışılmaktadır. Ileri sürülen fikirlerden en 

önemlisi, portland çimentosunun hidrasyonu sıra

sında meydana gelen serbest kalsiyum hidroksi

t.ill puzolan ~le birleşerek stabil hale gelmesidir. 

Ç.izelge : 3'de puzolanlı çimentoların sülht 
korozyonuna dayanıklığının adi portland çimento
su ve sülfata dayanıklı portland çimentosuna gö
re durumu görülmektedir. 

Çizelgeden görüleceği üzere puzolanlı çimen
to bütün durumlarda adi portland çimentosundan 
daha dayanıklıdır. Buna rağmen her çeşit puzola
nın aynı derecede sonuç vermemesi muhtemeldir. 
Özellikle puzolanik aktivitesi düşük olan trasların 
sülfat korozyonuna ıkarşı adi portland çimentola
rından daha dayanrklı olması beklenmemelidir. 

TEDBIR VE ÖNERILER : 

Sülfat korozyonu betonlarda raslanan en yay
gın korozyon tipidir. Zeminde veya beton .ııe te
mas eden yeraltı suyunda bulunan sülfat tuzları 
t>etonu .I<Orozyona ruğratabilir . 

Betonlarda sülfat ıkorozyonu başladıktan son
ra, herhangi bir şekilde tedbir alınması mümkün 
değildir. Bu nedenle korozyonun muhtemel olup 
olmadığı önceden tespit edilmeli bu amaçla söz 
konusu zemin ve su ·kimyasal olarak muayene 
edilmelidir. 

Şantiyelerde sülfat korozyonuna karşı alınacak 

tedbirler üç ayrı bölümde toplanabilir. 

1 - Beton .kalitesinin artırılması, 

2 - izolasyon yapılması, 

3 - Sülfata dayanıklı çimento kullanılması. 

1 - <Beton ne kadar ıkompakt ve pe~meabil·i

tesi ne kadar az ise, sülfat korozyonu o nisbette 
azalır. Bu amaçla su/çimento oranı düşük, agrega 

ÇIZELGE: 3 - PUZOLANLI ÇIMENTOLARlN SÜLFAT KOROZVONUNA DAYANIKLJLJ{;I 

Aynı yaşta su içindeki dayanımların % si olarak 

Çimento cinsi 
1 %5 MgS04 %5 N~S04 

6 ay 12 ay 6 ay 12 ay 

Portland çimentosu 45 19 73 42 

% 60 portland çimentosu 86 74 78 51 
%40 puzolan 

Sülfata dayanıklı 92 80 92 82 
porttand çimentosu 
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granülometrisi uygun, çimento dozajı yüksek be
ton yapılmalıdır. Diğer taraftan, per.meabiliteyi azal
tıcı veya su/çimento oranını düşürücü •katkı mad
delerinin 'kullanılması da faydalıdır. 

2 - Sülfat koroıyonunun cereyanı ·Için mut
laka suya ihtiyaç vardır. Kalsiyum sülfat ile trikal
ziyum alümina.t su bulunmadığı takdirde reaks•iyo
r.a girmezler. Şu halde, beton yeraltı suyundan 
tam olarıN< izole edilebilirse, okorozyon söz .konu
su olamaz. 

Beton yüzeylerinin ·ızolasyonu ·için çeşitli mal
zemeler kullanılmaktadır. Amaç beton bünyesi içi
ne sülfat iyonlarının girmesini önlemektir. Tam 
ızolasyon elde edilemese bile, beton yüzeyine ya
pılan ıkoruyucu kaplamalar .korozyon hızını azaltıcı 

rol oynarlar. Beton yüzeyine yapılan izolasyonun 

kütle transferine imkan vermemesi ve en önem

lisi beton yüzeyinde uzun süre yıpranmadan kal

ması gerekir. Diğer taraftan şantiye şartlarında 

her tip betona bu metodu uygulamak mümkün ol-
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mayabilir. Esasen bu metot tek başına değil, Wl
ve 1bir tedbir olarak uygulanmalıdır. 

3 - Sülfat koroıyonunu önlemenin en kesin 
yöntemi sülfata dayanıklı çimento •kullanmaktır. 

Porttand çimentolarının C3A yüzdesi azaldıkça 

sülfat dayanıklılıklarının arttığı bilinmektedir. ASTM 
tip li ve tip V çimentoları •içinde % 8 ve % S'den 
az C3A ihtiva ·etmektedir. Korozyonun şiddetine 

göre Çizelge : 1 ve 2'de verilen değerler gözönü
ne alınarak bu tip çimentoların kullanılması uy
gundur. Ancak porttand çimentolarının sülfat ko
rozyonuna karşı tam dayanıklılık sağlaması için 
C3A yüzdesinin % 3'ten düşük olması gerekmek
tedir. Böyle bir porttand çimentosunun ılmali ise 
oldukça güçlük arzetmektedir. 

Sülfata dayanıklılığı •kesin olan çimento sü
per sülfat çimentosudur. TS- 809 Sülfat! ı Cüruf 
Çimentosu adı ile Yurdumuzda da standardize edil
miş olan bu çimento, koşullar ne olursa olsun sül
fat koroıyonuna uğramamakta ve başka bir tedbir 
almayı gerektirmemektedir. 

Sülfatlı suların 

etkisinde kalmış 

betonların 
1-2 yıl sonundaki 
durumu 
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Sülfatlı suların 

etkisinde kalmış 
betonların 1 • 2 yıl 

sonur.daki durumu 
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DOGRUSAL PROGRAM YÖNTEMi VE BU YÖNTEMiN 
iÇMESUYU PROJELERiNE UYGULANMASI 

GiRIŞ: 

Mühendislik çalışmalarında optimum çozumun 
bulunması işlemi, genellikle sistem analiz çalışma
sının en önemli kısmı ve aşamasıdır. Projeci mak
simum faydayı temin ederken, minimum maliyeti 
sağlayan optimum çözümü bulma çalışmaları sıra

sında ·Doğrusal Programlama. yöntemine mutlaka 
baş vuracaktır. 

Bu yazı, bu yöntemin teorik ve pratik uygula
maları hakkında bilgi vermek için hazırlanmıştır. 

DOGRUSAL PROGRAMLAMA YÖNTEMiNIN 
TEORiK iZAHI : 

Bu yöntem çeşitli seçenekler ihtiva eden bir 
projenin, istenen gayeye bağlı olarak, maksimum 
fayda veya minimum maliyeti sağlıyacak çözümünü 
bulmada kullanılır. Önceleri iktisadi kararların alın
masında kullanılan bu yöntem, sonraları bütün mü
hendislik çalışmalarının çözümünde kullanılacak 

ana metod olarak belirlenmiştir . 

Asağıda verilen örneği inceleyerek, bu yazımız
da izah etmeye çalışacağımız •Simplex Metod. u 
anlatacağız. 

ÖRNEK: 

Bir çiftlikte patates, mısır, pamuk ve fasulye 
tarımı yapılmaktadır. Fakat işletmenin çalışmala

rını sınırlayan üç faktör mevcut olup bunlar sıra

sıyla; 

• lnş. V. Müh. DSI, Etüd ve Plan Dalresi Ba~kanlığı 

Yazan : 

Erdal ORBA V* 

1) Toprak büyüklüğü 

2) Anapara- sermaye 

3) Çeşitli aylardaki işçi bulabilme sorunu 

olarak belirlenmiştir. Bu şartlar gözönünde tutula

rak maksimum karı sağlıyacak çözüm bulunacaktır. 

Patates, mısır, pamuk ve fasulye elde edilme

sini Xp x2, x3 ve x4 ile gösterirsek; 

x 1, x2, x3; x4 ;;;. O olmak üzere Gaye (Objective) 

ve Mecburiyet (Constrains) fonksiyonları hazırlan

ması gerekmektedir. Bu misaldeki Mecburiyet 

fonksiyonları ise; 

Pıı · Xı + Pı2 · X2 + P ı J · X3 + Pı4 · X4 '( Sı 
(Toprak Büyüklüğü) 

P2ı . x, + p22 . x2 + p23 . XJ + p24 . x4 ,;; s2 

(Işçi durumu) 

PJı . x, + p32 . Xı + PJJ . x3 + p34 . x4 .,;;; SJ 
(Anapara durumu) . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ( 1) 

Yukarda verilen denklemlerde kullanılan P ; ı teri· 

mi; j tipi üründen bir birim verim elde edebilmek 

için, 1 tipi elemandan kullanılması gereken miktarı 

göstermektedir. Mesela (1) denkleminde i = 1 du

rumunda; 

p11 birim patates (ton veya kg) Için gerekli 

arazi büyüklüğünü 
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p12 birim mısır (ton veya kg) için gerekli arazı 
büyüklüOünü 

göstermektedir. p11 . x1 ise patates üretimi için 
gerekli araziyi belirtmektedir. Aynı şekilde p22 ise 
birim mısır üretimi için gerekli işçi miktarı olup, 
p22 • x2 patates üretimi için kullanılacak toplam 
Işçi miktarını göstermektedir. 

Gaye fonksiyonu , kar ile ifade edilirse, şu şe

kilde olacaktır. 

c •. x. ······················ ········· ··· ···· ····· .. ... (2) 

Bu denklemde kullanılan cıo c2, c3 ve c4 her ürünün 
net karını ifade etmekte olup, bu çalışma sırasında 
toplam karı maksimize edecek çözümü bulmaya 
çalışacağız . 

Şimdiye kadar yazmış olduğumuz ( 1) denkle
mini; 

[ 

P ıı 
Pıı 

P3ı 

P ıı P ı3 Pı4 ] Xı [ Sı ] 

Pn P23 P24 • :x; < SS2
3 

· · · 
p32 p33 p34 q 

ve aynı şekilde (2) denklemini de, 

Z0 = [cı c2 c3 c4 ] . Xı 

Xı 
x3 
x. (4) 

matris şeklinde yazabiliriz. Böylece problem ; 

P. X < S 

(3) 

X ;;t. O olacak şekilde, gaye fonksiyonunun 
maksimizesi şekline dönüşecektir . 

Problemin çözülmesi için, denklem sayıs ı ka
dar geçici değişkeni denklemlere sokmak gerek
mektedir. Bu örnekte üç denklem bulunduğu için 
x5 , x6 ve x7 diye ifade edeceğimiz üç geçici değiŞ
keni kullanacağız . Böylece yedi bilinmeyen buluna
elik olan (3) numaralı matrisli ifade; 

[ '" P ıı P ı3 Pı4 o n X ı 

Pı ı Pıı Pn Pı• o 1 x2 

P3ı Pn p33 p34 o o x3 

< U:J x4 
X s 
x6 
x7 

(5) 

30 

X ıo x2, x3, ve x4 terimlerini ihtiva eden matris 
kısmına X, ve x5 , x6 , ve x7 terimlerini ihtiva eden 
kısmına X

0 
dersek; bunlara takabül eden P ve C mat

rislerindeki P5, P0 ve C,, C
0 

matrislerini de yazabi
liriz. 

[
Pıı 

= Pıı 

P3ı 

Pı2 Pı3 

Pıı Pı3 

p32 p33 

C, = [cı c2 c3 c4 ] C0 = [O O O] 

·· ················ ············ (6) 

işlemin başlangıcında; (6) . denklemde verilen ifa
deler X, = X0 , P, = P0 , X0 = Xs, P0 = Ps• C, = Co 
ve C

0 
= C, olacak şekilde düzenlenecek ve X, = S 

alınarak, R = P;ı . p
0 

olmak şartıyla, 

D = C' o - C' s . R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) 

ifadesindeki bütün terimler sıfır veya eksi değere 

ulaşıncaya kadar işleme devam edilecektir. 

Üzerinde durduğumuz örneğin rakamsal de
ğerleri Tablo - ı - de özetlenmiştir. Aynı şekilde 

bu örnek Için düşünülen Gaye fonksiyonuda; 

Z0 = 70 . x1 + 20 . Xı + 160 . x3 + 15 . x4 

şe.klinde önceden yapılan çalışmalar sonunda be
lirlenmiştir . Bu verileri kullanarak P . X < S ve 
X > O olmak şartıyla Z

0 
maksimize edeceğiz . 

Işlemin başlangıcında; 

~ [: 
o o] [ ,, ] [ 100] 

X ı 

ps O X, = x6 "" 1 00 X0 

Xı 
x3 

o 1 x, 3200 - x. 

v[ 1 1 ] o o 2 

20 10 40 10 

C' s = [O O O] C'
0 

= [70 20 160 15) 

şeklinde yazılabi lir . R = P;ı . P0 ifadesindeki P, 

bir birim matrisi olduğundan onun terside kendisi

ne eşit olacaığndan : R = P
0 

olacaktır. Aynı şekilde 

C, = [O] olduğundan C', . R = [O] olacaktır . Böy

lece; 

D = C'
0 

= [70 20 160 15] şeklinde bulunur. 
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TABLO 

Her 

Faktör Faktör 
için 

Patates Ana veri 

Toprak s, ı 100 1 

Işçi s2 ı 100 o 

Anapara s3 ı 3200 20 

D matrlsl Incelendiğ i nde görüleceği üzere, D 
matrlslnin üçüncü elemanı olan değer en büyüktür. 
Bu elemanın X

0 
matrisindeki karşılığı olan pamuk 

(x3) en yüksek kar vermektedir. Bu sebepten pa
muğu maksimum seviyeye getirmek zorundayız . 

Bunun içinde xh . Rh .-;;;; B ifadesini kullanacağız . 

X
0 

denkleminde pamuk üçüncü eleman olduğu için 
h= 3 olarak alınmaıldır. Daha önce R= P0 bulduğu

muz için, RhP3 alınacak ve .S yerine de X, ımatriıs ini n 

değerleri kullanılarak; 

X3 • [ ~ J < [ ~ ~~ J veyahut 
40 3200 

~ < 100 Arazi limiti 

x3 < SO işçi limiti-

x3 < 80 Anapara limitl 

Buradaki en küçük değer olan SO ~ yerine 

kullanmalıdır. ıBu durumda X, ımatııis'lnln yel'li değeri 

X, = B - Xh . Rh . . . . . . . . . . . • (8) denklemi kul

lanılarak bulunur. 

X, = [ :: ] = [ ~ ~~] - 50 . [ ~] = [ 
5~] 

x7 3200 40 1200 

Buradan x6 sıfır olarak bulunduğu için, x6 X0 mat

risini transfer edilmelidir. Bu halde toplam kar; 

Z0 = C.'. X, + C'o. X0 = [160 O O] . 

[ 
~~ ] = 8.000 TL. olarak bulunur. 

1200 

Mahsüller ve Her Faktöre Tekabül Eden 

(P,) 

Birim ihtiyaç 

Mısır (P2) Pamuk (Pl) 

1 1 

o 2 

10 40 

Böylece; 

50 ] 
50 

1200 

P, = [ ~ O ~] Po 
40 o 1 

C' 
1 

[160 O O] 

[ 

100] s = 100 

3200 

C' o 

Fasulye (P4) 

1 

1 

10 

[ 
1 1 1 OJ 
o o 1 1 

20 10 10 o 

[70 20 15 O] 

değerleri yeniden bulunur. Aynı şekilde R=P,-1. P
0 

denklemi kullanılarak, 

[ 
o o 0,5 0,5 ] 

R = 1 1 0,5 - 0,5 
20 10-10-20 

şekilnde bulunur. Aynı şekilde 

D = C ' 
0 

- C ' 
1 

• R denkl e mi yardım ı yla , 

D = [70 20-65- 80] şeklinde bu l unmuş-

tur. 

D matrlsl Incelendiğinde görüleceği üzere, D 

matrlslnin birinci elemanı, ki bu da patatese teka

bül etmektedir, en büyük değere ulaşmıştır. 

Aynı şeklide ~ . Ah .-;;;; B denklemini kullana

rak (B = X,); 
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x, . [ 2: ] < [ 12~~ ] 
Xı in 50 (arazi) ye eşit olduğu 

bulunmuştur. Bu durumda X, matrisinin yeni değer
leri (X, = B - xh . Rh); 

x.~ [ :: J L~n- 50 [ ,: J 

[ 

5~ ] olarak tesbit edilebilir. 
200 

Yani bu ifadeye göre x3 = 50, x5 = O ve x7 = 
olmaktadır. Bu aşamadaki kar ise 

caktır. 

Yeni durumda, 

X, ~ [ ::] 
p = s 

32 

[ 

, 
' 

1
1 

1 
o! 2 

20 ·40 

[ 50 ı = 50 XC 
200 

o ] o po 

11.SOO TL. 

X ı 
x4 
x6 

=: 

x7 

[ 1 1 
1 

o 1 o 
10 10 o 

200 

ola· 

o 
o 
o 
o 

!] 

C', = [70 160 O] C'
0 

= [20 15 O O] 
Olacaktır. Aynı şekilde R yi bulup, bunu 
D = C' 0 - C', . R denkleminde yerine koyarsak; 

D = [- 50 - 100 -70 - 4S] buluruz. 
Bütün elemanlar negatif olduğundan optimum çö
züm; 

Patcıtes için (x ı) SO dönüm arazi 

Pamuk için (x3 ) (SO) dönüm arazi (İ ·şçi duru
muda limitli) 

Kullanılmayan para (x7) 200 TL. sı olarak be
lirlenmiştir. 

iÇMESUYU PROJELERINDEKI UYGULAMA : 

Geniş kapsamlı içmesuyu projelerinde şehri n 
30 sene sonraki ihtiyacını karşırayabilecek çeş i tli 

kaynaklardan hangilerinin ve ne zaman kullanılma

ları gerektiği hususları ancak bir sistem analiz ça
lışması sonucunda belirlenebilir. Bu da ancak ·Doğ
rusal programlaman yöntemi sayesinde yapıl abilir . 

Ankara şehrinin 2020 yılına kadar olan içme, 
kullanma ve sanayi suyu ihtiyacını karşılamak ga
yesiyle CAMP. HARRİS . MESARA firması tarafın
dan hazırlanan •Ankara Projesi • Master Plan ve 
Fizibilite etütleri sırasında aynı yöntem Sistem 
Analiz çalışmalarında uygulanmıştır. 

Şekil : 1 - Su temini 
sisteminin basitleştirilmiş modeli 



Şekil • 1 • de su temin sisteminin basitleştiril

mesi ile elde edilmiş bir modeli verilmiştir. Şekil

den de anlaşılacağı üzere, şehrin nihai ihtiyacını 

karşılayabilecek, ikisi akarsu (Kızılırmak - Sakarya) 
altısı depolama tesisi olan (Kurtboğazı, Çamlıdere, 

ine gez. ışıklı, Güvem, Akyar) sekiz su kaynağı 
ayrı ayrı incelenmiş ve nihai çözüm bunun sonu
cunda çıkarılmıştır. Şekil -ll· de de görüldüğü 

üzere 20 düğüm noktası ve 34 adet daldan oluşan 

bir ko11i1plike şematik yapı kurulmuştur. 

Bu etapta yapılacak iş, matematiksel olarak; 
~~ ~ 1 f 11 • (X1;l ifadesi minimize edilirken, 
Xı ; ;;;. O olacak ve ~i Xı; - ~i X; ı = a1) 

(i = 1, 2, 3, ............ N) 

şartını sağlayacaktır . Kullanılan her terimin izahı 

ise; 

X ı ; ............ . 

a1 >o ...... .. 
ai= o ...... .. 
a1 <O ..... .. 
N ........ .... . 

i'nci düğüm noktasına gelen dalla
rın maliyet toplamı 
i'nci düğümden j'nci düğüme gelen 
su miktarı 

x1; miktar suyun i düğümünden 
düğümüne ulaştırılma maliyeti 
i'nci düğümde sistemi su giriyor 
i 'nci düğümden geçiliyor 
i'ncl düğümden su alınıyor 

Toplam düğüm sayısı şeklinde ol 
maktadır . 

. ~ r 
................... 

~ ... ~ zo 

... 
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Teorik bağlantı ağları kurulurken şu hususlara 
dikkat edilmiş ve işlem buna göre yürütülmüştür . 

1) Çanılıdere barajı için sistem analiz çalış

maları sırasında iki değişik durum düşünülmüştür. 
Birinci durumda sadece Çanılıdere akımlarını de
polayabilecek bir baraj, ikincisinde ise ışıklı ile 
Çanılıdere akımlarını depolayabilecek daha büyük 
bir baraj alternatifleri ayrı ayrı incelenmiştir. 

2) Şematik gösterişte görüldüğü üzere ka
lın ok o düğüm noktasında su mevcut olduğunu 

göstermektedir. Mevcut su ya bir regülatörle alınıp 
başka bir yere taşınacaktır (1 -10) veyahut bir ba
rajda depolanıp daha sonra başka bir noktaya gön
derilecektir 

3) Teorik bağlantı ağı kurulurken Çanılıdere

den lncegeze su verilmesi, Çanılıdereden Kurtboğa
zına su verilmesinin yük kaybına eşit olacağından 

·düşünülmemiştir. 

4) Her dal için maliyet eğrileri tespit edilir-
k en; 

a) Önce isale hattının toplam boyu tesbit 
edilir. 

b) Hattaki toplam yük kaybı barajın minimum 
su seviyesine göre bulunur. 

Şekil : 2 - Su temini 
sisteminin teorik bağlantı 
ağını gösterir diyagram 
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c) Ortalama akımın 1.5 misli al ı n arak isale 
hattı boyutlandırılır . 

d) Üç farklı akıma tekabül eden maliyet 
denklemleri ayrı ayrı bulunur. Böyle bir çal ı şm anı n 

sonunda Ankara Projesinde; 

Kurtbağazı - Ankara hattı maliyeti 

c = 1.45.0 

Çamlıdere - Kurtbağazı hattı maliyeti 

C = 0.93. Q (Q = Milyon m3, C = Mil . TL.) 
olarak belirlenmiştir. 

5) Kirchhoff kaidesi kull a nıl a rak , düğüm nok
tasına gelen akımların toplamı gidenlere eşi tti r. 

Mecburiyet fonksiyonları yazılmıştır . 

ise; 

Düğüm noktası 1 için; X ı + x2 = 280 
Düğüm noktası 8 için ; 

X ı3 + Xı g = X ıs + Xı 6 + X ı7 

6) Mevcut depolama tesislerinin verimleri 

Güvem 
Akyar 
lncegez 
Çamlıdere 

Kurtbağazı 

ışıklı 

35 x 106 m3jsene 
35 
97 

110 
48 

280 

olarak çalışmalarda kullan ı lmıştır . 

Neticede Doğrusal Programlama tekniği kull a
nılarak optimum çözüm şöyle bulunmuştur . 

1) lşıklı barajındaki suyu Çamlıdere baraj ı na 
aktanimalı 

2) Bayındır (Çamlıdere) deki suyu 18 No. lu 
düğüme aktarmalı 

3) incegazdeki suyu 18 nolu düğüme pom-
pa la 

4) 18 nolu düğümdeki suyu Ankara'ya gönder 

5) Kurtboğazındaki suyu Ankara'ya gönder 

Daha önce yapılan bir çalışmada içmesuyu isa-
le ve şebekelerinde ekonomik çap tayininde Lag
range metodu uygulanarak optimum çözüm bulun
muştur. Böyle bir problem doğrusal programlama 
yöntemi ile de yapılabilir . AB noktaları a rasında 

isale hattı döşenmek isteniyor. Bu isale hattında 

basınçlarla ilgili olarak üç ayrı kısımda değişik bo
rular kullanılma durumunda her hattaki ekonomi k 
boru çapları belirlenir. 

1) Gaye fonksiyonu , A ve B noktaları a rasın

da döşenmek istenen isale hattının maliyeti olup; 

C = C ı + c2 + c3 tır . 

Her kısımdaki boru maliyetleri ise yük kaybının 

(boru çapına bağlı olarak) fonksiyonu olduğundan ; 

C = f (Dı) + f (02) + f (03) olacaktır. 

Aşağıdaki bağınrtıları sağlamak şartıyla mınımum 

maliyeti verecek çözümü bulmaya çalışacağız . . 

2) Mecburiyat fonksiyonları ise, A, B nokta
ları arasında müsaade edilebilecek basınç miktarına 
göre belirlenir. Toplam yük kaybını H ile gösterir
sak, 

H = h1 + h2 + h3 veyahut 

H = f (01) + t (02) + f (03) şeklinde 

yazı labilir. 

3) Kullanılan değişkenler 0 1, D2, D3 > G ol
malıdır . 

Fakat şebeke çözümü bu yöntemle çözülürken 
dal sayısının çokluğu ve her dalda çok çeşitli çap
ların kullanılabilme olasılığı sebebiyle ancak bilgi
sayar yardımıyla çözülebilir. Bu iş için hazırlanıl

mış hazır programlar mevcut olup hal i hazırda bazı 
mühendislik projelerine uygulanmaktadır . 
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DEVEGEÇiDi SULAMASI 1975 YILI SU TALEPLERiNiN 
iNCELENMESi VE SULAMA ESASLARININ 

SAPTANMASINDA iZLENEN YOL 

1- Gl R iŞ: 

Devegeçidi sulaması iklim şartları yönünden su
yun en sınırlı ve bu nedenle sulamanın daha da 
önemli olduğu Güney-doğu bölgemizde yer almakta
dır. Bu yüzden çifıtçilerin sulama talepleri tesislerin 
işletmeye açıldığı ilk yıldan itibaren süratle artmış , 

o yıllarda daha taleplerin karşılanması mümkün 
olamamıştır. 

Sulama şebekesi dahilinde sulanabilir arazi ola
rak sınıflandırılan (1 + 2 + 3 sınıf) 8959 Ha. arazi 
ile glrift olan ve sulanabilir arazinin yarısından faz
la yer kaplayan (5 SOO Ha.) 6. sınıf arazinin bulun
ması ve burada üç yılda bir olmak üzere çeltik ta. 
rımının son derec.e elverişli olması, planlama sıra· 

sında su ihtiyacı düşünülmeyen bu alanların su 
taleplerinin karşılanması işletme s ı rasında görülen 
başlıca problemlerden bir i olmuştur . 

Şebeke hudutla rı nın dışında olup, cazibe veya 
pompajla sul·ama ol a nağ ı rbulunan ve .genellıiık le çel· 
tik tarımına müsait olan alanlardan gelen ısrar l ı su 
talepleri , problemin daha da a rtmasına neden ol· 
muştur. 

1975 Yılı sulama mevsimi başlamadan önce 

problemin önemi gözönünde tutularak, bazı işletme 

tedbirlerinin alınmasına çalışılmış , bu tedbirlerin 

uygulamaya konması , sulamanın ilk aylarında daha 

yoğun olmak üzere yakından izlenmiştir. 

Zi r. Yük. Müh . I şletme ve Bakım D. Başkanl ığ ı 
Zir . Yük. Müh. I ş l etme ve Bakı m D. Başkanl ığı 

Yazanlar : 

Kemal ERTUNC* 

M. Emin ULUSOY *" 

Burada değinilen sorunlar ve çözüm yolları ; 

Devegeçidi sulamasında bu güne kadar yapılan 

işletme çalışmalarını açıklamak, aynı zamanda ben
zer sulamalarda karşılaşılabilecek yine benzer so
runların çözümüne yardımcı olmak amacıyla açık· 

!anmaktadır. 

ll - SULAMANIN GELIŞME DURUMU : 

al Sulamanın Özelliği : 

Su kaynağı Yönünden 

Devegeçidi barajı , Dicle nehrinin bir kolu olan 
Fur.takşa deresi üzerinde sulama amacıyla :Inşa edil
miştir. Barajın maksimum su kotu 757.00 m ve bu 
ikotdaki hacmi 202, x 106 m3'tür. Furtakşa deresinin 
yıllık ortalama sarfiyatı 174 X 10 m3 olarak saptan
mıştır. Bu duruma göre drenaj alanından gelmes i 
muhtemel su barajda depolanabilmektedir. 

Ancak, Barajın drenaj alanına düşen yağışların 

yıllar itibariyle düzensizliği nedeniyle, bunun çok 
altında suyun ıda geldiği gör.ülmekıtedir. Niıtekim , 
1973yılında barajda sadece 82.3 x 106 m3 .su depô
lanabilmlştir. Bu nedenle baraj projelendirilirken , 
yağışlı yıılarda depolanan suyun bir kısmının muh-

temel müteakip kurak yıllar için kullanılmak üzere 

rezerve tutulması öngörülmüştür. Bu durumdan 

ötürü emnlyetli bir sulama yapabilmek için net su~ 

lama alanı 8959 ha. ve bu alanın sulama suyunu isa· 

le eden kanalın başlangıç kapasitesi max. 10.5 

m3/sn. olarak projelendlrllmlştir. 
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Toprak kaynağı yönünden : 

Yukarı Dicle Projesi Devegeçidi sulaması 

planlama çalışmaları sırasında 18 722 ha. 1 + 2 + 3. 
sınıf, 6934 hektar 6. sınıf olmak üzere toplam 
25 656 hekt·ar alanın arazi tasnifi yapılmıştır. Bu a
lan içerisinde bürüt 10 666, net 8 959 hektar alanın 
sulanabileceği düşünülmüştür. 

Proje gerçekleştikten sonra yapılan planimetre 
ölçümlerine göre şebeke alanı (Barajdan itibaren 
güneyden anakanal ve Maalik deresi, Kuzeyden 
Dicle nehri ile çevrili) 20 360 hektar olup, bu ala
nın 19 289 hektarının arazi tasnif etüdü yapılmıştır. 
Bunun 11 194 hektarı 1 + 2 + 3. sınıf 8 095 hekta rı 

ise 6. sınıf olarak saptanmıştır. tBrüt 11 194 hektar 
araziden fiilen sulanıması mümkün olabilen net saha, 
planlama raporunda öngörüldüğü gibi 8 959 hektar 
olmaktadır. 

Şebeke alanında tarım yapılabilir araı;i olduk
ça değişik bir topoğrafyaya sahiptir. Genel olarak 
geniş aralıklarla tabii teras manzarası gösterir 
Arazi yer yer dik meyilli ve dalgalı olup, önemli 
miktarda satıh taşlılığı bulunmaktadır. Bu nedenle 
sulama yönünden topoğrafya bozukluğu en önemli 
problemi ttışkil etmektedir. Taban arazide meyil 
% 0,5 - 2, yamaç arazide ise, % 10'u bulmaktadır. 

Toprak ve topoğrafya bakımından araziyi 4 grup 
altında toplamak mümkündür. (Ek : 1) 

1 - Taban arazi (meyil % 0,5 - 2, toprak de. 
rinliği 1,5 m. den fazla olup, 1 + 2 + 3. sınıf ara
zidir.) Bu alanlarda pamuk v.b. çapa bitkilerinin 
tarımı yapılmaktadır. 

2 - Taban arazi karakterinde olup, toprak sığ

lı ğ ı nedeniyle 6. sını~a ayrılan arazi, (yer yer ana 
kayanın yüzeye çıktığı alanlar olup, toprak derinliği 
10-50 cm. arasındadır.) Çeltik tarımı bu alanlarda 
yapılmaktadır. 

3 - Yamaç arazi (meyil % 10'un üzerinde) 

4 - Ana kanal altında veya üstünde olup, kot 
Itibariyle sulama tesislerinden cazibe ile sulanamı
yan yüksek arazidir. 

Sulamaya elverişli olmayan veya sulamanın 

ekonomik olmadığı alanlar (sığ toprak lı taşlık kaya
lık arazi, dik meyilli arazi ve ana kanalın altında 

veya üstünde bulunan yüksek arazi) şebeke dı ş ı 

arazi olarak kabul edilmiş, bu alanların sulanmaya
cağı düşünüldüğünden, su dağıtım tesisl eri ve bu
nun kapasiteleri de sulanabilecek alanlara göre ta
yin edilmiştir . 

b) Planlama sırasında projeli durum için ön
görülen bitki paterni ile fiilen sulanan alandaki 
farklılık · ve sulama suyu ihtiyaçlarının karşılaştırıl

ması 
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Planlama sırasında (1 + 2 + 3. sınıf) 8959 hek
tar sulanacak alanda öngörülen bitki paterni aşağı

da verilmiştir . 

Bitki Cinsi Ekim Alanı Ekiliş Oranı 
(Ha) (%) 

Buğday 3180 35,5 
Arpa 797 8,9 
Pancar 600 6,7 
Pamuk 1190 13,3 
Çeltik 1989 22,2 
Sebze 206 2,3 
Bostan 600 6,7 
Yonca 394 4,4 

TOPLAM : 8959 100,0 

Kanal kapasitelerinin hesaplanmasında şüphe
siz bu patern esas alınmıştır. Halbuki, tatbikatta 

fiilen sulanan alandaki bitki paterni, planlamada ön
görülen paternden farklı olarak gellşmiştir. Şöyle
ki. 

Bitki Cinsi (1974) Sulanan Ekiliş Oranı 

Alan (Ha) (%) 

Buğday 12.6 0,2 
Pamuk 4375.5 61,0 
Çeltik 2138.5 29,8 
Bostan 269.9 3,8 
Susam 63.1 0,9 
Sebze 307.5 4,3 
Yonca 3.5 -

TOPLAM : 7170.6 100,0 

Buradan da görüleceği gibi uygulamada hububat 
ve pancara hiç yer verilmemiştir. Diğer taraftan, 
% 29.8 oranındaki çeltik tarımı, yukarıda sözü edi
len (1 +2+3. sınıf) 8959 sulanabilir alan dışında 

ve fakat, bu alanla içiçe olan 6 .'ncı sınıf arazide 
yapılmaktadır. Çeltik ekilen 6: 'ncı sınıf arazide 
toprağın çok sığ olması ve ana kayada bulunan 
çatlaklardaki su kaçakiarı, su ısrafını artırmaktadı:r. 

Bu nedenle, planlama sırasında hesaplanan sulama 
suyu ihtiyacı ile fıiilen sulanan alanın su 'Ihtiyacı 

arasında oldukça önemli farklılık ortaya çıkmaktadır. 
Şöylekl. 
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Bitki su ihtiyacı Çiftlik sulama suyu 

ı Sulama sistemi su 
(mm.) ihtiyacı 

Planlama raporunda 502 

Fiilen sulanan alanda 791 

Buradan da görüldüğü gibi, planlama sırasında 

öngörülen paternin hektara sulama suyu ·ihtiyacı 

11140, mevcut paterin ise 15 510 m3 olmaktadır ki 
uygulamada, öngörülenin % 40' ına yak ın , yani top
lam 36,5 X 106 m3 fazla sulama suyu gerekm ekte. 
dir. Su toplama, isale ve dağ ıt ı m sistemlerinin bu 
farklı durumdan etkileneceği tabiidir. Bu çalışma 

pl anlama ile uygulama arasında k i fa rklılığın mey
dana getirdiği işletme problemlerin i ortaya koymak 
ve mevcut imkanlara göre çözüm getirmek amac ı yla 

ele alınmaktad ı r . 

c) Sulamaya Açılan ve Fiilen Sulanan Alanlar : 

Sulama şebbkesi 1972 yılında i şl etmeye açılmış

t ır. S ul a nı aya aç ıl a n 8 959 hektar lık sulama a l a n ında , 
sulanan alan ve sulama oran la rı şöyled i r. 

ı 
Sulanan Alan Yılı (Ha.) Sulama Oranı (%) 

1972 2 805 31 
1973 3 905 44 
1974 7 171 80 

Buradan da görü l eceği gibi çiftç ilerin sulu ta rı ma 

geçme eğ i l i m leri hızlı bir ge l işme göstermi şti r. 1975 
yılında ise, 7 500 hektar arazinin sul anması ön
görülmektedir. 

Geçen i ş l etme döneminde su dağ ı t ını t esis
lerinin yete rsi zliği , çiftç il erin su lama disipl inine 
uynıamal arı ve i şl etme-bakı m hizmetl erindeki elde 
olmayan aksakl ı kl a r nedeniyle su lamanı n tam bir 
düzen içerisinde yapıldı ğı nı idd ia etmek güç olmakta
dır. Bunun sonucu olarak, sulamanı n memba tara
fında şebeke d ış ı alanlarda bi r mi ktar su lama ya-

(% 60) (mm.) ihtiy~cı (% 85) (mm.) 

845 1141 (Pilanlamada öngörülen 
paterne göre) 

1318 1551 (Uygulamada teşekkül e-
den paterne göre) 

pılırken, şeb&kenin sonlarında yer alan şebeke içi 
alanlara su iletimi güçleşmiş ve suyun emniyetle 
temin edilernemesi endişesi karşısında sözü edi
len alanlardaki çiftçiler yeniden kuru tarıma dön
me temayülünü göstermiştir. 

d) Sosyal ve Ekonomik Durum : 

1974 yılında yapılan Verimlil ik Kontrolu Etüd
leri ile sulama alan ı nda 547 çiftç i ailesi saptan
mıştır . Anket sonuçlar ı na göre ortalama işletme 

ge niş liği 164 dekardır. Sulama al anında kendi arazi
sini işleyen aile sııyısı 97 (% 18), kısmen kendi 
kısmende kira yada ortakçılık yapan çiftçi adedi 
112 (% 20), tamamen kira yada ortakçılıkla arazi 
işleyen çiftçi adedi ise 338 ( % 63) ola;ak saptan

mıştır 

Ekonomik Durum. 1974 yılı değerl erine göre, 

tesi sler sayesinde sağl anan fayda aşağıya çıkarıl

mıştır. 

Sulama alanında net gelirin üretim değerin e 

oranı % 67'd ir. Buna göre sulanan bir dekar 633 

liralık net gelir artışı sağl anmış olmaktadır . 

lll - 1975 YILI SULAMA TALEPlERi : 

a) Sulama Mevsiminden Önce Yapılan 
işletme Hazırlığı : 

Devegeçid i sul amasınd a su ve toprak kaynak

l a rı gözönünde bulundurula rak, düzenli ve faydalı 

bir sulamanın gerçekl eşmesi için, sulama mevsi

ndnden önce yapıla n h az ı r lı k lar şöyl ece özetlene

bilir. 

Bu günkü durumda sulanan bir Projenin var olmaması halinde aynı ara- Sulanan alandan bir dekara dü-

dekar alandan sağlanan üretim zinin bir dekarına düşen üretim değeri şen üretim değeri artışı · 

değeri (TL.) (TL.) (TL.) 

1 286 341 945 
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1 - Şebeke dışı alanlara su verilmeyeceği, 

bu tür alanlarda herhangi bir sulama hazırlığı ya
pılmaması ve idaremizin su talebi yönünden emri
vnki •ile :karşı :karşıya bırakılmaması ·için, :kö~ muh
tarlarına .J:ııJr duyur-u yapılmış•tır . 

2 - Beyannameler toplandığında çeltik ekimi 
için çoğunlukla kiracılar tarafından sulanmasr is· 
tenen alanın, tahmini ekim alanının çok üstünde 
(yaklaşık beş katı) olduğu görüldüğünden, bu be
yannamelerin hükümsüz sayılarak, çeltik ekiminin 
bir esasa bağlanması ve makul hudutlar dahilinde 
bulundurulması için bir sözleşmenin düzenlenmesi 
öngörülmüş ve keyfiyet ilgili köy muhtarlıklarına 

süretle duyurulmuştur. 

3 - Valilik ve sulama ile ·ilgili diğer kuruluş

lardan ilgi ve yardımları talebedilmiştir . 

Bunlara ilave olarak; 

- Sınırlı ve bölge tarımı için çok önemli olan 
su kaynağının en faydalı şekilde kullanılması için, 
planlı su dağıtımına gereken önemin verilmesi, 

- Gece sulamasının behemahal uygulanması , 

bu amaçla çiftçilerle ve çiftçi kuruluşlarıyla yakın 

işbirliği yapılması , 

- Sulamayı aksatabilecek olan bakım ve ona
rım işlerinin önceden yapılması, 

- Kanal kapasiteleri sınırlı olan şebeke üni
telerinde eşit ve belirli oranda kısıtlamanın yapıl

ması, 

- Küçük aile tarımı yapılan parsellerin su ih
tiyacım öncelikle ve herhangi bir kısıtlamaya gi
dilmeksizin karşılanması , 

- Önemli dağıtım yerlerinde insiyatifin mut
laka işletme personelinin elinde buluriduwlması 

gibi hususlar işletme ilgililerinden istenmiş ve ola
naklar ölçüsünde bunlara uyulmaya çalışılmıştır . 

b) Taleplerin Sınıflandırılması : 

Yukarda değinilen işletme hazırlıklarına rağ-

men sulama mevsimi başında, karşılanması olanak 
dışı bulunan su talepleri gelmiştir. Bu talepleri 
toprak ve topografya özelliğine göre ve bir qütün 
olarak, şöylece guruplandırmak mümkündür. 

1 - Şebeke içi (su dağıtım sistemlerinden 
cazibe ile sulanabilen 8 959 Ha'ı sulanabilir ve 5 500 
Ha'ı sulanamaz olarak tasnif edilen toplam 14 459 
Ha. olup, 1975 yılında 5 500 Ha . lık 6. sınıf alandan 
2 000 Ha. çeltik, 8 959 hektarlık (1 + 2 + 3 sınıf) 
alandan 5 500 Ha. çapa bitkileri olmak üzere top
lam 7 500 hektar alanın sulanması öngörülmüştür . ) 

. alanlardan gelen talepler. 

'3"8 

2 - Şebeke dışı alanlardan gelen talepler. 
Bu talepler de kendi aralarında üç gurupta topla
nabilir. 

- Sulama şebekesinin bulunduğu üst platoyu 
alt platoya bağlayan % 10'un daha çok meyilli ve 
genellikle taşlık arazi olup, 1800 hektarı bu lmakta
dır. Bu arazinin % 90 'na çeltik % 10'una da pamuk 
ekilebileceği kabul edilmiştir. Tabcın araziye oranla 
iki misli su verildiği halde, mahsül verimleri nar. 
malin çok altında (çeltik için , 125 • 150 kg / Da.) 
olmaktadır. Özell.ikle çeltik tarımı için su, talep 
edilen meyilli alanlar Resim 1 ve 2'de görülmek
tedir. 

- Meyilli araziden sonra gelen alt platodaki 

tarıma elveri·şli fakat uzaklık yönünden şebeke dışı 

olan 350 'hektar arazide % 50 çel•tik, % 50 pamuk 

v.b. tarıma elverişlidir . Bu alanlara su ve rme olana

ğı, su nakil kayıplarının normalin çok üstünde olması 

nedeniyle, özellikle çeltik için mümkün olamamak

tadır . 

- Anakanalın hemen altında kot itibarı ile yük

sek ya da arazi özelliği yönünden şebeke dışı bı

rakılan 700 Ha, ve kanal üstünde pompajla su talep 

edilebileceği kabul edilen (500 metrelik şerit arazi) 

2 350 hektar olup toplam 3 050 hektarı bulmaktadır . 

Bu alanlar % 50 çeltik, % 50 pamuk gibi çapa bitki

leri tarımına elverişli görülmektedir. 

Talepler çoğunlukla yukarıda belirtilen ve çel 

tik ·tarımına elverişli (taşlı) alanlarda yoğunlaşmaık

tadır. Suyun şebeke dışı olan bu alanlarda kulla

nılması, Diyarbakır'ın hemen etrafında bulunan ge

rek toprak, gerekse işletme özelliği yönlerinden 

verimli ve sebze başta olmak üzere çapa bitkilerine 

çok elverişli alanlarda sulama olanağını büyük ölçü

de sınırlandırmaktadır. 

Nitekim, geçen yıllarda , yukarıda değinilen şe

beke dışı çeltik alanlarına su verilmesi, şebekenin 

sonlarında yer alan şebeke içi alanların sulanması 

nı büyük ölçilde etkilemiş ve hububat-nadas tarı

mına yeniden dönüşmesine neden olmuştur . Re

sim : 3'de ·şebeke sonlarında nadasa bırakılmış bir 

tarla görülmektedir. (Resim : 3 Mayıs/ 1975 ayı or

talarında çekilmiştir.) 

Bu durum sosyal yönden bir sorun olma ya

nında, sulu arazinin kuru araziye dönüşme istidadı 

karşısında, arazinin değer kaybına ve böylece ara

zi sahiplerinin sızianmasına se_bep . o@bilmektedir. 
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Resim: 

~. .. · 

Resim: 3 
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IV- TALEPLERIN DEÖERLENDIRILMESI VE 
SU KAYNAÖI 'iLE KARŞILAŞTIRILMASI : 

Yukarıda 4 grup altında toplanan sulama ta
leplerinin su ihtiyaçları Geliştirilmiş Blaney-Criddle 
yöntemi ile ayrı ayrı hesaplanarak, su kaynağı· ile 
karşılaştırılması yapılmıştır. 

1 - Şebeke içi kabul edilen, yani su dağıtım 

tesislerinden cazibe ile sulanabilen 14 459 Ha. ala
nın ·içerisinde olup, 1975 yılında sulanmasına çalı

şılan 7 500 hektarın su ihtiyacı 116.3 x 106 m3 he
sapl anmıştır. (Tablo : 1). 

2 - Üst platoyu alt platoya bağlayan % 1 0'
dan daha çok meyilli ve sulanamaz olarak mütalaa 
edilen 1 800 he ktarlık alanda 3 yıllık nöbetierne ile 
486 Ha. çeltik, 126 Ha. ıpamuk olmak üzere toplam 
612 hektardan her yıl su talebi gelebileceği kabul 
edilerek, su ihtiyacı (18.7 x 106 ml) hesaplanmış

t ır . (Tablo : 2) Sulama randımanının düşüklüğü nede
niyle sınırlı su kaynağının israfına meydan verme
mek Için, sulanması· sakıncalı olan bu alanlarda 
özelli kle çeltik sulaması düşünülmemektedir. 

3 - Meyilli araziden sonra gelen tarıma kıs

men elverişli· , fakat mesafe yönünden kanal uçla
rından .uzak olan 350 hektarlık alanın % 50'si çel
tik, % 50'si de pamuk ve benzer,! bitki tarımına el
verişlidir. Bunun her yıl yarısından (176 Ha.) su 
talebi geleceği düşünülerek, su nakil kaybındaki 

artışlar da dikkate alınmak suretiyle, bu alanların 

su •ihti ya cı ( 4,2 x 106 m3) hesaplanmıştır (Tablo : 3) 

4 - Kanal altı veya üstünde kot ya da arazi 
özelliği yönünden şebeke dışı olan ve su talebi· 
gelebileceği hesaplanan arazi toplamı 3050 hektarı 

bulmaktadır. Bunun her yıl 1 500 hektarının çiftçi
lerin kendi olanaklarıyla % 50 çeltik, % 50 pamuk 
sulayabilecekleri ve motopompla yapılacak bu tür 
sulamada su kaybının asgari ölçüde bulunacağı da 
gözönünde tutularak, su ihtiyaçları (17,5 x 106 m3) 
hesaplarlmıştır. (Tablo: 4) 

Bu duruma göre ; 

Şebeke dışı alanların toplam su ihtiyacı 

40.4 x 106 m3 

Şebeke içi alanların toplam su ihtiyacı 

116.3 x 1Q6m3 

Şebeke içi ve dışı toplam su ihtiyacı 

156.7 x 1Q6m3 

olmaktadır. 

Projenin su kaynağı varlığı şöyle özetlenebilir: 

1975 Mayıs ayı itibarı ile barajda toplanan su 
miktarı 

40 

174 x 106 mJ 

Barajın ölü hacmindeki su miktarı 

7.3 X 106 m3 

Baraj göl alanından buharlaşan su miktarı 
25 X 106 m3 

Sulamada kullanılabilecek su miktarı 

142 X 106 m3 

Ancak bu miktar suyun tamamını sulama mev
simi içerisinde isale etme, diğer bir dey.imle kullan
ma olanağı (10,5 m3/sn lik anakanal kapasitesi ba
kımından) yoktur. Nitekim, sulamaya en çok ihti
yaç duyulan devrelerdeki taleplerin karşılanması 
ve sistem kapasiteleri gözönünde bulundurularak, 
barajdan sulamaya verilebilecek maksimum mikta
rın 103.2 X 106 m3 olabileceği hesaplanmıştır . 

Mevcut su ve kanal kapasitesi gözönünde bu
lundurularak, yukarıda değinilen alanların su ihti· 
yaçları şöylece ıkarşılaştırılabilir. (*) 

Buradan da görüleceği gibi toplam su ihtiyacı 

156.7 X 106 m3 tür. Bu duruma göre su açığ ı 

53.5 X 106 mJ ü bulmaktadır. Bu su açığının 

40.4 X 106 m3 ü şebeke dışı alanlardan geleceğine 

göre 1975 yılında sulanması öngörülen 7500 hek
tarlık alanın ihtiyacı olan 116.3 x 106 m3 suyun an
cak 103.2 X 106 m3'ü verilebilecek, böylece şebeke 

içi alanda dahi su talepleri % 10 civarında kısıntı 

lı olarak karşılanabilecektir. 

Yukardaki değerler su taleplerini toparn hacim 

olarak ifade etmektedir. Ayrıca su ihtiyacının en 

çok olduğu pik devrelerde, sözü edilen ıtalepierin 

anakanal kapasitesi (10.5 m3jsn) ile de mukayese 

edildiğinde aşağıdaki durum ortaya çıkmaktadır. (*'' ) 

Bu karşılaştırmadan da görüldüğü gibi pik dev

rede 1975 yılında sulanması öngörülen 7 500 hek· 

tarlık alanın su ihtiyacı % 21 oranında kısıtlı olarak 

% 46'dan % 70'e kadar kısıntılı sulama yapmak 

zorunlu olmaktad ı r ki, hu taleplerin karşılanmasına 

imkan görülmemektedir. 

Çeltik bittkisine özellikle çimlenme döneminde 

normalin üstünde su talep edilmektedir. 

Nitekim Devegeçidi sulama kanallarında Mayıs 

1975 ayı ortalarında Resim 4 ve 5 anakanalın ke

simindeki su durumunu göstermektedir. 

Aynı gün alınan işietme tedbirlerine rağmen 

ana !kanalın or1a ve son ıkısımlarında Resim : 6 ve 

7'de görüldüğü üzere pek az su intl·kal ettirilmiştir . 



(* ) 

Sulama Alanları 

1 - Şebeke içi sulanacak 
alan (7500 Ha.) 

2 - % 10 meyilli (612 Ha) 
alanla ile birlikte 
(7500 + 612 = 8112 Ha) 

3 - Şebekeden uzak (176 Ha) 
olan alan ile birlikte 
(8112 + 176 = 8288 Ha.) 

4 - Kot itibari ile yüksek 
olup, pompajla sulanması 
gereken alan ile birlikte 
(8288 + 1500 = 9788 Ha) 

(*) Alanlar ve su ihtiyaçları kümülatif olarak verilmiştir . 

(** ) 

Sulama Alanları 

1 - Şebeke içi sulanacak 
alanlar (7 500 Ha.) 

2 - % 10 Meyilli (612 Ha.) alan 
ile birlikte (8 112 Ha.) 

3 - Şebekeden uzak (176 Ha.) olan 
alan ile bi rlikte (8 288 Ha.) 

4 - Kot itibarı ile yüksek olup, 
pompajla sulanması gereken 
alan ile birl ikte (9 788 Ha.) 

Bu durum, şebeke dışı alanlarındaki çe ltik ta
rımına kesinlikle müsade edilmemesi tedbirini bel
gelemekte, ayrıca suyun şebeke sonlarına intikali 
için, anakanal üzerindeki dağııtım noktalarında daha 
etkili ·işletme tedbirlerinin alınmasını zorunlu kıl

maktadır. 

V- SULAMA ESASLARININ SAPTANMASI, 
SONUÇ VE ÖNERILERI : 

- Bölgede su kaynağı sınırlı olup, buna karşılık 
su talepleri çok fazla olm::ıktadır. Bu nedenle suyun 
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Sulama alanı Verilebilen Su aç ığı 
su ihtiyacı su miktarı 106ml 

106 ml 106 ml 

116.3 103.2 13 .1 

135.0 ( * ) 103.2 31.8 

139.2 (*) 103.2 36.0 

156.7 ( * ) 103.2 53.5 

Su ihtiyacı Verilebilen Su açığı Su açı9.ı 

ml/ sn su ml/ sn ml/ sn Oranı ( % ) 

13.3 10.5 2.8 21 

15.3 10.5 4.8 46 

18.8 10.5 5.3 50 

17.9 10.5 7.4 70 

bölge tarımına en faydalı bir şekilde kullanılması, 

böylece kullanılan su ve verim ilişkisinde en uygun 
dengenin sağlanması mümkün olduğu kadar, daha 
geniş alanların sulanması için, alınması mümkün ola
bilen işletme tedbirlerine tevessül edilmelidir. 

- Proje (1 +2+ 3 sınıf olan) 8 959 hektar alanın 
sulanması için gerçekleştirilmiştir. Ancak bu alan 
Içinde glrift halde bulunan yaklaşık 5 500 hektar 
6 .'ncı sınıf (çeltik ekimine elverişli sığ topraklı ve 

taşlı) arazi bulunup, bu alanlarda her yıl 2 000 Ha. 

elvarında çeltiğin sulanması kaçınılmaz bir hal almak-
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Resim: 4 

Resim: 5 

Resim: 6 



tadır. Bu i•tibarla şebeke içi arazinin sulanması dü
şünülürken, 2 000 hektar civarında çeltik tarımı ya
pılacağı gözönünde bulundurulmalıdır. 

- Şebeke dışı alanlardan gelen su taleplerinin 

(% 65'i) çoğunluğu çeltik içindir. Çeltiğe bu alan

larda su verildiği taktirde 24.8 X 106 m3 su gerek

mektedir. (25 000 mJ/Ha) ki, pamuk ve benzeri 

bitkiler için (12 000 m3/Ha) verilecek suyun iki katı 

olmasına rağmen, alan itibari ile yarısı sulanabilmek

tedir. Bu nedenle şebeke dışı alanlara çeltik ekimi

ne her ne suretle olursa olsun sulamaya izin verilme

melidir. Olanaklar elverdiği, yani şebeke içi alan

lardan su tasarruf edilebildiği rtakdirde, şebeke dışı 

bu sahalarda pamuk v.b. çapa bitkilerine su verilmeli

dir. Keyfiyet ·ilgili çiftçilere zamanında duyurulmalı 

ve uygulamanın bütün çiftçilere eşit ölçülerde yan

sımasma dikkat edilmelidir. 
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Resim: 7 

- 1975 yılında V - 7 sahasında su 12 saat (ge. 
ce) çeltiğe, 12 saat (gündüz) çapa bitkilerine veril
mekte ve böylece çeltik ve çapa bitkileri arasında 
günlük likili rotasyon yapılmaktadır. Sulama kayıp

larının asgari ölçülere inmesin8, böylece daha fazla 
arazi sulamasına büyük katkı sağlayacak olan söz 
konusu sistem, Çınar, Gözegöl ve Şerifbaba gölet 
sulamalarında da görülmektedir. Bu itibarla V -7 
sahasındakıl çeltiğin gelişmesi ve verimi yakından 

izlenmeli ve devamlı su alan diğer ünitelerdeki 
çeltik sahaları ile karşılaştırılmalıdır. Gelişme ve 
verimde kayda değer bir fark görülmediğinde, bu 
uygulama müteakip yıl sulamanın tamamına teşmil 

ettirilmelidir. 

- Şebekenin son kısımlarında bu yıla kadar 
görülen yetersiz sulamaya meydan vermemek için 
su. bitki ve toprak ilişkisine göre, gereken işletme 
tedbirleri zamanında alınmalı ve isNsnasız uygu
lanmalıdır. 
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TABLO: 1 

Şebeke içi (5 SOO Ha. Pamuk ve çapa, 2 000 Ha. çeltik tarımı yapılan) alanların sularncı suyu ihtiyacı 

(Fiilen sulanan saha : 75 000 Da. ) 

Bitki sulama Çiftlik sulama Sulama sistemi su ihtiyacı 
ihtiyaçlar suyu ihtiyacı suyu ihtiyacı 

Aylar (u · r) (mm) 
Randıman % Eıs ı Toplam ml 

1 

Akış 
mm Randıman % 60 ml/ Sn. 

ı 

Mayıs 86.13 143.55 168.88 12 666 000 4.729 

Haziran 106.62 177.70 209.06 15 679 500 6.049 

Temmuz 230.10 383.50 451 .18 33 838 500 12.634 

Ağustos 241.35 402.25 473.24 35 493 000 13.252 

Eylül 107.19 178.65 210.1 8 15 763 soo 6.082 

Ekim 19.64 32.73 38.51 2 888 250 1.078 

Yekun Sulama Suyu iht!iyacı: 1318.38 1551.05 
1 

116 328 750 

TABLO: 2 

1800 Hektarlık dik meyilli (% 10) alandan her yıl sulanacak alanın sulama suyu i htiyacı 

(F iilen Su lanan Saha : 6 120 Da.) 

Bitki sulama Çiftlik sulama Sulama sistemi su ihtiyacı 
ihtiyaçlar suyu ihtiyacı suyu ihtiyacı 

Aylar (u· r) (mm) 
Randıman % 85 Toplam ml Akış 

mm Randıman % 40 m3/ Sn. 

Mayıs 247.86 619.65 729.00 4 461 480 1.666 

Hazi:ran 135.18 338.00 397.65 2 433 618 0.939 

Temmuz 256.99 642.48 755.86 4 625 863 1.727 

Ağustos 298.73 746.83 878.62 5 377154 2.007 

Eylül 92 .76 231 .90 272.82 1 669 658 

ı 
0 .64~ 

Ekim 6.55 16.38 19.27 117 932 0.044 

1 

Ye ku n Sulama Suyu i ht iyacı : 3053.22 18 685 705 ı 
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TABLO: 3 

Mesafe bakımından kanal uçlarından uzak olan 350 hektarlık alandan her yıl sulanacak sulama. suyu 
ihtiyacı 

(Fiilen Sulanan Saha : 1 760 Da.) 

Bitki sulama Çiftlik sulama Sulama sistemi su ihtiyacı 
ihtiyaçlar suyu ihtiyacı suyu ihtiyacı -------

Aylar (u· r) (mm) 
Randıman % 70 

1 

Toplam ml ı 
Akış 

mm Randıman % 50 ml/ Sn. 

Mayıs 92.95 185.90 265.57 467 403 

1 

0.175 

Haziran 99.06 198.12 283 .03 498 133 0.192 

Temmuz 232.77 465.54 665 .06 1 170 506 0.437 

Ağustos 268.62 537.24 767.49 1 350 782 0.504 

Eylül 124.13 248.26 354.66 624 202 0.241 

Ekim 22.91 45.82 65.46 115 210 0.043 

VekQn Sulama Suyu ihtiyacı : 2401 .27 4 226 236 

TABLO: 4 

Kanal üstü (2 350 Ha) ve kanal altında (700 Ha.) kot Itibarı ile yüksek olan toplam 3 050 hektardan 
her yıl sulanacak alanın sulama suyu ihtiyacı 

(Fiien Sulanan Saha : 15 OOODa.) 

Bitki sulama Çiftlik sulama Sulama sistemi su ihtiyacı 
suyu ihtiyacı suyu ihtiyacı 

Aylar (u· r) (mm) 
Randıman % 90 Toplam ml Akış 

mm Randıman % 80 ml/ Sn. 

Mayıs 92.95 116.19 129.10 1 936 soo 0.743 

Haziran 99.06 123.82 137.58 2 063 700 0.796 

Temmuz 232.77 290.96 323 .29 4 849 350 1.810 

Ağustos 268.62 335.77 373 .08 5 596 200 2.089 -

Eylül 124.12 155.15 172.39 2 585 850 0.998 

Ekim 29.91 28.64 31.82 477 300 0.178 

VekQn Sulama Suyu ihtiyacı : 1167.26 17 508 900 

46 



BORU HATLARININ KATODiK KORUNMASINDA 
GENEL iLKELER 

Yazan: 

Hayri YALÇIN(") 

özE ı: 

Katadik koruma yeraltına veya sualtına yerleştirilmiş borularda korozyonu 
önlemek için bu gün bilinen yöntemlerin en etkili alanıdır. Yurdumuzda katadik 
korumanın mühendislikte uygulama alanına geçici oldukca yenidir. Bu nedenle 
gerek projelendirme ve gerekse inşaat sırasında çeşitli problemlerle karşılaşıl

maktadır. 

Bu yazıda, boru hatlarına katadik koruma uygulamasının genel ilkeleri ele 
alınmış ve özellikle projelendirme sırasında kullanılan temel kriterler tartışma 

konusu yapılmıştır. Yazıda teorik bilgiler yerine ,ilgili mühendis ve teknisyenie
rin pratikte karşılaşacağı problemlere daha çok yer verilmiştir. Böylece katadik 
korumanın temel ilkelerini daha geniş bir teknisyen çevresine tanıtmak amacı 
güdülmüştür. 

GIRIŞ: 

Veraltı veya sualtında kullanılacak boruları uy
gun bir izolasyon malzemesi ile kapiayarak koraz
yondan korumak mümkün ise de, boru hatlarında

ki muhtemel korozyonu önlemek için en emniyetli 
yol katadik korumadır. Kartadik koruma, koroıyon

dan ·korunması istenıilen borunun sun'i yollarla ka
tat haline getirilmesidir. Borunun içinde bulı,ındu

ğu ortam ne derece korozif karakterde olursa ol
sun, katatta çözünme söz konusu olmıyacağından, 

katodik koruma yapılmış borularda korozyon kesin 
olarak durur. 

Genel ilkeleri birbirinin aynı olan iki ·katodik 
koruma siste-mi vardır. 

[*) Dr. Kimya Yilksek MOhendtsl DSI Araştırma Dalresi 

- Galvanik anotlarla katadik koruma, 

- Dış akım kaynağı ile katadik koruma. 

Yalnızca akım kaynağı yönünden farklı olan bu 
iki katadik koruma sisteminin her ikisi de pratikte 
uygulanmaktadır. Bunlardan hangisinin uygulanaca
ğı bor.u hattının çapına ve uzunluğuna, zemin ya
pısı ve cinsine ve özellikle dış enerji kaynağına 

!:ıağlıdır . Bu . nedenle beiH - bir boru hattına -uy. 
gufanacak katadik koruma sistemi, projelendiril 
meden önce yapılacak ön incelemeler sonucu _, se
çilebilir. 

Bütün boru hatları için geçerli kesin hüküm
ler vermek mümkün ol111ama~la beraber, h_er iki 
katadik koruma sisteminin faydalı ve sakıncalı yön
leri şöyle özetlenebilir. 

- Galvanik anat sisteminde dış akım kay
nağına gerek yoktur. Bu nedenle elek~ 
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trik enerjisinin bulunmadığı bölgeler için 
galvanik anot sistemi tek çözüm yolunu 
teşkil eder. 

2 - Galvanik anotlu katodik koruma siste-
miiTde devre potansiyel:i sahiibtir. Oysa dış 
akım kaynağı ile ıkatodik ·koruma devresi
ne istenilen büyüklükte potansiyel uygu
lamak mümkündür. 

3 - Galvanik anotlu katodik koruma sistemin
de katodik koruma •için gerekli akım ye
re gömülmüş galvanik anatlardan sağla

nır. Anatların akım yoğunluğu sınırlıdır. 

Dış akım kaynağından çekilen akım is
tenildiği kadar artırılabilir. Bu nedenle 
galvanik anotlu katodik koruma sistemi 
genellikle düşük akım ihtiyacı olan yapı

lar için elverişlidir . 

4 - Zemin özdirencinin yüksek olması halinde 
gal.van'iık anotlarla ·istenilen akımı temin 
etmek güçleşir. Bu nedenle zemin özdi
rencinin yüikseik olduğu !bölgelerde dış 

akım kaynağı ile katodik koruma siste
mi tercih edilir. 

5 - Galvanik anotlarla korunmuş olan boru 
hattının ya·kınında bulunan diğer meta
lik yapılar üzerine interferans et~isi· ih
mal edilecek derecede azdır. Dış akım 

kaynaklı katodik korumada interferans 
etkisinin zararlarını önlemek için özel 
tedbirler alınması gerekir. 

Bir boru hattına katodik koruma projesi yapıl

madan önce yukardaki hususları kapsayan incele
me yapılmalı ve söz konusu yapıya hangi kato
dik koruma sisteminin uygulanabileceği kesin ola
rak kararlaştırılmalıdı·r. Seçim yapılırken teknik 
faktörler yanında ekonomik fa~törlerde göz önüne 
alınmalıdır. Genel olarak dış akım kaynağı ile ka
todik koruma sisteminin ilk tesis masrafları yük
sek fakat işletme giderleri düşüktür. Katodik kn· 
ruma için 1 amper. Saat elektrik enerjisini galva
nik anotlarla elde etmek dış akım kaynaklı enerji
den genellikle 3-5 defa daha pahalıdır. Bu nedenle 

ilk tesis masrafları yanında toplam işletme gider

leri de hesaba ·katılarak her · iıki •katodik ıko~uma sis

teminin, katodik koruma ömrünü kapsayan toplam 

maliyetleri birbiri ile kıyaslanmalıdır. Bu konuda 

genel bir hüküm vermek mümkün değilse de, ge

nellikle akım ihtiyacı az olan küçük boru hatları 

için galvanik anot sisteminin uygun olduğu söyle

nebilir. Ancak her bor.u hattı için çevre koşulları 

gözönüne alınarak ekonomik araştırma yapılması 

gerekir. 
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2 - ARAZiDE V APlLAN ÖN ÇALIŞMALAR : 

Boru hattının geçmiş olduğu arazinin zemin 
yapısı ve cinsi incelenmelidir. Zemin cinsi, boruya 
uygulanacak akım şiddeti ve potansiyelinin saptan
ınasında son derece önemlidir. Zeminierin korozyon 
yönünden sınıflandırılması genellikle elektriksel 
özdirençleri göz önüne alınar~k yapılır. Çizelge- 1 
de zeminierin korozyon bakımından durumu zemin 
özdirencine bağlı olarak verilmektedir. 

Çizelge -1 

Zeminierin Korozyon Bakımından Sınıflandırılması ( * ) 

Zemin özdirenci Zeminin korozyon 
Ohm. cm bakımından durumu 

P< 1000 Çok korozif 

1000 < P< 5000 Korozif 

5000 <P< 10000 Az korozif 

10000 < p Korozif değil 

[•) Bu sınıflandırma kabule dayanmaktadır. Literatürde değ i

şik sınıflandırmalar mevcuttur. 

Zemin özdirenci çeşitli yöntem ve aletlerle 
ölçülmektedir. Basıi.t bir yöntem olan Shepard yön
temine göre, zemine iki noktadan elektrot çakıla

rak belirli potansiyelde bir doğru akım uygulanır . 

Devreden geçen akım şıiddeti bir miliampermetre
den okunur. Bu değerlerden faydalanılarak iki elek
trot arasındaki zeminin üniform kabul edilen öz
direnci hesaplamr. Bu yöntem az hassas olup ol
dukça kaba sonuçlar elde edilir. 

Zemin özdirenci daha ileri teknikle Wenner 
dört nokta yöntemi ile ölçülmektedir. Bu yöntemle , 
birbirine eşit uzaklıkta ve bir doğru üzerinde bu

lunan 4 noktanın dış uçlarından bir doğru akım 

uygulanır. Ortadaki noktalarda meydana gelen po

tansiyel farkı okunur ve Ohm. cm olarak özdirenç 

hesaplanır. Bu yöntemi uygulayan çeşitli aletler 

mevcuttur. En önemlilerinden biri Vibroground 

Direnç ölçüm aletidir. 

Bir boru hattında özdirenç ölçümleri uygun 

aralıklarla, genellikle 100- 500 m mesafede bir ol

mak üzere yapılır. Yapılan ölçüler ne kadar sık 

olursa o kadar doğru sonuçlar elde edilir. Buna 

rağmen zemin cinsi ve yapısı değişmeyen bölge

lerde daha uzun aralıklarla da yapmak mümkündür. 
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.o 1.0 2.0 3.0 

Mesafe, km . 

4 . 0 5 .0 

Şekil : - Zemin özdirenç grafiği 

Elde edilen zemin özdirenci değerleri başlan

gıçtan itibaren mesafeye bağlı olarak grafiğe geçi
rilir. Böylece boru hattının hangi bölgelerde ve ne 
derece koroıyon etkisinde kalacağı saptanmış o
lur. Şekil- 1 de bir boru hattının zemin özdirenç 
grafiği görülmektedir. 

Zemin özdirenci rutubete ve özellikle yeraltı

suyu seviyesine bağlı olduğundan, ölçümler çe
şitli mevsimlerde bir kaç defa yapılmalı ve proje
lendirme en düşük özdirençler göz önüne alınarak 

yapılmalıdır. 

Zemin özdirencinden başka pH, sülfat redük 
leyici bakteriler ve yeraltısuyunun kimyasal özel
likleri de koroıyon bakımından önemlidir. Özellik
le anaerobik ortamlarda bulunan bazı bakteri tür
leri demirin koroıyonunu artırıcı olarak rol oynar
lar. Bu nedenle boru hattının geçeceği zemin için
de sülfat redükleyici bakterilerin bulunup bulun
madığı önceden saptanmalıdır. 

2.1 Boru Kaplaması : 

Çıplak olarak yeraltına gömülmüş boruları da 
katodik koruma ile koroıyondan korumak mümkün
dür. Ancak çıplak metal satıhların katodik korun-

ması hem güç, hem de akım ihtiyaçları pek çok 

yüksektir. Diğer taraftan endüstriyel koşullarda en 

iyi kaplanmış borularda bile az da olsa elektriksel 

çatlak ve delikler kalabilir. Bu bölgeler çok küçük 

anodik bölgeleri teşkil ettiklerinden oy,ulma ve de

linmeye maruz kalırlar. 

Bu nedenle bir yapıyı koroıyondan korumak 
için en emniyeıtli yol, önce kaplama yapmak sonra 
ek olarak htodik koruma uygulamaktır . Bu şekil
de uygulanan katodik korumada akım ihtiyacı çok 
azalacağından maliyet büyük ölçüde düşürülmüş 

olur. 

Boru kaplamasının mekanik dayanıklılık ve 
sağlamlık yanında koroıyon yönünden en önemli 
özelliği elektriksel direncidir. Bir borunun 1 m2 

sinin elektriksel direnci ne kadar büyükse, borunun 
akım ihtiyacı o kadar azdır. Boru kaplamasının 

elektriksel direnci kaplarra cınsı . ve kalınlığın~ 
bağlıdır. Kaplama direnel deneysel olarak tayin' 
edilebilir. Çizelge- 2 de 1 boru kaplama direnci ile 
akım ihtiya~ı arasındaki ~ağlntı verilmektedir. 

1 
Çizelge- 2 

Akım lhtiy~ının Kaplam~ Direncine Göre Değişimi 
(1000 Ohml cm Özdirencinde Olan Zemin Içindeki 

1 Akım Ihtiyacı) 
; ı 

ı i 
Kaplama Direnci · Akım ihtiyacı 

O~m/m2 
ı mA/m2 

i 

i 1 
!;:ıplak boru 1 10 
1 105 : 0,30 

! 2,5 X 1()>5 
1 

0,12 

i 5 X 105 
! 0,06 

1 106 i 0,03 

' 
5 X 106 

ı 
6 X 10"3 

1 107 3 X 10"3 
ı 

~. t 
ı 

5 X 107 i ~ X 10"4 

i 
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Çizelgeden anlaşılacağı üzere katodik koruma 
yapılacak borularda kaplamanın çok mükemmel 
olrııasına _gerek ~oktur_. _.Kaplama direnci en az. 
1 os Ohmj m2 olması yeterlidir. 3- 6 mm kalınlığında 

mastik asfalt kaplanarak bu direnç temip ed ilebi,. 
lir. 

3- GALVANiK ANOT SiSTEMiYLE 
KATODiK KORUMA : 

Galvanik anot sistemiyle katodik korumada 
gerekli akım, yeterli büyüklük ve sayıda galvanik 
anodun boruya bağlanması ile A emin edilir. Bu sis
temin projelendirilmesinde göz önüne alınacak 

hususlar şöyle sıral.anab~ ir·. 

-..::..:- Kullanılacak galvanik anot cinsinin seçimi 

- Anot adedi ve buyüklüğünün saptanması 

- Boru hattında anot bağlantı yerlerinin be
lirlenmesi 

3.1 - Galvanik Anatlar : 
1 

Demir ve çelik . yeraltı borularının katodik ko· 
runmasındcı genelllkle mağnezyum ve çinko meta
ll veya alaşımlarınpan yapılmJş anotlar kullanılır. 
Mağnezyum ve çinko anotların elekrtro kimyasal 
özell ikleri Çizel ge- 3'te verilmektedir. 

Çizelge - 3 

Galvanik Anatların Elektrokimyasal Özelikleri 

Anot cinsi ve özelikleri Mağnezyum Çinko 
Anatlar Anatlar 

.. ' .. 
Atom ağırlığı 24.3 65.4 

Yoğunluğu, grjcm3 1.74 7.14 

Cu/ CuS04 referans 
elektroduna 
karşı· potansiyeH, mV 1500 1100 

Demire karşı zemin 
i çınce 

devre.potansiyell, mV ı 650 250 

Teorik Amper. Saat/k~ 2200 760 

' 
Akım verimi % 50 % 90 

1 

Gerçek Amper. Saat/ kg! 1100 684 

Teorik akım kapasitesi. 
kg/ Am per. Yıl 4 11 

so 

Çinko anotların verimi çok yüksek olmakla be

raber devre potansiyeli küçük olduğu :i~in yükseık 

özdirençH zeminl-er Içinde kullanılamaz . öztı.rrenci 

1500 Ohm. cm den daha yüksek olan izeminlerde 

standart çinko anotların kullanılması 1 güçleŞir. 

Anot yüzeyini artırmak suretiyle (şerit !veya pl ~ka 
biçimli anotlar ile) 3000 Ohm. cm lik zeminler 

içinde de çinko anotlar kullanılab i lir . 

Mağnezyum anotl a rı., daha yüksek . devre P9-

tansiy,eli temin ettikleri için, 4500 Ohm. cm özdi-
, ' 

rençli zeminler içinde bile kulanmak rı'iüm kündür. 
1 ~ 

Ancak zemin özdirenci arttıkça daha geniş yüzeyli 

anotlar kullanı l malıdır. Anot yüzey·i arttıkça c,liren

ci azalır , buna karşılık anottan çekileb ilen 'akım 
şiddeti artar. 

3.2 - Tek Anot Direnci : 

.t\not d ire'noi anot boyutlarına ve 

sindeki zeminin veya anot yatağının 

iletkenliğine bağlıdır. Tek anot direnci 

hesaplanabilir. 

anot çevre

elektriksel 

şu formülle 

R= 2:L (1n 
4~ -1) 

p = Zem1nin özd irenci , Ohm. om. 

L = Anot boyu, cm 

D = Anot çapı , cm dir. 

Değişik çap ve uzunluktaki tek anot dirençleri 

Çizelge - 4 de verilmekted:r. 

Çizelge • 4 

1000 Ohm. cm Özdirençli Zemin Içinde Tek Anot 
Direnci, Ohm 

Anot Çapı 
Anot boyu (l), cm 

(D) cm 
60 90 120 150 180 210 240 

7.5 8.3 6.2 5.0 4.3 3.7 3.3 3.0 
10 7.5 5.7 4.7 4.0 3.5 3.1 2.8 
15 6.4 5.0 4.1 3.5 3.1 2.8 2.5 
20 5.7 4.5 3.7 3.2 2.9 2.6 2.3 
25 5.1 4.1 .3.5 3.0 2.7 2.4 2.2 
30 4.6 3.8 3.2 2.8 2.5 2.3 2.1 
35 4.2 3.5 3.0 2.6 2.3 2.1 2.0 

' 
40 3.9 3.3' 2.8 2.5 2.2 2.0 1.9 



Bu çizelgede verilen anot dirençleri tek anot 
içindir. Paralel bağlanmış olan anotların toplam di
renci anot sayısı ve anotlar arasındaki mesafeye 
bağlıdır. Paralel bağlanmış (n) sayıda anodun 
toplam direnel 

bağıntısr ile hesap edilebilir. Ancak anotların bir. 
biri üzerine olan interferans etkisi de göz önüne 
alınmalıdır. Paralel bağlanmış anotların toplam akım 
şiddeti hesap edilirken, tek anottan elde edilecek 
akım şiddetinin bir (f) interferans faktörü ile çar
pılması gerekir. Paralel bağlanmış anotların toplam 

akım şiddeti hesabında kuManılan düzeltme faktörü 

Çizel ge- 5 de verilmektedir. 

Çizelge ·S 

Paralel Bağlanmış Anotların Akım Şiddeti Düzeltme 
Faktörü 

Paralel Anotlar arasındaki mesafe, m 
Bağ lan-

mış Anot 
1.5 3.0 4.5 6.0 

sayısı 

2 1.839 1.920 1.964 1.964 
3 2.455 2.705 2.795 2.845 
4 3.0::3 3.455 3.625 3.714 
5 3.589 4.188 4.429 4.563 
6 4.125 4.002 5.223 5.411 
7 4.652 5.598 6.00 6.232 
8 5.152 6.277 6.768 7.036 
9 5.670 6.964 7.536 7.875 

10 6.161 7.643 8.304 8.679 

Bir anodun ömrü, kütlesi, verdiği akım şiddeti 

ve eskime faktörü göz önüne alınarak hesaplana

bilir. Teorik olarak hesap edilen arnper saat/kg 

değeri anodun tamamen harcanması kabulüne da

yanır. Ancak anot hiç bir zaman tamamen tükenin

eeye kadar akım vermez. Genellikle Anodun teorik 

ı:ı kım k2pasiteS'inin % 85 ini vereb'ildiği kabul edile

biHr. Bu nedenle belli b-ir yıpranmadan sonra ano

dun değiş•tirilmesi gerekir. 

Anot ömrü yıl olarak şöyle hesap edilir 

Anot ömrü (yıl) = 
Anot kütlesi (kg) x Anot verimi X Eskime faktörü 

K x verdiği akım (Amper) 
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Burada, 

K Çizelge - 3 te verilen teorik akım kapasite
sidir. 

Örnek 32 1b lik standar.t mağnezyum anodun 
100 mA akım alıtındaki ömrünü hesap edelim. 

32 X 0,453 X 0,50 X 0,85 
Anot ömrü = ----------

4 X 0.1 
15.4 yıl 

Yukarıdaki hesaplamadan anlaşılacağı üzere, 
anot kütlesi arttıkça anot ömrü artar, buna rağmen 
anottan çekilen akım arttıkça anot ömrü azalıır. Bu 
nedenle katodik kowma projelendirilmesinde anot 
büyüklüğünün seçimi çok önemlidir. Boru hattına 

uygulanan katodik koruma ömrü gözönüne alına

rak, değişik zeminler içinde değişik büyüklükte 
anot kullanılması gerekir. 

Tek anottan çekilebilen akım şiddeti zemin 

özdirencine göre değişir. Şekil- 2 de standart 

mağnezyum ve çinko anotların değişik zemin için

de verebilecekleri akım şiddeti görülmektedir. 

3.3 Anot Yatağı : 

Galvanik anotlar doğrudan doğruya zemin içine 

gömülmeyip, dirençlerini azaltmak ve polarizas

yonlarını önlemek üzere suni olarak hazırlanmış 

bir yatak içine konulur. Anot yatağı malzemesi 

rutubet tutması için % 7~ bentonit ve iletkenliği 
azaltmak üzere % 20 sodyum sülfat ve % 5 hidra

te alçı ihtiva eder. 

5 lb 

Ir ıo Lb Standort 
MogaeıyUftll ANOT 

1 Ir ırLb 

.i IQOOO 
o 

" ~ 
Ua3.5a580 

1'-.1'3 
Çinila ANOT 

)\_ 

" ~ ~ 
Yükaek kalite "~,. 17 Lb MattıUJVm N«Jr 

ı ı j llllll ı ı t\ 
100 100 1.000 tO 

AKIM, mA 

Şekil : 2 Standart anatların değişi zemin 
içinde verebilecekleri akım şiddeti 
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Anot yatağı, açılan çukur içine anot yerleştiri
lirken çamur hı,ılinde doldurulabilir. Bazı halde 
anotla birlikte torbalanarak hazır halde satılmak

tadır . 

3.4 - Anot Adedinin Hesaplanması : 

Katodik koruma için. kulanılacak anot adedi ko
runacak boru hattının a~ım ihtiyacına bağlıdır. Ge. 
nellikle 1 m2 boru yüzeyinin korunması için gerek· 
li akım yoğunluğu deneysel olarak saptanır . Bu de
ğer korunacak metal yüzeyi ile çarpılarak gerekli 
akım şiddeti bulunur. 

Katodik koruma için gerekli akım Ihtiyacı bo
runun içinde bulunduğu zemin cinsine ve boru kap
lama kalitesine bağlıdır . Akım ihtiyacının kaplama 
kalitesine göre değişimi Çizel ge- 2 de görülmekte
dir. Bu çizelge özdirenci 1000 Ohm. cm olan zemin
ler için hazırlanmıştJr. Zemin cinsi değiştikce akım 
ihtiyacı da değişir. Bu konuda kesin bir değer ver
mek mümkün değilse de değişik zeminler içindeki 
çıplak boruların akım ihtiyacı Şekil : 3 de görüldüğü 
gibi Kalman eğris.i yardımıyla doğrudan bulunabi
lir. 

.. . 
E6 
} 

l 
\ 
~ 

"'-.... 
.......... 

' 1000 :c::r.ıo sooo 4000 GOOO eooo 7QOO eooo 9000 
Zemin ôzdirenci ohm, cm. 

Şekil : 3 - Akım ihtiyacının zemin cinsine 
bağlılığı 

Grafikten bulunan akım ihtiyacı çıplak borular 
içindir. Kaplama yapdmış eski boru hatlarının akım 

ihtiyacı· çıplak boru için elde edilen değerin onda 
birisi, yeni ve yüksek kalite kaplamalı boruların 

ak m ihtiyacı ise yüzde biri olarak alınabilir. Bu 
değerler kaba bir fikir vermek içindir. Gerçeğe 

daha yakın değer boru kaplama direnci deneysel 
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olarak saptanarak ve Çizelge · 2 kullanılarak elde 
edilebilir. 

Akım ihtiyacı belli olan bir boruda bu akımın 

kaç adet anotla temin edilebileceği kolaylıkla he
sap edilebilir. Bu amaçla önce hangi büyüklükte 
anatların kullanılacağı saptanmalıdır. Standart mağ
nezyum anatların ekonomik kullanılma sınıflandı

rılması şöyledir : 

- 1000 Ohm. cm den küçük özdirençli zemin
lerde 32 1b. lik standart mağnezyum anotlar, 

- 1000- 3000 Oh m. cm özdirençli zeminlerde 
17 1b. l ıik standart mağnezyum anotlar, 

- 3000-4500 Ohm. cm özdirençli zeminlerde 
9 1-b. liık standart mağnezyum anotlar, 

- 4500 Ohm. cm den büyük özdirençli zemin· 
lerde 5 1 ıb . liık standart mağnezyum anot ve
ya özel mağnezyum şeritler. 

Bu anatların söz konusu zemin Içinde kaç mA 
akım verebilecekleri Şekil- 2 den okunur. Bu değer 
kullanılarak boru hattının korunması için gerekli 
anot s'ayısı hesaplanır. Anatların paralel bağlan. 

ması gerekli görülüyorsa Çizel ge- 5 de verilen dü
zeltme faktörü ile de çarpılır. 

Bir örnek olarak 2000 Ohm. cm zemin içinde 
orta kalitede kaplamalı bi.r boru hattı düşünelim . 

Boru çapı 40 cm ve uzunluğu 1 km olsun. Bu boru· 
nun katadik korunması için gerekli anot sayısını 

hesap edelim : 

Şekil- 3'ten çıplak boru için gerekli akım ihti
yacı 3 mA/ m2 olarak okunur. Boru hattı orta de· 
recede kaplamalı olduğu için bu değerin onda biri 
alınabilir. Şu halde koruma akımı 0.3 mA/m2 olma
lıdır. Boru dış yüzeyi =w Dh=3,14 X 0.4 X 1000= 
1256 m2. 

Gerekli toplam akım : 1256 x 0.3 = 376, 8 mA 
Bu zemin içinde 171b standart anatlar kullanı

lc:cağına göre ve 17 1b. J.ik bir standart anodun söz 
konusu zemin içinde 75 mA akım verabiieceği göz 
önüne alınarak anot adedi bulunabilir. 

376.8 
Anod adedi = -- = 5 

75 

Şu halde 1 km .boru hattı ·için 5 adet 17 1b. lik 
anot gereklidir. 

3.5 - Anot Yerlerinin Saptanması : 

Eğer boru hattının üniform bir zemin içinden 
geçmiş olduğu kabul edilirse, beş anot 1 km uzun-

luğundaki boru hattına eşit 
1000 

aralıklarla -- = 
5 

200 m. de bir yerleştirilir. Aksi halde anatlar en 



düşük özdirenç gösteren yerlere konulmalıdır . Bu 
bölge:er borunun akım ihtiyacının da çok ol duğu 

bölgelerdir. 

Yukarda verilen 1 km uzunluğundaki boru hat
tını bir noktadan paralel bağlanmış anotlarla koru
muş olduğumuzu düşünelim . Anot ara mesafeleri 
4,5 m kabul edersek, 

376.8 
Düzeltme faktörü = -- = 5.0 bulunur. 
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Çizel ge - 5 de 4,5 m mesafedeki 5.0 den büyük 
olan değer göz önüne alınarak ancak 6 adet ano
dun paralel bağlanması gerektiği anlaşılır. Anatlar 
arasındaki mesafe 3 m alınırsa 7 anoda, 1.5 m al ı

nırsa 8 anoda ihtiyaç vardır. 

Anatları paralel bağlamak anot sayısını artı r

makla beraber anot istasyon sayısını ve işçiliği 

azaltır. Diğer taraftan yüksek özdirençli zeminler 
içinde anot direncini düşürmek bakımından da anat
ları paralel bağlamak faydalı olur. 

4 - DIŞ AKIM KA VNAGI iLE KA TO DIK 
KORUMA: 

Bir transformatör- redresör sistemi· kullanılm <ı k 

suretiyle alternatif akım doğru akıma çevr,il erek 
katadik korumada kullanılabilir. Şekil- 4 

Akım boru hattına bir veya bir kaç noktadan 
uygulanabilir. Özellikle kaplaması iyi olmayan boru 
hatlarına akımın bir uçtan uygulanmasının bazı sa
kıncaları vardır. Soruya akımın verildiği bölgede bo
ru/zemin potansiyeli en yüksek değeri gösterir. Çok 
uzun mesafeler bir noktadan korunduğu zaman 
akımın verildiği noktadaki yüksek potansiyel boru 

") 

...___..--Re ktifiye 
kutusu 

--------
--Akım ---

Boru An ot 

Şekil : 4 - Dış akım kaynağı ile katodik koruma 
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kaplamasını parçalayabilir. Şekil 5 de yalnız bir 
ucundan (a), iki ucundan (b) ve orta yerinde bir 
noktadan (c) dış akım kaynağı ile katadik koruma 
yapılmış boru hattının boru/ zemin potansiyeli gö
rülmektedir. 

Şekil- 5 (a) da olduğu gibi boruya akımın uy
gulanmış olduğu noktada boru/ zemin potansiyel i 
1200 mV dan daha büyük olmamalıdır. Bu durum 
hidrojen çıkışı nedeniyle boru kapl amasının süratle 
bozulmasına sebep olur . . Bu durumu önlemek için 
ya şekil- 5 (b) de olduğu gibi akım daha düşük 

potansiyel ile iki uçtan verilir veya şekil- 5 (c) de 
olduğu gibi uygun bi r orta noktadan verilerek boru 
hattına akım uygulanan mesafe azaltılır . 

4.1 - Transformatar- Redresör Sistemi 

Transformatör - Redresör sistemi genellikle 
muhtelif voltaj çıkış ucu olan bir ,transformatör ve 
bu düşük voltajlı alternatif akımı doğru akıma çe
viren bir doğrultucudan ibarettir. Şekil - 6 

Değişik kapasiteli transformatör- Redresör sis
temleri mevcuttur. Boru hattının akım ihtiyacına 

- f200mV 

- 8~0nıV - ----------------------------
Koruma hattı 

Mesofe, __ km . (a) 

-ııoomv 

-e~mv 
Koruma hatıı 

Mesafe, km. : (b) 

-1200mV 

Me•ofe, km. (c) 
Şekil : 5 - Dış akım kaynağının değişik 

noktalardan uygulanması 
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göre ve % 50 · 60 akım verimi göz onune alınarak 

uygun kapasiteli transformatör- redresör sistemi 
seçilir. Akım çıkışı 3, 6, 9, 12, 18 ve 24 volt ola
bilir. Katadik koruma devresi direncine bağlı olarak 
gerekli akım şiddeti mümkün olduğu kadar düşük 
voltajla verilir . 

Şekil 6 - Transfonnatör · Redresör sistemi 

4.2 - Yardımcı Anotlar : 

Dış akım kaynağı ·ile katodik· .korumada uygun 
büyüklük ve yüzeyde hurda demir (boru, travers , 
vb.) kullanılabilir. Genellikle 1 amper. yıl akım 

geçmesi halinde 10 kg demir harcanır. Şu halde 
kullanılacak hurda demir bir süre sonra kullanıla

rak tükenecektir. Hurda demir kullanılmasının di
ğer bir sakıncası da anot biçimi ve yapısının üni
form olmayışı nedeniyle direncinin ayarlanamaması 

dır . 

Yardımcı anot olarak devamlı dayanabilen silis

li ~elik anatlar tercih edilmektedir. Bu anatların 

amper. yıl akım başına kayıpları 0,1 - 0,5 kg civa

rındadır . 

Yllksek silisli çelik anatlar kok tozundan mey

dana gelen anot yatağı içine konularak dirençleri 

azaltılır . Kullanılacak kok tozu maksimum 1 cm da

ne çapında olmalı ve bir anot Için en az 10 kg kok 

tozu kulanılmalıdır . 
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4.3 - Anotların Yerleştirilmesi : 

Dış akım kaynağı ile katadik koruma sistemin. 
de yardımcı anatlar genellikle borudan 45-60 m 
uzaklığa gömülmelidir. Anot yerinin seçimi çok 
önemlidir. Anatlar özdirenci düşük bir zemin içine 
gömülmeli çeşitli metalik yeraltı yapılarından müm
kün olduğu kadar uzak olmalıdır . 

Kullanılacak anot adedi ve anatların birbirine 
olan mesafesi borunun akım 
direncine bağlıdır. Kullanılan 

direnci de hesaba katılmalıdır. 

ihtiyacı ve tek anot 
yeraltı kablosunun 

Kullanılan anot sayısı arttıkça katadik koruma 
devresine daha düşük bir çıkış potansiyeli ile 
akım uygulamak mümkün olabilir. 

Yardımcı anot olarak kullanılan yüksek silisl i 
çelik döküm anatlar genellikle 1500 mm boyunda 
ve 50 mm çapındadır. Birden fazla anot kullanılma
sı halinde anatlar arasındaki mesafe hesaba katı
larak interferans faktörü göz önüne alınmalıdır . 

5- KATODIK KORUMA SiSTEMINiN 
EKONOMiKLiOI : 

Katadik koruma sisteminin maliyeti tesisin 
akım ihtiyacı arttıkça artar. Boru koruyucu kapla
ması iyi yapılmak suretiyle akım ihtiyacı çok azal
tılabilir . Aksine olarak çıplak bir borunun katadik 
korunması çok yükse:; akım ihtiyacından dolayı e
konomik olmıyabilir. 

Örnek olarak çıplak bir boru hattının katadik 
koruması için akım ihtiyacı 5- 50 A/km gibi çok 
büyük olup, uzun boru hatlarında böyle bir hatta 
katadik koruma uygulamak ekonomik değildir. Bu 
durumdaki .borulara ancak özel rhalle~de (-rıhtım 

planşları, çakma kazrklar, derin kuyular veya köprü ı 

ayakları v.b.) katadik koruma uygulanabilir. . 

Normal bir koruyucu kaplama yapılmış boruya 
katadik koruma için 50 • 250 mA/ km bir akım yeter
lidir. Bu takdirde hem ilk tesis mal•iyeti hem de 
işletme giderleri düşük olur. 

Bir katadik koruma sisteminin ekonomik olup 
olmadığını tetkik ederken, proje ve ölçme giderleri . 
Inşa maliyeti ve işletme 9iderleri topluca göz önü
ne alınmalıdır. Işletme giderlerinde en önemli yeri 
akım sarfiyatı tutar. 

6- SONUÇ: 

Katodrk koruma yeraltına gömülmüş olan bo- ' 
ruların korozyondan korunması için en emniyetli 
metotdur. 



Boruları koroıyondan korumak üzere çeşitli 

malzemelerle kaplamak uygun olmakla beraber, 
endüstriyel şartlarda yapılan kaplamalarda az da 
olsa hatalar ve elektriksel kaçak noktal ar ı kalabi
lir. Çevre şartlarının korozif karakterde olması ha
linde kaplamanın elektriksel bakımdan açık olan 

bölgelerinde korozyon meyd_ana gelebili>r. Bu neden

le kaplama yapılmış borulara ek tedbir olarak kato

dik koruma da yapılarak bow korozyona karşı tam 

arnniyete alınmış olur. 
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Katadik korumanın yeraltına gömülmüş çıplak 

borulara da uygulanması ilke olarak mümkün ol
makla beraber, özellikle korozif ortamlarda akım 

itrtiyacı çok artacağından katadik koruma yapmak 
ekonomik olmayabilir. 

Sonuç olarak, normal kaplama yapılmış bir bo
ru "hattına yapılacak kafadik koruma tesisin toplam 
maliyetini ancak % 1 kadar artırdığı buna karşılık 

ömrünü en az iki misline çıkardığı kesin olarak 
söylenebilir. 
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KARST HiDROLOJiSi VE SU KAYNAKLARI 

Yazan 

OnaJ özlş• 

ÖZ ET 

Erime bo~luklu karbonat kayaçlarla kaplı bölgelerde su kaynaklarının ge
liştirilmesinde en geniş uygulamaya, bilgi ve tecrübe birikimine sahip Yugoslav
ya ile genel olarak hidroloji ve su kaynaklarına uygulanabilecek en ileri yöntem
leri geliştirmiş Amerika Birleşik Devletleri arasında müştereken başlatılmış bu
lunan «Karst hidrolojısi ve su kaynakları» araştırma projesinin ilk aşamasının 
sonunda, 2-7 Haziran 1975 süresinde Dubrovnik'te bilateral bir seminer düzen
lenmiştir. 

Karst hidrolojisi ve su kaynakları geliştirilmesinin çeşitli yönleriyle ilgili ola
rak serninere Yugoslavya'dan 28, Amerika Birleşik Devletlerinden 10 ve Türkiye
den 1 tebliğ sunulmuş olup, listesi ekte verilmiştir. Seminer, konunun bugünkü 
durumunun etraflı bir şekilde tanımlanmasını sağladığı gibi, ileride üzerinde 
önemle durulması gereken hususların belirlenmesi ve uygulanabilecek yöntem
lerin özellikleri hakkında ışık tutucu olmuştur. 

Karst bölgelerinde Keban, Kadıncık I ve II, Kepez, May, Apa, Altınapa gibi 
tesisleri inşa etmiş ve başta Oymapınar olmak üzere daha pek çok büyük su 
projesini gerçekleştirme yolunda olan Türkiye için Amerika Birleşik Devletleri 
ile Yugoslavya'nın bu çalışmalarından önemli yararlar sağlanabileceği gibi, Tür
kiye bu çalışmalara önemli katkılarda da bulunmak durumunda olmalıdır. 

1. G t R 1 Ş : 

Dünyanın pek çok yerinde, erime boşluklu kar
bonat kayaçlar önemli yer kaplamaktadır. Karst böl
geleri olarak anılan bu yerler tüm doğal kaynaklar 
açısından genellikle pek zengin olmadığı gibi, kayaç
ların bu özel yapısı su kaynaklarının gelişti~ilmesi 

konusuna da önemli ölçüde etki etmektedir. Yüz
ölçümünün yaklaşık olaırak üçte biri karst formas
yonlarla kaplı Yogoslavya bu olayın jeolojik yapı 

açısından :incelendiği başlıca ülkelerden biri olduğu 
gibi, karst bölgelerdeki su kaynaklarını geliştirmek 

amacıyla su yapılarının inşasında da geniş uygulama
lara sahip bir ülke olmuştur. 

Vogoslavyadaki bu bilgi ve tecrübe birikimini 
Amerika Birleşik Devletlerinde hidroloji ve su kay
nakları konusunda geliştirilmiş en ileri yöntemlerle 
birleştirerek, yaklaşık olarak üç asırdan beri üzerinde 
durulan karst olayı su ilişkilerinin elan açıklığa ka
vuşmamış unsurlarını tanımlamak, özellikle karst 
bölgelerindeki su kaynaklarından en etkili biçimde 
yararlanmayı sağlayacak sistemleri uyg.ulamaya 
yöneltmek amacıyla, 1971 yılından beri A .B.D.'nin 
Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundation) 
ve Vogoslavya'nın Karst Bölgelerinde Su Kaynak
larını inceleme Derneği (Poslovne zajednice 

zaizucavanje vodoprivredne problematike krsa) 

desteğinde müşterek ıbir • Kar st hidrolojisi ve su 

kaynakları• araştırma projesi üzerinde çalışmalar 

yapılmaktadır. Proje A .B.D.'de Fort Collins'de Co. 
• Doç. Dr.- Ing. Mühendislik Bilimleri 

Fakültesi, Ege Üniversitesi, IZMIR 
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lorado Devlet Üniversitesi tarafından Prof. Dr. V. 
Yevjevich'in, Yugoslavya'da Sarajevo'da Sarajevo 
Üniversitesi tarafından Prof. Dr. A. Trumic'in ge
nel koordinatörlüklerinde yürütülmektedir. Bu pro
je çerçevesinde, bugüne kadar yapılan çalışmalal'ı 

ortaya koymak ve bundan sonrcıki çalışmulara yön 
vermekte yararlanmak amacıyla, 2-7 Haziran 1975 
süresinde Dubrovnik'te ·Bilateral Amerika Birle
şik Devletleri - Yugoslavya Karst Hidrolojisi ve 
s~ Kaynakları Semineri» yapılmıştı r . Serninere 
Yugoslavya'dan 28, Amerika Birleşik Devletlerin
den 10 ve A .B.D. genel koordinatörünün özel da
veti üzerine tarafımızca Türkiye'den 1 tebliğ su
nulmuş1:ur. Tebliğierin listesi yazının sonunda ve
rilmiş olup, ingilizce nüshaları Fort Collins'de Wa
ter Resources Publications, Sırpça nüshaları ise 
Sarajevo Üniversitesi tarafından kitap şeklinde de 
yayınlanacaktır. 

Erime boşluklu karbonatlı kayaçlar Türkiye 'nin 
güneyinde büyük bir alanı kaplamakta ve Dalaman 
havzasından Dicle havzasına kadar uzanan bir ku
şak boyunca ıkarst formasyonlardan kaynayan pı

narlar akarsu debilerine büyük katkıda bulunmakta
dır. Türkiye karst bölgelerinde Keban , Kadıncık 1 
ve ll, Kepez, May, Apa, Altınapa gibi pek çok te
sis inşa etmiş ve başta Oymapına r olmak üzere 
daha pek çok büyük su projelerini gerçekleşti rme 

yolunda bir ülkedir. Başka ülkelerin kaırst hidrolo
jisi ve su kaynakları konusunda edindiği bilgi ve 
tecrübeler, ula ırtığı sonuçlar Türkiye için de önem 
taşıdığı gibi, Türkiye'nin bu konudaki uygulama ve 
çalışmaları da diğer ülkeler için ı ilgi çekicidir. Son 
yıllarda IASH (Hydrology of fractured rocks Syp
posium, 1965), UNESCO (Karst hydrology in eight 
circum- mediterrannean countries, 1973) gibi ulus
lararası kuruluşların da bu alanda çalışmalarım yo
ğunlaştırdıkları göz önünde tutulursa , kendisi için 
büyük önem taşıyan karst hidrolojisi ve su kaynak
ları konusunda Türkiye'nin şimdiye kadar olduğun. 

dan çok daha geniş ilgi göstermesi gereklidir. 

Amerika Birleşik Devletleri ile Yugoslavya a
rasndaki Ibilateral seminerde ele alınan ~konuları 

Türkiye'de bu konuyla ilgili kişi ve kuruluşlara kı

saca, fakat yaygın biçimde sunma'k amacıyla bu ya
zı hazırlanmıştır. Tebliğler, seminer konularının 

ayırımından fanklı rsıraıyla tanrtılmaya çalışılacak olup, 
metindeki referans numaraları yazı sonundaki· teb
l i ğler lisıtes:ıni n ·sıra numaralarına tekabül etmekte
dir. 

2. KARS BÖLGELERiNiN JEOHiDROLOJISI : 

Herak (1) Yogoslavyadaki Dinarik karst bölgesi
nin karst hidrolojisi, özellikle jeomorfolojisi örnek 
alınarak, Valvasor'un 1689'daki çalışmalarından baş
layıp, bugüne kadarki gelişmeleri , Yogoslav bilim 
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ve fen adamlarının buna kartıkılarını çok sayıda 

referans vererek açıklamaktadır. leGrand, String
fieldve La Moreaux (2) ise Amerika Birleşik Dev
letlerinin özell1irkle güney- batı, riç- batı ve kısmen 
orta- güney alanlarını kaplayan bölgelerinin jeomor
folojirk ve hidrolojik özelliklerini açıklayarak, yüzey 
ve yeraltı sularının ye.tersizlıiği, zeminin düşük muka
vemeti su nitelıigin'in .~imyasal uygunsuzluğu, kulla
nılmış suların boşaltımı •sonucunda önemli kirlenme 
tehlikesi , baraj haznelerinin geçirimsiz hale getiril
mesi girbi karst sorunlarına dikkati çe·kmektedirler. 

Bahun (20) karst bölgelerinin hidrojeoiojik ha
ritalarında standart işaretler kullanılmasının , arazi
nin stratigrafik, litolojik, morfolojik ve hidrolojik 
özelliklerinin etkisiyle oluşan hidrojeoiojik fonksi
yonunu daha kolay değerlendirilmesinde sağlayacağı 
yararı belirtmektedir. Mladenovic (26) ise kapalı 

bir karst çöküntü havzasının (polye) genel hidro
jeoiojik incelenmesinde uygulanacak yöntem esas
larını topluca sunmaktadır. 

3. KARST POLVELERINiN ÖZELLiKLERI: 

Yogoslavyadaki Dinarik karst bölgesindeki pol. 
yeler azınsanmıyacak yer tuttuğu gibi, tarımsal yön
den değeri olan bu düzlüklerin, özellikle aşırı ya. 
ğışla r sonrası, düdenlerden sular ıkay<bolana 
kadar bir süre su al·tında kalması , taşkın sorunları 

yaratmaktadır. 

Ristic (5), Zibret ve Simunic (7) taşkın altında
ki palyelerin hidrolojik özelliklerini su bütçesi 
esas ından Avdagic (6) ıise su seviyelerinin değ·i~

mesinin ıg özlenmesi esasından hareketle saptayan 
yöntemleri açıklamakıtadırlar. 

Barbalic (39) taşkınların ancak yeraltı ve yer
üstü havzaların tümünü kapsayan karmaşık ve çok 
maksatlı su yapılarının kurulmasıyla önlenebileceği
ne işaret ederek, böyle bir su yapıları sisteminin 
planl a nmasına 'Ve yönetilmesine etki·yen başlıca 
unsurları ortaya koymaktadır. 

Milicevic (18) palyelerin mansabında kurulacak 
bentlerin kabarma eğrilerinin, memba kesiminde 
kalan polyenin taşkın zararını arttırıcı etkisine işa

retle, iki durum arasındaki farkın istatistik yön
temlerle ·soptanmasını açı·klama~a ve Trebisnjica 
ırmağından bir örneğe uygulamaktadır. 

4. VER AL Tl SU SEVIVELER:I : 

Slıojıic, Milicevic Milanovic (8) ıkarst formasyon
larda açılan piyezometre kuyularındaki su seviyesı 

gözlemlerinin yer ve sayısının saptanması konusun
da korelasyon analizlerinden yararlanma esaslarını 

göstermektedir. 

Milatovic, Milosevic ve Skopljak (9) zamanın 

büyük bir kısmında erişilmesi güç veya i(llkansı" 
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bÖlgelerde su seviyesinin ölçülmesi ıçın kapasitane 
esasına göre geliştirilmiş bir elektroni·k ölçü aletini 
tanıtmaktadırlar. 

5. BOŞLUK HACMi VE GEÇiRGENLiK . 

Povlovic (25) yerinde ölçülmüş geçirgenlik de
neylerinin sonuçlarını linceliyerek, farklı basınçlar 

a-ltında kars:t formasıyonunun geçirgenlik durumunun 
niteliksel tanımı için olasılık yöntemleriyle çözüme 
yaklaşmaktadır, Boreli ve Milivojcevic (22) geçir
genlik deneylerinin sonuçlarını karst formasyonu
nun hidrodinamik benzeşim modelinin kurulmasında 
değerlendirmekte, model türünün seçiminde temsili 
öğesel hacim kav.ramından yararlanılmakta ve yön
temin Granvarevo barajı temeline uygulanışını açı'k· 

Jamaktadırlar. 

Torbarov (21) yeraltı su seviyesinin yıl içindeki 
al çalma eğrisine, Stepinac ( 16) karstik pınarların 
bir, üç ve on yıllık akımlarındaki geçikmeye dayana
rak, karst formasyonlarının içindeki boşluk hacim
lerini tayin yöntemlerini açıklamaktadırlar. lvankovic 
ve Komatina (17) geçirgenlik deneyleri ve alçalma 
eğrileri yardımıyla, bir baraj haznesine yeraltı birik
i!!i nme ıhaominin kat<kısının rtayıinini •gösterm~ktedir

le.r. 

6. iZLEYiCiLERLE iNCELEME 

Ramljak ve arkadaşları ( 1 O) karst formcısyon. 

larda boya ve radyoizotop izleyicilerin uygulama 
koşullarını kıyaslamakta, düdenle pınar arasındaki 
ilişkileri saptamakta boya izleyicilerin yeterli oldu
ğu, ancak geçginin de saptanmasında, radyoizotop 
izleyicilerin daha etkili olduğunu belirtmektedirler. 
Arandjelovic ve arkadaşları (24) bu geçginin ye
terli duyarlıkta saptanmasında daha da iyi sonuçlar 
vermesi beklenen bir saatl•i bomba yönteminin uy
gulanışını açıklamaktadı.rlar . 

Milanovic (23) gerek jeomorfolojik verilere , 
gerekse yeraltı suyu seviyeleri ve radyoizetop iz· 
leyici gözlemlerine dayanarak Ombla pınarlarının 

su düzenini ayrıntılarıyla incelemektedir. 

.- · Bagaric ·ve Kovacna (11) yeraltındaki akımın 

çok sayıda basit geometrili mecralarda aktığı var
sayımına dayanan bir laboratuvar modelinde, kim
yasal izleyicilerin yayılmasının benzeşimini sağlaya
cak karst formasyonun bir fiziksel modelini kurma
ya yönelmişlerdir. Sirtıpson ve Duckstein (36) göz
lenmiş radyoizetop izleyici yayılmasının benzeşimi

ni, karst formasyonun sonlu elemanlar niteliğinde 

karışı m hücrelerinden ' oluşmuş bulunduğunu düşü
nerek sağlamak suretiyle, yarı fiziksel, yarı mate· 
matiksel mddelirıl kuran ' bir yöntemi ortaya koymak
tadı,rfar. 
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7. PlNAR AKIMLARININ MATEMATiKSEL 
iNCELENMESi : 

Knezevic (14) ıkarstik formasyonlardan kayna
yan akımların hidrograf parametrelerinin esas bi
leşenlere dayalı çok değişkenli analiz yöntemiyle 
saptc::nmasnı açı.klarnakta ve Trebisnjıica ırınağına 

uygulama sonuçlarını vermektedir. 

Graupe, lsailovic ve Yevjevich (12) günlük ya
ğışlard an hareketle, karstik pınarlardan gelecek 
akımın tahmininde kullanılmak üzere bir hareketl.i 
ortalama ve bir Markov zinciri kombinezonundan 
oluşan bir matematiık modeli açiklamakta ve Bileca 
pınarına uygulama sonuçlarını vermektedirler. 

Öziş ve Ketoğlu (15) Manavgat ırmağı, Eşen
çay ve Sarıkız pınar akımlarının gerek matematik 
modellerinin kurulması, gerekse yağış ile akış ara
sındaki bağlantıların incelenmesi çerçeves·inde, 
karst · formasyonlarda karşılaşılan özellikleri belirt
mektedirler. 

Faulkner (13) karst formasyonlarda pınar ve
rimlerinin akım ağları yöntemiyle incelenmesini 
Silversprings örneğine uygulayarak açıklamakta. 

dır . 

8. HAVA FOTOGRAFLARIYLA iNCELEME: 

Parizek (27) hava fotografları yardımıyla çat
lak izlerinin ve yüzey çizgilerinin incelenmesi SU· 

retiyle, karbonatlı kayaçlardaki boşlukların ve su 
yollarının saptanması olanaklarını göstererek, özel
likle bol verimli kuyuların yerlerinin seçilmesi açı

sından bunun önemini beli·rtmektedir. 

9. SUYUN NiTELiGi, ARITILMASI VE 
KORUNMASI : . 

. Thrailkill (28) karst bölgelerinin yüzey ve ·yer: 
altr sularının karbonat denemesinin incelenmesi 
konusunda bugüne kadar yapılmış çalışmaların so
nuçlarını irdeleyerek, farklı ortamlardaki akımların 

karst oluşumuna etkisini belirtmektedir. 

Petrik (29) Dinarik karst bölgelerindeki sula· 
rın n(teliksel özelliklerini ikiyüze yakın ö'!"nekteiı 
yar rlanarclk topluca sunmaktadır . 

Pokrajcic (35) karst sularınin kolaylıkla k·irle• 
nebilmesi dolayısıyla, içriıe ve kullanma sularını bu 
tür pınarlardan sağlayan bölgelerde baş gösteren 
tifo salgınlarının istatistiksel incelenmesini yap
maktadır. ·. 

Turk (34) kentsel yerleşimlerin ' karst stilarını 
kolaylıkla kirletme • unsurlarını · ve tehlikelerini be
lirterek, karstik Edwards yaylasında kurulmakta 
olan San Antonio Ranoh · yeni şeh~inde . bu tü~ ,ıkir• 



lenmelerin önlenmesi için uygulanan çözümleri 
açıklamaktadır. 

Preka ve Lipold (33) Pivka ırmağı örneğinde 

karst formasyonlarda akan yeraltı sularının kendi 
kendilerini arıtma mertebelerini göstermektedirler. 

Blagojevic (30) ışığa ve havaya açık su yapı

larında organik perifiton üremesini Moscanica ve 
Radobolja pınarları örnekleri üzerindeki inceleme
leriyle açıklamaktadır. 

Ridjanovic (31) ikarst !baraj haznelerinin güneş 
ışınlarını emme özelliklerini ve göllerin düşey ke
si·tindeki ıs .ı dağılımına etkilerini Rama, Jablanic . .., ve 
qrancarevo örnekleniyle tanımlamaktadır. 

Lipold (32) karst bölgelerinin sularının artırıl

masında arıtma tesislerinin suyun niteliğine, özel 
likle bulanıklılığına karşı etkili şekilde çalışabilmesi 
için alınacak tedbi-rleri, pıhtılaştırıcı olarak alümin 
yum sülfat kullanılan Radobolja pınarı örneğinde 

inceleme~tedir. 

10. SU YAPILARI: 

Mikulec ve Trumic (4) Yogosyavlanın kars! 
bölgelerindeki su kaynaklarının geliştirilmesindeki 

aşamaları belirterek, bu bölgelerde inşa edilen ba
rajlar. hazneler, tüneller, yeraltı sa ntralları , içme 
suyu tesisleri gibi yapılarla · ilgili özellikleri açık

lamaktadırlar. 

Stojic (19) karst formasyonda meydana getiri. 
len baraj haznelerinin depremleri arttırıcı etkisini 
Grancarevo barajı örneğinde incelemektedir. 

11. · SU KAYNAKLARININ PLANLAMASI VE 
YÖNETiMi : 

Yevjevic (3) karst bölgelerindeki su .kaynak
larının planlanmasında matematiksel istatistik ve 
parametrelerin optimizasyonla tahmini esasına da
ycnar?,k sistemler yaklaşımının uygulanması gerek
tiğini ve olanaklarım belirtmektedir. 

Duckste in ve Simpson (37) karst su kaynakla
rıyla ilgili belirsizlikleri karar vermeye etkileri açı 

sından tanımlamakta ve sonlu durum karışma hüc
resi modelleri (36) örneğinde bu belirsizliklerin 
son:.ıçlar e tıkileme şeklini göstenmektedirler. 

Vineyard (38) karst bölgelerinde su kaynak
larının pl a nlanması ve kull anılmasında a racı bir ka
mu kuruh.işu~un rolünü Missouri Jeolojik EtQd i ş
leri, Doğal Kaynaklar Dairesi örneği ile açıklamak
tadır. 

12. SONUÇ : 

Amerika Birleşik Devletleri ile Yugoslavya ta
raf!ndan tertiplenmiş bulunan bilateral karst hid-
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rolojisi ve su kaynakları semineri. yukarıda özetle
ne n tebliğlerden de görüldüğü üzere, konunun çe
şitli yönlerinin tartışılarak, bugünkü durumun sap
tanmasına ve ilerideki çalışmaların yönlendirilme
sine ~nemli katkıda bulunmuştur . 

Seminer çerçevesinde Trebisnjica havzasında 

bir teknik gezi de yapılmıştır. Grancavero ve Go
rica barajlarının, Trebinje etek, Dubrovnik çevirme 
ve Ceplina pompaj biriktinmeli sal'l!trallarının bu
lunduğu, Popova palyesi boyunca akarsu yatağının 

önemli bir kısmının kaplamalı mecraya dönüştürül· 

dügü bu' ilginç havzayla ilgili özel konular, olanak 
bulunduğu takdirde ilerdeki bir yazıda sunulacaktır. 

Karst formasyonların bütün güney bölgesi bo
yunca bir kuşak gibi uzandığı ve su kaynaklarına 

büyük etkisinin bulunduğu Türkiye'de de bugüne 
kadar yapılan uygulamalardan elde edilmiş tecrü. 
beyi toplu olarak değerlendirecek ve uluslararası 

çalışmalara yönelecek bir organizasyona geçilmesi 
zorunluğu belirmiş bulunmaktadır. 

13. BiLATERAL AMERiKA BiRLEŞiK DEVLETLERi -
YUGOSLAVYA KARST HiDROLOJiSi VE SU 

KAYNAKLARI SEMiNERi 

. ' 
[ 1 ı 

(2) 

(3) 

[4) 

(DUBROVNiK, HAZiRAN 1975) 
TESLiGLERi 

Konu· 1. Karst hidrolojisi ve su kaynakları 

özelliklerinin ve araştırma eğilim
lerinin gözden geçirilmesi. 

HERAK. M.: The Yugoslav contribution to 
the knawledge of kıırst hydrology and geo
morphology (Karst hidrolojisi ve jeomorfo
lojisi hakkındaki bilgilere Yugoslavya'nın kat
kısı) . 

Le GRAND, H. ; STRINGFIELD, G. ; La MO
REAUX, P. E.: Hydrologic features of Uni
ted Smtes kmst regions (Birleşik Amerika
daki karstik bölgelerin hidrolojik özellikleri) . 

YEVJEVICH, V. : Advenced approaches to 
karst hydrology and water resourca systems 
(Karst hidrolojisi ve su kaynakları sistemleri
ne ileri yaklaşımlar). 

MIKULEC, S. : TRUMIC, A. Engineering 
works in karst regions of Yugoslavia (Yugos
lavya'nın karstik bölgelerinde mühendislik 
yapıları). 

Konu 2. 

- 2.1. 

Karst su kaynakları sistemlerinin 
hidrolojisi. 

Özellikle kııpalr karst havzaları 
(polye) biçimindeki etrafı çev
rili ve taşkrna maruz karstik alt 
sistemlerin SJI bütçesi. 
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(5) RISTIC, D. : Contributions to the study of 
water regime of flooded karst poljes (Taş

kına maruz kapa lı karst havza larında su re
jiminin incelenmesine katkılar). 

(6) AVDAGIC, 1. : Flow determination of floo
ded karst poljes by using its water levels 
and levels of piezometric boreholes (Taşkı
na maruz kapalı karst havzalarında ve pie
zometre kuyularında su seviyelerinin göz
lenmesi yoluyla debi tayini). 

{ 7) ZIBRET Z. : SIMUNIC, Z. : A rapid method 
for determining water budget of closed and 
flooded karst plains (Taşkına maruz kapalı 
karst havzalarında su bütçesinin saptanması 
Için hızlı bir yöntem) . 

(8) STOJIC, P. : MILICEVIC, M. : MILANOVIC, 
P. : Use of piezometer boreholes for karst 
·i nvestigations Karst araştırmalarında piezo
metre kuyularının kullanılması). 

(9) MILATOVIC, D.:' MILOSEVIC, L.: SKOPLJAK, 
E. : A capacitance method for level maa
surement of liquids (Sıvıların seviye öl
çümleri için bir kapasitans yöntemi). 

- 2.2. : Gelişmiş yeraltı sirkülasyona 
sahip karst sistemlerinde su 
bütçesi. 

(10) RAMLJAK, P., FILIP, A.: MILANOVIC, P. : 
ARANDJELOVIC, D. : Establishing karst 
underground connections and responses by 
using tracers (lzleyiciler yardımıyla yeraltı 
karst bağlantı larının ve davranışının saptan
ması). 

(11) BAGARIC, 1. : <KOVACINA, N. :Simulation 
of diffusion of tracers in underground flow 
by simple geometry conduits (Basit geomet
rlli mecralarla yeraltı akımında izleyici ya. 
yılmasının benzeşimi). 

(12) GRAUPE, D.: ISAILOVIC, D.: YEVJEVICH, 
V. : Prediction model for runoff from kars
tified catchments (Karsıtıik drenaj alanların
dan gelecek akımların tahmini için model) . 

(13) FAULKNER, G. : Flow analysis of karst sys
tems with well developed underground cir· 
culation (Gelişmi ş yeraltı si ~külasyonuna sa· 
hip karst sistemlerinde akım analizi). 

(14) KNEZEVIC, B. : The optimization of parame
ters of discharge hydrograph models under 
karst conditions (Karst koşullarında akım 
hidrograf modelerine ait parametrelerin op
timizasyonu) . 
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(15) öziş , ü.; KELO<iLU, N. : Some features in 
the mathematical analysis of karstic disc
harges (Karstık akımların ımatematilksel ana 
l izinde bazı özell ikler) . 

(16) STEPINAC, A . : Determination of void volu
me in karst formations with examples (Kars
tik kayaçiarda boşluk hacminin örneklerle 
tayini). 

- 2.3. : Yüzeysel haznelerin karstik böl· 
gelerde hidrolojik ve diğer olayla
ra etkileri. 

(17) IVANKOVIC, T. ; KOMATINA, M.: Hydroge
ological methods of estimating ground storage 
basins during the construction of surface 
storage basins on the example of Salakovac 
near Mostar (Mostar yakinlarındakıi Salaıko

vac örneğinde yüzeysel haznelerin inşası es-
11asındaki yeraltı ıbini ı~irme hacminin hidro
jeolojik yöntemlerle tahmini) . 

(18) MILICEVIC, M. : lnfluencee of reservoirs 
on changes in natural flooding of upstream 
karst plains (Haznelerin memba l<arst düz
lüklerindeki taşkın değişimieni üzerine etki· 
si) . 

(19) STOJIC, P. : lnfluence of reservoirs on 
earthquakes : case study of reservoir Bl· 
leca in a karst region (Biniıktirme hazneler-i
nin deprem oluşumu üzerine etkisi : Karst 
bölgesindeki Bileca haznesi örneğinin ine& 
lenmesi). 

- 2.4. : Yeraltı hidroloj ik ·kars.t olayların~ 

jeolojik fa~örlerln etkıisi. 

(20) BAHUN, S. : Standard slgns for hydrogeo

logic maps of karst terrains (Karst arazilerin 

hidrojeolojik haritaları için standard işaret

ler) . 

(21) TORBAROV, K. : Estimation of permeability 

and effective poros i•'!ıy ıin .karst on the basis 

of recession curve analysis (Aiçalma eğri· 

lerinin analizine dayanarak karst arazide ge

çirgenliğin ve etkili boşlukluluğun tayini) . 

(22) BORELI, M. ; MILIVOJCEVIC, M. : Permea· 

bility tests for hydrodynamic simulation mo

del of a rock massive in the foundation of a 

damcase study of the Grancarevo Dam (Ba

raj temelindeki kaya okütlesinin hidrodinamik 

benzeş·im modeli için geçirimlilik deneyleri : 

Grancarevo barajı örneğinin incelenmesi). 



(23) MILANOVIC, P. : Water regime in dep 
karst • case study of the Ombla spring 
drainage area (Derin karstta su rejimi : 
Ombla pınarı drenaj sahası örneğinin ince
lenmesi). 

(24) ARANDJELOVIC, D. ; MILANOVIC, P. ; FILIP, 
A. ; RAMLJAK, P. : Determination of space 
position of underground karst channels (Yer
altı karstik mecraların yerlerinin saptanma
sı) . 

(25) PAVLOVIC, M. : An approach to the quali
tative description of karst fluvial valleys 
water permeability (Karst akarsu vadilerinin 
geçirgenlik durumlarının niteliksel yönden 
tanımlanmasına bir yaklaşım). 

(26) MLADENOVIC, J. : Hydrogeological research 
methodology of a karst polje (Kapalı blr 
karst havzasının hidrojeolojik araştırma yön
tem esasları) . 

(27) PARIZEK, H. R.: On the nature and signi· 
ficance of fracture traces and lineaments in 
carbonate terrains (Karbonatlı arazide çatlak 
Izlerinin ve yüzey çizgilerinin niteliği ve an
lamı) . 

Konu 3. Karst bölgelerinde su temini ve 
su kirlenmesinin denetimi. 

- 3.1. : Su ıfıteliğinin özellikleri. 

(28) THRA!LKILL, J. : Carbonate equilibria in 
karst water (Karstik sularda karbonat den· 
gesi). 

(29) PETRIK, M. : Characteristics of water 
quality in the Dinarik karst (Dinarik kars·t 
bölgesinde su niteliğinin özellikleri). 

(30) BLAGOJEV!C, S. . Effects of open water 
intake structures on biological productlon 
and quality of karst spring water (Açık su 
alma yapılarının karstik pınar sularının nite
liğine ve biyolojik üremeye etkileri). 

(31) R!DJANOV!C, M. : The capacity of karst 
reservoirs for absorption of heat flux of so
lar radiation (Güneş ışınlarının ıs akımının 
emilmesinde karst haznelerinin kapasitesi) . 

3.2. : Su temini özellikleri. 
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(32) PREKA • LIPOLD, N. : A contribution to the 
methodology of conditioning drinking water 
in the karst areas (Karst bölgelerinde içme 
suyunun antılması yöntem esaslarına bir kat
kı). 

(33) 

(34) 

(35) 

3.3. : Su kirlenmesi ve kendi kendini 
arı tma. 

PREKA, N. ; PREKA- LIPOLD, N. : A contri
bution to study of self-purification capability 
of karst underground watercources (Karst 
yeraltı sularının kendi kendilerine arıtma ye
teneğinin incelenmesine bir katkı). 

- 3.4. Karst sularının çevresel korun
ması. 

TURK, L. : Predicting the environmental 
impact of urban development in ment a karst 
area (Karstik bir bölgede kentsel gelişmenin 
çevreye etkisinin önceden tahmini) . 

POKRAJC!C, B. : Hydric epidemics in karst 
areas of Yugoslavia, caused by spring water 
contaminations (Yugoslavya'nın 'karst bölge
lerinde pınar sularının kirlenmesinden doğan 
salgınları . 

Konu 4. : Karst su kaynaklarının planlan
ması ve yönetimi. 

(36) SlıMPSON, E. S. ; DUCKSTEIN. L. : Flnlte 
state mixing-cell models (Sonlu durum ıka

rışma hücresi modeli eni). 

(37) DUCKSTEIN, L.; SIMPSON, E. S. : Uncer
tainties in karstic water resources systems 
(Karstik su kaynakları sistemlerinde belirsiz
likler). 

(38) VINEYARD, J. D. : The concept of a govern
mental catalyst in the planning and mana
gement of water resources in karst regions 
(Karst bölgelerinde su kaynaklarının plan
lama ve yönetiminde bir kamusal aracı ku
rum kavramı) . 

(39) BARBALIC, Z.: Properties of water resource 
systems of inclosed karst plains (Kapalı 
karst havzalarında su kaynakları sistemleri
nin özellikleri). 
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,,. 

VERALTI iNŞAATlNDA RiSKLERiN BiLiNMESI VE 
DEGERLENDiRiLMESi MALiYETi DÜŞÜRECEKTiR 

. ' 

Yeterli olmayan ·sözleşmeler ıtüneloilikte çok 
aşırı maliyet artışlarına, finansman z.orluklarına ve 
anlaşmazlıklara yol' açmakta ve davalara ıkonu ola
bilmek-tedir., Qlağan ekonomik sorunlar, enerji krizi 
ve malz~rne jle ilgili güçmkıer ·ise bu durumu da
ha da abartinaktadır. 

Veraltı iş!·~ri ile ilgili inşaat sorunlarının ço
ğu risk ve bu riskierin idaresini beraber-inde ta
şımaktadır. 

Riskler, iş sahibine bağlı olanlar ve yüklenl
ciye bağlı olanlar olmak üzere iki bölümde topla
habilirler. iş sahibine bağ'lı riskler, tamamlanmış 
olan yapıyla ve iş sahibinin topluma karşı sorum
luluklarıyla ilişkili olan risklerdir. Vükleniciye bağlı 
riskler •ise .iklim, işçilik sorunları, teçhizat, ücret 
ve malzeme fiyatlarında·~i dalgalanmalar ile diğer 

konuları kapsamaktadır. 

Qoğu riskler. sözJeşmenin düzenlenmesine 
bağlı olarak, •iş sahibine veya yükleniciye atfedi
lebileceği gibi her ik!isi arasında paylaştırılabilir 

de. Örneğin ·iş sahibi , yüklenicinin çalışmalarının 
çevredeki mülıke yapabileceği zarar ris·kini kendi 
üzerine alabilir. Ödenecek zarar tutarından çok 
daha az bedelle bu mülkü sigorta etti~mek ola
nağı varsa , bu çözüm tarzı iş sahibine daha ucu
za gelebilir. 

• lnş . Y. Müh. DSI 7. Bölge Müdürlüğü , Samsun 
Bu makale World Constructlon, Aprll 1975 den çevrilmiştir. 

Yazan : A. A. MATHEWS 

Çeviren : Rüştü GÜNER* 

_Ancak, bu durumda yüklenici, zarar ziyan ta
leplerini en ' a·za indirmek yönündeki ' çabalarını azai
tacak ve iş sahibinin muhtemel 'kazançlarını azalt
maya yönelecektir. 

Enflasyon dönemlerinde, yüklenici te'klif ettiği 

fiyatları aşırı' ölçüde yüksek tutabilir. Bu • riski n 
çoğunu üzerine almakla iş sahibi , enflasyonun tek
lif fiyatlarına olabilecek etkisini sınırlandırabilir . 

Bir çok riskler istatistik yolla analiz edilebi
lir ve si·gorta •kapsamına sokulabilir. Iş ·sırasında 
olacak kazalar. nedeniyle çalışanlara verilmesi ge
rekebilecek tazminatlar, yaralanma veya maddi za·
rar nedeniyle kişilere verilmesi gerekebilecek taz
minatlar ve ma-kine ve teçhizat kazaları spnunda 
yükleniciye verilmesi gerek~bileoek tazminatlar bu 
cins riskler a rasında sayılabilir. Yüklenicinin ku
surundan ötıürü iş sahibinin •karşılaşacağı zararlar 
ve daha önemlisi , sürekli çalışmayı etkileyecek 
arızi zararlar da analiz edilebilecek riskler kapsa
mına sokulabilir. 

RiSK EKONOMISI : 

Riskierin çoğu değerlendirilebil·ir. Örneğin si
gorta edilebilir riskler, bu riskleri sigorta ettire
bilmek için ödenmesi .gere·kecek pr-imlere göre de· 
ğerlendirilebil i r. Riskler azaltılabilir veya tamamen 
yok edilebilir de. Bir riski sigorta ettirmek veya 
üzerine almak konusunda karar verilirken gerekli 
maliyet karşılaştırmaları yapılmalıdır. 



Sütılın y.eraltı inşaatlarında önceden görüle
meyen •ters yeraltı .koşullarıyla karşılaşılması ola
sılığı vardır. Bu riskin boyutu, elde mevcut ye
~altı donelerinin miktarı ·ile ters orantılıdır. Araş
tırma programları, ortadan ıkaldırılmak istenen ris
kin çapı ve maliyetine göre fizibil olmak kaydıyla, 

yeraltı koşulları hakkında mümkün olduğu kadar 
fazla bilgi elde edilecek şekilde planlanmalıdır. 

Eğer ihaleye katılacak adayiara verilmek üze
re .' ·iklim ve diğer doğal koşullarla ilgili doneler 
elde yoksa, iş sahibi bunları toplamaya çalışmalı

dır. Jeolojik raporlar ve değerlendirmeler, tamam
lanmış , benzer projelerle ilgili dökümanlar, yürür
lükteki kanun ve yönetmelikler, ulaşım ve trafik 
durumu gibi diğer önemli bilgiler de ekonomik yön
den yüklenicinin riskini azaltabilecektir. 

Bazı ülkelerde, çalışanların iş kazalarma karşı 

sigortalanması yükleniciden istenmektedir. Iş sa
hibi, çevre halkının çalışma nedeniyle uğrayabl

leceği kaza ve zarariara karşı sigortalanmasını ve 
özel durumlarda ortaya çıkabilecek çeşitli riskle· 
r·in sigortalanmasını genellikle yükleniciden ·ister. 
Şüphesiz bu tür sigortaların hepsi gereklidir, an
cak .ışin maliyeti ve koşulları iyi incelenmelidir. 

R_isk analizinde çoğu kez ~tlapılan bir konu, 
d'iğer faktörlerin incelenmekte olan risk üzer-in
deki etkileridir. Örneğin, oldukça iyi zemin koşul
ları altında , elle açılmakta olan bir tünel , gevşek 
zeminden oluşan ve önceden billnemeyen bir zo
nu kapsayabilir. Gerçi bu durum iksa ve gelebl
lecek suyla uğraşma gibi bazı sakıncalar yarat~ 

bilir ama. asıl elle tünel açma yöntemi yine de 
sürdürülebilir. Halbuki aynı tünel bir tünel açmıı 

makin'esi ile kazılmakta olsaydı, önceden biline
meyen zayıf iemin zonu ile karşılaşılması duru
munda, uygulanmakta olan •kazı yönteminden bü
türıüyle farklı bir :kazı yöntemine geçilmesi zorunlu 
olabilirdi. 

Taşkınların ve diğer doğal olayların etkisi in
şaat yerinin özelliklerine, projenin şekline ve ger
çekleşma aşamasına ve diğer pek çok faktörlere 
bağlıdır. Risk ekonomisi üzerinde yükleniciye oran
ta iş sahibinin çok daha fazla kontrol olanağı var
dır. Sözleşmeyi düzenleyen odur ve riskierin ta
raflar arasında nasıl bölüştürüleceğine bir ölçüde 
o karar verir:. iş sahibi sözleşme koşullarıyle ve 
ö,deme yöntemleriyle yüklenicinin riskini azaltabl
lir. Sözl eşmenin yönetimi ve iş kontrolu .ile de 
yüklenicinin riskini etkileyebilir. 

iş sahibi riske karşı kendi durumunu da kont
rol edebilir. · Bizzat kendlsr yaptırarak veya yükle
niciye zorunlu kılarak bir çok sigortalar yoluyla 
kenaisini •herhangi bir parasal kaybın sonuçlarına 

lrarş• koruyabilir. 
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~ -- MaRsimum ,faydayı sağlamak amacıyla ·Iş . sa
hibi , sözleşmeye . yükleniciyi kayıpları minimuma 
indi~meye yöneltecek teşvik edici hükümler koy
malıdır. Örneğin ·iş sahibi işin tamamının sigor
talanmasını sağlayabilir. Her iddia ve talepten uy
gun bir kısıntı için sözleşmeda hükümler bulun
mazsa, yüklenici taleplerini azaltma yönünde pek 
çaba göstermeyecektir. 

RiSK TÜRLERi VE RiSKLERIN KONTROLU : 
•. 

Yeraltı inşaatları ile ilişkili ris·kler bir •kaç anıı 
grupta toplanabilir. 

Beklenmedik Veraltı Koşulları: Önceden bl
linemeyen ve zorluk getiren yeraltı koşulları yük
lenicilerin yaygın olarak yüz yüze .kaldığı bir risk
tir. Çok engebeli alanlardan geçen tünellerde ol
duğu g·ibi, ayrıntılı yeraltı araştırmalarının müm
kün · olmadığı projelerde riski n derecesi çok bü
yük .olabilir. Böyle durumlarda, herhangi bir koru
yucu çare düşünülmemişse uzak görüşlü bir yük
lenici te'klif ettiği fiyatları aşırı ölçüde yüksek 
tutmaya yönelebilecek veya hiç teklif vermeye. 
bilecektir. Bu durum iş sahibinin , belkide hiç or~ 
taya çıkmayacak bir risk nedeniyle, çok fazla fi
yat ödemesine yol açacak ve böyle davranmak 
onun açısından basit anlamda yine de ·iyi bir Iş 

olabilecektir. 

Iş sahibi veya mühendis yeraltı bilgilerini ay
rıntılı ol arak sağlamak yoluyla yüklenicinin riskini 
azaltabilir. Sondaj logları k adar yeraltı durumunu 
ayrıntılı - şekilde aydınlatamamakla beraber jeolojik 
~aparlar ve değerlendirmeler, teklif verecek aday
l arın yera ltı :koşull a rını daha iyi aniayabilmelerine 
yardım etmeli ve adayların riske daha az karşılık 

koyarak teklif yapabilmelerini sağlamalıdır. · · 

·' 
Ayrıca , sorunların ortaya çıkıp dava ·konusu 

olması ve bir bilirkişiye başvurulması durumunda, 
el inde - olduğu halde bu - gibi bilgileri yükleniciye 
vermediği saptanan bir iş sahibinin savunması 

önemli ölçüde zayı flayacaktır. Çoğu yüklenici ve 
mühendisler, eğer iş sahibi değ i lseler , yeraltı ko
şullarının bütünüyle aydınlatılmasından yanadırlar. 

_ Gerçekte umulmamakla birlikte, farklı :koşul• 

ların doğabilmesi mümkün olan işlerde, sözleş

meye ek ödeme hükümleri koymak yoluyla da 
yüklenicinin riski azaltılabilir. Bu kalemler, tünel 
aynasında yeraltısuyu ile uğraşma, sondaj ve en~ 

jeksiyon yapılması ve değişik iksa rkonularını kap
sayabilir. , : 1 

· Beklerimedik koşullarla ilgili hükümler yükle
nlcinin .. riskini aza1tmak için bir yoldur. Bu, Ama> 
rirka Birleşik Devletleri federal sözleşmelerihtM 
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kullanılmakta olanlar gibi, belli yeraltı donesine 
dayanan sözleşme !koşullarından farklı koşulları 

ayrıntılı olarak kapsayan geniş bir hükümler di
zisi olabilir. Yeraltı jeolojisi umulduğu gibi çıksa 

bile, zeminin sözleşme dökümanlarının gösterdi
ğinden farklıca olması durumunda da sözleşme

den sapma olduğu gerekçesiyle bir talep gele
bilir. Bazı ülkele~de koşulların değişmesi duru
munda uygulanmak üzere sınırları daha ·iyi belir
lenmiş hükümler kullanılabilmektedir. 

Beklenmedik koşulları kapsayan sözleşme hü
kümleri koymakla katlanılacak risk, uzak görüşlü 

bir yüklenicinin aşırı fiat teklifinin kabulü duru
munda katlanılacak riskten daha az olabilir. Böy
lece iş sahibinin uzun süredeki para tasarrufu 
daha fazla olabilecektir. 

Risk, daha elverişli ödeme kalemleri sapta
makla daha da azaltılabilir. Örneğin bir sözleş
meye, yüklenicinin tercihine bağlı :kalmak üzere 
basınçlı hava He açılacak tünel.in birim boyu ba
şına bir zam konabilir. Bu zam öyle bir düzeyde 
tutulabiliııkl, yuklenlcinin, teklifinde basınçlı hava 
için fazla temkinli davranmasını gereksiz ·kılabilir 

ve zorunlu olmadıkça hava kullanmaya yönelme
sini önleyebilir. 

iş sahibi, beklenmeyen koşulların ortaya çık
ması durumunda bunları nasıl çözümleyeceğine 

bakmaksızın bazı riskleri göze alabilir. Önce, bek
lenmedik koşullar ·için sözleşmeye hükümler kon
madığını düşünelim : 

8 Beklenmedik koşullar, yüklenicinin :talep
te bulunmasına zemin hazırlay.abilecek, proje de
ğişiklikleri gerektirebilir. 

e Değişik koşullar yükleniciyi, Işin geelk
mesine ve davalara yol açabilecek hatalara zor
layabilir. 

• Beklenmedik ·koşulları kapsayan hüküm
lerin yokluğu, yüklenicileri aşırı fiat teklif etme
ye yöneltebilir veya ·ihaleye gireceklerin sayısını 

azaltabilir. 

e Beklerrmedik .koşulları kapsayan hüküm
ler-in sözleşmeda bulunmaması mukavele idareci
sini, yüklenicinin koşulların değişmesi gerekçesi 
olacak taleplerini sadece geçici olarak geri çevi
rebilmek durumuna sokar. Ancak, daha sonra yük
lenici, taleplerini diğer bazı kanunlara dayandıra

rak daha da başarılı şekilde dava konusu yapa
bilir. 

e Değişen .koşulların etikisi nedeniyle ta
mamlanamayan sözl·eşme ·konusu ·işlere karşı yük
lenici kendisini savunma olanağı bulacaktır. 
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Şimdi de sözleşmeye beklenmedik koşulları 

kapsayan hükümler konulduğunu düşünelim : 

e Yüklenici, sözleşmeda belirtilen beklen
meyen koşullarda doğabilecek Işleri, bu koşullar 

ortaya çıkmasa bile çıkmış gibi ·istismara yöne
lebilecektir. Bu risk, ödeme kalemlerinin dikkatll
ce seçilmesi ve bedellendirilmesi yoluyla en az 
düzeye ·indirelebilir. 

e Beklenmedik koşulları J...cıpsayan hükümle
rin değerlendirilmesinde ve uygulanmasındaki gö· 
rüş ayrılıkları çekişmelere yol açabilir. 

e Değişen ·koşulların ortaya çıkması duru
munda iş sahibi bunun bedelini ödemek zorunda 
kalır. Bu milktar, şumullü bir ödeme pr-ogramı ve 
iyi bir yönetimle en az düzeye indirilebilir. 

Beklenmedik koşulların sözleşmeda yer al· 
maması durumunda yüklenici, beklenmeyen yeraltı 

koşullarına karşı ·kendisini her yolu zorlayarak sa
vunmalıdır . Bu, değişen !<,oşullar yüzünden değl

şi.kliği uğrayabilecek iş ·kalemlerinin bedellendlrll
mesini açık bırakarak yapılabilir. Ihalede verile
cek teklif fiyatlarında uygun bir artırım yapılma

lıdır . 

ŞAHlSLARlN KAZAYA UGRAMASI VE MADDI 
ZARARLAR: 

Bu genellikle sigortalanabilir bir rlsktir. Bazı 

durumlarda sigortayı bizzat ·iş sahibi yaptırm~kla 

birJi.kte, genellikle bunu yükleniciden Ister. SI
gorta sağlansa bile iş sahibi yine de bir ölçüde 
riskle yüz yüzedir. Örneğin ıbir tünel veya yeraltı 
kazısında iksadan doğacak büyük bir kaza, işin 

önemli ölçüde geci·kmesine yol açabilir. Ayrıca, 

can ve mal kaybından doğabilecek bir davada, bir 
taraf olmak üzere iş sahibinin de adı geçecektir. 
Sonunda sigorta şinkati bedeli ödese ıbile, Iş sa
hibi değerli zaman ve muhtemelen toplumda pres
t ij kaybına uğrayacaktır. 

Bu sorunları önlemek için ·iş sahibi, kazıdan 

etkilanecek zondaki önemli yapıların iksa yöntem
lerini genellikle kendisi belirler ve projelendirir. 
Ayrıca , yüklenicinin çalışma yöntemleri üzerinde 
yeterli ölçüde kontrol gereklidir. Iş sahibi kazıla
rın g·eçici olarak iksası ile ilgili proje kriterlerini 
saptayabilir ve uygulanacak projeyi gözden geçir
me hakkını saklı tutabilir. iş sahibi, · iıksa edilmesi 
sözleşme dokümanlarında .belirtilmemiş yapıların 

güvenliği .için yüklenicinin uygulayacağı yöntem
leri de onama hakkını saklı tutabilir. 

Işin bütününü ıkapsamak üzere Iş sahibince 
yaptırılan sigorta ·Ise ayrı ·bir sorundur. Her bir 
problem ·için •uygun bir kısıntı sözleşmeye kon
mamışsa; yüklenici , ·küçük ıkanalizasyonlar, su bo-
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ruları vs. gibi •küçük kalemlerin güvenliği için 
fazla titiz davranmayacaıktır . Bunun için bir çö
züm; iş sahibinin projelendirilmiş bir iksa veya 
benzeri koruyucu çareler öngörmek istemediği her 
yapı için, yükleniciyi ayrı bir global emniyet fi
yatı •teklif etmeye yöneltmektir. Bu yapıların her 
biri için, zarar nedeniyle doğabilecek herhangi 
bir sigorta talebinden özel bir kısıntı hükmü söz
leşmede bulunacaktır. Bu ·kısıntının miktarı ; ya
pının değeri, gerekebilecek onarımın maliyeti ve 
iksa veya bütünüyle emniyete almanın tahmini ma
liyeti ile değişecektir. 

ESKALASYON : 

Yükleniciden, ·iş süresince ortaya çıkacak üc
ret ve malzeme fiyatı dalgalanmaianna katlanma
sını istemek, genellikle adet olmuştur. Bugünkü 
enflasyon ve malzeme güçlükleri ortamında , üc
retler ve malzeme fiyatlarında ortaya çıkabilecek 

dalgalanmaları tahmin edebilmek çok güçtür ve 
yüklenic"den bu riskiere katianmasını istemek, 
onu aşırı teklifler vermeye davet etmek anlamı

na gelecektir. Diğer taraftan, iş sahibinin ücretler
deki bütün artışları kabullenmesi durumunda ise, 
toplu sözleşme görüşmelerinde yüklenici açıkca 

dezavantajlı bir durumda kalacaktır. Daha iyi bir 
çözüm, ücretlerdeki eskaliisyonun belli bir yüzde-

sinin (örneğin % 75'nin) iş sahibince ıkarşılanma

sıdır. Malzeme fiyatlarındaki eskaliisyan ·için de 
aynı görüş geçerlidir. Her iki durumda da hüküm
lerin kötüye kullanılması olasılığına karşı sözleş

me, gerekli tedbirleri kapsamalıdır. Yüklenici tah
minlerinde kullandığı ücret rakamlarını, ek prim
leri ve malzeme fiyatlarını , verdiği tekiifte ayrın

tılı olarak belirtmelidir. Bir kez belirlendikten son
ra bu listeler, eskaliisyan hesaplarında standart 
olarak kullanılabilecektir. 

DiGER RiSKLER : 

Herhangi özel bir proje durumunda, gerek iş 

sahiplerinin gerekse yükleni cilerin gözönünde tut
maları gereken d iğer bazı riskler vardır. Bunlar; 
hava, deprem vs. gibi doğal riskler, veya sarsıntı 

ve trafik tıkanıklığı nedenleriyle toplumdan gele
bilecek tepkiler gibi sosyal riskler olabilir. 

Yeraltı inşaatlarında nisbeten yeni bir risk 
de, değerli mühendislik önerileri ·ile ·ilgili olarak 
ortaya çıkan risklerdir. iş sahibi ve yüklenicinin 
böyle bir öneri üzerinde anlaşmaları durumunda, 
sözleşme hükümlerinin de bu değişikliğe paralel 
olarak değiştirilmesi gerekecektir. Bu durum, da
ha önce gözönüne alınan riskleri değiştirebilecek

tir. 
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