
MART 1978 SAYI: 42 

-

--





-

Sahibi 

DEVLET SU IŞLERI 
GENEL 'MÜDÜRLÜGÜ 

Sorumlu Müdür 

YÜKSEL SAYMAN 

Yayın Kurulu 

YÜKSEL SAYMAN 
TURHAN AKLAN 
SITKI SURSALI 

KEMAL ERTUNÇ 
ERDOGAN GÜNER 

KADiR TUNCA 
AHMET ÜNVER 

Basıldığı yer 

[

DSI BASlM ve FOTO· FILM] 
IŞLETME MODORLOM 

MATBAASI 

MART 1978 SAYI: 42 

- -- -

iÇINDEKiLER 

ENERJi BEDELLERiNiN DEGiŞiMiNE AŞAGI FlRAT PLANLAMA· 

SININ DUYARLlllGI . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Nilgün HARMANCIOGLU 

Ünal öziş 

SUYUN DEZENFEKSiYONU 

Emel GAMSIZ 
Güner AGACIK 

SU KALiTESiNiN SU TEMiN PROJESi iNŞAAT MALZEMESINE 
VE CiHAZLARINA ETKiSi . 

Erdal ORBAV 

BÜYÜK KAPASiTELi SU MAKINELERiNE YÖNELIŞ . 

Suat PASlN 

SULAMA PROJELERiNiN EKONOMiK YÖNDEN DEGERLENDiRIL-

MESi VE BiR ÖRNEK . 

Zeki DEMiRCI 

SULAMA RANDIMANLARININ HESAP STANDARTLARI 

Çeviren : Mustafa TÜRKAY 

GÖMÜLÜ FRP BORULAR : UYGUN DONATlMDA PERFORMANS-

14 

19 

23 

30 

39 

LARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 51 

Çeviren : Sezer TÜRKMEN 

ELEKTRiKLi SONDAJLA YERALTISUYU KIRLENMESiNiN TESPiTi 62 

Çeviren : ismail ÖNCÜ 





ENERJi BEDELLERiNiN DEGiŞiMiNE AŞAGI 
FlRAT PLANLAMASININ DUVARLlllGI 

Yazanlar: Nilgün HARMANCIOCLu• 

Ünal özış .. 

ÖZET 

1970-1975 döneminde petrol fiatlarında kaydedilen 4 misli mertebesindeki 
artışların enerji birim bedellerine yansıması nedeniyle, 1973'ten önceki enerji üretim 
maliyetlerine göre hazırlanmış proje ve tutarlılık etüdlerinin günümüzde de 
aynen geçerli olmaları doğaldır. 

1970 birim fiyatları esas alınmak suretiyle hazırlanmış olan, enerji ve sulama 
amaçlarına yönelik Aşağı Fırat gelişim planlaması içinde benzer durum söz ko
nusu olmaktadır. Bu çalışmada, 1973/74 sonrasının ekonomik koşulları çerçeve
sinde, kuruluş maliyetleri ve özellikle en biiyük değişim göstermiş bulunan enerji 
birim fiyatlarındaki genel artış karş ısında Aşağı Fırat alternatiflerinin duyarlığı 
araştırılmış; Projelerin günümüz ekonomik koşullarındaki durumları yaklaşık 

nitelikte de olsa gerçekçi biçimde değerlendirilmeğe çalışılmıştır. 

Fayda/masraf oranı ve net fayda gibi iki ekonomik kriter açısından kıyaslanan 
alternatiflerin tercih sıralarının Aşağı Fırat raporundakine göre değişmediği; 

söz konusu raporda önerileıı Karakaya- Alçak Gölköy-Orta Karababa alternatifi· 
nin her iki durumda da diğer projelere kıyasla üstünlüğünü koruduğu; sulama 
gelişim süresinde meydana gelebilecek gecikmeler karşısında dahi önerilen projenin 
en tutarlı gelişim planı olma özelliğini yilinnediğ i saptanmıştır. Ancak, günümüz 
ekonomik koşullarında, önerilen alternatif ile diğer alternatif projele1· arasındaki 
farklar giderek azalmakta; özellikle Karakaya-Yüksek Karababa ikili alternatifi 
tutarlılık açısından önerilen gelişim planına oldukça yakın sonuçlar vermektedir. 

1. G ı R ı Ş: 

1970-75 döneminde belli başlı dünya ülke
lerinin olduğu gibi Türkiye'nin de ekonomisini 
etkiyen en önemli değişmelerden biri enerji sek
töründe meydana gelmiş bulunmaktadır. Ekim 1973 
tarihinden itibaren tüm dünyada 4 misli merte· 
besinde artış kaydeden ham petrol fiyatları, pet
rol ürünlerinin ve dolayısıyla elektrik enerjisi be· 
dellerinin de artmasını zorunlu kılmıştır. [1, 6, 15, 
38 ila 46]. Enerji fiyatlarındaki artış, sadece 
enerji ekonomisi çerçevesinde kalmamış ; ülkele· 
rin kuruluş masrafları, üretim maliyetleri, talep 
değişimleri gibi genel ekonomik koşullarını da et· 
kisi altına almıştır [15] . .Bu nedenle, özellikle 

1973'ten önceki birim enerji bedellerine göre ha· 
zırlanmış projelerin ve maliyet etüdlerinin artık 

aynen geçerli olmamaları doğaldır. 

lnş. V. Müh. , Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu 
Ege Üniversitesi. 

Prof. Dr. - Ing .. Mühendislik Bilimleri Fakültesi, Ege 
Üniversitesi. 

Benzer durum, özellikle enerji ve sulama 
amaçlarına yönelik Aşağı Fırat projesi için de 
söz konusudur. Tek bir akarsu havzasında ele 
alınan çok maksatlı projelerin en büyüklerinden 
biri olan Aşağı Fırat gelişim planı [20] , gerek 
finansman olanakları ve gerekse kapsadığı su ya
pı ve sistemleri nedeniyle 50 yıllık bir · gelişim 
süresini gerektirmektedir. Planlamanın son biçimi
ni aldığı 1970 yılından bu yana geçen beş sene 
içinde uygulama kademesine geçilemediği ve bu 
kademenin de, 1976 yılında inşaatına girişilecek 

Karakaya ile başlayarak, oldukça uzun bir sürede 

gerçekleştirilebileceği gözönöne alındığında, ge

lişim planınında önerilen alternatiflerin tutarlılık

iarı , üzerinde tartışılabilir bir konu haline gelmek-
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tedir. Özellikle 1973 sonrasının ekonomik koşul· 
ları çerçevesinde, yeni enerji birim bedelleri ve 
kuruluş maliyetleri ile sulama gelişim süresi dik· 
kate alınacak olursa, yeni verilere göre tekrar· 
!anan ekonomik analizin, terkedilen alternatifleri 
daha çekici, hatta seçilen projeyi tutarsız kılması 

bile mümkündür. 

Yapılan çalışmada [28], tesis maliyetleri ve 
özellikle en büyük değişim göstermiş olan enerji 
birim bedellerindeki genel artış karşısında, proje 
detayları değiştirilmeden , Aşağı Fırat alternatif 
projelerinin günümüz ekonomik koşulları çerçe· 
vesindeki durumları yaklaşık, ancak gerçekçi bi· 
çimde değerlendirilrneğe çalışılmıştır. Altematif 
projelerin net fayda ve fayda/masraf oranı pa
rametrelerinin değişimi incelenmiş b;una karşılık 

iç karlılık oranının değişimi, masraf verilerinin ay
rıntısına girebilme olanağı bulunamadığından, ça
lışma •kapsamına dahil edilememiştir [2, 4, 5, 18, 
19, 26, 30, 31, 32, 38, 47]. Bu arada, gerek Karaka
ya'nın 1400 MW gücünün 1800 MW'a [21], ge· 
rekse Karababa'nın 800 MW gücünün 1400 MW'a, 
Gölköy'ün SOO MW gücünün 700 MW'a [22] çıka

rılmasının, gaz türbinlerine kıyasla daha tutarlı 

olacağını ortaya koyan projeler de, bu çalışma

nın [28] kapsamına alınamamakla birlikte, enerji 
bedellerindeki anılan değişikliklerin etkisini somut 
biçimde yansıtmaları yönünden ilgi çekicidir. 

2. MEVCUT ÇALIŞMALAR : 

2.1. Aşağı Fırat Havzasında Daha Önce Ya
pılan Çalışmalar : 

Gerek su ve gerekse toprak kaynaklarının 
zenginliği gözönüne alınarak, Aşağı Fırat havza
sının çok maksattı olarak geliştirilmesi yönün· 
deki çalışmalara yılla-rca önceden başlanmıştır . 

Gelişim planlamalarının ilk ürünü Keban projesi 
olmuş; öte yandan, Keban'ın mansabında Fırat 

nehrinin Karababa mevkiine kadar kaydettiği 310 
m.'lik düşüden yararlanma ve Aşağı Fırat düzlük· 
lerini sulama ile tarıma elverişli hale getirme 
olanaklarının araştırılması, DSi ve EiE tarafından 
yıllardır yürütülen çalışmaların esasını teşkil et· 
miştir. 1966'da etüdler, biri, Taşüstü'de yüksek, 
Karababa'da alçak bir baraj ile Taşüstü'den yer
çekimi ile sulamayı; diğeri ise Karababa'da yük
sek ve Karakaya'da birer baraj ile pompajla su· 
lamayı öngören iki alternatifte toplanmıştır [17, 25] . 

Daha sonraki çalışmalar, DSi ile yaptıkları an
laşma gereğince , Electro · Watt Engineering Ser· 
V·ices Ltd., Tipton and Kalmbach Ine., Societe 
Generale pour L'lndustrie ve Gizbili Müşavir Mü· 
hendislik gruplarınca ele alınmış [7, 20, 27]; gerek 
teknik ve gerekse ekonomik kıyaslamalar sonu· 
cunda, ortaya konan 22 alternatif arasından sa· 

4 

dece 7'si çok maksattı gelişim planlaması açısın· 

dan ineelenrneğe değer bulunmuştur [20]. Bu al
ternatiflerin özellikleri Tablo 1'de ve sistem boy
kesidi Şekil 1 'de, en uygun çözüm olarak öneri· 
len ·6E· alternatifinin planı Şekil 2'de sunulmuş· 

tur. 

2.2. Aşağı Fırat Raporuna Göre Alternatif· 
lerin Ekonomik Özellikleri : 

Aşağı Fırat raporunda incelenen alternat;ifle· 
rin her biri, kapsadığı baraj, hidroelektrik santral, 
pompa istasyonu, sulama kanal ve tünelleri gibi 
su yapılarının tipleri ve boyutları iti·bariyle tek 
bir akarsu havzasında ele alınması düşünülen, 

oldukça geniş kapsamlı gelişim planlaması nite· 
liğindedir. Gerek finansman olanakları ve gerek· 
se öngörülen yapılar nedeniyle, her alternatifin 
uzun bir gelişim süresi içinde kademeli olarak 
gerçekleştirilmesi söz konusu olmaktadır. 

Aşağı Fırat raporunda, alternatiflerin eko· 
nomik özellik ve parametreleri, yıllık fayda-mas
raf miktarlarının 75 senelik bir analiz süresi ve 
% 7 iskonto oranına gör·e hesaplanmış bugünkü 
değerleri esas alınmak suretiyle saptanmıştır. 

Tüm alternatiflerin ana maliyet unsurları 1970 bi
rim fiatlarıyla değerlendirilmiş, yıllık masraflar 
ise Işletme ve bakım masrafları , yenileme mas
rafları, sulama suyunun pompajla temini halinde 
sarfedilecek enerjinin maliyeti ve sulamaya çev
rilmesi nedeniyle enerji üretiminde kullanılama

yan suyun veya başka bir deyimle kayıp enerji· 
nin bedeli olmak üzere dört bölümde incelenmiş· 

tir. Pompajlı sulama sistemlerinde sarfedilecek 
enerjinin maliyeti, söz konusu pompaj enerjisi bi· 
rim bedelinin 5,50 krş/kWh olması varsayımına 

göre hesaplanmıştır [20, 28]. Öte yandan, sulama 
çevirmeleri nedeniyle enerji üretiminde kullanıla· 

mayan suyun veya üretilemeyen enerjinin bedeli 
ise, çevirmenin yapıldığı barajda aynı miktar su 
ile sağlanacak üretime 4,50 krş/kWh birim enerji 
bedeli uygulamak suretiyle değerlendirilmiştir 

[20, 28]. 

Diğer taraftan, Aşağı Fırat raporunda incele· 
nen alternatiflerin fayda unsurları, enerji üretimi 
ve sulama gelişim planlamaları için ayrı ayrı tah
min edilmiştir. Enerji üretimi konusunda tüm al· 
ternatiflerin sağlayacakları faydalar, enterkonekte 
sisteme iletilen enerji ve gücün bedeli ile, güç 
için 233 TL/kW ve ilaveten enerji Için 4,50 krş/ 

kWh olarak değerlendirllmektedir [20, 28]. 

Sulama gelişiminin sağlayacağı faydalar Ise 
•projeli• ve •projesiz• olmak üzere iki durumda 
tarımsal gelirlerin ·kıyaslanması ile belirlenmek
tedir. Tarım için gerekli hazırlık ve çalışmaların 

kapsadığı unsurlar 1970 birim fiyatlarına göre d~ 
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TABLO: 1 - AŞAGI FlRAT RAPORUNDA iNCELENEN ALTERNATiF 
GELiŞiM PLANLARI [20] 

Alternatif ı Çok maksatlı 
Enerji barajı Sulama sistemi baraj 

•1• Y. Taşüstü 

ı 
A. Karababa Taşüstü 'den yerçekimi ile 

sulama 

•1A• Y. Gölköy O. Karababa Gölköy'den yerçekimi ile 
sulama 

•2E• Y. Karababa Karakaya Karababa 'dan Bedir'den yer-
çekimi ile, Hilvan'dan po m-
pajla sulama 

·3· A . Taşüstü Karakaya A. Taşüstü 'den pompajla 

A. Karababa sulama 

-

·4· A . Karababa Karakaya Karababa ve Taşüstü'den 

A. Taşüstü pompajla sulama 

•SE• A. Karababa Karakaya A. Karababa'dan çevrilen su-

A. Taşüstü yu n Bedir ve Hi Ivan'dan 

ı pompajla alınması 

•6E• O. Karababa Karakaya O. Karababa'dan çevrilen su-

A. Gölköy yu n Bedir ve H il vandan 

ğerlendirilmiş, yetiştirilen ürünler için de gerçek 
piyasa fiyatları esas alınmıştır. Buna göre alter
natiflerde, sulamanın başladığı ilk yıl içinde tarım· 

sal üretimden elde edilecek yıllık gel ir 6SO TL/ha, 
tüm sulama sahalarına suyun iletileb ildiğ i zaman
da 4800 TL/ ha ve sulama gelişiminin tamamlana
rak uzun vadede beklenen sonuçları verrneğe baş
ladığı yıllarda da 7000 TL/ ha olarak değerlendiril

miştir [20, 28]. 

Aşağı Fırat alternatiflerinin yukarıda kısaca 

özetlenen varsayımlardan hareketle gerçekleştiri
len ve Aşağı Fırat raporunda sunulan ekonomik 
analiz sonuçları Tablo 2 ve 3'de görülmektedir. 
Bu tablolardan izlenebileceği üzere, gerek enerji 
üretimi ve gerekse ekonomik kriterler açısından 

•2E•, •4•, ~ SE • ve ·6E· alternatiflerinin günümüz 
ekonomik koşullarında incelenmesinin 1ilginç ola
cağı görülmektedir. Özellikle , enerji üretimi açı· 
sından birinci sırayı alan •2E• projesinin, ekono· 
mik tutarlılık <kriterlerine göre en uygun sonuç
ları veren •6E• projesi ile 1970 -7S döneminde 

artış kaydeden enerji birim bedellerinin ışığı al

tında tekrar incelenmesi , sulama gelişim süresi 

pompajla alınması 

de gözönüne alındığında, dikkate değer bir konu 
olmaktadır. 

3. FiYAT ARTlŞLARI: 

3.1. Yatırım Bedellerindeki Artış: 

Ham petrol fiyatlarındaki değişmelerin ve 
özellikle 1970 yılından itibaren kaydedilen sürekli 
artışın, ülkelerin tesis masraflar ı, üretim maliyet
leri, talep değişimleri gibi genel ekonomik koşul

larına da yansıması nedeniyle, 1973 öncesi birim 
bedellerine göre hazırlanmış proje maliyet etüd
lerinden de belirl i oranlarda artışlara rastlanmak
tadır [1, 6, 1S, 28, 34, 38, ila 46]. 

Devlet Planlama Teşkilatı 2. ve 3. Beş Yıllık 

Kalkınma Planları çerçevesindeki yatırım prog
ramiarına göre, 1969- 1975 döneminde planlama 
kapsamına alınan su kuweti tesislerinin yatırım 

bedellerinde yaklaşık olarak 1 : 2 oranında artış

lara rastlanmaktadır [8, ila 16]. Bu noktadan ha
reketle , Aşağı Fırat alternatif projelerinin yeni 
tesis maliyetlerini eski miktarların iki misli ola
rak değerlendirmek mümkündür. Yatırım bedelleri 
açısından genel anlam taşıdığından, aynı fiyat ar-

5 
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(ŞEKiL: 2) 

tış oranını , sulama slstemlerine, enerji ve sula
ma sistemlerinin yıllık işletme masrafiarına ve 
sulama gelirlerine de uygulamakta büyük sakınca 

görülmemiştir [28]. Esasen, 3. Beş Yıllık Kalkın
ma Planının 1976 yılı programında verilen 1969 · 
1975 dönemine ait fiyat artış endeksieri de, bu 
süre içinde genel fiyat artış oranının yaklaşık 

1 : 2 mertebeslnde olduğunu kanıtlamaktadır /16/ . 

Diğer taraftan, yine Devlet Planlama Te~kllatı 
yatırım programlarından hareketle, aynı dönem Için· 
de termik santral yatırım bedellerinin yaklaşık 
olarak 3 misli mertebeslnde arttığı kaydedilmiştir 

[B Ila 16 28]. 

Bu çalışmada, ortalama enerji satış bedelleri

nin hesabına esas olmak üzere, muhtelif tipte 

santralların 1975 yılındaki birim kuruluş bedelleri 
yine Devlet Planlama Teşkilatı yatırım programları

na göre saptanmıştır. Hidroelektrik santralların 

birim yatırım bedelleri 3000- 5000 TL/kW arasında 
değişmektedir ancak muhtemel fiyat artışları da 
dikkate alınacak olursa emniyeti! tarafta kalmak 
üzere hidroelektrik santralların genel birim yatırım 

bedelini bugünkü değerle 5000 TL/kW olarak seç
mek uygun olmaktadır [14, 28]. Termik santrallar
da Ise santral 1!lplne gö~e ortalama bedelleri yine 
1975 yatırım programlarını esas alarak saptamak 
mümkündür [14]. Buna göre, kömür 'kullanan ter

mik santralların yatırım bedelini 8000 TL/kW; fuel

oii yakan santrallarınkini 4000 TL/kW; gaz türbinli 

santrallarınklnl 2000 TL/ kW ve nükleer santralla

rın yatırım bedelini de 8000 TL/kW olarak seçmek 

7 
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TABLO : 2 - AŞAGI FlRAT ALTERNATiF PROJELERi EKONOMIK PARAMETRELERiNIN 
ENERJi ÜRETiMj AÇlSlNDAN iNCELENMESi 

«1» u1A» 

Enerji 

ı ı Üretimi 15512 15722 
(GWh/yıl) 

- -
Tercih sırası 4 3 

iç karlılık oranı 
7.04 9.89 

(%) 

Tercih sırası 7 5 

Fayda/masr-af 
1.01 1.53 

oranı (F/M) 
----

Tercih sırası 7 5 

Net fayda 
0,64 3,13 (109 TL.) 

Tercih sırası 7 5 

Masraflar 
8,77 6,08 

(1Q9 TL.) 

Tercih sırası 7 5 

uygun olmaktadır [28]. Ancak çalışmada, nükleer 
santralların ülkemizde ilk kez kurulacakları, dolayı

sıyla maliyetlerinin beklenmeyen nedenlerle arta
bileceği , ayrıca benzer ülkelerde nükleer santral
ların kömür ·kullanan santraliara kıyasla daha pa
halı çözümler getirdiği dikkate alınarak, nükleer 
santral birim yatırım bedeli 1/ 4'i kadar arttırılarak 
10000 TL/ kW olarak seçilmiştir [3, 28]. 

3.2. Yakıt Fiyatlarındaki Artış : 

1970-75 döneminde, yakıt birim fiyatlarında

~i artışlar Türkiye Elektrik Kurumu yıllık işletme 

ve faaliyet raporlarına göre saptanmıştır [6, 39 
ila 46]. Buna göre, söz konusu artışlar kömür 
ve motorin için 2, fuel- oil için de 4 misli civa
rında değerler almaktadır [28]. 

Türkiye Elektrik Kurumu 1975 aylık raporla
rının ve özellikle 1974 yılı kesin faaliyet raporu
nun ışığı altında , 1975 yılı yakıt birim fiyatlarını 

yaklaşık olarak saptamak mümkündür [28, 43 ila 
45]. Bu birim bedeller taşkömürü için 350 TL/ ton , 
fuel- oil için 1350 TL/ ton , motorin için 2700 TL/ 
ton, iyi liny·it lc;>in 100 TL/ton, kötü linyit için de 

8 

u2E• «3» «4» uSE» •6E• 

15832 15376 ı 15376 15376 ı 15768 

1 5 6 7 2 

8.64 11.64 11.50 11 .50 12.14 

6 2 4 3 1 

1.30 1.81 1.78 1.78 1.94 

6 

1,96 

6 

6,61 

6 

2 4 3 1 

4,24 4,05 4,05 4,40 

2 4 3 1 

ı 5,46 5,37 1 5,37 4,88 ı 
4 3 2 1 

40 TL/ton civarında değerler almaktadır [28, 43 
ila 45] . Saptanan bu birim fiyatlarla birlikte , yine 
Türkiye Elektrik Kurumu raporlarında muhtelif tip 
santrall:ar için verilen ortalama ısı değeri ve ısı 
sarfiyatı gibi karakterist ik değerlerden hareketle, 
yakılan yakıt cinsinden net üretim maliyetleri 
Tablo 4'te görüldüğü gibi hesaplanmıştır. 

3.3. Yeni Enerji Birim Bedellerinin 

Saptanması : 

Gerek tesis ve gerekse yakıt birim bedellerin
deki söz konusu artışlar dikkate alınarak, gücün . 
yarısının hidroelektrik, yarısının termik santrallar
dan sağlanacağı , sistemin yük faktörü % 60 ol
duğuna göre, % 40 yük faktörüyle çalışacak hidro
e· ektri k ve % 80 yük faktörüyle çalışacak muhte
lif tipte termik santrallar için 1975 yılı üretim ma
liyetleri saptanmış ve sonuçlar Tablo 5'te sunul
muştur. 

Elde edilen bu enerji üret im maliyetlerinden 
hareketle, sistemin % 50'sini sağlayan termik gü
ce, linyit yakan santralların % 25, fuel - oil kulla-
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TABLO: 3 - AŞAGI FlRAT ALTERNATiF PROJELERi EKONOMiK PARAMETRELERiNiN 
ÇOK MAKSATLI GELiŞiM AÇlSlNDAN iNCELENMESi 

•1• •1A» «2E» «3» «4n •SE• •6E• 

ı 
Enerji 

ı ı Üretimi 9151 9193 10124 9026 9506 9271 9523 
(GWh/yıl) 

-
Tercih sırası 6 s 1 7 3 4 2 

Iç karlılık oranı 
8.26 7.71 9.76 9.28 9.93 10.14 10.41 

(%) 

Tercih sırası 6 7 4 5 3 2 1 

Fayda/mas~af 
1.31 1.16 1.69 1.56 1.68 1.75 1.83 

oranı (F/M) 

Tercih sırası 6 7 3 5 4 2 1 

Net fayda 
5,00 2,88 8,50 8,19 9,23 9,72 10,23 

(109 TL.) 

Tercih sırası 6 7 4 ı 5 3 2 1 

Masraflar ı 16,24 18,76 ı 13,03 15,89 ı 14,82 14,44 ı 13,68 
(1 09 TL.) 

---

Tercih sırası 6 7 1 5 4 3 2 

TABLO: 4 - YAKILAN YAKIT CiNSiNDEN NET ÜRETiM MALiYETLERi 
(YENi YAKIT BIRiM BEDELLERINE GÖRE) 

Ortalama Yakıt 

ısı birim 
değeri fiyatı 

(kcal/kg) (krş/kg) 

ı a ı ı b ı 
Kötü lin. 1600 4 

iyi lin . 3700 10 

Taş köm . 

1 

6600 35 

Fuel-oil 9500 135 
- -

M otorin 1 10300 270 

nan santralların % 1 O ve nükleer sant~alların da 
% 15 oranlarıyla katkıda bulunmaları dikkate alı 

narak yeni enerji ortalama birim bedelleili saptan
mıştır [28]. Çift terimli gelir hesabında, günümüz
deki ekonomik koşullara göre elde edilen enerji 
birim bedelleri güç için 560 TL/kW/yıl, enerji Için 

Isı 
Yakılan yakıt cinsinden 

fiyatı Isı 

sarfiyatı net üretim mal. 
(krş/ 

k cal) (kcal / kWh) (krş/kWh) 

ı ~~ b/a j ı d ı J e=c.d ı 
0.0025 2500 6.20 

0.0027 2500 6.80 

0.0053 2500 13.30 

0.0142 2300 32.70 

0.0262 2300 60.30 

de ilaveten 15 krş/kWh değerlerini almaktadırlar . 

Yeni birim bedeller, Aşağı Fırat raporundakine kı

yasla güç birim bedeli hesabında 2,5, enerji birim 
bedeli hesabında ise 3,5 misli artmış olarak kar
şımıza çıkmaktadır . Pompaj giderlerinin hesabında 

Ise, çift terimli tarifenin sadece enerji fiyatının 

9 
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TABLO: 5 - 1975 YILI iÇiN ÇEŞiTLI SANTRALLARlN ÜRETiM MALiYETLERI 

~·ı Yatırım 

Maliyeti 
. (krş/kWh) 

Kötü linyit 21.37 

Iyi linyit 21.37 

T<aş kömürü 21.37 

Fuel- oil 10.69 

M otorin 5.34 

Hidroelektri k 24.66 

Nükleer ı 26.72 

belirli bir oranda arttırılarak alınması yerine, doğ

rudan tek terimi i enerji bedeli (29 krş/kWh) , Aşağı 

Fırat raporundakine kıyasla 5 misli artmış olarak 
di'kkate alınmıştır [28]. Bu şekilde , proje detay

ları değiştirilmeden , sadece genel fiyat artışları 

nın enerji ve sulama sistemlerinin gelir- gider ka

lemlerinde dağuracağı etkiler araştırılmıştır . 

4. YENi FiYATLARA GÖRE AŞAGI FlRAT AL· 
TERNATiFLERiNiN KIYASLANMASI: 

Yakıt cinsinden Toplam 
Üretim maliyeti 

(krş/kWh) 
(krş/kWh) 

6.20 27.57 

6.80 28.17 

13.30 34.67 

32.70 43.39 

60.30 65.64 

- 24.66 

- 26.72 

4.1. Aşağı Fırat Raporuna Göre Alternatiflerin 
Kıyaslanması : 

Saptanan genel fiyat artışlarının ve enerji bi
rim bedellerinin ışığı altında , Aşağı Fırat alterna
tiflerıinin ekonomik özellikleri yeniden değerlendi 

rilmiş ve bulgular Aşağı Fırat raporuna uygun ola
rak, önce sulama gelişiminin tamamlanmamış ol
duğu duruma göre Tablo 6'da ve daha sonra da 
tam sulama gelişiminin sağlandığı duruma göre 
Tablo 7'de kıyaslanmıştır. 

TABLO: 6 - AŞAGI FlRAT ALTERNATIFLERININ AŞAGI FlRAT RAPORUNA 
GÖRE SULAMA GELiŞiMiNiN TAMAMLANMAMIŞ OLMASI HALiNDE 

KlYASLANMALARI 

1 
u2E» 

Brüt faydalar (F) 
51863 (106 TL .) 

Toplam masraflar (M) 
29063 (106 TL.) 

Net fayda (F - Ml 
22800 (106 TL.) 

Fayda/ masraf oranı 
1.78 (F/ M) 

4.2. Aşağı Fırat Alternatif Projeleri Yıllık 

Masraflarının Belirli Varsayımiara Göre 
Yeniden Kıyaslanması : 

Aşağı Fırat alternatif gelişim planlarında öne· 
rilen sistemlerin tesis ömürlerinin 75 yıl, yenile
me süresinin 45 yıl , yenileme oranının % 20 ve 
iskonto oranının da % 7 olduğu kabul edilerek, 
her alternatif projeye ait amortisman ve yenileme 
gibi yıllık masraflar hesaplanmış, bulunan değer
ler, 4.1. bölümünde açıklandığı gib i hesaplanan iş-

10 

«411 
1 

uSE» uSE» 

57306 57306 56939 

33260 32835 ~~~~ 
24046 24471 25731 

1.72 1.75 1.82 

letme, bakım ve pompaj masrafları g·ibi yıllık gl· 
deriere ilave edilerek, projelerin 1975 yılına lrca 
edilmiş yıllık değerlere göre kıyaslanması, sula
ma gelişiminin tamamlanmış olduğu durum için 
Tablo 8'de sunulmuştur . 

5. SONUÇLAR : 

Aşağı Fırat alternatif projelerinin yeni fiyat· 
lara göre kıyaslanması sonucunda, Aşağı Fırat ~a

porunda önerilen • GE • ( Karakaya • Alçak Gölköy · 
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TABLO: 7 - AŞAGI FlRAT ALTERNATiFLERiNiN AŞAGI FlRAT RAPORUNA 
GÖRE TAM SULAMA GELiŞiMi HALiNDE KlYASLANMALARI 

ı ı ı «2E» cc4n n SEn «SE» 
' 

Brüt faydalar (F) ı ı 

ı 
1 

( 1 ()6 TL.) 49930 ı 55804 56338 55573 

Toplam masraflar (M) 

ı 29348 (106 TL.) 33645 33155 31522 

Net fayda (F - MJ 
20582 22159 23183 24051 (106 TL.) 

Fayda/ masraf oranı 
1.70 ı 1.66 1.70 1.76 (F/M) ı 

TABLO: 8 - AŞAGI FlRAT ALTERNATiFLERININ BELIRLi VARSAYlMLARDAN 
HAREKETLE YILLIK MASRAFLARININ YENIDEN KIYASLANMASI 

ı «2E» 

Brüt faydalar (F) ı 13151 (106 TL.) 

Yıllık masraflar (M) 
8542 (106 TL.) 

Net fayda (F - M) ı 

( 106 TL.) 4609 

Fayda/ masraf oranı 
1.54 (F/ M) 

Orta Karababal alternatiNnin, sulama gelişim sü
resi dikkate alındığında dahi , diğer projelere kı 

yasla üstünlüğünü koruduğu ; ancak tercih sırala

masında kendisinden sonra gelen projelerle ara
sındaki fa~kın giderek azaldığı, özellikle •2E · (Ka
rakaya- Yüksek Karababal alternatifinin tutarlılık 

açısından önerilen projeye oldukça yaklaştığı sap
tanmıştır [28]. Aşağı Fırat raporunda, ·6E· alter
natifinin net faydaları ·2E· projesininkilerden % 20 
kadar fazla iken , günümüz koşullarında bu fark 
% 13 mertebesine düşmekte; yine • 2E • projesine 
kıyasla ·6E• çözümünün fayda/ masraf oranı % 8 
oranında fazla iken, fiyat artışlarının etkisiyle ara
daki fark % 2 mertebesine kadar düşmektedir. 

ı 

•4• ı «SE» uSE» 

13201 13368 13292 

9219 9179 8712 

3982 4189 4580 

-

1.43 1.46 ı 1.53 

Dol ayısıyla , · 6E · alternatifin in Karakaya mansa
bındaki kademele~inin kısa sürede uygulama saf
hasına sakulamaması halinde, gelecekteki muhte
mel fiyat artışlarının bu proje ile diğer alternatif
ler arasındaki farkı daha da küçülterek •6E• çö
zümünün uygulanabilirliğini şüpheli duruma sok
ması beklenebilir. Bu nedenle önerilen •6E• pro· 
jesi ile, Karakaya ' nın mansabında , özellikle Bedir 

sulamasında pompajı azaltan veya tamamen yer

çekimi ile sulamaya yer veren alternatiflerin eko

nomik kıyaslanmasının , ileride daha ayrıntılı bi

çimde yapılması önemle ele alınmağa değer nite

likte görülmektedir. 
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SUYUN DEZENFEKSiYONU 

ÖZET 

Yaz·anlar : Emel GAMsız• 
Güner AÖACIK• • 

Ülkemizde genellikle yaz aylarında sulardan geçen salgın hastalıkların ortaya 
çıkması klorlamanın önemini ortaya koymaktadır. Bu makalede klorlamanın 

önemi ve teorisi kısaca anlatılmaktadır. 

GıRıŞ: 

Arıtma işlemlerinden; sedimantasyon, koagü
lasyon, filtrasyon, her zaman suyu bütün bakte
rilerinden temizleyemez. Suyun patojeniık mikro
organizmalardan antılması gereklidir. Bunun için 
yapılan işleme dezenfeksiyon, bütün canlı orga
nizmaların (sporlar dahil) yok edilmesine de sti
rilizasyon denir. Dezenfeksiyonda bir çok kimya
sal maddeler kullanılır . Klor .kullanıldığında klor
lama adını alır . 

Suyun güvenle içilebilmesi için : patojenik 
bakterile~in , suya renk, koku veren organizmala
rın giderilmesi gerekmektedir. Bu canlı organiz
malar sudan aşağıdaki şekillerde uzaklaştırılabi
lir : 

al Sedıimantasyon , koagülasyon, filtrasyon gi-
bi fiziksel işlemlerle, 

bl Besinsiziikten bakterilerin doğal ölümü ile, 

c) Kimy·asal madde katılmasıyla, 

d) Self purifikasyonla (kendi kendini temiz
Iemel 

Dezenfeksiyonun önemi : 

Dezenfeksiyonun amacı sudan gelen bulaş ı cı 

hastalıkları önlemektir. Bu hastalıkların tehlikesi
ni belirtmek için tarihçesine bakmak gereklidir. 
XIV.'cü yüzyılda · ·kara hastalık· adı verilen bir 
hastalıktan Avrupada nüfusun % 25'i ölmüştür. 

1965 de Lond~ada yine bulaşıcı bir hastalık 70.000 
insanın (nüfusun % 14'ü) ölümüne neden olmuş

tur. Endüstrinin artması ile insanlar daha toplu 
halde yaşamaya başladıktan sonra ıbulaşıcı has
talıklar artmıştır. 1854 de Londrada •Asya kale-

Kimya Y. Müh. DSI Araştırma ve Gel. Da. Bşk. 
•• Kimya Y. Müh. DSI Araştırma ve Gel. Da . Bşk . 
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rası· salgını olmuş, buna suya kanallıasyon ka
rışımının sebeb olduğu anlaşılmıştır. 1870 den 
sonra bakterioloji ilmi gelişmeye başlamış ve bu
laşıcı hastalıkların çoğunun suyla taşındığı anla
şılmıştır . 1892 de Hamiburg daki kolera salgını

nın şehre su veren nehirlerle yayıldığı görülmüş
tür. 

Suların dezenfeksiyonuna 1850 de başlanmış 

ve ilk önce hipoklorürler kullanılmıştır. 1904 de 
ingilterede devamlı olarak klorlama uygulanmaya 
başlanmıştır. Ame~ikada ilk defa 1909 da hipok
lorür kullanılmış, 1912 de klor gazının kullanılma
sıyla klorlama daha da pratikleştirilmiştir . Klor
lama başladıktan sonra sudan gelen bulaşıcı has
talıklar büyük ölçüde azalmaya başlamıştır . 

Dezenfe'ktan olarak kullanılacak maddede aşa

ğıdak•i özellikler bulunmalıdır . 

1 - Uygulamada fazla bilgi gerektirmemeli-
dir. 

2 - Uzun süre kalıcı bir steril•izasyon özelliği 
ol malıdır. 

3 - Doz ayarı kolay olmalıdır. 

4 - Ekonomik ·olmalıdır . 

5 - Suyu kullananlara zararsız olmalıdır. 

6 - Suda çok az miktarda bile olsa, basıt 

testlerle, kolayca · bulunabilmelidir. 

Dezenfeıksiyon üç şekilde yapılabilir . 

1 - Kimyasal dezenfektan maddelerle dezen-
feksiyon 

2 - Ultrav.iyole ışınla dezenfekslyon 

3 - Kaynatma yoluyla yapılan dezenfekslyon 

1 - Kimyasal dezenfektan maddelerle daıen-

feksiyon : 



a) Klor ve klor bileşikleri : 

Klor yeşilimsi sarı bir gazdır. Basınç altında 
sıvılaştırılabilir ve çelik silindirlerde saklanır. Sıvı 
klor atmosferle temasta tekrar gaz haline geçer. 
Havadan 2.49 defa daha ağırdır. Zehirll bir gaz
dır . Bununla beraber organizmaları öldürmek Için 
kullanıldığı konsantrasyonlarda ılnsanlara tesiri 
yoktur. Klor gazı akciğerlere, burun zarına ve bo
ğaza zararlıdır. Bunun için gaz veya sıvı klorun 
kullanıldığı yerlerde gaz maskeleri kullanılır. 20°C 
ve bir atmosferde klor gazının sudakl çözünürlü~ü 

7300 mg/1 dir. Yaklaşık 9°C nin altında klor suy
la birleşerek klorhidrat ·klor buzu CI2.8H20• mey
dana getirir. Bunun Için su ve klor gazı sıcaklığı 

9°C nın üstünde tutulmalıdır. Klor korozıt bir gaz 
olduğundan kullanılırken lastik, cam, polivlnil klo
rür lastiğl gibi malzemelerden yapılmış boru ve 
hortumlar kullanılmalıdır . 

Kireç kayma ğı : Ca (OCI) 2 

% 25- 35 aktif klor vardır. Zor çözünen kalsi
yum bileşikleri nedeniyle çamur meydana getıirlr . 

Filtrasyondan sonra kullanılır. 

Sodyum ıhipoklorür: (NaOCI) 

Pahalı oluşu dolayısıyle dezenfe:kslyonda çok 
az kullanılır. 

b) Ozon: 

Ozon oksijen in dayanıksız bir ·allotropudur. De
zenfektan olarak kullanışlıdır. Çünkü dezenfeksl
yondan sonra suda kimyasal bir artık , koku, tat, 
renk bırakmaz. Klorlamaya nazaran daha pahalı

dır . Uygulamada kullanılan alet çok 'komplikedir. 
Ozonun çözünürlüğü az olduğu ve kolayca parça
landığı için tam ve etkili bir dezenfeksiyon elde 
edilmeyebilir. Kimyasal bir artık bırakmadığından 
sonradan kirlenmeye karşı bir emniyeti yoktur. 
Ozon ancak filtre edilmiş sulara uygulanabilir. 
Ozonla dezenfeksiyonda ozonun çok çabuk ve Iyi
ce karıştırılarak suya verilmesi gereklidir. Temiz 
sular için ozon dozajı 0,5 ppm, kirli sularda ise 
5 ppm dir. 

c) lyot ve Brom : 

lyot ve bromla dezenfeksiyon yüzme havuzu gi
bi ufak tesisler •için uygundur. Oda sıcaklığında 

10 dakikada etkili bir dezenfekslyon sağlanır. pH 
3.0-8.0 arasında olmalıdır . Az miktarlarda klora na
zaran taşınması ve .kullanılmaları daha ıkolaydır. 

Gaz veya sıvı •klor gibi ayrıca bir ekiprnana lü
zum kalmadan da kullanılabilirler. 

7 kısım iyot, 3 kısım potasyum lyodür ve 90 
kısım alkol karışımının 1 ml si 7000 kısım suyla 
5 dakikalık temas süresi sonunda etkili bir dezen
feksiyon yapılabilir . Artık brom veya iyot 0.5 ppm 
olmalıdır. 
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d) Potasyum permanganat : 

Potasyum permanganat kuwetli bir oksltleyi
cidir. Organik maddesi .almayan veya az olan su
lar ·Için doz 2000 kısım için bir .kısımdır. (litrede 
0,5 gr) Bu kolera vibriyonuna tesirli olabilirse de 
diğer patojen jermlere karşı etken değildir . Pa
halı oluşu dolayısıyle genelli•kle kullanılmaz, 

e) Metal iyonları : 

Gümüş ve bakır tuzları dezenfektan olarak 
kullanılırlar . Bakır sülfat zehirli olduğundan kulla
nılırken di·kkat edilmel·idir. Sudakl organizmaların 
miktarına, sıcaklığa, alkaliniteye, tuzluluk ve sert
liğe , karbondioksite göre bakır sülfat miktarı ayar
lanmalıdır . Bakır sülfat çözeltisi sulara yüzeye 
püskürtme ile uygulanır. Devamlı besleme daha 
etkilidir. Bu şekilde toksik tesiri 4 ay kalabilir. 
Mikrorganizmaları öldürmek için gerekli bakır sü~ 

fat miktarı insanlar için kullanma veya endüstri 
için zararlı değildir . Yalnız balıkiara zararlıdır . 

U.S.P.H standartlarına göre artık bakır -en fazla 
0,2 ppm olmalıdır . 

Gümüş tuzları suya çok az katılıdığında canlı 

organizmalara tesir ederek dezenfeksiyon yapar
lar. Bundan ıbaşka gümüş ve bakır kaplarda du
ran suların ·bitki hücrelerini, özellikle yosunları yok 
ettiği görülmüştür . 

2 - Ultraviyole ışınla dezenfeksiyon : 

Ultraviyole ışın berrak ve fazla kirli olmayan 
suların dezenfeksiyonunda kullanılır. Temas süresi 
ve ş i ddetine göre aktif bakteri ve sporlar kolay
lıkla ölürler . Mavi yeşil ışınların dalga boyu 0,490 
mihondan başlar ve tesiri 0,149 mikrona kadar 
artar. Kuvars camlı, cıva buharlı lamba ile ultra
viyole ışın elde edilebilir . Su, Ince tabaka halln
de bu ışının önünden geçirilerek etkili bir dezen
feksiyon sağlanır. 

3 - Kaynatma yoluyla yapılan dezenfekslyon : 

Su , kaynama noktasında 15- 20 dakika tutula
rak dezenfekte edilebilir. Suyun kaynatılması ile 
dezenfeksiyona acil hallerde baş vurulur . 

Dezenfeksiyona tesir eden faktörler : 

Sudaki organizmaların cinsi ve miktarına göre 
kullanılacak dezenfektan maddenin cinsi ve dozu. 
pH, sıcaklık, temas süresi , dezenfeksiyona tesir 
eden başlıca faktörlerdir. 

Dezenfeks iyon genellikle ucuz, uygulaması ve 
kontrolu kolay olan klor ve klor bileşikleri lle ya
pıldığı için burada özellikle klorlamaya tesir eden 
faktörler •i ncelenmiştir. 
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1 - pH Değeri : 

Klorlama düşük pH larda daha tesirlidir. Ör
neğin eşdeğer dezenfeksiyon için pH 10 da, pH 5 
dekinden yaklaşık 150 katı daha fazla klora ihti· 
yaç vardır. Klor suyun pH değerini düşürür. Hi· 
poklorürler ise suyun pH değerini yükseltir. Klo· 
run bakteri öldürücü etkisi suda bulunduğu şekil· 

lere bağlıdır. Serbest halde hipoklorik asit (pH 
6. 7,5 değerler· i arasında) ve bağlı halde de dik
laramin (pH 4,4-6,5 değerleri arasında) en etkin 
klor şekilleridir. (Şekil : 1) . 
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Şekil-1 pH o göre sudeki klor 

bileşikleri 

2 - Sıcaıklıık : 

Sıcaklık arttıkça klorun dezenfeksiyon etkisi 
artar. DezenfekS:i·yon hızını enzimle olan rea'ksiyon 
hızı veya hücre çeperindeki difüzyon hızı etkiler 
Dezenfeksiyon hızının sıcakl.ııkla değişimi Van 't 
Hoff · Arrhenius eşitliği ile verilmiştir. 
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E 
R 

t E (T2 - T1) E (T2 - T1) 
log - 1 

- ----- ---- (1) 
t 2 2.303 R T1 T2 4.575 T1 T2 

Mutlak sıcaklıkl·ar 

Sabit konsantrasyonda dezenfektan 
•kullanıldığında eş·it yüzdedeki orga
nizmaları öldürmek için gerekli za
manlar 

l>lktivasyon enerıısı (kalorl olar.ak) 
Gaz sabiti (her derece •için 1.99 ka
lori) 

Örneğin; 

T2 - T1= 10 olduğunda t ıft2 =010 

Log 0 10 =Log t./tb=E/ 39000 

t,, ve tb. 10°C farklı T. ve Tb sıcaklıklarındaki 

eş it miktarlardaki organizmaları öldürmek için ge
çen zamanlardır. 

Klorla ve kloraminle dezenfeksiyonda sıcaklık

la olan bağıntı aşağıdaki tablodan hesaplanabilir. 

H d E Kalorl Oıo 

7.0 8200 1.65 
Klor 8.5 6400 1.42 

9.8 12000 2.13 
10.7 15000 2.50 

7.0 12000 2.08 
·noram i rı 8.5 14000 2.28 

9.5 20000 3.35 

TABLO: ı 

Temas süresi arttıkça klorlama etkisi artar. 
Ayrıca çeşitli organizmaları öldü~mek için gerekli 
zamanlarda değişi'ktir. Temas ·süresinin etkisi Chick 
kanunu ile verilmiştir. 

dy 
- =k(N -y) 
dt o 

(2) 

y Parçalanan organizma sayısı 

N Zaman biriminde geri kalan organ Iz· 
ma sayısı 

No Başlangıçıaki organizma sayısı 

k Hız sabiti birimi (t·ıı 

Yukardaki ifadenin y
0
,t=0 ve y=y, t=t limit

leri arasında integrasyonu alınırsa; 

N -y N 
log = - 0 - =log - =e·kt 

• No e No 

N 
- = - kt 
No 

N/N
0

, tye karşı grafiğe alınırsa eğrinin e~imi; 

-k log e= -k' 

Bu oran 1 e eşit olduğu zaman t=O dır. 

(Şe'kil : 2). 

(3) 

Kısa temas süresi dezenfektan konsantras· 
yonunun arttırılmasının gerektirir. 

4 - Dezenfektan konsantrasyonu 

Dezenfektan konsantrasyonunun dezenfeksiyo
na etkisi aşağıdaki ampirik ifade ile ve~ilmiştir. 
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Şekil-2 Klorun su ile temas müddetine 
göre yaşayan Esch.Coli yüzdesi 

cnı= sabit (4) 

C Dezenfektan konsantr·asyonu 

t Öldürülecek organizmaların sabit bir 
yüzdesini öldürmek için gereken za-
man 

n Seyreltme 1katsayısı 

n > 1 ·ise dezenfektanın seyreltmekle tesiri
nin azalacağını gösterir. 

n < 1 ·ise temas süresinin dozajdan daha 
önemli olduğunu gösterir. 

n = 1 ise konsantrasyon ve zaman aynı öne
mi taşır. 

5 - Organizmaların konsantrasyonu : 

Öldürülecek organizmaların yüksek ve düşük 
konsantrasyonda olması çok mühim bir rol oyna
maz. 

CP/N,= Sabit (5) 

eş itliği bu etkiyi gösterir. Burada; 

C Dezenfektan konsantr.asyonu 
Nr Verilen zamanda öldürülen organlzma 

sayısı 

p Dezenfektan konsantrasyonu ile liglll 
katsayıdır. 

Klorlama: 

Klor, klor gazı , hipoklorit ve klor bileşiklerr 

olarak kullanılabil•ir. Bu bileşikler su ile aşağıdaki 
reaksiyonları verirler. 
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CI2+Hı0~HOCI+H + +CI-~H+ +OCI - +H++cl

meydana gelen HOCI zayıf bir asittir. pH=6 elva
rında çok az disosiye olur. Seyreltik çözeltide ve 
pH > 4 de yukarıdaki eşitlik sağa kayar. ve çözel
tide çok az klor kalır. Yani pH yükseldiğinde de
zenfeksiyonun tesiri azalır. Hipokloritler aşağıdaki 

şekilde suda çözünürler. 

Ca (OCI) 2 + H20 ~ca+ + +Hı0+20CI-

OCI-+ H +~ HOCI 

çözeltideki Ocl- ve HOCI iyonlarının miktarı pH 
a bağlıdır. Klor ve hipoklorit asit amonyaklı saf
sızlıklarla rea'ksiyona girer. Suda organik azot var
sa bunun giderilmesi amonyağa nazaran daha da 
zordur. 

NH3 + HOCI + NH2CI2 + 2 H20 
NH3 + 2 HOCI ->- NHCI2 + Hı0 
NH3 + 3 HOCI + NCI3 + 3 Hp 

Monokloramin 
Diklaramin 
Trikloramin 

Mono ve dikloraminlerde dezenfektandır. Klor 

suda bulunabilen H2S, Fe ++ , Mn ++ , N02- ve 
organik bazı maddelere de oksitleyici etki yapar. 

Örneğin H2S ile aşağıdak i reaksiyon olur. 

H2S+ 4 Cl2 + 4 H20+ H2 S04 + 8 HCl 

Klor ihtiyacı : 

Klor ihtiyacı suya katılan klor miktarı ile te· 
mas süresi sonunda bulunan klor artığı arasındaki 
farktır . Temas süres i ve gerekli klor çeşitli şart· 
lara göre değişir. Pratikteki şartlara uygun olarak 
klor veya hipokloritle deneme yapılır. Bunun için 
bir seri su numunesi alınarak bilinen dozajiarda 
klor veya hipoklorit katılır. Suların sıcaklığı doğal 
şartlar a aya rl a nmalıdır. istenilen temas süresi so
nunda artık klor ortotelidin metoduyla bulunur. 
Hangi dozaj istenilen artık kloru veriyorsa o dozaj 
klor ihtiyacıdır . 

Kullanma sularında , endüstri artıklarında ve 
a rtı k sularda klor ihtiyacının bilinmesi gereklidir. 
Buna göre klorlayıcıların, kapasite ve sayısı , ge
rekli klor miktarı, taşıma ve depolama gibi fak
törler hesabedil ir. Aynı zamanda etkili bir dezen
feksiyon için gerekenden fazla klor kullanılması 
da önlenmiş olur . 

Klorlamanın etken olması için suyun pH ına 

göre serbest klor ve bağlı klor Tablo ll de verilen 
değerlere uygun olmalıdır . 

ı Minumum Klor Artıkları 
pH 

Serbest •kl or mg/1 Bağlı klor mg/ 1 

< 7.0 0.2 1.0 
7.0 - 8.0 0.3 1.5 

> 8.0 0.4 2.0 

TABLO: ll 
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NOT: Kolera, t:ifo ve diğer bağırsak enfek
siyonları 9ibi salgınlarda boru şebekesinin uç nok
talarında bile 0.05 · 0.10 mg/1 serbest klor, 1.0 · 
2.0 mg/1 bağlı klor olmalıdır.) 

Kırılma Noktası : (Break • Point) 

Suya katılan klorun harcanması bittikten son
ra suda serbest klor artığı olarak kaldığı nokta 
kırılma noktasıdır. Klor iht·iy.acı olmayan suya klor 
katıldığında artık klor verilen klora eşittir. (Şekil 

lll) A doğrusu bunu göstermektedir. Eğer suyun 
klor ihtiyacı varsa suya artan konsantrasyonlarda 
katılan klorla artık kl·or arasında B eğrisindeki ba· 
ğıntı vardır. Bu eğri üzerindeki D noktasına kı

rılma noktası (Brea'k ·po int) denir. Klor suya ka
tıldığında ilk önce klorit ve kloramin bileşikleri 
vererek sarfedilir. C noktasında katılan klor klora
minleri parçalar ve D noktasında klor harcanması 
durur. Katılan klor ·serbest klor olarak kalır de
neyler bu D noktasında veya biraz daha yüJksek 
konsantrasyonla~da klor kullanıldığında koku ve ta· 
dın tamamen giderildiğini göstermiştir. c nokta
sına kadar klor/amonyak< 1 dir. Artık ki orun hep
si monokloramin halindedir. C ve D noktaları ara
sında, D nakitasma kadar, amonyağın o'ksitlenmesi 
ve klorun indirgenmesi artar. D noktasında amon
yak ve serbest klor yoktur. D noktasından sonra 
pH a bağlı olarak hipoklorit, tritkloramin vardır. 

Reaksiyon hızı pH a bağlıdır. Maksimum hız pH= 
7 ·B arasındadır. 

~'!l..:rn) 

• :ı V 
~ -

V 
1/ .. 

o .. p V 1\ V 
V ~ / 

· ı/ }f Kır ılına noktası 
ı ı --0.o 2 3 4 

Klor dozu ppm • 

.Ştkil-3 Kırılma noktası eğrisi 

Klorlama noktaları : 

Suya, bir saatten az olmayacak maksimum te
mas süresi sağlıy.acak bir noktadan klor verilir. 
Yüzey sularının klorlanmasında klor ham suya, 
filtre edilmiş suya veya pompa yerine, yeraltı 

sularına ise kuyuya veya pompa yerine uygulanır. 

Uygulamada aşağıdaki şartlar yerine getirilmeli
dir. 
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1 - Tasfiyede maksimum yeterlilik sağlan

malı, 

2 - ~ullananlara maksimum emniyet sağlan

malı, 

3 - Çalış·anlara maksimum emniyet sağlan· 
malı, 

4 - Kimyasal maddelerin su ile Iyice karış
ması temin edilmeli, 

5 - Geri al<ma veya geri sifonaj önlenme
lidir. 

Klorlamanın kontmlü : 

Klor artığı ve bakteriyolajik kontrol TS. 266 
da verilen deney metotlarına göre yapılır. 

Kontrol sıklığı : 

Arıtma yapmayan içme ve kullanma suyu te
sislerinde her üç ayda bir, arıtma yapılanlarda Ise 
.klor artığı için her gün, bakteriyolajik analiz Için 
ise haftada bir .kere numune alınarak kontrol ya· 
pılır. Ayrıca suyun fiziksel, kimyasal ve bakteri· 
yoloj:ik yönden kalitesindeki değişmeler nedeni 
ile ayda bir kere klor itltiyacı deneyi yapılmalıdır. 

Numunenin alınacağı noktalar: 

Kontrolu yapılacak su numuneleri şebekeli 

sistemlerde arıtma tesisleri çıkışından ve dağıtım 
şebekesinden, şebekesiz sistemlerde ise su çıkı

şından yapılır. 

Klorlayıcılar: 

a) Direkt (dolaysız) klorlayıcı : 

Gaz kloru ölçer ve doğrudan doğruya gaz ha
linde klorlanacak suya verir. Debisi 10 1/sn den 
küçük olan tes·islerde ve gerekli su basıncının sağ
lanamadığı hallerde k;ullanılır . 

b) Indirekt (dolaylı) klorlayıcı : 

Kloru de~işik çözelti halinde suya verir. De· 
bisi 10 1/sn den büyük olan tesislerde kullanılır. 

Klorlama tesisleri : 

Klorlama tesislerinde havalandınmanın çok Iyi 
bir şekilde yapılması, çalışanlara emniyet sağlan
ması ba·kımından, gereklidir. Aspratör sistemi ze
mine yerleştirilme~idir. Havayı 1 -2 dakikada bo
şaltabilecek kapasitede olmalıdır. Klorlama ekip· 
manının bulunduğu yerlerde sıcaklık 15°C ın altı· 

na düşürülmemelidir. Aksi halde klorhidrat mey
dana gelir. Tesislerde klorlama ekipmanının bu· 
funduğu odalar, bina dışında müstakil glrişli, gaz 
sızdırmaz ve .kapıları dışarıya doğru açılacak şe

•kilde olmalıdır. Klor kaçakları amonyak çözeltisi 
ile kontrol edilmelidir. 



SU KALiTESiNiN SU 
MALZEMESiNE VE 

TEMiN PROJESi iNŞAAT 
CiHAZLARINA ETKiSi 

Derleyen : Erdal ORBAY• 

ÖZET 

Yüksek mineral ihtiva eden bir şehir şebeke suyu genellikle ev dahili temiz 
su şebekesine, kirli su şeb ekesine, terrnosifoıılara, tuvaZet sifon veya benzeri rne
kanizmaya ve yıkama aletlerine çok önemli zararlar verebilmektedir. 

Bu yazıda, W. L. PATTERSON (Black- Veatch Cons. Eııg. ) l 'e R. F. BANKER 
(Black - Veatch. Cons. Eng. ) tarafından yapılmış benzeri bir araştırma yı özetleyip 
neticelerini vermeye çalışacağız. 

GıRıŞ: 

Su getirme konusuyla ilgilinen veya ilgilen
meyen kimseye arıtma tesisin'in görevinin ne ola
cağı sorulduğunda; alınacak olan cevap genellikle 
şöyle olacaktır. 

•Suyun estetik yönünden içilmeye daha mü
sait hale getinilmesi ve içindeki hastalık yapabi
lecek bakterilerin öldürülmesi bir arıtma tesisinin 
esas görevidir.• 

Bu 1:anım genellikle doğrudur. Fakat bir arıt

ma tesisinin dalaylı faydaları, ki bu yazıda onlar
dan bi~i üzerinde duracağız, tesisin proje ekono
misine büyük katkıları bulunan diğer bir unsur 
olarak göze çarpmaktadır. 

Suyun içinde bulunan çeşitli minerallerin, aşın
dırma ve koroıyon zararları çok ewelden beri Li
lirren bir özelliğidir. Fakat bu zararların tesbitin
deki güçlükler sebebiyle, şimdiye kadar bunların 

belirlenmesi için yapılan araştırmaların sayı·sı bir
kaçı geçememiştir. 

Araştırma Projesi : 

Elde edilen neticeleri vermeye çalışacağımız 
araştırma projesi, Birleşik Amerikanın 11 eyaJetin
deki 38 yerleşim yerinde 1968 yılında sürdürül
müştür. Seçilen yerleşim yerler.inin büyük kısmı

nın nüfusu 1000 ile 30.000 arasında olmasına rağ
men, 1.000 den az 600.000 den de büyük yerleşim
leri de kapsamaktadır. Şehre verilen sulardakl top
lam katı madde mıikıtarı ise 100 ile 3.000 p.p.m. 
(mg/lt) arasında değişmekle beraber, bir yerle-

• lnş. Yük. Müh. DSI Etüt ve Plan Da. Baş kanlı ğ ı 

şim yerinde bu değer 5.000 p.p.m.'e kadar da çıka

bilmektedir. Su temin malzeme ve cihaziarının öm
rünü belıirlemek amacıyla yapılan yerinde tespit 
çalışmalarında; yerleşim ye~i su yetkilileriyle, sıhhi 
tesisatçılarla; sıhhi tesisat alet ve malzeme satı

cıları ile yapılan konuşmalardan faydalanılmıştır. 

Sadece Missour-i'deki bir yerleşim yel'inde ev, 
ev dolaşarak su <kullanıcılarla anketierne yapılmış
tır . 

Fakat bu çalışmalar, bazı evlerde oturan bir 
kısım kimsenin o evlerde kısa bir süreden beri 
ikamet etmele~i ve sıhhi tesisatın geçmişıi ile il
gili bilgilere sahip olmamaları sebebiyle çok fay
dalı olamamıştır. Araştırmanın sürdürüldüğü 38 
yerleşim yerinde 7 değişik sıhhi tesisa1: elema
nın •ortalama ömrü• tespit edilmeğe çalışılmıştır. 

Bunlar sırasıyla; 

- Galvaniz demirbanu 

- Kanalizasyon ev içi bağlantı boruları 

- Su ısıtma aletleri 

- Musluklar 

- TuvaJet sifonları 

- Çöp ufalama tesisleri 

- Yıkama cihaziarı olarak belirlenmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre porselen ve pas
lanmaz çelik üzerindeki tesirienini gösterici herhan
gi bir neticeye rastlanılamamıştır. 

Bu araştırma sırasında seçilen 38 yerleşim 

yerinden 10 tanesi gereksinmelerıini yüzey suyun
dan karşılarken diğerleri yeraltı suyundan temin 
etmekte olduğu tesbit edilmiştir. 
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Yeraltı suyundan sularını temin eden yerle
şimlerde, bu sular şehre ve~ilmeden önce uygula
nan ıkalite düzeltici veya dezenfekte edici yöntem
ler ise T·ablo : !'de özetlenmiştir. 

TABLO: 1 

Uygulanan yöntem 

6 Direk 

13 Dezenfeksiyon 

2 Dezenfeksiyon 

Yerleşim yeri 
sayısı 

Korozyon Kontrol 

Dezenfeksiyon 

+ 
Havalandırma 

+ 
Korozyon Kontrol 

Dezenfeksiyon 

+ 
Yumuşatma 

-----

+ 
Korozyon Kontrol ------------------

3 Dezenfeksiyon 

+ 
Havalandırma 

Flor uza:klaştırma 

Havalandırma 

+ 
Arıtma 

+ 
Yumuşatma+ Korozyon Kontrol 

Yüzey suyundan ihtiyaçlarını karşılayan 10 yer
leşim yerinden 2 tanes.i (antma+yumuşatma) biri 
bunlara ilave olarak koroıyon kontrol uygularken, 
diğer 7 yerleşim yerinde sadece arıtma uygulan
maktadır. 

Her yerleşim yerinde şebekeye verilen sular 
üze~inde ise yapılan kimyasal analizler ise şöyle 
düzenlenmiştir. 

- Toplam erimiş katı madde miktarı (Toplam 
Dissolved- Solids) 

- Toplam sertlik (Kalsiyum sertliği) 

-Sülfat 
- Kloı·'lt 
- Erimiş Oksijen 

Şekil : 1 'de toplam katı madde miktarı (TDS) 
ile ev bağlanrtılarında kullanılan Galveniz boruların 

ortalama ömrü arasındaki il.işki verilmiştir. Grafik
tende anlaşıldığı üzere toplam katı madde miktarı 

konsertrasyonunda artmalar galvaniz borunun tes
pit edilen ortalam ömür değ·erinde düşmelere se
bep olacaktır. 
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ŞEKJL ı- GALVANIZ BORU OMRU 

Şekilde her no·kta her yerleşim yerı Için elde 
ed·ilen değeri göstermektedir. Bu değerler çok bü
yük sapmalar göstermekle beraber, çizilen eğri or
talama noktalardan geçmektedir. 

Bu eğri yardımıyla, toplam erimiş katı madde 
miktarı 250 p.p.m. ve 1.750 p.p.m. olduğu zaman 
galveniz borunun ortalama ömrü 32 ve 13 sene 
olar·ak bulunmaktadır. 

Sertliğin tesirin·i bulabilmek için, sertliği 140 
p.p.m. den daha az olan yerleşim yerlerinde sert
fiğe tekabül eden galveniz boru ömrü gratilk ha
linde gösterildiği takdirde hemen hemen aynı ka
rakterde bir eğri elde edilmiştir. 

Bilindiği gibi suyun yüksek sertlik ihtiva et
mesi boru ömrünü koruyucu etkisi olmakla bera
ber, küçük çaplı borularda kireçlenme ve çökelme 
yaparak borunun kullanılabilir (tabi·i ki ortalama 
ömrü de) ömrünün azaltmaktadır. 

Suda bulunan minerallerin % 40, % 50 'si klo
rit veya sülfat ionuyla birleşmiş halde bulunmak
tadır. Bu sebepten bu iki ian içinde araştırmalar 

sürdürülmüştür. Bu iki ·iondan klonitin galvaniz bo
ru ömrünü daha olumsuz olarak etkilediği anlaşıl

mıştır. 

Sudakl klorit konsentrasyonu 250 p.p.m. den 
daha az olan yerleşimler üzerinde sürdürülen çalış
malarda; yüksek erimiş katı maddenin olması ha
linde klorit konsantrasyonunun yüksek olması al
çak olmasına nazaran boru ömrünü çok daha olum
suz olarak etkilediği anlaşılmıştır. 



Araştırmanın sürdürüldüğü sırada ev temiz su 
bağlantılarının 1/ 4 ünün bakır boru ile yapıldığına 

değirlilerek aynı şa~tların bakır boru ömrünü daha 
az etkilayeceği araştırmacılar tarafından kabul 
edilmiştir. Bu borularda da toplam erimiş katı 
madde miktarının 250 p.p.m . ve 1750 p.p .m. ol
ması halinde, ortalama boru ömrünün 35 ve 20 se
ne olabileceği belıirtilmiş1iir. 

Şekil : 2'de ev pis su bağlantılarında ıkullanı
lan pik boru ortalama ömrü ile temiz su şebeke
sindeki mineral miktarı arasındaki iliş~i verilrneğe 

çalışılmış1ır . 

Toplanı enimiş katı madde miktarı 250 p.p.m. 
iken ortalama ömrü 48 sene ise ; toplam erimiş 

katı madde miktarı 1750 p.p.m. olduğu zaman 23 'e 
düştüğü bulunmuştur. 
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Şekil : 2 Ev Pissu bağlantısı ömrü. 

Şekil : 3 den de anlaşıldığı üzere evlerde kul
lanılan su ısıtıcılan ortalama ömrü 13 seneden 6 
seneye düşerken toplam erimiş katı madde mik
tarı 250 p.p.m. den 1750 p.p.m . çıkm aktadır . 

Genellikle sıcak su tankları cam ile kaplı ol
duğundan korozyon zararları azalmakla beraber 
100 % kaplama sağlanamadığı için bir miktar bile 
olsa genede korozyon vuku bufabilmektedir. 

Bu sebepten çürüme tesiri koroıyondan daha 
et~ili olarak görülmektedir. 

Şekil : 4 de ise nıusluk o~alama ömrünün de
ğişimi verilmiştir. Şekilden de anlaşıldığı üzere 
noktaların çok dağınık olması; piyasada çok deği

şik kalitede musluk bulunması seb~bine dayandı

rılabilir. Geçir.ilen doğru ortalama ömrü göstermek 
Için seçilmiştir . Toplam erimiş katı madde mik
tarı 250 p.p.m. den 1750 p.p.m'e çıkınca ortalama 
ömürde yaklaşık olarak % 40 'lık bir azalma gö
rülmektedir. (11 seneden 7 seneye) 

Şekil : 5 de de tuvalet sifonlarının ortalama 
ömrü lle toplam erimiş katı madde mi·ktarı ilişki-
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leri verilmeye çalışılmıştır. 250 p.p.m. toplam eri
miş katı madde varken ortalama ömrü 10 sene 
olarak belirlenen tuvafet sifonlarının ömrü 1750 
p.p.m. olması haMnde 3 seneye düşmektedir. Bu 
azalma % 70 civarında olmaktadır ki ; erimiş mi
neraller etki ettiği malzeme ve cihazlardan , sıifon 

ortalama ömrüne e.n fazla etki etıtiği anlaşılmak
tadır . 

Bu sebepten su kalitesinin kötü olduğu yer
lerde plastik sifon ve boruların kullanılması en 
olumlu uygulama olaca•ktır . 

Şekil : 6 ve 7 de ise şehir şebekesindeki su
yun enimiş mineral yönünden d eğ i şiminin çöp ufa
lama tesisleri ile yıkama oihazları üzerinde~i te
sirleri verilmiştir. 
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SEKlL 6 - CÔP UFALAMA TESIS I 

Bu araştırımaların sonunda; elde edilen sonuç
lara göre kalite değişiminin ekonomik boyutl a rı 
Tablo : Jl'de verilmeye çalışılmıştır . 

Tablo: ll'de 1. kolonda ev başına ortalama bu 
elemanlar Için hadcanan yatırım bedeli venilmiş
tir. (1.123 S=1 .123 X 17 TL = 19.000 TL.) Daha ön
ceki grafiklerden de anlaşıldığı üzere toplam eri-
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Ş EK IL 7- YIKAM A CIHA ZLARI 

miş katı madde miktarın ı n değişim i ne göre orta
lama ömür değerleri ll. ~olonda verilmiştir. Bu or
talama ömre ve % 6 faiz haddine göre yıllık ya
tırım miktarları isede kolon lll'de verilm i ştir. Bu
radanda anlaşıldığı üzere kal iil:e değişimi yıllık ya
tır ım mal•iyetini 39.80 $ (39.80 X 17= 680 TL) de
recesinde olumsuz yönde etki etmektedir. 

Sonuç: 

Araştırmanın sürdürüldüğü Amerika Birleşik 
Devletler-inde elde edilen bu sonuçlar; konunun 
boyutlarını bütün açııklığı ile vungulamaktadır. 

Malzeme kalitesi ve kai'ite kontrol mekaniz
masının çok ol·umlu gelişmed i ğ•i ülıkemiz şartların

da bu durumun daha da ça rpıcı olacağı göııden 

uzak tutulmamalıdır. 

TABLO: ll 

Eleman Adı 

Galvaniz boru 
Pissu bağlantısı 
Su ısıtıcıları 
M us luk 
Tuvafet sifonu 
Çöp ufalama tesısı 

Yıık·ama cihaziarı 

Toplam: 

22 

Ev başına 
ortalama yatırım 

1.123 

s 250 
450 
110 
165 
20 

8 
120 

ll 
Ortalama ömür 

250 ppm. 1750 ppm. 

35 20 
45 25 
13 8 
11 7 
10 3 
8 5 

10 7 

lll 
Yıllık yatırım miktarı 

250 ppm. 1750 ppm. 

$17.25 s 21.80 
29.10 35.20 
12.45 22.95 
20.90 29.55 
2.70 7.50 
1.30 1.90 

16.30 21.50 

100.00 139.80 



BÜYÜK KAPASiTELi SU MAKiNALARINA YÖNELiŞ 

Derleyen : Suat PASlN* 

ÖZET 

Son yıllarda hızla gelişen su makinaları büyük boyutlara ulaşmıştır. Bu yazıda, 

muhtelif tipte türbonıakinaların bu günkü sınırları, özellikleri ve imalat problem
leri örnekler verilerek açıklanmıştır. 

1-GIRiŞ: 

Bugünün hidrolik tünbomakinalarının (su maki
naları) en bel.irgin özellıiği halen ulaştığı ve gi
derek sınırsız ıbir büyüme eğilimi gösteren dev 
boyutlarıdır. Örneğin Francis türbinlerinin güçleri 
1940, 1960 yılları arasında tedricen yükselirken , 
bundan sonra astronomik bir gelişme ile 735 MW'a 
(Grand Coluee, Amerika) ulaşmıştır . Sibirya Sa
yan Santralı için projelendirilen ünite gücü ise 
1103 MW dır . 

Elektrik enerjisi talebinin çok hızlı bir şekil

de artışı, termik ve hidrolik enerji üretimi için 
projefendirilecek tünbin ünitelerinin güç ve boyut
larını zorlamaktadır . Ne var ki hidroelektrik tesis
lerin güç yönünden termik santrallarla rekabeti 
daha çok doğal şartlara bağlıdır . Bir hidroeiekrtrik 
tesisin ekonomik fizibilitesini etkileyen başlıca fak
törler, suyun temini, topografik ve jeolojik şartla

rın uygunluğu ile santralın tüketim merkezlerine 
olan uzaklığıdır. 

Güç ve boyutlardaki bu ani artışı, muayyen 
sayıdaki büyük nehirler üzerinde kurulan baraj te
sisler-inin büyuklüğü ile açıklamak mümkündür. 

Aşağıda verilen örnekler , zamanımızın büyük 
üniteleri hakkında fikir verici niteliktedir. 

e Grand Coulee (Amerika) : 87m. düşüde 12 x 
(620- 735) MW Francis türbini 

e llha Solteria (Brezilya) : SOm. düşüde 20 X 197 
MW Francis türbini 

e Churchill Falls (Kanada) : 313 m. düşüde 
11 x 495 MW Francis türbini 

e Saratov (Sovyetler Birliği) : 9 m. düşüde 

21 x 55 MW Kaplan türbini 

e Jupia (Brezilya) : 24 m. düşüde 14 x 100 MW 
Kaplan türbini 

• Mak. Y. Müh . DSI Barajlar ve H E S. Dal resi 

Büyük çapta hidrolik enerji üretim projeleri
nin mühendisliği yönünden, özellikle uygun şart

ları içeren ülkelerden birisi de Tünkiye'dir. Nite
kim, aşağıdaki örneklerden görülebileceği gibi bü
yük kapasiteli ünitelere doğru bir eğilim vardır. 

e Karakaya: 153.8m. düşüde 6 X 340 MW Fran
cis türbini (inşaat işleri başlam ı ştır.) 

e Keban : 145 m. düşüde 8 X 183.1 MW Francis 
türbini (ilk dört ünıite ticari işletmede, ik-inci 
dört üni1'e ise ihale edilmiştir . ) 

e Karababa : 96 m. düşüde 7 x 200 MW Francis 
türbini (Kat'i projeleri yapılmaktadır . ) 

e Gölköy : 53 m . düşüde 4 x 175 MW Francis 
türbini (Kat'ı i projeleri yapılmaktadır.) 

• Altınkaya : 117,5 m. düşüde 4 X 180 MW Fran
cis türbini (Kat'i projeleri yapılmaktadır.) 

• Hasan Uğurlu (Ayvacık) : 126.2 m. düşüde 

4 x 140 MW Francis türbini (ilk iki ünitenin 
montajı başlamıştır . ) 

e Oymapınar: 143 m. düşüde 4 X 138.5 MW Fran
cis türbini (inşaat işleri başlamıştır. ) 

incelemelerin ortaya koyduğu gerçek : bu tür 
tesislerin genel ekonomileninin -inşaat işleri ve 
teçhizat masrafları- bu büyük kapasiteleri kar
şıladığıdır . Işletmeciler i n ve imalatçıların bu yön
de ne kadar ileri gidebilecekleri bu gün için baş
lıca sorunlardandır. 

2 - Büyük kapasiteli ünH:elerin üstünlükleri 

a) lzafi fiatın düşmesi 

Büyük kapasiteli ünitelerin üstünlüklerinden 
birisi birim fiat için izafi fiatın düşmesidir. Ne 
varki boyutlardaki artışın birim fiat yönünden op
timum bir çözümü söz konusudur. Nitekim Escher 
Wyss firmasının , 4 ve 6 kanatlı kaplan türbinleri 
ıçın yaptığı incelemeler, birim ağırlık için en uy
gun fiatın 8 m. çark çapı civarına rastladığını gös-
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termiştir. Daha büyük çark çaplarında, türbin baş

lığı ve sabit- kanat çemberi gibi bazı türbin par
çalarının, nakli,ye olanakları nedeniyle parçalı ola
rak yapılması zorunluluğu ortaya çıkmakta, bu ise 
izafi fiatı yükseltmektedir. 

b) Hidrol. iık verim 

Büyük kapasiteli ün•itelerin diğer bir üstünlüğü 
ise, Reynold sayısına bağlı olan akış kayıpları ne
deniyle, ünite boyutları arttıkça hidrolik verimin 
yükselmesidir. Hidrolik verim tü~bomakinaların ka
litesi için önemli bir özellik olarak yerini koru
makla beraber, bu gün ulaşılan seviyenin üstüne 
çı•kılması oldukça güç gözükmektedir. 

3 - Araştırma ve Geliştirme 

Projelendirme ve imalat ile ilgili problemierin 
ayrıntılı olarak incelenmesi bu yazı kapsamına gir
memekıtedir. Ancak araştırmaların hangi sorunlara 
yöneHk olduğuna kısaca değinmekle ye:tinilecektir. 

Bu yönde yapılan araştırmalar ·Hidrolik, Mu
kavemet Problemleri ve imalat Problemleri• olarak 
üç bölümde toplanabilir. 

Hidrolik alanında yapılan araştırmalar, yukar
da kısaca değinilen hidrolik verim yanında, daha 
çok akış stabilitesi, kavitasyon, hidrolik kuvvetle
rin tanımı, daha yüksek düşülerin temini, özgül 
güçlerde ve özgül hızlarda artış konularını kapsa
maktadır. Yapılan incelemeler, genellikle yukarıda

ki sorunların, boyutlardaki artışı sınırlandırıcı nite
Hkıte olmadığını göstermiştir. Ancak üniteler bü
yüdükçe değ·işik fenomenlerin tanınması ve kont
rolu daha çok önem kazanmaktadır. Çok büyük 
üniteler için, halen normal kapasiteli ünitelere uy
gulanan mu'kavemet hesap metodlarının ekstrapo
lasyonu, daha ağır sonuçlar doğurup problemi da
ha kompleks duruma getıirebilecektir. ilave olarak, 
boyutlar büyüdükçe bileşenlerin tabii frekansları 

düşer ve hidrol ik ve elektriki frekansların uyarıl

masına tehlikeli şekilde yaklaşılır . Bunun sonucu 
olarak titreşim fenomeni çok daha önem kazanır. 

Bu nedenle, devamlı veya titreşimli kuvvetle
rin etkıiledıiği, mekanik projelendirme şartlarının 

daha iyi tanımı için, hidrolik sorunlara yönelik 
benzer araştırmaları gerekli kılmaktadır. 

4 - imalat Problemleri : 

Muhtelif '!!ipte türbo makinalara muayyen sa
yıda imalat pmblemi uygulanmakta ise de her özel 
tip için de bazı özellikler mevcuttur. 

Bu problemler, bu gün kullanılan konvensiyo
nel türbo maki,naların çeşitli tipleri için aşağıda 

kısaca açıklanmıştır. 
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Al Francis türbinleri : 

Büyük hacim de debilenl, yüzlerce metrsye 
kadar çıkabilen düşüleri ve en yüksek güçlere ula
şabilmeleri, Francis türbinlerini en yaygın tü~bin

ler hal·ine getirmiştir. 

Franois türboinleninin bu günkü sınırları nedir? 
e Grand Coulee (Amerika) 87 m. düşüde 700 

MW- çark : g.so m. ve SOO ton 

e Krasr.oiarskaja (Sovyetler Birliği 9S m. düşüde 
S08 MW- çark : 8.00 m. ve 200 ton 

8 Churchill Falls (Kanada) 313 m. düşüde 49S 
MW (Testler sırasında S20 MW elde edilmiş
tir.) -çark : S.90 m. ve 8S ton. 

e Cabora Bassa (Mozambiık) 127 m. düşüde 48S 
MW- Çank : 7.20 m. 16S ton. 

~ Mica (Kanada) 182.9 m. düşüde 492 MW 

• Guri (Venezuella) 

Ülllite (8,9,10) -139 m. düşüde 400 MW 

Ünite (7) -139 m. düşüde 340 MW 

Ünite (4,S,6) -139m. düşüde 270 MW 

e Agua Vermelha (Brezilya) S7 m. düşüde 2SO 
MW- çark : 7.40 m. ve 160 ton 

e Tarbela (Pakistan) 136.4 m. düşüde 216 MW 

t9 ilha Solteira (Brezilya) SO m. düşüde 197 MW
çark: 7.3S m. ve 147 ton. 

Türkiye'den iki örnek : 

e Ke'ban: 14S m. düşüde 183 MW- çark: 4.38 
m. ve SO ton . 

e Hasan Uğurlu (Ayvacık) : 126.2 m. düşüde 140 
MW- çark : 4.56 m. ve 4S.7 ton. 

Türbin çarkları : 

Büyük çarkların imalat olanağı, Francis türbin· 
lerinin gelişmesinde anahtar teşkil etmektedir. Bo
yut, ağırlık ve nakliye problemlerine bağlı olarak 
muhtelif imalat metodları uygulanmaktadır . 

a) Tek parça döküm çarklar: 

Çelik döküm ve dökümhane olanakları ile sı

nırlıdır. Şimdiki halde bu olanaklar yaklaşık olarak 
100 ton mertebesinde sınırlıdır. 

b) Fabrikasyon çarklar : 

Nakliye olanaklarına bağlı olarak: 

e Tamamen atölyede bitirilen 

e Kısmen atölyede bitirilen 

e Tamamen şantiyede imal edilen 



Örneğin Grand Coulee türbinin çarkı tamamen 
şantiyede yapılmıştır . Gelecekte çok büyük çarıkla

rın imali için bu metoda sık sık baş vurmak zo
runlu olacaktır . Ne varki bütün imalat olanakları

nın şanNyeye taşınması hususu gözden uzak tu
tulmamalıdır . 

Salyangozlar : 

Salyangozdan gelen problemler, büyük boyut
lar ve yüksek düşülerle ilgili bulunmaktadır . 

Örneğ·in: 

$ Cabora Bassa- Salyangaz dış ölçüleri 23,5 m. 
X 20,5 m, giriş yüksekliği 7,97 m. ağırlık 460 
ton. 

e Churchill Falls- Salyangaz giriş çapı 4.40 m. 
ağırlıık 400 ton. maksimum levha kalınlığı 100 
mm. 

Çok büyük boyutlar için normal bir çelik kul
lanmak, çok büyük levha kalınlığı ile karşılaşmak 

demekıtir. Bu husus diğer çözümlere gitmek için 
araştırmayı gerektirir. Örneğin : 

e Yüksek akma mukavemetli çelik kullanmak, fa
kat bu çözümle de özellikle şantiyede kaynak 
problemleri ile karşılaşılır . 

iki kabuklu salyangoz, ara tabaka beton 

e Çok tabakalı salyangozlar v.s. 

Mil 

Türbin- generatör mili mükemmel şekilde sta
bil olmak zorundadır. Bunu sağlamak, çok dikkatli 
bir projelendirme ve imali gerektirir. Kılavuz ve 
taşıyısı yatakların stabilitesi ve kritik hız kadar , 
tatbiki hidrolik ve elektrik kuwetlerle ilgili ayrın

tılı bilgiye ihtiyaç gösterir. Boyutlar artmaya de
vam ettikçe, aşağıdaki yollara yöneliş görülmek
tedir: 

8 Boru miller, tamamen dövme veya karma 
konstrüksiyon 

19 Müstakil pabuçlu kılavuz yataklar. 

Taşıyıcı yataklar : 

Büyük boyutlara rağmen (örneğ·in Cabo;-a 
Bassa-taşıyıcı çember çapı 4100 mm, yük 

2250 ton) pabuçlarla taşıyıcı çember arasındaki 

yağ filmi kalınlığı halen 0,1 mm. den ıküçüktür. 

Çok büyük yüklerde , büyük bir ihtimalle çift
pabuç çember sistemine gidilecektir. eŞkil : 1'rJe 
El lnfiernillo (Meksika) yeraltı <Sal'ltralına tesis 
tesis edilen Francis türbini ve generatörün tipik 
en kesiti verilmiştir . 
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Escher Wyss tarafından temin edilen Francis 
türb ininin teknik karakteristikleri şöyledir : 

Türbin gücü 
Düşü 

Debi 
Hız 

P = 198,5 MW 
H = 110m. 
O = 200.2/ 193.4 mJ/san. 
n = 115.38/138.46 d/d. 

(50 ve 60 HZ. işletme) 

Teknik özellikleri : 

Çark: 5.4 m. çapında, 17 .kanatlı, % 13 i<rom 
çeliğinden tek parça ·döküm, ağırlığı yaklaşık 62 
ton . 

Şaft: 80 ton, dövme çelik, tek parça, seg
man tipi iki kılavuz yatakla yataklanmış. 

Taşıyıcı yatak : 800 ton baskı yükü, tek par
ça dökme demirden taşıyıcı çember ve 14 adet 
taşıyıcı pabuç. Taşıyıcı yatak kılavuz yatakla kom
bine olarak tertip edilmiş, koniık ve sıJI.indirik mes
net elemanları ile türbin başlığına mesnetlenmiş

t ir. 

Sızdırmazlık: Temas etmeyen mekanik ekse
nel conta uygulanmıştır. 

Salyangaz : Giriş çapı 4.8 m., proje basıncı 

15 bar, kaynak konstrüksiyon, 126 ton . 

Klavuz kanatlar: 26 adet, dökme krom çeliği , 
gres yağlamalı bronz yataklı. Her kılavuz kanat 
için bir servomotor metodu uygulanmıştır. 

B - Pompalar ve pompa- türbinler 

Elektrik ekonomisinin baz yük ihtiyacını karşı
lamak için özellikle nükleer ıkaynakları kullanarak, 
ünite güçleri giderek artmış, bu ise pik yük ihti
yac ının devamlı artmasına neden olmuştur. işte 
pik ihtiyacını karşılamak üzere pompa- türbin sant
ralları kurulmuştur . Pompaj ya üç elemanlı ünite
lerle (generatör, türbin ve pompa) ya da ikili üni
telerle (motor- generatör ve pompa- türbin) elde 
edilebil•ir. 

Büyük kapasiteli pompa- türbinler için aşağı

daki örnekler verilebil ir: 

e Taum Sauk (Amerika) 260 m. 2X 200 MW 

8 Cabin Creek (Amerika) 374 m., 2X150 MW 

e Okutataragi (Japonya) 406 m., 2X 310 MW 

e Bear Swamp (Amerika) 228 m. 2X 320 MW 

e Takasegawa (Japonya) 240 m. 2 x 320 MW 

8 Nabora (Japonya) 317 m. 2X 318 MW 

• Ludington (Amerika 107 m. 6X 343 MW 

• Racoon Mountain (Amerika) 305 m. 3X 400 
MW. 
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ŞEKiL 1-EL INFIERNILLO SANTRALI FRANCIS TÜRBiN VE GENERATÖR TiPiK KESiTi 
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Tek kademeli üniteler için bugünkü maksimum 
terfi yüksekliği yaklaşık 500 m. dir. 

Daha yükse-k terfi yükseklikleri için çok ka
demeli ma~inalara ihtiyaç vardır. 1000 m. nin üs
tündeki düşüler için çok kademe li pompa- türbin 
tes·isleri şimdi inceleme konusudur. 

Pompalar ı 

Işletmeye alınmış biri'ktirmeli güçlü pompalar 
için aşağıda~! örnekler verilebilir : 

e Viyanden (Lüksemburg) 9X 62 MW, 280 m. 

e Flestiniog (Wales) 4X 70 MW, 305 m. 

e Puente Biıbey (ispanya) 1 x 70 MW, 361 m. 

e Waldedk 111 (Almanya) 2X 232 MW, 343 m. 

C - ·Kaplan ıtürbinleri : 

Bu güne kadar yapılan en rbüyük kaplan tür
binleri arasında Saratov (Sovyetler Birliği) -9 m. 
düşüde 21 X55 MW, çark çapı 10,30 m. ve Jupia 
(Brezilya)- 24.40 m. düşüde 14X100 MW, çark 
çapı 8.4 m. sayılabilir . 

En güçlü olanları ise. Djerdap santralına mon
te edilenlerdir. (6 tanesi Romanya, diğer 6'•sı Yu
goslavya sınırları içerisinde kalmaktadır . ) -26 m. 
düşüde 166 MW, çark çapı 9.50 m. -

Yüksek ve değişken düşülerde Kaplan türbini 
kullanarak daha fazla güç elde etmek mümkündür. 
Sovyetler Birliği 50 m. düşü için 500 MW'Iık Kap
lan türbini projelendirmektedir. 

Bu türbinlerdeki mil problemi, büyük kapasi
teli Francis türbinleri ile aynıdır. Kanat ağırlıkları
nın giderelk artması •ile büyük me~kezkaç kuwetle
rin doğması gelecekte çark imalinde problemler 

doğuracaktır. 

Büyük bir ihtimalle kanatlar içi oyuk olarak 
Imal edilecektir. 

Şekil : 2'de Jupia (Brezilya) sanıtralına tesis 
edilen Kaplan türbini ve generatörünün tipik en 
kesiti verilmiştir. 

Asgen, Riva Calzoni ve Escher Wyss firmaları 

tarafınıdan projelendirilen türbinin ana karakteris
tikleri şöyledir : 

Ma~slmum türbin gücü 

Maksimum debi 

Maksimum düşü 

Hız 

P == 140.000 HP 

O == 600 m3fsan. 

H == 24.40 m. 

n == 78,3 d/ d 

Çark : 8,40 m. 250 ton 

Şaft: 1,2 m. çapında, 1 O m. uzunluğunda , iki 
parçalı. 
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D - Boru türbinleri 

ilk büyüık endüstriyel üniteler 1966 yılında iş· 
!etmeye konulmuştur. Bunlar : 

e La Ran ce (Fransa) 24 X 1 O MW, çark : 5.35 m. 

e Pierre Beniıte (Fransa) 6x 20 MW. çark 6.00 m. 

Daha sonra ıboyutlar giderek artmıştır . Örne
ğin: 

e Saratav (Sovyet Birliği) 10 m. düşüde de 2 tec
rübi ünite 45 MW, çark : 7.50 m . 

e Sauveıterre (Fransa) 9.30 m. düşüde 2 x 33 
MW, çark : 6.90 m. 

Proje safhasında olan : 

e Rock Isiand (Amerika) 12,10 m. düşüde 8x53 
MW, çark: 7.40 m. 

Bu derece !büyük, yüksek güçlü boru tipi tür· 
binierin propelendirilmesi yatay mil tertibi ve çok 
yüksek yatak yükleri gibi hassas problemler getir
mektedir. 

E - Pelton türbinleri 

Peltonlar, ne çok büyük boyutlu ne de çok 
yüksek güçlü türbinler arasında anılırlar . Yüksek 
düşülerde sağlanan debileri ise genellikle düşük

tür. 

En güçlü pelton türbinleri şunlardır : 

e Aureland (Norveç) 240 MW 

e M out- C enis (Fransa) 200 MW 

Konvensiyonel makinalardan daha değişik bir 
teknik ·kullanarak, daha yüksek güçlere ulaşılaca
ğını tahmin etmek mümkündür. Pelton türbinleri 
gelecekte 400, 500 MW'a rkadar çıkabilirler. 

F - Diğer önemli teçhizat 

Türıbo makinalar yanında , diğer önemli teçhi
zattan da •kısaca söz etmek yararlı olacaktır . 

a) Kapama Vanaları : 

Türbo makinaların büyük kapasitelerine para· 
lel olarak giriş ve kapama vanaları boyutları da 
artmıştır. 

Küresel vanalar : 

e Brommat ll (Fransa) - Düşü : 270 m. Çap : 
3.15 m. - ağırlık : 160 ton. 

e Vianden lll (lüksemburg) : Çap: 2.80 m. 
- Düşü : 322 m.- ağırlık : 127 ton. 

e Revln (Fransa) : Çap == 2.64 m. - Düşü : 246,5 
m.- ağırlık: 105 ton. 
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SEKiL = 2 Jupio Santral ı bir ÜAte · tıpik · en kesiti 

Türb in 

Tıpı ; Kaplon 

P ~ 140 . 000 HP 

Q = 60am1/son. 

mc k 
llıok = 24.40m 

n= 76;3 d / d 
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Generetör 

P.: IIZ, ,JIOQ k VA 

p.f. ; O,~ · '' 60' Hı , 13,8 k V 

n ~ 78) d / d 

GD
2

: ı i, SOO tm2 

rotor = GOO ton, 



Kelebek vanalar : 

e El infiernillo (Meks·ika) -çap : 5.75 m.- aü· 
şü = 120 m . - ağırlık: 160 ron . 

e Reza shah Kab ir (i ran) : -çap : 5.50 m., 
düşü: 181 m.- ağırlık: 218 ton. 

e Outardes ll (Kanada) -Çap: 6.55 m. - dü
şü: 85 m. 

Not: 1) Karakaya H.E. Santralı na tesis edi
lecek tünbin giriş vanası , kelebek vana tipinde ve 
6.00 m. çapındadır . 

b) Taşıyıcı yataklar : 
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Ünite boyutlarına paralel olarak 1:aşıyıcı yatağa 
gelen yük ve boyutlar arıtmıştır . Örneğin : 

e Aleantara (ispanya)- Yük 1400 ton . Taşıyıcı 
çember dış çapı : 3400 mm. 

e Churchill Falls (Kanada)- Yük: 1400 ton . 

e Cabora Bassa (Mozambik) : Yük : 2250 ton ta
şıyıcı çember dış çapı : 4100 mm. 

Not : 2) Karakaya H.E.S. üniteleri için, ta
şıyıcı yatağa gelen toplam yük 1450 ton olarak he
saplanmıştır. Bu değere göre tahmin edilen taşı

yıcı yatak ıkayıbı 770 kW, soğutma suyu miktarı 

40 1 / san. dir. 

YARARLANILAN YAYlNLAR 
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SULAMA PROJELERiNiN EKONOMiK YÖNDEN 
DEGERLENDiRiLMESi VE BiR ÖRNEK 

Yazan : 
Zeki DEMIRCI* 

ÖZET 

Su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesinin ana amacı, genel olarak, ulusal 
ekonominin sağlıklı bir biçimde en üst düzeye çıkarılması şeklinde tanımlanabilir. 

Nüfusumuzun artması, su ve toprak kaynaklarının etkili kullanımını, ve bu 
arada tarımsal gelişmeyi çok önemli kılmıştır. Tarınısal gelişme sadece ulusal 
ekonominin vazgeçilmez bir parçası değil, aynı zamanda, bize daha iyi yaşama 
koşulları, daha eşit gelir dağılımı, yeni iş olanakları, dengeli ve güvenilir bir 
gelir ve parasal değeri hesaplanabilen veya hesaplanamayan daha birçok yararlar 
sağlayan bir olaydır. 

S u kaynakları daha çok gereksinme duyulması, sulama için eksik su uygula
masını planlamanın önemli ve üzerinde durulması gereken konulardan biri yap
mıştır. Sulama suyu eksikliği- verim ilişkileri konusunda yapılan araştırmalar 

bizi şu sonuca ulaştırmıştır: Sulamada eksik su uygulaması kabul edilebilir; an
cak bu eksiklik öyle bir düzeyde tutulmalıdırki en büyük verimden olacak azalma 
minimum olsun. 

Gelişmekte olan diğer ülkeler gibi, Türkiye ulusal gelirin önemli bir bölü
münü tarımsal gelişme için harcamak zorundadır. Türkiye'de ekonomik olarak 
sulanabilecek 8.5 milyon hektar tarım alanı vardır. GerçekleştiriZmiş sulamalar 
ise yaklaşık olarak 2.0 milyon hektardır. 1972'den başlayan üçüncü beş yıllık 

gelişme planı 550 000 hektar tarım alanının bu plan döneminde sulamasını ön-
görmektedir. · 

Başarılı bir tarı.msal gelişmenin gerçekleştirilmesi için sulamanın yanında 

diğer gereksinmelerde (uygun gübreleme, tohum ve ilaçlama, çiftlik ekipman 
ve makinaları, tarım alanlarının uygun büyüklük ve bölünüşleri gibi) birlikte 
sağlanması zorunludur. 

Toplam 22 000 Ha. lık bir alanı kapsayan Tokat Projesi Türkiye'nin kuzey 
bölümündedir. Tarımsal gelişmenin gerçekleştirilmesi sonucu bu yörede ekonomi 
ve kültür bakımından olumlu gelişmeler gözlenmiştir. Toplam ulusal tarım geliri 
25 kat artmış; bu değere paralel olarak yaşama koşulları, kültür düzeyi yükselmiş, 
yöresel işsizlik sorunu tarım kesimi için büyük ölçüde çözülmüş ve parasal değeri 
hesaplanabilen yada hesaplanamayan daha bir çok yararlar ulusal kalkınmaya 

destek olmuştur. Ancak, Projenin çözüm bekleyen en önemli sorunu tarınısal 

ürünlerin pazarlanmasıdır. 

lnş. Y. Müh. DSI VI 1. Bölge Müdürlüğü 

Bu makale 10. Uluslararası Sulama ve Drenaj Kongresine sunulmuştur . 



1. GIRIŞ: 

Su kaynaklarının geliştirilmesi, canlıların var
lığında ve toplumların iyi koşullardaki yaşamında 

suyun vazgeçilmez oluşu nedeniyle, üzerinde özen
le durulması gereken bir konudur. 

Dünya nüfusunun artışı, yaşama koşullarının 
değişmesi su kaynaklarına olan gereksinmeyi hız

la artırmaktadır. Sulama, enerji , içme ve kullan
ma ·suyu, endüstride kullanılan su, ulaşım ve di
ğer amaçlar için su ·kaynaklarının etkin ve en uy
gun biçimde kullanılması ve su biriktirilmesi gün 
geçtikçe önem kazanmaktadır. 

Hiç şüphe yokki, suyun tarımsal gelişme ama
cıyla kullanılması, su kaynaklarının etkin bir bi
çimde değerlendirilmesinde sadece ulusal geliri 
ar.tırdığı için değil, endüstrideki gelişmeye oranla 
daha sağlıklı çalışma ve yaşama olanaklarını ya
rattığı için de önemli bir yer alır. 

Işte bu nedenledirki mühendis ve ekonomistler 
su kaynaklarını geliştirme projelerini önerirken se
çenekleri, sadece ekonomik ölçütler kullanarak 
değil bunların toplumsal etkinliklerini de göz önün
de tutaraık, ön yargısız ve özel düşüncelere yer 
vermeden özenle incelemelidirler. 

Sadece sulama projelerinin bile yukarıda be
lirtilen yönleri ·ile incelenmesinin bu kısa yazıya 
sığmayacak kadar geniş bir konu olduğu belirgin
dir. Amacımız, sulama projelerinin ekonomik de
ğerlendirilmesine kısaca değinmek ve uygulanmış 
bir projenin tarımsal gelişmeye ve çevreye etki
lerini incelemektir. 

2 - PLANLAMA : 

Su kaynaklarının geliştirilmesi işlemi , verile

rin toplanmasıyla başlar. istikşaf. yapılırlık , proje 

ve inşaat aşamalarından sonra işletme ve genel 
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yönetim in kurulmasına kadar sürer. Tüm bu çalış

malar toplumsal gereksinmelere dayandırılmalıdır . 

Özellikle sulama projelerinin geliştirilmesinde bu 
projeden yararlanacakların gereksinmeleri ve ilgi
leri çok önemlidir. Eğer, bu anlamdaki gelişmeye 

toplum olarak hazır olmayan hal•k ·için sulama ve 
drenajı da içeren bir tarımsal gelişme projesı öne
rirsek, projemiz başarılı olamayaca·k, yatırımımız 

ve tüm çabalarımız umduğumuz yararı sağlayamı

yacak, en azından gelişme süresi çok uzun ola
caktır. 

Mühendis, önereceği çözümü ararken, proje
nin politik ve toplumsal sunumu olarak tanımla

nan toplumsal gereksinme ve amaçlar lle parasal 
değeri saptanamıyan yarar ve diğer tüm koşulları 

da göz önünde tutmak zorundadır. 

Suya ger-eksinmenin giderek arttığı gunumuz 
koşullarında, bu aşamanın önemli konulardan bi
risi de eksik sulama suyunun uygulanmasıdır. Ge
nellikle planlamalar yapılırken eksik sulama ka
bul edilmiyen bir durumdur. Oysa su gerekısin

mesinin yarattığı su kı.sıntılarının ve sulama suyu 
ücretlerinin giderek artması sonucu bu tür plan
lamalar uygun olmamaktadır . Son yıllarda, tarım

sal ekonomi ile uğraşanlar ve sulama mühendis
leri , eksik su uygulamalarının , özellikle su sıkın

tısı olan yörelerde, daha uygun çözümler vere
ceğini kabul etmektedirler. Sulama yararının, özel
likle bu yöreler için maksimuzasyonu, bizi eva
potranspirasyon ile verilen sulama suyu arasında 
saptanacak bir eksikliği kabule zorlamaktadır. Fa
kat, bununla birlikte su eksikliği, en büyük ve
rimden olacak azalmayı minimum kılacak bir dü
zeyde tutulmalıdır. 

Eksik su uygulaması ile verim arasındaki ba
ğıntı bu konudaki kararlar için çok önemlidir. Tür
kiye'de yapılan 6 yıllık bir araştırma sonucu Buğ

day, Pamuk, Şekerpancarı ve Patates ürünlerinin 
sulama suyu- verim ilişkileri şekil : 1 ve 2 de ve-

ÇiZELGE: 1 

Ürün 

Buğday 

Şeker pancarı 

Nadas 

Mera 

Ekilmemiş 

Toplam 

TOKAT SULAMA PROJESI 
Ürün Paterni, Verim ve Üretim 

(GELiŞMEDEN ÖNCE) 

Patern Alan Verim 
% Ha. Kg/Ha. 

20 4233 1 000 

2 423 25 000 

20 4 233 

20 4 232 

38 8 042 

100 21 163 

Üretim 
Ton 

4 233 

10 575 

31 
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ÇiZELGE: ll 

TOKAT SULAMA PROJESi 

Ürün Paterni, Verim ve Projeli Şartlarda Toplam Üretim 

Ürün 
Patern 

OJ o 

Buğday 58.0 
Şeker rancarı 18-1 
Sebze 6.8 
Meyva 7.0 
Kuru fasulye 2.8 
Karpuz 1,6 
Alfalfa 1.2 
Tütün 0.6 
Üzüm 0.6 
Mısır 0.3 
Patates 0.2 
Soğan 0.2 
Ayçiçeği 0.3 
Mera 2.0 
Ağaç 0.3 
Toplam 100.0 

rilmiştir. Görüldüğü gibi verilen su sulama suyu 
gereksinmesine yakla~ıkça verimdeki artışlar azal
maktadır. 

Yukarıdaki açıklamaların ışığında planlama ve 
proje aşaması için özetle şunu söyleyebilir-iz, iyi 
bir planlamacı proje seçimi ve onunla ilgili ka
rarları alırken, alışılmış ekonomik analiz yöntem
leriyle ulaştığı net yararın maksimizasyonu yanın

da projenin parasal değeri hesaplanamayan top
lumsa l değ erlerini de düşünmek ve toplum yara
rına yapılan projenin bu amaca her yönü ile var
masını sağlamak zorundadır. 

3 - EKONOMiK DEGERLENDiRMEDE BAZI 
PARAMETRELER : 

a. Yatırım Maliyeti : 

Bir sulama projesinin yatırım maliyeti , pro
jenin ön çalışmalarından tüm olarak tamamlanma
sına kadar gerekli harcamaların toplamıdır. Yatı· 

rım maliyeti , en uygun projenin seçimindeki pa
rametrelerden birisidir. Fakat karar iç·in sadece 
yatırım maliyeti yeterli değildir . 

b. Yıllık Gider : 

Yıllık gider, bir sulama projesi Için yapılan 
tüm yatırımların ve diğer harcamaların yıllık tu
tarıdır. Yıllık giderin en önemli bölümlerinden bi· 
risi yapılan yatırımın faiz, amortisman ve yenile
me gideri, diğeri ise işletme ve ba'kım gideridir. 
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Alan Verim Üretim 
Ha. Kg/Ha. Ton 

12 274.5 3.000 36 824 
3 830.5 55 000 210 677 
1 439.1 30 000 43173 
1 481.4 12 800 18 962 

592.6 1 800 1 067 
338.6 30 000 10 158 
254.0 12 000 3 048 
127.0 900 114 
127.0 10 000 1 270 
63.5 3 000 190 
42.3 12 000 508 
42.3 20 000 846 
63.5 2 000 127 

423 .2 
63.5 

21 163.0 

Faiz gideri, yıllık giderlerin saptanmasında ol
dukça önemli bir öğedir . Bununla birlikte, faiz 
oranı için belirlenmiş bir değer yoktur. Bu oran, 
toplumsal gereksinmelere, ekonomik değerlendir
melere ve po!Hik etkeniere göre dalgalanmalar 
gösterir. Ayrıca proje türlerine göre de değişe
bilir. 

Türkiye 'de devletin faiz oranı için özel bir 
politikası vardır. Örneğin tarım projeleri için bu 
oran % 5, diğer projeler için ise genellikle sağ
lanacak dış kredilere uygun bir değerde seçilir. 

Yıllık gi-derin ikinci ana bölümü işletme ve 
bakım giderlerl•dir. Bu giderin ekonomik analiz ·için 
önemi yanında projeden yararlananların geri öde
mesinin saptanmasında da önemli etkisi vardır. 

Türkiye'de genellikle işletme ve balkım gider
leri geri ödenen giderlerdir. 

c. Yararlar: 

Sulama yararı, proje alanında daha Iyi sonuç 
alınması için gereken tüm işlemler yapılarak te
sis işletmeye açıldıktan sonra net çiftlik gelirinin 
artışı biçiminde tanımlanabilir. 

Bir sulama projesi, sulama ve drenaj, taşkın 

kontrolu, toprak düzlernesi ve diğer çiftlik işle
rinin yapımından sonra tamamlanır. Fakat, tarım

sal projenin yeterli ölçüde etkin olabilmesi için 
yukarıda belirtilen inşaat işleri yeterli değildir. 
Başarılı bir tarım projesinin gerçekleştirilmesi Için 
yapılması ve sağlanması gereken diğer konular 
aşağıda verilmiştir : 
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1 - Sulama suyunun verilme periyodu ve ni
celiğ i, bitki türüne göre öyle düzenlenmelidir ki , 
toprağın nemi en uygun düzeyde bulunsun. 

2 - Toprağın kimyasal yapısı en uygun dü-
zeyde olacak biçimde gübreleme yapılmalıdır . 

3 - En uygun tohum seçilmelidir. 

4 - Gerekiyorsa ilaçlama yapılmalıdır . 

5 - Toplumun genel gereksinmesi ve pazar
lama koşulları göz önünde tutularak planlama ra
porunda verilen bitki paternine uyulmalıdır. 

6 - Gerekli makine ve ekipman sağlanmalı-
dır . 

7 - Çiftlik büyükleri ve bölünmesi, sulama 
sistemine, etkin tarımın gerektirdiği diğer koşul

lara uygun olmalıdır. 

8 - Çiftçilere etkin tarım için gerekli bilgi
ler verilmelidir. 

9 - Çiftlik için gerekli yatırımları gerçekleş

tirmek amacıyla bazı kuruluşların (T. C. Ziraat 
Bankası gibi) çiftçiye uygun koşullarda kredi ver
mesi sağlanmalıdır. 

1 O - Sonuç olarak, devletin çiftçiyi destekle
mek amacıyla ulaşım, pazarlama, depolama ola
naklarını sağlaması, toprak reformunu gerçekleş

tirmesi ve gerekiyorsa subvansiyonel doğrultuda 

kararları alması gereklidir. 

Sulama projelerinin indirekt ve parasal değeri 

saptanamıyan yararları, devletin sağladığı sübvan
siyonları tamamen karşılıyabilecektir . 

4 - TOKAT SULAMA PROJESi : 

Tokat projesi, Türkiye'nin kuzeyinde yer alan 
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Yukarı Yeşilırmak projesinin bir parçasıdır. Proje
nin tümü, Almus barajı ve hidroelektrik santralı, 

Köklüce HES ve toplam 22000 hektarlık alanı kap
sayan Tokat sulamasından oluşmaktadır. 

Sulama projesinin inşaatına 1937 yılında Dev
let Su işleri tarafından başlanmıştır. Tokat ova
sının sağ sahil sulama şebekesi Yeşilırmak'ın do
ğal akımından yararlanmak üzere inşa edilmiştir . 

r-akat, Yeşil ırmak' ın sulama mevsimindeki doğal 

akımı tüm ovanın sulanması için yeterli değildir. 

Çok amaçlı Almus rezervuarını, Almus ve Köklüce 
HES.'Ierini ve Tokat sulamalarını öneren master 
plan ve yaP.ılırlık çalışmalarının tamamlanmasın

dan sonra, Almus barajı ve santralı ile Tokat su
laması inşa edilm iştir. Köklüce HES'nın ise In
şaatına başlanmıştır . 

Tokat sulama projesi sadece bir •kuruluş ta
rafından gerçekleştirilmemiştir. Birçok ıkamu ve yö
resel kuruluş bu geliştirme projesinde etkili ol
muştur. Devlet Su Işleri (DS i), baraj, sulama ve 
drenaj şebekeleri, proje içi yollar ve diğer Ilgili 
inşaat işlerini gerçekleştirmiştir. Toprak- Su tarla 
içi sulama arkları, çiftlik drenajı, toprak düzle
rnesi ve diğer tarla içi ·işlerle birlikte örnek ta

rım ve araştırma amaçlarına yönelik çalışmaları 

yürütmüştür. Tarım Müdürlüğü çiftçilerin sulama 

yöntemleri, bitki çeşitleri, ilaçlama ve diğer ko

nularda eğitiminden sorumludur. Tarım Müdürlüğü, 

sulamaya açılan yeni tarım alanları için uygun , 

yüksek verimli ve genel gereksinmeleri dikkate 

alan ürün türlerinin ekimi için sorumluluk taşı

maktadır . 

ÇiZELGE : lll 

TOKAT SULAMA PROJESI 

Ürün 
ı:: .. 
aı oJ? ... ., o 
ı:ı. 

--
Buğday 20 

Şeker Pancarı 2 

Nadas 20 

Mera 20 

Ekilmayen 38 

Toplam 100 

Ürün Paterni, Verim, Net Gelir, Ulusal Tarım Geliri Aile Geliri 

(GELiŞMEDEN ÖNCE) 

ı Net Gelir Ulusal Tarım Geliri 

ni ı Ağırlıklı Ulusal o 
Giderler ........ Ortalama Tarım 

Ağırlıklı 
E eti ı:iı E eti 

_, 
..... Ortalama ·-c "!V :O::: ·-c TL/ Da. Net Gelir Geliri .......... ~::ı .... ~ >- ........ TL . aı cı cu- TL/Da. ·- _, :::ı 1- z aı TL. >:O::: u.. ı- (.!) 

------ --
100 2.60 260 173 87 17.40 121 24.20 

2 soo 0.58 1 450 1 035 415 8.30 1 233 24.66 

25.70 48.86 

Aile Geliri 

ni o 
Ağırlıklı ........ _, 

..... Ortalama 
G) .!:: 

TL. =ai 
~(.!) 
--

108 21 .60 

887 17.74 

39.34 

35 
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Çiftçilere ve çiftçi kuruluşl arına tarımsal kre · 
di sağlayan ve bu kredinin ·kullanımını kontrol eden 
Ziraat Bankası bu amacı gerçekleştiren en önemli 
kuruluştur. 

Yukarıda belirtilen kuruluşların yöresel baş

kanlarından oluşan bir kurul, projenin işletilme

sinde bu kuruluşlar arasındaki çalışma uyumunu 
sağlar. 

Tokat sulama projesinin genel durumu (Şekil : 
3'de) verilmiştir. 

5 - TOKAT SULAMA PROJESiNIN EKONOMIK 
DEGERLENDiRiLMESi : 

1. Bitki Paterni : 

Projenin uygulanmasınd an önce proje alanın

da % 20 buğday, % 2 şekerpancarı ekimi yapıl

maktaydı. Toprağın % 20'si her yıl n;:ıdasa bırak ı

lıyor, % 20'si mer'a olarak kullanılıyor, % 38'i ise 
hiç ekilemiyor.du. Çizelge : 1'de gelişmeden önce
ki ürün paterni, yıllık verimler ve toplam üreti
min niceliği verilmiştir . 

Proje alanına, sulama ve iyileştirme çalışma

larının girmesinden sonra ürün çeşitlerinin ve ve
rimlerin arttığı görülmüştür. Ovanın % 7'sinde 

meyva yetiştirilmeğe başlanmış, sebzecilik önemli 
bir gelir kaynağı olmuştur. 

Çizelge: ll'de projeli koşullardaki ürün pater
ni, verimler ve toplam üretimin niceliği verilmiş

tir. 

Çizelgelerden görüldüğü gibi buğday verimi 
projeli şartlarda 3 kat, şekerpancarı verimi ise iki 
kattan fazl a artmı ştır . Nadas hiç ·kalmamış bunun
la birlikte yerleşme merkezlerine yakın yerlerde 
2 ve 3 ürün alımına başlanmıştır. 

2. Gelir: 

Projenin uygulamasından önceki tarımsal milll 
gelir, net gelir ve aile gelirleri Çizelge : lll'de 
verilmiştir. Gelirlerin hesaplanmasında üretimler 
alınmış ve bugünkü f iyatlar uygulanmıştır. Başka 

bir deyişle projeli ve projesiz koşullar aynı bazda 
tutulmuştur. 

Projenin gerçekleştirilmesinden ·Sonra elde edi
len gelirler ise Çizelge : IV'de verilmiştir. 

Çizelgelerin incelenmesinden görüleceği gibi 
hektardan elde edilen milli gelir 25 kat artmıştır. 

Bunun en önemli nedeni proje uygulaması ile ta
rıma alınmamış alanın ve nadas gereğinin kalma
ması ve verimlerin büyük ölçüde artmasıdır. 

ÇiZELGE: IV 

TOKAT SULAMA PROJESI 

O rün 
c .. 
~-::e 
nı o 
a. 

Buğday 58.0 
Şeker pancarı 18.1 
Sebze 6.8 
Meyva 7.0 
Kuru fasulye 2.8 
Karpuz 1.6 
Alfalfa 1.2 
Tütün 0.6 
Üzüm 0.6 

Mısır 0.3 

Patates 0.2 
Soğan 0.2 
Ayçiçeği 0.3 
Ağaç 0.3 
Mera 2.0 
Toplam 100.0 
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Ürün Paterni, Verim, Net Gelir, Ulusal Tarım Geliri Aile Geliri 

(PROJELi KOŞULLARDA) 

Net Gelir Ulusal Tarım Geliri 

ai Ağırlıklı Ulusal Q 
Ağırlıklı Giderler ........ Ortalama Tarım ı: ai ı:n E ai -ı 

·- Q +"::.0:: ·- Q TL/Da. 
,.. 

Net Gelir Geliri Ortalama 
- ........... cv ........... f~ ..., .~ 

~: ~j:! Gl-
TL. TL/Da. 

TL. 
:;:) ,.. z Q) 

_ı __ c.:ı 

300 ı 2.60 780 338 442 256.36 513 297.54 
5 500 . 0.58 3 190 1 843 1 347 243.81 2 678 484.72 
3 000 ı 1.00 3 000 1 582 1 418 96.42 2 390 162.52 
1 280 ı 2.00 

1 
2 560 1 252 1 308 91.56 2 019 141.33 

180 8.00 1 440 715 725 20.30 1 168 32.70 

3 000 i 1.00 3 000 1 046 1 954 31.26 2 630 42.08 
1 200 1.00 1 200 400 800 9.60 1 034 12.41 

90 ı 50.00 4 500 1 690 2 810 16.86 4109 24.65 
1 000 1.50 1 500 683 817 4.90 1 335 8.01 
0 .300 2.60 

990 S.600 0.35 690 300 0.90 778 2.33 

1 200 2.00 2 400 1 265 1 135 2.27 1 924 3.85 
2 000 2.00 4 000 1 287 2 713 5.43 3 604 7.21 

200 5.75 1 150 549 601 1.80 904 2.71 
2 000 1 100 900 2.70 1 400 4.20 

784.17 1 226.26 

Aile Geliri 

ai 
Q 

Ağırlıklı ........ 
-ı ,.. Ortalama 

Q) .!:: 
=Gj TL 
<c.:ı 

496 287.68 
2 110 381.91 
2 017 137.15 
1 723 120.61 

985 27.58 
2 376 38.01 

960 11.52 
3 636 21.82 
1109 6.65 

604 1.81 

1 591 3.18 
3 241 6.48 

784 2.35 
1 300 3.90 

1 050.65 
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Ortalama 7 kişiden oluşan ve 3.6 hektar top
rağı olan çiftçi ailelerinin yıllık tarımsal geliri 
45 000 TL. (yaklaşık olarak 3000 S dolar) na yük
selmiştir. Şüphesiz bu nicelik ortalamayı belir le
mektedir. Bununla birlikte projeden yararlanan bü
yük bir çoğunluğun geliri bu ortalamaya yakındır . 

3. Projenin Toplumsal Etkinliği : 

Projenin uygulanmasından sonra aile gelirleri
nin önemH ölçüle~de artması , çiftçilerin yaşayış 

düzeyinin günümüzün koşullarına uygunluğunu sağ

lamıştır. 

Ekonomik yönden yaratılan bu terahlık çiftçi
lerin kültürel yönden gelişimini sağlamıştır. Çiftçi
ler çocuklarını büyük kentlerde okutabilme olanağı 

bulmuştur. 

Projenin uygulanmasıyle, düşük gelir düzeyin
deki yaklaşık 50 000 nüfusun, toplam gelir dağılı
mından daha eşit ıbir ölçüde yararl a nması sağlan

mıştır. BaŞ'ka bir deyişle, projenin qelir dağılımı

nın düzeltilme yararları, tıesaplanm~mış olmakla 
birlikte oldukça büyüktür. Genellikle tüm ülkeler
de görülen bu adaletsiz dağılım, özellikle gelişme
miş ve ·gelişmekte olan ülkelerde daha belirgindir. 
Planlı ve çok iyi düzenlenmiş bir toprak ve tarım 

reformu, bu eşitsizliği tarım kesimi için önemli 
ölçülerde g·iderebilir. 

Projenin uygulanmasından sonra oldukça önem
li bir nüfusun tarım alanında çalışması sağlan
mıştır. Türkiye gibi işsizliğin önemli sorunlar ya
rattığı gelişmekte olan ülıkeler için bu gelişme 
önemli yararlar s ağlamıştır. Toprağına bağlı çift
çilerin iş görebilen gücünün büyük kentlerde ya
da yurt dışında iş arama zorunluluğu, hiç olmazsa 
belirli bir yöre için, ortadan kalkmıştır. 

Projenin gerçekleştirilmesi tarım ürünlerine ve 
tüketim maliarına dayalı ticaretin gelişmes i ni sağ
lamıştır. Ovanın üst ve alt uçlarında bulunan To
kat ve Turhal kasabaları yörenin bu anlamdaki ti
caret merkezleri olmuştur. 

Projenin uygulamasından sonra tarıma dayalı 

endüstri gelişrneğe başlamıştır. Turhal Şeker Fab
rikası, Tokat Salça ve Konserve Fabrikası, Şarap 

ve Meyvesuyu Üretim tesisleri ve diğerleri bu 
konuda verilebilecek örneklerdir. 
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Tarımda kullanılan kimyasal gübre, Ilaç ve mo
dern tarım araçlarına duyulan gereksinme arttı

ğından, ülke çapında bu gereksinmeyi karşılamak 

üzere kurulacak endüstrinin, ulaşım ve diğer yan 
kuruluşların gelişmesi hızlandırılmış olacaktır. 

Projenin uygulanmasından önce ·iklim koşulla

rına bağlı ·kalan üretim artık güvenilir biçime dö
nüşmüştür. Bu durum, hem çiftçilerin gelirlerini 
güven altına almış hemde ülke çapında ekonomik 
dengenin (stabilizasyonun) sağlanmasına katkıda 

bulunmuştur. 

Projenin yukarıda belirtilen yararlı toplumsal 
etkenleri yanında, sulamadan dönen suların kim
yasal gübre, ilaçlama ve toprağın bünyesinde bu
lunan tuzların etkisiyle kirlenmesi sonucu kulla
nım zorluğu çıkartması gibi zararlı bir yanı da var
dır. Ancak, ovanın bitiminden sonra, ırmağa bir
leşen diğer yandereler ve önemli su kullanımları 

nın daha alt alanlarda oluşu kirliliğin etkisini azalt
maktadır. 

4. Projenin Çözüm Bekleyen Sorunları : 

Projenin çözüm bekleyen en önemli sorunu 
pazarlamad ı r. Şekerpancarı ve buğdayın dışındaki 

ürünlerin güvenilir pazarı yoktur. Bu nedenle top
rağın % 58'inde buğday ve % 18'inde şekerpan

carı tarımı yapılmaktadır. 

Örneğin sebze ve meyvacılık çok verimli ve 
gelir getiren tarım türleri olmasına rağmen pazar
lama ve depolama koşullarının iyi olmaması ne
deni ile bu ürünlerin tarımı gereği ölçüsünde ya
pılamamaktadır. 

Devletin, hiç olmazsa çiftçilerin bu konuda 

örgütlenmelerini tamamlayıncaya dek, pazarlama 

ve depolama konularında çiftçilere yardımcı ol

ması gerekmektedir. Son yıllarda ·kooperatifçilik 

gelişrneğe başlamıştır, ancak yeterli değildir. 

Pazarlama sorununun çözülmesi sonucu, çiftçi 

buğdaydan sonra ikinci ürünü almak için çaba 

gösterecek ve tarım ürünlerinin toplam verimi 

önemli ölçüde artacaktır. Bu durum çiftçilerin ya

şama düzeylerini daha da yükseltecektir. 



SULAMA RANDIMANLARININ HESAP 
STANDARTLARI 

1-GIRIŞ: 

Sulama sistemi içerisindeki suyun hareketi, 
su kaynağından ürüne kadar üç ayrı işlemle ger
çekleşir: Iletim, dağıtım, ve arazi sulaması. 

ILETIM : Suyun kaynaktan başlıyarak ana ka
nal ve yedek (sekonder) kanalından geçerek ter
siyer prizine kadar olan hareketidir. 

DAÖITIM: Suyun tersiyer ve çiftçi kanalın 
dan geçerek arazi giriş yapısına kadar olan hare
ketidir. 

ARAZI SULAMASI : Suyun arazi gırış yapısın
dan ürüne ulaşıncaya -kadar olan hareketidir. 

Bu tarifierin amacı, her üç işlernde de su •kul
lanım randımanının değerlendirilmesinde standart 
bir yöntem uygulamak içindir. Yukarıda belirtilen 
tarifler, .kullanılmak üzere sulama yetkililerince 
önerilmektedir. 

Bu terminoloji Uluslararası Sulama ve Drenaj 
Komisyonuna bağlı Sulama Randımanı Verilerinin 
Toplanması Komitesi tarafından hazırlanıp, 1977 
yılı Mayıs ayında toplanan ICID Konseyi Toplantı

sında onaylanmıştır. 

Komite üyelerinin adları aşağıda gösterilmiştir : 

M. G. Bos, Başkan , Hollanda 

R. Darvez- Bornoz, Fransa 

D. S. Ferguson, Ingiltere 

G. Ga~brecht, Batı Almanya 

H. M . Horning, F.A.O . 

J. Keyvanfar, Iran 

M. N. Langley, Amerika Birleşik Devletleri 

Zierold Reyes , L. , Meksika 

Artan dünya nüfusuna paralel olarak daha iyi 
kaliteli su Için yapılan çalışmalar giderek şiddet

lenlrken, sulama suyunun etkili bir şekilde ame
najmanı konusu da gittikçe artan bir önem ka-

lnş . Y. MOh . DSI Dış Münasebetlet Başmüşavirli ğ i 
" Bu makale ICID Bülteni Ocak 1978 CIIt 27 Sayı 1 den çevrilmişt i r 

Çeviren : 

Mustafa TÜRKAY* 

zanmaktadır . Günümüzde suların ziyan edilmeleri
nin önlenmesi ve maksimum faydalı kullanım açı

sından güvenilir su ölçümleri çok önemli hale gel
miştir. Bu amaçla sisteme giren ve sistem içinde 
fıareket eden suyun ve sistemden kullanılan su 
miktarlarının ölçümleri yapılıp, 'kaydedilmektedir. 
Verilen su mi•ktarları mümkün olan en yüksek has
sasiyetle ölçülmeli, yanlış ölçüm yoluyla fazla su 
verilmesini önlemek için gereken önlemler alın

malıdır. 

2. TANIMLAR: 

Konuyla ilgili tarifler aşağıda verilmiştir : 

(Bak Şekil: 1). 

TARLA ÜNiTESi: Devamlı su alabilmesi kay
dıyla tek kişi tarafından etkili bir şekilde sulana
bilir saha. 

TERSiYER ÜNiTESi: Iki ya da daha fazla tarla 
ünitesinin birarada gruplaştığı ve iletim sistemin
den tek bir yapı vasıtasıyla su alan saha. 

SEKONDER (YEDEK) ÜNITESI : Iki ya da daha faz
la tersiyer ünitesinin birarada gruplaştığı ve bir 
ana kanal ya da ana kondüviden tek bir ayrım ya
pısı vasıtasıyla su alan saha. 

TALi SEKONDER (TALI YEDEK) ÜNiTESI: Sekon
der (yedek) ünitesinin benzeri fakat tali yedek 
kanalından su alan saha. 

SULANABiLIR SAHA YA DA PROJE SAHASI: Su
yun (yüzeysel) bir derivasyon yapısıyla bir su 
kaynağından getirildiği ve sulama Için teknik ola
nakların mevcut bulunduğu saha. 

Af'JA KANAL YA DA ANA HAT: Suyu •kayna
ğından alıp en az iki yedek kanala ya da en az 
bir yedek ve bir dağıtım kanalı/tersiyer'e ulaştı

ran kanal. 

SEKONDER (YEDEK) : Suyun iki ya da daha 
fazla tersiyer ünitesine ya da bir tersiyer ünitesi 
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ve bir tarla ünitesine ulaştıran kanal. Normal ola
rak sekonder (yedek), ana kanaldan su alır . 

TALi YEDEK: Yedeğin benzeri ancak yedek
ten su alan kanal. 

DAGITIM KANALl VA DA TERSiVER: iletim 
sisteminden su alıp bir tek tersiyere getiren ka
nal. Normal olarak sulayıcılar bu 'kanaldan su alır

lar. 

ÇiFTÇI KANALl VA DA ÇiFTÇi ARKI : Genel
likle suyu bir tersiyerden alıp bir ya da daha fazla 
tarla ya da araziye getiren kanal. Bir araya geti
rilince bu tarlalar bir blok oluştururlar. 

DERiVASVON YAPISI: Suyu kaynağından çe
virip sulanabilir sahaya veren yapı. 

AYRlM YAPISI: iletim sistemi içerisinde su
yu iki ya da daha fazla iletim kanalına ayıran 

yapı. 

PRIZ VA DA SU ALMA YAPISI: iletim kanalı 
ya da tersiyerden, sulayıcının su çekmesine izin 
verilen bir rkanala su çeviren yapı. Bu yapıdan su
lanan sahaya bağlı olarak aşağıdaki tanımlar kul
lanılır. 

TERSiVER PRIZi : Bir ana kanal ya da tali ye
dekten bir tersiyere verilmek üzere su çeviren 
yapı. 

GRUP SU ALMA YAPISI: Bir blok'a su ve
ren yapı. Buradan, birçok çiftçi ratasyon usulüyle 
suyu alırlar . 

ÇiFTLIK SU ALMA YAPISI: Bir çiftfiğe su ve
ren yapı. 

ARAZi SU ALMA YAPISI: Bir araziye (tarla
ya) su veren yapı. 

Yukarıdaki tarifler zaman zaman şüpheye ma· 
hal verecek tarzda ·belirsiz görülebilirler. Örneğin , 
bazı •kanalların iletim sistemine mi yoksa dağıtım 
sistemine mi dahil sayılacağı hususunda karar ver
mek güçleşebilir. Böyle durumlarda karar vermek 
için önerilen yöntem, su temin sisteminin örgüt
sel kuruluşuna rbakmaktır . Ancak bu şekilde su 
kontrolunun hangi noktada su temin örgütünden 
münferit ya da grup su- kullanıcılara devredildiği 

anlaşılabilir. Bu kontrol noktasının mansap ·kısmın

da yer alan ıkanalların dağı·tım sisteminin rbir par
çası olduğuna da böylece ·karar verilmiş olur. 

Eğer bir çiftlik, ihtiyacı olan suyu doğrudan 

doğruya bir ana kanal ya da yedekten alıyorsa , bu 
durumda dağıtım sistemi hemen çiftlik su alma 
yapısının mansabında başlıyor demektir. Eğer su 
bu naktada ıbir grup çiftliğe getirilmiş oluyorsa, 
bu durumda dağıtım sistemi hemen grup su alma 
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yapısının mansabından başlar. Eğer sulaqan saha 
bir eyalet, bir ortak mülkiyet ya da bir özel mülk 
ise bu durumda su temin noktası, birkaç münfe
rit araziye bir·den su temin eden grup su alma 
yapısının hemen mansabıdır. 

Bu su temin noktalarından başlıyan dağıtım 

sistemleri arazi su alma yapılarına ulaşıncaya ka
dar devam ederler. 

3. RANDlMAN TARIFLERi: 

Giriş kısmında da belirtildiği gibi sulama sis
temi içerisindeki suyun hareketi üç ayrı işlemden 

oluşur : Iletim, dağıtım, ve arazi sulaması. Her 
işlemle ilgili olarak (ayrıca i·ki işlemin kombinas
yonundan oluşan) su ·kullanım randımanları aşağı

daki şekilde tarif edilmişlerdir . 

1 - ILETiM RANDlMANI : 

iletim randımanı, kanal şebekelerinin rezer
vuar, nehir derivasyon yapısı, ya da pompa istas
yonundan rbaşlıyarak dağıtım sisteminin prizlerine 
kadar olan randımanıdır. iletim Randımanının de
ğerlendirilmesi için şebe'keye giren su miktarları 

ölçülür. Rezervuar çıkışından nehir derivasyon ya
pısı ya da pompa istasyonuna su nakletmek için 
nehir menzilinin kullanılması halinde nehrin bu ke
·Siminin iletim randımanı kanal sisteminin iletim 
randımanından ayrılmalıdır. Rezervuardan derivas
yon yapısına kadar olan nehir menzili iletim ran
dımanı aşağıdaki denklemle belirtilebilir: 

Vc+V, 
ec,= V.± Oı .... · rbu f.ormülde; 

ı n 

ec,= iletim randımanı (nehlr) 

Vı=rezervuardan bırakılan ilk hacim (m3) 

Vc=kanala çevrilen hacim (m3) 

V,=derivasyon noktasında nehirde kalan 
hacim (m3) 

Oı ..... On= rezervuarla derivasyon noktası arasın

da yerüstü ve yeraltı suyu olara!< ne
hire katılan sular ( +) veya nehlrden 
ayrılan sular (-) . 

Ortalama iletim randımanının kullanılması yan
lış sonuçlara yolaça'bileceğinden, nehlr menzllinln 
iletim randımanı yılın çeşitli mevsimleri Için ayrı 

ayrı hesaplanıp kullanılmalıdır . Bilhassa suyun kıt
laştığı ·kurak mevsimlerde bu hesabın öneml daha 
da fazladır . 

Kanal ·sisteminin iletim randımanı ise aşağıda 

verilen denklemle hesaplanır : 
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Ve= n ehirden çevrilen ya da pompalanan 
hacim (m3 ) 

Vd=dağıtım sistemine bı rakılan su hac
mi (m3) 

V1= diğer kaynaklardan katılan su hac· 
mi (m3) 

V2= iletim sisteminden sulama amacı dı
şında bırakılan su hacmi (m3) 

Ana kanalın bölünmemiş uzunluğu , sulama pro
jesinin alanı, projenin örgütsel kuruluşu vs. gibi 
faktörlere bağlı olarak iletim randımanı iki kısma 

ayrılab i lir : 

e cm= ana kanal ya da kondüvinin iletim ran
dımanı , 

ecı = yedek ve tali yedek sisteminin iletim ran
dımanı. 

ll - DAGITIM RANDlMANI : 

Dağıtım randımanı, iletim şebekesinden mün
ferit sahalara su temin eden su kanalları ve kon
düvilerinin randımanıd ı r. iletim şebekesinden gi
ren su m i ktarlarıyla arazilere verilen su miktarları 

ölçülerek dağıtım randımanı hesaplanır . 

Dağıtım randımanı denklemi : 

Vı+V3 
ed= -

Vd 

Vd= dağıtım sistemine verilen su hac
mi (m3) 

V1= arazilere verilen su hacmi (m3) 

V3=dağıtım sisteminden sulama amacı dı 
şında bırakılan su hacmi (m3) 

lll - ARAZi SULAMA RANDlMANI : 

Arazi sulama rand ımanı (e. ), toprak nemini 

bitki için gereken en düşük seviyeden yukarıda 

tutacak su hacminin, arazi su alma yapısından 

geçen su hacmine oranıdı r. 

Bitki tarafından evapotranspirasyon yoluyla 
kullanılan su miktarı , bi tki için gereken en düşük 
toprak nem seviyes·ine eşit olduğuna göre arazi 
sulama randımanı dolaylı bir şekilde tariflenmlş 

olmaktadır . Arazi sulama randımanının hesaplana
bilmesi iç in her araziye verilen su miktarları l le 
her sulama suyu tatbikatından önce toprak su 
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muhtevalarının ölçülmesi ·gerekir. Aslında bu tip 
ölçümler gen~llikle araştırma için çok gerekli ol
makla birlikte, yüksek su tutma -kapasitesine sa
hip zeminlerle, güvenilir su tüketim kayıtları ve 
iyi meteorolojik done rkayıtlarına sahip olan böl
gelerde etkili bir sulama cetveli sistemi düzen
lenmesi de olanak dahiline girmektedir. Bu nok
tada, z·emin nem muhtevası ·kontrolleri, zemin 
nem muhtevasının solma noktasına ulaşmadan su
lama uygulanmasının yapımını sağlamak ve yapı

lan sulama uygulamasıyla bitki kök bölgesindeki 
su tutma kapasitesinin aşılmamasını temin etmek 
amacıyla , peryodik olarak yapılır. Arazi sulama 
randıma nı aşağıda gösterildiği şekilde formüle edi
lebilir. 

V1=tarlalara (arazi) verilen su hacmi (m3) 

Vm=bitki için gereken en düşük zemin 
nem seviyesini sağlıyan su hacmi 
(m3) 

IV - TERSiYER ÜNiTESi RANDlMANI : 

Tersiyer ünitesi randımanı (eul , su dağıtım 

sistemi ile su tatbik işlemi randımanlarının bir
leşmesinden oluşan randımandır. Bir başka deyişle 
t ersiyer ünitesi randımanı suyun tersiyer ünitesi 
içerisinde dağıtımı ve tüketiminin ortak randıma· 

nıdır . 

Tersiyer ün itesi randımanı denklemi : 

Vm+ V3 
e= - -:-::--

u vd 

Vm= bitki ıçın gereken en düşük zemin 
nem seviyesini sağlayan su hacmi 
(m3) 

V d= dağıtım sistemine verilen su hacmi 
(m3) 

V3= dağıtım sisteminden sulama amacı 

dı ş ında bırak ı lan su hacmi (m3) 

Bu şek i lde tarifi.enen tersiyer ünitesi randı 
man (eu~ed e. l suryun kontrolünün su temin teş-

kilatından su kullanıcılar ve çiftçilere devredildiği 

noktanın mansabındaki su kullanım randımanıdır . 

V - TOPLAM RANDlMAN (PROJE RANDlMA
NI) : 

iletim , dağıtım ve arazi sulama randımanları 

nın ayrı ayrı değerlendirilmesi, tüm proje Içerisin
deki su kullanım verimliliğini geliştirmek üzere 
si stemin hangi ünitesinde randıman geliştirici ta
dilatlar gerektiğini göstermek açısından yararlıdır. 



Bir proıenın iletim, dağıtım ve arazi sulama 
ünitelerinin ayrı ayrı hesaplanan randımanları tüm 
proje randımanının hesaplanmasında da kullanıla 

bilir. 

Bu toplam (proje) randımanı denklemi : 

Vm+V2+ V3 e = - -,-,---,-,---
P Vc+ Vı 

eP değeri nehir derivasyon yapısı ya da su kay

nağından, sulanan sahadaki ekili bitkilerin kök böl
gesine kadar olan tüm işlemlerin toplam randı
manını temsil eder. Ve ve Vm değerlerine göre V1 

v2 ve v3 değerlerinin genellikle ihmal edilebilecek 

küçüklükte olması halinde (genellikle bu durum 
gerçekleşir). 

eP~ec ed e. olur. 

4. RANDlMANLARlN HESAPLANMA VOLLARI : 
1 - ILETIM RANDlMANI : 

Bir rezervuar ya da nehir derivasyon yapısın

dan dağıtım sisteminin prizlerine su taşıyan bir 
açık kanal sisteminin randımanı, iki kategoriye ay
rılabilir: 

-ecr=varsa rezervuar ile deri·vasyon yapısı 

ya da pompaj istasyonu arasındaki 

nehir menzili içerisindeki su iletim 
randımanı. 

-ec=-Kanal ya da borulu sistem iletim ran
dımanı . Eğer gerekli görülürse ec de 

iki•ye ayrılabilir : 

-ecm=ana kanal iletim randımanı. 

-ecı= yedek ya da tali yedek sistemi ile-
tim randımanı. 

Nehir menzilinin iletim randımanı Tablo : 
yardımıyla hesaplanabilir. 

Bu tablonun sıraları şu şekilde doldurulabilir : 

1. Bütün amaçlar için rezervuardan bırakılan 

toplam su miktarı. 

2. Rezervuar mansabında, nehir menzili içi
ne akan su miktarı. Su kaynakları içerisi
ne yandereler, yüzeysel akış, ve daha yük
sek rakımlı su projelerinden ya da meskun 
sahalardan dönüp ğelen sular da dahildir. 

3. Her çeşit amaç için nehir menzilinden 
çevrilen ya da pompalanan su miktarı. 

4. Derivasyon yerinde nehir içindeki teorik 
akış: Sıra (1) + (2) - (3) . 

5. Kum yıkama amacı haricinde bütün amaç
lar için çevrilen su miktar ı. 

6. Derivasyon yapısı ya da pompaj istasyonu 
mansabında nehir içerisinde kalan su mik
tarı. Bu miktara kum yıkama amacıyla kul 
lanılan su da dahildir. 
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Kanal sisteminin iletim randımanı Tablo : ll 
yardımıyla hesaplanabilir. Bu tablonun sıraları aşa

ğıdaki şekilde doldurulacaktır. 

1. Nehirden çevrilen su miktarı : Kum yıka

ma amacı dışındaki bütün amaçlar için 
çevrilen su miktarı. 

2. Diğer kaynaklardan •katılan sular : Birinci 
sırada gözönüne alınmayan ve fakat sis
teme katılan su miktarı. Bu kaynaklara; 
daha yüksek rakımlı projelerden geri dö
nen sularla; kuyu, dren ve göllerden çe
virme ya da derivasyon yoluyla alınan su
lar da dahildir. 

3. Ana kanal kaybı : tahliye kanalları vası

tasıyla ana kanaldan bırakılan fazla su 
miktarı. 

4. Yedeklere gelen akım : ana ·kanaldan ye
deklere (sekonderlere) çevrilen su mik
tarı . 

5. Ana kanaldan doğrudan doğruya tersiyer
lere gelen akım : ana kanaldan doğrudan 

doğruya tersiyer ve/ veya çiftçi kanalına 

verilen su miktarı. 

6. Ana kanaldan sulama amacı dışında çe
kilen su : Ana kanaldan belediye hizmet
leri, endüstriyel ve diğer amaçlar için ve
rilen su miktarı . 

7. Ana kanal kayıpları : Sızıntı, buharlaşma , 

evapotranspirasyon vs. sebeplerle ·kaybe
dilen su miktarı. 

8. ecm= ana lkanal iletim randımanı bu değer 

Sıra (5+6) Sıra (2+3) 'e eşittir . 

9. Yedek •kaybı : Yedek ve tali yedeklerden 
tahliye kanalları vasıtasıyla bırakılan su 
:miktarı. Bu miktara, bu kanalların mansap 
bitiş yerlerinden drenaj sistemine bırakı

lan su miktarı da dahildir . 

10. Yedeklerden tersiyerlere verilen su -: Su
lama amacıyla yedekler ve tali yedekler
den çevrilen su miktarı. Bu miktara, mün
ferit araziler ya da münferit su kullanıcı 

lara verilen su miktarı da dahildir. 

11. Bütün tersiyerlere verilen su : Sıra (5) 
ve sıra ( 1 O) toplamı. 

12. Yedekl-erden sulama amacı dışında bırakı

lan su : Yedeklerden belediye hizmetleri, 
endüstriyel ve diğer amaçlar için verilen 
su miktarı. 

13. Sulama amacı dışında bırakılan toplam su 
miktarı : Sıra (6) ve sıra (12) 'nin top
lamı. 

14. Yedek kayıpları : Sızıntı , buharlaşma , eva
potranspirasyon vs . sebeplerle kaybedilen 
su miktarı. 
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15. ec=Ana kanal ve yedekterin iletim randı

manı. 

Uzunluk, zemin cinsi , kaplama, kapasite vs . gi
bi farklı fiziksel niteliklere sahip olan münferit 
yedekler Için ecı değerinin ayrıca hesaplanması ge-

rekir. Bunun için yukarıda açrklanan sıralardan 
(4). (9). (10). (12) ve (14) nolu sıralardan olu
şan bir tablo yapılarak bu tabloya son sıra olarak 
ec1 =Sıra (10+12) /Sıra(4) eklenir. 

ll - DAGITIM RANDlMANI : 

Dağıtım randımanı, yukarıda da tarif edildiği 

üzere, iletim ş·ebe·kesinden münferit sahalara su 
temin eden su kanallarının randımanıdır. lletim şe
bekesinden alınan su miktarları ile araziye verilen 
su miktarları ölçülerek dağıtım randımanı hesap
lanabilir. Dağıtım randımanı hesabı için Tablo: lll ' 
den yararlanılacaktır. Bu tablonun bütün proje sa
hası için dotdurulması şayanı tavsiy.edir. Eğer veri 
eksikliği nedeniyle tamamen ıdoldurulamıyorsa, bu 
durumda tablonun 'bir tersiyer unitesi Için dotdurul
ması gerekir. 

Tablodaki ilk iki sıra için açıklama yapmağa 

gerek yoktur; di~erleri ise şu şekilde açıklana
bilir : 

3. Tersiyere çevrilen akım : Ana kanal ya 
da tali yedek kanaldan tersiyer'e verilen 
su miktarı. Bu miktara yüksek rakımlı pro
jelerden dönen sularla, kuyu ve drenler
den pompalanan sular da dahildir. 

4. Araziye verilen su : Proje kapsamı içinde 
yer alan sulama sahalarındaki tüm arazi 
ve parsellere verilen su miktarı. 

5. Sulama amacı dışındaki tüketimler : Da
ğıtım sisteminden belediye hizmetleri en
düstriyel ve diğer amaçlar için verilen su 
miktarı. 

6. Tersiyer kaybı.: Tersiyer dağıtım siste
minden bırakılan su miıktarı. Bu miktara, 
tersiyer kanallarının mansap uçlarından 
drenaj sistemine bırakılan su miktarı da 
dahildir. 

7. Tersiyer dağıtım sistemi kaybı : Sızıntı, 

buharlaşma. €Vapotranspirasyon vs ., sebep
lerle ıkaydedilen su miktarı. 

8. ed= Dağıtım randımanı. 

lll - ARAZI SULAMA RANDlMANI : 
Arazı sulama randımanı (e.), toprak nemını 

bitki için gereken en düşük seviyeden yukarıda 
tutacak miktardaki su hacminin, arazi su alma ya
pısından geçen su hacmine oranıdır . 

Arazi sulama randımanı Iki ayrı seviye Için 
hesaplanabilir : Birincisi , tek bir tarla Için ; lkin-
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cisi Ise bir araya getirilince bir çiftlik, bir tersi
yer ünitesi, bir yedek ünitesi ya da sulama sa
hasını meydana getiren tarlalar grubu için. 

Tek ıbir tarla için arazi sulama randımanı : 
Tek bir tarlanın arazi sulama randımanının hesap
lanabilmesi için tarlaya verilen (gerçek ve efektif) 
su miktarı, yağış değerleri ve yetiştirilen bitkinin 
su tüketim değerleri gibi verilerin toplanması ge
reklidir. Bu veriler ilgili süre için toplanabilirler. 
Bu amaç için uygun olan sürelerse; sulama dev
resi, bir ay ya da bitkinin yetişmesi için gerekli 
süre olabilir. 

Tek bir tarla için arazi sulama randımanı (be
lirli bir süre için), Tablo : IV yardımıyla 1kolayca 
bulunabilir. 

Sulanan sahanın tamamının arazi sulama ran
dımanı: 

Münferit tarlalar için arazi sulama randıma

nının daha detaylı bir şekilde incelenmesi bir ta
rafa, bu randıman bir aylık süre ve daha büyük 
bir saha için daha genel ıbir yaklaşımla hesaplana
bilir. Sahanın büyüklüğü toprak yapısı, belirgin 
ürün cinsi, sulama yöntemi, çiftlik büyüklüğü, ve 
topoğrafya gibi fiziksel niteliklere bağlı olarak de
ğişir. Hassas akış değerleri elde etmek için saha 
sınırlarının tersiyer ünitesi sınırı, yedek ünitesi 
sınırı ya da sulama proje sahası sınırlarından bi
riyle çıkışması gerekir. Bir sulama sahasının arazi 
sulama randımanı Tablo : V ya~dımıyla hesapla
nabilir. 

IV - TERSIYER ÜNiTESi RANDlMANI : 

Münf.erit sahalara verilen akım değerleri her 
zaman gereken hassasiyetle ölçülmediği için V1 de-

ğeri tespit edilemez. Bunun sonucu olarak da ne 
dağıtım randımanı ne de arazi sulama randımanı 

hesaplanabilir. Öteyandan, eğer tersiyerlere veri
len su miktarı ile bitki için gereken en düşük top
rak nem seviyesini sağlıyacaık su miktarı ölçülür
se, tersiyer ünitesi randımanının hesabı mümkün
dür. Işletme açısından, sulayıcı ve çiftçilerin su 
kullanma randımanının göstergesi olan bu verim
liliğin bilinmesi daha çok önem taşır. Tersiyer 
ünitesinin hesabı için Tablo : VI kullanılır. 

V - TOPLAM RANDlMAN (PROJE RANDIMA· 
NI): 

Toplam randıman, ya da proje randımanı, ne
hir derivasyon yapısı ya da su kaynağından, sula
nan sahadaki ekili bitkilerin kök bölgesine ıkadar 

olan tüm işlemlerin toplam randımanını temsil 
eder. Bu randımanın hesabı için Tablo : Vl'dan 
yararlanıl ır. 
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TABLO: 1 

NEHIR MENZiLININ iLETIM RANOlMANININ HESABI 

Aylık akım değerleri (ml) 

Ölçüm cinsi 

Oc. Şub. 'Mar. N ls. May. Haz. Tem. Ağu. 

--------------
Rezervuardan bırakılan akım, Vı 

ı Yandereler ve diğer kaynakla~dan katılan 
sular 0 1 

Proje giriş yapısı membaında çevrllen su, 0 1 

Derivasyon noktasında nehir Içi teorik akım , 

V ı +Oı-02 

Nehirden çevrilen akım, Ve 

Nehirde kalan akım, V, 

Nehir derivasyon noktasında gerçek akım , 

Vc+V, 

Nehir menzilinin iletim randımanı 

e = Vc+V, 
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Vı +O ı -02 
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TABLO: ll 
e ___ ve e_ iLETiM RANDIMANLARININ HESABI cm c -

Aylık akım değerleri (mJ) 

Ölçüm cinsi 

Oc. Şub. 'Mar. N ls. May. Haz. Tem. Ağu. 

Nehirden çevrilen akım, Ve 

Diğer 'kaynaklardan katılan su, V1 

Ana kanal (kondüvi) kaybı 

Yedeklere verilen akım 

Tersiyerlere doğrudan doğruya ana 
hattan verilen akım 

Ana hattan sulama amacı dışında verilen akım 

Ana kanal (kondüvi) kayıpları 
Vc+V1 - (3)- (4)- (5) - (6) 

Ana kanal iletim randımanı 

(4) + (5) + (6) 
e cm= (1) + (2) 

Yedek ıkaybı 

Yedeklerden tersiyere verilen su ı Bütün tersiyerlere verilen su Vd= (5) + (10) 

Yedeklerden sulama amacı dışında verilen akım 

Sulama amacı dışında verilen toplam su : 
V2= (6) + (12) 

Yedek kayıpları 
(4) - (9) - (10- (12) 

iletim randımanı 

(11) + (13) 
e = c (1) + (2) ı 

---· ---- - ----- --- ----- --- --- -- - - --

Yıllık 

toplam 

~~Kas. Eyl. Ar. akım 
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TABLO: lll 

DAÖITIM RANDlMANlNlN HESABI, (ed) 

Aylık akım değerleri (ml) Yıllık 
Sıra 

No. 
--i ,_'''J Şub. l M••· ı Nls. ı May. ı """ 1 Tem. ı Ağu. ~~~___"'-__~ Kas. ~~~ -::::-

Ölçüm cinsi 

1 ı Brüt sulanabilir saha, (hektar) 

2 1 Net sulanabilir saha, (hektar) 

3 ı Tersiyerlere verilen akım, Vd 

4 ı Tarlalara verilen akım, V1 

5 ı Sulama amacı dışındaki kullanımlar V3 

6 ı Tersiyer kaybı 

7 

B 

Tersiyer (dağıtım) sisteminin toplam kaybı 

Vd= [V1+ V3 + (6)] 

Dağıtım randımanı 

ed= (Vı+V3)/Vd 
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o:ı TABLO: IV 

TEK BiR TARLA IÇiN ARAZI SULAMA RANDlMANlNlN HESABI 

1 ı Tarlanın adı veya no.'su 

2 Brüt saha 

3 ı Net ekilebilir saha 

4 ı Arazi giriş yapısı ağzındaki debi 

5 ı Debi ölçüm yöntemi 

6 Arazi sulama metodu 

7 Her sulama uygulamasında su verme süresi 

8 ılki sulama uygulaması arasındaki süre 

9 Incelenen peryod içindeki sulama uygulıama sayısı 

10 ı Incelenen peryod 

11 ı incelenen peryod içinde tarlaya verilen su; V1 

12 Vetiştirilen ürün 

13 ı Ürün yetişme mevsiminin uzunluğu 

14 ı Ürünün su tüketim oranı 

15 ı ~ncelenen peryod içinde tüketirnde kullanılan su miktarı; W 

16 Incelenen peryoddaki toplam yağış; P 

17 Toplam efektif (etkili) yağış; P. 

18 ı ~itki için gereken en düşük toprak nem s·eviyesini sağlamak için gereken su miktarı . 

19 Incelenen peryod içindeki arazi sulama randımanı e.=Vm/V1 

Not: 1 m m X 1 hektar= 10 m3'dür. 

ad/no. 

hektar 

hektar 

lt/sn( (:~) X 10-3 ) 

ad 
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gün 

m3 (4).(7) . (9) 
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gün 
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mm 

m3. (3). (16). fact. 

m3, (15)- (17) 
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TABLO: VI 
TERSiYER ÜNiTESi RANDlMANI iLE TOPLAM RANDlMAN (PROJE RANDlMANI) HESABI 

Ve ec, ed ve e. DEGERLERiNiN TOPLU ÖZETi 

Aylık akım değerleri (ml) 

Ölçüm cinsi 

Oc. Şu b. Mar. N is. M ay. Haz. Te m. Ağ u. E yi. 

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

Nehirden çevrilen akım; Ve 

Diğer kaynaklardan katılan akım; V1 

lletim sistemine gelen toplam akım; Ve+ V1 

Tersiyerlere verilen akım; V d 

iletim sisteminden sulama amacı dışında 

verilen su; V2 
iletim sisteminden verilen toplam akım; Vd + V2 

iletim randımanı : ec ec= (Vd +V2)/(Vc+Vı) 

Tarlalara verilen su; V1 

Tersiyerlerden sulama amacı dışında verilen 
su V3 
Dağıtım sisteminden bırakılan toplam su 
miktarı; V1+V3 
Dağıtım randımanı : ed ed= (Vı+V3)/Vd 

Sulanan bütün bitkiler tarafından tüketilen 

miktar (mm/ay) 

Efektif (etkili) yağış (mm/ay) 

Sulanan saha (hektar) ı 

1 

ı 

Toprak nem seviyesini bitki için gerekli 
seviyede tutacak su miktarı; 
V m= [ (12)- (13)] X (14) 

Arazi sulama randımanı; e. e.=V m/V1 
/ 

Tersiyer ünitıesi randımanı; eu eu= (Vm+V3)/Vd 

Toplam proje randımanı; eP eP= (Vm+V2+V3)/ 
(Vc +Vı) . 

1 mm X 1 hektar= 10 mJ 

Yıllık 

toplam 
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Sayfa No. 

Ürün 

1 
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3 

4 
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Toplam: w 

Yağış 

Efektif 
(etkili) 
Yağış, P. 

Vm=W-P. 

Ürün 

1 
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4 
5 

V ı 

ı e.=Vm/Vı 

TABLO: V 

SULANAN SAHANIN TAMAMININ ARAZi SULAMA RANDlMANI 

Saha adı ı adı/no.'su ı Sulanan saha 
(hektar) 

Beher bitki için aylık su tüketimi 

Oc. Şub. Mar. Ni s. May. Haz. Tem. Ağ u. E yi. Ek. Kas. Ar. 
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GÖMÜLÜ FRP BORULAR: UYGUN DONATlMDA 
PERFORMANSLARI 

Yazan: 

Çeviren: 

ÖZET 

Mark E. GREENWOOD* 

Sezer TÜRKMEN .. 

Son bir kaç yıldan beri boru sistemlerinde, korozyon ve kirlenmenin gider· 
ilmesi üzerine yoğım çabalar sarfedildiği müşalıede edilmektedir. Endüstride, 
belediyelerde ve kuruluşlarda su dağıtma ve artıkların atılmasında korozyona 
dayanıklılık aranmaktadır, Bunlara cevap olarak Cam lifi takviyeli plastik borular, 
FRP- borular önerilebilir ki bunlar yüksek korozyona mukavim ve konvansiyonel 
borulara göre maliyet yönünden oldukça elverişlidir. 

1 

Büyük çaplı fleksibl boruların yeni döşeme teknikleri ıyı performans karak-
teristikleri göstermektedir. Fleksibl borular çevre zeminin etkilerini alacak şekilde 
projelendirilmiştir. 

Fleksibl borularm projeZendirilmesi üzerine pek çok araştırma yapılmıştır. 

FRP boruların projeZendirilmesinde bunların yardımları küçümsenemez. Bu ra
porda tartışılacak konular, genel projelendirilme parametreleri, Zemin/boru iliş

kisi, genel döşeme parametreleri, dolgu malzemesi, dolgu prosedürü, tabil zemin 
şartları ve yükleme şartları olarak belirlenebilir. Uygun projelendirme prosesin
deki esaslar pratik ve teorik tecrübelerin hesaba katılmasıyla gözden geçirilmiştir. 

Boru döşemesindeki tavsiyeler; büyük çaplı fl eksibl borulann uygun gömülme 
problemine çözüm sunacak ve belediyelerin, kuruluşların endüstri tesislerinin 
korozyon ve kirlenme problemlerinin çözümüne yardım edecektir. 

G i Ri Ş: FRP BORULARlN DÖŞENMELERI : 

Artık suların atılması, su dağıtımı ve su sir· 
külasyonunda kullanılan bor·ular giderek daha pa· 
halı olma.ktadır. Kirlenme kontrolu amacıyla konan 
şartnameler bunu kamçılayıcı etkenlerden biri ola· 
rak anılabilir. Endüstr·ilerin , belediyeler·in ve kuru· 
luşların bütçe problemlerini halletmek amacıyla 
FRP borular bir alternatif sağlamaktadır . FRP ·bo
rular alışılagelmiş çelik, ya da beton borulara gö· 
re uygun bir alternatif.tir. FRP borular ıkimyasal eri
yiklerden mecra fazlarından ve galvanik hareketten 
etkilenmez. Bundan ötürü FRP borular pissu top
lanması ve su dağıtımında mükemmel bir çözüm 
sağlari ar. 

Rapor Amerikan Kimya Mühendisleri Odası. Korozyon Mü
hendisler! Ulusa l Biri i ği , Plasti k Endüstri si Odası, Kağıt 

ve Kağıt Hamuru Endüstr isi Teknik B irliğ ince ortaklaşa 

düzenlenen, S Kasım 1975 teki Kongreye sunulmuştur . 

lnş . Müh . 

FRP borular fleksibl boru ailesine dahil olup 
r·ijit borulardan fanklı bir yapı arze·derler. Her iki 
borunun da ortak özelliği zemine iyi yataklanma 
zorunluluklarıdır. Bununla birlikte FRP boruların tek 
istekleri iyi bir yataklanma değildir. Karayolları 
Araştırma dairesi bu konuda: ·Gömülü boruların 
en büyük yapısal güçlükleri boru tabanındaki reak
siyon kuvvetlerinin istenen şekilde ·elde edileme
mesidir.» demekte ve şöyle devam etmektedir 
• Yer.ine koymada uygun olmayan bir şekillenme, 

projelendirme değerini aşan gerilmelerin doğma· 

sına yol açar. Çok kereler iyi bir sııkıştırma, boru 
yana! cidarlarında yatay kuvvetiere gerekli bir di· 
renç sağlar. Herne kadar bunda arazi kontrolunun 

önemli bir payı varsa da projeoinin bu konuda ge

rekli ikazları ve tavsiyeleri vermesi gerekmekte· 

dir.» 
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Fleksibl boruların projelendirilmesine genel 
olarak bir göz attığımızda, FRP borularını kullanan 
ve projelendirenlerin, iyi projelendirme için seçkin 

1 
bilgilere sahip olmaları gerektiğini görürüz. Flek-
sibl boruların projelendirilmeleri konusu 1930'1arın 

ortalarında lowa Üniversitesi öğretim üyelerinden 
Dr. M. G. Spangler tarafından incelenmiştir. Dr. 
Spangler fleks·ibl boru teorisinin öncü çalışmasını 

bir raporla sunmuştur ... ·Fieksibl borular deformas
yonlarıyla zemin gerilmelerinin yeniden dağılımını 

sağlarlar. Bu fleksibl boruların yararlı bir doğal 
özelliği olarak pek çok problemierin çözülmesinde 
yararlı -olmuştur. Yatay çapın büyümesiyle boru 
yana! olarak çevre zemini iter, bu hareket zemi
nin pas'if Hkisini artırır. Bu pasif basınçlar, boru· 
nun şekil değiştirmesini veya deformasyonunu ve 
boru cidarındak·i gerilme şiddet•ini büyük oranda et
kiler•2 Amerikan Bureau of Reelamation bu konu
da ·Boru oidarlarındaki bu yana! hareket dış yük
lerin dengemesine yardım eden bir hareket olarak 
pasif direnci artırır . Zeminin yoğunluğu ve su 
muhtevasını etk·iler. Yüksek zemin direnci boru
nun şe·kil değiş·tirmesini engeller. Uygun döşeme 
tekniklerinin ıkullanılması, boru sapmalarını11 büyük 
oraniara varmasını önleyen pasif zemin etkisini 
sağlamak durumundadır.•3 demektedir. 

Anders Mattson'da araştırmasında •Hesaplarla 
görülen işaretler sapmanın büyük oranda uygun 
dolgu teknikleriyle önleneceğini•4 belirtmektedir. 
Zeminde gömülü tüplerde burkulma analizleri ya
pan Dr. Ulbrich Luscher'in vardığı sonuçlardan bi
ri de şöyledir: •Bu bulguların uygulaması göster
mektedirki , burkulma direnci, iyi yataklanmış ve 
yataklanmamış bir boruda oldukça büyük değ-işme

ler göstermektedir•s 

ANA PROJE DEGERLERiNiN GÖZDEN GEÇIRiL· 
MESi: 

Bir fleksibl boru bir zemin hattı gibi hare·ket 
eder. Zeminin yapısal ıkarakteri boru özellikleriyle 
uyuşum sağlar. Boru esas olarak düşey yüklerden 

gelen çember basınçlarını taşıyacak dayanıma sa
hip olmalıdır. Zemin, borunun çember formunu ko
rumasına yardım etmelidir ve boru stabilitesine 
yardım eden sürekl·i çevre! desteği sağlamalıdır . 

Bunlardan ötürü zemin/boru ikiJ.isini projelen
dirmede ve döşemede ana hedefler şunlar olmalı· 
dır : 

1. Borunun burkulmaya karşı direnç olmalı 

2. iç basınca tkarşı koyacak şekilde projelen· 
diril me! i. 

3. Zeminin deformasyonuna karşı koyacak ve 
stabiliteyi sağlayacak şekilde rijit olmalı . 
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4. Boru tarafından açığa çıkarılan gerilmeleri 
zemin tarafından pasif zemin basıncıyla karşılana· 
bilme! i. 

Bereket versin ki fleksibl boruların projelendi· 
rilmeleri konusunda pekçok iyi sonuç veren araş· 
tırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalardan elde edi· 
!en parametreler FRP üzerinde başarıyla kullanıla
bilir. 

Spangler2 zemin basıncının dağılımını şerkil 1 
deki gibi kabul etmiştir. Bu basınç dağılımı de
neysel olarak ·incelenmiş ve ·kendisi tarafından bu
lunan çökme ve eğilme momentleri tayininde kul
lan ı lmıştır. Luscher'in de kullandığı bu dağılım rad
yal üniform dağılım olarak kabul edilebilir. Spang
ler bu basınç dağılımını şöyle nitelemektedir: 
"Herhangi bir noktadaki yatay basınç o noktadaki 
yatay hareketle mutlak ilgilidir. Bu bir sabiteyle 
formüle edileb ilir. Bu sabiteye dolgu malzemesi
nin pasif Hki modülü denir. Bu hareket başına bi
rim gerilme olarak ta tanımlanabilir.• •Bu hipoteze 
göre, herhangi bir noktadaki yatay hareket bilindi
ğinde , borudaki yatay basınç gerilmesi bu modülle 
ça rpılarak bulunabilir.•2 Deforme olmuş dairesel 
şekil, düşey eksenin küçük eksen kabulüyle eliptik 
şekil alır. 

ŞEKiL 1. 71:JPRAK OOUJIJ .(LrtNDAKl FEI<SiBL BORU cNARINPA 

8A51/.IÇ /) AGIUM/ (SPA/1/GLER. KABI.JI.Ü) 

DOLGU YÜKÜ: 

Fleksibl boru projelendirilmesinde kullanılan , 

Marston ya da Marston • Spangler yük teorisi, yOk 



ranmin metodu olarak da adlandırılır . Bu metot 
fleksibl borularda kısmen doğru sonuç verir. Bir 
hendeğe boru gömüldüğünde, boru üst dolgusu 
komşu zeminle aynı ise zemin kolonu : 

q0 =y,h (1) 

q0 
: Boru üstündeki zeminin düşey yükü 

Y,: Zemin birim hacim ağırlığı 

h : Boru üstündeki dolgu yüksekliği 

Trafik yükleri Boussinesq teorisiyle tahmin edi
lebilir: 

3ph2 

qL = 2?TR4 
(2) 

qL : Boru üstünde trafikten doğan yük 

p Kamyon ağırlığı 

h Dolgu yüksekliği 

Boru ile yükleme noktası arasındaki rad· 
ya! uzaklık 

Çökme ve eğilme momentlerine esas olan top· 
lam yük 1 ve 2 denklemlerinden elde edilen de
ğerlerin toplamıdır . 

ŞEJ<Il.2. c;öMiku BORUCiA ÜNiFOR/1 BAs!IJÇ l>AGIUMI 

(LUSCJI~R. KABU'Ü) 

BURKULMA: 

Buııkulma koşulları göz onune alındığında, bo· 
rudaki depresyon da toplam düşey basınca eklen· 
melidir. Zemin basıncının ve üniform alçak basın· 
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cı n yüklerneye etkisi Luscher5 ve MolinB in eserle
rinde incelenmiştir. Zemin basıncı, burkulma dav· 
ranışında, borunun deformasyonunu, boruyu stabi
lize ederek önler. Luscher (3 denklemi) tarafın

dan verilen burkulma basıncı, vakum şartlarında 

aza ltı lmalıdır . 

• 1 BM,EI 
Pcr= 0.121 V~ (3) 

Kritik burkulma yükü kg/cm2 
Boru malzemesi elastisite modülü 
kg/cm2 

ı 

R 
M, 

p 

B 

Boru ataJet momenti cm4/cm. 
Boru ortalama yarıçapı cm. 
Sıkıştırılmış zemin modülü kg/cm2 
M,= 400(10) ( P-60/ 40) 

Praktar yoğunluğu 
Elastik dengeleme katsayısı 

R Boru yarıçapı 

Ro R+ dolgu yüksekliği 
v, Zemin poisson sabitesi yaklaşık 0.3 

Luscher analizinde şu kabulleri yapmıştır: (1] 
boru çok uzundur. (2) boru enkesiti daireseldir. 
(3) boru üstü h

0 
kadar örtülmüştür. (4) Dolgu 

malzemesi yoğun sıkıştırılmış kumdur. (5) Çevre 
basıncı üniform ve simetriktir. Bundan ötürü baş· 

Jangıç çökmesi, yükleme şekli, dolgu malzemesi 
cinsi ve tabii malzemenin türü, zemin/boru siste· 
minin burkulma performansını etkileyen faktörler
dir. 

Vakum yükünden ve başlangıç sapmasından 
dolayı kritik burkulma yükünde azalma miktarını 

yazar aşağıdaki formül ile vermiştir : 

(4) 

R0 Çökme için azaltma katsayısı 

1> 0 Spangler tarafından hesaplanan sapma 

(5) 

Rv Vakum yüklernesi ·için azaitme katsa· 
yı sı 

Vakum yükü 
Toplam yük 

Zemin iyi sıkıştırıldığından uygun döşeme tek
niği kullanıldığında zeminin etkisi söz konusu ola
maz. Umulan kritik burkulma yükü böylece : 

• 1 BM, El 
Pcr=0.121 Ro· RvV ~ 
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ÇÖKME: 

Geliştirilmiş çökme denklemi Spanglerı o tara
fından aşağıdaki gibi formüle edilmiştir: 

s. Kqr3 
- =0.40 ----
D L El+ 0.061 E'r3 

ll. Yatay çokme 

>OL Çökmeyi geciktirici faktör 
K Yataklanma sabitesi 
q Diıkey yük 
r Boru çapı 
E Boru malzemesinin elastisite modülü 
ı Boru atalet momenti 
E' Zemin•in reksiyon modülü 

Bu denklemin bir özelliği de paydalı olması

dır. Spangl·er borunun çökmesini boru rijitliğinin 
(El) ve zemin rijitliğinin (0 .061 E'r3) nin fonksi
yonları olduğunu göstermiştir. Denklemde zemin 
rijitliği oldukça büyük bir değişim arzeder_ Bu so
nuç daha sonraları Jay Allgood tarafından da des
teklenmiştir. ·Fieksibl gömülü boruların çökmesi 
sadece çapına bağlı ve dikey zemin şekil değ·işt.ir
mesine bağlıdır . Bundan ötürü çökmeleri küçük 
tutmak için zemini srkıştırmak gerekir.• 

Yukarıdaıki ifadede görülmektedir ki çökmeyi 
kontrol için gerekli döşeme parametresinin ilki 
zemin rijitliğidir. Spangler •Boru oldarından yan
Iara doğru harek•et'i gel•iştir-en basıncın şiddeti, ve 
pasif itki hakkında elimizdeki veriler sınırlı ise de 
dolgu malzemesinin yoğunluğunun etlken ol·duğu 
gö~ülmektedir,• demektedir. Hareketin dolgu mal
zemesinde ki boşluk oranının azalmasından, ileri 
geldiği sanılmaktadır. Laboratuar deney sonuçları, 
dolgu malzemesi yoğunluyla pasif itki modülü ara
sında bir dıirekt ilişki bulunduğunu göstenmekte-

dir. Yani büyük yoğunlukta pasif it<ki modülü de 
büyük olacaktır. Buradan Spangler çokmenin sınır
Iandıniması için dolgu malzemesinin yoğunluğu
nun arttınlmasını önermektedir. 

GERil!MELER : 

Ana projelendirme kriteri gerilmedir. Gömülü 
boruda ger·ilmeier bir kaç anlamda alınmalıdır. (1) 
içsel gerilme (2) çökmeden doğan eğilme (3) 
çevresel basınç (4) bunların ·kombinasyonu. Içsel 
gerilme ve çevresel basınç kolaylııkla hesaplanabi
len direkt gerilmelerdir. 

Yüksek sapmada boruda daha belirgin şekil
de eğ·ilme gerilmeleri oluşur. Jan MolinB Spang
ler'in hipotezinden gi·derek moment denklemini tü
retmiştir. Denklemler zemin/ıbor.u rijitliğinden gi
derek iki faıiklı durum için çıkarılmıştır : 

1 0.255 + 0.003 
M= 1.143 5+0.122 qR2 (8) 8>0.012 için. 

1 0.508 
M= 1.

143
-

5
+

0
.
122 

qR 2 (9) 8 < 0.012 için . 

TiPik GERiLJ1f:: G6R.iLER.i 

.şp#L 4. ÇÖI(HÜS (~) 13oRUD4 BAstNc DA.6!LJI'-1f 
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M maksimum moment ıkg m. 

q boru üstündeki yük kgjcm2 

R ortalama boru yarıçapı cm . 

S zemin/ boru rijitliği EI / E',r3 

EE Boru malzemesi elastisite modülü 
kg j cm2 

Boru atalet momenti cm4jcm . 

R Ortalama boru çapı cm . 

E', Molin'in dolgu seeant modülü = O,SE' 
(Spangler'•in) 

Anılan momentler, meydana gelirler, bunlar 
büyük çaplı borularda yukarıda anılan parametre
lere bağlıdırlar . 

Bir özel koşul olarak Spangler tarafından da 
belirtilen, eğilme ·kombinasyonu ve çekme geril
mesine, içsel basınç neden olmaktadır . Içsel ba
sınç, eğilme gerilmesini azaltmaya meyillidir. Ya
zar tarafından verilen kombine gerilme denklemi 
aşağıdaki gibidir : 

PO + 0.0096 qD0 EtR 
O"T=0.035 -

2t 1.15Et3+2,9BPR3 

uT Kombine çekme gerilmesi kg/cm2 
P içsel basınç kg/cm2 
D Boru iç çapı cm. 
t Boru et kalınlığı cm. 
q Düşey yük kg/cm2 

Do Boru dış çapı om. 
E Boru elastisite modülü ·kg/cm2 

R D/ 2 cm. 

Kombine geriimalerin projede belirt:ilen sınır

ları geçmemesine di~kat edilmelidir. 

DiGER PROJELENDiRME VERILERI : 

Boru e~senindeki oturmalar tehlikeli olabilir
ler . Paulosı J deneylerinde gösterilmiştir-ki; farklı 
oturmalar vuıkubulduğunda boyuna gerilmeler eni
ne gerilmalerden daha büyük olmaktadır . 

Boruda problemlere neden olan kötü döşeme 
tekniklerine karşı tedbir alınmalıdır. Hendek taba
nı düzgün olmalı ; dolgu itinayla yerine konmalı , 

büyük kaya parçaları, topaklar ve sert maddelerin 
boru altına ve üstüne gelmesinden kaçınılmalıdır . 
Donmuş zemin malzemesi yerine konmaktan kaçı 
nılmalıdır . Böyle maddeler, sıkıştırılamazlar, eridik
lerinde hacimleri küçülür, borunun çökmesine uy-
9Un ortam yaratırlar . 

ZEMIN PARAMETRELERi : 

Fleksibl boruların yapısal davranışları büyük 
olarak çevre zeminin yapısıyla direkt ilişkilidir . 
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Çevre zemini iki ayrı bölgede •incelenebilir; şekil 
3 te de görüleceğ· i .gibi boru zonu ve tabii zemin 
bölgesi. Boru zonundaki dolgu malzemesi yeterli 
~ijitliğe sahip ve borudaki deformasyonları kar
şılayacak seviyede bulunmalıdır. Deformasyona ve 
boru malzemesinden açığa çıkan basıncı karşıla
mak amacıyla tabii zeminde yeterli rijitliğe sahip 
olması yararlıdır. 

Denklem 3 ve 7 den görüleceği gibi Ee ve M, 

en belirgin zemin parametreleridir. Bunlar zemin 
riji •tliğini yansıtmaktadırlar . Zemin modülleride ze
minin türüne ve sıkıştırılma derecelerine bağlıdır
lar. Şekil : S türlü zeminierin gerilme/şekil değiş

tirme eğrilerini ve Şekil : 7 de türlü zeminierin sı

kıştırma mukavemet eğrilerini göstermektedir. Bu 
eğrilerden şu sonuçlara varılabilir : 

1. Granüler bir zemin kohezif bir zeminden 
daha büyük modüle sah iptir . 

2. Kohezif zemin modülü, basınç tarafından 

rölatif olarak etkilenmediğinde, granüler zeminin 
modülü serbest basınçla artar. 

3. Kohezif malzeme serbest basınca maruz 
kalmadığında , modülü ve mukavemetinin gelişmesi 
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için granüler malzemenin serbest basıncına ihti
yacı vardır. 

4. Granüler malzemenin sıkıştırılması daha 
kolaydır ve kohezif malzeme gibi suya haris de
ğildir. 

5. Aynı sıkıştı~ma derecesine erişmek için 
granüler malzeme kohezif malzemeden daha az 
efor gereklidir. 

6. Zeminin modülü sıkıştırma dereces-iyle bü
yük oranda ilgilidir. 

Bu gözlemler göstermeıktedirki , granüler dal· 
gu malzemesi kullanmak avantajlıdır. Tabii zemi· 
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nin granüler madde olması bunun korkusuzca dol· 
gu malzemesi olarak kullanılabileceğini gösterir. 
Şekil 8, 9 ve 1 O boru projelendirilmesinde proje
ciye kolaylık sağlamak amacıyla verilmişlerdir , 

Şekil ll de ; Şekil 8, 9 10'a rehberlik eden birle
şik zemin sınıflamasıdır . 

Fleksibl boru projelendirilmesinde zeminin bo· 
ruya iyi bir yataklık görevi yapması ıher zaman 
aranan en önemli bir faktördür. Tabii zemin yatak
lamaya uygun değilse taban malzemesi olarak gra
nüler malzeme kullanılmalıdır. Granüler malzeme; 
boruyla arasındaki girişim basıncını, aşırı kayma 
gerilmesi veya artan defo~masyona neden olmak
sızın tabii zeminin •kabul edeceği seviyedeki ba
sıncı azaltacaktır. Tabii zemin katı olmadığında , 

zeminde sünme görülür ve deformasyon zamanla 
sürer. Spangler bunu denkleminde göz önüne al· 
mış ve bunu çökme geciktirici faktör olarak ad
landırm ıştır. Maksimum yük uygulandıktan sonra 
belli bir süre boru çökmesi devam edebilir. Bu 
denklemlere gözlemler sonucu tespit edilerek ge
cikme faktörü olarak sokulmuştur. Bu, borunun ze
minle arasındaki sürekli basıncın devamı olarak 
boru ya nl arındaki zeminin akması ile son bulur. 
Bu faktörün değe rleri, yana! zeminin gerilme/şe
ki l değiştirme karakteri ile ilgilidir. Gevşek ze· 
minler için gecikme faktörü oldukça büyüktür. Yo· 
ğun ve ıyı derecelenmiş malzernede bu, ihmal 
edilebilecek derecede düşüktür.ı 
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R. K. Wa~kins ve A. P. Moser'in ondüleli me
tal borulard aiki burkulma basınç kırılmalarını in
celedikleri yazıda, ·Zeminin kompresibilitesinin ze
min özelliğinin en önemli parametresi• olduğunu 

·Kompresibilitenin tayin inde en önemli faktörün 
zemin yoğunluğu• ve ·Diğer zemin özelliklerinin, 
bugünkü döşeme tekniklerinde sınır şartları ve ze
min yoğunluğunun neden olduğu çökmelerin ikin
cil· olduğunu belirtmektedirler. Bildiri göstermek
ted ir ki, iyi sıkışan malzemeler boruya iyi yatak
lık yapmaktadırlar. Killi yatak malzemesi olarak 
ele aldığımızda • Yük sabitken, yoğun sıkıştırılmış 

kilin kompresibilitesi artmaz, Pek çok döşemede, 

sıvı (li kit) dolgu malzemesi, dolgu olarak kabul 
ed ilemez. Örneğ i n kil daha sonra doygun hale ge
leceğinden dolgu malzemesi olarak kullanılmamalı

dır . •16 Hatta dikkatle yerine konmadıklarında, yük
sek kompresibiliteli zeminler dahi kötü sonuç ve
rebilirler. Dolgu malzemesi olarak kullanıldıkların
da iyi sıkıştırılmalıdırlar . Yerinde ısiatma ve nem
lendirme gibi metotların uygulanması uygun de
ğildir.• 16 

Fleksibl borular üstünde deneyierin artması 
üzerine. Molin trafik bulunan alanlarda killerin, 
dolgu malzemesi olarak kullanılması üzerine •Tra
fik geçen yüzeylerin altında dolgu yüksekliği kü
çük olduğunda boru üstünde büyük değişmelere 

yol açarlar. Pompaj hareketinden ötürü artan de
formasyona şahit olunur. Değişken yeraltı su se
viyesi de, boru üzerinde deformasyonun nedeni
dir. Sınırlı gözlemlerden elde edilen sonuçlara gö
re, başlangıçta % 2 olduğu halde kısa sürede bu 
değerin 2- 3 katına varan d eformasyon artmaları

na şahit olunmuştur. Boru çevresinde sıkıştırılmış 

malzeme kullanılarak zamanla bu deformasyon 
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azaltılabilir . Bu ifade daha sonra Mattson tarafın
danda doğrulanmıştır. Sonuç olarak Molin ·Işaret 
edilen istekler % 85 Modifiye Proktor derecesin
de sıkıştırılmış, sürtünme malzemesinin boru çev
resinde kullanılmasını önermektedir. Ağır trafik 
yükü taşıyan zeminlerde çevre dolgusu % 90 Mo
difiye proktoru oranında sıkıştırılmalıdır .• e 

Yukarıda belirlenen hususları kısaca özetler
sek, dolgu malzemesi olarak granüler malzeme kul
lanılması uygundur. Sıkıştı~ma % 85-90 proktor 
derecesinde olmalıdır . Uygun tabii malzeme bu
lunduğunda bu zonda kullanılabilir. Bunun önce
den iyi bir analizi yapılmalıdır. Bunun için aşağı

daki parametreler göz önünde tutulmalıdır: 

1. Yeraltı su seviyesi kotu, 

2. Yoğunluk, su muhtevası, kayma gerilmesi 
(Üç Eksenli ıkayma gerilmesi) ve örselenmemiş 
numunede odometre testinden elde edilen sıkılık 
modülü, 

3. Derecelenmesi, 

4. Kompresibilite ve yoğrulmuş numunenin 
pro:ktor eğrisi, 

5. Atte~berg limitleri. 

Bu parametreleroen tabii zeminin karakteri bu
lunur. Örselenmemiş numune deneyleri normal 
konsolide zeminin performansını ve çok seneler 
sonra yoğrulmuş zeminin son halini göstermeye 
yararlar. Deneme eğrileri, zemin sınıflamasının ye
rini ve bundan ötürü de sıkıştı~mada hangi ekip
manın kullanılacağı hakkında fikir verir. Yoğrı.ılmuş 
zemin testleri sıkıştırma zorluğunu ve arazide uy
gun döşeme kontrolu için yoğunluk derecesini el
de etmede yol gösterir. Optimum su muhtevası

nın belirlenmesi de yararlıdır. Atterberg limitleri 
ve tabii su muhtevası zeminin deformasyona olan 
direncini belirler. Trafiğin yoğun olduğu alanlarda 
özel bir dikkat gösterilmelidir, 1.00 m. den küçük 
dolgu yüksekliklerinde granüler malzeme •kullanıl
ması önerilir. 

BORULARlN DÖŞENMESI : 

Iyi bir donatırnın hedefi boruya iyi bir yatak
lanma temin etmektedir. Boru zonunda granüler 
malzeme kullanıldığında ve % 90-85 modifiye 
proktor derecesine kadar sıkıştırıldığında şekil 3 
te görüldüğü gibi istenen sağlanmış olur. Fa~klı 

oturmalardan kaçınmak için boru boyuna üniform 
bir taban sağlanmalıdır. Genellikle bu amaç için 
15-30 cm. kalınlığında ideal yatak malzemesi se
rilmesi uygundur. Taban malzemesi homogenlik 
sağlamıyorsa kötü alanlar boru çapının yarısına 

kadar kazılmaiı, bu kesim sıkılaştırılmış boru zonu 
malzemesiye doldurulmalıdır . 
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Vs DE~ERLERi 

TA B 1 i ZEMiNLER 

Kaba daneli Kohezif Malzeme 
zemin 

Düşük 
Düşük 

Çakıl Kum Kompresi- Kompresi- YU ksek 
b iliteli 

GW, sw, b iliteli 
%25 kum, 

Kompresibiliteli 

GP SP SM, SC CH, MH, OL, OH 
den büyük CL ve ML 

den az --
Çakıl 

1 1 1.5 1.75 2.0 ·- ı:: GW ,GP ıa Gi ·-
'i Iii ı:: E --

:ıı:: ıa Gl 

E 
"C N Kum 

Gl SW, SP 1 1 1.5 1.75 2.0 
N 
'ii 

ı 
--

:E Düşük 'kompres·ibiliteli % 25 
::ı ı Kum, SC, SM den büyük 1.5 1.5 1.6 1.75 N/R 
c o ~ ~ --

N 
Düşük kompresi·biliteli % 25 Gl Gl 

N/R 2 J:, N 
Kum , CL, ML den az 2.0 2.0 2.5 3.0 o-o :ıı::~ a:ı 

-:;ı Yüksek kompresibiliteli CH , 
N/ R N/ R N/ R N/ R MH, CL, OH 

Not: N/ R Tavsiye edilmez anlamınadır. 

Şekil : 9. Spangler Formülünde Kullanılan Sap ma geciktirme faktörü 

DÖŞEME T Ü R Ü K. Değeri 

o/o95 Yada daha çok pro~tor derecesinde sıkıştırılmış taban lı 0.083 

% 70 -% 100 Rölatif yoğunlukta sıkıştırılmış granül e yataklı 0.083 

% 85- % 95 Proktor derecesinde sıkıştırılmış taba nlı 0.102 

%40- % 70 Rölatif yoğunluıkta sı·kıştırılmış granüler yatak 0.102 

%35 Proktor derecesinden az sı-kıştırılmış gevşek tabanlı 0.110 

Şekil : 10 - Spangler formütündeki K. yataktanma katsayısı 

Sıkıştırılmış kesimdeki 30 cm. lik ·kesimin 10 
cm . lik kısmı kazılarak gevşetilerek hendek taba
nına şekil verilebilir. Boru bu kesimde yerleştiri

lir. Böylelikle boruya yastı·k görevi yapar ve bu 
alanda~i lokal gerilmeleri elimine eder. Boru hen
değe indirildikten sonra dolgu hendeğe dikkatle 
konmalı ve borunun üst kısmından itibaren sıkış

tınlmaya başlanmalıdır . Sıkıştırma , uygun bir dar
beli sıkıştırıcıyla, 5- 10 cm. lik tabakalar halinde 
yapıln· . Kemer dolgusu bitirildl'kten sonra, granü
ler malzeme 20 - 30 cm. lik tabakalar halinde se-
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rilir. Dolgu borunun her iki yanına simetri•k kon
malı ve sıkıştırılmalıdır . Dolgu malzemesi sıkıştı
rı lı ~k en saptanan proktor sıkıştırma sonuçlarının 

kontrol edilmesi çok önemlidir. Dolgu malzemesi
nin serilmesinde kalınlık ; zeminin ve ekiprnanın 

bir fonksiyonu olarak ele alınmalıdır . 

Döşeme sırasında , yan dolgular sııkıştırılırken 

düş ey çap büyüdüğünden negatif boru çökmeslne 

neden olur. Bu çökme uygun sıkıştırmayı belirler. 

Bunun avantajı , Spangler denkleminde belirlenen 



pozitif çökmenin meydana gelmesinde dengeleme 
unsuru olduğundan yeniden dairesel şekil alma 
açısından önemlidir. Borunun ömründe böylece ar
tım sağlanabilir. 

Borul·arın döşenmeleri sırasında, üretici fabri
ka tarafından başlangıç çökme değeri aşılmama
lıdır. Boru içi düzgün olmalıdır, bunu sağlamayan 
yerlerdeki borular değiştirilmelidir . 

Boru zonundaki malzeme, çapın % 70'i yük
sekliğinde basınç dağılımını ıkarşılamak amacıyla 
yeterlidir. Boru zonu üstündeki malzeme tabii mai
Zifme ya da granüler malzeme olabilir ve se~best 
basıncı ·karşılayacak düzeyde olmalıdır . Bu ekono· 
mik açıdan granüler malzeme sağlama zorunlulu
ğunu ortadan •kaldıracak bir alternatif olarak de
ğerlendirilebilir. 

ı 
Ana Sınıflama Tür 

ı ::ı- ::ı C: 
TEMiZ ÇAKlL 

'g' ı!l c - ::ı 

1 

ince dane az o-E c: c: o~~ 
cl> Q) "' c >- : ::ı yada yok 

ı:: E E -g -qo _g .~ 
"' Oo Q) - ..0 

"O Q) .i ~ ~ :J .:::L. ı:: Cl c 

ı 
111 ~ ı-. lO) Q) c 

·e lll o :2 "' o- "' iNCE DANELi - ı:: >.oaı-o 
ı... Q) 

Cl) ~!< ÇAKlL N 
cl> ::ı C: 

1 
ı::- ı:: - ::ı ·c: Q) ·c: c:g~~ TEMiZ KUM 

ı! 
cl> ::ı Q) "' >- :::ı 
Eo E-gq-_gg ince dane az 
cl> ı:: cl> - .::.!. 111 N E NUl:J~ yada yok i ro o= ro i: ıcn d) c 
:20"' :ı :2 ~ 8. Q) -:g :ıı:: N .C :ıı:: 

ı iNCE DANELi 
KUM 

ı 
-m 

ı 
SiLT VE Kil ::ı .c 

>Cl 
LiKiT LiMiT o·-

u-lll 
Q) 

< 50 ı:: E 
"' o 

1 "'O cl> 
c Cl c 
lll ·e i: ı:: 

Cl) tU Q) 
N >-3< 

c~ SiLT VE KIL "ii ;:: Q) 

i cl> ::ı LiKiT LiMiT 
Q Eo 

>50 
Cl) 

ı!l ı:: 

1 -mg 
:2N 

Yüksek organik muhtevalı zeminler 

Ağaçlar 

Kavkılar 

Şekil : 11 - Birleştirilmiş zemin sınıflaması 
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Tabii zemin boru malzemesiyle uyuşum sağ

l amadığı hallerde granüler malzeme sağlamak dö
şeme emniyeti açısından gereklidir. Dolguda kul
lanılacak zeminin E' değeri 14 kg/om2 den az, M, 

28 kg / cm2 den az olmamalıdır. Kohezif malzeme 
için 52 kg / cm2 den az ya da Ji.kit limitin tabii su 
muhtevası tarafından geçilmesi halinde kullanılma

malıdı r. Şekil 12 önerilen döşeme modelini gös
termektedir . 

Akıcı kum ya da turba gibi tabii zemin ye
terli yataklık görevi yapamıyorsa bu kesimde fle'k
sibl borular kullanılmamalıdır. 

Fleksibl borular için önerilen tüm bu öneriler, 
döşeme sırasında dikkatle yerine getirilmelidir. 
Küçük çaplı borular büyük çaplılara göre daha bü
yük çökme göstermektedir . Bundan dolayı küçük 

Harf 
sembolü TiP i K ÖZELLiKLER 

GW Çakıl , iyi derecelenmiş, çakıl - kum 
karışımı, az yada hiç ince dane yok 

GP Çakıl , kötü derecelenmiş , çakıl-

kum karışımı , az yada hiç ince da-
ne yok 

GM Siltli çakıl . çakıl- kum- kil karışımı 

GC Killi çakıl, çakıl- kum- kil karışımı 

s w Kum, iyi derecelenmiş, çakıllı kum 
-

SP Kum , kötü derecelenmiş, çakıllı 

ı kum 
-----· 

SM Siltli kum, kum- silt ·karışımı 

sc Killi kum, kum- kil karışımı 

ML Silt yada çok ince kum, siltli veya 
killi ince kum 
---·-

CL Sil te meyilli kil, ık umlu kil, siltli 
ki l , düşük yada orta plastisitel·i 

OL Organik silt, organik siltli kil 
(düşük plastisiteli) 

-
MH Silt, ince kumlu yada siltli zemin 

(yüksek plasNsiteli) 

CH Yağlı kil, yüksek plastisiteli, 
inorganik kil 

OH Organik kil , organik silt yüksek 
plastisiteli 

Pt Turba ve diğer yüksek organik 
zeminler ---

Wd Ağaç 

sı Kavkı 
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TABtl ZEt1iiJ 
lXJL6U • 
H4/ZE!1ÇSI 

YATAK-lA 
HALZii/112. 

ŞEKIL 12. kÖTÜ ZEHiNLt:{WE' kEN/JEk b/K€5/Tf.ER.i 

borularda çökme daha önemlidir. Bundan ötürü 
bunlarda da yataklanma önemlidir. Büyük çaplı bo
rular daha büyük radyal uzaklıkta küçük çaplı bo
rudan daha çok etkilenir. Yüksek dolgularda çök
me ve bu~kulmayı etkileyen büyük yü'klere maruz
dur. Daha küçük dolgularda tekrarlı trafik yükleri
ne karşı duyarlıdır. 

SONUÇ: 

Bu raporda çok özel döşeme durumları göz 
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onune alınmamıştır. FRP boruların rasyonel kulla
nımı belirlemiştir ki fleksibl borularda zemin/boru 
arasında mlikemmel bir ilişki mevcuttur. Fleksibl 
borularda projecinin göz önüne alması gereken en 
önemli faktör borunun yataklanmasıdır, dolgunun 
sıkıştırılmasıdır. iyi bir döşeme tekniği borunun 
tabandan itibaren borunun % 70'i ne kadar % 85 

proktor değe~inde granüler malzemenin serilmesi 

ile mümkündür. Böylelikle gerek FRP gerekse de 

fleksibl borular da uzun bir ömür sağlanabilir. 
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ELEKTRiKI SONDAJLA YERALTISUYU 
KiRLENMESiNiN TESBiTi 

Yazan: 

Çeviren: 

ÖZET 

William E. KELLY* 

ismail öNcü•• 

Glasial bir akifercle bir dolgu civarındaki yeraltısuyu kirlenmesinin yayılımını 
tesbit için bir rezistivite araştırmas ı yapılmıştır. Araştırma Wenııer açılırnma göre 
12 elektrik! soııdajdan ibarett ir. Test elelikleri civarının elektriki sondaj eğrileri 

ve loglarımn ineelemnesi su kalite değişmelerini inceleme çalışması için üç taba
kalı bir elektrik! nvıcleli ima etmektedir. 

Üst iki tabakanm kalınlık ve rezistiviteleri sabittir. Zahiri rezistivitedeki 
farkların sadece doygun zonclaki yeraltısuyunun kondüktivitesindeki farklar se· 
bebiyle olduğu farzedilmektedir. En büyük nokta aralığında, 31 m. far zeelilen 
üçüncü tabaka rezistivitelerinin bir dizisi zahiri rezistiviteler hesaplanmaktadı r. 

Üçüncü tabakanın rezistivite değerlerine uygun kondüktivite değerleri tahmin[ 
bir formasyon faktörü olan 4.5 değe ri kullanılara]( hesaplanmaktadır. Zahiri 
rezistiviteleri kondüktivitelere çevirmek için 31 m. aralıkta zahiri rezistivite ve 
kondüktivite areısında biı· bağıntı. kurulmuştur. Kontrol kuyularında ölçülen kon
düktivitele r için ikinci derece eğilim yüzeyleri geliştirilmiştir. 

Uygun şartları altında, elektrik[ sondaj eğrilerinin değerlendirilmes i sa tılı 

rezistivite metodları ile kondüktivitenin tayini için bir esas teşkil eder. Bu değer
ler kontrol kuyuları verileriyle kıyaslanarak yeraltısuyu kirlenmesi miktarca tayin 
ediliı·. 

G i R i Ş: 

Satıh rezistivite metodları çeşitli şartlar altm

da yeraltısuyu ıkirlenmesinin meydana çıkarılması 

ve har·italanması için başarıyla kullanılmaktadır. 

Metodun esası, formasyon rezistivitesinin , poroz 

ortamın özeliıkleri kadar por sıvısının iletkenliğine 

bağlı oluşudur . Uygun şartlar altında , rezistivite de

ğerlerindeki zıtlıklar , bir kirlenme kaynağında nor

malden çok yüksek bir kondCıktivite meydana gel

mesiyle mineralize olmuş yeraltısuyuna yorumla

nabilir. Dolgular (Cartwright ve Mc Comas, 1g68; 

Cartwright ve Sherman , 1972; Stollar ve Roux, 
1975), kanalizasyon tahliye akıntısı (Fink ve 
Aulenbach, 1974), tuz kümeleri (Fried ve Unge
mach, 1971), ve mikrop çukurların (Warner, 1969) 
dan suyun izlenmesine ait netice raporları mev
cuttur. 

Satıh rezistivite metodlarıyla kirlenmenin tes
biti sahanın büyük bir kısmının yeraltı şartlarının 

iyi bilinmesine bağlıdır . Kirlenme zonlarının tes
biti ·için uygun şartlar, yeraltı şartlarının üniform
luğu, yeraltısuyu tablasının sığ oluşu ve minerali
ze ve tabii su arasındaki elektriki değerlerin zıt

lığıdır. Yeraltı şartları karmaşık olduğu zaman, su 
kal•ite anomalileriyle rezistivite değerleri değişimi 
arasında bağlantı ku~mak, güç olabilmektedir. 
Hackbarth (1971) bu güçlüğü litolojideki farklılık

ları ihmal ederek farklı zamanlarda rezistlvlte öl
çümlerlyle çözmüştür . Buna rağmen, bu yaklaşımla, 

sığ akiferle~de, su tablasının durumu, su tablası 
üzerindeki nem muhtevası, por sıvısının tempera
türü gibi diğer fa•ktörler gözönüne alınmalıdır . 

• Inşaat ve Çevre Mühendi s liği Asistan Profesörü , Rhode 
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Isiand Üniversitesi , inşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü , 
Klngston, Rhode Isiand 02881 

Jeolojl Y. Mühendi si, DSI Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı 

suları Dalresi Başkan lı ğ ı . 

Bu makale GROUND- WATER dergisi Ocak- Şubat 1970 
sayısından çevrilmiştir . 



Bu makalede <bir glasial ova aklterindeki bir 
dolgunun geniş ·kapsamlı araştı~masını ve yeraltı

suyunun kondüktivitesi ile satıh rezistivitesi ara
sındaki bağıntıyı kurmada kullanılan değerlendir

me metodu incelenecektir. 

MEVCUT ŞARTLAR : 

West Kingston dolgusu Rhode Isiand Üniver
sitesinin tam kuzeyinde yeralmaktadır. (Şekil : 1) . 

ŞEKiL .1 . ARAŞTIRMA YERi 

Dolgu 1952 denberi işletilmekte olup, keza 1967 
den buyana çöp ve tehlikeli artıkların tahilyesi 
için kullanılmamaktadır. Dolgu halen Chipuxet ye
raltısuyu akiferinin doğu sınırı boyunca 24,3 m2 1ik 
bir sahayı kaplamaktadır (Alien ve diğerlel'i, 1963). 
Akiferdeki suyun en büyük kullanıcısı durumundaki 
Rhode Isiand Üniversitesi , 30 Akr ( = 121.4 m2) lik 
Havuzun güneydoğu kenarındaki kuyu sahasından 
0.035 m3jsan. su çekmektedir. 

Dolgu civarındaki akiferin üst seviyeleri ge
neiHkle derinliıkle tedrici olarak değişen ince ve
ya kaba kum ve çakıldan müteşekkildir. Dolguda 
yeraltısu seviyesinin 9 m. ve doygun rkalınlığın yak
laşık 15m. ve 100 Akr (=404,7 m2 ) lik Havuzda 
30 m. den fazla olduğu tahmin edilmektedir. 

Akiferdeki yeraltısuyu kalitesi genellikle iyi
dir bununla beraber bazı sığ kuyular yü'ksek oran
da nitrat ihtiva ederler ve manganez yüksek ve
rimli kuyularda bir problem teşkil eder (Alien ve 
diğerleri 1966). Yukarı Pawcatuok Nehri Havzasın-
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da 19 kuyudan alınan su numuneler·inde ölçülen 
kondüktivitenin 25°C 35- 248 mikromho arasında 

değiştiği ve ortalama olarak 96 mikromho olduğu 

Alien tarafından rapor edilmektedir. 

Müzakere edilen inceleme test kuyuları ve ~u 

kalite ölçümlerine ilaveten bir rezistivite araştır

masını içermektedir. 1973 Ekim ve Kasımında altı 

kuyudan (Şek il : 2) birindeki ilk su kalite ölçüm-

po. 
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leri dolgunun su kalitesi üzerinde çok az etkidi
ğini gösterir . 1973 Aralığında 100 Akr'lık Havuz 
yakınınd a yapılan bir pompa testi akiferin üst 
27.4 m. si içerisindeki suyun ortalama kondüktivi
tesinin 60 miıkromho'nun üze~inde olduğunu gös
termiştir. Mevcut bir kayı·k iskelesi yakınında yo
la ait dolmanın tuz ihtiva etmesi dolguyu şüphe 
altında bırakmaktadır . Dolgu ve iki test deliğinden 
su numuneleri toplamak suretiyle izlenen 100 
Akr'lık Havuz arasındaki saha için bir rezlstivite 
araştırması öngörülmektedir. 

Wenner açılımı kullanılarak yapılan 12 elekt
ri k! sondaj ve yaklaşık me~kezleri Şekil : 2 de 
gösterilmektedir . Nokta aralıkları 1.8 m lik artım
larla maximum 31 m. dir. Elekt~iki sondaj yerleri 
" Plains Road" a paralel olarak sıralanmaktadır. 

DEGERLENDiRME VE TARTIŞMA 

En basit değerlendi~me metodu çeşitli nokta 
aralıklarında zahiri rezistiviteleri grafik kağıdı üze
rine noktalamak ve daha sonra konturlar geçir
ın ektedir . Şekil : 2 31 ın. nokta aralığınde ölçülen 
zahiri rezistiviteleri göstenınektedir . Açık olarak 
bir eğilim görülür ve yönü lokal olarak 100 Akr'lık 
Havuza doğru olan yeraltısuyu istikaınetiyle uyum
ludur. 
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Bu değerlendirmenin esası, i~i test deHği 

açılması ve su numuneleri alınarak kaHtelerinin 
tesbitine dayanır, 19 ve 20 No.'lu deliıkler de ge
çilen formas,yonlar şöyledir : O- 30-40 cm. nebati 
toprak, su tablası üzerinde 0.40- 8.80 m. kaba kum 
ve 8.80- 10.70 m. çakıldır . Su numunelerinin alın

dığı su tablasının hemen altına fMre konmuştur . 

19 ve 20 No.'lu kuyularda kondüktMteler sırayla 

930 ve 560 mikromho'dur. Derin seviyelere ait re
zistivite verilerinin ilrk değerlendirmesi masraflı 
oluşunun haricinde garantilı i de değildir . Buradan 
edinilen bilgilere geçmişteki bilgiler ilave edildi
ğnde daha detaylı analizler ·elde edilebilecektir. 

19- 20 No.' lu kuyu lokasyonları dolgu ve 100 
Akr ' lık Havuzda evvelce alınan verilere bağlı ola
rak seçilmekte ve zahiri rez·istivite değerlerinin 
noktal anmasıyla rezistivite anamalisi elde edilmek
tedir (Şekil : 2). ilk değerlendirme anamalinin de
rinliğini belir·tmemektedir ve imkan varsa 19 No.'lu 
kuyudan su tablasına yakın numune alınacak ve 
20 No.'lu kuyucia kondüktivite ölçümlerine mine
ral ize suya veya taban kayaya ulaşıncaya kadsr 
devam edilecektir. 20 No.'lu kuyudan numune al
ma planı sığ derinliklerde mineralrize suyun de
rinlere doğru hareket etmesi sebebiyle değişmek
tedir. Bu yaklaşım tatminkar olup dolgudan 100 
Akr ' lık Havuza doğru mineralize suyun yayılımını 

doğ rulamaktadır. 

Alınan su numune neticeleriyle satıh rezisti
vite neticele ~ini kıyaslayabilmek için araştırmalar 
yapılmıştır . Özel!ıikle , satıh rezistivitesi ve kondük
tivite veya klor arasında bir bağıntının olduğu 
zannedilmektedir. (Cartwright ve She~man, 1972). 
Satıh rezistivitesi ile kondüktivite arasında bir ba
ğıntı kurarak çeşitli yaklaşımla~da bulunmak müm
kündür. Cartwright ve Sherman (1972) tarafından 

·kondüktivite ile uygun bir ncıkta aralığındaki za
hiri rezistivite ölçümlerini korele etmek şeklinde 

basit bir yaklaşım kullanılmaktadır . Burada kulla
nılan yaklaşım üç tabakalı bir kesitin ele:ktriki 
sondaj eğrilerinin değerlendi rilmesini içerir. 

lC (dolguya en yakın elektriki sondaj mer· 
kezi) ve 4C (Yüz Akr'lrk Havuza en yakın elekt
riki sondaj me~kezi) ve üç tabakalı elektriki ke
site en uygun 12 elerktri'ki sondaj yerler-i Şekil : 3 
de görülmektedir. Zahiri rezıistivitedeki fanklılıkla

rın sadece üçüncü tabakanın rezistivitesindeki 
farklılık sebebiyle olduğu farzedil iyorsa ve bu de· 
ğişim sadece yeraltısuyunun ıkondürktivitesindeki 

değiş-imler yüzünden oluyorsa, her lokasyonda kon

dürktivi·teler zahiri rezistivitelerden hesaplanabil· 

mektedir. 

Yüz Akr'lık Havuzda ve dolguda Aralırk 1973 

de tespit edilen ortal·ama kondüMivi-teler Şekil : 4 
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- IKINCI DERECEDEN E~iLIM YÜZEYi • 

de görülen ikinci derece eğilim yüzeyini meyda
na getirir. Dikkate değer bir eğilim gösteren bu 
yüzey için korelasyon katsayısı 0.8 dir. (Davis, 
1973) . Şekil : 5, Şekil : 2 de görülen zahiri rezis
tiviteleri igin eğilim yüzeyinin diğer bir şeklidir 
Kondüktivite yüzeyi ve zahiri rezistivite yüzeyi ara
sındaıki uyum mükemmeldir. 

Ortalama bir jeolojik kesiti temsil edecek şe
kilde seçilen üç tarbakalı elerktri.kf kesit, 30 cm. 
nebati toprak, su tablası üzerinde 10 m. doygun 
olmayan kum, çakıl ve su tablası altında doygun 
kumdan müteşekkildir. Elektri'ki sondaj eğrileri 
Mooney, ve diğerleri (1966) metodu kullanılarak 
hesaplanmaktadır. Sonra, 6 No.'lu kuyuda su tab
lası altından alınan numunelere göre uygun orta-. 
lama bir formasyon faktörü 4.5 değeri kullanıla
rak, farklı üçüncü tabaka rezistivitelerine göre 
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kondüktivite değerleri hesaplanmaktadır. 31 m. ara
lıkla zahiri rezistiviteyle kondüktivite değişimi he
saplanmakta ve Şekil : 6 da gösterilmektedir. 
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ŞEKiL . 6 . KONDÜKTiViTE-ZAHiRi REZiSTiViT~ 
ABAGI 

Şekil : 6 sadece seçilen üç tabakalı model ve 
formasyon faktörünün 4.5 olması halinde geçerli
dir. Zahiri rezistivite eğilim yüzeyi haritası daha 
sonra Şekil : 7 de gösterilen kondüktivite harita
sına dönüşotürülebilir. Şekil 5 ve 7 nin mukayesesi 
satıh rezicııivite ölçümleri ve alınan numunelerden 
tespit edilen değerlerin büyii'klük ve eğiliminin iyi 
uyumlu olduğunu göstermektedir. 

Fo~masyon faktörünün seçimi oldukça keyfi
dir ve uygun şekilde düzeltilerek değiştirilebilir. 

Formasyon faktörü için en uygun değer, dane bo
yutu ve porozitenin bilinmes·inden tahmin ediline
bilendir. Ne yazık ki, tatlı su a'kiferlerinde for
masyon faktörü por suyunun rezistivitesine bağlı 
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olarak tuzlu- su akiferlerine uygulandığında uyum
suzluk gösterir (Campbell ve Lehr, 1973) . 
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ŞEKiL . 7 . KONDÜKTiViTE RARiTASI 

Cartwright ve Sherman (1972) yeraltısuyu kir
lenme derinliğini verilen yöntemler olmaksızın ça
kıştırma eğrisiyle tespit etmektedir. Schroder 
(1970) elektriki sondaj eğrilerini kıyısal akiferler 
için dağılma teorisinin ( = dispersion theory) den 
türetilen tuzluluk yayılımı kabulüne bağlı olarak 
geliştirmiştir . Bu yaklaşım su tablasında yeralan 
son derece yüksek iletken zonlu bir dört tabaka 
modeli düşünülerek çok ilkel birtarzda incelen
mektedir. Doygun zonu temsil eden üçüncü ve 
dördüncü tabakanın •aynı formasyon ve fa~klı kon
düktiviteleri olduğu zannedilmektedir. Parametrik 
bir çalışma üçüncü tabaka için arazi şartlarını 

temsil eden kalınlıkları ve oiletken!ilkler·i göster
mektedir, elektriki sondaj eğrileri su tablasına ya
kın son derece iletken suyun varlığı halinde :lüz 
olabilecektir. Gerçek arazi eğrileriyle inceleme ba
zı ele~triki sondajlarla bunun olabiloirliğ· ini ortaya 
koymaktadır. Bununla beraber, arazi kontrolu müm
kün olamayan hallerde, kantitatif olmayan değer
lendirmelere başvurulmaktadır. iki boyutta olması 
beklenen akım ve kirletici hareketinin varlığı bir 
üç t:abaka probleminin değerlendirmesine yeterli 
olacaktır . 

SONUÇ: 

Glasial bir akiferde bir dolgu civarında lı ir 

elektriki sondajın kantitatif -değerlendirmesi satıh 

rezistivite ölçümlerinden hesaplanan ve su numu
nelerinden ölçülen kondüktivite değerlerinden ye
raltısuyu kirlenmesinin durumunu ortaya koymak
tadır . Yakl·aşım basittir ve iki boyutlu su kalite 
modellerinin tahkikinde olduğu okadar kalitatif ça
lışmalarda faydalı olabileceği denenmiştir. 
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SEMBOLLER: 

1 Akr (Acre) == 4.047 m2 

1" == 1 inç (2 .54 cm) 

TERiMLER: 

Glasial 

Rezistivite 

Akifer 

Kondüktivite 

Buzul devrine ait 

Elektrik akımına karşı gösterilen 
direnç 

Su veren tabaka 

Elektriki geçirgenlik 
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