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ETKiN KALiTE KONTROLU 

Yazan: 

) Yüksel SAYMAN* 

ÖZET 

Kalite kontrolu; kontrolun anlamı, zamanı, yöntemi açık seçik bilindiği 

zaman yapılabilmektedir. Kontrolu güçleştiren veya kontrola engel olan et kenler 

yenilebildiği sürece de, kalite kontrolu, etkinliğini sürdürebilmektedir. Konu, 

ayrıntıları ile ele alınmıştır. 

1. GIRIŞ: 

Herhangi bir şey imal veya inşa eden veya 
ettiren herkes·in imalat veya inşaat süresince har· 
canan eme'k karşılığı ortaya çıkan şeyin önceden 
düşünülen, planlanan ve projelenen nitelikte ol
duğunu saptaması en doğal hakkıdır. Ortaya çı

karılan şeyin niteliğinin isteğe uygun olup olma
dığının, >işin bitiminde saptanması, saptama işinde 

geç kalınd . ğını gösterir. Z·ira .isteğe uygun olma
mış bir şeyi, isteğe uygun hale getirmek genel
li ıkle ilave masraf gerektirir. Bazan da imkansız

dır. Bu nedenle imalat veya ·inşaatın devamı sü
resince gerekli ıkontrolların yapılması ve uygun
suzluk saptandığında derhal önlem alınması en 
iyi çözüm şekli olmak gerekir. işe başlamadan 
önce kontrolun başlatılması çok daha iyi olur. 
•Kalite Kontrolu• diye adlandırabileceğimiz bu ça
bayı en etkin şekilde sürdürebilmek ·için : 

- Kalite kontrolu denince ne anlaşılması ge
rektiğinin bilinmesi, 

- Kalitenin kontrolu için nelerin, ne zaman , 
ne sıklıkta, -kimler ıt:arafından hangi yöntem
ler ile kontrol edileceğinin saptanmış ve 
ilgililere duyurulmuş olması, 

- Kalite kontrolunu güçleştiren veya kontrola 
engel olan etkenierin ortadan ıkaldırılmış 

olması, 

- Kontrol hizmetinin ihmale uğratılmaması 

gözden uzak tutulmaması gereken önemli husus
lardır. 

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

Kal·ite kontrolu, aşağı·daki bölümlerde ·imalat
tan çok inşaat ile ilgili işler açısından bakılarak 

ele alınacaktır. 

2 - KALiTE KONTROLU NEDIR? : 

Cevabı bulmak ıiçin ·Kalite• ve uKontrol· söz
cüklerinin anlamlarından hareket edersek, Kalite 
Kontrolunu; ·bir işin niteliğini denetleme, o işin 
doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılma

dığını inceleme• şe~linde tarifiemek gerekir. ·Işin 
ni tel i ği.. • ·işin doğru ve usulüne uygun olarak ya
pılması• denince nelerin anl·aşılması gerektiğinin 

yukarıdaki tarif içinde açıık seçiık olarak belirlen
memiş olması kontrol eden ile kontrol ·edilen ara
sında anlaşmazlıklara neden olacaktır. Bu anlaş

mazlık kalite kontrolu işini daha başlangıçta ·işle

mez hale getirir. Tarifi biraz daha açarak: •KaJ.ite 
kontrolu : Her türlü mühendisJiok yapısı projesinin 
ve inşaatının sanatın kurallarına uygun olarak ve 
şartname ve MandardJarda tarif edilen nitelikte 
malzemelerle ve tarif edilen nitelikte yapılmasının 
sağlanması ve kontrolu için gereken her türlü öl
çüm. kayıt işleri ile arazi ve laboratuvar deneyle· 
rinin zamanında ve yeteri sayıda yapılması, elde 
edilen sonuca göre, gerekiyorsa, düzeltici ve iyi
leştirici önlemlerin alınmasıdır .• derseık 'kalite kont
rolunu etkin ıhale getirmiş oluruz. Zira tarifte işin 

niteliği : •Şartname ve standardlarda tarif edilmiş 

malzeme ile ve sanatın 'kurallarına uygun olarak• 
yapılmış olmakla; denetleme ise •her türlü ölçüm, 
kayıt, arazi ve laboratuvar deneyini zamanında ve 
yeteri sayıda• yapmakla belirgin hale getirilmiş

tir. ·Gerektiğinde düzeltici ve iyileştirioi önlemle
rin alınması• ise kalite rko11trolunun etkinliğinin 

süreklil ·iğini sağbmaktadır. 
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3 - NELER, NE ZAMAN, KIMLER TARAFIN
DAN, NE SIKLIKTA, HANGi YÖNTEMLER 
iLE KONTROL EDiLMELiDiR? : 

Herhangi bir inşaata baş layabilmek ıçın inşaat 

alanına ve inşaat projesine, inşaatı devam ettire
rek bitirebilmek için inşaat malzemesine, teçhi
zata ve işçiliğe gerek vardır. Bütün bunlar bir ara
ya getirildiğinde ortaya çıkacak inşaatın niteliği

nin kurallara uygun olması esastır. O halde kont
rol edilmesi gerekenler : 

- inşaat alanının inşaata uygunluğu, 

- Projenin inşaat alanına ve gayeye uygun-
luğu, 

- Kullanılacak malzeme ve teçhizatın uygun
luğu, 

-Işçilik 

olmak gerekir. 

Inşaat alanının inşaata uygunluğunun kontrolu 
denince, jeolojik ve hidrojeoloj·ik yapının, temel 
zeminin in taşıma gücünün, yeraltısuyunun kimyasal 
bileşiminin uygun olup olmadığının kontrolu akla 
gelmelid ir. Projenin inşaat alanına uygunluğu ise; 
bir önce söylenen kontrollar yapılarak nitelikleri 
belirlenmiş olan inşaat alanına yapımdan aktarıla
cak yüklerin zeminin taşıma gücünü aşmaması, 

kullanılacak malzemenin zemin, zeminsuyu ve Ik
limden etkilenmeyecek cinslerden seçilmiş olması 
olarak düşünülmelidir. Projenin gayeye uygunluğu, 
gerek tek tek proje bölümlerinin gerekse projenin 
tümünün planlamada öngörülen hususları yerine 
getirebilecek nitelikte olmasıdır. 

Kullanılacak malzeme ve teçhizatın uygunluğu
nun kontrolu, kalite kontrolunun en çok üzerinde 
durulan ve üzerinde sürekli olarak durulması da 
gereken bir aşamasıdır. Projeci, projesini kullanı 

lacağını öngördüğü malzeme ve teçhizatın, stan
dard veya şartnamelerde yazılı nitelikte malzeme
ler olacağı varsayımı •ile hareket ederek düzenle
mi şti r . Standard veya şartnarnelere aykırı veya uy
mayan ni telikler, ortaya çıkarılacak yapının emni
yetini hemen veya zamanla düşürecektir. Düşünü

lenden az emniyetli veya emniyetsiz yapım söz 
konusu edilmemek gerekir. 

Bilinen veya sanatın kurallarına uygun olarak 
tanımlanan işçilik ile yapılmamış yapımlar, inşaat 

alanları, projeleri, malzemeleri ne kadar iyi olursa 
olsun, gene de emniyetlerinden ve görünüşlerin

den pek çok •kaybederler. inşaat usta ve işçileri· 
nin sanatın gerektirdi ği temel bilgileri veren okul
larda okumuş olup olmadığının aranmadığı ülke
lerde, işçilik kalite üzerinde olumsuz yönde çok 
büyük etkiye sahip olur. 
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Yukarı da sıralanan kontrolların ne zaman ya
pılması gerektiği sorusuna gelelim. Cevap, en ka
ba hatları ile : ZAMANINDA olacaktır. Zamanın

dan çok önce yapılmış kontrol sonuçları zamanı 

geldiğinde geçerliliğini yitirmiş olabilir. Zamanın

dan sonra yapılmış kontrol sonuçları ise, kontro
lun etkinliğini yitirmesine , kontrolun •kontroldan çı

karak muayeneye dönüşmesine sebep olur. Kalite 
üzerinde çok etkin olduğu açrkca görülen •Kont
rolun zamanı• genellikle ihmale uğramakta ve geç 
kalınmaktadır. Kontrolun zamanı, işin başlama ta
rihi ve kontrol çalışmalarının süresi dikıkate alı

narak belirlenebilir. Kalite kontrolunu kim yapa· 
caktır? Pek tabii ki i _şin sahirbi. Ancak günümüzde 
yapılan inşaatlar o •kadar büyük, çok ve çeşitlidir 

ki, iş sahiplerinin bütün inşaatlarının •gerekli ıkont

rollarını şahsen yapabilmeleri için ne vakitleri var
dır ne bilgileri yeterlidir. O rhalde yetkilerini dev
rettiği birilerinin -örneğin kontrol amirlerinin
kalite k·ontrol işinin üstesinden gelmesi uygun 
olur. Vakit ve çeşitli 1kalite kontrolu için bilgi ye
tersizliği olabileceğini kontrol amiri için de düşün
mek uygun olur. O halde ikinci bir yetki devri 
ile, görevi sadece kalite kontrolu olan bir sorum
lunun belirlenmesi en uygun olur. Kalite ·kontrolu
nu işin büyüklüğüne göre bu şahıs veya bu şahsın 
emrindeki ekip yapacaktır. Kontrol çalışmaları sı

rasında hangi yöntemler ile çalışılacağı ve •kont
rolun ne sıklıkta yapılacağı, kalite kontrol sanatı

nın gereği olarak her kontrol cinsi Için belirlen
miştir, bilinir. Belirlenmemiş ise mutlaka belirlen
meli , •Gerektiğinde• gibi sözlerle keyfe veya şahsi 
takdire bırakmaktan kaçınmalıdır. 

4 - KALiTE KONTROLUNU GÜÇLEŞTIREN VE
YA ENGEL OLAN ETKENLER NELERDlR? : 

Kalite kontrolunu : 

- Kültür noksanlığı güçlükleri, 
- Bilgi noksanlığı güçlükleri, 
- Ekonomik güçlükler, 
- Siyasal güçlükler, 
- Kural güçlükleri, 

etkiler. 

Iş sahibinin veya yetkili kıldığı kontrol ami
rinin ve kalite kontrolu hizmetini yerine getirmekle 
görevli ünite veya ünitelerde görevli herkesin, ka
lite kontrolunun önemi hakkında bilinçlendirilmiş 

olması gerekir. Bu ortak çalışma düzeninde kim o
lursa olsun bir tek •kişinin bile umursamazlığı, vur
dum duymazlığı, lhmall , Işleri sürıüncemede bırak

ması halinde kalite kontrolu aksar. Her türlü Iş 

organizasyonu yapılmış olmasına rağmen yukarıda 

sıralanan, ve kişilere gerekli kültürün verilememiş 
olması nedeni ile ortaya çıkacak kontrol güçlükle
ri kültür noksanlığı güçlükleri olarak düşünülmeli

dir. 



3. Bölümde açıklanan nelerin, ne zaman, kim
ler tarafından ne sıklıkta ve hangi yöntemler ile 
kontrol edilmesi gerektiği açık seçik ve kesin ola
rak belirlenmemiş veya belirlenmiş te görevli ve 
sorumlulara duyur·ulmamış ise bilgi naksanlığı var 
demektir. Bilgi noksanlığının giderilmesi zaman 
kaybına sebep olacağı için kalite kontrolu güçleşe
cektir. 

Ekonomik sorunların kalite kontrolunu güçleş

tireceğini veya kontrola engel olabil eceğin i düşün

memek gerekirse de ; uygulamada maalesef çok 
büyük bir etıken olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Standardına veya teknik şatnamesine uygun nite
likteki malzeme uzakta diye ucuz olacağı için ya
kındaki uymayanını alıp kullanmak, çalışma hızını 

yavaşlatıyor veya ilave harcama gerektiriyor diye 
·kalite kontrol hizmetini ortadan kaldırmak diye 
birşey olmamalıdır. Ancak yukarıda bahsedilen ko
nula~da yapılan ve çok yanlış olan ekonomik de
ğerlendirmeler çoğu ·kere •kalite kontrolunu etki
leyen ekonomik güçlük olarak ortaya çıkmakta

dır. Siyasal güçlükler, her ne pahasına olursa ol
sun, Işin bitirilmesini isteyen ve bu konuda hiç
bir mazeret dinlemek istemeyen politikacı ve yö
neticilerin sıkıştırmalarının önlenemeyerek arta ka
lanlarının dağuracağı kalite ·kontrolu güçlükleridir. 
Hiç olmaması gerekmasine rağmen sık sık görül
mekte veya hissedilmektedir. 

Özellikle kamu kuruluşları, inşaat Işlerini baş
tan sona kadar bir takım kurallara bağlamışla r

dır. Bu kurallar malzemenin, işçiliğin veya her
şeyin ·Kalitelisini• değil de •ucuzunu• alacak şekil
de düzenlenmiş ise kalite kontroluna güçlük çık

maktadır. Zira kuralları uygulayanların sesi, kalite 
kontrolu uygulayanların sesini bastırabilmektedir . 

4 - EN ETKILI KALITE KONTROLU NASIL YA
PlLABlLiR? : 

1. Işin sahibi açı·k olarak belli olmalıdır. 

2. Ortaya çırkacak inşaatın projesinin ve In
şasının sanatın kurallarına uygun olarak 
ve şartname ve standardlarda tarif edilen 
nitelikte malzemelerle ve tarif edilen ni
telikte yapılmasından işin sahibinin so
rumlu olduğu kesin olarak bilinmeli ve 
görev, yetki ve sorumluluk talimatlarının 

içine mutlaka konmalıdır. 

3. Çok sayıda işi, çeşitli özelllkte Işi veya 
büyük Işi tek başına yürütemernesi doğal 

olan Iş sahibinin işi yürütmekle kendi 
adına ye~kili kılacağı kişilerin (Bölge Mü
dürü, Şube Başmühendisi, kontrol amiri, 
<kontrol şefi, kontrol mühendisi , sürveyan 
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gibi) de tek tek aynı sorumluluğa sahip 
oldukları kesin olarak bilinmeli ve görev 
yelıki ve sorumluluk talimatlarında mutlaka 
belirtilmelidir. 

4. iş daha planlama ve projelendirme safha
sında iken baştan sona kadar yapılması 

gerekli olan kalite kontrolları, kontrola baş
lama zamanları belirtilmak suretiyle sap
tanmalıdır. iş sahibi , inşaata başlanıncaya 
kadar olan planlama ve projelendirme sü
resinde işin sahibi olarak, sırası ile, plan
lama ve projelendirme ünitelerinin başla· 

rını kabul etmeli ve kendilerine 2. mad
dedeki sorumluluğu aynı yöntem lle yazılı 

olarak vermelidir. 

5. Kalite kontrolu hizmetini yürütebilecek, 
eleman, alet, edevat ve bilgi·ye sahip ka
lite kontrol üniteleri kurulmalı, yetki ve 
sorumlulukları talimatlarda açık olarak be
lirlenmelidir. Ünitelerin bilgi ve alet ede
vatını tekniğin en son aşamasına yakı

şır halde tutabilmelerl sürekli olarak sağ

lanmalıdır. 

6. Kalite kontrolu için gerekli olan her türlü 
ölçüm, kayıt işleri ile arazi ve laboratuvar 
deneylerinin ne zaman, hangi yöntem lle, 
ne sıklıkta yapılacağını açıklayan Kalite 
Kontrol Rehberi düzenlenmeli ve iş sahibi 
olarak görevfendirilecek herkese vermeli, 
okuması ve uygulaması gerektiği öğretil
meli veya talimat olarak verilmelidir. 

7. Kalite kontrolu hizmetinin sürdürülüp sür
dürülmediği işin devamı süresince ve işin 

bitiminde denetlenmelidir. Bunun için ka
bul yönetmeliklerine, kalite kontrol reh
berinde yazılı kontrollerin gmektiği şekil

de yapıldığını gösterir deney veya ölçüm 
raporlarının kabul sırasında istenerek In
celenmesinin zorunlu olduğu yazılmalıdır . 

Kabul tutanağında inşaatın Kalite Kontrolu 
Rehberinde yazılı olanlara uygun olarak 
yapıldığı yazılmalıdır . 

B. Kalite kontrolunu gereği gibi yerine geti
remeyenler başka inşaatlara iş sahibi yet
·kisi ile atanmamalıdır. 

9. ·Kalite kontrolu yaptıracak ve yapacak kl
ş·ilerin kültür ve bilgi noksanlarını gider
mek için eğitimleri her türlü olanaktan ya
rarlanarak sürdürülmelldir. 

10. Ekonomik, siyasal ve kural güçlükleri ka
lite kontrolunu etkilemeyecek düzeye lndl
rilmeli, en iyisi, etkisiz hale getirilebilme
lidir. 

5 
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11. iş sahibi veya yetkilendirdiği kişiler ve 
müteahhit, önceden planlandığı şekilde yü
rütülen kalite kontrolu hizmetinin, işin iler
leme hızını yavaşlatıcı herhangi ~tkisi ol
madığını bilmelidirler. Kalite kontrol ünite
leri bu hakikatın zedelenmemesi için ge
rekli çalışma şeklini iyi ayarlamalı ve 
sürdürmelidir. 

6. S O N U Ç: 

Hangi inşaatta olursa olsun : 

- Planlama, projelendirme ve inşaat dönenı

lerinde sahibi belli ise, 

- Sahibin yetki ve sorumluluğu yazılı bale 
getirilmiş ve duyurulmuş ise, 

- Kalite Kontrolu için gerekli olan her türlü 
ölçüm, kayıt işleri ile arazi ve laboratuvar 
deneylerini yapabilecek üniteler kurulmuş 

ve teçhiz edilmiş veya kurulu ünitelerden 
yararlanma olanakları planlanmış ise, 

- Kalite kontrolu için nelerin, ne zaman , 
kimler tarafından, ne sıklıkta, hangi yön
temler ile kontrol edilmesi gerek·tiğini 

aç ıklayan Kalite Kontrol Rehberi yayınlan

mış ise, 

- lş sahibi ve müteahhit olan kişiler ·kalite 
kontrolunun gereğine zor yolu ile değil 

akılcılık yolu ile inandırılabilmiş ise , 
Kalite kontrol hizmeti yapılabilir. 

Ve şayet : 

·- Kalite Kontrolu yaptırması veya yapması 

gerekti ği halde aksatanlara, kim olursa ol
sun, bir daha inşaat veya kontrol görevi 
verilmez ise, 

- Kalite kontrolu Japılıp yapılmadığı inşaat 

ve kabul sırasında denetlenirse, 

- Ekonomik, siyasal ve kural güçlükleri, ka
lite •kontrolunu etkilemeyecek düzeye indi
ri lebilirse, 

Kalite kontrolunun etkinliği sürekli olur. 



DSi KALiTE KONTROL LABORATUVARLARININ 
BUGÜNKÜ DURUMU VE GELiŞiMi 

Yazan : 

ATILLA KELECO~LU ~ 

ÖZET 

DSİ yardımlarımn şartname ve vönetmeliklerde istenilen nitelikleri sağlama 
durıımunun belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması, en az yatırımların ııice

liklerin arttırılmas ı çalışmaları kadar önemlidir. Bunun için elimizdeki olanaklar
dan başlıcası, laboratuvar ve kalite kontrol çalışmalarıdır. Konuya gereken 
önemin verilmemesi nedeni ile yatırımlarımızda sık sık nitelik eksiklikleri izlen
mektedir. 

Daha etkiı1 nitelik denetimi için laboratuvarlarımızın bugünkü durumu ve 
gelişimi için alınmas ı gerekli bazı önlemler aşağıda açıklanmıştır. 

-GiR i Ş: 

Bu yazıda, DSI. Kalite Kontrol Laboratuvarları
nın bugünkü durumu. kuruluşlarından bugüne ka
dar olan gelişimi, istenilen düzeye gelebilmeleri 
için yapılması gerekli çalışmalar ve gereksinmele
rını karşılayabilmek için izlenecek yöntemler. elde 
mevcut veriler ve daha önce bu konularda yapılan 
bazı çalışmaların ışığı altında incelenmektedir . 

Kalite Kontrol Laboratuvarların ın , • Bugünkü du
rumu•, • Gelişimi • ve ·Gereksinmeleri • konuları In· 
celenirken , öncelikle bu konular •Nicelik· ve • Ni· 
telik- yönleriyle açıklanmaya çalışılmıştır . 

Kalite Kontrol Laboratuvarlarından , Başkanlrğr 

mıza gönderilen ve yıllık çalışmalarını kapsayan 
verileri incelendiğinde, geneinkie laboratuvar ça
lışmalarının nicel yönü ile ilgili ıbilgiler edinilmek
tedir. Laboratuvar çalışmalarının nitel yönünün in
celenmesi ise, Kalite Kontrol hizmeti verilen bir 
i nşaatın niteliğini denetleyici deney sonuçlarının 

incelenmesi ve ıbu deneyierin •Kalite Kontrol Reh
beri • 'ne uygun olarak yapılıp yapılmadığının :bilin
mesi ile kesinlik kazanır. Bu bilgiler elimizde mev
cut olmamakla birlikte, eş laboratuvar ve eş In
şaatiarın nlcel yönünü belirleyen bazı bilgilerin bir
birleri ile kıyaslamakla yapılan bazı çalışmalar so

nucu ·kabul edilen varsayımlarla ve laboratuvar de

neyierinin • Kalite Kontrol Rehberi • nde istendiği 

gibi yapıldığı ön kabulüyle, laboratuvar çalışmala

rının nltel yönü de incelenmeye çalışılmıştır . 

• Fizik Y. Müh. DSI Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkan lığı 

Tartışmaya ve geliştirilmeye açık bu çalışma

nın, Kalite Kontrol Laboratuvarlarının gelişimi ve 
gere'ksinmelerinin belirlenmesi konusunda bir ön 
adım olacağı inancındayım. 

2. KALiTE KONTROL LABORATUVARLARININ 
BUGÜNKÜ DURUMU : 

2.1 . Laboratuvarların Genel Durumu : 

DSi 'de Kalite Kontrol Laboratuvarlarının kuru
luşu ve örgütlenmesi, Genel Müdürlüğün 27.7.1965 
gün ve 122.2/141/1519 sayılı Olur'ları ve bu Olur'a 
ekli kuruluş şernaları ve görev ve yetkileri rehber i 
ile baş lamıştır. Görev ve yetkiler rehberi ve kuru
luş şernaları bugüne kadar çok az değişiklik gör
müş olup, bugünün gereksinmeleri ni kapsayacak 
biçimde hazırlanan yeni taslak yürürlüğe konmak 
üzeredir. 

Bugün için ~çalışmalarını sürdüren Kalite Kont
rol Laboratuvarlarımızrn sayısal durumu şöyledir : 

A Tipi Laboratuvar Sayısı : 4 

B Tipi Laboratuvar Sayısı : 12 

C Tipi Laboratuvar Sayısı : 32 

D Tipi Laboratuvar Sayısı : 10 

E Tipi Laboratuvar Sayısı : 10 

A Tipi Laboratuvar : Bölge Merkezlerinde ku

rulu Beton - Zemin ve Kimya deneyi (Kirli Su) ya

pan loboratuvarlar. 

7 
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B Tipi Laboratuvar: Bölge Merkezlerinde ku
rulu Beton ve Zemin Kalite kontrol deneyi yapan 
laboratuvarlar. 

C Tipi Laboratuvar: Şantiye ve Şubelerde ku
rulu Beton ve Zemin Kalite kontrol deneyi yapan 
laboratuvarlar. 

D Tipi Laboratuvar : Şantiye veya Şubelerde 

kurulu yalnızca Beton Kalite Kontrol deneyi yapan 
laboratuvarlar. 

E Tipi Laboratuvar : Şantiye ve Şubelerde ku
rulu yalnızca zemin ıkalite kontrol deneyi yapan 
laboratuvarlar. 

Bu duruma göre 6 Bölge Merkezimizin dışında 
kalan Bölgelerimiz ile gereken şantiye ve şubeler

de kurulan toplam 68 adet kalite kontrol labora
tuvarı hizmet vermektedir. 

Ayrıca Samsun, Edirne ve Kayseri gibi üç Böl
ge Laboratuvarında bazı zemin mühendislik deney
lerinin yapımına da başlanmıştır. 

Bu laboratuvarlarımızda yalnızca laboratuvar 
hizmeti ile görevli olan, meslek sınıfı ve sanat 
sınıfı personeli sayısı zamana göre değişiklik gös
termektedir. Mevcut bilgilere göre şu anda 16 mes
lek sınıfı 170 sanat sınıfı personel laboratuvarlarda 
görev yapmaktadır . Sanat sınıfı personel sayısı ise 
gün geçtikçe artmaktadır. 

2.2. Bölge Laboratuvarlarında Bugüne Kadar 
Yapılan Deneyler : 

Kuruluşlarından bu yana Bölge Kalite Kontrol 
Laboratuvarlarında yapılan deneyierin yıllara göre 
toplam sayıları, elimizde mevcut bilgilere göre, 
(Tablo : 1) de verilmiştir. 

(Tablo : 1) incelendiğinde bazı Bölgelerin, La
boratuvar çalışmaları olduğu halde, bazı yıllarda 
deney sonuçlarını bildirmedikleri görülmektedir. 
Bölgelerde yapılan toplam deney sayısı 1.000.000 
adede yaklaşmıştır (1967- 1976 arası). Keban ve 
Gökçekaya gibi büyük barajlarda 1967- 1972 yılları 
Içinde yapılan deney sayısı 300.000 in üzerindedir. 
Bu sayı lll, VI ve VII. Bölgelerde 1967-1977 yılla

rında yapılan deneyler toplamından daha fazladır. 

Keban ve Gökçekaya gibi büyük barajlarda ya
pılan deneyler diHate alınmaz Ise, toplam deney
lerde 1970 yılına kadar bir artış izlenmekte (En 
çok 94.000 adet). 1971 - 1975 yılları arasında de
neylerde düşmeler ve düzensiz değ·işmeler gö
rülmektedir. Bunun nedeni, o yıllar arasındaki ya
tırımlarda olan duraklama ve Devlet Personel Ka
nununun uygulanışı ile ortaya çıkan teknik perso
nel azlığı gösterilebilir. 
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(Tablo: 1). ·Kalite Kontrol• un gereğine ina
nan ve bu konuya başta üst kademe yetkilileri 
olmak üzere ·Önem veren Bölgelerin, yatırım ha
cimleri ıküçük bile olsa eş veya benzeri Bölgeler
den sayısal olarak daha çok deney yaptıklarını ve 
sürekli gelişme çabasında olduklarını göstermek
tedir. Bazı Bölgelerde ise sürekli duraklama veya 
zoraki bir ilerleme görülmektedir. Bunun nedeni 
olarak, yatırımlarının azlığı veya çok az deneyle 
kalite kontrolunu gereği gibi yapıldığı öne sürüle
mez kanısındayım . 

3. KALİTE KONTROL LABORATUVARLARININ 
GELİŞİMİ: 

Kalite Kontrol Laboratuvarlarının gelişimi ince
lerken enaz şu soruların karşılıklarını kesin olarak 
bilmemiz gerekir: 

- Laboratuvarlarda yapılan deneylerin, yapıl

ma süreleri ve laboratuvarların •kapasiteleri nedir. 

- Hangi tür işler için enaz ne ıkadar deney 
yapılmalıdır. 

- Gelişimi engelleyici etkenler nelerdir. 

Bu soruların cevapları kesin olarak saptanırsa , 

laboratuvarların gelişimi için gerekli kurallar dizisi 
belirlenebilir. 

3.1. Laboratuvar Deneylerinin Yapılma Süre
leri: 

Laboratuvar deneylerinin yapılma sürelerinin 
belirlenmesi için, Kalite K<>ntrol Laboratuvarlarında 

yapılan deneyleri kapsayacak şekilde ve •İş Etü
dü· tekniği ile ölçüm ve değerlendirme yapılmış

tır. Deney sürelerinin belirlenmesinde yapılan ka
buller ve yararlanılan teknik bilgiletin özeti aşağı

dadır: 

- Deneyierin yapılma süreleri belirlenirken, 
deney yapan kişiye etki etmeden deney hareket
leri ve bu hareketlerin süreleri saptanmıştır. 

- Numunelerin deney dışı bekleme sürelerı 

dikkate alınmamıştır. 

- Bu şekildeki gözlemlerle deneyierin net ya
pılma zamanı bulunmuştur. (Tablo : 2) de bu ko
nuda i ıki örnek verilmektedir. 

- Deneyierin net yapılma zamanlarını, çalı

şılmayan veya çalıştiamayan zaman ·Kök zaman 
toleransları• olarak eklenmiştir. 

·Kök Zaman Toleransı• olarak Işe ıbaşlama ha
zırlığı süresi, temizlik, işi bırakma hazırlığı sü
resi, aletlerin 1:leneye hazırlanışı, çay molası ve 
özel ihtiyaçlar süresi altnmıştır. Yapılan inceleme
de bu süre, toplam çalışma süresinin % 16'sı ola
rak bulunmuştur. 
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Bölge No. 
Sene 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1B 
19 

Genel 
Toplam 

15 ve 16. 
Bölgeler 
Hariç 
Toplam 

ı 

ı 

TABLO: 1 - BÖLGE LABORATUVARLARlNDA 1967 ·1976 YILLARI ARASI 

YAPILAN TOPLAM DENEY ADETLERi 

ı 1968 
J 

~ı 1967 1969 1970 
ı 

1971 1972 1973 1975 1976 

1552 6540 10029 12246 4BB1 61BB 41B9 - - 5251 
4077 5662 11116 15369 13345 2100 2725 2529 3105 2460 
3234 3459 5440 9194 136B7 8918 B589 8890 10604 9403 
1165 B10 3060 4093 4185 2B09 1377 B34 1282 2975 
125 145 707 697 ,..- - - - - 5331 

9431 5B37 12170 1313B 11293 13311 10097 8894 11950 12677 
7352 7378 B17B B626 2420 1060 1900B 13560 15210 26014 

699 735 2003 3089 271B 2696 3014 BOB 1991 2004 
19BO 867 - 1501 5112 3674 - - - -

7BO 1478 1861 2502 7B2 - B4 - B13 
22B 3296 9065 10944 4022 2524 32BO 3005 3205 40B5 
437 2053 2BB4 2371 1802 193B 1525 2102 2382 3139 

3572 5507 3544 5819 4369 B264 7160 6625 13005 17255 
11~0 3546 5611 4321 33BO 6385 5706 - - B004 
210 4417 125B1 13074 67B56 49568 - - - -

15805 12315 27164 30859 40325 33084 - - - -
- - 225 4B6 40 - - - - 275 

- - - - 2041 2B41 9B9 - - 157 

- - - - - - - - - 691 

51B17 64045 11 473B 13B362 1B225B 145377 
1

67743 147247 62734 100534 

--

35572 47313 74993 94396 74077 6270B 67743 47247 62734 100534 
' 

TABLO· 2 - BAZI DENEVLERiN DENEY HAREKETLERi VE NET YAPILMA SÜRELERi 
' 1. KESAFET DENEVi 

2. LiK iT Li MiT DENEYi 

Genel 
Toplam 

50B76 
62488 
8151B 
22590 

7005 
108798 
10B806 
19757 
13134 
8300 

43654 
20633 
75120 
3B123 

147723 
159552 

1025 
602B 

691 

974B55 

667317 

(KUM + ÇAKIL) Yapılma Süresi Yapılma Süresi 

Dakika Dakika 
Deney Hareketleri Deney Hareketleri 

1. Deneye hazırlık (Hazırla· 1. Deneye hazırlık 1 
nan numuneyi getirme ve 2. Su verip karıştırma 2 
aleti hazırlama) 3 3. Potaya yerleştirip yarı k 

2. 4 No.' lu elekten eleme 2 açma 2 
3. Çakılı kesafet ka bı na ye r· 

ı leşt i rme 3 
4. Çakılı tatma ve sonucu ı 

4. Al et i ça l ı ştırma 1 
5. Numune alma ve tartma 2 
6. 4 nokta için tekrar (4 XB) 32 

yazma 2 7. 2 nokta için yapılması 

5. Kumu kesafet kabına yer· muhtemel tekrar 16 

leştirme 2 B. Temizlik 2 
6. Kumu tartım ve sonucu 

ı kayıt 1 
7. Sonucu hesaplama 1 
B. Temizl ik 1 

9. Hesap 5 

TOPLAM : 63 Dakika 

TOPLAM : 15 Daki ka 

9 



DSi TEKNiK BÜLTENi HAZIRAt~ 1978 SAYI 43 

- Deneyierin yapılması sırasında yapılan işin 

gereği olarak, ayakta veya eğilerek çalışma yapılı 

yorsa, dikkatli çalışma gerektiriyorsa iş sırasında 

yük kaldırılıyorsa v.b ., bunlar için % 2- % 10 ara
sında · Dinlenme Zaman Toleransları• kabul edil
miştir . 

- Deneyler ıçın gözlemle bulunan net deney 
zamanlarına, ·Kök Zaman Toleransı• ve ·Dinlenme 
Zaman Toleransları • eklenerek deneyierin gerçek 
yapılma süreleri bulunmuştur . Bu süreye, çizim, 
yazı işi , deney sonuçlarının yorumu ve deneyierin 
yapılabilecek yanlışlıklar nedeni ile zorunlu tekra· 
rından doğacak süreler eklenmemiştir. 

Bu şekilde bulunan deneyierin yapılma süre· 
leri (Tablo : 3) de verilmiştir . 

(Tablo : 3) de gözlem ve hesapla bulunan de
neylerin yapılma süreleri , ilgili laboratuvarların so
rumlularınca gerçeğe yakın süreler olarak kabul 
edilmiştir. Ayrıca süreleri saptanmayan bazı de
neylerin ger-çek yapılma süreleri de, gözlemler ve 
ilgililerden edinilen bilgilere göre tabloya dahil 
edilmiştir. 

3.1.1. Laboratuvarların Deney Kapasiteleri : 

3.1. de belirlenen deneyierin gerçek yapılma 

sürelerine dayanarak, laboratuvarların deney ·kapa
siteleri hesaplanabilir. 1975 yılında 7 adet Bölge· 
nin yaptığı deneyiere göre bu Bölge Laboratuvar
larının deney kapasiteleri aşağıdaki varsayımlarla 

belirlenmiştir : 

- Bölgelerin yaptığı deney adı ve deney sa 
yılarından, (Tablo : 3) teki verilere göre deneyle 
rin gerçek yapılma süreleri hesaplanmıştır . 

- Laboratuvarlardaki Teknik Personelin, de· 
neylerle ilgili hesaplar ve diğer kontrolluk hiz
metleri yaptığı düşüncesiyle deney yapmadıkları 

kabul edilmiştir. 

- Sanat sınıfı personelin çalıştıkları net gün
ler şu şe'kilde hesap edilmiştir : 

102 Gün Yıllık Cumartesi Pazar Tatili 

45 Gün Yıllık izin 

12 Gün Bayram tatili 

12 Gün Aylık izin 

1 O Gün Mazeret izni 

+ 14 Gün Rapor 

195 Gün = Yılda çalışılmayan gün sayısı 

365 - 195 = 170 = Yılda çalışılan net gün sa-
yı sı. 
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- Laborant yardımcılarının yaptıkları iş , 1/2 
Laborant işi olarak hesaplara konmuştur . 

- Bu varsayımiara göre hesaplanan, 7 Bölge 
için hazırlanan toplam çalışma süreleri (Tablo : 4) 
te verilmiştir . 

Yukarıdaki varsayımların ışığı altında hazırla

nan tablo 4'ten de görüleceği gibi, laboratuvarla
rın tam kapasite ile çalıştıkları söylenemez. Ayrı 

ca , laboratuvariara işlerin sürekli gelmediği düşün· 

cesiyle, deneyierin yapılma süreleri % 30 artırılsa 

bile yedi laboratuvardan ancak ikisinin tam kapa
site ile çalıştığı görülmektedir. Bazı Bölgelerinde 
% 30 artırınıla bile yarım kapasite il e çalışabiidik
leri görülmektedir. 

3.2. Yapılan işlere Göre Kalite Kontrol De
neyleri Sayısı Ne Olmalıdır 

Mevcut yönetmelik şartname ve standardlarda, 
işin cinsine göre yapılması gere'kli deney sayısı 

kesin olarak belirlenmemiştir . Genellikle sürekli 
ve yeterli kontrol yapılan yerlerde enaz deneyle 
Kalite Kontrol hizmeti yürütülebilir . Sürekli ve ye
terli kontrol için de belli işler için belli sayıda 

deneyler yapmak zorunludur. Bu zorunlu sayıdaki 

deney sayıları için mevcut bilgiler şunlardır : 

3.2.1. Zemin Deneyleri için Gerekli Deney 
Sayısı 

Mevcut ·kaynaklarda zemin deneyleri için, ba
rajın geçirimsiz ve geçirimli bölgeleri ile filtre böl
gelerinde yapılması gerekli deney adı verilmekte 
fakat deney sayıları belirtilmemektedir. 

Ancak , Barajlar Dairesince hazırlanan bir tal i
matta dolgu yapılacak arazi üç bölgeye ayrılmakta 

ve aşağıda miktarları yazılı deneyierin yapılması 

öngprülmektedir : 

Dolgu Yapılacak Arazi 
Bölgesi 

1. • D· Bölgesi (Şüphe

li Bölge) 

2. • C• Bölgesi (Toprak 
dolgu işlerinin teksif 
edildiği bölge) 

3. • R• Bölgesi (Normal 
temsili numune böl
gesi) 

Bu Verlerde Yapılacak 

Deney Sayıları 

Deney sayısı yerinde 

tespit edilecektir. 

Küçük sahalarda istenen 
kesafeti sağlamak için 
3- 4 tabakada bir kont
rol yapılmalı, kamyonla
rın iz bırakması halin
de bu işlem her taba
kada bir tekrar edilme
lidi r. 

Her 1500 m3 sıkıştırıl 

mış malzeme için 1 ara
zi ·kesafet deneyi ve her 
25.000 m3 için sızma 

oturma ve birim ağırlık 

deneyi yapılmalıdır . 



TABLO: 3 - KALiTE KONTROL DENEYLERiNiN GERÇEK YAPILMA SÜRELERi 

Gerçek Gerçek ı 
Deney Adı Yapılma Deney Adı Yapılma Deney Adı 

Süresi Süresi 
(Dakika) (Dakika) 

1 - ZEMiN DENEYLERi 20 2 - BETON DENEYLERi 20 3 - KiMYA DENEYLERi 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

izafi birim ağırlık 89 1. Kesafet (Kum+Çakıl) 48 1. Kirli su kontrol ( +) 
Özgül ağırlı'k 20 2. Çakıl elek analizi 52 (Bir nu mu nede 1 O deney) 
Rutubet tayini 96 3. Kum elek analizi 56 2. Bitümlü ip deneyi ( + ) 
Likit Limit 82 4. Çakıl özgül ağırlık 54 (Bir numunede Top. 
Plastik Limit 148 5. 200 elek 54 10 deney) 
Proktor deneyi 180 6. Aşınma 89 3. Kireç tayini ( + ) 
Arazi ·birim ağırlık(+) 58 7. Don deneyi 48 

ı 

Kum elek analizi 50 8. Kil toprakları 48 4 - MALZEME DENEYLERi 
Çakıl elek analizi 60 9. Organik madde ( +) 120 1. Brinell sertlik( +) 
Bozulmuş numune 10. Karışı m yapılması ( +) 60 2. Kiremitte su emme 
alma( + ) 120 11. Basınç deneyi (Numune su sızdırma (+ı 
Permeabilite ( + ) 480 alma dahil) 20 i 3. Beton boru hidrostatik 1 

Konsolidasyon ( +) 720 12. Slump deneyi 30 
ı 

test(+) 
Üç eksenli ( +) 720 13. Tabanca ile basınç ( + ) 50 7. Beton boru mekanik 
Direkt kesme(+) 180 14. Hava yüzdesi 20 test( + ı 

Serbest basınç ( + ı 120 15. Yaş ·kesafet( +) 40 
Penetrasyon ( + ı 120 16. Yüzeysel rutubet(+) 

·- . -

Not: 1 ı + işaretli deneylerle ilgili olarak, deneyierin gerçek yapılma süresi çalışması yapılma· 
dığından, Laboratuvar yetkilileri ve gözlemlere dayanarak yapılma süreleri yazılmıştır . 

2) Deneyierin gerçek yapılma süreleri , her deney için numune hazırlama dikkate alınarak he· 
saplanmıştır. 

Gerçek 
Yapılma 

Süresi 
(Dakika) 

480 

480 
60 

40 

80 

60 

60 ı ı o 
~ 
.... 
rn 
;>; 
z 
;>; 

"' C • 
r .... 
rn 
~ 
:ı: 
)> 

~ 

"' )> 
z 
<D .... 
"" (J) 
)> 

~ 

t:; 



DSI TEKNIK BÜLTENI HAZiRAN 1978 SAYI 43 

TABLO: 4 - 1975 YILINDA 7 BÖLGE LABORATUVARLARlNDA YAPILAN DENEYLER IÇiN 
HARCANAN TOPLAM iŞGÜCÜ VE LABORATUVARLARlN ÇALIŞMA YÜZDELERi 

Bölgedeki Personel Bölge Laboratu-Yapılan deroeyler için 

Adedi Bölgenin Toplam harcanan kapasite varlarının Toplam 
Bölge 

Laborant 

1 

Deney Kapasitesi iş günü/ Laborant Ç alışma Süresi % 
No. 

M/S Teknisyen Laborant işgünü/Laborant 

B. La borant Yardımcısı I ll Jll IV V 

--
A 1 10 3 1955 1046 1360 %53 %70 
B 1 9 1 1785 1393 1811 %75 % 101 
c 2 13 4 2550 1666 2165 %65 %85 
D 1 4 1 765 328 426 %43 %56 
E 1 4 1 765 476 619 %62 %81 
F 1 5 2 1020 419 545 %42 %53 
G 1 12 - 2040 1620 2106 %79 %103 

Not : 1) 1 sütun Bölgede mevcut sanat sınıfı personelin yılda yaptıkları net çalışma günlerine 
göre hesap edilmiştir. B Bölgesinde, Teknik personel bizzat kimya deneylerini yaptığın

<lan net iş gücü hesabına dahil edilmiştir. 

2) Çizelgede'ki ll sütun Tablo : 3 teki deneyierin gerçek yapılma sürelerine göre hesap-
lanmıştır. lll. sütun ise, ll de bulunan sonucun % 30 ilavesiyle bulunmuştur. 

3) IV. sütun ise IV= ll x 100/ 1, V= lll x 100/ 1 olarak hesaplanmıştır. 

Keban ve Kartalkaya Barajları zemin deney 
sonuçları, bu kriter ile karşılaştırıldığında bulunan 
durum (Tablo : 5) de verilmiştir . 

(Tablo : 5) de görüleceği gibi anılan barajlar
da yapılan dolgu miktarı ve yapılan arazi ıkesafet 

deneyi karşılaştırılmış Dolgu •R• bölgesi tipinde 
kabul edilmiş ve sonuç olarak yapılması gerekli 
arazi kesafet deneyinin daha az miktarda yapıldığı 

görülmektedir. 1500 mJ te 1 arazi kesafet deneyi 
yerine bunun 1/ 3 ünden daha az deney yapılmış

tır. Sızma- oturma deneyleri için ise bir ıkayda rast
lanmamış-tır . 

3.2.2. Beton Deneyleri Için Gerekli Deney 
Sayısı 

Beton deneyleri ıçın gerekli deney sayısı, an
cak basınç direnci deneyi için söylenebilir. O da 
yapının cinsi, vardiye şekli ve dökülen beton cinsi· 
ne bağlıdır. Genellikle bir günde dökülen ve karı

şım şekli değişmeyen beton dökümünde enaz iki 
numune alınması yeterli görülmektedir. Bir günde 
dökülen beton Içinde, 115 m3 lük beton dökümü 
için enaz iki numune alınması gerektiği bazı kay
naklarda belirtilmektedir. Kontrol olanaklarımızın 
daha Iyi olmadığı ıkabul edilerek yaklaşık olarak 
100 m3 lük beton dökümü Için enaz üç numune 
alınması gerektiği varsayımı kabul edilerek, yapı

lan bir Inceleme sonucu (Tablo : 6) da verilmek
tedir. 

12 

(Tablo : 6) da görüleceği gibi Gökçekaya Ba
rajında yukardaki varsayıma göre Istenenin üzerin
de numune lle çalışılmıştır. Keban Barajında ise 
alınan numune sayısı istenen değerin altında ve 
Kartalkaya Barajında ise istenilen miktardadır. Gök
çekaya Barajında istenenin üzerinde numune lle 
çalışılmasının bir nedeni çok çeşitli tipte beton 
dökümü yapıldığı için, yukarıda kabul edilen var
sayımın yetmeyeceği ve daha çok numune ile ça· 
lışılması gerektiği söylenebilir. Her tip beton için 
yapılması gerekli araştırma çalışmaları deney sa
yısını artırmaktadır . 

6 Kanalet Fabrikasında yıllık ortalama beton 
deneyleri sayısı 1000-4500 arasında, yıllık orta
lama basınç direnci deney sayısı da 600-3600 ara
sında değişmektedir. Bu nice! değişim, yapılması 

gerekli deney sayılarının bilinememesinden ve o 
yerde kalite kontrol deneyine verilen önemin de
recesinden ileri gelmektedir. Bu değişimden daha 
az deney yapanın daha kalitesiz iş yaptığı sonucu
na varmak zordur. Ancak bu nice! değişim, kesin
llkle kalite kontrol deneyine verilen önemin bir 
göstergesidir. Aynı şekilde, genelllkle aynı tip olan 
ve Inşaatı tamamlanmış 6 Barajda yapılan arazi 
kesafet deneylerinin sayısın da 835 lle 2600 ara
sında değiştiği görülmektedir. 

3.3. Laboratuvarların Gelişimini Engelleyici 
Teknik Etkenler Nelerdir 

Kalite Kontrol laboratuvarlarının gelişimini en
gelleyici etkenler idari ve tekni·k olarak iki ıkısım-
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TABLO: 5 - KEBAN VE KARTALKAYA BARAJLARlNDA YAPILAN VE YAPILMASI GEREKLI 
ARAZi KESAFET DENEYLERi 

Deney Yıllarında Şartnameye Göre 
Y~pılan Arazi 

Baraj Adı ve 
Deney Yıllarında Yapılan Yapılması Gerekli Kesafet Deneyinin 
Yapılan Dolgu Arazi Kesafet Arazi Kesafet Deney Yapılan (ml) Deneyi Toplamı Deneyi Sayısı 

Her 1500 mJ teki 
Yıllar miktarı (Adet) 

(1) (Adet) (Adet) (llx1500/l) 
(ll) (1/1500) 

Keban Barajı (1967- 1968-
1969- 1970) 7.780.000 1509 5186 0,29 

Kartalkaya Barajı 

(1967 -1 968-1969 -1970) 1.396.000 254 931 0,27 

Not: 1) Şartnameye göre dolgu, R Bölgesi olarak kabul edilirse her 1500 m3 te 1 adet 
arazi 'kP.safet deneyi istenmektedir. Bu rada dolgu, R bölgesi olarak kabul edilmiştir. 

TABLO: 6 - KEBAN, GÖKÇEKAYA VE KARTALKAYA BARAJLARlNDA YAPILAN VE 
YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN BASlNÇ DiRENCI DENEYLERi 

Deney Yıllarında Deney Yıllarında Kabule Göre Yapılan Basınç 

Baraj Adı ve Deney Yapılan Beton Yapılan Basınç Yapılması Gerekli Direnel Deneyinin 
Direnel Deneyi Basınç Direnci Her 100 mJ teki 

Yapılan Yıllar Dökümü (m3 ) 
(Adet) Sayısı (Adet) miktarı (Ad.) 

(1) (ll) (Ix3/ 100) (llx100/l) 

Keban Barajı 
1.024.048 ı (1967- 1968-1969- 1970) 13324 30721 1,3 

Gökçekaya Barajı 
56.164 7868 ı 1685 14,0 (1967- 1968- 1969 -1970) 

Kartalkaya Barajı 
19.527 561 ı 586 ı 2,9 (1967 -1968-1969- 1970) 

Not : 1) Bu Tablo her 100 m3 te en az üç beton numunesi alınması •kabulüne göre 
hazırlanmıştır. 

da incelenebilir. idari etkenierin ortadan kaldırıl· 
ması için alınması gerekli önlemler dizisini kapsa· 
yan çalışmalar, uygulama aşamasına girmek üzere 
olduğu için burada bu konu üzerinde durulmaya· 
caktır. 

•Kalite Kontrolu•n gelişimi engelleyici teknik 
etkenierin başlıcaları şöylece özetlenebilir : 

- Eleman Yetiştirilmesi ve Eğitimi : Bu ko· 
nuda şimdiye kadar yapılan çalışmaların yeterli ol
madığını söylemek gerekir. Elemanların hem tek
nik olarak ve hem de kalite kontrolun gereğine 

inanmış ve inandırıcı şekilde. yeni bir anlayışla 

eğitimi zorunludur. Bunun için OET, Araştırma ve 
Geliştirme Dairesi ve Bölgelerin işbirliği ile hazırla-

nacak yeni bir eğitim programı en kısa zamanda 
uygulamaya 4<onulmalıdır. Deneyierin nitelik yönün
den gelişimi ancak ve ancak eğitimle sağlanabilir. 

- Yapılması Gerekli Deneyieri n ve Laboratu
var Kapasitelerinin Belirlenmesi : Bu konuda Araş

tırma ve Geliştirme Dairesince hazırlanan •Kalite 
Kontrol Rehberi• tbir ön adım olarak ele alınmalı 

ve gere'k merkezde ve gerek uygulayıcıların yapa· 
cakları çalışmalar sonucu hangi deneylerden ne 
miktarda yapacakları büyük bir yaklaşımla belir
lenmelidir. Bölge Laboratuvarlarının bugünkü iş 

imkanları ve mevcut kapasiteleri belli peryotlar 
için gerekli eleman ve ekipman miktarları, bilim
sel olarak hazırlanacak iş ve laboratuvar kapasi
telerine göre bir program dahilinde karşılanabilir . 

13 
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4-SONUÇ: 

Kalite Kontrol Laboratuvarlarında istenen ni· 
eel ve nitel gelişimin sağlanması için öncelikle 
idari etkenlerle ilgili olarak alınan önlemler dizisi 
uygulamaya konulmalıdır. 

Gerekli eleman temini ve eğitimi, eğitimin sü· 
rekli ve yaygınlaştırılması laboratuvarların gelişi · 

minde önemli etkenlerden biridir. Kalite Kontrol 
hizmetleri için gerekli teknik çalışmalar ancak 
istenilen düzeyde yetiştirilmiş ve eğitilmiş eleman· 
larla mümkündür. 

Gerekli deney sayıları , iş ve laboratuvar ka· 
pasiteieri ve ekipman ihtiyaçları bir bütün olarak 
düşünülmeli ve <bu konulara ilişkin önlemler bir· 
likte aranmalıdır . 

Yatırımların istenilen nitelikte olabilmesi için, 
kalite kontrol çalışmalarının ve bu çalışmaların 

• Tekn ik Denetimi " nin de gereken düzeyde yap ıl· 
ması sağlanmalıdır. 

Yukarıda yazılı önlemlerin bir arada yürütü!· 
mesini sağlayabilmek için de, etkin ve yeni bir 
organ izasyona gidilmesi gereklidir. 

YARARLANILAN YAYlNLAR 

- DSi Kalite Kontrol Laboratuvarlarının yıllık 
istihsal sonuçları ( 1967 · 1976) 

2 - KELECOGLU Atilla , cıKalite Kontrol Laboratu· 
varları için Deney kriteri tespit konusunda 
yapılan çalışmaların ön raporu• 1970 (Daire 
içi rapor. yayınlanmadı) 

3 - KELECOGLU Atilla , cıKeban, Gökçekaya ve 
Kartalkaya Barajlarında yapılan kalite kontrol 
deneyleri hakkında bir incelemen 1971 (Daire 
içi rapor yayınlanmadı) 
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4 - KELECOGLU Atilla, cı7 Bölgenin 1975 yılında 

yaptığı kalite kontrol çalışmalarında, labora· 

tuvarların toplam çalışma sürelerinin belirlen· 

mesiıı 1976 (Daire içi rapor, yayınlanmadı) 

5 - BAYAZiT Ömer L. , «Beton ve Deneyler!» DSi 

yayını No. : 820, 1975 

6 - TROXELL, DAVIS, KELL, cıComposition And 

Properties of concreteıı Mc Graw Hill 1968. 



SEYHAN BARAJI 1975 YILI FEYEZANI 

Yazan : 

Necati ÖZÇIRPICI* 

ÖZET 

Seyhan Barajı, yıllık ortalama su geliri 5.8x10' ml olan seyhan nehri üzerinde 
yer almaktadır. Sözü edilen barajın depolama hacminin 1.2x10' ml. olduğu göz 
önünde' bulundurulduğunda; özellikle! taşkın yönünden baraj işletmesi onem 
kazanmaktadır. 

Nitekim, drenaj havzasında, ilk bahar aylarında sıcaklığın ani yükselmesi şid
detli ve sürekli yağışların etkisi ile stok halinde bulunan kar'ın ani olarak erime
sine ve böylece taşkın debilerin süratle artmasına neden olmaktadır. 

Barajın işletmeye açılışından itibaren, Aralık 1968 ve Mayıs J975'de kritik 
taşkınlar olmuş ve alınan işletme tedbirleri ile gerek rezervuar ve gerekse man
sap seddeleri fonksiyonlarını en iyi bir şekilde yaparak taşkınlar zararsız bir 
şekilde önlenebilmiştir. 

Bu yazıda; 1975 yılı taşkının oluşumu, taşkın sırasıııda yapılan tahliye ön
lemleri ile ileriki yıllarda meydana gelecek taşkınların emniyetli bir şekilde 

önlenebilmesi için gereken öneri kısaca izah edilmektedir. 

Genel Bilgiler : 

Seyhan Barajı ve HES'ı 1953-1956 yılları ara
sında inşa edilmiştir. Baraj, Aşağı Seyhan Ova
sında 181 300 Ha. arazinin sulanması, 42 000 Ha. 
arazinin taşkından korunması ve 54 MW kurulu 
güçteki HES'ı ile yılda 284 x 106 KWh . enerji üre
timini sağlamaktadır. Baraj, toprak dolgu tipinde 
olup, yüksekliği 53,20 m., kret uzunluğu 1955 m., 
kret üst genişliği 9 m., gövde alt genişliği 305 m., 
kret üst kotu 72,70 m., max -Işletme kotu 67,50 m., 
min. işletme kotu 49,00 m (Enerji için) dir. Baraj
da depolanan max. su miktarı yaklaşık 1 milyar 
mJ. dür. 

Barajın mansabında bulunan Seyhan Regülii
törü vasıtasıyla sulama suyu sağ ve sol ana ka
nallara iletilir. Regüliitörün mansabında Seyhan 
Nehri uzanmakta olup, sağ ve sol sahillerde ovayı 
taşkından ·korumak için, Adana'dan Akdeniz'e ka
dar uzanan yaklaşık 50 Km. uzunluğunda, 2,5 m. 
yüksekliğinde, 4 m. genişliğinde seddeler bulun
maktadır. Toprak dolgu olan bu seddeler 1953 yı 

lında inşa edilmiş olup, yatak kapasitesi 1200 
mJ/sn. dir. 

• Meteoroloji Y. Müh. DSI Işletme ve Bakım Dairesi 
Başkanlığı 

Feyezanın Oluşumu : 

Feyezan başlangıcından önce havzanın ortala
ma 1700 m. katunun üst kısımları kar tabakasıyla 
örtülü iken (Tablo : 1) günlük sıcaklıkların art
ması ile Nisan ayının ortasından itibaren, sürekli 
ve şiddetli yağmurların (Tablo: ll) tesiriyle ani 
erimenin sonucunda bu feyezan meydana gelmiş 

ve baraj göl seviyesi süratli olarak yükselme gös
termiştir . 

19254 Km2 lik drenaj alanında mevcut yağış 

ve kar rasat istasyon değerleri aşağıda verilmiş

tir. 

Tablo : ll'den görüleceği üzere, Nisan/1975 'de 
havzaya düşen yağmur miktarı 165.4 mm. dir. Bu 
miktarın, baraj ın işletmeye açılışından (1956), 1974 
yılına kadar vuku bulan Nisan yağışlarının max. 
değerinden daha büyük olduğu aşağıda görülmek
tedir. 

Şekil : 1'deki hidrograftan, görüleceği üzere, 
feyezan şiddetini, 29.4.1975 tarihinde gösterilmiş

tir. Ayrıca, Şekil : ll'deki Seyhan Barajının 1975 
su yılı işletme çalışmasının tatkikinden de görü-

15 
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Foto : 1 - (Kontrollu Dolusavağın Görünümü) 

Foto: 2- (Feyezan Seyhan Regülatörünün Görünümü) 
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TABLO: 1 
SEYHAN HAVZASI KAR RASAT iSTASYONU DEGERLERi 

Istasyon Adı 
işleten 

1 

istasyon Kar Yüksekliği 

1 

Ölçüm Tarihi Ünite Kotu (m) (cm) 

Ziyaret Geçidi E .i. E 2100 63,0 1.3.1975 
Maraş lı E.i.E 1800 45,0 1.3.1975 
Ge~bel E .i. E 1900 65,6 3.3.1975 

60,1 1.4.1975 
23,5 5.5.1975 

Hamidiye E.i.E 1400 39,7 1.3.1975 
Çamardı E.i.E 1650 48,0 1.3.1975 
Sarız D Mi 1500 90,0 1.3.1975 

8,0 1.4.1975 
Göksun DMI 1350 160,0 1.3.1975 

16,0 1.4.1975 
Olukıkaya 

(Zamantı) DS i 1830 24,7 26.2.1975 
Pınanbaşı 

(Zamantı) DS i 1550 22 ,4 26.2.1975 

TABLO: ll 
SEYHAN HAVZASI - NiSAN/ 1975 YAGIŞ DURUMU (mm) 

Tarih Ulukışla Feke Adana Pozantı Tomarza Pınarbaşı K. isalı M aden 
Havzaya 
Ortalama 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 2.7 7.6 1.3 1.5 

14 1.6 0.2 0.2 1.4 0.0 0.4 

15 
16 
17 5.1 4.7 16.1 12.7 4.8 
18 12.8 40.0 7.6 89.3 5.1 11.8 42.9 12.3 27.7 
19 5.8 26.1 5.8 25.4 15.4 25.5 22.9 13.8 17.6 
20 8.4 4.1 9.6 7.2 1.3 0.5 39.4 4.5 9.4 

21 1.4 10.0 18.1 14.5 8.6 11 .6 22.0 11 .2 12.2 

22 11 .4 5.8 48.5 1.6 8.4 7.9 5.0 13.8 12.8 

23 1.8 0.9 8.0 0.1 

24 
25 2.0 0.2 0.3 
26 14.6 16.9 0.2 6.0 16.2 25.5 1.2 15.3 10.7 
27 1.8 29.4 10.4 0.3 21.4 1.7 8.0 

28 0.0 26.6 13.0 3.5 7.1 6.3 

29 15.6 42.8 28.6 24.9 18.2 8.6 49.3 17.6 25.7 
30 15.4 37.8 18.1 31.9 29.7 30 .4 24.6 35.2 27.9 

TOPLAM : 165.4 

Not: (1 . 12) Nisan / 1975 arasında havza yağış almamıştır . 17 
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TABLO: lll 
(1956. 1974) Yılları «Nisan» Yağış Miktarı 

Yıllar 
Yağış 

Yıllar 
Yağış 

(mm) (mm) 

1956 25.9 1965 88.7 
1957 72.3 1966 40.8 
1958 46.6 1967 105.9 
1959 52.3 1968 17.1 
1960 105.1 1969 60.2 
1961 24.9 1970 21 .2 
1962 54.9 1971 134.8 
1963 114.5 1972 93.2 
1964 25.2 1973 101 .8 

1974 68.9 

Ortalama 66.0 
Min. 17.1 
Max. 134.8 

!eceği gibi sulama mevsımı ıçın gerekli suyun de
polamasının tamamlanmasına (1- 2) gün kala , fe
yazan ın oluşu, Baraj işletmesini çok kritik hale 
getirmiştir. 

Baraja bu ayda gelen toplam su miktarı 1 Mil
yar 600 milyon m3'e ulaşmıştır. Bu su miktarı, 

barajı n işletmesinin yapıldığı (1956- 1974) yılları 

arasındaki , aylık gelen su miktarları göz önüne 
alındığın da, maxsimum değerden sonraki büyük 
değer olarak aşağıda görülmektedir. 

TABLO: Ill-A 
Seyhan Barajına (1956 -1974) arası 

Nisan aylarında gelen su miktarları 

Yıllar 
Gelen Su 

Yıllar 
Gelen Su 

(106 ml) (106 ml) 

1956 1008 1965 1272 
1957 373 1966 2020 
1958 935 1967 1218 
1959 892 1968 1195 
1960 968 1969 1320 
1961 629 1970 694 
1962 732 1971 1168 
1963 1112 1972 668 
1964 431 1973 525 

1974 455 

Ortalama 874.5 
Min. 373 
Max. 2020 

Baraja giren su hacminin büyük olması nede
niyle ; göl su seviyesi kısa sürede 66.99 m gibi 
yüksek seviyesine 29.4.1975 tarih inde ulaşmıştır . 

Feyezan sırasında göle giren 2503 ml/sn.'lik de
binin, Seyhan seddelerinin emniyetle taşıyabile

ceği kapasiteden (1200 m3/ sn) çok fazla olması 

nedeniyle, aradaki su hacmi gölde depolanmış ve 
netice de göl sevi;tesi 69 .07 m.'ye ulaşmıştır. 

18 

FEYEZAN SIRASINDA YAPILAN TAHLIYE 
ÖNLEMLERi 

Baraj gölünde devamlı şekilde biriken suyun 
mansapda can ve mal kayıplarına sebeb verme
den tahliyesinin yapılabilmesi için, Genel Müdür
lük yetkilileri ile VI. Bölge Müdürlüğü elemanları 

büyük gayret göstermiş teyezanın başlangıcından 

itibaren, göl seviyeleri ile göle giren ve tahliye 
edilen debiler (Şekil : 3 ve Şekil : 4) her an iz
lenmiş ve bu sırada aşağıda özetlenen önlemler 
alınmıştır. 

1 - Kontrollu dolu savak kapaklarının açılış 

sıra ve şekli, (Şekil : 4'de) belirtildiği üzere ya
pılmış olup, ayrıca gölden çıkan toplam debinin 
(1100- 1150 m3/sn) olmasına dikkat edilmiştir. 

2 - Baraj Yedek Dolu Savak eşik katunun 
(67.50 m.) üzerinden , 1.57 m. yüksekliğinde ve 
1088 ml/sn debili su savaklanmıştır. Bu .kontrol
suz savaklanan su miktarının azaltılması amacıyla 

savak boyunun kısahılmasına gidilmiştir . (Savağın 

eşiği üzerine kaya gibi dolgu maddeleri konularak) 

3 - Drenaj kanalları (VD 2, VD 3, VD 4) ile 
sol sahilde, 80 m3/ sn . sağ sahilde ise muhtelif 
tahliyelerle 10 m3/ sn. olmak üzere toplam 90 
m3/sn. su direkt olarak denize tahliye edilmiştir. 

4 - Seyhan H.E.S.'in üretimi; 1.5.1975 Saat 
05'ten- 2.5.1975 Saat 15.00'e kadar toplam tahliye 
edilen su miktarının 1200 m3j sn.'ye ayarlanması 

amac ıyl a durdurulmuştur . 

5 - Sağ ve sol seddeler devamlı olarak, tel
sizli arabatarla kontrol edilmiş ve muhtemel pat
lamalar için kritik görülen yerlere seri müdaha
lelerle takviye yapılmıştır . 

6 - idari makamlarla işbirliği sağlanarak sağ 
ve sol sahilde toplam 1 O köyde tahliye yapılmış

tır . 

Bu işletme çalışması sonucunda erişilen max. 
göl su kotu 69.07 m.'den düşmeye başlamış olup, 
böylece teyezanın zararsız olarak atlatılması müm
kün olmuştur. Eğer Seyhan Barajı inşaa edilme
miş olsaydı; göle giren bu 2503 m3jsn. debi ay-

nen mansaba intikal edecek hem şehir içinde bazı 
semtlerin, hem de ovada 42.000 Ha. arazinin su 
altında kalmasına yol açmak suretiyle büyük ölçü
de can ve maddi kayıplara sebeb olacaktı. Seyhan 
Barajı bu kayıpları önlemekle fonksiyonunu tam 
olarak ifa etmiş bulunmaktadır. Aynı şekilde Ara
lık/ 1968 feyezanında da benzer tehlikeyi önlemiş 

olan barajın sadece taşkın yönü ile dahi Adana ili 
için taşıdığı önem büyüktür . 

Baraja (1951 -1976) yılları arasında gelen su 
Miktarları; 
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Foto : 3 - Feyezan sırasında yedek dolu savağın görünümü 

Foto : 4 - Feyezan sırasında seddelerin görünümü 
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TABLO: lll - B SEVHAN BARAJI SEViYE VE SARFiYATLARI 

G ö L SARFiYATLAR 
(ml/ Sn.) Göle 

Giren Su 

Tarih Saat Kot (m) Dolu Sava k Türbün Yedek Toplam (ml/Sn.) 
Sarfiyatı D. Savak Sarfiyat 

1 

28.4 .1975 01 66 .98 606.2 254 .4 - 860.6 860.6 

28 .4.1975 06 66 .96 ,5 605.4 239 .8 - 845.2 845.2 

28 .4.1975 12 66.95 605.0 229 .4 - .834.4 740.0 

28.4.1975 18 66.95 605.0 233 .1 - 838.1 838.1 

28 .4.1975 24 66.99 606.6 238.2 - 844.8 1032.9 

29 .4.1975 06 67.08 610.7 243.9 - 859.6 1284.7 

29 .4.1975 10 67.19 740 .5 220.5 - 961.0 1436.0 

29.4 .1975 24 67 .86 803.7 225.2 106.0 1134.9 2502.9 

30.4.1975 06 68.24 560.4 225 .2 326.6 1112.2 2304.9 

30.4.1975 12 68 .54 340.5 217.2 561 .0 1118.7 1924 .5 

30.4.1975 18 68.75,5 102.3 227 .0 755.0 1084.5 1593.8 

1.5.1975 06 69 .00 136.8 0.0 1014.0 1150.8 1561 .6 

1.5.1975 12 69.05 144.0 0.0 1068.4 1212.4 1315.4 

1.5.1975 18 68.00 146.9 0.0 1088.8 1236.0 1236.0 

1.5.1975 24 69.07 146.9 0.0 ı 1088.8 1236.0 1236.0 

2.5.1975 06 69 .05,5 144.7 ı 0.0 1073.7 1218.4 1115.4 

2.5.1975 12 69 .02 ,5 140.4 0.0 1040.7 1181.1 1078.1 

2.5.1975 18 68.98 133.6 ı 40.0 990.0 1154.0 1049.0 

2.5.1975 24 68.93 126.7 128.6 933 .6 1188.9 984.2 

700 7.00 7 .00 7.00 7.00 7 00 

0 
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N 
~ 

Aylar 

1 

Ekim 
Kasım 

Aralı k 

Oca k 
Şubat 

Mart 
Nisan 
Mayıs 

Haziran 
Temmuz 
Ağustos 

Eylül 

Toplam 

ı 

ı 

Aybaşı Aybaşı 

Göl Göl 
Seviyesi Hacim 

m 10' ml 

2 ı 3 

61 .85 686 .66 
59.72 583.13 
56.43 445 .24 
60.85 636 .32 
59.74 584.01 
56.51 448 .31 
61.00 643.68 
66.80 981 .88 
67.50 1029.20 
67.50 1029.20 
65.26 881 .70 
61.78 682 .95 

ı 

SEYHAN BARAJI REZERVUAR! 1975 YILI IŞLETME TABLOSU 

Gelmesi 
Üretilebi-

Göl Üst 
Muhte- Enerji c Enerji Için K otundan Toplam 

nı 

mel Talebi lecek o .ı:: Lüzumlu Su Çekil. Sulama 
·- 3: 

Akım 10' KWh Enerji ·.:-~ 106 ml Su Suyu 
106 KWh aı -.... 10' ml 106 ml c .., 

10' m3 w E 

4 5 6 7 8 9 10 

150.0 - 19.4 12.81 248 .73 - 0.90 
167.0 - 23 .1 13.10 302.64 ı - -
711.0 - 35.2 14.72 518.72 - -
585.0 - 46.4 13.70 635 .81 - -
423.5 - 42.6 13.10 557.45 - -
677.0 32.0 32.7 14.67 479.03 - 0.10 
738.6 30.0 30.0 13.08 392.40 4.0 1.00 
584.5 25.0 45 .2 11 .50 520.18 8.0 4.70 
403 .1 23.0 33.1 11 .34 375.00 16.9 135.90 
225.0 22 .0 32.4 11 .34 367.90 62.4 367.90 
200.0 21.0 28 .9 11 .86 342.75 45 .5 342.40 
180.0 16.0 12.3 12.83 157.80 6.4 157.80 

5044.7 1 381 .3 
--

143.2 1010.70 

Buhar-
!aşma 

ve 
Kayıplar 

106 ml 

11 

4.80 
2.25 
1.20 
1.50 
1.75 
2.50 
4.00 
9.00 

11 .20 
12.20 
10.50 
6.70 

67.60 

TANZiM TARiHI : 1.3.1975 

REViZE: -

Ay Sonu Göl 
Toplam Ay Sonu Seviyesi 

Su Göl 
ı Sarfiyat Hacmi 

Tahmini ı Fiili 106 ml 10' ml 

12 13 ı 14 

253 .53 1 583.13 - ı 59 .72 
304.89 445 .24 - 56.43 
519.92 636 .42 - 60 .85 
637 .31 584.01 - 59.74 
559.20 448 .31 - 56 .51 
481 .63 643 .68 61 .00 
400 .40 981 .88 66 .80 
537.18 1029.20 67.50 
403 .1 o 1029 .20 67.50 
442 .50 881 .70 65 .26 
398.75 682 .95 61 .78 
170.90 692 .05 61 .95 
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Minimum 3031 .3X 106 m3, ortalama 5788.7X 106 
m3, maksimum 9956.3 X 106 m3 dür. Max. depolama 
kapasitesi (1029 .2X 106 m3) göz önüne alındığında , 

Aralı,k/ 1968 ve Nisan/1975 feyezanları gibi ileriki 
yıllarda da bu miktarlar civarında veya daha fazla 
suyun gelmesi halinde baraj işletmesi gene kritik 
duruma düşecektir . ileriki yıllarda meydana gele
cek taşkınların emniyetli bir şekilde önlenebilmesi 

için Seyhan Havzasında feyezan ihbar sisteminin 
(Telemetrik sistem) kurulmasına ihtiyaç duyulmak-

DSI TEKNIK BÜLTENI HAZiRAN 1978 SAYI 43 

tadır . (Seyhan Baraj ı , menbaında inşaası düşünü

len barajların tesisi halinde de gene bu sisteme 
önemli görevler düşecektir . ) 

Baraj işletmesi yönünden bu sistemin tesisi 
ile ; muhtemel feyezanlarda gelecek su miktarları 

nın baraja intikal inden bir kaç gün önceden bilin
mesi imkanına sahip olunulacak ve bundan yarar
lanarak, barajda bu feyezan sularının depolanma
sını sağlamak amacıyla, gerekli tahliyeler yapıla

rak teyezanların önü alınmış olunacaktır . 

YARARLANILAN YAYlNLAR 

- Seyhan nehri taşkın raporu. (A. Kadir Erdem 

Z. Yük. Müh . DSI. VI. Böl. Md .) 

2 - DSi. Bülteni Sayı : 173, Mayıs 1975. 

3 - DSi. DMI. E.i.E. Rasat değerleri. 
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BÜYÜK ŞEHiRLERE iÇME VE KULLANMA SUYU 
GETiRME iŞiNiN PROBLEMLERi 

Su getirme işi istanbul'da çok eski tarihlere 
uzanır. Bizans'ın, Osmanlıların tesisleri vardır. Mo
dern metotlarla su geti~me , yüzyıl önce, (1881) 

Terkos gölünden, Fransız'ların yaptığı su alma ga
lerisi , pompa istasyonu, pompaj hattı ve galeri
lerle Kağıtıhane arıtma tesislerine ham suyun ge
tirilmesi ile olmuştur. Kağıthane arıtma tesisle
rinde temizlenen su şehre verilmiştir . 1933 ile 
1968 yılları arasında Terkos'ta mevcut regülatör 
ve pompa istasyonu yenilenmiş , 0 1000 mm'lik 
font boru ile yeni bir ana isale hattı döşenmiş , 

Kağıthane arıtma tesislerine 200000 mJ/ gün kapa· 
siteli ilave düşey çökeitmeli dekantör ve 6 mJ/saat 
hızlı kum filtreler inşa edilerek kapasite 13,5 x 106 

mJ/yıldan 88.106 m3/yıl'a çıkarılmıştır . Bu devrede 
istanbul Sular idaresi Genel Müdürlüğünde az sa
yıda da olsa uzmanlaşmış teknik personel yetiş

miştir. 

istanbul'un olağan üstü nüfus artışları nede· 
niyle, içme ve kullanma suyu konusunu devlet 
1968 yılında 1053 sayılı kanunla üstlenerek yeni 
inşaat yapımında su kaynaklarının, ana pompa is
tasyonlarının boru hatlarının, ana depoların geliş

tirilmesi vazifesini DSI'ye vermiştir. DSi istanbul 
teşkilatı kurulduğunda Barajlar, sulama, kurutma , 
taşkın koruma konusunda uzmanlaşmış mühendis
leri olmasına karşılık büyük şehre su getirme ko
nusunda yetişmiş elemanı yoktu. DSi Genel Mü
dürlüğü Dairelerinde ise çok az ve daha ziyade 
köy, kasaba içme suyu konusunda çalışmış ele
manlar bulunuyordu . Mühendis yetiştiren o'kulları

mızda büyük çaplı borularla ana isale hatları, pom
pa istasyonları hakkında çok detaylı bilgi , su dar
besi, su arıtma tesisleri hakkında detay bilgi öğ
rencilere verilmez. Master yapan öğrencilere yu
karıdaki bilgi verilirse de, ya yeterli değildir veya 
su da~besi konusunda olduğu gi,bi daha ziyade 
Enerji barajlarında'ki problemler Izah edilir. Daire

mize yeni girmiş su konusunda master yapmış 

genç mühendisiere (diğer konularda çok iyi yetiş

miş oldukları halde) adı geçen konularda başın

dan başlayarak yetiştirmek zorunda kalmamızdan 

• inş . Y. Düh. DSi XIV. Bölge Müdü rlüğü 
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Yazan : 

Altay ÇEKIRGE * 

bu neticeyi çıkarıyorum. Büyük şehre su getirme 
konusunda ilk problem yetişmiş uzman mühendis 
kifayetsizliğidir. DSi Istanbul Bölgesi içme suyu 
ve kanalizasyon konusunda, işe Büyük istanbul'a 
(Çekmece göllerinden Sapanca'ya kadar) master 
plan yapmakla başlamıştır . 

Master - Plan Damac adlı bir yabancı firmalar 
konsorsyumunca yapılmıştır. DSi mühendisleri fir
ma ile birlikte çalışmışlardır. DSI'den ve Belediye 
Mecralar Dairesinden temsilciler çalışmaya iştirak 

etmişlerdir. 1967 ile 1971 yılları arasındaki master 
plan çalışma devresinde Damac firmasınca Ame
rika 'dan getirilen ecnebi mühendislerin çoğunluğu

nun konu hakkında geniş bilgi sahibi olmadığı gö· 
rülmüştür. Bu durum Amerikan firmalarının dış ül
kelere her zaman tümü yeterli eleman göndereme
diklerini göstermektedir. Bu devrede DSI mühen
disleri kitap okuyarak, Dış ülkelere inceleme ge
zileri yaparak ve Damac firmasının az da olsa uz
manlaşmış mühendisleri ile çalışma birliği yapa
rak bilgilerini arttırmışlardır. Daha sonraki yıllarda 

DSI'nin uzmanlaşmakta olan mühendislerinin bil
hassa personel kanunu tatbikatından sonra Daire
den ayrılması ikinci bir problem olmuştur. Konuyla 
ilgili mühendislerin yetiştirilmesi kadar önemli hu
sus onların sürekli çalışmalarının da teminidir. 

Proje yapımı ve inşaat devresinde, pompa .s
tasyonu olarak o zamana kadar Türkiyemizde ya
pılanların en büyükleri İstanbul'-da yapılmıştır . Sı
rası ile yapılan Terkos O= 4,2 m3/sn, H = 81 m 
ile Türkiye'nin en büyük pompa istasyonu idi. Ali
bey Pompa istasyonu O = 9 mJ/sn. H = 89 ile onu 
geçti. Ömerli Ham Su pompa istasyonu O= 14 
m3/ sn H = 76 m ile daha büyü'k olmuştur. Proje 
esnasında Betonarme mühendislerinin hassas eko
nomik düşünceleri 2. plana atıp daha büyük enke
sitli kolon, döşeme kiriş ve temel yapmaları, na

rin kesitlerden kaçmaları tavsiye edilir. Ayrıca mo

topompların frekans ve periyodunun binanın otur

duğu zem inin periyodundan ve binanın hesaplana

cak kendi periyodundan çok farklı olması ist€nlr. 

Bir ayrı konu da moto-pompların mümkünse tabii 

zemine oturtulmasıdır . 



Projecil er, bu halde, moto-pomp temelleri ile 
binayı tecrit edebildiğinden binaya gelen dinamik 
yükler çok azalmaktadır. Diğer bir husus da arıza 

olduğunda arızalı pompa tamir edilirken diğer porn
paların çalışabilmesidir. Bu iş için ilave masraf
lar gerekmekle birlikte (vanalar, sürgülü kapaklar 
v.s.) şehirin susuz kalması düşünülemiyeceğinden 

temini kesinlikle gereklidir. Projelendirmede unu
tulan bir konu da hız, debi ölçen aletlerin yerleş

tirilmesidir. Modern pompa istasyonlarında her an 
şehre basılan su bilinmeli ve kayıt edilmelidir . 
Yukarıda bahsedilen zemin periyodu yerinde ölçü
lebileceği gibi, zemin cinslerine göre maximum ve 
minimum değerleri ilgili kitaplardan bulunabilir. Bi
nanın proje safhasında hesaplanacak periyodu ile 
bina bittikten sonra ölçülecek periyodu farklı ola
bilir. Bu nedenle emniyet için motopomp periyodu 
ile bina periyodunun çok farklı olması peşinen te
min edilmelidir. Motopompların tabii zemine otur
ması pompayı seçen mekanik ve inşaat mühen
dislerinin birlikte çalışmasıyla sağlanır . Hız ve de
bi ölçen cihaziarın pompanın emme borusunda ve
ya basma borusunda pompaya çok yakın yerleşti

rilmemesi uygundur. Bilhassa geçici rejimler es
nasında (su darbesi) ölçü aletlerinin hasar gör
mesi Kağıthane pompa istasyonundaki bir deney
dir. 

Su darbesi konusu : DSi istanbul Bölgesi mü
hendisleri Damac Master Planı çalışmaları esna
sında su darbesi olayının pompa istasyonlarında 

ve ana isale hatlarındaki önemini öğrenmişlerdi. 

Hesaplar ha'kkında ise geniş bilgileri yoktu. Üni
versitelerimizde master öğrencilerine dahi Hidro 
elektrik santrallardaki vana kapanmaları ile ilgili 
geniş bilgi verilirken pompaj hatlarındaki olay ya 
hiç öğretilmediğinden veya kifayetsiz bilgi verildi 
ğinden Terkos ve Alibey pompa hatlarının geçici 
rejimler etüdü (su darbesi olayı) hatları inşa 

eden Fransız firması vasıtasıyla gene ünlü bir 
Fransız firmasına verildi . Firmaya Terkos ve Ali
bey pompaj hatları ile ilgili bütün bilgiler verildiği 
halde pompaların membaındaki basınçlı galeri ve 
tünel belirtilmediğinden bu eksikler su darbesi 
etüdlerini etkilemiştir. 

Firma, ayrıca bir Alman firması tarafından 

imal edilen pompaların, Tü~bin gibi geri dönebi
leceğini kabul ederek hesap yapmıştır. Oysa aynı 

tip Fransız malı pompaların bu özelliğinin Alman 
pompalarında olmadığı sonradan anlaşılmıştır. Bu
rada Fransız firmasının kusuru iş yerine hesap mü
hendisin! gönderip geniş bilgi toplamamasıdır. Al
man firmasının geri dönme konusunu bildirme
nıesi yanlış bir tutumdur. DSI mühendislerinin ya
pılan hesapları kontrol edememeleri, eksik done 
göndermeleri üzülmemiz gereken bir durumdur. So· 
nuçta sadece 1 pompa çalıştırılarak yapılan dene-
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mede, pompanın geçıcı rejim esnasında geriye tür
bin gibi dönmesinde salmastraları yanmış, yapı

lan hesabın ve konulan teçhizatın tekrar gözden 
geçirilmesi gerekmiştir . Bu defa hesaplar pompayı 
imal eden Alman firmasına yaptırılmış, ilave teç
hizat yerine konmuş ve başarılı olmuştur. Aşağıda 

Fransız ve Alman hesaplarının neticesi konuları 

teçhizata ait sadece Terkos pompa istasyonu için 
bilgi verilmiştir. 

Karakteristik değerlerin 
Terkos 

Fransız Alman 
adı 

firması firması 

1) Terfi hattı cinsi ve 
çapı 0 1850mm 

2) Uzunluğu 2290 m 

3) Max debi 4,2 mJ/sn 

4) Geometrik yüksek-
lik 81 m 

5) Pompa adedi ve 
cinsi 3 KSB ROLV 600-83 

6) Pompaların debisi 3X 1,4m3jsn 

7) Pompa basma yük-
sekliği 86m 

8) Terfi hattın mü-
saade edilen 
maximum basıncı 105m 

9) Ünite toplam atalet 
momenti 627 

10) Ünite geri d önü-
şünde devir artışı 

yüz·desi (%) 990 X 1,20=1188 

11 ı Po m pa önü vanası 

toplam kapama za-
manı (sn) 70 sn 5 sn 

12) Hava kazanı su 
ha om i 37,8 m3 35 m3 

13) Hava kazanı hacmi 9,7 m3 15 m3 

14) Hava kazanı toplam 
hacmi 47,5 m3 50 m3 

15) Kazan ile koliektör 
borusu bağlantısı 

klape adedi 2 0 600mm 2 0 600 mm 

16) Klapelerde orifis 
adedi ve çapı 2 0 150mm 2 0 150 mm 

2 0250mm 

Terkos su darbesi sisteminin çalışması şöy

ledir : 

Pompa istasyonunda elektrik aniden kesildi
ğinde pompanın basma gücü azalmaya başlar, pom
paj hat tında hemen pompanın önündeki suyun hızı 
azalırken yukarı kısımla~da daha ewelce hızını al
mış giden su normal hızında akmaya devam eder. 
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Bu durumda pompanın önünde basınç azalmaya 
(deprasyon) başlamıştır. Pompaj hattına 2 0 600 

mm lik bir boru ile bağlı olan hava kazanının üs
tünde 81 m basınçlı 9,7 m3 hava vardır . Kazanda 
havanın altında 37,8 m3, 81 m basınçlı su bulun
maktadır. Pompaj hattının içinde depresyon anın

da basınç azalmaya başlayınca kazanda hava ge
nişlemeye basıncı düşmeye ve bununla birlikte ka
zanın su kısmından boruya su boşalmaya başlar . 

Kazandan boruya boşalan basınçlı su depresyonun 
şiddetini azaltır. Terkos 'ta 3 pompa çalışırken ani
den durdurulduğunda depresyon anında basınç 20 

m ye kadar düşmektedir. Pompanın önünde basınç 
20 m ye düşünce borunun yukarı kısımlarındaki 

suyun potansiyel enerjisi nedeniyle su geriye ak
maya başlar. Pompaların geriye dönmesi istenme
diğinden pompanın önündeki vana geriye dönüş 

başlarken kapanır ve hızla geriye gelen su kend i 
hızıyla sıkışır . Bu sürpresyon halinin başlangıcıdır . 

(Aşırı basınç) geriye gelen su pompa önü vanası 

kapandığından hava kazanına girer. Su kazanın 2 
0 600 mm li·k iki adet bağlantı borusundan içeri 
girerken borular üzerindeki 0 600 mm lik klapeler 
kapanır ve su 0 600 mm lik klapelerin ortasında

ki 0 150 mm lik arifislerden ve 2 adet 0 250 mm 
lik by- pass'lar-dan kazana girer, orifis ve by- pass'
lar basıncı kırdığından (aşırı sürtünmeden yük ka
yıpları nedeniyle) boruda çok fazla basınç olmaz. 
Terkos'ta basınç max 97 m ye çıkmaktadır . Boru
lar 105 m ye dayanmaktadır . Bu sürpresyonu gide
rek azalan diğer depresyonlar ve sürpresyonlar t a
kip eder. Böylece olay çözümlenir. Su darbesi ko
nusunda dikkat edilecek diğer bir husus depres
yon hattının (pompaj hattı boyunca min basınçla

rın zarf eğrisi) araziyi kesmemesini temindir. Şa

yet kesiyorsa hava bacası , denge bacası, vantuz 
gibi teçhizatla boruda atmosfer altı basınçları ön· 
lamek gerekir. Böyle yerlerde Alibey terfi hattın

da iki adet denge bacası , Örnerli terfi hattında ha
va bacası Kağıthane Bomonti terfi hattında vantuz 
konulmuştur . 

Büyük çaplı borularla pompaj hattı yapacak 
müesseselerimiz aşağıdaki şekilde hareket etmeli
dirler: 

a) Su darbesi hesap ve projesini yapacak 
firmaya ilgili bütün doneler gönderilmelidir. 

b) Hesaplar sadece kompüterle değil grafik 
metotla da yapılmalı ve sonuçlar kontrol edilme
lidir. 

cl Hesabı yapacak mühendis i ş yerini ve il 
gili bütün projeleri görmelid ir. 

d) Hesaplar kontrol edilemlyorsa labaratuvar 
deneyleri ile su sa~besi etüdü kontrol edilmelidir. 
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Ana isale hatları : Ana isale hatlarında ilk 
dikkat edilecek husus boruların çapı büyüdüğün

den boru değilde bir galeri inşa ediliyormuş gibi 
projelendirilmesi gerektiğidir. Köy içme suyu bo
ruları gibi küçük borularda çok sayıda düşey ve 
yatay kunb yapılabilir, güzergah araziye uydurula
rak hafriyat azaltılabilir. Halbuki ana isale hatla
rında dirsekler azaltılarak yarma ve dolgular arttı

rılır. Vantuz ve tahliyeleri az sayıda ve kafi mik
tarda tutmak için özen gösterilir. Bu amaçla ge
rek•tiğinde kazı artıtırılır. Bazen akedük gibi pahalı 

inşaat dahi gerekebilir. Şehir içi borularının yer
leş•tirilmesinde beton borular için 18 m çelik bo· 
rular için 12 m çalışma genişliği gereıkir . Bu ge
nişlik genellikle ana caddelerde olduğundan trafik 
konusu ile ferşiyat konusunu (boruyu yerine yer
leştirme) bir arada düşünmek gerekir. Çok yüklü 
ana caddelerin trafiğini isale projesi ile birlikte 
düşünmek ve imkan varsa trafiği çok olan ana cad
deyi bırakıp trafiği az caddeyi tercih etmek gere
kir. Boruların min ve max eğimleri de ayrı bir iti
na ister. Beton ve çelik borular için min 0,001 

eğim, beton borular için max 0,32 eğim mümkün
dür. Kunblarda, centalı ilkel gerilmeli 6 m boyun
daki beton borular için en çok 2,5 cm dönme (dö
şemede 1/ 2 grad kabili tecviz dönme) mümkün
dür. Dirsekierde tesbit kitlesi yapılır. Normal max 
açı 35 grad, Istisnai max açı 50 graddır. Elimiz
deki projelerde beton boru tespit kitlesi max ebadı 
3,20 m x 5,00 m x 11 ,20 m dir. 6 m uzunluğunda bo
rularla yapılan isale hattında; min iki dirsak arası 
20,37 m dir. istisnai halde 14,37 m ye inmiştir . 
Çelik borularda: 68 gradlık dirsak vardır. 57 grad 
ve 43 gradla iki dirseki e dönülmüş 1 DO gradlık kurb 
vardır. Iki dirse-k arası 26 m. dir. Çelik borunun 
tesbit kitleleri daha küçük boyutlu olmaktadır. Bu 
azalma dış merkez kuwetleri çelik boruya da ta
ş ıtabilme özelliğindendir . 

istanbul için yapılan ilkel gerilmeli beton bo
ruların min basınç kadernesi 60 m, max basınç ka
demesi 165 m dir. St 37 spiral kaynaklı çelik bo
ruların basınç kadernesi max 180 m, fabrika test 
basıncı 300 m dir. Borunun üstüne verilebilecek 
toprak yükü, ovalleşmenin hesaplarıyla saptanır. 

Beton borular için max 3 m, istisnai 5 m, normal 
2 m min 0,60 m dir. (Trafik yükü olan yerlerde 
min 0,90 m dir.) Çelik borular için max toprak 
yükü 3 m, min 0,90 m dir. Ancak boruyla ilgili 
stati'k hesaplar yaparak ve buna göre özel tedblr
ler alarak max toprak yukünü arttırmak mümkün
dür. Hız beton borular için max 2.4 m/sn çelik 
borular için 3 m/ sn dir. Yukarıdaki değerler Is
tanbul'da inşa edilmiş Tenkos, Alibey Örnerli be
ton boru isa le h atları ve muhtelif çelik boru lsale 
hatları projeleri taranarak bulunmuştur. Vantuz : 
Ana isale hatlarında çok önemlidir. Vantuzlar ana 
isale hatlarının emniyet sübaplarıdır. Kalirteleri çok 



iyi olmalıdır. Boruyu suyla doldurmada boru kırıl

ması sırasındaki ani boşalmada boru içindeki ha
vayı dışarı atabilmeli ve dışardakl havayı içeri ala
bilmelidir. Vantuz kesidi tayininde hava hızının ses 
hızının yarısına eşit olduğu kabul edilerek hesap 
yapılır . Ana isale hatlarında min 1 m su basıncıyla 

çalışabileceik kadar hassas vantuzlar kullanılmalı

dır . Bazı isale hatlarında bir büyuk arifisli ve 1 
küçük arifisli iki adet vantuz yanyana kullanılır. 

lik doldu~ma ve boşaltmada her iki vantuz birden 
çalışır. Sürekli çalışmada ise sadece küçü'k vantuz 
ile suyun içindeki hava boşalır. DSi geçici ve sü
rekli çalışma şartlarına uygun büyük çaplı arifisi 
olan vantuzlar kullanmıştır. Diğer vantuzların işlet

mesinin zor olması, büyük vantuzların hat doldu
rulduktan sonra kapatılması ve hat boşaltılacağı 

zaman açılması için hat boyunca işletme perso
neli görevlendirilmesi nedenleri ile terkedilmiştir . 

Ancak adı geçen tip vantuzların hidrolik yönden 
daha iyi olduğu hidrolik hesabı yapan Fransız fir
ması tarafından savunulmaktadır. Vantuzların kifa
yet etmemesi Afrika'da yapılan uzun ve büyük 
çaplı bir ana isale hattının ilk doldurma esnasın
da patlamasına, boruların aşırı basınçtan ve nega
tif basınçlardan dolayı yarılmasına ve beton bo
rudan imal edilmiş hattın bir daha kullandamamak 
üzere elden çıkmasına neden olmuştur. Bu sebeple 
ilk doldurma yavaş ve küçük debi ile yapılmalı

dır . Ana isale hatları sürekli kullanılırken günün 
saatlerine göre debi çekilmesinin değişik olması 

nedeniyle borunun boşalmasına ve hava girmesine 
meydan verilmemelidir. Hat, arızaları nedeniyle bo
şaltılırsa boşaltma işlemi de kontrollu olmalıdır . 
Bu kontrol, vantuzların açık olmasının kontrolu ve 
tahliye vanalarının yavaş açılması ile sağlanabilir . 

Tahliyeler (Boşaltmalar) : DSI'nin inşa ettiği 

0 1850 ve 0 2200 isale hatları avan projelerin tah
liyelerin çapları 0 500 mm olarak gösterilmiş idi. 
inşaat esnasında inşaatı yapan Fransız firması 0 
250 mm çaplı tahliyeler kullanmıştır. Tahliye ça
pının tayininde boşaltma süresinin çok uzun olma· 
ması ve boşalırken boruda su hızının aşırı ölçüde 
yükselmemesi konusu tartışılarak uygun çap bu
lunur. Tahliye yapılırken boşaltılan suyun şehir 

içinde nereden akıtılacağı konusu güvenle çözüm
lenmiş olmalıdır . 

Dere geçitleri : Ana isale hatları derelerden 
geçerken ya derenin altında talveg içinden ve'ja 
bir k·öp~ü ile derenin üzerinden geçirilmektedir. 
Köprü yapılması istanbul Sular Idaresi mühendis
lerinin tercihidir. Ancak estetik nedenlerle her 
yerde yapılması uygun değildir. ISI mühendisleri 
üst geçitleri bakım onarım kolaylığından dolayı 

tercih etmektedir. Talveg içindeki borular için sağ

lam zemin veya kayanın bulunması şart değild ir. 
Ekonomik sebeple boru betonarme bir gömlek ve-
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ya kutu içine alınmış ve dere altından geçirilmiş
tir. Zemin taşıma gücü yetersiz ise kazık çakıl

mıştır . Centalı B.A. boruların gömlek içine alın

masında dikıkat edilecek husus conta kısmın göm
lek içinde kalmamasıdır. Borunun çan kısmı hariç 
diğer kısımları B.A. gömlek içine alınırken B.A. 
gömleğin bütün yatay kuvvetleri temele intikal et
tirmesi (akım kuvvetlerine karşı bir istinad duvarı 

gibi mukavemet göstermesi) istenir. Spiral kay
naklı çelik borular boydan boya BA gömlek Içine 
alınabilir . Çelik borunun beton içindeki dış yüzü 
izolasyonsuz olmalıdır . 

Branşmanlar : Ana isale hatlarında su branş

manlarla doğrudan doğruya borudan alınmaz. Hat 
üzerindeki depolardan beslenir . Branşmanlar şehir 

içinde doğrudan doğruya borudan çıkabilir. Gerekl i 
yerlerde üzerine basınç kırıcılar konulur ve şebe

kede 100 m nin üzerinde basınca müsaade edil
mez. Özel basınç kırıcı teçhizat olmakla birlikte 
vana k ısılması ile de fazla basınç düşürülebilir . 

Hat vanaları : Uygun yerlere konulur. Kapan
ması halinde su darbesi olacağından yavaş kapa
nanlar tercih edilir (250 saniye) boru basınç ka
demesi tayininde su da~besi sürpresyon miktarı 

ilave edilir. isale hatlarında borulardan alçak katta 
olan bir tanesi patiarsa boru hattının bütün suyu 
aniden boşalıp şehirde can ve mal kaybına yol 
açabilir. Genelliıkle profilde orta seviyelerde ko
nulan (boru kırığında kapanan) vanalar anı boşal

mada suyun hızı normalin üstüne çıkınca kapanır 

ve şehirde taşkın tesirlerini azaltır. Pahalı olması, 

kompleks teknolojide bulunması, sürekli bakımı 

gerektirmesi ve teorik olarak konulacak yer sayı · 

sının fazlalığı nedenleriyle Istanbul'da konulma
mıştır. 

Basınç sönümlendirici vanalar : Depo girişine 

ve hat'ta konulan vanalar kapanırken aşırı basınç 

olur. Aş ırı basınç boru basınç kademesini ve ma
liyeti arttırır . Bu nedenle vana önlerine konulan 
ve aşırı basınç anında borudan suyun bir kısmını 

dışarı atarak basıncı azalrtan bu vanalar Silahtar 
pompa istasyonuna konmuştur. Salacak ve Samat
ya'da inşa edileeerk hatlara da konacaktır . 

Boruların işletme sistemleri : Emirli- Salacak 
Sarayburnu- Vatan caddesi Münzevi ana isa le hattı 

ilk avan projeleri yapılı~ken branşmanlı ve üze
rinde depoları olmayan bir hat olarak projelendiril
miştir. Hattın Hidrol ik etüdünü yapan Fransız fir
ması Dudullu ve B. Çamlıca'ya birer dengeleme 
deposu konmasını istemiştir . Bu depolardan Du
dullu deposu : 

al Gece ve gündüz talebine göre su birikti 
recek ve ihtiyaca uygun miktarda su verecek, 

29 



DSI TEKNIK BÜLTENi HAZIRAN 1978 SAYI 43 

bl Arıtma tesislerinde pompa istasyonların

da arıza olduğunda şehre su temin edecek. 

c) Deponun muhtelif kotlarına konacak oto· 
matlarla su depoda o kota gelince pompa istas· 
yonunda bir pompayı işletmeye sokacak veya iş· 

!etmeden çıkaracaktır . Şehirde su talebi azalınca 

depoda su yükselecek ve belirli bir alarmlı gös· 
terge seviyesine gelince bununla ilgili ponıpa du· 
raca'ktır. Şehir·deki su talebi artınca depodaki su 
azalacak ve düşmekte olan su düzeyinin indiğ· i kot· 
lara ait göstergelerle ilgili po:npalar servise gi· 
recektir . Depo ne kadar bl.iyük olursa ardaşık iki 
pompanın servise girmesi veya durması zamanı 

arasındaki süre o kadar artar. Pompaların çok sık 

servise girmesi veya durması uygun değildir . Top
lam hacminin 6000 m3 olan Dudullu deposunun 
225 m3 lük dilimlerinde (kot farkı 10 cm) Emirli 
pompa is·tasyonunun bir pompası servise girmekte 
veya çıkmaktadır . 

Çamlıca deposu Dudullu deposu gibi gece gün
düz debilerini dengelemek ve arıza olduğunda su 
vermek içindir. Bu deponun nıembaındaki bir vana 
su max düzeye erişince kap:ın ır ve depo su kabul 
etmez. Aynı vana Dudullu deposunda su, min su 
kotunun altına düşünce hatta hava ginmemesi için 
kapanır. Dudullu deposu ile K. Çamlıca deposu 
arasında branşman ydktur. Böylece Dudullu'nun 
min seviye müşaviri ikaz edince Çamlıca deposu
nun önündeki vana kapanır ve hat'ta hava girmez . 
Çamlıca deposunun b-ir ba~ka fonksiyonu hattın bi· 
timini sağlamasıdır. Takriıben 23 Kın ' lik Emirli· K. 
Çamlıca isale hattının hidrolik , işletme , su dar
besi problemleri burada sınırlanmaktadır. Böylece 
daha mansapdaki K. Çamlıca Salacak Sarayburnu 
Bahçelievler ana isale hattı yeni bir isale hattı 

olarak düşünülmüş ve bu hattın proje düzenleme· 
sinde şehir içine uygun değişiklikler yapılabilmiş 

tir. Örneğin bu yeni isale hattından şebekeye di
rekt bağlanan branşmanlar bırakılmıştır . 

Dudullu ve Çamlıca depolarının bir diğer fay
dası uzun isale hattını ikiye böldüğünden gerek 
membadaki Emirli· 'Dudullu pompaj hattında ve 
gerek su mansaptaki Dudullu Çamlıca cazibe hat· 
tında (yer çekimil hat) su darbesi sürpresyon mik
tarlarını yarı yarıya azaltmasıdır . Bu boruların ba
sınç kademelerini azaltınakla h attın emniyeti de 
arttırılmıştır. istanbul içme suyu projesine kredi 
veren Dünya Bankasının mühendisleri depo yapıl 

masını tasvip etmişler ve hacimlerini daha da yük
sek tutmanın işletmeyi kol aylaştıracağını söyleye
rek teşvik etmişlerdir . 

Su depolarının doğrudan doğruya ve dolaylı 

gider ve kayıpları da vardır . Birincisi yeni bir iş
letme yaratması , personeli ve personelle ilgili gi· 
derleri arttırmasıdır. ikincisi kot kaybına neden 
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olmasıdır . Dudullu deposuna girişte piyezometre 
kotu 135 m. çıkışta ise 130 m. dir. Arada 5 m. pi· 
yezometre kaybı vardır. KüçCık Çamlıca deposuna 
giriş kotu 122 m. çı•kış kotu 116 m. dir. Burada da 
6 m. piyezometre kaybı vardır . 

Proje düzenienirken kaynaktan çıkan suyun 
müşteriye mümkün olduğu kadar doğru gitmesi 
ve borularda fazla dolaşmam ası istenir . Bilhassa 
Ana boruyla muayyen yere giden su 2. derece bo· 
rularla geriye dönmemelidir. Bununla birlikte to
poğrafyasının elverişsizliği branşman yerlerinin 
tahditli olması ve ana isale hatlarının tümünün bir
likte inşa edilernemesi nedenleriyle önce inşa edi
len ana borudan daha sonra inş a edilecek ana 
isale hattının beslayeceği bölgeye geriye doğru su 
götürmek gerekebilmektedir. 

Yanlış bir düşüncede mevcut kaynaktan bes
lenen depo, pompa istasyonu ve şebekeyi kullan
mak için yeni kaynaktan mevcut depoya götürülerı 

suyun sonra geri döndürülmcs idir. Örneğin Damac 
Master Planını hazırlayan yabancı mühendisler 
Örnerli'den Salacak ve Sarayburnu 'na gelecek su· 
yun Vatan caddesi yoluyla Edirnekapı sur dışındak i 

mevcut Münzevi depolarına akıtılmasını, sonrada 
mevcut münzevi pompa istasyonundan (H=105-
70=35 m) geriye doğru Fatih, Beyazıt, Şehremini 

şebekelerine suyun basılmasını önermişlerdi. DSI 
tatbikat projelerini yaparken bu israfçı işletme ye
rine Salacak Sarayburnu Boğazaltı geçişinin çapını 

arttırmış (2 0 900 mm yerine 2 0 1000 mm) ve ka· 
zandığı yük kaybı farkından istifade ederek Saray
burnu Eminönü Unkapanı'nda döşeyeceği boruyla 
doğrudan doğruya Fatih ve Beyazıt'a su vermeyi 
tercih etmiştir . Böylece hem geri dönüş giderleri 
önlenmiş hem de Münzevi pompa istasyonunun iş· 

!etme masrafından kurtulunmuştur. 

Ana isale hatlarının projelendirmesi yapılır

ken cazibe ile akıtılabilecek su kesinlikle cazibe 
ile akıtılmalıdır. Bazen kot farkı az olduğundan bü
yük çaplı boru yerine küçük çaplı boru ve pom· 
paj tercih edilebilir. Büyük çaplı borular öncelikle 
büyük inşaat ve istimlak masrafı gerektirir. Pompa 
istasyonunun işletme masrafı ise gelecek yıllar· 

dadır . Yapılacak ekonomik mukayesede küçük çaplı 

ve pompajlı alternatif ucuz çıksa bile enerjinin 
gerçek bedeli ve gelecekte yükselecek fiyatı he· 
saba katıldığında ilav·e bir pompa istasyonu kurul
ması uygun bulunmayacaktır. Mevcut tek bir hat 
varsa ve bu hattan daha faz!a su iletilmesi gereki· 
yorsa o takdirde röle (pompa istasyonu) yapmak 
uygun olabilir . Örneğin Terkos Kağıthane ana isale 
hattından daha fazla su geçirmek gerekince Ke
merburgaz röle istasyonu inşa edilmiştir. 

Pompaj hatlarından şebekeye direkt su almak 
yerine bir su deposuna suyu basmak ve orada sa-



kinleşen suyu şebekeye vermek daha iyidir. Mec
bur kalındığı takdi~de üst katlarındaki branşmanla 

pompaj hattından da su alınabilir. Su alt katlardan 
alınırsa şebekede aboneler fazla havalı ve basınçlı 

sudan şikayet edecektir . Pompaj hatlarının sürekli 
yükselen profilde olması sürekli ve geçici rejimler 
hidroliği yönünden uygundur. 

Büyük şehrin çeşitli su kaynaklarından birçok 
ana depolarına gelen su depolar arası ana borularla 
birleştirilmeli ve enterkonnekte sistem kurulmalı

dır . Böyle bağlantılar bir sistemdeki arıza halinde 
diğer sistemlerin suyunu arızalı bölgeye iletebil 
meyi sağlar. 

Su arıtma tesisleri : Kağıthane'de 1950-1970 
yıllarında 200000 m3/gün kapasiteli Fransız yapısı 

düşey çökeitme sistemli 4 üniteli arıtma tesisleri 
vardı. Terkos gölü ·kapasitesi 60 .106 mJ/yıl dan 
120.106 m3/yıla çı·karılınca ve Alibey'den geçici su 
alma tesisleri ile ilave 20 .106 m3fyıl su basılınca 

Kağıthanedeki mevcut arıtma tesisleri kitayetsiz 
kaldı. Damac Master Planına göre Kağıthane'ye 

300000 m3/gün ilave ve Örnerli'ye ise ilk etapta 
300000 m3/ gün kapasiteli arıtma tesisleri yapmak 
gerekiyordu. Ancak bu işler için Dünya Bankası 

kredisi gerçekleşinceye kadar yeterli döviz bulu
namadığından ve ayrıca hangi sistemde nasıl bir 
projenin yapılması gerektiği incelendiğinden uygu
lamada gecikme olmuştur. Sanayileşmiş ülkelerde 
uygulanan pilot arıtma tesisi sonuçlarına göre ana 
tesisi projelendirme yöntemi istanbul arıtma te
sisleri için kullanılamamıştır. DSI mühendisleri o 
yıllarda en uygun (inşaat + işletme) sistemini çe
şitli sistemlere ait ecnebi firma tekliflerinin de
ğerlendirilmesiyle bulmak yolunu izlemişlerdir . Bu 
uygulamada önce ecnebi bir müşavir firma tut
mak, ona ihale dosyası hazırlatmak , yabancı fir
maların teklif ettikleri sistemlerin ekonomisini ge
ne ecnebi müşavir firma ile birlikte değerlendir

mek gerekiyor ve kazanan ecnebi firmaya proje
ler ve teçhizat yaptırılıyordu. ihalelerin milletler
arası yabancı ülkeler ve dillerle yazışma yapılmas ı 

Dünya bankası ile mutabakat görüşmeleri ve ya· 
~ışmaları nedenleriyle işin yürütülmesinde yeterli 
bir inşaata göre gecikme olmuştur . 

1971 yılında Fransızların 20 yıl evvel yaptık

ları arıtma tesislerinin projeleri aynen uygulana
rak onların yaptı•kları 50000 m3/gün kapasiteli 4 
adet yumaklaştırıcı + çökeiticinin yanına tamamen 
yerli işgücü (bilhassa kalıp işçiliği çok önemliydi) 
ve teçhizatla 5 ineisi yapıldı. 5 inci dekantör adıyla 
inşa edilen bu tesis DSI ve iSi ye cesaret verdi . 
Daha sonra DSI 2 adet dekantörü Örnerli'de acil 
ihtiyaçlar için inşa etti. isi Genel Müdürlüğü de 
«ağıthane'de 6. ve 7. Dekantörleri inşa ederek ser
vise soktu. Arıtma tesislerinin en zor kısımları 
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filtreler ve dekantörlerdir. Daha sonra yapılan mil
letlerarası ihale sırasında ihaleye katılan 4 firma 
teklifleri hem düşey akınılı ve hem de yatay akınılı 
sistemleri kapsıyordu . Düşey akınılı sistemlerde 
yumaklaştırıcı ve çökeitici aynı teknededir. inşaat 
daha ucuzdur ve daha yeni buluştur , daha fazla 
enerji harcar, daha temiz suları arıtır . Yatay çö
keltmeli sistemleı-de yumaklaştırıcılar ve çökeiti
ciler ayrı ayrı teknelerdedir. Çökeiticiler daha bü
yük hacim işgal ederler, dolayısıyle inşaatı paha
lıdır . Muhafazakar sistem olarak bilinir. Daha kirli 
suları arıtabilir. 

Teklifierin değerlendirmesi sonucu muhafaza
kar yatay çökeitici sistem teklifi ucuzluğu nede
niyle uygun bulunarak iş Fransız CTE firmasına 

ihale edildi. (Nisan 1974) DSI'nin 1975 ve 1976 
yıllarında yapılan Gaziantep ve Ankara su arıtma 

tesislerinin ihalelerinde ise düşey akınılı çökeitici 
sistem teklifleri uygun çıkmıştır. Bu gün yeni ya
pılacak arıtma tesislerinde büyük ölçüde yerli mal
zeme , tamamen yerli işçilik ve mühendislerle bu 
'işleri yapabilecek yeterli tecrübeye sahip ekiple
rimizin yeti!?tiği söyl enebilir. Örnek olarak Büyük 
Çekmece Barajının yanına inşa edilecek Arıtma 

Tesislerinde 1 O adet 5. dekantör tipinde yumak
laştıncı + çökeltici, Örnerli'de inşa edilen fiJ,tre
ler ve klorlama odaları yapılabilir. Ba!kım binası 
Idare binası Kimya binası Su deposu DSI'nin her 
yerde inşa ettiği yapılardır . Büyük Çekmece Filtre 
suyu i •yileştirme havuzuna, dengeleme havuzuna 
ve pompa istasıyonuna gerek yoktur. Filtre yıikanıa 
suyu büzlerle baraj gölünün uzak bir yerine dö
külebilir. Çökelrticilerden çıkan su Baraj gölünün 
kıyısında seddel erle inşa edilmiş lagünlere direk 
olarak verilebilir . Ayrıca çamur koyulaştırıcılar Filt
re pressi ve çamur suyu pompa istasyonu yap
maya gerek yoktur. Ancak burada bir dengeleme 
havuzu icab edebilir. Bütün bu tesislerin projeleri 
DSi de vardır . Teçhizatın az bir kısmı klorlama 
cihaziarı kontrol cihaziarı v.s. yurt dışından gele
cektir. inşaata zamanında başlanarak normal me
totlarla makul maliyette bitirilmesi sağlanmalıdır . 

Yukarıda istanbul içme ve Kullanma suyu pro
jesinin yaklaşık 10 yıllık uygulanmasında karşıla

şılan ilginç ve önemli problemleri çözümlenmiş 

sonuçlarıyla birlikte açı.klanmış ilk düşünceler ile 
gerçekleştirilmiş uygulamalar belirrtilmiş, uygunlu
ğu denenmiş birçok planlama ve proje yapını il
keleri yazılmıştır . Bunlar yabancı ve yerli mühen
·dislerin birçok kitap ve dergi üzerinde yaptı•kları 
çalışmalar, bireysel düşünmeler ve toplu tartışma

lar sonucunda elde edildiğinden bedelleri yüksek 
değerdedir. Süre bakımından da kazanılamıyacak 
bu deneyin bütün ilgililerce mümkün olduğu kadar 
geniş kap·samda kullanılması amacıyla yayınlan

ması uygun görülmüştür. 
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ŞEKER FABRiKASI ATlKLARI 

Yazan : 

Güngör DUMLU • 

Ö Z E T 

Yazıda, şeker fabrikası atıklarının kalite ve karakteri, akarsularda ve göl
lerdeki etkileri incelenmiştir . Türkiye şeker fabrikalarının bir kısmında aı1ke t 

yapılarak toplanan bilgiler genelleştirilmeye çalışılmış tır. 

1. G ı R ı Ş: 

Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı su 
laboratuvarlarında şimdiye kadar n~hir kirlenmesi 
kontrolü üzerinde çalışmal a r yapılarak bazı nehir
ler için kirlenme durumunu gösteren raporlar ha
zırlanmıştır . Bu raporlar nehirlerimizin bazı bölge
lerde endüstriyel atıklarla ve lağımla klrlendiğini 

açıkca ortaya koymakıtadır. Nehir kirlenmesinin 
kontrolünde, yalnız nehirlerin değil kirlenmeye ne
den olan endüstri atılklarının incelenmesinin daha 
uygun olacağı düşüncesinden hareket edilerek bir 
program hazırlanmıştır. Bu programda gıda en
düstri atıklarına önceliık verilmiştir. Bunlardan bi
risi de en önemli gıda maddelerinden biri olan 
şeker fabrikası atıklarıdır. 

Bugün yurdumuzda özel ve devlet sektörüne 
ait 17 adet şeker fabrikası bulunmaktadır. Bu fab
rikalar atıklarını en yakın akarsulara ve göllere 
vermektedir. 

Şeker fabrikası atıkları iç in yurdumuzda henüz 
hiç bir fabri,kada tasfiye tesisi bulunmamaktadır . 

Fakat gelecek yıllar için tasfiye tesisleri kurui
ması düşünülmekte<lir . ilk tasfiye tesisi Afyon Şe
ker Fabri·kasında 1977 yılında çalışmaya başlaya

caktır . 

Şeker fabrikası atııkiarı biyokimyasal oksijen 
ihtiyacı en yüksek, dolayısıyle fazla kirli sular
dır . Atıkların organik madde yükü çok fazladır. 

Atıklar akarsularla gölleri kirleterek, balık ve su 
hayatını yok etmektedir. KirJetilen bu sulardan iç
me veya sulama suyu olarak faydalanılması düşü

nülürse sorunun ne kadar önemli olduğu ortaya 
çıkar. Bu nedenle gerekli tedbirleri şimdiden ele 
almak zorunludur. 

• Kimya V. Müh. DSI Araştirma ve Gel i şt i rme Dairesi 
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Yurdumuzda içme ve sulama suyu temin et
mek için akarsulardan veya göllerden taydalanma 
yoluna gidildiğinde yalnız şeker atıkları değil, di
ğer mevcut bütün endüstriyel atıklar karşımıza bir 
problem olarak çıkacaktır. Şimdiye kadar yaptığı

mız çalışmalar akarsularımızın tasfiye edilmeden 
atılan endüstriyel atıklarla kirlendiğini göstermiş

tir. 

Gelişmiş üJ,kelerde bu önemli sorun yasalarla 
çözümlenmektedir. Gerekli çalışmalar ve araştır

malar yapılmakta , bu konuda uzman ve teknisyen
ler yetiştlrilerek ön tedbirler alınmaktadır. 

Bugün yurdumuz için artık güncel konu halini 
alan bu konu üzerinde gereken çalışmalar yapıla

rak, sonuçları değerlendirmek ve gerekli tedbirleri 
zamanında alarak sularımızı kullanılacak hale ge
tirmek kaçınılmaz bir durum olarak gözü~mekte

dir. 

2. KONU: 

Şeker fabrikası atıklarının at ıldığı akarsularda 
ve göllerde ne gibi etkiler gösterdiğini araştır

mak, bu atıkla r ın karakterin i ve kalitesini tesbit 
etmek çalışmalarımızın amacıdır. Bu çalışmaları

mızda şeker fabri kalarının kapasitesi , kampanya 
süresi, atıkların mi•ktarı ve cinsi ele alınarak ve 
bu atıkların nehirlerde ne gibi bir kirlenmeye se
bep olduğu incelenecektir . 

Yurdumuzda 17 adet şeker fabrikası vardı r. 

Bazı fabrikalar tevsii edilerek artan şeker ihtiya
cını karşılamak yoluna gidilmektedir. 

Mevcut şeke r fabrikalarımızın işletme tarih
leri , işlediği pancar mi 'k•tarı, (kapasitesi), kampan
ya süresi ve atıkların verildiği akarsular veya göl
ler aşağı·da'ki çizelge 1 de verilmektedir. 
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ÇiZELGE: 1 - ŞEKER FABRiKALARIMIZIN iŞLETME TARiHLERi, iŞLEDiGi PANCAR 

MiKTARl, KAMPANYA SÜRESi VE ATlKLARlN VERiLDiGi AKARSULAR VEYA GÖLLER 

Günde 

Fabrikanın adı 
Kurulduğu işlediği 

yıl pancar 
(ton) 

Adapazarı 1953 2842 
Alpullu 1926 3724 
Amasya 1954 4632 
Ankara 1962 1652 
Burdur 1955 2382 
Elazığ 1956 1353 
Erzincan 1956 1352 
Erzurum 1956 1892 
Eskişehir 1933 2545 
Kastamonu 1963 1618 
Kayseri 1955 1910 
Konya 1954 2646 
Kütahya 1954 1124 
Malatya 1956 1280 

Susurluk 1955 3078 
Turhal 1934 2402 

Uşak 1926 1284 

Ankara, Eskişehir Şeker Fabrikalarında Yaptığımız 

Anket Sonuçları 

Endüstri Atık Suyu Bilgi Formu 

Ankara Şeker Fabrikası 

1. Fabrikanın veya işletmenin 

a) Adı Ankara Şeker fabrikası 

b) Veri Ankara Etimesgut 

c) Resmi veya iktisadi Devlet Teşekklü 
özel sektör 

d) Kuruluş yılı 1962 

e) Üretim kapasi- 1500- 1700 ton / gün 
tes i pancar 

2. Kullandığı suyun 

a) Menşel Kuyu suyu 

b) Tasfiye cinsi Tasfiye yok 

c) Miktarı 750- 600 ton/saat 

d) Kalitesi Raporu yok. Permenganat 
değeri 5 civarında. 

3. Fabrikanın uyguladığı proses 

a) Atık su veren bölümleri : 

Yılda işlediği Kampanya Atıkların atıldığı 

pancar (ton) süresi gün akarsu 

494500 174 Çark suyu 
457100 122 Ergene çayı 
718000 155 Tersakan çayı 
268000 162 Arıkara çayı 

385000 163 Burdur gölü 
112000 82 Muruçay Keban 

130500 96 Karasu 
149450 79 Pulur çayı 
427900 168 Porsuk çayı 
211100 130 Daday çayı 
342600 179 Sarmısak deresi 

483600 182 Aslım çayı 

185500 165 Porsuk çayı 

163500 127 DSi'nin yaptığı 
topsöğüt kanalı 

517000 168 Simav çayı 
352500 146 Yeşil ırmak 

219000 170 Vavu çayı 

- Pancar yüzdürme suyu ile yıkama suyu 
durultma havuzuna alınıp tekrar kulla
nılıyor. 

- Saatte 30 ton çamurlu su atıyor. 

- Karbonatlama çamurundan gelen su 7 

ton/ saat 

- Yıkama suları 

- Filtre yıkama suyu 4-5 ton/saat 

4. Fabrika abk suyunun 

a) Miktarı : 42 ton/saat takriben 

bl Kaç cins olduğu : Çeşitli bölümlerden ge
len atık sular 

c) Herhangi bir tasfiyeye tabi olup olmadığı : 
Tabi değil 

d) Tekrar kl(llanıl~p kullanılmadığı : Sadece 
yüz·dürme suları ile yııkama suları geri 
alınıyor . 

e) Nereye verildiği : Ankara çayı 

f) Atık su üzerinde herhangi bir kontrol ya
pılıp yapılmadığı : Permenganat değeri 
(PV), kimyasal oksijen ihtiyacı (COD) ve 
çökebilen madde deneyleri yapılıyor. 

33 



DSI TEKNIK BÜLTENI HAZIRAN 1978 SAYI 43 

g) Fabrika laboratuvarında yapılması mümkün 
deneyler : Permenganat değeri (PV) , kim
yasal oksijen ihtiyacı (COD) ve çökebilen 
maddeler. 

h) Su kirlenmesinin max -min kirlenme per
yodu : Kirlenme en fazla kampanya za
manı oluyor. PV = SOO - 1000 arasında de
ğişiyor. 

4. Fabrikada tasfiye tesisi için yer varmı? düşü

nülüyormu? : 

Genel müdürlükçe bütün fabrikalar için tasfiye 
tesisi düşünüiOyor. 

Eskişehir Şeker Fabrikası 

1. Fabrika ve Işletmenin 

a) Adı 

b) Yeri 

c) Resmi veya 
özel sektör 

d) Kuruluş yılı 

e) Üretim kapasi-
tes i 

2. Kullandığı suyun 

a) Menşef 

rb) Tasfiye cinsi 

c) Miktarı 

d) Kalitesi 

Analizler 

Eskişehir şeker fabrikası 

Eskişehir 

iktisadi devlet teşekkülü 

1933 

2500 ton/gün pancar 

Porsuk çayı 

Mekanik süzgeç 

Kullanılan pancarı n 12 - 14 

katı su sarfediyor. 

Verilen rapor örneğine 
göre 

Numune 1 Numune 2 

Görünüş Berrak Çok az kirli 
renkte 
tartulu 

görünüşlü 

pH 8,3 
Sertlik bütünü 17,2 
(Alman) 
Geçici sertlik 
Kalıcı sertlik 
Buhar! aştırma 
kalıntısı g/ 1 
Kızdırma 'kalıntısı g/ 1 
Kalsiyum mg/1 
Mağnezyum mg/1 
Sodyum mg/ 1 
Potasyum mg/ 1 
Klorür mg/1 
Sülfat mg/ 1 
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6,8 

10,4 

0,517 
0,286 

57,1 
48,3 

9 ,6 
3,0 

32,5 

56,9 

8,2 
16,2 

7,2 

9,0 

0,424 
0,232 

60 

47 

8,8 
2,5 

27 

35,8 

3. Fabrikanın uyguladığı proses 

a) Atık veren bölümleri 

- Yüzdürme suyu atıkları 1300 m3/ saat 

- Pancar yı·kama atıkları 

- Prese suyu 

- Ka~bondioksit yıkama suyu 

- Difüzyon suyu 130 m3/saat 

- Pompa, türbün ·soğutma suları 

- lspirto fabrikasının atık suları 

4. Fabrika atık suyunun 

a) Miktarı : 52 ton/saat 

b) Kaç cins olduğu : Muhtelif bölümlerden 
gelen atıklar, lağım ve kullanma suları 

c) Herhangi bir tasfiyeye tabi olup olmadığı : 
Tasfiyeye tabi değil 

d) Tekrar kullanılıp kullanılmadığı : Tekrar 
'kullanılmıyor. 

e) Nereye verildiği : Porsuk çayı 

f) Atık su üzerinde herhangi bir kontrol ya
pılıp yapılmadığı : Kontrol yapılmıyor. 

g) Fabrika laboratuvarında yapılması mümkün 
deneyler : Yok 

h) Su kalitesinin maksimum- minimum kirlen
me peryodu : Kirlenme en fazla kampan
ya zamanı oluyor. 

5. Fabrikada tasfiye tesisi ıçın yer varmı, düşü

nülüyormu? : Fabrika tevsii edildiği zaman ya
pılacak, yer var, düşünülüyor. 

Anketlerdende anlaşılacağı gibi her iki fabri
kada da fazla su sarfiyatı olmcıl«adır. Ankara şe

ker fabrikasının artık su hacmi Eskişehir fabrika
sına göre daha az. Çünkü taşıma ve yıkama sula· 
rını geri alıp kullanıyor. Difüzyon suları yeni di
füzyon sistemi ile tekrar kullanılıyor. 

Şeker fabrikaları üzerinde araştırmalar yapan 
şeker enstitüsü ile mikrobiyoloji laboratuvarında 

atık sular üzerinde deneyler yapılmaktadır. lik tas
fiye tesisi Afyon'da 1977 yılında çalışmaya başla

yacaktır. 

Enstitü laboratuvarında Ankara şeker fabrikası 

atıkla rı üzerinde PV- COD- çökebilen madde de
ney leri yapılma~tadır. Eskişehir şeker fabrikası la
boratuvarında hiç bir deney yapılmamaktadır. 



3. PANCAR ŞEKERi FABRİKASYONU : 

Şeker pancarı tartılarak tahrikaya alınır. Silo
lara boşaltılır . Pancar yüzdürme kanallarında ;u 
ile pancar tahrikaya sevk edilir. Burada kullanılan 

su miktarı pancar miktarının 8-10 katıdır. En 
önemli atık su pancar taşıma suyu olup, bazı tab· 
rikalarda geri kazanılır veya akar suya doğrudı:ın 

doğruya verilir . 

Fabrikaya taşınan pancarlar yıkama makina
sında yıkanır ve atık su olarak pancar yıkama su
yunu verir. 

Tekrar tartılan pancar kıyılır ve difüzörlere ge
lir. Buradan sıcak su ile pancarın içindeki şeker 

alınır ve şekeri alınmış pancar preslenir. Burada 
atıık olarak difüzyon suyuyla prese suyu görülür. 

Difüzörden çıkan ham şerbet süzülür ve ki
reçle muamele edilerek temizlenir. Kireç, kireç ta
şının yakılmasıyla fabrikada özel olarak elde edi
lir ve meydana gelen karbondioksit saturasyon için 
kullanılır . Kullanılmadan ewel yıkanır. Bu yıkama 

sularıda artık su olarak atılır. Kireçleme işlemin

den atılan atık su kireçleme çamuru ile bez yıka

ma sularıdır. 

Temizleneo şerbet buharlaştı rılır , bu işlem es
nasında atık su olarak kondens ve kondense su
l arı atılır. 

Buharl aştırılara:k koyulaşan şerbet vakum al
tında kristallendirilir. Bu işlem sonunda geri ka
zanılabilen kondens ve ·kondense suları atılır. 

Yan ürün olarak % 50 şeker ihtiva eden me
las ele geçer. Melastan bu gün bazı fabrikalarımıı
da destilasyon lle alkol elde edilir. 

4. KULLANILAN SUYUN CİNSİ VE MiKTARl: 

Şeker fabrikaları çok fazla su kullanan bir iş

letmedir. Bir ton pancar için gerekli su 15-20 
m3 dür. 

Bir şeker fabrikasının her bölümünde kullanı

lan su miktarı aşağıdaki çizelge 2 de verilmiştir . 

ÇiZELGE : 2 - BİR ŞEKER FABRİKASININ HER 

BÖLÜMÜNDE KULLANILAN SU MiKTARl 

Suyun Kullanıldığı işler 

Pancar yüzdürme suyu 
(pancar dolabı ile 
çalışan) 

100 ton pancar için 
gerekli su, ton 

600-800 
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Pancar yüzdürme suyu 
(pancar pompasıyla 
çalışan) 

Pancar yıkama 
Kule difüzyonu 
Batarya difüzyonu 
Batarya yıkama suyu 
Kondense soğutmada 
Lavör (karbondioksit 
yıkamadal 

Diğer yerler 

800-1000 
120.250 
100 
230 
25-70 

400 -500 

25 
100 

5. ATlK SULAR KALiTESi, MIKTARl 

5.1 . Şeker atııklarının karakteristikleri 

Şeker fabrikaları işletmelerinde fazla miktar
da su sarfedilir. Günde 2000 ton pancar işleyen 

fabrikada sarfedilen su miktarı Türkiyede işlenen 
pancarı n takriben 12- 14 katı olup bu miktar gün
de 28000 tondur. Aşağı yukarı günde adam ba
şına 150 litre su kullanan 180.000 kişilik bir şeh
rin su ihtiyacına eşdeğerdir . 

Atılan atık hacmi doğrudan doğruya kullanı
lan su ile ilgilidir. Eğer su devrettirilmiyorsa ton 
başına sarfiyat fazla olup su israfı vardır. 

Şeker fabrikasının atıklarının karakteristikler 
çeşitli bölümlerden atılan atıklara göre iki çi
zelgede yer almaktadır. Bu çizelgelerde verilen de
ğerler Polanya Şeker Fabrikalarına aittir. (Çizel

ge : 3 ve 4) . 

Ankara Şeker Fabrikasının Ankara Çayına ver
diği atıklardan 4.3.1976 ve 2.11.196 tarihlerinde alı
nan numunelerde yapılan deney neticeleri aşağıda 
ve rilm iştir . 

Numune Numune 

Yapılan deneyler No. 1 No. ll 

DO mg/ 1 o 3,5 

BOD5 mg/l 3200 280 

COD mg/ I 446 

PV mg/ 1 1368 128.4 

Çökebilen maddeler ml / 1 980 10 

pH 7 

EC 25° 2458 

Klorür mg/ 1 153 

Toplam katı maddeler 

mg/ 1 2833 

Çözünmüş maddeler mg/i 1161 

Süspansiyon maddeleri 
mg /1 1777 

An·kara şeker fabrikasının şeker enstitüsü mik
robiyoloji laboratuvarında Kasım 1976 yılında ya
pılan analiz neticelerinin or-talama -maksimum
minimum değerleri şunlardır : 
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c,.) 
en Çizelge : 3 - Şeker Fabrikası atıklarının karakteristikleri (Taşıma, yıkama ve işletme suları) 

Taşıma suyu ve pancar yıkama (karışık) 
Dlfüzyon suyu Küspe pres suyu 1 

Deneyler Kapalı devre ı Açık devre -
Giren 1 Çıkan Ortalama Giren Çıkan Ortalama Giren Çıkan !Ortalama Giren ı Çıkan Ortalama • 

Sıcaklık oc 8 ı 22 15 6,5 20 12 34 51 43 37 

1 

52 44 
Bulanıklık (si02) mg/ 1 600 10000 3300 3000 1800 830 1300 5000 3000 1800 5000 3800 
PH 5 7 6,2 7,1 7,8 7,5 4,2 5,9 4,9 4,3 4,9 4,5 
BOD5 (02) mg/ 1 450 3000 1300 105 210 160 1400 3000 2200 1050 3600 2600 
Pe~manganat değeri (02) 

mg/ 1 120 1900 540 125 185 150 1100 4000 22000 2700 4300 3350 
Amonyak azot (N) mg/1 1,5 5 3 1,2 3,5 2,0 2,5 6,5 3,9 2 4,6 3,2 
Organik azot (N) mg/ 1 18 90 45 7 15 10 55 110 85 58 186 107 
Fosfat (P04) mg/ 1 2 4 2,9 1,5 5,6 3 4,2 14,1 8,1 8.4 13 10,7 
Potasyum (K) mg/ 1 40 130 76 8 11 10 90 170 110 100 140 120 
Toplam katı maddeler mg/ 1 1500 8700 4700 1100 1700 1500 3600 6700 5250 5500 8100 6600 
Uçucu maddeler mg/ 1 600 2400 1400 330 580 420 3000 5700 4500 480 7400 5800 
Toplam suspansiyon 
maddeleri mg/ 1 850 6200 2800 580 1050 780 1200 2600 1930 1450 2250 1800 
Çökebilen maddeler ı 2 saat sonra ml / 1 6 38 14 5 9 7 15 100 60 20 130 75 

Çizelge : 4 - Şeker Fabrikası atıklarının karakteristikleri (Gaz yıkama, bez yıkama, kondense ve çamurlu sular) 

Gaz yıkama suyu Bez yıkama suyu 'Kondense suyu Çamurlu sular 
Deneyler 

Giren Çıkan Ortalama Giren Çıkan Ortalama Giren Çıkan Ortalama Giren ı Çıkan Ortalama 

Sıcaklık oc 10 42 25 43 80 65 30 65 43 8 22 16 
Bulanıklık (si02) mg/1 40 800 200 10000 50000 21000 15 250 93 2200 9000 4600 
PH 4,8 6,7 6,1 8,5 10,0 9,4 6,6 8,5 - 6,0 6,3 6,2 
BOD5 (02) mg/ 1 30 840 370 8400 24000 14000 20 500 187 12000 17000 15000 
Permanganat değeri 

mg 02/1 13 260 74 6300 18000 13QIJO 15 65 40 2300 3900 3200 
Amonyak (N) mg/ 1 3,5 21,0 11 ,O 2,0 35 ,0 20,0 6,0 30,0 

1 

18,0 7,0 16,0 12,0 
Fosfat (P04) mg/1 0,2 4,8 1,6 0,7 3,5 2.4 0,1 1 '1 0,5 105 105 -
Potasyum (K) mg/1 10 55 28 120 260 200 6 55 28 95 95 -
Toplam katı maddeler mg/1 660 2000 1200 20000 78000 3500 275 1600 873 10200 25300 19600 
Uçucu maddeler mg/1 180 860 480 19000 32000 26000 90 990 360 5500 13000 10600 
Suspansiyon maddeler mg/1 15 85 39 3400 

ı 
55000 22000 6 60 27 720 4100 1800 

Ç:Okebilen maddeler 
ml/1 2 saat sonra - 0,2 0,1 6 800 330 - - - - 15 7 
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COD 
PV Kimyasal 

Permanganat oksijen ihtiyacı 

değeri mg/ 1 mg/ 1 
Suyun cinsi Ort. min-max Ort. min-max 

Deşarj pompası 383 264 536 349 308 423 
Karbonat lama 
çamuru 3260 1973 4483 1684 1540 1780 

Ankara çayı 
Fabrika girişi 55 45 73 51 38 58 

Fabrika çıkışı 64 52 82 77 58 96 

5.2 Şeker Atık Suların ın Za rarlı Etkileri : 

Şeker fabrikasının kirli suları çeşitli organik 
ve anorganik maddeleri ihtiva eder. Difüzyon ve 
prese suyunda organik maddeler, pancar yüzdür
me suyunda anorganik maddel er fazladır. Organik 
maddeleri iki gruba ayırabiliriz . 1) karbon hidrat
lar 2) Azotlu bileşikler (albümin ler, aminler, amino 
asitler v.s.) 

Akarsuya verilen şe ker atıklarının zararlı et
kisi iki şekilde olur . 1) direkt zarar: Difüzyon su
yu ile prese suyundaki sapanin balıkları zehirler 
ve öldürür. Suyun litresinde 2-5 mg saponin bu· 
lunması balıkların ölmesine sebep olur. Sapeninin 
öldürücü etkisini yok etmek için bu tip su lar 1/ 10 
oranında ırmak suyu ile karıştırı l ması gerekmek
ted ir . 2) indirekt zarar : Ki rli sularda bulunan or
ganik maddelerin bozularak zararsız hale gelebil
meleri için oksijene ihtiyaç vardır. Bu oksijen 
kirli suyun karıştığ ı akarsuda bulunan oksijenle 
karşılanır . Içinde çözünmüş oksijen bulunmayan 
akarsularda canlıların yaşamas ı olanaksızdır . 

Şeker fabrikası atık sul arının kirletme yönün
den ne derece etkin olduğunu şu örnek daha iyi 
gösterebilir. Günde 2000 ton pancar işleyen bir 
şeker fabrikasından çıkan kirli sular 200000- 300000 

nüfuslu bir şehri n atık sularının yapacağı kirliliğ e 

eşdeğerdir . 

Bir şeker fabrikasından çıkan ve atılan kirli 
suların miktarları ve kirl ilik dereceleri çizelge 5. 
ve çizelge 6. da gösterilmiştir . 

Çizelge : 5 - Bir Beyaz Şeker Fabrikasının Az 
Kirlenmiş Suları 

KM nO 
Miktarı Sarfiyatı BOD 

Suyun Cinsi 0/o mg/ 1 mg/ 1 

Pompa soğutma suyu 12,3 10 7 

Türbin soğutma suyu 9,3 13 8 
Karbon pompaları suyu 17,3 24 23 

Kondense fazlası 3.1 60 34 

Lavör suyu 5 84 26 
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Çizelge: 6 - Bir Beyaz Şeker Fabrikasının Fazla 
Kirlenmiş Suları 

KMn04 
Miktarı sarfiyatı BOD5 

Suyun Cinsi % mg/ 1 mg/ 1 

Temizlik suları 2 - 3 10 000 3500 
Bez yıkama suları 1 - 1,5 25 000 5000 
Torba filitre yıkama sul. 1 - 1,5 30 000 6000 
Rejenerasyon yıkama sul. 3-5 9 000 4000 
Kondense suyu fazlası 0-5 8 000 400 
Lağım suları 3-5 500 300 
Meydan suları 1 - 5 3 500 1500 

5.5 At ı k Sul arı n Miktarının Azaltılması 

Şeker atık sularının hacmini azaltmak için su 
miktarının azaltılması gerek ir . Buda kullanılan su
da ekonomi yapmakla olur. Sul arı n işletmede t ek
rar kullanılması ile ekonomi yapılır. Buna kapalı 

devre sistemi denir. 

Kondense suyu, soğutma suları ile taşıma su
yu kapalı devrede devrettirilebilir. 

Di füzyon yı'kama su lar ı , kapalı devrede dev
rettiği zaman klorlama ile korunur . 

Devreden bu suların korunması için bazı em
niyet tedbirleri almak gerekir . Örneğin süspansi
yon maddeleri dikkatle ayrılmalıdır (•küspe ve ince 
kum) . pH aralığ ı 5,8-6,2 olmalı , suyun hava ile 
teması kesilmelidir. 

Devamlı çalışan difüzyon sisteminin uygulan
ması ile difüzyon ve prese suları giderilir. Eğer 
devamlı çal ışan difüzyon sistemi yoksa kondense, 
prese, kondens, pancar yıkama, soğutma suları 
pancar taşımada, prese suları kireç çamurunu sey
retmede, kondense suları ilk tephirde devreder. 

Suyun işl etmede devrettiri lmes i şeker kaybını 
azaltır ve enerj ide ekonomi sağlar . Şeker fabr ika
sında su idaresi iyi olu rsa işlenen her ton pancar 
için 5- 6 m3 gibi az bir atık dışarı atılır. Suda 
ekonomi yapılı r , atıklar tasfiye edilirse o zaman 
atık hacmi her ton pancar için 1 m3 'e inebilir . 

6. SONUÇ: 

Yapmış olduğumuz bu araştırmadan şu sonuç
lara varılmıştır . 

6.1. Şeker fabr i kaları, işletmelerinde fazla su 
kullanan fabrikalardır . Kull andı·kları suya bağlı ola
rak atılan kirli su hacmide fazladır . Şeker fabri
kaları atık suları başlıca altı kısımda toplanabilir : 

- Pancar taş ım a suyu çeş itli kirli likleri taş ır . 

Bu su ki rlerden antılarak tekrar kul l an ıl a b ilir . Fab
rikalarıınızın çoğunda tesis edi len aquapura siste
miyle temizlenip tekrar kazanılmaktadır. 
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- Pancar yıkama suları pancarla gelen çeşitli 

kirlilikleri ihtiva eder. Kirlerinden kurtarılarak tek
rar kullanılabilir. Bunun için taşıma sularında kul 
lanılan aquapura sistemi kullanılmaktadır . 

- Difüzyon ve prese suları şerbet arıtımı sı

rasında atılan sulardır. Kirlidirler. Bu gün Erzurum 
şeker fabrikası hariç bütün fabrikalarda bulunan 
yeni sistem difüzörlerde geri kazanılarak dışarı 

atılmama'ktadır. Er21urum şeıker fabrikasında ise bu 
sular doğrudan doğruya akarsuya verilmektedir. 

- Kireç çamuru atıkları, lavör suları (karbon
dioksit yıkama suyu) ve bez yıkama suları şerbet 

arıtım bölümünden atılan kirli sulardır. Akarsuya 
verilmektedir. 

- Kortdens ve kondense suları şerhetin bu
harlaştırılması ve vakum kazanlarında kristallendi
rilmesi esnasında atılan sular olup az kirli ve geri 
kazanılan sulardır. Burdur şeker fabrikasında bu 
sular geri kazanılmaktadır, bunun için ilave tesis 
yapılmıştır . 

- Kullanma ve !ağını suları doğrudan doğruya 

akarsulara verilmektedir. 

6.2 . Şeker fabrika atıkları akarsuları ve göl
leri kirletmekte ve çevre sağlığı yönünden sakın

calı bir durum göstermektedir. A:tıkların atıldığı 

akarsular ve gölle~de balık hayatı kaybolmakta
dır. Eğer bu kirletilen sula~dan içme ve sulama 
gayesi için taydalanma düşünülürse bu atıkların 

tasfiye edilerek akarsulara verilmesi gerekmekte
dir. 

6.3 . Şeker fabrika atıklarında özel madde ola
rak saponin ve trietilamin vardır. Her ikisi de ba
lıkları zehirler. Sapaninin diğer bir özelliği de ne
hirde köpük yapmasıdır. Köpi.ik balık solungaçla
rını örterek parçalar. Saponin güç ve yavaş par
çalanan bir maddedir. 

6.4. Şeker fabrikamızdan yalnız Afyon şeker 

fabrikasında atıkların tasfiyesi için bir tesis ku
rulmaktadır. 1977 yılında işletmeye açılacaktır . Di
ğer 16 şeker fabrikasında da ta•sfiye tesisi ku
rulması düşünülmel~tedir . Tesislerin kurulmasının 

uzun zaman alacağı bir gerçektir. 

6.5. Şeker fabrikaları işletmelerinde, fazla su 
kullanan fabrikalardır. Kullanılan suda ekonomi yap
ma imkanları araştınimalı ve gerekli tedbirler alın

malıdır. lik defa Burdur şeker fabrikasında taze 
su temini güç olduğundan kullanılan suda ekono
miye gereksinme duyulmuş, gereken ilave tesis-
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ler yapılarak (atılan suların geri kazanılması gibi) 
taze su ihtiyacında % 43 gibi bir oranda azalt
nıaya ulaşılmıştır. 

Aslında taze suyu temin etmek kolay ve su 
bolsa problem o kadar büyük değildir. Ancak gün
den güne artan yeni tesislerin kuruluşu ve geli
şen endüsıtri beraberinde su ihtiyacını da getire
cektir. Bundan dolayı suda ekonomi yoluna gidil
melidir. Suda ekonomi yapmakla şeker kaybı, aza· 
!ır, enerjide ekonomi sağlanır. Bunların yanında 

kullanılan su hacmi azaldığından atık su hacmide 
azalır ve yapılacak tasfiye tesislerinin maliyeti dü
şer. Bu noktalar göz önüne alınırsa , konunun ne 
kadar önemli olduğu ortaya çıkar. 

6.6. iki şeker fabrikasında yaptığımız anket 
sonucunda Ankara şeker fabri:kasında yalnız taşı

ma ve yıkama sularının geri kazanıldığı diğer atık· 

ların Ankara çayına verildiği, Eskişehir fabrikasın

da ise bütün bölümle~den gelen suların porsuk ça
yına atıldığı anlaşılmaktadır. Anketler 1976 yılında 

yapılmıştır . Bu gün Eskişehir fabrikasıcia yeni di
füzyon sistemiyle presse ve difüzyon sularını geri 
kazartmaktadır . Ankara şeker fabrikasıcia bu suları 

aynı şekilde geri kazanmaktadır. 

Her iki fabrikada da atık suların tasfiyesi ya
pılmamaktadır . Fakat ilerde yapılması düşünülmek

tedir. 

Eskişehir şeker fabrikası laboratuvarında atık

larla ilgili çalışma yapılmamakta, Ankara şeker 

fabrikasında şeker enstitüsü atıklar üzerinde ça
lışma yapmaktadır. 

6.7. Şeker fabrika atık suları incelenirse her 
bölümün attığı suyun debisini ölçmek, kalitesini 
tayin etmek gerekir. Ancak imkanlarımız yeterli 
olmadığından bu değerlerin hepsi temin edileme
miştir. 

6.8. Şeker fabrikalarının atık suları üzerinde
ki çalışmalarımızda şeker enstitüsü laboratuvarın

dan alınan raporlardan geniş ölçüde yararlandık. 

Bu enstitü ·kurulacak tasfiye tesisleri üzerinde ça
lışma ve araştırmalar yapmakta ve bu konuya ge
reken ilgiyi göstermektedir. 

6.9. Nehirlerimizin endüstri atıklarıyla kirle
tildiği göz önüne alınarak, şeker fabrikalarında ol
duğu gibi çeşitli endüstri kollarında da kendi ko
nuları ile ilgili atık sular üzerinde çalışma ve araş

tırma aypacak araştırma ünitelerinin kurulmasının 

faydalı olacağı kanısındayız. 
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YENi BiR SULAMA YÖNTEMi 
SABiT DELiKLi HORTUMLARLA DAMLAMA 

(YEREL) SULAMASI 

Eski karık sulama yönteminden esinlenerek 
bulunan bu sistem sulama, Aşağ ı Rhone ve Langu
edoc Düzenlenmesi Milli Birliğinin bir grup tek
nisyeni tarafından 1968 yılında tasarlanmıştır. 

HORTUM 

Düzengecin esası ağaç sıralarına paralel ola
rak açılmış hendekçiklere su veren bir hortumdan 
meydana gelmektedir. Hortum hendeği enlemesine 
kesen ve bir dizi tekneler meydana getiren sed
deciklerle hendeğin dibine raptedilm~ktedir ki, her 
t~kneye hortumdan su veren delikler bulunmakrt:a
dır . (Şeki l : 1 Resim : 1) . Her delikte basınç kı

rı cı düzengeci olan bir lüle bulunmaktadır. 

Şekil: 

Hortum 23 X 25 mm.'lik siyah renkte polietilen 
bir borudan meydana gelmektedir. Ayarlı olan bu 
lüleler 3,5-6,5 m. çoğunlukla 5 m. aralıklarla ko
nnulurlar. Bu şu özelliklere sahiptir. 

• lnş . V. Müh . DSI Proje ve Inşaat Dalresi Başkanlı ğı 
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Yazan: 

Pierre RUTTEN 

Çeviren : 

Kadir TUNCA • 

- Araziye su veren delikierin çapı horturnun 
başında 1.6 mm. o!up ucunda 2.1 mm.'ye kadar 
büyür . 

- Verilen debi bütün hortum boyunca sabit 
olup zemin cinsine göre her metre için 2 ila 4 
santimetre küp arasında ayarlanabilir. Buna göre 
5 m.'lik bir hendek bölümünde (tekne) saniyede 
1 O ila 20 santimetre küp su alınmaktadır; bu mik
tar su birçok toprakta hend e kçiğin sızdırma kapa
sitesini aşar. Sulama baş langıcının daha ilk daki
kalarından itibaren su teknenin her tarafına ya
yılır. 

- Hendekte de yeniden dağıtılan su sonuçta 
rahatça boyutlandırılabilen bir kaç dağıtım noktası 

üzerinde yoğunlaşır. 

- Lülelerin arızı tıkanma!ara karşı korunması 

işi düzengeçin başına konan basit bir süzgeç vana 
ile sağlanmaktadır. 

- Alçak basınçla (08 ila 1.3 bar) beslenen 
bu hortum debisini merkezsel bir antenin (boru) 
her iki tarafına 200 m ikadar bir mesafeye gönde
rebilir. 

Jet k ırıcı bilezik akımın hendeğe girmesine 
yardım eder; bitkiler bunu yakında tamamen kap
layacaktır . 

HiZMET ALANI : 

Hortumlar arasındaki mesafe , dikim düzeni göz 
önüne alınarak aralıklar ın sıklaştırılmasıyle arttığı 

açıkça görülebilen bir masrafla bitkileri besleyen 

toprak hacminin azalmasıyle doğan bir sakıncanın 

karşılaştırılması sonunda belirlenir. 
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Foto: 1 

Bağ , Şehali ve elmalarda 4, 6, 6. 50 ve 8 m.'lik 
dizi aralıkları denenmiştir . Bütün durumlarda so
nuçlar tatminkar görülmüştür . Bununla beraber. 
sıraları 4 m. aralıklarla diki!miş bir elma bahçe
sinde, hortumların 8 m.'lik aralığında ürün verimin
de bir düşme gözetlenmiştir. 

Birkaç çeşit yerleşim uygulanmıştır : 

Her diziye bir hendekçik, diğer bir deyimle 
her dizi aralığında bir hendekçik açılması : Bu hen
dençik (Şekil : 2. a) daki gibi ortada veya diziye 
yakın olabilir. Böylece dolaşım için gerekli mesa
fe boş bırakılmış olur (Şekil : 2. b). Bu düzen 
bahçenin dikimi esnasında yapılırsa dizi ile hen
dekçik arasındaki mesafe minimuma (yaklaşık ola
rak 50 om) indirilebilir . Bahçe daha önceden dü
zenlenmiş veya ikiimin nemi sadece tamamlayıcı 
bir tek sulamayı gerektiriyorsa bu vakit mesafe
nin rolü olmaz. 

Bu düzenleme büyük aralıklı (4 ın.) ve daha 
fazla meyva bitkilerine uygun gelir. 

Varyant olarak, hendekçikier sırayla önce di
zilerin bir tarafına, sonra diğer tarafına konabllir
ler. Böylece hendekler iki aralıktan birinde çift 
olarak açılmış olurlar (Şeki l : 2. c). 

- iki sıra ıçın bir hendekçik, yani iki ara

lıktan birinde bir hendekçik; Bu yerleşim sıra ara

lıkları 4 m. den az olan bitkilere uygun olur. Bu

nun üç değişik şekli olabilir. 

- Sıralar düzgün olarak mesafelendirilmiştir 

ve hendekçikler sıra aralıklarının ortasına kazılır

lar. (Şekil : 2. d). Hendek traktör tekerleklerinin 

arasında kalabilir. Bu yerleşim ewelce düzenlen

miş ve tamamlayıcı bir sulama isteyen iklim ko

şu!unda dikilmiş balıçelere uygun olur. Budayıcı 

ve özellikle bağ bozumu makinelerinin kullanılma

sını engeller. Bu yerleşim kurak iklimde bahçe 

yapılması için önerilmez. 

- Dolaşmaya elverişli geniş bir aralıktan son

ra ortasında hendekçik kazılan dar bir aralık ge

lir (Şekil : 2 e) . 

- Diziler düzgün aralıklıdırlar; hendekçik or

tada bir geçit bırakacak şekilde bir tarafa kaydı

rıimıştır (Şekil : 2 f). Büyük aralıklı bağlara uy

gun olur. Bağ bozumu makinelerinin kullanılması

na müsaade eder. 
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~KURU TOP. D NEMLi TUTULAN 
TOP. or .: ARAL IK 

Şekil : 2 

TOPRAKTA SU VE GÜBRENiN YAYILMASI: 

iki yıldanberi donatılmı ş bahçe ve bağlarda 
1971 yılının Ağustos sonunda açılan toprak pro
fillerinde aşağıdaki gözlemler yapılabilmişt i r : 

Yapılan gözlem, hendekçi·kler arasında bulu
nan ve bir nemliliğin arasına sı·kışan kuru yüzey
sel bir bölgenin varlığını ortaya çıkarmışt ır. Yapı

lan nemlilik ölçüleri sadece hendeğe b i tişik küçük 
bir toprak hacminin doygun olduğu diğer kısım

larda nemliliğin arazi kapasitenin altında olduğu

nu göstermiştir . Su , toprağa yerçekiminden çok 
daha üst'ün kuvvet!erle ba ğlı olduğunda n derinl e
mesine sızmaz , ıkıtpil e r olarak dağılır . 

KiMYASAL PROFiL : 

Şek il 4 te üç profilde h endekçiğin etrafında 
azot, fosfor ve potasyumun dağılımı göste r i lmi ş

tir . 

Nitrik azotun suyun yer değ iş ti rmesi il e sü
rüklendiği bilindiğinden bunun hendekçiğin her iki 
yanında iki (elverişl i ) bölgeye yay ı lmasında şa

şılacak bir taraf yoktur. 
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Fosfor ve potasyumun yayı l ması , derinleme
sine uygulama şekille rinin başarılı olması dolayı

sıyle , onların hareketsizliği ile ilk bakışta çelişkili 

görül mektedir. Bu hendekçiğin tabanından sızan 

suyun yüksekliği göz onune alınınca bu tamamen 
aç ıkl a nır. (Senede 15 m.) 

O halde bütün mineral gübre en yakın kök
lerin yanma l a rını önlemek için zamanla kısım kı

s ını konmak şartıyle, doğrudan doğruya yüzeyden 
lı e ndekçiğin üzerine konabilir . Sistemin mantığı 

gübrenin sulama suyunun içine karıştınlmasını 

içe ri r. 

KÖK PROFiLi : 

Şek il 5 te verilen kesit 1964 te dikilip 1969 a 
kadar yağmurlama ile ondan sonra delikil hortunı

la rl a sulanan bir şeftali bahçesine aittir . 

Geleneksel kök dalları denebilen ve hiçte za

y ıflamaya n köklerin yanında , lıendekçiğln etrafın

da toplanan ve çoğunlukla genç köklerden mey

dana gelen önemli yeni bir kök kitlesi gözlenmak

t edlr. 
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Şekil : 3 - Toprağın altında hendekçikl'er arası nda kuru bir bölge bulunur aşağıdaki bitişik böl
genin nemliliği hendekçikten yayılan nemle sürdürülür. Çizelgeler eşit nemli bölgeleri 
gösterirler. Oklar su tarafından izlenen yörüngeyi gösterirler. 

Sıranı n ekseni ekseni 
O cm . 

40 
Kazmo sınırı 

80 

~ . 2 
~ llet kenlik > 0 .13 m.m hes/cm 

160 

Şekil : 4 a - Eriyebilir tuzl'ardan nitrik AZOT'un bir düzenlemenin yapılmasından 

iki yıl sonra gözetlenmiş dağılımı. 

Sıranın ekseni 

Kazma sınırı 

75 ppm den yÜksek yoğuntaşma 
75 ve lO pp m arası ndaki yoğuntaşma 
10 ppm den dÜşuk yoğunlaşma 

onceki 

O cm. 

40 

80 

120 

Şekil : 4 b - iki senede Fosfor 1 m. nin üstünde derine göçetmiştir. 
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Sı ranı n ekseni 

Kazmn sınırı 

Te sısi n yer l eşiminden önceki 
gübre toplanma yeri 

O cm. 

40 

80 

120 

160 

Şekil: 4 c - POTASYUM dağılımı. Bu profiller bir şeftali bahçesinden alınmıştır. 

~ı ran ı n ekse nı 
Hendekçi gin ekseni 

O cm. 
··:·· 

. ; .. ·. ·, .. ·.: : .. ·.· ~:.· ·.:.~: .. ·· : .. ·:.·. ·.:.·:.·.~ ,~.:: ..• ·· ... _·~-~·.· ~ ...• :· . .,·:·· .. ·: ; . ·: , .. -:=::. ~ -:-~.' : •• ·~· .:.:-. :·\: ........ · ... . 40 -. · ...... . 

Kazı sınırı 

. 3 rrmden küçük KökcÜk ler 
•3mm.denbÜyük Kökler . 

~~~-:---------

::.. ··:·. 

. . · ... : . ·• _:._; -: ·· 

. .... · ... ..... . 
,' :.;.· 

80 

120 

160 

Şekil : 5 - Mevcut bir yağmurlama tesisinin sabit delikli hortumla sulama şebeke· 

siyle değişiminden iki sene sonra alınan ıkök proflll : Şekil 4 te aynı 

gözetierne hendeğinde birlikte çıkarılan kimyasal profiller gösterilmiştir. 

Bu kökler şüphesiz yeni tesisin yapılmasıyl a 

gelişmişlerdir . Halbuki ilk kök sisteminin işlene n 

toprak tabakasının altında az yayılmasına karşı , 

yenisi rahatça derinlemesine yayılır . 

Bu gözetleme, yukarda aç ı klanan suyun yayıl 

ma şekline benzetilebilir ki burada su, sulamada 
hiçbir vakit bağucu koşullar doğurmadan yayılır. 

TARIMSAL SONUÇLAR: 

Suyun toprak arasından sızması toprak ge
çirgense çabuk, bunun aksine kapller dağılım (l:ıu

na bugün pulsal yayılma da denir) yavaş olur. 
O halde bunun pik gereksinmeleri karşılaması için 
sürekli olması lazımdır. Uygulamada su küçük doz
lar hallnde yeterli sıklı.~a verilmelidir. Böylece 
sürekli bir yayılma akımı garanti edilebilir ki , bu
rada hendekçlğin toprak kenarları bir nevi düzen
leme havuzu rolünü oynarlar. 

Dozun optimum hacmi binkaç faktöre bağlıdır . 

Toprağın faydalı derinliği , fiziksel karakteristikler i, 
arazinin eğimi , kültürün su ile beslenme yüzdesi , 
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kültürün kökleşme büyüklüğü vs . Bu hacim hen
dekçiğinin her metresi için 5 ila 20 litre arasında 
bulunur. Bunun dışında, derin sızma ile kaybolan 
su oranı, büyük bir su ve gübre tkaybı getirerek 
artmaktadır . 

Kesitierin gözetlerımesinden başka bir sonuç
da çı ka rılabilir : Sulamalar mevsim başında erken
den toprağın kurumasından önce başlamalı ve 
sonra muntazaman devam ettirilmelidir. 

Gerçekıten su, kuru bir toprakta zor yayılır ; 

bu halde mevcut bir nemliliğin devam ettirilmesi 
yavaş, yetersiz ve fazla su sarfına mal olacak bir 
yeni nemlendirmeden kolay olacaktır . 

SULAMANIN DEÖiŞTiRiLMESi, PROGRAMLA
MA, IŞLETME : 

Dizi aralıkları 6 m. olan bir hektarlık bir şef

tali bahçesi düş ünelim. Hortumların açılım uzun
luğu 1666 m. olur. Metrede 3,5 om3/ sn'llk bir de
bi için t:oplam debi 6 lt/ sn elvarında olacaktır . 

Tarımcı böyle bir debiye nadiren sahip olur ve 
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ŞEKIL: A 
- MACCABEU/ G 1-66- BAGES -1970 

Gram Olarak Ağırlık 

Üzüm Bağı Derece 
Kg. Derece 

100 Bağ Ürün/ Kütük Filiz/ Kütük 
kütük 

Damla Su laması 258.3 4.919 554.1 9° 17 44.9 

Kuru Örnek 192.5 3.830 358.0 8°42 32.2 

Sıralar Şekil 2 d' deki yerleşime göre 3 m.aralı klıdı r. 

Sulama ile elde edilen fazlalık derece olarak örnekten 0.75 yani % 8,90 daha fazlayı gös ter
mektedir, bu da kg. olarak 42.232 yani % 39.29örnekten fazladır. Bu sonuçlar son derece an
lamlıdı r. 

ŞEKllL: B 

ŞEFTALI L!ER 1970 5'nci Yaprak 1971 6'ncı Yaprak 

FAIRHAVEN/ FANC 
30-AUBORD Damlama Yağmurlama 

Damlama Yağmurlama 
Sulaması Sulaması 

E 
K9/Ağaç 100.15 84.65 123.60 122.62 

·;::: 
Q) 

> 
Ton/ Hektar 30.80 26.00 38.10 37.80 

ORTALAMA DEGER 124 149 152 141 
GR.AIM/ MEYVA 

Sıralar Şek. 2 b' deki yerleşime göre 6.50 m.ara lıklı dır. Gözlenen fa rklar önemli değiidir. 

Her iki sulama metodu eşit sonuçlar ver-miştir. 

ŞEKIL: C 

ELMALAR VERIM TON/ HEKTAR 
34-SAINT 

NAZAIRE 1970 S'nci 1971 9'ncu 
DE PEZAN Yaprak Yaprak 

DAMLAMA- 72.58 36.20 
SULAMASI 

TAŞIRMA 73.63 31.60 

Sıralar Şek. 2 a'daki yerleşimine göre 4 m. aralık/ıdır. Göze çarpan değişim : 

Her iki sulama usulü eşit sonuçlar vermiştir. 
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bunu kullanması da çok pahalıya mal olur. Bir 
litre/ saniye ile bahçe, sırasıyle sulanan altı bö· 
lüme ayrılacaktır . 

Sulamacı hangi sulama usulunü kullanırsa kul
lansın başka şekilde hareket etmez. 

Eğer karık sulaması gibi klasik bir sulama söz 
konusu ise işle yükümlü kimse bütün sulama sü
resince debiyi bir karıktan diğerine sevketmekle 
meşgul olur. Yağmurlamada , ekip değişimi her 6 
veya 8 saatte bir yapılır. 

Bizim durumumuzda, debi her saatte bahçenin 
bir bölümünden diğer bölümüne çevrildiğinden , 

bir sulama devresi yaklaşık altı saat sürecektir. 
Pi•k devresinde ve Aikdeniz ikliminde bu işlem sı 

rasının, toprağın cinsi ve hortumlar arasındaki me
safeye göre günde 2 den 6 defaya kadaı- yenilen
mesi gerekecektir. 

Bu baskıya zor dayanılır . Bunun için delikli 
hortumlarla sulamanın bir otomatizasyona ihtiyacı 

vardır . 

En basitinden en gelişmişine kadar birkaç çö
züm önerilebilir. 

Küçük parsellerde ve düzenleme bedelinin 
azaltılması istenen her defasında konfordan biraz 
fedakarlık yapılarak hacim ölçen vanalarla zarlı 

vanaların ·kombinezonu ile basit bir aygı.t , tarım

cının işini bir sulama devresinde bir girişime ·n
di~meyi sağlar. 

1. Hacim Ölçen Vana : 

Tarımcı tarafından alınacak su miktarının de
receli bir düğmeye kaydedilmesiyle vananın açıl

ması sağlanır . Suyun geçişi, devrini bir dizi diş

lllerin aracılıyle dereceli düğmeye aktarılan ve ya
vaşça sıfıra gelen bir helisi sürükler. Bu vakit va
na kendiliğinden kapanır. 

2. Zarlı (veya hidrolik kumandalı) vana : 

Zarlı bir vanada kapama klapesi esnek bir zar 
tarafından taşınır. Bir yay klapeyi alt tarafa sı
kıştırır. (Şekil : 6 a). V ana şebeke basıncının zar ' ın 
iki yüzüne uygulandığı zaman kapalı olur. Basınç, 
zarın üst yüzüne etkimediği vakit vana açılır. (Şe

kil : 6 b). Bu tip vananın uzaktan kumandası çok 
küçük çaplı üç ağızlı ve esnek borulu bir musluk 
aracılığı ile kolayca yapılır . (Şekil : 7) bir sulama 
devresinin bu aletlerin kombinezonu ile nasıl ku
manda edildiğini gösterir. Üç bölüme ayrılmış ve 
ardarda sulanan bir meyve bahçesinde, birinci ha
cim ölçen vananın açılması ikinci hacim ölçen va
nanın mansabına konmuş zar vananın kapanma-
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j3 A~ızlı muslukıaçık 

~1~~ 
Şekil : 6 a - Kapalı zarlı vana 

3 Ağızlı musluk kapalı 
Yay 

Şekil : 6 b - Açık zarlı vana 

ı 1 

ı ı 
ı ı 
ı ' ı ı 

0 Hacım ölcen vana 

~ Zarlı vana (veya hidrolik 
kumandalı ) 

Şekit: 7 

sını sağlar . Bu durumda, hemen bir debi kışkırt

madan bu ikinci vanaya bir hacim kaydedilebilir , 

yeterki üçüncü hacim ölçen vananın mansabına 

yerleştirilmiş zarlı vananın kapanması güvenlik al

tına alınsın ki bu da kendi sırasında daha fazla 

debi kışkırtmadan açılabilir. 

Her hacim ölçen vananın kapanışı, bunu izle

yen vanadan su geçişini serbest bırakır ve böy

lece devam eder. 

Bu tanımlama soyut görünüyorsada, kullanı

lan malzeme basit, sağlam ve ucuzdur; bunun ba-



kımı 'bir karbüratörü söküp takabilen herhangi bi r 
·kimsenin yeteneği dahilindedir. 

Böyle bir aygıtın yerleştirilmesi tarımcının gi
rişimini devrenin başındaki birkaç düğmenin yö
netimine indirgemektedir. Bu müdahaleler pik dev
rede günde ikiye, bu devrelerin dışında günde bire 
veya iki günde bire indirgenebilir . 

Nihayet bu düzengeçlerden biri bunlardan bir 
diğerini veya birkaçını yönlendirebilir (Şekil : 8) . 
Bu sistem, sulamaya ayrılan zamanı yadsınamıya

cak kadar azaltmaktadır . 

Bununla birlikte bu daha gelişmiş otomatizas
yon yolunun bir etabı olarak düşünülebil i r . 

Tecrübe gerçe·kten göstermektedir ki her dev
renin başında yapılması gerek'.i müdahale çiftçi 
tarafından bir baskı olarak hissedilmektedir. Ger
çekte onun, her gün ıkültürün su ihtiyaçlarını tah
min etmesi uygulanacak bir doza karar vermesi. 
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Seri halinde imal edilen bir otomatizm bugün : 

Kültürün su ihtiyacını zamana bağlı olarak tah· 
min eder. 

Sulamanın harekete geçiritmesine karar verir. 

Mevcut debiden en iyi şekilde faydalanmayı 

sağlayacak şekilde vanaların manevrasını organize 
eder ve istenirse sulama suyuna gübre enjeksi
yonunu kumanda eder; bütün bu kararların tama
mı, tarımcı tarafından verilen önergeye göre alı

nırki heran değiştire'bilir , 

Merkezsel bir buhar ölçer, ihtiyaçları tahmir. 
eder. Bu, içinde su bulunan ve buraya iki elektrod 
daldırılan on santimetre kadar çaplı bir su kabın

dan ibarettir. (Foto : 2) . Bu elektrodlar arasında 

çok zayıf bir akım geçmektedir. Bütün bu ele
manlar basit bir meteorolojik muhafazaya konmuş 
olup tamamı bahçede bir ağaç yerine yerleştiril

miştir. 

Şekil : 8 - Az masrafla donatılmış konuta yakın küçük bir parsel uzak veya daha 
büyük boyutta bir veya birkaç diğer parseli yönetiyor. Bir elektrik telinden 
daha ucuz, esnek bir boru her hacim ölçen vanayı diğer parsellerdeki 
karşılığına bağlamaktadır. 

bir sulama devre·sini harekete geçirmesi gerek
tir ki, bunu yılın dört ayında, en ıyı iht imalle iki 
günde bir ve en <kötü ihtimalle günde iki defa yap
ması gerekir. 

Böyle bir baskının kabulü , sonra buna daya
nılması. başlıcaları aşağıda sıralanan birçok fak
töre bağlıdır . işletmenin yakınlığı , şef veya per
sonelin mevcudiyeti (senenin bu devresinde ço
ğunlukla personel yüklüdür) ve mevcut persone
lin kalitesi. 

Kaptaki su buharlaşır ; su seviyesi , zarlı va
naların ardışık açılış ve kapanışını (ayarlanabilen 
bir süre sonra) kumanda eden programemın ha
reketini kışkırtan ele'ktrodlar arasındaki akımın ke
silmesine ·kadar, düşer. 

Devre esnasında. zarlı vanaların kumanda dev
resiyle hareket ettirilen bir ·Pipet buharlaşma ku-

tusuna, ayarlanabiJi • r bir hacimde su göndererek 

doldurur. 
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Foto : 2 - Buhar kabı ve elektrodları 

Sulamacı programcıya , frekansı aynı zamanda 
pipetin ayarlanması ve muhtemel evapotranspiras
yona bağlı sulama süresini kaydeder. Mevcut de
bi, ihtiyaçlar ve kültürün büyüme devresi göz önü
ne alınarak sulama yüzdes i sıhhatiı olarak düzen
lenebilir . (Şek il : 9) . 

Sulama yüzdes i, bütün toprak yüzeyi göz önü
ne alınarak bir kültüre kısıntısız verilen su mik
tarı ile bu kültürün buharlaştırabileceği su mik
tarı a rasındaki bağıntıyı ifade eder : 

(r =-:~:) 

PROGRAMCI: 

Bu , endüstri veya geniş halk kitlelerinin kul
lanımı için düşünülen bir aygıttan ziyade iyi veya 
kötü basit bir tarımsal düzengeçtir. Tamamen tran
sistörlü olup Montpellier Üniversitesinin Otoma
tikleşme Labo ratuvarının yardımı ile , tasarlanan ga
ye için etüd edilmiştir . 
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OTONOMi : Bunun elekt r ik safriyatı çok dü 
şük bir düzeye indirgenmiştir . 12 volt altında 60 
arnperle çalışan bir <batarya ile, kesintisiz bir ~y 

ça lıştırabilir. Bataryaların doldurulma zamanları ~ra

sındaki süre gerçekte programcının kendi sarfi
yatından ziyade bataryaların du rumlarına bağlı 
olur. Aygıt elektrik şebekesini n da lgalanmaların

dan veya kesintiler ile yıldı rımda n korunmuştur. 

KORUNABiLME : Bu, herbiri özel görevi olan 
efemanların (modül) birleşiminden meydana gel
miştir : giriş , saat, zamanlama , vanararın kuman
dası, sayaç, gübre enjeksiyonu kumandası. Bu ele
manlar plastik olarak dökülmüş olup böylece dış 

etkenieri n tesirlerinden kurta rılmıştır. 

ÇOK DEGERLiLiK: Bu modüllere ayırım, her 
tesis için ısmarlama bir programcı gerçekleştiril

mesine müsaade etmektedir. Bu, uygulama alanı 

ile sulanacak alanlar yönünden olduğu kadar sağ

lanacak görevler yönünden de gelişebilir. 

UYGUNLUK: Aygıtın iyi çalışıp çalışmadığı 

kolayca kontrol edilebilir. Bu gaye 'ile, bir düğme-
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Foto : 3 - Buhar kabının yükleme pipeti 

Şekil : 9 - Evapotranspirasyona otomatik olarak hizmet eden bir tesisin şeması. Bu 

aynı zamanda gübreyle de sağlar. x : ihtiyari o : Değişik sayıda 
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nin hareket ettirilmesi devrenin çalışmasını o şe

kilde çabuklaştırır ki , örneğin altı saatlik bir prog
ram altı dakikada tamamlanır. itici bir düğme ile 
manevra edilen bir gösterge çalışmakta olan va
nayı ayarına getirir. 

SISTEMiN ÜSTÜNLÜKLERi : Bütün sabit sula
ma •sistemleri gibi bu da şimdiye kadar malze
meyi taşımaya yarayan, işçiliği ortadan kaldırır ve 
işletmenin direkt maliyetini düşürür. Bunun sağ
ladığı üstünlükler daha da ileri gider. Gerçekten 
sulama ile kültür sisteminin diğer elemanları ara
sındaki (ilaçlama, aydınlatma, hasat) zorluklar, bu
nunla meşgul olacak kimse bulunmadan, ka!dırıl

maktadır. Sulama programı, işin gerekleri ile bah
çenin ihtiyaçları arasında bir fedakarlık yapılması 
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yerine bu ihtiyaçlara tamamen uydurıulabilir. Aynı 

zamanda işletme üzerindeki örgütlenme çalışması 

basitleşmiş yani daha etkili olur (yönetim güçlük
lerinin sonuçlar üzerinde ne kadar ağır bastığı bi
linir). Nihayet bazı kültürlerde yaprakların ısian

mamasından ileri gelen faydayı da 1şaretlememiz 

uygundur. 

Bu, bugün bahçecilerle bazı çeşit bağcılara 

önerilen fakat yarın belki de sebzecilere de öne
rilebilecek mükemmel bir sulama sistemidir. 

Yatırım giderlerini belirli ölçüde değiştirme

den bu sistem, çiftçinin emrine, endüstride daha 
önce yapılmış olduğu gibi birçok otomatikleşme

leri vermekte ve onu aile hayatına yaklaştırmak 

tadır. 



iSTEK (TALEP) SiSTEMiNE GÖRE YAGMURLAMA SULAMASI 
YAPAN BASlNÇLI BORU ŞEBEKELERiNiN SU 

DAGITIM (FiSKiYE) YERiNDEN DÜZENLENMESi SORUNU 

Aşağı Rhone ve Languedoc Bölgesindeki Su 
kaynaklarından yararlanma Ulusal Birliğ i, Rhone ile 
Narbonnals arasmda bulunan ve sulama görevini 
üstlendiği arazilerin büyük çoğunluğunda istek (ta
lep) esasına göre çalışacak ülan basınçlı su da
ğıtım sisteminin uygulanmasını kararlaştırmışt:r. 

Bu s'istemde su fiskiyelere yağmurlama yapabile
cek basınçta gönderilecektir. Önemli sulama mo
dülüne ihtiyaç gösteren tarımsal bitkilerin ekild iği 

araziler gibi özel hallerde Kaliforniya dağıtım sis
temi öncelik kazanacak, fakat her iki halde de su 
basınçlı boru ile taşınıp istek esasına göre dağı

tılacaktır. 

Bilindiği gibi istek esasına göre çalışan ba 
sınçlı sulama sistemlerinin nöbet esasına göre ça
lışan geleneksel ye~çekimi sulaması sistemine 
oranla pek çok üstünlükleri vardır . 

a) Sulamada kullanılan personelde azalma ve 
~Y.ı_:ııyle işletme g'iderlerinde düşme, 

b) Toplulaştırma yapılmamış bölgelerde - bu
gün için maalesef oldukça büyük alan kaplayan- yer
üstü kanalları yerine yeraltına döşenen boruların 

birincilerde gerekli •görülen arazi mülkiyet sınırla

rını izleme zorunluğu büyük ölçüde ortadan kalk
maktadır. Böylece görünüm bakımından hoş olma
yan zig- zaglı güze~gahlardan da kaçınılmakta ve 
bir hektarlık arazinin donatımı için gerekli orta
lama meçra uzunluğunda hissedilir derecede azal
ma sağlanma~tadır. Diğer taraftan basınçlı boru
lardan oluşan su dağıtım sistemi , arazi üzerinde 
kanallar açılması veya kanaletler döşenmesi su
retiyle geleneksel sulama sistemlerinde kadastro 
sınırlarının veya bu güzergahların fizi•ksel engel
lere dönüştürülmesi sakıncasını da ortadan kaldır
maktadır. Böylece çok küçük ve karışık parselli 
bölgelerde arazinin daha sık parçalanması zorun
luğundan da kaçınılmakta ve kırsal arazinin makul 
toprak bölümlerine doğru b i rleştirme olanağı kay
bedilmemiş olmaktadır . 

• lnş . Y. Müh . DSI Proje ve Inşaat Dalresi Başkanlıgı 

Çeviren 

Kadir TUNCA ~ 

c) Sul a macılara büyük kolaylıklar getirirler. 
Yağmurlama ve istek sistemindeki sulama şekli 

bu yönüyle belirl i üstünlükle r sağlar. Bu, bir ta
raftan hizmet edilecek topraldarın işletmeye inti
baklarındaki çalışmaları son derecede ıbasitleşti
rir, özellikle çok basit işle ri n yapılması ile kulla
nana en uygun bir zamanda sulama olanağını ve
rir. Bu durumun gerçekleştirilmesi için çiftçilerin 
ne çok paha lı yatırım yapmalarını ve ne de uzun 
süreli bir öğrenimlerini gerektirir. Böylece yeni 
sul ama sebekeleri nde arazi süratle değer kazanır 
ve bunu.n sonucu olarak su satışları artar, bu 
durumda kamu otoritesi veya imtiyaz sahibi için 
ara faizlerin ağırl ığı azalır, do lay ısıyle yatırılmış 
kapitalierin rantabilitesi garantilenerek su satış 

bedeli düşürülmüş olur. 

d) Nihayet basınçlı sulama (hiç olmazsa yağ
murlama sulaması) bir hektarda kullanılacak su 
miktarlarını önemli ölçüde (% 30 dan % 50'ye 
kadar) azaltmaya ya~dım eder ki bu da kullanana 
yeni bir kazanç kaynağı olur. 

Yağmurlama ve istek sistemine göre yapılan 
su dağıtımında su , çiftçilere arazilerinin kenarın
da, içinde veya hemen hemen çok yakınında su
lama uçları (bornes) ile verilir. Aşağı Rhone ve 
Languedoc sulama •çevreler inde kullanılacak uçlar 
çeşitli tiptedirler. 

Al ·Küçük mül>kiyet" t ipi adı verilen uçlar
ki bunlarda birden dörde kadar su alma ağzı 

(Priz) vardır. 

Bunların görevleri : 

al Besleme borusundaki basınç değişiklerin e 
rağmen her su alma ağzının (priz) çıkışındaiki ba
sıncı sabit tutmak, şöyleki bu basınç daima Is
tenenin biraz üstünde kalabilsin. 

b) Tavan debisinin maksatlı veya di•k·katsiz 
bir manevra ile arttırılmasını, çiftçinin abone ol
duğu debinin üstüne çıkmayacak şekilde sınırla

mak. 

51 



DSI TEKNIK BÜLTENI HAZIRAN ı 978 SAYI 4~ 

c) Her su alma ağzından (priz) verilebile
cek su miktarını olanaklar ölçüsünde doğru ölç
mek. 

Bl • Büyük Mülkiyet• tipi adı verilen uç lar 
(bornes) da benzer görevler yaparlar. Bunlar ev
velkilerden, sadece bir çiftçiye ait olmaları do~a

yısıyle bir tek prize malik olmaları ve verebildik
Ieri debinin miktar bakımından daha büyük olması 
ile farkederler. Fakat bunlar da evvelkiler gibi ba
sıncın düzenlenmesini, debinin kırılmasını ve by
pass şeklinde monte edilen ayrı bir hız sayacı ile 
verilen su miktarının ölçülmesini sağlarlar. 

c) ilgili araziden boylamasına veya enleme
sine geçen ortak transit su borusu ile beslenen 
• Büyük Mülkiyet• uçlarının kendileri de sulama
nın küçük dal ve kollarını besleyen bir ağı mey
dana getiren ve anten denen boruları beslerler . 
Genellikle hareketli veya sadece yarı- sabit olan 
bu dalların beslenmesi C tipi diye adlandırıla;ı 
uçlarla sağlanır. Bu uçlar basıncın düzenlenme
sinde veya debilerin kontrolunda hiçbir rol o-yna
mazlar; bu görevlerin antenin başında bulunan 
• Büyük Mülkiyet• tipi uç tarafından yeter duyar
lılıkla yerine getirildiği kabul edilir şöyleki ante
nin hiçbir zaman fazla uzun olmadığı ve Büyük 
Mülkiyet tipi uçların taritindeki gibi bir tek kul
lanıcının mevcudiyeti şartı bulunmaktadır. C tipi 
uçlar yanına yaklaşılması ve manevrası kolay !Jir 
priz vanasından başka bir rol oynamazlar. 

ilk iki tip ucun basınç düzenlenmesi yönün
den gördükleri görev özellikle önemlidir. Kullanı

lan fıskıyelerin geryekten genellikle belirli bir no
mina! basınca göre çalışacakları öngörülmüştür. 

istisnai tiplerde bunun dışına çıkılmışsa, basın
cın düzenlenme olanağı ancak süreksiz bir şekil 

de veya sadece bir veya iki ek kademe için uy
gulanması söz konusudur. Bir tıskiye tarafınddn 

sağlanan hizmetin niteliği basınç aralıklarında çok 
duyarlıdır, nominal ayar basıncının etrafında ka
bul edilebilecek 'değişimlerin demeti oldukça dar
dır. Bir yağmurlama şebekesinde eğer su istek 
sistemine göre dağıtılınayıp önceden düzenlenen 
bir sıraya göre yapılırsa bu taktirde basınç dü
zenleyicilerine ihtiyaç kalmaz. Birçok italyan Ş 9-
bekesinde durum böyledir, üstelik su bedeli hek
tar başına ödendiğinden sayaç ku!lanılmasına ge
rek duyulmaz. 

Bu şekilde çalışan bir sistemde çevrenin çe
şitli bölümleri bütün prizlerin açık olacağı iyice 
bil·inen bir zaman aralığında sırayla yüklenirler. 
Her bölümün çok yaygın olmaması v e birbirine 
çok yakın yükseltileri olan arazileri içine alm-as ı 

şartıyle fıskiye!erin besleme basıncını hemen he
men sabit tutan düzengece ihtiyaç olmadığı gö
rülür. Ayrıca bu basınç bir bölümden diğerine 

(ve hatta en kötü halde bir bölümün içinde bile) 
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zamanla değişim göstermeksizin belirli bir nokta
da değişebilir. 

Buna karşılık istek sistemine göre çalışan 

sulama şebekelerinde basınç aynı anda açık bu
lunan priz sayısı fonksiyonu olup şebekenin her 
noktasında çok geniş sınırlar içinde sıfır debili 
basınçtan (statik basınç mansaptan kumandayı 

kesmeksizin basınç- kırıcılar tarafından kırılsın ve
ya kırılmasını maksimum debili dinamik basınca 

kadar değişir . 

Şebekenin her elemanın hesabında öngörüle
cek debinin eleman üzerinde ve bunun mansabın

da bulunan priz sayısının hesabında, ihtimal he
sabına ihtiyaç vardır. Bu konuda Topraksu Mühen
disi M. CLEMENT tarafından verilmiş olan aşağı

daki formül kullanılacaktır. 

X = ~( 1+U v-;- ~) 
olup burada 

n Çiftçiler tarafından kullanılmayan hazır şe

bekedeki toplam priz sayısıdır. (Bu sayı 

gerçekleştirilen sulama şebekesinin büyük
lüğü hakkında bilgi verir) . 

X Aynı anda çalışan priz sayısını gösterir. 

P Sulanan alana istenen debiye düzgün ve 
sürekli olarak verdiği tasarlanan priz sayı

sıdır . (Bu sayı Blaney Criddle gibi metod
larla veya deneysel yollarla bulunan su ih
tiyacının ortalama fiktif debiye bölünme
siyle rbulunur.) 

Günlük sulama süresinin günlük süreye bö
lümü; örneğin 18 saatlik bir sulama zamanı 

18 
için r = - = O 75 tir. 

24 ' 

U istenen çalışma niteliğini belirleyen bir kat
sayı (normal çalışma olasılığı) olup aşağı

daki tablodan alınır. 

Çalışmanın 

niteliği % '70 % 80 % 90 % 95 % 99%99,9 

U değeri 0.525 0.842 1.282 1.645 2.324 3.090 

Örneğin çalışma niteliğinin % 90 olması, 100 
prizden su alınması istenildiğinde bunların ancak 
90 adedinden faydalanılabileceği demektir, u= 1.282 
alınmalıdır. 

Sulamanın pik debileri bu formülden hareket 
edilerek hesaplanır . (Akdeniz Ülkelerinde bu pik
ler çoğunlukla Temmuz- Ağustos aylarında meyda
na ge!ir.) 

Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi şebekelerin 

günlük kullanma katsayıları göz önüne alındığında 

burada günlük pikler söz konusudur. 



YAS BElONUN KALlP YÜZEYiNDE MEYDANA 
GETiRDiGi BASlNClN HESAPLANMASI 

Çeviren : 

Mehmet Şefi k GÜNGÖR * 

ÖZET 

Ingiliz İnşaat Emjüstrisi Araştırma ve Ertarnıasyon Birliğ~ (CIRIA); dü
şey yapı elemanlarmda yaş betonun kalıp yüzeyinde meydana getirdiği basınç 

tesirinin bulunmas ı için birtakım abaklar hazırlamıştır. Burada sunulan abak 
CIRIA araştırma raporlarından birinde verilen formülden yararlanılarak mey
dana getirilmiştir. Diğer faktörl erin, beton basıncı üzerindeki etkileri hakkında 
daha detaylı bilgi referanslar ktsmında verilmiş olan yayınlardan edinilebilir. 

ABAGIN KULLANILMASI : 

1. Bu abak özgül ağırlığı 2.4 t j m3 olan nor
mal beton için hazırlanmıştır . 

2. Düşey kalıp yüzeyinde meydana gelen 
maksimum basınç aşağıda nasıl tespit edileceği 

belirtilen üç değerden en küçük alanıdır . 

al Hidrostatik basınç : H (m) Beton dökme 
yüksekliğini 2.4 ile çarpınız . 

b) Kemerlenme : Duvar veya kolonun kalın

lığı SOO mm. veya daha az ise basınç değerleri 

kemerlenme e~kisi nedeniyle azalır. Bu halde abak
tan basınç değerini beton dökme hızına bağlı ola
rak bulurken, duvar kalınl ı ğı d ye tekabül eden 
kemerlenme limiti çizgisinden fayda!anınız . 

c) Katılaşma: Bu duvar kalınlığından bağ.m

sız olup her durum için uygulanılabilir . Setonun 
kalıp yüzeyine yaptığı basıncı bulmak için abağa; 

beton dökme hızından girip, uygun beton ısısı ve 
çökme değeri (s) için verilmiş doğruyu kesiniz. 

ÖRNEKLER : 

(1) 300 mm. kalınlığında 4.S m yüksekliğin

de bir duvar 

Beton d ökme hızı 1.S m/ saat, beton .sısı 1 oc c 
çekme değeri 7S mm. 

Hidrostatik basınç : 4.S X 2.4 = 10.8 t j m2 

• lnş . Y. Müh . DSi Proje ve inşaat Daires i Başkan l ı ğ ı 

Kemerlenme etkisi 

Katılaşma 

Dökme hızı 1.S m/saat ve 
300 mm. duvar kalınlığı için 
abaktan 
Basınç = 4.9 tjm2 

Dökme hızı 1 ,S m/ saat beton 
ısısı 10°C ve S=7S mm. çök
me değeri için abaktan 
Basınç = 6.9 tjm2 

Bu nedenle en büyük basınç değeri olarak 4.9 
t j m2 alınmalıdır . 

(2) 600 mm. kalınlığında ve 4.S m. yüksek
liğinde bir duvar 

Beton dökme hızı 3.0 m/ saat, beton ı sısı 1S°C , 
çökme değeri 2S mm. 

Hidrostatik basınç 

Kemerlenme etkisi 

Katılaşma 

4.S x 2.4 = 10 .8 tjm2 

Duvar kalınlığı SOO mm.'den 
fazla olduğu için kemerien-
me etkisi gözönüne alınmaz. 

Beton dökme hızı 3.0 m/saat 
beton ısısı 1S°C, s = 2S mm. 
için abaktan 
Basınç = 6.3 t j m2 

Bu nedenle en büyük basınç değeri olarak 6.3 
t j m2 al ı nmalıdır . 

YARARLANILAN VA YlNLAR 

1 - CIRIA Report RRI uThe Pressure of Concrete 
on Formwork» 

2 - CIRIA uFormwork Loading Design Sheets» 
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