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SULAMA KANALl BETON KAPLAMALARININ TORKiYE 
iKLiM BÖLGELERiNE .. GÖRE KARlŞIM DiZAYNI 

AÇlSlNDAN iNCELENMESi 

Yazan : RUfen DOGAN 

ÖZET 

Bu çalışmada, sulama kanalı beton kaplamalarının, Türkiye iklim koşulla

rına göre, beton karışım dizaynı '!çısından ilk aşama incelenmesi yapılmıştır. 

Beton mukavemeti ve dış etkilere dayanıklılı/b karışını parametrelerine göre 
tartışılmış, projelendirme ve kalite kontrol yöntemleri bakımından bazı çözüm
ler önerilmiştir. 

1- Giriş 

Yurdumuzda değişik Iklim bölgelerinde yapıl

makta olan kanal 'kaplama lbetonları, yürürlü'k:te'k'i 
:,artınamelere göre karışım dizaynı açısından ayırt 

edilmemektedir. Bu durum, uygulamada bazı so
runlar ve güçlükler yaratmakta, özellikle şiddetli 

iklim bölgelerinde beklenen sonuçların elde edille
memesine yol açmaktadı r. Bu çalışmada, DSi Bölge 
Merkezleri 40 yılirk meteorolojik rasatlardan yarar
lanarak sınıflaıııdırılmış, ıkanal 'kaplama betonları 

mLikavem'et ve Iklim 'koşullarına dayanıklılığına göre 
karışım dizaynı açısından lnceJ.enmiştir. Sunulan 
çalışma :bu 'konunun Ilk aşamasını yarısıtmaktadır. 

2 - Meteorolojik Veriler ve Dış Etki Şiddetine 
Göre Bölgelerin Sınıflandırılması 

24 OS! ·Bölge Merkezi Çize1ge : 1 'de 10 madde 
olarak •lndelenen meteorolojik verilere göne 3 grupta 
toplanmıştır. Betonun karşı karşıya bulunacağı ik
lim koşull'arı açısından (A) llımlı dış etki alanı, 

(B) Orta şid'dettte dış e1'ki· alanı, (C) Şiddetli dış 

etik! alanı önıerilmişt'ir. Betondan istenen mukavemet 
ve kullanılacağı Iklim bölgesine göre beklenen da
yanılklılı'k A, 6, C dış ıeıtıki alanına göre değerlen
dirilmiştir. Öneril·en Iklim !bölgeleri karaıkteristrk
leri, kapsamına aldığı bölge merkezleri ve ilgili be
ton özeirkleri aşağıda Yerilmiştir : 

2.1 - Jlımlı Dı~ Etki Alam (A) 

Batonun donmaya maruz kalmadığı veya sey
rek olara'k kaldığı ancak kolaylı'kla korunabildiği 
bölge~erdlr. Jlımlı Dış 1Etki alanı (·A) olara·k Bursa, 
izmlr, Adana, Samsun, Anta~. ılstanbul, Urfa, 

K. Maraş, Aydın, Trabzon ve Balılkenlr bölge mer
kezleri önerilmiştir. 

'Bu bölgelerde yapılan kanal 'kaplama betonla
rında, hava ıkatkısı 'kullanılması zorunlu olmamakla 
birHkte Işlenebiiiriiği geliştirmek ~e su/çimenıto 

oranını düşürmek için küçük oranlarda, Dm•• : 40 mm. 
!ilk karışımlarda yaklaşPk % 2.5 hava oluşituracak 

miktarda, kullanılması yararlıdır. 

2.2 - Orta Şiddette Dış Etki Alanı (B) 

Setonun donmaya :maruz !kaldığı, donmadan 
önoo genellrkl·e su 'ile doygun bulunduğu ve gerek· 
tiğinde korunabildiği böl'gelerdir. Orta Şiddette Dış 
Etk·l Alanı (B) olarak Anıkara, ıKayserf, Elazığ, Di
yarbakır, Edirne, Isparta, ·ESkişehir, Korııya ve . Kas· 
tamonu bölge me~klezlerl önerilmiştir. 

Bu bölgelerde yapılan 'kanal kaplama betonla
rında, hava 'kafkısı ıkullanılması zorunlu olmamakla 
birlikite, 'betonun rklrm koşulların-a göııe yeterli t.ir 
dayanıklılığa sahip olacağı deneyler ve uygulama 
deneyimleri lle kanıtlanmadıl<ça, önıemle tavsiye 
edilir. Hava lkat'kı maddesi oranı om .. : 40 mm."lik 
betonlar da % 4:5 hava oluşturabllecek miktarda 
o~maltdır. 

2.3 - $iddetll Dış Etki Alanı (C) 

'B etonun şiddetli don etkisln•e maruz ve . dan
madan önce son derece doygun bulunduğu ve ko
runm'anın güçlükle yapılabildiği bölgelerdir. Şiddetli 
Dış Etki Alanı (C) olarak 'Kars, Erzurum, V&n ve 
Sivas bölge merkezleri önerilmiştir. 

ı· ı Or. lnş . Y. Malı . DSI Ara,tırma ve Geliştirme Dalresi llafkanlıöı 



DSI TEKNIK BÜLTENI 1980 SAYI 49 

ÇiZELGE: 1 
Bölge Merkezi lllerinin Meteorolojik Karakteristikleri 

YILLIK ORTALAMA VE EKSTREM DEGERLER 

Meteorolojik Elemanlar Bursa i zmir ı E. şehir Konya Ankara 1 Adana 

1. Ort. Rel. Nem (Günlük, % ) 69 61 68 60 60 65 
2. Mfn. Rel. Nem (%) 6 1 1 2 3 2 
3. Ort. Min. Sıcaklık (°C) 9.0 12.5 4.4 4.9 5.8 13.1 
4. Min. Sıcaklık (°C) -2.5.7 -8.4 - 26.3 -28.2 - 24.9 - 7.1 
s. Ort. Rüzgar (Gü!llÜ'k, m/sn) 2.7 3.9 2.7 2.5 3.0 1.8 
6. Max. Rüzgar (m/ sn) 35.2 31.2 27 8 29.1 29.6 33.0 
7. Gün. Ad . ( ~ '5°C) 258.1 311.2 182.2 183.7 203.7 318.1 
8. Gün. Ad. ( <0°C) 34.3 8.2 100.1 103.3 86.7 7.8 
9. Gün. Ad. ( ~ - 5°C) 4.8 37.0 37.2 37.3 34.0 0.4 

1'0. Gün. Ad. ( ~ -1 0°C) 1.1 -- 10.7 11.3 10.2 -

Çizelge : 1 (Devamı) 

YILLIK ORTALAMA VE EKSTREM DEGERLER 

Meteorolojik Elemanlar Samsun Erzurum Elazığ D. bakır Edirne Kayseri 

1. Ort. Rel. Nem (Günlük, % ) 72 ' 62 53 52 70 64 

2. Min. Rel. Nem (%) 1 1 2 1 8 6 

3. Ort. Min. Sıcaklı k (°C) 10.8 0.4 7.5 8.6 8.0 2.8 
4. Min. Sıccık lık (°C) - 9.8 -30.1 - 22.6 - 24.2 -22.2 -32.5 

5. Ort. Rüzgar (Günlük, m/ sn) 2.0 2.9 1.9 2.5 1.8 2.0 

6. Max.' Rüzgar (m/ sn) 28.8 27.7 26.5 33.8 27.3 43.0 
7. Gün. Ad. ( ~5°C) 289.1 141.3 217.6 230.2 237.8 161.1 
8. Gün. Ad. ( <0°C) 13.2 155.2 83 .3 66.9 58.8 123.2 

9. Gün. Ad. ( ~- 5°C) 1.4 100.9 35.2 23 .1 16.8 55.5 
10. Gün. Ad. ( ~ -WC) - 62.3 11 .6 5.1 4.3 21.9 

Çizel ge· : 1 (Devamı) 

YILLIK ORTALAMA VE EI<STREM DEGERLER 

Meteorolojik Eleınanlar Antalya istanbul Urfa Van Isparta Sivas 

1. Ort. Rel. Nem (Günlük, % ) 64 77 48 59 62 65 
2. Min. Rel. Nem (%) 3 21 o 6 1 1 
3. Ort. Min. Sıca!kl ık (°C) 13.6 9.5 11.9 2.9 6.4 2.0 
4. Min. Sıcakl ık (°C) . . 7.1 -8.6 -12.4 -28.7 -17.8 -34 .4 
5. Oııt. Rüzgvr (GünH)'k, m/sn) 3.5 4.1 2.8 1.7 1.7 1.9 
6. Max. Rüzgar (m/ sn) . ;, 30.6 29.9 . 29.0 . 29.7 . 27.7 28 .8 
7. . Gün. Ad. ( ~ '5 °C) 337.1 267.6 273.1 167.1 212 .4 155.7 . 

8. Gür) ; Aıd. ( <0°C) ·. 1.4 28 .6, 25.4 ' · 133.0 ·67.4 1'26.6 
9. Gün. Ad. ( ~- 5°C) - 2.1 2.7 71.1 18.ô 64.2 

10. Gün. Ad. ( ~ -10°C) ·- - 0.1 32.0 3.4 29 .8 



DSI .TEKNIK BÜLTENI 1980 SAYI 49 

Çlzelge : 1 (Devamı) 

YILLIK ORTALAMA VE EKSTREM DEGERLERI 

Meteorolojik Elemanlar K. Maraş Aydın Kars Trabzon Balıkesir 
Kasta· 
monu 

1. Ort. Rel. Nem (Günlü'k, % ) 57 63 67 74 68 70 
2. Min. Rel. Nem (% ) 2 11 2 6 4 9 
3. Ort. Min. Sıcaklık (°C) 10.5 11.8 . - 2.5 11.7 9.1 3.8 
4. Min. Sıcaklık (°C) 13.9 - 11.0 - 39.6 -7.4 -21.8 -26.9 
5. Ort. Rüzgar (Günlük, m/sn) 3.4 1.2 2.0 1.6 3.5 1.1 
6. Max. Rüzgar (m/ sn) 39.5 14.6 30.6 29..2 29.6 18.& 
7. Gün. Ad . ( ~'5°C) 257.3 306.0 110.6 297.ii 257.4 173.3 
8. Gün. Aıd. ( < 0°C) 28.1 12.5 181.9 9.2 37.5 111 .0 
9. Gün. Ad . (::::; - 5°C) 4.3 0.5 126.3 0.5 5.4 39.3 

1'0. Gün. Ad . (::::; - 1'0°C) - 0.2 86.4 - 0.8 11 .6 

Dış 
Hava l<atkısız Beton Hava Katkılı Beton 

Etki (Dm .. mm) 
w _P_I W/C c R2a w p W/C c R2S 

25 175 1.5 0.87 200 101 160 3.0 0.80 200 100 

A 40 160 1.0 0.80 200 123 150 2.5 0.75 200 116 

50 150 0.5 0.75 200 143 140 2 .0 0.70 . 200 13.5 

1751 ı 0.581 ı ı 25 1.5 302 197 150 5.0 0.58 278 143 

B 40 160 1.0 0.58 276ı 204 140 ı 4.5 o.58ı 241 145 

50 150 0.5 0.58 259 214 130 4.0 0.58 224 ' 147 

25 175 1.5 0.53 S30 225 145 6.0 0.53 274 149 

c 40 160 1.0 0.53 302 234 135 5.5 0.53 . 255 . 152 

50 150 0.5 0.53 .. 283 243 125 5.0 0.53 236 154 

--
- . ÇIZELGE: 2 - -

ı 
A, B, C Iklim bölgeleri için önerilen değerlerin hava katkısız ve katklı betonlarda 

mukavetlerle karşılaştırılması 
ı 

... - .. 

" . 

5 
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•Bu bölgel·erd'e yapılan kan·al kaplama beton
ların'da zorunlu olarak hava katkı maddes'i kullanıl

ması önerilmiştir. Hava katkı maddesi oranı D"' .. : 
40 mm.'lik kanal kaplama betonlarında ,Ofo 5.5 hava 
oluşturacak miktarda olmalıdır. 

Önerilen Iklim bölgeJ·eri kapsamına alınan Il
lerin diğer 'özeli'klerl, yıllı1k ortalama ve ekstrem 
değerler olarak, Çizel ge: •1'de de~aylı olarak gös
~erilmlştir. 

3 - Karışım Oranlarına Göre Inceleme 

Kanal kaplama betorrunun şartnamel•erde ge
nelll>kle 200 dozlu beton olarak verildiği, karışım 

dizaynı Için gerekli ve tamamlayıcı bilgilerden 
yoksun olduğu görülmüştür. Bu noktadan hareketle 
irk olarak llımlı Dış Etki Alanı (A) iç'i•n bir referans 
betonu kabul edilmiştir. Re~erans Betonu, •Çimen
to : PÇ 325, C : 200 kg/m3 Agrega : Doğal dere 
agregası, D max : 40 mm., FMk : 2.80, k/ Ag : 0.36 
Taze Beton : Çökme 5 cm., katkısız 28 Günlük 
Basınç Mukavemeti: Standard sapma 20 kgf/cm2, 
karakrerist iık mukavemet altına düşmesi muhtemel 
numune sayısı oranı % 10 olduğuna gö~e. 28 gün 
standard kürde tutulmuş 15/30 silindir nümunelerde 
karakteristik mukavemet 100 kgf/cm2, ortalama 
hedef mukavemet 126 kgf/cm2, deney sonucu elde 
edilebilen ortalama mukavemet 1'25- 135 'kgf/cm2 • . 

3 

250 

200 

1!50 

lO 

50 

Temel özelikJ.erJ life tanımlanan karışırndır (Ç·Izelge : 
2). Referans karışımı He elverişli bir bakım sonunda 
28 ·günde 100 kgf/cm2 lik karakteristik mukavemeltfi& 
birlilkte (Şekil: 1). yeterli bir sızdırmazlık (Şe

kil : 2) sağlandığı, ancak iklim koşullarına göre 
dayanıklılığın önem kazandığı şiddetli etki alanla
rında dayanıklılığın artırılması Için hava katkı mad
desi kullanılmak suretiyle havalı beton yapımının 

elverişli olduğu görülmektedir (Şekil : 3, Şekil : 4). 

4 - Referans Karışımını Etkileyen Faktörler 

4.1 - ·~ullanılan çimento mukavemetinin stan
dardlarda öngörül'en değerlerden düşLik olması be
tondan beklenen öııeliklerl olumsuz yönde erkile
mekt~dir. 

4.'2 - Seçilen kıvama göre daha akıcı ve :sulu 
karışımlar ve yeterli bir işlenebiiirliği olmayan ka
rışımlar betondan beklerten özelikleri olumsuz •yön
de etkilemektedir. 

4.3 - ·Küçuk oranlarda hava katkı maddesı 

·kullanılması betonun hava yüzdesinde önemli bir 
değişme yapmamakta, buna karşılı'k işl•enebilirliğ i 

Iy i leştirmek ve karışım suyu miktarını azaltmak 
suretiyle betondan beklenen özelikleri olumlu yön
de etkilemektedir. 

4.4 - Betorıda % 2.5- 5.5 oranında hacmen 
hava oluşturacak m1ktarda hava katkı maddesi kul
lanılması , aynı su/çimento oranındaki betonlarda 

0~--,---r-~--,---~-r--.-~~-r--.--.---.~ 
O/SO Opj 0,60 0,65 0,70 075 0,80 0,85 OŞ30 0,95 1,00 1,05 l,lOW/C 

Şekli: 1 - 200 Dozlu Kanal kaplama betonlarında (0,..,.=40 mm) 
SU /Çimento· Mukavemet değ ı, ı m alanı 
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0.5 0.6 0.7 0.8 

Şekil : 2 - Kanal kaplama betonlarında Permeabilite katsayısı 
Su/Çimento bağıntısı 

0.9 W/C 
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Şekil : 3 - Dayanıklılık Faktörü· Su/Çimento bağıntısı 

mukavemette azalma, buna karşılı'k sert iklim ko
şullarıoo dayanıkhlıkta önemli bir artış sağlanmak

tadır. 

5 - Türkiye Doğal Beton Agregalarının Değer
lendirilmesi 

DSI Araştırma ve Gel·iştirme Dairesi Beton 
Laboratuvarı na 1.1.1970- 31.12.1979 tarihl·eri arasın

da gelen agregalar üzerinde TS 707'ye göre yapılan 
1'3 421 deney sonucu incelenmiş ve aşağıda belirtil
diği şeıkilde lbir değerlendirme yapılmıştır: 

8 

5.1 - 982 Adet tuvenan agrega örneğinde 

D max : 40 mm. alındığına göre, % 29 • %43 kum 
oranı veren örnekler toplam örneklerin sadece 
% 32.3'ünü oluşturmaktadır. Bu sonuç tuvenan ag
~ega kullanmakla referans karışımından ne derece 
uzaklaşıldığını gösteımek~edir. 

5.2 - Tuvenan agregaden ayrılmış 1066 kum 
örneğinde incelik modülü 2.40 • 3.20 olan kum oranı 

% 77.3 tür. 

5.3 - Kum ve çakıl olarak ayrılmış 5149 ör
nek üzerinde yapılan deneylerde TS 706'da öngö-
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Şekil : 4 - Dayanıklılık Faktörü • Hava ~ü~esl ~ağır;ıtı_s( 
(Dmax=40 mm, W/C, KjAg, Ç Sabit tUtııiduğÜna göre-l 

te 'Y.P 

rülen limitler dışında kalan malzeme oranı, 0.074 
mm.'lik elekten geçen madde oranına göre kurnda 
% 51, çakılda: 16, ıkil topaklarına göre kurnda % 63, 
çakılda % 61, organik maddelere göre kurnda % 6 
dır. Bu malzemelerin kull'anılmasına agrega yete- · 
ri·nce yıkandıktan sonra izin verilebilir. 

5.4 ...... 2059 Ö~n·ek üzerinde yapılan deneylerete 
dona dayanıkldığı Sodyum Sülfat !Don Kaybı dışında 
diğer deneylarVa Ve·ya o agreganın kullanıldığı ser
vistelkil yapıların durum.u ile - kamtları:ması veya kul
lanma amacına g'öre özel önlemler rg'ereken malze
me oraııı kurnda : 38, ça'kılda % 42 dir. 

5.5 - 194ı2 Örnek üz'erinde ·Los Amgeles Aşın
ma Kaybı deneyine göre aşınınaya dayanıksız mal
zeme oranı ·kumda % 4, ça'kılda % 0.4 tür. 

5 .~ - '2134 Örnelk üzerinde yapılan deneylerde 
kumlarda % 96, çakıllarda % 67 oranında malzeme
nin % 1 In üstünde s~_emme ikapasitesin•e _sahip 
olduğu anlaşılmıştır. 

5.7 - 2137 Örnek üzerinde ~apılan deneylerae 
<kumda % 45, ça!kılda % 24 oranın~a ma'lzemenin 
özgül ağırlı'kla~ının 2.60 tan küçük olduğu görül
müştür. 

10 Yıllık zaman dil·imi içinde m 421 deney so
nucunun agrega fizi•ksel özeliıkleri b~kımından bir 
ölçüde Türkiye agregalarıını t'ems'il ettiği kabul 
edilirse aşağıd~ki genel değerlendirme yapılabilir: 

Türkiye agregaları gerrellik-le, tu.venanda kum 
oranı yüksek, kum inceilk modülü kullanılabilir dü
zeyde, en azı·ndan kum ve çakıl olarak ayrılması 

/ 

' ve 'yıkanması gerekli, aşınınaya karşı dayanıklı, 

donma .etkilerine karşı dayanı'klılığının bilinmesi ve 
karışım sırasında nem durumuna göre ayarlama ya
pılması gereken agregalardır. 

6 - Kanal Kaplama Betonu Karışım Oranla
rının ·iklim Bölgelerine Göre Belirlimmesi 

Türkiye doğal .agregalaııı ve PÇ 325 çimento
larından hazırlanan değişik beton karışımlarının .ba
sınç deneyi ortalama sonuçlarından su/ç.imento 
oranı He lbirHkte hava yüzdesinin de değişken ola
~ak alındığı mukavemet eğrileri elde edilmiştir. 

Bu eğril'er üzerinde değ'işik i'klim bölgelerinde mu
kavemet veya iklim koşullarına dayanılklılığın ön 
planda tutulmasırra göre ·karışım dizayn'ı alanları 

önerilmiş-tir (Şeıkil : 5, Şekil : 6, Şekil : 7). 

7- Sonuç 

·Türkiye ' iklim lkoş.UIIarı ve mal:remesine göre 
yapıl·an çalışman m i•lk •aş-aması ile · özelilikle aşağı
daki önerllerin t.al'tışrlması amaçlanmıştır: 

- Betcın :kanal kaplamaları karışım dizaynı 

açısından Türikiiye Iklim bölgeleri ol·arclk A, B, C 
ton kullanılması ve katkı maddelerinin denetimi sağ
etki alanları önıerilmiştir. 

- Şiddetli dış 'e~i alan·~arında hava katkılı be
lanmalıdır. 

- Yüksak mukavemetll bir beıton olmaması 

kanal !kaplama betoonlarına gösterilmesi gereiken 
özeni hiçbir şekilde azaltmamalı, l'S 1247 ve TS 

· 9 
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Şekil : 5 - A Iklim Bölgesi Için önerilen alan 
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Şekil : 6 - B Iklim Bölgesi Için önerilen alan 
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Şek!l :- --7 ·-_ C ~klim Bölgesi Için önerilen alan 

1248 d'e belirtil'en beton döküm ve bakım ·ı<uralları 
uygulanmalı, zemi!}.-1Jrdblemleri .. çö~lli~üş olmalı, 
uygulanacak.. ~a'lite. lkon'trol . yönıt~ml·eri önceden be
lirlenmelidir. --~---- .~ 

- Kat;Şıml.arl'n ifadesinde dozajla birlikte max. 
egrega çapı, su/çimento ve hava açıkça belirtil
melidir. 

- Sabit qo..zıiida israr edilmemeli, dış etki alan
ları gözö.nünde ıbulundurularak yapılacak karışını 

hesabı sonuçlarına göre 1 GO- 275 kg/m3 arasında 

dozaja izin vermeli, koşullar elverdikçe uçucu küllü 
~arışımlar kullanılmalıdır. 

- Dayanıiklıl ık durumunun belirlenmesinde aynı 
malzellle ile yapılmış esf<ii inşaatlar •lncelenmeli·, 
y'eni yapıl ·arda malzeme, karışını ve yapını ··uygula· 
masından başlayarak serviste kaldığı sürece detaylı 
kayıtlar tutulmalı ve koşullara uygun ekonomik çö
zümler araştırılmalıdır 
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TARIMDA BOR- KONUSU 

1. GIRIŞ: 

Bor tarım alında oligo veya mikro element diye 
adlandırılan gurubun ·en önemli üyesidir. Mikro 
elementler, bitki bünyesinde ve toprakta çok az 
bulunmalarına karşın, 'biifkilerin ·normal gelişmeleri 

ve fonksiyonlarını optimal seviyede devam ettire
rek kaliteli ürün vermeleri için zorunlu olan besin 
madelerid ir. Bor'un bu alanda'ki özel durumu top
raktaki bitkilerin gere'kslnimlnl normal olarak kar
şılayacak mktarl ile toks ik tesir yapacağı miktar 
aranındaki farkın ço'k az oluşu gerçeğinde toplan
maktadır. Literartürlere g·öre; toprakt~ ortalama 0,5 
ppm. yarayışlı bor bulunması , b ir çok kültür bitki· 
sinin gereksinimini 'karşılamağa yeterlidir. Bor 
miktarı 2,5 ppm. ı aşarsa bu ·kez de zararlı olmağa 
başlamaktadır. Bu nedenle tarım al anında toprak
ların bor kontrasyonunu Istenilen Ilmltierde tuta
biirnek gerçekten önemli b ir sorundur. 

ll. Borun Tanımı ve Doğada Bulunuş ŞekiJieri : 

Bor, periyod tk sistemde 1(1(. gurupta yer alır. 
Bu gurubun diğer üyeleri metal olarak bilindiği 
halde, bor ametal sayılmaktad ı r. Sembolü B. atom 
numarası 5, atom ağırlığı 10.81 , b irleşme değeri 

+3 dür. 

.Sor ender ıbulunan elementlerden biridir. Do
ğada serbest olarak hiç bu lunmaz. D iğer element
lerle bileşik halde bulunur. En önemli oksidi Bpj 
olup suda çözününce borik asit meydana getirir. 
En çok boratlar halinde rast l a nır. Silikat mineral: 
lerinin ·kiristal yapılarına iştirak eder. Gayzerlerde 
ve bazı aktif volkanların buharlarında 'borik asit 
formunda bulunabilir. Yer kabuğunda mineraller 
halinde dağılım oranı % o,-ns dir. 

1 - Bor Mineralleri : 

En ço'k bilinen bor 'bileşlğl borakstır (NazBp7 .10 
10H20).% 11.36 B veya% 26:5 Bp3 ·içerir. 

-Borun kalsiyum bileşiğ-i colomanittir (2 Çao: 
3Bp3 • 5 H20), bileşim i nde % 50,9 B20 3 mevcuttur. 

("] Dr. Ziraat Y. Müh. DSI Etüd ve ·Plan Dalres i Başka~lı 1! ı 

Derleyen: 
Türkan o~uz 

Mağnezyumlu bileşiklerinden en çok ras-tlanan 
borocid (2Mg0. 2B20 3 • t>H20) · mineralidir. ve % 62,5 
820 3 içerir. · 

2 - Toprakta Bor Kaynaklan: 

Topraktaki inorganik borun en önemli 'kaynağı 
iurmalindir. Turmalin suda ço'k az erir ve püskü· 
rük kayaların bileşiminde yer alır. Eski Iç deniz ve 
göl depozitlerinde bulunan killer ve killi kum taş
ları, kolay eriyebilen bor bileşiklerini lçermekte
dirler. Yağışların az düştüğü kurak ve yarıkura'k 
bölge topraklarında silikatların ayrışmalarından olu
şan bor bileşi'kleri, yıkanmanın yetersiz oluşu ne
deniyle 'bitkilere zarar ıvarecek ıbir seviyeye ulaşa
bilir. 

Topraktaki inorganik borun ikinci bynağı su
lama suyudur. Bor kapsayan sulama suları drenaj 
koşullarına bağlı olarak toprakta zamanla bor 'bi
r i'kimine neden olabilir. 

Toprakta organik bor kaynağı Ise bitki artık

l arından oluşan organik bilerikler ve bunları par
çalayan toprak mi'kroorganizmalarıdrr. Bu organiz
malar bünyelerinde organik formlara çevirdiklerı 
boru öldüklerinde toprağa bırakırlar. 

3 - Toprakta Bor Statüsü : 

Topraktaki borun tamamı bifkiye yarayışlı de
ğildir. Bitkiler, ancak suda eriyebilen boru kullana
bilirler. Toplam bor ile suda eriyebilen bor ara
sında bir denge mevcut ise de bu 'ilişki henüz 
net olarak açıklanamamıştır. Ayni toprakta toplam 
bor ile suda eriyebilen bor arasındada belirli bir 
oran •saptanamamıştır. 

Kurak bölge toprakl a rında normal yağış koşu
lunda 4-88 ppm., yarı kura'k bölge topraklarında 
10- 40 ppm. toplam 'bor bulunur. Kurak bölge 
topra'kiarında bulunan 'borun genelikle 17 ppm.'! 
suda eriyebilir haldedir. Nemli bölge toprakların

da'ki eriy·e'bilir ·bor miktarı ise 0,2-1,5 ppm. arasın
da değişir. Bu miktar; 1kumlu topraklarda 0,2 ppm.'e 
kadar düşerken, iyi mineralize olmuş organik top
raklarda ortalama 2 ppm.'dir. Çoğunlukla toprak
ların üst katlarındaki bor miktarı alt katlardan daha 
fazladır. 

f-3' 



ifoprakta mineralizasyonla oluşan, sulama su
•ama suyu veya yapay gübrelerle ilave edilen bor 
üç formda bulunabilir. Suda erir formda ·Ise bitki
ler bu tür boru rahatlıkla 1<:ullanabilirler. Mineral 
veya organik toprak kolloitlerl tarafından adsorbe 
edilmiş halde ise zamanla toprak solüsyona geçip 
bitkiye yarayışlı şekle gelebilir. Toprak bazları ile 
birleşerek suda erimeyen forma geçmiş Ise etkisiz 
kalacaktır. , 

Toprakta bor &tatüsünü efkil•eyen faktörler 
şöyle sıralanabilir: 

a - Toprak pH'ı 

Toprak pH'ı ile suda erir bor miktarı arasmda yakın 
bir ilişki vardır. pH 4,7-6,7 arasında olduğu zaman, 
pH ile suda erir bor 'konsantrasyonu arasında po
zitif bir korelasyon bulunmuştur. pH 7,1-8,1 ara
sında Ise söz konusu korelasyon negatif olmuştur. 
Hafif alkali ve alkali topraklarda borun önemli 'bir 
kısmı suda erimeyen kalsiyum borat haline geçti
ğinden bitkiler bor noksanlığı çekerler. Asit toprak
lar kireçlendiği zaman, sol halinde bulunan alimin
yum hidroksitler jel halinde çökerler ve çökelme 
anında suda erir borun önemli bir kısmını da fikse 
ederler. 

b - Toprak Tekstürü : 

Toprak tekstürü inceldikçe tutulan bor mik
tarı artar. Kumlu topraklar az, drnajı •iyi olan ince 
tekstürlü topraklar daha çok bor içerirler. Toprakta 
aktif ·kil yüzeyleri, değişebilir .:ıliminyum katyon
ları ve hidroxy-al materyalleri ile bor adsorbsiyo
nu arasında da pozitif bir ilişki mevcuttur. Bu ne
denle killi topraklara verilen borlu gübreden bit
kiler daha uzun süre yararlanabilecektir. 

c - Toprak Organik Maddesi : 

!Borun önemli bir kısmı •topra<k organik maddesi 
tarafından tutulduğu için yararlı bor ve topra'ktaki 
organik madde miktarları arasında sıkı bir ilişkf 

olma·sı doğaldır. Zamanla organik madde ayrıştı

ğında serbest hale geçen bor, 'bitkiler tarafından 
kullanılacaıktır. 

d -Toprak Kireel: 

rroprağın 'kireç 'kapsamı ile borun yarayışlılığı 

yakından Ilişkilidir. Asitliği giderilmek üzere aşırı 

kireçlenen topra'klarda, kireç tarartından bor suda 
erimez veya çok az erir formda fikse edildiğinden 

bor noksanlığı ortaya çıkacaktır. 11<'ireçleme neti
cesinde toprak pH'ı yükselrnek'te v.e bitkilerin bor 
absorbsiyon kapasitesi azalmaktadır. Ayrıca, kireç
lenan topraklarda mikroorganizma aktivitesi art
makta ve bunlar bor kullanımında bitki ile rekabete 
girişmektedir. 
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e - Toprağın Nem Miktarı : 

Toprakta yeterli nem bulundu~u zaman, borun 
önemli 'kısmı eriyebilir hale geçerek bitkilere ya
rarlı olur. Ekstrem derecede ·kuru toprak koşulları 

organik madde parçalanmasını 'Sınırladığından bıt · 

kilerde bor noksanlığını şiddetlendirir. 

Çeşitli bitkilerin bor gereksin1iml ve kapsamlan 
değişl'ktlr. Bitki yapraklarındaki bor, doğal koşul

larda 70 ppm. i ender olarak geçer. Genellikle tek 
çenekil 'bitkiler çift çanekiilere nazaran daha az 
bor Içerirler. Örneğin; arpa '2,3 ppm. buğday 3,3 
ppm. ve mısır 5 ppm. bor 'kapsarken bezelyede 
21 ,7 ppm. pancarda 49,2 ppm. yonca ve patateste 
44,0 ppm. bor saptanmıştır. 

lll. Borun Bitki Bünyesindeki Fonksiyonu : 

IBitki bünyesinde on beş maddede toplanacak 
kadar çok konuda borun görev yaptığı belirtilmekte 
ise de aşağıda sadece •kesinl·ik Ikazanmış görüşlere 

değinilmiştir : 

a - IJ<a~bonhidrat metabolizmasını sağlar. 

'b - Şeker- Boraks kompleksini oluşturur. Bu 
<kompleks kolaylıkla hidrolize olduğundan, hücre 
membranlarından hızla geçe·re'k yaprakta üretilen 
şeker bitkinin diğer kısıınlarına taşınır. 

c - Protein sentezinden sorumludur. Bor nok
sanlığında proteinler oluşamadığından, suda erir 
azotlu bileşikler bünyede yığılır. 

d - Aderıozin trifosfat sentezinde •etkin görev 
yapar. 

c - Bitki bünyesinde ·suyun den'geli kullanımı

nı Idare eder. 

f - Kasiyum ile bilrikte hücre zarlarının olu
şumunda, özeilikle meristem dokularında kullanı

lır, pektin sentezinde yardımcıdır. 

g - Polen tozu çimlenmesinde, çiçek ve mey
ve oluşumunda rol oynar. 

Bitki bünyesinde bor hareketli değild i r. Bün
yede bulunan borun ancak belirli bir kısmı kullanıl

mağa elverişlidir. Bu nedenle bitki, gelişmesinin 

çeşitli periyotlarında topraktan devamlı bor almak 
durumundadır. Bor noksanlığı halinde bitkilerin 
önce büyüme noktalarında zararianma görülmesi de 
bu görüşü kanıtlar. 

1Bitki bünyesinde'ki bor miktarı ile kalsiyum, 
Potasyum ve azot miktarları arasında belirgin .ıliş

kiler vardır. 

Bor, bitkinin kalsiyum alışını kolaylaştırır ve 
bünyede uygun şekilde kuilanılışını sağlar. Toprakta 
bor yoğunluğu az, kalsiyum konsantrasyonu yüksek 
tse bitkide şiddetli bor noksanlığı görülür. Diğer 

taraftan, btiki bünyesinde fazla bor birikmiş ise 
kalsiyum ile tblleşik meydana getirere'k bor fazla
lığından bitkinin zarar görmas'ini bir ölçüde önler~ 



•Bitki bünyesinde fazla potasyum varsa bitki· 
n1n ıbor ihtiyacı artar. , Toprakta yeteri teadar bor 
meovut değilse, . bitklde bor noksanlığı ortaya çı-
kabilir. -

!Bitkide bor noksanlığı halinde bitkinin azot 
~sorbslyonu da azalacaıktır. 

1. Bor Noksanlığında Bitkilerde Görülen Za
rarlanmalar : 

Bitki büılyesinde ·bor noksanlığı Işaretlerı ön
celikl_e büyümekte ve gelişmekte olan kısımlarda 
ortaya çıkar. Meyve ağaçlarında genç yapraklar 
aararır, yaprak damarları mantarlaşır ve va'ktinden 
önce yaprak dökümü olur. Sürgün ve dallar normal 
büyüklüğüne ulaşamaz. Genç sürgünlerde zamk 
a'kıtma görülür. noksanlık devam ederse uc kurum
ları ortaya çı'kar, meyva miktarı azalır ve kalite 
düşerek çekirdek evi mantarlaşır. Diğer bitkilerde 
de çeşitli hastalıklara rastlanır. Örneğin; şeker 
pancarında öz çürüklüğü, tütünde tepe hastalığı, 

karnıbaharcia içi boş gövde, kerevizde çatlak gövde 
gibi. Yoncara yapraklar sararır, rozet yapraklar olu
şur ve fazla dalianma görülür. Pamukta ise iyi ge
lişmemiş kozalar oluşur. 

Toprakta ve bitkide bor testi sonucu kesin ola
rak noksanlık saptanırsa bu konu gübreleme ile 
çözümlenebilir. Ancak, bu konuda gerçekten çok 
dikkatli olmalıdır. Çünkü, gerekenden fazlası veri· 
lirse toksik e'fkin-in her an görülmesi olasılığı unut
ulmamalıdır. Gübre olarak kullanılacak miktarlar çok 
azdır. Örneğin; Georgia da özellikle kurak geçen 
yıllarda ve tıafif topraklarda yer fıstığına 0.5 1<gj 
fıektar aktüel ·bor ta1bik edilme'ktedir. Alabama, 
North Garolina ve Virginia'da da ayni doz uygulan
maktadır. Arkansas'ta pamuk yetiştirilen ve nötr
den hafif alkaliye doğru reaksiyon gös1eren, yani 
bor elverişliliğinin sınırlı olduğu yerlerde pamuk 
bitki·sine 0,5 kg/hektar bor verilmesi, mahsül artışı 
ve kalite yönünden yeterli olmaktadır. Yonca ve 
şeker pancarında bu miktar 1-2,5 kg/hektar çı-ka
bilir. New England ve New Jersey'de elma ve ar
mut bahçelerine, özellikle ikinci ve üçüncü jene
rasyondan sonra üç yılda bir olmak üzere 1,5-2,5 
~/hektar hor gübrelemesi yapılır. 

Bu 1kadar az miktarda gubrenin homojen şekil

de toprağa veya bitkiye verilmesi de ayrı bir so

rundur. Katı Bor metaryali olarak genellikle boraks 

kullanılır. Toz veya granül haline getirilip karışımı 

olanaklı olan kimycssal gübrelere katılarak toprağa 

verilir. Suda çözülmüş olarak solu bor kullanılır. 

bu da tek başına veya tarısal mücadele ilaçları 

lle birli'ket bitki yeşil aksamına püskürtülmek su

retiyle uygulanır. 
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2 - Bor Fazlalığında Ortaya Çıkan Zararlan· 
malar: 

Bitkiler gereksinim duyduğu boru kökleri vasıta
sıyla topraktan alırlar. Alınan bor iletim sistemi 
lle yapraklara taşınarak gerekli fonksiyonlara ka· 
tılır. Ancak, fazlası yaprak dokusun-da bir~kmeye 

başlar. 

IBitki dokusuna zarar verecek konsarrtrasyon-a 
ulıışırsa önce kloroz (yeşil rengin sarıya dönmesi), 
sonra nekroz (kahve rengi lekeler) görülür. Za
man-la hücreler öleceğinden yaprakta yanma ve 
kırılıp dökülmeler başlar. 

Fazla bor zararlanması öncelikle yaşlı yaprak
larda görülür. Olgunlaşmamış yapraklarda erken 
dö'külme olur. Büyüme yavaşlar; meyva adedi aza
lır ve kalitesi bozulur. •Bora karşi çok hassas meyve 
ağaçların-da (şeftali, kiraz ve elma gibi) tepe sür
günlerinde kuruma veya zamk akıtma olayiarına 

rastlanır. 

Diğer bitkilerin yapra1<1arında ise yaprak da
mar sistemi ve şekline göre zararianma desenleri 
ortaya çıkar. Çayır otları, buğday, arpa, karanfil 
gibi ince uzun şekilli ve orta damarı gelişmiş, 
diğer damarların ana damara paralel olduğu yap
raklarda uç yanmaları görülür. Ceranium, menekşe 
gibi radlal damar sisteminde olan yapraklarda da
marların uç noktalarında ve yaprak kenarlarında 

zararianma görülür; buralarda !büyüme yavaşlar veya 
tamamen durur. Önce •kloroz sonra nekroz başlar. 
Pamuk da bu gurupta yer alır. Limon ve grapfruit 
yapraklarında ise önce yan damarlar arasında sa
rarma ve lekeler 'başlar, sonra zararianma tüm yap
-rak arasına yayılır. 

IBu bulgular, borun lletım ·sistemi il•e yapra'k· 
!ara taşındığı ve transpiras,yonla su kaybı olduğun

da yaprak dokusunda biriktiği tezini doğrular. Nor
mal yaprak dokusunda ortalama SO ppm. bor bu
lunurken kloroz arazına rastlanan kısımlarda 1000 
ppm. ve nekroz aşamasına gelmiş ddkularda 1500-
2000 ppm. bor 'konsantrasyonu saptanmıştır. 

Oertly'e göre, her bitki türünde dokuların belirli 
'konsantrasyonda bor'a gösterdikleri tepki aynıdır. 
Diğer bir deyişle tolerans aynıdır. Ancak, bitki tür
lerinin yapraklarında bor biriktirme hızı ve süresi 
farklıdır. Bora dayanıklı bitkilerde 'borun yaprak 
dokusunda zarar verecek tkonsanıtrasyona ulaşması 
ço'k yavaş olmaktadır. 

Borun yapraklarda damarlar ucunda lokalize 
olup yığılması ve yaşlı yapraklardan başka ta-raf· 
(ara taşınmaması nedeniyle bitkinin genç aksamının 
gereksinimini karşılamak için topraktan bor almağa 
devam etmesi sonucu bor zararlanması 'başlar ve 
llerler. Oertly 'nin bu görüşü topraklarda borun niçin 
belirli bir miktarı aşmaması gerektiği tezini aydın

Iatmağa yardımcı olmaktadır. 
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IV. Su Numunelerinin Bor Kapaarniarına :Göre 
Sınıflandırılması : 

Bor zararianmasını önlemek açfsından, &ılama 
sularında ·Ve topra'k_ta n'e "kadar bora izin verilebi· .. 

leceğini: saptamak .Için Çol< sayıda çalışma yapıl

rrlıştır. Sulama suları Için .' Em, çok . Soofield ve 

Wilcox'un önerdikleri Tablo: 1'de verilen sınıfla..: 
ma kullanılma'ktadır . 

TABLO: 1 

Sulama sularının bor içeriklerine . ve bitkilerin bora duy_arlılıklarına göre sınıflandırılması 

ı MAHSUL GURUBU 

Suyun Sınıfı 
Orta derecede 

ı Duyarlı bitkiler, ' · Dayanıklı bitkller 
Duyarlı bitkiler 

1 -Çok iyi 0,3:3 ppm. ' 0,67 ppm. 1,00 ppm. 

2 -Iyi 0,33-0,67 . 0.67-1,33 . 1,00-2,00 . 
3 - Kullanılabilir 0,67-1,00 .. 1,33-2,00 . '2,00-3,00 • 
4- Şüpheli 0,67- 1,00 • 2,00-2,50 . 3;00-3,75 . 
5 - Uygun değil >1.25 • >2.50 .. >3.75 . 

Bitkilerin bora dayanıklılık derecelerine göre guruplandırılmaları ise Tablo: 2'de yapılmıştır. 

· TABLO: 2 

Bitkilerin bora dayanıklılıklarına göre gunıplandırılması 

Bora az dayanıklı Bora· orta derecede Bora 
bitkiler dayanıklı bitkiler dayanıklı ıbitkiler 

0,33-1,00 ppm 1,00-2,00 ppm. 2,00-4,00 ppm. 

Limon Llma fasulyesi Havuç 

Grapfruit Tatlı patates Marul 

Anan as Dolma biber Lahana 

.Portakal Helva kabağı Şalgam 

Out Zinia çiçeği Soğan 

Kayısı Yulaf ·Giayöl 

Şeftali D arı Yonca 

Kiraz Mısır Yemlik pancarı 

Tra'bzon hurması Buğday Hayvan pancarı 

Kadota ineiri Arpa Şeker pancarı 

Asma Çayır karanfil! Hurma 

Elma Bezelye Pf!lmiye 

Armttt Tu rp Kuşkonmaz 

f.ri'k Mürdümük Tamarix 

Karaağaç Domates 

Fasulye Pamuk (plma) 

Filistin enginarı Pamuk. (akala) ' 
Ingiliz ceviz! Patates 

l· 

Kara ceviz Ayçiçeği 
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Toprakta bor'un zararlı hududu •kesin olarak 
belirtilmı;miştir. Örneğin Fransa'da; toprakta 0,4 
ppm. bor Içeren topraklar bor'ca çok fakir, 0,6 ppm. 
fakir 0.8 ppm. memnuniyat verici ve 1,00 ppm. ise 
zengin sayılmaktadır. Amerika'da; meyva bahçe
leri açısından 0,5 ppm. den az bor'lu topraklar bor'ca 
fa'kir, 1,0-2,0 ppm. Isenormal ve 2,0 ppm. den fazla 
Ise toksik etkil i sayılmaktadır. Kültür bitkileri için 
4.0 ppm. zararianma sınırı olarak kabul edilmek
tedir. 

Bor'un zararlı etkisinin saptanması yönünden 
yurdumuzda da çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin; 
Toprak ve Gubre Araştırma Enstitüsünde kum kül
türünde yapılan çalışmalarda marulun 2 ppm. bor' 
dan zararlanmağa başladığı 2,0-4,0 ppm. de az, 
6,0-8,Q ppm. de orta ve 8,0-12,0 ppm. deçok fazla 
zarar gördüğü; victor tipi bodur domateste 5,0 ppm. 
bor'un limit olduğu , 6,0-8,0 ppm. de orta ve 8,0-
12,0 ppm. de fazla zararianma görüldüğü izlenmiş

tir. Toprakta 4,0-5,0 ppm. den fazla bor var ise 
yetiştirilecek bitkinin dayanıklılık derecesinin de
nenmesi önerilmektedri. 

V. Bor Analizinde Kullanılan Laboratuvar Me
totları : 

ıBu amaçla kullanılan başlıca metodlar şun-

lardır: 

1 - Kolorimetrik ıkarmin Metodu, 

2 - Kolorimetrik i<ürkümin Metodu, 

3 - Potansiyometrik titrasyon (Mannitol ile) 
'Metodu, 

4 - !Aıtomik abso~bslyon Metodudur. 

1 - Kolorimetrfk karmin metodu, standart me
todlar içerisinde en yaygın kullanılanıdır . 1-10 
ppm. lik bor konsantrasyonlarını ölçmeye uygundur. 
Bor Iyonları, karmin veya karminik asitin deriş'i'k 

sülfürik asitteki çözeltisi ile bor konsantrasyonuyla 
orantılı olarak, açık ·kırmızıdan mavimsi kırmızıya 

kadar değişen renk verirler. Metodun esası mey
dana gelen renk Intensitesinin (585 milimikran dal
ga boyunda) ölçümüne dayanır. 

2 - ıJ<olorlmetrlk kürkümin metodu : Bu me
tod 0-1 ppm. bor Içeren numunelerin analizi Için 
geliş'tirilmiştir. Bor.ik asit ve kürkümin ihtiva eden 
asit reaksiyonlu lblr eriyik kuruyuncaya 'kadar bu
harlaştırıldığı zaman, ortamın bor kapsamı ile ilgili 
olarak alıkolda eriyebilen kırmızı r'erıklı i rozoslyanin 
meydana gel4r. Rozosiyanirı'in teşe'kkül etmesi için 
ortamda oksalik asidin de bulunması gere'klidir. 
Meydana gelen ·renk Intensitesılnden kolorimetri'k 
olarak bor değer saptanır. 

ıB'U metodda 1 ml. numune ·ıle çalışılmakta ve 
metodun uygulanışı esnasında 25 defa sulandırma 
yapılmakUıdır. Aletde o'kumaların değerlendirilme-
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sinde kullanılan standart eğrinin çizimi için 0.00-
0,10 ppm· arasında dokuz dizilik bir standart seri 
ıhazırlanmaktaciır. Bu eğri ile 25 sulandırma ~at 
sayısıyla çarpım yapılaraik 2,5 ppm.'e kadar olan 
bor değerleri ölçülebilmektedir. Kullanılan tüm cam 
malzemelerin bor'dan ari olması zorunludur. rBu 
metod DSi Su ve Topralk laboratuvarında denen
miştir. Çok az miktarda nümune ile çalışıldığı ve 
yuksek sulandırma faktörü kullanıldığı için en ufak 
bir i<orıtaminasyon sapmalara neden olabilmekte
dir. Ayrıca, nümunelerin ve standartların 55 co de 
ıkurutulma zorunluluğu ise zaman alıcıdır . Bu ne
denlerle rutin analiz haline getirilmesinin pra.tik 
olmayacağı kanısına va rı !mıştır. 

ıJ - Potansiyemetrik ti•trasyon metodu : Borik 
asit veya borat içeren çözelti nötralize edilir, sonra 
manniıtol ile muamele edilirs·e, sodyum hidroksitle 
titre edilebil·en 'kompleks lbir ·asid teşekkül eder. 
Solusyon pH'ını 'başlangıçtaki değere ulaştırmak 

için sarf edilen sodyum hidroks.ıt miktarı, ortam· 
daki bor miktarı ile doğru orantılı olduğundan har· 
canan 'Sodyum hidroksit miktarından bor konsant· 
rasyonuna geçilebilir. 

4 - Atomik absorbsiyon : Bir elementın atom
ları yeterince ısıtıldığında, kendıllerine özgü ışınlar 

yayarlar. Bunlara rezonans ışınları denir. Böyle bir 
ortama deneye alınan elementın atomlarının yay
makta olduğu dalga boyunda ışın demetleri gön
derilirse, alevdeki element konsantrasyonu lle 
orantılı olarak absarbe edilir. Geçen ışın ölçümün
den nümunede mevcut element miktarına geçilir. 

DSI Su ve Toprak laboratuvarında bugüne dek 
pek çOk su ve toprak nümunesinin karmin metodu 
ile analizi yapılmıştır. Umumi bir fikir vermek amacı 
·ile akarsu, göl ve taban suyu örneklerinde saptanan 
bor miktarları Tablo : lll. ve IV. ve V.'de veril
miştir. 

TABLO: lll 

Bazı Akarsulanmızda Bor Konsantrasyonu ppm. 

Delice suyu 
Dim Çayı 

Demre Çayı 
Alara Çayı 

Ulualan Deresi 
Söke Çayı 

Büyuk Menrleres 
Balirk Suyu 
Eşen Çayıı 

Sakarya nehri 
Dicle Nehri 
M. Kemalpaşa D. 
Koca Çay 
Susurluk Çayı 

1,23 (1'2 örnek ortalaması) 
1,00 ( 4 öme'k ortalaması) 
o,8y 
0,92 
0,65 
0,45 
0,60 
0,90 
0,50 
0,97 8 örnek ortalaması) 
0,50 
1,17 7 örnek ortalaması) 
0,50 
1,40 
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TABLO: IV 

Bazı Göl Sularında Bor Konsantrasyonu -ppm. 

Akşehir Gölü 
Afyon lşıklıgölü 

Eber Gölü 
Büyük Çe!kmece gölü 
Küçük Çekmece gülü 
Bofa Gölü 
Van Gölü 
Apolyon t Gölü 
Manyas Gölü 
Burdur Gölü 
Mogr.n Gölü 
Eymir Gölü 

1.05 
0,90 
0,66 
1 ,35 (2 örnek ortalaması) 

1,50 
0,60 

1'14,00' 
0,86 -(3 örne'k ortal amas ı) 

1,1 o 
6,45 (2 örnek ortalaması) 

1,21 (4 örnek ortalaması ) 

1,37 (2 örnek ortalaması) 

TABLO: V 
Taban Suyu Örneklerinde Bor Konsantrasyonu ppm. 

cıı c c .. 
c cıı o o ıcı :ı >. >. cıı E ., Cil "C 
::ı Cil .:.: Cil 
c .. cıı .. c .:.: ... Cil ... Cil Cil 
c·- 'iı ra .:.: c - c 
ı\1"C ::ı ıg ::ı :ıı ~~ 
ı:: cıı >-c - .... 
..:-ı:ı "C o c o .:ı: Cil 

Ova Ad ı c:ı::c:ı:: Ji::.:: w::.:: ci) ~ .. 
Kayseri - Karasaz ı : 20 0;80 "71 ;25 2,50 
Kcıvuncu Ovası 93 0,35 100,00 9,00 
Çumra· 1. Esas 70 0,00 4,00 0,35 
Çumra· 1<1. Esas 87 ' 0,00 5,60 0,50 
M. Kemalpaşa Ov. 130 0,00 2,30 . 0,35 
Adana - Yüreğ i r 41 0,00 2,75 0,30 
Nazilli - Feslek 122 0,00 2,55 0,50 
Amasya· Suluova o 13 0,15 7,00 2,00 

V - Topraktan Bor Yıkanması Olasılığı 

Yapılan çalışmalar topraktan · bor yıkanmasını 
nötr tuzların değişebilir sodyum katyonlarının g'i

·derilmesinden daha zor olduğunu göstermiştir. 

Powers, i-yi bir drenaj tesisinden sonra kük"ürt 
ve h ı:ıyıvan gübresi verip yıkama yapmak suretiyle 
bor'un topraktan yıkanabileceğ ini göstermiştir. Bir 

denemede; üst /oprağın EC'si 64,0 milimhos/Crıı, 
bor konsantrasyonu 54 pprıı. iken 120 cm. yü'ksek
liğinde bir sulamadan sonra EC. nin 4,2 milimhos/ 
cm.'e, bor konsantrasyonunun ise 6,9 ppm.'e düş

tüğü görülmüştür. Bor'un 1 ,8 ppm.'e düşmesi için 
360 cm. su verilmesi gerekmiştir. 

Rıeeve Pillsubury ve Wilcox, Californiya-Cohella 
vadisinde tuzlu- Sodyumlu ve borlu bir toprakta 
yaptı'kiarı denemede, toprağın üst 30 cm.'lik kıs

mındaki tuz miktarı nı uygun seviyeye düşürmek 

·için 30 cm; bor' u yıkamak için 90 cm. yüksekliğin· 

de . sulama >Suyuna gereksinim olduğunu göster
mişlerdir. 

J. L. Meyer, Joaquin vadisinde bir meyve bah
çesinde 0-1 20 cm . lik toprak profilinden 2,5-3,0 
ppm. bor.un ·iyi kal<itede bir sulama stiytı ile 62,0 cm. 
'ilk bir göllendirme ile % 61'inin yıkandığını 64,5 
cm. yağmurlama sulaması % S2'sinin yıkand ı ğın ı 

!bulmuştur. 

Ülkemizde ise Topraksu Genel Müdürlüğü ta
rafından Burdur gölü güney batısındaki tuzlu· Sodik 
ve borlu topraoki ar ın ısl ahı için yapılan çalışmalarda 
'toplam çözülebilir tuzların yıkanma denklem ve 
eğrisi, jips gereksinim eğrisi ve bor yı'kama den•k
lem ve eğrileri çıkarılmış; 13- 14 milimhos/cm. 
toplam tuz konsantrasyonu ve 10 ppm. bor kapsamı 
olan toprağın 100 cm. derinliğe kadar yıkanarak 

<EC'sini 4 milimhosjcm.'e düşürmek amac ıyla 51 O 
cm, bor'unu 2 ppm.'e düşürmek için de 1950 cm. 
sulama suyuna gereksinim olduğu saptanmıştır. 

'· Türkiye Bilimsel ve Te·knik Araştırma Kurumu 
adına Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsünce «Bor
Pınarbaşı Çorak tslah Araştırmaları. adlı projede 

_, bor içeren tuzlu- Sodik bir deneme alanında drenaj 
sağlanıp çeşitli kimyasal maddeler kullanarak ısl ah 

denemeleri yapılmış ve küçük parsellerde tuz yıkan
m<ıs ı •için 120cm.; bor yıkanması için ise 460 
cm.'lik su uygulanmasının gerektiği sonucuna va
rılmıştır. 
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AKIFERLERDE 
SU SEVIYESI • YAGIŞ ILiŞKISINiN ARAŞTIRILMASI 

Yazan ·: Nuri KORKMAZ (*) 

OZET 

Akiferler suyu rezervuar gibi depo eder ve borular gibi bir noktadan diğer 
bir noktaya iletir. Belirli bir periyot boyunca yeraltısuyu seviyesi besienim ve 
boşalım farkına bağlı olarak sürekli değişmektedir. Bir akiferden çekilen su 
miktarı ve (veya) yıllık yağışların üst üste ortalama yıllık yağıştan az veya fazla 
olduğu kurak ve yağışlı periyotlarda yeraltısuyu seviyesinde ve buna bağımlı 
olarak boşalımlarda uzun süreli değişimler meydana gelir. Bu çalışmada akifer
lerdeki uzun süreli tabii su seviye değişimlerinin ya yıllık yağışların, ya eklenik 
yağışların veya yağışlı periyotlarda eklenik yağışların, kurak periyotlarda ise yıllık 
yağışların etkisine bağlı olduğu neticesine varılmıştır. 

1. GIRIŞ 

Sınırları belirlenmış !Jir a'kiferin belirli bir pe
riyot için d!inamrk su dengeSiinin miktar yönünden 
beJıirtilmes'i yeraltısuyu bilançosu olarak tarif edil-e
bilir. En genel manada bilarıço denklemi· : 

Ob = O+t.O (1) 

Ob= A'kfıfere gi~en su miktarı (beslenıim) 

O= A'kliferden çııkansu mi'lctarı (lboşalım) 

t.O = Hezei'V değiş·imi 

13el'lrli bir pe~iyottaki su seViyesi değişimi , bu 
genel bilanço d'erı'kleminden de görüldüğü gib'i ald
fıere g'i·ren su (beslen'im) ile çıkan su (boşalım) 

fa~kına bağlıdır. 

.AJ~iferlerde su seviyesi zomanla bir takım d-e
ğiŞimler gösterir. Bu değiŞ!iml·er genel olarak tabii 
ve sun'! olma!k üzere 'iki gruba ayrılır. Tabii deği

ş:imler meteorolojik, hidrolofi'k veya jeolojik fak
törlerin e1ikisi ile sü~ekli veya mevzii karakterde 
olabil'ir. Sürekl'i değişimler mevs•iml'iık ve daha uzun 
zaman · aralığında olabildiği gibi 'kısa süreli de ola
bilir. Kısa süref!i bu seviye değişimlerinin orijini; 
yağışlar, buharlaşma- terleme, atmosfer basıncı , 

gel- glt, boşalım seviyesinin değ'işmesidir. 

Akiferdeki mevsimlik ve uzun süreli su seviye 
değişimlerinin meydana gelmesine sebep olan en 
önemlı! faktörler yağışlar ve akiferd·en su çekimidir. 

(') Jeolojl Yük . Müh. DSI Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısular ı 
Dalresi Başkanlığı · 

Yu'karıda da ifade edildiği gibi blelidi bir per'iyotta 
·su seviyesi, akifere giren su (beslenim) ve çıkan 

su (boşalım) farkına bağlı olarak değişmektedir. 

Bir llidrolojli'k yılın; yağışlı mevıslm"i boyunca bes
lenme sebebi ile aklferde su seviyesi devamlı yük
·selir, 'kurak mevsim 'boyunca ise besienim olma
mcısı veya minimum mertebede olması s·ebebiyle 
(içe akış yolu ile besleniml olmayan ·crl<ifer hali) 
·su seViyesi boşalım mN~tarına bağlı olarak devamlı 
düşer. ~urak mevsim boyunca tahii boşalım v:e 
(veya) çekim mi~arına bağlı olarak su sev'iyes'i 
devamlı düşer. 

.A.Ikiferler suyu rezervuar gibi depo eder ve bo
rular gibi b!ir no'lctadan diğer bir noktaya iletir. Ha
J1e<keti gayet yavaş olan yeraltısuyu'!un boşalımı 

(veya aki.ferdeki su seviyes·i) besienim Ve ak'ifer
den su çekim m'i'ktarına bc:ığlı olar<:k d'eğişmekıtedir . 

Yeraltısuyu beslenmelerinin en örremli kaynağı ya
ğışlardır. Aıkiferden çekiJıen su miktarı ve yıllı'k ya
ğışların üst üste ortalama yıllık yağıştan az veya 
fazla olduğu kurak ·ve yağışlı periyotlarda yeraltı

suyu seviyesinde uzun süreJıi değişmeler meydana 
gelir. 

Bir akifıe-rden su çe'kimirre başlanıldığı yıldan 

·irfiiharen yıllık çekim miktarına bağlı olarak yeral
tısuyu seviyesi (boşalım katsayısı (a) küçük olan 
akiferlerde) yıJiıtk beslen!im, tabii boşalım ve çekim 
arasında hidroliık bir denge kuruluncaya ·ka
dar yıldan yı"la sc:hasal olarak devamlı düşer. Ay
rıca akiferle~de · UZun b(.r periyO'tta meydana . gelen 
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su se-viye düşümleri yalnız çekimden ileri gelme
yebillr. Kurak bir periyotta beslenimin, normal bes
Ienimden eksik olması halinde bu periyot boyunca 

. da s.u seviyel•eri eksik beslenme miktarına b;ığlı 

olarak devaınir düşer. Ayrıca yıllık yağışların üst 
üSte ortalama yıllık yağıştan fazla olduğu yağışlı 

periyotlarda ise su seviyesi sürekli- yükselir. Ay
rıca bir akiferde uzun bir periyot boyunca su sevi
yeleri çe'k.im" ve·' tieslenmeriin toplam etkisine bağlı 
olarak sürekli düşer veya yükselir. Akiferlerdeki 
su seviye değişimleri akifer boşalım 'katsayısına 

(a) bağlı olarak her akiferde farklı oranda gelişir, 

Bu incelemernizde su çe'kim!i olmayan aklterlerde 
uzun bir periyot boyunca sadece b·eslenim ve tabii 
boşalım miktarlarına bağlı olarak gelişen su seviye 
değişimlerinin analizi yapılmaktadır. 

2. YERALTISUYU SEViYESi• YAGIŞ iLiŞKiSi 

Yukarıda da belirtild'iği g'ibi aklterlerde belirli 
bir periyot boyunca y~raltısuyu_ seyiyesi beslenim, 
boşalım (tabii boşalım ve/veya çekim) farkına bağlı 
olarak sürekli değişme~~edir. Aklterlerde su sevi
yıesi yükseldikçe tabii boşalım artar, su sebiyesı 

düştükçe (dinamik rezerv azaldıikça) tabii boşalım 
azalır. Ayrıca herhangi bir (t) süresince a'kiferin 
tabii boşalım miktarındaki değişim, su seviyesi de
ğişimine (Veya dinamik rezerv değiŞiin"ine) paralel 
olara'k değişmektedir. 

Aşağıdaki bölümlerde görüldüğü gib ak'iferler
de'ki uzun süreli tabii su seViyesi değişimleri (veya 
tabii boşalımlar) ya yıllık yağışların ya eklenik 
yağışların veya yağışlı periyotlarda eklen'ik yağış

ların, kurak periyotlarda . ise yılirk yağışların etki
sine bağlıdır. Bu iliŞkinin araştırılması ve böylece 
aklfer tipinin b'efirleneb'ilmesl için Inceleme yapıla
cak. akiferde .bir veya birden fazla . rasat kuyusu 
açılmış olmalı ve bu kuyu veya kuyulara ait olduk· 
ça uzun süreli su seviye ölçümleri olmalıdır. Ayrı

ca bu periyot boyunca akiferin yayılım alanı içinde 
veya ya'kınında bir veya b'irden fazla yağış rasat 
Tstasyonunda yılirk yağış m'llctarları ölçülmelidir. 

Toplanan bu bilgilerden faydalanarak akiferin 
tipi şu şekilde tayin edilir. 

a1 -Rasat süresi boyunca her yılın aynı ayına 

alt sv seviye ölçümleri ve aynı periyot veya daha 
uzun bir periyot için yağış rasat Istasyonunda öl
çülen yıllık yağış miktarları tesbit edil'ir. 

b) Oi:k'kate alınan periyota alt yıllık yağış 

miktarlarından faydalanılarak ortalama yıllık yağış

tan eklenik sapma değerlerJ hesaplanır. 

c) Bir koordinat s'lstemin'ir) yatay ~ksenine 
boşalım seviyesine göre su seviy~ ölçümleri düşey 
eksenine yıiiJk yağış ve/veya orttalam;ı yıiJılç yağış-
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tan eklenik sapma değerleri Işlenerek her kuyu 
bölgesi için bu iki değişken değerleri noktalanır. 

d) ilki değişken arasında doğrusal b'ir ilişk i
nin olup olmadığı ve doğrusal bir ilişki varsa reg
resyon doğrusunun çizimi ve doğrunun katsayıları 
en küçük kareler veya serbest elle doğru çizimi 
metodları ile tayin edilir. 

Iki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin de
recesıı korelasyon katsayısı (R) ile ölçülür. Yağış· 
su seviyesi ilişl<is1nl belirten regresyon doğrusu 

yü'kselen bir doğru olduğu için korelasyon pozi
tifıt'ir (Şe'kil: 2, S. 8). Bu çalışmamızda R= +0.8"· 
den büyük korelasyonlar iyi ko~elasyon kabul edil
miştir. 

e) Su seviyeleri ile yıllık yağışlar ve/veya 
ortalama yıllık yağıştan e'klenik sapma değerlerin

den herhangi birisi arasındaki doğrusal il'işkinin 

varlığına göre akiferin tipine karar verilir (Örnek : 
1, 2, 3'e bakınız) . 

!Doğrusal. iliştkinin denklemi 

V= V0 +m h 

V= Her h değerine tekabül eden yıllık yağış 

veya ortalama yılirk yağıştan eklenik sap
ma değeri (mm) 

Y0 = Doğrunun yağış eksen'ini kestiği noktı:ıya 

ait yıllık yağış veya ortalama yıllık y;ığış

tan eklenik sapma değeri (mm). 

h= Boşalım seviyesine göre yeraltısuyu se
viyesi (m) · 

m= Dogrunuıi eğimi 

Su derrklemden : 

1. Yağış .rasat istasyonun eksik yağışları veya 
rasat kuyusu na ait eks•ik seViye . ölçümleri tamam
lanabHir. 

2. Hatalı yağış veya su sevi-ye ölçümleri d~~ 

zeltlle'bilir. 

3. Yağış rasat Istasyonuna ait çok uzun süreli 
yağış ölçümlerine mukabil su seviye ölçümlerinin 
olmaması halinde, yağış ölçümlerinden faydalanı
larak bu periyot hoyunc& rasat ·kuyusu bölgesindekıl 
su ·seviye düşüm ve yukselim miktarları ve buna 
bağlı olarak akiferin boşalım mi'ktarları hesaplana
bilir. 

4. Bir a'kifı.enn su bilançosunun hazırlanma

sında, yeraltısuyu Işletme rezervinin tayininde ve 
huna !>'ağlı olarak işletme kuyularının boyutlandı
rılmasında, kuyulara monte edilecek mdtopomp ka~ 
·rakteri•stiklerinin tayini ve el·e'ktriffkasyon tesisle
rlfl'in projelendirlmesinde uzun sürede meydana ge
le'bilecek muhtemel su seviye değ'işimlerlnln bilin
meSi ·gerekmektedir. Her kuyu bölgesi Için gelişti

r-ilen bağmtılar ve uzun süreli yağış ıasatlarından 
faydalanılarak bu değişim miktarları hesaplanabilir. 



2.1. Yıllık Yağışların Etkisi Albnda Olan Akl· 
terler 

Boşalım ~katsayısı (a) büyük olan akiferlerde 
bir hidrolojik yılın kurak devresi boyunca su se
viyesinde ve boşalım debisindeki değişim fazladır. 

Bu tip dkiferlerde su seviyesi veya boşalım miktar· 
farı, daha önceki yıllara ait yağışlara bağlı olmayıp 
sadece o yılki yağış niiktarlarına bağlıdır. Inceleme 
yapılacak a1<ifer için toplanan su seviye ve yağış 
ölçümlerine ait bilgiler yukarıda beliı;tildiği şe'kil{]e 
değerlendirilerek akiferln tipi belirlenir ve ilgili ra· 
sat kuyusu bölges·ini temsil eden yağış· SU- seviyesi 
Ilişikisinin denklemi elde edilir. 

Örnek: 1 

B\:ı uygulamada Edremit· Burhaniye ovasında 
yağış ~raltısuyu seviye ilişk•lsl araştırılmaktadır. 

Inceleme alanı Marmara Bölgesinde Edremit Körfe
tın'in doğusunda yeralır. Ovada yeraltısuyu taşıyan 

forma~yon alüvyonun kumlu ve çakıllı seviyeleri· 
dir. Ovada'ki 6989 • A kuyusunda 1970 • 1979 periyo
du boyunca sürekli her ay statik su seviye ölçüm· 
leri yapılmıştır. Bu kuyunun ·zemin kotu, yıllara gö· 
re statik su seviyeleri (her yılın 10. ayına ait se
vlyeler) ve boşalım seviyesl dik•kate alınarak ·bo
şalım se\liyesin·e göre su seviyeleri• hesaplanmış 

ve bu bilgller Tablo: 1'de verilmiştir. 

DSI TEI,(f'.IIK- :BÜlTENI ·1960 SAYI ·.~ 

TABLO: 1 

Kuyu Adı : Derman Kaplıcaları 
·Kuyu No. : 5989-A 
l<uyu Kotu : 20.50m 
Boşalım k otu : ' 0.0 m 

Rasat . Statik Su Seviyesi Boşalım J<,otu!}a 
Yılları (10. ay) (m) göre St. Sv. (ml 

1970 2.85 17.!)5 . 
1971 2.0 18.50 .. ·' 

1972 4.19 16.81 
1973 3.4'0 17.10 
1974 4.50 : 16.00 
1975 4.55 15.97 
197'5 4.30 16.20 -·; 

1977 6.80 13.70 .. 

1978 3.40 17.10 
1979 4.8'2 15.68 

. - .. 

1970- 1979 periiyodu Için Edremit yağış rasat 
istasyonuna aıt yıllık yağışlardan ve 6989 ~ A No.l~ 
kuyuya alt su seviyeleri Şekil : 1'de veı~ilmlştir. 

Bu b'ilgilerden faydal·anılarak akiferin yağış- su se
viyesi ilişkls•i araştırılmış ve bu kuyu bölge~inde 

yıllık yağışlarla su seviyeleri arasında iyi bir · iliş
kinin (R ~ 0.8) varlığı görülmüştür (Şekil ; 2). Bu 
doğrusal iliş·kinin den'kiemi : 
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Vv= 100+33,9 h 
R~0.80 

(1) 

·Buna göre Edremit- Burhaniye ovasında su se
viyeleri ve boşalım mi'lctarları yıllık yağışlara bağlı 
değişmıeıJ«edir. 

2.2. Ortalama Yıllık Yağıştan Eklenik Sapma 
Değerlerinin ·Etkisi Altında Olan Akiferler 

iBoşalım katsayısı (a ) küçü'k olan akiferlerde 
b'ir hidrolojik yılın kurak devresinde su seviyesin
de ve boşalımı debisindeki değişim azdır. Bu tip 
akiferlerde yıllık yağışların üst üste ortalama yıllık 

yağıştan az veya fazla olduğu kurak v~ yağışlı pe
riyotlarda su seviyesinde ve boşalım debilerinde 
uzun süreli değişmeler meydana gelir. Su seviyesi 
ve ortalama yıllık yağışton eıklen'ik sapma değer

lerinden faydalanılarak daha önceki bölümde olduğu 
gibi akiferin tipi belirlenir ve ilgili rasat kuyusu 
bölgesini karakterize eden eklenik yağış - su sevi
yesi il 'işkisinin denklemi elde edilir. 

Örnek: 2 

Bu inceJiememizde Silopi· Ovası yağış- yeraltı

suyu seviyesi ilişkisi araşıtırılacaktır. 

Silopi ovası Güneydoğu Anadolu'da Mardin il 
sınırları içeris'indedir. Inceleme alanında konglo
mera ve gre bantl a rı yeraltısuyu taşırlar. Halen 
akiferden çekilen su miktarı ihmal edilebilecek 
mertebededir ve yeraltısuyu IYiele nehri ve Hezil 
suyuna boşalmaktadır. Buna göre hc:lih azı rdaki kısa 

ve uzun periyot 'boyunca su seviyesi ve boşalım

lardaki değişimler besienim-tabii boşalım farkına 

bağlı olarak gelişmektedir. 

2981 No. lu Günhadit rasat kuyusunda 1'972-
1979 periyodunda sürekli sta1!ik ·su seviye ölçümü 
yapılmıştır (Şekil : 3) . Bu kuyunun zemin ko'l:u, yıl

lara göre statik su seviyeleri (her yılın 1 O. ayına 

aıt seviyeler) ve bu kuyu bölgıesini temsil eden 
boşalım seviyesi dikkate alınarak ·boşalım sevi
yaS'ine göre su seviyeleri• hesaplanmış ve bu bil-

. giler Tablo : 2'de verilmiştir. 

1957-1979 periyodu için Cizre yağış rasat istas
yonuna ait yıllık yağış değerlerinden faydalanıla

rak bu istasyon için ortalama yıllık yağıştan ekleniık 
sapma değerleri hesaplanmış ve bu değerler Şe

kil : 4'de verilmiştir. 'Kuyuya ait su seviye ölçüm
leri ve hesaplanan eklenik sapme değerlerinden 

faydalanılarak akiferin yağış- su seviyesi ilişkisi 

araştırılmış ve su seviyeleri ile ortalama yıllık ya
ğıştan eklenik sapma değerleri arasında iyi bir doğ- · · 
rusal ilişki (R=0.95) olduğu görülmüştür (Şekil: 5). 

Doğrusal iliŞ'kinin dlenklemi 

V.= -5140+105,7 h 
R= 0,95 

(2) 

! .• · ., 
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'.. .. TABLO: 2 

Kuyu Adı - : Günhad it 
Kuyu No. : 2981 
Kuyu Kotu : 426.4 m 
Boş·alım Kotu : 355;0 m 

Rasat Statik Su Sev 
Boşalım Katuna 

Yılları 
Statik Su Seviyesi Göre St. Sv. (m) 

(10. ay) (m) 

1962 23.00 
1 

48.40 
1972 14.73 56.67 
1973 17.09 54.31 
1974 18.40 53.00 
'1975 20.00 51.40 
1976 20.13 51.27 
1977 21.30 50.10 
1978 21.57 49.83 
1979 22.58 

1 
48.82 

. Buradan Silopi ovasında su seviyeleri ve akife
rin boşalımının eıklenli'k yağışlara bağlı olarak değiş
tiği neticesine varılmıştır. 

Şekil: 4'den görüldüğü gibi 1962 -19B9 yağışlı 

periyodunda yıllık yağışların üst üste ortalama yıllık 
yağıştan fazla olması sebebiyle grafik 1969 yılında 
maksimuma ulaşmıştır. Bu devrede akifer su seviye
yelerinin de eklenik sapma eğrıisine paralel olarak 
sahasal olarak devamlı yükselmesi gerekir. Bu ek
lenik sapma değerine tekabül eden su seviyesi 
(boşalım seviyesine göre) 58.4 m'dir. Bu devrede 
2981 No. lu kuyu bölgesindeıki su s-eviye yükselimi 
ll h1 = 10.0 ın 'di r (Şek'il : S). 1969- 1979 devras!nde 
ise yıllık yağışların ortalama yıllık yağıştan az ol
masından dol·ayı grafik 1979 yılında minimume düş
müştür. Bu devredeki su seviye düşümü llh2 =9;6 m 
dir (Şekil : 5). 

Örnek: 3 

Haruniye ovasında 1966-1979 per'iyodu boyun
ca yeniltısuyu seviyesinde önemli ölçüde tabii 
değ·iş'im l e r gelişmiştir. Bu ova Akdeniz bölgesinin 
Aşağı Ceyhan Havzasında yeralır ve Osmaniye'nin 
yaklaşık 20 km. kuz>eydoğusundadı r. Ovada yeraltı

suyu taşıyan en öneimi formasyon konglo-:neradır. 

Akiferden halihazırda çe'ktilen su miktarı ihmal edile
'bilecek miktardadır ve tüm yeraltısuyu boşalımı 

ovayı doğudan kuzeybatıya kateden Sabun suyuna 
olmaktadır. 

4402 No. lu rasat kuyusunda 1966- 1979 peri

yodunda sürekli statik su seviye ölçümü yapılmış

tır (Şekil : 6) . Bu rasat üuyusuna ait tüm bilg'li er 

Tablo : 3'de verilmiştir • 

23· 
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TABLO: 3 

Kuyu Adı : Haruniye 
Kuyu No. : 4402 
Kuyu Kotu : 37'5,5 m 
Boşalım Kotu : 265,0m 

Rasat 
Yılları 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Statik Su Seviyesi 
(10. ay) 

41.95 
36.80 

-
50.15 
52.80 
52.40 
53.83 
56.00 
57.42 
57.'00 
49.75 
50.00 

en 
ILI 44.00 
>-·:;; 
ILI 
en 48.00 
:::> 
(/) 

.~ 52.00 .... 
~ 
vı 

56.00 

60.00 

1200 

1000 

e 800 
E 

(/). 
600 ,c; 

~ 

400 
1966 

(m) 

67 

Boşalım Kotuna 
Göre St. Sv. (m) 

68.55 
73.70 

-
60.35 
58.70 
58.10 
56.67 
54.50 
53.08 
53.50 
60.75 
60.50 
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1964- 1977 periyodu Için Haruniye yağış rasat 
'Istasyonuna ait yıllık yağışlardan faydalanılarak bu 
Istasyon Için hesaplanan orttalama yıllik yağıştan 

eklerlik sapma değerleri Şekiii : 7'de verilmiştir. 

Rasat ~uyusuna ait su sev'tye ölçümleri ve hesap
lanan eklenik sapma değarlıeri arasında ilişki araş

tırılmış ve bu 'iki değişken değerleri arasında 'iki 
farklı iyi doğrusal Hişki olduğu görülmüştür (Şe

'ki! : 8). 1964- 1968 1975- 1977 yağışlı periyotlarını 
karakıtarize eden doğru denklemi 

v.=-1660+27,6h 

R=0,96 

(3) 

1968- 1975 •kura'k periyodunu karakterize eden 
doğru denklemi : 

v.= -3850+ 73,8 h 

R=0,96 

(4) 

Buna göre ıbu kuyu 'bölgesinde su seviye de. 
ğişimlerl yağışlı peri)ıotlarda (3) !formülü, kura·k 
periyoti'arda ·ise (4) formülüne bağlı olara'k geliş

m e·kited'i r. 

YAGIS iSTASYONU : HARUNiYE 

68 69 70 71 72 73 74 75 76 f977 

Şekli: 6 
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.Bu örnekteken de görüldüğü gibi bu tip a•kifer
!erd'e su seviyeleri ve tabii hoşalımlardaki değişim
ler eklenilk yağış değerlerine bağlı .olmakla bera
ber kurak ve yağışlı periyotlarda farklı formüllerle 
temsil edilme'ktt:edir. Bu çeş•it prati'k uygulama ve 
teorik çalışmalarla bu gruba giren ak'iferler kendi 
arasında daha alt gruplara ayrılabilir ve bununla 
flgili olarak sınır şarıtları tesbit edilebilir. 

2.3. Ortalama Yıllık Yağıştan Eklenik Sapma 
ve Yıllık Yağışların Etkisi Altında Olan 
Akiferler 

Boşalım ıka1!s'ayısı (a) yıllık yağışların etkisi 
altında olan akiferlerin boşalım ·katsayısından küçük; 
eiklenik yağışların etkisi altında olan akiferinkinden 
büyük olan akiferler bu gruha girmektedir. Bu ·tip 
ak'ifıerlerde su seviyesinde ve boşalım dehisi veya 
boşalım miktarın-daki uzun süreli değişimler yağışlı 
periyotlarda eklenik yağışlara, kurak periyotlarda 
Ise ~ıllı'k yağışlara bağlı olarak gelişmektedir. Aki
ferin ifip'i ve rasaıt 'kuyusu bölges'ini karakterize 
eden yağış- su seviyesi iliş'kisinin denklemi su se· 
viyesi, yıllık yağış ve eklenik yağış değerlerinden 
faydalanılarak öncek!i bölümlerde olduğu gibi tayin 
tm'i 1 ir. 

3. NETICE 

-Bir akiferden su çekim'! ve (veya) kurak bir 

periyot boyunc'a eksik besienim mi'ktarına bağlı 

olarak su •Seviyes'i yıldan yıla sahasal olarak süre:kli 

düşer (dinamik rezervi azalır). Yağışlı periyotlarda 

ise toplam besienim ve boşalım miktarı farkına 

bağlı olarak sü~ekli yükselir. Aıkiferin tabii boşalım 

miktt:arı da bu düşüm veya yükselimiere paralel 

olarak değiş' ir. 
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Bu incelemede su çekimi olmayan veya ihmal 
edilebilir mertebedeki akiferlerde uzun bir periyot 
boyunca gelişen tabii su seviye değ•işimlerin'in ana
lizi yapılmıştır. Buna göre; akiferlerdeki uzun sü
reli tabii su seviye ve boşalımlarındaki değişimler 

ya yıllık yağışların, ya eklenik yağışların veya ya
ğışlı periyotlarda e'kleni'k yağışların, kurale periyot
larda ise yıllık yağışların eıtkiisine bağlı olduğu ne
ticesine varılmıştır. 

Bir akiferin işletme rezervınıın tayini ve buna 
bağlı olarak işletme tesislerinin boyutlandırılma

sırıda, yeraltıtsuyu drenaj problemi olan sahalarda 
drenaj tes•islerinıin pmjelendirilmesinde uzun süre
de meydana gelebii'eçeık muhtemel tabii su seViye 
ve boşalım değişimlerinin bilinmesi gerekmektedir. 

Her rasat kuyusu bölge•si için bu incelemede be
lir't'ildiğ•i g•ibi gefoiştirHece'k bağıntılar ve uzun süreli 
yağış ölçüml·erinden faydalanılarak bu değişim mik
tarları hesaplanabilir. <Daha öncek'ı bölümlerde ve
rilen örneklerde her akiferd'e bir !kuyuya ait su se
viye ölçümleri değerlendirilmiş ve bu kuyu bölge
siili temsil eden yağış- su seviyesi bağıntısı ge
liştirilmiştir. Akiferin yayılım alanınefa birden fazla 
rasat kuyusu ve bu kuyulara a'iıt yeterl·i ve sıhhatfi i 

su seviye ölçümlerinin olması halinde bütün bu 
kuyulara ait su seviye ölçümleri ayrı ayrı değ'er

lendirilerek her ikuyu bölgesini temsil eden yağış
su seviyesi bağıntıları elde edilmelidir. 

Su çekim'i yapılan ·alkiferlerde de akifer tiplnin 
belirlenmesi ve belli IYir periyot boyunca sabit veya 
değişken çekim milmarının su seviyelerine etkis'i
nin tayini, akiferlerin gruplandırılması ve h•er gru
bun kendi arasında daha alt gruplara ayrılması ko
nusunda sınır şartlarının tesbiti ·için teorik ve pra
tiik olaralk daha ayrıntılı çalışmalar yapılması ge
reıkmeokred ir. 
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AKiFERLERDE 
POMPA TECRÜBELERiNDEN FAYDALANlLARAK 

DEPOLAMA KATSAYISI TAViNi HAKKINDA BASiT METOD 

Yazan : Nuri KORKMAZ n 

OZET 
Akiferlerin transmisibilite (T) ve depolama katsayılarının (S) hesabı için 

yaklaşık sonuçlar elde edilmesine yarıyan kantitatif metodlar (Theis, Jacob, 
Chow, Jeager, Hantush, vs) bir çok kabullerle birlikte özellikle tetkik edilen 
ortamın izotrop ve homojen bir geometriye salıip olması esasına dayandırılmış
lardır. Bu metodlarla pompa tecrübelerinin değerlendirilmesi için bazıları yarı 

logarifmik ve çift logarifmik grafik kağıtlarına, bir kısmı ise önceden hazırlan

mış tablolara ihtiyaç göstermektedir. Yarı logarifmik veya Çift logaritmik kağıt

lar kullanılarak değerlendirmeler yapılan metodlarla akifer katsayılarının hesa
bında, pompaj süresi boyunca tüm seviyeler dikkate almdığmdan genellikle 
transmisibilite ve buna bağlı olarak depolama katsayısı hatalı hesaplanmaktadır. 

Bu incelemede tecrübe süresi boyunca pompaj kuyusu civarında teşekkül eden 
düşilm konisi hacmi ile pompajla çekilen su miktarı arasmdaki fonksiyonel 
ilişkiden istifade edilerek akiferin depolama katsayısınm doğrudan doğruya 

hesabı için daha basit bir metod hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. 

1. GIRIŞ: 

Depolama katsayısı (S), al~ii1erde birim y'üzeye 
tatbik edilen basınÇta meydana gelecek birim mi'k
tarda bir değişim sonucunda, bu yüzey dahilinde 
akifere giren veya a'kiferden boşalan suyun hacmi 
il'e ifade edilir. 

:O~gun haldeki boşluklu malzemenin yerçekimi 
el'kilerine !karşı bünyes'inde tutımuş olduğu su hac
m'inin, malzemenin kendi hacmine oranına özgül 
tutum (S,), belirli hidroHk şartlar altında doygun 
haldeki boşluklu malzemeden alınabilecek su hac
minin malzemenin toplam hacmine oranına Öz•gül 
venim (Spes'i·fic ';lield) (Sy) denir. 

Serbest a'kiferlerde depolama 'katsayısı . özgül 
verime eşi•ttir. Özgül verim drenaj süresine bağlı 
olarak antma:k'tadır. Serbest aklfarlerde su s·eviye
sinin hızlı düşüm'ünden alınan su miktarı, uzun 
zamanda alınan miktarından azdır ve gerçek özgül 
verim çok uzun süreli drenajdan elde edilir. Kesin 
bir sınırlama k!oyma imkansızlığına rağmen ince 
malzameli 'tabakalar daha az su ve uzun zaman 
verirler. 

(") Jeoıoıı V. Müh. DSI Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dalresi 
Başkanııaı. 
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Geriış ve yaygın bir akiferde açılmış bir kuyu
da sabit debi ile pompa•j yapıldığı zaman, akiferden 
çe'kilen suyun miktarına 'bağlı olarak rezervedeki 
azalma sebebiyle akiferin ıbasıncı veya su seviyesi 
akiferin sonsuz yayılınılı olması halinde devamlı 

düşecektir. Bu durumda akife~de derıgesiz hal söz 
•k!onusudur. Böyle bir ıhalde su seviyesinin düşÜ'm 

mi1ktarı kuyudan uzaklaştıkça azalır. 

Yeraltısuyu pratik uygulamalarında 'bir akiferin 
transmisibilite (T) ve depol·ama katsayısının (S) 
hesabı genellikle dengesiz hal denkleminden fay
dalanılarak hesaplanmaktadır. Bu denkl'emin tatbi
tkatındaki matematilk güçlüklerden dolayı, çeşitli 

araştırıcılar ("Jlhe'is, Jacob, Chow, Jeager, Hantush, 
vs.) arazi şartları tatbikaltına ve yaklaşık sonuçlar 
elde ·edilmesine yarıyan bazı çözümler elde etmiş· 

terdir. Bu metodlarla ll:ransmisTbilite ve depolama 
katsayı-sı hesaplanabilmesi için arazide pampaj ıku· 
yusundan sabit debi lle bel'lrH ·bir süre su çekilir. 
rBunun etkisiyle pompaj •kuyusu ve çıevresinde mey
dana gelen su sebiyesi veya basınç yüzeyindeki 
düşümler ve pompaja son verildiği andan •Itibaren 
yü'kselimler, pompaj kuyusu ve civarında açılan ra
sat ·kuyul·arından beiN aralıklarla devamlı ölçülür. 
Elde edilen bu bilgilerden istifade edilerek yukarı
da belirtilen araştırıcıların te!klif ~ttiklıerl metod· 
larla akiferin T ve S 'katsayıları hesaplanır. 



Pompaj yapılan Irer k~u etrafında bir düşüm 
konisi teşekkül eder. 'Bu koninin şekil ve boyutu, 
pompaj debisi, pompaj süresll, aklterin hidrolik kat
sayılarına, kuyu tesir sahası Içinde bulunan beslen· 
me ve boşalım gib'i faktörlere bağlı olarak değiş

mektedir. Pompaj süre's•i boyunca düşüm rkanisinin 
hem taban yarıçapı hem de derinliği ar'tar. Bununla 
beraber, düşüm konis'inln yayılması ve derinliğin 

artma sür'ati, pompaj süresi ar'ttı1kça azalır. 

Düşüm konisinin artezyen aklterlerde üst veya 
alt tabalkala rdan sızma (leakage), serbest aklfer
terde konin'in daha büyük permeabil'iteli bir taba
kaya ulaşması, düşüm eğrisi üzerinde permeabil'i
tesl 'f<iüçük olan tabakalardan drenajın gecikmell 
olması sebebiiye düşüm konis•inin yayılması ve dü
şüm artması azalır. Aksın·e düşüm konis'inin düşey 
ve yatay yönd'e daha düşük permeabiHteli bir taba
kaya tırişmesi h·alinde düşüm m rktarı tekrar artar. 

Yukarıda 'belirtilen metodlarla, pompaj süresi 
boyunca tüm seviyeler dikkate alındığından pratik 
uygulamalarda genellikle t ransm'isibilite ve bun~ 

bağlı olarak depolama katsayısı hatalı hesapJ·an
ınak'tadır. 

Bu ·ıncelmede Ise, depolama ka:tsavısınnı dotı

fOdan doğruya hesabı ·için bu metodların dısında 

daha basit bir metod hakkında ayrıntılı bilgi veril
miştir. 

2. DEPOLAMA KATSAVISI HESABI 

Geniş ve yaygın bir akiferde açılmış olan bir 
kuyudan sabrt debill pompaj yapıldığı zaman, pom
paj etkisiyle meydana gel·en düşüm zamanla kuyu
dan uzaklara doğru yayılır. Akiferde yapılan pompa 
tecrübesl esnasında pompaj kuyusu c'lvarında te
şekkül eden düşüm konisi hacmi ile pompajla çeki
len su miktar ıarasında fan'ksiyonel bir ilişki var
dır. Bu 'il'işkiden istifade edilerek akiferin pomp·aj 
kuyusu elvarını temsil eden depolama katsayısı 

(S). (1) bağıntası yardımıyJa kolayca ve sıhhatli 

bir şekilde hesaplanabilmektedir. 

S =~ 
V 

(1) 

AV,= Akifercfıen (t) pompaj süresinde çekilen 
su mi'k'tarı (m3) 

V= t pompaj süre·si sonunda teşekkül eden 
düşüm konisi hacmi (m3) 

S= Oepolama 'ka!t:sayısı (%) 

Çekilerr su miktarı (AV.) ·aşağıdaki (2) bağın

tısından kolayca h'esaplanır. 

AV,=O .t 

O =Pompaj debls'l 

t=Pompaj süresı 

(2) 
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2.a. Pompalama Haritasından Düşüm Konisinin 
Hacminin Hesaplanması 

Pompaj ıkuyusu ci"'arında ye'terJi. sayıda rasat 
kuyusunun bulunması halinde, düşüm ·k·onlsinin hac
ml .pompalama haritasından ·kolayca hesaplanabilir. 
Metodun rtafbikatı şu şekildedir: 

1 - Pompaj kuyusu ve civarındaki rasat ku
yularının pompaj başlangıç anından oldukça uzun 
bir zaman sonrasına ait düşümler dikkate alınarak 
su :kotu haritası çizilir. 

2 - Iki su kotu eğrisi ortalamasını temsil eden 
eğri ç'izilir ve bu eğrinin sınırladığı alan planimetre 
ile ölçülür. 

3 - 18u alan iki su kotu eğrisi farkını t:emsil 
eden düşümle çarpılır. 

4 - Çarpımlar toplanarak düşüm konisinin 
toplam hacmi (V) hesaplanır (Örnek: 1'e bakınız) . 

2.b. Pompalama Haritası Çizilememesi Halinde 
Düşüm Konisi Hacminin Hesaplanması 

Pompaj kuyusu · civarında pompalama haritası 

çizimf Için yeterli sayıda •rasat kuyusunun bulun
maması halinde düşüm konis'l hacmı bu emtadla 
sıhhatli bir şekilde hesaplanabilir. Metodun tatbiki 
Için en az bir rasat kuyusuna ihtiyaç vardır. Aynı 

zamanda akiferin tran-smisibilite katsayısının (T) 
Önceden hesaplanmış olması gerekmektedir Şe· 
kil : 1'deki düşüm konisi hacminin hesabı konu
sunda ayrıntılı bilgiler aşağıda verilme-ktedir. 

ıDarcy kanununa göre : 

0=27T rK( - ~:)(h-s) (3) 

:Buradan; 

dr 2 7T K 
- =- -- (h-.s) ds=-a (h-s) ds 
r O 

(4) 

Pompoı kuyusu 

Ge<;irimsiz temel 

Şekil : 1 - Denemeye alınan PE boruların 
bağlantısına ilişkin kesit görünüm (ara bağlayıcı) 

29 
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,(4) ' denkleminin çözÜmü : 

J~r =-aS (h-s) ds 

as2 
lnr=-ahs+ -- + lnC 

2 

Buradan; 

r=Ce -ahs+as2/2 yazılır. 

Formüllerde geçen semboller : 

2 .'1T K 
a= - -

0 

K=,ll;kiferin permeabilite katsayısı 

O=Pompaj debisi 

(5) 

(6) 

r=Gözlem kuyusunun pompaj kuyusuna uzaklığı 
s=Gözlem kuyusundaki düşüm 
h=Ser'best akifer kalınlığı 
C='integrasyon sabiti 

Oüşüm :konisinin hacmi : 

s w 
V= 'IT S rı ds 

o 

(7) 

(r) 'in (6) bağıntısındakl değerı burada yerine 
konursa 

s w 

V= 'IT C2 S e - 2ahs+as2 
0 ds 

(8) 

( - ·2ahs +as2) yerine [ -Zahs (1 - s/2h) ] ya
zılır ve buradaki s/2h ihmal edilebilir. Bu durumda 
(8) bağıntısı şu şekilde ifade edilir : 

sw -<Zahs 
V ~'IT C2Se 

o 
ds 

7i cı [ -2a'hs ]a·Sw V=-- e 
- - 2ah 

V ~~a~~ [ 1 - e2•:sw 1 
2ahsm > 1 olduğundan 

(9) 

(10) 

(11) 

1 
formüldeki --h - terimi Ihmal edilebilecek ka

&• sw 

dar küçüktür. Bu durumda (1) bağıntısı şu şekilde 
yazıl ~b ilir. 

7i cı 
V=-

- 2ah 

(6) bağıntısından 

(12) 

c = re ahs-as
2
/ 2 elde edil'ir ve bu değer (12) 

bağıntısında yerine konursa; 

V~ 'IT r2 e 2ahs-as2 

2 ah 

30 

(13) 

'Buradaki (as2) terimin'in neticeye etkisi ihmal 
edilebilecek mertebede olduğundan düşüm konisi 
hacmi (13) bağıntısı yerine (14) bağıntısı yazıla

bilir. 

2ahs 
V= 'IT r2 e 

2 ah 

T=h . K 

T = Transmi·sibilite 

h=Akiferin kalınlığı 

K= Permeabilite 

(14) 

2'ii K 
a=-- bağıntısında (K) 'nin değeri yerine 

o 
(T /h) konursa. 

2'1TT 
a=-- elde edilir. Bu değerde (14) bağ ıntı· 

h.O 

sında yerine konursa; 

r2 e 4 'ITT s/0 
v-'IT ----- -

4 .7i T 

o 
O rı e 4 'ii T . s/ 0 

V- elde edilir 
4T 

( 15) 

(15) denklemi her iki tarafın logaritması alınarakta 
gösterilebilir. 

Or2 4'1T.T.s 
log V = log - - + ---- loge 

4T O 
Buradaiki loge yerine değeri olan 0.4343 yazı· 

lırsa formül; 

O r2 5,45 T. s 
log V = log -- + şekline girer. 

4T O 
Pompaj 'kuyusu civarında teşekkül eden düşüm 

konis·ı hacmi, bu (16) bağıntısından istifade edile· 
rek kolayca hesaplanabilir (Örne'k: 2'ye bakınız) . 

ÖRNEK :1 

Malatya- He·kımhan- Hasançelebi dem·ır yatağı 
civarında yeralan skapolitfels ve trakitlerin belli 
bölge ve seviyeleri ile alüvyonun kumlu ve çakıllı 

seviyeleri yeraltısuyu ihtiva etmektedir. Maden sa 
lıanında hidrojeoiojik etüd gayesiyle 4 ayrı lokas
yonda toplam olarak 4 pompaj ve 1'3 rasat kuyusu 
açılmıştır. 

Ha-1 20 grup kuyular bölgesinde, H- 120 ku
yusundan 72 saat sabit debi ile pompaj yapılmıştır. 
Pompaj süresi boyunca pompaj kuyusu (H. -120) 
ve civarındaki rasat kuyularında uy.gun zaman ara 
lıklarında su seviye ölçümleri yapılmıştır. Bu poın

pa tecrübesinden elde edilen b-ilgiler aşağıdaki 

Tablo : 1 'de verilmiştir. 
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TABLO: 1 

O=Pompaj debisi= 17,741t/ sn 

t=Pompaj süresi= 72 saat= 2592.00 sn. 

Kuyu zemin 
Kuyu k otu 
No. (m) 

H. -120 1194.4 

H0 -1Z0/1 1189.8 

H. -1120/2 1196.4 

H. -120/3 1191.{1 

H.-99 1191.4 

H.-118 1196.6 

·Bu bilgilerden istifade edilerek H. - 120 kuyu 
grubu bölgesi pompaj sonrası su kdtu haritası çi
zilmişıtir (Şekil : 2). Bu haritadan 72 saatlik pom
paj sonunda teşe'kkül eden düşüm konisinin hacmi 
(V) hesaplanmıştır. 

V=252 300 m3 

Akiferden t= 72 saatte çel<iien su miktarı (2) 
<bağıntısından 

0=17,74 lt/sn=0,01774 mJ/sn 

t = 7'2 saat=259ZOO'Sn 

V,=0,01774:259 200=·4:598 m3 

H.= 120 grup kuyular bölgesini temsil eden de
. po lama ka'tsayısı (1) bağıotısından kolayca 
hesaplanır. 

4598 
S=.- -

252300 

S=0,02 

ÖRNEK: 2 

ıt<ayseri - Yeşilhisar alüvyon konisi üzerinde 
Toprak ve Su l<iooperatifine 36 a<let işletme kuyusu 
açılmıştır. Alüvyon konisiniın kalınlığı 150-200 m. 
olup; ıkum , kil ve çakıl münavebelidir. Bu sahada'ki 
kuyularda yapılan pompalama deneylerinin değer

lendirilmesir.den akiferin ortalama transmisibilitesi 
(T) 36'00 m3/gün/m olarak hesaplanmıştır. 14607 
no. lu işletme sondaj .kuyusundan (derinlik 152 m) 
30 saat sabit debi 'ile pompaj yapılmıştır. Pompaj 
kuyusu ve 100 m. uzaklıktaki rasat kuyusunda uy· 
gun zaman aralıklarında su seviye ölçümleri yapı!-

32 

Statik su PompaJ sonunda 
seviyesi Düşüm 

(m) 
su kotu 

(m) (m) 

1.05 80.75 11 '1'2.6 

1.37 4.03 1184.4 

6.10 4.90 1185.4 

1.60 0.70 1189.3 

1.16 1.04 1189.2 

1.19 0.0 1195.4 

mıştır. Bu tecrübe'ye ait -bilgiler Tablo : 2'de verıi· 

miştir. 

TABLO: 2 

O=Pompaj debisi = 70,04 lt/ınn = 6051 m3f gün 

t=f>ompaj süresi=1800 dakika=108000 sn. 

r=100 m. 

Statik su 
Kuyu No. seviyesi Düş üm 

(m) (m) 

1<4607 20.80 5.98 

14607-R 20.93 0.74 

Pompaj kuyusu civarında 30 saatilk pompaj so
nunda teşekkül eden düşüm konisi hacmi (16) ba
ğıntısından istifade edilerek hesaplanır. 

ı 6051.1002 5,45. 3600.0,74 
og V= I'Og + ---,----

4.3600 6051 

log V= log 41202+2.39 

V= 1030 000 m3 

Akiferln ıt=30 saatıı:e çeki1en su miktarı (2; 
bağıntısından 

0=7,04 lt/ sn=Q,07004 m3/sn 

t=30 ~saa't=108 000 sn 

A V,=0,07004.108000 = 7564 ml 



14607 no. lu kuyu bölgesini temsil eden depo
lama katsayısı (1) bağmtısından kolayca hesapl an ı r; 

7564 
S=---

1030 000 

S -== 7.10-3 

3. NETiCE 

Akiferle ri n hidrodinamik parametrelerinin (per
meabilite, transmis ibilite, depolama katsayısı) he
saplanabilmesi iÇ'in kull anılan kantitatif metodlar 
birçok kabullerle birlikte özellikle tetkik edilen or
tamın izotrop ve homojen bir geometriye sahip 
olması esasına dayandırılmışlardır . Arazi şartlarınd3 
ise pompaj yapılan bir kuyu civarında teşekkül eden 
düşüm konisinin , artezyen akiferlerd e üst veya alt 
tabakalardan sızma , serbest akiferlerde koninin 
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daha büyük permeabiliteli bir tabakaya ulaşmas ı , 

düşüm eğrisi üzerinde permeabilitesi küçük olan 
tabaka'lardan drenajın gecikmeli olması sebebiyle 
düşüm konisinin yapılması ve düşüm artması aza
lır . .Aiksine düşüm konisini n düşey ve yatay yönde 
daha düşük permeabiliteli tabaka lara erişmesi ha
linde ise düşüm mi ktarı tekrar artar. 

Ya rı logaritmik veya Çift logaritmik kağıt l ar 

kullanılarak değerlendirmeler yapılan metodlarla 
akifer katsayılarının h esab ında , pompaj süresi bo
yunca tüm seviyeler dikkate alındığından genellikle 
transmis·ibilite (Tl ve buna bağlı olarak depolama 
katsayısı (S) hatalı hesapl anmaktadır . Bir akiferin 
depolama kats ayısı, bu incelemede ayrıntılı bir 
şekilde açıklanan metodla doğrudan doğruya daha 
sıhhatli bir şekilde hesapl ana'b'ilmektedir. 
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KAR ve ÖLÇÜMÜ 

Yazan : ibrahim GÜRER ( *) 

ÖZET 

Kar gözl emleri barajlarm işletme çalışmaları yanı sıra havzaların su bütçe
lerinin yapılmasını, şehir planlamacılığında kar yiikiiniin etkisini ve kar biriki
minin ulaşıma etkilerini belirlemeyi amaçlar. 

1. AMAÇ 

·ilıkbaharda havaların ısrnmar.ıyla kısa bir süre 
içerisinde kar erimes•i sonucu oluşan taşkınlar Orta 
ve Ooğu Anadoludaki ba~ajların dolmasma en bü
yük e·tkendir. Kar erimesinin o'luşturduğu taşkınlar 

Mart, Ni'san, 'hcrna Mayıs aylarında barajiara erişir

ler. Ayni aylarda örneğin sulama suyuna ihtiyaç 
yoktur ve bu seb•epten gelen sular depolanır. De
polam'a yapıtına ne !kadar su geleceğ· i ni tahmin 
etmek ıiçin en iyi yöntem kar e~imed e n önce karda 
depolanan suyu ölçmekftir. Yani kar su eşdeğerini 

be'lirl•emelctir. 

2. KAR'IN OLUŞUMU 

Hava sürekli 'bir miktar su buharını yapısında 

tutmaktadır. Ani sıcaklık ·düşmesi hal.inde, aıtmos

terin en yüksek tabalkasından itibaren su buharı 

doyum nokttasına varır. SoğU'manın devamı halinde, 
0°C'de1n yülksek 'SlCakiıkiarda SiS ve yağmur tan e
cikleri oluşur. Sıcaklığın 0°C'ye ·i·nmesinde, yıavaş 
ve devamlı olan yoğunlaşma g·enel olarak altıgen 

yıldız ve plaka halinde buz kristalleri oluşturur 

(Şekil : 1 ı .Diğer taraftan, eğer yoğunl aşma 0°C 'ın 

çok •altındaki sıcaklıklarda olursa, ıkar kristalleri 
pl 'a'kıa halinden ~iğne haline dönüşme!ktedir. Düşü ş 

sırasında kar kristal'leri kısmen erimeye uğramakta 
böylece kristaller birleşmekte ve daha iri parça
çıklar meydana getirmektedir. Yere düştükten sonra 
hava sıcaklığına lbağlı o'larak kar değişime uğra

ma1cta ve kar k'üNe olara'k değişik bir yapıya ve 

(') 'Hacettepe Üniversites i , Verbiliml eri Enstitüsü . 
Bu bildiri, DSi Ankara Etlik Eğitim Tesislerinde 12.11. 

1979-18.1.1980 tarihl eri arasında düzen lenen · Su Teknisyenleri 
Eğitim Kursu• nda sunulmuştur. 
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fiziki özelliklere sahip olmaktadır. No~mal olarak 
kristalleri tahrip ·e'clici yöndeki değişim iri ve amorf 
kütleler oluşturma~a'dır. 

3. KAR'IN TANIMI VE SU KAYBI 

Schaefer'e göre kar'ın tanımı atmosferin ser
best havası içinde düşe~ken, yükselirken veya 
uçarken gittikçe büyüyen suyun katı halidir. At
mos'ferde yağış, j'lağmur, çiğ (sıvı), kar, ·kırağı, dolu 
(katı) halde oluşur. Yağış ölçerleri kullanılarak son 
iki yüzyıldır ölçülmektedir. 

Türkliye'nin iklim koşullarında örneğin Fırat 

nehri ·su toplama alanında oluşan yağışın % 70 'i 
kar şeklindedir ve yuk!sek katlarda (rakımlarda) 

hava sıcaklığı 0°C altında kaldığı sürece devamlı 

olarak kar erimeden depolanır. Bu depo'l'ama haline 
•Kar Örtüsü• denir. 

Alçak kdtlarda kar'ın erimesi çok daha kolay 
olur. Erime 'için 'kar ö~üsününı 0°C'da izotermal 
(her ndktasın'daki sıcaklığın 0°C olması halil ol
ması alçak 'kdtlarcta üst katiara nazaran çok daha 
eriken olur. Keban havzanındaki 'kar gözlemlerinde 
devamlı üstüsite biriken •kar örtüsü ölçülürken, 
Traikya'da, Anitalya yöresvn·de her gözl'emde son 
gözlemden sonra oluşan yeni ıkar örtüsü ölçülmek
tedir. 

Kar alçak koıl!larda izotermal olunca, geometrik 
olan kristal şekillerin'i kaybederek yavaş yavaş 

serbest su haline cfönüşür, ve oluşan su ya buhar
laşır ya da akışa dönüşür. Şüph'es·izki kar erimesi 
kar'ın s.u kaybına di'Bn en büyük e'tlkendir. Hava 
sıcak'lığının ve rüzgar hızının artması erime ile 
doğru orantılıdır. Ayrıca su buharının kar örtüsü 
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ŞE K iL 1. Katı yogış tiplerı { Milletlerorası kor klosifikosyonu). 

1. Yossı bu z tonecikle r i. 
2. Yıldız şeklinde kar tanecikleri . 
3. Sütun şeklinde kor tonecikleri . 
4. iğne şeklinde kor taneciklerı. 
5. ince tüğ ~e klınde kor tanecikleri. ' · 

6. Başlıkl ı su tun şeklinde kar tanec ikleri 
7. Gayr i muntazom kor tanecikl er i 
8 . La po kor tane ci k~eri · 
9. Sulu kar. 
O Dolu . 

Şekil : 1 - Katı yağış tipleri (Milletlerarası kar klasifikasyonu) 

üzerinde ısı alışvenişi için uygun bir ortanı olarak 
davranışından ötürü çok kuru havalarda veya lodos 
ve :benzeri sıcak 'karakt erde rüzgarların kuvvetle 
esmesi halinde kar'dan buharlaşma önemlidir. 

4. KAR'IN MEKANiK ÖZELLiKLERi 

Kar vis'koelastik bir maddedir. Bundan dolayı 

hem yavaş akıcı yapışkan bir sıvının, hemde bir 
etkiden sonra eski haline dönebilen elastik bir 

ı
w 
> 
> 

:ı/ 
w 
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katının özelliklerini gösterir. Bu özellikler kar'ın 

yoğun'luğuna, ıkristal yapısına ve havanın sıcak'lığı-n a 

göre değişik ·oranlarda görülür. Kar'ın yavaş akıcı 

yapışkan bir sıvı özellikl·eri gös'l:erebildiği dereceye 
•Vis'kos'ite katsayısı· denir. Bu katsayı .ne kadar 
yüksek ise kar o derece sı'kı ve yoğundur. 

Kar'ın gerilme gücü ile ilgili öteiHkleri hava 
sıcaklığına, kar yoğunluğuna ve tane büyüklüğüne 

bağlıdır. Kar'ın gerilme gücü ve yapısında bir kes-

1 

0 . 3 0 . 6 

YOGUNLUK Qr/em~ 
DENORiTiK iNCE 

KAIIA TANE TiPi 

-20 -40 

SlCAKLlK, °C 

Şekil : 2 - Kar çekme kuwetinin sıcaklık, !Yoğunluk ve dane tipine bağlı olarak 
değişimi. Kaba kristallerin meydana gelmesi (yapıcı metamorfizm) ile çekme 

kuvvetinin azalması dengesizlik için önemli bir kaynaktır. 
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me 'kuweti oluşması ile ilgili özellikleri kar taba
kalarının fazla eğıimH vadi yamaçlarında kaymadan 
deng·eli olarak kalıp kalgmıyacağıını, yani çığ olu
şup oluşmayacağını belirler. Kar'ın gerilim gücü 
çok ince taneli eski lkar'da en yüksek değere ula
şırken tane büyüklüğü arttıkça azalır. Bu hal, ç ığ 

gibi felakete sebep olan büyük kc::r kü t lelerinin dik 
yamaçlardan aşağıya doğru büyüyerek yuvarlanma
sına sebep olmaktadır. Ş·ekil : 2 incelendiğ i nde gö
rülmektedir kıi· , sıcaklı·k azaldı'kça ve yoğunluk faz
lalaştı'kça, gerilim kuweN artmak'ta, bunun yanı s ı ra 

tane şekline göre gerilim (çekme) kuweti önce 
artıp sonra azalmaktadır. 

5. KAR'IN FiZiKSEL ÖZELLiKLERi 

5.1. Yoğunluk 

Y·e~deki lkar örtüsünün yoğun luğu oldukça ge
niş bir değişim göst erir. Örneğin 1904- 1905 kışında 
USA da lowa eyaletinde 0.05 yoğunluğun da, 1917 -
1918 kışında finlandiya'da Sodankyla ş ehrinde 0.04 
yoğunluğunda kar yağmıştır. Yani· yağmış ka r'ın 
yoğunluğu -ortalama ol·arak % 10 varsa.yılı r, yani 
100 mm'li'k yeni yağmış kar ıkolonu 1 o m'lik suya 
sahiptıir. Erimeden kar bekledikçe yoğunluğu artar 
ve % 50 -'% 60'a kadar yükselir. Kıar örtüsü üzerine 
düşen yağmur kar örtüsünün yoğunluğunu % 90'a 
çıkabilir. Yoğunluk % 40 -% SO dolayiarın a çı k ınca 

kar suyu akış haline dönüşü r. Diğer taraftan kar 
sı'kışması ile o'luşı:n buzullarda maximum yoğunluk 
% 91 olarak ölçülmüştür. 

Rüzgarın esiş yönündeki kar sıkışmaları ve 
sonradan yağan 'karın üs'tte meydana getirdiği ta
bakaların sıkıştırmaları sonucu karın yoğunluğ u 

yağdık'tan hemen sonra ar tar. Kar 'birikmesi çok 
olan yerlerde il'kbahar erimeleri başlamadan biraz 
önoe genel olarak kar'ın yoğunluğu 0.40- 0.60 ara
sında değişir. 

Yeni yağan 'kar'ın yoğun'luğu eskiden yağmış 

kar yoğunluğundan az olmasına karş ın kar örtüsü
nün yoğunluk gözlertılerinde bunun belirlenmesi 
güçtür. Bu sebepte yerıli yağan ıkar'ın ölçümleri 
·kar tablası· ile yapılmaktadır . Yeni yağan kar'ın 

yoğunl·uğ.u esas olarak yağış sırasında hava sıca k

lığı ile yakından ilgilidir. -5°C altındaki sıcaklık
larda kar yoğunıluğunun değişimi oldukça azdır. 

Yoğunluk değişimi -5°C üzerindeki hava şart l a

rında daha belirgindir. 

5.2. Su Eşdeğeri 

Kar örtüsündaki toplam suyun mm. veya cm. 
olarak tanımıdır. Su eşdeğeri ile derinliği arasın

daki bağıntı lkar yoğunluğunu verir. Kar derinl i ği 

tek bir etken olarak karda~i suyu belirlemesi ba
kımından yeterli değildir . Çünkü : 
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- Yeni· yağan kar derinliği arttırır. 

- Yoğunlluk arl:ırrası halinde dsrinliği azalır. 

- Buharlaşmadan do'layı deri1nli'k azalır . 

5.3. Su Muhtevası ve Kalite 

Hacim veya ağırlık olarak kar tabakasında bu
lunan suyun, kar miktarına oranının yüzde olarak 
ifadesi su mJhtevasını verir. Su muhtevasını 

% 1100'·e tamamla;yan değer ·'kar ' ın kalitesi• y~ni 

kardaki ıbuz miktarıdır. Eğer sıca'klı'k 0°C altında 

ise ka'litesi· % 100 dür. Bu kardaki ıslaklık durumu
nu belirten iyi bir ölçüdür ve kar'ı eritmek için 
gereken ısı miktarının tesbitine yarar. 

Kalite ölçümleri kalorimetrik yolla yapılır. Bir 
termos şişesı i kısmen sıcak su, kısmen kar ile 
doldurulur. Bilinen kar ve sıcak su ağırlıkları (ve.ya 
hacimleri) ile, ilk ve son sıcaklıklar kullanılarak 

kar kalitesi hesaplanır. 

Kar'ın dielekt rik sabtii kar ' ın kalitesine bağlı 

olduğu için, iki paslanmaz çelik elektrod plağının 

karın iç·eris·ine koyulması suretiyle ölçülen kapa
sitans değişimleri ile , kar'ın kalitesi doğrudan doğ
ruya ölçüle'bi 1 ir. 

Karın içerisindeki serbest suyun varlığını an
lamak için (~osaniline) isimli özel bir boya kullanı

labilir. Bu boya kuru iken yeşil, nemlendiği zaman 
parlak 'bir kırmızı olmaktadır. 

Bu güne kadar yapılan deneyierin çoğunda 

kalite % 90 ve daha fazla ölçülmüştür. Fakat % SO 
divannda kalite ölçümleri de yapılmıştır . Kalite)'i 
kontrol eden faktörlerin tesbit edilebilmesi için 
çok daha fazla gözlem gereklidir. 

5.4. Albedo 

Kar'ın yansıtma gucune kar ' ın albedosu denir, 
yani kar'dan yansıyan radyasyon'u kar'a gelen rad
yasyona oranı olarak ifade edilir. Yeni kar'ın albe
dosu % 75 ile % 88 arasında değişir . Eski ve ıslak 

kar 'da albedo % 43'e düşer . 

6. KAR VERi TÜRLERi 

Kar en önemli meteariardan biridir. Etkileri 
sadece belirli bir 'en'lemin ötesinde ve belirli bir 
yi.lksekliğin üzerinde değil, geniş düz alan'lardaki 
biri'~imlerde de görülür. Özellikle endüstri alanla
rının, tarını alanlarının ve yerleşim merkezlerinin 
gelişiminde gözönünde bulundurulm ası gerekıen en 
önemli e'tkenlerden birisidir. 

Bir hidrolog açısından kar örtüsü yüksek yer
lerdeki su d'epo'lamasıdır. Değişik açılardan değer· 

lendirilebilir MeteoroloJik açıdan ise kar ile ilgili 
toplanan bilgiler şöyle sıralanabilir: 



6.1. Kar Yağışlı Giinler Sayısı 

Hangi gün en az bir cm kar yağışı oluşmuş
tur, bu kayıt edilir. Arktik bölgel erde kar yağışlı 

günl·er sayısı oldukça sabittir, falkat ılıman !bölge
lerde kar yağışlı günler sayısı büyük bir genlik 
göstermektedir. Türkiye'de gözlem yapılan yerin 
denizden uzaklığı ve denizden yü•kse'kliği karlı gün
ler sayısını etkileyen belli başlı faktörlerdir. Ulusal 
Meteoroloji istasyonlarında bu gözlem yapılmak

tadır. 

6.2. Kar Derinliği 

Kar tablası kullanılmak sureViyle her kar yağı

şından sonra, alanı 1 m2 olan beyaz tabla üzerinde 
biriken kar'ıın derinliği ölçülür. Bazı yerlerde kışın 

küllanılan plüviometreler ile yeni kar'dan örnek 
alınır. Bu örnek yerden 1 m yü'ksekliğe yerleştiril

miş plüviometrede tutulan kar ile karş ıl aştırıl ıp, 

rüzgardan dolayı savrulan kar belirlenir. Günlük 
maximum hava sıcaklığının 0°C'yi aştığı günlerde 
kardan buharlaşma ve erime miktarı gözönünde 
bulundurulması g'erelkir. 

DeVamlı kar örtüsünün derinliği ise kar eşe l

ieri (direlkleri) kullanılarak ölçülür. Hu amaca göre 
gözlem her gün veya b•eş günlük aralarla yapıla

bileceği gibi, erişilmesi güç yerlerde helikopter, 
uçaik veY.a dür'oün kullanıl a rak 15 veya 30 günde 
bir yapılır. Bu şekilde ölçülen derinlikler devamlı 
kar örtüsü derinliğidir, ve kar örtüsü derinliğinin 

zamana göre d eğişim ini verir. 

6.3. Kar Yağışı Şiddeti 

Diğer yağış şekilleri için belirtildiği gibi kar 
yağışlarında da yağış şiddeti yerleşim alanları ve 
y(ilksek ai·anlar için ayrı ayrı verilir. Yeni kar'ın 
derinliği 3 cm altında olunca bu hafif kar yağışı , 
6- 10 cm arası•nda normal kar yağışı diye tanınıla

m~bilir. Yüksek yerler i9in yeni kar 20 cm'den fazla 
ise bu ortalama bir kar yağışlı gündür. 

6.4. Nivometrik Sabit 

Kar yağışlı günlerin toplamının, kar veya yağ

ınur yağışlı gün11erin birli~e toplamına oranına 

den"ir. Eğer bir ay içeris·inde sadece kar yağmış 

'is'e o ayıın nivometrik sabiti 1 olur. Nivometrik 
sablit -aylık yahut yıllık olarak hesap edilir. 

7. KAR ÖLÇÜMÜ 

Kar ölçümlerinde yukarıda sıralanan kar verile
rinin elde edilmesi için gözlemlerin çoğu Devlet 
Meteoloroji işle~i Genel Müdürlüğünce (DMi) ya
pı'lmaı~adır. Yağış tipl·erinin (yağmur. kar, dolu vs.) 
belirlenmesi ve şiddetinin yazıcı aletler ile kayıt 

edilmesi hidrolojik projeler için gereklidir. Kar 
yağışının başlangıcı, yerde kalıcı kar örtününün 
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Şekil : 3 - Hellman tipi plüviometre ve kar 
istavrozu 

oluştuğu tarih, karın derinliği, zamana göre değişi

mi, yerden kalkış ı, ka r'ın su muhtevası DMi örgü
tünce gözl·enmektedir. 

Kar ölçümünde en önemli faktör kar su eş

değeridir. Bunun için kar örtüsü derinliğinin ve 
yoğunluğunun bilinmesi gerekir. En pratik kar öl
çüm yöntemi kar'ın önce içine ıs'tavroz ıclenilen bir 
ilave koyularak (Şekil : 3) kışın pluviometrede top
lanması, plüviometreye koyulan hacmi belli sıcak 

su ile eri•ti'l'ereık, ınezür (öl çek li cam lkap) kullana
rak kardan oluşan mm olara'k su eşdeğeri bu'lun
masıdır. Kar yağışlarında plüiom etre lerin rüzgar 
siperi ile donanınası çdk yararlıdır. Bugün dünyada 
Alter, Nipher, Tratyakof tipi olmak üzere üç a'yırı 

rüzgar si pe ri kullanılmaıktadır (Şekil : 4). Türkiye'
de kullanılmakta olan Hellman tipi· plüviometrelerde 
(Ş e'klil : 3) rüzgar siperi 'kt.lll'anl'lmamakta isede 
DSi'ce kullanılan USWB tipi standart totalizatörler
de (d ağ pluviometreleri) ise Nipher tipi rüzgar 
siperi kullamlma'ktadır (Şek'il : 5). Dağ pluviomet
refe,ri çoık kar yağan ve bundan dolayı pek sık gidi
lemeyen yüksek yörelere, daha çok kar ile besle
nen barajların drenaj alanlarının üst katiarına yer
leştirilir. Genel olarak senede iki defa havaların iyi 
olduğu zaman (ilkbahar ve sonbahar) totalizartör
lerde biriken yağış ölçülür. Kısaca yöntem şöy

ledir: 

- Belirli ağırlıkta (Hacimde) yağ koyularak, 
totalizaıtör içerisinde birikecek yağışın buhar
laşarak kaybı önlenir. 
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ALTER TiPi TRET'YAKOV TiPi NIPHER TIPI 

SEKiL: 4. Plüviometrelerde kullanılan değişik rüzgör siperleri 

L__ ____________ ~ 

Şekil : 4 - Plüiometrelerde Imilanılan değişik rüzgar siperleri 

- Belli ağırlıkta (hacimde) ant'ifirz (CaCI2) 

ıilave ediler.elk total·izatör içinde biri'kecek 
karın eriyip, donmad'an 'korunumu sağılanır. 

- Totai'izatör siyalıa boyanarak güneş ışınla

rını daha fazla arnerek yağan karın erime
sine yardımcı ol.unur. 

Totai'izatör'•e gidilip yukarıdaki ilaveler yapıla

rak alet ·g'özleme hazırlanır ve 'bu ilaveler'in miktar
ları kayıt edilir. ı i lkinoi gidilişte (bir kış sonra) top
lam sıvı m'iktarından antifiriz ve yağ çıkarılıp yağış 
miktarı bulunur. 

Şekil : 5 - Dağ Plüviometresi, Totalzaitör 
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Sadece toplam yağış miktarlarını ver'en pluvio
metre ve totall ıizatör gibi yağış ölçerleninin yan ı sıra, 

yağışın zamana göre değişimi ve şiddeti hakkında 

bilgi veren yazıcı yağış aletleri upluviografn ların 
kışın kullanılanlarını ısıtmak suretiyle kar erime
sini kayıt etmekıte mümkündür. DMi'ce kullanılan 
OSK tipi kar pluViome·treleri çeşitli problemler 
oluşturmuşlardır. USA ve Fransa'da güneş enerjisi 
ile ça•lışanlar erişilemeyen uzak dağ tepelerine 
yerl'eştirilerek kullanılır ve senede bir defa bakıma 
gidilir. 

7.1. Kar Numune Tüpleri ile Kar Gözlemleri 

Kar'dan örnek alınanın esası kar yağıp kar 
örtüsü oluştUktan sonra kar üst yüzünden zemine 
kadar olan kısmın kar numune alına tüpü (Şekil : 6) 
içine doldurulmasıdır. Alınan numune tartılır, de
rinliğide bil •inınektedir, ağırlığın karsu eşdeğerini 

ve yoğunluğunu bulmak mümkündür. Dünya Meteo
roloji Örgütü (WMO) standartlarına göre daha 
ziyade düzlük olan yüksek yörelerde; yaylalarda 
her 1000 km 2 lik alan için belirlenmiş bir yerde 
Istasyon kurulur. Kar detfınl•iği, yoğunluğu, ve su 
eşdeğeni ıbulunur. Dağlık yörelerde 65ü -750 km2 lik 
al'an için bir yer seçilir, yönü belirlenir ve nuınu· 

neler daima orada alınarak o yöreyi temsil ede
cek kar derinlik, yoğunluk ve kar su eşdeğeri bu
lunur. Bu standartiara göre Türkiye için 120- 320 
kar yeri belirlenınesi gerekece·ktir. Bugüne kadar 
165 tanesinin yeri 'belirlenmiş olup 1969 - 70 kışın

dan beri kar gözlemleri yapılag•elmektedir. 

7.2. Uzaktan Gözlenen Kar Direkleri 

Belirli amaçlarda kullanılabilen «Uzaktan göz
lenen kar direkleri" kullanılarak gidilmesi olanak
nız olan yerlerde, uçakla, helikopterle veya çok 
kuvvetli dürbünlerle kar derinliğini ölçmek müm-



B 

E 

DSI TEKNIK BÜLTENI 1980 SAY I 49 

A 
N -
~ ~ 
1 ı ı 1 

F 

Şekil : 6 - Kar numune alma t iipü A : Numune tüpü, B : Kantar, C : Kantar askısı, D E : Derine sürme 
kelepçeleri, F : Kesici uç, G : Vida lı ek yeri, H : Kanter eşeli 

Şel<il : 7 - Uzaktan gözlenen kar direği 

klındür (Şekil : 7). Kar direkleri 10 metredir. Her 
SO cm'de bir i şaret vardır, her 25 cm 'de lstenirse 
değişik renkler k ull anılarak gözlem kolaylaştırıla

bilir. Gidilebilen yerde kar yoğunluğu ölçülür. Kar 
derinliği de erişl i emiyen yerdeki kar direğinden 
ölçülür ve yaklaşık b'ir varsayınıla gidilemiyen kar 
direğini n bulunduğu kattaki kar su eşdeği tahmin 
edil miş olur. 

Buraya kadar sıralanan yöntemler Türki~•e'de 

kullanılmaktadır. Türkiye'de bir kar araştırma istas
yonu kurulması halinde, burada denenip sonra kar
dan beslenmesi önem11i olan havzalara yayılması 

gereken bazı yön~emlere değinilecek tir. 

7.3. Kar Vastıkları 

Oldukça ince, su gibi akıcı sıvıları bir yastık 

gibi saran, ya dairesel ya da ço'kgen, bazı hallerde 
dikdörtgen olan, talaş veya kum ile, düzeltilmiş 
ve su biri ktirmiyecek bir geçirgenl iğe sahip düz 
alanlara yerleştirilmiş içi antifiriz dolu yastıklar 

kar ağırlığını ölçerek kar örtüsünün su eşdeğerini 
belirler ve bu aletiere Kar yastıkları denir (Şekil : 
8) . Geçirimli kum çak ıl yerine,beton yatak dahi 
kulla nılmaktadır. Kar yastıkl ar ı kalın lastik neofraıı, 

metal tabakalar 1/eya canı yünü gibi maddelerden 
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Ye z ı c ı 

Monometre tü · 
t<.or örtüsÜ 

Şekil : S - Şemetik lıar yast;ğı 

yap ıl abilir. Bu yastı•k üzerine toplanan kar örtüsü
nün yastığa lbasıncı kapalı bir yere yerleştirilen 

ölçüm aletlerine yansıtılıp orada kar su eşdeğerine 
çev~ilir. Kar yastıklarının yapısı özellikle erime 
mevsiminde kar örtüsünün gündüz eriyip gece don
masından ötürü yastık üzerinde bir buz köprüsü 
oluşup işlevlerini yerine getirememesine sebep 
olabilmekitedi ı-. 

7.4. Radioaktif Maddelerin Kullanımı 

ıKar örtüsünün kar su eşdeğeri, ·kar örtüsün
deki su molelküllerinin gama radyasyonu ışınlaması 

ile yakmdan alakalıdır. Bu esastan hareket ederek 
iki değişik radioaktif yöntem ile kar su eşdeğerini 

hesaplamak olasıdır . 

a) Gama parçacıkları ı şıninyan bir kaynak, 
gayger sayac ı (lşınlama sayıcısıl üzerinde yerleş

tirilir, kar birik't'Fkçe ışınlama azalacağından datıa 

önc'eden hazırlanan bir abak ile biriken karın su 
eşdeğeri bulunur. 

b) Kar yağışından önce kar kursu (l<ar istas
yonı.mda bel·irlenen kar ölçüm hatt ı) boyunca be
lirli aralı'klarla yerleştirilen radioaktif ışın kaynak
ları, kar yağışı öncesi ve yağış devresinde belirli 
aralı1d'arla uça'kotaki ışın sayıcısı uçurularak, ışın
lama azalması belirlenip, biriken kar örtüsünün su 
eşdeğeri hesaplanabilme'ktedir. 

7.5. Kar'ın Alansal Dağılımının Göziemi 

Özelf.ikle kar •erime devresinde barajların su 
toplama alanl·arında kıır örtüsünün azalması topl am 
alan ın yüzdes'i olarak belirJienmesi için , 

40 

- Havadan keşif uçakları ile tecrübeli hid
rologlarla, 

- Verden dürbünler kullanılarak yapılan göz
lemlerle, veya kar ölçümü sırasında hidro
loglar tarafından yapıl an çevre gözismi il e, 

- Sun'i peyk resimleri ve bunları değerl endi

ren elektronik aletılerle gözlem yapılır. 

8. MEVSiMLiK AKIM TAHMiNLERi 

Mevsimlik gelen suyun kullanıcılara (Sulama 
suyu, elektrıik üretimi, endüstr'in'in su ihtiyac ı , içme 
suyu) dağıtılmasında en faydalı Mhilg·i kar hidro
loglarının arazide yaptı' kiarı kar gözl'smleridir, çün
kü kar örtüsünün derinliği, yoğunluğu ve su eşde

ğerıi ölçülerek karda depolan&n suyun hacmi hak
kında oldukça gerçeğe yakın ön tahminler yapıla

bilir. 

Tü rıkiye koşullarında, ilkbahar taşk ınlarının za
man içinde değ·işimi hava sıcaklıklarına göre orta
lama gelme mevsiminden 15·20 gün önce veya sonra 
ola'I:Yilmektedir. Bundan ötürü ilkbahar taşkın t ah
minlerinde aylık akını tahminleri yerine mevsimlik 
(Bu iki veya üç ay olahilir) tahmin yapılmasının 

tahmin hatalarını azaltacağı gözönünde bulundu
rulmalıdır. Mevsiml ik akım tahminlerinde kar su 
eşdeğerlinin yanısı.ra 

- Havzadaki toprak nemi durumu, 
- Sonbaharda havzaya düşen yağış 

- 'Sonbaharda hava sıcaklığı ve 

- A:karsuyun baz akımının bilinmesi gerekmek-
tedir. Kar örtüsünün su eşdeğeri akımı oluştura

bilecek depolanmış su mi~tarını belirler ve tahmin 
modellerinde en ağırlıklı faktördür. Toprağın nem 
eksikliği kar erimesi sonucu oluşan akım tarafın

dan karşılandı'ktan sonra yüzeysel akış başlar . 

Kar gözlem 'istasyonlarındak i ölçümler, pluvio
metre, dağ pluviometreleri gözlemleri ve uzaktan 
gözlenen kar dinılkf.eri ile yapılan kar derinlik öl
çümleri noktasal gözlemlerdi r. Bunlar ilkbahar taş

kınları önces'i havzanın hidrolojik durumu hakkında 

index değerlerdir. Bu bilgiler geçmiş yıllara ait 
bilgil•er ile karşılaştırılıp be'klenen ilkbahar akım ı 

'fıaik'kında yapılan tahminlerde güvence faktörleı·idir. 
Uzun yıllara ait veril•er oluştu'kça index o·larak 
kullanılan havza kar örtüsü ölçümleri ile mevs'inı 

taşkınları arasında güverı!il•ir bağıntılar ortaya ko
nulur. 

8.1. Tahminlerde Hassasiyet 

ilkbahar taşkın tahminlerini etkileyen faktör
lerin en örremlsi, tahmıin yapılan tarihtir. Örneğin 
1 Mayıs tahminleri 1 Şubat t ahminlerinden daha 
güvencelidir. Ayrıca karın erime mevsiminde daha 
sık ölçüm yapılması daha güvenceli tahm'inlere ola
nak sağlar. Havza akrakteristi'klerinin (Orman ör
tüsü yüzdesi, yönlere göre havza alanının dağılımı , 

havza eğlimi, havza şekli v.s.) iyi bilinmesi taşkın 

tahminlerinin hassasiyetini arttırır. Bazı yörelerde 
ilk'ba<har m~vsiminde akım, ortalama akımın % 75 
ve % 125'i kadar değişim göstermekte iken, bazı 

kısımlarda bu sapma % 10 ile % 500 arasında ola
bilmeılctedir . 



8.2. Tahmin Yöntemleri 

Bir barajın su toplama alanından gelebilecek 
ilkbahar taşkın hacminin tahmini, o havzanın kar 
örtÜ'sünün su eşdeğeri (mm ve 1 ()6 m3 ) ile ilkbahar 
mevsimi taşkın hacmi arasındaki korelasyona da
yanmaJQtadır. Tahmin modelleri kar su eşdeğeri ve 
akımın zamana göre değişimini veren basit grafik
ler (hisıt:ogram) ve geliştirilmiş çok değişkenli 

regresyon analizleri gibi determ inistik yaklaşı m

lardan, sentetik veri üretimini de içeren stokastik 
l<avrams'al ve/veya deneysel modeliere yöne·lik 
olara'k gelişm1ş-tir . Bugüne kadar yap ıl an ayl ı k akım 

tahminler'inde çoğunlukla çok değişkenli regresyon 
den'kiemleri kullanılmıştır. 

9. TOPRAK NEMiNiN ÖLÇÜMÜ 

Havzalarda yapıl an toprak nem ölçümleri mev
simlik akım tahminlerinde önemli destekleyici et
kendir. Zemin kuru olduğu zaman , toprağa s ı zma 

hı z ı yüksek olur. Erime sonucu ol uşan kar suyu 

Kor derl nlıiJll'l e 

boO iı olat ok ıe o -

250cm o ro1ı 

S e"' 1 lıl boru 

Şekil : 9 - Standart zemin nemi ölçme aleti 
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zemin tarafından hemen emilir, yüzey üstü akış ı 

g'ecikir. Zeminin nemi arttıkça, sızma azalır ve 
yüzeysel akış, kar'ın erimesiyle doğru orantılı ola
rak başlar. Kar'ın ilk erimeye başl ayışı yavaş olur 
ve zemin tarafından suyun emifişi kolayd ır . Toprak
taki boşlukların tamamı su ile dolar, bu durumda 
zemin «doymuş• olur . iki üç günlük bir süre içinde 
yerçel<'imi etkisiyle zemin boşluklarındaki su de
rine çekilerek azalır. «Arazi kapasitesi• deni len 
seviyede denge haline geçer. Kış mevsimi boyun
ca , buharlaşma ve terleme çok az olduğundan arazi 
'kapasitesinde olan zemin neminde be lirgin bir 
değişiklik olmaz. Havzaların değ işik yöreleri su 
tutma kapasitesi Ve sızma hızları yönünden büyük 
değişiklikler gösterir. Zeminde var olan suyun mik
tarı ve toprağın su tutma kapasitesi nin bil inmesi 
halinde, zemindeki eks'ik nemin karşılanması için 
gerekli kar suyu miktarı hesap edilebilir. Eğer nem 
eks i •k liği faz la, sızma 'hızı yüksek ise belirli derinli ğ i 

olan kar örtüsünden erimenin yavaş olduğu zaman 
yüzeysel akış çdk düşük olacakıtır. Sı zma hızının 

düşük ve erimenin hızlı olduğu zaman yüzeysel 
akış zemin'in doymuş hale gelmesinden önce başlar. 

Zemin nemini ölçmek için çeşitli yönteml er 
vardır. Hale•n en pratik olanı ·Co lman U nit - Kol
man Birimi• dir. Toprağa gömülü bir ·Rezistans• tan 
geçiı'ilen akım mikrometre ile ölçülür. Elektrik re
zistansı ile toprağın nemi arasında yakın ilişki 

vardır. Tipik bir zemin nem ölçeri Şekil : 9'da 
görülmektedir. Şekildeki her bir ·Ün'ite- birim• 
yaklaşık olarak 30 cm lik toprak kalınlığını temsil 
eder. Dağlık yörelerde zeminin en fazla 120 cm 
derinliğine kadar olan kısmının nem ölçümü ye
terlidir. Kolman biriınierinin kablol arı Z'e min yüze
yine çıkarılır, oradan bir boruyla alınıp, yörenin 
yağabilecek en derin kar örtüsünden yak l aşık 

25 cm'lik extra bir yükseklik ile kar örtüsü sırasın

da da ölçüıniere devam edilir. 

Z:emin nem ölçümleri yapılaca k bu tip istas
yonl arın havzanın değişiık toprak yapısı gösteren 
ye rlerine konularak havzanın mümkün olduğunca 

temsil edilmesie çalışılır. Nem ölçüm aletlerinin 
koyulduğu zeminierin iyi drene edi lm esi gereklidir. 
Halen Türkiye'de ilkbahar taşkın tahminleri yapıl an 

havzaların hiçbirinde bu yaklaşım ile zemin nem 

ölçümü yapılamamakitadır. Meteoroloji Genel Mü

dürlüğünün yaptığı değiş'ik nem ölçüml eri sadece 

tanımsal verilere yönel·iktir. 
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DOGRUSAL PROGRAMLAMA YÖNTEMiNiN SU 
KAYNAKLARININ PLANLAMASINA 

UYGULANIRLIGI 

Yazan : Erdal ORBAY ('') 

ÖZET 

Bu yazıda «Optimizasyon Telwik» lerinden biri olan «Doğusal Progranılama 
Yöııteıni» nin pratik uygulanabilirliğini gösterecelc üç misali vermeye çalışılnıı.ş

tır. Bwıım yaparken amacım bilinmeyeni ortaya koymak ol111ayıp, sadece arka
daşların yeni uygulanabilir imkemiarı a raştırmalarına katkıda bulımnıak oldıığwzu 

önemle vurgulamak isterim. 

-- GiRiŞ 

Mühendisin hassasiyetle üzerinde durması ge
reken lkonu, herhangi bir çalışmasında maksimum 
faydayı temin ederken, minumum maliyeti verecek 
çözümü elde edebillmesidir. Su mühendisl i ğinde ise 
sorun daha karmaşıl<tır . Planlamacının nihai kaynak 
tahsisinden sonra. proje formülasyonunu değiştire

bilmesi ; hele düşüniilen mühendisli k yapılarının 

inşası bitmiş ise, zor belki de olanak dışıdır. Seçi
len tesisin büyüklüğü veya küçüklüğü, atıl kapas ite 
yaratma veya yetersiz kalma gibi fiziksel eksiklik
lere sebep olduğu gibi, ekonomik bakınıdan da 
çok daha önemli z·ararlara da neden olabilmekted ir . 
Bu sebepben; 20. yüzyılın son çeyreğinde, il eri ül
kelerin senel•erden beri uyguladıkları "Optimizas
yon Teknik» lerinin hala ülkemizde uygulanmaması 

ülkemiz yönünden düşündürücüdür. Her türlü finans
man imkanları mevcut ve kaynak fazlası olan ge
lişmiş ülkelerde optimizasyon tekniklerinin her saha
da kullanılarak yaygınlaştırılmasına rağmen, ülke
mizde bütün hususlarda olduğu gibi teknik çözüm
lerde de benzer savurganlık gösterilme'ktedir. Bil· 
hassa yatırımcı kuruluşlar bu konuda önderlik ede· 
rek, optimizasyon tekni•klerinin çalışma sahalarına 

uygulanabilirliğini saptamalı ve hemen yöntemleri 
uygul amalıdırlar. 

2 - iÇMESUYU PROJELERiNDE KAYNAI< VE 
iLETiM HATTI SEÇENEKLERiNiN OPTiMi
ZASYONU: 

Bilind iğ i gib i bir yer l eş im ye rının içme, kul
lanma ve endüstri suyunu temin a nı ac ı yin yürütü-

( ' ) inş. Y. Mü lı . DS i içmesuyu ve Karı a li za syo rı Dairesi 
Baş kan l ı ğ ı. " 
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!en proje bir ·Ana Plan .. çerçevesi içinde ele alı

narak. yerleşimin SO yıllık ihtiyacını karşılayacak 

şekilde projelendirilmektedir. Ankara kentininde 
içme, kullanma suyunu temin amactyla 1969 yılında 
.. Ankara Şehri içmesuyu, Kanalizasyon Ana Plan 
ve Yapılabilirlik Raporu• hazırlanmıştır . Bu raporda 
yürütülen çalışmalara göre, iki farklı nüfus varsa
yımına ilişkin olarak iki su gereksinim değeri bu
lunmuştur . Buna ait değerler Tablo : 1"de verıl

m i ştir . 

TABLO: 
Ortalama Yıllık Ankara Kenti Su Gereksinimi (106 
ml) 

Üst Nüfus Alt Nüfus 
Yıl Varsayımı Varsayımı 

1967 66 66 
197S 121 111 
1990 280 227 
200S S03 372 
2020 786 s ss 

Bu değerlerden de görüleceği gibi projenin 
hazırlandığı 19710 yılından SO sonraki su ihtiyaç 
değerleri yılda 786 milyon ve SSS milyon m3 olarak 
belirlenmiştir. Proje, altı depolama tesisi ana kay
nak olmcık üzere, alt nüfus varsayımına göre be
lirlenen SSS milyon m3 suyun temini esas ı na göre 
formüle edilmiştir. Sorun böylece altı depolama 
tesisinden ne kadar su alınmalıdır ve bu suyun 
şehre il etimi n asıl en ucuz ge rçek l eşe b i lir , soru
suna cevıı p bulmak şek l i n e d ön üşmektedir . 

Şek il : 1 'de bu ka yııa ~d ar haritada gös t e ı·il 

nıi ş tir. Bu a ltı kaynağ ın şehre ul aştırılması için 
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Şekil: - Ankara içmesuyu temini proje sahası 

düşünülen muhtemel bağlantı ve iletim hatl ar ı ise 
Şe'klil : 2'de gösterilmiştir . Şekilde de görüldüğü 

ütere 1 B ·tane düğüm noktası mevcuttur. Bu dü
ğüm no'k!t:aları herbiri ile çeşitli şekilde birleştiril

miştir. Böylece 32 adet birleştirme hattından ibaret 
sistem oluşmuş olmaktadır. 1 'den 6'ncı düğüme 

kadar olan mevcut su imkanını , 15 düğüm nokta
sına minumum maliyette iletmenin çözümünü bul
maya çalışacağız . Bunun için her hatfin maliye· 
tini tesbit etmemiz gerekmektedir. 

Bunu yaparken ş u i ş lem l er yapılmaktad ır . 

- lletim h att ının boyu belirlenir, 

Rezervuardaki minumum su seviyesi alına

rak toplam yük kaybı bu'lunur, 

iJ.e~im hattı , ortalama a kımın 1 ,5 misli alına· 

rak boyutlandırılır. 

Mesela Şekil : 3'de görüleceği gibi Kurtbo· 
ğazı- Ankara ve Çanılıdere- Kurtbağazı hattının 

değişik akım değerine tekabül eden maliyetler bu· 
lunarak, doğrusal maliyet denklemleri her bir il etim 
seçe n eği 'için bulunur. 

Böylece her il etim hattının taşıdığı debiye gö· 
re gaye (Hedef) denklemi yazılabilmektedir : 

43 



DSI TEKNIK BÜLTEN'i 1980 SAYI 49 

..--a'?~~-----~~--#'~L---
ANKARA 33,ıo6rn3 SULAMA 

Şekil : 2 - Su temini sisteminin teorik bağlantı ağını gösterir diyagram 
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--~ ----

1 
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1 

--ı 

_j 1 

ı-: ı 
ID 
o 

ı- 600 ,---w 
>-

":i 
c:ı: 
~ 

ı ı-
c:ı: 
c:ı: 400 (f) 

z 

· ın 
"ii 
:.:: 
~ 200 

1 

o 
100 200 300 400 !)00 GOO 

KAPASiTE I06 m3 1 sene 

Şekil : 3 - Ham su is~le hattı maliyet katsayıları 

44 



fı (O ıl +f2 (02) +f3 (03) + ... ...... +f32 (032) 

'Aynı şe 'kıflde her düğüm noktasına gi~en ve 
çıkan de'bilen eşit olması sebebiyle kısıtlar 

(constrains) denlkleml·eri de kurulabilme'ktedir. 

O ı +02 == 280 
Oı 9 :=: 35 
0 20 :=: 35 

0 3+04 :=: 110 
02 ı :=: 97 
0 22 :=: 48 

Oıo+Oıs +027 + 029 +032 == 555 

O ıa+02s- 03o == O 

0 26+ 0 28- 0 29 :=: o 
0 9 +03 ı - 0 32 :=: 30 

Bu denklemlerin yazılması sırasında : 

Güvem 

A'kyar 

incegez 

Çamlıde~e 

Kuntbağ-azı 

35 X 106 m3jyıl 

35 x 1'06 m3 /yıl 

97 X 1·06 m3/yıl 

110X 106 m3/yıl 

48 X 106 mJ/yıl 

lşıldı 280 X 106 m3jyıl 

şehre su verebileceğ· i belirl·enere'k kullanılmıştır . 

Yukarıda verilen 1 numaralı gaye fonksiyonunu 
minimi.ze etmek amacıyla diğer denklemler çözül· 
düğü takdıi ·rde; optimum çözüm olarak; 

- lşı'klı barajının suyu Çamlıdere'ye aktarıl· 

malıdır. 

- Toplan'an su 18 no. lu düğüme a'ktarılıp ora
dan sulamaya (30 m'ilyon/yıl) verilmelidir. 

- incegez'in suyu 18 no. lu düğüme pompa
lanmalrdır. 

- 18 no. lu düğümdeki toplam su Ankara'ya 
il'e1'i·lmel-idir. 

- Kur;tboğazı ' ndaki su Ankara 'ya iletilmelidir. 
diye kararlar elde edilmiştir. 

3 - SULAMA PROJELERiNDE iLK YATIRIM VE 
BiTKi PATERNiNiN SEÇiMiNDE OPTiMi
ZASYON: 

Genelde bitı~i verimini etkiliyen bir sürü faktö r 
bulunmaktadır. Bunlardan hazıl'arı bitki çeşidi , iklim , 
toprak, tarım tekniği, gübreleme, ilaçlama olmakla 
berciber, bitki su ihti>iacının 'bu faktörleri'e beraber 
verime etki eden en önemli et'ken olduğu görül
me~edir. 

Bu amaçla uzun zamand•an beri Topraksu Araş 

tırma Ennltitülerince yürütülen çalışmalarda sulama 
suyu- verim ilişkilerindeıki değişmeler tesbit edil
meye çalışılmaktadır . Gene bu çalışmalar ortaya 
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çıkarmıştı~ki sulama suyunun verime etkisi, bitki 
çeşitlerine göre d'eğişıik olduğu gib·i, bu bitkilerin 
ekim- d'i'kim , ·kamışa kalkma, başak çıkarma, süt 
olum, çiçek, meyve teŞ'ekkül ü vıe olgun'luk devre
lerinde uygulanan sulamayla da değişebilme kted i r 

Ankara Merkez Topraksu Araştı~m a Enstitüsince 
Yektay 406 buğday çeşidi üzerinde 6 yıllık deneme 
sonuçlarınıa göre elde edilen değerler Tablo : 2'de 
Tarsus Topraksu Araştırma Enst itüsünün Koker pa· 
muk çeşidinin 3 yıllık den'eme sonuçları Şekil : 4'de, 
Ankara Tarsu's Araştırma Enstitüsünün şeker pan· 
carı üzerinde yürüttüğü 6 yrllı·k •araştırmaların SO· 

nuçl•arı Şekil : S'de ve Ankara Topraksu Merkez 
AraŞ'tırma Enstitüsünün patates bitkisli üzerindeki 
S yıllık den·eme sonuçlarıda Şek il : '6'da verilmiştir . 

Pamı.lk dışında ki d i ğer bitkilerin su- veri ın ilişki 

eğrileri incelendiğinde beli r li· bir değerden sonra 
verilen su mikta rında birim artı ş a karşı birim ve
rim artış miktarları azalmaikıtadır. 

Bu sebepten bitkiye su verebilmek bir maliyet 
sorunu olduğundan , verimin devamlı a rtması, ki 
veri m bu be'lirli değerden son ra çok değ'işm emekte

dir, maliyetin artmasına sebep O'lmakatdır. Bu se
bepten her ürünün 'en optimum üre,timi konusunun 
sonuçlandıniması bir doğrusa l programlama çalış

ması ıile mümkün olabilmektedir. Ayrıca toplam 
proje 'için ayrılabilecek parada sınırlandırıcı bir 
faktör ise bu da çalışmada gözönüne alınabilecek

tir. Bunun için üç değ'iş'i'k 'bitki üretileceği, sunula
ca!k tarım sah'asının toplam alanı Ar ve bu proje 
için harcanabi'lecek toplam paranın miktarının •ise 
Malr olduğunu J<:abul ed'el im. 

Şekil : 7'de de görüldüğü gibi her ürün türü 
için verilen su miktarına bağlı olarak dekar başına 
net karı elde edebiliriz. 

Böyılece her ürün türü için net kar değerlerini 
yazarsa k; 

B ı= AP . k ı 
B2 == BP. k2 

B3 == ep. 'k3 

şeklinde 'buluruz. Değişik her ürün içinde bu net 
kara teik'abül eden su ihtiyaç değerleri de KA, K8 ve 
Kc olacaktır . 

'Bir proje bütunünde her ürün için ayrı ayrı 

su verilmesi yerine belirli bir 1< mi'ktarı verilmesine 
göre sistemin optimizasyonunu yapmak daha kolay
dır. Böylece Ş'ekiil : a'dekıi Maliyet değerleri de 
lrul'lanıl •ara'k Opt·imizasyon deın~kleml1eri yazılabilir . 

Gaye fon'k:siyonunda net kar m:aksimize edilirke-n , 
kısı1!1ar d'en'klem' J ıenin<:le her ürüın için ayrılan alanın 

toplam mikitarının AT ye eşıit veya küçük olması ve 
toplam maliyetin Malr ye eşit veya küçük olması 

şartı aranır . Bö)ıil ·ece 
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3 

2 

2 

TABLO: YEKTAY 406 BU(;DAY ÇEŞiDiNDE DUNCAN SINIFLAMASI SULAMA ADEDi VE 
VER:iMLERi (*) 

Verim 
Suyun 

Sulama verime 
Konu Sulama R suyu ihtiyacı 

Kg/ Da müsbet 
Adedi (mm 1) 

etkisi etkisi 
% 0/o 

EKBS 1ıı ı 4 314,6 391,34 416 42 

EKS 19 - 3 314,6 324,68 409 41 

EKB 18 ll 3 314,6 266,15 388 37 

EBS 1 ıo - 3 314,6 301 ,22 388 37 

EB 16 lll 2 314,6 185,11 374 35 

EK 1s - 2 314,6 174;63 373 35 

ES 17 IV 2 314,6 208,52 341 29 

E 1 ı V 1 314,6 67,92 333 27 

KBS 1 ı s V 3 314,6 282,85 325 25 
KS 1 13 VI 2 314,6 228,68 315 23 

~B 1 ı2 VI 2 314,6 192,92 311 22 
BS 1 ı4 - 2 314,6 231,75 302 20 

B 1 ı3 VII 1 314,6 123,03 295 18 
s 14 VIII 1 314,6 153,96 281 14 

K 12 IX 1 314,6 94,67 275 12 

Susuz 1a X - 314,6 - 243 -

( * ) 6 Yıllık ortalama deneme sonucunun orta'lama değeridir. 

R = Yağ ı ş E = Ekim K = Ka mı şa ka lkma B = Başak ç ıka rın a S = Süt olum devresi 

<:0 
1 ----- --J/ ·-· ···--- ··- ---~--·- -

lO ······-- ---· 

~~ 
00 0~'0 ı 

-------

~ 1 1 
1 

90 ~- J 
V 1 

ı 
80 / 

<l 2 
z 

70 / ı-/ 60 

_J 

<l 

2 

/ 
V 

50 2 
600 700 800 900 1000 

VERILEN SU mm 

Şekil : 4 - Pamuk su verim ilişkisi 
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6000 

"3000 

Al ınon 

Verim 
l<g/Do 

1800 

1600 

1400 

1200 

1000 
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100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

V ERiLEN SU mm . 

Şekil : S - Şeker pancarı su verim ilişkisi 

~ ~ _o 
-~ ~ 
~ '{~~ . 

/ 
V 

-

/ ' 

100 200 300 400 500 600 

Verilen su mm . 

Şekil : 6 - Patates su verim ilişkisi 

47 



NET 
);<AR 

lO 

DSi TEKNiK BÜLTENi 1980 SAYI 49 

ÜRVN TURÜ:A 

Ap 

/ 

/ 
./. 

/ 

NET ÜRÜN TURÜ:R 
KAR 

T.L/Da 

4000 

30000 

NET 
KAR 

TL/Da 

ÜRÜN TÜRÜ: C 

Çp -------
ı 
ı 
ı 
ı 

20000 
ı 

83 ı 
ı 
ı 
ı 

ı 
ı 

ı 

s~ ; 

l l ~=~ 
1 KA 
IKA 

ı 

ı 

ı 

ı 
1 KB ı< c1 

VERiLEN SU mm/cıa K VERiLEN SU mm/do. VERiLEN SU mm/do. K ~w 

Şekil : 7 - Her ürün için net kar· verilen su miktarı ilişkisi 

MALIYET 
TL/do 

Mal c - - - - - - - -

ı 

ı 

ı 

ı 

ı ı 

KA KB KC 
V ER 1 LE N S U m m / d o. 

Şekil : 8 - Toplam maliyet. verilen su miktarı ilişkisi 

Max ... A P k ı xA+Bp k2 x8 + Cp k3 Xc 

XA +Xs +Xc~ AT 
k.ı MalA xA + k.2 Mal 6 x6 +k.3 M ale Xc~ Malr 

oluşturulan bu deniklemler yardımıyla net karı op· 
timize edecek xA, x6 ve Xc değerleri bulunabilir. 

4 - MiNiMUM MALiYETLi SU ŞEBEKESi ÇÖ· 
ZÜMÜNÜN DOGRUSAL PROGRAMLAMA 
TEKNiGi •iLE BULUNMASI : 

Genellikle şehir su dağıtım şebekesi göz sis· 
temine göre düzenlenmektedir. Doğrusal program
lama tekniği ku llanılarak göz sistemine (closed 
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Loops) göre düzenlenmiş bir şebekenin optimizas
yonunun yapılması olanak dışıdır. Bu sebepten bu 
optimıizasyon te<kniğini uygulayabilmek iç.in ş·eooke

nin dal sistemi şekli'nde düzenlenmes•i gerekmek
tedir. Şekil : 9'da göz ve dal sistemine göre dü
zenlenmiş şebekeler şemırtik olarak gösterilmiştir. 

Dal sis'temine göre düzen1enmiş bir şebekede; 

her es·as veya tali boruda önceden belirlenen çe

şitli borulara göre; en ucuz çözümü verecek boru 

uzunlukları bulunmaya çalışılır. Borulardaki yük 

kayıplarının ve boru maliyetlerinin boru uzunlukl'arı 

ile doğrusal bir iliş'ki içinde bulunduğu kabul ·edilir. 
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- . 
GÖZ SiSTEMi DAL SISTEM 1 

Şekil : 9 - Şehir su şebekesinin düzenieniş biçimleri 

H =lO m . 

! 0 1= 26 Lt/sn 
1 

DEPO 
1 t i 
! 
ı 

A 
400 U zunluk l m) 500 

Akım l Lt /sn) 40 14 

" B" N o kta sın da istenen basınç : H = 5 m . 

Şekil: 10 - Doğrusal programlama ile en ucuz ana 
beslenme borusunun bulunması 

Of 14 Lt /sn . 

~ 

B 
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Şekil : 10'da ve~i·len bir borulu sisıtem üzerin
de lbuna ait uygulam'ayı görelim. ilk kısımdaki· kul
lanı'labilir boru çapları 250 ve 200 mm, ikinci kı

sımd'alkli ikullanı'labilir 'boru çapları 200 ve 150 mm 
olahflecelct:ir. 'Böylece xl' Xı. x 3 ve x 4 olm'ak ÜZ'ere 
dö'rit değişken ım'evculrur. Bun11arda çeşitli çaplar
da'ki 'bo~ıilarlln uzunluklarını ıgöslterme!ktedir. Çeş·itll 

boru çaplarının 40 ve 14 lt/sn debiyi geçiri·r'ken 
oluşacak yük ·kayıpları ve 100 metresinin maliyet
leri Tablo : '3'de verilmiş~ir . 

TABLO: 3 

100 metre Uzunluğundaki Borunun Maliyeti ve Yük 
K~yıp Değeri 

1'00 metre ·uzunlu'idtalki borudaki yük 'klaybı (m) 

Çap Maliyet 
mm 0=40 ltjsn 0 = 14 lt/ sn 10.000 TL/ 100 m 

250 0.25 5 
200 0.71 0.1 4 
150 0.42 3 

'Bütün kısıtlar denklemlerıi ve hedef den'kiemi 
boruların 1'00 meltre boyu üzerinde yazılırsa ; 

Uzunluk = X1 + X2 
X3+X4 

Yük kaybı = 0.25X1+ 0.71X2+ 0.1X3+0.42X4 
Minimiz·e =5X 1 + 4Xı+4X3 +3X4 
ş'eklinde geltirileb'il-ir. 

= 5 

= 4 

= 5 

,Böylece kurulan sistem herhangi bir Doğrusal 
Programlama yöntemiyle çözüldüğü zaman aşağıda 

verilen neticeler elde edilir. 

Boru çapı (mm) 250 200 200 150 

Değişken X ı x 2 x3 x 4 
Boru Uzun1uğu (m) 50 450 o 400 

Yük kıaybı (m) 0.12 3.2 o 1.68 

Toplam Yük Kaybı 0.12+3.2+1.68 = 5.00 m. 

Bu misalde lbasit metodla çöıülebilecek bir ör
nek verilmiştir. Aıncak, daha 1komplike bir nistem 
için bilgisayar malkina·larının .kullanılması gerek
me'k'tedir. 
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YAGMURLAMA 

YAPILAN POLiETiLEN BORULARlN 
lATERALLERiNDE KULLANIM ÖZELLiKLERi 
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ÖZET 

Bu çalışmada, yağmurlama sulama laterallerinde kullanılmak üzere yapılan 

yerli yapını 75 mm dış çaplı PE (polietilen) boruların lateral olarak 
kullanım özellikleri araştırılmıştır. Bu amaçla, söz konusu borular ile bağlayıcı

larında oluşan yük kayıplarına ilişkin deneysel veriler, laboratuvar denemeleri 
ile elde edilmiştir. Yük kayıpları deneysel verileri gözönüne alınarak, lateral bo
yunca başlık basınçlarının hesaplanmasında kullanılabilecek eşitlik ve cetveller 
geliştirilmiştir. Bu eşitlik ve cetvelleriıı geçerliliği arazide kurulan lateraller iize
ı·inde ölçülen başlık basmçlarının, aynı koşulda eşitlik ve cetvellerden yararla
narak hesaplanan değerlerle karşılaştırılması yoluyla saptanmıştır. Lateral bo
yunca uygun su dağılımını veren lateral uzunluklarının saptanmasında, tüm 

başlık verdilerinin, ortalama/işletme başlık verdisinden sapmaları gözönüne 

alınmış ve bu işlemde yararlamlaıı Cu eşclağılım katsayılarının doğrudan buluna

bileceği bir grafik geliştirilmiştir. 

1. GiRiŞ 

Sulamada temel ilke, b'itkinin gelişme döne
minde genelks'indiği sulama suyunun zamanında , 

kontro'llu ve eş bir dağılınıla toprağa ver'ilmesidir. 
Bu işlem, yüze'yı sulama yöntemlerine oranla yağ

murlama sulama yönteminde daha başarılı bir biçim
de yapılabilmektedir. Yağmurlama sulama yöntemin
de bu işlev'in yerine getirilmesi , sistem elemanla
rının özelli•klerine uygun olarak <tasarımı, tasarınıda 
öngörüldüğü gib'i kurulması ve işletilmesine bağ· 

lıdır (KORUKÇU 1978) . Bu koşul, sistem eleman· 
larından olan lateraller için de geçerlidir. Ancak. 
yağmurlama sulama yönteminde de sulanan alanın 

her yerine eş derinlikte su verilmesi , uygulama 
yönünden olası değ·ildir. Bunun nedenleri ; yağmur 
lama başlılklarının yapısı, meme büyüklüğü ve iş

letm'e basıncına bağlı olarak, genellikle başlığın 

bulunduğu nokitadan çevreye doğru azalan bir su 
dağılımı vermes'i (KORUKÇU ve KARADENiZ 1978) , 
ayrıca lateral boyunca başlık basınçları ve basıncın 

('] Prof. Dr.. A.Ü . Ziraat Fakültesi Kültürteknik Bölümü 
Öğretim Üyesi 

('') Doç. Dr., A .Ü. Ziraat Fakültesi Kültürteknik Bölümü 
Öğretim Üyesi 

('"] Dr., A.Ü. Ziraat Fakültesi Kültürteknik Bölümü Asistan , 

bir işlevi· olarakta başlık verdilerinin , lateral boru 
ve bağlayıcı-larında oluşan yük kayıpları ve eğimin 
etkisi ile değişim göstermesidir ( PEROLD 1977) . 

Yağmurlama sulama sistemlerinde olanaklar 
ölçüsünde eş bir su dağılımının elde edilmesi yö
nünden, başlıklar ısiatma dairel eri birbirini belirli 
bir oranda örtecek biÇimde tertiplenmekte ve la
teraller ise başlık basmçları arasındaki farklı 

lık !belirli bir düzeyde 'kalacak biçimde boyutlandı

rılma'ktadır. 

Uygulamada yaygın olarak kullanılan yönteme 
göre lateraller, maksimum ve minimum başlık ba
sınçları arasındaki fark ortalama/işlelrme başlık 

basıncının % 20'sini aşmayacak 'biçimde boyutlan
dırılmaktadır. Bu işlernde iki yaklaşım yapılma'kta

dır . iN(Iinde, ma'ksrımum v.e minumum başlık basınç
larının lateral uçlarında oluştuğu varsayılmakta, 

ik'incisind'e ise lateral toplam yük kayıplarının he
saplanmasında tüm başlık verdileri eşit alınmak

tadır. Eğimsiz ya da hayır yukarı eğimli laterallerde 
maksimum ve minimum başlık basınçlarının lateral 
uçlarında oluşmasına karşın , baıyır aşağı eğimli 
lateralerde m'inimum başlık basıncı larteralin her
hang•i bir yerinde -o'luşab!ilme'kte ve lart'eral uçların

da1kii başlık basınçları farkı, maksimum ve minimum 
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başlık basınçları farkından çok daha küçük bir de
ğer olabilmektedir. B'öylelikle boyutlandırılan Iate· 
ral boyunca 1stenen düzeyde eş bir su dağı l ımı 

sağlanamama'ktadır. Ayrıca lateral boyutlandırılm a
sında, maksimum ve minimum başlık basınçl a rı ye
rine tüm başlık basınçlarının ortalama başl ı k ba· 
sıncından sapmalarının gözönüne a lınması daha 
gerçekçi b1r yaklaşım olmaktadır ( PEROLD 1977) . 
Bunların yanında, tüm başlık basınçlarının e ş it oldu
ğu varsayıml·a saptanan lateral toplam yük 'kayıpları, 
gerçek yük lkayıplarından önemli düzeyde fa rk lı 

ola'bilmekte (BENAMI 1968) ve yük kayıpl arının he
saplanmasında ya~gın olarak kullanılan deneysel 
eşitliklerle, aynı koşulda farklı sonuçlar elde edile
l)ilmektedir (REE 1959). Dolayısıyla, yap ı l a n her 
yağmurlama borusu ve bağlayıcı cinsi için yü'k ka· 
yıplarının deneylerle saptanması gerekmektedir. 

Bu araştırma , Ülkemizde yağmurlama sulama 
laterallerinde kullanılma'k amacıyla yapılan 75 mm 
dış çaplı PE (polietilen) boru ve bağlayıcılard a 

yuk 'kayıplarının deneylerle saptanması, deneysel 
verilerden yararlanarak lateral boyunca başlık ba
sınçlarının hesaplanmasında kullanılabilecek eşitlik 

ve cetvelierin geliştirilmesi, bu eş'itlik ve cetvel
Ierin arazi denemeleri ile doğrulanması ve lateral 
uzun'ltiklarının saptanmasında yararlanılan eşdağılım 

katsayılarının doğrudan bulunabileceği bir g rafiğin 

hazırlanması amacıyla planlan·mış ve yürütülmüştür. 

2. LiTERATÜR ÖZETi 

Yağmurlama sulama lateralerinde başlık basınç

ları ve basıncın .bir işlevi olan başlık verdil eri , laıteral 
eğimi ile yük kayıplarına bağlı olarak değişmektedir 
(CRISTI..ö:NSEN 1942) . Yük kayıpları, lateral borular
daki sürekli kayıplar i'le boru bağlantı parçal arın· 
dakii yersel kayıpların toplamından oluşma~adır 

(LYliLE ve WIMBERLY 1960). 

Lateral boyutlandırılmasında ilk önemli yak
laşımı CHRISTII.A!NSEN (194'2) geliştirmrı ştir . Araş

tırıcıya g·öre lateraller, uç başlık basınçları arasın

dakl fark, ortalama/işletm·e başlık basıncının % 20'· 
sini aşmayacak biçimde boyutlandırılmalıdır. Bu 'ko
şulda, lateral boyunca yağmurlama başlıklarından 

toprak yüzeyine yeterli düzeyde eş bir su dağılımı 

verilmekitedir. 

GRAY ve ark. (1954 a, b) , yağmurlama sulama 
laterallel'inde kullanılan alümi nyum boru ve ara 
bağlayıcılal'da yük kayıplarının ölçülmesi yöntem
lerini ve deneme sonuçlarına göre elde ettikl eri 
yük 'kaybı eş'itliklerini vermişlerdir. 

REE (1959), yağmurlama sulama laterallerinde 
kullanılan alüminyum borulardaki yersel ve sürekli 
kayıpların saptanması amacıyla yapılan bazı araş

tırmaları özetleyerek, bu araştırmalarda elde edilen 
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sonuçları irdelemiş ve deneysel verilere dayalı sü· 
rekli ve yersel yük kaybı eşitliklerini vermiştir. 

L YTLE ve WIIMBERLY (1960) , yağmurlama su
lama laterallerinde kullanılan değişik çaplı 16 tip 
alüminyum ara bağlayıcıyı denemişler ve elde et
tikleri yersel kayıpların bağlayıcı .. ;pi, bağlantı biçi
mi, bağlayıcı çapı ve boru Ibiıtişme aralığına göre 
değiş.tiğ i n' i bulmuşlardır. 

BEN.AiMI (1968), yağmurlama sulama laterallerin· 
deki yükselticili bağlayıcılarda oluşan yersel kayıp· 

ların dikkate alınmayacak düzeyde olduğunu ve bu 
bağlayıcılarda'ki 'basınç kazancının, bağlayıcı giriş ve 
çı'kış hız yükleri farkına eşdeğer alınabileceğini 

!belirtmiştir. Araştırıcı ayrıca, yağmurlama sulama 
laterallerinin lboyutlandırılmasında sürekli kayıplar 

yanında ara bağlayıcılarda oluşan 'yersel kayıplar 
ile yükselticili bağlayıcılarda oluşan basınç kazan
cının da gözönüne alınması gere'ktiğine değinmiştir. 

WU ve GITLIN (1973), damla sulama lateral
lerinin boyutlandırılması'nda yalnızca uç damla
tıcı verdileri yerine lateral boyunca tüm damlatıcı 

verdilerinin o~talama/işletme damlatıcı verdisinden 
sapmalarını gözönüne almışlar ve bu işlenıda 
CHRISTIANSEN (194'2) 'nin geliştirdiği; 

(1) 

eşdağılım katsayısından yararlanılmasını önermiş· 

lerdir. Eş'itlikıte Cu=eşd'ağı·lım kaltsapısı, t:. q=late
ral boyunca damlatıcı verilerin'in ortalama damlatıcı 
verdisinden olan mutlak sapmalarının ortalanıası 
(m3/h) ve q= ortalama damlaıtıcı vel'disi (m3jh) 
değerlerini gösterme'kıtedir. Araştırıcılar ayrıca Cu 
eşdağılım katsay~sının doğrudan bulunabileceği 
grafiksel bir yöntem geliştirmişlerdir. 

PEROLD (1977), yağmurlama sulama lateralle
rinin boyutlandırılma:sında, tüm başlık basınçlarının 

orta'lama başlık basıncından sapmalarının gözönüne 
alınması gere'ktiğini belirtm'iş ve yeterli düzeyde 
eş bir su dağılımı açısından laterallerin, Christian
sen yeknesaklık katsayısı Cu~ 97 olacak biçimde 
bo'yutlandırılmasını önermiştir. 

SOLOMON ve ~ELLER (1978), eğimsiz damla 
sulama laterallerinde her damlatıcı basıncının he
saplanmasında kullanılabilecek; 

h;=h 1+E; (hn-lh1) (2) 

E=e[-4.38813 L;L19086 / (1 - L;)0.05555] (3) 
1 

eşitliklerin' i gelişıtirmişler ve bu eşitliklerin gelişti· 

rilmesinde boyutsuz iki parametre olan, yük kaybı 

oranı (E) ile uzunluk oranı (L) değerlerinden ya
rarlanmışlardır. Eşitliklerde, h;= lateral sonundan 
başlayarak i. damlatıcı basıncı (m), h1 =lateral so
nundaki damlatıcı basıncı (m), h"= lateral başlan
gıcındaiki damlatıcı basıncı (m), E;= i. damlatıcı 



ile latera'l sonu arasında oluşan yük kayıplarının 

lateral toplam yük kayıplarına oranı ve L; == i. dam
latıcının lateral başlangıcına uzaklığının lateral 
uzunluğuna oranı değerlerini göstermektedir. 

Yll.!DIRIM (1980), Türkiye'de yağmurlama su
lama laterallerinde kuJIIanılmak amacıyla yapılan 
PVC ve alüminyum boru ve bağlayıcılarında yaptığı 

denemeler sonucu, sürekli kayıplar ile ara bağlayı

cılarda yersel kayıplar ve yükselticili bağlayıcılarda 
basınç kazancına ilişkin yük kaybı eşitliklerini, ay
rıca lateral boyunca başlık basınçlarının hesaplan
masında kullanılabilecek eşitliği geliştirm iştir. Bu
nun yanında araştırıcı, denemeye aldığı boru ve 
bağlayıcılardan oluşan lateraller'in boıyutlandırılma

sında, Cu eşdağı'lım ıkats·ayılarının doğrudan buluna
b'ileceği grafik'leri vermiştir. 

KORUKÇU (1980), Dış çapı 16 mm olan yerli 
yapını PE borularda yük kayıpları ile bu boru lardan 
oluşan damla sulama laterallerinde, değ işik dam
latıcı özelliği ve eğim koşullarında, eş bir su dağılımı 
veren lateral uzunluklarını saptamıştır. Araştırıcı 

damla sulama laterallerinde eşdağılım katsayısının 

Cu;?: 97.5 alınmasını önernıiştir. 

3. MATERYAL VE METOT 

Araştırmada, yağmurlama sulama laterallerinde 
kullanılmak amacıyla Türkiye'de yapılan 75 mm dış 
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çaplı PE (polieti'len) borular ile bu borular için ya
pılmış ara ve yükselticili bağlayıcılar ve ayrıca 

değişik meme çaplı üç tip yerli yapını yağmurlama 
başlığı materyal olarak kullanılmıştır. 

Boru uzunluğu 6 m, ortalama boru et kalınlığı 

4.3 mm ve ortalama boru iç çapı 66.4 nını.dir. Ho· 
ru'ların her iki ucuna, üzerinde kelepçe ve kelepçe 
yuvası bulunan l:iir alüminyum parça yerleştirilmiş

tir. •Alüminyum parça içinde sabit bir kauçuk conıta 
bulunmaktadır. Borular bağlanırken bir borunun ke
lepçesi, diğer borunun kelepçe yuvasına oturtul
nıakta ve kelepçe kolu yardımıyla sıkıştırılnıakta 

dır (Şekil 1 l . 

Denemeye alınan PE borularda yağmurlama 

bağiışına su veren yükselticili bağlayıcılar PVC'den 
yapılmış ayrı bir parça biçimindedir. Yükselticili 
bağ layıcı iki boru arasına yerleştirilnıekte ve bir 
borunun kelepçesi karşısındaki borunun yuvasına 

oturtularak kelepçe kolu ile sıkıştırılnıaktadır (Şe

k'i ı 2) . 

Tarla denemelerinde materyal olarak kullanılan 
yerli yapını yağmurlama başlıklarının sinıgeleri , 

meme çapları ve verdi- basınç ilişkileri Cetvel 1'de 
verilnıiş'tir. Cetvelden izleneceği gibi bu başlıklar, 
15- 40 nı arasında işletme basıncı ve 0.05- 0.82 ara
sında verdi- basınç ilişkisini belirleyen a1 katsayısı 

ile geniş bir kullanım alanına sahiptirler. 

CETVEL: 1 

Denemeye Alınan Yağmurlama Başlıklarının Özellikleri (YILDIRIM 1980, s. 83 • 84) 

Verdi • basınç ilişkisi Verdi- basınç ilişkisi 

Meme 
işletme 

Ort. Meme 
işletme 

Ort. 
S imge çapı başlık q//h0 ==a1 S imge çapı başlık qo2f ho==a, 

(mm) basıncı verdisi (ort.) (mm) basıncı verdisi (ort.) 
h

0 
(m) qo(mlj h) h

0 
(m) qo(mlj h) 

(Y-EL) 4.5 20 1.01 (Y -KL) 4.8/5.5 25 2.95 
25 1.14 30 3.25 
30 1.24 0.05 35 3.53 0.35 

6.0 20 1.79 4.8/ 6.0 25 3.34 
25 2.02 30 3.69 
30 2.19 0.16 35 3.98 0.45 

4.0/5 .0 20 2.18 5.0/ 6.0 25 3.49 
25 2.47 30 3.84 
30 2.73 0.24 35 4.15 0.49 

4.0/ 6.0 20 2.74 5.0/ 6.5 30 4.15 
25 3.10 35 4.50 
30 3.35 0.38 40 4.81 0.58 

(V - PM) 2.5/4.9 15 1.28 5.0/ 7.0 30 4.63 
20 1.49 35 5.05 
25 1.67 0.11 40 5.42 0.73 

(Y - KL) 4.8/ 5.0 25 2.77 5.5/7.0 35 5.32 
30 3.02 40 5.71 
35 3.27 0.31 45 6.09 0.82 
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PE boru 
Alumıny u m 
por~o Cor.ta 

-
Bı t ı~rr. ~ yeri 

Şekil : 1 - Denemeye alman PE ıboruların bağlan
tısına ilişkin kesit görünüm (ara bağlayıcı) 

Yük 'Kayıplarının Saptanması 

Denemeye alınan PE borularda sürekli kayıpl a r 

ile boru bağlantı yerlerinde (ara bağlayıcılardal 

yersel kayıplar ve yükselticili bağlayıcılarda basınç 

kazancının saptanması amacıyla, Ankara Üniversi-
1ie·si Zira'at Fa'kültesi Kültüril'eknik Bölümü Hidrolik 
Laboratuvarında, Şekil 3'de gösterilen deneme 
düzeni kurulmuştur. Deneme düzenin oluşturulma

sında GRAY ve ark. (1954 a, s. 715) ile LYTL'E ve 
WlıMBERLY (1'960, s. 3) 'de yeralan esaslardan yarar
lanılmıştır . 

Deneme düzeninde, 3 adet yağmurlama bo
rusundan ve önce ara bağlayıcılar sonra da yüksel
tic·ili bağlayıcılardan yararlanarak 18 m uzunluğunda 
eğimsiz rbir boru hattı oluşturulmuştur. Boru hattına 
Reynolds sayısı 20 000- 1 SO 000 arasında kalacak 
l:liçimde rastgele s•e'çilen on değişik verdicle su veril
miştir. Her defasında piyezometre bataryasından 

yararlanarak Şe'kil 3'te gösterilen noktalardaki 
basınç yükleri ve ayrıca verdi ölçme kabının dolma 
zamanının saptanması yoluyla boru hattı sonundan 
ve yükselticili bağlayıcılardan çıkan su verdileri 
ölçülmüştür. Denemeler, hattı oluş'turan boru ve 
bağlayıcılar değiştirilerek üç tekrarlı yapılmıştır . 

Denemeye alınan PE borularda, Şekil 3'de bağ
layıcılarda'ki türbülanstan etkilenmeyen düzgün akış 
koşullarının bulunduğu 2.40 m'lik boru bölümlerinde 
süre'kli IJ<ayıp'lar, bu bölümlerin başlangıç ve son
larında ölçülen basınç yükü farkları alınarak sap
tanmıştır (CHRISTIANSEN 1'942, s. 56- 57). Sürekli 
kayıp eşitliği· önce her deneme için ; 

f= h1 D 2g/ L vı 

Re=V D/ u 

(4) 
(S) 

eşltliklerlyl·e hesaplanan üarcy- Weis'bach sürtünme 
faktörleri ile Reynolds sayıları arasındaki ilişki araş
tırılarak ve sonra bu ilişki Darcy- Weisbach eşit

liğinde yerine yazı1'ara'k geliştirilmiştir (RE'E 1959, 
s. 12- 16). Eşitliklerde, f=Darcy- Weisbach sürtün
me faktörü , h f = ·slırekli kayıplar (m), D= boru iç 
çapı (m), g= yerçekimi ivmesi (m2/ s) , L= boru 
uzunluğu (m) , V = ortalama ak ı ş hı z ı (m / s), 
Re = Reynolds sayısı ve u = kiııematik viskozite 
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(mjs2) değerlerini göstermektedir. Ortalama akış 

hızı (V), ölçülen verdi değerlerinden yararlanarak 
süreklilik eş'itl-iği ile saptanmış ve kinemat'ik visko
zite (u) değerleri ise denemelerde termemetre ile 
ölçü'len su sıcaklıklarına göre alınmıştır . 

Ara bağlayıcılarda yersel kayıplar ile yük~el

ticili bağlayıcılarda 'basınç kazancı değerleri, Şe

kil 3'te bağlayıcıyı kapsayan 3.60 m'lik boru 
bölümlerinin başlangıç ve sonunda ölçülen basınç 

yükleri farkından, bu boru bölümleriindeki sürekli 
kayıplar çı'karılarak saptanmıştır . Söz konusu sü
rekli kayıpların hesaplanmasında, düzgün akış ko
şullarının oluştuğu 2.4'0 m'lik boru bölümlerinde 
saptanan sürekli kayıp değerlerinden yararlanılmış

tır . Elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde 

ara bağlayıcılar için; 

he= Kc V2/ 2g (6) 

yersel kayıp eşitliği ile yükselticili bağlay.ıcılar için; 

V 2-V 2 
h =K ı ı 

e o 2g (7) 

basınç kazancı eşitliğinden yararlanılmış ve bağla

yıcılara ilişkin ortalama Kc ve 'K. katsayıları saptan
mıştır (YILDIRIM 1980). Eşitliklerde, hc = ara bağ

layıcılarda yersel kayıplar (m), Kc=ara bağlayıcı 

biçilmine bağlı katsayısı, V= ortalama akış hızı 

(m/s), g=yerçekimii ivmesi (m/ s2). h. =yükselti
cili bağlayıcılarda basınç kazancı (nı), K. =yüksel
ticili bağlayıcı biçimine bağlı katsayı, V ı= yükselti
cili bağlayıcı öncesinde ortalama akış hızı ' (nı/s) ve 
V2=yükseltic'ili bağla'yıcı sonrasında ortalama akış 

hızı (nı /s) değerlerini göstermektedir. 

4. LATERAL BOYUNCA BASlNÇ DAGILIMININ 
SAPTANMASI 

Eğimstı; 'bir yağmurlama sulama lateralinde 
başlık basınçlarının dağılımı Şekil 4'de verilmiş

tir. Şekilde i. başlık basıncı ; 

h i= h ı +ll h; 

olarak yazılmış ve ıl h;/ ıl h, oranı Ei ile gösterilerek 
eşitlik; 

hi= h ı+ E i . ~hn 

biçim'ine dönüştürülmüştür. Eğimli lateraller için 
bu eşitl ·ik il h

9
i ile düzeltilere'k; 

h i= hı+ E i !lhn ±~hgi (8) 

eşitliği elde edilmiştir . Ayrıca şekilde (i - 1) 

ll. L/ (n - 1) t. L oranı Li il e gösterilerek, Ei ile Li 
arasındaki ilişki araştırılmış ve bu ilişki 8 no lu 
eş'rit:likte yerine. yazılarak lateral boyunca başlık 

basınçlarının hesaplanmasında kullanılabilecek eşit

lik geliştirilmiştir (SOLOMON ve KELLER 1978, s. 
295- 297) . Eşitlikl erde , hi= lateral sonundan başla

yarak i. başlık basıncı (nı). h ı= eğimsiz lateral 
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PVC 
yÜkselticili 
bağlayıcı 

.PE. .boru 

-;·-r==-~~--~~--~- -------= = = = =---;:~ = ----
: ,, •' : 
; :::: ... 

tl •, 'ı 

-~.':-:-.:::1:: 1 

,. 

Şekil : 2 - Denemeye alınan PE borularda yükselticili ibağlayıcıya ilişkin kesit görünüm 

C.ERi OÖHÜ$ 
IIORUSU YANA 

su 
DEPOSU 

Şekil: 

1, 2.85 o4• 2.LO 

PiYEZOME TRE 
SATARYASI 

~ 5 mm YUMUŞA~ 
PLAStiK BORU 

ol Ara bağlayıcı ıle bağlanmış 

3 - Boru ve bağlayıcılarda yük kayıplarının ölçülmesinde kullanılan 
deneme düzeni 

•• ı 
f---- f; - ıiAL ----=-1 

1-------~ ln-11AL ----------1 

~ekil : 4 - Eğimsiz yağmurlama sulama lateralinde başlık basınçlarının dağılımı 
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sonundaki başlık basıncı (m), a h1 = i. başlık il e 
lateral sonu arasında oluşan toplam yük kayıpları 

(m), a h"= lateral toplam yük kayıpları (m), E1 = i. 
başlığa iliş'ki n yük kaybı oranı, a h91 = i. başlık ile 
lateral ortası arasında eğim nedeni ile oluş·an yük
seklik farkı (m). a L=başlık aralığı (m) ve L1=1. 
başlığa ilişkin uzunluk oranı değerlerini göstermek
tedir. 

Lateral boyunca başlık basınçlarının hesaplan
masında kullanılabilecek eşitlriğ·in geliş'tirilmesinde 

gerekli olan eğimsiz lateral koşulundaki uç başlık 

'basınçları (h l' h"). yük kaybı oranı (E) ve uzunluk 
oranı (L) değerlerinin elde ed ilmesi· amacıyla ; 

tı i+ 1= h; + ıh ı; + hci - h e i+1 (9) 

eşitliğinden yararlanılmıştır (BENAMI 1968, s. 189 • 
190). Lateral sonundald değ i şik h1 başlık basıncı 

değerlerinden başlayarak, baş'lık sayısı , başlık ara
lığı ile yağmurlama başlığı verdi· basınç ilişk'i s'ini 
veren aı katsayısının (Cetvel 1) değişik değ e r

ler'inde başlık basınçları adımlama yöntemi ile he
s·aplanmıştır. Hesaplamalarda gere'ki"i o'lan ardışık 

yağmurlama başlıkları arasındaki sürekli kayıplar 
(h1), yersel kayıplar (hJ ve basınç kazancı (h.J 
değerlerinin bel1rlenmesin'de deneme sonuçlarına 
göre geliştirilen yük kaybı eşitl'ikle r' i kullanılmıştır. 
!:lde edilen başlık basınç değerlerinden ya rarlanılarak 
hıfho ve h"/h0 boyutsuz parametreleri hesaplan
mıştır. Ayrıca, lateral üzerinde belirli başlııkiara 
iliş'kin uzunluk oranlarına (L) karşılık gelen yük 
kaybı oranları (E) , değişik koşullar iç in hesaplan
mış ve yük kaybı oranı eşitHği , uzunluk oranının 

işlevi olarak g·eliştir'i'lmiştir. 

Elde edilen başlık basınç dağılımı eş itliğinin 
geçerliliğini araştırmak amacıyla araziide Şekil S'de 
gösteril·en eğim'siz deneme lateraleri kurulmuştur. 
Lateraller, denemeye alınan boru ve bağ layıcılardan 
oluşturulmuş ve üzerine, özellikleri Cetvel 1 'de 
verilen yağmurlama başlı'klarının her tip ve meme 
çapında 7 adedi yerleştir'ilmiŞfir. Deneme lateralle
rine su laboratuvarda bulunan su deposundan elekt
rik motoru ile çalışan IJ.ir pompa aracılı ğ la veril -

7 6 

m1ştir. Yağmurlama başlıklarının basınçları 0.1 mSS 
bölümülü bir madeni manometre ile ölçülmüş ve 
aynı koşullarda 8 nolu eşiltli'kle hesaplanan basınç 

değerleriyle karşılaştırılmıştır. 

5. LATERAL UZUNLUGUNUN SEÇIMi 

Lateral uzunluğunun seçiminde, lateral boyunca 
tüm başlık verdilerinin dağılımı gözönüne alınmış 

ve 1 nolu eşitlikle verilen eşdağılım katsayısının 

Cu ~ 97 koşulu sağlandığırrda , lateral boyunca ye
terli düzeyde eş bir su dağılımının elde edildiği 

yaklaşımı yapılmıştır ( PEROLD 1977, s. 180). Ay
rıca , eşdağılım katsa/yısının doğrudan bulunabile
ceği grafiğin geliş't!ir'i'lmesinde , WU ve GITLIN 
(197·3) 'de damla sulama lateralleri· için verilen yön
tem temel alınmıştır. Bu amaçla, bir koordinat sis 
teminin sağ üst bölümünde hL/ h0 ve h/ ho boyut
suz parametreleri için hesaplanan Cu eşdağılım kat
sayıları , sağ alt bölümünden (n - 1) a L/h

0 
ve h/ ho 

boyutsuz parametreleri için hesaplan'an lateral eğim 
dereceleri ve sol üst bölümünde ise hL/h

0 
ve 

(n - 1) a L/ h0 boyutsuz parametreleri için hesap
lanan O lateral g'iriş verdileri işaretlenmiştir. Daha 
sonra aynı değerdeki eşdağılım katsayısı, lateral 
eğim dereceleri ve lateral giriş verdileri birleşti
rilmiştir. Burada gerekli olan parametrelerin elde 
edilmesinde, laboratuvar deneme sonuçlarına göre 
geliştirilen ve araz'i denemeleri ile geçerliliği sap
tanmış olan başlık basınç eşitliğinden yararlanıl 

mıştır. Değinilen boyutsuz p·arametrelerde, hL = la
teral toplam yük kayıpları (m). h

0
= baş lık ortalama 

işletme basıncı (m), h
9 
= lateral uçları arasın'da 

egim nedeniyle oluşan yükseklik farkı (m). n= 
başlı'k sayısı ve A L = başlık aralığı (m) değerlerini 
göstermektedir. 

6. ARAŞTIRMADAN ELDE EDiLEN SONUÇLAR 
VE TARTIŞMA 

6.1. Yük Kayıplarına ilişkin Sonuçlar 

Denemeye a lınan PE yağmurlama borularında 

elde edilen Darcy· Weisbach sü rtünme faktörleri 

5 4 3 2 
Eğim siz deneme ıa t e r oli 

su 
DEPOSU 
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Şekil : 6 - Denemeye alınan PE yağmurlama borularında Darcy- Weisbach 
sürtünme faktörü - Reynolds sayısı ilişkisi 

ile Reyınolds sayıları arasındaki ilişk i Şekil 6'da 
işaretlenmiştir. Şekilden izleneceği gibi söz konusu 
ilişki ; 

f = D.353 R;0·261 (9) 
tam logaritmik doğrusal ilişki biçiminde bulunmu ş

tur. Bu ilişki , Re = V D/ v , v= 1.01 X 10·6 m2/s (20 °C 
su :;ıcaklığı 'için) değerlerine göre düzenlendikten 
sonra Daroy- Weisbach eşitliğinde yerine yazılarak, 
denemeye alınan PE yağmurlama borularında sü
rekli kayıpların hesaplanmasında kullanılabilecek; 

-
.!: 
" c 

o 
ii 
f; .. 
~ 
~ 

V 1·739 
h1= 4.9 X 10-4 L--

0 1- 26 1 
(10) 

o.o,,-~~=~-----------=~ 

0 03 

002 1 

v2 
he. = o.ıJt. 

29 

001 

o 
o 

Or talama okı~ hı 'lı. V (m J 

Şekil : 7 - Denemeye alınan PE ara bağlayıcılarda 
ortalama akış hızı -yersel yük kaybı ilişkisi 

s 

eşitliği geliştirilmiştir. Eşitlikte, iı 1 =sürekl i kayıplar 

(m), L= boru uzunluğu (m), V= ortalama akış hızı 

(m/ s) ve D= boru iç çapı (m) değerlerini göster
mektedi r. 
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Şekil : 8 - Denemeye alınan yükselticili bağlayı

cılarda giriş- çıkış hız yükleri farkı ile basınç 
kazancı arasındaki ilişki 

Denemeye al ınan PE ara bağlayıcılarda elde 
edi len ortalama akış hı z l a rı ile yersel kayıplar ara 
s ındak i ilişki Şeki l 7'de verilmiştir . Şekilden iz-
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leneceği gibi yersel kayıpların, ortalama akış hızı 

ile arttığı 'bulunmuştur . Ayrıca , ara bnğlayıcılara 

ilişkin ortalama Kc katsayısı , Kc=0.134±0.0013 
olarak saptanmıştır . 

Denemeye alınan yükselticili bağlayıcılarda 

elde edilen bağlayıcı giriş- çıkış hız yükleri farkı 

ile 'basınç kazancı arasın'daki ilişki Şekil 8'de 
verilmiştir. Şekilden izleneceği gibi, yükselticili bağ
layıcılarda basınç kazancının hız yükü fa~kı ile doğru 
orantılı olarak arttığı bulunmuştur . Ayrıca , yükselti
cili bağlayıcılara ilişkin ortalama K. katsayısı, 

K = 0.780 + 0.005'0 olarak saptanmıştır. Görüldüğü 

glbi, elde-edilen ortalama K. katsayısı , BENAMI 
(1968) 'de önerilen K.= 1 değerinden önemli düzey
de daha küçüktür. Buna neden olarak, yükselti
cili bağlayıcılarda oluşan yersel kayıpların basınç 

kazaneını etkilernesi gösterilebilir. 

o e 
b e 

06 
w 

c t:: ~.~?O ___ ___ . ... -
:? 
o 

"f 
i5 
>-o 
"' 
~ 

-' 
>- ; L.O 78 

02 ı ' 
: L=. O 6l. : 
ı 

02 o/, 06 08 1.0 

Uzunluk oranı , L 

Şekil : 9 - Dış çapı 75 mm olan PE yağmurlama 

sulama laterallerinde yük kaybı oranı - uzunluk 
oranı ilişkisi 

6.2. Lateral Boyunca Basınç Dağılımına ilişkin 

Sonuçlar 

Denemeye alınan PE boru ve bağlayıcılardan 

oluşan yağmurlama sulama laterallerinde, başlık ba
sınçlarının hesaplanmasında kullanılabilecek eşitliğin 

geliştirilmesi amacıyla, elde edilen yük kaybı oranı 

ve uzunluk oranı boyutsuz parametreleri Şekil 9'da 
işaretlenmiştir. Şekildeki ilişkiyi veren eş itliği bul
mak için, SOLOMON ve KELLER (1978, s. 295- 297) 
de olduğu gibi, eğri üzerinde 5 nokta gözönüne 
alınmış ve bu noktalara ilişkin yük kaybı oranı ile 
uzunluk oranı değerleri şekil üzerinde gösterilmiş

tir. Ortalama başlık basıncının oluştuğu 3. noktaya 
ilişkin yük kaybı oranı , ortalama bir değer olarak 
E= 0.29 bulunmuştur . 

58 

Yü'k kaybı oranı ile uzunluk oranı arasındaki 

ilişkiyi veren eşitlik, ilk aşamada 3. nokta gözö
nüne alınarak; 

E=e ( 0.~4 r (1~~-~4 ) s In (0.29) (11) 

biçiminde yazılmıştır. Bu eşitlikte r ve 5 üslerinin 
tüm değerlerinde L=O için E=O, L= 1 için E=1 ve 
L=0.64 için E=0.'29 olmaktadır. ik inci aşamada, 
bu eşitlikte 2. ve 4. noktalardaki E ve L değerleri 
yer'ine yazılarak iki bilinmeyenli iki eşitlik elde 
edilmiş ve bu eşitlikler'in çözülmesiyle r=0.509, 
s=0.973 olarak bulunmuştur . Bu üs değerleri 11 
nolu eşitlikte yerine yazılıp gerekli düzenlemeler 
yapılarak lateral üzerinde herhangi bir başlığa iliş

kin yük kaybı oranı eşitliği elde edilmiş ve bu 
eşitlik 8 nolu eşitlikte yerine yazılarak, tüm lateral 
eğimi koşullarında başlık basınçlarının hesaplan
masında kullanılabilecek; 

- [ -2.666 (1 - L;) 0·973fL;O·S09)_ h (12) 
h;- h1+ A h11 e +A gi 

eşitliği geliştirilmiştir. Bu eşitliğin kullanılabilmesi 

için gerekli olan eğimsiz lateral koşulundak uç 
başlık basınçları, h ıfho ve h,/h

0 
boyutsuz para

metreleri biçiminde, yağmurlama başlığı verdi- ba
sınç ilişkisini belirleyen a1 katsayısı başlık aralığı 

ve başlık sayısının değişik değerleri için hesap
lanmıştır. Denemeye alınan 75 mm dış çaplı PE 
laterallerde 12 m ve 18 m başlık aralığı için hesap
lanan bu değler Cetvel 2 ve 3'de verilmiştir. 

Cetvellerde, her başlık sayısı sırasındaki üst de
ğerler h ıf h0 ve alt değerler h

11
/ h

0 
boyutsuz para

metrelerini göstermektedir. 

Laboratuvar deneme sonuçlarına göre gelişti

rilen 12 nolu eşitliğin geçerl ·iliğini saptamak 
amacıyla meto't kısmında açıklandığı gibi, arazide 
kurulan deneme lateralleri üzerinde başlık basınç

ları ölçülmüş ve ayrıca aynı koşuldaki başlık ba
sınçları, 12 nolu eşitlik ile Cetvel 2 ve 3'ten 
yararlanarak hesaplanmıştır. Lateral eğimsiz oldu
ğundan, başlık basınçları arasındaki farklar, başlık

lar arasında kalan boru bölümlerindeki yük kayıp

larını vermektedir. Deneme laterallerinde ölçülen 
ve 12 nolu eşitlikle hesaplanan ardışık yağmurlama 
başlıkları arasındaki yük kayıpları, DÜZGÜNEŞ 
(1963) 'de verilen eş yapma yöntemiyle karşılaştı

rılmış ve elde edilen t değerleri Cetvel 4'de ve
rilmiştir. Cetvelden izleneceğ' i gibi söz konusu yük 
kayıpları arasındaki farklılık, yalnızca, 12 m başlık 

aralığ ında, (Y - 'KL) yağmurlama başlığının 4.8/ 5.5 
mm meme .;:ap ında ve 18 m başlık aralığında, 

(Y-EL) yağmurlama başlığının 6.0 mm meme ça
pında P < 0:05 düzeyinde önemli bulunmuştur. Diğer 
tüm koşullardaki farklılık önemli düzeyde bulun
mamıştır. Burada yük kayıpları , eğ i msiz later ı:ı l ko
şulu için söz konusu olduğundan, aynı sonuç de
neme laterallerinde ölçülen başlık basınçları ile 



Başlık 

sayısı 

n 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
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CETVEL : 2 - Başlık Aralığı 12 m Olan 75 mm Dış Çap lı Eğ imsiz PE Laterallerde 
h1/ h

0 
ve hn/ h

0 
Değerleri 

a, katsayısı (a, = q/ / h0 ) 

0.01 0.05 0.1 0 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 

0.999 0.998 0.998 0.997 0.997 0.996 
- - 1.003 1.004 1.005 1.006 1.007 1.008 

-~--

0.999 0.998 0.997 0.996 0.995 0.994 0.993 
- 1.003 1.005 1.007 1.009 1.011 1.013 1.014 

-- --- -
0.999 0.998 0.996 0.995 0.993 0.992 0.991 0.989 
1.001 1.004 1.008 1.011 1.015 1.017 1.020 1.023 

-
0.999 0.997 0.995 0.992 0.990 0.988 0.986 0.984 
1.002 1.007 1.012 1.017 1.022 1.027 1.031 1.035 

0.999 0.996 0.993 0.989 0.986 0.984 0 .981 0.978 

1.002 1.010 1.017 1.027 1.031 1.'038 1.044 1.051 

0.999 0.994 0.990 0.985 0.982 0.978 0.974 0.971 

1.003 1.013 1.024 1.033 1.043 1.052 1.061 1.ü'70 

0 .998 0.993 0.987 0.981 0.97•6 0.971 0.966 0.962 

1.0'04 1.017 1.032 1.044 1.057 1.069 1.081 1.092 

0 .998 0.991 0.983 0.976 0.969 0.963 0.957 0.951 

1.006 1.023 1.041 1.058 1.074 1.089 1.104 1.119 

0.007 0.988 0.979 0.970 0.962 0.954 0.947 0.939 

1.007 1.028 1.052 1.073 1.093 1.113 1.131 1.150 

0.996 0.986 0.974 0.963 0.953 0.944 0.935 0.926 

1.009 1.035 1.064 1.090 1.116 1.140 1.163 1.185 

0.996 0.983 0 .>&59 0.956 0.944 0.932 0.922 0.911 

1.011 1.043 1.078 1.110 1.14'1 1.170 1.198 1.225 
-- -

ı 
0.995 0.979 0.963 0.947 0.933 0.920 0.907 0 .895 

1.013 1.052 1.094 1.132 1.169 1.204 1.237 1.269 

o 994 o 975 o 956 o 938 o 922 0906 o 891 o 877 

1.015 1.062 1.112 1.157 1.200 1.241 1.280 1.317 

0.993 0.971 0.949 0.928 0.909 0.891 0.874 -1.018 1.073 1.131 1.158 1235 1.282 1.327 

0.992 0.967 0.940 0.917 0.895 0.875 
- -

1.021 1.085 1.153 1.214 1.272 1.327 

0.990 0.962 0.932 0.905 0.880 
- - -1.025 1.098 1.176 1.247 1.313 

0.989 0.956 0.922 0.892 
1.028 1.117 1.202 1.282 - - - -

----
0.987 0.950 0.912 0.878 
1.032 1.128 1.229 1.320 - - - -

0.986 0.944 0.902 
1.0'37 1.145 1.259 - - - - -

0.984 0.937 0.890 
- - - - -1.04!1 1.163 1.290 

0.982 0.930 0.878 
1.046 1.182 1.324 - - - - -

0.980 0.923 
1.052 1.203 - - - - - -
----- ------

0.978 0.915 
1.057 1.225 - - - - - -

0.40 

0.996 
1.009 

0.992 
1.016 

0.988 
1.026 

0.982 
1.040 

Q.976 
1.057 

0.967 
1.ü78 

0.957 
1.103 

0.946 
1.133 

0.932 
1.167 

0.917 
1.207 

0.901 
1.251 

0.883 
1.300 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CETVEL : 2 (Devamı) 

28 0.97•6 0.906 
1.063 1.249 - - - - - -

29 0.973 0.897 
1.070 1.273 - - - - - -

0 .971 0.888 
30 1.077 1.299 - - - - - -

CETVEL: 3 - Başlık Aralığı 18 m Olan 75 mm Dış Çaplı Eğimsiz PE Laterallerde 

h1/ h. ve hn/ h
0 

Değerleri 

Başlık a, katsayısı (a,=q.2f h.l 
sayısı 

n 0.05 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 

3 0.999 0.998 0 :998 0.998 0.997 
- - - - 1.002 1.003 1.003 1.004 1.004 

0.998 0.997 0.996 0.996 0 .995 0.994 0.994 
4 - - 1.'004 1.005 1.006 1!008 1.1009 1.01'0 1.011 

0.999 0.998 0.996 0.995 0.993 0.992 0.990 0.989 0.987 
5 1.002 1.004 1.007 1.011 1.014 1.1116 1.019 1.022 1.025 

0.998 0.996 0.993 0.99ı 1 0.988 0.986 0 .983 0.981 0.979 
6 1.004 1.007 1.014 1.019 1.025< 1.030 1.035 1.040 1.044 

0 .996 0.994 0.990 0.986 0.982 0.978 0.974 0.970 0.967 
7 1.011 1.012 1.022 1.'031 1.'04'0 _1 :048 1.056 1:064 1.072 

ü.994 0.992 0.985 0.979 0.973 0.968 0.962 0.957 0.952 
8 1.015 1.018 1.033 1.047 1.060 1.073 1.085 1.097 1.108 

0.992 0.989 0.979 0.971 0.963 0.955 0.948 0.941 0.934 
9 1.020 1.0·26 1:047 1.067 1.086 1.104 1.121 1.138 1.154 

0.989 0.985 0.972 0.961 0.950 0.940 0 .930 0.921 0.912 
10 1.026 1:036 1.065 1.092 1.117 1.141 1.165 1.187 1.209 

0.985 0.980 0.964 0.949 0.936 0.923 0.91 '0 0.898 0.887 
11 1.033 1.047 1.086 1 .1'21 1.154 1.186 1.217 1.246 1.274 

0.982 0.975 0.954 0.936 0.919 0.903 0.887 0.873 0.859 
12 1:042 1:061 1.11 o 1.156 1.198 1.238 1.277 1.314 1.349 

0.977 0.968 ü .943 0.921 0.900 0.880 0.862 0.844 
13 1:052 1.077 1.139 1.195 1.248 1,298 1.345 1.391 -

0.973 0.961 0.931 0.904 0.879 0.855 
14 1.063 1.095 1.172 1.241 1.3'05 1.365 - - -

0.967 0.953 0.917 0.885 0.856 
15 1.076 1.1'16 1.208 1.291 1.368 - - - -

0.962 0.944 0.902 0.864 
16 1.090 1.139 1.249 1.347 - - - - -

0.955 0.935 0.885 
17 1.106 1.165 1.294 - - - - - -

0.948 0.924 0.867 
18 1.123 1.194 1.344 - - - - - -

0.941 0 .912 
19 1.142 1.225 - - - - - - -

-
0.933 0 .900 

20 1.163 1.259 - - - - - - -

-

-

-

0.90 

0.997 
1.004 

0.993 
1.013 

0.986 
1.027 

0.976 
1.049 

0.963 
1.080 

0.947 
1.120 

0.927 
1.170 

0.903 
1.230 

0.876 
1.302 

0.845 
1.384 

-

-

-

-

-

-

-

-



<s 

(n-1) t.L/h0 

tl = Başlık sayısı 

LATERAL GiRi S 
VERDiS i . 

q
0 
=Baş l ık işletme verdı si ( m3/h) 

h, =Başl ı k ort. i ş ieJaıe basıncı (m) 

Cıl =Başlık aralıgı (ml 

hL e Lateral toolam yÜk kaybı (m) 

0.8 

06 

( n - 1 )t,L / h0 
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Cu EŞDAGILIM 

KATSAYISI 

-- ~- Bay ır yukarı egim 

EGiMI 

o 
<;tS 

Şekil : 10 - Dış Çapı 75 mm olan PE Laterallerde Cu Eşdağılım Katsayısı Grafiği 
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CETVEL: 4 
Deneme Lateralterinde Ölçülen Yük Kajyıpları ile 
Laboratuvar Deneme Sonuçlarına Göre Hesaplanan 
Yük Kayıplarının Karşılaştırılmasında Elde Edilen 

t Değerleri 

Meme Bcışlık aralığı t,. L (m) 

S imge çapı 
12 18 (mm) 

(Y - EL) 4.5 1.312 0.932 
6.0 0.673 2.684 ( · ı 

4.0/ 5.0 2.121 1.614 
4.0/ 6.0 1.065 2.412 

(V-PM) 2.5/ 4.9 2.234 1.195 
(Y - KL) 4.8/ 5.0 0.472 1.343 

4.8/5.5 3.467 ( · ı 1.281 
4.8/ 6.0 - 0.313 
5.0/ 6.0 - 1.992 
5.0/ 6.5 - 1.976 
5.0/ 7.0 - 1.119 
5.5/ 7.0 - 1.317 
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laboratuvar deneme sonuçlarına göre hesaplanan 
başlık basınçları arasındaki farklılık için de söyle
nebilir. 

Elde edilen bu sonuçlara göre, lateral boyunca 
başlık basınçlarının hes·ap!anması amacıyla gelişti

rilen 12 nolu eşitliğin düzeltilmesi yoluna gidilme
miştir. 

6.3. Lateral Uzunluğunun Seçimi Sonuçiarı 

Lateral uzunluğunun seçiminde temel alınan Cu 
eşdağılım katsayılarının doğrudan bulunması amacıy

la, metot kısmında açıkland ı ğı biçimde geliştirilen 

grafik Şe'kil : 10'da verilmiştir. Grafiğin kullanı:

masında önce, lateral giriş verdisi ve (n - ) t,. L/ h
0 

değerinden Çıkılan dikin lateral giriş verdisi oeğe
rin'i gösteren doğruya kesim nolktasından sağa pa
ralel çiz·il·ir. Aynı biçimde, sağ alt bölümünde 
(n-1) t,. L/ h

0 
değerinden çizilen paralelin lateral 

eğim derecesini rgösteren doğruyu kesim noktasın

dan yukarı doğru drk çıkılır . Elde edilen iki doğru

nun, sağ üst bölümde kesim noktası Cu eşdağılım 
katsayısı değerini verir. Cu;?: 9'7 koşulu sağlanırsa, 

seç'ilen lateral uzunluğu uygundur. Karşıt durumda , 
ya lateral boyu kısaltılır ya da arazi ve işletme 
koşull arına uygun kalacak biçimde özellik gösteren 
başka yağmurlama başlığı seçilir. 
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AŞAGI SEYHAN OVASINDA GERÇEKLEŞTiRiLEN 
TÜRKiVE'NiN EN BÜYÜK SULAMA PROJESiNiN 

BAŞARILI VE AKSAYAN TARAFLARININ TEKNiK VE 
EKONOMiK YÖNLERDEN DEGERLENDiRiLMESi 

ÜZERiNDE BiR iNCELEM E 

Osman TEKiNEL('' ) 
Yazanlar : Görol DiNÇ ("'* ) 

ÖZET 

Aşağı Seyhan Sulama Projesi ülkemizin toprak ve su kaynaklarından en 
etkin şekilde yamrlanılan önemli projelerinden birisidir. Uygun ekolojik toprak 
ve koşullarııı varlığına ve alınmış olan çok çeşitli önlemlere rağmen halen bazı 
aksaklıklar söz konusudur. Projenin uygulanması ile yörenin ekonomisine sağ

lanmış bulıman çok biiyük gelişmeye rağmen belirtilen aksaldıkların giderilmesi 
ile bugün için sağlanan yararın daha da artırılabilmesi olasılığı vardır. Bu tebliğ 
içerisinele Aşağı Seyhan projesinill olumlu ve aksıyan yönleri cleğe ı·lendirilerek 

yalmz bu projeye değil beı12eri eliğer projelere ele yararlı olabilecek öneriler dizisi 
getirilmiş tir. 

GiRiŞ: 

Aşağı Seyhan Ovası, Güney Anadolu 'nun en 
geniş ve öneml'i deılta ovalarından •birisidir. Kuzeyde 
Toros dağları güneyde Akdeniz, batıda Berdan nehri , 
doğuda Ceyhan nehri ile çevrilmiştir. Aşağı Sey
han ovası 210.000 hektarlık bir alan kaplamakta 
olup, l:ıunun 181:00 lıektarı sulanabilir nitelikte
dir. Seyhan nehri ovayı kuzeyden güneye kateder
ken iıki kısma ayırma~tadır. Nehrin batısında kalan 
ve ~lanı 85.000 hektar olan kısmını Tarsus ovası, 

doğuda kalan ve alanı 125.000 hektar olan kısmını 

ise Yüreğir ovası oluşturmaktadır. 

Tarsus ve Yüreğir ovaları var olan çok uygun 
coğrafi'k, i ·kılim, toprak ve topoğrafik koşulları ne
deni ile asırlardan beri birçok medeniyetin mer
kezi olmuşlardır. Bu ova eski yıllarda , Roma ve 
Bizans imparatorluklarının en önemli tarımsal böl
gesi ıiken, bugün için de Tü~kiye'nin tarımsal potaın

siyıe l' i en zengin ve değerli yö~elerinden birisi du
rumundad ı r. 

Seyhan ovası nda yakın yüzyıllarda başlıca ta
rımsal faaliyet, geniş mer'alar üzerinde yıapılan 

sığ ı r yeıt:iştiniciliğ• i· olmuştur . Ancak yöre çiftçisi-

(• ) Prof. Ur. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakü ltes i Kültür
teknik Bölümü. 

( .. ) Doç Dr. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakü ltesi Kültür
teknik Bölümü . 

nin son 40-50 yılda hayat görüşleri ve tarımsal 

gelenek ve gönenekle~inin değişmesi sonucu geniş 
mer'alar üzerinde yapılan sığır yetiştiriciliği hızla 

azalm ı ş ve bu tarım şel~li yerini esas olarak pamuk 
ve hububat ve bir miktar da narenciye ve sebze 
yetişti riciliğine terketmiştir . 

Su kaynaklarının geliştiri l mesi, tarıma meka
nizasyonun g• irişi, arazi geliştirme ve ı slah yörı'tem

leniınıi ın uygulanmıa:sı, 'tarımsal yayım ve diğer gir
diler, ova tarımında çok büyllk değişiklikler ortaya 
çı'ka~mıştır . Önneğiın kuruda ortalama 50- 75 kg / dekar 
pamuk verimi, koşulların uygun olduğu yörelerde 
400 kg/delkıar'ın üzerine çıkm ı şt ı r . Verimdeki bu 
artışlar bölgede yetiştirilen dıiğer ürünlerde de gö
rülmüştür. 

Ovada, ürün verimirı:in büyük oranda artırılına

sında çok çeşıitli e1menlerin etkisin'den söz etmek 
olası olmakla b' inliıkte , su kaynak'larının ge•liştirll

mesi sonucu su lamaya başlanması , bu konuda en 
'büyülk etkiyi yapmış bulunım aıktadır. Ov,ada su "kay
naklarının geliştirilmesi çalışmaları ; taşkın kontrol 
projesini, çok amaçlı Seyhan Projesini ve Seyhan 
Ovası Sulama Projeleri~i kapsamaJktadır. 

Taşkın kontrol ve çok amaçlı Seyhan projeleri 
yıllar ön'cesi tamamlanm ı ş olup proje kriterlerine 
ve öngörülen amaçlana uygun şekilde çalışmakta

dır. Bunlar arasında Seyhan Sulama projesi en 
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eskisi olmakla bir!ıikte maalesef hen'üz tamamlana
mamıştır. Tamaml·anmış kabul edilen kısımların :ise 
projede ön·görül·eın .amaçlara ve yeterliliğe henüz 
ulaşılamamıştır. Proje alanının bir bölümünde su
lama suyu sı ' kın~ısı görülmesine kar.şm diğer bir 
kısmında bi•tb gelişmesini olumsuz yönde etkiliyen 
yuksek taban suyu durumu ile karşılaşılmaktadır. 

Çiftçinin ·aşırı su kullanımı sonucu sulanan alan
'larda çeşiıtli boyutlarda tuzluluk ve drenaj sorunları 
oluşmuştur. 

Bu çaliışmanın bir bölümünde Aşağı Seyhan 
Sulama Proje alanının hidrojeoloj ~k özell>ikleri kısa

ca tanıtılmış ve projeye ilişkin olarak bugüne kadar 
gerçekleşti~ilen iş'ler 'belıkt-ilmıiştir. Ayrıca projenin 
gerçe.ıdeştirilen bölüm'le~inin yönen1in sosyo-ekono
mik seviy,esine ol•an katkrl·arı incel•enmiş ve projede 
karşılaşılan sorun'lara değinilmiştir. Çalışmada esas 
olaralk Aş:ağı Seyhan Projes•inden elde edilen de
neyimler ışığı altmda bu nii~·eliklteki projelerin ba
şarılarının en üst düzeyde olması için almabilecek 
önlemler dizisinlin geti·ri'l'mesi amaç·lanmı ştır . 

2. PROJE ALANINA iLiŞKiN BiLGiLER : 

2.1. Jeoloji: 

Toros dağlarının güney etekleri Niosene yaş

taki marn, kum taşı, kiltaşı gibi deniz orijinli depo
zitler üzerıinde ye.r alan Plıiooene konglomeralar ve 
kum taşlarından oluşmuştur. 

Toro'S e:t~l·enin'ın güneyi i·Se Kuarter devrinden 
kıalma çok eski alüvyal bkikimlerdir. Ovanın delta 
kısmı ise Ceyhan, Seyhan ve Berdan nehirlerinin 
yakın •asırlarda oluşturduğu alüvyal birikimler olup 
ı içinde ıkilin halkim olduğu 'kil, s<ilıt, kum, çakıl karı

ş·ımı bir toprak yapısına sahiptir. Ova batı ve güney 
doğuda Miüceıne vre Cretaceous ıt:e,peleri ile çevri· 
lidir. Güney vre güney baıt:ısında :ise sahil kumuilan 
yer •almaktadır. Sahil kumull'armın hemen kuzeyinde 
ise bir ·seri bataklık ve küçük göller bulunmaktadır. 

2.2. Topoğrafya : 

Seyhan ovasının yukarı kısmı yaklaşık 40.000 
hek11ar olup, ıbu 1kı'sım 61 m ve 15 m tesviye eğrileri 

arasında yer allmalkt1adır. Bu bölümün üst kısımla

rında eğim 0:012 V:e 0.1 arasında, alt kısımlarında 

ise 0.005 ·ile 0.3 arasında değişmektedir. 

Ovanın orta kısmı 5 m ve 15 m tesviye eğrileri 

arasında yer almakta olup, meylil genellikle 0.0003 
ve 0.'0015 arasın'da değişmektedir. 

Seyhan ovasının dalta kısmı ise 5 m tesviye 
eğrisi ile sahil lkumulları arasın'da yer almaktadır. 

Arazin'in eğ·imi çok razdır . Mey;il genellikle 0.005 ile 
sıfır meyil arası·nda değişmekte olup genellikle 
0.005'den azdır. 

64 

2.3. Toprak Durumu : 

Ovanın Toros eteklenindek•i yüksek kısımlarında 
kırmızı renkli, ağır ii:Je:kstürlü Terra Rosa topraklar 
yer almaktadır. Bunlar konglomera ve kireç taşları 

üzerinde oluşmuş ve derinlikleri 30 ila 120 cm 
arasında değişen yüzlek topraklardır . 

Ovanın orta ve aşağı kısımları Ceyhan, Seyhan 
ve Berdan nehirJ.eri ile bunların kollannın getirdiği 

alüvyal topraklardan oluşmuştur. Bu topraklar de
rini'ikleri· 20 m He 40 m arasında değişen, derin ve 
ovanın en verimli toprak 9rı.Jbunu oluşturmaktadır. 

Ovanın delta kısımlarm'da ·aynı zamanda Solonchak, 
Solonetz, Grumusol ve Chernozyum toprak grupla
rma da rastlanııl'makıtadır. 

Ovanın sahil kes.iminde rüzgar e't'kisi He oluş

muş kum eiks·ibeleriılde ve kum ile kaplı topra'kiar
da Loess toprak grubu yer a:ıma:Ktadır . 

2.4. iklim : 

Ovada, çok sıcak lbir yaz, yumuşak ve yağışlı 

bir kış 'ile yıl boyu oldukça yüksek or<ınsal nem 
içeniği ile tanıml i ranan tipik !bir .ô!kdeniz ikl·imi var
dır. Yıl<lık ortt!alama yağış 630 mm olup, yağışların 

'büyuk 'kısmı Aralik, Ocalk ve Şubat ayları ile az bir 
kısmı 'i'l'k v.e sor-Ibahardıa ·düşme~edir. Yaz yağış

ları önemsenmeye'cek düzeydedir. 

Yılı lık or'tal·ama buh1arlaşma 13:2·2 mm olup, bu
nun % 64'ü Mao/I'S l ilıe ıEkl~m <ıo/l'arı ~ramndaki dev
rede 'meydana gelme~edir. Don olayı 3 yı'lda 'bir 
defa yin·eJenmekte \lle 3-4 gün süre'bilmektedir. 
Sap11anal:ıHen en yüksek ve düşük sıcaklıklar 

4'5.6°C ve -8!1°C'dır. iklim, yıl boyu ve sulama 
altırldra çok çeşitli ürünler.in ye1!işıt:irilmesine uy
gun'dur. 

2.5. Su Kaynakları : 

2.5.1. Yüzey Su Kaynakları : 

Ovanın doğaij yüzey su kaynalkları Seyhan, Cey
han v.e Berdan .n'ehirler'idir. Ovan·ın en büyük su 
depolamıa yapısı top~alk do'lgu Seyhan barajı dır . 

Seyhan nehninin kış ve ilkibahar aylıarındaki yüks·ek 
debi·sin'den yararlanılaralk Seyhan rbarajına depola
nan su ovanın yaz aylarında sulanması için gerek
sinme duyulan 'suyu lkarşılaya'bilecek miktandadır. 

Seyhan 'barajı yalnız başına Aşağı Seyhan Sulama 
Proje ~lıanıındaki 180.000 hektarlık arazinin su ihti
'yra:cını yerçreki'm'i ·ile karşılayabileoe!k özelll'i1<tedir. 

Proje alanın'dalkıi nehirlerin ve barajın su kali
tesi sulama yön'ünden en uygun sınıfa gi·nmekte
dir. Surların :içerdiği toplam kals,iyum ve mağnez

yum mi'ktarının sodyuma oranla daha iyi durumda 
bulunması ovanın ağır bünyeli toprakları üzerinde 
olumlu etki yapacak n'iteliktedir. 



2.5.2. Yeraltı Suyu Kaynakları : 

Seyhan ovasının yeraltı suyu kaynakları çok 
boldur. Bölgenin hemen her yerinde yüksek verimli 
ve •iyi· kaHteli aküfer'ler-e rastlanmaıktadır . Bu akü
ferlerin 'büyük kısmı yüzeyden 10 ile 60 m arasında 
yıer almaktadır. Yüzl~k aküfierlerin sularından yarar
lanmak amacı ile açılan kuyular •içme ve kullanma 
suyu gereksinmelerini kıarşılamak için kullanılmak

tadır. 

Ovanın kuzey kısımlarındaki yeraltı suyu kali
tesil ço'k iy.idir. Ancak güneye gidildikçe v;e özellikle 
sahile doğru yeraltı suyunun tuz içe~iği artmakta
dır. Bu bölgelerde iyi ' kalı:teli yeraltı sularına an· 
ocik derin aküferlerde rastlarıabilmektedir. 

3. SU KAYNAKLARINI GELiŞTiRME ÇALIŞMA· 
LARI: 

Seyhan ovasının su kaynaklarını geliştirme ça
lışmaları pl·anlaıyıcılar tarafından üç grup altında 

toplanmıştır. 'Bun~ar sırasıyla Taşkın kontrol tesis
leri, çok amaçlı Seyhan projesi ve Seyhan ovası 

sulama tesisleridir (TEKiNEL ve DiNÇ, 1977). 

3.1. Taşkın Kontrol Tesisleri: 

Ovada taş'kın koruma tesisleriınin tamamlan
masırrdan önce seller sonucunda nehirin yatağın

dan taşması olayı, geçmişte ovanın drenaj sorunu
nu yaratan en büYük etken olmuştur. Söz konusu 
taş'kınl'ar yalnız /tarımsal ·işlemlerin büyük ölçüde 
aksamasma 'değil ayni zamanda can ve mal kayıp

larına 111eden olmuştur. Bu sorun kuşaklayıcı kanal 
tesisler.i ve nehi1rlerin her ·iki tlarafında kurulmuş 
oi'an seddeler yardımı ııle önlenmiştir. 

3.1.1. Seyhan, Ceyhan ve Berdan Seddeleri: 

Toros dağlarının güney eteklerinden sahile ka
dar olan lbö·lgede taşkın kontrolu nehirlerin her iki 
kıyısına yapılmış olan seddeler tarafından sağlan

mıştır. 

Seyhan s~deleri nehrin her iki kıyısında 1953 
yılında linşa edilmiştir . Seddeler arasındaki kana
lın kapasitesi yaklaşık 1200 m3f sn'dir. Seddelerin 
ayni zamanda debisi ·690 mJ/sn olan tehlike savak
ları vardır. 

Tarsus ovasının batı kısımlarını ve Berdan ova
sının sağ sahilini taşkından koruyan Berdan sed
deleri 1948 yılında inşa edilmiştir. Sağ s•ahil s'ed
deleri 18 km. sol sahi'l seddeleri 19 km. uzunluk· 
tadır. 

Yüreğ.ir ovasının doğu kısımlarını taşkından 

koruya·n 49.4 kım uzunluğun'dakıi Oeyhan seddesi 
1948 yılında inşa edilmiştir. Celyıhan seddesinin doğu 
sahilinde herhangi bir ıkontrol tesisi yoktur. 
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3.1.2. Kuşaklama Kanalları : 

Toros dağlarıının güney •etekllıerinden gelen yü
zey akışların Tarsus ve Yürıeğir ovalarına yayılma

larını önlemek amacı ile Seyh'an ve Ceyhan ku
şaklama ka11alları inşa edilmiş~ir. Tarsus ovasına 

gelen yüzey suları önlemede kullanılan Seyhan ku
şaklama 'kanalı 29.2 km., Yüreğir ovasına gelen 
suları önl.iyen Oeyhan kuşaklama kanalı isa 12.6 
km'dir. Her iki kuşaklama kanalı ekstra taşkın ko
şulları dışında tüm yüzey sularını önliye'bilecek 
nite'lilki!:edir. 

3.2. Çok Amaçlı S~yhan Projesi : 

Çok ramaçlı Seyhan projesi Adana şehrinin 

kuzey kesiminde inşa edilmiş olup baraj, negülatör 
ve elekttrJ'k sa'ntralinden oluşmalktadır (DS·i, 1955). 
Bu proje Seyhan ovasının taşkınlara karşı korun
rm'ası, yörenin elekıtrik ve ovanın sulama suyu 
gerelffi·irnmelerinin karşılanması amacı ile rhazırlan

mı·ştır. Proje 1956 yılında tamamlanmıştır. Topra:k 
dolgu barajın maksimum yüksekliği 53 metre ve kret 
uzunluğu 1995 m'dir. Barajın depolama kapasitesi 
1.2 milyar m~re küp olup, 'bunun 500 milyon metre 
kupü sulama ve enerji üreNmi amacı ile kullanıl
makıtadır. Depolanan suyun ovadaki tüm sulana· 
!Jilir arazin'in sulama suyu gerelks·inmesini karşılaya
'bileoeği kabul! edilme~e'dıir. Elektnik üretimi 'için 
eks'tra bir su hacmıinin depolanmasına gere'k görül
mem'ş olup, su1ama gereksinimini karşılamak ama
cı 'ile akıtılan su ayni ~amanda enerji üretiminde 

'kullanılmaktadır. 

Ekim ve Nisan ·ayları arası·r1da taşkın koruma 
amacı 1ile baraj kısmen boşaltı·lmaktadır. Mayıs 

ayından itibaren enerji üretimi ve sulama amacı ile 
barajda suyun depolanmasına başfanmaktadır. 

Sulama tesislerinin planlanmasının ilk aşama
masında sulama suyu olarak yeraltı sularının kullanıl· 
ması düşünülmüştür. Yapılan ekonomik analizler 
yeraltı su:yıundan sulama yararlanmak için kuyu 
açılması, güç gereksinimi, işletme ve b-akım mas
raflarını ·ayni amaçla Seyhan nehrinin sularından 

yararilanmaya oran1a daha pahalı olduğu sonucunu 
vermiştir. Bu analizlerde drenaj tesislerinin maliye
tinde yapılacak tasarruf ve ovanın güney kısım
larında bulurıan yeraltı suyu kalitesinPn düşük ol
duğu da d ~kkaıte alınmıştır. Bu nedenle sulama ça
lışmaları yanlız yüzey sularından yararlanma şek

linde planlanmıştır. 

Seyhan ovası su'lama tesislerinin üç safhada 
tamamlanması planlanmıştır. Birinci ve ikinci s·afha 
tesisleri halen 'tamamlanmış durumundadır. 1977 
yılında abşlaması gereken üçüncü sarfha inşaatia

rına tüm tesisin yapı•lnıasını finanse e·den Dünya 
Bankası kredisinin kesilmesi nedeni ile 'h'enüz baş

lanamamıştır. 
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3.2.1. 1. Safha: 

lil'k sulama tes'islerinin 'inş·aatı 1932 ile 1946 
yılları arasında yapılmı;>tır (DS'i, 1969). Seıyhan 
regü'latörü sağ ve sol sahil ıana ileitıim kanalları 

ve i'Pk dağıtım si'Sitemi, 'bu yıllar arasında inşa edli l
miş1'ir. N'ehrin her iki sahiHnde~i seddelerin ve 
S.:ıyhan barajının inşaatı o yıllarda var ollan dağıtım 
ağınm büyültül1me·si ve modernleştirilmesi 'için 19'57 
yılına kadar ertel·enmi~ir. Birinci safha için ön 
görülen çalışmalar 1'968 yılmda tamamlanmıştır. 

3.2.1.1. Seyhan 'Regülatörü: 

Bu yapı ISeyhan lbarajının mansap tarafından 

ve 3 'km güneyindedir. Betonarmle 'bir yapı olan bu 
regülıa!'ör 19142 yl'lında 'tamamlatnmıştır. 'Kret uzun
luğu 1'57 m'&r. Bu regülatörün elektrik santralın 

dan gelen suyu şıiş'i~mıelk amacı ile ıaltı adet ana 
kapağı ve sağ ve sol sahil ·ileltim 'kanallarına sulama 
suyu dağıtan ilki adet kon:trol kapağı vardır. 

3.2.1.2. Sağ Sahil Ana iletim Kanalı : 

'Kanal 1940 yılında 'inşa edilmiştir. Başlangıçta 
l:ıu kanal 27.0m3j,sn kapasli ıl'el , j ve '40.3 km uzun:lukta 
topraik kanal olaralk inşa edilmiştir. 1968 yılında 

~apasiteS'i 54 m3jsn'ye çıkartılarak beton 'kaplan
mıştır. 

3.2.1.3. Sol Sahil Ana iletim Kanalı: 

Sol sahiı l ana 1 ileltıim kanalının ilk 14.5 kilomet
re'si 19141 yılında 'tamamlanmıştır. Daha sonraları 

kanalıın kapas'iilies·i 90m3/sn'ye ve uzunluğu 18.8 
kım'ye çı1kıartılan~k be1!on kaplanmıştır. 

3.2.1.4. Sulama Suyu Dağıtım Şebekesi: 

19416 yılın'da sağ sahil ana 'iletim kanalından 
yararlanılıarak sulama suyu sağlan·an '17.500 hek
tarlık sol sahH ı:ma 'i'letim kanalından yararlanılarak 
da yaklaşık ~1000 !hektarlık 'alanları sulayacak su 
dağıtım Ş'ebe'ke.si inşa edil'miştir. Mevcut şebekeyi 
genlişl ıeltımek 'için 1952 yılında tetkrar inşaata baş
l ,an'mıştır. 

lfippeltt:s - Alb'be·tit - McGarthy - Stratton mlilıen
d'isl1ilk finması (196,1) 'ile D Si, 'Ovanın gelec·elktek i 
gel 'işmeSii ·i9iın bir plan taslağı hazı rlanmı ştır. Bun
dan sonra sulama ve drenaj Ne Hgifi çalışmalara 

'bu ana pl•an çerçevesi ıiÇerisıinde devam edilmiştir. 

Bu plana göne sulama ve drenaj programları

nın gelişt!iri'lmesiniın p'lanlaniması ve araştırılabilmesi 
ıç:in Tarsu's ve Yüreğir ova:ıarı alt gruplara böllin
m'üŞt:ür. ıBu amaçla Tarsus ovası 4, Yüreğir ovas ı 

6 :alt arazi grubuna 'bölünmüştür. 

!Birinci safhanıın sonunda Tarsus ovasınd a 

27.000 hekıtar, Yüreğir ovasında 37.200 hektar ol
matk üzere top'lam 65.000 hektarlık alana su dağ ı tım 

şebekesi kurulmuştur. 
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3.2.1.5. Drenaj Şebekesi: 

Ovada sulu tarım sonucu bitkı i kök bölgesinde 
çe,şitli tuzllllu'k ve havalandırma s'orunları ortaya 
çı'kıncaya kadar drenajm önem'i ve gerekHiiği an
laşıilamamış,tır . Gerçi uzun yıllardır drenaj sorunu 
olduğu b'i'iinmesin'e rağmen 'birinci safhanın son 
zamanlarına 'kadar drenaj çalışmaları gerçekçi bir 
ş~kHde başlatılamamıŞt:ır. 

Tarsus ovasında mansap sonundaiki kapasitesi 
1Q3m3jsn olan 33.1 tkm uzunluğunda ana drenaj 
~analı inşa e'dilmiş'tir. Bu ana kana'l 3'19.7 km'lik 
a'çık ve 150.1 km uzunluğunda'ki s·ekonder ve ter
siyer kanallarına lıizme't: etmektedir. 

Yüreğir O'Jası·nda is'e toplam 17.Q km uzunluğun
daki üç ana drenaj kanalı 1. nci safhada inşa edil
mi'ştir. Bu ana kanaılilar 504.4 km uzunluğunda açık 
Ve 12'8.7 lkm uzunluğunda 'kapalı sekonder ve ter
sılyer kaııallara hizmet etmektıe'dtir. 

Tresis edilmiş olan drenaj şebekesi safha l'in 
'kapsamına giren tüm arazideki, yüzey akış suları ile 
12.34 hektar çifirlik araZJisindeki :tarla içi drenlerden 
g<elen f.azla suyu c;lren'e etmektedir. Safha l'in rıantn
bıil ' ilt!e 'katsayısı 3!5'dir. 

3.2.1.6. Arazi Geliştirme Çalışmaları 

Arazi gelıiş:tinme çalıŞ'maları; servis yolları, köp
rüler ne sulama ve drenaj amacı ile yapılacak arazi 
tesviyesini kapsamakıtadır. Safha !'deki tüm ana 
servis yolları lile ya~dımcı çiftl'ik servis yo'lları ta
mamlanmıştır. Bu safhada aynı zamanda sulama ve 
drenaj amacı ·ile 26975 hektar alanın arazi tesviye 
i ş lemieni bi'tiriılmiştir . 

3.2.2. Safha ll 

ıBu safha da 1977 yılında tamamlanmıştır. 

3.2.2.1. TS 1 ve VS 9 Su lifetim Kanalları: 

Ta~sus ovasında:ki ıı,ki .al ıt araz·i grubuna sulama 
suyu sağlamak amacı ile TS 1 su ileıtim kanalı inşa 

edilm'iş'tir. Bu kanal Seyhan barajından bir pompa 
ıistasyonu yandıını lifıe sulama suyunu almaktadır. 

Beton kaplı olan 'bu kanalın uzunluğu 54.0 km'dir. 
'Kanalın kapa'sites'i 20.5 m3jsn'dir. 

Yüreğir ovasındaki iki alt ara:l!i grubuna sula
ma suyu sağlamak amacı He VS 9 su iletim kanalı 

inşa edi'lmiştir . Kapasiltıesi 10.6 m3/sıı olan bu ka
nalın uzun'luğu '27:6 km'dir. Kanalın 18 km'lilk ilk 
kısmı b'eton kaplı, gerisi ise kana'let şe'klindedir. 
Bu ~anal sulama suylinu elektrik samralinin hemen 
al'tırı:da direkt olarak nehirden almaklt:adır. 



3.2.2.2. Sulama Suyu Dağıtım Şebekesi : 

I İ~inc'i safha 21.400 hektar Tarsus ovasında 
27.200 'he~tar Yüreğir ovasında olmak üzere toplam 
48.600 he'ktarlık alanda su dağıtım şebekesi tesis 
edilmiştir. 

3.2.2.3. Drenaj Şebekesi : 

Bu safhada 48.150 hertarlık ıcırazinin yüzey dre
naj şebekesi tamamlanmıştır. Yüreğir ovasında 48.8 
km, Tarsus ovasında 94.0 km ana drenaj kanalı 

tesis edilmiş olup bu her iki kanal 76G km uzun
luğunda sekonder ve tersiyer drene hizmet etmek
tedir. 

Aynı zaman'da bu safha içerisinde 19.682 hek
tarlık arazide 1469 km uzunluğunda kapalı drenaj 
sistemi inşa edilmiştir. 

3.2.2.4. Arazi Geliştirme Çalışmaları : 

Arazi ~esviyesi 38836.5 hektarlik bir alanda ger
çekleştirıilmiştir . Arazii tesviyesine ilave olarak 274 
km uzunluğunda yol sistemi inşa edilmiş tir . 

Bu safhada rantabilite katsayısı 3.5'tir. 

3.2.3. Safha lll 

Safha lll'e ilişkin projelerin 1977 yılında res
men başlaması gerekirken finansman kaynağı bu
lunamaması nedeni ile bu işlem bugüne kadar ger
çekleştirilememiştir. 

Safha lll'ün tamamlanması durumunda 67.700 
hek'tar a~azinin sulama ve drenaj çalışmaları ta
mamlanmış olaoa'ktır . 

ıBu safhadakl çalışmalar ciddi drenaj ve tuz
luluk sorunlarını içeren alçak taban arazileri kap
samaktadır. Fazla suyu drene etmek için pompaj 
lstasyonlarına gereksinme vardır. Bu nedenle lll cü 
safhada gerçekleşmesi beklenen rantabilite katsa
yısı yaklaşık 2.0 civarındadır . 

4. AŞAGI SEYHAN PROJESİNİN OLUMLU 
YÖNLERİ VE KARŞlLAŞlLAN SORUNLAR : 

Aşağı Seyhan ovası ekolojik koşullarm toprak 
ve su kaynaklarının uygunluğu yönünden Türkiye'nin 
tarımsal potansiye'ii çok yüksek ve en verilmi ova· 
larından bir·isidir. 1940 yıllarında uygulanan tarım

sal işlemlerin ilkel ve makina ekipman olanakla
rının çdk kısıtlı olmasına karşın son 40 yıl içerisin
de tarımsal kuruluşlar tarafından ovada gerçekleş

tirilen kültürel önlemler, mekanizasyon ile topra !< 
ve su kaynaklarının geliştirilmesi çalışmaları, t:ı

rımsal üretimde büyük boyutlara erişen artı ş la ra 

neden olmuştur. 
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Bölgede son yıl·larda görülen tarımsal gelıişme
ler sonucu Aşağı Seyhan ovasının ülkenin tarımsal 
üre'timine katkısı büyü khızla artmıştır. Bu tarımsal 

üretim gelirıinin 1930 yıllarında ihmal edilecek mik
tarda iken son yıllarda hayvancılık hariç yaklaşık 

300 milyon dolar olduğu tahmin edilme'ktedir. Pro
jenin üretim artışı sonucunda tarımda sağladığı 

büyük gelir artışı dışında , tarıma dayalı sanayiyi 
de bölgeye getirıme yönünden çok büyük etkisi ol
muştur. Özellikle 1960 yıll a rından sonra bölge, 
Türkiye'nin en önemli kıda ve içki , teikstil ve ta
nmsal makinalar üreten yöresi haline gelmiştir. 

197•6 yılı itibariyle (Adana Sanayi Odası, 1S76) yö
rede tarıma dayalı olarak 180'in üzerinde sanayi 
kuruluşu bulunmaktadır. Ta rımsal üretimde görülen 
çok büyük artışlar sonucu oluşan bu sanayii yak
laşık 30.000 kişiye iş alanı yaratmış ve aynı za
manda ülkenin ekonomisine üretim değeri yönün· 
den yıllık yaklaşık bir milyar dol a rlık kat kı sağla

mıştır . 

Aşağı Seyhan Sulama Projesindeki yüksek ürün 
artışı ve bunun sonucunda orta'yla çıkan sanayi ku
ruluşlarının, bölge halkının sosyo- ekonomik yönden 
l<crlkındırılmasında sağladığı yarar çok büyük'tür. 
Buna bağımlı olarak ovanın en büyük yerleşim 

merkezi olan Adana, nüfusu 600.000'e yaklaşan 

modern bir şehir haline dönüşrneğe başlanmıştır. 

Hızla gelişmenin ortaya koyduğu durumun bir sonu
cu olarak yörenin eğitim, öğretim ve a raştırma ge
reksinmelerini karşılamak amac ı ile 1972 yılında 

Çukurova Üniversitesi kurulmuş tur. 

ISafha 1 ve safha ll 'deki su kaymik l a rı gelişti

riılınesi ıişlevinin tamamlanmasının, yukarda değini

len gelişmel·ere ıerişiilmesinde en büyük etken ol
duğu bilinen rb.ir gerçekıtir. Safha 1 ve 'll'de tamam
lanan çalışmalar sonucunda es'ki yıllarda özellikl e 
kış ve bahar aylarında yağı ş l a r ve ka rl a rı n erimesi 
sonucu ortaya çıkan ve büyük can ve mal kayb ına 
neden olan Se}lhan nehri taşk ınları ön lenm i ş bu
lunmaktadır. Ayrıca Seyhan barajı üzerine kurulmuş 
olan hidroelektrik santralı yılda ortalama 300.000 
kw/ saat'lik enerji üretmektedir. Üreti len bu erıerji 
bölge ile birlikte bölge dışındaki bazı yörelerin 
enerji gereksinmelerıini karş ıl amaldadır. 

Aşağı Seyhan projesinin bu denli olumlu so
nuçlarına ~arşın, mü'kemmel bir proje olduğu söy
lenemez. Projede bugün için ön•eml'i sorunlar bulun
ma'kıtadır. Projen.in gerıçe'kleşen bölümlerinde toprak 
ve su kaynakları ·ile ilgili olarak karşılaşılan sorun
lara ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. 

4.1. Sulama: 

Aşağı Seyhan ovasında var olan ekolojik ko
şullar, yıl boyu ürün yetiştirrneğe elverişlidir. An
cak bitki üretim mevsiminin büyük bir kısmında 

buharlaşmanın çok yüksek ve yağış miktarının çok 
az oluşu nedeni ile optimum bir üretim için bitki-
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!erin su gerelesinmelerinin sulma ,ile karşılanması 

zorunluluğu vardır. Belir+tilen nedenl'erle ovada ger
çeıkleştini'len sulama işlemi Mayıs'ta başlayıp, Ekim 
ayı sonunda sona erdirilmektedir. Sulama amacı 

ile barajdan alınan su, sulamaya uygunluk yönün
den C2S1 sınıfındadır. Bugün proje alanında toplam 
108.582 hektarlık araziye sulama hizmeti götürül
müştür. 

Aşağı Seyhan ovası proje planlanmasında op
timum üretimi sağlıyacak bitki deseni olarak pamuk 
% 35, buğday % 15, narenciye % 1'2, sebze % 8, 
yem bitkileri ve çeltik % 10 öngörülmüştür. Ancak 
yukarıda belirtilen desen bugüne kadar g erçekle ş

memiştir. Pamuk ekim alanı yıllara göre değişmelkl e 

beraber tüm sulama alanın % 75'ıi ile % 90 arasın

da bir saha 'kaplamakttadır . Bundan sonra ana ürün 
hububat olmaktadır. 

<Bölgede bugün 'için üreticilerin uygulamakta 
olduğu bitki deseni altında yılda ancak telk ürün 
alınmaktadır. Aynı zamanda ç'iftçi pazar ve fiyat 
koşullarının uygun'luğu nedeniyle arazisinde her yıl 

üslt üs1Je ekmekte ve münavebe yapmamaktadır. 

Bölgen·in sıulanan kısımlarında geleneksel ola
ra:k 'kadk ve salma yöntemleri ile sulama yapılma'k

tadır. BHindiği üzere kuru ltarım'dan sulu tarıma dö
nen çiftçiler sulamanın ilk yıllarında verimde görülen 
büyük ar+tışlar nedeni il·e fazla su, fazla ürün inan
cına kapılma'ktadırlar. Bu )1anlış inanç Çukurova 
çiftçisinin aşırı ısu tü'ketimine yönelmesine neden 
olmuşıtur. Örneğin Seyhan barajı 181.QOO he'kltarlık 
proje alanını sulama amacı ile planlanmıştır. Buna 
rağmen sulama mevs,imi· sonunda yalnız 1r08.000 
hektar aratide bu su~un tamamı tüketilmektedir. 
Bu durum çifit:çinin aşırı su kullanmaya eğilimini 

açı:k!ça ·göslterme'ktedir. Bu yanlış uygulama proje 
sahasının farklı yerlerinde çeşitli seviyelerde tuz
luluk ve dr.enaj sorunlarının ortaya çıkmasına ne
den o·lmuştur. 

Yukarıda değin'ilen sorunun bir nedeni de proje
nin hazırlanma safhasında bitki deseninde örneğin 

% 35 oranında yer verilmiş bulunan pamuğun pazar 
koşullarının çdk uygun oluşu nedeni ile % 75- 90 
oranında yer almağa lbaşlamasına bağımlı olarak 
çiftçinin :bu biıt:k!inin sulanmasında aşırı su kullan
ma alışkanlığı sonucu projede öngörülmemiş se
"'i ,yıede su tü'keNminin ortaya çıkmasıdır (TEKiNEL 
ve DiNÇ, 1975). ıBu aşırı su kullanma durumu doğal 
olara'k projenin kuzey kısmındaki çiftçilerin istediği 

anda s•ulama suyu bulabilmelerine karşın, güney
de'kiler·in su sıkıntısı çekm6lerine neden olmakta
dır. Dolayısıyle güneyde su sıkıntısı çeken çiftçi
ler zaman zaman sulama amacı ile hatalı olarak, 
fabnikaların artık sularının da verildiği drenaj ka
nallarından su almak zorunluluğu ile karşı 'karşıya 

kalma'kta ve lbu durum araZ'ide tuzululk ve toksik 
element sorunlarını ortaya çıkarmak~adır 
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Aşağı Seyhan ovasında mevcut sulama siste
minde tters·ıyer ve sekonder kanaNarının bir kısmı, 

ana !kanalların ise hepsi su ölçüm yapıları ile do
natılmıştır. Anealk su iletim yapılarının çiftlik gi
rişlerinde bu tesisler yoktur. Kontrollü bir su uy
gulaması ve çiftçiler arasında suyun gereks·inme 
oranında dağıtımı 'için gerekli olan bu tesislerin 
yokluğu proje alanında aşırı su kullanımını ortaıya 

çı'karan en büyük etkenlerden birisidir. Bugün için 
Çi~tçNer sulama suyunu kanaletlerden sifonlar yar
dımı ile almaktadırlar. Bu duruma ek o·larak halen 
çi,ftçiden su ücreti, bitki çeşidi ve arazi büyüklüğü 
di·kkate almarak tahsil edilmekıtedir. Çiftçiye bugün 
iÇin uygulanan su ücre·tlerinin düşük oluşu aşırı su 
tü'ketimini teşvik eden bir diğer etken olmaktadır. 

Büyük yatırımlarla sulama hizmeti götürülmüş 

olan Aşağı Seyhan ovası proje alanının bir kısmın
da gerçekte sulu tarım yapılmadığı, sulu tarımın 

verim artışında'k'i etkisine karşın, sulama tesisle
rinlin var olduğu bazı yörelerde çiftÇinin kuru tarımı 
1tercih etlıiği özellikle son yıllarda görülmektedir. 
Ömeğ'in 1968 yılında sulamaya açılan saha 57.322 
h~ktar ve bunun % 91'i fiilen sulanırken, 1978 yı

lında sulama alanı 108.582 heık!tara yükselm'iş, ancak 
Mllen sulanan alanlara 'ilişkin sulama oranı çeşitli 
nedenlerle gittikçe azalarak % 67'·e kadar düşmüş
tür ('JiEKiNEL ve ark. 1980) . Sulamaya açılan alan
ların potan'siyelinde !kullanılmaması ve sulanan alan
ların gitikçe azalması taban fiyatlan, işçi ücretleri, 
ilaç, gübre, tohumluk, kredi eksikliği, akaryakıt so
runu, üst üste aynı ve tek ürün eki'll şi, bieyaz sinek, 
sulama uygulama alanın'da'ki aksaklıklar v.b. daha 
peık çok çeşlitli nedenlerden ileri geldiği düşünüle

bil•ir. 

Aşağı Seyhan ovasında yüzey sulama yöntsm
lerinin kullanılması nedeni ile arazi tesviyesine 
gereksinme duyulmaktadır. Safha 1 ve Safha ll'de 
tesv'iyeye gereksinme duyulan tüm arazilerde bu 
işl'em ye~ine g'eltirilmiştir. Ancak çiftçinin bugün 
için döner kulaklı pulluk kullanmadan uygulandığı 

h~alı topra'k işleme yöntemlerı! sonucu, yapılan 
tesviyeler ikinci yıldan i•fibaren bozulmaktadır. Bu 
durumun sonucu olarak verimde önemli düşmel er 

görülmektedir. 

4.2. Drenaj : 

Ovada yürütüilen sulama işlemlerinin ana so
runlarından birisi sulanan arazil'ere uygun drenaj 
sisteminin sağlanmasıdır. Ovanın çok büyük kıs

mının düz oluşu, yüksek kış yağışları , aşırı sulama 
suyu uygulamaları, su iletim kanallarından oluşan 

sızmalar, yıl boyunca karşılaşılan yüksek taban su
yu sorununu ortaya koymaktadır. Bu durum opti
mum bi'tki üretimi için ciddi drenaj sorunu yarat
maktadır. 



Bölgede Devlet Su işleri, sulanan sahalardaki 
taban suyu tablası değişi'klfklerin1 incelemek amacı 
ile 600 c'ivarında gözlıem kuyusu tesis etmiş bulun
maktadır. Bu kuyularda aylık olarak seviye gözlem
Jeri yapılmaktadır ve su kalitesi değişimlerini sap
tamak amacı ile örnekler alınmaktadır. Aylık veri
ler taban suyu eşderinlik ve tuzluluk haritaları 
şekillerine dönüştürül'erek değerlendirilmekted ir. 

Tekinel ve ark., (1976) yaptı'kiarı araştırmada 

ovada yıl içerisinde taban suyunun iki ayrı devrede 
kri~ik düzeye ulaştığını saptanmışlardır. Bunlardan 
bir tanesi kış yağışları sonucu Ocak- Şubat ayla
rında, diğeri ise sulamaların en kesit olduğu 'Pe-m
muz- Ağustos devrelerde oluşmaktadır. Yıldan yıla 

değişmekle birlikte örneğ i n 1976 yılında proje ala
nında, proje sahasının kış devresinde yaklasık 

% 45,4'ünde, yazın ise % 14.1 'inde taban suyu 
deninliğiııin O ile 1 m arasında değişmekte olduğu 

saptanmıştır. 

Bölgede drenaj ile ilgili en büyük sorunu, tarla 
iç1 d~enaj şebekelerinin etkin şekilde çalışmama

sıdır. Kurulmuş olan sisremin büyük bir bölümü 
yıl lboyunca batık koşullarda çalışmaktadır . Bu da 
sistem p~ojelemesinde belirli bir hatanın var ol
duğuna işaret etmektedir. Ta rla içi drenaj sistemi
nin aşırı suyu etıkin bir şekil de drene edememesi 
nedeninin, lateral aralıklarının olmas ı gereken de
ğerlere oranla geniş tutulmasından kaynaklandığ ı 

saptamıştır. Dren aralıklarının ovanın hidrojeoloj ik 
özeJHkleri , gerek'tiği şekilde dikkate a lınmadan kla
sik dren aralık yöntemleri kull an ıl arak saptanmış 

olması nedeniyl e bu durumun ortaya çıktığı be
lirlenmiştir. 

Anc ak kurulu tarla içi drenaj sis temlerini n fazla 
su'yu drene etme yönünde yeter li etkinlikte çalış

masına rağmen, uzun sürede taban suyu tuz kor.
santrasyonunu iyileştirme yönünden olumlu bir et
kisi olduğu belirlenmişt i r (TEKiNEL ve ark. 1976) 
Örneğin !taban suyu EC=2000 mhos/cm tuzluluk 
değerine sahip alanların toplam alan içindek1 de 
ğerleri 1966 yılında % 52 iken 1975'de % 32 ':e 
düşmüştür. Bu sonuç tuzların drenaj sistemi yar
dımı ile sürekli olarak proje alanı dışına taşınmakta 
olduğunu göstermektedir. 

Proje alanında sulama tesislerine 1950 yılla

rında lbaşlanmasına karşın drenaj sistemleri bu 

çalışmalara paralel yürütülmemiştir. Tarla içi dre

naj çalışmalarına ancak sulama sonucunda ciddi 

drenaj sorunları belirtilerinin ortaya çıkması ile 

1966 yılınd a n itibaren başl amıştır . Bu gecikme baz ı 

yörelerde önemli ölçüde verim düşmesine ve buna 

bağımlı olarak büyük parasal kay ı plara neden ol

muştur . 
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4.3. İşletme ve Bakım : 

Proje alanında çiftçinin aş ırı su uygulamasının 

nedenlerinden birisi kontrollu su dağıtımını sağlıya
cak sayıda tekik personel lbulunmamasıdır. 

ıişletme yönünden diğer bir sorun da çiftçinin 
sulama uygulamalarını yalnız gündüzleri yapmaya 
çalışması ve gece sulamalarının gerçekleştirileme
miş oluşudur. Çiftçinin gece sulaması yapmaması 

nedeni ile kanallara verilen suların yaklaşık 1/3'ü 
doğrudan doğruya drenaj kanallarına boşalarak ka
yıp olmaktad ı r . 

Ayrıca tersiyer aralıklarının 500- 600 m tutul
muş olması ve bazı çiftçilerin komşularına su geçit 
hakkı vermemeleri nedeni ile belirli yörelerde iş
letme sorunları ortaya çıkmaktadır. 

1968 yı.Jında ovada sulanıaya açılan bürüt 
70.000 hektarlık alanının bakım çalışmaları için yurt 
dışından getiril'en makinalar bugün 12 yaşına gir
di'kieri halde 108.000 hektara ıhizmet etmektedirler. 
Geçen bu süre içerisinde makina parkına herhangi 
bir ilave yapılmamıştır. B'elirtilen nedenle yıllık 
bakım hizmetlerinin ancak % 40'ı tamamlanabil
mektedir. Özellikle, açık drenaj kanallarının zama
nında temizlenememesi bunlara bağlı olarak tarla 
içi drenlerinin etkin şekilde çalışmasını engelle
mektedir. 

4.4. Proje Alanında Endüstriyel ve Kentsel 
Yerleşim: 

Proje alanında kentsel yerleşim ve endüstri 
tessileri 1. nci sınıf tarım arazileri üzerine hızla 

ya)1ılma'ktadır. Toprak ve su kaynaklarını gellştir
mek ve birim araziyi sulamaya açmak için, hektar 
baş ına yaklaşık 4000 dolar yatırım yapılmış olan 
bu sahalar üzerinde anılan tes'islerin yer alması 

verimli toprakların bir daha geri dönmlyecek şe

kilde tarımsal üretimden uzaklaşması demektir. Ör
neğin Adana ilinde kentsel ve endüstriyel yerleşim 
alanı 1956 yılında 7 hektar iken 1975 yılında 1112 
hektara yükselmiştir (ÖZBEK ve ark. 1979). Bu 
durum yalnız yüksek değerli tarımsal arazilerin 
elden çıkmasına değil, endüstri kuruluşlarının at
mosfere ve drenaj kanallarına bıraktıkları kimyevi 
a rtıklar nedeni ile çevre k~irliliğine neden olmak
tadır. 

4.5. Çiftçi Eğitimi : 

Proje uygulamalarına 1950 yıllarında başlan

masına karşın önceleri kuru tarım ile uğraşan yöre 
üre>ticiler'inin sulu tarıma ilişkin eğitim hizme'tleri 
gerçe'k anlamda ancak 1966 yılında Çiftçi Eğitim 

Servisi'nin kurulması ile başlatılmı ştır . Bu kurur.,. 
şun projede öngörülen ürün desen i ile kontroiJü 
sulanıanın ge rçekleştirilmesi ve tarımsal üretim 
ile çiftçi gelirlerinin artırılma sında çok önemli ka~-
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kısı olmuştur . Anecık son yıll arda projenin lll. ncü 
safhasına iliş'kin çalışmaların ekonomik nedcıı ıe. r 

ile durdurulmasına paralel olarak bu kuruluşun da 
tarımsal yayım çalışmalarında aksamalar başla

mıŞtır. 

SONUÇ: 

Buraya kadar belirtilen hususlardan göru! ece~i 

üzere Aşağı Seyhan ovasında var olan ekoloj ı k, 

toprak ve su kaynağı koşulları, yörede yıl boyunc:ı 

tarım yapılmasına olanak sağlamaktadır. Sözü e~ı

len toprak ve su kaynaklarının geliştirilm e si ç&lış

nıaları bölgenin ekonomisine çok büyük kı:.tkılc:r 

sağlamış bulunmaktadır. Ancak bu çalışma l ar y:ıl

nız başına, kaymikların geliştirilmesine paralel 
olarak ortaya çıkan sorunların çözümü iç; rıcb yı,

terli olamamıştır. 

Yüksek verinıli ve başarısı devamlı bir sulu 
tarımın gerçekleştirilmesi; ·iyi bir toprak etüdünü, 
yöresel koşullara uygun yüksek verinıli bitki de
seninin alternatif planlar şekilde seçi.lmes•ri ve 
proje tesis edildikten sonra da uygun bitki dese
n'inin devamlılığının sağlamasını , sulama proje ala:ıı 

büyüklüğünün sağlıklı bir biçimde saptannıasını, 

b'itki desenine uygun ve arazi büyüklüğüna yaterli 
su miktarının sıhhatli bir şekilde belirlenmesini, 
sağlanan sulama suyunu randımanlı bir biçimde 
toprağa verilmesini, bilgili bir toprak idaresini, ge
reken durumlarda koşullara uygun drenajın yapıl

masını ve bu drenajın devamlılı ğ ın ın yeterince sağ
lanmasını ve etkin bir çiftçi eğitim çalışması ile 
birliklt:e gerekli diğer kültürel önlemlerin tekniğine 
uygun biç'imde alınm as ını zorunlu kılar. 

ıAncak günümüz sulama uygulama larında tarım· 

sal üretim gelirlerinde, kuru koşullarına kıyasla 
önemli ölçüde artış meydana gelmektedir. Bunun 
sonucu olarak da toprak verimliliğini devam lı kıl
mak için alınması gerekli önlemlere gereken oran
da önem verilmemekted ir. Emeğinin karşıl ı ğını iklim 
koşullarının doğal gidişi sonucu alnıaya alışmış 
bulunan çiftçi için sulu tarımdaki ilk yıllar sonu::u 
ortaya çıkan bu verim artışı, beklennıiy"en bir ol:ı; 
olduğundan, artık bundan sonra uzun süre verimin 
daha da artırılması için özel çaba harcamamaktadır. 
Tarımdaki yeni gelişmeler sonucu sulu tarımda 

verim, 5ulamanın ilk sağladığı yarara kıyasla birkaç 
kat artırılmaklt:adır. Ancak ülkemizdeki sulu tarı mın 

bu ly1önü yakın zamana kadar suyun getirilmesindeki 
nı'ühendislik çalışmaları kadar ilgi görmemiştir. Sulu 
tarımın tarihi gelişimi, sulama projelerinde başarı 

sırrının, mühendis'lik tesisleri yanında sulamanın ta
rımsal yönüne veril'en ağırlığa, projede öngörülen 
hususları uygulama sonrası yeterince gerçe'kleşip 

gerçekleşmediğine ve çiftçi eğitimi ile birlikte proje 
alan ında görev yapan kuruluşlar arasında çok etkin 
işbirliğine bağlı olduğunu göstermektedir. 
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Yukarıda sözü edilen hususların ışığı altında 

Aşağı Seyhan sulama projesinin hazırlanma ve uygu
lama aşamalarında yapılan çalışmalar ı n değerlendiril

mesi sonucunda aşağıda belirtilen önlemlerin alın

ması halinde, bu ve benzeri projelerden sağlanacak 
yararın çok daha fazla artıniabiieceği gerçeği ortaya 
çıkmaktadır. 

1. Sulama projelerinin hazırlanması ve uygulan
mas ı aşamasında sulama ve tarla içi drenaj tesis
lerine ilişkin inşaatların birlikte yürütülmesi sağ

lanmalıdır. 

2. Sulama proje alanlarında yıllık harcama
larına kendi karar verebilen, teknik araç ve gereç
leri olan, elemanların kendisi seçebilen ve ilgili 
tarımsal kuruluşlar ile çok yakın işbirliği içerisinde 
çalışabilecek, özellikle proje alanına özgü bir tarım
sal yayım örgütü oluşturulmalıdır. Bu tarımsal ya
yım örgütünün projenin planlama safhasında kurul
ması ve yöre çiftçisini sulu tarım tekniği yönün
den eğitrneğe başlaması sağ lanmalıdır. Ayrıca bu 
kuruluşta görev alan teknik elemanların araştırma 

kuruluşları ve Üniversiteler ile sıkı işbirliği çalış
maları olanağı yaratılmalıdır. 

3. Sulamaya açılacak şebekelerefe öngörüle
cek ekonomik ve teknik yararlılığın sağlanabilmesi 

için tek bir bitki deseni yerine bölge koşullarına 

uygun, su kaynağı kapasitesini dikkate alan, alter
natif deseni'er hazırlanmas ı sağlanmalıdır. Öngörü
len bitki desenlerinin gerçekleştirilmesi için özen
dirici veya gerekirse zorlayıcı yasal önlemler getiril-
melidir. -

4. Yeni açılacak sulama şebekeleri için hangi 
sulama yönteminin kullanılacağını, projenin proje
leme aşamasında alternatif fiZibilite analizi yapıla

rak 1karar verilmelidir. 

5. Yüzey sulaması uygulanacak projelerde, 
sulama suyunun yeknesak bir biçimele araziye uy
gulanmasını sağlamak amacı ile yapılan tesviyenin 
bozulmasını önleyici önlemler getirilmelidir. Bu 
amaçla tesviye yapılmış arazide uygulanacak kültü
rel işlemlerin neler olduğu ve bu arada arazi iş

lenmesinde döner kulaklı pulluk kullanma konula
rında çiftçi eğitilnıelidir. 

6. Çiftçiye ölçülü su vermeyi sağ!ıyacak öl
çüm tesislerinin inşaasına özen gösterilmeli ve 
çiftçiden suladığı alan büyüklüğü esası yerine kul

l and ığı su miktarı üzerinden su ücretleri al ı nmalıd ı r. 

7. Yalnız Aşağı Seyhan ovası için değil, aynı 

zamanda diğer büyük sulama proje alanlarında, 
devle't:in büyük yatırımlar yaparak sulama hizmeti 
götürdüğü alanlardaki fiilen sulanan alan oranları
nın olanaklar oranında yüksek tutma kanıacıyla 

daha önce söz konusu edilen ve bu sorunun ortaya 
ç ı kmasına neden olan sakıncaların ortadan kaldı

rılması için gerekli önlemler alınmalıdır. 
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8. Sulamaya açılacak sahalarda yapılacak bir 
arazi toplulaştırması çalışması, projenin tesis mas
raflarını •en az % 15 azaltaca ktır. Bu nedenle proje 
tesisinden önce çiftçinin gönül rızası ile bu işlemi 

kabul etmemesi halinde gerekiyorsa yasal önlem 
getirilerek arazi toplulaştırılması yapılmalıdır . 

9. Uygulanacak drenaj projeleri için gerekli 
kriterlerin yöreye uygun koşulların dikkate arın
ması suretiyle saptanması sağlanmal ı ve bu konuya 
özellikle çok karmaşık hidrojeolojik nitel ik gösteren 
delta ovalarında özen gösterilmelidir. 

10. Sulama projesinin uygulanmaya geçilme
sinden belirli bir süre sonra sahanın tümünde su
lama sonucu topra'k profilinde oluşabilecek deği 

şimleri saptıyabilmek amacı ile toprak etüdleri ya
pılmalıdır . Etüdlerden elde edilen bulgulara göre 
gerekli görülen durumlarda uygulanan sulama yön
temleri değişiklik yapılmalıdır . 

1'1. Kentsel ve endüstriyiel yerl eşimin verimli 
tarım toprakları üterinde kurulması önleyici yasal 
önlemler, projenin planlama safhasında getirilme
lidir. Yerleşimin temel toprak etüdüne göre çıkartı
lan arazi kullanma haritaları uyarınca yürütülmesi 
sağlanmalıdır . 

12. Kurulmuş olan projenin işl e tme ve bakı : r.ı 

için planlama safhasında öngörülmüş bulunan t ek
nik personel Ve makina varlığı gelişen ihtiyaçlar 
di·l<kate alınarak zaman zaman yeniden gözden 9'=· 
çirilmeli ve gerekiyorsa takviye edilmelid ir. Bu 
arada yalnız açık drenaj kanalları için değil aynı 

zamanda tarla içi drenaj şebekeleri içinde bakım 

birimlerinin oluşturulması sağlanmalıdır. 

13. Proje al anında görev yapan kuruluşlar ara· 
sında hizmetlerin aksamaması için ~tkin bir işbirliği 
yapmaları sağlanmalıdır. 

Y:ukarıda değinilen önremlerin bir bölümü 
Aşağı Seyhan projesinin planlama ve uygulama 
aşamalarında düşünülmüş, fakat gerçekleştirme 

yönünden gereken önlem verilmemiştir. Büyük bir 
bölümüne ise bugün bile gereken önem verilme
melktedir. Büyük yatırımlar sonucu gerçekleştirilen 

projenin çok olumlu yönleri olmasına •karşın iste
nilen düzeyde yarar sağlamadığı bir gerçektir. 

Projeden optimum fayda sağlanması •en az proje

nin mühendislik çalışmalarına verilen ağırlık kadar 

önlemlerin içerdiği konularada ağırlık verimles ine 

ba ğlı bulunmaktadır . 
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LiBYA SAHAASINDA SU KAYNAKLARININ 
GELiŞTiRiLMESi 

GiRiŞ: 

Occidental Petrol Şirketi 1968 yılında Kufra hav
zasında yeraltısuyunun mevcudiyetini keşfetm iş

tir. Bundan sonra Şekil : 1 'de gösterilmiş olan 
10 adet su sondaj kuyusu açılmış ve inşa edilmiş

tir. Temmuz- 1970 de Kufra projesi Tarım Bakan
lığının kontroluna geçmiştir. Nihayet Tipton ve 
Kalambach (1972) müşavir firması Tarım Bakanlı ğ ı 

tarafınd an görevlendirilmiş ve Kufra yeraltısuyu 

işletme sahasında 102 adet kuyu, müşavir firma
nın nezaretinde açılmıştır. 

~HAWARl \ 

~~8 \ 

\. " \ , __ 

N 

iŞARETLER ' * o "'" 9 II .~VCUT !ULA.A KUYUSU 
• P -ı 4 GOZLEII k UYUŞU 
-- KUYU kORELA$YONU 

o ıo 

kiLOMETRE 

Şekil : 1 - Bazı Kuyu Lokasyonları 

[• J Jeoteknik Hizmetl er ve YAS Dairesi Başkanlığı . 

Bu makale lAH. Porto A legre 1975 Kongre teblığiııden çev
rilmi ştir . 

Yazan 

Çeviren 

Eddib, Ali Ahmad 

Metin NAZiK (•) 

Bu sahada 10000 Hektar arazının sulanması 

ıçın 0.77 X 106 mJ/gün yeraltısuyu çekileceği plan
lanmışdı . Ali Eddib (1973) ise yaptığı değerlendir

meler neticesinde çekilecek bu miktarın yakın 

bir gelecekte yeraltısu seviyesinde aşırı düşüm

ler meydana getirebileceğini iler sürmüştür. 

JEOLOJi: 

Stratigrafi : 

Conant (1967) , Libya'nın teknon ik yapısını ve 
stratigrafisini belirten çalışmalar yapmıştır. Kufrd 
havzası Libya'nın güneydoğusunda yeralmakta ve 
Çat, Mısır, Sudan ile sınırlanmaktadır. Kuzeye, 
Batıya ve güneye yükselmiş jeolojik serilerin yan 
taraflarında Kambirienden, Karbonifere kadar jeo
lojik formasyonl ar mostra vermektedir. Fisk (197i.l) , 
Kufradaki işletme sahasının yeraltı jeolojisini be
lirten çalışmalar ·yaptı . Buna göre havzanın mer
kezi kısmının büyük bir bölümü Nubian kumtaş ları 
ile kaplıdır. Sondaj kuyularından elde ed ilen veri
lere göre Nu'bian kumtaşları esas itibariyle pekiş

mem'iş olup silt ve kil ihtiba etmektedirler. Kum
taşları yana! ve düşey doğrul tuda silt, kil ve silt!i 
şeyi ile aratabakalıdır . 

Şek il : 2'de gösterilmiş olan kuyu korelas

yonundan görüldüğü gibi alt ve üst akiferleri ayıran 

yarı basınçlı tabakalar içindeki kil ve silt kalın lı ğı 

(8) nolu Hawari sondaj kuyusunda 166 m. olduğu 

halde 4 nolu sondaj kuyusunda kil ve siltin kalın

lığı 12 m. gözlem kuyusu 2 de 18 m, 6 nolu sondr;j 

kuyusunda 12 m ve gözlem kuyusu 10 da ise 99 m. 

olarak tesbit edilmiştir. 

Kufra havzasında; en alttaki Paleozoik ve daha 

yaşlı kumtaşı ile şeyi'in kıvrımlanmasından mey

dana gelen senklinalde Karboniferden, Kretase'ye 

kadar ayrımı kolay olmayan kalın seriler halinde 

karasal formasyonlar vard ır . l(ufra sah as ınd3k i 

2 nolu su sondaj kuyusunda takriben 850 m. kalı n

lık tesbit edilmiştir . 
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Şekil : 2 - Kufta Kuyu KDI"elasyonu 

HiDROLOJi: 

Akiferler: 

Sudan'a ve Mısır'a kadar uzanımı olan Kufra 

havzası, Güneydoğu Libya'nın en önemli yeraltısuyu 

sahasıdır. Yeraltısuyu boşluklu (gözenekli) kum

taşlarının birkaçyüz metresi içinde yeralmakta olup 

su kalirtesi çok mükemmeldir. Esas ye raltısuyu ün i

tesinin, tahmin edil en yaşı 4000'0 yıldır. Bununl a 

beraber su t a blası akifgerinin yaş ı daha genç ol up 

2000-5000 y ıl c i varınd a dı r . 
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Mevcut sondaj kuyuları ve jeofizik loglarınd"n 
yararlanılarak yeraltısuyu işletme sahasının özel
likleri belirlenmiştir. Buna göre Kufra havzasında 

yeraltısuyu rezervuannda başlıca iki alkiter vardır. 

En üstteki akifer ça'kıl, kum, silt ve kil sıralanma

sını ihtiva etmektedir. Derinlere doğru daha ince 
malzemelerin hakim olduğu bu akiferde, düşey 
permeabilite aşağılara doğru azaltmaktadır. Ga·mnıa 

Ray logları üst akiferi alt akiferden ayırmak için 
kullanılmı ş tır. Buna göre üst akiferin tabanı 70-130 
ın . a rasındadır. Üst ve alt akifer arasındaki basın çl ı 
geçirimsiz tabakanın ka lınlığı birkaç metred .ı n 

100 m.'ye d eğişme'ktedir . 



Yeraltısuyu Hareketi : 

Kufra havzası kısmen düzlük olan geniş bir 
saha olup burda iki göl ve tuzlusu ihtiva eden 
bataklıklar vardır. Şekil : 3'de görülen yeraltısuyu 

eş su seviye eğrileri güneybatıya doğru tedrici bir 
yukselme olduğunu göstermektedir. Kufra'dan 300 
km. güne~batıda yeralan Sarra'da yeraltısu seviyesi, 
deniz seviyesinden 491 m, yukarıda olduğu halde 
Kufra'da farklı wllarda yapılan rasatlara göre 390 
ile 410 m. arasında değişmektedir. 

•sAR RA 
WELL 

o o 20L . S: 

MERGA LAKE\ 
25 

ıoo o 300 

KiLOMETRE 

Şekil : 3 - Genel Eş Su Kotu Eğrileri 

Vahalardaki göl seviyesi üst akifer'in (1. Akı

fer) su seviyesini göstermektedir. Kufra sahasın

da yaşayanların belirttiğine göre göllerdeki su se

viyesi genellikle son 50 yıl içinde alçalmıştır. Göl

lerdeki su seviye alçalımı buharlaşma- terlemenin 

etkisinden dolayıdır ve derinlere doğru bunun te

sirleri azalmasına rağmen , buharlaşmanın 20 m. 

veya daha fazla derinli klere kadar önemli tesirleri 

olduğu görülmüştür. 

Sahada takriben 20000 palıniye ağ acı mevcut 

olup bunların su tüketimi ortalama 40 X 106 m3/y ıl 

civarındadır . 
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Sığ ve derin akiferlerdeki yeraltısu seviyes:, 
bataklık ve göllerdeki buharlaşma- terleme etki
sinden ve pompajla su çekilmesinden dolayı mEN
simlik değişimler göstermektedir. Gözlem kuyu
larında yapılan rasatlara göre sığ (üstteki) akiferde 
yıllık yeraltısu seviye değişimi, 0,30 m. olduğ:.ı 

halde, derindeki akiferde ilkbahar'dan Yaza kadar 
0,50 m. olmaktadır. 

Akiferin Hidrolik Özellikleri : 

Fisk (1970) ve Eddib (1973) mevcut verile~i 

değerlendirerek akiferin hidrolik üzelliklerini be
lirlediler. Bununla ilgili bazı değerler, Tablo: 1'de 
verilmiştir. Buna göre transmissibilite değerleri 

arasındaki farklar tablodan görülmektedir. Özellikle 
havzanın doğusunda en düşük transmissibilite de
ğerlerine rastlanmakta olup bulunan değerler 200 
m2jgün den daha küçüktür. Buna mukabil Kufra 
işletme projesi sahasının batısına doğru (T) de· 
ğerleri 700 m2jgün olmaktadır. Kufra yerleşim pro
jesinde derin kti~ulardan elde edilen verilere göre 
akiferin transmissibilitesi daha yüksek olup 
1700- 3800 m2jgün arasındadır. Kufra işletme proje 
sahasında , takriben % 80, (T) değerleri 200- 600 
m2j gün arasındadır . 

TABLO: 1 

Kufra Yerleşim ve işletme Sahalarında Akiferin 
Hidrolik Özeilikleri 

Kuyu 
No. 

ww 2 

ww 3 

ww 4 

ww 5 

ww 6 

ww 7 

W'N !l 

ww 9 

WW10 

WW11 

WW12 

1340 

2151 

1220 

1320 

1234 

1240 

Transmissibilite 
Katsayısı 

(T) m2/gün) 

475 

340 

1000 

325 

370 

1500 

1600 

300 

400 

315 

420 

1000 

820 

3500 

1700 

1900 

3200 

Sızıntı lı 

Tabakanın 

Depolama Permeabilite 
Katsayısı katsayısı 

(S) K' m/ gün 

1,5 X 10-2 

294 X 10·6 

117 X 10-4 

2X 10"3 303,8 X 10"4 

1 X 10"3 82.34 X 10·4 

2X 10' 3 

1 X 10"4 
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Derindeki akiferin depolama katsayısı (S) ; 
0,20 - 1.1 X 10-4 arasında değişmektedir. 'Kufra yar
leşim proje sahasındaki yalnız 2·122 nolu kuyudaki 
değerlendirmelere göre üstteki al<iferin iletkenli'< 
katsayısı 250 m2/gün, depolama katsayısı ise 2 X 1 o-3 
olarak belirlenmiştir. Ayrıca derindeki akiferde ya
pılan gözlem kuyulu pompa tecrübelerindeki de
erlendirmeler, iki aklter arasındaki yarı geçirimsiz 
tabakadan dolayı sızıntı şartlarının mevcudiyetini 
göstermiş ve yarıgeçirimli tabakanın düşey permea
bilitesi (K'); 294 X 10-6- 421 x ıo-3 m3/ gün/ m2 

arasında bulunmuştur. 

!Buna rağmen gözlem kuyularında noksan teç
hizden ve işletme kuyularında üst ve alt akiferin 
bütün kalınlığı boyunca yeralan çakıl zarfından do
layı sızmanın hakiki değerini tahmin etmek güçtlir. 
Bununla beraber matematik model hesaplarında 
sızma değeri 2.5 x 10-s m/ sn . olarak alınmıştır. 

Özgül verim dağılımı (T) değerlerinin dağılı· 
mına benzerlik göstermektedir. Doğu bölümünde 
akiferin (Tl değerlerinin düşük olmasından dolayı 

kuyuların özgül debileri de batıya nazaran küçük 
olup 2.78 lt/sn/m - 13.89 lt/sn/ m arasındadır. 

Pompalama Debisi : 

rKufra işletme proje sahasında her kuyunıın 
debisi 76 lt/sn olmak üzere 102 kuyuluk bir ünite 
planlanmışdı. Fakat değişik teknik sebeplerden 
dolayı bu gerçekleştirilmedi. Proje sahasında pom
palama 1971 -1972 kışın başladı fakat çekilen su 
fazla değildi. Çekim miktarının arttınlmasına 1973 
ün başında başlandı. Bu tarihten önceki çekimie
rin devamlı kayıtları olmayıp, hakiki çekimler plan
lanmış olandan daha düşük idi ve pompalar df;
vamlı çalışmayıp, sulanan ekinierin cinsine ve 
ihtiyacına göre ayarlanmış ve W74'ün sonuna kadar 
80 kadar kuyudan su çe'kilmişdi. Takriben 1968'den 
1974- Aralık ayına kadar 230 x :1 Q6 m3 yeraltısuyu 

çekildiği tahmin edilmeketdir. Şayet her kuyudan 
76 lt/sn çekilmek üzere, bütün kuyular devamir 
olarak çalışsa bir yılda sahadan 280 x 106 m3 yeraltı
suyu çekilecektir. 

Ku~u Sahaları : 

Kufra işletme sahasında 1972 yılının sonuna 
kadar açılmış olan 102 sondaj kuyusu vardır. Her 
kuyudan 76 lt/sn su çekileceği ve yağmurlan~a 
sistemiyle 'bir 'kuyunun 100 Hektar araziyi sulaya
cağı planlanmıştır. Her kuyu arasındaki uzaklık 
1120 m'dir. Her kuyudan çekilen suyla yağmurlama 
sistemiyle 60 saatte 100 Hektar arazi sulanabilir. 
Bütün kuyular 100 m.'den 350 m.'ye kadar filtrei•J n
m i şt i r. 

Çevirenin Notu : Bu makale l AH · Porta A legre l Brez il yaj 1975 
Kongres indek i te bl iğden çevr ilm i ş tir. 
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Kufra yerleşim projesı ıçın 35-54 arasındr.ı 

kuyu ihtiva eden yeni bir kuyu salıası tesis edil
mektedir. Buradaiki kuyularda filtreler derin akifer 
için 180-450 m. arasında konulacağı gibi ayrıca 

üst akiferdende istihsal yapılacaktır. Bu durumda 
umumiyetle daha yüksek bir özgül debi elde edilir. 
Kufra yerleşim projesine ait tipik kuyu Projesi 
Şekil : 4'de görülmektedir. 

Şekil: 

== 
,•: ===sa' 
·· =~= . 
• = -·. = ~= 

"o =-:=-•, 

ı om ı 

IIB3m) 

(238m) 
(23Bml 

(455m) 

Red u ksı)'on 

14" X 10" 

(35cm X 25cm) 

4 - Kufra yerleşim proje sahasında 
kuyu projesi 

Yeraltısu Seviye Düşümü: 

Derindeki . akiferin yeraltısuyu eş su seviye 
eğrilerini gösteren en eski bilgi 1971 yılının Aralık 

ayına ait olup Şekil : 5'de gösterilmiştir. Aynı 

akifere ait 1974 yılı- Eylül rasatlarına göre çizilmiş 
olan eş su seviye eğrileri ise Şekil : 6'da göste
rilmiştir. Bu süre içinde en fazla su seviye düşümöj 
50 m. olup 96 ve 14 nolu kuyuda meydana gelmis
tir. Ayrıca P- 11 ve P- 13 nolu gözlem kuyularında 

da sırayl a 18 ve 13 m. seviye düşümü gözlenmişt i r . 

P- 11 gözlem kuyusuna ait tipik hidroğraflar Ş :;

kil : 7'de görülmektedir. Derin olmayan gözl'!m 



IŞARETLER 

WW • ISLETIIIE KUYULARI 

p 1 GÖZLL" KUYULARI 

408 YAS KOTU (m 1 

- 410- YAS SUYU EŞ SEViYE YERLERi l ın 1 

YAS AKIM YÖNÜ 

012345 
m __ b •·-•= Ki LOOIETRE 

P9 
1 

PIO . 
409.2 

409 
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ll 

406 

408 

? 
~ 

~ 
~ Pl4 

1 
400.2 

404 

, 

Şekil : 5 - Aralık· 1971 Yeraltısuyu Eş Su Seviye Eğrileri (Derin Akiferde) 
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iŞARETLt R 

WW • IŞLETllE KUYULAR I 

P • GÖZLEII KUYULARI 

409 .08 YERALTISU SEViYESi lın l 

...._._... VAS AKit; YÖNÜ 

390 

o 6 ' 
~KILOMETRf 

Şekil : 6 - Eylül- 1974 Veraltısuyu Eş Su Seviye Eğrileri (Derin Akiferde) 
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Şekil : 7 - Kufra işletme Projesinde V AS. Seviye Değişimleri 

kuyularında ise en fazla 2,66 m. ölçülmüştür. Saha
da yeraltısuyu çekiminin başlamasından iki yıl 
sonra kuyulardaki su seviye düşünılerinin 12- 50 m 
arasında olduğu görülmüştür. Şebekedeki 30 kuyu 
çalış'tırılmadığı 'halde 1974 yılının Şubat ayın'd an 
Aralık ayına kadar kuyulardaki seviye düşünıle r i 

1 O nı . olmuştur. 

IBu verilerin ışığı altında, akiferin transmiss ı

bilite katsayısı T== 1200 m2/gün, depolama katsayı s ı 

8 == 0,12 'kabul edildiğinde 40 yıl sonraki pompalanıcı 
yüksekliğinin 80 m. olabileceği tahmin edilmekte
dir. Yeraltı su sevfyesi, zemine göre 6 - 25 m. de
rinlikte, değişmektedir. Daha yeni başkabir çalı ş 
maya göre Kufra işletme sahasında üst akiferdcn 
alttakine 7,5 X' 1o-ı o m/sn sızma ve derindeki esas 
alkiferin depolama katsayısı 5 x 'ıo-4 kabul edilerek 
sonlu element meıtodu kullanılarak 10 yıl sonraki 
pompalama yüksekliğinin 70- 115 nı . a rasında ola
cağı tahmin edilmiş tir . 

'Bu makalenin yazarları Kufra işletme proje ve 
yerleşim .sahalarına ait matematik modelleri 
Pinder'in '(1970) me'toduna göre yapmıştır . Bu ın o

dellerde fa ~klı tran'smissibilite ve depolama katsa
yıları farklı grid aralıkları kullandılar. Bu model
Iemelerden sonra en uygun durum, depolama kat
sayısı 8 =='0,05, Transmissib ilite katsayısı 500 m2/gün 

ve kuyuların pompalama debileri 38 lt/ sn alındı ğ ı 
zaman elde edilmiştir. Bununla beraber ilk önce 
bulunan neticeler, Kufra işletme proje sahasında , 
akiferin depolama katsayısı 0,05, iletkenlik (trans
missibilite) katsayısı 1500 m2/gün, kuyu debileri 
716 lt/ sn kabul edildiğinde 1 O yıl pompal ama ya
pıldığı zaman kuyularda'ki pompalama yükse'kl i ğinin 
90 - 145 m. arasında ol acağını göstermektedir. 

NETiCELER: 

1 - Kufra 'işletme Projesine ve Kufra 'n ı n 

takriben 500 km kuzeyıindski Sarir işletme proje
nine ait 200 kuyudan elde edilen mevcut veri ler 
ilerde Libya salırasında tesis edilecek kuyu saha
ları için değerli Hidrolojik bilgiler sağlıyacaktır . 

2 - Mevcut bilgilere göre araştırma programı 
epeyce azaltılabilir . Ayrıca Wildcat sondajının test 
yapara'k ve akiferin matematik modelini hazırlaya

rak uygulanması tavsiye edilir. Büyük istihsal kuyu 
sahaları, Nuhian formasyonlartnda ve diğer aki
ferlerde seçilerek sulama gayeleri için kullanıl a

bil ir 
3 - Libya'da geliştirilmiş teknik bilgiler, Lib

ya'dakine 'benzer zirai gelişme gösteren diğer ülke
ler içinde oldukça faydalı olacaktır . 
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HAVUZLARlNDAN TUZLU GÖLLERDEN · GÜNEŞ ENERJiSi 
YARARLANILARAK ELEKTRiK ENERJiSi ÜRETiMi 

Su, tuz ve güneş büyük oranda ve ucuz güneş 
enerjisi üretimi için bir çözüm olabilir. 

Bu iyi haberin nedeni, iki israil firmasının Ölü 
Deniz'de büyük oranda ve ticari· güneş enerjisi 
üretiminde büyük bir patlama yapmalarıdır. 

lisrail 1990'larda bu yeni tekniği kullanarak ve 
Ölü Deniz'in bir kısmını güneş enerjisi gölüne 
dönüştürerek, enerji ihtiyacının bir kısmını karşılı
yabileceğini ifade etmektedir. Böyle bir imkan , 
petrol ithalinde ve lbuna bağlı olarak ekonomik ve 
siyasal bağımlılıkta azalma ve aynı zamanda öde
meler dengesinin sağlanıması anlamına gelmektedir. 

israilliler lbu yöntemin su, tuz ve güneşin bu
lunduğu her yerde, büyük oranda enerji elde et
mek için iyi• bir çözüm olduğuna inanmakta ve eko
nomik !bir sü~ekliliği olan bu teknolojinin dünya 
çapında yaklaşık lbin gegawatlık bir potansiyeli 
olduğunu ileri sürmektedirler. 

israilliler aynı zamanda bu yöntemle elde 
edilecek enerjinin, 'korwensiyonel ve nükleer ya
kıtlı sintemlerle, kilowat saat maliyeti bakımından 
rekabet edebileceği kanısındadırlar. 

IBu ümit verici gelecek, güneş enerjisinden 
yaz- kış gece- gündüz devamlı enerji üreten Ölü 
Deniz 'kenarında Ein Bokek de 15.0 kw gücünde'ki 
güneş enerjisi santralının başarılı bir şekilde işle

tilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Sistem, israil tarafından geliştirilen, Güneş 
Enerjisi Havuzuna ve geçerliliği büyük oranda ka
bul edilen Ormat Organic Ran'kine Cycle Türbinine 
dayanma'ktadır. 

Oldukça düşük sıcaklıkta çalışan Organic Ran
kine Cycle Türbini ve Güneş Enerjisi Havuzu üze
rindeki araştırmalara 1958 ~ılında !srail Milli Fizik 
Laboratuvarında başlanmıştır. 1965 yılında düşük 

sıcaklıklı türbinler .işletmeye konulmuştur. O tarih
lerde petrol fiyatlarının düşük olması, düşük sı

caklıklı türbinierin fosil ~akıtlara uygulanması konu
sunda cesaret vermemiştir. Özellikle petrol sağla
mada ve standart •türbinlerin ba'kımında güçlü'k çe
kilen yerlerde Ormaıt Energy Conve~tors (OEC) 
büyük bir başarı ile kullanılabilir. Bugün, 43'den 
fazla ülkede 2 SOO'den fazla OEC birimi - 18 milyon 
saatin üstünde- hizmet •etmektedir. 

Güneş enerjisi havuzu fikri doğadan gelmiştir. 

Dünyada doğal güneş enerjisi havuzlarının bulun
duğu yerler ıisrail dışında Macaristan, ABD ve 

[•) lnş. V. Müh. DSi Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı. 
Bu makale •Salar Energy Dlgest • dergisinin Şubat 1980 sayı

sından çevrilmiştir. 
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. Hüseyin V AVUZ Cl 
Çevıranler : Dincer KULGA (*) 

Venezuela gibi ülkelerdir (hatta Antartika da bile 
bu havuzlardan 'bulunmaktadır). 

Konveksiyon akıntılarının sıcaklık dağılımını 

hemen hemen üniform kıldığı bildiğimiz havuzlardan 
far'klı olarak, güneş enerjisi havuzlarında su üstte 
serin, altta oldukça sıcaktır. Tabanda ise sıcaklıl< 

kaynama noktasına yakındır. Bunun nedeni, güneş 

havuzlarında 'tuzluluğun derinlikle artmasıdır. Ha
fif olan üst ıt:a bakadan geçen güneş ışınları, havu
zun çok tuzlu olan alt tabakalarını ısıtır. Derinlik 
boyunca yoğunluk farklı olduğundan havuzda kon
veksiyon yoluyla sıcaklık yayılması olmaz ve dip
teki •SU gittikçe ısınır (Ein Bokek de yaklaşık 

80 oc ye çı'kar) . Havuzun dibindeki sıcak su bu
harlaşma/kaynama ıkazanındaki organik sıvının ısı

tılmasında, türbinin güç kaynağını oluşturacak ısı 

enerJısı sağlanmasında kullanılır. Kondensörün 
soğutulmasında aynı havuzun üst kısmındaki sudan 
yararlanıl ır. 

'israil'in güneş enerjisinden elektrik elde etme 
çabaları son birkaç yılda büyük boyutlara ulaşmış 

tır. Bu konudaki Milli Araştırma Projes i, Enerji Ba
kanlığı ile Endüstri, Ticaret ve Turizm Bakanlığın

dan ayrı bir ·statüye !kavuşturulmuştur. Büyük 
turbojeneratörler ve gerekli test gereçleri imal 
edilirken Technion israil Teknoloji Enstitüsü, Kudüs 
Hebrew Üniversitesi ve diğer akademik araştırma 
enstitüleri ile 'birlikte ·suyun hareketi, zemin me
kaniği ve güneş enerjisi havuzlarını ilgilendiren 
olaylar ile ilgili gerekli çalışmalar da yürü'tülmektedir. 

Devam etmekte olan fosil yakıtlardan enerji 
üretme çalışmalarına ilaveten, birlik'te çalışacak tür
bin ve güneş enerjisi havuzları üzerinde bira araş

tırma ve geliştirme programı da yürütülmektedir. 

Halen 1 4'00 m2 genişliğindeki bir havuzdan 
gece- gündüz devamlı olarak 6 kw gücündeki bir 
santralla elektrik enerjisi üretilmektedir. 16 Aralıi< 
1979'da Ölü Deniz'•de, 7000 m2 genişliğinde (derin 
lik, 2,5 m) insan yapısı bir havuzda 150 kw gü 
cünde yeni bir türbin yerleştirerek daha önce bah
sedildiği şekilde elektrik enerjisi üretilmeye baş

lanmıştır. 

Ölü ıDaniz'den üretilmesi planlanan toplam 
2 000 MW'lık gücün ilk ünitesini oluşturacak ve 
1981 yılında işletmeye açılacak 5 000 kw gücün
deki bir santraiın yapımı üzerinde çalışılmaktadır. 

·israil yetkililerine göre bu gelişmeler, yalnız 
israil için değil, su, tuz ve güneşe sahip birçok 
ülke için de petrole dayanımının yarattığı ekono
mik ve siyasal bağımlılığın sona ereceği konusun
da bir ümit ışığı olabilecektir. 
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