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iKi KANALET FABRiKASI DENEY SONUÇLARININ 
DEGERLENDiRiLMESi 

Yazan : Atilla KELECOGLU (1
' ) 

ÖZET 

Her çeşit imalat üzerinde yapılan kalit e kon trol çalışmala rı; o i llialatın iste
nilen nitelikleri sağlama durumunu belirleyen ve imalatta görülen aksaklıkları 

giderici önlemleri saplamaya yarayan eıı önem li göstergelerden biridir. Kanalet 
imalatında da, üretilen kanalet ııitelik l e riıı in istenilen şart la ra llygıı n olup olma
dığı, başlangıçta ve imalat aşamasında yapılan kalit e kontrol ça l ışmaları ile be
lirlenir. 

B u yazıda, 1981 - 1982 yı llamıda DSİ 'nin iki kanalet fab rikasnıda yapılan kalit e 
kontrol çalışmaları sonllçlarının bir değerlendirilmes i yapıl n11ş llr . Deney sonuç
ları değerlendirilen kanalet fab rikaları bu yazıda, «A kanalet fab rikas ı » ve «B ka· 
nalet fabrikası » olarak adlandırılmışt ı r. 

Amaç, yapılan değerlendirmelere göre ka11alet imala tmın istenilen nitelikte 
olması için almmas ı gerekli önlem lerin belirlenm esi ve kalite kontrol deneylerinin 
yapılmasında ve bunların değerlendirilmesinde uygulanması ge rekli yöntem bir
liğinin sağlaımıası konusunda da ışık tutmaktadı r. 

1. YAPILAN DENEYLER 

1.1. A Konalet Fabrikasında Yapılan Deneyler 

A Kanalet fabrika sı nda ya pı l ıp değerlend irmeye 

tabi tutulan deney sonuçları, 1981 Hazi ran 1982 
Temmuz a rasındaki toplam 261 adet deneyi kap
samaktadır. Bunlardan 220'si kanalet ve ayakların 
yapımında kullanılan basınç dayanımı deney sonuc
ları, 41 adedi kanalet boyuna eğilme deneyi so
nuçlarıdır . Kanalet betonu üzerinde yapılan daya
nım deneylerinin 72'si kanalet ayaklarına , d i ğerle r i 

kanaletiere aittir. Kanaletiere ai t deneyler ise, aynı 
karışıma ait, buhar kürlü ve standart kürlü numu
neler üzerinde yapılmıştır. 

Kanalet betonu icin 350 dozlu , ayak betonu 
iç in 300 dozlu karışımlar kullanılmı ştır . Kanal et 
belonu için çökme değerleri 0,5 · 1 cm arasında , 

ayak betonu için ise çökme değerleri 1 · 2 cm ara 
s ında değişmektedir. 

1.2. B Konalet Fabrikasında Yapılan Deneyler 

B Kanalet fabrikasında yapılıp değerlendirme

ye tabi tutulan deney sonuçları 1982 yılı Haziran · 
Kasım ayları arasını kapsamakla olup toplam 348 
adet basınç dayanımı deneyine aittir. Bu deney 
sonuçlarının kanalet veya kanalet elema niarına ait 
olup olmadığ ına dair bilg i bulunmadı ğı ndan kana
let olarak değerlend i rilmi ş ti r. Bu bas ın ç d ayan ı mı 

( ' ) Fizik V. Müh . DS i AR · GE Dairesi Başka nl ı ğ ı 

deneyleri , aynı k arı ş ıml a yapılan standard kürlü ve 
buhar kürlü numunelere aittir. Yapılan deneylerde 
400 ve 425 dozlu karışımlar kullanılmış olup bato
nun çökm e d eğer l eri 0,5 ile 3 cm arasında d eğiş 
mektedir. 

2. DENEVLERiN DEGERLENDiRiLMESi 

2.1. A Fabrikası Basınç Dayon:m Sonuclarının 
Değerlendirilmesi 

1.1.'de bel irt i len A fabrikasına ait basınç da
yanımı deney sonuçlarının istatistiki olarak değer
lendirmesi Çizel ge - 1 'de verilmektedir. 

A Kanalet fabrikasında bütün basınç dayanım 
deneyler, 6"x12" lik silindirik kalıplara alınan nu
muneler üzerinde yapılmıştır . Kanalet Teknik Şart

namesine göre bu deneyierin kanalet icin 8 X 8 X 8 
cm'lik küp kalıplar ve ayaklar için ise, 16X16X 16 
cm'lik küp kalıplarla yapılması gerekmektedir. 
6"x12" lik silindirlerle bulunan 28 günlük basınç da
yanım değerleri o rtalamasının 8 cm 'lik küplere 
dönüştürebilmek için, R8 = R6 .. x12 .. X 1.40 formülü ; 
Ayak belonu dayanım değerleri ortalamasının 16 
cm'lik küplere dönüştürebilmek için R16 = R6 .. x12 .. x 
1.20 formülü kullanılmıştır. Bu dönüştürme formül 
leri ampir ik olup zorunluluk olmadıkça kullanılma

malıdır . Eğer bu tip dönüşüm formülleri kullanıla 

caksa, dönüşümler birbirine yakın boyutteki küp 
kenarı il e silindir çapı arasında yapılmalıdır . Bu 
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nedenle yukarıdaki formüllerle yapılan dönüşüm

lerde hata payı vardır, ancak kıya slama yapıla

bilmesi için bu yola g id ilmiştir . Bu şe-kilde hesap
lanan sonuçlar Çizelge- 1'in « Düzeltilmiş basınç 

dayanımlam sütununa i şlenmiştir. Ayrıca, verilen 
28 günlük dayanım sonuçlarına ait hesaplanan or
talama dayanım , standard sapmalar ve varyasyon 
katsayıları da Çizelge - 1'de verilmektedir. 

Çizelge - 1'in incelenmesinden görüleceği gibi , 
standard kürlü numunelere ait düzeltilmiş basınç 

dayanım değerleri, gerek kanalet ve gerek ayaklar 
için şartname limitlerinin üzerinde sonuçlar ver
diği görülmektedir. Ancak bu değerlere ait stan
dard sapma ve varyasyan katsayıları incelendiğin

de, bunların beton dayanım değerle ri ne ait bekle
nen değişim değerlerine göre çok küçük değerler 

verdiği görülmektedir. Bulunan bu standard sapma 
ve varyasyon katsayılarını, değil kanalet imalatın

da, çok titiz çalışan laboratuvar şartlarında bile 
bulmak mümkün değildir . 7 kanalet fabrikasına ait 
21 grup numune üzerinde yapılan bir incelemede, 
(Toplam 1765 numune üzerinde) bulunan standard 
sa pmalar 33 ile 57 arasında , aynı gruplar için var
yasyon katsayı da 8,5 ile 24,6 arasında bulunmuş

tur. Oysa Çizelge- 1'de standard sapma 6 ile 17 

arasında varyasyon katsayıları da 2 ile 5 arasında 

değişmektedir. 

Çizelge- 1'deki 1, ll ve lll grup sıra numaralı 

standard kürlü kanalet numunelerinin basınç da

yanım değerle ri n in dağı lımı ise, Çizelge- 2'de ve

ri lmektedir. 

ÇiZELGE: 1 
A KANALET FABRiKASI 28 GÜNLÜK BASlNÇ DAYANlMLARlNlN DEGERLENDiRMESi 

Ortalama Ba-
sınç Dayanımı 

Grup Kgf/ cm2 

Sıra Numune . Dowj D.D Standard Varyasyon 
No. Tarih Adedi Cinsi Kür Şekli Kg/nı3 7 Gün 28 Gün Kgf/cın2 Sapma Kat sayısı --- ---

ı 1981 Hazira n 26 Kanalet Standar K ür 350 280 357 520 17.2 4.8 
Temmuz 

-- --- ----
ll 1981 Ağustos 38 )) )) )) 350 296 347 485 16.3 5 

Kasım 
--- --- -- - -

lll 1982 Haziran 22 )) )) )) 350 278 358 521 6.5 2 
Temmuz 

-- -- - - --
IV 1981 Ağustos )) Fırın Kürü 350 224 266 371 10.4 4 

Kasım 
--- ----

V 1982 Haziran 24 )) )) )) 350 220 266 373 13.4 5 
Temmuz 

-------- - - ---- - --
VI 1981 Eylül 34 Aya k S tandar K ür 300 246 304 364 17.2 6 

Kasım 
-- ----

VII 1982 Şubat 38 )) )) )) 300 248 307 368 15.1 5 
Temmuz 

N OT : 
1) !Bütün numuneler 6"x 12" lik S·ilindi•r ik kal ıpl arla a lı nmıştır. 

2) üüzeltilmiş basınç dayanım değer l eri, 28 günlük dayan ı mların orta l aması için hesaplanmıştır . 

3) St8ndard sapma ve varyasyon katsay ı sı, A fabrikasında yap ıl an, 28 gün lük basınç dayan ı m sonuç larına göre hesaplanmışt ır . 

4) D.D. =·Düzeltilm iş Basınç Dayan ımı • (28 günlük) 

4 

çiZELGE : 2 

A KANALET FABRiKASI STANDARD KÜRLÜ BASlNÇ DAYANlM DEGERLERiNiN DAGILIMI 
(Düzeltilmemiş Değerlere Göre) 

Sıra Basınç Dayanım Değerlerinin Grup Dağılımları (Kg/ Cm2) 
No. Ve Gruplardaki Numune Sayısı (Adet) 

300-320 321-330 ı 331-340 341-350 ı 351-360 361-370 
ı 

2 - - 2 4 18 

ll 3 7 3 - 18 3 
---

lll - - - ı 4 10 8 



Çizelge- 2'deki ı. sıra nal u 26 adet basınç da
yanı m sonucunun 18 aded i 363- 368 Kg j cm2 ara
sında bulunmaktadır. Bunla rdan 11 adedine ait so
nuçta aynı olup 365 Kg/cm2 dir. Aynı şeki l de, ll. 
sıra numaralı grup i ncelend iğinde görülmektedir ki; 
3.9.1981 - 1.10.1981 tarihleri arasında yapılan 6 ay
rı karışıma ait 28 günlük basınç dayanım sonuç
ları , peşpeşe 357 Kg/cm2 bulunmuştur. 

Aynı zamanlarda yapılan 6 ayrı karışımın so
nucunun hep aynı değeri vermesi ihtimal i, 26 ba
sınç dayanım değerinden % 70'inin 5 Kg / cm2 lik 
küçük bir grupta yığılması ihtimali doğal olarak 
mümkün deği ldir . Bu ve benzeri durumlar, A kana
let fabrikasına ait tüm deney sonuçlarında mev
cuttur. Bu ise açıkça göstermektedir ki , ya deney 
sonuçları çala kalem yazılmış ya da şartnameye 

uygun olmayan sonuçlar kayıtlara i şlenmemiştir. 

2.2. A Kanalet Fabrikas ı Boyuna Eğilme 

Deneylerinin Değerlendirilmesi 

A kanalet fabrikasında yapılan kanalet boyu
na eğil me deneyleri ile ilgili bilgiler Çizelge - 3'te 
gösterilmektedir. 

CiZELGE : 3 
A FABRiKASlNDA KANALET BOYUNA EGiLME 

DENEYLERiNE AiT BiLGiLER 

Kanalet 
imal 

Tarihi 

ı 
3.3.1981 

16.6.1981 

ı Yapılan 
Deney 
Sayısı 

Adet 

41 

1 ___ ..;;D;_;e;;.:n:.::ey Sonunda ı 
Uygun Uygun Hurdaya 

Kanalet olmayan ayrılan 
Say ı sı Kanalet Kanalet 
Adet sayısı sayıs ı 

Adet Adet 

30 11 4 
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Yukarıdaki çizelgaye göre ya pılan kanalet bo
yuna eğilme deneylerinin % 75' i olumlu sonuç ver
miştir . Ancak bu deneyierin sayısal olarak yeter
l iliği hakkında, şartn arnede isteni l diği gibi «Her 
250 adet grup kanaletten bir ono seçilerek» deney 
yapıldığına dair bilgi mevcut değildir. Ayrıca şart

nameye göre «Deney sonunda k ırılma çatlama ve
ya terleme görülürse 250 onoluk kanalet grubu-
nun reddedileceği ve adı geçen 250'1ik grubun 10' 

arlık gruplara ayrılarak deneyin bir grup üzerinde 
daha tekrarlanacağı, deney sonucu olumlu olur ise 
250' 1i k grubun reddinden vazgeçilebileceği» belir
tild iğ i halde, deney sonunda olumsuz çıkan kana
let g ruplarına ait hiç bir deney tekrarlanmamıştır. 

Deneyin tekrarlanmamasına gerekçe ola rakta, «Anı 

lan imalatın istif altında olduğu» veya «Araba ve 
vinç temin ed i lem edi ği» gibi istenirse giderilebile
cek durumlar gösterilme-kted ir . Çizelge- 3'teki hur
daya ayrılan 4 kanalet için, bu durumda, deney so
nunda tamamen kırılma nedeniyle hurdaya ayrıl 

mak zoruı - da ka l ınmıştır denilebilir. 

2.3. B Fabrikası Basınç Dayanım Sonuçlarının 

Değerlendirilmesi 

1.2.'de verilen B fabrikas ı na ait basınç daya
nımı deney sonuçlarının istatistiki olarak değerlen
dirmesi Çizelge- 4'te verilmektedir. 

Çizelge- 4' ten görüleceği gibi 28 günlük ba
sınç dayanım değerle ri şartname limitleri altında 

dır . Standard kürlü 5 deney grubundan ancak 
ı nci gruptaki 52 deney % 2 toleransla şartname 
limitleri içerisinde kalmaktadır. Bu ise standard 
kür ile yapılan toplam deney sayısının % 35'ini 
teşk i l etmektedir. 

CiZELGE: 4 B KANALET FABRiKASI BASlNÇ DAYANlMLARlNlN DEGERLENDiRiLMESi 

ı ı ı Ortalama Basınç ı 28 Günlük 
28 Günlük Standardı 
Kürlü Dayanımlar 

Grup Numune Numune Dozaj Dayanımı (Kg/ cm2) Dayanımlar icin Için Varyasyon 
No. Tarihi Adedi Kür Şekli (Kg/ ml) 7 Gün 28 Gün Standard Sapma Katsayısı 

ı Haziran 52 Standart Kür 425 358 424 42.3 10.2 
Temmuz/ 82 

----- - --- - -- - - - - - - - ---
ll » 51 Fı rın Kürü 425 311 358 48.2 12.5 

- - - ----- - -- ---- ---- ------ ---
lll Temmuz 47 Standart K ür 400 319 379 32.0 8.4 

Ağustos/82 
-- - --- --- - - --

IV » 45 Fırın Kürü 400 276 1 330 37 .5 11 .3 
- - - ---- --- --- -------- ------- ---

V Ağustos 39 Standart Kür 400 331 391 40.8 10.4 
Eylül / 82 

-- - --- --- --- - - --
VI )) 35 Fırın Kürü 400 267 339 45.8 14.2 

-- - --- - - - ---
VII Ekim 24 Standart Kür 400 311 370 37 .6 10.2 

Kasım/82 
------ -------

VIII » 23 Fırın Kürü 400 247 316 49.6 15.7 
-- --- ---

IX Aralık/82 16 Standa r Kür 425 267 354 82.0 23.1 
- - - - - - -

ı-x 
» _ 1_6 _ _ , Fırın Kürü 425 , __ 2~ 304 45.4 

ı 
15.9 

------
348 

NOT: Bütün deneyler 8x 8x 8 cm ' ll k küp kalıp l arla yapı l mı şt ı r . 
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Hesaplanan standard sapmalar ve varyasyon 
katsayıları, beton basınç dayanımı sonucları icin 
beklenen limitler içerisindedir. Grup no IX'a ait 
standard sapma ve varyasyon katsayısı en büyük 
dağılımları göstermektedir. Bu grup deneyler, 425 
doz ile yapıldığı halde, aynı dönemde yapılan ve 
400 dozlu olan VII grup deney sonuclarından da
ha büyük dağılımları olan sonuclar vermektedir. 
Bu durum. yüksek dozlu çimento kullanılmasının. 

diğer şartlara gereken özen gösterilmezse basınç 

dayanımı sonuclarını olumlu yönde etkiliyemeyece
ğini bir kere daha göstermektedir. 

Varyasyon katsayılarına göre; B kanalet fab
rikası sonuçlarının kontrol kapsamını, genel inşaat 
kontrolu ve laboratuar kontrolüne göre değerlen 
dirmesi şöyle olmaktadır: 

- Deneyler üzerinde yapılan kontrolun kopsamı 

nı genel inşaat kontrolu olarak düşünürsek; 10 

grup kontrolden 1 grubun çok iyi kontrol edildiği 

(V<10). 7 grubun iyi kontrol edildiği (V == 10-15) 

1 grubun vasat kontrol edildiği (V== 15 - 20) ve 

ı grup deneyinde kötü kontrol edildiği (V > 20) 

sonucuna varılabilir. 

- Deneyler üzerinde yapılan kontrol kapsamının 

laboratuvar kontrolu şeklinde olması gerektiği ko

bul edilirse; 4 grup deneyin vasat kontrol edildiği 

(V == 7 - 10). 6 grup deneyinde kötü kontrol edil 

diği (V > 10) sonucuna varılmoktodır. Konalet yo 

p ım şortlarının «Laboratuvar kontrolü» ne yakın 

şartlarda kontrol edilmesi gerektiğinden, yapılan 

tüm kontrol çalışmalarının istenilen düzeyde ol

duğu söylenemez. 

2.4. B Fabrikası Cökme (Siamp) Sonuçlarının 

Değerlendirilmesi 

B fabrikası deney sonucları incelendiğinde 

cökme değerinin 0,5 cm ile 3 cm orasında değiş 

tiği görülmektedir. Yani su çimento oranı sabit 

tutulomomış ya karışıma su göz korarı ile veril 

miş veya ogrego rutubeti düzeltmeleri gerektiği 

şekilde yopılomomıştır. 

Basınç dayanım değerleri ile çökme değerleri 

incelendiğinde, beklenen şekilde , yüksek cökme 

değerlerinin daha düşük basınç dayanımı verdiği 

görülmektedir. Cizelge - 4'teki ı. lll ve V'nci grup

lara ait çökme değerleri ile basınç dayanımı de

ğerleri orasındaki ilişki, Çizelge- 5'te verilmekte

dir. 
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CiZELGE: 5 
B KANALET FABRiKASI BASlNÇ DAYANlM 

DEGERLERi iLE CÖKME DEGERLERi 
ARASINDAKi iLiŞKi 

Grup Basınç Dayan:m Değerleri 

C ökme (Kgf cm2) ve Adetleri 

Değeri 360'dan 361 -1!00 401-440 441'den 
Cm. Küçük Arası Arası Büyük 

-
Adet % Adet % Adet % Adet % 

0,5- 1 9 27 17 49 27 73 17 81 
-- - -

1,1 - 1,5 5 15 9 26 6 16 4 19 
--- --·-- - -
1,6- 2 9 27 5 14 3 8 - -

- - - -- ---
2'den büyük 10 30 4 11 1 3 - -

- ---
Toplam 33 35 37 21 

Çizelge - 5'ten görüleceği gibi, 401 - 440 Kgjcnı 2 

dayanım veren numunelerin % 89'u 0,5- 1,5 cm 
cökme değeri ile hazırlanan karışımlordon, % 11 'i 
daha yüksek cökme değerli karışımlordan; 441 
Kg j cm 2 den büyük dayanım veren numunelerin % 
100'ü 0,5- 1,5 cm orasında cökme değerli karışım 

lardan ve 360 Kg/ cm2 den küçük değer numune
lerin % 67'si ise 1,6 cm ve daha büyük cökme 
değer veren karışımlardan bulunmuştur. 

Bu do göstermektedir ki yüksek çökme değerli 
karış ımlar, her ne kadar işleme kolaylığı getirmek
te iseler de, basınç dayanım değerlerine olumsuz 
yönde etki etmektedir. 

3. ALINMASI GEREKLi ÖNLEMLER 

Yapılan kalite kontrol çalışmalarında yöntem 
birliğinin sağlanması ve istenilen nitelikte konalet 
imal edilmesi için alınması gerekli önlemlerin boş
lıcaları şunlardır : 

o) Kalite kontrol deneylerinin inandırıcı ve 
güvenilir olmasını sağlamak icin , her şeyden önce 
laboratuvardon çıkan değerlerin, numuneleri üze
rinde bulunan değerler olması ve bunların tamamı
nı kopsaması gereklidir. 

b) Kalite kontrol deneyleri imalotının iste
nilen nitelikte yapılmasını sağilyocak bilgiler ve
receğinden, bu deneyler standardiara uygun ola
rak yapılmalıdır . örneğin A konalet fabrikası ve 
benzeri bazı fabrikaların yaptığı gibi standardiara 
uygun olmayan kalıplarla deney numunesi alın

ması önlenmelidir. 

c) Deney numunelerinin bozılarının buhar kü
rü sonundaki basınç dayanımlarının bulunması çok 
yerindedir. Ancak bu sonucların bir anlam koza
nobilmesi için; kullanılan çimentoların cins ve 
özelikierine göre, buhar kürlü numunelerin belli 



zamanlarda kazandıkları dayanımlar dikkate alı 

narak her fabrikaca kanaletin fırında kalma süre
lerini kesin olara.k saptayocak calışmalar yapma 
yoluna gidilmelidir. 

d) Cökme değerinin yüksek ve farklı uygu
lanması gibi şartname dışı uygulamalar, deney yön 
temlerinde birliğin sağlanmasını engelleyen faktör
lerdir. Bunlardan kaçınmak icin gerekli önlemler 
alınmalıdır. 

e) Kanalet batonu üzerinde yapılan bosınc 

dayanım deney numuneleri; konaletin korunmadığı 
iyi şortlar altında korunduğu halde istenilen do
yonımlorın elde edilememesi, şu gerçeği ortoya 
koymaktadır. Numuneler gibi iyi şortlarda koruno
moyan konaletin gercek dayanımı numunelerden 
daha do kötü durumdadır. Konaletin gercek duru
munu ortaya cıkaracak deneyle enine ve boyuno 
eğilme deneyleridir. Bu deneyierin şortnarnede be
lirtilen şekilde yapılabilmesi icin gereken her şey 
yapılmalıdır . 
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f) Çimento dozajını artırmak dayanımı ortır

mak icin gerek ve yeterli şart olmadığından, ka 
rışım ve kür şortlarının tümünü şortnarnelere uy
gun hale getirmenin ancak istenilen dayanımı sağ
layıcı önlem olduğu unutulmolıdır. 

4. SONUC 

Gerektiği şekilde korunon numunelerde bile 
istenilen dayanırnın sürekli olarak so!}lonomomosı. 
konalet batonu ve kür şortları ile ilgili ŞARTNA -

MELER'de ve KALiTE KONTROL REHBERi'nde be

Hrtilenlerin, gerektiği şekilde ve sürekli olarak ya

pılamadığını göstermektedir. Bunlardon kocınobil

mek ve istenilen nitelikte konalet imal etmek icin, 

boşta kalite kontrol ve laboratuvar yetkilileri ol

mak üzere tüm ilgililerin, gerek deney sonuclarının 

değerlendirilmesi ve diğer tüm önlemlerin alınma

sında tom bir işbirliği içinde olmaları gerekmek

tedir. 

YARARLANILAN KAYNAKLAR 

1 J A ve B kanalet fabrikaları deney sonucalrı 

2) KELECOGLU Atillô, DSi'deki kanalet yapımının 
bugünkü durumu ve geliştirilmesi Için alın
ması gerekli önlemler Araştırma ve Ge
liştirme Dairesi yayını , Yayın No : P.G. 
688, 1979 

3) SPiGEL Murroy R. Theory and problem of sta
tistic Mc. Grow Hill 1961 

4) BAYAZIT ÖMER L., Beton ve Deneyleri DSi ya
yını Yayın No : 842, 1975 
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.ALÜVYON KAZlLARlNDA SLURRV · TRENCH 
UYGULAMASI VE AVANTAJLARI 

1.· GiRiŞ 

Ülkemizde yapılmakta olon baraj ve diğer in
şaatlarda katıların olüvyono restiıyon kısımlarında 

temelierin sudan orındırılmosı genellikle büyük so
runla( . yaratmaktadır. işin devamı esnasında ye
terli önlemlerin alınamaması pompo kopasiteleri nin 
yetersizliği ile tekn ik arızalar genell ikle büyük za
man koybi na ··neden 'olmakta ve maliyeti arttırmak 
tadır . 

Dünyanın bir çok ülkelerinde olüvyon kazılorı : 

enjeksiyon, yeraltı perde inşootlorı, yeraltı suyu
nun olçoltılmosı, suyun dondurulması ve bir takım 
elektriksel yöntemler uyguloyarak gerçekleşt i rif -
mektedir. 

Bu yöntemler arasında , olüvyon enjeksiyonu 
ve · yeroltr perde inşaotlarından Slurry- Tr~nch uy
gulaması ülkemizde denenmiştir. 

Oygulomado önemli olon yöntemin maliyeti ve 
kazı esnasında istenilen geçirimsizliğin elde ed il
mesidir. 

ilk kez Aslantaş Barajı ve H.E.S. inşaatı olüv 
yonlorı kazılarında uygulanan Slurry- Trench (Bu 
lomoç hendeğil yöntemiyle perde inşaatı, önü 
müzdeki yıllarda yapılması öngörülen bir çok bo 
rojlor, göletler ve benzeri inşaatlarda kurutmo iş 

lemi için ışık tutacaktır. 

2. EKiPMAN 

2.1. Kazı ekipmanı: 

Paletli bir akskovatör üzerine monte ed i lmi ş 

ve 2,20 X0,80 m boyutlu kazı yapabilen hidrol ik 
kepçe ile düşey olarak hareket edeb i ldiği bir kla 
vuz içinde bulunan kelly'den ibarett ir . Şekil 1.2. 
Alüvyonlorın bloklu ve sert ç imantolu konglomero 

ı·ı DSi As lantaş Baraj ı ve HES Kont rol Arn irliğ i Jeotekn ik 
Hiz. ve YAS Da. 
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Yazan : Talip KARAOGULLARINDAN 

Şekil: Pinguely ve kazı ekipmanı 

iht iva ettiği yer lerde kepçe yerine özel kırıcı kul
lanmak mümkündür. Ekiprnanın kazı kopasitesi 
işin hacmine bağlı olarak değişebilir. 

Aslantaş Barajı ve H.E.S. inşaatı olüvyonların
da plnguely GTL 105 tipi akskovatör kullanılmı ş 

olup buna ba ğ lı ek iprnanın maksimum kazı derin
li ği 37 metredir. 



Şekil : 2 Kepçenin yakından görünüşü 

K ELLY 

KILAVUZ BAŞLIGI 

BOM 

KEP E 

HiDROLIK PiSTON 

. . 
HIDROLIK HORTUM MAKARASI 

EKSKAVATÖR 

. ' 
H IDR O LIK MOTOR 

Şekil : 3 Slurry - Trench uygulamasında kullanılan 

kazı ekipmanının şematik görünüşü 
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Ekskavatör tipi 

Ekskavatör ağırlığı (Kiavuz+ ma kara + hidr. piston) 

Bom uzunluğu 

Pinguely GTL 105 

50 ton 

27 m 
Kılavuz uzunlu ğ u 

Kelly uz unluğu 

Kepçenin kazı boyutları 

(Kelly+kepçe) ağırlığı 

Hidrolik motor gücü (260 bar) 

Kazı ekipmanının toplam ağırlığı 

2.2. Slurry istasyonunda bulunan ekiprnanın 

yerleşim şekli : 
Slurry- trench istasyonu icin en az 300 m2 lik 

Şekil : 4 Slurry istasyonunun görünüşü 

Aslantaş Barajı'ndaki Slurry- trench uygula -
masında kullanılan ekiprnanın yerleşim i ve ayrın 
tıları aşağıda gösterilmektedir. Şekil 5. 

1. Kaynak Atölyesi 
2. Depo+Atölye 
3. Büro+ Laboratuvar 
4. Bentonit Deposu 
5. 1 mJ lük su tankı 
6. 2" lik su isale borusu 
7. Derin kuyu pompası 
8 . 70 mJ lük bentonit tank ı 

9. Dönüşlü pompa 
10. Karıştırıcı 

11 . Çimento terazisi 
12. Çimento boşaltma borusu 

10 

28 m 

40 m 

2,20 x 0,80 m 

8 ton 

100 HP 

60 ton 

bir alan gerekm ektedir, isıasyanun yeri yerleşeceği 

alana ve de işin kapasitesine bağlı olarak geniş

letilebilir. Şekil 4. 

13. 100 tonluk çimento silosu 

14. 1 m3 1ük bentonit tankı 

15. Dönüşlü pompa 

16. Slurry tankı 

17. Slurry aktarma borusu 

3. PERSONEL 

Perde inşaatı esnasında her vardiya için ; 

1 teknik eleman, 1 makina formeni , 1 Slurry 
farmeni, 1 ekipbaşı, 1 operatör, 1 operatör yar
dımc ı sı, 1 k ı lavuz (kellyman), 2 kaynakcı, 3 şoför 

(ikisi kamyon bir i pikap icin) ve 4 düz işçi gerek
mektedir. 
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2 

o 

Şekil : 5 Slurry - Trench istasyonunun ye rle şim i 

4. PERDE iNŞAATI 

4.1. Çalışma platformu ile kılavuz duva r ı 

hazırlanışı : 

o) Calışma platformu : Kozıyı gerçekleştiren 

. . . , . '• .. . 
',. , . : . . . . 

. . . . . . , . 

. . . .. . ; 
• , ı • . . . . 
'• . 

, ... 

. ' 

. . . . . 

·. 

. . . 

kelly'nin üzerine monte edildiği ekskavatörün ha

reket edı;bilmesi, cökme yapmaması ve sudan ko

runması icin geçic i olarak bir çalışma platformu 

i nşa edilir. Şekil 6. 

mı n . 10 m. 

Geç içi dol~ıu 

. . . 
. . 

' . 
. .. . 

: ·, .. - Perde -duvar'1 ~ ·_·. · . • . • . ,_ · · • 
. . ' .· .· . 

.: ~. ~ · ·A_· tti .~.;~_n . ' : · .'· :. .; : ··. ·. · .··, ·. 
. '' .. 

. . .. . , . 
. . . -. .. . . . 

. . ·. · . 
. . ' t . 

. .. . . . ' . 

. . i ' 

.. ' . · .. . ! . 

: ·.·· · · ı~~~- ~ 
. . . . . ' .. . 

' .. 

Ana kaya min 0.50 m. 

Şekil : 6 Çalışma platformunun enkesiti 
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b) Kılavuz duvar: Perde duvarının düzgün 
olması, kelly 'nin düşey olarak çalışabilmesi perde 
hendeğinin üst kısmının yıkılmaması ve slurry ka-

rışımına yabancı maddeler girmemesi için bir kıla

vuz duvar yapılması gerekmektedir. Şekil 7. 

-ı-----=0=9=0 -"-m"-. ---~L,_ _ _ "' 0.70 

1 1 

Kılavuz dwarın enkesiti 

Şekil: 7 

4.2. Kazı prensibi : 

Kazı kepçe boyutlarına göre 2,20 X 0,80 m'lik 
panolar halinde birer pano atlıyarak gerçekleşti

rilir. Bununda nedeni ilk kazılan pano icindeki 

Boy kes"ıt 

o 

iii 
fıı o 

co 

ıli 
cj 

brıton 
ii ı -~ 

E 

slurry karışımın ın diğerine akmasını önlenıektir . 

ücüncü panonun dar tutulmasındaki amac ise ara

daki boşluğu kapatmak ve kaynaşmayı sağlamak

tır . Şekil 8. 

PlÔ n (~-1~Q~3~0~'-2~)--7~(--4~)-6~(~-s~) 
ŞEKiL: 8 
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5. PERDE iNŞAATI 

5.1. Perde inşaatında kullanılan malzemeler: 

o) Bentonit : Perde inşaatında viskozile de

ğeri yüksek, çok şişen ve oldukça homojen yapılı 

bentonit kili tercih edilir. 

b) Çimento: inşaat esnasında dökme olar·ak 

kalkılı partiand çimentosu [KPÇ 325) kullanılmış

tır . 

c) Su : Kullanılacak suyun temiz olması ve 

içinde yağ, çamur ve bunlara benzer diğer zararlı 

maddelerin bulunmaması gerekir. 

d) Katkı malzemeleri :Siurry karışımının priz 

süresini uzatmak amacıyla toz şeker veya ligno

sülfit kullanılmaktadır. 

5.2. Yöntemin uygulanışı : 

o) Bentonit çamurunun hazırlanışı : 

Perde inşaatında kullanılacak bentonit çamu

runun en az 12 saat önceden hazırlanmış olması 

gerekir. Genellikle ağırlık olarak % 6 bentonit ile 

% 94 su, yüksek devirli mikserlerde karıştırılarak 

istenilen özellikle bentonit çamuru elde edilebilir. 

b) Slurry karışımının hazırlanışı ve özellikleri : 

Daha önce hazırlanm ı ş ve 12 saat dinlendiril 

miş olan bentonit çamuru üzerine su katılorak Iyi

ce karıştırılır. Alüvyonun özelliğine bağlı olarak 

karışıma toz şeker priz geciktirici olarak gereki

yorsa katılır . Bunların üzerine en sonunda sapta

nan miktarda çimento karıştırılarak slurry karışımı 

elde edilir. Mikserlerle iyice karıştırıldıktan sonra 

slurry tankına aktarılır. 

özellikleri : 

- Karışımın priz süresi kazı süresinden uzun 

olmalıdır. 

- Viskozile hendeğin yan duvarlarından alüv

yona sızacak kadar düşük olmamalıdır. 

- Karışımın elastisite modülü, perde duvarın

da çatlaklar yaraımıyacak mertebede olma

lıdır . 

- Karışırndaki çökelmenin az olmasına dikkat 

edilmel idir. 
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Genel olarak 1 mJ Slurry (Bulamaç) için : 900 

lt su. 240 kg çimento. 55 kg bentonit, 0,6 kg toz 

şeker gerekmektedir. 

Oran ise : Çimento/ su = 0,27 (Ağırlık olarak) 

Bentonit / su = 0,06 ( » 

şeklindedir . 

6.2. Perde inşaatının Kontrolü 

a) Perde yopımına başlanmadon önce kulla 

nılacak karışımın belirlenmesi, su . bentonit ve çi 

mento malzemelerinin viskozite. yoğunluk çökel

me, PH vs . gibi özelliklerin tayin edilmesi gerekir. 

b) Kılavuz duvarı ile çalışma platformunun 

yapım şeklinin istenilen şartlara uygun olup olmo

dığı kontrol edilmelidir. 

c) Panoların birbirine girmemesine dikkat 

edilmelidir. 

d) Perdenin yeterince ana kayaya girmesi 

sağlanmalıdır . 

7. ALÜVYON ENJEKSiYONU iLE KARŞlLAŞTlRMA 

Aslantaş Barajı ve H.E.S. inşaatında alüvyon 

kazılarını kuruda yapabilmek için önce işe alüvyon 

enjeksiyon yöntemiyle başlanmış daha sonra 

Slurry- trench ekipmanının getirilmesi ile bu yön

teme geçilmiştir . Batarda ekseni altında enjeksiyon 

yapılmış olması daha sonra perdeye geçilmesi ile 

iki sistem arasında karşılaştırma olanağı bulun -

muştur. Enjeksiyonda tek makina ve ekipman kul

lanılmış olup alüvyon özell ikleri iki yerde de ay

nıdır. 

Tablo- 1'e bakıldığında her iki sistemin ara 

sındaki fark görülebilir. Önemli olan sonuçta elde 

edilecek değerlerdir . Kazının kuruda yapılabilmesi 

inşaatın erken bilirilmesi ve de maliyet başta gelir. 

Homojen alüvyonların olduğu geniş vadilerde 

35- 40 m derinliğe kadar olon yerlerde perde in 

şaatı kolayca gerçekleştirilebilir . 60 m derinliğe 

kadar uygulandığı ülkeler vardır . Perde derinlere 

kadar yapılabildiği gibi genişliği de bulunduğu ya· 

pıya bağlı olarak artabil ir . 
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TABLO : 1 
MANSAP BATARDOSUNDA ALÜVYON ENJEKSiYONU iLE 

SLURRY - TRENCH YÖNTEMLERiNiN KARŞILAŞTIRILMASI 

o) ALÜVYON ENJEKSiYONU b) ALÜVYONDA PERDE DUVARI (Siu rry - Trench) 

SÜRE : 55 gün (10.9.1978 - 3.11 .1978) 
SiSTEM : 0.90 x 2.20 m'lik panolar halinde 
EKiPMAN : Pinguelly + Kelly grob 

14 

SÜRE : 80 gün (4.7.1976- 22.9.1976) 
SiSTEM : 3 sıra 10 metrelik onolar halinde 
EKiPMAN : Rock - 601 + Odeks tokımı 
ENJEKTE EDiLEN UZUNLUK : 50.00 m 
ENJEKTE EDiLEN ALAN : 450 m2 
EN DERiN YER: 16.80 m (Aiüvyon) 
ORTALAMA DERiNLiK : 13.00 m 
KULLANILAN TOPLAM KARlŞIM : 650 m3 

HARCANAN MALZEMELER 

(1 m2 iç in) 

590 kg/ m2 Çimen to 
90 kgf m2 Bentoni t 

1.44 m3fm2 Şerbet 

iLERLEME HIZI : 5.62 m2jgün 

ELDE EDiLEN GEÇiRiMSiZLiK : K= 10-4 cm / sn 
MALiYET (1977) : -;::- 4 600 TLf m2 

PERDE UZUNLUGU : 137.20 m 
PERDE ALANI : 2149.56 m2 
EN DERiN YER : 18.50 m (Aiüvyon) 
ORTALAMA DERiNLiK : 15.00 m 
KULLANILAN TOPLAM KARlŞIM : 3665 mJ 

HARCANAN MALZEMELER 

(1 m2 için) 

460 kgf m2 Çimento 
95 kgf m2 Bentonit 

1.71 m3jm2 Şerbel (Siurry) 
0.70 kg j m2 Toz şeker 

iLERLEME HIZI : 39.09 m2fgün (Montaj ve 
hazırlık dahil) 

ELDE EDiLEN GEÇiRiMSiZLiK : K= 10-6 cm/ sn 
MALiYET (1977) : -;::-2509 TLf m2 



VAGMURLAMA SULAMASI 
UYGULAMASI VE EKONOMiSi 

Yazan: Faruk VOLKAN (*) 

ÖZET 

Önceleri destekleyici sulama olarak düşüniilen yağmurlama sulaması, giderek, 
özellikle gelişmiş ülkelerde, yüzeysel sulamaımı yerini almaya başlamıştır. Ülke· 
mizele çok yaygın olarak uygulanmamasına tağmen, özellikle çiftçinin kendiliğiıı· 

den yağmurlama uyguladığı alanlarda, pla11lama aşamasında ele almak gerekliliği 
ortaya çıkmıştır. Baz ı sulama alanlannda fiziksel zorunluluk olarak uygulanması· 
ııııı yanısıra, bazılarında da ekonomik olabileceği gözlenmişt ir. Bu yazıda, yağ. 

murlaına sisteminin uygulamasma ilişkin bilgiler verilmiş ve DSİ proje çalışma
larında elde edilen sonuçlar irdelenmiştir. 

1. GiRiŞ 

Bitkilerin gelişmesine gerekli toprak nemının 

oluşması için, doğal olarak sağlanamayon suyu 
gereken devrede ölçülü, uygun ve doğal koşullara 
benzer bir şekilde uygulamoya çalışma düşüncesi , 

suloma metodlarının. su uyguloma yöntemlerinin 
ve şebeke türlerinin geliştirilmesinde etken olmuş · 

tur. Bu açıdon bakıldığında, yağmurlama sulaması 

bugün için dünyoda ekonomik uygulonobilirliliği 

olon en gelişmiş suloma metodu olarak ortoya 
çıkmaktadır . 

Bilimsel olarak, bu metodun diğer metodlardon 
üstün olması için bir neden yoktur. Ancak uygu· 
lamoda daha verimli toprak (bitki) ·su · insan iliş

kisi bu metodla sağlanmaktadır. Su uygulomasının 

hız ve dağılım olarak daha iyi denetlenebilmesi 
toprağın üst yapısının bozulmasını ve sulomanın 

hızlandırocağı erozyonu önlemektedir. Böylelikle 
toprağın aşırı geçirgen ve üst tabaka derinliğinin 

az. arazi eğiminin fazla veya topoğrafyanın en
gebeli olduğu proje sahalarında üstünlük göster
mektedir. Su ekonomisi, hem ölçülü su uygulono
bilmesinden hem de kayıpların az olmasındon ileri 
gelmektedir. Drenaj problemi yaratmodığı gibi arazi 
tesviyesine de gerek duymomoktodır. Arazi tesvi
yesi gerektirmemesi. su ekonomisi nedeni ile su 
depolama tesisinin maliyetinin azaiabilmesi yahut 
daha fazla saha sulanabilmesi, pompojı gerektiren 
sahalarda daha yükseğe oma daha az su bosıl -

(") lnş . Y. Müh. DSi Proje ve Inşaat Dairesi Başkanlığı 

masından dolayı enerji giderinin azaiabilmesi bu 
sistemlerin daha ekonomik çıkmasını gerçekleşti

rebilmektedir. Ayrıca işletme, bakım ve tarla içi 
işçiliğinin az olması, tarım arazisinde yer kaybını 

en aza indirmesi sistemin üstünlükleridir. Ancak 
bütün bunların yanısıra, ilk yatırımının, proje için 
de, ç iftçi için de, diğer sistemlere nazaran daha 
fazla olduğu; çoğunlukla pompaj gerektirdiğinden, 

enerji sorunu yarattığı unutulmamalıdır. 

2. GENEL KAVRAMLAR: TANlMI, SINIFLANDI 
RILMASI, ELEMANLARI 

Yağmurlama yönteminde suloma suyu, döner 
yağmurlama başlıkları veya memeler vasıtası ile, 
belirli basınç altında püskürtülerek bitki ya da 
toprak yüzeyine dağıtılır . Bu işlem basınçlı bir sis
temle sağlanır. Su kaynaktan gerektiğinde pom
pajla alınıp yüksek basınçlı boru şebekesi ile par
sel başlarına iletilir; buradan da parsel içi boruları 
vasıtası ile başlıklara verilir. Böylece, sistemin ti 

pine göre. ufak bir pompa, yüzeyde hafif borular 

ve başlıklardan oluşabileceği gibi (tarla tipi); ba

raj, iletim kanalı , regülatör, pompa istasyonu, re

gülasyon yapıları, gömülü boru hatları, hidrantlor, 

parsel içi yüzeysel borular ve yağmurlama baş 

lıklarından da oluşabilir (toplu sistemler) . 

Yağmurlama sulaması sistemleri hizmet ettiği 

alana göre ve sistemin kuruluş ve işletmesine gö

re olmak üzere iki ayrı grup içinde sınıflanabilir. 
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Hizmet alanına göre sınıflama tarla tipi, çift
l ik tipi , büyük proje t ipi (toplu sistemler) olarak 
üçe ayrılır . Sulama alanının büy ü kl üğü belirleyici
dir. Tasarım da buna ba ğ lı olarak çok basi t por
tatif sistemlerden, kapsamlı bütün gerekleri ile 
bir sulama projesi özellikleri gösteren sistemlere 
kadar değişebilir. 

Büyük proje tipi sistemlerin proje sahası için
de genellikle fazla sayıda tarımsal i şletme vardır . 

Projelendirme ve işletme yağmurlama yapı lacağ ı 

gözönüne alınarak yapılır . Diğer tiplerde de var 
olan toprağın korunması , tam ve iyi kullanılma 

sına olanak vermesi gibi tarla içi avantajların ya 
nısıra, yağmurlamanın esas özelliklerinden olan 
su ekonomisi ve pompajı gerekti ren sahalardaki 
enerji ekonomisi tam anlamıy la bu tipler icin ge
çerlidir. Ancak faydalar ı nın yanısıra sorunla r ı da 
büyümektedi r. Parsel dağı lı mındaki düzensizlik ve 
arazi toplulaştırması n ı n ülkemizde zorunlu olma
ması ilk yatırımı di ğer şebeke türlerine oranla da
ha fazla etkilemekte: ekonom ik şebeke ve pom
paj uyumunun sağlanması önemli olmakta: su 
darbesini önleyici veya aza ltıcı önlemler alınması , 

pompaların verimli çalışacak düzende seçilmesi, 
sistemde suyun reg ülasyonu icin depolama tesis
lerinin düşünülmesi , her işletmeye verilecek su
yun miktar ve bas ınç yükü acısından denetlene
bilmesi icin şebekenin özel araçlarla donatılması 

gerekmektedir. 

Sistemin kuruluş ve işletmesine göre ise tam 
sabit, yarı sabit ve taşınab il ir olarak ayrı lır . Bu 
ayırıma göre her su lama sonunda tüm elemanları 
sökülüp, takılabil ir, taşınabilir sistemlerden: sis
temin ekonomik ömrü boyunca tüm elemanları 

sabit olan sistemlere kadar bir yelpaze sözkonu
sudur. 

Yağmurlama sistemlerinin elemanlarını incele
mek için büyük proje tipinin elemanlarını sırala

mak daha uygundur. Burada sıralanacak eleman
ların tümü d iğer tiplerde yoktur, ama di ğer tipie
rin tüm elemanları büyük proje tipinin içi nde var
dır . 

Yağmurlama sulamasında su kaynağı bir ba 
raj, bir gölet, bir sulama kanalı ya da bir kuyu 
olabilir. Su , kaynaktan koşullara göre, yerçekim
sel olarak da sağlanabilir. Fakat kimi durumlarda 
pompaja gerek vardır. Eğer sulama suyu, bir ka
nal, göl ve havuz gibi yüzeysel bir kaynaktan sağ 

lanıyorsa santrifüj pompala r, bir derin kuyudan 
sağlanıyorsa derin kuyu pompaları kullanılır. Porn 
palar için güç kaynağı olarak içten yanmalı mo
torlar ya da elekt rik motorları kullanılır. işlet 
menin durumuna göre traktörden de faydalanıla 

bilir. Pompaların randımanlı çal ışması, kapasite
lerinin sabit tutulmasına ya da çok az değiştiril -
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mesini gerektirir. Halbuki, bir sulama mevsimi 
içinde şebekeden istenen su değişiklik gösterir. 
Çalışa n pompa sayıs ını düzenliyerek, yahut da 
sulama süresini kısıtlayorak kapasite ayarlanamı 

yacaksa akım düzen leyici tesisiere gerek vardır. 

Bunlar ayaklı depolar, şebeke sonu depoları, ha
va kazanları, akım ölçerler olarak sıralanabilir . 

Su kaynağından elde edilen suyu, gerektiğinde 
pompajla ve ak ım düzenleyici tesisleri de kullana 
rak, parsellerin başındaki hidrantlara iletebilmek 
için yüksek basınç altında çalışan , genellikle gö
mülü boru hatları k ullanılır . Sistemin tipine göre 
bu borular, iletim boruları , ana boru hatları , ye
dek boru ha t ları, dağıtım şebekesi olarak sınıflan

dırılabilir. Tüm boru hatları yardımcı a rın atür [van
tuz, tahliye, vana) ve özel parcalarla [T'Ier, re
düksiyonlar, dirsakler vd .) donatılır. Pompaj yük
sekliği ile şebekede kullanılan boru çaplarının en 
ekonomik konumda seeilmesi icin optimizasyon 
programlarının kullanılmasında büyük yararlar var
dır. Bu konuda DSi EBiM merkezindek i paket prog
ramlardan UHELP doğrusal optimizasyon progra
mı kullanılab i lir . Boru malzemesi olarak, çelik, as
best çimento, beton ve bazan PVC ve alüminyum 
kullanılabilir. Seçimde, boru kapasitesi ve bunun 
za manla azalması, dayanıklılığı , mukavemeti, ta
şı nma ve döşenme koşulları, işletme- bakım ge
reksinmesi, pürüzlülüğü ve ekonomisi rol oynar. 
Boru hatlarının özell ik leri olarak, gömülü olanlar
da tarım işlemlerine ve dondan korumaya uygun 
bir derinliğe döşenmesi, yataklama, kundaklama 
ve mesnetleme işlemlerinin özen gerektirmesi, şe

bekenin drenajının ve hava tahliyesinin düşünül 

mesi, işletme ve bakım işleri için vanalar ile do
natılması , su darbesi icin önlemler alınması, ko
rozyonun önlenmesi gerektiği sıralanabilir. Durum 
böyle olunca, malzemenin üretimi: sistemin iyi 
projelendirilip, inşa edilmesi ve işletmesinin ya
p ıl ma s ı gereğ i ortaya çıkmaktadır. Hidrantlar par
sel başında suyu çiftçiye aktaran, onun da par
sel içi elemanları vasıtası ile yağmurlama başlık

larına iletmesine başlangıç noktası olan özel ·do
na nımlı vanalardır. Daha genel bir deyimle, hid
rantlar, yüzeysel sulamadaki çiftçi arkı prizi kar
şı lığıdırlar. Sistemin özelliğ·ine göre akımı ve ba
sıncı belirli bir düzeyde tutacak şekilde, bir veya 
bir kaç parsele hizmet etmeyi sağlayacak konum
da tasarlanırlar. 

Parsel içi elemanları, hidrantlardan alınan su
yu toprağa püskürtrnek amacıyla yağmurlama baş
lıklarına ileten elemanlardır . Parsel içi ana boru
su, bundan ayrılan lateral, laterallerde belirli ara
lıklarla yerleştirilmiş ve yükselticiter üzerine mon
te edilmiş yağmurlama başlıklarından oluşurlar. 

Bazan çelik olmakla birlikte, çoğunlukla PVC veya 
alüminyum gibi hafif, çabuk sökülüp takılabilen 



bağlayıcılarla donanmış. genellikle konum değiş

tirmek ve böylece parsel içinde değişik pozisyon
larda kullanılmak üzere taşınabilir elemanlardır . 

Ülkem izde kullanılan ve uygun olduğu düşünülen 
lateraller elle taşınır çabuk bağlayıcıl ı boru hatları 

olmasına rağmen, bundan başka mekanik hare
ketli ve sabit olan tipleri de vardır . Mekan ik ha
reketli olanları motorla, traktörle veya elle lıare

ket ettirilen tekerlek veya kızak üzerine monte 
edilirler. 

Toplu sistemlerin elemanları tanıtılırken. tüm 
malzemenin Türkiye'de üretildiği ve koşullarımıza 

daha uygun olduğu düşünülen bir tasarım ele alın 

mıştır. Gelişmiş ülkelerde, enerj inin ucuz, tarım 

i şçiliğinin pahalı ve zor bulunur olması neden i 
ile, boyutları daha önceden saptanarak büyük tu
tulmuş tarım alanları için, büyük mak inalarda kul
lanılmaktadır. 

3. DÜNYADA YAGMURLAMA SULAMASI 

Yağmurlama sulaması , yüzyılın başında daha 
ancak laboratuarlarda deneme aşamasındadır. ilk 
geniş uygulama. 1910'1u yıllarda Almanya ve ital 
ya'da başlamıştır . Bu ilk yağmurlayıcılar sabit tip 
lerdir. 1930- 1935 yılları arasında döner yağmur
layıcılar kullanılmaya başlanmıştır. ll. Dünya Sa
vaşını takip eden yıllarda malzeme ve ekipmanlar
da büyük gelişmeler olmuştur. Teknolojik ilerle
meler hafif, et kalınlığı az alüminyum ve PVC boru 
ların ve çabuk sökülüp bağlanabilen kaplinglerin 
kullanımını getirmiş, bu gel işmeler ve yüksek ran
dımanlı santrifüj pompalar. uygulamadaki deneyim 
birikimi ile yağmurlama sulamasının yaygın bir 
şek i lde uygulanmasını sağlamıştır. A.B.D. ve Fran
sa'da bu sistemler, diğer sistemlerin de yerini al 
maya başlamıştır . Sabit yağmurlayıcılarla başla

yan gelişme, dönerli yağmurlayıcılara, yarı porta 
tif ve portatif sistemlere ve giderek önce proje 
tipi büyük sistemlere ve 1970'1i yıllardan itibaren 

<< Central Pivot» tabir edilen gelişmiş , otomatik 
yüksek basınçla çalışan büyük makinalara dönüş

müştür. 

Tüm dünyada sulama yapılan 198 milyon hek

tar sahanın 15 milyon hektarında yağmurlama uy

gulanmaktadır. Bunun da 10 milyon hektarı ABD 

ve SSCB'dedir. Geriye kalan 5 milyon hektarın 

büyük bir bölümü de diğer gelişmiş ülkelere da

ğılmıştır . Gelişmekte olan ülkelerdeki sulama ya 

pılan sahaların tüme oranı % 75'e yaklaşmasına 

rağmen (145 milyon hektar) yağmurlama sulaması 

yok denecek kadar azdı r . Gel işmiş ülkelerde. en 

düstrileşmenin sağladığı kaliteli malzeme ve ekip

man üretimi, ucuz enerji, pahalı işgücü yağmur-
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lamanın oranını giderek artırırken ( % 25- 30 ci 
varında, Fransa'da % 90). gelişmekte alan ülke
lerde durum ters ine olduğundan bu araç % 1 - 5 
arasında değişmektedir. 

4. TÜRKiYE'DE YAGMURLAMA SULAMASI 

Ül,kemizde, koşullar gereği, yağmurlama su 
lamasının geçmişi çok fazla olmadığı gibi, uygu
lama alanı da çok yaygın değ'ildir. Hele büyük 
proje tipi sistemler (toplu sistemler) ancak son 
yıllarda aşağıda özetlanecek çok sınırlı sayı ve 
boyutteki projelerde öngörülmüştür . 

Yağmurlama şebekesi Topraksu tarafından 

yapılan ve DSi tarafından işletilen Urfa- iki Cırcıp 
arası yera l tısuyu sulaması (9156 ha.] ve Devlet 
Üretme Çiftli klerinin topla m 9350 ha.'lık sulama 
sahasından 5390 hekta rının projelandirilmesi · yağ 

murlamaya göre yapılmıştır . Çiftlik tipi boyutların

da ünitelerden oluşan bu sulamalar Türkiye'de uy
gulanmış en önemli projele rd ir. 

Uygulamada, özell ik le belir li bazı bölgelerde 
ve belirli bazı bitkiler için yağmurlamanın çiftci
ler tarafından kendil iklerinden kullanıldığı gözlen
miştir. Yapılan anketler sanucunda 1979 yılında 

DS i tarafından iş let i len sulamaların (887 000 ha.). 
10600 hektarında; halk sulamalarının da (2 435 000 
ha .). 108 000 hektarında yağmurlama uygulandığı 

gözlenmiştir. Bunlar. DSi sulamalarında Bursa, 
Eskişehir , Konya ve Adana , halk sulamalarında 

ise y ine Bursa. Eskişehir , Konya ve Ankara. Af
yon'da ve pancar, hububat, sebze. bostan gibi bit
kilerde yaygınlaşmıştır. Halk sulamalarında yağ 

murlama yapılan alanların % 94'ü, pompajla su
lanan alanlardadır. 

Yapılan araştırmalar, bazı bölgelerde iklim 
koşulları, toprak özellikleri, bitki deseni, ürünün 
depolama, pazarlama olanakları, kredi sağlanması 
gibi durumların yağmurlamaya ilgi çekici bir hale 
getirdiğini ortaya çıkarmıştır . Bu bölgelerde yapı 

lacak projelerde bunun gözönüne alınması gerek
mektedir. 

DSi projelerinde yağmurlama sistemin in uy
gulanması zorunlu durumlarda öngörülmüştür. Ba
lô Devlet Üretme Çiftiliği Yağmurlama Sulaması 

(1977, 433 ha.) Cukurova Ünıiversitesi Arazileri 
Yağmurlama Sulaması (1978, 600 ha.). Gökceada 
Yağmurlama Sulaması (1980, 635 ha .) Bursa- Ka 
racabey Harası Yağmurlama Sulaması (1980- 82. 
1604 ha.) . Tekirdağ - inanlı Yağmurlama Sulaması 
(1982, 50 ha.) projeleri ya çiftlik sistemine göre 
ya da toplu sistemlere örnek olacak şekilde pro
jelendirilmiştir . 

Bunlardan başka, Güldürcek Sulaması için 
(6170 ha .) yüzeysel ve yağmurlamaya göre sis-
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temi ekonomik olarak karşılaştıracak analiz ya
pılmış, ancak pompaja gerek duyulmadığı halde 
klasik sistem daha ekonomik çıkmıştır. Ayrıca 

Adıyaman Projesinde (30 000 ha.) erozyon nedeni 
ile, Malatya - Sultansuyu projesinde 10 000 ha.'lıl< 

sahada pompajdan dolayı yağmurlamanın daha 
ekonomik görülmesi nedeni ile plônlama raporla
rında yağmurlama sistemi öngörülmektedir. 

Ülkemizde koşullar elverdiğince. enerji sorunu 
azaldıkca. özellikle problemli sahalarda yağmur

lama öncelik kazanacaktır. Bazı projelerde fiziki 
zorunluluk olarak ortaya çıkacak, bazılarında çift
cinin eğiliminden dolayı düşünülmesi daha uygun 
olacaktır. Bazı projeler icin ekonomikle çıkabilir. 

Ancak, en uygun ve daha ekonomik sistemin ku 
rulup işletilmesi için tüm kuruluşların üzerlerine 
düşen görevleri yerine geNrip, güçlerini daha iyi 
ve faydalı bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. 

5. DSi'de YAPILAN VAGMURLAMA PROJE 
CALıŞMALARI : 

Projeleri DSi tarafından hazırlanan yağmur
lama sulamalarının şebeke karakteristikleri, par
sel içi karakteristi'kleri. su uygulama yöntemi, te
sis bedeli ve yıllık gider, sırası ile Tablo 1, 2, 3 
ve 4'de verilmiştir . 

5.1. Cukurova Üniversitesi Ziraat Fakültes.i 
Arazileri Yağmurlama Sulaması : 

Proje sahası, anılan fakültenin 600 ha. tarım 

alanıdır. Beş ayrı şebeke güzergôhı icin bilgisa
yarda doğrusal programlama kullanılarak yapılan 

optimizasyon calışması sonucunda hazırlanan ke
sin projeye göre Seyhan Barajı'ndan beslenen ve 
sulama sahasının güney·inden düşük kattan geçen 
VS- 9 ono kanalının Km: 2- SOO'ün de inşa edile
cek pompa istasyonu vosıtası ile sulama suyu 
alınacak ve pompajla sahaya i'letilecektir. Şebeke 
yüksek basınca dayanıklı asbest çimento borudan 
oluşacaktır. 

5.2. Güldürcek Sulaması icin Yüzeysel ve 
Yağmurlamaya Göre Ekonomik inceleme 

Çorum- Çankırı Kırsal Kalkınma Programı çer
çevesi içinde kalan ve Dünya Bankası'ndan kre
disi temin edilebilen bu proje icin, arazi tesviyesi 
maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle, pompaja da ge
rek olmadığı gözönüne alınarak yağmurlama sula
ması olabil·irliliğinin ·incelenmesi gerekmiştir . Bu 
amaçla, yatırım giderlerini saptayocak ve ekono
mik analizini yapabilecek düzeyde yağmurlamaya 
göre projesi yapılmış ve daha önce yüzeysel su
lamaya göre hazırlanmış plônlama raporundan da 
faydalanarak, hem yüzeysel ve yağmurlama me
todlarına göre gerekli sistemlerin, hem de yağmur-
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lama da arazi toplulaştırması yapılıp yapılamıyo 

cağına göre gerekli sistemlerin ekonomik karşılaş 

tırması yapılmıştır . 

Yağmurlama sulaması için projelendirme iki 
aşamada gerçekleştirilmiştir. Birincisinde 1:25000 
ölçekli harita üzerinde iletim, ana ve yedek hatlar, 
250- 300 ha. sahalara hizmet edecek şekilde pro
jelendirilmişNr . ikinci aşamada ise, 500 ha.'lık bir 
örnek saha seçilmiş, 1:5000 ölçekli harita üzerin
de tüm dağıtım şebekesi donanımı ile birlikte bü
tün detayı ile, teorik parsel uygulanabileceği var
sayımı ve mülkiyet konumuna bağlı kalmak ko
şulu olmak üzere iki ayrı görüşe göre projetendi
rilmiş ve maliyetleri çıkarılmıştır . Arazi toplulaş

tırması yapılıp, yapılamayacağına göre ortaya çı

kacak yatırım farkını irdelemek için yapılan bu 
calışma daha sonra tüm sahaya taşmil edilmiş ve 
projenin ekonomik analizi buna göre yapılmıştır. 
(Tablo 5) . 

Proje sahası Çankırı iline bağlı Orta ilcesine 
ait net 6170 ha. tarım alanıdır . Yağmurlama sula
ması icin , Yazı çayı üzerine inşa edilecek Güldür
cek barajından suyun alınması ve şebekenin ise 
80 mm ile 1000 mm arasındaki değişik caplarda. 
5. 7.5, 10, 12.5. 15 atmosfer basınca dayanıklı 200 
km uzunluğunda gömülü asbest çimento borudan 
oluşması öngörülmüştür. 

5.3 Gökçeada Yağmurlama Sulaması 

Bu proje ile ilg·ili olarak plônlama raporunda 
yüzeysel sulama öngörülmesine rağmen, gerek su 
kaynağının yetersiz olduğu düşünülerek, gerekse 
Devlet Üretme Çiftliği yetk·ililerinin sistem yüzey
sele göre inşa edilse bile kanaldan pompajla yağ
murlama uygulayacaklarını belirtmeleri gözönüne 
alınarak, yağmurlama metodu kabul edilmiş ve 
kesin proje buna göre hazırlanmıştır. 

Proje Gökçeada üzerinde D.Ü.Ç. ait 635 ha. 
sahayı sulamayı öngörmektedir. Anılan sahayı su
lamak •için, su, Gökçeoda Zeytinköy Barajı'ndan 

alınacaktır. Barajda, su alma kotu, yağmurlama 

için yetersiz görününce, pompaj yerine baraj kret 
katunu yükseltmek daha uygun görülmüştür. Kret 
ketunun 3 m yükseltilmesi ile su alma kotu 14.80 
m yükselmişt·ir . 

Kanaletli şebekeden pompajla yağmurlama , ba
rajdan kret katuna yükseltmeden pompajla yağ -
murlama ve kret katunu yükselterek doğrudan yağ 

murlamanın ekonomisi Tablo 6'da gösterilmiştir . 

5.4. Diğerleri 

Bursa Karacabey Havzası sulaması içinde, Kı 

zılhan ve Çörekli mevkiileri için (823 ha. ve 781 ha.) 
açık kanaldan pompajla yaklaşık 200 ha. alanlık 



ünitelere pompajla yağmurlama yapacak şek ilde 

projeleri hazırlanmıştır . 

Tekirdağ- inanlı'da Tarım Bakanlığı'na ait net 
SO ha alanın da projesi yağmurlamaya göre hazır
lanmıştır . Bu projede sulama suyu inekhane göle
tinden yer çekimsel olarak alınacaktır. 

Her üç projeye ait bilg iler Tablo 1, 2, 3 ve 4'te 
verilmiştir . 

6. ELDE EDiLEN DEGERLER VE BUNLARIN 
iRDELENMESi 

Yapılan proje çalışmalarından elde ed ilen baz ı 

d eğerler aşağıda özetlenm i ştir . 

- Çukurova ün . Yağmurlama Sulaması Pro
jesinde çeşitli şebeke güzergôhları arasında yapı 

lan çalışmada , yıllık giderde % 17, toplam ya
tırımda % 27, boru hatlarının tesis bedelinde ise 
% 46'ya varan farklılıklar gözlenm i ştir . Bu değişik 

güzergôhlar denemenin ve ekonomik optimizasyon 
calışmasının yararlarını göstermesi acısından 

önemlidir. 

- Güldürcek Sulaması ·icin yapılan ekonomik 
çalışmada ise şu sonuclar elde edilmiştir: 

Tüm saha yağmurlamaya göre projelandirilip 
şebekenin tamamı borulu olursa, pompaj gerek
mediği halde sulama- drenaj sistem i tesis bedel in
de yüzeysel lehine en az % 2S'I ik bir fa r k l ılık ol
maktadır. Ancak barajdak i azalma nedeni ile tüm 
projenin yatırım bedelinde bu fark % 2'ye düş

müştür. Ancak, yıllık giderler arasındaki fark yine 
de % 16'dan aşağı düşmem i ştir. Bu da parsel içi 
elemanlarının 7 yılda bir yenilenmesi gerektiğin 

den ileri gelmektedir, (Tablo 5 a) . 

Ayrıca arazi, toplulaştırması. küçük sulama 
projelerinde (SOO ha . civarında , % 60 civarında bir 
ekonomi sağlamaktadır. (Tablo S b) 

Yağmurlama projelerinin büyük sulamalarda 
en ekonomik uygulaması , ana kanalın klasik, SOO -
600 ha. civarında alan içinde de yağmurlama şe

bekesi tesisi ile uygun görülmektedir, (Tablo s c) . 
Ama bu durumda da enerji sorunu ortaya çıkmak
tadır . 

- Değişik şebeke türlerin in birim tesis bede
lini karşılaştırmak icin yapılan bir çalışmada , yü
zeysel sulamanın tüm şebeke klasik ve ana kanalı 

klas ik olmak kaydı ile şebekesi kanalet ve borulu 
olan projelerin sulama şebekesi tesis bedeli sırası 

ile 27SOOO TL/ ha, 26SOOO TL/ ha ve 280000 TL/ ha . 
bulunmuştur. 

Buna karşılık yağmurlamanın ana kanal klasik, 
şebeke yağmurlamaya göre olmak koşulu ile tesis 
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bedeli asbest çimento boru icin 305000 TL/ ha .. ce
lik boru icin 355000 TL/ ha. bulunmuştur. 

Yağmurlama sulamas ı çel ik borulu şebekede 

% 30 c ivarında fazla yatırım gerektirmasine rağ

men. asbest çimento boruda bu fark % 8 ile % 13 
arasında değişmektedir. Farkın cak fazla olma
ması yağmurlamanın da plônlama aşamasında ele 
al ı nmasını gerekt irmektedir. 

- Yüzeysel sulamada da pompajı gerektiren 
sahalarda, iletim ka yıpların % 1S, çiftlik kayıpla 

r ını % 40 öngörerek elde edilen 0.51'1ik işletme 

randımanına karş ılık yağmurlamada bu randıma

nın 0.70 civarınd a olması nedeni ile, yağmurlama 

da 35 m.' lik fazla basınç gereksinmesi düşünül 

d üğünde yüzeysel sulamada 94.0 m.'nin üzerinde 
bir pompaj icin enerj i gideri yağmurlamadaki ener
ji giderinden fazla olmaktadır. Bu ·konunun pom
pajı gerekt iren sahala r icin mutlaka gözönünde 
bulundu rulmas ı gerekmektedir. 

- Yukarıda verilen 0,51 ve 0,70 işletme randı 

manla rı na göre, V hacm indeki su ile yağmurlama

da 1 birim alan su lan ı rken . yüzeysalde 0,73 birim 
alan sulanabilmektedir. Başka bir deyişle A alanı 

ıçın , birincisinde 1 birim su gerekirken, ikincisinde 
1.37 birim su gerekmektedir. 

Bu su ekonomisi veya daha fazla saha sula
yabilme olanağı , depolama tesisini kücülterek ya
tırımı azalıması veya aynı tesis ile daha fazla 
alan sulayarak y ı ll ık gelir / gider oranını etkilamesi 
acısından önemlidi r. 

7. SONUC VE ÖNERiLER: 

Ülkemiz koşullarında , enerjinin kısıtlı dolayısı 

ile pahalı, tarım i şç i l i ğinin ise ucuz olması nedeni 
ile bu sistemin ekonomik olabilmesi gücleşmekte

dir. Arazi toplulaştırmasının zorunlu olması , siste
min ilk yatırımını diğer sistemlerde olduğundan da
ha fazla etkilemektedir. 

Yağmurlamanın zorunlu veya ekonomik olabi 
leceği sulama a l anlarında , sistemin tam ve daha 
ekonomik olarak kurulup, işletilmesi için sağlıklı 

veri toplanmasından , kaliteli ve ucuz malzeme 
üretimine, plônlama, projelend irme, i nşaat ve iş 

letmesine. hatta finansmanına kadar her alanda 
kaynak ve güc yaratmak gerekmektedir. 

Diğer bir konu da , bazı bölgelerde çiftçilerin 
kendil iklerinden ve açık kanallardan olmak sureti 
ile yağmurlamayı uygulamalarıdır. Bu uygulomanın 
yaygınlığı ve çifteinin istek ve eğilimlerinin saptan
ması için sağlı·klı araşt ı rmalar yapılması ve bun
lardan cıkocak sonuelara göre. bu bölgelerde proje 
t ipi yağmurlama sulaması plônlama oşamasında 

incelenmelidir. 
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Bu sistemlerin güncel koşullarda, ilk yatırımı

nın büyük olması. ayrıca çiftçiye yüklediği payın 

da oldukca fazla olması nedeni ile konunun salt 
sulama projesi olarak düşünülmesi yerine. ayrıca 

bitki desenin doğru ve sisteme uygun saptanması , 

parsel büyüklüğünün uygun olarak seçilmesi veya 
olabilirse sağlanması konularına da özen göster
mek gerekmektedir. Bu nedenle meslekler arasın
da olduğu kadar. kurumlar arasında da eşgüdüm 

ve iş bölümü yapılarak sistemin plônlama, proje
lendirme, inşaat ve işletmesinde en büyük fayda
nın sağlanması, böylelikle ül'kemiz tarımına dola
yısı ile ekonomisine katkısının beklenen düzeyde 
olmasına calışılması gerekmektedir. Ayrıca ülke
miz icin yeni olan bu sistemin her aşamasının 

özenle izlenerek, ortaya çıkan aksikierin ve ak
saklıkların giderilmesine ve Türkiye koşullarına uy
gun calışmalar yapılmasına çaba gösterilmelidir. 
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Bolô D.Ü.Ç. 

Çukurova Üniversitesi 

Gökçeada 

Karacabey Horası Kızılhan 

Karacabey Horası Çörekli 

Tekirdağ - inanl ı 

1\) 

TABLO: 1 
DSi YAGMURLAMA PROJELERiNiN ŞEBEKE KARAKTERiSTiKLERi 

Sulama Şebeke 

Alanı Şebeke Boru Tipi Boru Pompaj Özellikleri Uzun. 
Ha. m. 

Asb. Çim. -~m (m) 1 52.10 ı 64.10 ı 47.35 43.50 ı 68.60 ı 70.60 

433 0 80 - 350 mm. 15 583 O (lt/ sn) 138 67 i 92.5 95.5 52 1 100.5 
7.5 - 12.5 At. dayan ı klı -Adet - 1 1 1 ! 1 1 ı 1 1 

Asb. Çim. Hm (m) 59.60 83.60 

600 0 100 - 500 mm. 19 280 O (lt/ sn) 165 190 
10 - 12.5 At. dayanı k lı 

Adet 2 ı 3 (1 yedek) 

Boyuna ve spiral •kayna k lı çelik 

635 0 100 - 500 mm. 21 165 - -
5 At. dayanıklı 

Hm (m) 45 ı 50 35 

823 
Spiral çelik 

23 216 O (lt / sn) 0 250 - 400 mm. 100 100 80 

Adet 6 2 1 

Hm (m) 45 60 50 

781 
Spiral çel ik 

19 901 0 250 - 600 mm. O (lt / sn) 135 100 135 

Adet ı 4 2 ı 2 

Boyuno ve spiral kaynaklı çelik 
53 0 100 - 400 mm. 3 810 - -

5 At. dayanıkl ı 
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Ad ı 

Çukurova Üniversitesi 

Gökceado 

Karacabey Horası Kızılhan 

Karacabey Horası Çörekli 

Tekirdağ- inanlı 

TABLO : 2 
DSi YAGMURLAMA PROJELERiNiN PARSEL içi KARAKTERiSTiKLERi 

Lateral Boru Tip i 
Parsel ici Ana Borusu Hidrant (Vana) 

Yağmurlama Başlığı Özellikleri 
Özellikleri Özellikleri 

«3» ve «4» çapında , her «3» ve «4» çapında, her 
Kapasite : 2 x 6.0 lt/ sn 

6.00 mm. çapında, 2.5 At. işletme 
Çap: 100 mm. 

biri 228 m. toplam 26 448 biri 96 m. uzunluğunda 
Basınç : 32.5- 30 m. 

basıncı 0.6 lt / sn kapasite 24 x 24 m. 
m. PVC yağ. boru 11 136 m. PVC boru Alan :10.4 ho. 58 Adet 

üçgen konum, 1160 ad . 

75 mm . çapında , her biri 110 mm . çapında , her 
Kopasite : 9 lt/ sn 

4.5 mm. çapında, 2.0 At. işletme 
Çap : 100 mm. 

261 m. toplam 36 018 m. biri 72 nı. toplam 4 968 
Basınç : 24.5- 22 m. 

basıncı. 0.3 lt / sn. kapasite 18 x 18 

PVC yağ . boru m. PVC boru Alan : 9 ho . 69 Adet 
nı . üçgen konum, 2 070 ad. 

110 mm . çapında, her bir i 4" pirine döküm va no 7/ 32, 3/ 16 ça pında, 2.75 At. işletme 

250 nı ., to pla nı 11 250 nı . -- 316 adet 
basıncı, 0.96 lt / sn . ka pasite, 12 x 18 

PVC yağ . boru nı . konum, 900 ad . 

110 mm . ça p ında, her biri 4" pirine döküm va no 
7/ 32, 3/ 16 çapında, 2.75 At. işletme 

250 nı . , toplanı 12 000 m. -- 308 adet 
basıncı , 0.96 lt / sn. kapasite, 12 x 18 

PVC yağmurlama borusu m. konum, 960 a. 

65 mm . ça p ında, her biri 80 mm . çapında, 27 ve - 80 mm . ça pı nda , 5 lt / 5.5 mm . çapında , 2.0 At. işletme , 

189 nı. toplanı 2 835 m. ya 63 nı . uzunluğunda sn kopasiteli ort . 24 m. basıncı, 0.45 lt / sn . kapasiteli, 18 X 18 
PVC yağ . boru toplanı 600 m. PVC boru basınçta , 18 ad. va no üçgen konum. 165 adet 
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TABLO: 3 
DSi YAGMURLAMA PROJELERiNDE, PARSEL iCi SU UYGULAMA YÖNTEMi 

Çukurova Üniversitesi Gökçeada Karacabey Harası Tekirdağ - inanlı 

Sulama Süresi 
«t» (saat) 20 20 11 * 18 

ı 
Sulama Aralığı 

«T» (gün) 9 9 25 8 

Kritik Devreye Göre 
75 ı 66 168 90 Verilecek Su «d» (mm.) 

----
• Lateral aynı konumda 11 saat çalıştıktan sonra, bir başka konuma geçip, günde 22 saat ve 2 konum esasına göre çalışacaktır . 

Projenin Adı 

Balö 

Çukurova Üniversites i 

TABLO: 4 
DSi YAGMURLAMA PROJELERiNiN TESiS BEDELLERi VE SULAMANIN 

YILLIK GiDERLERi (1982 Fiatları ve % 5 Faize Göre) 

Sulama Şebekesi Parsel ici Eleman Pompalar, Pompa Tesisi 
Tesis Bedeli Satın Alma Bedeli ve Enerji Nakil Hattı 

(TL/ha) (TL/ ha) (TL/ ha) 

110 000 55 000 87 000 
-

160 000 50000 86 000 

ı Yıllık Gider 
(Sul. Şeb. +Po m pa+ Enerji) 

(TL/ ha) 

27 000 

30000 

------- _____ , 
Gökçeada 320 000 50 000 - 25 000 ı 

ı 

ı 

Karacabey Harası Kızılhan 250 000 18 000 36000 29 000 

Karacabey Harası Çörekl i 270 000 19 000 37 000 31 000 

Tekirdağ- inanlı 400 000 30 000 - 31 000 
----- -
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TABLO: 5 
GÜLDÜRCEK SULAMASI iCiN YAPILAN EKONOMiK ANALiZ (1982 Fiatları ve% 6 Faize Göre) 
(a) Tüm proje sahasında (6 170 ha). (b) Örnek sahada (SOO ha) (c) Ana kanal klasik, şebeke yağmurlama 

5-a 
Şebeke 

Fark 
Sulama Drenaj 

Fark 
Tüm Proje 

Fark Yılık Gider Fark 
Tesis Bedeli Sistemi Tesis Bed. Yatırım Bedeli 

(TL/ ha) % (Tl/ ha) 
0/o (TL/ha) 

0/o 106 TL 0/o 

Yüzeysel Sulama 186 000 ol 264 000 o 600 000 ol 279.06 ol 
- -ı Teorik Parselasyona Göre 

258 000 39 -- - 2 -
Yağmurlama 

330 000 25 612 000 323.76 

~~~ - -- 23 - 22 -- 15 
Mülkiyet Sınırlarına Bağlı -

52 ı-318 000 71 - 402 000 702 000 17 - 373.80 34 1-Yağmurlama 

5-b 5-c 

ı ı Şebe· · • Bed. , Fark ı ı ı Ana Kan. Tes .. J Şebeke Tesis ı e 
o;_ (TL/ ha) Bed. (TL/ ha) 1 Bed. (Tl/ ha) (Tl/ ha) \lo Fark % 

Yağmurlama 1 
-----1 

102 000 Yağmurlama 1 1 102 000 204 000 10 102 000 
59 ----·--- - -- · 1------- -------

ı Yağmurlama 2 ı ı 
--

ı ı Yağmurlama 2 ı ı 162 000 1C2 000 162 000 264 000 42 

(1982 Fiatları ve % 5 Faize Göre) 
TABLO: 6 

GÖKCEADA SULAMASI iCiN KANALETLi ŞEBEKEDEN POMPAJ iLE YAGMURLAMA, BARAJDAN DOGRUDAN 
YERÇEKiMSEL YAGMURLAMA ve BARAJDAN POMPAJLA YAGMURLAMA KARŞlLAŞTlRMASI 

ı Baraj Sul. Dre. ı Diğer Kamulaş- ı inşaat Ponıpa ı Toplam Faiz ı işletme Enerji 
1 

Yıllık 

Tes. Bed. Şebeke Gider Tes. Bed. Masraflar tırma Dön. Faiz Tesisi Yat ırım Amortis-

1 

Bakım 

106 Tl 105 Tl 1()6 Tl 106 TL 106 Tl 106 TL 106 Tl 106 TL 106 Tl 1()6 Tl 1()6 Tl 
--- ---------

Kanalet 520 150 56 43 90 26 885 ı 49.30 4.10 4.86 58 .26 

----
--56-,--~ 

------- ------------ ---
Borulu 
(Pompajsız) 

574 193 99 958 52.69 3.84 56.53 

-------- ------- --- ------ --· -- - ------ - -- - --
Borulu 

ı ı ı (Pompajlı) 
520 180 56 36 93 ı 24 909 ı 50.60 3.50 ı 2.85 56.95 
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DSi XXI. BÖLGE AKÇAV SULAMASINDA 
MEKANiKSEL VE KiMYASAL V ABANCIOTLARA KARŞI 

SAVAŞIM YÖNTEMLERiNiN BiRLiKTE 
ÜZERiNDE ÇALIŞMALAR UYGULANMASI 

1. GiRiŞ 

Türkiye'de akarsuların büyük bölümünde aşırı 

derecede rüsup (tartu) taşınmaktadır . Sulama 
amacı ile akarsulardan su alan yapıların , tartu
nun, sulama kanalına giriş i ni engellemekle yeter
siz kaldığı da bilinmektedir. Ayrıca sulama sistem 
lerindeki yapısal eksi klikler vb. nedenler le yan de
relerden tartulu su girişi sözkonusudur. 

Sulama kanallarında tortu birikimi sualtı ya 
bancıot gelişimnie yol acmakta, yabancıot gelişi

mi ise tortu birikimini hızlandırmaktadır . Tortu 
birik imi ve yabancıot gelişimi kanallardan istenilen 
miktar ve zamanda suyun sağlanmasını engelle
mekle, kanalda taşmalara neden olmakta ve ge
nel sonuc olarakta tarımsal üretimde düşmeler or
taya çıkmaktadır. 

Sulama kanallarından tartunun uzaklaş t ırılma 

sı için ülkemizde sulama mevsim i öncesi, mak i
nalı temizlik yapılması yoluna gidilmekted ir. Ancak , 
sudaki tortu miktarına bağlı olarak zaman zaman 
sulama mevsimi içinde de tortu temizliği zorun 
luluğunun ortaya çıktığı görülmektedir. 

Sulama kanallarında gelişen su yabancıatları 

na karşı, sulama mevsimi içinde uygun yabancıot 
i laçları kullanmak yolu ile, yabancıolların savaşı 

mı yanısıra tortu birikimini de en az düzeye indir
mek ve kanallardaki mekanik tortu temizliğ i sık 

lığını azaltmak, mümkündür. Bu amaçla 1980 - 1982 
yıllarında Akçay sulaması sol sahil ana kanalında 

yapılan calışmalar aşağıda özetlenmişt i r . 

2. AKCAY SOL SAHiL SULAMASI ANA SULAMA 
KANALINDA 1980- 1982 YILLARINDA YAPILAN 
TORTU TEMiZLiGi VE YABANCIOT SAVAŞIMI 
UYGULAMALARI 

Akcay sulaması sol sahil ana sulama kanalı 

1965 yılında sulamaya açılmıştır. Ana sulama ka
nalı uzunluğu 29 + 719 km.'dir . Brüt sulama alanı 

7224 ha., net sulama alanı 6223 ha .'dır . 

Sulama kanalında , 1975 yılına kadar su ya 
bancıotu sorunları dikkati çekmemiştir. Bu yıldan 

(•] Ziraat Yük . Müh . DS i XXI. Bölge işi. Bak. F. H. Md . lüğü 
AYDIN 

Yazan: Ahmet ÖZYILDIRIM ( * ) 

sonra kanal ı n mansab kesimlerinde tortu üzerinde 
Su avizesi (Chara spp.) ve Su sümbülü (Potamo
geton pectinatus) gel i şi m i ba şlamış, tortu temiz 
liklerindaki oksamalara pa ralel olarak, yabancıot 

gelişimi kanal başlang ı cına kadar yayılmıştır . 

1975- 1882 dönem inde ka nalda yaygın sualt ı 

y a ba nc ıo t u Chara spp.'d ir. Bunu ipliksi yeşil algler, 
su sümbülleri (P. pectinatus, P. crispus, P. nodosus) 
ve su c ivan percemi (Myriophyllum sp.) izlemek
tedir. 

Kanalda 1980 - 1982 yıllarında yapılan meka
niksel tortu temizlikleri ve kimyasal savaşını uy
gulamaları aşağıda verilmişti r . 

Al 1980 Yılında Yapılan Çalışmalar: 

1979 yılı sulama mevsimi sonlarında , kanalın 

21 + 000 km.'sinden sonra tortu üzerinde Chara sp. 
gelişimi saptanması üzerine, 1980 yılı sulama mev
siminden önce ve 1980 yılı sulama mevsimi içinde 
kanalda mekaniksel temizlik yapılmıştır . 1979- 1980 
yılında yapılan mekaniksel temiz liğin maliyeti ile 
ilgili ayrıntılı bilgiler Çizelge - 1'de verilmiştir. 

1980 yılı çalışma sonuçlarına göre kanalda 
38 günü sulama mevsiminden önce, 18 günü de 
sulama mevsim i içinde olmak üzere toplam 56 gün 
mekanik temizl ik yapılmış olup maliyet 1.544.654.
TL. olarak gerçekleşmişti r . 

B) 1981 Yılında Yapılan Çalışmalar: 

1980 yılında yapılan mekaniksel temizliklere 
karşılık, 1980 yılı sonu ve 1981 yılı başında ka
nalda tortu birikimi ve özellikle Chara spp. gelişi

minin belirlenmesi üzerine, 1981 yılı sulama mev
siminden önce kanalda yeniden mekanik temizlik 
ve kimyasal savaşını yapılması plônlanmıştır . 

Kanalda 1981 yılı Nisan ayı sonuna kadar ve 
kanalın tümünü kapsıyacak şekilde mekanik te
mizlik yapılmıştır. Mekanik tenıizlikle ilgili ayrın 

tılar Çizelge- 2'de verilmiştir. 1981 yılında sulama 
mevsimi öncesinde toplam 105 gün, sulama mev
simi içinde ise 3 gün olmak üzere toplam 108 gün 
çalışılmıştır . Mekanik temizliğin maliyet i 3.573.275.
TL .'d ı r. 
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Şekil Akçay soı sahil ana sulama kanalının 1981 y ı lı Mart ayındaki görünümü. Kanalda yoğun 
tortu, tortu üzerinde gelişen su avizesi (Chora spp.) 

Şekil 2 Akçay sol sahil ana kanalında 1981 yılı sulama mevsimi öncesi yapılan makinalı temizlik 
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CiZELGE: 1 

1980 Yılında Akcoy Sol Sahil Ana Sulama Kana !ında Yapılan Makinalı Temizliklerde Kullan ı lan 

iş Makinaları ve Maliyetleri (1) 

i ş Makinasının Personelin Akaryakıtın 

Fiilen Günlük Bir 
DSi No. ve 

çalışılan 
Kira Tutarı Calışılan 

Günlüğü 
Tutarı LT/ h 8 LT/ h LT / Tl. 

Cinsi Günler Bedeli TL. Günler TL. TL. Saat Saat 
TL. 

A - 3568 Gradall 31 19.366 600.346.- 39 2081.- 81.159.- 12.250 3038 52.50 
(2) 17 1925.- 32.725.- - - -

7 2147.- 15.029.- - - -
11 2072.- 22.792.- -- - -

1 1352.- 1.352.- - - -
A - 3837 Gradall 18 21 .626 389.268.- 24 2256.- 54.144 .- 12.450 1793 52.50 

(3] 24 2072.- 49.728.- - - -
A - 2868 Beko Trak . 7 2.795 19.565.- 9 2089.- 18.882.- 2.045 115 52.50 

(2) 

'1 

' 
l 

TOPLAM : 56 1.009.179.-1 275.81 1.-
~-

NOT : 1. Maliyetierin belirlenmesinde 1982 yılı fiyatları kullanılmıştır . 

2. Sulama mevsim i önces i ça lı ş tırıldı. 

3. Sulama mevsim i içinde ça lış t ırıld ı. 

Tutarı 

TL. 

159.495 .-
-
-
-
-

() 4.132.-
-

6.037.-

259.664.-

Toplam 

1 

1 

841.000.-
32.725.- . 
15.029.-
22 .792.- ' 

1.352.- . 
537.544.-

49.728.-
44.484.-

1 . 5~4.654 .-
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co CiZELGE : 2 

1981 Yılında Akçay Sol Sahil Ana Sulama Kanalında Yapılan Makinalı Temizlik ve 

Kimyasal Savaşım Calışmaları Maliyetleri 

i ş Mak i nalarının Personelin 1------------·----- Akaryakıtın 

osi No. ve Cinsi ı ~~:~~. ll G~~:~k ı Tutarı Çalışılan ı Gü~:~ğü ı 
Günler Bed. TL. TL. Günler TL. 

Tutarı 

TL. 
lt / 

so at 
8 lt / ı 
saat 

Fiyatı 

TL. 
Tutarı 

TL. 

Toplam 
TL. 

A - 3568 Gradall 

A - 7686 Link- Beit 

A - 2868 Beko Traktör 
A - 7189 Bantarn Gradall 
A - 3837 Gradall 

35 

7 

1 
16 
20 

19.366.- ı 677.810 .-

43.982 .- ı 307.874.-

2 .795.- ı 19.565.-
40.422.- 646.752.-
21 .626.- 432 .520.-

45 2.081 .- 93.645.- 12250 3430 52.50 180.075.- 951.530.-
45 1.352 .- 60.840.- - - - - 60.840.-

9 2.267 .- 20.403.- 10780 603 52.50 31 .657.- 359.934.-
9 2.282 .- 20.538.- - - - - 20.538.-
9 2.098.- 18.882.- 2045 11,5 52.50 6.037 .- 44.381 .-

20 2.292.- 45.840.- 15990 2047 52.50 107.467.- 800.059.-
26 1.771.- 46.046.- 12450 1992 52.50 104.580.- 583.146.-
26 1.352.- 35.152.- - - - - 35.152.-

A - 7188 Bantarn Gradall 
A - 3567 Gradall 
A - 3558 Gradall 

4 40.422 .- , 161 .688 .- ı 4 2.148.- 8.592.- 15990 512 52.50 26.880.- 197.160.-
14 19.366.- 271 .124.- 18 2.213.- 39.834.- 12250 1372 52.50 72.030.- 382.988.- 1 

ı 
5 19.366.- , 96.830.- 7 ı 2.127.- 14.889.- 12250 ı 490 52.50 ı 25.725.- 137.444.- 1 

T OPL A M 108 2.614.1 63.- 404.661 .- 554.451.- 3.573.275.-

1 o ı ı o Iş M a~ i nala,rı ' ~e r son e l in Aka r yakı t ın 

DSi No. ve Cinsi 

D - 8329 Dodge Pikap 

Fiilen 
Çalış ı . 

Günler 

5 

Günlük 
Kira 

Bed. TL 

1.553.52 

Tutarı 

TL. 

7.767.-

Çalışıla n 

Günler 

7 

7 

7 

Bir 
Günlüğü 

TL. 

2.057 .-
1.352.-
2.165.-

Tuta rı 

TL 

14.399.-
9.464.-

15.155.-

lt / km 

0.167 

lt / ı F iyatı 
150 km TL. 

125 84.20 

Tuta rı 

TL. 

10.525.-

Toplam 
TL. 

32.691.-
9.464.-

15.155.-

l T OPLA M ı--ı---ı 7.767 .-ı--ı----ı 39.018.- ı ı ı ı 10.525.- ı 57.310.- 1 

Kullanılan Casoran GSR ve Mağ - H, Gözta ş ı Miktarı Kg. Casoran GSR, Mağ - H, Göztaşı Fiyat ı TL. 

125 (Casoron) 190.-
------------------- -----

209 (Mağ- H) 82.-

200 ( Göztaşı) 60.-

Kimyasal uygulama 1981 yılı top lamı 

1981 yıl ı genel toplamı 

' ' 
Tutarı TL. 

23.750.-

17.138.-

12.000.-

Toplam TL. 

23.750.-

17.138.-

12.000.-

110.198.-

3.683.473.-
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çiZELGE: 3 

1982 Yılında Akçay Sol Sahil Ana Sulama Kanalında Yapılan Makinalı Temizlik ve 

Kimyasal Savaşım Çalışmalarının Maliyeti 

i ş Makinasının Personelin Akaryakıtın 

Fiilen Bir -
DSi No. ve Cinsi Çalışı. 

Günlük 
Tutarı TL. Çalışılan 

Günlüğü 
Tutarı LT/ 8 LT/ Fiyatı Tutarı 

Günler Kira TL. Günler TL. TL. Saat Saat TL. TL. 

A - 3837 Grodoll 22 + 3 21 .626 540.650.- 33 2.256.- 74.448.- 12450 2490 52.50 130.725.-

13 1.352.- 44.616.- - - - -

A - 2868 Beko Traktör 9 2.795 25.155.- 33 2.098.- 27.274.- 2045 147 52.50 7.717.-

TOPLAM 34 565.805.- 146.338.- 138.442.-

1892 Yılı Genel Toplamı 

Makinanın Personel i n Akaryak ı tın 

ı Fiilen Günlük ı Tutarı TL. 
Lt / Km 

DSi No. ve Cinsi Çalışı . Kira Çalışılan Gün/ TL. Tutarı TL. Sarfi- Lt / ı ı DA! :i Tutarı 

Günler Bed. TL. Gün yat 150 Km LT/ TL TL. 

-------
D- 8329 Dodge Piko p 6 1.553.52 9.321 .- 8 2.057.- 16.456.- 0167 150 84.20 12.630.-

8 2.165.- 17.320.- - - - -

ı 
8 1.352.- 10.816.- - - - -

TOPLAM 6 9.321 .- 44.352.- 12.630.-

Kullanılan Göztaşı Miktarı (kg) Göztaşının Fiyatı TL. Tutarı TL. 

2650 60.- 159.000.-

Göztaşı Uygulaması 

1982 Yılı Genel Toplamı 

Toplam 
TL. 

745.823.-
44.616.-
60.146.-

850.585.-

850.585.-

Toplam 
TL. 

38.407.-
17.320.-
10.816.-

66.543.-

Toplam TL. 

159.000.-

225.542.-

1.076.128.-
----
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1981 yılında mekanik temizl ikten hemen sonra , 
deneme amacı ile kanal Casoran GSR adlı granül 
ilaçla ilaçlanmıştır . Aynı yıl sulama mevs im i son
larına doğru kanalın 17 + 000-25+000 km.' leri ara 
sında göztaşı uygulanmıştır . Kanalda Ağustos ayı 

sonlarında ise Magnacide H ilacı kullanılmıştır . 

1981 yılı kimyasal savaşını uygulamaları ma
liyeti 110.198.- TL. 'd ır . Kullanılan ilaç miktarları 

125 kg . Casoran GSR, 200 kg . göztaşı ve 209 lt. 
Magnacide H'tır. 

1981 yılı mekaniksel temizlik + kimyasal sava
şını uygulamalar ı maliyeti 3.683.473.- TL. 'dır . 

C) 1982 Yılında Yapılan Çalışmalar 

1981 yılında yapılan yoğun mekanik temizlik 
ve kimyasal uygulamalardan sonra , 1982 yılında 

1982 yılı mekaniksel temizlik + kimyasal sava 

şını uygulamaları maliyeti 1.076.128.- TL.'dır. 1981 

yılı uygulamaları maliyetinin 3.683.473.- TL. oldu 

ğu gözönüne alındığında , mekaniksel temizlik ile 

kimyasal savaşını uygulamalarının düzenli bir bi 

çimde ve birlikte uygulanması n ın, sağlad ığı ekono

mik fayda açıkça görülmektedir. 

tortu ve yabanerol sorunlar ında önemli azalmalar 

görülmüştür. 

1982 yılında kanalda yapılan mekaniksel te
mizlik ve kimyasal savaşını uygulamaları ile ilgili 
ayrıntılı bilgiler Çizelge 3'te verilmiştir. Belirtilen 
yılda sulama mevsiminden önce 31 gün ve sulama 
mevsimi içinde 3 gün olmak üzere toplam 34 gün 
mekaniksel temizl ik yapılmış olup, maliyet 850.585.
TL.'dır . 

1982 yılı sulama . mevsiminde kanalda gelişen 

Su av izeleri (Chara spp.) 'ne karşı Haziran, Tem

muz ve Ağustos aylarında olmak üzere, 3 kez göz

taşı uygulaması gerçekleştirilmiştir. Kullanılan top

lam göztaşı miktarı 2650 kg olup, maliyet 225.543.

TL. olarak gerçekleşmiştir. 

SONUCLAR VE KANI : 

1980 - 1982 yıllarında Akçay sol sah il sulama
sı ana kanalında yapılan mekaniksel tortu temiz
likleri ile, kimyasal savaşını uygulamalarında ça
lışılan gün sayıları, kullanılan ilaç miktarları ve 
maliyetler Çizelge 4'te verilmiştir . Aynı dönemde, 
kanal suyu ile sulanan alanların büyüklüğü, ka 
nalda alınan su miktarları ve sulama randıman 

ları Çizelge 5'te gösterilmiştir . 

CiZELGE : 4 

1980 - 1982 Yıllarında Akçay Sol Sahil Ana Sulama Kanalında Yapılan Mekaniksel Tortu Temizlikleri 

ve Kimyasol Sava~ım Uygulamalarının Maliyetleri 

Makinalı Temizlik Yapılan Kimyasol Sovo~ım ve 
Gün Soyısı Makinalı Uygulanan ilaçlar Kimyasal 

Temizlik Sava~ım 
Toplam 

Yıl 
Maliyeti Casoron Magna- Maliyeti Maliyet 

Mevsim Sulama m inde Gözta~ı 

Öncesi Mevsi- Toplam TL. GSR cide H TL. TL. 

Kg. Lt. 
Kg. 

1980 38 18 56 1.544.654.- ~ - - ı - 1.544.654.-

1981 105 3 108 3.573.275.- 125 209 200 110.198 3.683.473.-
- - -ı 1982 31 3 34 850.585.- - - 2650 225.543 1.076.127.-

ı 
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Cizelge: 5 

1980 - 1982 Yıllarında Akçoy Sol Sahil Ana Sulama Kanalı Sulama Alanında, Ekiliş Alanları, 

Kanala Alınan Su Miktarları ve Sulama Randımanları . 
Bitki Sulama 

Fiilen Sulanan Suyu ihtiyacı Bitki Sulama Kanala Alınan Sulama 
Yıl Alan (Ha) (V. - IX. Aylar) Suyu ihtiyacı Su miktarı Randımanı 

(U-r) mm 
(mlX103) (mlx103) 0/o 

1980 3914.16 502.89 19.683 53980 36.5 

1981 4003.61 497.97 19.937 ı 56153 35.5 

1982 4154.67 481 .96 20.023 46980 42.6 ı 



Çizelge 4 - 5'ten yorarlanılarak ve belirtilen yıl 

lardaki gözlem sanuçlarına dayanılarak , yapılan 

çalışmalardan aşağıdaki sonuçlara varı lma sı müm
kün görülmektedir. 

1. Sulama kanallarında çeşitli kaynaklardan 
kökenlenen tortunun, sulama mevsim i öncesinde, 
mekaniksel yöntemle kanaldan uzaklaştırılması ge
rekmektedir. 

2. Sulama mevsimi başında çeşitli nedenlerle 
tortu temizl iğ i yapılmayan kanallarda, mevsim için
de mekanik tortu temizliğine başvurulmaktadır. 

Ancak bu yöntemin yararları sınırlı kalmakta, tar
tunun bir bölümü kanaldan uzaklaştırılamamakta 

dır. 

3. Sulama mevsimi öncesinde yapılan meka
nik tortu temizliklerinden sonra. kanolda gelişen 

bSi TEKNiK BÜLTENi 1983 SAYI 53 

su yabancıatiarına karşı. yabancıot türleri gözö
nüne alınarak, uygun bir kimyasal savaşım yönte
mi uygulanmalıdır. ik i ayrı yöntemin birl ikte kul 
lanılması sonucu, kanaldan istenilen ölçüde su 
geçişi sağlandığı gibi, ertesi yıl yapılacak meka
niksel tortu temizlikleri miktarını ve maliyetini dü
ş ürmek olasıdır. 

4. Mekaniksel tortu temizlikleri ile kimyasal 
savaşım yöntemleri birlikte uygulanabildiği takdir
de, sulama mevsimi içinde kanalda mekanik ya 
bancıot savaşımına gerek kalmamakta, ayrıca su
lama kanallarında mekanik tortu temizliği sıklığın ı 

azaltmak mümkün görülmektedir. 

5. Kanaldan tortu ve yabancıatların uzaklaş

tırılmaları sonucunda sulamada varılmak istenen 
hedeflere ulaşılması ve sulama randımanlarının 

yükseltilmesi mümkündür. 
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JEODEZiK AG YÖNTEMi ve BAGIL GÜVEN 
ELiPSLERi iLE BARAJLARDA DEFORMASVON ANALiZi 

1. GiRiŞ 

Büyük yapıla r ile bunların yakın çevreleri ka
l ıcı ya da geçici özellikteki değişik faktörlerin et
kisi altında bulunurlar. Zem inin f iziksel özellikleri, 
yapının kendi ağırlığı , suyun dinamik basınçları , 

atmosferik ve jeolojik faktörler, yerkabuğu hare
ketleri vb. yapıyı ve çevresin i etkileyen faktörler
elen bazılarıdır . Ayrıca olası proje hataları ile ya
pım ve işletme hataları da yapıyı olumsuz etkilerler. 

Bu etkilerden dolayı yapı ve çevresinde oluşan 
şekil değişimleri ne genel anlamda «DEFORMAS 
YON» denir. 

Şekil değişimlerinin yapısına göre deformas
yonlar, kalıcı ve elôstik eleformasyonlar biç iminde 
iki gruba ayrılır. Eğilme, burulma elôst ik deformas
yonlar grubuna, çökme, ötelenme, dönme vb. ka
lıcı deformasyonlar grubuna örnek gösterilebilir. 

Yapı ve çevres inde oluşan şek i l değişimleri nin 

belirlenmesi ve izlenmesi icin yapılan ölçmelere 
«DEFORMASYON ÖLÇMELERi» denir. Ölçmelerin 
türüne göre fiziksel veya mekanik yöntemler geliş 

tirilm i ştir. Değişik zaman aralıklarında yapılan ölç
melerin değerlendirilerek , yer, zaman ve büyüklük 
parametrelerine bağlı olarak değ işimfe r in belirlen 
mes i ve yorumlanmasında da «DEFORMASYON 
ANALiZ i» adı verilmişti r . 

2. JEODEZiK DEFORMASYON ÖLÇMELERiNiN 
TARiHÇESi 

Büyük yapılarda jeodezik yöntemlerle elefor
masyon ölçmeleri ilk kez 1908 yılında Almanya'da 
Gothaer Barajı'nda yapılmış ve baraj kretinin or
tasında tesis edilen iki adet noktanın yatay hare
ketler i alinyiman yöntemi ile izlenm i şti r. 

isviçre'deki uygulamalar ise Montalvens Bara 
jı'nda (1921) ve Pfafensprung Barajı 'nda (1928) 
yapılmıştır. Bu ilk uygulamalarda deformasyonlar 
basit sayısal çözümlerle ya da yarı graf ik yoldan 
belirlenmiştir. 

Daha sonraki yıllarda sırası ile Önden kestir
me ve Presizyonlu poligon yöntemleri uygulanmış

tır. Bu iki yöntem ilk kez isviçre'de Prof. Kabold 
ve Baechmann tarafından yönet ilen çalışmalarda 

uygulanmış ve dengelenmiş sonuçlara göre karşı

laştırma ve yorumlama yapılması gereğ i ortaya 
konmuştur. 

1923 yılında Glenau, 1924 y ı lında Rampen ve 
özell ikle 50 m. yüksekl i ğindeki San Francisco 
(1928) beton barajının çökmesinden sonra defor-

('] Doç . Dr . i .T.Ü. Jeodezi- Fotogrametr i Müh. Bölümü 
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masyon araştırması ve jeodezik ağ yöntemi büyük 
önem kazanmıştır . Bu gelişmeleri n hemen arkasın 
dan eleformasyon ölçme yöntemlerini ve sonuçla
rını açıklayan Lang'ın kitabı yayınlanmıştır (1929) . 
Aynı yıllarda başta ingiltere, Fransa, Avusturya , 
Amerika ve italya olmak üzere bir çok ülkede mün
feriden deformasyon ölçmeleri ve araştırmaları 
yapıldığı bilinmekted ir. 

Jeodezik eleformasyon ölçmeleri alanında 1950 
yılına kadar ana hedef. hesapların kolaylaştırıl
ması olmuştur. Ancak bu yıldan sonra matematik, 
istatistik bilim inin ve bilgisayarların gelişmesine 
paralel olarak, çalışmaların ağırlığı modern hesap
lama ve analiz tekniğine kaymıştır . Bunun sonucu. 
dengeleme hesapları ve deformasyon analizinin 
sistematiği önemli ölçüde değişmiş, sabit nokta 
varsayımının istatistik olarak test ed ilmesine, de
formasyona uğramış noktaların ortaya çıkarılma · 
sına, sonuçların presizyonu ve güvenirliği icin is
tatistik olarak garanti edilm i ş verilerin elde edil 
mesine olanak sağlanmıştır. 

3. BARAJLARDAKi DEFORMASYONLARIN 
NEDENLERi 

Baraj gövdesinde ve yakın çevresinde ortaya 
çıkan eleformasyonların çok değ i şik nedenleri var
d ır. Bunların başlıcaları şunlardır : 

o) 

b) 
c) 
d) 

e) 
f) 

Gövdenin ve su kütlesinin ağırlığı , 
Su kütlesinin gövdeye etk isi , 
Zeminin kaldırma basıncı , 

Sıcaklık değişmeleri , 

Yerkabuğu hareketleri, 

Yapım ve işletme hataları . 

Bu etkilerin izlenmesi için baraj gövdesinde 
ve yakın çevresinde; 1) Hidrostatik basınç ölç
meleri, 2) Taban suyu seviyesine ilişkin (piyezo
metri k) ölçmeler, 3) Rezervuarcia su seviyesi 
ölçmeleri, 4) Beton geriimalerine ve sıcaklığına 

i lişk i n ölçmeler, 5) Derz hareketleri ile çatlak 
ve sızmaların izlenmesi, 6) Jeodezik eleformas
yon ölçmeleri .. vb. düzenli ve sürekli biçimde ya 
pılmalıdır . 

4. JEODEZiK DEFORMASYON ÖLÇME 
YÖNTEMLERi 

Jeodezik yöntemler, hem yapıda hem de ya
k ın çevresinde oluşan elefo rmasyonların belirlen
mesine olanak sağlaması ve güvenilir olmaları ne
deni ile yaygın biçimde uygulanmaktadır. Yatay 
düzlamdeki eleformasyonların belirlenmesinde uy
gulanacak jeodezik yöntemler ; 



1) Jeodezik Ağ yöntemi, 
2) Presizyonlu Poligon yöntemi, 
3) Alinyiman yöntemidir. 

Düşey yöndeki deformasyonlar ise; 

1) Presizyonlu geometrik ve trigonometr ik ni 
velman. 

2) Hidrostatik nivelman 

yöntemler i ile beli rlenebilir. 

Deformasyonlorın üç boyut lu olarak belirlen
mesinde büyük yararlar görüldüğünden, pratikte, 
varolan koşullara ya da seçenekiere göre jeode
zi k yöntemlerin değişik kombinasyonları uygulanır. 

8 

''-. 

40 m 
I<O NL'~: t-l - - -f 

1-7 : KONTROL NOKTALARI 

8- 14 : KRETTEKi OBJE NOKTALARI 

12 
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Deformasyon ölçmeleri alanında en güvenilir yön
tem olması nedeni ile burada sadece jeodezik ağ 
yönteminden söz edilecektir. 

4.1. Jeodezik Ağ Yöntemi 

Ba raj gövdesinde ve yakın çevres inde defar
masyon belirlemek amacı ile tesis ed ilecek jeode
zik ağda üç değişik nokta grubu bulunur. Bunlar; 

1) Kontrol (ölçme) noktaları , 

2) Obje (deformasyon) noktaları , 

3) Yöneltme noktalarıdır. 

Şekil 1'de Gökçekaya Barajı 'nda tesis edilen 
kısmi jeodezik deformasyon ağı görülmektedir. 

13 

ŞEKiL : 1 Pllyeli noktaların oluşturduğu kısmi Jeodezik ağ . 
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1) Kontrol (ölçme) Noktaları : Bu noktalar 
borojı ·ri m"onsop tarafındon ve sağlam zeminlerde 
tesis edilirler. Baraj gövdesinin yüksekliğine, kret 
uzunluğuna, zeminin topoğrafik ve jeolojik yapısı 

no bağlı olarak yerleri seçilir. Gövde yüzeyinde 
ve ·krette tesis ·edilecek obje noktalarının gözlene
bilmesi icin gövdeden encok 200 m. uzakta bulu 
nurlar. Kontrol noktalarının yukarıda sırolanan 

özellikleri yanında, 9lası deformasyonların ortaya 

cıkarılmasına olanak sağlayacak presizyonda be

lirlenmesi ve kaba ölçme hotelarına karşı duyarlı 

bir geometrik yapı oluşturması zorunludur. 

Kontrol noktaları genellikle içine demir döşen
miş betondan kare ya da daire kesitli pilye olarak 
inşa edilir. Yüksekliği 1.0- 1.3 m. olon pilyenin üst 
yüzeyine otomatik merkezlendirme altlığı ya do 
yuvarları ankre edilmiştir (Şekil 2) . 

Şekil : 2 Bir kontrol (ölçme) noktası pilyesi görülmektedir. 

Kontrol noktalarının çoğu borojın basınç olanı 

içinde bulunocağındon olası deformosyonların bü
yüklüğünü ve yönünü belirlemek icin yakın zamono 
kadar 10- 20 m. çevresinde, ağ noktası sayılma

yon 3- 4 sigorta noktasından yararlanılmıştır. Si
gorta noktaları sağlam kaya ya do sağlam dip ze
mine yerleştirilen taşlar üzerinde özel çiviler ile 
işoretlenir . 
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2) Obje (Deformasyon) Noktaları : Bu nokta

la r baraj gövdesini temsil edecek biçimde mansap 

tarafındaki yüzeyinde ve kret üzerinde seçilir. Göv

denin d eformasyon . eğrilerinin çizilebilmesi için, de

ğişik yüksekliklerde ve birbirine paralel sırolar ha

linde tesis edilir (Şekil 3) . 



Gövde yüzeyindeki obje noktalarına gözleme 
işareti olarak metalden. özellikle bronzdan yapıl

mış 2- 4 cm . çapında ve baş kısmı siyah -beyaz 
daireleri iceren özel çiviler yerleştirilir . Beionun 
dışında kalan baş kısmının yüzey sularının oluştu

racağı birikintilerdeıı etkilenmemesi icin, üst kıs

mına şa pka görevi yapan bir başlık monte edilir. 
Ölçmeler sırasında obje noktalarının kolay görü 
lebilmesi ve yöneltme yapılabilmesi için, zemin işa 

retinin çevresi 30- 60 cm. çapında beyaza boyanır 
ve yanına aynı büyüklükte numarası yazılır (Şekil 4) . 

Kretteki obje noktalarının yanına varılabildiğin 

den. bu noktalarda da ölçmeler yapılabilmesi ama
cı ile genellikle pilye olarak inşa edilir. 

3) Yöneltme Noktaları : Kontrol ve obje nok
talarından oluşan kısmi jeodezik ağın tümden ha
reketlerini saptamak ve presizyonuna katkıda bu
lunmak üzere yöneltınede kullanılan noktalardır. Bu 
noktalar barajın basınç alanı dışında ve konumla 
rın ın sabit kalma olasılığı yüksek zeminlerde se-
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cilir. Gözleme işareti olarak bu noktalara iç ice 
siyah - beyaz daireleri iceren özel metal plôkalar 
yerleştirilir. Plôkanın büyüklüğü , kontrol noktala
rına olan uzaklığa bağlı olarak değişir. Genellikle 
üzerinde ölçme yapılmayan bu noktalar jeodezik 
ağın çerceve noktalarıdır . Son yıllarda yöneltme 
noktalarını içermeyen jeodezik deformasyon ağları 

da tesis edilmektedir. 

4.2. Jeodezik Deformasyon Ağının Ölçülmesi 

Ölçmelere başlamadan önce aletlerin kontrol 
ve kalibrasyonları yapılır. Ölçmeler. önceden sap
tanan bir plôna göre ve atmosferik etkilerin en az 
olduğu saatlerde, deneyimli elemonlarca gerçek
leştirilir. 

Doğrultu ölçmeleri Wild - T2 • T3, Kern - DKM3 .. . 

gibi presizyonlu saniye teodoliteleri ile en az 4 
tam seri. kenar ölçmeleri ise elektro- optik aletler 
ile en az 5.ıo-s S. mm. presizyon sağlanacak bi
çimde yapılır. Ağı n ölçülmesi süresince deformes
yonların oluşmadığı varsayıldığından ölçmelerin en 
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Şekil : 4 Gövde yüzeyindeki bir obje noktası 

geç bir hafta içinde tamamlanması gerekir. Jeo· 
dezik ölçmeler sırasında hava ve beton sıcaklıkları, 
rezervuardaki su seviyesi. . vb. gibi ek bilgiler de 

· toplanarak deformasyon analizinde yararlanılır . 

Jeodezik ağın ilk ölçmeleri özellikle baraj re· 
ıervuarı boşken yapılır. Ağın ilk konumunu (koor
dinatlarını) belirlemek için yapılan ilk ölçmelere 
« Sıfır Ölçmeleri ya da Referans Ölçmesiıı denir. 
Baraj gövdesinin elôstik ve kalıcı deformasyonla· 
rını saptayab,ilmek icin, ölçmeler rezervuara su 
daldururken değişik su katlarında ve daha sonra 
değişik zaman aralıkları ile tekrarlanır. Bu ölçme
ler «1. tekrar, ll. tekrar ... . ölçmesiıı ya do ölçme
nin yapıldığı zamanı belirtmek üzere «Haziran 1976, 
Ocak 1977 peryoduıı gibi adlandırılır. Genel ve 
teorik bir adlandırmoda ise t0, t ı · · ölçme peryod
lorından sözedilir. 

Ölçme peryodlarının zaman aralığı , deformes
yonların hızına , büyüklüğüne ve yapıyı etkileyen 
faktörlerin değişimine bağlıdır. 'Barajlarda bu süre, 
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rezervuarın daldurulması sırasında 1 ilô 2 ay, do
ha sonra deformesyanların hızına bağlı olarak 6 
ay ilô 2 yıl arasında değişebilir . 

5. BAGIL GÜVEN ELiPSLERi iLE DEFORMASYON 
ANALiZi 

5.1 . Genel 

Bağıl güven elipsleri ile deformasyon anali
zinin temel ilkesi; «jeodezik deformasyon ağındaki 
noktaların l ı ve t2 gibi iki ölçme peryoduna ilişkin 

ölçülerinin birlikte (tümden) dengelenmesi sonucu 
elde edilecek koordinat forklarının tek tek, ista
tis tik testler ile analiz edilerek deformasyonların 

belirlenmesidir». 

iki peryoda i lişkin ölçülerin oluşturduğu ağ · 
ların birbirine bağlanabilmesi ve tümden dengele
nebilmesi için, her iki ağın datum forklılığının or
tadan kaldırılması gerekir. Bunun için de her iki 
peryoda ilişkin ölçüler ayrı ayrı serbest dengelen-



dikten sonra (12 - 11) zaman aralığında konum 
değiştirmemiş ortak (sabit) noktalar aranır. Bu 
noktalar, jeodezik ağın kurulması sırasında, ko
numları değişmeyecek biçimde seçilen kontrol nok
taları içinden, istatistik testlerle konumları sabit 
kaldığı saptananlar olacaktır. 

5.2. Sabit Nokta Varsayımının Test Edilmesi 

Jeodezik deformasyon ağı, 11 ve 12 peryoduna 
ilişkin 11 ve 12 ölcüleri ile ayrı ayrı serbest denge
lenerek; 

t 1 peryodu icin 1\XT = [ 1\ 
1 ~1F (1 ı 

12 peryodu için 1\ T [ 1\ 
~2 = ~2F 

koordinat bilinmiyenleri elde edilir. Burada 

1\ 1\ 

~1F x alt matrisleri, Kontrol Noktalarının 
- 2F 

koordinat bilinmiyenleridir. 

Her iki peryod ölcüsünün ayrı ayrı serbest 
dengelenmesinde koordinat bilinmiyenleri için aynı 

yaklaşık değerler kullanılsa bile, ağların dotumları 
birbirinden farklı olur. Bu nedenle iki peryoda iliş

kin sonuclar doğrudan birbiri ile karşılaştırılamaz . 

Bu nedenle iki peryoda ilişkin ölçülerin oluştura

cağı ağların datum aykırılığını ortadan kaldırmak 

için, (lı- 11) zaman aralığında konum değiştirme

diği varsayılan kontrol noktalarının koordinatları 

~ ) bir Helmert transformasyonu ile 
- 2F 

çakıştırılır . Bu transformasyon icin; 

1\ 1\ 1\ 

x i ı + v xi = koı +kı ı x i2 - kı 2 v i2 (2) 

1\ 1\ 1\ 

Y ,ı + Vy; = ko2 + k ı2 X ;2 +kı ı y ;2 

(i: nokta numarası) 

bağıntıları kullanılır. Bu rada; 

koı' k02 ' k ı ı' kl2 

1\ 1\ 1\ 1\ 

X; ı • Y;ı . x i2 . v i2 

Transformasyon katsayıları, 

P; Kontrol Noktasının 11 ve 12 

peryediarına ilişkin koordinatları; 

Vx; , Vv; : Transformasyon düzelimele ridir. 

Transformasyon düzeltmeleri, datum çakıştır

masının artık hatalarıdır. Bu artık hatalar nokta
ların ortalama presizyon değerleri ile karşılaştırı -

lır ya da peryodun dengelenmesi sonunda elde 

edilen koordinatların karesel ortalama hotelarına 

göre test edilir. Bu test için , 

Test Büyüklüğü : H0 : (Vx; = O, Vy; = OJ 
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Sıfır Hipotezi 

mx; = [(m~i )2+ (m ~i )2] ı;2 

my;= [(m~i )2 + (m ~i )2]1/2 

(3) 

(4) 

(i = l, ... n, n; sabit kaldığı varsayılan nokta sa 

yısı) bağıntılarından hesaplanır . 

Bu test için karşılaştırma kriteri (t.J ,S = 1 - a 

istatistik güven ve f=n serbestlik derecesi için ı

dağılım (schüler) çizelgesinden bulunur. (istatistik 

güven en az S = 0.90 seçilir) Şayet test sonucu; 

T x; , T y; < ı, çıkıyorsa, P; kontrol noktası 12 - 11 

zaman aralığında konum değiştirmemiştir. Bu tür 

noktalar iki peryoda ilişkin ölçülerin tümden den

gelenmesi icin ortak sabit noktalar olarak alınır. 

Test sonunda konumları değişliğine karar verilen 

kontrol noktaları (T x; , Ty; > t, ) deformasyonların 

belirlenmesi sonrasında yeniden inceleneceğinden 

yukarıdaki test için istatistik teorisinin tam olarak 

uygulanması gerekmiyebilir. Bu nedenle test so

nunda konum değiştirip değiştirmediğinden kuşku 

duyulan kontrol noktalarının, konum değiştirmiş 

varsay ılması daha uygundur. 

l<onum değiştiren noktalar tüm transformas

yon düzeltnıelerini etkilediklerinden, gerekiyorsa bu 

noktalar çıkarıldıktan sonra, diğer kontrol nokta

ları için transformasyon hesabı yeniden yapılarak 

artık hataların yeni değerleri görülebilir. 

5.3. iki Peryod Ölçülerinin Tümden 

Dengefenmesi 

Jeodezik deformasyon ağının (t2 - 11) zaman 

aralığında konum değiştirmeyen kontrol noktaları 

belirlendikten sonra, her iki peryoda ilişkin ölçüler 

birlikte (tümden) dengelenir. Bu dengeleme için 

Şekil- 5'de gösterildiği gibi ortak sabit noktalar 

(F 1, F2, F3) için birer çift koordinat bilinmiyeni, 

diğer kontrol noktaları (F4 ... ) ve obje noktaları için 

ikişer çift koord inat bilinmiyeni seçilir. 

örneğin: 

Ortak (sabit) noktalar için 

Dığer tüm noktalar için 

(ikişer çift) 

X F; , Y Fi (birer çift) 
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F4 ı 
Şekil 5 t1 ve t2 peryoduna ilişkin ölçülerin tüm

den dengelenmesinde jeodezik ağın yapısı 

Buna göre tümden dengelemenin ölçüler ve 
bilinmiyenler vektörleri; 

1 T = ( .!_ ı ' .!_2 J (5) 

XT = [ ~F ~1 i ~2 J 
biçiminde alt matrislerden oluşur. Burada, 

J.ı ve J. 2 tı ve t2 peryoduna ilişkin ölçüler 
vektörlerini 

X ı ve ~ 2 Deformasyon noktalarının l ı ve ı , 

peryodu icin bilinmiyenler ; E:(~'J rle

rini. 

~ F Ortak (sabit) kontrol noktaları icin 
bilinmiyenler vektörünü. 
göstermektedir. 

Ortak jeodezik deformosyon ağı da dış poro

metreleri varsayımiara dayanmayan ve ağın iç pre

sizyonunu gerçekçi biçimde yansıtan «Serbest Ağ» 

olarak dengelenir. Dengeleme sonunda elde edilen 

Ağırlık Katsayıları matrisi; 

9_ =(~T _i'~) + = [ g~; 
9_2F 

(6) 

biçiminde alt matrislerden oluşur ve ağın iç pre

sizyonu hakkında gercek bilgileri taşır. Bu bağın

tıda ~; lı ve t2 peryodlarına ilişkin tüm ölçülerin 

düzeltme denklemlerinden oluşturulan katsayılar 

matrisidir. 
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5.4. Deformasyonların Belirlenmesi 

5.4.1. Deformasyonların Sayısal Belirlenmesi 

Jeodezik ağın her iki peryod ölçüleri ile tüm-
den dengelenmesi sonunda . ortak sabit noktalar 

dışındaki her nokta için , 

(7) 

bir fark vektörü ve bunun kofaktörler matrisi, 

[ 
Oxxd 

o = __ di o 
YXd 

(8) 

elde edilir. Burada :Q di nin elemanları tümden den

gelemenin Q. kofaktörler matrisi içinden; 

O xxdi = O ~~iO<i + O ~~iX i - 2 O ~~l)(i 

O YYdi = o ~1iYi + o ~~Yi - 2 o ~~Yi (S) 

O _ ·O _ 0 11 + 0 22 _ 0 12 XYdi - YXdi - XiY i XiYi YiXi 

- 0 ~~Yi 
bağıntılarıno göre hesaplanır . 

Ağ icindeki bir Pi noktasına ilişkin ~ i fark 
vektörünün deformosyon olup olmadığına karar 
vereb ilmek için uygulonocak istatistik testin, 

Sıfır Hipotezi H0 : d = o 
ı 

(10) 

Test Büyüklüğü Tdi = 

alınır. Bu test için Karşılaştırma Kriteri; S = 1 - a 

istatistik güven. fı = 2 ve f2 = n - u + r (tümden 
dengelemenin serbestli•k derecesi) icin Fischer da
ğılım çizelgesinden bulunocak Fa1 ıı2 değeridir . Şa 

yet; T di < Fa1112 koşulu gerçekleşiyorsa, sıfır hipo
tezi signifiko nttı r. Başka bir deyiş le Pi noktası 

(t2 - t ı l zaman aralığında S = 1 - a istatistik gü
ven içinde konum değiştirmemiştir . Bu durumda 

~ i fark vektörünün deformosyon olmadığı ve koçı

nılmaz ölçme hatolarındon oluştuğu söylenebilir. 

Tdi > Fa1112 olması durumunda ise Pi noktasında 

Tdi > Fcx1 ıı2 olması durumunda ise Pi noktasında 

deformosyon olduğuna karar verilir. Bu durumda 

deformasyon vektörünün büyüklüğü ve yönü; 

tdi = are tan ( d~i ) 

dXi 

(11) 

bağıntılarındon bulunur. 



Test büyüklüğünün teorik açıklaması ise şöyle 

yapılabilir : 

Bir Pi noktasına ilişkin~ i fa rk ve vektörünün 

Varyans- Kovaryans matrisinin inversi , 

Q - 1 
K - 1 - di 
- di =~ (12) 

dir. Bu eşitlik (10) bağıntısının sağ tarafında ye

r ine konur ve Td, = Fo:1112 alınırsa , 

(13) 

olur. Bu eşitlik bir elips denklemidir ve Pi noktası

nın tümden dengeleme sonucu elde edilen P iı , Pi2 

nokta çiftine ilişkin Bağıl Güven Elipsini göster

mektedir. Şayet ~ i fark vektörü, bağıl güvenin 

elipsinin içinde kalıyorsa, bunun deformasyon ol 

madığına karar verilir. 

5.4.2. Deformasyonların Cizimle Belirlenmesi 

Tümden dengeleme sonuçlarından yararlanarak 

önce ~ i fark vektörleri ve bunun kofaktörler mat

risinin ( Q di ) elemanları hesaplanır. Daha sonra , 

D = [ (OXXdi + O YYdi l
2 + 4 O XYdi ] ı ;2 

1 
AA= 2 (OXXdi + O YYdi + D) 

355 m. KOTUNDAKI 

VEKTÖRLERi VE 
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1 
As =2 (OXXdi + Q YYdo - D) 

(14) 

AH=:: Co (AA) ı/2 

BH = Co CAsl ı/2 

bağıntıları ile Helmert Bağıl Hata Elipsinin eksen 
uzunlukları hesaplanır . Bu uzunluklar S = 1 - o:. 
f ı = 2 ve f2 = n - u + r için Fischer- dağılım çi
zelgesinden bulunacak F değerine göre, 

AG =AH (2F)ı /2 

BG = BH (2F) ı;2 
(15) 

T di test büyüklüğünün güven oılanı , başka bir de
yişle Bağıl Güven Elipsinin elemanları elde edilir. 
Bu elipsin dönüklüğü, 

1 ( 2 Q XYdi ) O = - aretan 
2 O XXdi- O YYdi 

(16) 

bağınıısından bellidir. 

Deformasyonların çizimle belirlanebilmesi için, 
tümden dengeleme sonuçlarına göre (Pi 1 , Pi2) 

nokta çiftleri ölçekli olarak bir kanava üzerine işa
retlenir. Nokta çiftleri için hesaplanan bağıl gü
ven elipsleri bu noktalardan biri üzerine çizilir. 
Şayet çiflin diğer noktası bu elipsin dışında kalı

yorsa, bu Pi noktasının (t2 - 11) zaman aralığında 
S = 1 - o: istatistik güvenle konum değiştirdiğine 

ka rar verilir (Şekil 6) . 

NOKTALARlN DEFORMASYON 

BAGIL GÜVEN EUPSLERi 

281 ' ' 

Şekil 6 Deformasyon vektörleri ve bağıl 

Vektör ve Elips : 3 mm. 

Konum 20 m. 
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DENiZ DEŞARJ SiSTEMLERiNiN PLANLANMASI VE 
ÖN HESAP METODLARI 

Yazanlar: izzet ÖZTÜRK r·ı 

V ey sel EROGLU ( ** ı 

ÖZ ET 

Kullaml111ış sular tasfiye edildikt en sonra zirai sulanıada kullani/111ak üzere 
araziye verilir vejveya bir sıı yatağnıa deşarj edilir. Deniz deşarjlan , sahillerdeki 
yerleşim birimlerinde bilinen en ekonomik kullamln11.ş su beriaraf 111etodudur. 
Gerekli şartlar sağlanmak kaydıyla evsel kullamlınış sular ikinci lwclenı e bir Bi
yolojik tasfiyeden geçirilmeksizin veya sadece ön tasfiyeden geçiri/erek elenize ve
rilebilir. Konu, simrlarımn % 75'i elenizler/e çevrili olan ülkemiz açtsırıclan da bü
yük ehemnıiyet taşımaktadır. Bıı yaz ıda Deniz Deşarj sistemlerinin planlanmasm
da gözönünde tutulması gereken faktörl er ve Deşarj Hattmııı boyutlandırılmasm

da kullamlabilecek ön hesap metodları verilmiŞtir. Ayrıca bir yerleşim birimi için 
gerekli eleniz deşarj lıattımn boyutlanelmlnıas111a ait nümerik bir uygulama ya
pılm.ıştır. 

1. GiRiŞ 

Sahi l yerleşim birimlerinin kullanılmış suları iki 

şekilde denize deşarj edilir. 

1 ı Sahile çok yakın mesafeden, denizin alçak 
su seviyesi altından deşarj 

2ı Çevre mühendisliği bakımından gerekli 
şartları sağlayacak şekilde hesaplanan belirli bir 
derinlikten deşarj 

Her iki durumda da kullanılmış su deşa rjının 

halk sağlığı , denizin estetik ve ekolojik yapısı üze
rindeki tesirleri değerlendirilmelidir . Deşarjın yapı 

lacağı ·su ortamının fiziki , jeolojik, hidrografik, eşi 

nografik ve ekoloj ik özelliklerine bakılarak deşarj 

öncesi tasfiyeye gerek olup olmadığı belirlenir. 
Yerleşim biriminin gelecekteki ihtiyaçları , kullanıl 

mış suların deşarj edileceği su ortamının özellikleri 
ve kullanma maksatları bakımından optimum çö
züm araştırılır . 

2. TASFiYE TiPiNE GÖRE DEŞARJ SiSTEMLERi 

Kullanılmış suların deşarj öncesi tasfiyesi , de
şarj yapılacak ortamın su kalite standartlarını en 

[•) Dr. Yük . Müh., i.T.Ü. inşaat Fakü ltesi Çevre Mühendisliği 
Bölümü 

[••ı Dr. Yük . Müh .. I.T.Ü. Inşaat Fakültesi Çevre Mühendisli ğ i 
Bölümü 

ekonomik şekilde sağlamak bak ımından farklılık 
gösterir. Tasfiye alternat ifi olarak aşağ ıdaki .sistem
ler verilebilir r ı ı . 

2.1. Ön Tasfiyeden Sonra Deşarj 

Pestisid ve ağır metallerin kullanılmış suya 
karışması. bu kirleticilerin kaynağında yapılacak 

olan ciddi tedbirlerle önlenerek , kullanı lmış sular 
ızgara , kum tutucu ve flotasyon birimlerinden iba
ret bir ön tasfiye sisteminden geçirilir ve yeterli 
uzunluktaki deşarj hatt ı ile denize verilebilir. 

2.2. Ön Tasfiye ve Dezenfeksiyondan Sonra 
Deşarj 

Ön tasfiyeyi müteakip kullanılm ış sular dezen
feksiyon ünitesinde klorla dezenfekte edilerek daha 
kısa bir deşarj hattı ile denize verilebilir. 

2.3. ikinci Kademe Biyolojik Tasfiye ve 
Dezenfeksiyondan Sonra Deşarj 

Kullanılmış sular 2. Kademe Biyolojik Tasfiye
den geçirildikten sonra ayrıca klorla dezenfekte 
edilerek (2.1.)'e göre daha kısa bir hatla denize 
boşaltılabilir . 

2.4. Tasfiye Camurunun do Ayrı Bir Hatlo 
Denize Verildiği Cift Hotlı Deşarj 

ikinci kademe tasfiye tesisinde teşekkül eden 
primer ve biyolojik çamurlar ayrıca inşa edilecek 
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daha uzun ikinci bir deşorj hattı ile denize verile· 
bilir. 

2.5. Üçüncü Kademe Biyolojik Tasfiyeden 
Sonra Deşarj 

Ücüncü kademe tasfiye ile N. P gibi nütriyent
ler giderilir ve c•kış suyu denize deşorj edilir. Bu . 
cok pahalı bir hôl şeklidir . 

2.6. Ön Tasfiyeden Sonra Mevsimlik Deşarj 

Bu halde ön tasfiyeden geçirilen kullanılmış su
lar suloma mevsiminde, aynı zamonda ploj mevsi
mi, zirai olonların sulanmosında kullanılır, sulamo
ya ihtiyaç duyulmayon zamonlarda ise denize de
şorj edilir. 

Deşorjdon önce yapılacak tasfiye derecesine 
bağlı olarak deşorj hattının uzunluğu değişir . Kul
lanılmış suların 2. kademe biyolojik tasfiyeden ge
cirildiği düşünülerek deşorj borusu boyu, ön tas
fiye yapılması halinden daha kısa tutulur. Böyle 
bir sistemde, 2. kademe tasfiye tesisi herhangi bir 
sebeple işletme dışı kalırsa deniz daha fazla kir
lenir. ikinci kademe biyolojik tasfiye ile birinci ko
deme (ön) tasfiye orasındaki toplam maliyet farkı 
ile 3 • 4 km uzunluğunda bir deşarj hattı inşa edi
lebilir (2) . Bu yüzden deşarj hattı uzunluğu kısa 
tutulursa fevkalode hallerde aşırı sahil kirlenmesi
ne sebep olabilir. 

3. DEŞARJ PARAMETRELERi 

Kullanılmış suların denize deşorjındo öncelikle 

gözönünde tutulması gereken hususlar aşağıda ve

rilmiştir (2) . 

o) Denizin estetik gerunuşunu bozan yüzücü 

maddeler deşorjdon önce kullanılmış sudan ayrıl

malıdır . 

b) DOT, PCB ve benzeri toksik maddelerin 

kullanılmış suya karışması önlenmelidir. 

c) iyi projelandirilmiş ve yeterince uzun de

şorj hatlarında BOl, süspansiyon madde, cözünmüş 

oksijen , tuzluluk ve besi maddesi muhtevası (nüt

riyentler) gib'i deşarj suyu parametreleri fazla önem 

taşımamaktadır. 

d) Yukarıdaki hususlar gözönünde tutularak 

projelandirilmiş bir deşarj sisteminde kullanılmış 

su ve icindeki kirlilik unsurları deşarj ortamında 

seyreltilerek halk sağlığı ve estetik şartlar bakı

mından gerekli şortlar emn iyetle ve ekonomik bir 

şekilde sağlanabilir . 
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4. DEŞARJ EDiLEN KULLANILMIŞ SUYUN 
SEVRELMESi 

Uzun bir deşarj hattı ile denize verilen kulla
nılmış suların icindeki kirlilikler üc değişik yolla 
seyreltilir : 

1) Kullanılmış suyun deşarj borusu ucundan 
cıkorak su yüzeyine erişmesi veya belli bir seviye
de botmış vaziyette kolması sırasında seyrelmesi. 
Buna ilk seyrelme (S 1) denir. 

2) Su yüzeyine ulaşan veya belli bir derin
likte botmış vaziyette duran kullanılmış su tarla
sının boyuna dispersiyon etkisi ile yatay istika
mette yayılıp, acılorak seyrelmesi. Buna ikinci sev
relma (S2) denir. 

3) Kullanılmış su içerisindeki korunomayon 
türden unsurların 1 ve 2'deki fiziksel seyrelmelere 
ilaveten zamonla biyolojik olarak oyrışmolorı. gü
neş ışığının bakteri azalmasına tesiri ve cökelen 
maddelerle sürüklenma yoluyla uğradıkları il ave 
seyrelme. Bu şekildeki seyrelmeye de ücüncü sey
relme (S3 ) denir. 

Zamonla oyrış ı p azalmayon türdeki maddeler 
(korunan madde) sadece 1. ve 2. seyrelme tesiri 
ile seyrelir. Bu tür maddeler sonueta S ı . S

2 
defa 

seyreltilmiş olur. 

5. SU KALiTE STANDARTLARI 

Su kalite standortları sah il sularının kullanma 
maksadına göre değişir . Burada sadece turistik 
maksatlar için kullanılan sahil suyu kalite stan
dortları üzerinde durulocoktır . 

Evsel kullanılmış suların denize deşorjındo de

şorj hattı boyunun belirlenmesinde koliform mik· 

roorgonizmo konsantrasyonu sınırloyıcıdır . Bu y~z

den deşorj sisteminin ekonomik olarak projefen 

dirilmesinde koliform standortları önemli rol oy

nar. Koliform standartları deniz suyunun halk sağ

lığı ve estetik bakımdon yeterli özellikle olması 

gözönüne alınorak tesbit edilir. Bununla birlikte 

koliform konsantrasyonun, halk sağlığı bakım ın

dan, hastalık riskini ne ölçüde yonsıtobildiği ye

terli epidemiyolojik colışmolorlo gösterilmiş değil

dir. Türkiye için proje colışmolorındo koruma böl

gesi sınırında koliform konsantrasyonun medyon 

(orta nca) değeri 1000/ 100 ml alınabilir (3) . Koru

ma bölgesi genişliği olarak do asgari 150 m'lik 

bir sahil bandı alınabilir (3) . Çeşitli ülkelere ait 

koliform standortları Tablo 5.1.'de görülmektedir 

( 1 ı ' ( 4) . 
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TABLO : 5.1. 

Çeşitli Ülkelerin Koliform Standa rtla rı 

Memleket Organizma Türü 

AET Üyeleri Toplam koliform 
Fekal » 

Fekal Streptococci 
A.B.D. [Kaliforniya) Koliform 
Danimarka E. Koli 
Japonya 
Hollanda 
Rusya 
is vee 

Ta bloda verilen değerin, en az zamanın belir
tilen yüzdesi kadar bir kesimin de aşılmaması ge
rekir. 

Kullanılmış su deşarjı yapı!cn denizlerle ilgili 
fiziksel ve kimyasal su kali tesi kriterleri Tablo 5.2. 
de verilmiştir (5) . Tabloda Türkiye icin verilen de
ğerler 1380 sayılı su ürünleri kanununda öngörül 
mektedir. 

Koliform (EMS) / 100 ml 

% 50 % 80 % 90 % 95 

500 10.000 
100 2.000 

1000 
230 1000 

100 1.000 
1000 

100 - 1000 
1000 
100 

getirilebil ir. Kaliforniya eyaleti su ka litesi kontrol 
idaresince zamanın % 50'sinde en az 100, % 90 
ında ise 80 misli seyrelme öngörü lmektedir. Ackers 
(1973), nüfusu 10.000'den daha az olan yerl eşim 

biri mleri için minimum ilk seyrelmenin 50'den az 
olmaması gerektiğini belirtmektedir (6). ispanyol 

standartlarında ise minimum seyrelmenin 100 ve

ya deşarj derinliğinin 20 m olması, bu mümkün ol-

Koliform mikroorganizma, fiziksel ve kimyasal madığı taktirde deşarj hattı boyunun en az 2.000 

parametreler d ı ş ı nda ilk seyrelme icin de sınırlama m olması öngörülmektedir [7 ) . 

TABLO : 5.2. 

Kulla n: lmıs Su Deşarj ı Yapılan Denizler icin Fiziksel ve Kimyasal Kalite Kriterleri 

Memleket A.B.D. --- - Yugoslavya Japonya Rusya Türkiye 
Parametre (Kaliforniya) 

Yağ, gres Hi c 10 mg j m2 (% 50) Hi c 
0,01 mg/ 1 20 » ( % 90) 

Yüzücü madde (mg j m2) - 1,0 )) (% 50) Hiç 

1,5 » (% 90) 
pH 6,5 -8,5 pH = 0,2 7,8 - 8,3 6,5-8,5 

pH = 0,1 
BOl [mg / 1) 2 (ll - 6 

4 (ll) 

CO. [mg / 1) 6 (1) c.o =% 10 7,5 
5 (ll) 

T (°C) 28 (1) T = 2/ gün 
30 (ll) 

Fen ol 0,001 0,2 

Cu [mg/ 1) 0,01 Hi c 0,02 
Hg )) 0,00 0,004 

Pb )) 0,05 0,1 0,1 
0,1 

Cr+6 )) 0,1 0,05 0,05 
0,5 

Zn )) 0,01 0,03 
0,1 

Ni )) 0.001 0,8 

Cd )) 0,00 0,01 o,oı 

As )) 0,05 0,05 1,0 
CN )) 0,01 Hiç 0,02 

0,5 

[Tabloda 1, 1. sınıf ; ll, 2. sınıf sular içindir) . 
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6. DENiZ DEŞARJ SiSTEMLERi içiN ÖN HESAP 
METODLARI 

Eldeki verilerin az olduğu durumlarda bile 
plônlanacak deşarj sisteminin yaklaşık (ön) he
sabı ve değişik çözümlerin birbiriyle mukayesesi 
gerekebilir. Bu gibi hallerde daha önce edinilmiş 

tecrübeler ışığında eldeki verilerle deşarj hattının 

yaklaşık hesabı yapılır . Burada verilecek hesap 
metodu, gerekli veriler doğru tesbit edilmek kay
dıyla gerçek çözüme oldukca yakın değerler verir. 

Kullanılmış suları denize deşarj edilecek yer
leşim biriminde önce arazinin topoğrafik yapısı ve 
mevcut kanalizasyon şebekesinin durumu gözönün
de bulundurularak deşarj yeri seçilir. Daha sonra 
ön hesap icin lüzumlu veriler elde edilir: 

1) Kullanılmış Su Karakteristikleri 

Ortalama, minimum ve maksimum debiler ve 

kullanılmış suyun kalite değişimi ile ilgili bilgiler 
toplanır . Gün boyunca debi değişimi ile ilgili rasat 
yoksa, minimum debi olarak 0 36 , maksimum debi 
olarak da D ıa debileri kullanılabilir. 

2) Deşarj hattı için düşünülen güzergôhın 

deniz dibi (batimetrik) haritası temin edilerek, gü
zergôh boykesiti çıkarılır. 

3) Mümkünse deniz suyunun yoğunluk pro
fili veya en azından yaz mevsiminde piknoklin alt 
kısmının derinliği hakkında bilgi elde edilir. 

4) Kritik yaz mevsimi süresince yüzey, yüzey 
altı ve bilhassa piknoklin seviyesindeki akıntıların 

yön ve hızları ölçülmelidir. 

Deşarj bölgesindeki okıntılarla ilgili bilgi top
lanması büyük önem taşır . Gerektiğinde bayraklı 

şamandralar (yüzgeçler) la yüzey ve yüzey altı 

akınıılarının hızları ve yönleri belirlenir. 

Deşarj hattının ön projelendirilmesinde aşağı
daki hesap metodu izlenebilir: 

1) Kullanılmış sudeki kirletici unsurların mak
simum sevrelmesi ve kirli su tarlasının piknoklin 
seviyesinde batmış vaziyette tutulabilmesinin te
mini düşüncesiyle deşarj borusu ucunda delikli 
difüzör teşkil edilir. Gerekli difüzör uzunluğu 1000 
m3/gün'lük ortalama debi için 2 m olacak şekilde 

tesbit edilir. Denizde akıntıların hızı düşükse 3 
ın / 1000 ın3- gün değeri kullanılır . Difüzör mümkün 
mertebe hakim akıntı istikametine dik bir şekilde 
yerleştirilir . Bilhassa sahile doğru akıntı olması 

Ilalinde V şeklinde difüzör kullanılması seyrelıneyi 

arttırır . 

2) Kullanılmış su bulutunun piknoklin alt lıi

zasına kadar yükseleceği kabul edilir. Bu kabul 
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her zaman geçerli değildir . Kullanılmış su tarlası

nın hangi derinliğe kadar yükselebileceğini hesap

la bulmaya yarayon bağıntılar da geliştirilmiştir( B ) . 

Arzu edilirse bu bağıntılar da kullanılabilir. 

3) Kritik mevsimdeki (yaz) akıntı hızı seçilir. 

Elde gerçek veriler yoksa akıntı hızının medyan 

değeri u = 0,06 m/ sn alınabilir (6) . Daha düşük 

akıntı hızlarında kullanılmış su tarlası çok az ha

reket edeceği için adeta stabl kalır ve seyrelme 

de çok azalır . 

4) ilk (birinci) seyrelme (S ı l 

Sı= u.b.y/ 0 (6.1) 

formülünden hesaplanabilir. Burada: 

dir. 

S ı : ilk seyrelıne 

u : Difüzör dik istikometteki akıntı hızı (m / sn) 

b : Difüzör uzunluğu, (m) 

y : Kullanılmış su bulutunun yükselme derin

liği olup piknoklin alt hizası ile difüzör 

arasındaki mesafeye eşittir, (ın) 

O: Ortalama kullanılmış su debisi (m3/sn) 

5) ikinci seyrelıne (S2 ) 

s2 = 1/ erf {-f 1 ( 1 + + f3 + r - 1} 
1
1

2 

ifadesinden hesaplanır (9) . Burada : (62) 

x: Difüzör orta noktasının akıntı yönündeki 

sahil koruma çizgisine mesafesi, (m) 

f3 ise 

f3 = 12 •ol (u .b) (6.3) 

ifadesiyle tanımlanan bir katsayıdır. Eo boyuna dis

persiyon (Eddy difüzyonu) katsayısı olup, 

'o = 0,01 z4/3 (6.4) 

ifadesinden hesaplanır . Burada z, cm cinsinden 

kullanılmış su bulutunun ilk genişliğini göstermekte 

olup, akıntı istikametine dik doğrultudaki difüzör 

uzunluğuna eşit alınabilir . Deşarj hattı doğrultu

suna paralel istikaınetteki akıntılar icin z = 10 m 

alınabilir (10) . Kesin projenin hazırlanmasından 

önce Eo ifadesi yerinde deneylerle tesbit edilir. 6.2 

ifadesindeki ert. ise standart hata fonksiyonunu 

göstermekte olup değeri tablolar halinde mevcut

tur ( ı ı ). ikinc i seyrelmenin hesabı icin ayrıca hazır 

abaklor do gelişt iri lmiştir ( ı2 J (Şekil 6.1) . 
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Seki! : 6.1. iki nc i seyrelme hesab ı iç in abak 

7) Üçüncü Seyrelmenin (S3) Hesabı 

ücüncü seyrelme, bakteri, organik madde vb . 

gibi korunamayan cinsten maddelerin deşarj nok

tas ı ndan koruma bölgesine doğru hareketleri esna

sında yok olmaları sebebiyle meydana gelen sey

relmedir. Koliform bakteriler güneş ışığı ve deniz 

suyunun bakteriyofaj etk•isiy le ve çökelen katı ta

nelerin üzerine adsorbe edilerek ölürler ve sayıları 

azalır. Bakterilerin yok olma olayı T 90 paran;etre

slne bağlı olarak ifade edilir. T 90 , bakterilerin % 

90'ın ı n yok olması için geçen süredir. Koliform 

bakteriler icin ölme ve yok olma kinetiği 1. mar

tebeden o lduğundan üçüncü seyrelme, 

(6.5) 

denkleminden hesaplanır. Burada : 

t : Bakterilerin difüzör orta noktasından ko

ruma bölgesi sınırına taşınması için geçen 

süreyi göstermekte olup t = x/u denklemin

den hesaplanabil ir. 

Muhtelif yerlerde ham kanal suyu iç in tesbit 

edilmiş T 90 değerleri Tablo 6.1'de verilmiştir (• ) . 

DSi TEKNiK BÜLTENi 1983 SAYI 53 

TABLO : 6.1 

Muhtelif Denizlerde Tesbit Edilen T90 Değe rleri 

Ver Yıl T90 (Saat) 

Rio de Janeira 1963 0,95 

i srail - 1,0 

Genofte (Dan ima rka) - 1.2 
Nice (Fransa) - 1,5 

ingiltere 1969- 73 1.4 - 5,3 (3,2) 

istanbul 19C8 0,8 - 1,7 (1 ,1) 

Badrum 1977 1,0 

Erde k 1977 1,1 
Ayvalık 1977 0,5-0,8 

iskenderun - 1,1 
Karadeniz - 2,0 
Ege Denizi - 1,0 - 1,5 

Deşa rj borusu uzunluğunun tesbiti ile ilgili 

amprik ifadeler de geliştirilmiştir . Pemoray (1960) , 

deşarj debisi O (m 3f gün) deşarj boyu , X (m) . de

şarj derinliği V [m) ve bakter i sayısı arasında 

K . Qı 
xı = - -

Y.N 
(6.6) 

ifades inin geçerli olduğunu göstermiştir ( ı3 J. Bu 

denklem Kaliforniyo'daki göz lemlere dayanılarak çı 

karılmıştır . K değeri O.D1 - 0.02 olan bir sabiti gös

termektedir. Bu ifade yardımı ile de gerekli deşarj 

hattı uzunluğu yaklaşık olarak talımin edilebılir . 

7. UYGULAMA 

Aşağıdaki verileri kulalnarak Marmara bölge

sindeki bir kasabanın evsel kullanılmış sularını 

denize deşarj edecek hattını boyutlandıralım. 

Nüfus : 30.000 

Kullanılmış su debisi : 200 1/ N. gün 

Deşarj derinliği : - 25 m [sahilden 650 m uzakta) 

Piknoklin derinliği : -10 m 

Akıntı Hızları : 

u = 0,06 m/ sn (Piknoklln seviyesinde, 

difüzöre dik doğrultuda) 

u = 0,04 m/ sn (Piknoklin seviyesinde 

sahil yönünde) 

T90 = 1,1 saat 

Ham kullanılmış suyun koliform konsantrasyo

nu : C0 = 108/100 ml 

Çözüm : 
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Korum<.ı 

13ö ı ge ~; i 

-o ı. ı ı nı --T-

~-----~ ---

u-O 04 m/ sn ~b ----->::f 
- ' ı u-0 , 06 ~/sn 

(,)Üm-

Şekil: 7.1. 

Kullanılm ı ş su debisi, 0 24 = 30.000 x 200 x 10-3 
= 6000 m3fgün = 0,0694 m3fsn 

Deş cırj borusu enkesit olanı : A = 0_ = 0,0694 
V 1,0 

D __ ( ~o ) ı12 Bor ucopı : . . 
•1 .u 

= 0,0694 m2 

= (4 x 0.0694) 
112 

-;;-X 1,0 

= 0,297 
D = 300 mm , v = 0,98 m/ sn 

Difüzör uzunluğu için 

1000 m3/gün debi başına 2 m difü
zör uzunluğu düşünülerek , 

b = (6000/ 1000) x 2 = 12 m 
elde edilir. 

iık seyrelmenin hesobı : 

al Difüzör eksenine dik doğrultuda : 

S = 0,06 X 12 X (25- 10) = 156 
ı 0,0694 m3jsn 

b) Boru eksenine paralel doğrultuda; 

S = 0,04 X 10 X (25 - 10) = 86 
ı 0,0694 

Ak ı ntı doğrultusu ile difüzör a gibi bir acı yo 
p ı yorso hesaplarda okıntı doğrultusuno dik difüzör 
boyu gözönünde tutulur. 

ikinci seyrelme hesabı : 

r 0 = 0,01 (1000) 4/J = 99,77 

(3 = 12 X 99,77 / (4 X 1000) = 0,299 

S = 1 /erfl~ 1 (ı + _g_.0299. 500 ) 3- 1 1112 
2 1 2 3 • 10 1 
= 1/ erf (0,0337) 
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erf [0,0337) = 0,05 

olduğundan, 

S2 = 1/ 0.o5 = 20 

dir. ikinci seyrelme Şekil 6.1'den de bulunabilir. 

ücüncü seyrelme hesobı : 

t = ~ = _şoo = 12500 sn = 3.47 saat 
u 0,04 

S3= 10 1/ T90 = 103, 47 / 1,1 = 1427 

bulunur. Toplam seyrelme 

S = S1.S2.S3 = 86 X 20 X 1427 = 2454440 

Koruma bölgesi sınırındaki koliform mikroorganiz
ma konsantrasyonu, 

Co 108 
C = - =- - -- = 220/ 100 ml < s 2,454440 

1000/ 100 ml dir. Bu netice, toplam uzunluğu 650 m 
ve ucunda 12 m'lik difüzör kısmı bulunan bir de
şarj hattının koliform standartlarını sağlayacak de
recede bir seyrelme temin ettiğini gösterir. 

Problem, K = 0,02, V = 16 m, X = 500 m ve 
O = 6000 m3fgün alınorak (6.6) denklemine göre 
cözülürse C = 18/ 100 ml bulunur. Bu sonuç do 
deşorj hattı boyunun yeterli olduğunu göstermek-
tedir. ' . 

8. NETiCE 

Özellikle eldeki mevcut bilgi ve verilerin yeterli 
olmadığı durumlarda dahi deniz deşorj hatlarının 

ilk hesabı bu yazıda verilen metodlarla yapılabilir. 

Kesin hesap için ilave veriler temin edilerek daha 
değişik teknikler kullanılmalıdır . Ancak ön hesapla 
tahmin edilen değerler kesin hesap sonuclarına 

yakın çıkmaktadır. 
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TAŞKIN FREKANS ANALiZi iÇiN PAKET PROGRAM 

Yazan : Faruk HAKTANlR ( *) 

ÖZ ET · 

En çolc uygulanan noktalama pozisyonu formüllerini ve ilıt imal dağılım 

nıoclellerini kapsayan, işlem zamam ktsa, biı· ile yirmi adet arasınefa 100 000 yıla 

kadar tekerrür sürelerini seçme imkanı veren ve x2- model uygunluk testi yapan 

bir taşkm frekans analizi kompiitıır programı geliştirilmiştir. Program kayıt 

uzunlukları 27-42 yıl arası olan iiç Seyhan ve iiç Ceyhan havzası akarsuları yıllık 

pik serilerine uygulanmiş ve sonuçlar kıyaslanmıştır. 

1. GiRiŞ 

Sürekli akını donesi bulunan akarsu kesitle
rinde, istenen ihtinıolde (veya, tekerrür süresinde) 
taşkın piklerinin hesobı hemen hemen standartiaş
mış yöntemlerle yapılmaktadır . 

Sebep foktör leri birçok ve onlarda rastgele 
olduğu icin herhangi bir yıl icindeki taşkınlardon 

en şiddet l isinin pik değerini bir rastgele değişken 
forzedip, bu rastgele değişkene uygun bir ihtimal 
dağılını modeli aifederek gelecekte vuku bulabi
lan taşkın piklerini n değerleri olasılıklarına karşın 

tahmin edilir [2, 3, 5, 13, 17, 20]. 

Taşkın frekans onolizi için 1. kısa yoldo n so
nuc veren amprik noktalama pozisyonu formülleri , 
veya 2. çeşitli ihtimal dağılım modelleri uygulanır . 

2 nci yöntem daha sağlıklı ve daha çok kullonılo 

nıdır. Genelli kle bir (veya , iki) noktalama pozis
yonu formülü, bir (veya, birkaç) dağı lım modeli 
ile birl ik te uygulanıp sonuclar korşıloştırılır. Bu 
işlemler birçok istatistiksel hesoplamolar gerektir
diğinden hesap yükü fazladır. Bu yüzden frekans 
onolizi yöntemleri çeşitli mercilerce kompütur 
programları halinde get i rilmiştir [2, 5, 14, 16]. Te
mel gayesi, işlem zamanı kısa, bazı değişiklikler 

içeren, pratik bir kompütur programı geliştirilmiş 

olup, bu makalenin amacı bu programı tanıtmaktı r 

(Program FPRPA, Flood Peoks Return Period 
Anolysis) . 

2. NOKTALAMA POZiSYONU FORMÜLLERi 

Programda, çeşitli literotürde verilen formü l
lerden Weibull , Gringorten , Chegodoyev ve Hozen 

(*) Çukurova Üniversitesi. lnş . Müh. Böl . 
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fomülleri kullanılmaktadır . Böyle bir formülün ga
yesi ölçülmüş örnek serinin sonlu, hatta oldukca 
kısa olduğunu 'kale alarak «frekans» değerini ampi
rik bir şekilde tanımlamaktır. Gözlem sayısı, n, 
cok büyük olsa . gözlenen değerler büyükten kü 
çüğe doğru sıralandığında m'inci sıradaki taşkın , 

Or • değerinden büyük değerli taşkınlar adedi m'dir. 
Dolayısıyla, tekerrür peryodu tanımına göre : 

m 1 . 
lim - = - = lhtm (O > Or l 

n T 
(1) 

n+ oo 

eşitliği vard ır . Bu eşitlikte Q P T yıllık tekerrür sü
reli taşkın pikidir. Burada en sağdaki terim, teorik 
tanım aralığı (0, + oo ) olon yıllık taşkın piki rast
gele değişkeninin herhangi bir yıl içinde (Qp + oo ) 
aralığında bir değer alması ihtimalidir. Bu formül 
ler. örnek seriyi büyükten küçüğe doğru dizip, 
(n+ 1) -+ m (Weibull) gibi bas it bir iş lem ile. öl 
çülm üş pikin tekerrür süresini verdiği iç in kısa ve 

prat ik yöntemler olarak düşünülebilir . Genellikle 
Gumbel veya Log - Normal ihtimal koğıdıno işaret 

lenen (Op Tl noktalarındon subjektif bir eğri veya 

doğru gecirilerek analiz sonuelanmış olur. Viess
man. et. al. [17, sayfa 176] bu yöntemle örnek 
seri uzunluğunun iki mislinden daha büyük teker
rür peryollu pikierin tahmininden kaçınılmasını tav
s iye etmektedir. Değişik formüller. gözlenen ilk 
birkaç en büyük pik değerler için farklı T'ler ver
mekte, diğerle ri icin yaklaşık olmaktadır. 

3. iHTiMAL DAGILIM MODELLERi 

Rastgele değişkenierin boyutlarını ihtimallerine 
ilişt iren modellerin babası Norma l dağılımdır. 

Rastgele değişkenin anlık değerine etki eden se-



bep faktörleri çok sayıda, katkıları eşit miktarda, 
ve birbirlerinden bağımsız oldukları zaman, rast
gele değişken teorik olarak normal dağılımo uyar. 
Gercek hayatta bu şartları sağlayan birçok değ i ş

kenler vardır [3, 4]. Diğer dağılım modelleri farklı 

sebep- sonuc mekanizmaları icin türetilmiştir [ 4]. 
Yıllık taşkın pikleri serisine teorik olarak en uy
gun gibi gözüken Gumbel dağılımıdır [9, 17, 20]. 
Bu çalışmada da kullanılan Log- Normal, ve Log
Gamma modelleri taşkın piki oluş mekanizmasına 
teorik olarak uymaktan ziyade, örnek seri histog
ramı şeklinde ihtimal yoğunluk fonksiyonunun şek
linin tesadüfen uygunluk göstermesinden dolayı 

kabul edilegelmiştir [17, 18. 20]. 

Adapte edilen dağılım modeli ne olursa olsun. 
gözlenen bir değişkenler serisine uygulanabilmesi 
icin rastgele değişken değerleri birbirinden ba
ğımsız bulunmalıdır. Dolayısıyla, FPRPA progra
mının sonucunda, data olarak okutulan taşkın pik 
serisi tarihleri ile beraber bilgi için sunulduktan 
hemen sonra, serinin bir -yıl- ötelemeli otokorelas
yon katsayısı hesaplanıp yazılmaktadır . Teorik 
olarak bu değerin sıfır civarında olması beklenir; 
[- 0.3, + 0.3] aralığı içinde bulunması kabul edi
lebil i rken daha büyük değerler için serinin zaman
sal trendini tesbit eden stokastik yöntemlere gi
dilmelidir [20]. [ + 0.5, + 1] aralığında büyük bir 
otokorelasyon katsayısının varlığı şiddetli taşkınlı 

yılları yine şiddetli taşkınlı yıllar, ve küçük taş

kınlı yılları küçük taşkınlı yıllar takip ediyor de
mektir. Genellikle. yıllık taşkın pikleri serilerinin 
zamansal olarak bağımsız bulunduğu gözlenmiştir 

[18, 20]. 

3.1. Log- Normal Dağılım 

Yıllık taşkın pikleri serileri ekseriya sağa çar
pık histogramlar gösterirler. Örneğin , üç adet 
Seyhan havzası akarsuyu (1801, 1805. 1806 indeks 
Nolu istasyonlar) icin hesaplanan seri çarpıklık 
katsayıları. Cs'ler, + 2.15, + 1.65, + 2.44 (n 40 yıl 

civarında) bulunmuştur (Tablo 1) . Rastgele değiş

ken in frekans dağılımı sağa çarpık ise (Gs > O), 

değişken değerlerinin logaritmaları alındığı zaman 
log 100 = 3, log 10000 = 4. vs olduğundan diyeg
ramın opsis ekseni skalası orijine doğru logariı

mik olarak daralacağı için, yalın değerleri ile sağa 
çarpık ve yayvan bir görünüm arzeden frekans 
diyagramı, logaritmaları alınmış değerler ile daha 
dar ve sağa olan çarpıklığını kaybedip simetrik
leşmiş bir dağılım şekline dönüşür. Yıllık taşkın 

pikleri serilerine Log -Normal dağılımın uygulan
masının nedeni budur. Gerçekten, taşkın frekans 
analizi çalışmalarının bir çoğunda Log- Normal 
dağılım en uygun modellerden biri olarak bulun
muştur [2, 6, 18, 20]. Yukarıda yalın serilerinin 
çarpıklık katsayıları verilen üc istesyanun logarit-
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maları alınmış serileri için aynı katsayılar + 0.14, 
- 0.13, + 0.69'dur, yani sıfıra daha yakın . Bu du
rumda ilk iki istasyon icin Log- Normal dağılım 

uygun olabilirken, üçüncüsü için olmayabil ir de
nebilir ( + 069, sıfırdon oldukça farklıdır). 

Log - Normal dağılımda x = logO dönüştürümü 

yapıldıkton sonra u = (x - x logQl + s logQ ile ta

nımlanan standardize değişken belirlenir. X1090, ve 
8 10,

0 
logeritması alınmış serinin aritmetik ortala

ması ve standard saptaınasıdır. 

1 . 
1 - T = FN (u = U) = lhtm (u .;,;; U) 

= ihtm (O '( Or l (2) 

eşitliği T ~Or ilişkisini belirler. FN (U)-+ U 
değerleri Abramowitz ' in verdiği [1 , sayfa 932] : 

FN (U) = 1 - ( - ~~ ) * (b , . t + b2 . t2 
e +Y 2'iT 

(3) 

formülü ile hesaplanm : ştır. Burada, t = 1 + 

(1 + 0.2316419 * U) . ve b; ler onar haneli sabit 
sayılardır. / e (U) 1 < 7.5 x 10-B dir, ve bu hassa
siyeti korumak için on haneli b; lerin bütün dijit
ierini doğru olarak tutmak . gayesiyle U ve FN (U) 
DOUBLE PRECISION durumunda hesaplanmıştır . 

Abramawitz U = fonksiyon (FN (U)) + 7J ilişkisini 

de verdiyse de burada 71 < 4.5 x 10- 4 olduğun 

dan bu hassasiyet y'eterli görülmemiş, 0.02 '( U 
.;,;; + 5 orasında 150 adet noktasal U değerieri için 
FN (U) (3) eşitliği ile hesaplanmıştır. U, O'dan 2'ye 
kadar 0.02 artımiaria, 2'den 4'e 0.05, ve 4'ten 5'e 
de 0.1 artımlaria değişmektedir. Normal dağılım 

simetrik olduğundan sıfırdan küçük U'iar için FN 
(U) lar karşıtlarının 1 :den farkı olarak alınıp 301 
adet U ve FN (U) değerleri baştan depolanmak
tadır . Böylece düzgün değişen bir S şeklindeki 

FN (U) ~U ilişkisi 300 adet kırık çizgi ile ben
zetilmiştir . 

(2) eşitliği ile herhangi bir T'ye karşılık gelen 
FN (U) hesaplandıktan sonra, aralıklar yeteri ka
dar küçük olduğu için , FN (U) ya tekabül eden U 
değeri lineer interpolosyonlo bulunup, 

Log Or = U * 8 1090 + X1090 

OT = 1QiogQT 

eşitlikleri yardımıyla Or elde edilmektedir. 

(4a) 

(4b) 

3.2. Gumbel Dağıl ımı (Fisher- Tippett Ekstrem 
Değerler 1) 

Tarihçesi ve teorik bilgileri [4, 9, 17, 20] gibi 
çeşitli koynaklarda bulunabilir. Her birim bağımsız 
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' 

TA~LO: 1 

Taşkın Frekans Analizi Uygulanan istasyonlar ve Bazı istatistikler 

istasyon Adı ; Himmetli Gökdere Ergenuşağı Kılavuzlu Kabaağaç (Akçıl) Karaahmet ,-

Bulunduğu Akarsu Göksu Nehri Göksu Neh ri · Zamantı Nehri Ceyhan Nehri Ceyhan Nehri Göksun Nehri 

istasyon No.su 1801 (Seyhan H.) 1805 (Seyhan H.) 1806 (Seyhan H.) 2001 (Ceyhan H.) 2005 (Ceyhan H.) 2006 (Ceyhan 'H,r 

Kayıt Uzunluğu 1939 - 80; 42 Yıl 1939 - 80; 42 Yıl 39 - 79; Kes. 38 Y. 1941 - 80; 40 Yıl 1953 - 80; 28 Yıl 1954- 80;. 27 Yıl 

Drenaj Alanı, A, km 2 2596.8 4242 .8 8698.4 8484 km2 4202 km 2 739.2 km2 

xo -o- A, m3jsn/ km2 ; 0.08 0.15 0.03 0.07 0.03 0.08 

Otokorelasyon Katsayısı ; + 0.49 + 0.13 - - + 0.16 + 0.24 + 0.20 

Yalın Serinin Varyasyon Katsay ı sı :. 0.65 (0.71 ı . 0.56 (0.60) 0.56 (0.65) 0.51 (0.55) 0.43 0.52 

Yalın Serin in Çarpık Katsayısı ; + 2.15 (1 .69) + 1.65 (1.18) + 2.44 (1.93) + 1.54 (1 .30) + 0.87 + 0.74 

Log- Serin in Varyasyon Katsayısı : 0.11 (0.13) 0.08 (0.09) 0.08 (0.10) 0.08 (0.08) 0.09 0.1 ~ 

Log- Serinin Çarpıklık Katsayısı : + 0.14 (0.01) - 0.13 (0.25) + 0.69 (0.65) + 0.12 (0.11 ı - O.D7 -0.23 

(•) Parantezler içindek i istatistik ler 1954 · 80 aras ı 27 y ı ll ı k k ı sa seri ler iç ind ir . 



elemonlı n adet rastgele değişken serilerinde her 
serinin sadece maksimum değerlerinden oluşan 

n gözlemli seri. hem seriler adedi, n, hem de her 
bir serideki eleman sayısı , m, arttıkça, Gumbel 
dağılımına uymoktodır. Herhangi bir yıllık taşkın 

piki 365 günün her birinin piklerinin moksimumu 
olarak düşünülürse n- yıllık bir örnek seride hı=!r 

biri 365'er elemonlı n adet seriler bulunur. 365 
sonsuza yakın bir değer olduğuna göre, gözlenen 
yıl soyısı arttıkça do taşkın pikleri serisi Gumbel 
dağılımına uygundur denebilir. Bir yıl içinde ger
çekte 365'ten çok daha az soyıda taşkın vuku 
bulur, yanısıra günlük pikierin zamansol bağım

lılığı vardır şeklinde de düşünülebilir; ki bu dü
şünceler Gumbel dağılımı adaptasyonuna negatif 
düşer. Bazı çalışmolorco Gumbel dağılımı en uy
gun modellerden biri olarak savunulmuştur [5, 15]. 

Gumbel dağılımına göre : 

1 -e 
1 - T = FG (y = V) = e 

V- Yn 

Sn 

-V 

(5o) 

(5b) 

eşitlikler i vardır . Burada, Gumbel tarafındon [9]. 

o1 = - ın[ - ın(n ~ 1 )]. i= 1 , 2 , 3 , .. . ,n 

1 n 
.Yn = - :Eo, 

n i = 1 

Sn = [ -
1
- 1: a ~ 
n i = 1 ' 

] 

1/ 2 
-Ynı 

(60) 

(6b) 

(6c) 

eşitlikleri verilmiştir. n örnek 
sonsuza yaklaştığı zaman 

seri uzunluğu olup, 

lim Yn ~ 0.5772156 

n - >- oo 

lim Sn ~ 1.28255 

n - >- oo 

(7o) 

(7b) 

eşitlikleri vardır. Gumbel [9], (6) eşitliklerinden 

n yerine örnek serinin uzunluğunun alınmosını ön
görmüş, çoğunlukla da Gumbel dağılımının uygu
lanması bu şekilde yapılagelmiştir [14, 17, 18, 20]. 
Son zamanlarda yapılan bir çalışmada ise [11] 
Gumbel dağılımını n+ oo icin kullanmanın daha 
doğru ve uygun olacağı Monte Carlo simülasyon 
tekniği ile türetilmiş çok sayıda değişik uzunluk
ta sentetik taşkın serileri üzerindeki analizler so
nucu, iddia edilmektedir. Dolayısıyla , program 
FPRPA hem klasik biçimde Yn ve Sn için (6) 
eşitliklerini , hem de (7) eşitliklerini ayrı ayrı kul 
lanmakta , ve ilk biçime GUMBEL- N, ikincis ine de 
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GUMBEL- INF adlarını vermektedir. (Sa) eşitliğ i 

nin tersi 

V = - In [ - In ( 1 - +)] (5c) 

dir. Bu eşitlikten, verilen T için V değeri, ve bu 
V değeri (6) veya (7) den bulunan Yn ve · Sn, ve 
daha önceden hesaplanmış serinin aritmetik orta-

laması, X0 . ve standort sopmosı , S0 , ile birlikte 
(5b) denkleminde bir oraya getirilerek tekabül 
eden Or pik debis i bulunmuş olur. 

3.3. Log- Gumbel Dağılımı (Fisher- Tippett 
Ekstrem Değerler ll) 

Bu dağılım, logeritması alınmış seriye Gumtıel 
modelinin uygulanmış şeklidir. Yine, hem seri 
uzunluğunu kale alan. LOG- GUMBEL- N, hem de 
n+ oo forzeden, LOG- GUMBEL- INF, iki biçimi 
program FPRPA do ayrı ayrı uygulanmaktadır. (Sb) 
eşitliği yerine 

Y-Yn 
log Or = - - * s ıoqQ + x, __ ,.., 

Sn """" 
(8) 

ve, Or = 10iog Or (4b) 

denklemleri kullan ı lırsa Log - Gumbel dağılımı uy: 
gulonmış olur. 

3.4. iki Parametreli Gamma Dağılımı 

1925 yılında Foster tarafından bulunmuş olon 
bu dağılımın analitik ifadesi : 

u 
f e- u . u k-ı . du 
o r(k,Ul 

FGAMA (u = U) = --- - ---- = - --
+ oo r(k) 

dir. Burada 

f e- u . u k - ı . du 
o 

(9) 

(10) 

ilişkisi vardır . k ve L dağılımın parametreleri olup, 

,u= k + L . 

cr1 = k + L2 . 

G= 2 + ,,/ k 
ilişkileri mevcuttur [ 4]. (11) eşitliklerinde, 

!J. : modelin ortalama değeri, 

cr-ı : modelin varyansı, 

G : modelin çarpıklık kotsoyısıdır. 

(110) 

(11b) 

(11c) 

Orijinolinde, Gomo dağılımı herhangi bir nok-
taya, örneğin bir trafik kavşağıno, rastgele olarak 
arka arkoya ulaşan olaylardon m ninci oloy için 
geçen zamanın dağılımını tanımlıyon ve bu gaye 
ile tü retilmiş bir ihtimal dağılım modelidir [4]. 
Teorik sebep- sonuç mekanizması açısından yıllık 

taşkın pikleri serileriyle ilişkisi yoktur. Fakat, 
çarpık bir iht imal yoğunluk fonksiyonu olması ve 
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özellikle çorpıklığının bir dereceye kadar değişe

bilmesi, tesadüfi bir durum olarak bu dağılımı yıl

lık taşkın pikleri serilerine uygun yapabilmektedir. 
Gomo dağılımının tutulmosını sağlıyan diğer bir 
özelliği de çarpıklık katsoyısı sıfıro yaklaşırken 

dağılımın Normal dağı i ıma dönüşmesidir [ 4, 20]. 
(11o) ve (11b) eşitlikleri k, ve L icin yozılırso : 

k=,ı2 -7- cr2 

L = k -;- 11 

bulunur. (12) eşitliği (11 c) ile birleştirilirse : 

(12) 

(13) 

G = 2 * cr -7- !' = 2 * Cv . . . . . . (14) 
elde · edilir. Burada Cv = varyasyon kotsoyısıdır. 

(14) eşitliğinden görüldüğü gibi aslında dağılımın 

corpıklığı, standort sapmasına bağlıdır. Ortaloma 
değeri ve standort sapması belirli iken dağılımın 

corpıklığı do bunlara bağlı olarak belirlidir. Dağı

lımlar. için bu durumun bir analitik zorunluluk mu 
olduğu, yoksa ortaloma değer ve standart sap
masından bağımsız değişken çarpıklıklı dağılımla 

rında var olabileceği veya türetilebileceği bu ça 
lışmoco onloşılomomış bir soru olmuştur. Litero
türde sözü edilen dağılımlar ya simetrik, ya sabit 
çorpıklıklı, ya do voryonso bağımlı olarak değiş 
ken çarpıklıkiıdır [ 4, 20]. 

Gomo dağılımı k = 1 için ekspononsiyel doğı

lımdır. O < k < 1 için ihtimal yoğunluk fonksiyo
nu ordinat eksenine de osimptottur. 1 < k < 2 
için f (u= O) = O dır, ve yoğunluk eğrisi ordinat 

eksenine teğettir. k > 2 için modun her iki tarafın 

do da büküm noktaları vardır. k » 2 için çarpıklık 
sıfıro yokloşocoğındon yoğunluk eğrisi çok yayvon 
ve simetrik bir hal alır (Şekil 1). Çoğunlukla 

gözlenen taşkın pikleri serileri histogromlorı O+O 
için azalan unimodol bir şekil gösterdiklerinden 
Gomo dağılımı yalın serilere G> 2 iken pek uy
gun olmoso gerektir. 

G ve cr bağımlı olduğundon herhangi bir ör
nek seriye iki değişik Gomo dağılımı adapte edi
lebilir. Birincisinin k parametresi momentler me
todu kullonılocokso örnek serinin ortaloma değer 
ve standort sapmasındon (12) eşitliği yardımıyla 

hesaplanır. Veya, maksimum benzerlik (maximum 
likelihood) metodu kullanılacaksa, [18, sayfa 14- 5; 
20, sayfa 178] kaynaklarında bulunan ve büyük 
n ler için (12) eşitliğine yaklaşık değerler veren 
formül ile hesaplanabilir. Bu durumda kabul edi
len Gomo dağılımının çarpıklık katsayısı , 

<3 . = 2 -;- v k olacaktır, ve bu dağılımın örnek seri 
histogromıno uygunluğu için G:::::: Cs (dağılımın 

corpıklığı ::::::örnek serinin corpıklığı) olmalıdır. 

ikinci Gomo dağılımı için k direk olarak (11c) 
eşitliğinden, yani dağılımın çarpıklık katsoyısı = 
serinin çarpıklık katsayısı alınorak 

k= 4-;- Cs2 (15) 
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bağınıısından hesaplanır . Eldeki örnek seride 

Cs:::::: 2 * S -;- X yaklaşımı var olmadığı müddetçe 
her iki yöntemden hesoplanan k ler farklı olacak
tır. (Negatif corpıklıklı seriler için Gomo dağılımı
nın ordinat eksenine göre simetriği uydurulmok
todır . ) A.B.D. Su Koynakları Konseyi (WRC), Ame
rika'da standort taşkın frekans onolizi yöntemi 
olarak logoritmaları alınmış pikler serisine ikinci 
şekli ile Goma dağılımını uydurmayı tavsiye et
mektedir [18]. Birçok akarsuyun pikler serileri 
yalın halde + 2.0 dan büyük çarpıklık katsayıları 

gösterebilmektedir. Lagoritmoları alınmış serilerin 
ise çarpıklıkları sıfıra doğru azalmakta, hatta sı 

fıra yakın negatif değerler olmaktadır. Dolayısıyla, 

önce logoritmoları olmak çarpıklığı azalttığı, bu 
küçük corpıklığı da iyi kötü Gomo dağılımı tonırıı

lıyobildiği için bu dağılım en çok tutulan dağılım 

olmuştur. Yapılan birçok çalışmoda taşkın pikleri 
logları seriler inin uzunlukları arttıkça çarpıklıklo

rının da değiştiği ve genellikle arttığı gözlenmiş

tir [12, 18, 20]. Dolayısıyla. WRC, standort yön
teminde seri uzunluğu 25 yıldon küçük olon istas
yonların kendi Cs leri ne olursa olsun, WRC ta
rafından düzenlenmiş olon Amerika için genelleş

tirilmiş Cs ler haritasından o bölgenin Cs ini kul
lanmayı tavsiye etmektedir. (Bu haritada log- se

rilerin Cs leri - 0.3 ile + 0.7 gibi oldukça küçük 
sınırlar içinde değişmektedir) . «Seri uzunluğu 

[25, 100] orasında bulunan bir istasyon icin kendi 
ve genel Cs lerin ağırlıklı ortalaması alınmalı, on
cak n > 100 yıl iken log- serinin kendi çarpıklık 

katsoyısı aynen kabul edilmelidir.» denmektedir 
[18]. Türkiye'de henüz logoritmaları alınmış taş

kın pikleri serileri icin böyle bir genelleştirme ça
lışması bulunamamıştır. Böyle bir genelleştirmenin 
ne derece doğru ve mümkün olacağı, ve eldeki 
donenin yeterliliği tartışma konusu yapılabilir. 

Program FPRPA ya arzu edilirse log- seri için 
dıştan bir Cs verilebilmekte, program log- serinin 
kendi Cs i yerine bu değeri kullanmaktadır. 

Goma dağılımı (9) eşitliğindeki gibi masum 
görünüşlü bir analitik ifadeye sahip ise de bu 
ilaelenin [0,1], ve [58, + cx: ] aralığındaki k ler için 
nümerik hesabı güçleşebilmektedir. O < k < 1 
aralığında sıfıra yakın u lar için hem yoğunluk 

fonksiyonu + oo o yakın, hem de fonksiyonun tü
revi - oo o yakın almaktadır. Yanısıra r (58) := 
4.05 x 10+76 olduğu için + < k < + co aralığın

do r (k, U) ve r (k) değerlerini ayrı ayrı hesap
Iattırıp sonra böldüren bir olgoritma !BM kompü
turlarında çalışmıyacaktır. CDC 7600 marka kom
püturlorda overflaw limiti 1~ civarında olduğun
dan bu problemin çözümü için daha şanslı bir 
araç olabilirdi. Gerçekte gözlenen taşkın pikleri 
log - serilerinin Cs leri =ı= 0.1, =ı= 0.21er civarında 

alduğu için k çoğu kez 58 den büyük olmaktadır . 



Metedolojisi ne olursa olsun Gama dağılımının, 

özellikle çok çarpık veya simetriği çok yakın ol
duğu durumlardaki, hassas hesaplanması işlem 

zamanı uzun bir altprogram gerektirebilir [2, 16]. 

Program FPRPA hazırlanırken, bazı Gama alt
programları ile sağlıklı sonuçlar alabilme uğraşısı 
esnasında, literatürde sözü edilen ve, teklifsiz bir 
deyişle şok diye sonuç veren Wilson ve Hilferty 
dönüştürüm formülünün cazibesi ağır gelerek di
ğer uğraşılar bir yana bırakılmış [Bu çalışmaların 

program ve sonuçları yazardan elde edilebilir) ve 
Gama dağılımı için bu formül kullanılmıştır . Wilson 
ve Hilferty tarafından türetilmiş olan bu bağıntı 

[19] p. ortalama değer, u standart sapma, ve G 
çarpıklık katsayısı ile Gama dağılımlı bir x rast
gele değişkenini O ortalama değer, 1 standart 
sapma, ve tabialiyle O çarpıklığı olan standart 
normal dağılımlı y değişkenine [yaklaşık olarak) 
şu şekilde dönüştürmektedir : 

z = (x - tıl + u 

y = ~ * [ ( ~ * z + 1 r~31 J G 
+ -

6 

. (16) 

(17) 

Bu dönüştürümün - 1 < G < + 1 aralığında ol
dukça iyi sonuçlar verdiği, dışında ise sapmanın 
artabileceği bildirilmiştir [19]. Gama dağılımı , 

teorik olarak taşkın pikleri için türetilmediğine gö
re, Gama dağılımını taşkın piki serilerine uydur
duğumuz zaman gerçek değerlerini hesaplamak ta 
gerekmiyebilir. Yanısıra , logları alınmış serilerin 
çarpıklık katsayıları ekseriya [- 1, + 1) aralığın

da kaldığı , ve [17) Nolu dönüştürüm formülünün 
bu aralıkta hassas olduğu belirtildiğine göre LOG
WLSN f3 HLFRTY dağılımı LOG- GAMA dağılımını 
yeterli hassasiyetle benzeştirse gerektir. 

Gama dağılımının nümerik hesab ı ndaki zorlu
ğu yenmek için Harter [10] , 

1 
1 - T = FGAMA [u = Or * Ll (18) 

(19) 

eşitlikleri ve (9) eşitliğinin aralarındaki matema
tiksel ilişkileri değerlendirerek, çeşitli dağılımlar 

için de benzer şekli olan (19) eşitliğindeki KGAMA 
frekans faktörünün G, ve T nin fonksiyonu olarak 
- 9 .;;; G < + 9, 1.0001 < T .;;; 10 000 gibi geniş 

aralıklar içinde oldukça detaylı tablosunu hesap
Iayıp kullanıcıların hizmetine sunmuştur. 

Program FPRPA de, Wilson f3 Hilferty dönüştü 

rümü kullanılarak hem yalın serilere hem de log
serilere Gama dağılımı uygulanmaktadır. Pik seri
lerin yalın değerlerine Gama dağılımı benzeri ça
lışmalarda uygulanmadığı halde, burada nasıl olsa 
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x2 - uygunluk testi yapıldığına göre denenmiştir. 

FPRPA, istenen herhangi değerde T ler için Or leri 
hesaplandığından, seçilen 6 istasyonda Harter'ın 

tablosunda [10] bulunanlardan 14 değişik T için 
[1 .0101 den 10000 e kadar) Or ler WLSN,BHLFRTY 
ve LOG- WLSN,BHLFRTY metodları ile hesaplan
mıştır . Ayrıca, [19) eşitliğindeki KGAMA üçüncü de
receden bir polinoın interpolasyonuyla zaten de
taylı olon tablodan serilerin Cs lerine karşı tahmin 
edilmiştir. Programda da serilerin Cs leri kullanıl

maktadır. Bu 14 değişik T lere tekabül eden 0 1 

ler, Gama dağılımı ve Wilson Hilferty yaklaştırımı 

şeklinde bütün 6 istasyon için kıyas edilmiş, bun
lardan sapmaları en fazla olan iki istasyon değer
leri Tablo 2 de sunulmuştur. Bu kıyaslamanın so
nucu şudur: LOG- GAMA dağılımı için LOG
WLSN{3HLFRTY dağılımı kabul edilebilir bir yak
laşım vermektedir. 10 000 yıl gibi çok yüksek te
kerrür peryollarına sapma artmakta, fakat yakla
şık formül gerçek değerleri çok az bir değerde 
büyük taraftan tahmin etmektedir, ki bu da mü
hendislik açısından emniyetli taraftadır. GAMA 
dağılımının WLSN,BHLFRTY yaklaştırımı ise yalın 

serinin çarpıklığı + 2.44 gibi büyük değerler al
dığı için daha büyük sapmalar vermektedir. Ör
neğin 1806 Nolu istasyonda (Cs = 2.443) T = 10 000 
yıl için bağıl sapma 0.06 (% 6) kadardır. 

4. x2 UYGUNLUK TESTi 

Eldeki örnek seri yeteri kadar uzun ve anlamlı 
ise seriye hangi ihtimal dağılım modelinin daha 
iyi uyduğunu belirleyen metodlardan biri x2 testi-

dir. Bu test ile serinin histogramı ile modelin yo

ğunluk fonksiyonunun aynı aralık sayılı hislogra

mı kıyas edilir; ikisi arasındaki şekil farkı bir D 

istatistiği ile nümerik olarak değerlendirilir. Bu 

testin detayları istatistik kitaplarında bulunur [3, 

4, 20]. Örnek serinin ve dağılım modelinin histog

ramlarının şekli aynı ise, her aralıktaki gözlenen 

ve beklenen eleman sayıları farkı sıfır olacağı Için, 

bu farkların karelerinin normalize toplamına eşit 

olan D istatistiği de sıfır olur. D ne kadar büyükse 

histogramların uygunsuzluğu da o derece fazla 

demektir. xL testi Arıkan (n > 25 yıl ise). Bil

gin'in programlarında da uygulanmaktadır [2, 5]. 

xı testinde D istatistiğinin değerinin seçilen his

togram aralık sayısına da bağlı olduğu, ve bu 

durumun testin bir dezavantajı olduğu bilinmek

tedir. Dolayısıyla, D'nin hislogram aralığına göre 

değişmesini incelemek gayesiyle bu programda D 

istatistiği Sturges'in [ 4, Sayfa : 8] 

m = 1 + 3.3 Logn (20) 
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TABLO: 2 

Gama Dağılımı için Wlsn Hlfrty Formülünün Yalın ve Logeritması Alınmış 
Serilere Uygulanması Sonucu Kıyaslar 

o. ERGENUŞAGI, Zamantı N. (Seyhan Havzası) istsn. No: 1806, n = 38 

Cs0 = 2.443 Cs1090 = 0.687 

T GAMA W,BH Bağıl Sapma Log- GAMA Log- W,BH Bağıl Sapma 

1.0101 161 .9 161 .5 - 2.5 * 10 -3 118.2 117.9 - 2.5* 10- 3 

1.0526 162.4 162.3 - 6.1* 10 - 4 140.9 140.8 - 7.1* 10 - 4 

1.1111 167.5 165.9 - 1 * 10 -2 157.2 157.2 o 

1.2500 178.5 178.1 -2 * 10 - 3 182.3 182.3 + 1.1* 10- 3 

2.3276 262 .9 264 .6 + 6.5* 10 -3 276.3 276.3 o 

5 389.1 386.9 -6 * 10 - 3 383.9 383.9 - 1 * 10 - 3 

10 512.1 506.3 - 1 * 10 - 2 490.2 489.6 - 1.2* 10 - 3 

25 681 .2 673.4 - 1 * 10 -2 651 .8 651.5 - 5 * 10- 4 

50 812.1 806.0 - 7.5* 10 -3 794.2 794 .2 + 6 * 10- 4 

100 944.7 943.4 - 1.4* 10 - 3 957 .7 960.1 + 2.5* 10- 3 

500 1257.4 1278.2 + 1.7* 10 - 2 1437.6 1449.4 + 8 * 10- 3 

1000 1393.4 1428.4 + 2.5* 10 -2 1697.4 1716.2 + 1 * 10- 2 

2000 1530.0 1582.4 + 3.4* 10 -2 1995.8 2025.2 + 1.5* 10- 2 

10,000 1849.2 1953.1 + 5.6* 10 - 2 2870.6 2942.6 + 2.5 i d 0 - 2 

TABLO: 2 

Gama Dağılımı için Wlsn Hlfrty Formülünün Yalın ve Log Serilerine 
Uygulanması Sonucu Kıyaslar 

b. GÖKDERE, Göksu N. (Seyhan Havzası) istsn. No: 1805, n = 42 

Cs0 = 1.648 CslogQ = - 0.134 

T GAMA W,BH Bağıl Sapma Log- GAMA Log- W,BH Bağıl Sapma 

1.0101 229.5 223.6 - 2.6* 10 -2 160.5 160.4 - 6 * 10 - 4 

1.0526 264.0 260.3 - 1.4* 10 -2 237.4 237.4 o 

1.1111 298.2 297.0 -4 * 10 - 3 291.3 291 .3 o 
1.2500 360.5 362.0 + 4 * 10 -3 371.4 371.4 o 
2.3276 623.2 624.8 + 2.5 * 10 -3 640.7 640.7 o 

5 905.5 902 .5 -3 * 10 -3 902 .3 902 .3 o 
10 1147.9 1142.2 -5 * 10 -3 1125.5 1125.5 o 
25 1458.6 1452.9 -4 * 10 -3 1417.7 1417.7 o 
50 1688.9 1686.6 - 1 * 10 -3 1641 .2 1641.4 + 1.2* 10- 4 
100 1916.6 1920.9 + 2 * 10 - 3 1868.8 1869.7 + 5 * 10- 4 

500 2438.1 2467.3 + 1 * 10 - 2 2418.3 2420.1 + 7.4* 10- 4 

1ooo· 2660.5 2704.6 + 1.6* 10 -2 2665.3 2667 .2 + 7.1* 10- 4 

2000 2881.9 2943.8 + 2.1* 10 - 2 2919.0 2921 .5 + 8.6* 10- 4 

10,000 3392.8 3506.5 + 3.3* 10 - 2 3535.2 3540.1 + 1.4* 10- 3 
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eşitliği ile tavsiye ettiği m adet, m- 1, ve m + 1, 
adet olmak üzere üc değişik aralıklı hislogram icin 
ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Aslında üç temel da
ğılımı var ise de, program FPRPA de yedi değişik 
modelden Or değerleri hesaplanmaktadır. Dolayı 

sıyla, Or leri veren tablonun altında yedi modelin 
üc farklı aralıklı histogramlar icin D istatistikleri 
de hesaplanıp sunulmaktadır. 25 < n < 45 icin 
(20ı eşitliğinde m :::::: 6 olmakta, ve dolayısıyla bu 
uzunlukta seriler icin 5, 6, ve 7 aralıklı hislogram
lar ele alınmaktadır. Uygulama yapılan 6 akarsu 
istasyonunun bir kısmında aynı modelin D si üc 
ayrı hislogram içinde benzer eleğerler alırken di 
ğer bazılarında aynı modelin D değerinin hislog
ram aralığının bir iki adet değişmesiyle anlaşıla 

mıyan farklılıklar gösterdiği gözlenmiştir. 

5. BULGULAR 

Program FPRPA. ElEI rasat yıllıklarındaki (8] 
Seyhan ve Ceyhan havzalarında en uzun kayıtlı 

6 Akım Gözlem istasyonunun yıllık taşkın pikleri 
serilerine uygulanmıştır. Sonuçlar tablolarda su
nulmuş olup, kendini izah edebilecek durumdadır. 

Enteresen bazı değerlendirmeler şöyle sırolana 

bilir : 

1. Seyhan havzası istasyonları serileri, Cey
han havzasındakilere nazaran çarpıklık katsayıları 

daha fazladır . Yanısıra, Seyhan havzası istasyon-
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ları istatistikleri çok benzer çıkmamıştır. Bunun 
nedeni belki de DSi 'ce hazırlanan «Seyhan Taşkın 
Raporu» nda belirtildiği gibi [7, sayfa 11 ve 16] 
Seyhan havzasının fizyografik ve iklimsel özellik
leri açısından belirgin farklılıklar gösteren parca
lardan oluşmasındandır. 

2. Uygulamanın bu safhasında daha detaylı 

olması muhtemel analiz yöntemi bir yana bırakıla 

rak, her istasyon icin üc değişik aralıklı hlstog
ramların D istatistikleri ortalaması alınmış, ve bu 
değerin en küçüklerine bakılarak modellerin uy
gunluğu araştırılmıştır (Tablo 3ı . LOG- WLSNp
HLFRTY modeli denenen 6 istasyonun 3 ünde en 
küçük birinde ikinci, birinde üçüncü, ve bir diğe
rinde de dördüncü en küçük ortalama D leri ver
diğ i ne göre en uygun model olsa gerekir. LOG
GUMBEL modelleri en büyük D leri verirken, GUM
BEL dağılımında kayıt uzunluğu sonsuz olarak 

alan GUMBEL - INF modelinin, konvansiyonel GUM

BEL- N modelinden daha başarılı bir uygunluk 

gösteremediği gözlenmiştir . Sadece D istatistiği az 

bir derece azalmaktadır, yanısıra serbestlik dere

cesinin bir artması avantajdır. 

Log - Gama modelinden sonra ikinci en iyi 

model olarak Log - Normal dağılımı gözükmekte· 

dir. 

TABLO: 3 

Taşkın Frekans Histogramlarının Denenen Yedi Dağılım Modeli 
Histogramları ile Kıyaslanmasında 5, 6, ve 7 Aralıklı Histogramların 

D - istatistikleri Ortalamaları 

Model 

Model 

LOG - NORMAL 

GUMBEL- N 

GUMBEL - INF 

LOG - GUMBEL- N 

LOG - GUMBEL - INF 

WLSN{3HLFRTY 

LOG- WLSN,BHLFRTY 

Himmetli 
(1801) 

42 Yıl 

42 Yıl 

3.61 (2ı 

6.17 (5ı 

6.19 (6ı 

5.26 (3ı 

9.88 (7ı 

5.82 (4) 

3.31 (1ı 

Gökdere 
(1805) 

42 Yıl 

42 Yıl 

5.59 (5ı 

5.03 (3ı 

3.47 (2ı 

13.57 (6ı 

29.59 (7ı 

3.05 (1 ı 

5.53 (4ı 

Benzeri calışmalarda kale alınmayan GAMA 
dağılımının yalın seriye uygulanmasının yaklaşımı 

olana WLSN,BHLFRTY modeli ise Log- Gama ve 
Log- Normal dağılımlarından sonra üçüncü en iyi 
model olarak gözükmüştür. 

3. Program ikinci kez 1954 - 80 arası 27 şer 
yıllık seriler için de çalıştırılarak bazı istatistikler 

Er genuşağı 
(1806) 

38 Yıl 

38 Yıl 

6.63 (6ı 

7.01 (7ı 

6.33 (5ı 

5.65 (3ı 

5.27 (2ı 

5.69 (4ı 

4.88 (1 ı 

Kılavuz! u 
(2001) 

40 Yıl 

40 Yıl 

1.38 (1 ı 

3.54 (5ı 

3.52 (4ı 

4.96 (6ı 

7.25 (7ı 

3.28 (3ı 

1.52 (2) 

Kabaağaç 

(2005) 

28 Yıl 

28 Yıl 

2.94 (2ı 

4.23 (7ı 

3.61 (5ı 

2.42 (1ı 

3.38 (4ı 

3.94 (6ı 

3.08 (3) 

Karaahmet 
(2006) 

27 Yıl 

27 Yıl 

1.49 (2ı 

2.50 (4ı 

2.60 (5ı 

3.87 (6ı 

6.72 {7) 

2.12 (3) 

1.24 (1 ı 

kıyas edilmiştir (Tablo 1 ı . Motolos'ın [12] A.B.D. 
deki akarsular üzerinde gözlediği, seriferin uzun
lukları arttıkça çarpıklık katsayılarının do cebrik 
olarak arttığı durumu buradaki 4 istasyonda da 
belirmiştir . 
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.. - : 

i 

u (~L.x) 

i 

U(-=-L.x) 

f (k L ·u) 
i. GRmR ' ı 

-~..._ . .... ..... .... 
Şekil : 1 iki parametreli gama dağılımı ihtimal yoğunluk fonksiyonunun çeşitli şekilleri 

56 



DSi TEKNiK BÜLTENI 1983 SAYI 53 

YARARLANILAN KAYNAKLAR 

Abramowitz, M.; ı. A. Stegun, Handbook of Mathe
malical Functions, Dover Publications, Ine., 
Ninth edition, 1970. 

Arıkan, A., uHidrolojide Kullanılan Çarpık Karak
terli Dağılım Fonksiyonları ve Bilgisayar 
Programları,» lll. DSi Hidroloji Semineri , 
Cilt 1, 1979. 

Beyazıt. M., Hidrolojide istatistik Yöntemler, iTÜ 
Matbaası, 1981 . 

Benjamin, J. R.; C. A. Cornell , Probability, Statistics, 
and Decision for Civil Engineers McGraw -
Hill, 1970. 

Bilgin, R., «Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Çalışma
larında Taşkın Tahmin Yöntemlerinin Önemi 
ve Bazı Uygulamalar,» Su ve Toprak Kaynak
larının Geliştirilmesi Konferansı , Cilt 1, Sh . 
166-193, Mayıs 1981 . 

Cicioni, G.; G. Giuliano; F. M. Spaziani, «Best Fit
ting of Probability Functions to a set of 
Data for Flood Studies.,» Floods and Droughts, 
Proceedings of the Second International 
Symposium in Hydrology, pp. 304- 314, Sept. 
1972. 

DSi Gnl. Md ., Etüd ve Plôn Da. Bşk ., Seyhan Taş
kın Raporu, 1981 . 

ElEI Gnl. Dir., Su Yılı Ak ım Neticeleri 

Gumbel, E. J., Statistics of Extremes, Columbia 
Univ. Press, 1958. 

Harter, H. L. , «New Tables of Percentage Points 
of the Pearson Type lll Distribution&,» Tech
nical Release No. 38, U. S. Dept. of Agric., 
Soil Cons. Service, March 1976. 

Le t tennıaier, D. P.; S. J. Burges, <<Gumbel's Extreme 
Value ı Distribution : A New Laok,» Journal 
of the Hydraul ics Division ASCE, Vol. 108, 
No. HY4, pp. 502- 514, April 1982. 

Matalas, N. C.; J . R. Slack, «Regional Skew in Se
arch of a Parentıı, Water Resources Rese
arch, Vol. 11 , No. 6, pp. 815 - 814, Dec. 1975. 

Özdemir, H., Uygulamal ı Taşkın Hidrolojisi DSi Gnl. 
Md., 1978. 

Penn State Univ., Civ il Eng. Dept., Users Manuol 
for Program MINI- EXVAN, Extreme Values 
Analysis, Univ. Park. 1972. 

Reich, B. M., «Log- Pearson Type lll and Gumbel 
Analysis of Floods,» Floods ond Droughts , 
Proceedings of the Second International 
Symposium in Hydrology, Sept. 1972. 

U. S. Army Corps of Eng ineers, «Fiood Flow Fre
quency Analysis,ıı Program Users Manual , 
Hydrologic Engineering Center, 1976. 

Viessnıan, W., Jr.; J. W. Knapp; G. L. Lewis; T. E. 
Harbaugh , Introduction to Hydrology Second 
Ed ition, Harper- Row, 1977. 

Water Resources Council, Hydrology Committee, 
Guidelines For Determining Flood Flow Fre
quencies, Bullet in- 17A, Nov. 1977. 

Wilson, E. B.; M. M. Hilferty, «The Distribution of 

Chi - Square,» Proc., National Academy of 

Science, Vol. 17, No. 12, Dec. 1931 . 

Yevjevich, V., Probability and Statistics in Hydro

logy, Water Resources Publications, 1972. 

57 



KAPALl DRENAJ SiSTEMLERiNiN PROJELENDiRME 
KRiTERLERiNiN DENEYSEL OLARAK SAPTANMASI 

1. GiRiŞ 

Tarımsol üretimi ortırmak amacı ile gerçek

leştirilen sulama projeleriyle her geçen yıl sulo

moya oçıloıi olon daha do büyümektedir. Ancak, 

sulamoya paralel olarak gerekli önlemlerin alın

moması nedeniyle sulama, beraberinde bir ta k ım 

sorunları do getirmektedir. 

Gereğinden fazla suloma suyu kullanımı , ye

tersiz drenaj koşulları nedeniyle, taban suyu dü

zeyini yükseltmektedir. Bu yükselen taban suyu 

düzeyi sulomanın kesif olarak yapıldığı aylarda 

bazı ovolarımızdo toprak yüzeyine kadar yüksele

bilmektedir. 

Yükselen taban suyu nedeniyle doğan drenaj 

sorunu tarımsal üretimi olumsuz yönde etkilemakle 

kalmay ı p , tuzluluk ve sodyumluluk sorunlarını da 

beraberinde getirmektedir. 

Yapılan etüt sonuçları drenaj , tuzluluk ve sod 

yumluluk sorunları nedeniyle tarıma uygun olmı 

yan alanların, toplam sulanabilir özellikle olan 12.5 

milyon hektar tarım olanlarımızın yaklaşık % 19' 

unu oluşturduğunu göstermektedir. 

Esasen hicte küçümsenmiyecek bir düzeye 

ulaşan bu sorunlu toprakların yeniden tarıma ac ı l 

ınası yo da verim güclerinin artırılması için ilk 

koşul drenaj sorununun cözüınlenmesidir. 

Modern tanında sulamanın ayrılmaz bir par

çası olarak düşünülen drenaja gereken önem ve

rildiğinde hiç kuşkusuz bu tip toprakların artması 

da önlenecektir. 

(* ) Doç . Or . Se lçuk Ünivers itesi Mühendis l ik - Mimar lı k Fak. 

( .. ) Samsun Bölge Topraksu Araştırma Enstitüsü 
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Yazanlar : Tamer YILMAZ( *) 

Atilla MAVi( ** ) 

Ancak drenaj sorununun çözümlenmesi için 

geliştirilen drenaj formülleri bir takım varsayım 

Iara dayandırılmıştır. Diğer taraftan formüllerdeki 

ögelerin (drenaj katsayısı, hidrolik geçirgenlik , 

bariyer derinliği gibi) belirlenmesinde de bir takım 

varsayımiara yer verilmektedir. 

işte bu nedenlerle mevcut drenaj formülerin 

den yararlanarak tesis edilen drenaj sistemlerinden 

beklenen yarar çoğu kez sağlonamamaktadır. Dre

naj sistemlerinde taban suyu d'üzeyini kontrol gö

revi verilen emiqi dren hatlarının sıklığı proje eko

nomisini olumsuz yönde etkilerken bu ha.tların bir

birine uzak olması taban suyu tablosının istenilen 

düzeyde tutulmosını engellemektedir. Emici dren 

hatlarına öyle bir aralık ; verilsin ki bu aralık her 

iki sorunu birden cözümleyebilsin. 

işte böyle bir yaklaşım için en güvenceli ve 

en ekonomik yol drenaj · projesinin götürüleceği 

alanda yapılan araştırmalardan elde· edilecek de

ğerler olmaktadır. 

. , 

Araştırmalar sonucu saptan.an deneysel veriler 

doğruya en ya·kın değerler olduğu ve olacağı için 

güvencel i ve ekonomik bir drenaj sistemi tesisinde 

araştırmalarla saptanan projelend irme kriterlerinin 

değeri büyük olacaktır . 

Bu çalışmada, drenaj projelendirme kriterleri 

deneysel olarak saptanmaya çalışılmıştır. Kriter

lerin saptanmasında esas olan sayısal değerler 

Samsun - Çarşamba ovasında yürütülen 

araştırmasından alınmıştır . 

drenaj 

Çalışma l arın esası hidrolik yükseklik ve dren 

verdisi ölçmelerine dayanmaktadır. 



2. HiDROLiK YÜKSEKLiK VE DREN VERDiSi 
ÖLÇMELERiNiN YAPILMASI 

Ölçmelerin ya p ı l a bilmesi için kapa lı bir drenaj 
sistemi gereklidir. Bu sistem teksel borulu (emici
ler kapalı toplayıcılar açık) veya bileşik borulu 
(emici ve toplayıcı dren hatları kapalı) olabilir. 

Verdi ölçmeleri birbirine paralel 5 emici dren 
hattının ortasında yer alan drenler üzerinde ayrı 

ayrı veya bu 3 dreni birleştiren çıkış ağzı üzerin
de yapılır . 

Ölçmeler sulama ve yağış koşullarında ger
cekleştirilebilir. Sulama koşullarında ilk verdi ölç
ınesi sulama başla ng ı c ında ikinci verdi öl cmesi 
su lama sonunda yap ı l ır . D i ğer ölçmeler suloma 
veya şiddetli yağışlardan sonraki 3- 5 gün süre
since eşit ara lıklarla olmak üzere günde 3 kez 
yapılır ( DI ELEMAN VE TRAFFORD. 1976) . 

Hidrolik yükseklik değeri ölçümleri ise her 
verdi ölçümünün karşılığı olarak gözlem kuyula
rında ya p ılır . Gözlem kuyuları dren boyunu 4 eşit 
parçaya bölecek şekilde birbirine paralel 3 sıra 

halinde emici dren hatlarına dik olarak yerleşti 

rilmelidir. 

3. SAYlSAL UYGULAMA 

Kapalı drenaj sistemlerinde projelendirme kri

terlerinin deneysel olarak saptamak amacı ile Çar

şamba ovasında ya p ılan bir çalışmada elde edilen 

deneysel veriler kullanılmıştır (MAVi ve UZUN, 

1981) . 

Dren derin l iği 1.60 m, dren aralığı 85 ın olan 

bu sistemde, emici dren hatları, iç çapı 0.15 m 

olan kil boru lardan oluşmuş t ur (Şekil : 1) . 

Şekil : 1 Drenaj sistemi en kesiti 

Sistem üzerinde ölçmelerin yapıldığı alan , 

verdi ölçüm bacası ve gözlem kuyuları Şekil : 2'de 

gösterilmiştir . 

Yağışlardan sonra saptanan hidrolik yükseklik 

ve dren verdisi değerle ri Cizelge : 1'de verilmişt i r . 
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CiZELG E 1 
Zaman (gün) , hidrolik yükseklik ve 

dren verdisi değerler i 

Zaman Hidrolik Dren verdisi 

(gün) yükseklik (m) mlf gün mm/ gün 

0,00 0,922 43,200 4,55 
0,17 0,913 42,224 4,44 
0,34 0,905 41.291 4,35 
0,96 0,841 35,545 3,74 
1,17 0,826 34,033 3,58 
1,35 0,813 33,039 3.48 
1,96 0,746 27,000 2,84 

2,17 0,726 25,998 2,74 
2,34 0,717 24,961 2,63 

2,96 0,683 22.378 2,35 

3,38 0,660 21 ,600 2,27 
3,96 0,615 17,824 1,88 

4,34 0,591 16,917 1,78 

5,04 0,665 16.044 1,69 

5,96 0,530 14,221 1,50 

6,96 0,500 12,908 1,36 

7,96 0.468 11,673 1,23 

8,96 0,440 11,344 1,19 

10,92 0,391 10,696 1,12 

12,34 0,389 10,031 1,05 

12,92 0,379 9,582 1,01 

13,96 0,346 9,253 0,97 

3.1. Etkili Poroziten in (P) Sa pta nması 

Etkili porozitenin veya drene edilebliir göze
nek hacminin belirlenmesinde Çizelge : 1'de ve
rilen değerlerden yararlanılmıştır . Bu değerler kul 
lanılarak belirli bir zamonda drene olan toplam 
su hacmi (m3) ve drene olan toprak hacmi (m3 ) 

hesa planmıştır . 

Drene olon su hacmini hesaplamak için dren 

verdisi (m3f gün ) zamona (gün) karşı grafik len 

miştir (Şeki l : 3) . Şekil : 3'deki taralı olan ölçme

lerin başlangıcından sonuçlandınidığı zamana ka 

dar drene olon su miktarını (m3) vermektedir. Bu 

değer 218.52 m3 olarak hesaplanmıştır . 

Drene olan toprak hacmini hesaplamak icin 

hidrolik yükseklik değerl eri (m) zamana (gün) 

karşı graf i klenmiştir (Şekil : 4) . Bu grafikten dre

ne olan toprağın en kesit alanı 44,36 m2 olarak 

sa ptanmıştır . Dren uzun l uğu 100 m o l d u ğu için 

drene edilen toprak hacmi 44.36 x 100 = 4436 m3 

olarak hesaplanmıştır. 

Drene o lon su hacminin, drene olon toprak 

hacmine bölümü sonucu etkili porozite (P) = 

218.52/ 4436 = 0,05 bulunmuştur. 
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o o o o o 000 

ı 

1 
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32.0m 0.5m 
A-A KESiTi 

Şekil : 2 Plan ve A - A kesiti 
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Zaman (QUn) 

Şekil 3 Dren verdisi zaman ilişkisi 

- .::::.__--------'-'/! 13,96 ci o un 
i o o 

1 ·--- S .s 85m ------1 

Şekil : 4 Drene olan toprak en kesiti 

3.2. Hidrolik Geçirgenlik (K) ve Aküferin 

Geçirgenlik Katsayısının (KD) Saptanması 

Hidrol ik geçirgenlik ve aküferin geçirgenlik kat

soyısı değerlerini saptamak için aşağıda verilen 

eşitlikten yararlanılmıştır (DI ELEMAN, 1974). 

2 7r Kd h 
q = __ s_ı __ 

Burada: 

q = Dren verdisi (m / gün) 

K = Hidrolik geçirgenlik (m / gün) 

d = Eş derinlik (m) 

h = Hidrolik yükseklik (m) 

S = Dren aralığı (m) olmaktadır . 

Bu eşitlik 

sı 
Kd = q/ h -- şeklinde yazılarak ilk aşamada 

2 'iT 

q/ h değeri hesaplanmıştır. 

q/ h değerini hesaplamak için Çizelge : 1 'de 

verilen hidrolik yükseklik ve dren verdisi değerleri 

karşılıklı olarak grafiklenmiştir (Şekil : 5) . 

c .. , 

' E 
E 

;; 

> 
c 

o 

Şekil 5 Dren verdisi hidrolik yükseklik ilişkisi 

Grafiklema sonucu oluşan eğrinin doğru kıs

mındon yorarlanarak q/ h = 1.10/ 350 = 0,003 ola 
rak , Kd ise 

(85) 2 
(Kd = 0,003 = 3.45 m2fgün) 3.45 m2/ gün 

2 x 3,14 

olarak hesaplanmıştır . 

ikinci aşamada aşağıda verilen eş derinlik (d) 
formülünden yararlanılmıştır (DIELEMAN ve TRAF· 
FORD, 1976) . 

Do 
d= 

BD D 
- -

0 1n - 0 + 1 ...-s u 
Burada ; 

d = Eş derinlik (m) 

Do= Drenlerin bariyere uzaklığı (m) 

s Dren aralığı (m) 

u Islak çevre- ...- r (m) olmaktadır. 
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Ölçmelerin yapıldığı sistemde; drenlerin bari
yere uzaklığı Do = 3.4 m, dren aralığı S = 85 m 
ve ıslak çevre U= 7Tr = 3.14 x 0.075 = 0.24 m dir. 
Bu değerler yukarıdak i formülde yerine konuldu
ğunda d = 2.67 m bulunur. 

Kd = 3.45 m2jgün olup buradan hidrolik ge
çirgenlik K = 3.45/ 2.67 = 1.29 m/ gün bulunur. 

Aküferin geçirgenlik katsayısı KD = 1.29 x 3.4 
= 4.38 m2jgün olarak hesaplanır. 

4. SONUC 

Yukarıda sözü edilen kriterler belirlendikten 
sonra agronomik ihtiyaçlara göre dren aralığını 

hesaplamak mümkündür. 

Örneğin bir sulamadan veya yağışlardan son 
ra ho = 0.90 m olarak belirlenmiş ve bunu agro
nomik ihtiyaçlar gereği 4 günde 0.20 m düşürmek 

istersek (yani ht = 0.70 m Şekil : 1) dren aralığı 

kaç metre olmalıdır? 

n ılır . 

Bunun için aşağıda verilen formülden yararla-

712 Kd 
S2=-

ap 

Bu formüldeki ögelerden hidrolik geçirgenlik 

K = 1.29 m/ gün, etkili porozite p = 0.05 değerleri 

deneysel olarak belirlenmişti. Formülde bilinmiyen 

tek öge drenaj şiddet faktörü (a) ise aşağıdaki 

eşitlik yardımı ile hesaplanabilir. 

a 

a 

log ho 
ht 

2.3---

log 

2.3 

0.90 
0 .70 

= 0.06 olup buradan 
4 

(3.14) 2 X 1.29 d 
S2= = 4240 d bulunur. 

0.06 X 0.05 

Do = 3.4 m, U = 0.24 m (iç çapı 0.15 m olon 

ki l boru ıslah çevresi) değerleri varlığında eş de· 

rinlik formülünden yararlanarak sınama yanılma 

yolu ile eş derinlik ve dren aralığı değerleri he· 

saplan ır . 

Hesaplama sonucu dren aralığı S = 110 m bu

lunur. Test aralığı 85 m olduğu halde hesaplanan 

aralık isıeğimizi karşılamak için yeterlidir. 
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