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KAR SU ESDEGERiNiN NÜKLEER VE KLASiK YÖNTEMLERLE 
BELiRLENMESi VE BU iKi YÖNTEMiN KIYASLANMASI 

Yazan izge ERTAN • 

ÖZET 

Bügüne kadar dünya literatüründe nükleer yöntemle kar su eşdeğerinin be
lirlenmesi konusunda birkaç sınırlı çalışma vardır. Bunlarda hidrolojik açıdan 

uygulamaya yönelik bulunmamaktadır. Bu araştırmayla, Türkiye'de ilk kez kar 
su eşdeğeri yapay radyoaktif kaynak kullanarak belirlenmiş ve nükleer yöntemin 
kar hidrolojisine getirdiği kolaylık ve gerçeğe yaklaşım kanıtlanmıştır. Ayrıca 

nükleer yöntemlerin klasik yöntemlere paralel olarak veya tek başına uygulana
bileceği bulunmuştur. 

Bilindiği gibi Yurdumuzda kar su eşdeğeri ölçümleri personel, alet, malzeme 
ve ulaşım güçlüklerinden dolayı yapılamamaktadır. Bu araştırma ile kar örtüsü 
derinliğine göre kar su eşdeğerinin regresyon denklemleri yazılmış ve böylece 
yazııı yerleştirilen kar direklerinden dürbün veya helikopterlerle kar örtüsü de
rinliği okunarak regresyon denkleminden kar su eşdeğeri yani o yıl kar olarak de
polanan su potansiyelinin doğru ve kolay bir biçimde bulunabileceği kanıtlan

mıştır. 

Böylece bu araştırınayla bir rezervuarın beslenme alanındaki kar su eşdeğe
ri belirlenmiş ve rezervuar için optimum bir işletme planı yapılması sağlanarak 
taşkın olmadan ·ancak taşkın olacak kuşkusu ile suyu boş yere savurmadan da
ha fazla hidroelektrik enerji içme ve kullanma suyu elde edilebileceki gösteril
miştir. 

GiRiŞ 

Yurdumuzda yerüstüsuyu, satıhaltısuyu ve yer
altısuyunun çok büyük bir kısmı kardan oluşmak
ta ve yağış. akış sudan yararlanmak için uygun 
bir şeki:de olmamaktadır. Suya şiddetle gereksin

me duyulduğu zamanlarda su az, kar erime mev
simlerinde çoktur. Ayrıca her geçen gün su gü-

cünden e:de edilen enerjiye, içme, kullanma ve su

lama suyuna duyulan gereksin'nı artmaktadır. Bu 

nedenle su kaynaklarının geliştirilmesi, planlan

ması ve en verimli bir şekilde işletilmesi gerek

mektedir. Bu işlerin yapı:ması kar lıidrolojis · ne ge· 

reken önemin ver ilmesiyle mümkündür. 

makta ve bu yüksek alanlarda ulaşım güçlükleri, 
a:et ve malzeme azlığı neden iyle kar ölçümleri ye
terli bir düzeyde yapılamamaktadır. Ayrıca sınırlı 

ölçüde olan bu kar ölçüınieri genellikle meteoro
lojik amaçlara yönelik bu: unmaktadır. Hidroloj i~ 

açıdan önemli olan kar yoğunluğu yani kar su 
eç.değeri ölçünıleridir. Ancak bu ölçümler araştır

ma amacıyla çok az sayıda gerçekleştirilebi!miş 

ve bunlarda baraj işletme mühend:sıeri tarafından 

uygulamada kullanılamamıştır. Bu nedenlerle kla
sik yöntemlerle kar su e;:-değerinin sağlıklı bir bi

çimde hesaplanması mümkün olamamakta ve re

zervuarların optimum yarar sağlayacak biçimde 

işleiiimelerinde güçlük çekilmektedir. 

Ülkemizde 1500- 20GO nı yüksekliğindeki alan

larda biriken kar hidrolojik açıdan önem kazcın-

[") Fizik V. Mülı. DSi. Teknik Araştırma ve Kali te Kontrol Dai
resi' Bu çalışınayı Tü aiTAK (Ankara) desteklemiştir. 

lMAG- 566) 

Bu araştırmada, vurdumuz için hayati önem 

taşıyan kar su potans·yeli radyoaktif kaynak kul

lanarak Uludağ'da bir pi:ot havzada klasik yön

temlerin paralelinde nükleer yöntemlerle incelen

miştir. (1, 2, 3, 4) 
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YÖNTEM 

Radyoaktif kaynakton çıkan y ışınlarının ob
sorplonmos ı no dayonorak soymala rın değ işmesin

den kor o:orok kendi ha linde toplanon su potan
siyelinin yan i kor su eşdeğerinin kantitatif olarak 
belirlenmesidir. 
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NÜKLEER YÖNTEMLE YAPAY RADYOAKTiF 
KAYNAK KULLANILARAK KAR SU EŞDEGE
RiN iN BELiRLENMESi : 

Araştırmoda nükleer yöntemin poralelinde kla 
sik yöntemle de kor su eşdeğeri bel i rlenmiş böy
lece iki yöntemin kıyas l anınas ı soğ ~ onmıştır. Bu

nun için Uludağ kuzey yamaçlarında kor örtüsü 
derinl : ği bakımında n homogen kabul edilen beş 

olon saptanmıştır. (Şekil 1. 2) Bun lar : 

Şe k i l ' 1 - C ALI $lıiA AL A,..Nıt.. '!'[ R ı 

Loc oı .on eri ı~ Stl.d) Ar.c OLC[ • • •?5000 
Bo.. ••o ,..22 o• · Z $ • 

Şek il 1 - Calışma Alan ı nın Veri 

1 

2. 

3. 

4. 

5. 

Zirve (Volfrom madeni) 

Kor Rasat istasyonu 

Sarıolon 

Kirozlıyoy:o 

Ko robelen 
dir. 

2100 ın. 

1810 m. 

1630 m. 

1550 m. 

1360 m. 

Nükleer ve klasik yöntemlerle bu beş lokas
yonda Aralık ayı başından Nisan ayı sonuno ko
dar ayda iki kez kor gözlemleri yapılmıştır. 

4 

Nükleer yöntemle kor su eşdeğerinin be:irler. · 

mesi için kullanılan sistem rodyookt'f bir kaynak· 

ton çıkan y ışınlarının bir maddeden geçtiğinde 

bu madde tarafındon obsorblonmosı ilkesine da

yanır. (Şekil 3) 

1 = l
0
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Şekil 
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Bursa "' ' Co~ırkO~ ovo ıo r ı nı ıJ roıo1 ııı 

ltul raporunaan oıınmı sı ır 

S eıı. ıl 2 · BURSA VE ÇAY IRKOY OVA LA RI ÇEVRESıN I N 

GENEL JEOL OJIK HARITASI 

G tntroı oto ı oı;ıı c mop ol Bursa and Co~ır kOy ploıns 

2- Bursa ve Çayı rköy Ovaları Çevresinin 
Genel Jeolojik Haritası 

1
0 

Radyoaktif kaynağı n ilk şiddeti 

x kalınlığından geçtikten sonra şid

deti 

Toplam absorbsiyon katsayısıdır. 

(Lineer absorbsiyon veya kütle ab
sorbsiyon katsayısı) (5) 

Araştırmada y kaynağı olarak yarı ömrü 5.25 yıl 

olan 60Co kullanı:m ışt ı r . 

Arazide kar tarafından absarbe ed ilerek elde 
edilen saymanların ne kadar kar su eşdeğerine 

sah ip olduğunun bulunması icin kal ibrasyo n eğ

rileri çıkarılmı ı;; tır. Kalibrasyon eğri : eri bir teorik 
olarak (Şekil 4) birde deney borusunda sayaç 
radyoaktif kaynaktan 200 ve 100 cm yüksekte ol

duğu durumlar için elde edilmiştir . (Şekil 5, 6, 7) . 
Ayrıca kuı : anılan beş radyookU kaynak icin ayrı 

ay rı kalibrasyon eğrisi çıkarılmasının gerekli olup 
olmadığı incelenmiş (Şekil 8) ve bunun gerekli ol 
madığı görülmüştür. 

Deney borusunda kalbirasyon egrısının çıkarıl 

masında doğa koşu : larının bozulduğu ve sayaç 
ortam sıcaklığına uyacak kadar bekledikten sonra 
DSi Kar Barına ğ ının içinde (18°C) ve dışında 

(-6°C) yapılan saymaların aynı sonuç verd : ği sap-

DSI TEKNIK BÜLTENi 1983 SAYI ~1 

Sıntılosyon soyacı 

Kel t pç t ıısttm ı 

10 
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Ş ek ıl . 3- RADYOAKTIF KAYN AK KULLANARAK KAR ORTUSU 

OERINLi~iNiN VE ~AR SU EŞOEGER iNiN ÖLÇÜMÜ iCiN KULLANILAN 
SIST EM • ~ . 

Şekil : 3 - Radyoaktif kaynak kullanarak kar ör
tüsü derinliğinin ve kar su eşdeğerinin ölçümü 

için kullanılan sistem. 

tanmıştır. Sunedenlerle kalibrasyon egrısının çi
zildiği deney koşullarını doğadakine uydurmak için 
kalibrasyon eğrisi yazın DSi Araştırma Si tesi Ha
vuzunda çıkarılmıştır . Bunun için kaynak ile sa
yaç aras ı ndaki yükseklik farkı 300, 200, 150 ve 100 
cm. gibi değiş i k durumlarda havuzdaki su seviye
si 10 ar cm. düşürülerek saymalar alınmıştır . Yarı 

logeritmik bir kağıt üzerine su yüksekliğine karşı 

net saymalar işaretlenerek kalibrasyon doğru:arı 

czilmiştir . (Şekil 9, 10, 11) . (6, 7, 8, 9, 10, 11) 

Uludağ kuzey yamaçlarında beş ~ okasyonda 

ayda iki kez olmak üzere kar örtüsü derinliğ i ve 
saymalar alınmıştır . Bu saymalar e:de edildiği ko
şullar için çizilmiş kalibrasyon eğrilerine kanarak 

kar su eşdeğerleri bulunmuştur. 

Nükleer yöntemle elde edi:en kar su eşdeğer
leri kar örtüsü derinliklerine karşı noktalanmıştır . 

Kor su eşdeğeri bağımsız değişken X, kar örtüsü 
der i nliği bağımlı değişken V olarak alınarak reg
resyon doğrusu çizi:miştir. (Şekil12) . Regresyon 
denkleminin a ve b regresyon sab:tleri ve r kore
lasyon katsayısının karesi yani bağlılığın yakınlı

ğ ının nisbi ölçüsü olan determinasyon katsayısı 

hesaplanmışt ır . 
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Şekil : 4- Kalibrasyon Eğrisinin Teorik Çizimi 
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Şekil : 5- Deney Borusunda Kal ibrasyon Eğrisi 

nin Cıkartılması icin Karın Su Değerine (su yiik
sekliğine) Bağlı Olarak Saymaların Değişiminin 

incelenmesi. 
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Şekil : 6- Deney Borusunda Kar Su Eşdeğerinin Kal ibrasyon Eğrisi 
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Şekil : 8- Radyoaktif Kaynakları n N
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Değerler i nin Değ i şimi 

10 



DSi TEKNiK BÜLTENi 1983 SAYI 57 

ffi 

. 4 
10 -

"' Cl) 

' .... ... 
;•: -ii 

.., llt ' 

• 
..... 

::i :::,:ı :::: 
ı~:::"'''l::j :_: 1"·· 1:.,: l! ··ı 

..... 
ll! :~ 

N 

3 
10 -

f~ .:.: . fı::• 
:I ;;.:rs- - r-N 

ı:-: 
: r--

W I~P 1~ 
.. . 

' ı · · 
. ı· · 

Cl) 

.... 
Ul 

' ı: ı ; 
rı . H 

·ı 

.., 

• 
ın 

N 

10 20 30 40 50 60 00 90 

Şekil : S- Havuzda Kar Su Eşdeğerinin Kalibrasyon Eğrisi 

11 



DSI TEKN iK BÜLTENI 1983 SAYI 57 

12 

"' ... 
ID 

"' 

N 

"' 

'·"· f'+c•l: ·i· . Wl ::'i' , .. ı~ ·""t· . .., !tt' l!'t 
1\: ı.J. · 1-:··'"'' " 

"+ \.: ., ....... . ltrtl'l 

ı:: !n . n::::;::: ·aH ı: : li! • 
w If. 

·''" J i : ı ı ... 

J~ r:ı:~ lll 
lll ii\ 

, .. ... i··" " 

fr·· ' '"'t '·· 1 

c: : :: j;ii! lili; ... . , . 1!!1 ti~i ' 
t:ıJ L::.: 

:;; :~ 

:::ı; iii1:u: l i'' 

~ ! ! ; 
! ::ı ; 

::: 
ı::: 

1 • i ı: l ilı 
IIIIIHHtt 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Şekil : 10- Havuzda Kor Su Eşdeğerinin Kalibrasyon Eğrisi 

-"' .. 
... 

; 
. .. 
.... 

1 :~ 
"' .. 
... 
ID 



N 
Soymo/dak 

5 
10 

-
CD ... 
ID 

ın 

• 
"' 
N 

CD 

~ 

• 
Net sayma ~-
112606 SN 

04 

"' CD 

... 
ID 

ın 

• 
"' 
N 

03-

"' CD 

... 
"' 
ın 

"' 
"' 

"' 

-

' 

10 

DSi TEKN IK BÜLT~N I 1983 SAYI ~·7 

1·'1 lti' l": 
rttı ·· t't:: u..:ı llıll 

CD 
m ' ~t ı ··"lıl" ll.!.!.: ,.. 

,., t·i i'tl ! ~' · ! 
CD 

·'· 1·' i• >IJ l tttı ın 

.. Fi!· . • l::,: jiD m • ii , ... 
: ,:ı: lilllH 
H~ ı: ::: : 1 . t:n:t:: t::: 

Et 
· ~ 

.... tct t: ·· 
r- · 

1 ' 
' -

"' 
' ,.. 

CD 

ııo 

"' 
ımııı 

,ı: r, l-;' 
· ~ 

• ı·· 

ll lot 

li!J 

1 "' 
ı: 

N 

::ttttttltl"1 .. 
. 
"' "' ' ... ... 
"' 
• _ ... 

N 

-
<0 30 40 !.O 7 80 9.· ~~ X cm su s .. o /cm2 

Şeki l 11 -Havuzda Kar Su Eşdeğerinin Kalibrasyon Eğrisi 

13 



DSi TEKNiK BÜLTENi 1983 SAYI 57 

... ]-- -
oO ,·~ı--
' 

. . •' ;;' 

"" 
~/ 

/.. 
.., 

V ..., 
1 17 

'"" r7f 
o O . 

ı 
. 

1 1 / 
ı ı ~.-
' /{· 1 

...... ' 'i' .. ı"" 
. ı 

/ ı 

/. : ~: ::·:..--~ 
"' -· - . . , ... _ -·-j : 

... __ ... 
"' 

.. , __ -·-
oo l 

..., ____ ...,.. 
V . 
• •U o u ... .. ... .., lO .. ........ ~ ........ 

Şekil : 12- Regresyon Analizi ile 1!!82- 1983 Yı l

larında ludağ'da Beş Lokasyonda Kar Su Eşdeğe
rinin Kar Örtüsü Derinliğine Göre Değişim : nin Nük
leer Yöntemle Belirlenmesi. 

Klasik yöntemle kor su eşdeğeri nin belir:en
mesi birbirine geçerek uzotı:on borular ve terazi 
den oluşan numune olma aleti ile yapılmıştır. Klo
s·k yöntemle U ludağ kuzey yamaçlarında olonsol 
ve zamansol tüm ölçü:erde elde edilen kor su eş

değerleri kor örtüsü derinliğine göre noktolonmış
tır. (Şekil 13) Burada X kor su eşdeğeri bağımsız 

değişken. Y kor örtüsü derinliği bağımlı değişken 

olarak alınarak regresyon analizi yapılmıştır. Lineer 
regresyon denklemi yazı :arok o ve b regresyon so
bitleri ve determinasyon katsayısı hesaplanmıştır. 

(12, 13) 

Maksimum kor rezervinin oluştuğu Mart ayın
do nükleer ve klasik yöntemler için regresyon 
denklemleri, regresyon sobitleri. determinasyon 
katsayıları hesaplanmış ve regresyon doğrusu çi
zilmiştir . (Şekil14) 

Nükleer ve klasik yöntemlerle kar su eşdeğe

rinin zamansol değişimi incelenmiş biri y ışınları 

nın kar kütlesinde absorblonması diğeri karın küt
lesinin ölçülmesi gibi tamamen fork:ı iki yöntem
den elde edilen kor su eşdeğerlerinin zamansal 
değ i şimlerinin tamamen aynı olduğu ilk kez gös
terilmiştir . (Şekil 15, 16, 17, 18, 19). 

Araştırmoda beş lokasyonda 1982 - 1983 yılla

rında nükleer ve klasik yöntemlerle yapılmış tünı 

kar su eşdeğeri ölçümlerinin orto:amo lorının nük-

14 

:eer yöntemle 32 cm. klasik yöntemle 33 cm. yani 
aynı olduğu bulunmuştur. Böylece nükleer yön
temlerin klasik yöntemlere paralel olarak veya 
tek başı na uygulanabileceği bulunmuştur. 
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Şekil : 13- Regresyon Analizi ile 1982- 1983 Yıl

larında Uludağ'da Beş Lokasyonda Kar Su Eşde

ğerinin Kar Örtüsü Derinliğine Göre Değişiminin 
Klasik Yöntı;.•,ıı1le Belirlenmesi. 

......... .., 

Şekil : 14- Maksimum Kar Rezervinin Oluştuğu 

Mart Ayında Kar Su Eşdeğerinin Kar Örtüsü De
rinliğine Göre Değişiminin Regresyon Analizleri ile 
Nükleer ve Klasik Yöntemlerle Belirlenmesi. 
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Şekil 15- No 1 Zirve'de Kar Su Eşdeğerinin Zamana Göre Değişim inin Nükleer ve 
Klasik Yöntemlerle incelenmesi. 
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Şekil 16- No 2 Kar Rasat istasyonunda Kar Su Eşdeğerini n Zamana Göre De
ğişiminin Nükleer ve Klasik Yöntemlerle incelenmesi. 
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Şek il 17 - No. 3 Sarı a lan 'da Kar Su Eşde ğerinin Zamona Göre Değişiminin Nükleer 
ve Klasik Yöntemierle i ncelenmesi. 
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Şek il 18- No, 4 K i razlıyayla'do Kar Su Eşdeğerini n ZCim~t~ na Göre Değişiminin Nük
leer ve Klasik Yöntemlerle incelenmesi. 
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Şekil 19- No. 5 Karabelen'de Kar Su Eşdeğerinin Zamana Göre Değişiminin Nükleer 
ve Klasik Yöntemlerle incelenmesi. 

Ayrıca nük:eer ve klas :k yöntemlerle Ocak, Şu
bat, Mart 1982 ve 1983 tarihlerinde ölçülen kar su 

eşdeğerlerinin ortalaması alınarak istasyon kot ı <.ı 

rı na karşı noktalanmıştır. (Şekil 20) 
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Şek i l 20- Kar Su Eşdeğeri Ocak, Şubat, Mart Ayları Ortalama Değerlerinin Yüksek
likle Değiş iminin Nükleer ve Klasik Yöntemlerle incelenmesi. 
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Şekilden görüldüğü gibi yapılan ölçüm:erde 
kar su eşdeğerinin Ocak ayından Mart ayına ve 
alçak katlardan yüksek katiara doğru gidildikçe 
benzer şekilde arttığı gözlenmiştir. 

BULGULAR: 

Kar su eşdeğerin:n nükleer yöntemlerle be:ir
lenmesi konusunda bugün dünya literatüründe 
henüz uygulamaya dönük bir düzeye erişilememiş, 
Türkiye'de ise ilk kez radyoaktif kaynak kullana
rak kar su eşdeğerinin belirlenmesi bu araştırma 

ile gercek:eştirilm'ştir . Bu nedenle araştırmada el
de edilen tüm sonuçlar bulgu niteliğindedir. Yurdu
muza teknolojik, ekonomik ve sosyal yararlar sağ
lanıası bakımından bu bulgulardan şüphesiz en 
önemlisi aşağıda verilendir. 

Türkiye'de kar su eşdeğeri ö:cümleri perso
nel, alet, malzeme ve ulaşım güçlüklerinden do
layı yapılamamaktadır. Araştırmada kar örtüsü de
rinliğine göre kar su eşdeğerinin regresyon denk
lemleri yazılmış ve böylece yazın yer:eştirilen kar 
direklerinden dürbün veya helikopterlerle kar örtü
sü derinliği okunarak regresyon denkleminden kar 
su eşdeğeri yani o yıl kar olarak depolanan su po
tansiyeli bulunmuştur. (Şekil 12, 13) 

SONUC: 

1-Türkiye'de ilk kez bu araştırma ile radyo
aktif kaynak kullanarak iyi bir yaklaşınıla kar su 
eşdeğerinin belirlenebileceği gösterilmiştir. 

2- Kar hidrolojisinde klasik yöntemler ile 
nükleer yöntemlerin karşılaştırılması na çalışılmış

tır. Uludağ kuzey yamaçlarında beş ayrı kattaki 
beş lokasyonda yapılan noktasal kar su eşdeğeri 

ölçümünün aritmetik ortalaması nükleer yöntemle 

radyoaktif kaynak kullanarak 32 cm. klasik yön

temle yoğunluk belir:enmesi ile 33 cm. bulunmuş 

tur. Bu göstermektedir ki her iki yöntem kendine 

öz avantaj ve dezavandajları çercevesinde aynı 

noktasal kar su eşdeğer ; ni vermektedir. 

3- Radyoaktif kaynak kullanarak kar su eş

değerinin belirlenmesinde kullanılacak ka:ibrasyon 

eğrilerinin çizilmesinde sayacın o lol<asyonunun 

maksimum kar örtüsü derinliğine göre radyoaktif 

kaynaktan sabit b:r yüksekliğe asılması ve kar öl

çüm:erinde doğacak sonsuz ve süreklilik durumu

nu bozmamak icin kalibrasyon eğrisinin deney 

borusu yerine bir havuzda çıkarılması gerektiğ i 

bulunmuştur. 

1E 

4- Saymalar Kar Rasat Barınağında + 18°C 
ve dışırtda -6°C de yapılmış ve sayma sisteminirı 

ertamın sıcaklığına uygunluğu sağlandıktan son
ra ortam sıcaklığının saymalar üzerine etk 'li olma
dığı saptanmıştır. 

5- Sayaç yerden belli bir yüksekliğe asılmış 
iken radyoizetoptan çıkan ışınların zayıflaması

nın. radyoizetopla sayaç arasındaki karın farklı 

yoğunlukta olması değil karın kütlesi ile orantılı 

olduğu bulunmuştur. 

6- Beş lokasyona ait radyoaktif kaynakların 

N
0 
saymaları saptanmış ve sayacın asılma yüksek

liği aynı olması kaydıyla tüm kaynaklar için aynı 

ka:ibrasyon eğrisinin kullanılabileceği saptanmış 

ve sayacın radyoaktif kaynaktan 300, 200, 150 ve 
100 cm. yüksekte bulunması halinde havuzda ka
librasyon eğrileri çıkartılmıştır. 

7- Kar su eşdeğerinin zamana göre değişimi 
beş lokasyon icin ayrı ayrı nükleer yöntemle rad
yoaktif kaynak kullanarak ve klasik yöntemle yo
ğun:uk belirlenmesi şeklinde bulunarak grafik ola· 
rak gösterilmiş ve maksimum kar rezervinin Mart 
ayında oluştuğu, kar erimesinin genellikle Nisan 
ayı sonuna kadar sürdüğü saptanmıştır. 

8- 1982 ve 1983 yılları Ocak, Şubat ve Mart 
aylarında ortalama kar su eşdeğerinin yüksekl :kle 
değişimi nükleer ve k!asik yöntemlerle incelenmiş 

ve maksimum kar su eşdeğerinin Mart ayında oluş
tuğu ve en yükseği 2100 kolunda olan değişik kat
lardaki kar su eşdeğerinin yükseklikle arttığı sap
tanmıştır. 

9- Maksimum kar rezervinin oluştuğu Mart 
ayında beş lokasyonda kar örtüsü derinliğinin kar 
su eşdeğerine göre korelasyon diagrammı nükleer 
ve klasik yöntemle ayrı ayrı çizilerek bun:arın y = 

a + bx şeklinde bir doğru olduğu bulunmuştur. 

10- Ülkemizde 1500-2000 metre yükseklikte
ki alanlarda biriken kar hidrolojik açıdan önem ka
zanmakla ve bu yüksek olanlara ulaşım güç!ükle
ri alet ve malzeme azlığı ve yetişmiş eleman ek
sikliği nedenleriyle kar ölçümleri öze!likle kar yo
ğunluğu yeterli bir düzeyde yapılamamıştır. 

Ulaşımın güç olduğu yerlerde helikopter, kar 
dürbünü veya uygun bir yöntemle yalnız kar örtü
sünün yüksekliği kar direklerinden ölçülerek kalib
rasyon egrisinden noktasal kar su eşdeğerin : n he
sa planmasının mümkün olacağı gösterilmiştir. 

Böylece çok pratik bir şekilde taşkın olan su 
havzaları icin toplam kar suyu rezervinin büyük 
bir yaklaşımla hesaplanabi:eceği bulunmuştur. 
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NEHiRLERDEKi BAGLAMASIZ KÜÇÜK SU ALMA AGIZLARININ 
HAVA VE KATI MADDE GiRiŞi BAKIMINDAN TAH KiKi 

(SAKARYA SU ALMA AGIZ TiPi) 

Yazan Nevzat YILDIRIM * 

ÖZET 

Nehirlerclen kısmen küçük miktarda su temininde kullamlmak üzere yeni 
bir su alma ağız tipi geliştirilmiş ve bu ağız için hava ve katı madde girişi ba
kınnndan Proje kıstasları verilmiştir. 

GİRİŞ 

Çeşitli amaçlar için ııelıirlerden alman suyun miktarına bağlı olarak nehir 
üzerine su alma yapıları yapılır. Alınan su büyük miktarda ise, genellikle bağ

lama ve benzeri yapılara i/htiyaç duyulur. Ancak, nehirden alınacak suyun mik
tarı az ise bağlama gibi yapılar genellikle ekonomik olmaz. 

Alman sudaki katı maddenin mümkün olduğu kadar az miktarda ve çok kü
çük çaplı olmasını temin etmek su alma yapılarında karşılaşılan en büyük so
rundur. Bu makalede, kısmen küçük miktarda su temin eden bir su alma ağız 
tipi incelenmek/edir. 

1-SU ALMA AGIZ TiPiNiN SEÇiMi 

Şeki 1'de çeşitli su alına ağız tipleri gösteril
miştir . 

, np g 

~ -,i; ·; . .., ' 'll 
.... ,p; 1 (rf. ""0 C."U t# j 

... . \dol,~m~ ;_o:.. rtP lll 

---, .---~ ... -r-11 ,~..----r 
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Şekil : 1 -Çeşitli Su Alma Ağız Tipleri 

Bu şeki :de görüldüğü gibi Tip 1 ve Tip ll de 
alınan su tabana yakın bölge:erden gelirken Tip 
111 ile alınan su yüzeye yakın bölgelerden gelmek
tedir. Ağız borusu hareketli yapıldığında, Tip lll 
deki ağız seviyesi neh ir seviyesine göre herzaman 
ayarlanabilir. Bunun yanında, Tip lll ile su alındı

ğında alt tabakalardaki bir katı tanenin ağıza gi
rebilmesi icin çok daha fazla enerji kazanması ge
rekir. Akarsuyun derinlik boyunca katı madde da-

(•) Dr. inş . Y. Müh. DSi Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi 

ğılımıda gösteriyorki Tip lll ile alınan su diğerle

rine nazaran çok daha az katı madde taşır . işte 

bu nedenledirki Tip lll, su alma ağız tipi o:arak 
seçilmiş ve bu tip için hesap ve deneyler yapıl

mıştır . 

Tip IV su alma sistemi yeraltı suyu niteliğ : nde 

temiz su temin edebilir. Ancak, bu tipteki su al 
ma borusu gömülü olacağından etrafındaki fi:it 
relerin zamanla tıkanınası ihtimali vardır . Filitrele
rin geriye yıkanması, yapımı ve bakımı pahalı ve 
güc olur. Ekonomik olduğu zamanlarda kul:anıla

bilir (Meselô terniz içme suyu temini vs. gibi hal
lerde) . 

Yukarıdan anlaşılacağı üzere su alma ağızının 
iki önemli sorun icin ince:enmesi gerekir. Bunlar : 

a- Ağıza hava girişinin tah kiki, 

b- Ağıza katı madde girişinin tahkikidir. 

Her iki konu aşağıda incelenmiş ve bulunan 
neticelerin ışığında yukarıda değinilen Tip lll ağı

zı nın projelendirilmesinde kullanılacak yardımcı 

bilgiler veri : miştir . Yazar tarafından geliştirillp ilk 
olarak Sakarya nehrinde (Eskişehir, 1984) kulla
nıldığından (2, 3) Tip lll «Sakarya su alma ağız 

tipi» olarak adlandırılmıştır . 
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2- SU ALMA AGZINA HAVA GiRiŞiNiN TAH
KiKi 

2.1- Boyut Analizi 

S= f (Dn• V n• Db, Vb, g) 
yazı:abilir . 

Boyut analizi sonunda. 

(1) 

(2) Su olma ağızına hava g : rişini ön:emek icin 

ağız üstündeki S su yükünün (Batıklık) yeterli ol 

ması gerekir. S Batıklık miktarı ise; nehir derin

liği Dn. nehir hızı Vn. su alma ağız borusu iç çapı 

Db. su alma ağız borusundaki hız Vb ve yerçekimi 

g ye bağlıdır . Burada tanımlanan V n ve Dn değer

leri, ağızın konocağı yerdeki nehir hız ve derinl '

ğidir . Batıklık miktarı 

Burada C1 ve a, birer sabit olup deney verilerin
den faydalanarak bulunacaktır. 

22 

Fb =Vb/y gDb 

Fn =Vn/y gDn 

2.2- Deney: n Yapılışı 

(3) 

(4) 

Esas olarak bir kanal ve bir sifondan ibaret 
olan deney düzeni Şek il 2 de gösterilmiştir. 

ı 750 cm . ,--------- - --··-·---
Beton kanal O 00 

Du~orı ~ Ayarionobilir 

_ 2 0 Kopok 'iJ11==:;:::::::==~===:;::-.=::::l=iı----=-
~ 

on- o b ----Al l depoya 

. 1 • ""/ 

-2 0~ Uc9J S[' \ 'Su i&ole bor.ısu ~ · ~ -so ı f :' 

ı Alt ;;-;--~ 0~ vano - Ka pak oyar lama 
p YJ ~ıcuoıet ı duzen ı 

Me rdıve n-

A J PLAN 

t 
ı 

1 

Mi/,, 
125cm 

Su ısole 
borusu 

Ol çu 
Aleti 

A -A Kesiti 

.Şekil 2 , Deney Düzeninin Genel Görüşünü 

..,. 

L Dıkdortgen ., 
Sav ok 

Dı k de r tger 
r- Sovok 

On -



Hava giriş i tahk ik ed :lirken su alma ağızı na 
şapka (disk) kanmamıştır (Ancak i leride değinile

ceğ i gibi, şapka konduğunda da S batık l ı ğ ının de
ğ i ~med iği görülmüştür). Deneyde su alma ağız bo
rusu çap ı Db ile su isa :e borusu çopı D (D = 5.32 

cm) aynı tutulmuştur . Su alma ağızı kanalın orta 
sında merkeze yerleştir i l miştir. Kanal debisi On, 

ka nalda 80° lik dikdörtgen savaktan veri lmi ş ve su 

isale borusundan çıkan debi o b de üçgen savak

tan ölçülmüşt ür. Kanal Froude sayısı Fn ve batık

lık S kanal so nundak i kapak vasıtası ile, su alma 

ağ ı z borusu Froude sayısı Fb ise su isale borusu 

üzerindeki vana ile ayarlanmıştır. Deney için, ka

nala dikdörtgen savaktan kanal debisi On verilip, 

su isale borusu üstündeki vana be:li bir miktar 

açılmıştır. Kanal sonu ndaki kapak çok az miktar

da indirilerek (S Batıklık ayarlaması) giriş ağızı 

50 

45 

4 0 

1 Yuzey c6kilnhl t u 
--!.r-- -
~ ___ vn 
On Su alma 

aQ ız borusu 
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üstündeki su yüzeyinde gözle fark edilebil 'r çökün
tünün olup olmadığı 30 dakika süre ile gözlenmiş 
ve göz:e görülebilir çöküntü elde edildiğinde üç
gen savak vasıtasıyla boruda n geçen Ob, kanal su 

derinliği On ve ağızın su yüzeyine mesafesi (Ba 

tıklık S) ölçülüp S/ Db ve Fb/Fn değerleri bulunmu ş

tur. 

Yukarıdaki işlem tekrarlanarak birçok S/ Db ve 

Fb/ Fn değer çift :eri elde edilmiş ve bu değerler lo 

garitmik kağı ta işaretlenip en küçük koreler me

todu kullanılarak S/ Db için aşağıdaki ifade bulun

muştur. 

(5) 

Böylece, (2) ve (5) den C1 = 0.30, o = 0.5 bulunur. 

Deney verileri ve (5) ifadesi Şekil 3 de çiz il miştir . 

Su ol mo o~ız bor~uno a ıt 

Froode soyısı 

Nehırın yerel Froude ıayısı 

( Fn > O) 

~ız çovrınlı 
1t( 

Vrı · Ne h ı r ekımının yerel h ı z ı • Yuzeyd e çok kucuk cokuntu 

30 Vb , Su olma oOLZ borusundok ı hız o Havalı ç ev rınt ı 

.D 
o 
...... 
(f) 
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20 

1 5 

10 

05 

~0=• covrınh 

~ 

o 4 e 12 16 20 24 28 32 36 40 44 l 48 52 56 60 

Şekil 3- Batıklık Miktarının Tayini. 

Yukarıdaki deneyler ve iş:emler ağıza hava 
g i rişini (havalı vortex) tahkik için tekrar edilm iş 

ve elde edilen neticeler aynı şekil üzerinde ve
r !miştir . Aşağıda ki nedenlerle (5) deki S Batıklı k 

değerinin bir miktar (mesela % 10 - 20) artırılma

s ında uygu~ama için fayda vardır . 

o- Su yüzeyindeki düzensizlikler ve bilhassa 
su alma ağzının menbarnda bulunan engellerin 
(gerek su altında , gerek yüzen ve gerekse nehir 

derinl iğ i boyunca yer alan) sebep oldukları düzen
siz dönme/i akımla r su alma ağızında çevrinti ola
yını tahrik ed ip hava girişini kolaylaştırabilir. 

b- Çevri nti nedeniyle yüzeyde meydana gel 
mesi muhtemel olan çöküntüler yüzen cisimlerin 
su alma ağızı üstünde toplanmasına ve bir süre 
orada konaklamasına neden o:abil :r. 

c- Laboratuar verilerinde ölçek etkisi (scale 
effect) olabilir. i şte bu sakıncaları önlemek ve uy-
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gulanıaya büyük ölçüde kolaylık sağlamak icin 
(5) ifadesindeki S Batık:ık değerinin aşağıdaki gi
bi kullanılması uygun görülmektedir (Şek i l 3) . 

S/ Db:::::_ 0.40 (Fb/ F.,)os 

S/ Db:::::_ 0.35 (Fb/ F.,)05 

Fb/ F.,::; 15 icin (6) 

Fb/ F.,> 15 için (7) 

Yukarıdaki ifadelerdende anlaşılacağı gibi kü 
çük S Batıklığı elde etmek için su alma ağız bo
rusu çapı Db n·n kısmen büyük olması gerekir. Di
ğer bir deyişle, su a:ma ağız borusu çapı Db, su 
isale borusu çapı D den büyük seçilebilir. 

3- SU ALMA AGIZINA MALZEME GiRiŞiNiN 
TAHKiKi 

Ağız seviyesinin nehi r tabanından olan yük
sekliğini (H . ) tayin etmek için, ağıza girmesine 
(alınan suda bulunmasına) müsade edlen en bü 
yük tanenin ağıza girebileceği yüksekliğin (HJ bu
lunması gerekir. Ağıza giren rüsubatın büyük bir 
kısmı ağız seviyesi üstündeki tabakalardan ge:
mekle beraber, ağız seviyesi altındaki tabakalar
danda gelebilir. Bu ise aşağıdak i gibi açıklanabi 

lir. 

Alt ve üst yüzeyi ağıza su temin eden herhan

gi iki akım çizgisinden ibaret olan bir kontrol hac

mi tasarlansın. Şayet bu kontrol hacmi icin mo

mentum denk:emleri yazılırsa görülecektirki ağız 

tarafından emilen debi arttıkca kayma gerilmeleri 

basınç farkları ve böylece kontrol yüzeyine akım 

yönünde etkiyen kuvvetlerde artacaktır . Akım çiz

gilerinin en büyük eğim ve eğrilikleri su alma a ğ ı

zı civarındadır . Bu nedenle, akımın en büyük dü

şey hız bileşen:eride ağız civarında oluşur. Eın ' 

len debi arttıkca tabakalar arasındaki kayma ge

rilmesinin artması ve ağız civarında basıncın d üş

ınesi neııleniyle, ağız seviyesinin hem altındaki 

hem de üstündeki tabaka lar sürüklenerek ağıza 

taşınırlar . Ağız seviyesi altındak i tabakaların, ağı 

za doğru yukarı hareketleri esnasında meydana 

gelen akımın düşey hızları nedeniy:e taneye uygu

lanan düşey kuvvet, tanenin ağırlığından büyük 

olduğu zaman, nehirde ağız civarına kadar nor

mal seyirlerini yapan taneler ağıza taşınabilmek 

tedirler. Katı tanenin su alma ağızına girme şan

sının en büyük olduğu yer, su alma ağızı dış sınır 

kenarıdır. Çü nkü sürekli:ik kanunu gereği, su al

ına ağızına yaklaşıldıkca basınç düşer, hızlar bü

yür ve tabakalar arası ndaki kayma ger;lmeleri ar

tar. 
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4- BiR TANENiN AGIZA GiRiŞ YÜKSEKLiGj 

Söz konusu bölgedeki akımın karmaşık oluşu 

ve nehir içindeki tane hareketinin su alına boru
su icindeki akımın özelliklerinden bağımsız o : ına

sı nedeniyle, bir tanenin giriş yüksekl"ğini (He) bul
mak için boyut analizi kullan ılmal ıdır . 

4.1- Boyut Analizi 

Akım içerisinde göz önüne alınan noktanın su 
a:ma ağızı merkezinden mesafesi R, su alma ağız 
borusu iç çapı Db, nokta nı n ağız seviyes:ne me
safesi H, ağızın konocağı yerde nehirin yerel de
rinli ·ği D., . bu derinlik boyunca nehirin ortalama hı

zı V.,. su olma ağız borusu içindeki hızı Vb, yerce
kimi ivmesi g ve söz konusu noktadaki akımın dü
şey hızıda v ile gösterilsin. 
Böylece, 

(8) 

Gerekli iş l em l er yapıldıktan sonra şu ifade ya
zılabi:ir . 

(v / V., )2 = C2 (H /Db)ı (R/ Db) i (Fb/ F., ) nı 

burada C2, f , i ve m birer sabittirler. 

(9) 

Tanenin çapı d, özgül ağırlığı 'Yd suyun özgül 
ağırlığı 'Yw tanenin sürükleme (direnç) katsayısı CD 

ile göster"lsin . Su alma ağızına, merkezden yarı

cop doğrultusunda R. düşeyde H mesafesinde bu
lunan bir taneye düşey yönde tesir eden başlıca 

iki kuvvet vardır. Bun:ar, akımın taneye uyguladığı 
sürükleme kuvveti F

5
, 

1 'iT d? 
F = -

s 2 Pw CD v2e 
4 

(10) 

Tanenin su altındaki ağırlığı Fw, 

4 'iT d3 
F w = (yd- 'Yw)3 

B 
(11) 

Taneye düşey yönde bir hareketin verilebi l
ınesi için, sürükleme kuvveti F, nin ağırlık kuvveti 
F w den büyük olması gerekir. Yani F

5 
~ F w olma

lıdır. 

hızı. 

ifade (10) ve (11) den okıının gereken düşey 

- 4 > -
3 Fi CD 

(12) 

elde edilir. Burada Fd tane Froude sayısıdır ve 
- -

F d = V.,/ V g (s - 1 ) d (13) 

s= 'Ydi'Yw olup tanenin özgül ağırlığıdır (specific 
gravity). 

(12) şartının R = r ve H = He de sağlandığı kabul 
edi ldi ğinde (9) ve (12) den tane giriş yüksekl : ği He 
aşağıdaki gibi yazılabilir. 



HJ Db = f (Fd \ ' Cu, r/ Db, Fb/F") 

Burada , uygulama kolaylığı nedeniyle 

(14) 

F i CD yerine F d v CD tercih edi : miştir . CD Tane 
sürükleme (direnç) katsayısı, tane Reynold sayısı 

R. nin bir fonksiyonudur. Yani CD= f (R. l dir. 
Tane Reynold sayısı, 

w. d 
Re = -- (15) 

Burada w, d, ,, sırasıy la tanenin çökelme hızı, ta 
ne çapı ve akımın kinematik viskozitesidir. Görü
lüyorki akımın viskozile etkisi CD tarafından (14) 
ifadesinde temsil edilmektedir. CD nin R. ile deği

şimi Şekil 5 de, tane çökelme hızı w nin tane ça

pı ve s = y d/Yw ile değişim ide Şekil 4 de verilmiş 

tir . 

o 
u 

2 -

1 o.e 
os 
0·4 
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c. 
o 
~ o2 --~r 
c Ol - . -
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Şekil 4- Küresel Bir Danenin Çökme Hızı 

Şekil 5- Küresel Bir Dane icin Sürü k ! er:. r.ı3 (Direnç) Katsayı sm: n Done Rey
nol Sayısı ile Değişimi 

Ağızın en dış kena rı ndan geçen düşey doğ

runun üzer:ndeki noktalar, tanenin ağıza girebi: 
me şansının en büyük olduğu yerlerdir. Bu neden
le He değeri aranırken, r değeri çok yaklaşık ola 
rak ağız dış \·: enarının ağ .ız merkezine olan me
safesiyle aynı alınabilir (r =disk yarıcapı). Tane-

nin ağıza giriş yüksekliği HJ Db nin Fd v CD, r 1 Db 
ve Fb/Fn ile nasıl değiştiği deneylerle tesb 't edile
cektir. 

5- TANE GiRiŞ YÜKSEKLiGiNi KÜÇÜL TECEK 
TEDBiRLER 

Nehir tabanından yd kadar yüksekte normal 
seyirin i yapan (ağızın etkisi olmaksızın) bir tane 

gözönüne alınsın . Söz konusu taneyi yd yüksek
liğinde askıda tutan mekanizma, yüzdürme ve ne
hir akımı içerisindeki türbülanstan ileri gelen kuv
vetten başka bir şey değildir. yd yüksekliğinde nor
mal seyirini yapan bu taneyi dahada yukarı çı

karmak için, tanenin su a : tındaki ağırlığından da
ha büyük bir kuvvetin taneye .düşey yönde etki
nıesi gerekir. 

işte ı;;ereken bu kuvveti, su alma ağızı kon
d uğunda , alt tabakalardan ağıza taşınan akımın 

düşey hız bileşeni temin etmektedir. Tane yuka
rı doğru yükseltild ikçe düşey hızlar dahada art
makta ve taneye bu yol boyunca daha fazla ener
ji verilmektedir. Temin edilen bu enerji sayesin-
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dede alt tabakadan get :ri :en bir tane ağıza gire
bilmektedir. 

He tane giriş yüksekli ·,Jini kücültmek için yu 
karıda değinilen mekanizmanın zayıflatı lması ge
rekir. Bunun içinde, su alma ağzının en dış ve 
en üst kenarındaki emmeden doğan hızlar azal
tılmalıdır. Bunu sağlamak için, uygu:anab lir yön
temlerden üç tanesi aşağıda veri lmiştir. 

a- Su alma ağızı seviyesinde su alma ağızı 

etrafına bir şapka (disk) yapmak. (Şekil 

2 ve 6) 

b- Su alma ağız borusu çapı Db'yi büyük 
tutmak 

c- (a) ve (b) yi birlikte uygulamak. 

Bu yöntemlerin hepsinin etk :side aynıdır. Su 
alma ağız borusu çapını büyük tutmak aynı za
manda S batık : ığının bir miktar küçük olmasını 

sağlar. Fakat, su alma ağız borusu çapı çok aşırı 

büyük yapılırsa nehir içerisinde mahsurlar yara
tabilir. Hem ağız etrafına disk koymak hemde ağız 
borusu çapını büyütmekte iyibir çözüm olabilir. 
Deneyler, yukarıdaki yöntemleri en genel şekilde 

kapsayan ve iyi bir çözüm teşkil eden «su alma 
ağızı etrafına disk (şapka) koyma yöntemi icin 
yapı:mıştır. Ağız etrafına konan diskin diğer bir 
faydasıda, su alına ağız borusu etrafında söz ko 
nusu borunun şeklinden dolayı meydana gelen 
cevrintilerin üst yüzeylerin i kapatması ve taban
dan her hangi bir nedenle (bilhassa söz konusu 

cevrintiler nedeniyle) yükselen tanelerin ağıza 

ulaşma:arını engellemesidir. 

~---- -------

(a ) 

6- DENEYLER 

Deney düzeni Şekil 2 de görülmekted r. Bütün 
deneylerde kanal ortasına yerleştirilmiş 5.32 cm 
iç çap lı su alma ağız borusu kul:anılınıştır. Kesin 
girişli su alma ağızı kanal tabanından yaklaşık 

20 cm yukarıda tutulmuştur. Su alma ağız boru
su iç çap ı D = 5.32 cm lik bir su isaie borusu ile 
birleştiri:erek sonu üçgen savağa açılan b:r sifon 
teşkil edilmiştir. Sifon (su isale borusu) sonuna 
küçük gözlü bir ızgara yerleştirilerek deneyde 
kullanılan tanelerin burada birikmesi sağlanmış

tır. l<ana :daki su sev:ye ve miktarı, su alma ağı

z ından alınan debi ve batıklık S nin ayar ve ölçüm
leri önceden anlatıldıkları gibi yapılmıştır . Esas 
deneyiere başlamadan önce, ağız etrafına disk 
konmayıp kanal tabanına bırakılan sürünlü mal
zemesi i:e gözlemler yapılmıştır. Bu gözlemler sı

rasında, su alma ağız borusunun mansap tarafı

na yakın yan taraflarında, bu borunun şeklinden 

dolay ı sınır tabakasının ayrılma yaptığı ve neti
cede kanal tabanından su alma ağızı seviyesine 
kadar uzanan çevrintilerin (vortex) meydana gel
diği görülmüştür. Bu çevr ; nıilerin zaman zaman 
alt tabakalardaki tane:eri kaldırıp yukarı doğru 

yükselttikleri ve yükseltilen bu tanelerin bilahare 

ağıza giden akım tarafından ağıza taşındıkları 

müşahade edilmiştir . Bu çevrintiierin meydana 

geldiği kısımlar, ına:zeınen·n ağıza girme tenıayü

lünün en büyük olduğu yer olmuştur. işte bu sa

kı ncalı durumu önlemek icin su alma ağız boru

sunun ınansabına, su alma ağız borusunun etra

fından geçen cenıberle sınırianan bir hidrodina

ınik yapı konmuştur (Şekil 6). 

Şekil 6- Hidrodinamik Yapı 
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Boyu Db kadar olan bu hidrodinamik ya pı , yu
karıda sözü edilen çevr: ntileri hem çok zayıflatmış 
hemde zarar vermeyecekleri kadar mansa!)tO uzak 
bir mesafeye ötelemiştir . Hidrodinamik yapı kon 
duktan sonra yapılan deney lerde tanenin, durok
lama noktasından (ağız kenarı nın menba tarafın 

daki en ileri ucu) girme şa nsınnı daha büyük ol 
duğu görülmüş ve deneyler ağız etrafına konan 
diskin durak~oma noktasından (stagnation point) 
geçen düşey boyunca yapılm ıştır . Deneylerde öl
çümlerin rahat ol ması ve ölçü :en değerle r in yete
rince büyük olmolarını sağlama k için özgü l ağır 

lığı s= adl aw = 1.20 o:an ve çapları 2 mm ile 12 
mm orasında değişen küresel sert pla;stik taneler 
kullanılmı~tır. Tane giriş yüksekliği çok az oldu 
ğunda (tane çapı etkisi görüldüğünde) plastik 
taneler yerine 2 - 3 mm lik çe: ik bilye veya küre
sel kum taneleri kullanılmıştır. Plast ik tane:e
rin çökelme hı z ları ölçülüp Şekil 4 de gösteri l miş

tir. Kum tanelerine ait çökelme hı zı ve tane sürük

lenme (direnç) katsayısı C0 nin tane Reynold sa -
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yıs ı R. ile değişimi ise (Şekil 5) tane hareketiyle 
ilgil i her hidro:ik kitabında bulunabilir. Bu maka
ledek i Şekil 4 ve 5 kay na k [1] den alınmıştır . Her 
iki ucu açık olan tane b ı rakma borusun un çapı 2 
cm olup bütün taneler boru içerisinde rahatlıkla 

hareket edebilmektedir. Nehir ak ı mı bu borunun 
bir ucundan girip d iğe r ucundan çıkmaktadır. 

Bütün deneylerde yarı çapları r / 0 0 = ı. 1.5, 2, ve 
3 o:an çelik sactan yapılmış diskler ku llanıl mış

tır . Yukarıda değ : nilen disklerden biri ağıza yatay 
olarak yerleştirildikte n sonra su alma a ğız ( üzerin
de yeteri kadar su yükü (batıklık) olacak şeki lde 

On• Fn. ve Fb ayarlandı. 

Yukarıda belirtilen tanelerden b;risi seçi :di. 
ve ölçü aleti vasıtasıyla tane bırakma borusu. ele 
alınan tanen in ağıza giremiyeceği der'nliğe kadar 
ind irildi. Yüzeydeki tane bırakma deli ·~ inden tane 
10- 20 defa bırakılorak a ğ ı za girip giremediği gö
zet lend i. Ta nenin ağı za g · remediği görü:ünce tane 
b ırakma borusu az bir miktar yukarı kaldırılıp ay
nı işlem yapıldı. Bu işleme devam ederek tanenin 
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ağıza girebileceği yükseklik He tesbit edildi . Ele 
alınan bütün taneler için aynı işlem yapı:arak her 
tanenin ağıza g : riş yüksekliğ i Hj Db bulundu. Ay 
nı disk ( şa p ka) için yeni F

0 
ve Fb ler ayarlanarak 

taneler için aynı deneyler yapıldı. Daha sonra baş 

ka diskler için benzer deneyler tekrar edildi. 

ifade (13) den fayda~anarak her taneye ait ta
ne Froude sayısı Fd hesaplandı. Tanelerin çökme 
hızları w Şekil 4 den alınıp her tane için tane Rey

nald sayısı R. hesaplandı ve Şekil 5 den her tane
ye a:t sürüklenme (direnç) katsayısı C0 bulundu . 
Elde edilen neticeler :oğaritnıik kağıda çizilerek 
Şekil 7 de göster! i miştir. 

Laboratuar şartlarında en büyük Fd V C0 de
ğeri yaklaşı k olarak 2.5 yaratılabilmişti r. Daha bü -

yük Fd V C0 değerleriyle deney ya pmak çok zor ol
muştur . Çünkü plastik tane çapının 2 mm den da
ha küçük olması ve kanalda çok hızlı akımın bu
lun ması gereKmektedir. Deney neticeleri logerit
mik kağıda çizi ld iği nden, Şekil 7 deki eğriler ra-

hatlıkla uzatılıp uygu lamadaki Fe! V C0 değer: erine 

cevap bulunabilir. 

6.1- Diskin Etkisi 

Şek : l 7 de görülüyorki verilen bir Fb/ Fn oranı 

iç in disk yarıçapı r arttı kca bir tanenin ağıza gi

riş yüksekliği He büyük ölçüde azalmaktadır . Bu

nun izahı şu şek ilde yapı : abilir . 

Süreklilik kanunu gereği, diskin en dış sınırın 

daki hız, disk yarıçapı r ile ters orantılıdır. Disk 

çap ı art tı kca diskin en dış kenarındaki hızın şid

deti ve düşeye ait eğimi (gradiantı)_ büyük ölçüde 

azalır (Şekil 8) . Buna bağlı olarak, tabakalar ara

sı ndaki kayma (sürtünme) gerilmeside büyük ölçü 

de zay ıflar . Böylece, ağız seviyesi altındaki taba

kaların ağıza taşınma l arı zor l aş ı r. Bu tabakaların 

taneye tesir eden düşey h ı z ları ve tanen i ağıza ta

şınmas ı güçleş·r . işte bu nedenledir ki, diskin var

lı ğı, tane giriş yüksekliği He nin küçülmesine se

bep o:ur. Disk çapının, disk en dış kenarındaki 

hıza etkisi incelenmiş [3] ve neticeler Şeki l 8 de 

verilmiştir. 
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Şekil 8- Disk Çapının Batıklık Boyunca Yatay Hız Üzerinde Etkisi. 



Şek : ! 8. o, 8. b ve yukarıdaki oçıklonıadon an
laşıldığı üzere, r/ Db değerinin 1 ile 1.5 orasında 

alnıası yeterlidir (tercihen 1.5) . Tabonları toprak, 
kunı v.s. nıolzenıeden o:uşan göl, havuz veya de
po gibi durgun sularda daha büyük çaplı disk 
(büyük r/Db oranı) kullanılabilir. Çünkü bu gibi 
yerlerde ağız borusu çevresinde 360° dönen kuv
vetli cevrintiler mevcuttur (nehir akınıının hızından 
dolayı, söz konusu çevriniile rnehirlerdeki su a:
nıa ağız borusu etrafında kolayca meydana ge
lenıezler). Bu nedenle durgun sularda (göl, havuz 
vs. gibi) su olnıo ağızı etrafına konan diske ila
veten, ağız borusunun çevresindeki tabanın kop
lonmasında büyük fayda vardır . 

6.2- Disk Büyüklüğünün Botık : ık S Üzerine 
Etkisi 

Disklerle yapılan hız ölcünı deneylerindeki 
batıklık miktarı (5) ifadesinden elde edilnıişt : r. 

Disk büyüklüğünün batıklık miktarı üzerindeki et
kisini incelemek için çeşitli büyük:ükteki d:sklerle 
yapılan deneylerde [3] ağız ekseninden belli bir 
mesafede (R/Db = 1) oğızo yaklaşım hızları ölçül
müş ve elde edilen neticeler Şekil 8.c de verilmiş

tir. Bu Şekildede görüldüğü gibi batıklık boyunca 
hız dağılınıında önenıli bir değişiklik yoktur. 

Şekil 8.c de görülüyorki disk çapı büyüdükce 
yüzeye yakın kısımlardaki ağıza yaklaşım hızları 

biraz artarken disk yüzeyine yakın kısımlarda yak
laşım hızları azalmaktadır. Bu ise sürekliliğin bir 
gereğidir. Disk çapı artarken yüzeye yakın kısım

lardaki yaklaşım hızının artması, ağıza hava giri
şini kolaylaştırnıaya calışan bir etkendir. Fakat de
ney:erde bu etkenin önemli olmadığı görülmüştür. 

Işte bu nedenle batıklık miktarının hesabı için ve
rilen (5). (6) ve (7) ifadesi her büyüklükteki disk 
için geçerlidir. Ağıza hava girişi bakımından disk 
çapının sonsuz büyük (r/ Db~=l olması durunıu 

ile, su alnıa ağızının nehir tabanı seviyesine kon
nıası aynıdır ve batıklık miktarı yine (6) ve (7) ifa
desinden hesaplanır. 

7- iFADE VE GRAFiKLERiN KULLANILMASI 

Katı tanenin nehir içerisindeki yeri ve hare
keti su alnıa ağız borusunun boyutlarından ve bu 
borudaki akınıın özelliklerinden tamamen bağım

sız olduğu için gerçekte problem iyi tanınılananıoz 

(well- posed değildir) . Bu nedenle, çözüm bulnıak 

güçtür. Fakat, değişinı aralıkları aşağı yukarı bili

nen bazı değişkenlere değer:er seçmek suretiyle 

uygulama için cözünı elde edilebil:r. Elde edilen 

ifod ve şekillerin çözümde kullanılması için a şa

ğdoki adınılar iz:ennıelidir. 
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7.1- Bilinenler 

1) Nehirden alınocak toplanı debi O 

2) Su olnıo ağızının konocağı yerde 

Dn, Vn, ve Fn 

3) Su alnıo ağızının konocağı yerde nehir 
der:nliği boyunca katı maddenin dağılımı 

(tane çapı, özgül ağırlığı ve yeri, yerinde 
ölçülerek bu:unur. 

4) Alınon suda bulunmasına nıüsode edilen 
toneye ait d, s, F0, yd, R. ve C0 

7.2- Seçilenler 

r / Db, Fb/ F n ve Db (veya Qb) 

Nehirler icin Fb/Fn = 5- 10, Db<; 50 cnı ve 
r / Db = 1 - 1.5 iyi bir see i nı arolığıdır. 

7.3- Hesaplanacaklar 

o) (6) ve (7) den batıklık S, 

b) Şekil 7 den tane giriş yüksek:iği He 

c) Fb/Fn oranındon Ob 

d) Su alnıa ağız seviyes:nin nehir tabanın

don yüksekliği H •. 

e) Su alma oğızıno gerçekte girebilecek en 
büyük tanenin çapı 

f) Su alnıa ağız sayısı N, 

8- SU ALMA AGZININ N EHiR TABANINDAN 
YÜKSEKLiGi H. 

Nehir derinliği 0
0

, 

0 0 =H.+ S 
yazılabil ir. 

(16) 

(17) 

Burada Hd alınon suda bulunmasına müsade edi
len en büyük çaplı tanenin nehirde su a:ma oğı

z ına mesafesi olup, 

(18) 

Bu ifadedeki h n·n değeri sıfır olursa söz konusu 
en büyük tane su olma oğızına girer (Hd = He.) 
h> O ise bu tane oğıza giremez (bu taneden do
ho küçük ve hafif taneler oğızo girer). Bu neden
le lı , sözü edilen tanenin ağıza girip giremiyece
ğ ini belirleyen bir eı'l'liniyet mesafe faktörüdür. 
Yukarıdak i (16) [17) ve (18) ifadeleri b i rleştiri

lip her iki yanı Db ı : e bölünürse 
h/ Db = (D n- Y0) / Db- (S/ Db) - [HJ Db) (19) 
elde edi l ir. 

Şekil 6 daki HJ Db değerleri Laboratuarda berrak 
su ve küresel tonelerle yapılan deney neticeleri
dir. Halbuki tobiottoki toneler köşeli ve nehir su-
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yuda bu : anıktır. Bu nedenle tabiatıak l bir tanenin 
çökelme hızı Şekil 4 de verilenden küçük olacağı n

dan, lı / Db>O olması emniyetli olacaktır. Seçilen 
değerler h > O şartını sağlıyorsa hesaplara devam 
edilir. Aksi ııa : de, söz konusu değerler (mesela 
Db veya Fb/ F

11 
veya r/ Db) ıı ;;;, o şartı sağlanınca

ya kadar tekrar seçilerek, yukarıdaki işlemler tek
rarlanır. h değeri sıfırdan ne kadar büyCık olursa 
o nisbette ağıza daha küçük tane girer. He ve lı 

bulunduktan sonra ifade (18) ve (17) den H. el

de edilir. 

9- AGIZA GERÇEKTE GiREBiLECEK EN 
BÜYÜK TANENiN ÇAPI 

lı > O olduğunda, alınan suda bu : unmasına 

müsade ed ~ len en büyük tane ağıza giremez fa
kat bu taneden daha küçük bir tane ağıza girer. 
Daha doğrusu, seyir yüksekliği (yd) bu tanenin 
kinden daha büyük olan taneler ağıza girer. Bu

nun hangi tane olduğunu bulmak için aşağıdaki 

yol izlenir. 

o) ifade (19) da h =O alınarak gerçekte 
ağıza gireb::ecek en büyük tanenin giriş yüksek
liği, 

He/D11 = (D 11 - ydj / Db- (S/ Db) (20) 
Bu ifadedeki bilinmeyenler He ve yd dir. 

b) Yukarıda sözü edilen ve su alma ağızına 
çıirmesine müsade edilen en büyük tane çapından 
dah:ı küçük bir tane çapı d seçilirı (ad aynı) ve 
bu \an eye tekabül eden y d katı madde dağılım eğ 

ris i nden bulunur. 

Bil : ndiği gibi tane direnç katsayısı C0 tane Rey-

nold sayısının (R. = ( :d ) bir fonksiyonudur. 

Bu neden:e seçilen tane çapı d için Şekil 4 den 
tane çökme hızı w bulunur ve tane Reynold sayı

sı R. hesaplanarak Şekil 5 den C0 okunur ve he
saplanır. 

Fb/ F
11

, r / Db ve Fd \ / C0 değerleriyle Şekil 7 den 
He/ Db bulunur. Elde edilen He/Db ve yd değerleri 
ifade (20) de yerine konorak eşitliğin sağ:anıp 

sağlanmadığına bakılır. Bu eşitl k sağlanıncaya 

kadar tane çapı d seçilir ve yukarıdaki işleml e r 

tekrarlanır. Eşitliği sağlayan d değeri ağ ı za ger
çekte girebilecek en büyük tane çapıdır . 

10- SU ALMA AGIZ SAYISI N. 

Seçilen değer : erle Fb/ F
11 

oranından bulunan 
o b debisi, nelıirden alına cak olan toplam o . de
bisinden kt:ıçük (O ı,< O. l ise (O.-Ob) farkı ka
dar debiyi temin edecek yeni su alma ağız boru
ları (yukarıdak i işlemle r her bir a ğ ız için tekra r
lanarakl yap ı lır . Birden fazla ağız kullanı : dığında, 

oğız yapılarının birbirlerine göre konumları ince-

30 

lenmiş [2] ve Şekil 9 da görüldüğü gibi ağız yapı
larının birbirlerinin dümen suyunda (wake) olma
maları gerekt:ği gözetlenmiştir. Ağız yapıları ara 

sındaki dıştan dışa mesafenin 2 Db veya daha bü 
yük olmasındada yarar görülmektedir. Birden faz
la su alma ağızının yapım ve projelendirilmesine 
ait teferruatlı bilgi, örnek çözüm:e birlikte kaynak 
[3] de anlatılmıştır . 

1 Nehir 

20 l Akımı 
Pompa ~ 

ç"""'"4L __ 5Yifl 
-EE.- Q 

Şekil 9- Birden Fazla Ağızların 

11-ÖRNEK 

Bir nelıirin, su alma ağızının konocağı yerde
ki derinliği 1.5 m., bu derinlik boyunca ortı:ılc:·cr.ı J 

hızı 0.80 m/ s. Bu nehirden, sulamada kullanılmak 

üzere 290 lt/s su a:ınacaktır. Sualma ağızının ko
nocağı yerde· nehir derinliği boyunca numuneler 

alınarak elde edilen katı madde dağılımı Şekil 10 
da verilmiştir . 

Katı maddenin hemen hepsi kuartz kumundan 

meydana gelmektedir. (s = YdiYw = 2.65). 

1.4 
1.5.-----l 
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.ŞEkil 10- Örnek Problem icin Derinlik 



Alınan su:ama suyunda bulunmasına müsade ed i
len en büyük kum tanesinin çapı 0,5 mm dir. Bu 

kum tanesinin özgül ağırlığı s = y d/Yw = 2.65. 

Buna göre su alma ağız borusunun boyutunu, ağı
zın nehir tabanından olan yüksekliğini, gerçekte 
ağıza girebilecek en büyük tane çapını, kaç adet 
su alma ağızının kullanılması gerektiğ . ni ve hid
rodinamik yapının boyunu bu:unuz. Ağızları pro
jelendiriniz. 

11 .1-Çözüm 

Bilinenler : 

o. = 290 lt / s (alınacak toplam debi). 

D., = 1.5 m, V
11 

= 0.80 m/ s 

d = 0.5 mm, verilen katı madde dağılımındon 

(Şekil10) d = 0.5 mm için yd = 0.65 m bulunur. 

Yd = 2.65 grj cmJ (tonenin özgül ağırlığı) 

Yw = 1 grj crnJ, suyun özgü l ağırlığı) 

g = 10 mjsı (yercekimi ivmesil 
Neh :r Froude soyısı 

Fn = Vn/v gDn = 0.8/v 10x 1.5 = 0.2 

Tane Froude soyısı F d = 
__ v_n _ _ 

v g(s -1)d 

0.8 
---:-=========== = 8.80 
V 10(2.65 -1) X 0.0005 

Şekil 4.2 den d = 0.5 mm lik kum tonesin in çökme 
hızı (s= YdiYw = 2.65 eğ risi nden w = 7 cm j s bu
lunur. Suyun kinemotik viskozilesi v = 0.01 cm2js 

w d 
Tane Reynold soyısı R. = -- = 

V 

7 X 0.05 

0.01 
= 35, 

Şekil 5 den R. = 35 icin tane sürükleme (direnç) 
katsoyısı CD= 2 elde edi~ 

Böylece, Fd v CD= 8.80 v 2 = 12.44 

11 .2- Seçilenler 

D:sk yarıçapının su alma ağı z borusu çap ı na 

oranını r/ Db = 1, su a:ma ağız borusu Froude sa
yısının nehir Froude sayısına oranını Fb/F

11 
= 7.5 

ve su olma ağız borusu çopınıdo Db= 40 cm se
çelim. 

11 .3 - Hesoplanan Büyüklükler : 

Fb/ F
11 

= 7.5 < 15 olduğundon ifade (6) veya 

S/ Db = 1.095 veya S = 43.8 cm 

Fb/ F11 =7.5, r/ Db =1 ve Fdv CD= 12.44 icin 
Şekil 7 den 

HJ Db = 1.05, H, = 42 cm bulunu r. 

Fb/ F
11 

= 7.5 eşitliğinden 

a b = 7.5 ( r,ı v 10 x 0.2 x roAı ı.s ı / 4 

a b = 376 lt/ s> 290.3 lt / s. oralarındaki fark çok 
aşırı olmad ı ğ ından (ızgara vs. kayıplarını karşıla

mak için gerçekte alınması gereken sudan bir 
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miktar faz:a su alabilmek sistemin geleceği için 
çok daha iyidir) Db = 40 cm iyi bir kabul olmuş

tur. 
h nın hesabı : 
ifade (19) don 

h/ Db = (1 .5-0.65) / 0.4 - (1 .095) - (1 .05) 
=- 0.02 < O olduğundan söz konusu 0.5 mm lik 
tane oğızo giriyor. Bunu önlemek icin Db = 40 cm, 
r/ Db = 1, ve Fb/F

11 
= 6 seçelim. Bu takdirde yu

karıdaki işlemlerin aynısı tekrorlonırso , 

S/ Db = 0.979, S= 39.19 cm 

Fb/ F11 = 6, r/ Db = 1, FdV CD= 12.44 için Ş.e
ki l 7 den 

H,/Db = 1.02, H, = 40.8 cm, 
0 b =6 (r,ı v 10x0 . 2x (0.4) 2-5) / 4=301.4 

lt / s> 230.3 lt / s h nın hesabı : 
h/ Db = (1 .5- 0.65) / 0.4 - (0.979) -

(1 .02) = 0.126> 0 
h = 5 cm > O bulunur. O halde seeilen değerl(i)r 

iY:dir. 
Su olma ağızının nehir tabanına olan mesafesi, 

H. = 65 + (40.8 + 5) = 110.8 cm 

Su olma ağızıno girebilecek en büyük tane çapını 
bulmak için ifade (19) do h = o konorak 

H, 1'5 - y d 0,979 (21) 
Db 0.4 

bağınıısı elde edilir. 

Tane çapı d = 0,35 mm olursa bu tane icin Şekil 

4 ve Şek il 5 ten w= 5 cm j s (R. = 17,5) ve CD= 3 
bulunur. 

Fdv CD= 18.23 hesaplanır . Fb/ F
11 

= 6, r/ Db = 1 ve 

FdV Cd = 18.23 için Şekil 7 den HJ Db = 1.13 elde 
edilir. Ver;len katı madde dağılımına gidilerek (Şe

kil 10) d = 0.35 mm tane için yd = 0.80 m bulunur. 
Bu değerler (21) bağın tısına konulduğunda 

H 1,5-0,8 
--'- - - 0.979 = 0,77 

Db 0.4 

1.13 =1= 0.77 olduğundon yeni bir dane çapı se
çilmelidir. 

d = 0.45 mm sece:im. Yukarıdaki yol izlendiğinde 

w=7 cnı j s, (R. =31.5). CD= 2.1, Fdv CD= 13.45 

Fb/ F11 = 6, r/ Db = 1 ve Fdy CD = 13.45 için Şe
kil 7 den HJ Db = 1.05 bulunur. Verilen katı mad-
de da ğ ılımından (Şek il 10) d = 0.45 mm lik tane 
icin yd = 0.70 m okunur. Bulunan değerler [21) 
eşit l iğinde yerine konursa 

O halde bu ağıza girebilecek en büyük tane 
çapı 0.45 mm d ir. Su olma ağ ız borusu arka-

He 1,5- 0,7 
- 0,979 = 1,02 

Db 0.4 

1,05 = 1,02 
bulunarak eşitliğin sağlandığı görü:ür. 
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sına konocak hidrodinamik yapının boyu Db = 40 
cm dir. Giz:i kazığın veya su alma borusunun oyul
maya karşı nehir tabanına ne kadar çakılması ge

rektiği kaynak [3] de bir örnekle gösterilmiştir . 

Gizl i kazık, hidrod inamik yapının aşağı yukarı ve 
yaniara hareketine mani olacak şekilde yapılma -

Dd Su alma ag ı z borusu 
dıs çapı dır 

NOT . B utun degerıer 

c m cınsınd e ndı r 

12-SONUÇ 

r 
J 

B 
------ı ! Nehır 

irkımı 

B___j 

1) Su alma ağızı üzer;nde bulunması gereken su 

yükü (batıklık) S deney ve boyut ana liziyle 

tesbit edilmiştir . 

2) Alınan suda bulunma sına müsade edilen en 

büyük tane çapına göre. su alma ağızının bo

yutu ve nehir tabanından olan mesafen in na

sıl bu:unacağı gösterilmiştir . 

lıdır . 

Bu miselde hidrodinamik yapı nehir tabanına 

oturtulmuştur. Yukarıdaki hesap ve kabullere gö

re proje:endirilen su alma ağız yapısı Şekil 11 de 

gösterilmiştir. 

_ ı ı) _ ıo_ 

B- B KESiTi 

3) Ağız çevresine konan bir diskin, tanenin ağı

za gir i ş yüksekliğini büyük ölçüde azalttığı ve 
bu diskin yarıçapının su alma ağız borusu ça
pına oranının 1 veya 1.5 (tercihen 1.5) dolayın
da olmasının yeterli olduğu görülmüştür. 

4) Su alma ağız borusunun mansabındaki ayrıl · 

ma varteksleri nedeniy:e, tanenin su alma ağı
z ına girişi ni önlemek iiçn bu borunun mansa
bına Şekil 6 da görüldüğü gibi b 'r hidrodina
mik yapı konmuştur. 
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KAR ST PlNAR KATKI LI A YllK AKIŞLARIN 
ÜSTEL DETERMiNiSTiK BilEŞENLi 

MATEMATiK BENZETiM MODELLERi 

Yazan Nejat KELOGLU (*) 

ÖZET 
Karst pınar katkıZı aylık akışlar için kurulacak matematik modellerde, hav

z.anm fiziksel yapısma uygunluğun sağlanması gerekmektedir. Bu çalışmada böy
le bir model geliştirilerek Manavgat Havzasına uygulanmıştır. Çalışmada kum
lan matematik modelde, aylık ortalama akış hidrogmfının alçalma dönemindeki 
karslik pınar akışı bileşeni, tek doğrusal hazneden üstel biçimdeki alçalma eğ

r·isi; yükselme dönemindeki karslik pınar aleışı bileşeni de alçalma eğrisinin sı

mr noktalarından geçen, yine üstel biçimdeki eğriyle tammlanmıştır. Karslik 
pınar akışı bileşeninin modeli bu şekilde kurulduktan sonra, bu bileşen/erin 

gözlenen akış dizisinden çıkarılmas ıyla birinci sıra kaZıntılar elde edilmiştir. Bu 
kalıntıların yüzeysel akış sayılabilecek bileşenlerine yükselme döneminde har
monik analiz tatbik edilerek, periyodik unsurlar Fourier serileriyle ifade edil
miştir. Böylece, yüzeysel akış bileşeninin deterministilc periyodik unsurlarıyla, 

karslik pınar akışı bileşenlerinin toplamından, akışların deterministilc periyo
dik bileşenlerinin modeli kurulmuştur. Bundan sonra, deterministilc periyodik 
bileşen/erin esas akış dizisinden çıkarılmasıyla elde edilen ve standardize edi
len stokastik bileşen/erin yapısı otokorre/asyon yöntemiyle incelenmiş ve mate
matik modeli kurulmuştur. 

Geliştirilen modelin, alışılagelen biçimde kurulan modelle kıyaslanması so
mıcwıda, parametre sayısının daha az olduğu ve stokastik bileşenlerin bağımsız 

rastgele unsurlarının yapısında bir iyileşıne sağlandığı görülmüştür. Model aynı 

zamanda, karstik pınar akışı ve yüzeysel akış bileşenlerini ayrı ayn lıesaplama
ya imkan vennektedir. Modeldeki boşalım katsayısı parametresinin mertebe
sinclen, yeraltındaki karstik yapının iç özellikleri hakkında bilgiler alınmıştır. 

1. GiR i Ş 

Günümüzde hidrolojide, modern matemat k 
yöntem:erin kullanılması giderek yaygınlaşmakta-

dır. Hidrolojik süreçlerin gözlem sürelerindeki 
özellikleri incelenerek kuru lan bu matematik mo
dellerle. su kaynaklarının ge:iştir: lmesi projelerinin 
daha tutarlı ve güvenilir bir biçimde ya pıl ması 

mümkün olmaktadır. 

de çalşnıa:arın yoğunlaştığı görülmektedir. (öz · ş 

ve Keloğlu. 1976) . Günümüzde bu matematiksel 
yöntemlerle, karst formasyonların jeolojik özellik

leri hakkında bilgiler a:ınabilnıekte. şimdiye kadar 
jeo lojiden hidrolojiye doğru olan bilgi akınıının yö
nünün değişmesi de mümkün görülmek tedir (Yev
jev ch. 1980; 1981 b). 

Ülkemizde modern matematik yöntemlerle 

hidro lojik süreçlerin yapısının araştırı:nıası konu

sundaki ça lı şma ları n. özellikle kars ı formasyonla

rın kapladığı akarsu h:ıvzalarındaki akışlar üze

rinde baş l adığı ve daha sonra bu konu üzerin-

[•) Dr. Müh .. DSi 21. Bölge Müdürlüğü, AYDIN . 

l<arst formasyonlar kolay cözümlenebilen ki
reçtaşı. dolonıit, kireçtaş:ı konglonıera, alç ıta şı ve 
tuz gibi evaporilli birikimlerden meydana gelmek
tedir. Bu havzalarda, su kaynaklarının geliştirilme

si proieleri (suyun temin i ve depolanması. artık 

su ların uzaklaştırılması. toprak ku:lanınıı v.d.). kars

lik olmayan havzalara göre farklılık göstermekte

dir. l<arst bölgelerinin bu özel yapısından dolayı, 
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yerüstü ve yeraltı havzaları birbiriY:e çokışmamak

ta ve yeraltındaki enterkonekte erime boşlukları 

vasıtasıyla komşu ve hatta daha uzak yeraltı hav
zaları ndan bile beslenme olabilmektedir. 

Bu erime boşluklarından dolayı yera:tısuyu or
tamlarına kıyasla, karslik havzalardaki yeraltısu

yu akış hızları çok yüksek olmakta; d ğer taraftan 
e:rime boşluklarının meydana getirdiği yeraltı de
polama kapasitesinin varyansı küçültücü ve debi

yi düzenleyici etkisi de görü:ebilmektedir. Bu yüz
den istenen bir düzenleme için gerekli baraj haz
nesi boyutları da küçülebilmekte (Öz iş v.d ., 1981) ; 
Fakat, buna karşılık baraj haznelerinde geçirimsiz

liğin sağ:anması büyük sorun yaratabi lmektedir. 
Bu yüzden. karstik birimler üzerinde kurulacak olan 
barajların inşası da özel bir tekniği gerektirmekte. 
geçirimsizliğin baraj gövdesinin altında sağlanma

sının yanında, baraj gölünde de sağlanması ge
rekmektedir. Sırf bunun için yapılacak masraflar. 
toplam maliyetin yanında yüksek değer:ere ulaşa

b"Jmektedir (DS i. 1977) . 

Karst havzalarındaki suyun kendine özgü dav
ranışlarından ötürü, karslik olmayan ortamlar 
icin geliştirilmiş olan hidrolojik yöntemler, çoğun

lukta karslik havza:arda yetersiz duruma düşmek
te veya en azından bu yöntemlerin yeniden gözden 
geçirilerek karslik ortama uyumlanması gerekmek

ted r. Bu yüzden karslik havzalarda yapılacak mü
hendislik çalışmaları bir yandan yeni yöntemlerin 
geliştirilmesini gerektirmekte, diğer yandan da 
problemin karmaşıklığı ve çok yönlülüğü nedeniy

le, disiplinler arasında karşılıklı bi!gi alışverişine 

gitmeyi zorunlu kılmaktadır. 

Bu çalışmada, bugüne kadar yapılmış uygula
ma:ardan farklı bir yaklaşımla. karst havzaların

dak i akışlar için havzanın fiziki yapısına uygun 
olacak bir matematik model geliştirilnı"ş ve bu 
model Manavgol Havzasına uygulanmıştır . Manav

gol ve komşu havzaların Şekil 1'de gösterilmiştir . 

Bu modelde, karstik bir sistemdeki toplam akışın. 

kısa sürede yağıştan akışa geçen yüzeysel akış bi
~eşeni ile, yağış tarafından beslenen yera l tı ka rs t 
sistemin :n daha uzun ötelenıe süreli ve yavaş bo
şalımlı pınar akışları bileşeninin toplamından mey
dana geldiği düşünülmüştür. Böylece karstik or
tamda iki ayrı fiziksel sistemin etkisiyle oluşan 
akış:arın, modelde de yüzeysel ve karslik pınar 

akışı olmak üzere, iki bileşenli bir sistemle tanım 

lanması uygun olmaktadır. 

Çalışmada esas olarak, karst havzalarındaki 

aylık orta:ama akış hidrografı iki kısımda incelen

miştir. Önce, hidrografın alçalnıa kısm ı yağışların 

kes " ldiği bir dönemde, ye raltısuyu haznesinden üs-

34 

tel biçimdeki boşalım fonksiyonu ile tanımlanmış

tır . Hidrografın yükselme dönemindeki karslik p ı

nar akışının deterministik bileşeni de, bu kısımda 

alçalma eğrisinin başlangıç ve bit:ş noktalarından 

geçen yine üste! biçimdeki eğriyle ifade edilmiş

tir. Bu şekilde karst pınar akışının modeli kurul
muştur. 

Daha sonra, esas akış dizisinden determ inis
tik periyodik karstik pınar akışı bileşeninin çıka

rılmasıyla birinci sıra ka : ıntılar elde edilmiştir. Bu 
kalıntılar arasında determinisfk yüzeysel akış bi
leşeni, yağışların etkin olduğu yükselme dönemi 
içerisinde Fourier serileriyle tanımlanmıştır. De

ternıinistik karslik pınar akışı bileşeni i:e, yüzey
sel akış b · leşeninin periyodik unsurlarının topla 
mından, akışların deterministik periyodik bileşen

lerinin modeli kurulmuştur. 

Bundan sonra. deterministik bileşenler, gözle
nen akış dizisinden çıkarılarak stokastik bileşenler 
elde edi:miş ve bunların yapısı da alışılagelen sto
kastik hidroloji yöntemleriyle belirlenmiştir. Bu şe

kilde kurulan model. karst pınar kalkılı aylık akış

l arın pınar katkısı ve yüzeysel akış bileşenlerini ay
rı ayrı hesaplamaya imkôn vermesinin yanında, 

fizikse l sistemin boşalım okısayısı parametresini 
de yapısında bulundurduğundan karstik sistemin 
iç özelliklerini yansıtmaya yaklaşım getirmektedir. 

Bundan sonra, geliştirilen model ve çizilen yıl

lık ortalama eş yağış eğri:eri vasıtasıyla, karst 
ortamı n nicelik ve niteliği, beslenme alanı geniş

liği gibi konularda özell:kler belirlenmeye ça:ışıl

mıştır . 

2. MEVCUT ÇALIŞMALAR 

Karst konusunda öteden beri, dış ülkelerde 
ve menıleketinıizde pek çok çalışma ve araştırma

lar yapılmıştır . Bu çalışma:arın başlıcaları bazı 

yayın larda (Lamoreaux v.d., 1970; Herak ve String
field, 1972; Herak v.d., 1973) toplanmış. özellikle 
son yıllarda uluslararası düzeyde calışma:ar yo
ğunlaşmıştır (UNESCO- FAO, 1971 , 1973; Yevjevich. 
1976, 1880, 1881 o; lAH, 1977; ISKH, 1978, 1980; 
Öz iş, 1979; 1981 ; SUWT, 1982). 

Karst konusunda şimdiye kadar yapılmış bu 
çalışmalardan başka. günümüzde karst akışları

nın matematiksel yöntemlerle ince lenmesi konu
sunda da pek çok çalışma yapılmıştır. Bu ça:ış

nıa l arda !(Qrst akışları. deterministik nitelikteki 
yaklaşımlarla; yağış- akış ilişkilerinde regresyon 
yöntemleri, faktör analizi, doğrusal sistem dönüşü
mü ve zaman fark : ı korrelasyon yöntemleri; seviye 
- akış il"şkileri ve akış- akış ilişkilerinde tek ve 
cift yönlü regresyon denklemlerinin uygulanması-
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A YAGIŞ GÖ ZLEM iS TASYONu 

O AKl~ GÖZLEM ISiASYONU 

O S 10 km ...._ 

Şekil 1 - Manavgat ve komşu havzaları 

no kadar, çeşitli biçimlerde incelenmiş. ol ı ş ı loge

:en biçimde tsokostik hidroloji yöntemleri uygula

norak matematik mode ller kurulmuştur (Ke:oğlu, 

1884). 

Kars! okışlorınnı matematik yapısol modelle

r : konusunda ise. akış hidrografının aleolma döno-

mi için aleolma hidrografı yöntemi 

1974; Mi :anvo ic, 1979) uygulanmıştı r. 

(Mijotovic. 

3. UYGULANAN YÖNTEMLER 

3.1. Karst pınar akışları bileşeninin belirlen

mesi 

Yağış ları n kesi l diği bir dönemde, yalnızca yer
alt ı suyundon karst p ınarı taban akışıyle beslenen 
b' r akış hidrografın ın aleolma kısmı, Mail:et (1905) 
tarafındon ampirik biçimde ortoya konu l muş olup, 
günümüzde Meier (1980) 'in bell i vorsoyım lo r lo, 

doğruso l lıozne için elde ettiği, üstel biçimdek i 
boşal ı m fonksiyonuy:a tanımlanabilmektedir (Şe

kil2) : 
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lnQ(t )= ln Q
0 

•. ..<1 

o ( gun) 

Şekil : 2- Alealma hidrografının geneı biçimi 

Q (t) = 0
00 

· at ( 1 ı 

Burada, O (t) zamanın fonks :yonu olarak hazne

den boşalan karstik pınar akışlarını, t bağımsız 

zaman değişkenini (gün). 0
0 

başlangıç debisini 
(m3jsn). a ise boşalım katsayısını (gün ·ı ı göster
mektedir. Bu bağıntı, debi ekseninin logeritmik 
alınmasıyla, Şekil 3'deki gibi, eğ : mi ·a olan bir doğ
ru denklemi biçimine girmektedr. 

Q(t)-Q _.,.t 
- .Q:L_ 

Q ( t ) .. ·- - - - - -

o ( 9un ) 

Şekil 3- Alealma hidrografının doğrusal bi cim i 

In O (t) = In 0
0 

·at (2) 

Burada, Y = In O (tl, a = In 0
0

, b = a ve t = X 
değişken dönüşümleri yapılarak, Y = a · bX tipi n· 

de basit doğrusal bir bağıntı elde edilir. Buradaki 
o ve b parametreleri standort regresyon yöntem· 
ler;yle hesaplanmaktadır. Parametreler belirlen· 
dikten sonra üstel formdaki bağıntıya geçiş için 
0

0 
= exp (a) dönüşümü yapılmaktadır (Neter ve 

Wassemıan, 1974) . 

Akış hidrografının alça:ma kısmındaki akışı 

karakterize eden 0
0 

ve b parametreleri belirlendik · 
ten sonra , hidrografın yükselme kısm ındaki kars
lik pınar akışının hesabı, a rtık başlangıç ve biti ş 

noktaları belli olan üstel eğrin : n denklemini bul · 
maktan ibarettir. Sonuçta, hidrografın a:calma 
ve yükselme kısımlarında üstel eğriler tatbik edi· 

36 

lerek, karst pınar akışlarının hesaplanması için, 
bilgisayarda hesap yapmaya uygun şekilde aşağı 

daki bağıntılar geliştirilmişt i r (Şekil 4). 

xp,T P< 

i m 31sn) 

Po.ı 

Po. ı 

o ı 

L 

Yuzeysel a_~ 

( 1 s ıra lı.o lıntıl or ) 

12 ay J 
Şek·il 4- Karstik pınar akışı ve yüzeysel akış 

bileşeninin ayrılması 

A:ca lma döneminde (" = wv, ... , w); 

P"t = P0 . ı o exp [·b0 ("t-wvlJ 

b. = b. t , = 30.b 

(3) 

f4) 

Yükselme döneminde ("t = 1, ... , wv·1); 

alealma eğrisnden sınır şartı : "t=w icin P"t = P
0
." 

elde edilerek, 

P"t = P0 .:. exp (bv· "tl 

bv = {In (P0 , 1/ P0 ,2) / tv } . l ı 

(5) 

(6) 

(7) 

Bu ifadelerde, P
0

•1 alealma egrsıının başlangıç 
debisini ,P

0
•2 yükselme eğr i sinin başlangıç debisi· 

ni, "t ay indisini, ı. gün olarak alealma süresini, t v 
gün olarak yükse:me süresini, b. alealma eğrisinin 
eğimini (1 / ay). bv yükselme eğrisinin eğimini (1 / ay) 
w= 12 ay ana periyodu, wv yükselme döneminde· 
ki ay sayısının, t , = 30 gün (Bir aydaki gün sayı

sını); P"t, "t = 1, 2, ... , w aylarındaki karstik pınar 
akışı bileşenler;ni göstermektedir. 

Böylece (3) ve (5) bağıntılarıyla, iki tarif ara· 
l ığında , modelin deterministik periyodik karstik 
pınar akışı bileşenlerinin modeli kurulmuştur. Bun
dan sonraki adımda, Şekil 3'de görülen determinis· 
tik yüzeysel akış bileşenleri ayrılarak yapısı ana· 
liz edilecektir. 

3.2. Yüzeysel akış bileşeninin analizi 

Karst ik pınar akışı hidrografının yükselme ve 
alealma bölgelerindeki yüzeysel akış bileşen i V

0
."t 

(1. sıra kalıntıları, p indisi yılı, "t indisi ayı gös· 
terrnek üzere, 

(8) 



(p=1,2, .. . ,n; "=1,2, ... , w) 

ifadesiyle tanımlanabi:r. Burada, X
0
,'"t aylık akış di

zisini, P" üste! biçimde hesaplanan determ:nistik 
karslik pınar akışı bileşenlerini göstermektedir. Yü

zeysel akış bileşeni Şekil 3'de görüldüğü gibi esas 
itibarıyla yükselme bö:gesinde etk :n olmaktadır . 

Çünkü, kurak dönem olarak nitelenen alealma böl

gesindeki karstik pınar akışının modeli (3) formü
lüyle kurulduğundan bu kısımdaki kalıntı : ar stokas
tik bileşen olmaktadır . 

Yüzeysel akış bileşenlerine harmonik analiz 
taıb · k edilerek periyodik unsur : arın ifadesinde 
kullanılacak anlamlı harınonik sayısı bulunduktan 
sonra, periyodik unsurlar Fourier serileriyle (tr igo
nometrik fonksiyonlar dizisi) ifade edilmekted ir. 
(Yevjevich, 1972) . Ya : nız , bu bağıntılarda 12 ay
lık ana periyot yerine, yükselme dönem'nde yüzey

sel akış bileşeninin etkin olduğu ay sayısı (wvl 
konocaktır (Keloğlu, 1984) . 

3.3. Ak ı şların deterministik periyodik bileşen

lerinin modeli 

Bu çalışmada geti r ilen modelin a : ı ş ılagel nı iş 

klasik modelcilikten başlıca farkı , biri karslik pın a r 

akışlarının ayrılarak bu bileşenin üste! biçimde 
ifade edilmesi, d i ğeri de yüzeysel akış b ' leşeninin 

yukarıdaki tarzda Fourier seri :eriyle ifade edile
rek , ikis inin toplamından deterministik peryod k 
b ileşenlerin elde edilmesid ir. 

Önerilen sistemde, akışların deterministik pe
r"yodik bileşen i XP", (3) ve (5) bağı ntılarıyla el

de edi :en pınar akışı bileşeni P" ile, yüzeysel akış 
bileşeninin periyodik unsurlarının (YP") toplamın

dan meydana gelmektedir. 

XP'"t = YP" + P'"t (9) 

Burada, karslik pınar akışı ve yüzeysel akış 

bileşenlerinin parametrik f iadeleri yerlerine konur 
ve bağıntı düzenlenerek tekrar yazılırsa 

Yükselme dönem'nde (" = 1, . .. , wv -1). 

XP'"t = V + . ~ ~ Av (il Cas ( 
2

7Tw J!_) 
1 =ı V 

+ Bv (j) Sin ( 
2"~:'1") t (10 a) 

-t- P e by" o.2 

Alealma döneminde (" = wv' . .. , w). 

XP = P e -b. ('"t -wv) 
'"t o.ı 

. (10 b) 

elde edilir. Bu bağıntıda, Av (j) ve Bv (j). aylık 

Y
0
,'"t dizisinin Fourier katsayılarını. mv anlamlı 

harmonik sayısını, Y ise Yo.'"t dizisinin yükselme 
dönemindeki ortalamasını göstermektedir. 
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3.4. Stokastik bileşenin analizi 

3.4.1. Stokastik bileşenin ayrılması 

x o.'L akış diz is ini genel halde aylık ortalama 
ve standart sapma parametreleri cinsinden (p yılı , 

" oy ı göstermek üzere), 

X0 .'"t = m'"t + S'"t · Eo. '"t ( 11 ı 

(p = 1,2, ... , n; "= 1,2, ... , w) 

şeklinde yapmak mümkündür. Bu bağıntıda , 

m" ve S". "= 1, 2, .. . , w aylarındaki akışların sı

rayla ortalama ve standart sapmalarını, Eo. '"t ise 
x o. '"t dizisinden yı l icindeki değişimi genellikle pe
riyodik olan m" ve S" diziler inin standardizasyo
nu tekni ğ iyle 

(12) 

biçiminde ayrılan , ik 'nci dereceden durağan, stan
dardize stokastik bileşeni göstermektedir (Roesner 
ve Yevjevich, 1966; Yevjevich, 1972). 

(12) ifadesiyle tanımlanan işleme parametrik 

olmayan standardizasyon adı verilmektedir. Uygu
lamada parametre ekonom:si de söz konusu oldu 

ğ undan ın" ve S-r dizi :eri yerine bunların ya alı 

ş ılagelen biçimde Fourier seri acılımları olan di 
zileri, veyahut önerilen modelde (10) bağınıısıyla 

elde ed ilen diziler ku:lanılarak yumuşatılmış orta
lamala nı ve yumuşatılmış standart sapmalar el 
de edilmekte ve sonra 

(13) 

ba ğ ınıısıyla yaklaşık standardize stokastik bileşen 

hesaplanmaktadı r. Bu iş:eme ise «parametrik stan
dard izasyon adı verilmekted ·r. Parametrik olmo

yan standardizasyon sonucu elde edilen N = n. w 
uzunluğundaki Eo. '"t dizisinin ortalamosının sıfır ve 
varyansının 1 olmasına karşılık, paarmetrik stan

dardizasyon sonucu elde edilen Z
0
.'"t dizisinde bu 

özel :ik tam olarak sağlaııamaz . Bu yüzden para 

metrik standardzia stokast'k bileşen z o.'"t• genel 
likle ikinci defa standardize ed ilmek zorundadır 

(Roesner ve Yevjevich, 1966) : 

U1 = (Z1 -Z) / Sz (t = 1,2, ... , N) (14) 

Bu ifadede, N d izisi nin uz un l uğ unu, t bağımsız za

man deği ş kenini , u, tom standordize stokast'k bi
leşeni (ortalaması sıfır , varyonsı 1). z , (13) ifa 
desiyle elde edilen yak ~aşık standardize stokastik 

bileşeni; Z, z , dizisin in ortalamasını, Sz ise z , di
z·sinin standart sapmasını göstermektedir. 

Bu çalışmada önerilen modelde, aylık stan
dart sapmaların periyodik unsurlarının da, aylık 

orto :amalar gibi üste! eğri ve Fourier serileriyle 
ifade edilebilme durumu incelenmiş ve mümkün 
görülerek ifade ed i lmişti r (Keloğlu , 1984) . 
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3.4 2. Stekastik bileşenin matematik yapısının 
incelenmesi 

Aylık akışlerdaki periyadisite ortadan ka:dırıl

dıktan sonra, elde edilen standardize seriler ikin
ci dereceden stasyoner (durağan) olmaktadır . Ay
lık akışların ikinci dereceden stasyoner stokastik 
bileşeni en genel halde 

m 

L 
z, = i = ı a, z,_, + Tl ı (15) 

biçiminde bağım: ı ve rastgele bağımsız unsurların 
toplamı şeklinde yazılabilir. Bu denklemde : a1 oto

regresyon katsayılarını, m maksimum anlamlı sıra 

sa :J ımlılığı derecesini, Yl ı ise bağımsız rastgele bi
leşeni göstermektedir (Yevjev 'ch, 1972; Vargas -
Semprun, 1977) . 

Bu model sabit parametre:i Markov AR (m) 
modeli, veya stasyonerliğin sağlanamadığı durum
da per;yodik otoregresyon katsayılı AR (m) mo

deli diye adlandırılmaktadır. 

(13) ve (14) denklemleriy le hesaplanan sto

Kastik bileşenin matematik yapısının ince:enmesi, 
bu b : leşenin (15) denklemiyle veya diğer bağıın 

lılık modelleriyle ifade ed ilebilmesinin gösterilme
si. otokorre:asyon analiziyle yapılmaktadır . Bu yön
temde, sonu N uzunluğundak i z, dizisinin birbirin 
den k zaman birimi kadar farklı eleman la rı arasın

daki iç ilişkinin ölçüsü olan otokorrelasyon katsa
yıları hesaplanmakta ve bu katsayıların korrelog

ram o:arak anılan gidişine göre stokastik unsurla 
rın bağımlılık modeli ortaya çıkarılmaktadır. Ayl ı k 

akış dizileri üzerinde yapılmış çeşitl i çalışmalar , 

ikinci dereceden stasyoner stokastik bileşenin ço
ğu kez Markov AR (1) ve Markov AR (2) bağım l ı 

lık modelleriyle tanımlanablidiğini göstermiştir 

(Yevjev ;ch , 1972) . 

3.4 .3. Bağımsız, rastgele bileşenin yap ı sının 

incelenmesi 

Stokastik bileşen tam standardize edildikten 
sonr,a Markov AR (1) ve AR (2) model'nden aşa
ğıdaki biçimlerde bağımsız rastgele bileşen elde 
edilmiştir : 

Yl ı = u , - a, u ,_, 

Yl ı =u, -(a, u ,_, + a2 u ı-2 l 

(16) 

(17) 

Bu dizinin de otokorre:asyon katsayıları ve güven 
sınırları hesaplanmaktadır . Bu bağıntılardaki para 
metreler Markov AR (1) modeli uygulanınası ha
linde a, = r, olmakta; Markov AR (2) modeli uy
gulanması halinde ise 
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a, = r,- r, r2 j (1-r ,2) 

a2 = r2-r,2/ (1-r,2 ) 

(1 8) 

(19) 

şeklinde hesap : anmaktadır. Burada r, ve r2, sto

ka stik bileşenin birinci ve ik inci dereceden oto
korrelasyon katsayılarını göstermektedir (Yevjevich , 
1972). 

3.5. Karst p:nar kalkılı aylık akışların mate
·;mtik benzetim medeli 

Karst pınar kalkılı aylık akış : ar için kurulan 
matematik modelin yapısında havzanın boşalım 
katsayısı parametresi bulunduğundan. modelden 
kars tik yapının iç özellikleri hakkında da bilgi al
mak mümkün olmaktadır. 

Mode: bunun yanında, ayrıc a aylık akışların 

sentetik olarak uzatılmasında ku l lanılmaktadır. 

Veri üretme i ş lemi, modelin stokastik bağımlılığını 

ifade eden kısmı na Monte- Cari o metodu tatbi k 
edilerek yapılmaktadır. Stokast'k bağımlılığın Mar
kov AR (2) modeli ile ifade edilmesi halinde, so

nuçta akış modeli için aşağıdaki bağıntı:ar elde 
edilmiştir: 

z, = z + sz . U1 

X0 ."L' = XP, + SP, . Z
0

,"L' 

(20) 

(21 ı 

(22) 

X
0

,"L' = XP, + SP, [Z + S2 (a , U1_ 1 + a2 U1_2 + 

V 1-R2 '(]ı l (23) 

R2 = [(1-a ) 2-a 2] (
1 

+ a2) (24) 
2 1 1-a2 

Burada R2, ba ğ ımsız rastgele bileşen Yl ı 'nin var
y ansının standardize stokiJst k bileşen U,'nin var
yansına o ranını göstermektedir. XP, ve SP, (10) 
denklemiyle hesaplanacaktır. 

Rastgele Ylı say ıların ın dağ ılımının standart 
normal veya lognormal alnıasının yeterli sayılabi

leceğ i kabul edilmiştir . Bu iki dağılımın yeterli ol
mamas ı halinde, başka daha karmaşık ve çarpık 

dağı lımlar üzerinde durulabilir. U1 serilerin :n e:de 
ed ilmesi i ş lem i nde istenen n yıllık süre için orta
laması sıfır ve varyans 1 olan sayılar türeti:mek
te ve so nra [wx n] ınatrisine transform edilmek
tedi r (Vargas- Semprum, 1977; Bayazıt, 1983) . 

4. V ER iL ER 

4.1 . Aylık akışlar 

Önceki bölümde a çıklanan yöntem ·n uygulan

masına örnek olarak, karst pınarlarının akarsu 
debilerine önem:i katkılarının bulunduğu Manavgat 
Havzası seçilmiştir. Bu havzada Elektrik işleri 
Etüt idaresi (EiEi) tarafından 1940 yılından beri 
işletilmekte olan Homo akım gözlem istasyonunun 
aylık akış değe r leri kul!anılınıştır. Manavgol Hav-



zası ve akını gözlem istasyonunun yeri Şek i l 1'de 

göster'lnıiştir . Uygulama için kullanılacak aylık 

ortalama akış : ar EiEi'n in 1940 ilô 1980 yıllıkların

dan alınmıştır. Homo istasyonunun 1940- 1980 dö

neminde, 41 yıllık artalama akışı 150,6 m3jsn olup, 

bu değer 928.4 km2'1 ik yüzeysel yağış alanına gö

re, yılda 5115 ının'lik akış yüksekliğine karşı ge:

mektedir. 

4.2. Yıllık yağışlar 

Manavgol Havzasının en son yağ ı ş gözl emle

rine göre yıllık ortalama eş yağış eğrilerini çık a 

rabi :mek icin , havza üzerinde Manavgat , Oymapı

nar, Be~konak, Aydınkent. Cevizli, Akseki ve Gü

yağış :arından faydalanılmıştır. Yağış istasyonları 

nın yıllık toplam yağışları Devlet Meteoroloji işle

ri Genel Müdürlüğü (DMi) bültenlerinden a : ınmı ş

t ı r . Yağış istasyonları Şekil 1'de göste ri lmişti r. 

DSI TEKNIK BÜLTml 1983 SAYI 57 

5. UYGULAMA VE BULGULAR 

5.1. Aylık akışların matf.•.-rı.ıatik benzetim 
modelin:n kurulması 

5.1.1. Karstik pınar akı~ı bileşeninin modeli 

Manavgol-Homo 41 yıllık aylık akış:arının, 

ayiara göre alınan ortalamalarının meydana getir
d i ği hidrografın incelenmesinden (Şekil 5). aleal
ma eğ risinin Mayıs ile Ekim ayı arasındaki 6 ay : ık 

bir st.irede meydana geldiği ; Kasım ayında ise h'd 
rografın tekrar yükselmeye başladı ·;Jı görülmekte
di r. Bu yüzden aylar ı: = 1 Kasım ayını; ı: = 12 
Ekim ayı nı gösterecek ~ekilde sıralanmıştır . Al
çalma dönemindeki { 41 x 7} uzunluğundaki akış 

ve zaman d izileri a ra s ınd a ki regresyon sonucunda, 
a:calma eğrisi aşağıdaki denkfenıle ifade ed Imiş

tir 

O (t) = 206,9 . e-o.oo762 ı 

(Korrelasyon katsayısı r = -0,82) 

(25) 

Karslik pınar akışı bileşeninin modeli alçalma ve 
yükselme dönemlerinde (3) ve (5) denklemlerinin 
ı ş ı ğ ı nda kurııl m •ıştur (Şekil 5) . 

ıso 
Ust~l • 2 harmonikle tanımlanmış 
detırministik pıriyodik bileş.enıer 

200 

ıso 

-......: 
)\ 

/ \ 
Gö tenen ortatama akı$1ar 

Üste ı yÜkselme/ \ 
cOrisi 1 ·\ 

y 

/ \ 
1 . • 

/ Ustel a!çatma /' 
/ e~rısl . 

( Karstik pınar cıl<ısı) '-'. 

l. Sıra katın! ı tar 

Yüaysct akıs 

so 

ı. mertcbe stokastik 
kal ıntıtar 

n+-~~~--~--~~~~---.~~~~~-----.--~~--~~--~~~ 

o ı ı. 6 8 10 12 
't (ay) (ü:l Kasım ayı) 

Şekil 5- Aylık akışların alealma ve yükselme dön€.·.r.ı:erinde analizi. 
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5.1.2. Yüzeysel akış bileşeninin modeli 

(8) denklem 'yle hesaplanan yüzeysel akış bi 
leşenlerinin peryodagram analizi yapılarak periyo
dik unsurlar 2 harmonikil Fourier serileriy :e ifade 
edilmiştir . 

5.1.3. Deterministik periyodik bileşenin modeli 

Aylık akışların deterministik bile~eni, karst pı

nar akışları bileşen i ile, yüzeysel akış bileşeninin 

deterministik unsurlarının toplamından meydana 
gelmektedir. 

Yükselme dönem:nde. "t' = 1, . .. , 5 içi n 

XP"t' = 69,4 + ~ { A(i) Cos(
2
'" i"t') + B (il Sin 

i= ı 6 

( 27.6 i"t') } + + 52,5 . e 0.229 "t' (26 o) 

Alçalına döneminde, 't = 6, ... , 12 için 

XP"t'= 205.9 . e-0,229("t' -6) (2Sb) 

Bu formüller vasıtasıY:a akışların deterıninistik 

periyodik bileşenleri hesaplanorak Şekil 5'de ve
rilmiştir . 

5.1.4. Aylık standart sapmaların tanımlanması 

Aylık standart sapmalar da, akış : ar gibi (10) 
bağ ınıısı kullanılarak , üste! eğ ri ve ana per'yodu 6 
ay olan. tek harmon ikle ifade edilmişti r : 

Yükselme döneminde, "t' = 1, ... , 5 için : 

SÜP"t' = 36,5 -41,3 
271 "t' 27. "t' 

Cas--- + 9,0 . Sin --
6 6 

+ 17.4 . e0,206 "t' (27 a) 

A:çalına döneminde, "t' = 6, .. . , 12 için: 

SÜP"t' = 60,2 . e -0,206 "t' (27 b) 

Ayrıca, aylık standart sapmalar alışılagelen 

biç ' ınde, ana periyodu 12 ay olan, anlamlı üç har
monikle de ifade edilmiştir (Keloğlu , 1984). 

5.1 .5. Stokastik bi ieşenin modeli 

Aylık ortalama akışların (26) denklemi ile he
saplanan deterıninistik periyodik bileşenler i nin, 

esas akış dizisinden çıkartılmasıyla birinci merte
be kalıntılar e:de edilmiştir. Birinci mertebe kalın

tıların (13) bağınıısındaki gibi, standort sapıno 

lara bölünmesiyle de yaklaşık standardize stokas
tik bileşenler hesaplanmıştır. Bu bileşenlerin kor
re:ogromı, Markov AR (1) ve AR (2) modellerinin 
korrelogramlorı ile karşılaştırılarak, stokastik bile
şenin Markov AR (2) modeliyle ifade edilmesinin 
uygun o lacağı ortoya çıkarılmıştır (Şekil 6). 
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Bundan sonra, yak:aşık standardize stokastik 
b i leşenler (14) denklemindeki gibi tam standardi
ze edilm iş ve bu diz'den bağımlı kısımlar ayıkla

narak bağımsız rastgele bileşenler elde edilmiştir. 

Bağımsı z rastge:e bileşenlerin otokorrelasyon ana
lizi yapılarak, korrelogmı çizilmiştir (Şekil 6) . Kor
relogram ve güven sınırları bu bileşenin bağımsız. 

rastge:e olduğunu gösterm · şıir . Sonuçta (20) ve 
(21) ba ·.J ı ntıları uygulanarak stokastik bi:eşenin 

modeli 

u, = 0,66 u,_ 1 + 0,15 u,_2 + 0,79 rı , 

z, = 0,09 + u, 
biçiminde kurulmuştur . 

(28) 

Bu denklemin uygulanması için, standart rast 

gele dağılmış ilı değişkenlerini elde etmek ve 
sonra U, serilerini iterasyon yo!uy:a türetmek ge
rekmektedir. Bu çalışmada , sadece stokası k bile
şen i n modelinin kurulmasıyla yetinilmiş , veri üretil 

ıneıniştir. 

5.1.6. Ayl ı k akışların matematik be·nzetim 
modeli 

AY: ık akı ~ların matemat ik modeli, determinis
t k ve stokastik bileşenlerin (22) ve (23) ifadele

rinde yerlerine yazılmalarıyla elde edilecektir. 

(29) 

XP"t' deterıninistik bileşenleri (26) formülüY:e. ay
l ık standart sapmaların periyodik unsurları SÜP"t' 
(27) bağınıısıyla hesaplanmıştır. Determinist ik pe
riyod ik bileşenler her yıl iç :n aynı olup değişme
yecek:erdir. Yalnız, Z

0
."t' stokastik bileşenleri (28) 

bağıntısına Monte - Corlo metodu tatbik edilerek 

ileresyon yoluyla üretilecek ve yukarıdaki denkle
me yerleşt i rilerek , istenen bir süre için akış de
ğerlerini sentetik olarak uzatmak mümkün olacak
tır . 

Ayrıca, kıyaslama yapmak iç:n ay : ık akışların 

alışılagelen biçimdeki modeil de kurulmuştur. Bu 
modelde, deterıninistik periyod ik bileşenler ve stan

dort sopmolor, ono periyodu 12 oy olan Fourier 
seriler iY:e (üç harmonikle); stokastik bileşenler 

Morkov AR (2) model 'yle ifade edilmiştir (Keloğ

lu, 1984) . 

5.2. Yıllık yağışların değerlendirilmesi 

Manavgol havzası üzerinde ve çevresinde bu 
lunan 6 adet yağış - göz : eın istasyonunun yıllık ya
ğışları, Manavgol ile kurulan regresyon bağıntıla

rıyle 1938 yılına kadar uzatılmış ve yıllık ortalama 
eş yağış eğ rileri çizi:miştir . Bu eğrilerden faydala 
nılarak , Manavgol'ın 928,4 km2'1ik yüzeysel yağış 

alanı üzerine düşen yıllık ortaloma ytığış 1750 
nımjyıl hesaplanmıştır (Keloğlu , 1984) . 
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6. BULGULARlN iRDELENMESi 

6.1 . Boşa l ım k~tsayısının özellikleri 

Boşalım katsayısı (a lçalma katsayısı, hazne 
boşalım faktörü) havzanın jeolojisi ve morfoloii 
sine bağlı bulunmaktadır. Manavgol örn eğinde 

boşa lım katsay ısının -0,0076 gün - ı bulunması, yer
a ltınd a eklem:i ve çat ia kiı bir yapı nın olduğunu , 

gen i ş bir yeraltı boşalım sisteminin ve büyük bir 
depolama hacminin bulunduğunu ve pınar boşa

lımlarının hızının yavaş olduğunu göstermakted ir. 
Karanjoc ve G Lınay (1980), Manavgol Havzasın 

da Sinanhoca ile Homo istasyonu arasında €4 m 

yükseltisinden çıkan Dumanlı pınarının Nisan -
Ey:ül 1S·80 dönemindeki boşalım katsayısını -0,0023 
gün -ı ; Ünal (H!81), aynı havzada boşalım katsa
y ısının uzun süreli ortalamosını Homo'da - 0,0~82 

gün - ı bulmuştur. Sinan hoca'da büyük boşalım kat 
soyıs ı nisbeten çabuk boşolon bir sis temi tanım 

lama kta, ara havzanın değeri ise, büyük bir yer
a ltı haznesinin mevcut olduğuna ve bu haznedan 
uzun süreli bir ötelerneden sonra , karslik pınar bo
şa! ı m lo rın ın meydana geldiğine işaret etmektedir. 

6.2. Deterministik bileşeni n özellikleri 

Kurulan matematik modelde, Homo'da karst 
pınarı taban akışı bileşeninin ortolanıas ı 113 nı3 /sn 
kısa sürede yağış to n akışa geçen yüzeysel akı ş 

bileçeninin deternıinistik periyodik unsu rlarının or
talaması 34 m3jsn, toplam deternıinistik periyod ik 

bileşenlerin orto l aması ise 147 m3/sn bulunmuştur. 
Esasında. akış modelinde detemıinistik bileşen l e

rinin ortalamasının gözlenen akış dizisinin orta 
lamasına eşit olması, ya ni stokastik bi:eşenlerin 

orta l omasının sıfır olması gerekirken, kurulan mo
delde deterministik periyod ik bileşenler üste l e·j
ri ve Fourier serileriy le ifade edildiğinden, stokas
tik ka:ıntıların ortolanıası 3,3 ııı3/sn bulunmuştur . 

Halbuki , deterministik periyodik bileşenlerin Fou
rier serileriy le ifade edildiği alışılogelen biçimdeki 
nıotemotk modelde, stokastik unsurların ortalanıo

sı sıfır o:nıaktadır . Yeni modelde, aleolma eğri si

nin doqrusol olmadon regresyonlo elde edi lmesin 
den dolay ı meydana gelen bu farkın determinis
tik bilef;enlere dahil edilerek, stokastik bileşen :erin 

ortalamosının sıfır yapılması düşünülebilir. 

Yüzeysel akış alanına gelen 1750 ının /yıl ya 
ğ ı şı n 55 lt/sn/ ha yağ ı ş modülüne karşı geldiği, 

928 kın 2 için 52 m3jsn mertebesinde olduğ u ve bu-

nun yaklaşık üçte ikisinin yüzeysel akışa geçece

ği düşünüldüğünde, 34 m3jsn mertebesindeki yü 

zeysel akış değerinin, 34 m3/sn olarak hesap:anan 

deternıinistik yüzeysel akış bileşeninin ortaloma 

değeriyle uyum içinde bulunduğu görülmektedir . 
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Do layıs ı y l a, 11 3 m3jsn olarak hesaplanan or
ıa : oına karsı pınar katkılarının, 55 lt/ sn / ha yağış 

modülü nün üçte bir mertebesinde olan 18 lt / sn/ ho 
ile beslendiJi kabu l edildiğinde, yera t l ı karst sis
teminin €000 km2 nıertebesinde bir beslenme ala

nına sahip olabileceği tahmin edi!ınektedi r. 

6.3. Matematik modelin parametre say ı sı 

yönünden irdelenmesi 

Kurulan yen i modelde toplam 12 tane, alışıla 

gelen biçimdeki modelde ise toplam 14 tane pa 
rametre ku : ıanıld ı ğından, nisbeten parametre eko
nomisi sağlanm ı ştır. Modellere, her yeni bir para 
metre ithali yanında bir belirsizliği de getirdiğ i n

den hata ihtimalini artt ı rmaktadır (Beyazıt, 1979) . 
Bu yüzden yapısında daha az parametre bulundu
ran modellerin tercih edilmesi gerekir. Önerilen 
mode:de, 1. s ıra kalıntılardon yüzeysel akış sayı 

lab ilecek bileşenlerin deterministik periyodik un
s urları tek harmonikle ifade edilrse, 2 tane do
ha az parametre kullanılarak toplanı parometre 
sayısın ın 10'a inmesi mümkün görülmektedi r. 

6.4. Stokastik bHeşenlerin özellikleri 

Kurulan modelde, bağımsız rastgele bileşen in 

korrelogranıının güven sınırlarına en iyi uyd u ğu 

görülmüş ve böylece bağımsız rastgele bileşenie

rin yap ı sı nda bir iyile~me sağlanmıştır (Şekil 6). 

Al ı şılagelen biçimde kurulan modelc;ie ise, bağım 

sız rastgele bileşenlerin korrelograını güven sınır

larını daha fazla aşm ı ştır . 

7. S O N U C LAR 

Karst pı nar katk ı : ı aylık akışlar icin ortaının 

fizikse l yapıs ı na uygun bir model kurmak amac ıy 

la yapı l an ve Manavgol Havzasına uygulanan bu 
çalışınadon aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

o) Korst pınarı taban akışıylo beslenen akış 

hid rografının olca:ına k ı smındaki pınar akışı bile

şeni, lineer hazneden üste! biçimdeki boşalı m 

fonksiyonu ile; yükselme kısmındak i karslik pınar 

ak ı ş ı bileşe ni alealma eğrisinin s ınıriod ı ğ ı nokta

lardan geçen yine üste l biçimdeki eğriy:e; birinci 

sıra kalıntılar arasında yüzeysel akış bileşeninin 

deterministik periyodik unsurları, ya ·J ı ş l ar ın etkin 

olduğu yükselme döneminde periyodu 5- 6 ay olan 

2 harnıonikli Fourier seri:eriyle ifade edi. l miştir. 

Yüzeyse l akış bileşeninin deterministik periyodik 

unsurlarıyla, karslik pınar akışı bileşen ini n topla 

mı ndan, deterıni nistik periyodik bileşen!erin mode

li kuru l muştur. 



b) Esas akış dizisinden, deterministik peri
yodik bileşen : erin cıkartılmasıyla elde edilen stok

astik kalıntılar, standart sapmaların periyodik un
s urları n a bölünerek, yak l aşık standardize stokas
tik bileşenler elde edilm i ştir . Stokastik b i leşen:erin 

bağ ı mlılık unsuru Markov AR (2) modeliyle ifade 
edi l miştir . Bağımsız rastgele bileşen : erin yapısı n
da da nisbeten bir iyileşme sağlanmıçtır . 

c) Gelişt irile n modelin a lı şılage l en biçimde 
kuru lan mode: ıe kıyaslanınası son ucunda, kullanı 

lan parametre sayısının 2 tane daha az olduğu gö

rülmüştür . 

d) Geliştirilen model, karslik pınar akışı bi

leşenleriyle, yüzeysel akış bileşen:erini ayrı ay r ı 

lıesaplamaya imkôn sağ l am ı ştır. 

e) Modelde, boşalım katsayısı parametresi 

nin mertebesinden, yeraltındaki karst ik yapı n ın i ;: 

özellik :eri h akk ınd a bilgi de alınmıştır. 
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f) Kurulan modelin, Türkiye'nin güneyinde, 
Dalaman'dan Dic le'ye kadar uzanan bir kuşak bo
yunca karsl ik pınarları n katıldı ğı akarsu havzala 
rından başlayaark, ba~ka ülkelerdeki havza:ara 
da uygulanmasını incelemek suretiyle, genel gecer
Iilik sını r larının araştırılması yeri nde olacaktır . 
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ARTEZYEN AKifERLERDE UYGUN 
KUYU ARALIKLARININ SEÇiMi 

Yazan 

Çev iren 

S. M. LANG 

Ahmet KAYA (*) 

ÖZ E T 

Theis'in vermiş olduğu dengesizlik hali fo rm ülü bazı şartlar altmda yeral
tısuyu hidroliği ile ilgili birçok problenıin çözüm ünü sağlar. Bu makalede for
müZün tadil edilerek kullanılmas ı açıklanacak tt r. 

Kuyu aralıklarının seçim i söz konusu dengesizlik hali formülü ile veya başka 
herhangi bir değişiklik ile çözülem ez. Ancak deı1ges izlik hali fo rmülü, kuyu ara
lıklarmın seçimi p roblemini çözm ek için gere kli olan denklemlerin çıkarılma

sında kullanılabilir. Bunun için de aşağıdaki esasla r gözönünde bulundurulma
lıdı r : 

A) İşle tme kuyuları çok geniş bir akiferde açılm ıştır. 

B ) Akifer bir nehir veya göl ile irtibatlı ise (poz itif sınır şartı cari ise ) iş

letme kuyuları bu s ı nıra paralel veya bu s ımr ile belirli bir açı yapan 
doğrultu üzerindedir/er. 

C) Keza akifer için negatif suur şart ı (fay, litoloji değişimi vb. ) söz konııs ıı 

ise bu takdirde işletme kuyuları bu s ımra paralel veya bu sını r ile be
lirli bir açı yapan doğrultu iizerindedirler. 

GiRiŞ 

Theis ' in 1935 y ı lında vermiş olduğu dengesiz· 

lik ha li formülü yera l tısuyu hidrolojisinde büyük 
gelişmeler sağlamıştır . Bu formül akiferin depola 
ma kabiliyeti. suyu iletme özelliği (S ve T değer

leri) gibi hidrolik karakteristikl erinin bu : unmas ı na 

yarar. Aynı zamanda , yaygın akiferdeki su seviye 
değiş i mleri ve üniform permeabilite münasebetle
rine dair bi lgiler elde etmeye de yarar. 

Dengesizl ik hali formülü yera :tısuyunun bes
lenme, boşa l ma ve hareketi ile ilg ili çok say ı daki 

prob:emlere cevap elde edilmesinde de kullanıla 

bilir. Buna rağmen formü lün doğrudon doğ ruya 

uygulanmas ı i le çözülemeyen bazı problemler 
mevcuttur. Formülde ya p ı l an değişik l ik l er söz ko· 
nusu prob lenı:er i n çözümlerinde baz ı kolaylıklar 

sağ lar . Cooper ve Jacob (1946) tarafınd an yapıla n 

d eğ işiklikler formülü basi tl eştirmiş ve Stallman 
[1 S52) ın yaptı ğ ı değiş i klikle rde de bu fo rmü lün 

[ •) Jeo loji Yük. Müh. DSI Jeo. Hizm. ve YAS Oai. Bşk. l ığı 
Bu makale ·Geologica l Survey water· Supply Paper 1545 · 
B·. 1961 den çevr ilm işt ir . 

Jeofizik ve hidrojeo:ojik s ı nır şart ları alt ı nda uygu
lanabilmesi sağl a nm ı ştır. Bu makalede y u karıd a 

değ ini l en değ i şiklikler an l atılacakt ı r . 

Kuyu aralıkları seçimi dengesiz lik ha ~ i for· 
mülleri ile ya pı lamaz . Theis 1957'de kalın ve çok 

yaygın ekiterlerde kuyu aralıklarının seeimi ile i> 
gili bir metod bulmu ştur . Bu metod ekonomik 
şort ları itibare alarak hazırlanm ı ştır. Buna göre 
kuyular bi r bir inden ne kadar uzakta olurlar ise 
birbir:er ine yapacakları g i rişim tesir leri o nisbette 
az olacak fakat bunun ya n ında ya pıl acak boru 

hatla r ı , kanallar ve elektrifikasyon tesislerine sarf 

edilecek para fazla o l acaktır . Formü lde g i rişim ve 

yük kayıplarının sebep o :duğu masrafın boru , ka· 

na l, elektr ik masraf i arına eş i t olduğu optimum bir 

nokta itibare alınmı ştır . Bu sebep le Theis'in bahis 

edi len formülü kuyu a ral ı klarının en ekonomik 

şekilde tesbi t ine yara r. Ancak birçok durum:orda 

ekonomi k faktörler ikinci duru mda kalabilir veya 

diğe r faktörler göz önünde bulundurulabilir . Bu 

faktörlerin en önemli olanları aşağ ıda veri : m i ştir . 

45 



DSi TEKNiK BÜLTENi 1983 SAYI 57 

Al Akiferin fiziksel yapısı ile ilgili kısıtlama 
lar (Derinliği, genişliği, piyezametrik seviyesi ve
ya sahasa l yayılımı) 

B) Kuyu darinlikleri 

C) Elde mevcut motopomp limitleri (motor 
gücü vs .) 

D) Suyun yeri ve kullanılma gayesi 

Bu bahiste yukardaki faktörler göz önünde 
bulunduru :arak artezyen akiferle rde kuyu aralıkla
rının seçiminin yapılabilmesi icin gerekli fo rmülie
rin dengezisl ik hali formülden çıka niı ş ı görül ecek
tir . 

Sahasal yayı : ımı geniş akiferler : 

«Dengesizlik hali» formülü 

6,85.0 
s= W (u) 

T 

U= 
r2 S 

4Tt 

s = i~letme kuyusundaki düşüm (m) 

O = işletme kuyusundaki debi (lt / sn) 

(1 ı 

(2) 

T = Akifer iletkenlik katsayısı (Transmissib i-
lite) (m3jgün/ m) 

u ı 
W (u)= 0 ,5772-Lrıu + u- --+ 

2.2! 

-- - --+ 
3.3 ! 4.4 ! 

W (u) = Kuyu fonksiyonu «U» dan bulunur. 

r = iş : etme kuyusunun rasat kuyusuna olan 
mesafesi 

(Rasat kuyusu mevcut değil ise işeitme 

kuyusunun efektif yarı çapı) (nı) 

S = Depolama katsayısı (Boyutsuz) 

t = Pompajın başladığı andan itibaren geçen 
zaman (pompaj süres i) ' (gün) 

iki kuyu aynı anda çalı ş t ı rıldığı zaman kuyu 
larcia meydana gelen toplanı dü ş üm; kuyuların 

kendi calışma : a rından dolayı meydana gelen dü
şüm ile kuyuların biribiri üzer inde meydana get ir
dikleri giriş i m etkisi nedeniyle meydana gelen dü
şümün toplamıdır. 

işletme kuyuları na a it debiler i n birbi rine eş it 
oldu ğu nu kabul edersek; 

6,85 o 
T 

(3) 
s, = Kuyudaki toplam düşüm 
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s1 = Birinci kuyunun kendi çalışmasından do
ğan düşüm 

s2 = ikinci kuyunun sebeb olduğu ve birinci 
kuyuda meydana gelen (girişimden dolayı) düşüm 
W(u) ı =Kendi çalışması neticesi birinci kuyuda
k i W(u) değeri 

W (u2) =Kendi çalışması neticesi ikinci ku
yudaki W(u) değeri 

Burada; t değeri u değerini 0,02 den küçük ve
ya eşit du ruma getirecek şekilde ise; W (u) değe
ri serinin 1. ve 2. terimleri alınmak suretiy :e hesab 
edilebilr. Buna göre (lll) no'lu formül aşağıdaki 
şe kilde yazılabilir. 

St = S ı + S2 olup 

6,85 o 
s ı = -- (-0,5772- Lrıu ı l 

T 

6,85 o 
S2 = -- (-0,5772 -lnU

2 T 

6,85 o 
S,= S1 + S2 = - T- [ -2 (0,5772- LrıU ı U2 )] 

LnU ı U 2 = -[~ + 1,1544 ] 
6,85 o 

veya 

[ 
St T ] -- + 0,501 

15.8 o 

[4) 

(5) 

(6) 

(6) no.lu formüJde O,T'nin özel değerleri ile 
istenilen düşüm St değerleri yerlerine konularak 
log u ı u 2 değeri direkt olarak hesaplanabi:ir. 

formül (2) 'den 

r ı2 S rl S 
uu - -- --

ı 2 - 4T t . 4T t 

u ı u 2 =(--s- ) 2 r ı2 r22 
4T t 

s 
K = olarak 

4T t 

U ı U 2 = (K r ı r2)2 olup 

r ı = Birinci kuyunun effektif yarı çapı 

(7) 

r2 = Birinc i kuyu ile ik inci kuyu arasındaki 
mesafe 

v u ı u ı 
----'---'-"'- o 1 u r 

K. r 
(8) 

Bu duruma göre U <;; 0,02 ise yukardaki for
mül sahasal yayılımı geniş akifer:erde kuyu ara
lıkl a rının tesbit edilmesinde kullanılır . 



Jeolojik ve Hidrolojik sınıra yakın işletme ku
yuları 

Stallman 1952'de dengesizlik formülünde yap
mış alduğu değişik ile iletkenlik:eri değişik ve 
sınırları bir doğru teşkil eden iki formasyonun bir
birlerine olan tesirlerinin hesab edilmesini sağla

dı. Bu formasyonlar gene:likle şu tipte olabilirler. 

Al Permeabiliteleri farklı olan formasyonlar 
(negatif sınır şartı) 

B) Yüzey suları ile irtibatlı formasyonlar (po
zitif sınır şartı) 

Her iki durumda da Ferris'in 1843'da ifade et
tiği imaj (zahiri) kuyu teorisinden hareket edile
rek neticeye varı lmı ştır. 

Birinci ha:de sınırdan hiç su geçmediği, 2. hal
de ise sınırda hiç düşüm olmadığı kabul edilmiş

tir. Zahiri kuyuların sınıra olan uzaklıkları esas 
kuyuların sınıra olan uzaklıkları kadardır. Ancak 
zahiri kuyular sınırın diğer torofındadır. Bu şeki:

de akifer sınırsız (sınır şartının ortadan kaldırılı

şı) kabul edilir. Birinci durumda zahiri kuyu esas 
kuyu ile aynı zamanda aynı debi ile çalışır . ikinci 
durumda ise zahiri kuyu aynı zamanda aynı debi 
ile çalışır fakat bu kuyu akiferi besleyen kuyudur. 

Böylece sınır şart:arı ortadon kaldırılarak prob
lem sınırsız ekiterlerde birkaç kuyunun birbirine 
tesirleri problemine irca edilmiş olur. 

Geeirimsiz sınıra yakın işletme kuyuları 

(Negatif Sınır Şartı) 

Sınıra yakın her işletme kuyusunun bir imaj 
(zahiri) kuyusu vardır. Bundan dolayı herbir iş

letme kuyusundaki top:am düşüm kuyunun kendi
sinde yapılan pompajdan dolayı meydana gelen 
düşüm ile diğer zahiri ve esas kuyuların tesiriyle 
meydana gelen düşümlerin cebirsel toplamı ka
dardır. 

Sınıra paralel bir hat üzerinde bulunan işlet

me kuyuları : Bu durumda sınıra paralel bir hat 
üzerinde bulunan 2 işletme kuyusu düşünelim : 
(Şekil1) 

6,85.0 
s ,= s1 + s2 + sa + sb =--- LW(u) 1 + W(u) 2 + 

T 

W(u)a + W(u)b] 

u ,ç; o.02 olduğunda, 

W(u) =-0,5772-Lnu 

6,85.0 
S=--

' T 
( -0,5772 - Lnu 1 - 0,5772 Lnu2 - 0,5772 Lnu. 

0,5772 Lnub) 

(S) 
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Imaj Y 
Kuyu r 

a 

1 ' 

1 
Imaj 
Kuyu 

b 

s,,, j __ _j_ _ _ 
.._-Q 

1 
'j 

Po m poj l!'------.5- - rz -
Kuyusı~ _ _!_! (_r, 

$ ek i ı 

-o Pompoj 
Kuyusu 2 

6,85.0 
[ -4 (0,5772 - Lnu 1 u2 u. b] 

T 

[ 

St T 
Ln u1 u2 u. ub = - + 

6,85.0 
2,3088] (13) 

( 
St T ) -- + 1 

15,8.0 

Yukardaki denklemin sağ tarafındaki terim 
yak : aşık olarak alınmıştır. Esas değeri 1.002 dir. 

s,. T ve O değerleri yerlerine konularak : 

Buradan, 

r_ı rb2 =L 

K4 r 2 r 2 r 2r 2 
ı 2 • b 

L= 
U1 • U2 . u •. u b 

Diğer taraftan şekil 1'den, 

rb2 = rl + ra2 olup 

r/ . (r/ + r/ ) = L 

s 
K= 

4 T t 

Yine U:::; O.G2 olmak şartı ile yukardaki denk
lem kuyular sınıra paralel bir doğru üzerinde ol
duk : arı zaman kuyu aralıklarının seçiminde kulla
nılabilir . Bu denklem ax2 + bx + c =o şeklinde 

bir denklemd ir. Kökleri bulunarak kuyu aralıkları 

tayin edilmiş olur. 

Sınır ile be:irli bir açı yapan hat üzerinde bu
lunan işletme kuyuları : 
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Sınır lie belirli bir açı yapan hat üzerinde bu
lunan işletme kuyulorıno ait uygun kuyu oralıkio
rının hesabı , neticesi itiboriy:e daha kompleks 
bir problemdir. (şekil 2) 

Imaj 

r , 

Sınır 

1 

Kuyu 

1 
1 

imaj Kuyu 

b 

,.., 

~Pompaj 
· i( u yus u 2 

Ô' 

V 

Burada, 

rl rb2 = L 

Seki ı: 2 

u ı . U2 . u •. u b 
L= 

K4 . r? . r,2 

rb2 =r22 +r.ı - 2 r. r2 Cos (180° - a) 

(Cosinüs teoremi tatbiki ile) 

rı/ = r/ + r,ı + 2 r. r2 Cos a olup, 
L = r22. rb2 den (18) 

r/ (r/ + r,2 + 2r. r2 Cos a ) = L' (19) 

r4 + 2 r. r23 Cos a + r,ı r,} - L' = O (20) 

V = f (r2) = r24 + 2 r. Cos a r.23 + r,ı r/ - L' 

bulunur. (21) 

Yukarıdaki fonksiyonun göstermiş olduğu eğri 

r2 ve V değerleri itibare alınorak birkoç nokta ile 
çizilir (pilot eğri) ve eğri üzerinde V = O yapan 
r2 değeri çözüm olarak değer : endirilir . 

Beslenme sınırına yakın işletme kuyuları (Po 
zitif sı nı r şartı) 

Bu durumda düşünülen imaj (Hayali) kuyu 
okifere işletme kuyusunun çalışma debisi ile aynı 

debide su veriyormuş gibi mütalaa edilir. Ve ku 
yulorın birbirinde meydana ge:en (işletme kuyula
rındal toplam düşüm bohis mevzuu kuyuların 

meydana getirdikleri düşümlerin cebirsel toplamı 
olur. 
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' 6,85.0 
~t =S ı + S2 -Sa-Sb =--[W (uıl +W (u2)T 
W (u.ı -W (ub)] 

U~ 0,02 ise; 

W (u) = -0,5772- In U olup; (22) 

6,85 
S, = - T- ( -0,5772-lnUı -0,5772-lnU2 + 

0,5772 + lnu. + 0,5772 + lnUb) 

s = 6,85.0 In u. u b 
t T ul uı 

Veya 

15,8.0 u u b 
S= --log -•- olup 

' T uı uı 

15,8.0 rı rb2 
S=-- log-·- -

' T r ı2 r/ 

Log 
r.2 rb2 s, . T 
--=--
rı 2 r/ 15,8.0 

S , . T 
M = antilog --

15,8.0 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

işletme kuyuları sınıra paralel ise (Şeki: 1) 

rb2 = r,ı + r/ (29) 

r.ı (r,2 + r/ ) 
--~~--~-- = M 

~ 
r 2 

a 

roı r 2 M 
1 + --=-ı

r ı r 2 
2 a 

r 2 
-·-= 

r 2 
2 

r/ M 

r ı 
a 

r 4 
r 2=- · -
2 r? M- r,ı 

r,ı 

V rı 2 M-r,ı 

-1 

olur 

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 

(34) 

(35) 

Kuyuların üzerinde bulundukları hat sınır doğ
rultusu ile bir acı nıeydaan getirecek şekilde ise; 
(Şekil 2) 

r ı r 2 
_a_b_ =M 
r ı2 r22 

St. T 
M = onti :og 

15,8.0 

rb2 =; r/ + r,ı + 2r. r2 Cos a 

r,ı (r/ + r,l + 2 r. r2 Cos a ) = M (
3

S) 

r/ r/ 



r/ + 2 r. r2 Cos a = rl ( ;~: M- 1 ) (39) 

rl ( r 12~~___:_2_ ) -2 r. r2 Cos a -r.2 = O olup (40) 

r 2 
o = --1 - M-1 

r_ı 

C = - r _ı alnarak; 

b = -2 r. Cos a 

DSi TEKNi K BÜLTWI 1983 SAYI 57 

Denklem; 

ax2 + bx + C = O haline icra edilmiş olur. 

Denklemin kökleri r2 istenilen çözüm değerleridir . 

Yukarda verilen formülların kullanılışında dik

kat edilecek bir husus. müsaade edilebilir düşü

mün önceden ver i lm i ş olmas ı dır . 
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BARAJLARDA SU ARZI - HAZNE HACMi iLiSKiSiNiN 
iHTiMAL MATRiSi YÖNTEMiYLE HESABI, VE SEVHAN VE 

CEYHAN HAVZAlARINDA UYGULAMALAR 

Yazan Tefaruk HAKTANlR ( *) 

ÖZET 

Bu çalışmada ihtimal n zat nsı yöntemi kullamlarak uzun süreli gözlenmiş 

akım dmıesi bııluııan bir akarsu üzerinde muhtemel veya mevcut bir barajııı Su 

Arzı - Hazn e Hacmi ilişkisini % 5, ll;o 2, ve % 1 risklerde hesaplıyan bir kompiitur 

programı geliştirilmiş, ve bu pr·ogra111 Seyhan Havzasında üç Ceyhan Havzasın

da iki ak1111 gözlem istasyo11una uygulanarak sonuçlar çıkarılmıştır. 

1. GiR i Ş 

Taşkın zararını azaltma gayesi dışınd aki bü
tün gayeler bir baraja değerleri rastgele azalıp 

çağa~arak gelen tabi i akımları düzenleyerek nis
peten sabit bir arz debisini çekmeyi gerektirir. Ba
raj bu düzenleme görevini ortalamadan fazla akım
ları haznesinde tutup, kurak zamanlarda bu de
polanmış suyu bırakarak sağlar . Hazne Hacmi ne 
kadar büyükse depolayabileceği miktar ve kurak 
devre süresince bırakabiieceği debi de o kadar 
artacağı için bir barajın hazne hacmi ile düzenlen
miş su arzı (verim) arasında direk bir ilişki var
dır . Bu ilişki öncelikle sözkonusu akarsuyun tabii 
akımlarındaki aza lı p çoğalmaların şiddetine bağl ı
dır . Barajdan çekilecek su · arzı nispeten· küçük de
ğerli ise tabii akımların yıl içindeki ayda n · aya de
ğişim:eri, büyük değerli ise yıl içi mevsimlik deği
şimierin yanısıra daha ziyade yıllık akımların yı l

dan yıla değişimleri hacim- verim ilişkisini tayin 
eder. Doğal akını özellikleri, aylık ve yıllık akımla r 

için ortalama değer, varyasyon katsayısı, serisel 
korelaosyon katsayısı gibi standart istatistiksel 
değerlerle anlamlı bir şekilde özetlenir. Bir baraj 
dan çekilebilecek maksimum arz debisi en fazla 
akarsuyun baraj kesitindeki uzun zaman ortala ma 
akımı kadar olabilir. 

Yirmi bin, ve yi rm ibir bin knı2 lik toplam dre
naj alanlı Seyhan ve Ceyhan Havzaları çok ve
rimli akarsular içerdik lerinden bunlarda inşaası 

bitmiş. i nşaatı devam etmekte, ve yakında inşa-

( •J Çukurova Üniversitesi. lnş. Müh. Böl., Adana 

otına başlanacak birçok baraj lar bulunmaktadır. 

Bu çalışmanın anıac ı bu havzalard aki akarsuların 

li tera türde en iyi metotlardan olduğu belirtilen 
ihtimal matrisi yöntenı i y:e hacım -verim ilişkile

rini çıkarmak ve bu akarsuların su arzı potansi
yelini tesbit etmektir. 

2._ ihtimal Matrisi Yöntemi 

Önce hazne hacmi 20 ile 40 arası eşit parça
lara bölünür. Yıllık akınıların varyasyon katsayısı, 

Cvvıl . (akımların yıldan yıla değişim şiddetini 

yans ı tır) küçük değerli ise «az». büyükse «çok», 
bölge alı nnıa lıdır(4) . Ne kadar çok bölge alınır

sa sonuçlar o kadar hassas olur fakat hesap yü
kü de artar. Cvvıı < 1.0 ise 20 bölgenin yeterli 
o~duğu 4 nolu kaynakta belirtilmişken , bu çalış

nıada ele alınan ölçüm istasyonlarının varyasyon 
katsayı ları 1-.0 den küçük olduğu halde ·sonuçlar 
hassas olsun arzusuyla baraj haznesi 30 eşit 

parçaya bölünmüştür . 

Böylece, önce 30 x 30 luk bir «geçiş matris»i, 
[ GM ], tanı mlanır . Bu mariste i'ninci ko
lon ile j'ninci satırın kesiştiği yerde bulunan de
ğer herhangi bir yıl başı nda haznedeki su mikta
rı i'ninci bölgede iken yıl sonunda j'ninci bölgede 
olma ihtimalini verir. Ayrıca, herhangi bir yıl ba
şında haznedeki su miktarının hangi bölgede ol
ma ihtimalini veren 30 elemanlı «durum vektörü» 
vardır. Örneğin , eğer baraj yıl başında dolu ise 
durum vektörünün ilk 29 elemanı O ve sonuncu 
elemanı 1 değerin i alır. Baraj baştan dolu veya 
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boş veya yarı dolu, nasıl olursa olsun, geçiş 

matrisi ile durum vektörünün defalarca ard arda 
çarpılması sonucu «ka rarlı durum vektörü», 
[ KDV] , elde edilir. [KDV]. uzun bir işletme dö
nemi sonunda, herhangi bir yıl başında haznede
ki su miktarının hangi bölgede olma ihtimalini 

verir, ve 

[GM] * [DV] = [KDV] 
eşitliği vardır . 

(1 ı 

Bu çalışmada ihtimal matris yöntemi aşağ ı 

da özet l e ndiği biçimde uygulanmıştır : 

i. Çekilecek y ıl lık su arzı belir:enir, Y. Bu, 
akarsuyun uzun zaman yıllık ortalama akımının 

(ki bunu O ile sembolize ediyoruz) bir yüzdesi

d ir. Burada Y, 0.2 * O, 0.3 * O, .. , 0.9 * O 
olarak 8 değişik değerlerde tutulmuş ve herbir 
Y için gerek:i hazne hacmi, C, bulunarak çıkan 

il i şki grafik şeklinde sunulmuştur. 

Ay rıca aylık talep değişimleri belir lenir. Bu 
çalışmada şimdilik içme ve kullanma suyu ıa : ebi 

düşünülmüş, ve 6 Nolu kaynakta ortalama değer 

ler olarak verilen, Ocak ayından Aralık'a kadar 
0.06, 0.06, 0.06, O.D7, 0.08, 0.10, 0.1 1, 0.12, 0.11 , 
0.09, 0.08, 0.06 değişim katsayıları ku:ıanılmış t ı r. 

Bu değ erler yıllık arz ın yüzdeleri olup toplam ları 

bire eşittir . 

ii. Ri sk belirleni r. Herhangi bir ay içinde ba
rajın boş kalma ihtimali «risk» tir. Bu ca : ışmada 

% 5, % 2, ve % 1 riskler icin hazne hac imleri 

hesaplanmı ş-tr . 

iii. istenen Riske tekabül eden hazne deneme 
yanılmalarla bulunmak zorundadır . Bu yüzden, 

başta tahmini bir hazne seçilir. 
Bu çalışmada, Risk = 0.05 Için 

(2) 

şek l inde pratik bir formül ile ilk hazne tahmını 

yapılmıştır. lterasyonlar sonucu gerçek C0.05 bu · 

lunduktan sonra Risk = 0.02 için 

C0.02 = 1.4 * C0 .05 (2a) 
ve en sonra , Risk = 0.01 icin 

C0.01 = 1.2 * C0.02 (2b) 
eşitlikleri ile diğer ilk tahminler yapılmışt ı r . 

iv . Geçiş Matrisi hesaplanır. 

a. Önce bütün elemanları sıfıra eşit !enen 
30 x 30 luk geçiş matrisi tanımlanır. 

b. Yıl başında su miktarı birinci bölgede 
(baraj boş) farzediilr. 
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c. N- yıllık gözlem süresinin her yıl için 

H i + 1 (3) 

eşit ! iği 12 kez uygulanarak su envanteri hesaplanır. 

Burada, H,. Hi + 1: i'inci ayın başında ve sonun 

da haznedeki su hacmi (Milyon m3). 

A, i'inci ay süresince giren akım 

(Milyon m3j ay) 

v, i'inci ay süresince çekilen debi 
(Milyon m3fay) 

B, i'inci ay süresince buharlaşma kaybı 

(Milyon m3jay)dır. 

Bölgedeki barajlardan Çatalan, Aslantaş ve 
Sır barajları gercek hacım- satıh eğri:erinden, reg
resyon tekniği ile 

Göl Yüzey Alanı (km2) = 
0.833*[Hacım (Milyon m3) ]0 603 (4) 

eşit liği elde ed ild i. Yedigöze, Menzelet gi bi diğer 

ba rajlar daha dar vadilere sahiptir. Sonuclar em
niyet :i tarafta kalsın düşüncesiyle bu çalışmadaki 

her istasyon için 4 Nolu eşitlik kullanılmıştır . Bu
harlaşma kaybı da, 

B, (Milyon nı 3fay) = Buh , (ın /ay) * Göl Yüzey 
Alanı , (km2) (5) 

eşitliği nde n hesaplandı. Burada Buh, : i'ninci ay

daki göl yüzeyinden buhar : aşmadır; ve 5Nolu kay
nakta verilen Adana Meteoroloji istasyonunda 17 
yıllık buharlaşma tavası ortalamalarının 0.8 ile 
carpımıyla bulunmuştur. Ocak ayından Aralık'a 

kad ar a : ınan buharlaşmalar 0.035, 0.045, 0.07, 
0.095, 0.14, 0.18, 0.20, 0.18, 0.14, 0.10, 0.055 ve 
0.035 (metrejay) dir. Seyhan havzasının kuzey kı

sımlarında buharlaşmalar bu değerlerin biraz al
tında kal ır. Yine sonuçlar biraz emniyetli tarafta 
kalsın diye ele alınan beş Istasyonda da aynı de
ğerler ku l lanıldı . 

3 Nolu eş i tlik bir yıl içinde 12 ay süresince 
hesaplandıktan sonra yıl sonundaki hazne hacmı 
lıangi bölgeye düşerse o bölgenın değerine 1 Ila 
ve edilir. Bu işlem gözlenmiş akım donesinin her 
yı'ı Icin tekrar edilir. 

d. Sonra, yıl başında su miktarı ikinci bölge
de farzedilerek c şıkkındaki hesaplar yine bütün 
yıllar icin tekrar edilr. Aslında , c şıkkındaki hesap
la r yılbaşı su miktarı sırasıyla bütün bölge:erde 
o lma durumu için tekrar edil ir. 

e. En son durumdaki matrisin bütün eleman
ları toplam gözlem yılı adedi (N) ne bölünerek 
geçiş matrisi hesap!anmış olur. Böylece N'yi ol
dukca uzun farzedip frekanslardan ihtimalleri çı 

karmış oluruz. 



v. Geçiş matrisi ile birlikte her hazne baş

langıcı icin yıl sonuna kadar haznenin boş kaldı

ğı aylar sayısı da tutularak ve bunlar en sonunda 
12. N ye bö:ünerek N yıl boyunca her bölge icin 
barajın boş kalma ihtimalleri de 12 elemanlı ayrı 

bir vektörde hesaplanır (Boş Kalma V ektörü) . 

vi. Geçiş matrisi rastgele secebildiğimiz her
hangi bir Durum Vektörü ile defalarca çarpılarak 

Karar: ı Durum Vektörü hesaplanır. 

Vii. Kararlı Durum Vektörü ile Boş Ka :ma Vek
törü 'nün skalar çarpımı 

(iii.) üncü adımda alınan hazne hacmin in (i) 
inci adımdaki arz debisi için toplam boş kalma ih 
timalini yani Risk'i verir. Bu etapta hesaplanan 
risk (i i. ) inci adımdaki tasarım riskine eşit değ i l 

se uygun yen i bir hazne hacmi tahmin ed ilerek he
saplar (iv.) üncü şıktan itibaren tekrar edi :ir. 

Bu çalışmada hazne hacminin ortalama yıllık 

nehir akımına oranının riske logeritmik ölçekte 
doğrusal bir ilişk i si olduğu gözlenmiş ve yeni haz
ne tahminlerinde bu i lişk i den yararlanılm ı ştır . Haz
ne hacmi 100 gibi çok fazla bölge yerine 30 par
çaya bölündüğü icin az farklı iki hatta daha fazla 
say ıda hazne hacminin aynı riski verd i ği gözlen
mişt i r . 

Dolayısıyla, çeş i tli hacimlerde hesaplanan 
risk:er log - log ölçekli grafik kağıdı na işaretien 

diğinde bu noktaların tam bir doğru üzerine düş 

ınediği görülmüştür. Bu yöntemin en büyük dez
avantajı tasarım riskine tekabül eden hazne hac
mi hesabının kararlı olmıyan iteratif bir yöntemle 
hesap edilme zorluğudur. Bu çalışmada, yılılk or
talama akımın % 20, % 30 ve % 40 ı gibi küçük 
verim :erde hesapların güç olduğu, daha büyük ve
rimlerde ise daha az sayıda iterasyanun yett i ği 

göz l enmiştir. 

3. Uygulamalar 

(2 .) inc i kısımda özetlenan yöntem ile ha-
c ı m- verim ilişkisini hesaplayan bir Fortran prog
ramı gel i ştirilm i ş ve bu program Tablo 1 de ge
nel istat istik :eri verilen akım gözlem istasyonla 
rındaki gerçek donelere uygulanmıştır . Bu tü r ista 
tistiksel yöntemlerde örnek serinin uzunluğ u so
nuçların anlamlığını önemli ölçüde etk iledi ği için 
(sayfa 11 , 1 No:u kaynak) sözkonusu havzalarda 
sadece 25 yıldan uzun doneli istasyonlar seçi l m i ş 

ti r. 

Doğu Amerika'dak i akarsularda iyi sonuçlar 
veren yazar ta rafından sunulmuş olan diğer bir 
pratik formül ile de i lişk i: er hesaplanm ı ş (2, 3) . 
ve ihtimal matrisi yöntemi sonuçları ile birli kte 
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veri l miştir . Bütün bunlar Şekil 1 den 5 e kadar 
grafiksel biçimde sunu : maktadır. Karışıklık yarat
maması gayesiyle % 2 risk için eğriler c i z i lmem i ş

tir. Hacim - verim i lişkisini genelleşiirmek icin her 
iki eksen uzun zaman yıllık ortalama akıma bölü
nerek küçük veya büyük bütün akarsuların bu öze:
liğini aynı ölçekte karşılaştırmak mümkün olmak
tadır . 

Haktanır tarafından sunulmuş olan formül 

esi . s i + a2
. [ i 2

s i ]

2 

ı= 1 

12 

C= b. L 
1 = 1 

4. (1-Y/ 0) .0 

Burada Risk = 0.01 için o = 2.33, b = -0.54 

(6) 

ve Risk= 0.05 için o = 1.65, b=- 0.43 dir, ve 

Si 12 aydan i'ninci ayın standart sapması, ve 
es i i'ninci ayın çarpıklık katsayısıdır . 

Tablo 1 den görüleceğ i gibi, Ceyhan Nehri 
i stasyonları hem ay : ık, hem de özellikle yıllık 

akımları serisel korelasyon katsayıları oldukca 
yüksekt ir. Konuyla ilg ili bütün çalışmaları değer 

lendirdikten sonra McMahon (4) yıllık akımların 

serisel korelasyonunun foknsiyonu olarak bir dü
ze :ıme faktörü tekl if etmiştir. 2 inci kısımdak i ve 
benzeri istatistik yöntemler yıllık akımların za 
mansal bağımsızlığı olduğu varsayımına dayandık

ları icin sonuçların bu düzeltme faktörü ile çar
pılması gerektiği be: irtilmiştir (4) . Bu çalışmada 

da sonuçlar McMahonun 4 Nolu kaynağı n 196 ı ncı 

sayfasında sunduğu düzeltme faktörü ile çarpıl 

mıştır (Şek i l 1 - 5) . 

4. Bulgular 

i. Seyhan havzasındaki üc i sıasyanun sonuc
ları birbiriyle yakın uyum göstermemektedir. 

ii. Zamantı Nehri akımları daha az değişken 
o:up daha küçük kapasiteli barajla büyük arz çe
kilebilir . 

iii. Ceyhan Nehri üzerindeki iki i sıasyanun 

i l i şkileri yakın gözükmektedir. 

iv. Yazarın formülü ihtimal matrisi yöntemi 
ile uyuşınaınaktadır . ikinci yöntem daha hassas ve 
literatürde daha çok kabul görmüş olduğuna gö
re bunun sonucları daha geçerli o:sa gerektir. 

iv. Vazarın formül ü, buharlaşma kaybını ve 
ay lık arz değişimlerini kale alınamasına rağmen 

ih t imal matrisi yönteminden daha büyük hazne 
hacimleri vermektedir. Konzervatif tasarım gerek
t iği zaman tercih edilebilir. 

v. Burada ge: işt iri len Fortran program ı d iğe r 

havzalar içinde uygulanıp genellemeler yapılıp ya
p ılam ıyacağ ı araşt ı rılab i lr . 
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