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HARDY CROSS VE EŞDEGER BORU METODLARININ 
MUKAYESESi 

Dincer TOPACIK ( * ) 

H. Ali SAN ( u ) 

ö Z E T 

Bu çalışmada, Tung ve Raman taı-afından verilen eşdeğer boru metodları 

özetlenmiştir. Ayrıca metodun uygulanışı ve Hard y Cr-ass metodu ile mukayesesi, 
dört misal üzerinde gösterilmiştir. 

S U M M A R Y ---------------, 

Comparisian of Hardy Cross and Equivalent Pipe Methods: In this paper, 
The equivalent pipe Method developed by Tung and Ramaıı have been summa
rized. In addition to these, their applications aııd th e comparisons with Hardy 
Cross method have been giveıı on the four illustrative examples. 

1. GiRiŞ 

icme suyu tesislerinde şebeke maliyeti top
lam maliyetin % SO' sini geçebilir. Uygun bir çö
züm metodu seçilerek bu maliyet nispeten azal
t ılabilir. Bu maksatla bilgisayarlardan do yarar
lanılır [5] . Şebekelerin çözümünde Hardy - Cross 
metodundon geniş çapta yorarlanılmaktadır. Bu 
metodda çaplar seçilmekle ve düğüm noktaların 

do kabul edilen debilerin uygunluğu kontrol ed il
mek tedir (1, 2]. Bu metod projelandirilmeden öte
ye bir kontrol aracı olabilir. Ayrıca tecrübesiz mü
hendisler tarafından uygun çap seçimi güç oldu
ğundan metodun uygulanmosıda zordur. Hardy
Cross metodu'nun bilg isayar üzerine uygulama
sına ait pek çok calışma yapılmıştır [6, 4] . Eşde
ğer boru metodairı nda , düğüm noktalarındaki ba

sınclcır kullanılarak boru ça plarının hesaplanına

sı yapılr [8]. 

(') Doç . Dr. Dincer TOPACIK i .T.Ü. inşaat Fakültesi , 
Çevre Müh . Bölümü. Maslak- 'iSTANBUL 

('') V. Doç. Dr. H. Ali SAN i.T.Ü. inşaat Fakültesi . 
Çevre Müh . Bölümü , ıMaslak · iSTANBUL 

2. EŞDEGER BORU METODLARI 

Tung ve arkadaşları bilinen basınç yüzeyi 
profillerini kullanarak, direkt olarak en uygun 
çap la rı veren eşdeğer boruları dengeleme meto
dunu geliştirmişlerdir [9]. Bu metodda denklem (1) 
yard ı mı ile şebekenin bütün borular yerine 20 cm 
[8 ine) copnda ve Hazen - Williams katsoyısı 

C = 100 olan eşdeğer borular konulur. 

Le = L( 1~0 ) ı . ss. ( ~) 4.87 (1) 

Burada L, gercek boru boyu (m) , D boru ça 
pı (cm) ve C sabi ted ir. 

Araştırınacılar maıtematiksel olara.k değil de, 
gözlem ve tecrübelerine göre (2) bağıntısını ver
miş l erdir . Yani şebeke borularında akış, yönleri
ni işaretiemiş ler ve seçtikleri bir 

I: Le= O (2) 

yöne göre (mesela saat akrebi dönüş yönünü po
zitif aksi yönü negatif) şebeke gözünü teşkil eden 
eşdeğer boruların uzunluklarının cebirsel toplamı

nın sıf ır olduğunu görmüşlerdir 
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Bu düşüneeye istinaden denklem (3) 'deki de
bi düzeltme faktörü çıkarılmıştır. Her şebeke gö
zünü teşkil eden, eşdeğer boruların cebirsel top
lanıını sı fır yapıncaya kadar bu düzeltme faktörü 
ardarda uygulanmıştır. 

1: Le 
Ll.O= - - -

\1 Le · 
1,85. LJ-

Q 

(3) 

Roman ve Arkadaşı tarafından bir şebeke gö
zünde tek çaplı eşdeğer boru boylarının toplanıı -

Le 
nın 1: Le= O olması şartı yerine 1: - = O olması o 
şart ı matematik olarak gösterilmiş, ve bir şebeke 
gözünde önceden kabul edilmiş akımlrı tadil etmek 
içi n kullanılacak d üzeitme faktörü, denklem [4) '
de gösterildiği şekilde bulunmuştur [B]. 

L\.0= -----
'\1 Le 

2,85. LJQ2 

. . . ' . . . . l4) 

Misal 1 'de «Tung Eşdeğer boru metodwına 

göre 4 gözlü bir şebekenin çözümü gösterilmi~tir . 

/ 
/ 

/ 

Hesaplar Tabloda özetlenmiş ve Tablonun daldu
rulması açıklanmı ştr . 

Tek gözlü bir şebekenin Roman, Tung ve 
Hardy - Cross metodlar ile çözümleri Misal 2, 3 
ve 4'de verilmiştir . 

Misal 1. Şekil 1 'de veri len 4 gözlü şebekenin 
«Tu ng eşdeğer boru metodu» na göre çözümü is
tenmektedir. Düğüm noktalarındaki zemin kolları 

daire içinde gösterilmiştir . Şebekeye A noktasın

dan 220,7 1/ s debi girmekted ir. A nokta sında pi
yezometre kotu 36,6 m'dir. Bütün düğüm noktala
rında minimum işletme basıncının 6,0 m'den bü
yük olması istenmektedir. Hidrolikçe en kritik nok
ta olan F noktasında yangın olduğu kabul edile
cektir. 

Çözüm 

F noktasının hidrolik kotu = zemin ko-

tu + ( ~)min = 9,2 + 6 = 15,2 m dir. Şebeke 
düğüm noktalarının piyezometre kollar ını bulmak 
için A ve F noktalarının hidrolik katları birleştirilir . 

Bu piyezometre çibgisinden faydalanılarak ceştli 

düğüm noktalarına ait piyezometre katları bulunur. 

@ 
t.6.7 • • 6 3 /9(. 
// ~ 

/ Piyezomet r 1? k ot u (m ı 
'/. 

1 / ll ~ 
1 t--- // Boru numarası 

4 
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D 1 
1 

\.D 

c5 
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~/ ~ ~ 
"51 ~ :::V// :; G Q 
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[]' / 
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~/ 

00 
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1 

<r,~/ 
E r2_9_, O_.___~ 5 7, 5 

Q "Y L.1,7 

,:.;;; 
~--'5..;..c.7.-=--5 ~:...._ı,_F 

18,9 ~ 1 
1 

126,3 

Şekil 1 Çok Gözlü Şebeke. 



Hesaplar Tablo 1'de gösterilmiştir. 

Tablo 1'deki ko l onların açıklanması; 

1. Kolon : Şebekeyi teş kil eden göz numara

ları gösterilir. 

2. Kolon : Şebeke gözü ndeki boru l arın nu
mara lar olup yanlarındeki romen rakamları müş

terek olduğ u diğer gözü göstermektedir. 

3. Kolon : Borudaki yük kaybı değeri olup dü
ğ üm noktalarındaki hidrolik katların farkına eşittir 

(36,6 - 30,5) = 6. 1 m saat ibresi istikametinde 
olduğu içi n ( + işaretine haizdir) . Bir göz için 

:E H= O dır . 

4. Kolon : Borularda ilk defa kcbul edilen de
bilerdir. Bu değerler saat ibresine göre ( +) ve
ya (-) işaretlenirler. 

5. Kolon : Eşdeğer boru boyları ya 6 nolu 
denklemden veya abaklardan hesaplanır. (1 . bo
ruya ait eşdeğer boru boyu ; 

6. Kolon 

[0,109). 1,B5 
0.1B5 . -- --- = 6B,12 m) 

6,1 

Le 
1,B5 . - bağınıısından hesobedi

O 

6B .. 
lir. (Meselc 1. boru için 1,B5 -- = 1154 dur). 

0,109 

-47 
7. Kolon ; t;. O = --- = -1,9 . 10-3 m3/ sn 

24429 

1,9 1/ n eder. Borularda yuvarlak bir değer ola
rak~ O = - 1 1/ s seçelim. Borularda diğer göz
lerden ileri gelen düzeltme foktörleri de nozarı dik
kate alınmalıdır. Bir gözdeki düzeltme faktörü biti
şik göze ters i şaretle etkir. 

B. Kolon : Yeni bulunan düzeltilmiş (O) lar 
;le tekrar t;. O lar hesaplanır . 

9. Kolon : B. Kolon'un aynı. 

10. Kolon : Hakiki boru boy ları haritadan ölçülür 

ve yazılır. 

11 . Kolon Borular için kabul edilen C değer-

leri. 

12. Kolon : Ya (3) nolu bağıntı veya abaklar kul
lanılarak (D) çaplerı hesobedilir ve en yakın stan
dart çap alınır. (Mesela 1 nolu boruda L = 600 m, 

( 
20) 4.B7 

~.e = 70 olduğundan Le = L . 0 den D = 

31 cm bulun ur en yakın sta ndort çap 30 cm alınır) 
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Misal 2 : Şekil 2'de tek gözlü bir şebekeye 
giren ve şebekeden çıkan debiler ile düğüm nokta
larının hidrolik kolları gösterilmiştir. Boruların 

gerçek boylarını 610'ar metre ve A, B, C, D nokta
lorının topografik katlarının aynı, olduğunu kabul 
ederek boru çaplarını «Roman eşdeğer boru me
todu» ile hesaplayınız. 

Çözüm 2 : 

Hesaplar Tablo 2'de gösterilmirştir. Tablo 2'de
ki kolonların daldurulması hakkında açıklama; 

7 3 1 /sn 51 ı /sn 

b 1/sn 16 ı /sn 

Şekil 2. Tek Gözlü Basit Şebeke 

Kolon Boru numaralıdır. 

Kolon 2 : Borulardaki hidrolik yük kaybı değerle

ridir. (Mesela 1 numaralı boruda; 

H = 21- 6 = 15 m) . 

Kolon 3 Akımın yüksek hidrolik kotlu noktadan 
alçak kotlu noktaya akacağına göre 
yapılan ilk debi kabulleri olup düğüm 

noktaları nda gelen ve giden debiler 
toplamı sıfırdır . 

Kolon 4 Eşdğer boru boyları olup H = (O.B5) -ı. 

Le. oı-ss bağınıısından hesaplanır [Me
safe H = 15 m, O = 0.035 için Le = 
1370 m. bulunur veya , abaktan okunur). 

Kolon 5 4. ve 3. kolonlardan hesaplanır. 

Kolon 6 5. ve 3. kolonlardan hesaplanır. 

Kolon 7 

1:~ 
-62 

~0= 
o 

= -0,003 

1:~ 
2,B5 . 646B 

2,B5 
02 

eş i tliğinde olduğu gibi her bir boruya ait düzeltme 
debisi (düzeltme fak•törü) hesap edilir. Düzeltilmiş 

debilerle hesaplara yeniden başlanır ve düzeltme 
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TABLO- 1 

TUNG EŞDEGER BORU METODU iLE ŞEBEKE HESABI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ş ebeke Soru 
\ ( ~) Q Le 

1.8~ 
AO o Le ı.esJt- .:ı,.g c 

Clö't {/sn (m) 1/an f.jsn (nı) 1/•n ~/sn 
tl o 

I 1 
1 6.1 109 68 ı 154 -1 108 69 1 132 -1 107 
' 

2NII ı 5.3 49 260 9 '116 -1+0 4B 2 70 lO W6 -1+0 47 

3KIII -6 , 0 - 47 -Jl3 +12 517 -1-(-1) -47 - llS 1 1 2 517 -1+0 - 4B 

4 ' -5 4 1 -ııı - 57 +942 -1 -lll - 56 917 -ı -ı u 

i o - 47 24 t29 -1 9 - 35 25 )22 -1 4 

II 2ı<I - 5,3 ı -.-9 -260 9 316 0- (-ll - 48 -270 ı o !06 0-(-ı) - 47 

5 6 ,1 . .n 323 12 714 o 47 323 12 714 o 47 

6 4,0 ı H 273 12 )18 o 41 273 12 J lil o 41 

7MV 4 e - 42 -3 1J ll 787 0-( -1) -41 -32 7 14 755 0- ( -1 ) - 40 

o 23 4e ~35 o s - 1 50 193 o o 
n ı )tü 6 , 0 47 31~ 12 5 17 - i-(-1) 47 318 12 '; 17 0-( -l) 48 

8KIV ],6 41 245 ll 0 55 - ı-(-1 ) 41 245 ll 055 0- ( -l) 42 

9 -7,4 -40 -523 24 420 - ı -4ı -504 22 741 o - 41 

lO - 2 2 - S9 - 75 2 333 - ı - 60 - 74 2 282 o - 60 

u - 41 50 375 - 0 3 - 15 4'1 :95 - 0 ) 

lV 7KII 4 , 8 42 JlJ 13 737 -ı +O 41 32 7 14 755 -1+0 40 

3MII I 3 , 5 -4ı -245 ll J55 -ı- ( - 1) -4ı -24~ ll ;ss -ı ... :ı - 42 

ll 5 ' ı 71 1 2 3 3 335 _, 70 132 3 486 - ı 69 

12 - 6 4 - 56 -24 5 3 J 94 - ı -';7 - 237 7 >9 2 -ı - sa 
o - ~9 ) ~ 270 -~:!- --._-._23 3 ü 988 -Q~ -

9 

Le l, l'l 'io ~e AQ 
( m) l/sn 

70 1 llO 

281 ll 061 

-J06 ll 794 

- 56 909 

- ll 24~73 -0 4 

-281 ı ll 060 

323 ll 7U 

27 3 ı2 318 

-342 15 818 

- 27 51 911 -0 5 

306 iı 794 

2)5 lO 351 

- 504 V 741 

- 7 4 2 '291 

- 37 47 167 -o a 

342 15 1 18 

-235 10 35 1 

13 5 3 520 

- 2 30 1 33n 

+ 12 37 125 0 ,3 

10 ll 

L c 
( m) 

600 100 

534 ı co 
615 100 

600 100 

534 100 

600 ıoo 

458 ıoo 

61 5 100 

6ı5 ıcı o 

J31 100 

EuO 10 0 

305 100 

615 100 

1aı ıoo 

453 ı o o 

'1('':(\ ,_rı n 

u 
o 

(cınl 

30( ll) 

22,5( 22,3) 

22,5(LJ) 

32,S C )2,5\ 
- ı 

22,S(22,d) 1 

22 , 5( 22. 7) 

22 , 5( 22 , 2) 

22 5(22 5) 

22 , 5(23 , 0 ) 

22, 5': 22,1) 

~0,0(20,7) 

2],5\26,7) 

22 , 5 ( 22,5) 

22,5(22,5) 

25, 0( 25, 7) 

7? 5( 24 J) 

o 
'{!. 

-i 
m 

"' z 

"' 
"' c 
r-

ffi z 

"' "' "' <n 
)> 

~ 

'" cc 
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TABLO- 2 

RAMAN EŞDEGER BORU METODUYLA TEK GÖZLÜ ŞEBEKE ÇÖZÜMÜ 

1 2 
1 

3 4 ı 5 ı 6 7 

Boru H a Le ı Le aa 
No. (m) lls Le - - 1/s 

1 
a Q2 

1 15 35 1370 39143 ı 1118371 -3 
2 3 -16 1166 - 72875 4554688 -3 
3 3 -32 323 - 10094 315438 -3 
4 9 -38 706 -185579 488921 -3 

Toplam ı 62405 ı 6477418 -3.4 

-

iLK DÜZELTME 

1 15 -32 1617 50531 1•579101 r-1 
2 3 -19 848 -44'632 2349030 -1 
3 3 -35 274 - 7829 223673 -1 
4 9 -41 613 -14962 364919 -1 

Toplam -1i892 4516000 -1,3 

-

iKiNCi D ÜZEL TME 

1 15 31 171 5 55323 1784599 0,0 
2 3 -20 772 -38&00 1930000 -0,0 
3 3 -36 260 - 7222 200617 -0,0 
4 9 -42 587 -13969 332595 -0,0 

- -

Toplam - 4468 4247811 -0,4<1 

SONUC 

Boru H a L Pürüz-
Çap- D (mm) 

no (m) ll s (m) lülük 

ı Hesap seçilen 

1 15 31 610 c= 100 162 150 
2 3 -20 610 c= 100 191 200 
3 3 -36 610 c= 100 238 225 
4 9 -42 610 c= 100 208 200 

7 



DSI TEKNIK BÜLliENI 1985 SAYI 58 

TABLO- 3 

TUNG EŞDEGER BORU METODU iLE TEK GÖZLÜ ŞEBEKE ÇÖZÜMÜ 

1 2 ı 3 4 ı 5 6 

Boru H ı Q Le Le .6 0 
1,85. --No (m) 

1 
lls (m) Q 1/ s 

1 15 35 1370 72414 -1 
2 3 -16 -1166 134819 -1 

· 3 3 -32 - 323 18673 -1 
4 9 -38 - 706 34371 -1 

---

:L - 825 260277 -1 ,7 

iLK D ÜZEL TME 

1 15 34 1446 78654 -1 
2 3 -17 -1042 113419 -1 
3 3 -33 - 306 17128 -1 
4 9 -39 - 673 31919 -1 

:L - 575 ı 241120 -1,3 

iKiNCi DÜZELTME 

1 15 33 1528 86569 0.0 
2 3 -18 - 938 96369 0,0 
3 3 -34 - 289 15731 0,0 
4 9 -40 - 642 29697 0,0 

-

:L - 341 228366 -0,8 

SONUC 

Boru H L Pürüz-
Çap-D (mm) 

No (m) (m) lülük 

ı Hesap seçilen 

1 15 610 c= 100 166 150 
2 3 610 c= 100 183 200 
3 3 610 c= 100 233 225 

- 4 9 610 c = 1'00 198 200 

8 



faktörü 1 '1/ s den daha az olduğu zaman işlem

lere son verilir. Sonueta hakiki boru boyları harita 
üzerinden alınır. C = 100 değerleri metodun gereği 
olarak seçi lmi ş Hazen-Williams pürüzlülük katsa
yı larıdır. Boru çapları ise abak yordımı ile veya 

( 
20) 4·87 

Le = L. -- formülü ile çaplar hesaplanır. 
D 

Misal 3 : Misal 2'deki şebekenin «Tung eşdeğer bo
ru metodu» ile çözümü. 

Çözüm 

Çözüm Tablo 3'de özetlenmiş ve Misal 1 'de 
açıklama yapıldığı icin tablonun daldurulması ile 
ilgili bilgi verilmem iştir. 

Misal 4 : Misal 2'deki şebekenin Hardy Cross me
toduna göre çözümü. 

C özüm 

Şebekenin numaralandırılma sistemi aynen ka
bul edilmiştir. Ayrıca diğer hesap metodları ile 
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mukayese yapabilmek için boru çapları öncekile
re yakın alınm ış ve Hardy- Cross'un basınç den
geleme metodu ile şebeke çözülmüştür. Çözüm ko
lay l ığı bakırnındon hesaplar, Tablo 4 üzerinde 
gösteri l miş ve tablonun daldurulması adını adım 

ver i lmişti r. (Hesaplarda Hazen - Williams formülü 
kullanılmıştır) . 

Tablo 4'nün doldurulması; ile ilgili açıklama; 
Boru boyları ve çapları tablonun sodece sonuc 
bölümünde verilmişt ir . 

Kolon 

Kolon 2 

Kolon 3 

Boru numaralarını göstermektedir. 

Kabul edilen debi değerleri yazılmıştır. 

Hazen-Williams formülü nde; 

(O = 0,278 . C . 0 2·63 . J 0-54 ) 

C = 100 alınırsa; 

Q l-85 

J ( 469,335) - ı · o lur. 
0 4-87 

TABLO- 4 

HARDY - CROSS METODU iLE ŞEBEKE ÇÖZÜMÜ 

iLK YAKLAŞlM 
--- ---

Boru 
Qo Hidrolik Yük 

~ 
q 

No 
1 Eöim, J Kaybı 1 

- Qo -
1/s %O, m/m Ho (m) 1/s 

1 35 2,800 17,080 488,00 -3 
2 -16 ' 0,330 -2,013 125,81 -3 
3 -32 0.423 -2,578 80,56 -3 
4 -38 12,738 -7,770 204.48 -3 

ı 
Toplam ı 4,719 898,85 -2,8 

iKiNCi YAKLAŞlM 

1 32 2,365 14.43 450,90 0,0 
2 -19 0.454 -2,77 145,63 0,0 
3 -35 0.499 -3,04 86,94 0,0 

4 -41 14,661 -8,94 235,34 0,0 

Toplam -0,32 918,81 -0,2 

SONUC 

No ı Qo J Ho L (m) ı D (mm) 

1 32 2.4 14.43 610 165 
2 -19 0,5 2.77 610 190 
3 -35 0,5 3,04 610 235 
4 -41 1 .s 8,94 610 200 

9 
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Kolon 4 

Kolon 5 

-LH 
Kolon 6 : q = -- = 

1,85 . L ~0-
Q 

= - 0,0028 m3 / sn 

q = -2,8 ll s 

+ 1,85 . 898,85 

-4,719 

q =- 3 alınıp düzeltme yapılabilir . 

Diğer yaklaşımlarda da aynı yol takip ed ilir. Top
la m yük kayıpları 1 m nin altına inineeye kadar 
işlemlere devam edilir. 

3. SONUC : 

Eşdeğer boru metodlarının hesap esasları özet
l enmiş ve Tek gözlü bir şebekenin Tung ve Ra
man eşdeğer boru metodları ile, Hardy - Cross 
metoduna göre çözümleri yapılmış ve sonuçlar 
Tablo 5'de özetlenmiştir. 

Tablo 5'deki değerler mukayese edildiği za

man metodların hemen hemen aynı hassasiyetle 

olduğ u görülmekle beraber Roman çok gözlü bü

yük şebekelerin hesabında kendi metodunun da

ha gerçekçe olduğunu iddia etmektedir. 

TABLO : 5 

ÇEŞiTLi METODLARlN ÇÖZÜM ÖZETLERi 

Yük Kaybı, H (m) ı-Debi, O (1 / sn) Boru Çapı (mm) 
Boru -- - --

Boru Boyu 
Hesap metodu Hesap Metodu Hesap Metodu 

--

ı Raman* 1 

no L (m) * ı 

ı Tung * H-C ' Tung Rama n H-C Tung Roman H-C 
1 

---- - - -
1 610 15 15 14,43 33 31 32 166 162 165 
2 610 3 3 2,77 18 20 19 183 191 190 
3 610 3 3 3,04 34 36 35 233 238 235 

4 61 0 9 ı 9 8,94 
1 

40 42 41 198 208 200 
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ÇAMUR KURUTMA YATAKLARININ HESAP ESASLARI 

Yazanlar Veysel EROGLU (* ) 

H. Ali SAN [ •'' ) 

Ö Z E T 

Bu çalışmada, biyolojik tasfi ye tesislerinden çıkan çamurlarm serildiği ça
mur kurutma yataklarının hesap esasları ve inşa şekilleri ele alınmış tır. Gelişti-

rilen hesap tarzı Ulkemizin çeşitli bölgelerine tatbik edilmiş ve bu bölgeler için 

çamur kurutma yataklarının bir yılda kaç defa kullanılabileceği ve kişi başına 

kurutma yatağı alan ihtiyacı belirlenmiştir . 

S U M MARY ------ - - - -----; 

DESIGN PRINCIPLES OF SLUDGE DRYING BEDS 

Sludge traetment comprises approximately of tlıe total cost of a treatment 
plant. The best solution of sludge removal problem is drying the sludge, wlıe11 

elimal e conditions are favorable and land cos t are cohven ient. Design principles 
of sludge drying beds, whiclı resulted from biological treatment plants, are out
lined in preseni paper. The Developed design. procedu re is applied to various 
ı·egions of Turkey, sludge loading frequency, and !and requuirem ents per perso;ı, 

are predicted for most of the resideıı tal areas of these regions. 

1. GiRiŞ 

Ülkemizde «Çevre Kirlenmesi» nin büyük bo
yutlara ulaştığı anca,k son senelerde farkedilme
ye başlamış ve «Çevre»yi korumak istikametinde 
yeni bazı ad ı mlar atılmıştır. Bu no misal olarak 
Çevre Kanunu'nun cıkarılması zikredilebilir. 

Çevreyi ve bilhassa su kaynaklarını korumak 
maksadıyla kulanılmış su tasfiye tesisi inşaatları 

son senelerde hız kozanmıştır . Çamur tasfiyesi, 
tasfiye tesisleri bünyesindeki en karmaşık kısım

lardan birisidir. Kulanılmış su tasfiyesinde meyda
na gelen çamur miktarı kulanılmış suyun % 1 ila 
% 6 düşük bir kesrini teşkil etmekle beraber, ça
mur tasfiye ünitelerinin yatırım môliyeti, bütün 
tesfiye tesisi môliyetinin % 30- 40'ı , işletme mô
liyeti ise bütün işletme môliyetinin % SO'si kadar
dır. Bu yüzden çamur tasfiye metodunun seeil
nıesinde ne kadar gayret sarfedilse yerindedir. in-

( ' ) Doç. Dr . Veysel EROGLU . i.T.Ü. i nşaat Fakültesi , 
Çevre Müh . Böl. Ayazağa- iSTANBUL 

(" ) Y. Doç. Dr. H. A l i SAN , i .T.Ü. inşaa t Fakü ltes i , 
Çevre Müh. Böl. Ayazağa - ISTAN BUL 

şa ve iş l etilmelerin kolay olması bakımından ça
murları n serildiği çamur kurutma yatakları çamur 
tasfiyesinde yaygın olarok kulanılmaktadır. 

Ülkemizde yapılan ve yapılmakıta olan tasfiye 
tesisi projelerinde kurutma yatağı ihtiyac ı litera
türde verilen değerlerden alınmaktadır. Halbuki bu 
değerler çalışmonın yapıldığı ülke ve ik lim şart

larına göre verildiğinden, ülkemiz icin çoğu kere 

uygun düşmemektedir . Ayrıca ülkemizin çeşitli bö l

gelerinde iklim şartları değişiktir . Buna ihtiyacı 

farklı olacaktır. Bu çalışmada söz konusu husus

lar dikkate alınarak Memleketimiz için bir yılda 

çamur kurutmo yataklarının kaç defa kullanılabi 

leceği ve kişi başına kurutma yatağı alan ihtiyacı 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

2 TASFiYE TESiSLERiNDEN ÇlKAN CAMURLA
RlN MiKTAR ve ÖZELLiKLERi 

Tasfiye işlemi esnasında sudan ayrılan veya 
bu işlem sırasında meydana gelen kotı maddeler
ce zenginleşm i ş artıkiara çamur denilmektedir. 

11 
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Tasfiye tesislerinde ortaya çıka n 

katı madde rnuhtevaları % 0.25 ilô % 
camu r l ar ı n 

12 arasın-

da olup sıv ı özelliktedir. Bu muhtevo % 15 in üze
rine çıktığında çamur, katı özelliği arzetmek,tedir. 

jçme suyu testiyesi ile kulanılmış su tasfiye
sinde meydana gelen çamurlar gerek miktar ve ge
rekse özelik bakımından birbirinden farkl ı dır. jç
me suyu tasfiyesinde meydana gelen çamurlar 
daha ziyade inorganik karakterde olduğundan 

uzak l aştırı l maları daha kolaydır (1) . Buna mu ka-

bil kulanılmış su tasfiyesinde lı ô sıl olan camurlar. 
kullanılmı ş sula rda bulunan rahatsız edici mad
deler bakımından zenginleşmiş olduk l arından ve 
yüksek konsantrasyonlarda ayrışabilen organik 
maddeler iht iva ettikleri nden tasfiye edilmeleri ve 
uza klaşt ı rmal a rı daha güç ve karmaşıktır. Bu ça
l ı ş mada içme suyu ~asfiyes inden çıkan çamurlar 
üzerinde durulmaktadır. 

Kullanılmış suları n tasfiyesinde çamur, ön cö
keltme havuz l arında ortaya çıkmaktadır . Bu ca-

Cetvel 2. 1. lmhoff'a Göre Tasfiye Tesislerinin Çeş itli Kısımla~ında Toplaman Çamur Miktarları. 

Çamur Cinsi 

A. Çürütme kısımla rı da olan çökeitim havuzl arı tlm
lıoff veya Emscher tankları gibi) 

1. Konik havuzlarda su altında pompalanan taze ça
mur 

2. Fazla suyu ayrılmış olan taze çamur. 

3. Çü rümüş çamur, ıslak 

4. Çürüm üş çamur a çık havada kuru tulmuş 

B. Biyolojik k ı sımları damlatmalı filtreden meydana ge
len. cürütme odalı tesfiye tesi sleri 

5. Son çökeitim havuzu camuru 

6. Ön ve son çökeitim havuzu camuru karışmış hal
de, taze 

7. Madde 6. daki çamur cürütüldük1en sonra, ıslak 

8. Madde 7. deki çamur kurululduktan sonra 

C. Biyolojik kısımları aktif l eştirme tesisinden meydana 
gelen çürütme odalı tasfiye tesisleri 

9. Yeni pompalanmı ş artık çamur 

10. Yoğunlaştıncıdan alınan artık çamur = hava landır

ma havuzu muhtevası, yarım saat çöktürüldükten 
ve üsteki sıvı ayrıldık 'tan sonra elde ed ilen çamur 

11. Art ı k çamur, ön çökeitim havuzu camuru ile yeni 
karıştrrılmış iken 

12. Madde 11 . deki çamur cürütü ldükten sonra 

13. Madde 12. deki çamur havada kurululduktan sonra 

12 

a b 
katı Katı 

madde madde 
mik- muhte-
tarı vası 

g/ N/ G % 

54 

54 

34 

34 

2,5 

5 

13 

45 

c 
Su 

muhte
vas ı 

% 

97,5 

95 

87 

55 

d 
Çamur 
mikta rı 

lt/N/G 

( 
a 100 ) 

b . 1000 

2,16 

1,08 

0,26 

(0, 13) 

l = Az yüklü (d ü şük hızlı) 

II=Çok yüklü (yüksek hı z l ı ) 

ı 13 

ll 20 

ı 67 

l l 74 
ı 43 

ll 48 
ı 43 

ll 48 

ı 31 

ll 25 

ı 31 

l l 25 

ı 85 
ll 79 

ı 55 
ll 52 

ı 55 
ll 52 

8 92 0,16 

5 

5,5 

5 
10 

10 

45 
45 

0,7 

1,5 

1,5 

2,0 

4,5 
4,5 
7 

10 

45 
45 

95 

94,5 
95 
90 

90 

55 
55 

99,3 
98,5 

98,5 
98 

95,5 
95,5 
93 
90 

55 
55 

0,40 

1,22 

1.48 

0.43 
0.48 

(0,17) 

(0,19) 

4.43 
1,67 

2,07 

1,25 

1,87 
1,75 

0,79 

0,52 
(0,23) 
(0,22) 



murlar esas itibariyle organik menşelidir. Ön çök
türme havuzunden alınan camurlara primer ça
mur, son çöktürme havuzundan alınan camurlara 
da biyolojik çamur, fazla çamur veya sekonder 
çamur denilmektedir. Baz ı lıallerde bu iki ayrı ça
mur da «karışık çcmunı denilmektedir. Bundan 
başka camurların miktar ve katı madde muhtevala
rı tasfiye usulüne göre değişmektedir. Tasfiye te
sislerinin çeşitli kısımlardan artaya çıkan çamur
l arın katı madde mulıtevaları ve miktarları Cetvel 
2.1 'de verilmiş tir (2). 

3 ÇAMUR TASFiYE USULLERi 

Kullanılmış su tesfiye tesislerinde ortoya cı

kan çamu rların tasfiyesinde yapılan işlemler aşa

ğı da sıralanmış ıı r. 

o) ilk işlemler : Karıştırma, biriktirme, parça
lama, kumdan ayırma 

b) Yoğunlaşt ırma : Yer çekimi, yüzdürme, 
veya santrifuj yoğunlaştırma 

c) Stabilizasyon lcürütme) : Anoerobik ve-
ya aerobik çürütme, lsıl işlem. 

d) Şartiandırma 

e) Dezenfeksiyon 

f) Suyunu Alma : Kurutma yatckları, lagün-
ler, Vakum filtre, pres filtre. 

g) Kurutma 

h) Kompostlaştırma 

i ) Termal indirgeme 

j ) Nihai Uzaklaştırmo 

raatle kullanım vs. 
Araziye serme, Zi-

Çamur tasfiyesindeki bu işlemlerin uygun şe

kilde seçilmesi suretiyle çamur tasfiyesi akım şe
mcları elde edilmektedir. Ancak bu çalışmanın gô
yesi kurutma yatakları olduğundan diğer hususla
ra burada yerverilmeyecektir. Yukarıdaki işlemler 

sırf kurutma yataklarının çamur tasf iyesindeki ye
rinin bilinmesi açısından verilmiştir. Bu işlemler

den de anlaşıldığı gibi kurutmo yatakları, çamu
run suyunu alma işlemi içinde incelenmektedir. 
Çamur tasfiyesi işlemleri orasında cam ur stabil i · 
zasyonu (cürütme ve suyunu alma işlemleri gerek
li temel işl emlerdir. Diğer ameliyeler, duruma ve 
şartlara göre istenirse terkedilebilir. 

Ça murun nihai uzcklaştırılmasını kolaylaştır

mak bakım ından katı madde muhtevası nın artırıl 

ması veya su muhtevas ın ın azaltılması yôni suyu

nun al ınm ası gerekmektedir. Çamurun suyunun 

alınmasında n aşağ ıdaki faydalar temin edilmek

tedir. 
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cı) Çamurun su muhtevası azaldığında hac
mi de azalacağından nihai uzaklaştırma sahosınc 
naki l masrafı azal ı r . 

b) Kürek, kepçe, nakil bandı, traktör gibi 
vasıtcılcrla taşınabildiğinden sıv ı haldeki camura 
göre daha kolay nakledilebilir. 

c) Yakma bahis mevzuu olduğu zama n, su 
muhtevas ı azaldığı ndan yak ılması daha da kolay
lcş ı r. 

d) Çamurun tamamen kokusuz o lmasını ve 
ayrışmamosını temin eder. 

e) Nihai çamurun uzaklaştırılması ıçın ara
ziye serme du rumunda yeraltına sızarak yeraltı 

suyunun kirlenmesine engel olmak cçısından ça
murun suyunun alınması faydalıdır. 

Çamurun suyunun alınması; vakum, pres, ya
tay bond filtre, sanıtrifuj gibi usOIIerle veya kurut
ma yatakları , çamur logünleriyle temin edilebil
mektedir. Vakunı , pres, yatcy bond filtre gibi sis
temler, makina ve teçhizat gerektiren, yetişm iş 

elemana ihtiyaç gösteren, aynı zamanda yatırım 

ve işletme maliyet leri çok yüksek olan sistemler
dir. Kurutma yatakları ise inşa ve işletme kolaylı

ğ ı ve düşük yatırım ve işletme maliyetleri sebe
biyle, diğerlerine göre tercih edilmektedir. Bun
ların tek mahzurlu tarafı fazla alana ihtiyaç gös
ternıel eridir. Ancak iklim şartlarının uygun olduğu 
hallerde bu mahzur ortadan kalkmaktadır. 

Aktif çamur ve demlotmalı filtre tasfiye tesis
leri nden çıkan çamurlar çürütüldük-ten sonra ça
mur kurutma yataklarına verilebilir. Aktif çamur 
tesislerinde tercihen çamur yoğunlaştırıcılar da ya
pılabilir. 

Aktif çamurun tôdil edilmiş şekillerinden biri 
olan uzun havalandırmalı sistemde uzun bekletma 
süresi sebebiyle çamurlar stabilize olduğundan 

doğrudan çamur kurutmo yataklarına verilebilir. 
Bu sisteme ait akını şaması Şekil 3.1 de gösteril
miştir. 

Kl asik aktif çamur tesisine cit tasfiye akım 

şenıası Şekil 3.2 de verilmiştir . Şekilden görüldüğü 

üzere çamur çürütme işlemi iki koctemeli olabilece
ği gibi tek koctemeli de olabilir. 

ı 
1 G~rt De v ir 
~ --- - - - - - -{)-- -

ının 
Ç.amur Kurutma 
''a t ak la rı 

' 

Şekil 3.1 Uzun Havalandırmalı Sisteme Ait Akım 

Şem'ası. 
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4o ÇAMUR KURUTMA YATAKLARININ TEŞKiLi 
Çamur kurutma yatakları daha önce de be

lırtildiği üzere çürümüş çamurun suyunu almak 
icin kullanılır. Çamurlar, 20- 30 cm. kalınlıkta kum 
yataklara verilir ve kurumaya terkedilir. Kuruyan 
çamur yataktan alınorak ya araziye serilir veya 
cöplerin döküldüğü nizami depolama yerlerine 
gönderilir. Kurutulan çamur elle veya makinalarla 
sıyrılabilir. 

Çamur kurutma yatakları birbirinden bölme
lerle ayrılır. Eğer kurumuş çamur elle sıyrılıyor-

,' 

r 
1 

! r 

O

;::i:ot 
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sa yatak genişliğinin en fazla 6 m, makina ile 
sıyrılıyorso 12 nı. olması uygundur. Yatak uzun
lukları ise 50 m. ye kadar alınabilir. Kurutma ya
taklorı arasındaki bölmeler kalas, beton veya ha
z ır beton elemonlarla yapılabilir. 

Kuru tma yatakları Şekil 4.1 den görüldüğü 

gibi kum ve cakıllarla teşkil edilir. Çamur sıyrılır

ken üstten bir miktar kum da kurutulmuş camurlo 

birlikte sıyrlabilir . Bu yüzden kum tabaka zaman 

zama n yenilenir. 

~ J 1:10 
,.:.: H :: 
.-i ~ :: 
vo....ı i i 
~ ;:J : : 

H oo 
s o:: 
ı= ..o i i 
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A !! 
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(derzler açı.k) 

Şekil : 4.10 Tipik bir çamur kurutma yatağının plôn ve kesiti 
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Yağışın çok fazla old u ğ u yerlerde kuru tma ya

to k la rı n ı n üzeri camekan veya benzeri yapıl a rio 

örtülebilir. Kurutma yata kları , kötü çürümeden do

l a yı çıkmas ı muhtemel kokulara karşı meskOn 

nı ahal lerden en az 100 nı . uzakta bulunmalıdı r. 

Kurutma ya tağ ında süzülen su lar bu yataklar 

a l tına i n şa edi len drenlerle uzaklaştırılır . Dren 

borularının aralıkları 2,5 m ilô 6 m arasında de
ğişmek tedir (3 ) . 

Çamur ku rutmo yataklarının alanı iklime, bil
hassa yağ ış ve bu h arleşmaya bağlı olarak değiş 

mekted ir. Ku rutma yatağ ı alanı nüfus veya birim 
alan başına d üşen yı l lık kotı madde yükü cinsin
den hesaplanabilir. Çamur kurutma yatakları için 
Li tera türde geçen alan ihtiyaçları cetvel 4.1. de 
verilmiştir. 

CETVEL 41. AÇIK ÇAMUR KURUTMA YATAKLA RI iCiN ALAN iHTiYAÇLARI(4) 

Çamur cinsi 

Çürütülm ü ş ön çöktürme çamuru 

Çürü tülmüş karışık çamur 
(Ön çöktürme + oktif çamur) 

An cak yukarda ver ilen değ erler kaba değer

ler o lup ikl ime göre çok değişmektedir. Mesela 
ç.ürüt ül müş karışık ça mur l Ön çöktürme + akt if 
çamur son çöktürme çamuru) için alan ihtiyacı 

Güney Afr ikada 0.030- 0,040 m2/ N arasında iken 
oksidasyon hendeği çamu ru için bu değer Hollan
da'da 0.160 - 0,330 m2 / N arası nda değişmekte

di r(5) . 

Ülkemiz için kişi başına kumtma yatağı alan 

i htiyacının hangi mertebede olduğ u b i linmediğin

den aşoğı d a bununla ilgili hesap esasları ve uy

g ulamaları üzerinde durulacaktır. 

Giren 

Çamu'r ' 
ı:-ı renaj ı 

Ya~ ıs 

Y a~(ı Ş ı·n 
Drenaj ı 

Alan Çamur yükü 

m2/ Nüfus kg katı madde/mı . yıl 

0,090 - 0,140 120-200 

0,160 - 0,275 60- 100 

5. ÇAMUR KURUTMA YATAKLARI ALAN iHTiYA
CININ HESAP ESASLARI 

Kurutma yataklarının alan ihtiyacını bulmak 
iç in yatağa bir yılda kaç defa çamur serilebile
ceğ inin bilinmesi gerekir. Bu ise kurutmo yatağı

na giren ve çıkan su miktarlarının bilinmesiyle, 
yani maddenin korunum denklemleri yazılmak su
retiyle bulunabilir. Burada işlemleri kolaylaştırmak 

için giren ve çıkan su miktarları su yüksekliği 

ci nsinden yazılacaktır. 

Yataklardaki çamurların kuru tulmasına çeşitli 

unsurlar tesir etmektedir. Bunlar : 

Buhar lasm.a 

Çıkan 

, 

'Kum Yatak 

Şeki l 5.1. Çamur Kurutma Yatağında Çamurun Kurumasına Tesir Eden Unsurlar. 
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o) Serilen çamurun özellikleri, çamurun cin· 
si, su ve katı madde muhtevası, ilk serilen çamur 
yüksekliğ i , 

b) Çamurun Drenajı, çamur suyunun bir kıs

mının çamurun serilmesini takib eden birkaç gün 
içinde kum yatakların altındeki drenler vasıtasıyla 
giderilmesi, 

c) Yağış 

d) Yağışın drena i ı (yağan yağmurun bir 
kısmının süzülerek drenlerle uzaklaştırılması). 

e) Buharlaşma, 

f) Kurumuş çamurla giden su miktarı gibi 
fak!örlerdir . Yatoktan alınan kurumuş çamurun 
tomarnı katı madde değldi r. Bu kuru çamurun 
su muhtevası % 40 • 60 arasında değişir. 

Çamurun kurumasına tesir eden unsurlar Şe
kil 5 1'de şenıatik olurak gösterilmiştir. 

Kurutma yatağı nda su için, madde korunumu 
göz önünde tutularak süreklilik denklemi yazılır

sa 

Giren su yüksekliği -Comur Suyu Drenajı- Çı

kan su yüksekliği = Buharlaşma - (Yağış - Yağı

şın drenajı) elde edilir. 

Bu da Matematik olarok 

T [L (1 - k) - f, . L (1 - k) -
k 

L. - . 
k, 

l1 - k,)] = t • . B- (Y - t, . Y) 
terzında ifade edilebilir. Burada : 

(5.1) 

T 

L 

k 

k, 

B 

y 

t, 

DSi TEKNiK BÜLTENi 1985 SAY! ,;s 

Yıllık çamur serme peryodu, kere/yıl 

Çamur serme kalınlı ğ ı, mm 

Serilen çamurun kotı madde muhte

vası 

Sıyrılan çamurun katı madde muhte
vası 

Yıllık ortalama buharlaşma. mm/yıl 

Yılılk onlalama yağış, mm/yıl 

Serilen çamurun drene olan yüzdesi 

Yağan yoğmurun drene olan yüzdesi 

Temiz su yüzyeniden buharlaşmanın 

çamur yüzeyinden olan buharleşmaya 
oranın gösteren bir katsayıdır. 

Yapılan araşıtrmalar çamur yüzeyinden bu-
harlaşman ın. terniz su yüzeyinden buharlaşma

dan daha az olduğunu göstermiştir . (5.1) denk
lı::ın i düzenlenirse : 

f •. B-(1 -t,) .Y 
T =---'-------'----------

L [(1-k) - (1-k) fi 
k 

(1-k,)] 
k, 

LS 2) 

bağınıısı elde edilir (6). Burada T çamur kurut
ma yatağının bir y ılda kaç defa kullanılabileceği

ni göstenmektedir. 

f ;. f, ve t. katsayıları çamur cinsine göre de
ğişmekte olup Cetvel 5.1'de değerleri verilmiştir. 

CETVEL 5.1. KATSAYlLARlN DEGERLERi(S). 

Katsayı. 
Anaerobik olaı·ak Aerob ik olarc;k 
çürütülmüş çamur çürütülmüş çamur 

f; 0.45-0,65 0,8-0,9 

f r 0.43 0,75 

t. 0,78 0,78 
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Kişi başına bir günde üretilen çamur miktarı 

bilinirse herhangi bir yörenin kurutma yatağı alan 
iMiyacı belirlenebilir. 

Çamur kurutma yolağına yılda verilen çamur 

miktarı : 

m 
0 = - . 365 X 10·6 

k 

cağınıısından hesaplanır. Burada 

(5.3) 

m : Kişi başına günlük katı madde miktarı 

gr/ NG 

k Katı madde muhtevası 

O Kişi başına yıllık çamur miktarını, 

nı3/ N.yıl 

göstermektedir. 

Kişi başına lüzumlu kurutma ya•tağı alanı 

ihtiyacı a (m2/N) ile gösterilirse; 

a . T . L=O 

olmalıdır . Buradan; 

a= 

veya : 

a= 

o 
TL 

m x 365 x 10·6 

k X T X L 

(5.4) 

(5.5) 

L5.6) 

elde edilir. Burada, serilen çamurun kalınlığı gös
teren L, metre cinsinden yerine konulmalıdır. Ne-
1 ı cede a, m2/ nüfus olarak elde edilir. 

Toplam kurutma yatağı alanı A (m2) ise 

A = a . N 

şeklinde hesaplanabilir. Burada N, nüfusu göster
mektedir. 

6 TÜRKiYE içiN KURUTMA YATAGI ALAN iHTi•
YACJNIN HESABI 

Elde ed ilen denklemlerin tatbik edilebilmesi 
için bölgenin yağış ve buharlaşma değerlerinin 

bilinmesi gerekmekted ir. Bu değerler Meteoroloj i 
Bül ten inden alınmıştır(7) . 

Ortalama Yağış Mik•tarı. V. (mm) yağışın uzun 
yıllar içindeki yıllık ortalamasıdır. 1,0 mm lik ya-

18 

ğ ış toprağın 1 metrekaresine isabet eden bir ki
logram yağış suyuna tekabül etmektedir. 

Ortalama Buharlaşma Miktarı, (B). (mm) 
toprak yüzünden 2 metre yükseklikteki rasat si 
pari içinde bulunan wild Evaporimetresi ile gölge 
de ölçülen buharlaşmanın yıllık ortalamasıdır. 

Bazı şehir ve kasabalar icin verilen değerler 

Cetvel 6.1. de gösterilmiştir. Bu şehi r ve kasabalar 
icin kişi başına gerekli kurutma yatağı hesapları 

iç in aşağıdaki kabüller yapılmıştır. 

6.1. Çıkan camurlar ı n ön çöktürme ve aktif 
çamur .tesisi fazla camurları olduğu ve bunların 

onaerobik olarak çürütüldüklerı farzedilmiştir. 

6.2. Yatağa seri len çürümüş çamurun .katı 

madde muhtevası 0,08 olara kkabul edilmiş, kuru
duktan sonra yôni sıyrılan çamurun katı madde 
muhtevası ise 0,50, çamur serme kalınlığı L = 25 
cm alınmıştır . 

6.3. Anaerobik olarak çürütülmüş camuro ait 
katsayılar f ; = 0,60, f , = 0,43 ve f. = 0,78 alın

mıştır . 

6.4. Kişi başına günlük katı madde miktarı 

50 gr/ NG olarak kabul edilmiştir . 

Yerleş im merkezlerinin yağış ve buharlaşma 

rascdları da dikkate alınarak (5.2) ve (5 .6) denk
lemi ile hesaplanan kişi başına lüzumlu kurutma 
yatakları Cetvel 6.1. de gösterilmiştir, 

Cetvel 6.1 'i n incelenmesi ile Türkiye ıçın ana
erobik olarak çürümüş çamurların serildiği kurut
ma yatcklarına yılda ortalama 3 ilô 24 defa çamur 
serilabileceği ve kişi başına kurutma yatağı ihti
yacının 0;038 ilô 0,325 m2/N arasında değiştiği 

görülmek•tedir. 

izmit, Rize, Trabzon ve Zonguldak gibi bölge
lerde yağışın buharlaşmadan çok fazla olması se
bebiyle cçık kurutma yatağı yapılması uygun gö
rülmektedir. Bu gibi yerleşim bölgeleri icin çamur 
kurutma yataklarının üzerinin kapatılması veya 
başka bir usulün ta•tbiki icabetmektedir. Yukardaki 
yerleşme yerleri dışındaki 46 şehir ve kasaba için 
ortalome değerler hesaplanarak Cetvel 6.2.'de gös 
terilm iştir. 



CETVEL 6.1. ANAEROBiK ÇURUMUŞ (ÖN ÇÖKTÜRME + AKTiF ÇAMUR FAZLA ÇAMURU) iCIN 
KURUTMA VATAGI ALAN iHTiYACLARI 

K ot Ort. Yıllık 0Jt. Yıllık Yılda Yatağı Kişi Başına 

Yerleşim Merkezi m buharlaşma Yağış Kullanma sayısı alan ihtiyacı 

B, (mm/yıl) V (mm/yıl) T, kere/ yıl a, m2 / N 

Adana 20 1307,6 646,8 9,05 0,101 
Afyon 1034 1054,8 455,5 7.82 0,117 

Akhisar (Manisa) 93 1162,9 609 ,5 7,77 0.1 17 
Anamur [Mersin) 3 1605.4 1032,3 9,22 0,099 

Ankara 894 1307,6 367,0 11,26 0,081 

Antalya 42 1445,8 1068,2 7,21 0.127 
Balıkesir 147 1447,8 609,2 10,86 0,084 

Beypazarı (Ankara) 682 2491,9 390,2 23.91 0,038 
Beyşehir (Konya) 1129 987,5 477.4 6,92 0,132 
Bilecik 526 1095,3 436,3 8.41 0,108 
Bolu 742 677,2 533,7 3,11 0,293 
Burdur 967 10·72,2 436,7 8,16 0,112 
Bursa 100 1048.4 713,1 5,71 0,160 
Ceylanpınar. 

V ira n şehir - Urfa 398 1833,5 328.4 17,26 0,053 

Çorlu (Tekirdağ) 183 912,8 568,6 5,39 0,169 

Çorum 798 1055,8 40'1,1 8,26 0.110 

Diyarbakır 660 1935,2 495,9 17,04 0,054 

Edirne 48 922,5 599,3 5,25 0,174 

Elôzığ 1105 1330,9 433,2 10,99 0,083 

Erzurum 1869 1059,0 460,5 7,83 0,117 

Gaziantep 855 1466,6 558,9 11.46 0,080 
Gölcü k (Kocaeli) 16 798,2 663,7 3,39 0,269 
Göztepe (istanbul) 39 775,0 673.4 3,06 0,298 

Isparta 997 1263,3 619,3 8,78 0,104 
inebolu [Kastamonu) 64 1169,3 1052,2 4,34 0,210 
iskenderun 3 985,5 785.4 4.46 0,205 
Islahiye (Gaziantep) 518 1617,2 850,7 10,78 0,085 

i zmit (Kocaeli) 76 671,8 768,0 X X 

Kastamonu 791 605.4 449,7 3,00 0,304 
Kırşehir 985 1268,3 378,7 10,74 0,085 
Konya 1028 1186,7 323,9 10,29 0,089 
Kütahya 969 877,0 564,6 5,03 0,1 81 
Lüleburgaz (Kırklareli) 46 1374,8 614,5 10,03 0,091 
Malatya 998 1235,6 382,6 10,36 0,088 
Manisa 71 1319,1 746,7 8.38 0,109 
Menemen (izmir) 20 1716,3 606.4 13,79 0,066 
Mersin li eel) 5 854,6 617,5 4,37 0,209 
Merzifon (Amasya) 755 1243,7 378,8 10.47 0,087 
Muğla 646 1335,9 1220,9 4,81 0,190 
Nazi lli (Aydın) 60 1106.4 611,0 7,15 0,128 
Niğde 1208 1547,6 348,8 14,00 O,ü65 
Rize 4 607,0 2357,0 X X 

Samsun 44 815.4 735,0 3,01 0,303 
Sinop 32 756,0 679,6 2.81 (0,325) 
Sivas 1285 1043,9 41 1,3 8,05 0,113 
Tekirdağ 4 877,2 590,5 4,83 0,189 
Trabzon 30 752.4 822,7 X X 

Urfa 547 2047,7 473,1 18.44 0,049 
Uşa k 919 1563,7 540,6 12,66 0,072 
Zonguldak 136 694,6 1242,9 X X 

.. 
('] Bu Bolgelerde Açık Kurutma Yatağı Uygun Değil. 
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CETVEL 6.2. TÜRKiYE iCiN KURUTMA YATAKLARININ BiR YILDA KULLANMA SAYISI ve KiŞi 
BAŞINA KURUTMA YATAGI ORTALAMALA RI (n = 46 YERLEŞiM MERKEZi). 

Ortalama 

Kurutma Yatağı na Bir Yılda 

Çamur Serme Sayısı 8,69 

-·------ -

Ku rutma Vetağ ı Alan ihtiy a cı 

m2/ Nüfus 0,137 

7. NETiCE 

Memleketimizde yapılacak tasfiye tesislerin
den ortaya çıkan çamurların çürütülmesini mü
teakip, suyunun al ı nmosında pres filtre gibi yatı-

rım ve işletme môliyet leri yüksek olan usuller yeri

ne çamur kurutma yatakiannın uygun olacağı tes

bit ed i lmişt i r. Ancak Rize, Trabzon, Zonguldak gi

bi çok yağ ış alan yerlerde açık çamu r kurutma 

ya ta ğ ı yepılınası uygu n düşmemektedir. Suralar

cia kurutma yatağ ının üzerinin camekan v.s. gibi 

Standort Sapma En Az En Fazla 

4.46 2,81 23,91 

- ------

0,076 O,ü38 0,325 

şeylerle örtülmesi veya başka bir usulün seçilme

si gerekmektedir. Diğer şehir ve kasabalar icin 

tasfiye tesisi çamurlarının suyunun a l ınmasında 

ku rutmo yataklarının kullan ı lmas ı uygun ve iktisc

di bir çözüm yolu olmaktad ır . Bu çalışmada kurut

ma yatakların ı n hesap esasları gelişti rilerek uzun 

süreli yağ ış ve buharlaşma ölçümlerinin yapıldı ğı 

50 yerleşme merkezine tatbikat yapılarak, k işi ba

şına gerekli kurutma yatağı alan ihtiya ç l a rı elde 

edil miştir . 
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KAR SUYUNDAN OLUŞAN AKlMIN VE TAŞKIN HiDROGRAFININ 
NÜKLEER YÖNTEMLERLE BELiRLENMESi 

Yazan izge ERTAN (*) 

Ö Z E T 

Su yaşanı için gerekli doğal olarak yenitenebilen ancak sınırlı olan kaynak· 
lardan biridir. Bu nedenle insanlar suyu t aşkınlara neden olmadall ancak taşkın 
olacak kuşkusu ile boş yere savurmadan en yararlı biçimde kullanmak zorundadır. 

Yurdumuzda yerüstü suyu, satıhaltı suyıı ve yeraltı suyunun çok büyük bir 
kısmı kar erimesinden oluşmaktadır. 

Diinya literatüründe kar suyundan oluşan akını ve taşkııı lıidrografmm, suyıı 

oluşturan çevresel izotoplarla incelenmesi ilk kez bıı araştırma ile gerçekleştiril

miştir. 

Araştırmada akını hidrografı ve su numunelerinin çevresel izotop değerlerin
den yararlanarak nükleer yöntemle sa tıhaltı akımı ve yerüstü akımı hidrografları 
bulunmuştur. Bunlarm zamanla değişimleri incelenmiştir. Böylece İlkbahar soıııı 
ve yaz başlarındaki kaı· erimesi akzrwmn miktamwı ııiikleer yöntemle tahmin 
edilebileceği gösterilmiş ve çeşitli projelerin lıa::. ı rlaıwzasmda bilinmesi zorunlu 
olan verilerin elde edilmesi sağlanmıştır. 

Ayrıca araştırmada akım hidrografı ve o akımlara ait çevresel izotop ınıılı
fevaları grafik üzerine ııoktalanmıştır. Akım hidrografı ve s ıao SMOW değerleri 
arasında iyi bir ilişki bulunmuştur. Böylece nükleer yöntemle mevsimsel ilk 
bahar taşkın hacminin uzun vadeli talımin modeli verilebileceği gösterilmiştir. 

Böylece bu araştırmada elde edilen bulgular ışığında taşkınlara neden ol
madan daha fazla hidroelektrik enerjisi, içme, kullanma ve sulama suyu elele 
edilecek ve böylece enerji kaynaklarımızın rasyonel bir biçimde işletilmesi, yur
dumuzuıı kalkınma ve refahı sağlanacaktır. 

GiRiŞ 

Hidrolojik çevrim sürecinde deniz, göl ve ka
;alordan buharlaşan su atmosferde uygun koşul

larda yoğunlaşarak kor v.b (katı) ve yağmur 'sıvı) 

şekli nde tekrar yeryüzüne dönmektedir. Anecık 

Yurdumuzda yağış ve akış sudan cak iyi yararla
naca l< biçimde olmamaktad ır. Yazın suya şiddetle 

gereksinme duyulduğunda su az kar erime mev

simlerinde taşkınlar meydana getirecek kadar 

çoktur. Bu nedenlerle Yurdumuzda kar hidrolojisi

ne büyük önem verilmesi gerekmektedir. 

Klasik yöntemle kar verileri ile kar erime dev
resi akımları arasında bir ilişki aranmış ve kar 
döneminde toplanan veriler kulanılarak erime dev
resinde akım tahmin edilmeye çalışılmıştır. Kar 
erimesinde hava sıcaklı ğ ı ğ güneş ışınları, rüzgar, 
yağmur, topraktan kar kütlesine gelen sıcaklık, 

karla kaplı olanlar ve buhar yoğunlaşması gibi 
faktörler etl<ili olmaktadır. Kor erime hesaplarını 

havzaya uygularken bazı ihmal ve kabuller yapıl

maktadır. Ayrıca erimeye etki eden bazı foktörler 
gözlemlerinin zor olması nedeniyle yapılamamakta 
ve yapılması müml<ün olan gözlemler de yüksek 

---·---------
(•J Fizik Yük. Müh. ıDSi Teknik Araştırma ve Kalite Kontıo l 

Dairesi Başkanlı ğ ı, izetop Lab. Fen Heyeti Müdürü 

(Bu çalışmayı TÜBITAK (Ankara) desteklemiştir . ) 
(MAG • 566) 

alanlara ulaşım güçlükleri, ufet ve mazeme azlığı 

nedeniy le yeterli bir düzeyde yapılamamaktadır. 

ileriye dönük olara!< konuya bakıldığında da iyim

ser açıdan bakma olanağı bulunmamaktadır. 
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Bu araştırmada yukarıda saydığımız nedenler
:a kar erimesini meydana getiren faktörleri bağım
sız değişken ve akımı da bağımlı değişken olarak 
değişik tipte regresyon denklemleri yazmak yeri
ne yepyeni bir yöntem denenmiştir. (1 ,2.3.4) 

Araştırma , Bursa ilinin güney doğusunda yer 
alan Uludağ'ın kuzey yamaçları ve özellikle pilot 
bölge olarak seçilen Donbay cukurunda yapılmış

tır . (Şekil 1) Donbay Çukurunda küçük debi li pek 
çok kaynak mevcuttur. Bu kaynaklar birleşerek 

Kır-kpınarlar (Donbay) deresine katılır. Bu dere 
üzerinde 1.9 .1975 tarihinden bu yana limnigrafla 
calışan bir akım gözlem istasyonu mevcut bulun
maktadır. lS) 

Bu araştırmada taşkın hidrografının detaylı 

analizi yapılarak taşkın tahmini, ~aşkın zararla-

............ ,~ . 
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rının azaltılması veya akım projelerinin hazırlan

masında bilinmesi zorunlu olan verilerin elde edi
lebilmesi için çalışılmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırmada iki ayrı sonuc için iki ayrı yön 
tem kullanılmıştır. 

a - Suyu olu~turan elementlerin izotop kon
santrasyonları ve akım hidrograflerı arasındaki ko
relasyondan yararlanarak taşkın hidrografının za
manında çıkarılması 

b - izotop konsantrasyonları ve akım değer
lerini kütle eşitliği formülünde yerine koyarak ye
rüstüsuyu, saıtıhalsuyu, yeraltısuyundan oluşan top
lam akım hidrografının analiz edilmesidir. 

"•ro,.. ~ ~ .. P'St~ 

-
_An. ü- - -- . --~l 

---~--------IT o 

nn ... T-. r---Jf- l\---:.;;-

X( _. ,_ ~u) 
' ' ' ' 

Şekil 2 - Oksijen -18 numune hazırlama hattı (Preporotion Line) 

ÇEVRESEL iZOTOPLAR KULLANARAK NÜK
LEER YÖNTEMLE KAR ERiMESi AKIMININ TAH
MiNi: 

Atom numaraları aynı fakat farklı kütlelere 

sahip otoıniara o elemenlin izotopları denir. izo

toplar radyoaktif veya kararlı olurlar. Atomları 

eksponansiyel olarak zamanla azalan izitoplara 

radyoaktif izotoplar ve kapalı bir sistemde kon

santrasyonları değişmeyen izotoplara da kararlı 

izotoplar denir. Çevresel izoıtoplar doğada doğal 

olarak oluşan izotoplardır . Hidrolojide en çok kul

lanılan çevresel izotoplar döteryum (2H) · trityum 

(3H) ve aksiyen - 18 dir. Bunlar hidrolojide ideal 

izleyicidir çünkü bilindiği gibi su molekülünü oluş-

turan iki ana eleman oksijen ve hidrojendir. Bu 
araştırmada çevresel izotop olarak oksijen - 1 B 
kullanılmıştır. (6,7,8,9,1.0,11,12.13,14) 

Nükleer ve klasik yöntemlerle kor su eşdeğeri 

belirlenen No. 1 Zirve, No. 2 Kar istasyonu, No. 3 

Sorıolon, No. 4 Kirozlıyoylo, No. 5 Karobefen is

tasyonlarından kar örtüsü derinliği boyunca kar 

numuneleri alınmamıştır. Numuneler kor su eşde

ğeri tayinleri gibi ayda iki kez alınarak buharlaş

maya maruz bırokılmadan DSi. Araştırma Dairesi 

izotop Laboratuvarı Fen Heyeti Müdürlüğüne gön

derilmiştir. Bu numunelerden gerekli görülenie

rin oksijen - 18 analizleri yapılarak SMOW'a göre 

ll 180 değerleri hesaplanmıştır. lŞekil : 2,3.4) 

23 
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Şekii 3 - Oksijen -18 numune elde etme hattı (Exiraction Line) 

Kararlı izetop muhtevaları çok küçük değer

lerdir bu nedenle sonuçlar binde olarak ifade 
ed ilir ve 8 ile gösterilir. Suyun oksijen - 18 muh
ıevası (15) 

L180/ 160 ) numune- (18/ 160) standart 
818 %o = ----- -- - ----

0 (180/160) standart 
dır. (1) 

Karın çevresel izotop değeriirinin kotlara ve 
yıllara göre değ işimi ince l enmiştir. (Şekil : 5) de 
görüldüğü gibi kotu diğer lokasyonlara nazaran 
büyük olan Zirve'nin ll 180 değeri diğerlerinden 

önemli miktarda fa rklıdır. Ayrıca bu değerler yıl

lara göre çok uyumlu bir biçimde değ i şmektedir . 

Bt.. da yerü stüsulorı, satıhaltısuları ve yeral t ısula rı-

nı oluşturan yağışların doğal izotop girdisinin çok 
iy i bir yaklaşırla bulunabilece;;j ini göstermektedir. 

Araştırmada beş lokasyonda bulunan kar su 
erdeğerleri ile bu lokasyonlardan alınan karın 

6 180 değerleri zamana karşı noktalanmış ve iki 
eğ irinin tüm likasyonlarda tam bir uyum halinde 
o !duğu saptanmıştır. (Şekil : 6,7,8,9, 10) 
Böylece karın su eşdeğeri ile karın çevresel ize
top değerl eri arası nda çok iyi bir ilişki olduğu ilk 
kez dünya literatüründe bu araştırma ile gösıteril

miştir . 

Ayrıca araştırmada hidrolojik çevrimdeki su
larda izetop girdisi izleyici olarak kulanılarak ye
rü stü , sat ılıal t ı ve yera ltı su sistemlerinde su ha
reketinin izlenmesi mümkün kılınmış ve böylece 

•ttı·• ~'~ 
lllfW)' u•td tf ı ..... ---

, ... --· 
f'GOılllnfllll• •· ' 

Şekil : 4 - Şematik olarak kütle spektrometresi. 
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Şekil 5 - Maksimum kar rezervının oluştuğu m art ayında ll 180 izotopunun 
kotlara ve yıllara göre değişimi. 
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Şekil 6 - No 1 Zirvede kar su eşdeğeri ve ka rı n ll ıso det;erinin zamanla 
değişiminin incelenmesi. 
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Şekil 7 - No. 2 Kar rasct istasyonu'nun kar su eşdeğeri ve karın 13 180 değerinin 

zaman1a değişiminin incelenmesi. 

-....... 
t,a) ' - · 

!l(l 

' 
l 

1 

o 
KAS tM 

~ 

) 

1 

o 

.,..~,.-; 

/ V 

r... 
1 \ 

/ ' 
/ 

1> 
1 r· v -

/ 

ı 
V 

V i 
.:, .:AK Ş<J· ~· 

ı / .... ,_ 1 

\ 
V --

7 / 
7 / 

/ V 
Al 

ı 

- r-ı~ ı ı T ı ı ~· 
--1 -- NJI(t.all r "rtllLl [ L Dl -ır 

f oou.. ' ..,. JlJ f. şoaivıı..DI ,. 
- --- ..... , ... ~'\ 0[~(111 ~- -·· .6 c\ıııo• 

-· \ -... 

""' 
-IJ 

\ 
-IZ 

" 1' 
-ll 

" -ıo 

" i. - . 
w:.t."T llrıı ıSAtııt M AYli ıN t - ' il2 

- tl ..... ,. . ~.c .. 

_,. 
'\ ''o - 14 .5 soıo• 

\ - ,, 
\ -ı ı 

\\ -ll 

~ 
ı O 

\ ll 

IOAIIT .... .. AY li - ISıl~ 

Şekil 8 - No. 3 Sarıalanda kar su eşdeğeri ve karın 13 180 değerinin zamanla değişiminin incelenmesi. 
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Şekil : 9 - No. 4 Kirazlıyayla 'da kar su eşdeğeri ve karın 8 ıso değerinin zamanla değişiminin 
incelenmesi. 
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Şekil : 10 - No. 5 Karabelen'de kar su eşdeğeri ve karın 81BO değerinin zamanla 
değişiminin incelenmesi. 
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Şekil 11 - Kırkpınarlar deresi 1981 - 1982 su yılı günlük sarfiyat hidrografı. 
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Şekil 12 - Donbay çukuru kırkpınarlar deresi akım hidrografı 
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Şekil : 13 - Donbay cukuru kırkpınarlar deresi akım hidrografı ve 

akıma ait su numunesinin ıı ıso de-ğişimi. 

lıic;rolojide karşılaşılan en önemli sorunlardan biri 
olon taşkın hidrografının tahmini ve çeşitli projele
rin planmasında kullanılan hidrograf analizinin 
yapılması çevresel izetoplar kulanılarak gerçekleş
t i riJmişt ir. 

Taşk ın hidrografınnı tahmini için 1981, 1982, 
1983. yıllarında Kırkpınarlar Deresi Akım gözlem is
tasyonuna ait numunelerin aksiyen - 18 analiz so
nuçları ve bu üç yıla ait akım hidrografı zamana 
karşı çizi lmiştir. (Şekil : 11,12,13) 

Grafikte daha iyi bir görüntü elde etmek amacıyla 
taşkın pikinin oluştuğu Nisan ve Mayıs aylarının 

blçeği diğer ayların 4 katı alınmıştır . Şekil 13 de 
görüldüğü gibi akım hidrografı bir pik verirken 
ll 180 SMOW değeri en büyük eksi değeri almak
tadır. Bu akım hidrografı ve ll 180 SMOW grafil<leri 
yeterince uzun yıllar için çizildiği ve iki eğri ara-

s·nda korelasyon bulunduğu zaman akım tahminin

ce doğru ve kolay olarak sonuca gitmek olanağı 

doğacaktır. 

Ayrıca çevresel izotoplarla akım hidrografının 

ana lizi yapılmıştır. B i lindiği gibi klasik yöntemle 

:c plaın ak ım hidrografından yerüstü akımı satıhal-

t; okıını ve yeraltısuyu okıınının hidrografını ay ı r 

ın ak cak zor, hatta mümkün değildir (16, 17). Ka· 
rarl ı izotoplardan bu konuda da hidrolojide önem
li miktarda ya rarlanılınaktadır. 

Nükleer yöntemle satıhaltı ak ımının katgısının 

bulunması kütle ve izleyici konsantrasyonunun ko
runrnasına dayanır . (18) 

. . . . . . [2) 

(3) 

. . . . (4) 

Burada : 

0 5 Satıh altı akımı 

OR Toplam akım 

CR Toplam akım çevresel izotop konsantrasyonu 

C5 Satıh altı akımı çevresel izotop konsantras
yonu 

Erime mevsimi icin eriyen su konsantras
yonu 

29 
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Kar örtüsü, kor erime mevsımının sonunda 
sab it bir oksijen - 18 muhtevasına erişir ve kar 
erime süresince oksijen - 18'e göre homogen olur. 
Dolayısıyla havzanın su ıtoplama alanında kar eri
me sürecinde kar numunesi alınırsa bunların ok
sijen - 18 değerleri CM olacaktır. 

Donboy çukurunun su toplama alanı 8.30 km2 

dir. Burada 2100 metre zirve ve 1810 ın Kar Ra
sat istasyonundan numune alınmıştır . Zirveden 
alınan kar numunelerinin 4 km2 lik alanı temsil 
ettiği kabul edilmiştir . Kar erime mevsimi Mart 
ayı alınarak bu ayda alınon numunelerin 8 1800 

SMOW değerlerinin ortalaması o istesyanun ize
top konsantrasyonu olarak alınmıştır. Son ra bu 
iki istesyanun izotop konsantrasyonunun ortala
ınası alınarak bu değer o yıl için Donpay çukuru 
su ıtoplama havzasında eriyen karı izetop konsant
rasyonu olarak kabul edilmiştir. 

Kırkpınarlar Akım gözlem istasyonunda yeral
tısuyu akımı yok denecek kadar azdır . Dolayısıyla 

yeraltısuyu + Satıhaltı suyunun satıhaltı suyuna 
eşit olduğu kabul edilmiştir . Böylece suların az 
olduğu mevsimde alınan su numunelerinin satıhal
t. suyunun çevresel izetop konsantrasyonunu tem
si l ettiği kabul edilmiştir. (19) (20) 

Kırkpınarlar Deresinde toplam akım OR ve 
Dereden alınan suyun ll 180 SMOW değeri CR ola
rak alınmıştır . 1982 ve 1983 yılları için değerler (4) 
formülünde yerine konorak 0 5 satıhaltı akımı he
saplanmıştır. [Şekil : 14 ve 15) 

Şekil 14 ve 15 de görüldüğü gibi Uludağ da 
Kırkpınarlar Deresinde eriyen kar suyunun yerüs
tü akışı olarak Dereye katgısı yok denebilecek ka
dar azdır tüm eriyen su satıhaltı suyu olarak akı

şa geçmektedir. 

BULGULAR 

Türkiye'de ve diğer ülkelerde kar suyundan 
oluşan akımın ve diğer ülkelerde kar suyundan 
oluşan akımın v& taşkın hidroyrafının nükleer yön
temlerle belirlenmesi ilk kez bu araştırma ile ver
çekleştirilmiştir. Dolayısıyla araştırmada elde edi
len tüm sonuclar birer bulgudur. Ancak bu bulgu
lardan Yurdumuza uygulamada teknolojik, ekono
mik ve sosyal yararlar sağlayonlar en önemlileri 
olacaktır. Bunlar : 

1 - Taşkın Hidrografının Çevresel izotoplarla 
Bulunması : 

Akım hidrografı ve il 180 değerleri arasında ko
relasyon bulunarak taşkın hidrografının tahminin
de doğru ve kolayca sonuca gidileceği gösteril
miştir . Doğru olarak, çünkü sonuçlar herhangi bir 
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kabule dayanmamakta bizzat akarsudan alınon su 
numunesinin analizi ile elde edilmektedir. Kolay, 
çünkü yalnızca akarsudan bir litre su numunesi 
a lınarak analiz edilmesine dayanmaktadır. (Şekil : 

13) 

2 - Çevresel izotoplarla Hidrograf Analizi : 

Klasik yöntemle toplam akım hidrografından 

yerüstü akımı. satıhaltı akımı ve yeraltısuyu okı

mın ın hidrograflarını ayırmak çok zor hatta müm
kün değildir. 

Bu araştırma ile kütle ve izleyici konsantras
yonunun korunmasına dayanarak çevresel izetop
lario toplam akım hidrografından yerüstü akımı, 

satıhaltı akımı ve yeraltısuyu akımını n hidrograf
l a rını ayırarak çeşitli projelerin hazırlanmasında 

bi linmesi zorunlu olan veriler elde edilecek böyle
ce birçok projenin sağlıklı bir biçimde planlan 
mas ı yapılacaktır . (Şekil : 14,15) 

Bu iki bulgu Türkiye'ye : 

o - Sonuçların orjinal olması 

tek nolojik, 
bakımından 

b - Taşkınların önlenmesi veya zararların en 
aza indirilmesi, daha fazla sulama suyu elde edil
mesi ve hidroelektrik enerjisinin rasyonel bir bi 
çimde kulanılması bakımından ekonomik. 

c - Taşkınlara neden olmadan ancak taşkın 
olacak kuşkusu ile suyu boş yere savurmadan da
heı fazla hidroelektrik enerjisi, içme, kullanma ve 
sulama suyu sağlaması bakımından sosyal yarar
lar sağlamaktadır. 

SONUC 

KAR ERiMESi AKIMININ BULUNMASINDA 
ÇEVRESEL iZOTOP YÖNTEMLERi iLE ELDE EDi
LEN BULGU VE SONUÇLAR 

1 - Maksimum ka r rezervinin oluştuğu Mart 
ayında lokosyonların katiarına ve yıllara göre 
ll 180 izetopunun değişimi incelenmiş ve No 2 Kar 
Rasat istasyonu, No 3 So rıa lan, No 4 Kirazlıyay
lanın çevresel izotop konsantrasyonunun No 1 zir
veden farklı olduğu ve yıllara göre buna paralel 
olarak değ iş tiği görülmüştür. Böylece Donbay cu
kuru Kı rk pınarlar deresinin 8,03 Km2 lik su topla
ma havzası için eriyen suyun izotop değeri olarak, 
No 1 ve No 2 Kar Rasat istasyonları ndan Mart 
ayında alınan karın ll 180 değerinin ağırlıklı orta 
lomasının alınması gerektiği saptanmıştır. 

2 - Nükleer yöntem kullanılarak bulunan kar 
su eşdeğeri ile karın ll 180 değerleri beş lokasyon
da 1981- 1982 ve 1982- 1983 kar dönemlerinde 
ayrı ayrı incelenerek kar su eşdeğeri ile karın 

ll 180 değerinin iyi bir uyum halinde olduğu ilk kez 
bulunmuştur. 

31 
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3 - Donbay çukuru Kırkpınarlar deresi su 

toplama havzasının satıhaltısuyu çevresel izotop 
değerinin saptanması için Kırkpınar kaynakların

dan, havzada açılan kuyudan sularının en az ol
d u ğu eylül ekim aylarında su numuneleri alınarak 

satıhalt ı suyunun izotop konsantrasyonu saptan
mıştır. 

4 - Donbay çukuru Kırkpınarlar deresinde 
1976-1983 yıllarına ait aylık akım hidrografı ve 
1981 , 1982 ve 1983 su yıllar Nisan May ı s aylarında 

gün lük sarfiyat hidrografı çizilmiştir. Bu hidrog
raflardan 1982 yılında akımda keskin pikler oluş
tuğu görülmüş ve 1982 çekilme eğris inden çekil
me katsay ısı bulunorak satıhaltısuyu eğrisi çizil
d i ğinde yan ılg ıya düşülebi!eceğ i saptanmıştır. 

5 - Eriyen su ve satıhaltı akış ı nın hemen he

men sabit çevresel izotop muhtevası kar erime 

mevsimi esnasında akışın bu ik i komponentinin 

rolaıtif katk ı larının bulunması nda kullanılmış ve 

aşağ ıdaki eşitliklerden; 

100 .s 18 OR= x 8 18 OvAs + (100- xl t)1 8 OM (5) 

x= 
100 (1)1 8 OR - 1)18 OM!_ 

. . . . . [6) 

Nisan mayıs aylarında; 

~ 982 su yılı için satıhaltı akışı % 83- % 91 

1983 su yılı için satıhaltı ak ışı % 70- % 79 

olduğ u bulunmuştur. 
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,5- Aynı aylık akım hidrografı üzerine 1981 , 
1982 ve 1983 yıllarında Kırkpınarlar deresinden alı

nan su numunelerinin 1)18 O değerleri yerleştiril

miş ve aylık akım hidrografı ile 1)18 O değerlerinin 
değ i ş iminin birbirleriyle iyi bir uyum halinde oldu
gu saptanmıştır. 

Taşkın dönemlerinde günlük sarfiyat ve günlük ola
rak alınan su numunelerinin 818 O değerleri yeterli 
bir zaman süresinde grafik gösterilirse bunun kar 
erimes i tahminlerinde başarı ile kullanılabileceği 

bulunmuştur . 

7 - Ölçülen OR akımı ve elde mevcut su nu
munelerin in 0.1 % o duyar l ıkta ölçülen değerleri 

OR CR = Os Cs + (OR- Osl CM 

formülünden ·elde edi len; 

C -C 0 = _ R __ M_ 0 
s Cs - CM R 

. .. (7) 

.. (8) 

eşitliğ i nde yerine kanarak sa,tıh altı suyu sarfiyatı 

mevcut izoıcop konsantrasyonları ile 1981 ve 1982 

yılları için ayrı ayrı hesaplanarak grafikleri çizil

miştir. 

Donboy çuku ru Kırkpınarlar deresi su topla

ma havzasına düşen yağ ı ş ın Kırkpınarlar deresin

de akışa geçen kısmına yüzey üstü sularının kat

kısının çol< az olduğ u ve yağ ışın satıhaltısuyu ola· 

rak akışa geçtiği bulunmuştur. 
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SUDA AZOT Ki MY ASI VE DEVRi (*) 

Yosunlaşmaya sebep olan başlıca element 
azot, doğal sularda s ını rl ı miktarlarda bulunur. 
Suda bulunan kimyasal b i leşikl eri ve devri aşa 

ğıda incelenmiştir. 

Su kalite ve tosfiyesinde, Amerika Birleş ik 

Devletlerinde yüzey sularının pek çoğ unda karşı

l aşı lan problem fazla yosun ve su bitkilerinin te
şekkülüdür. Bunun sebebi de suda bulunan bes
leyici elemen tlerdir. Bitkilerde oğırlıkço yüksek 
oranda bulunan üç element oksijen. karbon ve 
hidrojendir. Ondan sonra en çok bulunan ozattur. 
Bitki dokularında bunlardan başka çokluk s ırası 

na göre potasyum, sodyum, kalsiyum, sülfür, klor, 
fosfor ve magnezyu m bulunur. Bundan başka si
lıs, demir, mangan ve çinko gibi bir çok eser ele
mentler de vardır. 

Bitkilerde bulunan elementlerin bazıları büyü
me iç in lüzumludur. Meselô yeşil yosunlar için ge
rek li 19 element, B, C, Ca, Cl , Co, Cu , Fe, H, K, 
1\/!g, Mn, Mo, N, Na, O. P, S, V, Zn dır . Bun lardon 
birinin azlı ğ ı yosun büyümesini ön leyebi l ir. 

Bitki büyümesindek i başlıca kimyasal bağıntı 

aşağıdaki eşitlikle gösterilebilir : 

106 C02 + 81 H20 + 16 N0-3 + HP0-24 + 18 H+ 

+ ışık = C ı06 H ıaı O•s N ı6 p + 150 02. . . . (1) 

C ıo6 H ıaı 0 45 N16 P ; C, H, O, N ve P nin mal esas ı 
na göre bi : ki hücresindeki maddenin orta lama stö
kiyometrik bileşimini gösterir. 

Azotun Kimyasal Özell ikleri 

Azot Peryodik sistemde 5 inci gurubun ilk ele

mentidir. Normal şortlarda kimyasal bileşikler ve

ya iki otomlu molekül Ilalinde bulunur. Bu sebeple 

serbest otomu veya iyonları halinde bulunamoz. Bi 

leşiklerinde azot atomları e l ekıranlarını komşu 

otomlarla paylaş ı r, florür, oksijen ve klordon boş

ka elementlerle yaptığı atomlardon alarak nega-

(•J Kimya Y. Mü/ı. DSi TAKK üairesi Başkanlı ğ ı 
(Journal American Water Works Association vol . 62 
Ştibat- 1970, Fina ı report of the water quality div,i s i oıı 
comıttee on nutrient in water. ) 

Çev iren Güner AGACIK (*) 

Committe Report 

tif yüklenir. Doğal sularda bulunduğu şeki l ler 

amonyok (NH3). nitrat iyonu tN 0 -3). nitrit iyo
nudur. (N0-2) 

Azotun doğ al devri yeryüzündeki biyoloj ik 
olayların tesi ri altındadır . Azotun anorga nik tuz
l arı bir koç tonesi suda çok çözünürler. Deniz su
yunda nitrit, amonyum tuz l arı ve diğer azot bile
şik leri az bulunur. Cünki den izdeki baz ı organiz
mo lar azotlu bileşikleri porçalıyarak N2 gaz ı hali ne 
dönüştürürler. 

Tabiatta azot ga zı, inorganik nitrit, nitmt ve 

amonyum iyonları ve protein gibi organik b il eşik

ler arasında kimyasal değişimler olur ve bir azot 

devri meydana gelir. Bu değ işimieri n çoğu biyo

loj iktir. Organik maddedeki azot miktarın ı n biyo

lojik yolla değişime uğromo mış kısm ı çözünme

miş azo t o larak birikim yapar ve hesaplamak do 

çok zordur. Şekil 1 de azotu n suda bu luna n ka

rarlı bi l eşikleri ozota orga nl arı na göre verilmiş

t ir. 

Şek i ; -
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Tabiattoki Azot Bileşikleri 

Şekil 2 de azo1un çeşi·tli bileşikleri arasında

kı bağıntı ve azot devri gösterilmiştir . Doğal su 
lordq çözünmüş azot , amonyak tuz ları, nitrat 
[No-

3
). nitrit [N0-

2
) bulunur. Bundan baş ka, su 

da yaşıyan canlılar nedeniyle organik azot bile
şikleri de vardır . Bazı özel çözünmiyen organ ik 
azot bileşikleri mikro organizmalar ta raf ı nda n 

kolayca bozulmazlar. 

/ 

Şekil- 2 

Atmosferde. azot başlıca azot molekülü ha
l indedi r, fakat az mik•tarda amonyak, azot aksit 
leri gibi çeşitli bileşikleri de bulunur. Atmosferik 
amonyak hava kirlenmesinden, hayvon ve bitki 
artıklarının bozunmasından, topraktan ve strotos
ferdeki başlıca fotokimyasal reaksiyonlardan ve 
havada en yaygın bulunan N2 0 4 fırtınalı havalar
daki elektriksel enerjiden, yakma ile hava kirlen 
mesinden meydana gelir. Yağmur suyu, aşağı 

inerken havadaki amonyağ ı ve azot oksitlerini 
alır . Aıtmosferik azotun önemli bir kısmı kimya 
sa l yollarla sentetik olarak amonyağa ve sonra da 
ni trata çevrilerek gübre yapılmaktadır. 

Bakteri ve yosunlar doğrudan moleküler azo
tu .kullonomazlor. Genellikle bir çok bitkiler amon
yok, nitrit, nitrat azotundon proteinlerin veya di 
ğer organik ozotl ubileşiklerin sentezinde foyda 
lanırlar . Hayvanlar ve insanlar protein kaynağı 

olarak inorganik azot bileş iklerinden foydalano 
mazlor, ancak azot lu bitki ve hayvanlardan bunu 
temin ederler. Hayvan ve bitkiler öldüğünde çürü
yerek organik azo•tlar biyolojik yollarla amonyak 
azotuno çevrilir. 
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Neh ir ve göllerdeki amonyak ve nitrat tarım 

sa l yollarla , atık sular ile ve yukarda belirtildiği 
gıbi ya ğmur suları ile taşınmı ş tır . Bundan başka 
amonyak, suda bulunan organik maddelerin par
ça l a nması yla meydan a gelir ve bunları bitki ler 
ku llanarak tekra r sentezle organik azota çevirir
ler. Aynı zamanda bazı nitrif ike edici bakteriler 
aerobik şa rtla r altında mevcut amonyağı nitrit ve 
nitrata oksi tliyebilirler. Bitkiler nitratı organik azot 
iç in kullanabilirler veya anaerobik şartlarda nitrite 
ve sonra azot gazın a çevirir ler. Bu şekilde azo
tun a.tmosfere tekrar geri verilmesiyle azot devri 

tamamlanm ış olur. 

Konsantrasyonlar 

Yeryüzündek i az~un çoğ u gaz halinde ve 
orga nik azot şeklind edir . Bunun da başlıca kısm ı 
çözü nmez haldedir ve tabiatta hayat başladıktan 
beri uzun seneler iç inde birikim yapmıştr . Yüzey 
sularnda inorganik azot bileşikleri genellikle bir 
kaç mg / 1 konsantrasyonu geçemez. fakat ye
raltı suları nda 100 mg/ 1 ye kadar bulunabilir, dü
şü k konsantrasyonlar da bile sularda yaşyan bit

ki lerin gelişmesini kolaylaştırır. 

Ev atıklarında , moleküler azot hariç, toplam 
azot konsantrasyonu 18 - 28 mg / 1 arasında deği
ş ir . Bunun büyük bir kısmı b i leşikler halindedir. 
Tarımsal drenaj sularında azot konsantrasyonu 
ı 100 mg/ 1 arasında değ işir ve çoğu nitrat ha
lindedir. Çok fazla sediment ihtiva eden akışlar
do çok miktarda azot partikülleri ve bunlara ad
sorplanmış halde amonyak azotu vardır. Yeraltı 
su ları toprokıtan geçerken amonyağın oksitlenme
siyle meydana gelen nitratları çözer. 

Amerika Birleşik Devletlerinde neh irlerdeki 
azot konsantrasyonu 0,1-3 mg/ 1 arasındadır ve 
değ işik şekillerde bulunur. Nitrat azotu ise, 0,5 

mg/ 1 - 0,8 mg / 1 arasında değişmektedir. Göller
de en çok orgoni kazot ve ondan sonra nitrat 
azotu bulunur. Bilhassa yazın fotosentezle orga
nizmalar inorganik azotu organize çevirirler ve 
ayn ı zamonda ni•t rifikasyon da yazın daha kolay
lıkla ıtomamlandığı için nitrat miktarı artar. 

Genel Özelikler 

Elementel azot; Elementel halde azot sadece 
2 atomlu molekül lıalindedir, iki atom 3 bağ ile 
bağ lanmıştı r. Elektronik yapısını n anlaşılması 

güçtür. Moleküler azot termodinamik yönden çok 
stab ildi r. 500 ° C nin ol >tında çok ycvaş reaksiyona 
girer ve bu yüzden kimyasal olarak inert kabul 
edilir. Değişik sıcaklıklarda ve 1 atm basınçta 

kuru havada moleküler azotun çözünürlüğü Şekil 

3 te verilmiştir . 
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Şekil- 3 

20 ° C de suda takriben 15 mg/ 1 molekül azot cö
zü nür. Suda bulunan bu azot inert olduğu icin 
bıyo ! oji okiorak kullanılamaz . 

Moleküler azotu ancak Azo tabaeter ve Clos
trid ium gibi çeşitli fotosenrtezci bakteriler ve ma
vi - yeşil yosunlar indirgiyerek hücre icin elve
rişli hale getirirler. Doğal sularda azotu, yosunlar 
güneş enerjs inden faydalanarak tesbit ederler. Bu 
olay çok yavaştır. Göllerde günde, bu yolla orga
nik azota toplam azotun % 1 i çevrilir. Bu şe 
kildekı azot •tesbit edici yosunlar normal şartlarda 
70 günde azot ihtiyacının iki kaıtını durgun sudan 
elde edebilir. Akar suda ise, aynı işlem icin yo
sunla su en az bu müddet kadar temasta kalma

lıdır. 

Amonyak Azotu : 

Amonyak suda kolay çözünür (20 ° C ve 1 atm 
basıneta takriben 525 g/ 1). Sulu çözeltide amon
yak zayıf bir bazdır. 

NH3 + H2 0 = NH + 4 + OH' 

[NH + 
4

] [OH-] 
= Kb = 1.71 X 10-s 

l2) 

(3) 
[NH 3] 

Şekil 4 te görüldüğü gibi PH = 7.0 de çoğu 
katyonik, PH = 9.6 da yarıs iyonize olmamış ve 
yarısı da katyonik şekildedir. 

(Mg NH4P04 ) oldukca güc 
ganik azot bileşiğidir. Bununla 
ların PH sı ile magnezyum ve 

çözünen tek inar
beraber doğal su
fosfat konsantras-

yonu bu cözünmiyen bileşiğ i meydana getirecek 
kadar yüksek değildir. Amonyak, meta l iyonlar 
ile (Me ++) aşağdaki gibi komplex meydana ge
tirir : 

DSi TEKNiK BÜLTENi 1985 SAY I 58 

·oor 
lo jı------1----~~,----T-1 

~ 
(.0 

~ • 
1 •' -P X.-

z 'C. 

40 

oı.....ıı:::::..~~~--._.ı----~.-J 

" ' 10 fZ 
PH 

Şekil- 4 

a NH
3 

+ Me++ = Me (NH3) . ++ . .. (4) 
Doğa l sularda amonyak konsantrasyonu az ol

d uğundan metaila yaptığı komplex miktarı da kü
çüktür. Amonyak çok olduğu zaman Cu tNH3 ) ++ 

kompleksi meyda na getirir. 

Amonyum i yonları tek değerli diğer katyon
lario yer değiştirebilir, topraktaki kalsiyum iyon
ları ile de değişim yapabil ir. PH, su- toprak sis
temindeki iyonların konsantrasyonu, ıtoprak ~ara

fından adsorplanan iyon miktarına tesir eder. 
Mineralin cinsinin de büyük etkisi vardır : Kaale
nin katyon değişim kapasitesi 2- 5 meq/ 100 gr 
iken montmorillonitein 80- 140 meq/100 gr. dır . 
Amonyum iyonları kil minerallerinin tabakaları 

aras ına girerek sabit leşebilirler. Topraktaki amon
yumun çoğu bu şekildedir. 

Nötral PH da yüzey sularının çoğunda amon
yok azotu diğer azot şekillerine biyolojik reaksi
yonla çevrilir . Amonyum azotu aeorabik şar,tlarda 

« Nitrosomonasıı bakterileri ile nitrit azotuna oksit

lenebilir. 

I> F0 = - 46 000 cal 

[>o =- 62 000 cal. 

Bu oksidasyondan çıkan enerjiyi «Nitrosomo

nasıı bakterileri büyüme icin kullanırlar. Nitritikas

yon hızı nehir ve göllerde, sıcaklığo, PH a, nitrifike 

edici organizmaların konsantrasyonuna göre deği -
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şir. Göllerde bekleme zamanı uzun olduğundan, 
göle geiGn amonyak azotunun çoğu nitri't azotuna 
cevrilir. Göllerde 20°C de ve amonyak azotu 2 
mg/1 veya daha büyükse ve bekleme müddeli 100 
gün ise, nitrifikasyonla amonyak azotu ancak 0,04 
mg/ 1 nin altına düşebilir, eğer bekleme zamanı 10 
gün ise bu değer 0.4 mg/1 dir. Sıcaklık 15° C ye 
düşerse, bunlar 100 gün icin 0,1 mg/ 1 ve 10 gün 
icin 1,7 mg/ 1 dir. Böylece sıcaklık ve bekleme 
zamanının nitrifikasyonda etkili olduğu anlaşılmak
tadır. Amonyak azotu konsantrasyonu bazı göller
de bekleme zamanı daha uzun olduğundan olduk
ca düşüktür, bununla beraber bir çok göllerde 
azot konsantrasyonunun bütün sene yüksek kal
ması da mümkündür. Bunun sebebi bekleme sü
resinin kısa, sıcaklığın düşük ve nitrifi·ke edici or
ganizmaların azlığı veya göle gelen amonyağın 

yüksek oluşudur. 

Nitr-it Azotu 

Nitri•t azotu stabil değildir ve kolaylıkla kim
yasal ve biyolojik yolla oksitlenebilir veya indir
genebilir. ndirgeme hızı PH = 2.0 civarında artar, 
Nitrit klorla kolaylıkla oksitlenir, eğer yüksek kon
santrasyonda ise. suyun tasfiyesi sırasında çok 
miktarda klar sarfına sebep olur. Yüzey suları nda 
nitrit azotu konsantrasyonu 1 mg/1 yi geçmez. 
Nötral PH da yüzey sularının çoğunda aerobik 
şartlarda biyolojik oksidasyonla nitrata veya ana
erobik şa ntlarda indirgeme ile azot gazına çev

rilebilir. 

«N itrobcter» aerobik şar•tlarda nitrit azotunun 
nitrifikasyonunu sağlıyan en önemli bir bakteri tü
rüdür. Oksidasyon aşağıdaki eşitlikle verilebilir: 

2N0-
2 

+ 0
2 

2N0-3 (6) 

.6 F0 = - 36 000 cal 

.6. H0 = - 48 000 cal 

Nitrifikasyonda bu kademe ıçın kullanılan ki
netik enerjiye bakılırsa nitrit konsantrasyonu ae
robik sularda (·5) denklemine göre hesaplananın 
altındadır . Nitri•t, nitratın ind irgenmesi ile de mey
dana gelir ve anaerobik denitrifikasyonla da azo·t 
gazına parcalanır. Denitrifikasyonu, organik mad
deyi enerji kaynağı yapan çeşitli guruptan Hete
rotrofic bakteriler yapar. Aşağıda asetatla olan 
cienitrifikasyon denklemi verilmiştir. 

BN0-2 + 3CH3 Coo- + Hp -~ 4N2 + 6HC03 

+ 50H (7) 

F0 = -640000 cal 

H0 = 644 000 cal 

Doğal sulardan azot kaybının başlıca yolu bu
dur. 
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Nitrat Azotu : 

Ntmt azotu suda kolay çözünür. Bu anyanun 
güc çözünen inorganik bileşiği yoktur. Doğal su
!c:rda bulunduğu şartlarda kimyasal olarak aktif 
değildir. Bu sebeple nitrat azotu ancak autotropik 
ve heterotrophik organizmalar yardımıyla organik 
maddeye biyolojik bir olayla dönüşür ve nitrit veya 
azot gazına anaerobik şartlarda indirgenebilir. Nit
rat ın denitrifikasyonla amonyağa indirgendiğini 
gösteren calışmalar olmakla beraber, doğal su 
larda son ürünlerin başlıcalarının nitrit ve azot 
gazı olduğu gösterilmiştir. Denitrifikasyo n sırasın

da bulunan çok az miktardaki amonyak, nitratın 

denitrifike edici organizmaların teşekkülündaki as
sim ilasyonla ve sonra da bu organizmaların par
çalanınasıy la me·ydana geldiği düşünülebilir. 

Organik Azot 

Organik azot başlıca biyolojik yolla meydana 
gelir ve pcırcalanır. Organik azotun bilinen şekil
leri protein ve protein 'türevleri, purin, primidin 
ve üredir. Proteinler başlıca 3 gruba ayrılabilir: 

Lifli proteinler, küresel proteinler, bileşik pro
teinler; lifli proteinler sac. deri ve tırnokta vardır . 
Biyolojik bozunnıaya karşı dayanıklıdır. Küresel 
proteinler kas dokularının başlıca bileişınini mey
dana getirir. Pirimidin ve purin hücre yapısında 

yer alır. 

üre, protein veya amino asillerin porcalanma
sıyla meydana gelir ve doğal sularda enzimetik 
yolla kolayca hidroliz olarak iki molekül amonyağo 
ve bir molekül karbondiokside dönüşür. Üredeki 
azot biyolojik reaksiyonlarda kullanılabilir. Doğal 

sularda cözünmiyen organik azot bileşiklerine ait 
çok az calışma va rdır. Bu konu daha ziyade top
rak ilmiyle uğraşanlar ilgilendirir. Bu cözünıniyen 

azotlu organik bileşikler yllarca birikmiştir ve se
nede ancak % 1 - 2 parçalanma olur. Yarı ömür
leri SO yi olarak gösterilmiştir. Karbon - 14 ca
lşmalar azotlu organik bileşiklerin binlerce sene 
önce meydana geldiğini ve bozulmaya karşı daya
nıklı olduğunu göstermiştir. Topraktaki organik azot 
bileş i klerinin dayanıklı oluş sebebi ki , minerolleri 
tarafndan adsorplanmoları ve lignin, tanin, demir 
gibi metallerle beraber komplex meydana getir
mesidir. Topraktaki cözünmiyen azotun % 5 - 10 u 
cısi ,t, % 30- 4'0'ı protein ve türevleri % 10- 15'i 
anı ino- bileşikleridir. Geri kaanı karok,terize edil
memiştir. Çözünen organik azotun yarısı çeşitli 

göllerde bulunur. Dip sedimentleri topraktaki or· 
ganik maddelere benzemektedir. Göllerde bulu
nan yosunların % 40'ı senelerce suda bozulma
dan kalobilirler. Nehirlerin ve göllerin dibinde bu 
yosunların bir ikmesiyle organik azotlu sedimentler 
meydana gelir. Redfield'in hesaplarına göre sedi-



ınent koyoların çoğu organik maddedir. Bunların 

içindeki azot okyonuslordokinden 20 kat daha 
fazladır. 

Doğal Sularda Azot Değişimleri : 

Göllerde. reservuorlordo, nehirlerde, kıyılarda 

ve diğer sulardaki azot değişimi kolayca ve tom 
karakterize edilemez. Fizikokimyasol ve çoğu bi
yolojik değişimlerdir. Bu yazıda verilen bilgi yosun 
kontrolu icin rasyonel bir okynok olacak ilk koli
•totif escslordır. Şekil 1 de görüldüğü gibi her bir 
cözünmüş inorganik fosfor atomuno karşılık ~ak

riben 15 cözünmüş azot atomu bitki bünyeside 
kullanılır . (1) eşitliğinde verildiği gibi yosunlordo 
bu minerallerin stökiyoınetrik oranları 15/ 1 civa
rındadır. Doğal sular biyolojik olarak bu iki mine
role göre dengelenmiştir. Suda kolaylıkla kullanı

lobilen 15 atom ozota karşılık 510 atom cözünmüş 
moleküler azot ve suyun üstündeki atmosferde ve 
altındaki sedimentıle de başlıca ve çok mik~ardo 

r;zot vardır. Atmosferik azotun tesbit edilme hızı 

ve organik azot birikintilerinin porcalanma hızı

nn yavaş oluşu nedeniyle azot ancak sınırlı bir 
şekilde sudeki bitkiler tarafındon kullanılabilir. 

Yosun ve diğer mikroorganizmalar öldüğü za
man hücrelerdeki azot ve fosfor dipte birikir. Sun

Iarn parcalanmasyla tekrar açığa cıkorak yeni bi1-

kilerin büyümesinde kullanılır. Bu şekilde porco

lanorak açığa çıkan ve göle yeni gelen azot ve 
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fosfor ile b~tki için besleyici olon madde miktarı 

her sene ortorak problem meydana getirir. Bu 
sedimentlerin parcalanorak yeniden azot ve fos
for ve besleyicileri verme hızı ve derecesi önem
lidir. Aerobik ve onerobik şortlarda yosun ve di
ğer orgonizmolorın ancak % 30 - 70 i kolaylıkla 

porcolonır ve ayrıca yosunların yaşına göre de 
porcalanma derecesi değişir. Geri kolonlar daya
nıklıdır . Senede ancak yüzde birkaçı porcolonır ve 
bunları n büyük bir kısmı yosunlardon gelen azot ve 
fosfordur. Bu bize önemli bir noktayı gösterir : 
Eğer gölde senelerden beri yosun varsa, çok mik
tarda organik biriki molur ve göle dışardan başka 
besleyici gelmese bile yosun teşekkülü devam eder. 
Diğer tarafton eğer yosun problemi yeni başlamış
so, göle verilen besleyici miktarı ozolırso yosun 

•teşekkülü minimumo düşebilir, çünkü dipte orga
nik sedimenıt çok azdır. Azot ve fosfor kaynağı su
lordoki sedimenıtler. atmosfer ve cözünmüş gozlor
dır. Bu şekiller yosun ve bitki büyümesi icin kulla
nılabilir , fakat faydalı hale dönüşüm hızları yo
vaştır. Diğer tarafton atıklardaki cözünmüş azot 
ve fosfor kolaylıkla .kullanılabilir holdedir. Bunlar 
doğal sulara akıtıldıkları zaman doğal olarak olu-

şan yosun teşekkülünü daha çok hızlandırıp foz

loloştırırlor. Böylece yosun teşekkülünü kontrol al 

tına olmak için yapılacak hesaplarda azotun ve 

fosforun kolayca kullanılabilecek şekilleri ile süs

pansiyon ve sedimentlerden yavaş yavaş açığa 

cıkocak şekillerini dikkoıte olmak gereklidir. 
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DSi AŞAGI SEYHAN OVASI SOL SAHiliNDE BULUNAN 
BETON KAPLAMALl SULAMA KANALLARINDA 
OLUŞAN SlZMA KAYIPLARININ BULUNMASI 

Yazan lar : Doc. Dr. Kazım TÜLÜCÜ ( ** ) 

Zir. Müh. Muharrem Yetiş YAVUZ ( *"") 

Ö Z E T 

B u çalışmanın amacı, Aşağı Seyhan Ovası Sol Sahilinde (Yüreğir Ovast) 
bulunan beton kaplamalı kanallarda sızma ile olan su kaybı miktan nı belirle
mektir. B unun için ana iletim kanalı ile yedek kanallar iizerinde birer, diğer 

ana kanallar üzerinde ikişer kesitte olmak üzere toplam 23 kesitte ölçünı yapıl

mışt t r. 

Sızma kay ıplarının sap/anmasmda giren- çıkan akım yöntemille uyguıı ola
rak ölçüm, O tt - Arkansas tipi bir muline ile yapılmışt ır . Sızma kayıpları: 

l/s/100 m; 100 m 'de değişen akımın vüzdesi (%); 1 /sjmı ve mJj~;ün j nıı olarak 
ifade edilmiştir. 

Bulunan sonuçlara göre, ana kanallarda ortalailla 22.197 1 /s n/ 100 m; 100 m' 
de ~;iren akımın % 0.636'sı; 0.0288 l/s/ m2 ve 2.501 m 3 jgün jm2 su sızma ile kay. 
bolnıaktadır. Yedek kanallarda ise ortalama 6.488 ll s/ 100 m; 100 m 'de giren 
akımın % 2.444'ü; 0.0287 1 /snjın2 ve 2.480 m3jgünjnı2 su stztlla ile kaybolmuş tur. 

1. GiRiŞ 

Sulama sistemlerinin işletilmes i nde karşılaşı

lan başlıca sorunlardon birisi. su iletimi sırasında 
oluşan kayıplardır . «Su iletim kayıplam olarak ad 
landırılan bu kayıplar değişik şekillerde oluşabil 

mektedir. Bunlar; ( i) kanal su yüzeyinde oluşan 

buharlaşma kaybı, ( ii ) kanal şevlerinde gelişen 

doğal bitki örtüsünün evapotranspirasyonu ile olu 
şan su kayb ı , (iii) işletme kayıpları, [iv) kanal 
kaplama malzemesinden sızma ile oluşan kayıp

lcrdır. 

Balaban (1970) ' nın Hauk 1951'den bildirdiğine 

göre, sulama suyu kayıpları üç grupta toplanmak
tad ı r. Bunlar: (i) suyun saptırıldı ğ ı nok•tadan tar
laya gelinceye kadar geçtiği su iletim ve dağılını 

(•J IBu ça lı ş ma, Doç. Dr . Kazım TÜLÜCÜ 'nün Danışmanlı 

ğ ında Yüksek Li sans Tezi olarak Muharrem Yetiş YAVUZ 
tara fından hazır l anmı ştır. 

(••ı Çukurova Ünivers ites i Ziraat Fakültes i Kültü rteknik 
!Bö lümü öğretim üyesi. 

(•••ı Çukurova Üniversites i Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür
tekni k Anabi lim Dalı yüksek li sans öğrencisi. 

sisteminde oluşa n kayıplar, (ii) tarla içi arkların

dan oluşa nkayı plar, (iii) karıklarda ve ıtovolarda 

sulama sıras ı nda oluşa n kay1plardır . Bunlardan 
birinci ve iki nci gruptaki kayıpların dört şekilde 

oluştuğu belirtilmektedir: til kanallarda açık su 
yüzeylerinde oluşan buharlaşma, (ii) kanal ban
ket lerindeki doğal bitki örtüsü nün evapotranspi 
rasyonu, (iii) kanal tabanından ve banketlerin
den olu şan sızmalar, (iv) su iletim ve dağıtını 

sisteminin işlet i l mesi sırası nda oluşan kayıplar

dır . 

Hakgören (1976)'e göre, s ı zmaya bir cak fak
tör etki etmektedir. Bunlar; kanal ma lzemesinin 
geçirgenliği. konalı n su taş ı ma zama nı , tabansuyu 
y üksek li ğ i , kanallardaki su derinliği, kanalda okan 
suyu n taşımış olduğu sediment mik•tarı, toprağın 

ve suyun s ı c aklı ğ ı , kılcal hareket ve yer cekimi 
kuvveti, kanal ı s l ak kesitinin büyüklüğü ve biyo
loji k etkenlerdir. 

Boyac ı (1958) 'ya göre «toprak üzerindeki su
yun kaybolması ve suyun doygun topraktan çı 

karak uzaklaşmas ı » şeklinde ta nımlanan sızma 
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olayını, sulama kanallarında ölcmede başlıca şu 

yöntemler kullanılınoktadır : 

o) Giren ekım - Çıkan akım (inflow-outfiow) 

yönıtemi 

b) Havuzlama (ponding) yöntemi 

c) Özel sızma cihaziarı ile ölçme yöntemi 

d) Tabansuyunun ölçülmesi yöntemi 

e) Yerinde geçirgenlik testleri yöntemi 

f) Laboratuvarda yapılan geçirgenlik testleri 

yöntemi 

g) Elektriki geçirgenlik yöntemi 

Balaben (1970). Eskişehir, Ankara, Tokat ve 
Konya'da yaptığı araştırmalarda, değişik kanal ke
sitlerinde oluşan sızma kayıplarını, 100 m'de liıt-

re/ saniye (1 / s) ve giren akımın yüzdesi l %) 
olarak değerlendirmiştir. Araştırma sonuçlarına 

göre sızma kayıpları .kil yataklı kanallarda 9.54 
1/ s/ 100 m, kil tın ya•taklı konallarda 14.12 1/s/ 
100 m, kumlu - siltli veya 1ın yataklı kanallarda 
% 7.59, kil - tın yataklı konallarda % 7.00, kumlu
siltli veya tın yataklı kanallarda % -8.41 ve kapla
malı kanallarda % 3.97 olarak saptanmıştır. 

Beni i (1975), Eskişehir Alpu Ovası sulama şe
bekesi beton kaplama kanallarında sızma kaybının 
100 m'de giren akımın % 0.645'i, killi yntakta acı

lan kancilarda giren akımın % 2.89'u olduğunu 

belirtmektedir. 

Ertaş (1980), Konya'da yapılan bir araşt ı rma

cia ka~lamalı kanal sızmalarının en fazla 0.8 1/sn/ 
~00 m ve kaplamasız kanal sızmalarının 4.4 11 
sn/100 m olduğunu saptamıştır. 

Öğretir (1981) 'e göre, Çifteler Ovası sulama 
şebekesinde bulunan kaplamalı kanallarda sızma 

kaybı , 1 - 4 1/ s/ 1 00 m veya 1.00 m'de giren akı

mın % 0.39 - 4.29'u orasında değişmektedir. 

2 MATERYAL VE METOT 

2.1. Materyal 

Araştırma materyali Yüreğir Ovası sulama ,ka
nallardır. Araştırma alanı ise Yüreğir Ovasıdır . 

Yüreğir Ovası, kuzeyde Toros Dağları, güney

de Akdeniz, doğuda Ceyhan Nehri ve batıda Sey

han Nehri ile sınırlonmıştır . Ovada hakim eğim 

kuzeyden güneye doğru 0.01 'den 0.0001 'e kadar 

değişim gösterir. 

42 

Toprak özellikleri acısından ova, üç kısımdan 
oluşmuştur. Kuzeyde kirec taşları üzerinde oluşan 
kırmızı renkli terro - rossa topraklar, ortada sel 
sularının birikimi ile oluşmuş aluviyal topraklor ve 
güneyde bataklık ve kumlu topraklar bulunmak

tadır. 

Akdeniz iklim kuşağında bulunan ovada yıllık 

ortaloma yağış 647 mm'dir. Yağışı n % 51 'i kış, 

% 25'i ilkbahar, % 5'i yaz ve % 19'u sonbaharda 
düşer. Bölgede en yüksek sıcaklık ortalaması 36° C 
vE: e ndüşük sıcaklık ortolaması 2.24 ° C'dir. 

Ovanın net sulanabilir sahası 109.500 hektar
dır. Ancak bunun 64.400 hektarında sulama siste
mi kurulmuş durumdadır. Sulome sisteminde bir 
cna iletim ve 9 ana sulama kanalı bulunmaktadır. 

Toplam 955.028 km uzunluğa sahip yedek ve .ter
siyer kanalların; 704 kın'si .kanalet tipi, 141.028 
kın'si beton koplomalı kanal ve 110 kın'si alcak 
bas!nclı borulu kanallardan oluşmaktadır. Ayrı

ca bölgenin drenajını sağlamak icin toplam 156 
km uzunluğunda 5 ana drenaj kanalı ve toplam 
728 km uzunluğunde yedek ve 1ersiyer drenaj ka
nalı bulunmaktadır (DSj, 1970). 

Arazi çalışınalarında su hızını ölcmede Ott
Ar!<ansas tipi bir mul ine kullanılmıştır. Büyük ke
sitli kanallarda bir lastik bot1an yarar l anılmıştır. 

Kcnal bölgesi uzunlukları 30 m'lik şerit metre ile 
ölçülmüştür. 

2.2. Metot 

Sulama kanallarında sızma kayıplarının ölçül
mesinde giren akım- cı kan akım yöntemi kulla
nılmıştır. Bu yöntemle yapılan calışmalarda be
lirli bir kanal bölgesine giren ve çıkan suyun de
bilerinin ölçülmesi yeterlidir. Elde edilen verilerin 
yeterince doğruluk içerebilmesi icin; 

o) Bir noktadan test yapıan kanal bölgesine 
giren su miktarı, 

b) Test yapılan kanal uzunluğu sonunda çı

kon su miktarı, 

c) Test yapılan kanal bölgesi uzunluğu, 

d) Test yapılan kanal bölgesi boyunca or
talama ıslak çevre uzunluğu, 

e) Test yapılacak kanal bölgesi içerisinde 
herhangi bir noktadan, varsa ayrılan ve
ya kanala akıtılan su miktarı, 

f) Test uzunluğunda etkili olon yağış mik
torının ve serbest su yüzeyinden buhar
laşan su miktarının dikkatle belirlenmesi 
gerekir. 



Kana l bölgesine giren ve çıkan suyun hızı . 

muli ne ile bir düşeyde derinliğin % 20- BO'de ölç
me yöntemine ve mul inenin özelliğine göre be
lirlenmiştir . 

2.2. 1. Buharlaşma Kaybı Hesabında Kullanılan 

Metot 

Kanal yüzeyinde oluşan buharlaşma kaybı , 

Class << A» Pan buharlaşma kabından alınan 

mm/ gü n buharlaşma hızı değeri, aşağıdaki denk
lemde ku llanılara k hesaplanm ı ştır. 

W X L X H 
(3 .1.) 

86.4 

Eşitlikte; 

Ob = Kanal boyunca buharlaşma kaybı (1/sn) 

W = Ortaloma su yüzü geniş li ği (m) 

L = Test yapılan kanal bölgesi uzun luğu [m) 

H = Buharlaşma hızı (m/ gün) 

2.2.2. Kanallarda Debi Hesabında Kullanılan Metot 

Kanallarda, düşey C: ilim hızlarının hesaplanma
sında Cizelge 4.1 . kullanılmıştır. Çizelgen in kulla
nımı üzerinde görü lmektedir. Cizelgeden muline 
devir sayıs ına göre alınan hız değerleri, dilim kesit 
olonları ile çarpılarak dilim debileri bulunur. Bu
IL.nan değerlerin toplanması ile ölçüm yapılan ka
nal kesitinde ortaloma debi elde edilmiştir. 

2.2.3. Sızma Kayıplarının 

Kullanılan Metot 

Değerlend irilmesi nde 

Sulama sistemi nde oluşan sızma kayıpları şöy 

lE' tanımlanabilmektedir (Şener , 1976) . 

a) Kanalın birim uzunluğunda oluşan sızma 
miktarı (1 / s/ 1 00 m) 

b) Kanalın birim uzunluğunda sızma ile kay
bolan ok ı mdebisinin, kanala giren ak ı ma 

göre % 'si (100 m'de %; km'de %) . 

c) Kanal ın ı slak çevres i birim alanından, bi
rim zamanda s ı zma ile kaybolan su mik
tarı (l ls /mı , mJ/gün/ m2) . 

Sızma kay ıpla rın ın hesaplanmasında aşağıda

ki denklemler kullanılmıştır (Balaban, 1970) . 

Test yapılan kana l bölge uzunluğunda s ı zma 
kay bı : 

o, = o, - o2 - ab 
Eşitlikte; 

(3.2.) 

o, Test yapılan kana l bölgesi uzun luğunda 

sızma kaybı [1 / s/ L uzunluğunda) 

Test yapılan kanal bölgesine giren akım 

ll / s) 

Test yap ılan kana l bölgesinden ç ıkan 
ak ı m (1 / s) 

Buharlaşma kaybı (1 / s/ L uzunluğun -
da) 

bı: 

DSi TEKNiK !BÜLTENI 1985 SAYI 58 

Kanalın 100 m uzunluğunda oluşan sızma koy-

Eşitlikte; 

o 
--'- x 100 

L 
(3 .3.) 

0 , 1 = Kanalın 100 m uzunluğunda sızma 

kayb ı [1 / s) 

o, Kanalın L uzunluğundaki sızma kayb ı 

(l l s) 

L Ölçüm yapılan kanal uzunluğu (m) 

Kanalın 100 m uzunluğunda giren akımın %'si 
olarak sızma kaybı : 

s= 1 o::ı (3 .4.) 

Eşitl ikte; 

S = Kanalın 100 m uzunluğunda % sızma 

kaybı 

0 1 = Ölçüm yapılan kanal uzunluğuna giren 
akım ll / s) 

Kanaln birim slak alanında oluşan kayıp : 

o, 
L X p 

(3.5.) 

Eşi·tlikte; 

0 1, Sızma kaybı (l / s/ m2) 

O, Kanal uzunluğunda sızma kaybı (1/sn) 

L Ölçüm yapılan kanal uzunluğu (m) 

p Ölcüm yapılan kana l uzunluğu ortalama 
ısla k çevresi (m) 

Birim ıslak alandan oluşan sızma kaybı mJ/ 
gün /m-ı olarak bulabilmek ici n; 

0 1a = 86.4 X 0 1, 

eşi•tliği kullanılabilir . 

Eşitlikte; 

(3.6.) 

0 1a = Birim ı s la k olandaki sızma kaybı 
(nı3/gün/m2J 

0 1, Birim ıslak alandan s ı zma kaybı (l / s/ m2) 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3. 1. Buharlaşma Kaybı Bulguları 

Kanal yüzeyinde oluşan buharlaşma kayıpları 

denk lem (3.1 .) ile ölçüm yapılan test uzunluğu icin 
hesaplanarak Cizelge 4.4. ve 4.5.'de k ullanılmış
tır . 
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ÇiZELGE 4.1. MULiNE OKUMALARINA GÖRE HlZ HESABINDA KULLANILAN CiZELGE. ı ~ 
;>< 

"' c 
r 
-i 

Hız (m/sn) ı~ 
"' "' "' A sn 41 42 43 44 45 46 47 48 49 so l cn 
)> 

~ 

"' 1 0.09480 0.09336 0.09193 O.ü9066 0.08940 .0.08820 0.08704 0.03594 0.08488 0.08396 ' "' 
2 0.15561 0'.15271 0.14995 0.14732 0.14480 0.14239 0.14009 0.13787 0.13576 0.13372 
3 0.21641 0.21207 0.20793 0.20398 0 .20020 0.19659 0.193•13 0.18991 0.18663 Ü'.18353 
4 0.27722 0.27143 0<.26591 0.26064 0.25560 0.25078 0.24617 0 .24175 0.23751 0.23344 
5 0.33802 0.33079 0.32388 0.31730 0.31100 {).30498 0.29021 0.29369 0.28839 0.28330 
6 0.39883 0.39014 0.39186 0.37395 0.36640 0•.35917 0.35226 0.34562 0.33527 0 .33316 
7-~ 0.45963 0.44950 0 .43984 0.43061 0.42180 -:>- 0.41337 0.40530 0.39756 0.39014 0•.38302 
8 0.52639 0.50886 0.49781 0.48727 0.47720 0.46756 0.45834 0.44950 0.44102 0 .43288 
9 0.59044 0.57671 0.56363 0 .55114 0 .53920 0.52778 0.51685 0.50144 0.49190 0.48274 

10 0.65449 0.63924 0.62470 0.61082 0.59756 0.58487 0.57272 0.56108 0.54992 0.53920 
11 0.71854 0.70176 0.68577 0.67050 0 .65591 0.64196 0<.62860 0.61579 {).60351 0 .59•172 
12 0.73258 0.76429 0.74684 0.73018 0.71427 0.69904 0.68447 0.67050 0.6571 0 0.64424 
13 0.84663 0 .82681 0.80791 0.78986 0.77262 0.75613 0.74034 0 .72521 0. 71ı069 0.69676 
14 0.91068 0.88933 0.86898 0.84955 0.83098 0.81322 0•.79621 0•.77992 0.7•6429 0 .74929 
15 0.97473 0.95186 0.93005 0.90923 0.88933 0 .87030 0.85298 Ü'.83462 0.71788 0.80190 
16 1.03878 1.01438 0.99112 0.96891 0.94769 0.92739 0.90796 0.88933 0.87147 0.83432 
17 1.10283 1.07690 1.05219 1.02859 1.00004 0.98448 0.96383 0.94404 0.92506 0.90684 
18 1.16689 1.13943 1.11325 1.08827 1.06440 1.04156 1.01970 0.99875 0 .978ô5 0.95936 
19 1.23098 1.20195 1.17432 1.14795 1.12275 1.09855 1.07557 1.05346 1 !03224 1.01189 
20 1.29497 1.26448 1.23589 1.2Qo764 1.18111 1.15S74 1.13145 1.10817 1.08584 1.06441) 

A = 
Devir sayısı x 2 

10 

YS7 ana kanalı, birinci ölçüm bölgesi girişinin ilk diliminde muline pe rvanesi 46 saniyede 35 dev ir yapmış. 

35 X 2 
A = - - - = 7 

10 

A - 7 ve 46 san iye için çize lgede hız = 0.413 m/ sn. 



CiZELGE - 4.2 

MULiNE OKUMALARINA GÖRE HlZ ve DEBi HESABI (YS7 ANA KANALl BiRiNCil KANAL BÖLGESi GiRiŞ 
DEBiSi). 

Başlan- Ölçüm Hız (m/sn) 

gıçtan derin- Devir Ölçüm Kesit 
mesafe Genişlik Derinlik liği adedi nokta- alanı Akını 

(m) (m) (m) (m) Dev.- sn. s ında V ort (m2) (m3/sn) 

0.70 35-46 0.413 
1.30 1.30 0.91 0.20 35-46 0.413 0.437 0.590 0.258 

0.20 35-46 0.413 
2.60 1.30 1.00 

0.80 45-42 0.577 
0.464 1.300 0.603 

1.20 45-42 0.577 
3.47 0.87 1.50 

0.30 35-42 0.450 
0.482 1.305 0.629 

0.30 35-44 0.431 
0.689 4.33 0.86 1.50 1.20 45-41 0.590 

0.534 1.290 

1.20 50-44 0.611 
5.19 0.86 1.50 

0.30 40-47 0.458 
0.511 1.290 0.660 

0.30 30-41 0.399 
6.05 0.86 1.50 

1.20 45-43 0.564 0.514 1.290 0.663 

0.80 40-44 0.487 
7.35 1.30 1.00 

0.20 35-43 0.440 
0.495 1.300 0.644 o 

C/) 

0.20 35-41 0.460 -i 

"' 8.65 1.30 0.91 
0.70 35-46 0.413 

0.413 0.590 0.244 "' z 

"' 
TOPLAM 8.955 4.390 ı~' r 

-i 
m 
~ 

<ô 
"' "' C/) 
)> 
-< 

~ ı~ (}1 
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ÇiZELGE - 4.3. \! KANALLARDA HESAPLANAN ORTALAMA HlZ, GiRiŞ ve ÇlKlŞ DEBiLERi 
"' "' en 

ı. Kanal Bö.lgesinde ll. Kanal Bölgesinde 
l> 

ı ~ 

ı~ 
Giriş Çıkış Çıkıs Giriş 

Hız Debi Hız Debi Hız Debi Hız Debi 
Kanal V ort o V ort o V ort o V ort o 
Adı m/sn 1/sn m/sn 1/sn m/ sn 1/sn m/ sn 1/sn 

YSO (*) 1.121 78218 1.139 78163 

YS1 0.405 1885 0.400 1835 0.336 1420 0.300 1349 

VS2 0.528 2466 0.526 2397 0.946 3444 0.862 3414 

YS3 0.632 6240 0.580 6152 0.367 3321 0.350 3268 

YS4 1.039 1424 0.679 1358 0.304 817 0.288 810 

YS5 0.798 3-877 0.706 3863 D.524 3823 0.536 3785 

YS6 0.500 4516 0 .495 4367 0 .360 3498 0.379 3669 

YS7 0.490 4390 0.543 4309 0.425 4537 0.41 0 4462 

YS8 0.'638 7821 0.'674 7723 0.665 4138 0.611 4051 

YS9 0.638 3089 0.494 2978 0.444 2628 0.446 2595 

YS6 -11 0.431 375 0.429 373 

YS6- 13 0.499' 394 0.47ü 385 

YS6 - 15 0.514 483 0.507 477 

YS6- 17 0.280 157 0.336 148 

( * ) YSO ana i letim kanalında ölçüm lere uygun ikinci kesit bulunamad ı ğından yaln ı z bir kanal bölgesinde ölçüm yapılmıştır. 



CiZELGE - 4.4. 

DSi AŞAGI SAYHAN OVASI SOL SAHiL ANA SULAMA KANALLARINDA SU iLETiM KAYIPLARI 

Buhar-

laşma Sızma Kayıpları 

Kaybı 

Test 1/ sn/ Test 
Uzun- Giren Çıkan Test Uzun-

Kanal Kaplama lu ğu Akım Akım Uzun- luğun- 1/ sn / %'de m3/ gün/ 

Adı Çeşidi [m) 1/ sn 1/ sn !uğu da 100 m 100 m'de 1/ sn / m3 m2 

YSO Beton 560 78218 78163 0.830 54.17 9.673 0.012 0.0028 0.244 

YS1 )) 300 1885 1835 0.087 49.913 16.638 0.883 0.0209 1.806 

YS1 )) 400 1420 1349 0.114 70.886 17.732 1.248 0.0312 2.696 

YS2 » 385 2466 2397 0.114 69.886 18.152 0.736 0.0242 2.091 

YS2 )) 300 3444 3414 0.081 29.919 9.973 0.290 0.0161 1.391 

YS3 )) 300 6240 6152 0.1 52 87.848 29.283 0.469 0.0260 2.246 

YS3 )) 300 3321 3268 0.140 52.86 17.620 0.530 0.0175 1.512 

YS4 )) 300 1424 1358 0.049 65.95 1 21.984 0.544 0.0590 5. 098 

YS4 )) 300 817 81 0 0.057 6.943 2.314 0.283 0.0062 0.536 

YS5 )) 300 3877 3863 0.102 13.898 4.633 0.119 0.0062 0.536 

YS5 )) 300 3823 3785 ·0. 109 37.891 12.630 0.330 0.0514 1.33 

YS6 )) 275 451 5 4367 0.105 148.895 54.144 1.199 0.0631 5.450 

YS6 )) 300 3669 3498 0.113 170.887 56.962 1.552 0.0753 6.506 

YS7 )) 300 4390 4309 0. 137 86 .860 26.956 0.614 0.0330 2.851 

YS7 )) 300 4537 4462 0.144 74.856 24.952 0.550 0.0245 2.117 

YS8 )) 300 7821 7723 0.161 97.839 32.613 0.417 0.0273 2.359 

YS8 )) 300 4138 4051 0.111 86.889 28.963 0.700 0.0365 3.154 

YS9 )) 300 3089 2978 0.092 110.908 36969 1.1 97 0.0492 4.251 

YS9 )) 300 2628 2595 0.095 32.905 10.968 0.417 0.0157 1.356 o -- ~ 

Ortalama 22.797 0.636 0.0289 2.501 -i 
m 

"" z 
YS6 -11 Beton 1-00 375 373 0.012 1.988 1.988 0.530 0.0071 0.613 ;;; 

YS6 - 13 )) 100 394 385 0.01 1 8.989 8.989 2.281 0.0358 3.093 "' c 
r-

YS6 -15 )) 100 483 477 0.012 5.988 5.988 1.240 0.0217 1.875 
-i 
m z -

YS6 -17 )) 100 157 148 0.008 8.992 8.992 5.727 0.0502 4.337 
<ô 
CD 
<n 

Ortalama 6.489 2.444 0.287 2.480 

~ ~ ,ı:. 

-..ı 
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3.2. Kanallarda Debi Hesabı Bulguları 

Kanallarda debi hesabı 3.2.2.'de anlatılan me
toda göre yapılmıştır. Hesaplamalara bir örnek 
çözüm Çizelge 4.2.'de verilmiştir. YS7 ana kanalı 

için verilen bu çözümün benzeri diğer kanallar 
içinde yapılmıştır. Bulunan özet sonuçlar Cizelge 
4.3.'de görülmektedir. 

4 ayrı kanal bölgesinde yapılan ölçüıniere göre, 
sızma kayıpları 100 m'de giren akımın % 5.727'si 
ile % 0.530'u arasında değişmektedir. 100 m'de 
giren akımın %'sine göre ortalama sızma kayıp

ları ise. ona kanallarda % 0.63·6 ve yedek ka
nallarda % 2.244'tür (Çizel ge 4.4. ve 4.5.) . 

Alınon sonuçlara göre yedek kanallardaki sız

ma miktarı ana kanallardan fazla görülmek'edir. 
önceki çalışmalardan alınan bilgilere göre, deği

ş ik bölgelerde yapılan çalışmalarda sızma .kayıp

ları, kaplamasız kanallarda 1 DO m'de giren akımın 

% 0.5 ile % 48 arasında ve kaplamalı kanallarda 

100 nı'de giren akımın % 0.645 ile % 7'si orasında 

değişmektedir. Bu bilgilere göre Yüreğir sulanıası 

kanallarında oluşan sızma kayıpları, 100 m'de % 

olarak küçük görülmektedir. Ancak özellikle ona 

su lama kanalının kesi·tleri ve kanallardan geçen 

debi göz önüne alınırsa sızma ile kaybolan su 

miktarının büyüklüğü ortaya çıkmaktadır. 

3.3. Sızma Kayıpları ve Tartışma 

Sızma ölçüm çalışmaları toplam 14 kanal 
üzerinde yapılmıştr. Bu kanallardan 1 'i birinci de
recede ana kanal, 9'u ikinci derecede ana ka
nal, 4'ü yedek kanal özelliğinde olup, •tamamı be
ton kaplama kanoldır. 

Ana kanallarda 19 ayrı kanal bölgesinde öl
çüm yapılmış•tır. Ölçüm sonuçlarına göre sızma 

kayıpları 100 m'den 56.962 1/s ile 2.314 1/s ve 
100 m'de giren akımın % 1.552'si ile % 0.012'si 
arasında değişmektedir. Yedek kanallar üzerinde 
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,-------------- S U M MAR Y ---------------, 

The Deteı-mination Of The Amoıınt Of Water Seeping Through Concret e 
Lined DS! Channels In The Left Bank Of The Loı..ver 

Seyhan Basin 

The goal of this study ıvas to determine seepage losses froın concrete lined 
channels of the left bank of the lower Seyhan plain (Yüreğir- plain). For this 
reasoıı measurements on one cross seetion of the main and secondary canveyance 
channels, and on two cross sections on the other main channels tatalling 23 cross 
sections, were conducted. 

Inflaw- Outflow approach was utilized to determine the seepage losses. An 
O tt- Arkansas type flowmeter was us ed for the measıırements. The seepage los es 
were deseribed as lt /sec/100 ın percent of iııflow along 100 m, lt/sec/ın2, aııd 

ın3/day/m2. 

The results show that seepage losses 11·ere average 22.797 lt / see/ 100 m, 0.637 
% of inflowed aloııg 100 m.., 0.0280 lt /sec/nı2, or 2.501 ın3/day/m2 for the ınain 

channels and 6.489 lt jsec/100 m, 2.444 % of inflaw along 100 m, or 0.0287 lt/sec/m2, 
or 2.480 m3jdayjnı2 for tlıe secondary channels. 
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SU KAYNAKLARININ GELiŞTiRiLMESiNDE PLANLAMA 
DEGERLENDiRMELERi ÜZERiNE 

Yazan : S. Scim EFELERLi (*) 

ÖZ E T 

Su kaynakları yenilenebilir kaynak olma özelliğinin yaııında sıııırlıdırlar. 

Bıı sıııırl ı kaynakların değerlendirilmesine yönelik su yapılan, yaşayan kuşak 

larm gelecekleri içiıı önemli ölçüde fedakarlı k yaptıracak kadar pahalıdırlar. B u 
bakımdan da sık sık bozulup yeniden yapılması çoğu kez olanaksı z, pek çok za
man da tutarsızdır. Bu nedenle, bu makalede bazı görüşZere ve ilkeleı·e değiııil

mektedir. 

1. GiRiŞ 

insan lar geçmiş dönemlerde doğayı ihtiyaçları 
kadar kullanm ış l a rdı. Günümüzde nüfus artışı ve 
yaşam standardı nın sonucu olarak doğanın ve 
bağ lı olarak su kaynakların ı n çok büyük oranda ve 
çeş itli amaçlarla kullanılmale rı söz konusu olmuş

tu r. Yakın geçmişe kadar k ıs ı tl ı ihtiya cların bol 
kaynaklard an karşılanma s ı d üşünüld üğünden, su 
k ayna klarının ge liş t ir i l mes i nde genell ikle en bü
yük net fayda, en büyük fayda/ masraf oranı veya 
iç kôr lılık o ranı gibi amaçlar sağ layan << eniyile
me» yöntemleri kullanı l mış ve kullanılmaktadır. 

Su kaynaklarının geliştiri lmes i nde gözönüne 
alınacak hedefler dört ana grupta toplanabilmek

tedir. Bunlar, 

- Milli ekonom inin geliştirilmesi, 

-Çevre koşullarının iyileştirilmesi. 

- Sosyal adaletin gerçekleştirilmesi, 

- Bölgesel kalkınmanın sağl anmasıdır . 

Ülkemizde su kaynaklarının gelişt i rilmesi pro
jeleri genel olarak mil l i ekonomi nin geliştirilmesi 

amacını kopsamak•tadır . Ancak, Ülkemiz gibi ge

lişmekte olan ülkelerde; 

- Yatırım olona k larının kısıtlılığı , ve 

- Su kaynaklarının sınırlılığı, 

sorun olarak ortaya ckmakta ve plônlama hedef
lerini etkilemektedir. 

( ' ) Or. Müh. DS I 11. Bölge Müdür l üğü Planlama Fen Heyet i 

Müdürü 

Yatırım im kô nl o rının kı s ıtlı olması, düşük ya
tırım ih t iy a cı gösteren. fakat marijinal ekonomik 
t u t ar l ıl ığa sahip çözümlerin oluşmasına neden 
o l arı «enküçü kleme» yön tem ini çekici kı l makta

d ır. 

Su kaynaklarının sınırl ıl ı ğ ı ise, hız lı nüfus ar· 
t : ş l arı ve sosyal bek lentilerdeki lıı z lı geli ş im ne· 
deniyle ortaya cıka r olmuşt u r . jçme, kullanma ve 
su la!Tio suyu tem inlerinde ve enerji üretimlerinde, 
kaynak s ı nırlılı ğ ı , enbüyük yararlanmayı öneren 
<<en büyü kleme» yöntem ini ccı zip hale getirmekte· 
dir. 

Bu durumda, su kayna k larının gel_işim plônla · 
rının hazırlanmasında << eniyileme» yöntemi yeri 
ne, << enbüyükleme» yönteminin formülasyon oluş· 

turmakta ağırlık kazanması uygun olacaktır. 

2. PLANLAMA GEREKSiNMESi VE VERiLER 

Su kayna k larının gel ı ş t iri l mesine yönelik pro
jelerin hepsinde, yepımı tasarlanan yapıların 

ni çin yapılması gerekti ğ inin, neden önerilen biçim
de ya pıl masının zorunlu olduğunu ve nihayet ni
cin hangi zamanda yapılmasının gerektiğinin acık 

l.ğa kovu li'turulması istenir. 

Su kaynakları plônlama mühendisleri ve sis
tem analizleri her şeyden önce calışma alanla
rının prob!em ve ihtiyaçlarını ve niçin gelişmek 

zorunda olduklarını iyi bilmek durumundadırlar. 

D i ğe r taraftan havzanın su kaynaklarının değer

lend irilmesinde önem taşıya bilecek her türlü veri 
sağ lıklı olarak toplanmış olmalıdır . 
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Su kay naklarının potansiyelinin en üst düzey
de kullanılnıas ı ile oluşturulan fornıülasyonlar , 

başlang ıçta ihtiyaçları karşılanıalı ve fakat deği· 

şen ihtiyaçler karşısında da esnekliğe sahip olma
lıdırlar . 

Su kaynak l arı gelişim pl ô nlarındaki fornıülcs

yonlt'l(ı oluşturan yapılar farklı disiplinlerin bira

rada ve uyumlu biçimde çalışmaları sonucunda 
oluşurlar . iyi bir plônlanıa her disipline diğerleri · 

nin ihtiyaç duyduğu oranda ağırlık tanımış olan 

plônlanıa ça lışnıası dır. Bu suretle değerlendirme 

öncesi etüdü yapılmamış sorun, kalmamış olacak· 

tır . 

Su kaynakları geli şme plônlarının vazgeçilmez 
daya nağı göz lenılerdir . Toplanılan bilgilerin çeşit· 

liliği ve ayrıntılı oluşları yanında güvenilir olma

arıda başta gelen isteklerdendir. Bazı veriler (ör

neğin; meteorolojik, hidrolojik , vb.), uzun bir göz· 

l enı süresi boyunca bazı standartiara bağlı ola

rak, sistematik bir biçimde toplannıalıdır . Su kay· 

nakları geliş·: irilnıesinde kullanılerı veriler çok 

çeşitlidir . Suyun tenıas•ta olduğu herşeye ait ve
rinin toplanması gerekmektedir. Suyun miktarı ve 
dağılımı, topoğrafya , jeoloji vb. verilerle birlikte 

kültür, endüstrileşnıe , ekonomik ve idari koşullar 

bilinmelidir. Veriler gruplanarak sunulmak istenir· 

se ; 

- Su kaynakları verileri, (ya ğ ış, akış v.b.) 

- Toprak kaynakları verileri, [ıtoprak ve dre· 

naj v.b.) 

- Toplumsal veriler, (nüfus, kültür, sağlık 

eğ itim v.b.) 

- Ekonomik veriler, (Talepler, girdiler, çık

tılar, fiatlar v.b.) 

- Teknolojik veriler 
biçimi nde özetlenebilir. 

Ça l ışma ları yürütüp sistemi oluşturacak karar
ları alacak plônlama grubuna yukarıda sıralanon 

veriler güvenilir, yeterli ve zamanında sağlanırsa 

uygun çözümler için şans yaratılmış olur. 

3. DEGERLENDiRME ESASLARI : 

Su Kaynakları projelerinin değerlendirilmesi 

ekonomik değerlendirme çerçevesinde yapılmalı 

dır ve yapı lmaktadır. Karar organları, proje seçi 
minde ve/ veya sıralamasında diğer etkenierin 
(parayla ölçülemeyen etkenler) öncesinde ekono
mik analiz sonuçlarına göre değerlendirme yap 
mak durumundadır. Ekonomik analiz, belirli bir 
süre çerçevesinde ve zamanın etkisini de yansıta -
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cak biçimde fayda ve masrafların kıyaslanınası 

esasına dayanmaktadır. 

Su Kaynakları gelişim plônları, hem gelişim 

projeksiyonu, hem de işletme düzeni açısından 

esnek olmak durumundadır. Yeniden gözden ge

çirnı en!!1 kaçın ılnıczlığı, değerlendirme paramet
resi olarak fayda ve masrafla rın iyi tanınmasını 

gerektirmektedir. 

3.1. Masraflar 

Gereksinim ve problemierin giderilmesi için 

gerekli projelerin •tesis, bakını ve işletilmesi için 

harcanan mal ve hizmetlerin tamamına masraf 
denir. Bunun yanında projenin uygulanmasıyla 

meydana gelen sürekli zarar lar var ise, bunların 

da masrafa dahil edilmesi uygundur. 

Su Kaynaklar! projeleri, çeşitli alternatif ierir 

gözden geçirilmesi ve ekonomik analizlerini n ya 

pılması sonucu oluşan formülasyonları içer irler. Bu 

alternatiflerin oluştu rulması ve maliyet tahminle 
rinin yapılması ile süreklilik gösteren maliyet 

fonksiyonları elde edilir ve minimum ve nıaksi 

mum değer sapta nması mümkün olabilir. Çok sa 
yıd a alternatife ilişkin metraja dayalı keşiflerin 

türeti lmesi oldukça geniş zama na ihtiyaç gösterir 

bu bakımdan plônlanıa de;jerlendirmelerinde 

maksimum yanılgıyı % 20'nin altında tutmak öze 

ni ile önceden yapılmış işlerin birim bedellerin

den yararlanılması esastır . Ancak, bu iş yapılır

ken fiata ilişkin parametrik değerleri n zaman ı 

iç indeki deği şmeleri gözden uzak tutulnıamclıdır . 

Plônlama çalışmaları sırasında, ilk yatırım 

maliyetlerinin hesaplanmasında metraj ve keşif 

ilkesi dayanak alınarak aşağıdaki hususlara de 

ği nilnıesi yararlı olmaktadır. 

o) Etüd, pro je ve mühendislik giderleri, 

b) Kanıulaştırma giderleri, 

c) Alt yap işlerine ilişkin giderler, 

dl Yapını işleri giderleri, 

e) Makina ve teçhiza·t giderleri, 

f) Vardınıcı işletme giderleri, 

g) Genel giderler, 

h) i ıthal, gümrük, navlun, sigorta ve taşıma 

giderleri , 

i) Beklenıniyen giderler, 

il Yatırım sırasında fai z, 



Su yapılarının, başlangıçta tahmin edilen 

mosrafları ile gerçekleşmesiyle kesinleşen mas-

rafları, özellikle gelişmekteki ülkelerde büyük 
forklor göstermektedir. Mosrafları n gerçekçi belir

lemelerinin güçlüğü, ve duyarsızlıkları aşağıdaki 

nedenlere dayanmaktadır . 

o) Ekonomik karşılaştırmalarda kullanılabile

cek güvenilir mosraf verilerinin kısıtlılığı 

b) Topoğrafik, jeoteknik ve fiziksel verilerin 

yetersizliği, 

c) Gözlemlerin düzensiz, yetersiz ve özen 

sizliği, 

d) Uygulayıcı taahhüt müesseselerinin, uy-

gun yopım koşullarının dışında cözürıı 

arama ısrarlorı, 

e) Yopım süresinin uzomosı, 

f) Enflasyon ve devalüasyon . 

Yukarıda sırolanon nedenler ve birim fiotlorır 

zaman icindeki çok hızlı ge l işimleri, duyarsızlık 

noktalarını ouşturmoktodır. 

3.2. Faydalar : 

Su Koynakları gelişim projelerinin yopım, bo
"ım ve işletilmesiyle elde edilen, gereksinimleri 
karşılayıp problemlere çözüm getiren mal ve hiz 

metlerin hepsine projenin faydaları denir. Proje 

faydaları olarak, sulama, kurulma, enerji, taşkın 

koruma, içme ve kullanma suyu ve diğer faydalar

don söz edilebilir. Bütür faydaların dışında pa
rayla doğrudon ölcülemeyen faydalardon do söz 

edilebilir. 

Can güvenliği, geri kalmış yörelerin öncelikli 

kolkınmosı, gelir dağılımının dengelenmesi, istih
dam, döviz ihtiyacının azol·tılmosı gibi sosyal içe
rikli faydalar para ile ölçülememektedir. 

Gerek faydaları oluşturan unsurların zaman 

içindeki değişimleri ve e;jilimleri ve gerekse para 

ilc ölcülemeyen faydalar ile bunorın ülkenin sos
yal, kültürel ve ekonomik yapısı üzerindeki etki 

leri ,karar merciierine sıralama ve/ veya seçme 
yapma imkônı hazırlamakotadır. 

Su kaynakları gelişim plônlarındoki ona fay
dalar aşağıda özetlenmiştir. 

o) Sulama Faydası : 
Sulama sistemlerinin foyadsı; projeli ve proje 

siz koşullardaki üretim değerlerinin farkı olarak 
tanımlanabilir. Bunların hesap usul ve esasları il
gili yayı nlardan bulunabilir. Burada değinilmesi ge
reken iki husus vardır . 
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- Pro jeli koşullarda üretim ıçın varsayılar 

değer ve hizmetlerin gercekleşme ciddiyeti (ta
rımsal krediler, tarımsal eğitim v.b.) 

- Sula ma suyu ile tarımsol ürün orasındaki 

eğris el bağımlılık , suloma suyundaki önemli kısın

tılaro karşın düşük üretim azaimalarına neden 

olmaktadır. 

b) Taşkın Koruma Faydası : 

Taşkın koruma yapıları ile taşkın zararlarının 

ertaden kaldırılması ve/ veya taşkın zararlarının 

azaltılması bu fonksiyonun faydası olarak değer

lendirilir. Değişik taşk ınların incelenmesi suretiy
le elde edilecek Sebi -Zarar ilişkisi ne bağlı ola 

rak taşkın koruma faydası değerlendirilebilir . Yer 
leşim yerlerine ilişkin 1oşkın kontrol yapılarında 

can kaybı do söz konusu ise ekonomi aramamak 

gerekir. Bu durumlarda en ucuz alternatif en iyisi 

dir. 

Eski yerleşim birimlerinin konumlarının do in 
celenmesiyle görülebileceği gibi uygarlıklor içecek 
suyun işieyecek toprağın olduğu yerlerde gelişmiş

lerdir. Bu yerler genelde akarsuların avaya açıl

dıkları yerlerdir. Bu kesimlerde tarımsol gelişme 

hızlı olur. Ancak taşkın zararları do kocınılmaz 

dır. 

Sürekli gelişim söz konusu olduğundon hali 

hazır taşkın zararları hep gelecektekilerden kü

Çük olacaklardır. Bu nedenle taşkın zararlarının 

bir parça arttırılması yerinde olocok•tır . 

c) Enerji Faydası : 

Su kuvvetinden yorarlanorak elektrik enerjist 
üretilmesi ve bunun faydalarından sözedilecektir 
Elektrik enerjisi çeşitli enerji 1ürlerirıe kolayca 

cevrilebilmektedir. Bu bakımdon toplumlarda ge
liştikçe daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulmakta

dır. Tükenmez bir enerji kaynağı olmas ı niteliği 

ile de hidroelektrik enerji cazibesini anttırmak

todır. Her türl ükıyaslamonın ötesinde biriktirme· 
li hidroelektrik santralların en büyük özelliği, ener
jı tüketimine uygun üretim potansiyeline sahip 

olmasıdır. 

Enerji faydası, ilgili tesisin güç ve enerjisinin 

bir başka kaynakla çözü lmesi halinde yapıla

cak masrafların tamamı olarak tanımlanabilir. Bu 
kıyaslamalar üretimi olduğu gibi tüketim icin ge
rekli iletim hatları ve ilave yapıları da kapsama

lıdır . 1973 - 74 petrol bunalımı öncesinde alter
natif tesis olarak petrol yakıtlı termik santra l grup
ları düşünülmekte idi. Petrol fiatlarındaki aşırı ar

tışlar mukoyese düzlemi bırokmamışıtır. 
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Su kuvveti faydalarından biri güç, diğeri 

enerjidir. Tüketim merkezlerindeki yüksek güç, ih
tiyaçları ge:işmiş ülkelerde pompaj biriktirmeli 
santrollarla karşılanmaktadır. Bu fikir güneş ener
jisi fikri ile entegre edilebilir. 

3.3. Zaman Faktörü : 

Su kaynakları gelişim plônlarının değerlen-

dirilmesi sırasında, gerek fayda/mosraf karşılaş

tırması ,gerekse aynı faydayı veren alternatiflerin 

masraflarının karşılaştırılmasında ya tüm fayda ve 
mosraflar başlangıç yılındaki toplam dağeriere 

dönüştürülürler, ya da yıllık ortalama değerleri 

kıyaslanır. Bu kıyaslamalarda ekonomik analiz 
süresi ve iskonto oranı çok duyarlı parametreler-

dir. 

Ekonomik analiz yapılırken parasal değerin 

0 naliz süresi içinde indirgenmesini sağlayan para

rr.etreye iskonto (indirim) oranı denmektedir. is
konto oranı, toplumların gelecekleri için bugün
den kallandıkları fedakôrlıkları simgelenıek,tedir. 

Sosyal iskonto oranı ile faiz kavramı karıştırıl
mamalıdır. Faiz, girişimcinin kullandığı sermayeye 

ödediği bedeldir. Faiz oranı, su kaynakları g.elişi
nıine yönelik kredilerin geri ödenmesnde onenı 
taşımaktadır. Sosyal iskonto oranının belirlenme

sinde de bir g~stergedir . 

özellikle gelişmekte olan ülkelerde zamanın 

etkisi enflasyonla tezahür etmektedir. Gelişmiş ül
keler ile gelişen ülkelerdeki enflasyon hızı fark
ları özellikle döviz ihtiyacı içeren projelerde önenı
li bir sorundur. Enflasyon hızı ve gelişmiş ülke
lerle farkı ekonomik analiz süresince sabit kala
madığından durumu dikko·te alan dinamik karar

ler oluşturulmalıdır. 

4. ENiYiLEME ve ENBÜYÜKLEME 

Mühendislik projelerinde ekonomik değerlen

dirmeye esas olan düşünce, seçeneklerin eko
nomik yönden karşılaştırmalarının yapılmasıdır. 

Su kaynakları gelişim plônlarında da veriler ve he
defler arasında en uygun çözümü oluşturma eği

limi «eniyilenıe» ile formülasyonların önerilmesi 
ilk bakışta çok olumlu bir düşünce olarak belir
mektedir. Ancak, ne var ki, gerek veriler ve ge
rekse değişkenlerdeki belirsizlikler önerilen çö
zümlerin savunulabiliriiklerine gölge düşürnıekte

dir. Şöyle ki; 
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- Su kaynaklar plônlamasındo amaç belirli 
olmasına karşın, meydana gelecek değişik
likler sosyal açıdan amaota büyük değişik-

likler getirebilir. Örneğin; Baleova Barajı, 
başlangıçta sulama amacına yönelik plôn
lannıış olmasına rağmen, değişen çevre 
koşulları nedeniyle anıacı değiştirilerek iç
nıesuyuna l<aydırılmıştır. Eğer, bu husus 
başlangıçta değerlendirilebilseydi, hidrolo
jik potansiyelin sonuna kadar kullanı labi

leceği bir boyut ve su alma tekniği öneri

lebilirdi. 

- Özellikle fayda ve masrafların belirlenme
sinde varsoyılan fiatarda büyük değişiklik

ler söz konusu olabilir. 

- Çevre projeye reaksiyon duyar, faydanın 

sağlanmasını önler, ya da engelleyebilir. 

- Teknolojide nıeyd.:ına gelebilecek yenilikler, 
önceden pahalı gözüken bazı seçenekleri 
çekici kılabi lir. 

- Belirli varsayımlar ve olasılıklara bağlı du
rumlarda kesinlikten söz edilemez. Örne
ğin, taşkın olayları. 

Su ve toprak kaynaklarının geliütirilnıesinde 

en belirgin biçimde bil inen veriler bu kaynakların 

nicelikleridir. Bu nicelikler de s ınırlıdır. Hızla ar
tan gereksinimler ve çok çabuk değişen çevre 
koşulları ve insanlığı n daha iyi yaşam arzusu 
bu sınırları zorlamaktadır. Zorlamalar, teknolojik 
gecikmeleri zorunlu kılmaktadır. Ancak, bilinen tek
nolojilerle doğal kaynaklardan en geniş ölçüde ya
rarlcnabilecek gelişme plônlorının hazırlanmasın

da büyük yarar vardır. 

Su ve toprak kaynaklarının değerlendirilmesi

ne ilişkin yapılar, Su yapıları, büyük yapılardır. 

Yüksek masraflarlo ortaya ç ıktıklarından sık sık 

yenilenmeleri mümkün değildir. En büyük ekono
mik faydayı vermesi beklenen ve eniyilenme yak
laşımı ile boyutlandınion yapıların, daha sonra 
en büyük faydayı verecek biçimde değiştirilmeleri 

genel likle mümkün olamamaktadır. Bu bakımdan 

su kaynakları plônlanıasında hedef, en ekonomik 
çözüm yerine, ekonomik olma koşulu ile lıatta; 

parayla ölçülenıeyen faydaları da düşünerek kıs

men ekonomik olma özelli ğ i nden bile ödün vere
rek en büyük faydayı soğlıyacak formülasyonların 
plôn hedefi olarak önerilmeleri olmalıdır. 

Su kaynaklarından yararlanmayı maksimum 
kılacak çözümlerde, gereksinimler bir projeksiyon 
dahilinde gelişebiliyorsa, o zaman yatırımın kısırn

lara ayrılması söz konusu olabilir. Bu durumda 
alt seçici unsur olarak eniyilenme yaklaşımı ilk 
etap çözüm için önerilebilir. Yalnız tek amaç için 
dahi önerilebilen enbüyükleme yaklaşımı, çok 
amaçlı projelerde özel önem taşır. Çünkü bu du
rumlarda öncelikler de söz konusu olmalıdır. 
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---------------------------------------------- ---------------------
Su temini projelerinde, ih tiyacın karşılanmas ı 

na yönelik çözümlerin en ucuz olanı öneri len çö
züm olmak durumundadır. Suloma projelerinde 
toprak kaynağının sınırlılı ğı, su kaynağı için bir 
sınırlayıc ı tanım olarak değerlendirildiği zaman ya
kın gelecekte beklenen diğer ihtiyaçların karşıian
ına olasılığı düşürülmüştür. yo da enazından çö
zümler pahalılaştırılmış olmaktadır. Hidroelektrik 
enerji üretimine yönelik projeler ise enbüyükleme 
acısından en uygun amaçlı projelerdir. 

Su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesinde 

lıavza boyutunda ya klaş ım sağlanmasıyla kaynak 
israfının önlenmesi sözkonusu olabilmetkedir. Bu 
do, ihtiyac ve problemierin çok kaynakla karşılan 
ma esnekliğin i getird i ği icin değişik ihtiyaçlar do
ha uygun karşılonobi l mekted ir. Örneğ in, Bakırçay 
Havzası su ve toprak koy nakları gelişim kararları 
Bakırçay Havzasında Soma'da kurulan ve kurula
cak olan Termik Santral ve Gübre Fabrikaların ı n 

endüstri suyu ihtiyacını karşılamak üzere Seviş
ler Barajı makul en büyük regülasyonu sağlaya 

cak biçimde inşa edilmiştir. Çaltıkoru ve Yortanlı 
Barajları ile Kapıkaya Baraj ı Kınık - Göcbeyli Ova
sını sulayacaktır. Bu depolamalarla oluşturulan 

maksim um potansiyel yeraltı suyu ile desteklane
rek komb ine bir sulama işletmesi önerilmektedir. 
Sistenıda önce ucuz suyu kullanmak esast ı r. En
büyükleme yaklaşımı ile değerlendirile projede bir 
su fazlası küçük de olsa belirmektedir. Bu yok ı n 
gelecekte doğacak ihtiyaçlar icin oluşturulan po

tansiyeldir. 

Bergama ve Bayat Ovaları ise Kestel Baraj ı , 

Dikili aka rsudış ı rezervuan ve Al t ınova pro jesin
den derivasyon i mkônı ile sulanabilecektir. Alt ıno

va projesi enbüyüklenmese Bakırçay Havzasına 

su aktarmak mümkün olamazd ı. 

Diğer tarafta n Karadere ve Sı nırdere Sel ka
panları, bara jarın fonksiyonları ve Bakırçay ana 
yatağı ve yan kollar yatak düzen lemeleri ile yu
karı havza ve erozyon kontrol tedbirleri ile su 
Vf;J toprak kaynakları gelişim pl ô nları desteklerıe

rek tamamlanmıştır. 

S. SONUC ve ÖNERiLER 

Su kaynakları, yenilenebilir kaynak olma özel 
l iğinin yonında sınırlıdırlar. Bu sınırlı kaynakların 

değerlend i ri lmesine yönelik su yapıları, yaşayan 

kuşakarın gelecekleri icin önemli ölçüde fedakar
lık yaptıracak kadar paholıdırlar. Bu bakımdan da 
sık sık bozulup yeniden yapılması çoğu kez ola
ııaksız. pek çok zaman da tuta rsızdır . Bu neden
le su kaynaklarının planlanması sırasında aşağ ı

daki husus!mın da dikkate alınması uygun olacak

tır. 

a) Su kaynakarının değerlendirilmesine pa
rametre olon her değişim mutlaka çok sağlıklı, 

uzun süreli gözlenmelidir. Bu hususta gözlemci
sinden, •teknisyen, yönetici ve karar merciierine 
kadar herkes sorumluluğunun bili ncinde olmalı

dır. Kötü ver i ile iyi proje ücretilabileceği yanıl

gısı na düşülmemelidir. 

b) Su kaynakları plônlamasında olaylara 
havza ölçeğinde yoklaşılmasına ve ihtiyaçların za
manda değişimlerinin sağl ıklı tahminlerine özen 
gösterilmelidir. 

c) Kısıtlı kaynaklardan en büyük faydayı 

temi n etmek için, uygulanagelmekte olan «eniyi 
leme - optimizasyon ııyer i ne . «Enbüyükleme - mak
simizasyonıı yaklaşım ı seçilmelidi r. 

d) Çok amaçlı projelerde, fark lı amaçlara 
tahsisler bi rbirleri ile çelişiyorlarsa, parasal ol
mayan öncelik sırası zorunluluğu iyi tartışılmalı

dır. 

e) işletmeye açılmış tesislerin bile zaman 
zaman gözden geçirilmak suretiyle yen i işletme 

kuralları uygu layarak faydanın büyütülebileceği 

gözden uzak tutulmamalıdır . 

f) Su kaynakları plônlama ça lışmalarının 

yürütülmesi, anadonelorin toplanması. proj elen
dirme ve en önemlisi kontrol aşamasında yukarı

da sıralana n özelliklere uygun davranış gösteril
mesi mutlak yararlıdır. 
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