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BARAJ GÖLLERiNDE SEDiMENT HACMiNiN 
BULUNUMASI 

Yazanlar Korhan iL TER ( *) 

Necati AGIRALiOGLU (u ) 

ÖZET 

Bu çalışmada, baraj göllerinde yaygın olarak kullanılan sediment lıacnıım be
lirleme metodları incelenmiş ve bu metodlar Seyhan ve Çubuk I baraj gölZerindeki 
sedimentasyon olayıarına uygulanmıştır. Farklı metodlarla bulunan sonuçlar bir
birleriyle ve ölçmelerle karş ilaştmlarak kullanılan metodların uygunluğu tartışıl

mıştır. 

1. GiR i Ş 

'Bir baraj yapılınca, barajın üzerinde yapıldığı 

akarsuyun taşıdığı katı maddelerin baraj gölünde 
birikmesi sonucu göl hacmı azalmaya başlar. Za
manla baraj gölünün faydalı hacmını azaltan bu 
sedimentasyon olayı önemli problemierin doğması
na yol acar. 

Baraj gölünde biriken sediment akarsu havza
sının, akarsuyun ve baraj gölünün özellikleri ne 
ba(jlıdır. !Baraj gölüne su toplayan havzanın iklim 
durumu, bitki örtüsü türü ve dağılışı, havzanın ge
ometrik şekli ve e(jiml gibi faktörler, hem havzadan 
gelecek suların miktarına hem de havzadan aşı

narak gelecek sediment miktarına etki eder. Üze
rinde baraj yapılan akarsuyun debisi, eğ imi, vadi 
biçimi de baraj gölündeki sedimentasyona etki eden 
fak1örlerdir. Baraj yerinde oluşacak gölün hacmı. 

geometrisi ve derinliği de söz konusu olayda önem
li rol oynamaktadır. 

Pek cak faktörün etkisi altında olan ve etkili 
faktörleri zamanla değişen baraj sedimeıitasyonu 
olayının ·incelenmesi ve sonuclarının değerlendi ril

mesi baraj mühendisliğinde önemlidir. Çünkü baraj 
yerinin ve yüksekliğinin seçimi , bir çok elemanının 
boyutlandırılması ve işletilmesi baraj gölünde bi
rikmesi 'beklenen sedimentin miktarına ve göldeki 
dağılımına 'bağlıdır. 

[•) inş . Yük. 'Müh., 
( .. ) IDoç. Or. II.T.Ü. !Inşaat Fakü ltesi 

Türk iye topraklarının önemli bir kısmı cıplak. 

akarsularının eğimi büyük ve akış rejimleri düzen
siz olduğundan ülke akarsularında diğer ülke akar
sularına göre daha fazla katı madde taşınmak tc 

ve bunun sonucu olarak 'Türkiye barajlarında 

önemli sediment prdblemleri ortya çıkmaktadır. 

1985 yılına kadar 100'e yakın •büyük ve 200'e yakın 
küçük baraj (gölet) yapılmış olan Türkiye'de gele
cekte yapılacak barajlarla toplam baraj sayısı 

1000'1 bulabilecektir. Bu kısa açıklamalar konunun 
Türkiye Icin önemini göstermektedir. 

'Bu çalışmada, baraj göllerinde biriken sedimen· 
tin hacmının belirlenmesinde kullanılan metodlaı 

ele alınarak Türk iye 'den seçilmiş baraj göllerinde 
uygulamalar yapılacak ve bulunan sonuclar ölcme
lerle ve birbirleriyle karşılaştırılacaktır. 

Uygulamalar icin 1936'da yapılan Çubuk ı ve 
1956'da yapılan Seyhan barajları seçilmiştir. Bun
ların birincisi Cumhuriyet 'Dönemi'nin iik içme su
yu. ikincisi ise ilk hidroelektrik santrallı barojıdır. 

Her iki lbarajın da önemli sediment problemlerinin 
'bulunması ve üzerlerinde sediment ölçmeler·inin ya 
pılmış olması seçimlerinde rol oynamıştır. 

Bir baraj gölünde biriken sediment hacmı, baş
langıçtaki hazne kapasitesi ile daha sonraki bir ta 
rihte yapılan ölçmelerden veya hesaplamalardan 
bulunan kapasite arasındaki farktan elde edilebi 
lir. IBaşlangıctaki hacmı V0 ve belli bir süre sonraki 
hacmı V1 ise. bu süre içinde haznede biriken sedi
ment hacmı 

3 



DSI TEKNiK BÜLTENi, 1987 SAYI 61 

V = V0 - V1 

bağınıısından bulunur. 

(1 ı 

•Sediment hacmının bulunmasında yaygın ola
rak ıkullanılon dört metod vardır . Bunlar : 1) Kat -
Alan Eğrisi Metodu. 2) Geliştir i lmiş Prizmoidal Me
tod , 3) Ortaloma •Sonlu Alan Metodu ve 4) Simpson 
'Kuralı'dır. IBu metodlardan başka prizmoidal fa r· 
müle dayanan Earkin Metodu gibi bir ta k ım metod
lar da lkullanılmakla birlikte, bunlar prat ikte az 
kullanıldıklarından burada üzerlerinde du rulmaya
caktır(5) . 

2. KOT - ALAN EGRISi METODU 

Kat - Alan Eğrisi Metodu küçük baraj gölle
rinde sık kullanılan bir yo ldur. Metodun uygulan
masında aşağıdaki sıra izlenir(1) . 

2.1. Arazi çalışmaları yapılarak bölgen in tes
viye haritası çıkarılır . Baraj dolduktan sonra hari
ta cıkarılacakso hidrografik (iskondil) calışmaları 

yapılır. Topogrofik ve hidrografik hortiolorda tesvi 
ye -aralıkları 1 - 2 m olmalıdır. 

2.2. Tesv iye haritası yardımı ile tesviye eğr i

lerinin sınıriodığı alanlar planimetre ile belirlenir. 

2.3. Tesviye eğ~ilerinin alanları toplanorak 
her bir tes.viye eğrisinin altında ·kalan alan buiu 
nur ve tesviye katuna karşı gelen olan işaretlene

rek Şekil - 1'deki gibi kat- alan eğrisi cizllir. 
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Şekli 1 - Kot ·- Alan Eğrisi 

2.4. <Kat - alan eğrisi ile kat ekseni orasında 
•kolon alanlar hesaplanarak veya ölçülerek tesviye 
katları arasında •kalan hacımlar 'bulunur. 

2.5. Tesviye eğrileri arasında kalan hacımlar 

toplanorak 1boraj •gölünün hacmı !bulunur. 
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2.6. Başlangıçtaki hazne kapasitesi böylece 
belirlendikten sonra , belli bir tarihteki hazne kapa · 
sitesi benzer işlemlerle hesaplanır . iık ve son ha
cımların farkı geçen süre içinde haznede biriken 
sed iment hacmını verir. 

3. GELiŞTiRiLMiŞ PRiZMOiDAL METOD 

Bu metod , Kat - Alan Eğr i si Metodu 'na göre 
daha az hassas olmasına karşılık daha kolay uy
gulanabilir(6). Metodda izlenen yol şu şek ilde özet
lenebilir : 

1. Tesviye katiarına karşı gelen tesviye eğ r isi 

a l anla r~ belirlen ir. Şekil - 2'de görüldüğü gibi iki 
tesv iye eğris in i n ortasındak i olan, alt ve üst tesv i
ye eğrileri alanlarının geometrik ortalaması olara i< 
gösteril ir. 

Şekil 2 - Geliştirilmiş Prizmoidal Metoddaki 
Semboller 

ik i tesviye eğrisinin çevrelediği dilimin hacmı 

L 
V = - - (A + yiAB + B) 

3 
(2) 

bağınıısı ile hesaplanır. Burada V tesviye eğrileri 

omsındaki dilimin hacmı , L tesviye eğrileri orasın 

daki kat farkı, A ve '8 ise sıra ile alt ve üst tesviye 
eğrilerinin alanlarıdır. 

3. Birbirini izleyen iki tesviye eğrisinin çev
relediği dilimin hacmı böylece bulundukton sonra 
bulunan hacımlar toplanarak baraj •haznesinin hac
mı bulunur. 

4. ORT ALA MA SON LU ALAN METODU 

Bu metod baraj gölünde akış yönüne dik ola
rak düşey en kesitierin çıkarılmasını gerektirir(2). 
Burada düşey enkasit aralıkları olalbildiğince bir
birine eşit seçilmelidir. Bir baraj gölündeki ardışı~ 

iki düşey enkasit Şekil - 3'te verilmiştir. Metodun 
uygulanışı aşağıda özetlenmiştir. 

1. Düşey enkasit yerleri belirlenerek enkasit
ler çizil ir. Bunun için topografik veya hidrografik 
haritala rdan faydalanılır . 



2. Her enkesitte maksimum su seviyesi altın

da kalan alan hesaplanır. 

3. Ardışık iki enkasit arasındaki dilimin hacmı 

V = L (3] 

bağıntısından elde edilir. Burada A ı ve Aı ardışık 

iki düşey kesitin alanlarıdır . L ise bu enkasitler 

arasındaki uzaklıktır. 

4. 'Her dilim icin bu işlemler tekrarlanarak 

toplam hazne hacmı bulunur. 

Şekil 3 - Ortalama Sonlu Alana Metodunda 
En kesitler. 

5. SiMPSON KURALl 

Matematik bir bağıntı olan Simpson kuralı ba

raj haznesinin hacmını hesaplamada aşağıdaki bi

çimde ·kullanılır'(6) : 

1. Tesviye eğrilerinin çevrelediği alanlar bulu

narak numaralandırılır . 

2. Hazne hacmı 

h 
V = J ·[Ao + An + 4 (Aı + A3 

+ 2 (A.ı + A~ .. . + ... A ı ı (4) 
n"2 

bağınıısından hesaplanır . Burada V hazne kapasi 

tesi, A'la r ise tesviye eğrisi alanları ve h tesvi'i e 

kolu oralıklorıdır . 
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Simpson formülü düşey enkasitler alınarak da 

uygulanabilir. Özellikle çok soyıda düşey enkeslt 

alınan baraj göller-inde metod iyi sonuc verebilir. 

6. UYGULAMALAR 

Sediment hacımlarını bulmak icin seeilen Sey

han ve Çubuk ı barajlarının çeşitli karakteristikle

ri D.S.'i. kaynaklarından alınmıştır(3, 4) . 

6.1. Kot - Alan Eğrisi Metodu Uygulamaları 

D.S.i. Genel Müdürlüğü'nden sağlanan Seyhan 

barajı kot - alan eğrileri Şekil - 4'de Çubuk l'inki

ler ise Şekil - 5'de göster-ilmiştir . Kot - Alan Eğ

risi 'Metodu ile yapılan hesaplar sonunda Seyhan 

barajında 1956 - 1966 orasında 128,333 1Q6 m3, 

1966 - 1971 arasında 66,534 10° m3 ve 1971 - 1976 

arasında 47,970 106 mJ sediment birikinti hacmı bu

lunmuştur. 1956- 1976 ıarası ndaki 21 yıllık süre icin 

biriken sediment miktarının ·hesa-planışı örnek ola 

rak Tablo - 1'de gösterilmiştir. 

Cubuk ı barajında 1978- 1983 arasında yapılan 

hesaplamalar sonunda 6 yılda biriken sedimentin 

487,9 103 m3 olduğu görülmüştür. Her iki barojda 

do tesviye eğrisi oralıkiarı birer m alınmıştır . 

6.2. Geliştirilmiş Prizmoidal Metod Uygulama

ları 

Prizmoidal metodla Cubuk ı barajı icin y-apılan 

hesa plamolar örnek olarak Tablo - 2'de gösteril

m i ştir. Çubuk 1 barajı icin 1978- 83 döneminde se

d iment hacmi 540,105 103 m3 bulunmuştur. Aynı şe

kilde Seyhan barajı icin yapılan hesaplomalardaıı 

1956- 1976 arasında bir-iken sediment hacmı 261 , 

655 10° m:ı olarak elde edilmiştir. 

6.3. Ortalama Sonlu Alan Metodu Uygulama 

ları 

Ortalama sonlu alan metodunu uygulamak 

icin Seyhan barajında 9 Çubuk 1 barajında ise 1 Q 

düşey enkasit seç ilmiştir. Bu ·kesitlerin alanları 

D.SA. torotındon hazırlanan ·h·idrogrofik ·haritalar

don elde edilmiştir. Seyhan ve Çubuk ı baraj göl

lerinde seeilen enkasit yerleri sıra ile Şekil - 6 •1e 

Şekil - 7'de gösterilmiştir . 

5 
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TABLO 1 - 1955- 76 YILLARI ARASINDA SEVHAN BARAJlNDA BiRiKEN SEDiMENT HACMININ KOT -

ALAN EGRiSi METODU iLE HESABI. 

Orjinal (1 S56) 1976 Sediment 
Birikim 

KOT Alan Kapasite Alan Kapas ite Hacmi 
(m) (10h m2) (106 mJ) (106 m2) (106 mJ) (106 mJ) 

30 o o o o o 
31 2,06 1,170 o o 1,170 

32 3,45 4,021 1,34 0,658 3,363 
33 5,00 8, 129 2,59 2,668 5,461 
34 6,63 13,465 4.13 6,031 7,434 

35 7,81 20,702 5,23 10,782 9,920 
36 9,95 29,079 6,41 16,674 12,405 
37 11 ,82 39,123 8,18 23,911 15,212 

38 13,41 50,892 9.54 32,464 18,428 
39 15,00 €4,839 10,50 42,332 22 ,507 
40 16,14 80,190 11 ,59 53,472 26,718 

41 18,18 96,988 13,41 65,826 31 '162 
42 19,59 115,584 14,50 79,481 36,103 
43 21,04 135,467 15,50 94,276 41,191 

44 22,73 156,797 16,82 110,285 46,512 
45 23,05 179,545 17,95 127,405 52,140 
46 25,30 203,975 19,14. 145,607 58,368 

47 27,73 229,896 20,15 164,920 64,976 
48 29,50 257,1 91 21 ,36 185,315 71,876 
49'' 30,23 286,679 22,23 206,675 80,004 

50 31 ,87 318,039 23,27 229,058 88,981 

51 34,59 350,407 24,54 252,406 98,001 

52 36,81 385,012 26.00 277,274 107,738 

53 39,18 421,869 27,77 304,058 117,811 

54 41,36 460,699 29 ,59 332,508 128,191 

55 42,72 501,649 31 00 362 ,683 138,966 

56 45,00 544,295 34,77 395,300 148,995 

57 47,73 588,696 36,82 430,300 158,396 

58 49,81 635,933 40.00 468,736 167,197 

59 52 ,27 685,743 42 ,68 509,803 175,940 

60 55,00 737 ,527 45 ,30 553,224 184,303 

61 57,27 792,922 47,95 599,569 193,353 

62 59,92 851 ,518 51,14 648,721 202,797 

63 63 ,1 3 912,293 54, 18 701 ,382 210,91 1 

64 65,23 973 ,974 57,04 756,747 217,227 

65 68 ,36 1039,573 60,10 814,481 225,092 

66 71,27 1108,169 62,95 875,417 232,75 

67 74 ,18 1179.105 66,59 939,774 239,331 

67,5 ** 75,45 12l6.310 .. 67}3 973,473 242 ,837 

. Minimum işletme K otu . 

Maksimum işletme Kotu . 

8 
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Tablo 2 - 1978- 83 Yılları Arasında Çubuk ı Barajında Biriken Sediment Hacmının Geliştirilmi ş Prizmoidal 
Metodla Hesabı . 

1978 1983 Sediment 
Birikim 

KOT Alan Kapasite Alan Kapasite Hacmi 
(m) (10l m2 ) (10l ml) (103 m2 ) (10l ml ) (1()3 ml) 

893 o o o o o 

894 3,75 1,25 o o 1,25 

895 34,25 17,694 6,75 2,25 15.444 

895, 71 * 72,16 54,643 68,52 25,154 29.489 

896 88 ,40 77,884 95,00 48,760 29,124 

897 142,55 192,290 156,25 173,122 19,168 

898 196,70 361,190 190,50 346,214 14,976 

899 250,85 584.417 228,00 555,183 29,234 

900 305,00 861,901 285,75 811,515 50,386 

901 391 ,50 1209,252 358,65 1133,026 76,226 

902 478.00 1643,283 431 ,55 1527,564 115,719 

903 564,50 2163,934 504.45 1995,090 168,844 

904 651 ,00 2771 ,970 577,35 2535,580 235,590 

905 737,50 3464,971 650,25 3149,019 315,952 

906 955,00 4308,882 868,95 3905,982 402 ,900 

907 1172.50 5370,774 1087,65 4882,238 488,536 

907, 61 ** 1303,00 6125.452 1218,87 5585,347 540,105 

. Minimum işletme Ko tu. 

Maksimum işletme Kotu. 

9 
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Şekil 6 - Seyhan Baraj Gölünde Düşey Enkesit 
Yerleri. 
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Şekil 7 - Çubuk ı Baraj Gölünde Düşey Enkesit 
Yerleri. 

Seyhan baraj gölü icin hesaplanon enkasit 

olanları Tablo - 3'cfe ve bu enkasit alanları arasın · 

do birikecek sediment hacımları Tablo · 4'de veri l· 

miştir. Tablodon do görüleceği üzere Seyhan için 

1966- 1976 orasındaki süre için hesaplanan sed i· 

menlin 223, 920 1()6 m3 dür. Cubuk ı baraj gölünde 

10 

bulunan enkasit {]lanları Tablo - 5 de gösterilmiş 

olup 'bu baraj icin 1978 · 83 orasında ortaloma son. 
lu olon metodu ile bulunan sediment hacmı 

566, 617 103 mJ dür. 

6.4. Simpson Kuralı uygulamaları 

Cubuk 1 barajı için tesviye olonları Tablo- 6'da 

verilmiştir. Bu değerlere göre Simpson kuralı kulla· 

n ılarak 1978 - 83 yılları arasında 'biriken sediment 

hacmi 581 , 796 103 mJ hesaplanmıştır . 

Benzer şekilde Seyhan barajında Simpson ·kU· 

rol ı uygulanorak 1956- 66 icin 135,53 1()6 m3, 1966 · 

71 için 69.47 106 mJ, 1971 - 76 için 61,56 106 mJ se· 

diment hacımları bulunmuştur. 

7. SONUCLAR 

Ortaloma sonlu olon metodu ile bulunan sed i· 

nıent hacımiarına dayanarak 'Seyhan ve Cubuk ı 

baraj gölleri için çizilen boykesitler Şekil - 8'de 

verilmiştir. 

Ceşitli metodlarla bulunan hacım değerleri 

D.S.i. Genel Müdürlüğü'nce yapılan ölçmelerle ve 

birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Seyhan baraj göiü 

için çeşitli metodlarla hesaplanon ve ölçülen ha

cınılor Tablo· - 7'de gösterilmiştir. Tablodon görü l· 

düğü gibi ortaloma sonlu alan metodu dışındaKi 

metodların sonuçları hem birbirleriyle hem de ölc· 

nıelerle uyuşnıaktadır. Ort<ılamo sonlu alan meto· 

dunun oldukca farklı sonuclar vermesi, Seyhan bo· 

raj gölünün geometrik olarak cak düzensiz olmo

sından kayna·klannıaktadır. Tablo - 8'de Seyhan 

barajı için bulunan sediment hacınıları çeşitli me

todlara göre sıralanarak verilmiştir. Burada do son· 

lu olan metodu dışında kalan metodların sonuçları 

birbir ine cak yakındır . 

ITablo - 9 Cubuk ı baraj gölü için hesaplanan 

sediment hacımlarını metocilara göre korşıloştır

nıaktadır . Burada bütün metodların sonucları bir· 

birine cak yakın çıkmıştır . Bu barajın geometrisi 

düzgün olduğundan sonlu alan metodu da iyi so· 

nuc vermıştir. 

Genel olarak kullanılan bütün metodlar ölc

melerle iyi uyuşan sonuçlar vermekle birlikte, or· 

talama sonlu olan metodu ancak düzgün ge.onıet· 

rili baraj göllerinde iyi sonuc vermektedir. 
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Tablo 3 - Seyhan Baraj Gölünde Düşey Enkesit Alanları. 

1966 1976 Baraja Olan 

KESiT Alan m2 Alan m2 Uzaklık (m) 

Başlangıç 9400 8800 o 

15400 12400 2000 

2 202500 93500 3000 

3 38100 32500 7000 

4 11625 16500 11000 

5 47000 38000 6000 

6 49000 43500 6000 

7 29700 26625 10000 

8 o o 19000 

9 o o 15000 

Tablo 4 - 1966 - 76 Yılları Arasında Seyhan Barajı icin Ortalama Sonlu Alan Metodu ile Sediment 

Hacmının Hesabı 

Dilimi Sediment 
Oluşturan 1966 1976 Birikim 

DiLiM Kesitler Hacmi (106 ml) Hacmi (106 ml) Hacmi (106 ml) 

Başlangıç - 1 24,80 21,20 3,60 

2 1-2 108,95 52,95 56.00 

3 2-3-5 287,60 164,00 123,60 

4 5-6-7 251,40 216,25 35,15 

5 7 - 8 133,68 11 9,81 13,87 

6 3-4 99,45 98,00 1,45 

7 4-9 23,25 33,00 -9,75 

TOPLAM 
HACiM 

(ml) 929,130.106 705,210.106 223,920.106 

11 
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Tablo 5 - Cubuk 1 Baraj Gölünde Bulunan Enkesit Alanları . 

1978 1983 Baraja Olan 
KESiT Alan (m2 ) Alan (m2) Uzaklık (m) 

Başlangıç 3280 3230 o 
2670 2450 455 

2 1250 1415 1185 

3 1410 1942,5 1910 

4 585 145 2475 

5 700 137,5 3010 

6 370 122,5 3545,5 

7 272,5 17 4085,5 

8 137,5 o 4625,5 

9 o o 5165,5 

Tablo 6 - 1978- 83 Yılları Arasında Cubuk ı Baraj Gölü icin Simpson Kuralında Kulanılacak Tesviye 

Alanları . 

KOT No 1978 1983 
Alan Alan 

(103 m2) (103 m2) 

894 Aa 3,75 o 

895 A ı 34,25 6,75 

995, 71 72,15 68,52 

896 A-ı 88,40 95.00 

897 A3 142,55 156,25 

898 A4 196,70 190,50 

899 As 250,85 228.00 

900 A6 305.00 285,75 

901 A7 391,50 358,65 

902 As 478,00 431,55 

903 A9 564,50 504,45 

904 Aw 651 .00 577,35 

905 Aıı 737,50 650,25 

906 A ı2 955.00 868,95 

907 A ı3 1172,50 1087,65 

907, 61 A ı• 1303.00 1218,87 

12 
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Tablo 7- Seyhan Baraj Gölünde Hesaplanan ve Ölçülen Hacım lar. 
Rezervuar Hacimleri (106 ml) 

Yıllar Orjinal 1966 1971 1976 
Metodlar (1956) 

Kot - alan eğrisi 1216,31 1087,977 1021 ,443 973,473 

Gel i ştirilm i ş Prizmoidal 1243,698 1112,176 1041,725 982,043 

Ortalama sonlu alan 929,130 705,21 0 

Simpson 1282,26 1146,73 1077,26 1015,70 

D.S.i. Ölçümleri 1225 11225 1025 925 

Tablo 8 - Seyhan Baraj Gölünde Hesoplanan Sediment Hocımlorı. 

Sediment Hacimleri (106 ml) 
Metodlar Yıllar 1956 - 1966 1966- 1971 1971 - 1976 1966 - 1976 1956 - 1976 

Kot - alan eğrisi 128,333 66,534 47,970 114,504 242,837 

Gelişt ir ilmiş 

Prztmoidal 131,522 70,451 59,682 130,133 261,655 

Ortalama son lu alan 223,920 

1Simpson 135,530 69,470 61,560 131,030 266,560 

Tablo 9 - Çubuk ı Baraj Gölünde . Hesoplanan Sediment Hacımlorı. 

Sediment Hacimleri (10l ml) 
Metodlar Yıllar---------------

1979- 1983 

Kot - alan eğrisi 487,90 

Geliştirilmi ş Prizmoidal 540,105 

Ortalam a sonlu alan 566,617 

Simpson 587,796 

14 
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LAG -TIME BOYUTSUZ HiDROGRAF METODU 
VASITASI iLE SENTETil< BiRiM HiDROGRAF HESABI VE 

BU METODUN DSi GENEl MÜDÜRLÜGÜNDE 
KULLANILMAKlA OLAN MOCKUS VE 

DSi SENTETiK METODlARLA MUKAVESESi 

Derleyen ve Türkiye örn eği ne Uygulaya n : Neşet AYDURAK ('' ) 

ÖZET 

Bu çalışmada «Bıtreau Of R eclamation» tarafından verilen lag - tım e eğrisi 

denklemi ve boyutsuz hidrografı yardımıyla gözlemi olmıyan havzalarda birim 
hidrograf hesabı anlatılmıştır. Ayrıca metodım uygu-lanış ı ve diğer sentetik metod
larla m ukayesesi verilmiştir. 

GiR Ş: 

Taşkınlar yağış alanlarına düşen sağanaklar 

net_icesinde o!uşurlar. Taşkınların hesaplanmasın

da en geeerli yol, yağışlarla toşkın hidrograflarının 

·karşı laşttrılması suretiyle taşkın hidrogroflarından 

cık·artılacak birim akış yük-sekliğine tekabül eden. 
birim hidrogr-aflardan fa ydalanmaktır. 

Çoğu zaman yeterli donelerin bulunamaması 

nedeniyle gözlemlerden birim hidrograf çıkartma k 

mümkün olmamaktodır. Böyle durumlarda mevcut 

sentetik metodlardan istif·ade edilerek ilgili havza
nın birim hidrografı elde edilebilmektedir. 

Bu çalışmada DSi Genel Müdürlüğünde kulla
nılan senteti'k metodlara ilave olarok uygulanışı 

kolay olon ve «Bureau Of Recla mation» taraf ı ndan 

da sık sık kullanılan Log - tıme metodu ve uygula
nışı ile metodun diğer sentetik metodlarla muka· 
yesesi verilmiştir . 

1. LAG - TIME BOYUTSUZ HiDROGRAF METODU 
VASITASI iLE SENTETiK BiRiM HiDROGRAF 
HESABI 

1.1. Log - time eğrisinin denkleminin izahı : 

Log - time, birim hidrograf hesabı icin bir anah
tar fonksiyondu r. Genel formu (1) ; 

(') Met. Yük. Müh . 
DSi VII . 'Bölge Müd . 
Hidroloji Baş. Müh. 

( 
Lle ) X 

Lg = log - time = C V S (1) 

Log- ti me, net yağışın (akışın) ağırlık merke
zi ile hidrogra f ın hacmini iki eşit parçaya bölen 
doğr u arosındak i zornan boyutundaki uzaklık olup 
Lg ile gösterilir. 

(1) bağınıısındaki sembolleri n izahı aşağıda 

verilm iştir . 

C, x : Birer sabitedir. 

L : En uzun ana toplayıcı kol uzunluğu (km) 

Le : Yağış a la nı ağırlık merkez inin ana akarsu 
üzerindeki izdüşümünün proje kesitine uzaklığı 

(km) 

S : En uzun kolun tepesi civarındaki ortalama 
kot ile proje kesitindeki kot farkının en uzun kala 
bölüm ünden elde edilen meyildir. (m / km) 

s (m / km) 

C ve X sabitleri , log - log gra·fik kağıdında X 

Lle 
ekseni ----=- leri, V- ekseni Lg ları gösterecak v s 
şek ilde k-arşılıklı noktalanıp bu noktalara uyan 
doğru gözle veya en küçük kareler metoduyla ge
çirilmek su retiyl e hesap edilir. 

Bu hesaplar yeterli hidrolojik gözlemler! olan 
çeşitli AGI'Iarında veya benzer ak ışlı farklı akarsu -

17 
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larda yapılarak C ve X sabitleri O havzalar icin 
belirlenebilir. 

«Bureau Of Reclamation» Amerika'nın güney 
batı bölgelerindeki Rock dağlarının eteğinde yer 
alan tepelerdeki , yağış alanları sık bitki örtüsü ile 
kaplı olan akarsularda yaptığı calışmalar sonucun
da (1) bağınıısındaki C ve X sabitleri için 0.89 ve 
0.33 (metrik sistemde) değerlerini elde etmiştir . 

'Bu durumda (1) bağınıısı 

( 
Lle -) 0.33 

Log - time = 0.89 v S (1 .1 ı 

olacaktır. Lg'ın hidrograf üzerindek i yeri ileride 
örnek olarak anlatılacak olon şekil 2 deki Alpu ba
rajı birim hidrogr·afı üzerinde gösterilmiştir . 

1.2. Birim hidrografın süresinin seçimi 

Lg- bulundukton sonra birim hidrografın süresi 
lg'a bağlı olarak seçilir. 

1Birim h·idrografın süresi lg dan kücük veya 
en az onun 1 /4'ü kadar seçilir. 

«Bureau Of Reclamation» birim hidrograf sü
resini, yaptığı calışmalarda Lg süresi 4 saate ka 
dar havzalarda kolay bir uygulama yapabilmek yö
nünden 1, 2, 3, saat; Lg süresi 6 saate kadar olan 
ha.vzalardan 2, 3, 4, 5 saat, 6 saatten büyük olan 
havzalarda ise 6 saat olan ·kullanılmıştır. Birim hid 
rograf süresi 6 saatten büyük nadiren kullanılır . 

Ayrıca !Jg süresi 4- saatten küçük olan ha.vza 
larda daha hassas sonuclar elde edebilmek bakı

mından, birim hidrograf süresinin Lg'ın 1/2 veya 
1/ 4'ü seeilmesi tavsiye edilmiştir . 

1.3. Birim hidrografın ordinatlarının hesabı : 

Şekil 1 de verilen boyutsuz hidrografta ordi

Lg + 2° 
notlar q x -- - - şekl·inde boyutsuz olarak verii 

v 
miştir. Burada V ı mm. lik akışın hacmidir. Boyu tu 
m3jsn-gün dür. (metrik sistemde) 

1Birrm hidrografın 

yuttaki hacmi; 
mm.lik akış icin aynı bo-

18 

A (-km2) x ha (mm) 
V = ----------------24 X 3600 

A x 106 (m3) x 10-3 (m] 

86400 

V = 0.0115741 x A (km2) m3jsn- gün olur. 

Ordinatlar ise; 

q, = boyutsuz ordinat x 

0.0115741 X A (km2) 

D (m3jsn/ mm) (1.2) 
Lg + -- (saat) 

2 

Burada D < Lg olacak şekilde seçilm i ş olon 
bir im h i drografın süresi (so) dir. 

1.4. Birim hidrografın zaman eksenindaki za
man aral : klarının hesabı 

Şek i l (1) deki boyu ts uz hidrogrofta zaman ek
seni değerlerinin boyutsuzlorı % (Lg + D/ 2) şek 

linde verilmiştir . 

2. LAG - TIME METODUNUN YEŞillRMAK VE 
KIZILIRMAK HAVZALARINDAKi BiR KlSlM 
YAGIŞ ALANLARINA UYGULANMASI 

Altı tonesi Yeşilırmak, bir tonesi de Kızılırmak 
havzasında olmak üzere toplam yedi tane yağ ı :; 

olanına Log- time metodu uygulonorak elde edil
miş Lg, qP . ıP değerleri Tablo 1 de 6,9 nolu kolon 
larda verilmiştir. 

To·blo daki Alpu barajının Log- time metoduyla 
birim hidrografının hesobı örnek olarak aşağıda 

verilmiştir. 

A 68.5 km2 

L 12.30 km 

Le 6.64 km 

SH = 17.17 nı/km 

Log- time metoduyla yapılan tüm hesaplarda 
metod da tovsi.ye edilen meyil yerine, hem hesap
ları diğer metodlarla standart hale getirebilmek 
hemde DSi. de cok kullanılan bir meyil şekl' i olma
sı nedeniyle (m/ km) boyutundak i harmonik meyil 
kullanılmıştır . 

Zira Mockus metodundak·i S- meyili «Smail 
Dams» de verilen örneklerde direkt meyil (2) de 
ağ ı rlıklı ortalama meyil, DSi. de ağırlıklı ortalama 
meyile yakın sonuclar veren hormonik meyil ku! 
lonılmaktadır . 

Lg = 0.89 ( 12 . 3~ X 6_:_~) 0.33 

v 11 . ı1 
= 2.38 saat : 

Lg = 2.38 saat olup 4 saatten küçük çıkmıştır . 

Buradan hesap edilecek olon birim hidrografın 

süresi, Mockus ve DSi. sentetik metodlorıyla nıu 

kayese edebilmek icin D = 2 saat seçilmiştir . Bu 
seçim yapılırken < Lg kriterine uyulmuşıur. 

Tablo 2 nin 1 nolu kolonunda verilen boyutsuz 
hidrografın % (Lg + D/ 2) boyutsuz zaman değe-



rinin 2 nolu kolondaki o ı-di natın boyutsuz pik de
ğeri olan 25.8'e karşılık olan % 84.2 değeri şekil 

(1) den görüleceği gibi % 80 ile % 86.2 arasınd a 
alınırsa boyutsuz pi kdeğeı-i faz !a fark e tnı emekte

dir. 

1
0 

değerini % (Lg + D/2) nin tabloda ki "-o 
84.2 değeri ile hesap edersek; 

(

Lg + - ~) 
84.2 X 2 

100 

= 84 .2 X 

( 
2.38 + 1 ) 

= 2.85 saat. bulunu r. 
100 

Birim hidrografın süresi 2 saat secildiğinden 

taşkın hesaplarında yapılacak ötelemeler 2 şer sa
atlik olacağından künıülatif toplamla rı 2.85 saate 
en iyi yaklaşabilen ve 2 saatin tanı olarak bölüne
bildiği zaman aralığı seçil i rse gerçek 1

0 
ve qP de

ğerleri bunun içinde kalacaktır. Bu seçim yapıl ırken 

hesapları gereksiz yere uzatmamak icin ..ı. T zaman 
aralığ ın ı çok küçükte secnıemek lazımdır. 

Burada ..ı.T = 0.4 saat seçilirse birim hidrog
raf süresi 2 saat buna tam olarak bölünebik 
1-iemde 7. kümülatif değer 2.8 sa-ot olmakta 2.85 sa . 

lik değere oldukça yaoklaşmaktadır. Bu du runıda 

2.8 saate tekabül eden % (Lg + D/ 2) boyutsuz 
değeri 

2.8 

D 
Lg+ --

2 

2.8 
X 100 = - - -- X 100 

3.38 
% 82.84 
olmaktadır . 

Yukarıda anlatıldığı gibi bu değer % 80 ile % 
86.2 değerleri arasında kal maktadır. Boyutsuz pi ~ 

değer olan 25.8 in gerçekte karşılığı olan boyu tsuz 
% 84.2 zornan değeri yerine % 82.84 değeri n i al
makla 25.8 değeri aynen kullanabilecektir . Birim 
hidrografın pik değeri ise (1 .2) eşitliğinde ge reke.ı 
değerler yerine konula rak; 

00115741 
Op;k = 25.8 X - - ---

3.38 

x 68.5 = 6.05 rn 3 j s n j nını . bu lunur. 

Birim h i drografın pik hor icindeki diğe r koordi
natları şekil (1) den okunnıuş ve Tablo 2 nin 1 ve 
2 nolu kolonlarında verilen boyutsuz koord inatlar
dan istifade edilerek ta·blonun alt ı nda izah edildiğ i 

şekilde hesap edil erek aynı tablonun 3 ve 4 no iu 
kolonlarında ver i lmi ş tir. Bu kolonlar yardımıyla br
neğimizdeki Alpu ba rajının 2 saatlik birim hidrog
rafı çizilerek şekil (2) de verilmiştir. 

Tablo 1 de verilen diğer havzala r içinde taD
Ionun 13 nurnaralı kolonunda veri len boyutsuz % 
(Lg + D/ 2) değerleri Alpu barajı örneğindeki tarz -
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da kendileri icin seç ilen ve tablonun 14 numaralı 

ko lonunda veril en uygun ..ı. T zaman aralıkiarına 

göre hesap edilmiş ol up; daha önce verd iğimiz % 
80 ila % 86.2 sınır değerleri arasında ka lmak tad ır 

lar. 

Lg sü res i ile ilgili olarak; 1960 yılında Nash 
(3) ingiltere'de büyüklükleri 12.4 krn2 ile 2225 km ' 
arasında değişen 30 adet yağış alanında SO fırtına 

yı analiz ederek yağış alanı (A) ve meyil (S) ile 
Lg arasında yaptığı korelasyonlar sonucunda rnet 
rik sistemde; 

( - A
s-) o.3 Lg = 12.583 - (2) 

(2) ba ğıntıs ı nı elde etmiştir. Korelasyon kat
sayıs ı R = 0.80 olup old ukça yüksektir. (2) bağın 

ıısında A (yağışalanı) km 2 Lg saat boyutunda olup 
S nıeyli ise nı /km boyutundaki hormonik meyilin 
1GOO le çarpı\mıştır. 

Tablo 1 5 nolu kolonda verilen meyiller (2) 
bağınıısında ku llanılı rken bunları 1000 ile çorpma k 
yeterli olacaktır 

(2) de verilen Nash ' ııı bağınıısıyla aynı hav
zalar için Lg lar hesap edilerek Tıcblo 1 in 7 nolu 
kolonunda verilmiştir. Bu değerler Log - time me
toduyla hesap edilen 6 nolu ko \ondaki\er\e muka
yese edildiğinde Ka-v·a ı k - Güven Barajı ile Sarı

buğday Göleti lıoriç diğer ha.vzaların sonuçları bir
birlerine oldukca yakın çıkmıştır. 

Bu iki örneğin iyi yaklaşamoma\arının nede:ıi 

yağış alanlarının (10.6 km2 ve 8.4 km2) Nash'ın 

alt sınırı olan 12.4 km2 nın altında ko/malıdır . 

Tablo 1 in 10 ve 11 nolu kolonlarında aynı 

havzaların Mockus ve DSi - Sentetik metodlarla 
hesap edilmiş birim hidrograf 
tP , q

0 
değerleri verilmiştir. 

parametrelerinin 

Mock us metoduyla hesap yapılırken birim hid
rogra f süreleri ile aynı değerde seçilmiştir . 

9 ve 10 nolu kolonlar mukayese edildiğinde 

log - time ve Mockus metodlorıy : a bulunan tP , qP 
birim hidrograf parametreleri birbirlerine yakın 
çıkmışlordır . 

DSi - Sentel iık metodda birim hidrograf hesa
b ınd a faydalanılan grafik D = 2 saat süreli birim 
hidrograf için hazırlanmış olduğundan, burada D 
lere müdahale edilmemiştir . 

Vezirköprü ve Alpu barajlarında üç metodla 
da ay nı süreli (D = 2 sa ) biri m hidrografları he
sa planabildiğinden , bu iki örnek içn DSi - Sentetik 
me todunun mukayese edilebilme olanağı doğmuş

tur. Görüleceği gibi bu örneklerde Log - time ve 
Mockus metodlarının sonuçları birb irlerine yak\a-
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şırken DSi - Sentetik metodun sonucu bunlardan 

oldukca farklı çıkmıştır . 

3. LAG - TIME - MOCKUS - DSi SENTETiK VE 
GUMBEL METODLARIYLA ÇEŞiTLi HAV
ZALAR iCiN TAŞKIN DEBiLERi HliSABI 
iLE BUNLARIN MUKAYESESi 

Alpu barajı ile ilgili yağıştan oluşacak dolusa
vak giriş hidrografı hesap edilirken Proje yağış ı

nın U. S. Conservation Service»nin tavsiye etti ği 

tarzda en gayri müsait durumu verecek sıralanmış 
hali kullanılmıştır . Ayrıca Log - time metoduyla bi 
rim hidrografın süresinin seçimi icin verilen ıki 

kriter de kullanılarak sonuçların ne kadar fark et

tiği araştırılmıştır . 

ilk kritere göre 'D < Lg (2 < 2.38 sa) alına

rak 2 saatlik birim hidrografla hesap yapılmıştı r. 

ikinci hesapla Lg < 4 saat icin tavsiye edilen 
D = Lg/ 4 kriterine uygun D = 0.6 bulunmuş fakat 
•kolay çalışebilmek için ID = 0.5 sa. lik birim hid
rograf kullanılmıştır . 2 saatlik birim hidrografta 
dolusavak giriş hidrografı pik değeri 401 m3jsn, 
0.5 saatlikle ise 405 m3jsn bulunmuştur. Sonucdan 
görüleceği gibi ikisi arasındaki fark 0.5 Jiğe göre 
% 1 civmında olup olduke<ı azdır . Bu da bize bi 
rim sağanak süresini gereksiz yere küçük alıp iş

lemleri uzatmanın yersiz olduğunu gösterm i ştir. Her 
iki taşkın hidrografında da pik debiyi 4 saatlik pro
je soğanağı vermiştir. 

Mockus metoduyla süperpozisyonlu hesap 
sonucunda pik debi 445 m3jsn bulunmuştur. Bu
roda da pik debiyi 4 saatlik proje soğanağı vermiş 
olup; DSi - Sentetik metodda pik debi 337 m3jsn 
bulunmuştur. 

Mockus'a göre Log - time ile bulunan sonuc
lar % 9 farklı çıkmasına karşın DSi - Sentelikle 
bulunan sonuc % 24.3 fark etmiştir. 

14- 62 Sarsı deresi - Artova AGJ ile 14- 81 
Kovak - Güven barajı AGI'Iarı icin 4 metodla he
sap edilen çeşitli tekerrürlü taşkın debileri Tablo 
3 de verilmiştir. Tablodaki 5 nolu kolona kadar 
olan hesaplar 14- 62 ye ait 5 nolu kolondan son 
raki'ler ise 14- 81'e aittir. 

Gumbel metoduyla yapılan hesaplarda 14 - 62 
nin 1966- 1984 yılları arasındak' i 17 yıllık anlık taş 

kın debileri, 14- 81 in ise 1973- 1984 yılları arasın

daki 12 yıllık anlık taşkın debileri kullanılmıştır. 

14- 62 nolu AGJ için bulunan 2 nolu kolonda·ki 
Gumbel metodunun sonuçları ile (3, 4, 5) nolu ko
lonlardaki diğer metodlada bulunan sonuclar ara
sındaki Standart hatalar; örnek olarak (3) nolu 
kolon için 

20 

I [(3) - (2) ]2 

(

6 ) 112 

Standart hata = 1 

6 

bağınıısı yardımıyla hesap edilerek sırasıyla 2.60 
m3jsn, 2.25 mJjsn, 3.44 m3j sn bulunmuşlardır. 

Görüldüğü gibi en küçük hatayı Mockus me
todunun sonuç l a rı vermiş olmasına rağmen Log
time metodunun standart hatasıda mockus'unk i
ne yakın çıkmıştır. DSi - Sentetik metodla bulu 
nanların standart hatası ise her ikisinden büyük 

tür. 

Aynı hesaplar 14 - 81 nolu AGI icin buluna ;ı 

6 nolu kolondaki Gumbel metodu sonuçları il i:ı 

7. 8, 9 nolu kolonlardaki diğer metodlarla bulu 
non sonuçlar arasında da yapılarak sırasiyle stan
dart lıatalar 1.65 m3jsn, 2.91 j m3sn, 2.08 m3/ sn bu

lunmuşlardır . 

Burada en k·ücük standart hatayı Log - time 
metodu sonuçları vermiştir . Mockus metoduyla iki 
farklı uygulama yapılmış olup bunlardan ikincisi
nin standart hatası birincisinden küçük çıkmıştır. 

Birinci hesapla Tc < 1 saat için D = Tc 
= 0.78 ~ 1 sa . alınmıştır. 

D = Tc ile yapılan hesap icin (4) de verilen 
örnekte uygulanan yağış alanı 2.25 km2 dir. 14- 81 
in havzası ise 10.6 km2 dir. 2.25 km2 nin üzerinde 
D = Tc olarak hesap yapmak her zaman iyi so

nuç vermiyecektir. 

DSi -Sentetik metodla yapılan hesap sonu
cunda tP = 1.5 sa. < 2 sa çıktığından , bu ma
tod uygulanamamıştır. 

SONUC: 

DSi. Genel Müdürlüğünde 15 km'2 nin altın

daki küçük yağış alanlarında gözlem yapan AGJ' 

ları çok azdır . 

Taşkın hesaplarında bu havzalarda DS'i -Sen 
tetik metod her zaman uygulanarrıamaktadır. 

(tp < 2 sa . çıktığı durumlarda) Rasyonel me
tod ise 3 km2 nin üzerindeki <ıkarsu havzalarında 

tamamen kullanılmaz olmuştur. (5) 

Bölgesel taşkın çalışmalarında ise bulunan 
taşkın doğruları küçük yağış alanımı için uzatı 

larak kullanılabileceğinden, elde edilen sonuçlar 
gerçeği her zaman temsil etmiyecektir. 

Son yapılan DSi. IV. Hidroloji Seminerinde 
taşkın hesaplarının en oz iki metodla hesap edi 
lerek seçi lmesi kriteri getirilmiştir . 

Log - Time metodunda Lg süresi 6 saate ka 
dar kullanılabilmektedir . 6 saatin üzerinde ise na-



diren kullanılmoktadır. Lg süresi 4 saatin altında 

olan havzalarda da kullanılabildiğinden (küçük 
havz.alar), şu onda DSi. de kullanılmakta olan ve 
küçük havzalara da uygulanabilen Mockus metodu
na yardımcı olarak kullanılobilecektir. 

'Böylece DSi - Sentetik metodun uygulanama
dığı küçük havzalarda Log- time yardımıyla en 
az iki metodla hesap ed ip uygun olonını seçebil 
mek imkanı doğmuş olacaktır. 
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Ayrıca DSi - Sentetik metodun uy.gulano'bil
diği 1000 km2 ye •kadar olan büyük yağış alanlo 
rında da üç metod ile birl ikte hesap y·apılıp, bun
lardan 'birbirine yakın sonuc verecek olanlardan 
birinin sonucu seçilebilir. (Bölgesel metodun so
nuclarına bakıldıkton sonra) . 

Bu calı·şmanın DSi. Genel Müdürlüğünde toş
kınlo uğraşan tüm hidrolojistlere yardımcı olması

nı dilerim . 

YARARLANILAN YAYlNLAR 

1. United States Department Of The lnterior. Bu
reau Of Reelomation «·Synthetic Unitgrophs by 
Log - time Dimensionless - Garph Method» 
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2. «Surface- water lnventory In Sım - sım Wa
tershed» Group work ı H E Delft the Nether
lands. 

3. J . C. 1. Dooge «Deterministic Method In Sy
stems Hydrology» Part B. P. P. 184 I.H.E. Delft, 
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4. Hand book of Applied Hydrology V. T - Chow. 
See - 21 P.P. - 45. 

5. 1. H. E .. HidroloJi ders notları , Delft, The Net
herlands. 1981 
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1\.) 
1\.) Tablo 1 Yeşilırmak ile Kızılırmak havzalarında bulunan bir kısım yağış alanlarının birim hidrograf hesaplarında kullanılan 

parametreleri ile Log - t ime, Mockus ve DSi - Sentetik metodları ile hesap edi lmiş çeşitli süreli birim hidrograf para
metreleri 

(1 ı (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 ı (12) 

SH Lg D 
A 

Har- Log-t ime 
Lg 

Bi rim t. / q. t. / qo 
(Yağ ış L Le Nash o t)q" Tc 

ADI monik metoda Sağanak Lg-time Mockus DS i-Sen. ala nı ) 
Meyil göre 

göre 
süresi D= 2Sa 

km2 km km m/ km (saat) (saat) (saat) (saat) (saat ) (saat) 

5.5 4.9 7.7 
Vezirköprü Barajı 317.7 47.40 20.00 14.52 5.5 4.0 2 --- 6.5 

14.6 13.5 8.4 
- ·--
2.8 2.3 3.5 

Alpu Barajı 68.5 12.30 6.64 17.17 2.38 2.40 2 2.16 
6.1 6.2 4.0 

---
1.625 1.2 2.3 

Aydınca Barajı 28.5 9.50 3.60 52 .20 1.49 1.32 1 1.15 
4.3 4.84 2.54 

Sarsı - Artova 1.8 1.50 2.3 

AGI 14-62 21 .5 9.00 3.40 20.46 1.67 1.61 1 1.6 
2.96 2.98 1.90 

--------- ---- ---
1.6 1.1 2.3 

Değirmen Dere 32 .3 8.00 3.80 52.70 1.43 1.40 1 1 
5.00 6.11 2.9 

---
1.60 1.43 

Sarıbuğday Gölet i 8.4 7.50 3.75 56.80 1.40 0.90 1 0.93 
1.34 1.22 

---

Kovok - Güven 1.25 0.72 

Barajı 
10.6 6.10 2.85 59.22 1.16 0.95 0.5 0.78 

2.18 3.06 

(13) 

% 

Lg + D/ 2 
p ike 
ka rşı-

lık Bo-
yutsuz 

84 .60 

82 .84 

81.66 

82.90 

----

82.90 

84.21 

----

86.2 

(14) 

.:H 

(saat) 

0.5 

0.4 

0.25 

ı 
ı 
ı 

0.20 ı 

0.20 

0.20 

0.25 

o 
(J) 

..... 
nı 

"' z 

"' CJ 
c 

~ z 

"' co 
-..ı 

(J) 
)> 

-< 

92 
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Tablo 2 : Boyutsuz hidrografın koordinatları ile 
Alpu barajının 2 saatlik birim hidrogra
fının koordinatlarının hesabı 

(1) (2) (3) (4 ) 

% Lg + D/ 2 T xb q 
Boyutsuz V (Saat) rnlj sn j mm 
Lg +/02 Boyutsuz 

0.0 0.0 00 

10.5 0.09 0.35 

21 .1 0.57 0.71 

31 .6 2.22 1.07 
-

42.1 6.00 1.42 

52.6 12.40 1.78 

63.2 19.70 2.14 

73 .7 24.90 2.49 

82.86 25.8 2.80 

94.8 23.4 3.20 

105.8 19.4 3.58 

115.8 15.0 3.91 

126.4 11 .4' 4.27 

136.9 9.0 4.63 

147.4 7.5 4.98 

158 6.4 5.34 

168.5 5.6 5.70 

179 4.8 6.05 

189.5 4.2 6.40 

210.6 3.23 7.12 
-- - -

250 2C 8.45 

300 1.05 10.14 
-- -

350 0.56 11 .83 -- -

450 0.155 15.21 - - -
500 0.082 16.90 

---
670 O.Q10 22.65 

(1) ve (2) şekil (1) deki boyutsuz hidrograftan 
okunmuştur. 

(3) 
Lg + D/ 2 

X (1) 
3.38 

= = - - x(1) 
100 100 

0.0115741 
(4) X 68.5 X (2) 

3.38 

0.0 
-

0.02 

0.13 

0.52 

1.41 

2.91 

4.62 

5.84 

6.05 

5.49 

4.55 
·-

3.52 

2.67 

2.11 

1.76 

1.50 

1.31 

1.13 

0.98 

0.76 

0.47 

0.25 

0.13 

0.04 

0.02 

0.002 

NOT : (1) nolu ·kolon
daki 82.86 değerinin 

gereceği 84.2 
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1\.) 

.ı::. 

Tablo 3 : Sarsı deresi - Artova 14 - 62 nolu AGI'yonunun çeşitli metodlarla hesap edirmiş tekerrürlü taşk : n debileri (Kolon 1 
ve 5 in üzerine gelecek) 

(1) 

Kavak Güven barajı 14 - 81 AGI'yonunun çeşitli metodlarla hesap edilmiş tekerrürlü taşkın debileri (Kolon 6 ve 9 un 
üzerine gelecek şekilde yazılacaktır. 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (B) ı (9) 

DS i. 
MOCKUS METODU 

Lag.-Time Mockus Sentetik Log-Time 
Tekerrür Gumbel 

Metodu Metodu Metodu Gumbel Metodu SONUCLARI 

Periyodu Metodu 
Sonuçları Sonuçları Sonuçları 

Metodu 
Sonuçları 

(Yıl) 
Sonuçları 

(BH) 1) (BH) 
3 (BH) 2 

Sonuçları 
(BH) o.s 

m3 / sn . m3 / sn. (BH) 1 (BH) 2 m3/ sn. m3 / sn. m3 j sn. m3/ sn . m3 / sn. m3 / sn . 

·2.33 7 4 5 4 9 11 .5 13 13 

------

5 12 9 9 8 15 16 18 17 

- - ------ . 
10 16 14 13 12 20 20 23 21 

-- ------
25 21 21 19 17 26 25 29 26 

------ -- -- --- -

50 25 26 23 21 .5 31 29 33 30 

---
100 28.4 32.6 29 27 36 34 38 34 

--- ------ -- ---- -----

NOT Tablodaki (BHJ 0.5, 1, 2, 3, 0.5, 1, 2, 3 saatlik birim h i drografları göstermektedir. 

i 

: 

o 

"'· ..... 
m 

"" z 

"" 
"' c 
~ 
m z 

~ .... 
(J) 
l> 
< 

~ 
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KA VA SINIFLAMASlNDA DEGiŞiK BiR YÖNTEM 

Yazan Ali ÇANGIRI ( • J 

ÖZ E T 

Mühendislik Jeolojisi çalışmalarında değişik kaya sımflamaları uygulanmak
tadır. 

Silifke Kay rakt epe Barajı araş tırmalarmda, Japon Jeologu tarafından değişik 

bir sımflama önerilmiştir . 

Bu sımflamanın esasları ve uygulanan bir örnek sunulmaktadır. 

G R Ş 

Akdeniz Bölgesinde icel ili , Silifke ilcesi do
laylarında, Sil ifke'nin 15 km. Batısında Göksu neh
ri üzerinde Kayraktepe Barajı ve HE'S. inşa edile
cektir. 

Kaya dolgu tipinde inşa edilecek olan ban:ı 

jın yüksekliği 196 m. dir. Yılda 891 GWH. enerj ı 

üretilecektir. Amacı, enerji üretimi ve Silifke Ova
sını taşkından korumaktır. (Şekil 1) . 

Yapı-lobilirlik ve kesin proje aşamalarındak i 

çalışınalar EiEi (Elektrik işleri Etüd idaresi) ve 
EPDC (Eiectric Power Development Co. Ltd . Ja
pon) elemanları tarafından yürütülmüştür . Barcıj 

yeri ve dolayındaki oldukca karmaşık olan jeoloj ik 
yapıyı aydınlotabilmek amacıyla 57 Adet sond Lıj 

kuyusu ve 3 adet galeri açılmıştır. 

ilk araştırmalarda Karakaya ve 3 No.lu eksen 
olarak adlandırılan baraj yerinde rastlanan jeo lo
jik birimler aşağıda çok kısa olarak anlotılmaktrı

dır . 

Jeolojik birimler, Poleozoik, Mesozoik ve Se
nozoik yaşlıdır. Paleozoik; kireçtaşı, (Kumtoşı"Kay 

rok-kireçtaşı) , (Breşoid kumtaşı - koyrak - kirec
taşı zonu), Konglamere ve ( Kirectaşı - dolomit i~ 

kirectaşı) ile temsil edilmektedir. Mesozoik te til 
lo t bulunmaktadır. Senozoik'te ise taban Kongl o· 
nıerası , (Kumlu k i rectaşı- marn - kire çli kumtaşı -
kunıta ş ı) , alüvyon , yamaç nıolozu ve heyelan ma l
zemesi 'ne rostlanmaktadır . 

(') 'DSI VI. Bölge Müd .. 62 . Şube Müd . Jeo loji Müh . 

Yeraltın da rastlanan başlıca birimler (Kumta
şı - kay rak), ( Kumtaşı - kayrak breşi), breş ve ki 
rectaşıno rast l onılmı ş tır. Önemli foy zonlorı bulun 
maktadır . 

Nisan 1982 de karot tanımlamaları yapılırke :ı 

EPDC Jeoloğu Mr. Shiboto tarafından önerilen 
«Kaya sınıflaması », EiEi Jeoloji Mühendisleri K. 
Sünıerman - A. Cangırı tarafındon sağ sahilde Kong 
lomera üzerinde açılnıakta oiDn GT- 1 sondajınııı 

karaı tanımlanıasında uygulanmıştır. Bu sondojın 

0,00- 50,00 nı. arasına yapılan uyguloma örnek ola
rak sunulmaktadır . 

Örneğin uy_gulandığı sağ salıildeki l<onglonıe
ro; grimsi , pembemsi , gri renklidir. Kireçtaşı, kay 
rak ve kumtaşı çakılları bulunmak-tadır . Çakıllar 
yassı ve uzalmış, seyrek olarak yarı yuvarloktır . i·ti 
cinıentolu , sık eklemli , eklemler boyunca ayrışma
lı olup, eklemler yer yer kil dolguludur. Eklemler 
boyunca erime konallarının geliştiği gözenir. Yük
sek ayrışma ve kırıklanmanın fazla olduğu zonlor 
sarımsı renklid ir. Ekiemierde kil, kalsit dolgu ve 
karstifikasyonun fazlalaştığı izlenir. Genellikle sert 
olup, sol sahile göre daha geçirimlidir. 

SINIFLAMANIN ESASLARI 

Bu sınıflomc:ı, sondoj korotlarının gözlemi so
nucu, ona 3 faktör esas alınorak kayaları karak 
terlerine göre 5 sınıf oyırmaktadır . 

3 Esas Faktör. 

w Taze 

'W == 2 Az ayrışnıış 

'D 



DSi TEKNiK BÜLTENi , 1987 SAYI 61 

Ayrışma derecesi 

'W = 3 Orta ayrışma veya kısmen ay-

ma 

w 4 Yüksek ayrışm ış 

w 5 Çok yüksek ayrışma 

H Çok sert 

H 2 Sert 

Sertlik 

H 3 Orta sert 

H 4 Yumuşak veya kırılgan 

H 5 Çok yumuşak veya ÇOk kırılgaıı 

c CL ~ 50 cm . 

c 2 50 cm . > CL ~ 30 cm. 

Eklem aral ığ ı 

c = 3 30 cm. > CL ~ 10 cm. 

KAYRAKTEPE BARAJlNDA UYGULANAN ÖRNEK 

Zon (m.) RQD % w 

C 4 10 cm . > CL ~ 5 cm. 

C 5 5 cm . > CL. 

Yukarıdaki 3 ana faktöre göre, kayalar aşağı · 

daki gibi başlıca 5 sınıfa ayrılmaktadır . 

KAYA SINIFLARI 

a) Taze ve çok sert, kaya masif. 

b) Taze ve çok sert fakat seyrek ekleml i ve
ya kısmen kırıklı. 

c) Genellikle sert fakat bazen eklemli veya 
kırıklı ve kısmen aynşmış veya taze ve sert fakat 

kı smen hafif gevşemiş . 

d) Ayrışmış ve kırıklı, kısmen yumuşamış 

veya kırılgan veya orta sert fakat kırıklı ve gevşe· 

miş . 

e) Yumuşak veya kırılgan veya zayıf kaya 
lar (Örneğin killi ve/ veya tay zonunun breşii bö
ILimleri vey-a çok yüksek ayrışmalı ve bozuşmu ş 

zon lar veya yüksek hidrotermal ayrışmalı zon) 

H CL Sınıf 

0.00- 5.00 64 0.00 - 0.20 = 5 5 5 e 

0.20- 5.00 = 3 3 2-3 c 

5.00-10.00 97 2-3 

10.00-15.00 73 3-4 

15.00-20.00 88 3 

20.00- 25.00 93 2-3 

25.00- 30.00 81 3 

30.00- 35.00 59 3 

35.00 - 40.00 42 3-4 

40.00- 45.00 58 2-3 

NOT : ROD değerleri bilgi amacıyla konulmuştur. 

S O N U C 

Japonya 'da Mühendisl-ik jeolojis i uygulama· 

larında yaygın olarak kullanıldığı bel·irtilen bu sı· 

28 

3 2-3 c 

3 3-4 c-d 

3 2-3 c 

3 2-3 c 

3 2-3 c 

3 3-4. c-d 

3 3-5 c-d 

3 3 c 

nıf la ma, diğer kaya sınıflamalarına nazaran daha 
kısa bir zamanda yapılabimesi, kullanma kolaylığı ve 
Mühendsiler arasında standartlığı sağlaması ne
deniyle tercih edilebilir. 
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AÇIK KANAL AKIM HESABINDA V AKLAŞlK ALINAN 
DEGERLERiN SONUCA ETKiLERi 

Yazan : J, J. Sharp ( * ) 

Çeviren : Mümtaz Turfon (**) 

ÖZET 

Açık kanal akım hesaplarında derinliğin hidrolik yarıçap yerine kullanılması 

çok yaygm olmasına rağmen, meydana gelen hataların saptanması zor olmakta
dır. Aşağıda yaklaşı k değer alma şaı·tları ve diizeltnı e faktörleri incelenmiştir. 

G R Ş: 

Denge durumundaki üniform akım tarifine gö
re a·kımı engelleyen sürtünme kuvveti , okışaşa'ğı 
(mansap) yönü doğrultusundaki yercekimi kuvveti 
(bileşen i ) ile dengededir. Bu sebepten acık kanal 
boyundaki dx gibi küçük bir kısımda, 

't P dx = ~ A dx Sin 8 (1) 

yazılabilir. Burada 't = sürtünme kuvveti; P = ıs

lak çevre; ~ = özgül ağırlık; A = kesit olanı lfe 
8 = kanalın yatay ile yaptığı acıdır . 

Yukarıdaki eşitliği, 

't =~ RS (2) 

olarak yazabiliriz. Burada R = hidrolik yarıcan 

(A/ P) ve S = yatak eğimidir . (ıl<ücük 8 değerle ri 

icin S = tan 8 = Sin 8) 

Sürtünme kuvvetinin , hızın [V) koresi il e doğ 

ru orantılı olduğu varsayımından hareketle genel 
denklem Chezy tarafından , 

O = VA = A C (RS) 1/ 2 (3) 

olarak (0 = debi ve C = Chezy katsayısı) ve 
Monning tarafındon footpound - soniye birimle•i 
kullanılarak, 

O = A (1.49/ n) R2/ 3 Sl /2 (4) 

(n = Maning katsayısı) şeklinde yazılmıştır . 

• Water Power Dergisinden çevrilmiştir . 

•• inş . Yük . Müh . DSi Teknik Araştırma ve Ka l. Kont. Da i. 
Bşk . lığı A'N~ARA 

(3) ve (4) eşitliklerinde, S ve n veya C icin 
doğrudan doğruya çözüm vardır . Buna rağmen, ke· 
sit belli bir şekil olarak ortaya konulduğundo, 

mühendisliğin en çok ilgisini çeken derinlik (y) 
olup bu yalnız çok basit bir iki kesit durumu için 
doğrudon doğruya çözülebilir. Deri nliğin bulunma
sindeki güçlük, derinl ik ile kesit alanı ve hidrol ik 
yarıçap arasındaki karışıklıkton ileri gelmekted ir. 
Bu ilişki çoğunlukla matemat iksel eşitlik olarak 
gösterilememiştir. Bu durumda Chow'un yarı grafik 
yaklaşımı foydolıdı r. (Bak. kaynak 1.) Ayrıca , bo
sit ve düzgün geometrik konallarda dahi bazen 
direkt çözüm olanağı olmadığından , işleml eri ba· 
sitleşt i rmek icin çeşitli grafik ve tablolor hazırları · 

mıştır . 

Dikdörtgen kesitlerde, Manning eşitliğ i, 

Q = (By) - ·- y sı ;ı 
( 

1 49 )( B ) 
2
1

3 

n B + 2y 
(5) 

şeklinde yazab ilir. Burada B = genişlik ve y = 
derinlikt ir. Bu eşitlikte y değişkeni 5. dereceden 
olup, doğrudan doğruya çözüm yalnız kanalın cak 
geniş olması halinde mümkündür. Bu durumda . 

_'!_ + 0.0 
B 

By/ (B + 2y) -;>- y 

0 ~ (1.49 B/ n) yS/ 3 Sl /2 (6) 

olaca kt ı r . Yuk(lrıdo matematiksel olarak gösteri! · 
diği gibi, hidroli k yarıçap yerine yaklaşık ol(lro k 
derinl iğin kullanılması mümkündür. Aynı zamanda . 
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ıs lak alan Pdx ile ortalama sürtünme kuvveti "t'nu ıı 

çarpımı sonucu bulunan ve akımı engelleyen sü r
tünme kuvvetinin verildiği (1) eşitliği ele alınır

sa ve eğer derinlik B genişliğine göre küçük ise 
yaniara gelen sürtünme kuvvet i az alacağındo n 

toplam kuvvet yaklaşık "t Bdx olarak yazı lab ilir. 

Bu değeri (1) eş it l iğinde "t Pd x değerin i n yer ine 
koyarsak 

(7) 

elde edilir. 

Bu eşitlik hidrolik yarıçap yerine A/ B değe~i 

yazılmış (2) eşitliği olup bilindiği gibi geniş dik
dörtgen kesitlerde hidrol ik yarıcop olarak y derin · 
l i ği alınır . Aynı şekilde belli şartlar altında yamu k 
kesitli kanallar, çok geniş bir dikdörtgen kanalı :ı 

czelliklerini yaklaşık olarak gösterebilirler. 

Çok geniş kanallarda hidrolik yarıçap yerine 
deriniğin kullanılması oldukça yaygın olmasına 

rağmen bu yaklaşımın oluşturd u ğ u hata konusun
da yok denecek kadar az yazı vardır. Bu konu 
daki bigiler yalnız yaklaşımın kullanılıp kullanıl 

mayacağı konusunda değil fakat elde ed ilmiş dü
zeltme katsayılarını uygulayara k daha çabuk ve 
hassas derinlik değerleri bulmamız acısından tay
dalıdır . 

Bu yazının amacı yukarıda bahsedilen hatala
rı ele almak ve dikdörtgen ve yamuk kesitlerdeki 
ün iform akım icin düzeltme katsayıları elde et
mektir. Tedric i değişen akım ic in meydana gelen 
hatalar da incelenecektir. 

DERiNLiK HATALARI 

Dikdörtgen Kanallar : Gen i şliği B olan dikdört 
gen kesitli kanal icin Chezy eşitliğ i [3) açılarak, 

202 
y3 -- - Y -

8 3 C2 S 

Q 2 
----= O 

8 2 C2 s (8) 

şeklinde yazılobilir . Çok geniş kanal ici n R -)>- v 
yoklaşımından faydalanarak , 

(9) 

eşitliği elde edilir. Burada y değeri y'nin yaklaşık 
değeridir ve hata yüzdesi : 

Ev = (V-~._) 100 % (10) 

olarak ifade edilir. 

Aynı işlem Monning eşitliğ i ne uygulanırsa, 
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203/ 2 

8 512_ 

V-

(~) 
3/l 

SJ/ 4 

yS/2 _ ---------,---

Q 3/ 2 
(11 ı 

( 7) 3/ 2 

=0 
S3 4 

yazılabilir ve ve yaklaşık y değeri 

( 
On ) 3/5 

v. = 1.49 s sli2 (12) 

elde edilir. Hata yüzdesi yine [10) eşitliğinde ifade 
edi ldi ği gibidir. 

Clıezy eşitliği için hata analitik olarak (8) eşit

l iğ inden elde edilebilir. Bu eşitl ik, 

y3 + oy + b = o (1:3) 

şeklinde olup çözümü : 

V = [-+ + ( :2 + ;; t2 r3 + 

[ --%--( ~2 + ;; )1/3 r 2 (14 o) 

şeklindedir . Burada, 

-202 -02 
o = ve b = ---- (14 b) 

8 3 C2 S 82 C2 S 

olup bu değerleri [10) eşitliğinde yerine koyarsak, 

E = y 

M = [ - 1 + ( 1 + 2'i:2 r/2 r3 
N = [ - 1 - ( 1 + :7 a:2 ) l/2 l / 3 

(
- - o ) 2/ 3 (~) 1 /3 
B C S l/2 b 

1--- 100 % 
M + N 

ve sabit katsayıları bir kenara bırakırsok , 

E - b-1/3 --[( 
o )rıfJ oJ J 

v - ep b C S l/2 . b2 

olur, diğer taraftan [14 b) eşitliğinden, 

ve 

[ 
o ] 2/ 3 

b-1/3 = -1 .0 
B C S1/2 

802 

C2S gs 

olur. Bu sebepten. 

(15) 

(16) 



(17) 

elde edilir. 

Bu o;cs ı;2 BS/2 parametres i hı z ve deri nlik 

·boyutları yerine debi ve genişlik cinsinden ifade 

edilmiş Froude sayısıdır. Normal olarak Froude 

sayı s ında bulunan yerçekimi ivmesi (gl. burada 

Chezy katsayısı (C) ile temsil edilmi ş olup kanal 

yatağının eği m i ile tesiri azaltılmıştır. Şöyl e ki. 

cs ı ;2 ile (Sg) 1/2 doğru orantıl ı dır. 

Bu şekildeki Froude say ı s ı nın pratikte ku lla

nılması zor olduğundan (3) eşit l iğini kullana rak, 
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(19) 

Hata ile genişlik/derinlik arasındaki oran (15) 
ve (18) eşitlikleri kullanılarak bulunabilir. Diğer 

taraftan gerçek derinlik yerine (9) eşitliği ile ve

rilm iş yakla ş ık d e rinl i ği kullanarak genişlik/derin 

lik esasından hareket etmek daha faydalı bulun
muştur. Bu, gerçek derinliğ'i bilmeden hata oranını 

bulmamıza yardımcı olacaktır. Bu şekilde, Tablo 

l'de görülen geniş değer aralığı içinde (8) ve (9) 
eşitlikleri kullanılarak hatalar hesaplanmıştır. 

Tablo ı - Üniform Akım Derinlik Hatası Hesabında Kullanılan Değerler 

Taban Yatak Kullanılan Debi Chezy Manning 
Genişliği Eğimi Değerleri Aralığı Katsayısı Katsayısı 

B(ft.) (S) (ftl / S) (C) (n) 

10 0.001 30- 1000 100 -
10 0.001 30- 1000 - 0.015 
10 0.001 150- 1000 - 0.014 
10 0.10 300- 10000 100 -
10 0.10 300- 10000 - 0.015 
20 0.01 130- 4000 65 -
20 0.01 500- 9000 - 0.04 
40 0.005 130- 4000, 60 -
40 0.007 130- 4000 80 -
50 0.001 300- 10000 - 0.0075 
50 0.001 1700- 100000 - 0.02 
60 0.0005 130- 4000 80 -
75 0.005 5000- 100000 - 0.03 
83.33 0.001 300- 10000 120 -
83.33 0.001 300- 10000 - 0.0125 

100 0.001 300- 10000 100 -
100 0.001 300- 10000 100 0.015 
200 0.001 3000- 500000 100 -

(8) eşitliği Newton- Raphson tekniği ile sa
yısal olarak bulunmuş ve hata (10) eşitliği ile he
saplanmıştır. 

Buna benzer şekilde uygulama Manning eş;ı 

liği için (10). (11) ve (12) eşitlikleri kullanılora l< 

yapılmıştır. (8) eşitliğinin ,aksine (11) eşitliğinde 

doğrudan doğruya elde edilebilen bi r çözüm yok 
tur. 

Gerek Chezy ve gerekse Manning eş'itliği ic in 
elde edilen sonuçlar Şekil 1'de gösterilmiştir. 

Yamuk Kanallar : Taban genişliği B ve şev 

eğimi 1 düşeye m yatay olan yamuk bir kanal icin 
(3) ve (4) eşitlikleri. 

Chezy eşitliği : 

y3 (B + my)3 0 2S-202 (M2 + 1) y-02 

B= O (20) 

Manning eşitliğ : 

y5 (B + my) s (1 .49/ n) J S3/2 -4Q3 (m2 + 
1) yı - 4Q3B (m2 + 1) 1/2 y-03 8 2 = o (21) 
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olmaktadır. Eğer hesaplama. yamu k kanal yerine 
cok geniş dikdörtgen kanal şeklinde düşünerek 

yapılırsa yaklaşık değerle ri veren (9) ve (12) eşit

likleri kullanılabilir ve yukarıda ya pıldığı gibi (10) 
eş i tliğinden hata bulunabili r. 

100 
80 ı 

60 

1 40 ' 

20 

Jı 
Y. 10 

8 
6 

4 

2 

\ l )/7!7/r--\ ı .. B .. ı 

~ 
·- -

"" '\.. i'.. 
!'..."'-... 
~ ~nninQ 

Che~ ~ 1 
o 10 20 40 

Hata= [ı- ~*'] x 100 

l Yüzde) 

Şekil 1 - Dikdörtgen kanallardaki hata 

Yukarıda incelenmiş bulunan dikdörtgen ka 
nal, şev eğimi dik (m = O) olan özel bir yamuk 
kanal şeklinde ele alınabilir. (20) ve (21) eşitlik

lerinde m = O konulduğunda (8) ve (11) eşitlik

leri elde edilir. Sonuç olarak yamuk kesitler icin : 

Hata = ep ( + , m) 
fonksiyonunu çizmek yeterlidir. Tablo 1'de bulu
nan değerler kullanılarak ve m = 0.5 ten m = 4.0 
e kadar değişen şev değerleri icin yapılan hesap 
sonucları Şekil 2'de gösterilmiştir . 

100 
80 
60 

~~~ 40 
ı n m 

1----L-l zo 
B -- Chezy 

Y.. 10 
8 
6 

4 

{Yüzde) 

Hata{- :j x 100 

Şekil 2 - Yamuk kanallardaki hata 

34 

MESAFE HATALARI 

Tedrici Değişen Akım : Dikdörtgen kesitli ted
rici değişen akım hesapları , 

~ X = 
1 - (yj ym)3 

1 - (Ka/'K n,)3 
(22) 

eş i tl i ği ile çözülmekle olup burada ~X : ay kadar 
derinlik değişmesinin olduğu mesafe, Yer : kr itil< 
derinlik, y m : ~X mesafesinde ortalama derinlik 
ve Km = ortalama konveyons olup, 

K A C R ı /2 (Chezy) 

K A (1.49/ n) R2/3 (Monning) 

eşitliğ i ile tanımlanmıştır. Ayrıca K0 ise üniform 
akımda ortalama konveyanstır. 

Eğer kanalın çok geniş olduğu varsayılırsa 

(22) eşitliği , 

~X 
1 - (Ycrfym)3 

1 - (y / Ym) " 
(23) 

şeklinde yaz ı labilir. Burada :.l X , ll X'in yaklaşık 

değerid ir ve Chezy eşitliği icin n = 3 ve Manning 
eşitliğ i icin n = 10/ 3 tür. 

Bu durumda ll X için hata, 

E 
:.lx 

{ 1 - [1 

100 % 

rK0/Km)2] / [1 - (y /Y ın ) "]} 

(24) 

veya 

E = ep (ym/Y , B/ y (25) 
Ax • • 

eş i tlikleri elde edilir. 

(25) eşitli ğ i yalnız bir aralıktaki derinlik artışı 

(örneğin (y 1) ile (Yı - ay) arasında) icin geçer
lidir. (Şekil 3.) 

X mesafesi icin hataların toplamı ile alındığında, 

E = ep [Y ı/Y . Bf y (26) 
X . . 

elde edilir. Burada Y ı ve y2 değerleri X aralığında 
ilk ve son derinlik değerleridir. 

Ay değerinin büyük veya kücük olmasının so
nucu etk i layeceği cok açıktır . Fak<ıt (22) ve (23) 
eşitliklerinde aynı Ay değer i kullanılırsa bu eşitlik 

ler yardımıyla bulunan t..X değerinin değişme yüz
desi Ay değer i ne bağlı olmıyacaktır. 
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Tablo ll - Tedrici Değişen Akım icin Tipik Sonuçlar 

Profil Tipi 

M 1, kritik altı 

S 1., Yaklaşık cözüm, 
M 1. hassas çözüm, 
kritik altı. 

S2, kr it ik üstü 

S1, Yak l aşık. çözüm, 
M1, hassas çözüm, 
kritik altı . 

M1, kritik altı 

M1, kritik altı 

Şekli 3 - Tedrici Değişen 

Simgeler 

B 

y • 

4.98 

5.0 

4.98 

5.0 

4.87 

5.38 

Akımda Kullanılan 

y • 

0.15 
J.56 
1.02 

0.25 
0.71 
1.02 

0.36 
0.82 
1.02 

0.36 
0.77 
1.02 

0.30 
0.76 
1.02 

Analizin cak karmaşık olma·sı sebebi ile elde 
edilen sonucların çeşitli şartlar altında genel hala 
miktarını temsil ett iği kabul edilm iştir. Ancak b :.ı 

değerlerin hassas düzeltme faktörü olarak kulla 
nılması doğru olmayacaktır. Bu konudaki calışm a

ların bitir.ilmesi icin henüz bir girişim yoktur. Ha
ta, (22) ve (23) eş i tliklerinin ·integral i sonucu elde 

· edilmiş olup ancak calışma yalnız dikdörtgen ke
sitler icin sınırlandırılmıştır . (26) eş i tliğinin gerek-

X'in 

Hatası 

9.8 
14.1 
23.3 

9.2 
12.0 
20.8 

9.97 
15.8 
31 .2 

1.04 
15.3 
20.5 

10.7 
15.1 
23.2 

9.6 
14.2 
22.72 

(y.- y,) 

Ytt 

o 

Kullanılan Değişkenler (Kulla
nılan Birimler Metindeki Blrim
lerdir.) 

O = 90, B = 10, 
c = 100, s = .001 , 
y = .0205 

o = 10000, 
B = 50, C = 200, 

s = .001 ' y = .08 

O = 900 B = 10, 
c = 100, s = 0.1 
y = .0205 

O = 1040, B = 20, 
c = 65, s = .01 , 
y = .0408 

O = 4000, B = 40, 
c = 60, s = .005, 
y = .0408 

O = 4000, B = 60, 
c = 80, s = .0005, 
y = .1128 

10 20 
x'in hatası 

(yüzde) 
30 

Şekli 4 - Tedrlci Değişen Akımda Mesafe Hatası 

leri yerine getirilerek, Y ı değerini n y1/ y 
mak üzere sınırlayorak ve 

E = <p [B/v , (y2 - Yıl/v 
X . . 

2.0 ')i-

(27) 

fonksiyonunu kullanara·k elde ed ilen sonuclar Şe

kil 4'te gösterilmiştir. 
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Yalnız bir Bfy değeri icin elde edilen tip ik 

sonuclar Tablo Jl 'de gösterilmiştir . 

SONUÇLARlN DEGERLENDiRiLMESi VE ŞE· 
KiLLERiN KULLANILMASI 

Herhangi bir dikdörtgen kesilli kanalda de
rinlik her zaman hidrolik yarıçaptan büyüktü r. 
'Dolayısıyla (9] ve (12) eşitl i klerinin kullanılması 

sonucu hesaplanan yaklaşık derinlik değer i ger
cek derinlik değerinden küçük olacaktır. Şekil 1'· 
den de görüleceği gibi, derinlik hatası daima po
zltiftir. Manning eşitliği Ohezy eşitliğinden biraz 
daha fazla hata göstermekte olup her ikisinin de 
rahatlıkla kullanılacağı kısım genişlik/derinlik 

oranının 10.0 değerinden büyük oldukları kısım 

dır. 

Yamuk kesilli kanallar icin hata, şev eğimine 

bağlı olarak negatiften pozitife kadar değişen de
ğerler halindedir. Şev dikleştikce hata pozitif, şsv 

yatırıldıkca negatif (yanı yaklaşık derinlik değer i 

gercek derinlik değerinden büyük] olmaktadır. Bu 
işaret değişmesi, yaklaşık alınan iki ayrı değerden 

meydana gelmek-tedir. R = y alınması ile derinlik 
değeri kücül< bulunmakta ve alan olarak (By) 
çarpımı alınması ile derinlik değeri büyük çıkmak
tadır. Bu sebepten, şev eğimi dikleştirildiğinde ikin
ci yaklaşık değerin (By de§eri) sonuca etk iai 
azalmakta, aksi halde sonucu etlçilemekted ir. 

Dikdörtgen kesitlerde olduğu gibi yine gen i ş· 

lik/derinlik oranının 10.0 dan fazla olduğu haller
de, yaklaşık değer eşitlikleri yüzde 10 veya daha 
az hata lle (şev eğimlerinin 1 dikeye 4 yataydan 
fazla olmaması halinde) kullanılabilir. 

Şekil 1 ve 2'nin kullanılması aşağıda'ki örnek
lerle anlatılmıştır. 

Genişliği 75 ft, debisi 5000 ft3/s. kanal eğimi 

1/1600 ve Chezy katsayısı C = 120.0 olan dikdört
gen kesilli kanal icin (9) eşitliği kullanarak bulu· 
nan yaklaşık derinlik, 

y = 7.9 ft. 

B/v = 9.49 

olup Şekil 1 yardımı ile hata, 

E = 1 - _ Y_._ = 0.065 
V y 

bulunur. Sonuc olarak y = 8.45 ft. elde edilir. 

Yukarıdaki problem icin (8) eşitliğini kullana
rak sınama yanılma (tatonman) yolu ile bulunan 
gercek değer 8.46 ft. tir. 
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Yamuk kesitler icin hesaplama şekli yukarı 

daki gibidir. örneğin, yukarıdaki problemde şev 
eğimini 1 dike 2 yatay ve pürüzlülüğü n = 0.0149 
alırsak (12) eşitliğini kullanarak, 

y = 7.17 ft . 

.Bfy = 10.46 

değerler i bu lunu r. Şek il 2 ya rdımı ile hata, 

y 
Ev = 1 - - - = - 0.035 

Y. 

bulunur. Sonuc olarak y = 6.93 ft. elde edilir. (21 J 
eşitliğinden gercek derinl·ik değeri 6.95 ft. bulunur. 

(23) ve (24) eşitfikleri, hatanın kullanılan akım 

formülüne bağlı olmadığını göstermektedir. Bu se. 
bepten Şekil 4 hem Manning ve hem de Chezy 
eşitilkleri icin geçerlidir. Görüldüğü gibi, eğer 

akım hızlı değişen ·akım özelliğinde ise hata ol
dukca artma·kta (Tablo JJ'ye bak) ve ayrıca ilk 
derinlik değerine bağlı olmaktadır . ilk derinliğin 

büyük olma s ı halinde (Yı!Y = 5.0) hata ol-

dukca 

(Yı/Y 

küçülmekle ve ilk derinlik küçüldükçe 
= 1.5) hata hissedilir derecede artmakta-

dır. Sonucların yaklaşık derinl ik (y ) bazına 

oturmuş olması ve B/ y değerinin elde edilmes i-

nin pratik olmaması sebebi ile Şekil 4 sonucları 

bir miktar gercek değerlerden sapmıştır. Buna 
rağmen şekildeki Jimiller içinde eğrilerin, karşıia 

şıiması muhtemel hata oranını vermesi bakımın -

dan iyi bir rehber olduğu açıktır. . , 

SONUC 

Herhangi bir kanalın «çok geniş» olması ha
linde ortaya çıkan hatalar 'i ncelenmiştir. Şevleri 

oldukca yatık yamuk kanallar hariç olmak üze
re genişlik/derinlik oranının 10.0'dan büyük olma 
sı halinde yapılan yaklaşımın doğruluğu göste
rilmişt i r. 

Chezy ve Manning eşitlikleri icin yaklaşık de
rinlik değ·erlerinden hassas derinlik değerlerin• i el
de etmek amacı ile Şekil 1 ve 2'de düzeltme fok
törleri verilmiştir . 'Bu amacıa kullanılan bu şekil

lerden çoğunlukla yüzde bir hata ile sonuc almak 
mümkündür. 

Değişken sayısının çok olması sebebi ile ted 
rici değişen akımda hata hesabı daha karmaşık

tır . Buna rağmen belli aralık icinde yapılan ince
lemede görüldüğü gibi genişlik /derinlik oranı 10.00 
dan fazla ise hata oranı azalmaktadır. 



KULLANILAN KI SAL TMALAR 

A 

B 

c 

Ey 

kesit alanı 

taban genişliği 

Chezy katsayı sı 

derinlikteki hata 

E~x mesafe artışındak i hata 

g 

K 

m 

n 

p 

o 

R 

y 

y 

toplam mesafedeki hata 

yerçekimi ivmesi 

ortalama konveyans 

üniform akımdaki ortalama konveyans 

şev eğimi (1 düşeye m yatay) 

M ann ing katsayısı 

ıslak çevre 

debi 

hidrolik yarıçap = A/ P 

üniform akım derinliği (Chezy veya 
Manning eşitliğinden bulunan sonuç) 

üniform akımda yaklaşık derinlik 

krit,ik derinlik 

Y ı 

y2 

~y 

ll X 

X 

/J 
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değ işken akım profilinde ilk derinlik 

değişken akım profilinde son derinlik 

derinlik artışı 

mesafe artışı 

yı ve y2 derinlikleri arasındaki yatay 
mesafe 

özgül ağırlık 

Yataktaki sürtünme kuvveti 

kanalın yat·ay ile yaptığı açı 

fonksiyon 
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iÇMESUYU KALiTESiNi ETKiLEYEN PARAMETRELERi 
BELiRLEYEN DEGERLER 

Tercüme Eden Güngör DUMLU( • ) 

ÖZET 

<<İ çmesuyu kalitesini et kil ey en parametreleri belirleyen değerler» adlı (Dünya 
Sağlık Teşkilatı tarafından hazırlanmış olan) kitaptan su kalite parametreleriniı1 
genel tarifi, oluşumu, kaynakları, sağlığa etkisi ve parametreleri belirleyen değer
le ri tercüme edilerek bu yazıda çeşitli su kalite parametreleri hakkında bilgi ve 
rilmektedir. 

1. RENK 

içmesuyunda renk, renkli organ ik maddelerle, 
demir mangan gibi metallerin varl ığı ndan veya ka
ğıt, tekstil ve kağıt hamu ru atıkları gibi çok renkli 
endüstri otıklarının suya karışmasından ileri gel
mektedir. ·içmesuyunda renk estetik yönden ve 
sağlığa etkisi nedeniyle önem taşır . 

Estetik yönden arzu edilmeyen renkteki sula
rı içenler için su kaynağ ı güvenilir olmaya'bil ir. 

insanların çoğu 15 TCU (True Colour Units) 
üzerindeki rengin farkına varırlar. Aşı r ı renk klor
lamayla azalır. aynı Z{]manda klorlanmış organ ik
maddelerden ileri gelen tat ta azalır. 

içmesularında renk belirleyen değerin 15 TCi.J 
dan az olması gerekir. 

1.1 . Genel Tarif 

içmesuyundaki renge, beyaz ışı ğın baz ı dalga 
boylarının absorbsiyonu, renkli maddelerin bulu 
nuşu, ışığın yayılması ve suspansiyon hal·indeki 
parçacıklar sebep olur. Suspansiyon madde ihti
va eden suda ki ölçülen renk «görünen (apparent) » 
renk, parçacıkların süzme veya santrifüjle gideri l
mesinden sonra ölçülen renk hakiki (true) renk
tir. G-enelde sudeki hakiki renk , görünen renkten 
azdır. 

·- Doğal yüzey suları n rengi PH arttıkça artar. 

( • ) Kimya V. müh . DSi Tekni k •A raşt ırma ve Ka llle Kontro l 
Da i resi Başkanlı ğ ı 

- Sudeki renk, tat ve kokuyla do yakından 

ilgilidir. Doğal suların rengi organik maddelerden 
ileri gelir, yüzey sularındaki bitkilerin çürümesin
den kaynaklanır . Demir ve mangan gibi renk ve
ren maddeler bazı yüzey sularında bulunduğu gi 
bi, daha çok yeraltı sularında bulunurlar. içmesu
yundaki diğer önemli demir k·aynağı ise suyu ta
şıyan demir boruların çözünmesidir. Demir suya 
kırmızı, mangan ise siyah renk verir. Bakır boru 
ların çözünmesinden ileri gelen bakır suya haf;f 
movi renk verir. Kağıt hamuru, tekstil endüstrisi ve 
kağıt fabrika atıkları gibi renkli atıkl{]r renk soru
nunu yaratırlar. 

'Karakteristik kırmızımsı renkteki su, hidroksit 
şeklinde demirin çökmesinden. kırmızı su demir 
ll nin demir lll e oksitlenmesinden •ileri gelir. Her 
ik i olay mikrobiyolojik kaynaklıdır . Bazı durumlar
da ise su dağıtma sistemleri demir bakterilerinin 
faaliyetiyle tık{]nır. içmesuyu renginin siyah olma
sı . çözünmüş manganı mangan ok•side, akside 
eden bakteri faaliyetlerinin sonucudur. 'Bu tipteki 
renk sorunlarına yeraltı sularında yüzey suların

dan daha fazla rastlanır. 

Dağıtma sistemlerindeki kimyasal korozyon 
musluk sularında renk ve bulanıklığa s·ebep olur. 

1.2. Renk Giderilmesi 

Renk giderilmesi icin pratikte en etk ili yol 
süzme ve koagulosyona ilave olarak kimyasal ok
sidasyon işlemidir. isvec'teki tasfiye tesislerinde 
5 - 150 TCU arasındaki renk tasfiye edildikten 
sonra < 5- 25 TCU ya kadar düşürülmüştür. 
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içmesuyunda renk limiti estetik yönden ele 
alınmaktadır. 

Görünen renk içmesuyundan giderilmeye calı

şılırsa da suyun kaynağı güvenilir olmayabil ir. 
Sağ!ıkla ilgili kriterlerde rengin, klorlanan bazı 

organ ik bileşik ürünleri ile yakından ilgisi vardır. 

Bu da su tasfiyesinde karışıklıklara ve klor sarfi
yatının artmasına sebep olur. 

1.3. Rengin Sağlığa Etkisi 

'Doğal organik madde zehirliği ile ilg il i bazı 

calışmalar yapılmıştır. Bu calışmalarda fulvik asit 
kullanılmıştır. Belirli bir zaman ic•inde çeşitli doz
larda hazırlanmış ful vik asitli içmesuyu erkek fa 
rel ere verildiğinde vücut ağırlıklarında ve besien
meda bir değişiklik gözl enmemişt ir. 14 gün 1000 
mg/kg. dozda verilen fulvik as it farelerde ölüme 
sebep olmamıştır. Sadece ağırlıkta bir ar tma ve 
·kontrol hayvanlarıyla mukayesede bazı böbre~ 

enzim konsantrasyonunda azda olsa değişme 

gözlenmiştir. Litrede 2,5 mg humik as it ihtiva eden 
içmesuyu insanlar tarafından kullanılabilir. 

2. BULANlKLlK 

2.1. Genel Tarif 

Sudaki bulanıklı k çamur, silt, kolloidal organ ii< 
parçacıklar, plankton ve di ğe r mikroskopik orga 
nizmalardan ileri gelir. 

Bulanıklığı ölçmek icin beş metot vard ı r. Fo
kat bunlardan sadece ik isi Nefelometri ve Turb idi
metri standard metotta esas olarak alınmıştır. 

Suya bulanıklık veren parçacıkların boyutu 10 
nm. ile 0,1 mm. çap arasında değ işir . 

Erozyonla gelen toprak parcaları doğal su . 
lardaki suspansiyon maddelerini oluştu rurlar . De
mir ve aliminyum oksit ve hidroksitleri , kuvars , si
lis, karbonat gibi pa rçacıklar çam urun bi r k ısm ını 

meydana getirirler. 

Mikroorganizmaların birikmesiyle suda buia. 
nıklık görulür. 

Hamsuyun bulanıklı ğı 1 NffU dan az ve 1000 
NTU dan fazla olabilir. Bulanıklığı gidermek icin 
süzme veya daha etkili bir şekilde süzme, çöktür
me ve koagulasyon birl ikte uygulanır. 

2.2. Bulanıklığın Sağlığa Etkisi : 

5 NTU dan fazla olan bulanık sular içenler 
icin kötü tesir yapar. Bulanıklık fazla olduğu za 
man, bulanık l ı ğa yol açan maddeler dezenfeksiyon 
esnasında mikroorganizmala rı koruyabil ir ve suda -
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ki bakteril erin gelişmesine sebep olur. Dezenfe '<
siyonda klor kullanılıyorsa önemli miktarda klor 
sarfedilir. Bu da içmesuyunun güvenilir olması yô
nünden hayati önem taşır. Bulanıklığın her zamarı 
1 NTU dan az olması gerekmektedir. 

3. TOPLAM CÖZÜNMÜŞ MADDELER 

3.1. Genel Tarif 

Sudaki cözünmüş maddeler, suda cözünmüş 
az miktardaki organ ik madde ve anorganik tuzla 
rın varlığından ileri gelir. Cözünmüş madde icin
de bulunan başlıca iyonlar; karbonat, bikarbonat, 
klorü r, sülfat, nitrat, sodyum, potasyum , kalsiyum, 
magnezyum 'dur. Çözünmüş maddeler tat, sertlik, 
koroıyon gibi suyun özelliklerine tesir eder ve ka
buklanmaya sebep olurla r. 

Toplam cözünmüş maddeler doğal kaynaklar
dan, lağ ı m atık larından, şehir drenaj sularından 

ve endüstriyel sulardan ileri gelmektedir. 

Cözünmüş maddeleri litrede 35000 mg . ı geçen 
sular tuzlu sulara girer. 

Yollarda kar ve buz kontrolünde kullanılan tuz 
yerüstü ve yeraltı kaynaklarının cözünmüş mad
delerin i artırarak, kirletir. 

3.2. Cözünınüş Maddelerin Sağlığa Etkisi 

Litrede 1000 mg.dan fazla toplam çözünmuş 

madde bulunan icmesuları. içenler icin fizyoloj ik 
zara r lı bir tesir göstermez. Bazı epidemiyolojik ça
l ışmalar cözünmüş maddelerin faydalı old uğun u 
göstermiştir . 

Çözünmüş maddeler suyun lezzetine tesir 
eder. Bruvold suyun lezzetini veren cözünmüş 

madde miktarlarına göre bir sınıflandırma yapmış· 
tır . Bu sınıflandırma aşağıda verilmektedir. 

Toplam çözünmüş madde : 

3GO mg / 1. dan az 

300 mg/ 1- 600 mg/ 1 arası 

600 mg/ 1- 900 mg/ 1 arası 

900 mg/ 1- 1200 mg/ 1 arası 

1200 mg.dan fazla 

Çok iyi 

iyi 

Uygun 

Zayıf 

Kabul edilmez. 

Çok cözü nmüş madde ihtiva eden içmesuları 
yavan ve lezzets izd ir. 

Su dağıtma sisteminde klorür, sülfat, mag-
nezyum, karbonat gibi anyon ve katyonlar koraz
yana ve borularda kabuklanmaya sebep olurlar. 

Cözünmüş maddeler normal su ta sfiyesi ı le 
gideri lemezler. 



1000 mg/ 1 toplam cözünmüş maddeler li mit 
d eğ er olarak kabul edilmişdir . 

4. PH 

4.1. Genel Tarif 

Bir çözeltinin PH si hid rojen iyon ak tiv ites inin 
(aH + ) eksi logaritmasıdır. 

PH =- Log ı o (aH + ) 

Seyreltik çözel t ide hidrojen iyon aktiv itesi , hid
rojen konsantrasyonuna eş i ttir. 

Su numunelerinin PH si ekseriye elektrometr ik 
olarak cam elektrotla ölçülür. Sıcaklık PH ölçme
sine önemli ölçüde etki eder. 

4.2. PH'a Tesir Eden Faktörler 

PH sulu bir ortamda çeşitli çözCınmüş mad
delerin asit - baz eş i tliğin i n bir ölçüsüdür ve do
ğal ·sularda karbond ioksit -bikarbonat- ka rbon at 
denges ini kontro l etmekte rol oyna r. 

Aşağıda denge denklemler i ve ri lm işti r . 

PK,u = 14 

co2 (gaz) ~ co2 (sulu çözelti ) 

C02 (sulu çözelti) + Hp <--; H
2 

C0
3 

PK, = 2,8 

H2C03 ~ H+ + HCQ-3 

PK ı = 6,35 

HC0_3 ~ H+ + C03 - ı 

PK2 = 10,3 

PK değerleri 25 co icin verilmi ş ti r. 

Yukarıda verilen dengelere sıcaklık tesir eder 

ve K,u değişir. Saf suyun PH si 25 C0 nin üzerin de 
PH azalır ve bu değer 0,45 C"ivarındadı r. 

- Bikarbonat , karbonat . lıidroks i t iy onları 

suda tampon olarak görev yaparlar, tampon tesi ri 

sıcaklı k la değişir. 

- Hamsu kaynaklarının PH sı 6,5 - 8,5 a rasın 

da değişir. 

- Su tasfiyesinde PH önemli derecede deği 

şik l ik gösterir. Klorlama işleminde PH azalır·ken , 

soda- kireçle yumuşatma işleminde PH nin arttı ğ ı 

görülür. 

4.3. PH nin Korozyon, Kabuklaşma ve Diğe r 

Su Kalitesi Parametreleriyle ilgisi : 

Su tasfiyesinde korozyon ekonom ik yönelen 
öneml idir. Buna •ilave olarak kalsiyu m karbona t 
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birikmesi sonucu pompa fiatları yükselir ve dağı~ 

ma sisteminde verim azalır. 

- Dağ ıtmo sistem inde kullanılan demir, ce
lik ve bakır suyla temas edince paslanır, beto:ı , 

asbestli çimentolu borular, ç imentodan yapılnı •ş 

borular bozulurlar. 

- Gaz lı, kolloidal madde, elektrolit ve elek
trol it ol mayan maddeleri iht iva eden doğal su la
rın PH ı korozyonu belirler ve o zaman suyun 
a ş ınd ırıcı özell i ğinden bahsedilir. 

- Cözü nmüş metollerin anyonları suyun ko -
rozyonunu , cözünnı emi ş b i leş i kle r ise metalleri n 
pasi fliğini artırırlar. 

Kalsiyum karbonat birikmes iyle korozyon kon ~ 

ro l edilebilir. Buna tesir eden faktörler sıcaklık , 

PH , toplanı cözünmüş maddeler, sertlik, karbondi
oksit ve alkalin itedir. Pratik olarak kalsiyum kar
bonat / bikarbonat dengesin i kont rol etmek çok 
zor, ha tta i m kans ızd ı r. Deneysel bağıntıla r kola y 
ölçülen pa ra metrelerle geliştirilm i şt i r . 

En çok kullanılan ba ğ ıntı Langelier ta rafından 
geliş t i ri l e n bağı ntıdır. 

PH ve alkal initeyi değ i ş t irerek korozyondan 
korunulabili r, bu karbonat / bikarbonat sistemin in 
dengelenmesine ba ğ lıdır. Denge halindeki bir su 

da kalsiyum karbonat b i r i knıez, böyle bir su dem ir 
ve celiğ e karş ı koroz ift ir. 

- Aş ırı doymuş su tasf iye edilnıezse kabu k
leı ş ına görül ür. Bu kabuğun porozitesine ve nıeta 

lıı yapışma kuvvetine göre korozyon önlenir veya 
önlenemez. 

Cok sert sula r ko rozyon problem i yaratmazsa 
cia aş ırı kabu klanmaya sebep olur. Sert suların 

kirec/ soda ile gider ilmesinde PH 10.9 dur. Bu tür 
sular kabuklanmaya nıeyillidirler . Kararlı olması 

iç in tekrar karbonatlaş t_ı rılnıosı gerekir. Bunun 

için PH 9,7 - 10 a ra s ında ka rbondioksit ve litrede 

0,25- 0,5 ıng . sodyum fosfat ilave ed ilir. 

Suyun kararlı olabilmesi için PH ın 8,5 olması 

tavsiye edilmektedir. Böylece dağıtma sisteminde

ki a ş ırı karbonat birikmesi de ön l enmiş olur. 

Karbonatlamada aşırı karbondioksit verilmesi 

boru yü zeyinde kı s mi düşük PH bölgeleri meydana 

getirir. Bu da kısmi korozyona sebep olur. 

Demir bakterilerinin gelişmesi PH'ye bağlıdır. 

PH aralığı 5.5 - 8,2 dir. Optimum PH fse 6,5 dir. 

Kırm ız ı renkli suyun meydana gelmesi demir ba k

terilerinin ani olarak gelişmesiyle görülür. Dem ir 
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3 hidroksit teşekkül eden uygun şartlar altında 

demir bakterileri çok çabuk gel i şir ve su boru l arı 

bir hafta içinde t ı kanır . 

PH ekseriya diğer su kalite parametreleri ve 
sulu ortanıdaki kimyasol denge ile, hidrojen ve 
hidroksit iyonlarının değişınes i ile ilg i lidir. 

Hidrojen sülfür gazının teşek·kül etmesi ile su
da cürük yumurta kokusu ortaya cıkar. Klorlanıo 

işleminde azot Iriklorür'ün kötü kokusu PH 7 de 
yükselir. Yüksek PH değeri içmesuyuna acı ta t 
verir. 

Suda renk yoğunluğu PH 'nin artnıasıyla artar, 
su kalite kontrolünde bütün renk ölcnıelerinin 

PH = 8,3 de ölçülmesi tavsiye edilmektedir. 

Koagülasyon ve yunıaklaşnıa işleminde boşarı 

PH'ye önemli derecede bağlıdır ve PH yi optimum 
yu mak teşekkülüne göre ayariomak su tasfiyesin . 
de standarddır. Süzülnıeye tes iri ise bazı clurunı

larda hassasiyet gösterir. 

Su kaynağındaki PH aralığı bircak mikroorga
nizma için uygundur. Fakat hızlı gelişmeleri ek
seriyo bazı PH aralığında sınırlıdır . 

Suyun mikrobiyoloji k faaliyeti klorlo dezen-
feksiyondo PH'ye bağlıdır . PH yükseldikçe klorun 
nı i krop öldürücü tesir i azalır . çünkü PH arttıkc::ı 

lı i poklorür asidin azald ı ğı görülür, ozon ve klo rd!
oksit dezenfeksiyonunda PH aralı ğ ı değ i şmez . Su 
dağıtını sistemindek i korozyon suda metal kirlen
mesinin kaynağıdır . Bu metaller kurşun ve kadnı i 

yunıdur. Saf suda PH'n in 6'don büyük el eğerler i n 

de kurş un korozyona uğronıaz, karbonat bikarbo
nat varlığında kurşun PH 4 - 12 orasında pasift ir. 
PH 12'den büyük olursa korozyon görülür. Düş ük 

alkoliniteH suda, düşük PH'de borulardan gelen 
suda yüksek değerde kurş un bulunur. Kadnıiyu r.ı 

PH 9- 13,5 arasında pas iftir. PH 6'dan kücükse 
korozyon olayına rastlanır . 

4.4. PH 'nin Sağlığa Etkisi 

içmesuyunda PH 'nin sa ğ lığa doğrudan doğru

ya bir etkisi yoktur, çünkü PH diğer su kalite pa 
rametreleri ile ilgilidir. 

Taylor ve çalışına arkadaşları sudakl PH ile 
karaciğer enfeksiyonu orasında bir ilgi bulanıa

nıışlardır. Fakat bu çalışınada PH'nin dezenfeksi
yona direk tesiri değerlendirilmelidir . 

Su tasfiyesinde PH virüs , bakteri ve diğer za
rarlı organizmoların giderilmesine tesir eder. PH' 
nin sağlığa dalaylı tesiri vardır . 

PH i belirliyen değer olara k 6,5 - 8,5 ara s ı 

tavsiye edilir. 
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Su dağıtma sistemlerinde PH 7'nin altına düş

tüğü zaman bazı problemler ortaya cıkar . 

5. SERTLiK 

5.1. Genel Tarif 

Su sertliği sabunla reoksiyona g·iren suyun 
kopasite ölcünıüdür, sert su köpük vermek iciıı 

önemli miktarda sabun sorfeder. Sıcak su borula
rı , kazonlar ve diğer evlerde kullanılan eşyalar 

sert sudan dolayı kabuk bağlar. Su sertliği cözürı
nıüş yüksek değerli metalik iyonlardon ileri gelir. 
Taze suda başlıca sertliğe sebep olon iyonlar kal
siyum ve nıagnezyunıdur. Stronsyunı, demir, man
gan, baryum gibi iyonlar da suya sertlik verirler. 
Bu gün sertlik tayini, suda bulunan çok değerli 
metalik iyonların reaksiyonu ile ölçülür. Şelat 

maddesi olarak EDTA (etilen dianıin tetra asetat) 
kullanılır ve kalsiyum karbonat konsantrasyonuna 
eşdeğer olarak ifade edilir. Sertlik aynı zamanda 
sertlik komponentlerinin konsantrasyonuyle hesap
lanır ve onların toplam kalsiyum karbonat mikta
rına eşdeğer bir terimi olarak ifade edilir. icnıe 
sularının sertlik derecesi , kalsiyum karbonat ola
rak aşağıda verildiği gi·bi sınıflandırılır. 

Yumuşak 

Orta sert 

Sert 

Çok Sert 180 nıgj l ve üstü 

o- 60 nıg / 1 

60- 120 nıg/ 1 

120 - 180 nıg/ 1 

Sertl ik aynı zamanda kalsiyum oksit veya ko :
siy unı hidrokside eşdeğer olorokda ifade edilir. 

Karbonat sertliği geçici ve karbonat olmayan 
sertlik, kalıcı sertlik olarak bilinir. Geçici sertl 'k 
suyun kaynatılnıasıylo cöktürülerek giderilebilir. 
Bu np sertlik sıcak su borularında ve çaydanlıkla,- . 

ci a bir ikir. Sülfat. klorür ve nitrat gibi anyonla r
la , katyonların sebep olduğu kalıcı sertlik kayna
tılarak giderilenıez . 

Alkalinite suyun tanıpan kopasitesinin bir in · 
deksi olup miktarı sertliğe yakındır. Alkalinite su 
da bulunan zayıf asit nıolekülleri ile, başlıca hid
roksit, bikarbonat ve karbonatların varlığından 

ileri gelir. Borotlor, fosfatlar, silikatlor, az miktar
da bulunsalar dahi suya alkanile verirler. Suyun 
alkalinitesi de kalsiyum karlbonata eşdeğer olarak 
ifade edilir. Yüzey suyunda bulunan karbonat ve 
bikarbonatton ileri gelen alkalinite değeri sertlik 
değerine yakındır. 

5.2. Sertliğin Meydana Gelişi 

Suda doğal sertlik kaynağı başlıca kayalar ve 
topraktan yağmurla gelen sızıntılardır . Sert sular 



normal olarak toprağın üst kısmı ve kireçli taşlar

la ilgilid ir. Yeraltı su ları yüzey sularından daha 
serttir. Yeraltı suları karbonik asit ve oksijence 
zengindir böylece toprağı veya kayaları kolayc"l 
çözer ve önemli derecede ka lsit, j ips, dolarnit gibi 
mineralleri çözerek litrede binlerce mg. üstünde 
sertlik verirler. 

Sertliğin ba ş l ıca endüstri ile ilgili kaynağı 

inorganik kimya ve mineral endüstrisidir. in şaat 

endüstrisinde kalsiyum oksit sıva, yapışıırma ve 
alçılama iş lemlerinde k ul la nılı r . 

Ayn ı zamanda kağıt hamu ru, şeker endüst risi, 
şeker rafinerisi , pe trol rafineris i, dericilik ve su
yun kimyasal tasfiyesinde de k ullanıl ı r . Magnezyum 
alaşımları yaygın olarak kalıpç ılı kta, genel ola rak 
ev eşyalarının kalıplanmasında, magnezyum tuzla
r: gübre, seranıik, patlayı c ı yapınıında ve tıpta kul· 
lanılnıaktadır. 

5.3. Sertliğin Sağ l ı ğa Etkisi 

Sertliğin meydana gelmesinde kalsiyum ve 
magnezyum iyonları boş faktörlerdi r. içmesuyuncia 
ka lsiyum ve magnezyumun yüksek değerleri sağlı· 

ğa ters etki göstermemektedir. 

Kullanma dezavantajından ayrı olarak, çok 
sert suların diğer istenmeyen tesiri magnezyumla 
il gil i olarak sü lfat iyon uyla beraber suya nıOsh i l 
tesirin i da laylı olarak vermesidir. 

içmesuyunda kalsiyum iyonu için tat baş lan · 
gıç değeri mevcut anyanlara ba ğlı olarak litrede 
100 · 300 mg. dır. Magnezyum için tat başlang ı ç 

değeri yukarıda verilen değerden daha düşüktür. 

Kalp hastalıklarıy lo sertlik arasındak i ilgi araştırıl· 

malıdır. Kalsiyum veya magnezyumu suda belirl i· 
yen bir değer teklif edilmemiştir. 

5.4. Diğer Boğınt ; lar 

Yumuşak sular borularda sert sula rdan daha 
fazla korozyona sebep olurlar. Bakır, ç inko, kur
şu n , kadmiyum gibi su dağ ıtma sistemleri nde bu
lunabilecek ağ ır metaller çok sert sularla borula r
da kabuk teşkil ederler. Sert sular aynı zamanda 
mutfak eşyalarında ka buk yapar ve sabun sarfiya-
tını artırır . Su sarfedenler için ekonomik sıkıntı 

ve rir. Bazı memleketler litrede 500 mg. sertliği 

kabul etmişlerd ir. Litreele 100 mg. kalsiyum karbo
nat sertliğ i korozyon ve ka'buklaşma problem i ara 
s ındaki denge değeri olarak kabul edilebi lir. Bu
ru nla beraber, 500 nıg / 1 kalsiyum karbonat, ser'· 
l iği belirleyen değer olarak tavsiye edilmektedir. 

6. KLORÜR 

Klorür doğacia çok fazla dağılmıştır . Genel 
olarak sodyum, potasyum , kalsiyum klorür olarak 
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bulunur. Yaklaşık olarak litosferin % 0,05 ni oluş

turur. Çevrede en fazla klorür okyanusla rd a bu lu· 
nur. Doğa l sulardaki klorür va r lı ğı, tuz birikimleri· 
nin çözülmesinden, kar ve buzu kontrol etmek için 
yolların tuz l an mas ı sonucu, kimya endüstr isinden 
gelen deşarjlar, yağ işl emleri , !a ğını atıkları, sula 
ma drenajları ve deniz suyunun kıyı a lan larına 

girmesiyle oluşur. Bu kaynakların herbiri yüzey ve 
yeraltı sularının lokal krilennıesine sebep olu r. 
'Klorür iyonu hareketlidir ve ka palı göllere veya 
okyanus lara taşınır. 

6.1. Oluşumu 

Kl orü r genel olarak doğal yerüstü sularında 

düşük konsant rasyonda bulunur. Kirlenmemiş su
da ekseriya litreele 10 mg. dır. 

Bitkisel ve hayvansal kaynaklı yiyeceklerde 
klorür doğal olarak bu lun ur ve litreele 0,36 mg. 
klorürden azdır. Pişirme esnasında veya sofrada 
tuz ilavesi yiyecektek i tuz miktarını önemli dere
ced e artırır. 

6.2. Alın : ş Yolları : 

Yiyecekle vücuda alına n günlük klorür hesabı 
sofrada değişik biçimde kullanılışından dolayı açık 

değildir . Tuzsuz diyelle her gün yak laşık 600 mg. 
tuz sindirilir. Çünkü yemeğe tuzun ilave edilmesi 
ile günlük ortalama tuz g irişi 6 · 12 gram arasın

dadır. icnıesuyuyla vücuda ortalama klorür girişi 
ya k laşık günde 100 nıg . dır. Havadan alınan klorü r 
ise çok azdır . 

6.3. Klorürün Soğlıkla ilgisi 

Klorür insan vücudu nda çok bulunan bir an 
yondur. ilgili olduğu katyonl ar la hücre dışı sıvının 
osnıatik aktivitesinde önemlidir. Klorürün vücutto 
% 88 si hücre d ış ı ndad ı r. 

Vücutta su ve elektrolit dengesi, toplanı ü i· 
yetle girişi ve böbrek ve barsaklarıo atılmasıyla 

korunab ilir. Birçok sıv ı ve elekt rolit absorbsiyonu 
ince barsakla meydana gelir. Normal sıvı kaybı 

1,5 · 2 litre suyla beraber 4 gram klorürdür. Klo
rürün % 90 · 95 i idrarla, % 4 · 8 i dışkı ile, % 2 
si terle kaybolur. Toplam gerek li günlük klorür 
kaybı yaklaşık 530 mg. dır. 

Gerekli kayıp hesapları esas alınırsa günlük 
diyetle yet işki nlerde giren klorür miktarı vücut 
ağ ırlığının her kg .mı icin 9 nıg.dir. (70 kg. a ğ ı rlı

ğı ndaki bir şa lııs icin 630 mg.) 

18 yaşından büyükler iç in günlük her kg. vü
cut ağırlığı icin 45 mg. klorür yeterlidir. Normal 7D 
kg . ağırl ığındaki bir şahıs yaklaşık 81,7 gr. klorür 
ve 45 1 su ihtiva eder. 
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içmesuyunda klorür icin tat başlangıç değeri 

katyana bağlı olarak genellikle litrede 200- 300 
mg. klorürdür. 

Tat başlangıç mi k tarı sodyum klorü r, 
yum klorür ve kalsiyum klorür icin sırasıyla 

310, 220 mg/ 1 dir. 

potas-
210 

Norm al tasf iye işleminde sudan klorür gideri
lemez. icınesuyuyla alınan klorür miktarı günlüK 
alınan klorürün çok küçük bir kısmını ihtiva eder. 
Tavsiye edilen, klorürü belirleyen değer 250 mg/ 1 
dır. 

7. FLORÜR 

7.1. Genel Tarfi 

a) Kaynaklar 

Florür yeryüzünde oldukça çok bu lunan bir 
elementtir. Yer kabuğunun % O,D3'ünü temsil eder. 
Florapatit, kriyol it gibi minera lleri vardır. Bi rcoi< 
kaya florür mineral ini ihtiva eder. Endüstride alu
minyum üret im inde ve fosfat gübrelerinin ya pım ı n 

da kullanılır . Tuğla, kiremit, seramikte bulunu~. 

Metalurjide, eczacılıkta , diş macunlarında ve vita
minlerde kullanılır . Bitki ve yiyecek maddeleri de 
az mik tarda florür ihtiva ederler. 

b) Suda bulunuşu 

Suların bir çoğunda az miktarda florür vard ı r . 

'Daha yüksek konsantrasyonda yeraltı sularındJ 

görülür. En yüksek, doğal halde bulunan miktarı 

2800 mg/ 1 dir. Birçok sularda f lorür miktarı ı ıng . 

dır . Endüstriyel atıkların nehirlere deşarjı sonucu 
nehirlerde florüre rastlanır . 

Alınma yolları : 

a) içmesuyu 

Florür musluk suyunun kaynağından gelebilir. 
Genelde sular lit rede 1 mg.don fazla florür ihtiv·ı 

ederler. Litrede 10 ıng_ florüre nadir rast l anır. Nor
mal florü r miktarı litrede 0,6- 1,7 mg . dır. Hava s ı 

caklığı florüre tesir eder. Al ınon 2 litre suyla gün

de 1,2- 3,4 mg florür vücuda girer ,az florürlü ic
mesuları flarür ilavesiyle flarland ırılır . 

b) Havayla 

Bazı endüstrilerin faaliyette bulunduğu yerle
rin havasında değişik miktarda florür bulunur. Ha
vayla vücu da giren florür miktarı o kadar önemli 
değildir. 

c) Yiyecekle 

Bütün yiyecek maddeleri eser halde florür 
ih tiva ederler. Bütün bitkller toprak ve sudan ab
sorbe ettikleri az miktarda flarür ihtiva ederler. 
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Bilhassa balıklarda, bazı bitkilerde ve çayda yük
sek miktarda florür bulunur. Buna karşılık diğer 

yiyecek maddelerinde kg.da 10 mg.dan fazla flo
rür nadir olarak bulunur. Flörürlü su kullanılan 

yiyecek fabrikalarında hazırlanan yiyecek madde
lerinde iki misli daha fazla florür bulunur. Çeşitli 

memleketlerde vücutca alınan florür miktarı ye
tişkin l erde 0,2- 3,1 mg. arasında değişir. Çocuklar 
için 1 - 3 yaş gurubunda günde alınacak miktar 
Amerika'da 0,5 mg. olarak hesaplanmıştır . 

7.2. Diğer Alınış Yolları 

Alüminyum tasfiyesinde ve cam fabrikalarında 

işlemin yapıldığı çalışma yerlerinde havaya florür 
verilir, fakat gelişen çalışma şartlarında o kadar 

önemli değildir. 

Sigara dumanında bulunan florür miktarı hak
kında az bilgi vardır. Diğer koynaklorlo mukoyese 
edildiğinde o kadar öneml i bir florür kaynağı de

ğildir . 

7.3. Florürün Sağlığa Etkisi 

Florür bazı hayvon çeşitleri için esas ele-
menttir. Az miktardak i florür gelişme ve doğu ~

gonlı ğa etk i eder. 

As idik şortlar altında diş minesin in çözülme
sin i azaltır , diş çürümesini önler, florürlü sular 
çocuklarda ve yetişkinlerde diş çurumes ı ni on
ler. Litrede 1 mg. dan fazla florür diş çürümesini 
azaltır . Litred e 1 ,5, 2 mg. dan fazla olursa d i şler

de benekler yapar. Litrede 1 mg. florür uzun süre 
alınırsa dişlerde benekler görü lür ve böbrek lıas

talıklarıno rastlanır. O- 7 yaş arasında görülen mi
neralizasyon is tisnodır. Yetişkinlerde 3- 6 mg. flo 
rür alınmasıyla iskelette kemiklerde florür birik
mesi görülür. Günde 20- 40 mg. florürün uzun 
müddet vücutco alınmasında iskelette sakatlıklor 

görülür. Litrede 1 mg, florür suyun florlanmasın 

da emniyetli sınır olarak tavsiye edilmektedir. 

Florürün yüksek dozları insana zehir tesir i 
gösterir. Belirtileri mide kanaması, mide ilt i habı, 

kal p kosında hasar şeklindedir. Yüksek dozda alı 

nışı nın kron ik tesiri başlıca dişlerde beneklenme 
ve kemiklerde birikmesidir ki bu da kemiklerde 
sakatlıkla kendini gösterir. Böbrek hastalarında 

ise kronik tesiri görülmüştür. 

Yüksek dozda alınan florür troid bezine tesir 
eder. Yüksek dozda alınon florürle zehirlenmanin 
ilk belirtileri kusma, karın sancıları, ishal be felç 
t ir. 

Epidemiyoloj ik calışmalarda doğal olara '< 
yüksek florürlü suların ters etki gösterdiği nad ir 
ola ra k görülmüştü r . istisna olarak çok yüksek mik 
tardaki f lo rürlü su içen lerde diş çürümeleri be is
kelette florür birikmesi görülür. 



SiVAS YÖRESiNDE KAR SU POTANSiYELiNiN 
BELiRLENMESi 

iZGE ERTAN( *) 

ÖZET 

Yurdumuzda su kaynaklarının önemli kısmı kar erimesinden oluşmakta an
cak iklim ve coğrafi nedenlerle bu su kaynaklarından en uygwı şekilde yaraı·/cım

lamamaktadır. Akarsularda düzensizlik görülmekte, ilkbahar ve yaz başlanııda 
kar erimesi sonucunda maddi manevi büyük zararlar veren taşkınlar meydana 
gelmektedir. Ayrıca, su gücünelen elde edilen enerjiye ve içme, kullanma, sulama 
suyuna duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadıı·. Bu nedenle kar erim e mev
siminde bol olan suyu barajlarda tutarak taşkınları önlemek ve daha fazla hidro
elektrik enerji, içme, kullanma v.e sulama suyu elde etmek için çalışılmaktadır. 

Baraj rezervuarlarının inşa edilmesi ve iş.Zetilmesi çalışmalannda gerekli olan 
verilerden en önemlisi, havzalarda 1ıer yı l kendiliğinden toplanan ve biiyük kısmı 
kar erimesinden oluşan su potansiyelinin hesaplanmasıdır. 

Yurdumuzda yüksek alanlarda biriken kar, lıidrolojik açıdan önem kazanma
sına rağmen yüksek alanlara ulaşım güçlükleri, alet ve malzeme azlığı nedeniyle 
kar ölçümleri yeterli bir düzeyde yapılamanıaktadıı·. 

Teknolojik gelişmelerden yararlanarak yapılan bu uygulamalı araştırma ile Sivas 
yöresinde 4 lokasyonda klasik yöntemle kar örtüsü deriı1ıliğine göre kar sıı eşde

ğerinin tahmin modeli için doğrusal regresyon denklemleri çizilmiş ve delenni
nasyon kalsayısı hesaplanmıştır. Böylece Sivas yöresinde her yı. l kar olarak elepo
lanan su potansiyelinin kolay ve doğru bir şekilde bıılunımisı sağlanmıştır. 

GiRiŞ 

Yurdumuzda yerüstü, satıhaltı ve yeral tısu yu 

genell ikle kar erimesinden oluşmaktadır. Bu ne
denle kar hidrolajisi üzerinde önemle durulması 

gereken konulardan biridir. 

rak ya pılmas ını sağ laya cak , böylece daha fazla 
hidroelektrik enerji , içme, kullanma ve sulama su
yu elde edilecektir (1, 2) . 

Kar hidrolojisinde yapılan calı ş malar başlıca 

iki kısımda toplanabilir. Bunlardan birincisi her yıl 

kar olarak kendi kendine depolanan su potansiye
linin, yani kar su eşdeğerinin kan t itatif olarak 
hesaplanması ve ikincisi zaman süresince kar eri
mesi akışının tahmin edilmesidir. Bu iki bilgi pro
jelerin lıazırlanması ve işletilmesin·in sağlıklı ola-

(•J V. Müh . · ' izotop Hidroloj isti , DSI Teknik Araştırma K.K. 
Dairesi , izotop Fen Heyeti Müdürü . 

Türkiye'de 1500 metreden daha yüksek alan 
larda biriken kar su potansiyeli hidrolojik açıda n 

önemli olma ktadır . Anca k bu yüksek alanlara ulc
şı m güçlükleri, alet ve malzeme azlığı nedeniyle 
kar ölçümleri yeterl i bir düzeyde yapılamamakta 

dır . Ayrıca sınır l ı ölçüde olan kar ölçümleri ge
nellik le meteorolojik amaçlara yönelik bulunma k
tad ır. Hidroloj ik açıdan önem li olan kar örtüsü da· 
rinliği gözlemlerinden çok kar yoğunluğunun öl
cü lmesid ir. Yurdumuzda bu ölçümler araştırm u 

amacıyla çok az sayıda gerçekleştirilebilmekted ir. 

Doğal olarak bunlar da baraj işletme mühendisleri 
tarafından uygulamada kullan ılamama ktadı r (3) . 
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Kar yağdı ğ ı zama n memlekeNm iz imkdnları 
göz önüne alınırsa, yüksek alanlarda kar ölçü mle
rinin daha uzun zaman tanı olarak gercekleştirile

meyeceği açıktır. 

Tüm yurt sathını kapsayan, burada yalnız 

Sivas yöresinin ele a lındı ğ ı bu araştırmanın ama
c ı ; Vurdumuz icin hayati önem t aşıyan fakat ge;
çekleştirilmesi mümkün olmayan kar lıidrolojisi ça
l ı şmalarını teknoloji k geliş melerden yararlanarak 

gerçekleştirmektir ( 4, 5, 6). 

YÖNTEM 

Sivas yöresinde kar su potansiyelinin bulun
ması için yapılan çalışmada henüz nükleer yön
tem uygulanmamış , yalnız klasik yöntemle çalış

malar sürdürülmüştür (7, 8) . 

Çalışmalar, Jokasyonlar arasındaki yüksekli k 
farkının ya-klaşık 100 metre ol d uğu ve kar gözlem
lerinin sürekli yapıldığı dört istasyonda sürdürül 
müştür. (Şek· il : 1). Bunlar; Kızıldağ 1700 m, Kü
rüniü (Arapça) 1513 m, Ortaköy 1430 m, Kayak 
Evi 1400 m dir. Bu istasyonlarda kar örtüsü derin
liği, yoğunluğu ve kar su eşdeğeri bulunmuştur 

(Çizel ge : 1) . Kar gözlemleri Aralık ayı başından 

Mart ayı sonuna kadar ayda iki kez DSi Si vas 
XIX. Bölge Müdürlüğü elemanları tarafından ya
pılmıştır . Sivas'ta kar ölçümleri kar numune alma 
aleti ile yapılmaktadır . Alet birbirine geçerek uza
tılan borular ve teraziden oluşmaktadır. 

Türkiye'de 26 havza bulunmaktadır. 'Devlet Su 
işleri Genel Müdürlüğü (DS'i) bu havzalarda kar 
gözlem istasyonları kurmuştur. Ancak, bu istas
yonların kotu 1600- 1800 metre üstüne çıkam.:ı

maktadır. DSi, tüm yapılan kar gözlemlerini Kar 
Gözlem Yıllıklarında toplamaktadır. Bu yıllıklar 

1977 yılından 1983 yılına kadar 'DS'i Etüd ve Plan 
Dairesi Başkanlığı tarafından bastırılmıştır (9, 10; 
11, 12, 13, 14) . 

Bu çalışmada kullanılan kar gözlem doneleri 
bu y ı llıklardan alınmışt ır. 1982 Yılından sonraki 
yıllara ait doneler DS'i XI X. Bölge Sivas'tan temin 
edilmiştir . 

Elde edilen donelerden kar su eşdeğeri kar 
örtüsü derinliğine karşı noktalanmıştır . Kar su eş

değeri bağımsız değişken X, kar örtüsü derinliği 

bağımlı değişken Y olara k a lınarak regresyon 
doğrusu çizilmiştir (Şek i l : 2). Regresyon denkle
minin o ve b regresyon sabitleri ve korelasyon 
katsayısının karesi , yani bağlılığın yakınlığın ;n 

nispi ölçüsü olan determinasyon katsayısı, hesap
lanmıştır. Kar su eşdeğeri ve kar örtüsü derinliği 

mm olarak alınmış ve n = 63 icin V = 30,16 + 
3,33 X regresyon denklemi elde edilmiştir. Deter
minasyon katsayısı r2 = 0,77 bulunmuştur. 
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K ı zıldağ , Kürünlü, Ortaköy ve Kayak Evi kar 
ölçüm i s tasyonlarından çeşitli kar yıllarının Ara
lık , Ocak, Şubat ve Ma rt aylarında yapılan 63 adet 
kar gözleminde kar yoğunluğuncı göre kar örtüsü 
deri nl iği ve kar su eşdeğer i çizelge halinde toplan
mıştır (Çizelge : 2). Literatürde ilk kez kar yo
ğ unluğuna oöre kar örtüsü derinliği ve kar su es
değeri grafik üzer ine noktalanm ış ve değişimi in
celenmiştir (Şekil : 3). Grafik te ölçümler sırasın da 
sık raslanan 0,19, 0,20, 0,22, 0,23, 0,26, 0,27, 0,30, 
0,31, 0,33 ve 0,34 yoğ unl uk ları alınmış ve bu yo
ğunlukla r için kar su eşdeğer i ne göre kar örtüsü 
derin li ğ niin regresyon denklemleri bulunmuştur. 

Bunlar : 

Kar yoğunlu ğ u 0,19 icin Y = -3,83 + 5,37 X 

0,20 )) y = -2,28 + 4,98 X 

0,22 )) V= -0,86 + 4,54 X 

)) 0,23 )) V = -2,23 + 4,33 X 

)) 0,26 )) y = -2,74 + 3,91 X 

)) 0,27 )) V= . 6,05 + 3,61 )( 

0,30 )) Y = - 3,85 + 3,37 X 

)) )) 0,31 )) V= 0,52 + 3,21 X 

)) )) 0,33 )) Y = 1,18 + 3,02 X 

)) )) 0,34 )) Y= 1,13 + 2,92 X 
dir 

Şekil : 3 den de görüldüğü gibi regresyon doğ
rularının eğ-imi 2,92 den 5,37 ye kadar ahenkli bir 
biçimde değişmektedir ve kar örtüsü yoğunluğunu 
ölçmeden kar örtüsü derinliğine göre kar su po
tan siyelinin hesaplanması özellikle hidrolojik acı

dan önemli olan büyük kar örtüsü derinliklerinde 
önemli hatalara yol açmaktadır. Örneğin; yoğunluk 
ölcü lmediği zaman kar örtüsü derinliği 100 mm 
iken 18 mm ile 35 mm arasında kar su eşdeğeri 

ölçülebilecek, yapılan hata 17 mm su olacak; oysa 
kar örtüsü derinliği 520 mm iken 98 mm ile 180 
mm arasında kar su eşdeğeri ölçülebilecek, yapı 

lan hata 82 mm su olacaktır. Kar örtüsü derinliği 

metre mertebesinde olduğu zaman su potansiyeli
nin hesaplanmasındaki hatanın büyük boyutlara 
ulaşacağı açıktır . Bu nedenle kar su eşdeğerinin 

h esaplanmasında kar yoğunluğunun mutlaka ölçül
mesi gerekmektedir. 

Ayrı ca, araştırmada yersel ve zamansal deği

şimlere göre kar su eşdeğeri ve kar örtüsü yoğun 

luğu incelenmiş t ir fÇizelge : 3) . Üç ayrı katta 1400, 
1513 ve 1700 metrede Ocak, Şubat ve Mart ayları 
için ortalama yoğunluk ve kar su eşdeğerleri bu
lunarak bu ayiara ait kar su eşdeğerleri katiara 
karşı noktalanmıştır (Şekil : 4). 
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CiZELGE - 1 : DSi XIX, BÖLGE SiVAS 

KAR GÖZLEM ÇiZELGESi 

HAVZA NO. 15 

KIZILIRMAK 

1700 m 

AKARSU 

iSTASYON KOTU 

ÖLÇÜM YERi KIZIL'DAG (No. 1) 

KAR ÖRTÜSÜ 
Kar Su 

Tarih Eşdeğeri 
Derinliği 

Yoğunluğu mm. 
mm. 

7.1.1985 0.25 272 68 
-----

17.1.1985 0.23 391 90 

11 .2.1985 0.26 589 147 

15.2.1 985 0.33 455 150 
- ---

25.2.1985 0.20 693 139 
----

27.2.1985 0.26 545 142 

8.3.1985 0.26 606 158 

14,3.1985 0.23 626 144 
- ----

5.12.1985 0_27 146 39 

18.12.1985 0.26 107 28 

16.1.1986 0.32 309 99 
---- -

13.2.1986 0.31 392 122 

20.2.1986 0.30 414 124 

5.3.1986 0.39 306 119 

--

----

- ---

----
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HAVZA NO. 

AKARSU 

iSTASYON KOTU 

ÖLÇÜ'M YERi 

15 

KI ZILIRMAK 

'151 3 m 

KÜRÜN LÜ (ARAPÇA) 

(No. 2) 

KAR ÖRTÜSÜ 
Kar Su 

Tarih Eşdeğeri 

Yoğunluğu 
Derinliği mm. 

mm. 

13.1.1977 0.19 265 50 

9.2.1977 0.32 170 54 

2.2.1978 0.27 381 104 

11 .1.1980 0.19 318 60 

21.2.1980 0.22 400 90 

4.3.1980 0.23 446 102 

26.1.1981 0.45 138 62 

5,2.1981 0.19 141 27 

17.2.1981 0.34 149 51 

29.1 .1982 0.20 223 44 

23.2 .1982 0,22 412 89 

29.3.1982 0.35 170 59 

25.12.1984 0.22 175 39 

2.1.1985 0.21 161 34 

22.1.1985 0.18 418 75 

5.3.1985 0.20 726 145 

1[).2 .1985 0.20 215 43 
- ----

13.1.1986 0.31 208 65 
--

22.1 .1986 0.31 399 124 

17.2.1986 0.31 412 128 

24.2.1986 0.26 319 83 

4.3.1986 0.33 26.0 86 



15 

KIZILIRMAK 

1430 m 

DSi XIX. BÖLGE SiVAS 

KAR GÖZLEM ÇiZELGESi 

DSi TEKNiK BÜLl'ENi , 1987 SAYI 61 

15 

KIZILIRMAK 

1400 m 

HAVZA NO. 

AKARSU 

iSTASYON rKOTU 

ÖLÇÜM YERi ORTAKÖY (No. 3) 

HAVZA NO. 

AKARSU 

iST•ASYON KOTU 

ÖLÇÜM YERi KAYA'K EVi (No. 4) 

KAR ÖRTÜSÜ Kar Su KAR ÖRTÜSÜ 
Kar Su 

Ta~ih Eşdeğeri Tarih Eşdeğeri 

Yoğunluğu 
Derinliği mm. Yoğunluğu 

Derinliği 
mm. 

mm. mm. 

8,2.1977 0.22 229 51 14.1 .1985 0.24 192 46 

16.1.1978 0.22 235 51 29.1.1985 0.30 185 56 

3.2.1978 0.27 425 116 14.2.1985 0.27 224 60 

15.1 .1980 0.50 341 169 4.3.1985 0.30 296 89 

29.2.1980 0.23 375 86 15.3.1985 0.28 359 101 

21 .3.1980 0.29 154 45 17.12.1985 0.21 80 17 
-

29.1.1982 0.24 53 13 20.12,1985 0.26 126 - 33 

26.2.1982 0.34 137 46 20.1.1986 0.16 141 23 

27.12.1984 0.30 215 65 12.2.1986 0.22 311 69 

4.1 .1 985 0.25 249 62 

16.1.1985 0.33 238 78 '• 

12.2.1985 0.33 400 132 
-· 

6.3.1985 0.34 399 136 

12.3.1985 0.26 80 21 

6.1 .J986 0.41 126 52 ' 

21 .1.1986 0.34 229 78 

5.2.1986 0.31 276 85 
.. 

19.2.1986 0.33 319 105 
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·SO 

soo 

700 

600 

500 

400 

300 

.200 

100 

Kor ôrtüsu 

derinligi mm. 

20 

o o 

o 

O A 

o 

.Jo 
o 

o 

• 

• 
• • 

o 

•• 

• • • 

• KIZILOAG 1700 m • 

o KÜRÜNLÜ (ARAPÇA) 1513 m. 

* ORTAKÖY 1430 m. 

6 KAYAK EVI 1400 m. 

ıo 20 30 40 50 so 10 eo 90 ıoo 110 120 130 140 ıso ıso ı7o 

Kar su e$ değeri mm. 

Şekil 2 - Regresyon Analizi ile Sivas Yöresinde Dört Lokasyonda Kor su Eşdeğerinin Kor Örtüsü 
Derinliğine Göre Değişiminin Klasik Yöntemle Belirlenmesi 
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ÇiZELGE - 2 SiVAS YÖRESiNDE KAR YOGUNLUKLARINA GÖRE KAR ÖRTÜSÜ DERiNLiGi VE 
KAR SU EŞDEGERiNiN DEGiŞiMi 

KAR ÖRTÜSÜ 
KAR SU KAR ÖRTÜSÜ 

KAR SU KAR ÖRTÜSÜ 
KAR SU 

Derinliği 
Eşdeğeri 

Derinliğ i 
Eşdeğeri 

Derinliği 
Eşdeğeri 

Yoğunluğu mm. Yoğunluğu mm. Yoğunluğu mm. mm. mm. mm. 

0,16 141 23 192 46 392 122 
- - --

ı 0,18 418 75 0,25 249 62 399 124 
----- -----

0,19 141 27 272 68 412 12& 
----

265 50 0,26 80 21 0.32 170 54 
-----

318 60 107 28 309 99 

0,20 215 43 126 33 0.33 238 7B 
-----

223 44 319 83 260 86 
- - -- ---- ----- - - - -----

693 139 545 142 319 105 
---

726 145 589 147 400 132 
-----

0,21 80 17 606 158 455 150 

161 34 0,27 146 39 0.34 137 46 
---- - ---

0,22 175 39 224 60 149 51 
- ----- - ----

229 51 381 104 229 78 

235 51 425 116 399 136 

311 69 0,28 359 101 0.35 170 59 

400 90 0,29 154 45 

----- -

412 89 0,30 185 56 0.39 306 116 

-

0,23 1 375 86 215 65 0.41 126 52 

391 90 296 89 0.45 ı 138 62 
---· 

ı 446 102 414 124 0.50 341 169 

626 144 0,31 208 65 
-----

0,24 53 ı 13 276 85 
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Kar 
örtOsü 
DeriniiQi 

mm 

800 

700 

600 

200 

DS i XIX BÖLGE SiVAS 

K IZILDAG 
KURÜNLÜ 
ORTA KÖY ı 
KAYAK EVi 

KAR 

Y=-3 .8:~ + 5.:37 X YoGUNLUGU 
Y= 2.28+4.98X ll 

Y•-0.86+ 4.54l< ll 

Y= 2.23 + 4 .33 X ll 

Y=-2.74+ 3.91 X 
Y= 6.05 + 3.61 X 
Y=-3.85+ 3.37 X ll 

Y= 0.52 + 3.21 X 
Y= 1.18 + 3.02X " Y= 1.13 + 2.92X " 

0 .19 + ,z= ı 
0 .20 • ll 

0 .22 o ll 

0 .23 • ll 

0 .26 * ll 

0 .27 • ll 

0 .30 A ll 

0 .31 cı 

0.33 X ll 

0 .34 0 ll 

ıo 20 :50 40 so 6Ç) 10 eo 90 .1oo 110 120 130 140 150 ıeo 110 1ao 

Kar Su E ~deQeri mm. 

ŞEKi L : 3 SlK GÖZLENEN KAR YOGUNLUKLARINA GÖRE KAR ÖRTÜSÜ DERiNLiGiNE KARŞI 

KAR SU EŞDEGERiNiN DEGiŞiMi 
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ÇiZELGE - 3 SiVAS YÖRESiNDE YERSEL VE ZAMANSAL DEGiŞiMLERE GÖRE KAR SU EŞDE
GERi VE KAR ÖRTÜSÜ YOGUNLUGUNUN iNCELENMESi 

! KAR KAR ll KAR KAR ı TARiH TARiH ' TARiH 
ÖLÇÜM 

KAR su KAR su KAR su 

1 

(Ocak) Yoğun EŞDE. (ŞUBAT) YoğunEŞDE · (MART) EŞDE. 
YERi 

mm. ı 
Yoğun 

mm. mm. 

-- --
~ı 

~ 
1 

KIZLD<AG 7.1.1985 0,25 13.2.1986 0.31 122 lı 5.3.1986 0.39 119 
_ı ıı ----kot : 1700 m 

17.1.1985 0,23 90 20.2.1986 0.30 124 14.3.1985 0.23 144 

ı--- - - ----- - - --
~li ----

ı _ _ 16.1.1986 0,32 99 25 .2.1985 0.20 8.3.1985 0.26 158 

-;-;;lı ----

1- - 27.2.1985 0.26 
--

ı 
11 .2.1985 0.26 ~lı 

- -
~ı 

----
15.2.1985 0.33 

---- - - 1 --
1 

Ortalama 0,27 86 0.28 137 0.29 140 

-- --
KÜRÜNLÜ 2.1.1985 0,21 34 5.2.1981 0.19 27 :: 29.3.1982 0.35 59 

'• 
kot : 1513 m. -- - - " --

29.1.1982 0,20 44 17.2.1981 0.34 51 1 
1 

4.3.1986 0.33 . 86 
' --

~1' 
- -

13.1.1977 0,19 50 1 
9.2.1977 0.32 4.3.1980 0.23 102 

-;- ı -;;[ı - -
11 .1.1980 0,19 24.2.1986 0.26 5.3.1985 0.20 145 

ı 
------ - -----

-; ı 
- -

26.1.1981 0.45 62 i 23.2.1982 0.22 

ı ---- -lı - - - -

1 __ 13_.1.1986 0,31 65 1 21 .2.1980 0.22 90 

--;- ( - - ----
22 . 1 . 19Ş5 0,18 2.2.1978 0.27 104 

--

~ı 
----ı ----

22.1.1986 0,3'1 17.2.1986 0.31 128 ,, 

-;- ı ~i 
--

Ortalama 0,26 0.27 0.28 98 

---- --
KAYAK EVi 20.1 '1986 Q,16 23 14.2.1985 0.27 

~ı ı 4.3.1985 0.30 89 

kot : 1400 nı . 
- -

69 ı 
----

14.1.1985 0,24 46 12.2.1986 0.22 15.3.1985 0.28 101 
-- -;- j - - -- ----

29.1.1985 0,30 

ı 
-- --

Ortalama 0,23 42 ı 0.25 65 0.29 95 

--
~ı 

---- --
Genel 

ı Ortalama 0,25 0,27 93 0.29 110 
1' 
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Kor Su 

E~ değer i 

mm. 

110 
100 
90 
80 
70 

4 

30 
20 
10 

OCAK 

OR~ KAR YO~UNLUGU 

0 . 29 
0.27 

0 .25 

• KIZILDA~ 1700 m. 
0 KÜRÜNLÜ ~ARAPÇA) 1513 . m. 
6 KAYAK EVI ~400 m. 

oL---~----~--~----~--~----~----~-------
1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 

Yilkseklik ( Kol) m. 

ŞEKiL : 4 - KAR SU EŞDEGERi OCAK, ŞUBAT, MART AYLARI DEGERLERiNiN YÜKSEKLiKLE DE
GiŞiMiNiN iNCELENMESi 

Şekilden de görüldüğü gibi Ocak ayından 

Mart ayına kadar ortaloma kor yoğunluğu ve kor 
su eşdeğeri artmaktadır . Ayrıca, kor ölçüm istas
yonunun kotu arttıkca y·ine kor su eşdeğeri artma k
tadır . Bu nedenle maksimum kar su eşdeğeri yük
sek katlarda ve mart ayında oluşacaktır . Bu ise 
kar ölçüm istasyonlarının yüksek katiara yerleşti

rilmesi gerek t iği n i vurgulamaktadır . 

SONUÇ 

1 - Kor su eşdeğerin in kesin değerinin bulurı -

ması icin kar yoğunluğunun ölçülmesi gerektiğ i 

sa ptanmı şt ır (Şekil : 3) . 

2 - Bir havzanın kar su po tansiyelini doğru 

olarak bulabilmek icin mutlaka yüksek katlarcia 
kar gözlem istasyonlarının bulunması gerekmek
tedir (Şekil : 4) . 

3 - Kar yağdığı zaman yerleş im merkezlerin 
de bile ulaşırnın yapılamadığı veya oksadığı göz 

54 

önüne alınırsa kar su potansiyelinin ·hesap~onma

sı nda gerçekleştirilmesi ileriye dönük olarak ba 

kıld ı ğında bile olanaksız olan rutin kar ö lçümleri ye

rine teknoloj ik gelişmelerden yorar lanlara k sonuca 

u l aşma olanağının araştırılması gerekmektedir. 

4 - Nükleer ve Klasik yöntemlerle bulunan 

kar su eşdeğerinin kar örtüsü derinl iğine göre 

regresyon onalizi yapılarak onahor eğrisi elde 

edilmiştir (Şek·il: 2). 

•5 - Yüksek kolara cıkorak buralarda kar 

yoğunluğunu ölcmeye gerek kalmadan, önceden 

dikilmiş kar direkleri nden dürbün veya helikopter

le kar örtüsü derin l iği ni okuyarak anahta r eğr i sin

den kar su eşdeğerinin bulunması. yüksek katlarda 

yapılamayan kar ölçümlerinden elde edilen kor su 

eşdeğer i sonuçlarındon çok daha gerçekçi olacağı 

sa ptanmıştır . 
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TRANSFORM P'A YLAR 

Bir çok Jeoloğun belirttiği ne göre yeryüzü ka
buğunun hareketleri, hareketli zonlarda kuvvetli 
dir. Yatay hareketler sonucu dağlar, okyanus or
tası sırtlar ve büyük laylar oluşur. Bu yapılarda 

görülen sismik aktivitenin bazen birdenbire kay
bolması düşündürücü bir olaydır . Bu problemleri 
incelemek çok güçtür. Çünkü bunların sonu oky:ı

nusların tabanında yatar. Bundanda anlaşılaca ğ ı 

üzere bu nitelikler ölü zonlar değildir. Bunla r yer
yüzündeki hareketli ve devamlı kuşaklara bağlıdır

lar. Bu kuşaklar, yüzeyi geniş sabit plakalara ay
rılırlar. Belli bir zon içinde herhangi bir yüzey 
form değiştirerek diğer bir yüzeye dönüşür. Mese
la bir lay form değiştirerek bir okyanus ortası sır

tı hal ine geleb ilir (Şekil 2a) . Bu form değişikliği 

sırasında lay boyunca gelişen yatay ayrılma lıa

reketi birdenbire kesilir. Bu kesilmeye neden rift 
ortasında gelişen tansionel bir hareket ve sismik 
aktivitedeki değişimdir. 

Bir yüzey başka bir yüzeye dönüşürken olu 
şan birleşme yerine «TRANSFORM» denir. Bu tip
ler Şekil 2a, b, c'de gösterilmişt ir . Bunlara yarım 

bölünmelerde -denebilir. (Prof. J . D. Sernal tara 
fından ortaya atılmış) ik inci olarak birçok yarını 
bölünmeler dağların etrafını en az sırtlar kadar 
çevirmişlerdir .Bunun sebebi dağların asimetrik ol
malarına karşın sırtların simetrik olarak gelişme

leridir. Böyle birdenb ire biten geniş ve yatay bö
lünme hareketleri San Andreas gibi geniş yüzayl i 
layianma bir açıklama olarak yetinilebilir. Başka 

bir tip Transform (ki burada bir dağ bir okyanus 
ortası sırta dönüşmüştür.) Sw Carey tarafından 

ortaya atılmış ve Pyrenees dağlarının okyanus or
tası sırtının oluşumu sırasında birtakı m basınçla

ra maruz kaldığını vurgulam ı ştır. Şekillerde görü
len tipieri n hepsi sağ yönlü !aylardır. Fakat bunla
rın sol yönlü olanlarıda mevcuttur. Bu makalede 
s ırt terimi okyanus ortası sırtla r icin kullanılmış

tır. Menard bu terimi pasifik tabanındaki okyanus 
ortası sırtlar için kullanmıştır.) Burada birde ada 
yayı terimi vardır . Yayı n içbükey veya d ışbükey ol 
duğunu anlamak içi no klar kullanılır (Şekil : 2,3) . 

(') Jeo. V. Mülı . 

OSI IV. Bölge Md . 
Jeoteknik Hiz. ve YAS Şb. Md. KONYA 

Cem il EViRGEN (*) 

TRANSFORM FAYLARI : 

Yerdeğiştirmesi aniden duran veya form ve 
yön değiştiren laylar gercek Transcurrent laylar 
değildirler. Düşey atımlı layların iki ucundada ani
den sona eren ayrı bir sınıfı olduğu iddia edilmiş 

tir. Fakat unutulmamalıdır ki bunlar büyük yer de
ğiştirmeler gösterebilmektedir. Bunların herbiri 
uca eklenmiş bir çift yarım atıml ı laylar ola
rak düşünülebilir. 3 sağ yönlü yarımat ı mlı çifti 
Şekil 3'de 6 tip olarak gösterilmiştir. Diğer sol yönlü 
6 tipte mevcuttur. Transform lay adı bir sınıf ola
rak ileri sürülmüş ve bunun üyelerinede bağlı ol 
dukla rı yüzeylere göre tarif edilmiştir. (Örnek; sağ 
yön lü transform lay, convex sırt tipi) Bu tipier in 
arasındaki ayrılmalar önemsiz olarak görülebil ir. 
Bunlar önemlid ir ve Şekil 4'de gösterilmiştir. 

Bu ayrılınalar s ırt genişlemeleridir ve yeni bir 
ka buk olu ştururla r . Ayrıca topoğrafyada da olu
şum pozisyo nlarıy le ilg ili kalıntı izleri bırakırlar . 

D iğer taraftan ise okyanusa! kabuk adayayının al
tına doğru hareket eder ve doğal olarak geçmişi 

hakkında hiçbir iz bırakama z . Yayların convex yü
zeı leri il erler .Bu nedenle tran sform laylar ı n a, b, 
ve d tipleri (Şekil 4) geni ş ler , f tibi daralır. c ve e 
tipinin hareketi ise belirsizdir. Şekil 3 a 'da gösterilen 
transform tayın hareketi ve yönü bakienilenin kar
şıtıdır . Bu transform faylarla Transcurrent laylar 
orasındaki başlıca farktır. 

Bu l aylar Burke ve Şengör (1979) göre ise 
şöyle bir s ın ı flam aya tab i tu tu lmuşlardır : 

a) Okyanusa! Transform laylar : Okyanusa! 
transform layların bizim bildiğimiz anlamda, tabi
atları ve hareketleri acısından 3türlü bariz geliş

me yolları mevcuttu r. Sı rasıyla 1974'den beri 

1 J Dewey'in (1975) eşit açıl ı stereographik 
projeksiyon üzerinde gösterdiği, levha kinematik
lerinin kuramsal davranışları göstermiştir ki trans
formun evrimi, yeryüzü levha l arının dereceli evri
miyle sıkı sıkıya ba ğ lıdı r. Yeryüzü levha moza yı 

ğ ın da oluşan geometr ik ve kinenıat ik değişmeler, 

zamana bağl ı olarak birbirlerini kesen ve birbirle
rine yüklenen t ran sform alanlarına, tansiyonel vs 
kampresyan el bir kuvvet serisi yüklem ekted ir. 
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Şekil 2 - Diyagramda sağ yönlü olası transform tayların 4 çeşidi görülüyor 

a) Sırt - yarım makasioma 

b) yarım makaslamalı iç bükey kavisli 

c) yarım makaslamalı dış bükey kavisli 

d) sağa kavisli sırt tipi 

ikincil makasiama yapıları yukarıdakine benzer 
fakat daha küçük şiddetli değişmelere sebep 
olurlar ve bunlar transform hareketlerle meydarı J 
gelirler. Büyük transform alanlarını kesen küçüf: 
sırt parçaları, bunun gibi ikincil makasiama yapı 

larının açılması ve rotasyonu ile oluştuğu duşü· 
nülmüştür (Dewey, 1978) . Bu gibi kuramsal so
nuçlar okyanusa! transform sahalarında gözlemler 
yapılarak sağlamlaştırılmıştır . Breund ve Merzer 
(1976) kabukteki anizotropinin transform fayların 

yerleşmesi sırasında çok önemli bir kontrol arac! 
olduğunu söylem işlercli r . 

2) 1977 y ılında Delong, okyanusa! litosferin 
zamana bağlı olarak gelişen termal davranışlarırı

dan dolayı, okyanusa! kırık zonları boyu nca me t
dana gelen yer değiştirmelerde hem daima- bar
ma hemde çarpışma - batına zonları görüldüğünü 

söylemektedir. Okyanusa! litosferin bu düzenli dav
ranışları , ortak sırt ların gelişip yay ılmasına fırsat 

verir. Transform fay zonların ı n jeolojik evrimleri 

1978'de Karson ve Dewey tarafından ofiyolitlerdeıı 

faydalanılarak, 1976'da Fax tarafından Oseona

grafik bilgilerden faydalanılarak mütalaa edilmiş 

tir. 

3) Transform fay topoğrafyalarında gen iş 

kapsamlı soner cihaziarı ve direkt deniz dibi göz-

!emleri ile ya pılan çalışmalar , sırt - sırt tr-ansform 
s ınırlar ının daima yapıları ile karakterize edild i
ğini göstermiştir. Gerçi transform alanları, lites
ferin genişliği boyunca transform tektonik ile et
kilenmişlerdir. Bunların genişliği > 10 km. mak
simum yer değiştirme zonları < ı km genişliğ i n

dedir. Ve ploka hareketlerinin yönüne su b- para
lel olan birleşik bir tay şebekesiyle karakterize 
edilmişlerdir . ikincil yapılar genellikle bu yapılario 
bağdaşıklık göster irler. PTDZ (Birinci! transform 
yer değiştirme zonu) yan taraflarındaki sarp 
transform vadi duvarları, normal faylarla karakte
rize edilen içeri dönük uçurumlar ihtiva ederler. 
Yeni oluşan fikirlere göre okyanusa! kabuk yavaş 
gelişen bir levha hududu boyunca uzanan bir 
transform sınırına kenarlamaktadır ( < 4 cm/yıl.) 

Belirtildiğ i ne göre kabuğun büyüme iş lemi , soğuk 

kenarın sırt eksenine birleşme işlemini alt üst et
mektedir (Fox, l 978) 

b) Karasal Transform Faylar : 

McKenzie'nin bir düşüncesine göre (1972), 
geniş intra-karasal transform faylar, karasal li
tosfer parçalarının intra - karasal yaklaşma zan
larında ezilip kaybolmasıyla oluşur (Molnar ve 
Tapponnier, 1975: Sengör, 1976; Dewey, 1977) ve 
karasal litosferin hareketlerinde büyük bir hamle 
oluşur. 
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Transform taylar 
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d = asağı 

u= yukarı 

Şekil : 3 - SAG YÖNLÜ 6 CEŞiT TRANSFORMFAY (T.J . WiLSON. 1965) 

A - iki sırt arası 

B - sırt adayayı arası 

C - bir sırt bir içbükey adayayı arası 
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D - iki dışbükey yay arası 

E - bir içbükey bir dışbükey adayayı arası 

F - iki içbükey adayayı arası 
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Şekil 4 : Diyagramda Şekil 3'de gösterilen sağ yönlü 6 transform tayının bir gelişme periodundan 
sonraki durumları görülüyor. Oluşum pozisyonlarının izleri inaktif durumdadır. Fakat bu 

izler topografyada kesikli çizgilerle gösterilmiştir. 

• : Transcurrent tay : Doğrultu atımlı büyük tav. 

intra-karasal yaklaşım zonlarında iç kısmın
dan geniş transformlarla sınırlanmş karasal lites
ter parçaları transtom s ı nırları arasındaki geomet
rik ilişkiyi değiştirirler. Bu çeşitli problemlere yol 
açar ve anlaşılması zor olan ve ·komplex küçük 
alanlarda çok hızlı defonmasyon yaratarak sonuç
lanan ckarasal üçlü bileşim» şekillerine yol açar. 

TRANSFORM FAVLARIN DEPREMSELLiKLE 

iLiŞKISI 

ıoepremlerin önceden bilinmesi transform ka 
raların hareketlerinin bilinmesi ile olur. San An
dreas ve Kuzey Anadolu tayları üzer.indeki stress
ler, yüksek sismik yerleri ile incelenmiştir . (Canı
tez ve Tok söz). Scholz (1977) San Andreas ve 
Alpin transform taylarını tektanik ve sismik yönden 
karşılaştırmış ve şöyle bir sonuca varmıştır : Bü
yük depremler kilitli parçalar boyunca uzanan 
uzun per·iodlar ·halindeki sukünet devreleri ile bö
lünmüştür. Sık sık oluşan büyük depremler ise 
daima - vektör - paralel parçalar boyunca oluş

maktadır. Ve iyi işler durumda bulunan parçalar 
boyunca daimalar oluşur. Shieh'in 197B'de Halaco
ne bataklıklarında yaptığı çalışmada San Andreas 
fayı boyunca oluşan büyük depremler 160 yıll ık 

fosılanın bir açıklaması olarak alınabilir . Bu 150 
yıldır hareketsiz bulunan Kuzey Anadolu fayı ile 
karşılaştırılabilir. Geniş intra- karasal transform 
taylorının çarpışmaları boyun<:o bulunan eksikl·ik
lerin intro korosol deformosyon zonlorıno ulaştığı 

uzun süre şüphede kalmıştır. Son Andreos tayının 

bosen ve sırt deformosyonlorı çalışılmıştır (Smith 

1977, Eaton 1978, Livorcori 1979) . Dewey ve Şerı

gör (1979) Ege'deki büyüme deformosyonlarının 

Kuzey Anadolu tayının hareketleriyle oluştuğunu 

iler.i sürmüşlerdir. MC'Kenzie Ege'nin sismitivitesini 
ve termal rejim ini çalışm ı ştır. 

TRANSFORM FAVLARA DÜNYADAN ÖRNEK
LER 

1) KUZ·EY ATL.A;NTiK SIRT ZONU 

Eğer Avr:upo ve Kuzey Amerika ayrı ayrı ha
reket atmişlerse buna bir açıklama getirmek ge
rek ir. Atiantik okyanusu gibi geniş bir riftin nasıl 

olupta Aretic den izi kenarında tamemiyle bittiğini 

açıklamak gerekir. 

Şekil 5 Haritada Atıantik ortası sırtı, iki geniş 

transform foyla bitlşiği gösterillyor. 
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Wegener'e göre Grölond Ellesmere odası ora 
sındaki boğaz bir lay ile oluşmuştur . Bu bir sol 
yönlü transform !aydır . 

Wegener, Narvee ve Grölond orasında bulu 
non ve sağ yönlü olon bir foy daha göstermişt i r. 

Orta Atiantik sırtının Sibirya tabanına doğru büyü 
mesi Heezen ve Ewing tarafındon verilmiştir. Aynı 

zamonda Wil son Orta Atiantik sırtının Verhoyonsk 
dağlarına doğru transform olduğunu ve bunu yo
porkende Yeni Sibirya dağlarını örnek aldığın ı 

açıklamıştır . Bollin Boy sırtı ve Wegenner layı 

hareketsiz bir şekilde durmaktad ı r . WB. Herlond 
ve Konoda'lı Jeologlor Spitsber gen ve Ellesmone 
odaları orasındaki benzerlikten bohsetmekted irler. 

2) EKVATÖRYAL ATLANTiK KlRlK ZONU : 

Eğer bir koro porcasında laylar veya zayıf yo 
rılmo çizgileri mevcutso yeni bir tonsiyon çatlaklo 
rı ürer ve mevcut laylar tarafındon etkilenir. Şekil 

6.). 

A 

B 

c 

Şekil : 6 

Eski zayı fl ı k 

çizgileri 

Yeni rif! &. sismik zon 

Sismik zon 

Sağ yönlü transform tayları AA' böyle gelişir

ler. AB ve A'B' parcaları riftleşmeden dC!ho esk i 
yopılardır . DD' ise genetir ve aktif olon yego;~e 

porçolardır . Burada gerçek olan bir nokta vardı '. 

DD' boyunca gelişen hareketin yönü beklenile
nin tersidir. Fayın BD' ve D'B' porçaları aktif ola 
rak bilinmezler. Fakat yaş icin bir aracıdırlar V'3 

kırık zonlorıylo temsil edilirler. 
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Şekil 7'de Orta Atiantik s ırtı ve Ekvotorol 
Atıantikteki kırık zonlorı görülmektedir. Burad;ı 

görünen daima foylı bir daima değildir fakat Af
rika ve Amerika kıyıları orasında oluşan kırılm~

lardon miras olarak kalmıştır . Prensilvonio'do ki 
eski foy ve Atiant ik kıyısındoki daima Dielee ve 
Woodward tarafındon ayrı tabiat l ı olarak tar if 
edilmiştir. Gerçi bir kırık zonunun denizdoğlorır!ı 

takiben gelişmesi alışılmış bir şey değildir . 

Bir başka açıklamoda Cursberg sırtının bi 
tişi hakkındadır. Hint Okyonusundo diğer bir rip 
transform lay bulunur. (Şekil 8) Eğer Hint Okyanu
sunda ve Arap yarımadası Mesozoik ve Senozoık 

boyunca kuzey yönlü hareketlerle açılmışiarsa 

Carsberge sırtının yükselmesiyle yeni bir okyiJ
nus tabanı gelişmiştir . Bu hareket bir Transcur
rent !ayla an iden kesilmiştir. Buda Doğu Afr ikJ 
kıyı sındadır . Buna paralel bir fayda Mattheura 
tarafındon bulunmuştur. Bu lay Corlsberg sırtına 

doğru dolmoktodır. Bu fay Ornoch- Nal ve diğer 

foylarlo birleşmekledir ve Afgonistono kadar 
uzanmaktadır. Büyük bir olasılıkla H indi kuş dağ

larınoda birleşmektedir. Dreke ve Gindler'e göre 
Oligosende bu sırt Kızıl denize kadar uzanmok•o 
ve tekrar Ürdün vadisini oluşturan sol yönlü bir 
transform foylo koybolmokto ve G'D Türk iye' ye 
kadar uzanmaktadır. BH . Beker'e göre Doğu Af
rika rift vadileri Üst Miosende oluşmuştur. Aden 
yarımodasındaki birçok daimolar Lorghton tara
fındon transform !oyla izah edilmiştir . 
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Şekil : 7 Şekilde Atiantik ortası sırtın, sağ 

yönlü hareketli transform faylarla sol tarafa doğ

ru batması gözleniyor. 

3) KUZEY AMER~KA KIYILARINDA'K'i AKITiF 
FAYLAR AR.A:SIND.A:Ki OLASI iLiŞKiLER : 

Bu kıyılam paralel olarak dolan okyonus orto 
s ı sırtları Doğu Pasifikteki sırtların bitişi olara k 
düşünülebilir . (Şekil 9) Son Andreos layı burada sağ 
yönlü bi r transform lay olarak gösterilmiştir . Bu 
foy Doğu Pas ifik sırtının bitiş iy le ilgilidir. 

Alo skodo ise St Arnand tarafındon birçok lay

lar tarif edilmiştir. Birde Son Andreos ve Alasko 

kom pleksi vardır . Bu cak büyük bir yırtılma layı

dır. Pasif ik tabanı boyunca Beringe kadar uzonır. 



Şekil 8 Şekilde, Hindikuş dağlarına kadar 
uzanan ve geniş bir transform tay tarafından ke
silen Carlsberg okyanus ortası sırtları görülmek
tedir.. Riftin sonu Kızıldeniz ve daha yukarıda 

Türkiye'ye kadar uzanır. Ayrıca Doğu Afrika gene 
riftlerinlde kapsar. 

St. Amond belirsizdir fakat son alternatif ola
rak tercih edilir. Oysaki bu açıklama bir önceki 
fayı koyırma olacaktır. Bu tay Denali sistemidir ve 
hamle yapan bir sistem olarak düşünülür. Oysaki 
British Columbio fayı sağ yönlü bir faydır . Şekil 9'a 
ilk bakı~ta British Columbia sırt - konvax tipte ve 
Denall sistemine birleşik gfbi görülebilir. Fakat 
eOer Pasifik tabanı Alaskanın altına do(jru kayı

yorsa Alevtion yayı boyunca uzanan denizaltı fa ·tı 

daha monolidir. Bu durumda Denali foyı ikinci bir 
yay siseminin porcasıdır ve ona fay sırt- convex 
kavls tlpindedlr. 

'7·.~ -~ .. . 
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4) DOGU PASiFiKTEN BAŞKA ÖRNEKLER 
Eğer Kuzey ve Ekvatoryol Atiant ik okyanusun

dan, Arap den izinden, Aden yarımadasından ve 
Kuzey Batı Pasifik 'ten örnekler olacak olursak, k ı 

r ı k zonları boyuneo uzanan okyanus ortası sırtla

rın dalması fcylanma yerdeğiştirmeleri değil· fakat 
orjinal kırıkların şeklinden kalma bir miras oldukları 
görülür. Doğu Pasifik sırtlarını kesen kırık zonlorı 

sırtlar orasında bel irli sınırlar içinde sismikliklerin 
de benzerl ik gösterirler. Bu görüşlerin bir devamı 
olarak monyet·ik yer değ işmelerdeki daimalar he~

zomon düşünüldüğü gibi foy yer değiştirmeleri ol · 
moyobilir. (Koliforn i yonın esism ik kırık zonlorındo 

gözlendiği gibi) Fakat bunlar çağdaş sırtlar ola 
rak Pasifik Okyonusundo yansırlor. Eğer Kolifor
niyanın kırık zonlorı bu karakterde ise ve Hess··n 
açıkladığı gi.bi Darwlnin yükselmesi ile ·ilgili kuru
lursa Darwin yükselmesi eş i t modelde bir botmo 
olur. 

Güney Andlor, kombine kompresyonlor ile 
yarılma olayına örnek olarak verilebilir. Kompres
yonel kuvvetlerin anlamı açıktır. Burada soO yönlü 
yarılmaların varlığı iyi bilinmektedir. Batı Şili sırt

larındaki tronsformosyona uygun olarak Andlar 
boyuneo uzanan sağ yönlü bir transform tay Doğu 
Andların kuzey ucunda son bulur. (Şekli 10) . Batı 
Sili sırtının Andları kestiği yerde görülen çok kü
çük bir sismikirk oluşması sırt sisteminin Antortike 
etrafında tam bir daire oluşturduğu fikriyle açıkla
nır . 

Bu durumlar aynı zamonda Güney Antiller ve 
Batı Hindistan kavlslerlnin uelarında bulunan tay
ların sağ yönlü ve sol yönlü transform tay çiftle
rine örnek olduklorını gösterir. Şekli 4'e göre bütün 
bu kav.isler Antartikoya doOru ilerleyecekler ve bu 
kavlslerin ilertainde ise Do(ju - Batı tayları bulun
mayacaktır. 

Şekli 9 : Şekilde Kuzey Amerika'nın batı sahlllori görülmektedir. Burada Aleutoin boyunca uzanan 
denize tayın yaklo,ık yerte,ım bölgesi, Denali faylorı, San Andreas ve diğer transform 
fayları, Doğu Pasifik sırtının bir kısmı ve diğer okyanus ortası sırtı görülmektedir. 
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Bu izah ta rzı birkoc örnek ile 12 çeşit trans
fo rmden en az 6 ta n es ı nın görü leb i leceğ i n i ve 

özellikl er iy le mevcut ola bi leceğ i incelendi . Bu in 
celeme çok öneml ı d i r Çünkü transfo rm ta yl ar ı n 
sadece kabu k ha reket le ri n ı n alduğ u yerde mev
cutturla r ve bun l arın ıspatlo nmas ı yer d eğ iş t ı rme

lerdeki karışık lıkları cozecektı r . 

Şekil 10 - Haritada Meksika, Güney Amerika, 
Antartike ve Okyanus ortası sırtın sis
sisteminin bir kısmı (koyu çizgilerle) 
görüluyor. Antartikada büyük bir dir
sek oluşturan s ı rt sadece çap olarak 
büyüyor. Transform taylar ince kes.ik
li çizgilerle gösteriliyor. 
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YANSAVAK PROBLEMLERi ve ÇÖZÜM YOLLARI (1) 

Yard. Doç. Dr. Bülent TOPKAYA ( * ) 

ÖZET 

Yansavakların yapımında amaçlanan, ilk planda fazla suyun tahliyesi, ikinci 
planda ise suyun dağılımıdır. 

Tahliy.e amacıyla, yüksek su seviyelerinde fazla suyu uzaklaştırmak için ge
nelde sel tehlikesinin büyük olduğu akarsu havzalarında inşa edilirler. 

KanaZizasyon sistemlerinde de aynı rolü üstlenen yansavaklar, özellikle karı

şık sistemlerde, tasfiye tesislerinin yükünün ani yağmurlar nedeniyle artmasını, 
kirletici içeriği az olan yağmur suyunu doğrudan alıcı ortama savaklayarak, ön
lerler. 

Dağıtım amacı için öncelikle sulama tesislerinde inşa edilen 
kullanım alanlarının bu denli çeşitlilikler göstermesi, bu yapılar 
mın önceden tespit edilebilmesinin önemini ortaya çıkarmaktadır. 

yansavakların 

üzerindeki akı-

1. GENEL BiLGiLER 

Yansavaklar, kanalların kenar duvarlarında, su 
almak ve kanaldaki su seviyesinin yükselmesi du
rumunda, fazla suyun tahliyesi amacı ile inşa ed i
lirler. 

Yansa.vak problemlerinin incelenmesine ilk kez 
1893 yılında Hermanek tarafından başlanılmış olup, 
üzerinde durulan üc ana konu şunlardır : 

a) Yansavak bölgesinde anakanaldaki su çi?.· 
gisinin tayini, 

b) Yansavakların başlangıç ve sonlar ı nda k i 

gido duvarları şeklinin tespiti 

c) Ycınsavak debisinin tayini . 

Yansavoklara ait yukarıda belirtilen hususları 

inceleyebilmek icin çoğu araştırmacılorco hesap ko· 
laylığı bakımından, taban genişliği B sabit ola·ı. 

dikdörtgen enkesitli kanalların kenarlarına inşa ed' 
len, kreti kanalın tabanına ve kanalın eksenine pa
ralel olan yansavaklar alınmıştır (Şekil 1). Ana
kanaldaki akımın kritik altı olması halinde, anaka
naldaki suyun akım hızı büyük olduğu icin, ana
kanalın kenarlarında önemli kenar dalgaları mey-

(*) Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültes i. 

dana gelir. Bu kenar dalgaları ise akıma etki ettiği 

icin debinin ve su çizgisinin tayini cak güçleşir. Bu 
nedenle pratikte, kritik altı akımla çalışan yansa
voklara nadir rastlanıldığı gibi, literatürde rastla
nan debi ve su çizgisinin tayinine ait bilgiler ve de
neyler de genel olarak kritik üstü akımlar icin ya
pılmıştır. 

2. VANSAVAK BÖLGESiNDE ANAKANALDAKi SU 
YÜZÜ ÇiZGiSiNiN TAYiNi 

Yansavak bölgesinde anakanaldaki su yüzü çiz
gisinin şekli özellikle teorik araştırmacılar tarafın

don çok tartışılmıştır. Bu araştırmacılardan bir kıs
mı yan savak bölgesinde ana kanaldaki su yüzü çiz
gisinin, anakanal boyunca devamlı olarak yüksel
diğini ve diğer bir kısım araştırmacılar da yansavak 
bölgesinde anakanaldaki su yüzü çizgisinin devom!ı 
olarak alealdığında ısrar etmişlerdir (1, 2, 3, 4, 5). 
Araştırmacılardan bazıları, anal<analın (F) enkesit 
alanı, (J) taban eğimi ve (n) pürüzlülük katsayısı
nın sabit kalması ve yansavak boyunca anakana:
daki su yüzü çizgisinin de devamlı olarak aleal
ması gerektiği üzerine durmuşlardır. 1893 yılından 
itibaren başlayan bu tartışmalar devam ederken 
1917 yılında Engels, yaptığı deneyler sonucunda 
yansavak bölgesinde anakanalda su yüzü çizgisinin 
devamlı olarak yük·seldiğini tespit etmiştir. (6,7,8). 
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Şekil 1. incelenen yansağın keslti 

Gerçekte, yansavak bölgesindeki anakanalda, 
yansavak boyunca su yüzü çizgisinin yükselmes i 
gibi alealması da doğrudur. Çünkü Marchi ve Gen
tilini tarafından ispat edildiği gibi söz konusu su 
yüzü çizgilerinin durumu tamamen anakanalda ki 
akım rejimine bağlıdır (9,10) . 

Bu çalışmada teorik olarak gösterileceği gibi 
anakanQ'Idaki aıkımın kritik üstü olması halinde, 
yansavak bölgesindeki anakanalda su yüzü çizgisi 
akım boyunca yükselmekle ve anakanaldaki akı

mın kritik altı olması halinde de, yansavak bö"lge
sindeki anakanalda su yüzü çizgisi akım boyunca 
alcalnıaktadır. Bu gercek aşağıda, O = f (t) ve 
H =-f (t) eğrileri yardımı ile kanıtlanacaktır. 

2.1 Su Yüzü Çizgisinin O = f (t) Eğrileri 

Yard ımı ile Tayini 

Taban genişliği (B), taban eğimi (J) ve su de
rinliği (t) olan dikdörtgen bir kanalı dikkate ala 
lım . Bu kanaldan geçen (0) debisi bilindiği gibi 

O = (ıKanalın enkesit alanı) x (akım hız ı ) dı r 

ve burada 

F B. t kanalın enkesit alanı ve 
H = t + v2/2 g eşitliğinden 

V = v 2 g. ('H- tl kanalın (tl su derinliğine 
ait akım hızı olup, 

O = B. t -v29.(H- t) (1) eşitliği bulunur. 

Bu denklem, kanaldan geçen O debisi ile bu 
debiye ait t su derinliği arasındaki bağınııyı ifade 
eder. Bu denklemden, 
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t = O icin O = O ve t = H icin = O bulunur. 

Bu denkleme ait eğrinin S maksimum noktası

nın ordinatı : 

t = § H = tkr (2), ve apsisi 

O max = 1,705 B. H03/ 2 (3) olur (Şekil 2) 

Yansavağın uzunluğunu örneğin 5 eşit parçaya 

bölerek, yansavağın başlangıcı ile sonu arasın

daki anakanalın 6 adet enkasitini dikkate alalım. 

Bu enkasitler arasında yansavaktan dışarı atılan 

debiler de, 

Ll.O ı , L\.02 .... .. Ll.05 olsun. 

Şek i l 2'deki O = f (tl eğrisinin S tepe nokto· 

s ından geçen yatay doğrunun üst tarafında kalan 

bölge kritik üstü, alt ta rafında kalan bölge de kri· 

t ik altı akınıa karşı geli r. Su yüzü çizgisinin tayini 

bu O = f (t) eğrisi kullanılarak aşağıdaki gibi ya· 

pılır . 

2.1.1 Yansavak Bölgesindeki Anakanalda H 
Özgül Enerji Yüksekliğinin Sabit Kalması 
Htili 

Yansavağın başlangıcından sonuna kadar ana

kanaldaki özgül enerji yüksekliğinin sabit kalması 

durumunda yansavağın başlangcı ·ile sonu arasın

da hiç bir yük kaybı meydana gelmiyor demekt ir 

(ideal hal) . Bu durumda, yansava k bölgesindeki 

anakanala ait O = f (tl eğrisi şekil 2. b'de ve

rilmiştir. 
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2.1.1.1 , Kritik Üstü Akım Bölgesi 

Bu bölgede yansavağın başlangıcındaki su d-:ı

rinliği t 1 > tk, olur. (1) ve (2) kesitleri arasınd ::ı 

ya nsavaktan akan debi , (~ 0 1) olsun. Şek i l 2. b'deki 
eğride (t,l derinliğinden itibaren (~ o , ı yansava k 
debisi çık·arıldığı zaman (t2) su derinliği, sonra sır::ı 

ile aynı işleme devam edilerek t3, t4, t5 ve t6 su de
rinlikleri bulunur. 

Bu durumda, şekil 2. b'de görüldüğü gibi , 
t 1 < t2 < ...... < t6 olur. Bu derinlikler ise, yansa
va k bölgesinde akım yönünden anakanalın su de
rinlikleri olduğu için, kritik üstü akım bölgesind~. 

anakanaldaki su yüzü çizgisinin akım yönünden 
yükseleceği açıktır. 

2.1.1.2. Kritik Altı Akım Bölgesi 

Bu bölgede yansavağın başlangıcındaki su de
rinliği lı' < ı k , olur. (1) ve (2) kesitleri arasındaki 
yonsavaktan akan debi, Li0 1 olsun . Şekil 2.b'deki 
eğ rinin kritik altı akıma ait lı' derinliğinden itibaren 
.lOı' debisi çıkartılarak t2' su derinliği, sonra sıra 

ile aynı işleme devam edilerek tl , 14 ' ... 1/ su 
derinlikleri bulunur. 'Bu durumda, Şekil 2.b'den de 
görüldüğü gibi tı' > t2' > ... > t/ olur. Bu de
rinlikler ise yansavak bölgesinde akım yönünde, 
anakanalın su derinlikleri olduğu icin kritik altı 

akım bölesinde anakanaldaki su yüzü çizgisinin, 
akım yönünde alealacağı kolayca görülmektedir. 

2.1.2. Yonsak Bölgesindeki Anakanalda Yük 
Kaybının Dikkate Alınması 

Yansavağın başlangıcından sonuna kadar 
anakanalda meydana gelen sürtünme vs. yük ka
yıpları ile yansavaktan dolayı oluşan yük kayıpla

rının dikkate alınması halinde (gerçek durum) yuka
rıda tespit edilen su yüzü çizgilerinin kolları, teor.k 
durumdakinden biraz farklı olmakta fakat genelde 
teorik durumda verilen şekilleri form olarak aynı 

kalmaktad ır. Bunun böyle olduğu H = f (tl eğrileri 

yardımı ile aşağıda gösterilecektir. 

2.2. Su Yüzü Çizgisinin H = f (t) Eğrileri Yar
dımı ile Tayini 

Taban genişliği (B), taban eğimi (J) ve su de

rinliği (t) olan dikdörtgen bir kanaldan geçen so
bit O debisi icin bu kanalın herhangi bir noktasın
daki H özgül enerji yüksekliği : 

H = ı + (v2j2 g) ve v = 0/ (B.t) 
olup bu radan, 

H = + 0 2/ (2 g. B2 t2 ) (4) olur. 

Ka nalın dikkate alınan her bir O sabit debisi 
icin, bu denklem yardımı ile (Şekil 3) 'de verilen 
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H = f(t) eğrileri elde edilir. Bu eğrilerin (S) mini
mum noktalarının ordinatları : 

3 /(52 3_ 1 qg2 
tk, = V 82:9 = V (5) 

ve apsisleri de 3vQ2 
1,5 . -- = 1,5 . 

B2 . g 

V :2 (6) olur. 

Yansavağın uzunluğunu 5 eşit parçaya böle
rek, yansavağın başlangıcı ile sonu arasında ana
kanalın 6 adet enkasitini dikkate alalım . Anakana
lın bu en kesitlerinden geçen debiler al . 0 2 ... 0 6 
olsun. Anakanaldaki debinin bir kısmı yansavaktan, 
yansavak boyunca, dışarı aktığı icin ,anakanalın 

dik·kate alınan bu 6 enkesitinden geçen debiler 

O = q1 > 0 2 > . .. > 0 6 -ve dolayısıyle tk, , 1 > 
tkr.2 > ... > tk,. 6 olur. Bu debilere de (Şekil 3) ·
de gösterilen 6 adet H = f (t) eğrileri karşı olur. 
Bütün bu eğriler için (Hm;n/tk,) = 1,5 olduğu icin 
bütün bu eğrilerin rsı minimum noktaları, eğimi 

t 

Hmin61,5 tkr6~ 
Hmin= 1.5 tkr1 1 . 

tg a = 1,5 olan ve orijinden geçen bir doğru üze

rinde bulunur. 

Şekil 3'deki H = f (t) eğrilerinin (S) tepe nok

talarından geçen doğrunun üst tarafında kalan 

bölge kritik üstü ve alt tarafında kalan bölge de 

kritik altı akıma karşın olur. Bu eğrilerden yarar

lanılarak ,söz konusu su yüzü çizgilerinin şekiller i 

aşağıda gösterileceği gibi kolayca belirlenebilir. 

2.2.1. Yansavak Bölgesindeki Anakanalda H 
Yükünün Sabit Kalması 

Yansavağın başlangıcından sonuna kadar, 

anakanaldaki özgül enerji yüksekliğinin (H) sabit 

kalması durumunda, yansavağın başlangıcı ile so

nu arasında hiç yük kaybı meydana gelmiyor de
mektir (ideal hal) . Bu durumda, yansavak bölge-

sindeki anakanalın H sabit yüküne, Şekil 3'de ap

sisi H'ye eşit ve H eksenine dik bir doğru karşın 

olur. H eksen ine dik olan bu doğru, 0
1 

, 0
2 

, ... 

0 6 eğrilerini birer noktada keser. 

H 

1--------H =Sabit -------..ıH 

Şekil 3. Yansavağın menbo - mansap yönündeki H f (t) eğrileri 
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2.2.1.1. Kritik Üstü Akım Bölgesi 

Dikkate alınan söz konusu (H- H) düşey 

doğrusunun, O ı , 0 2 , ... 0 6 debilerine ai t eğrile r i 

kestiği noktalardaki su derinlikleri tı , ~ , ... t6 ol 
sun. Bu durumda (Şekil 3) 'den görüldüğü gibi 
l ı < 12 < t3 < ... < t6 olur. Bu derinlikler ise, 
yansavak bölgesinde akım yönünde ,anakanalın, 

yansavağın başlangıcı ile sonu arasındaki su de
rinlikleri olduğu icin , kritik üstü akım bölgesinde 
anakanaldaki su yüzü çizgisinin akım yönünde 
yükselerek gideceği kolayca görülür. 

2.2.1 .2. Kritik Altı Akım Bölgesi 

Dikkate alınan sözkonusu (H- H) düşey 

doğrusunun 0 1 , 0 2 , ... 0 6 debilerine ait eğrileri 

kestiği noktalardak-i su derinlikleri t ı' , 1/ , .. . 1/ 
olsun. Bu durumda (Şekil 3) 'den görüldüğü gibi 
t ' ı > 12' > .. . > (/ olur. Bu derinlikler ise, 
yansavak bölgesinde akım yönün·de, anakanalın, 

yansavağın başlangıcı ile sonu arasındaki su de
rinlikleri olduğu icin, kritik altı akım bölgesinde 
anakanaldak·i su yüzü çizgisin in ak ı nı yönünde al 
çalarak gideceği açıktır. 

2.2.2. Yansavak Bölgesindeki Anakanalda 
Yük Kaybının Dikkate Alınması 

Yansavağın başlangıc ı ndan sonuna kadar 
anakanaldaki H özgül enerji yüksekliğinin, yansa -

USI TEKNIK BÜLTENI, 1987 SAYI 61 

vaktan dolayı meydana gelen (~h) yük kayıpları 

nedeniyle azaldığı gercek durumda, (Şekil 3) 'deki 
O ı ... 0 6 eğrilerinin, kritik üstü ve kritik altı akım 

bölgelerinin, sağdan sola doğru birer (g- g) doğ

ru veya eğrileri ile kesilmeleri gerekir. Çünkü an 
cak bu durumlarda, debi eğrileri arasında birer 
(-lh) yük kaybı meydana gelir. Bu eğriler kesin
likle, soldon sağa doğru birer doğru veya eğri ile 
kesilemezler. Çünkü böyle durumlarda, O ı , ... 0 6 

eğrileri arasında birer (Ah) yükü kazanılmış olur. 
Bu ise, enerjinin korunumu prensibine göre müm
kün değildir . Şekil 3'de görüldüğü gibi, böyle du
rumlarda da, yansavak bölgesindeki ·anakanal kıs

mında su yüzü çizgisi, kritik üstü akım bölgesinde 
akım yönünde yükselmekle ve kritik altı akım böl
gesinde <le akım yönünde alçolmaktadır. 

3. SONUC 

Bu çalışmada, çeşitli akım durumlarına göre, 

yansavak bölgesindeki anakanalda su yüzü çizgi 

sinin tayini teorik olarak O = f(t) ve H = f(t) 

eğrileri yardımı ile incelenmiştir . 

Sonuc olarak, su yüzü çizgisinin şeklinin, yan

savakların gida duvarları ile yansavak 'kretinin ve 

anakanal enkasitinin şekline vs. bağlı olmayıp, sa

dece anakanaldaki akım rejiminin kritik üstü veya 

kritik altı olmasına bağlı olduğu tespit edilmiştir. 
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SULARIN DEZENFEKSiYONU 

Trihalometanlar su klorlamasında yeni araş-

tırmalar yapılmasına yol açmıştır. International 
Water Supply Association'ı n Berlin'de verdiği özel 
konferanslardan 5. nci Dünya Ozon Kongres inde, 
ozon kullanımı ve atık su arıtımına üç gün ayrıl 

mıştır. Ozon 75 yıldır Avrupa'da özellikle Fransa'da 
dezenfekton olarak ve arıtırn ın değişik kademele
ri nde yardımcı olarak kullanı lmaktad ı r .Son sen0-
lerde suların klorla dezenfeksiyonunda problemler 
cıkması neden iyle ozon klor dioksitle birlikte Ame
rika'da dikkatle incelenmeye başlanmış , araştırma 

sonuclarına göre US Environnıental Protection 
Ageney farelerde kansere neden olduğunu göste
rerek içmesuyunda trihalometanlor (en çok buiu 
nan kloroform) icin limit belirlemişt ir. Triholome
tan lar (THM). içi nde organik maddesi olon sular 
klorlandığı zaman o l uşur ve arıtımdon önce suda
ki organik maddelerin uzaklaştırılması veya başka 

bir dezenfeksiyon yolu kullanorak kontrol edilebi
lir. Ancak bu yol seeilirken suyun mikrobiyoloj ik 
arıtımının bozulmamasıno dikkat edilmelidir. Bu 
Bu yazı journal AWWA, Vol 73 No. 1 January 1981 
den alınmıştır . 

Toplam trihalome tanların (THM) maksimum 
kir letici limiti icin EPA düzenlemeler yaparak 0.10 
mg/ 1 değer i n i tespit etmiştir. içmesuyunda THM 
l ar ın kontrolu için üç ana yol vardı r : 

Triholometan oluşturmayacak dezenfektan 
kulla nımı 

Klorlama yapılmadan organik maddelerin 
azaltılması 

- Trihalometan/ar oluştuktan sonra konsant
rasyonlarının azaltılması. 

Dezenfek tan ve oluşan yan maddeler suda is
tenmeyen özelikte oldukları için, arıtırnda ana 
prensip yüksek kaliteli ve düşük kimyasal maddeli 
su elde .edecek yeterlikte dezenfektan kullanılma

sıdır. Böylece kimyasal dezenfektan ih ti yacı aza -

(' ) Kimya V. Müh . DSi Teknik Araştırma ve Ka lite Koni ro l 
Dairesi Başkanlı ğ ı. 

Çeviren : Güner AGACIK (") 

AWWA report(''' ) 

lacak, patojenler kontrol edilecek ve dezenfeksi
yondan sonra oluşacak maddeler minimuma ine
cektir. 

Kalıcı olarak Kloram in veya klordioksit mad
delerini bırakan dezenfektan, serbest klor (HOCI 
veya OCI) nin dışında kalan dezenfektanlar. örneğin 
ozon, THM lerin oluşumunu büyük ölçüde azaltır. 

Bazı durumlarda ozon serbest klor kalınıısı ile bir
likte kullanılabilir . Tasfiye tesisinde trihalometan 
oluşumunun azal tılm ası etkili klorlama kontrolu
nun yapılması ile sağlanabilir. Klor kalıntısının, 

klorun anıonyal<la birleşmiş (kloramine) gibi daha 
az aktif şekilde tutulmasıyla Irihalametan önemli 
derecede azalacaktır. Bununla birlikte kloraminler 
serbest klordan çok az etkili dezenfektandır. 

ilk çalışmalar, kloraminlerin, Koliform bakteri
leri. ve barsak patojenlerini inaktif hale sokmak 
icin temas süresini serbest klora göre yaklaşık 

100 kat arttırdığını göstermiştir. Daha sonra yapı 

lan çalışmalar da bunu doğrulamıştır . Bu nedenle 
kloraminlerin icnıe suyu tasfiyesinde ilk dezenfek
tan olarak kullanılması öneri lmemektedir. Kloram in 
dağıtım sistaminde ilk dezenfeksiyon serbest klor 
veya başka bir dezenfektanla yapıldıktan son ra 
ku l lanılmaktadır. 

Bütün başka dezenfektanlar serbest klor olmJ
dığı zanıan trihalonıetan meydana getirmez. fakar 
dezenfekta n ürünlerinin sağlığa zararlı etkileri ve 
klordioksiti n toks i kliği icin sorular artmıştır. Klo r
diaksitin kısmi indirgenmesi ile klorit iyonu mey
dana gelir. Klor dioksit konsantrasyonlarının 10 
mg/ 1 den fazla olduğu zaman kedilerle yapılan ça
lışmala r klor itin kırmızı kan hücrelerinin yaşama 

hıziarına zararlı etkide bulunacağını göstermişt ir. 

EPA, özellikle çocuklara zararlı etkisinden ötürü, 
CI02 den meydana gelen oksitleyicilerin (CI0 2·. 
CIQ2- . CIQ3- ) rin 0.5 mg/ 1 den daha az olmasını 
ön ermiştir . Bu konu üzerinde başka araştırmalar 

devam etmektedir. 

Suda yüksek organik karbon (TOC). yüksek 
dezenfektan ihtiyacının belirt isidir. Bunun nedeni 
klo rla THM meydana gelirken fazla klor harcon-
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masıdır. Yüksek TOC li sular dağıtım şebekesin

de ozanizosyonlardan sonra da floranın oluşumuna 
neden olur. Tüm tasfiye projesinin seçiminde özel
likle TOC konsantrasyonu yüksek sularda çok 
dikkat edilmelidir. Tasfiye işleminde fazla veya ge
reksiz kullanılan dezenfektan uygulaması bilinmi
yen birtakım sağlığa zararlı etkilerde bulunabilir. 

Trihalometan humik ve fulvik asillerin karışı

mıdır ve düşük molekül ağırlıklı asetil guruplarını 

taşır (C2 H4 O). Bunlar bir dereceye kadar etkili 
bir koagülasyonla durultma ve filtrasyonla gideri
lebilir. Bu işlemden en iyi sonucu almak ic in koa
gülasyon, durultmo veya filtasyondan sonra klorun 
katılması gereklidir. 

Tasfiyede klorlama noktasının veya dozajının 

değiştirilmesi, koagülasyon, flokülasyon veya filt
resyanun etkili hale getirilmesi ile toplam trihalo
metanların en ucuz şekilde kirletme düzeyinin 
azaltılması ile mümkün olur. Ön klorlama etkisini 
arttırmak veya tasfiyede de daha ileri bir safhaya 
atmak icin ön bir hesaplama halometonların gide
rilmelerinin değerlendirilmesi ile yapılabilir. E ğ.er 

tasfiyede bunlar önemli miktarda devamlı gideriii 

yorsa, ön klorlama bazen yapılmıyabilir . 

Bakteri, yosun vs.'nin üremalerini kontrol için 
ön klorlama yerine, peryodik şok k:or dozajı veya 
yosunda bakır sülfat kullanılabilir. Eğer ön klo ··

lamayı durdurmak mümkün değilse, klorlamayı ho
:ometonların en etkili azaldığı işlemden sonra ya 
bırakmak gerekir. Genelde bu ilk veya ikinci sedi
mentasyondan sonra olur. Koogulan dozajı, pH ve 
karıştı rm o şartları nı optiınize ederek halanıetonlar 

koogülasyonlo yaklaşık % 90- 60 oranında gideri
lebilir. 

Bir başka ko:ay ve etkili yol dağıtım sistemin
de ikinci klorlama noktası tesis etmektir. iki ko
demeli klorlama ilk klor dozojını düşürür ve bu da 
THM oluşunu azaltır . Bir belediye başlangıç dozo
j ın ı 2.0 mg / 1 ye düşürmüş ve sistemin orta nokta
sında ba kiye kloru 0.5 mg / 1 de tutmuştur. Musluk
ton okan suda do TTHM % 50 azalarak 9611-9 / 1 den 
46 1'- 9/ 1 ye inmi ş tir . 

Dağıtını sisteminde serbest klorla temas sü
resi uzunso THM nin büyük bir kısmı bu sürede 
meydana gelir. Kloraminler triholometonlorın mey
dana gelmesini durdurur, klorlomo, ozonloıno veya 
klor dioksitten arta kalan bakiye dezentektonlor 
mikrobiyolojik olarak eıııniyetli bir su temin ettik
leri gibi ucuz olarak ta THM nin kontrolunu soğ

lar:ar. 

Kloraminler 1930 larcia cak yaygın kullanılmış, 

fakat kırılına-noktası klorlamasının bulunınosı ylo 

ku·llanıınlorında azalma olmuştur. Serbest kloro kı

yasla ozon ve klordioksit, Kloraminler kendileri, 
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bakteri, protozoo ve özellikle virüsler için zayıf 

dezenfektandırlor ve patojenlerin kullanıcıya kadar 

ulaşmasını orttırırlar. Bununla birlikte birçok se
neler ilk dezenfektan olarak başarı ile kullanılmış

lardır . Özellikle klor ihtiyacı yüksek sularda klora
minler daha çok ikinci dezenfektan olarak kullanı
lırlar. Serbest klor yerine kullanıldıklarında dağıtım 
sisteminin uç kısımlarında alg ve bakteri gelişimi 

kontrol altına aılnabilir . Kloraminler aynı zamanda 
serbest klor kolıntısını nıinimunıo indirerek klor 
tadının azalmasına neden olur. Ön klorlamadon 
vazgecilemiyen durumlarda, amonyaklama yapılma
lıdır. Amonyok serbest klerio kloraminler oluşturo
rak trihalometanların daha fazla oluşmasını mini
nıuma indirir. pH'ı yükseltmek için önce amonyok 
ilavesi (cökeltme ile yumuşatmada olduğu gibi) 
THM oluşması için çok uygun bir ortam yaratır . 

Klorlamadon sonra amonyoklama zamanı ve 
suyun pH'ının THM oluşumuna ve dezenfeksiyon 
etkinliğine etkileri çoktur. Calışmalar amonyak ka
tılmadan önce geçen zamanın TTHM oluşumunu 

arttırdığını, pH büyüdükçe, THM oluşum hızını art
tırdığını göstermiştir. Klor ihtiyacı yüksek olan su
larda THM kontrolu için amonyaklamadan önce 
ön klorlama yapmak uygun değildir . O zaman kı

rılma noktası klorlaması gibi etkili bir dezenfek
siyonun maliyeti yüksek olur ve fazla THM mey
dana gelmezse bircak klerlu organik maddeler yan 
ürün olarak meydana gelir. Klor ihtiyacı mümkün 
olduğu kadar klor uygulamasından önce azaltılma
lıdır . 

Kloreminierin klora göre biolojik etkileri yük
sek pH'Iarda daha fazladır . pH 8.5 un üstünde 
serbest klor HOCI değil OC! şeklindedir. Bakteri 
yok etme etksii yönünden HOCI, OCI den 70- 80 
kat daha etkilidir. Yapılan bir çalışmada 1.5 mg / 1 

NH, CI kalınıısı 40 dakika temas süresinde 0.33 
mg / 1 CC! ve 0.0026 mg / 1 HOCI e eşdeğer etkinli k 

gösterir. Eğer uzun temas süresi uygulanabilirse, 
özellikle yüksek pH lı sularda kloraminlerin kulla
nılması korozyon kontrolu icin gereklidir. Klor di
oksit Amerika'da ilk kez 1844 te tasfiye işleminde 

kullanılmıştır. 1977 ye kadar klor eliaksitin koku , 
taci, dezenfeksiyon, organik maddelerin oksidas
yonu, demirin, manganın rengin giderilmesinde kul

lanılmasıyla ilgili 84 rapor verilmiştir. Bunların 

çoğ u tad ve koku kontrolu ile ilgilidir. 1977 ye 
kadar Avrupa'da en az 495 tasfiye tesisinde klor 
dioksit kullanılmıştır ve bunların çoğunda da da
ğıtım şebekesinde kalıcı dezenfektan olarak kulla
nılmıştır. Klor dioksitin başlıca dezavantajı klor-:ı 

göre 3- 4 kat (eşit dozoj bazına göre) pahalı olu
şudur. Organik maddelerle reoksiyona girerek TKM 

meydana gelir. Ancak serbest klorun yaklaşık 2 

kat fazla konsantrasyonlarında THM meydana ge

lişi % 90 azalır . 



Çok fazla serbest klor olduğunda (1 .5 mg / 1 
serbest klor, 1,3 mg / 1 klor dioksit) THM meydana 

gelişi % 60 azalır . 

Pratikte iyi işleyen klor dioksit jeneratörü rö
latif olarak cak az miktarda klor verir. Ön klorla
manı n vazgeçilmez olduğu hallerde, klor dioksit 
kalıcı dezenfektan vermesi bakımından düşünül 

melidir. 

Ozon, su dezenfeksiyonu için ispatlanmış bir 
teknolojidir ve özellikle Avrupa ve Konada ve 
Sovyetler Birliği'nde yerleşmiştir. 1977 de dünya
do en az 1039 tasfiye tesisinde ozon kullonılmak 

toydı , Ozon başlangıçta dezenfektan olarak kul
lanılmış, fakat daha sonra tad. koku. yosun, renk 
ve organik madde giderilmesinde kullanılmaya baş

lanmıştır. Ozonun Avrupa'da Amerika'dan daha 
yaygın olarak kullanılmasının sebebi klorlamadan 
meydana gelen tada daha hassas davranma l arıdır. 

Avrupalıla r mümkün olan yerlerde klor kullanımını 

azaltmaya calışırken aynı zamanda suyun mikro
biyolojik emniyetini de temin etmektedirler. 

Ma:iyet de bir faktördür. Avrupa'da kişi ba
şına kullanılan su tüketimi genelde Amerika Birle
şik Devletlerinden cak daha az olduğu icin, Avru
palılar su maliyeti ile daha az ilgilenmektedirler. 
Fransa'da ozon cok kullanılmaktadır. Bunun nedeni 
4 dakika 0.4 mg/ 1 kalıcı ozon temini ile viroloj ik 
inaktivitenin suda çok iyi temin edilmesidir. Ozon 
klordan daha etkin bir dezenfektandır. Birçok hal-
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lerde ozon, tadı iyileştirmek ve dezenfektonı min i
muma indirmek icin kullanılır . Maliyetinin klora göre 
yüksek oluşu , kal ı cı dezenfektan koruyuculuğunuıı 

sını r lı oluşu. sağlık yönünden zorarlı oup olmad ! ğı 

bilinmeyen organ ik ürünler meydana getirmesi , ozo
nun kullanılma sı nd aki sakıncalı noktalardır. BaL ı 

durumlarda dağıtım sisteminde bazı gelişme prob
lemlerine sebep olur, fakat bu kalıcı dezenfeksi
yonla genellikle önlenebilir. 

Ozon THM oluşturmayan etkili bir dezenfektan
dır , ön ozonlamadan sonra standard klorlama ile 
THM ozaltılabilir. Eğer THMFP ozoltılamazsa, kalıcı 
dezenfektan klordioksit veya kloram inle yapılarak 

dağ ıtım sisteminde THM oluşmasını minimuma in 
dirir . 

Doğrudan oksitleme veyo ozon kullanma, koo
gü:asyon. cökme ve filtrasyonun etkisini fazlalaş

tırır . Ozonun dezenfektan olarak kullanıldığı birçok 
arıtma tesislerinde diğer presesierin de etkinliği 

artar. Birçok durumlarda klor dioksit veya klor 
kalıcı dezenfeksiyon için kullanılır. 

Meydana getirdiği yan ürünlerin sağlığa etki
leri b i linmediği icin ozon uygulaması, organik mad
delerin coğu diğer proseslerle giderildikten sonra 
yapılmalıdır . Ozon diğer oksitleyicilerden daha kuv

vetli olduğu icin organik maddeleri karbondioksit 
ve suya çevirir. Bu şekilde kullanıldığında diğer 

oksitleyicilere göre ozon sağlığa daha az zararlı 

etkide bulunur. 
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