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DENGE SACALARlNDAKi SALINIMLARlN HESABI 

Yazan R. Pehrso:-ı 

Çeviren : Dursun YILDIZ (*) 

Ö ZE T 

Bu m akalede deHge bacalcırmda nıeydaııa gelen salımmlarm hesabı için siir· 
tümne tesirlerini gözönüne alan diferansiyel denklemler verilmiştir. Hız · zamana 
bağlı sını rlayıcı faktö rler enerji· basınç cinsinden verilmektedir. 

G R Ş 

Borulardaki zamana bağımlı (Unsteady) akımlar· 

da sık sık salınım dalgalarından ileri gelen prob· 
lemlerle karşılaşılır . Yüksek basınçların azaltılm a sı 

ve salınımların sönümlendirilmesi için Şekil 1 'de 
görüldüğü gibi denge hacaları projelendirilir. Denge 
hacaları ani akım değişikli'klerinin sebep olduğu su 
darbelerini sönümleyip bastırır. Fakat denge bacası 
kendi içerisinde ve membaındaki siste'm içerisin· 
de salınımlar başlatır. 

Proje mühendisinin en azından ilk yükselme dal
gasının (Upsurge) hesabı için bir yönteme ihtiyacı 

vardır. Bu makalede, küçük sürtünme değerlerinde 

kullanılabilecek yaklaşım form'ülleri verilmektedir. 
Grafik çözümlerin oyalıyıcı olmaları ve yeterince 
doğru sonuçlar vermemeleri nedeniyle tercih 
edilmezler. 

Bu makalede, salınımların hareketini belirleyen 
diferansiyel denklemlerin çözümleri verilmiştir. 

Denklemlerin Lineerleşotirilmesine ve diğer yakla
şımiara gerek ydk>tur. (1) 

Bu den'klemle~de sütit!ünmeler gözönüne alın· 

mış-tır. Aynı zamanda kapalı denge hacalarında k i 

durumuda inceleyen bu teori hız· zaman problemini 
enerji· basınç problemine dönüştüren matematiksel 
esaslara dayandırılmıştır . 

[•) lnş . Müh . DSi AR · GE Dairesi Başkan l ı ğ ı 
Bu makale Water Power & Dam Constructl on Derg is inin 
'Mayıs 1977 sayısından çevr i lmi ştir . 

1 - AÇIK DENGE BACASI 

Bu tip denge hacası Şekil 1 'de görülmektedir. 
Zamandan bağımsız durumd'a (Steady), sahit seviyeli 
baraj gölünden çıkan su, basınçlı isale borusundan 
ve cebri borulardan sabiıt bir hızla tü~bünlere ulaş

maktadır. Denge hacası su yüzü kotu baraj gölü 
su yüzü katundan Z

0 
kadar düşCikıtür. A!kımın dina

mik basıncını (!pw2) ve sünl!ünmeden meydana 
gelen yülk kayıbını içeren bağırııtı aşağıda'ki gibi 
yazılabil ir. 

(;\ (l/ D) + !;,) ~ pW2 

;\ sürtünme katsayısı, E ise sınırlamaların ne
den olduğu kayıplada ilgili 'kats·ayı'sıdır. Türbine 
giden aıkımın aniden kesilmesi halinde kapama- va
nasından itibaren bir basınç dalgas ı başlar. Bu dal
ga cebri borul arın içinde geriye doğru hızla ilerler 
ve denge hacasının su yüzüne yansır. Kapama va
na sı ile denge hacası arasındaki uzaklık yeterince 
kısa ise basınç dalgası daha çabuk sönümlenir. 
Bununla birlikte, kapama vanası kapatıldığında akı

mın tü~bine olan yolunun kesilmesinden dolayı, ba
raj gölü ve denge hacası arasındaki h'ar·e'keitli a'kım, 

dinamiık enerjijsi sebebiyle denge bacas ına a'kacak· 
tır . Bundan sonra, dinamik enerjij (e'ksi kayıplar) 

pdtansiyel enerjiye dönüştürülene kadar denge b'a· 
casındaki su yüzü seviyesi yükselir. Sonra seviye 
tekrar geriye düşer. Fakat bu düşüş esnasında 

yukarıda bahsedilen sıkışma ve basınç dalgaların· 

dan tamamen farklı olan kütlesel akım salını'mları 

meydana gelir. Bu makalede kütle akımı salınımları, 
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türbin akımının aniden kesildiği ve denge hacası 

içerisindeki suyun ivmelenmesi için enerjiye ihti
yacının olmadığı kabulleri ile incelenmiştir. Hare
ketin ilk periyodu denge hacasının azamandan ba
ğımsız (stea<ly) sabit seviyesinden başlar . Mo
nıerıtum dengesi nedeniyle aşağıdaki diferansiyal 
denkle myazılabilir. 

pL(dw/ dt) + lpw1 + (AL/D+ ~ ) -~·pw2 + yh = yz
0 

. ... ..... . .... . . . . .... . . (1) 

Soldaki birinci terim akımın ivmesi , ikinci te
rim dinamik basıncı, üçüncü terinı sürtünme ka· 
yıplarını ve dördüncü terimde seviye yükselmesi 
ile kazanılan potansiyel enerjiyi belirlemek içindir . 
Bu terimierin hepsi başlangıçta'ki potansiyel enerji 
ye (yz0 ) eşit olmalıdır . Sürtünme daima h ı z doğ

rultusuna zıt yöndedir. Eğer hızın doğrultusunun 
bıışlangıçtaki doğrultusuyla aynı olduğu periyot 
gözönüne alınırsa , (Birinci maxsimum yükselme 
dalgıısma kadar) bu takdirde sürtünme terimi ile 
dinamik basınç terimi birleş tirilip aşağıdaki şekilde 
yazılabil ir. 

(1 + A (L/ D) + ~ ) ~- pw2 

11 = 11 + A (L/D) + ~ 
olarak tanımlandığından 

zo = 1JWo2 f2g 
olur. Burada wo başl'angıç hızı ve 

dir. 

Denklem y ile bölündüğünde aşağıdaki şekil 
alır. 

(L/ g) (dw/ dt) + (~· gı ,1w 2 + h = z
0 

(1- a) 

Bu denklem w için lineer değildir . w ve h za· 
mana bağlı olarak değişmektedir. 

Sözkonusu deriklem çok özel şartlar altında in
tegre edilebilir. Örneğin h = o koşulu her zaman 
geçerliyse, 

Çozüm 

W=( \1 (2gZ0/7JJı tanh ( ( \/ (>/gZ
0
/ 2)) (t/ L) +Cı 

Bu den'klem sabit bir Z
0 
değeri için hızın zama

na bağlı olarak değişimini verir. Eğer h =1= O ise 
problemin çözümü için aşağıdaki yol izlenebilir. 
w, h ın, h ise t nin bir fon'ksiyonudur. Bu sebeple 

w = w (h) = w [h (t) ı 

(dw/ dt) = (dw/ dh) (dh/ dt) 

yazı labilir. 

4 

·· · · ··· · · · · · · ·· (2) 

(2) ifadesindeki dh/dt terimi süre'kiilik denklemin
den elde edilebilir. Bu periyot için (hız yönünün 
pozitif yüıkse·klik yönü ile aynı olduğu) süreklilik 
denklemi : 

F(dh/ dt) = fw ................. . .. ... . (3) 

bundan dolayı 

(dh/ dt) = (f/ F)w 

Bu bilgiler ışığında (2) nolu ifade tekrar ya· 
zıldığında ; 

(dw/ dt ) = (f;FJ w (dw/ dh) = (f/ 2F) [d(w2) / dh] 

denklemi elde edilir. 

değeri (la) denkleminde yerine konulursa ; 

(Lf/ 2gF) [d(w2) j dh] + [1 / 2g]1Jw?+ h = z
0 

.... .. (1-b) 
sürekiiiiık denklemini de kopsayan bu diferansiyel 
denklem w2 için lineer olup, kolayca çözülebilir. 
Bununla birlikte boyutsuz değişkenler elde etmek 
için bu den'kiemin yeniden düzenlenmesi gerekir. 

(w2] dinamik bıısıncı temsil eder (w2j 2g .) . 

Şimdiiki amaç ıçın dinamik basıncın telafi 
(norrecolerable) edilemeyen kısmını incelernek ye· 
rinde olur. 

Problemin değişkenleriyle bir grup oluşturmak 
istersek 

H101 = (1JW2 )/2g 

şeklinde L
0 

uzuniLik boyutu tanımlanabilir ve bunun 
yanında aşağıdaki boyutsuz büyüklükler de yazıla

bil ir. 

L
0
=Lf/(F1J) = L(f/ F) (W

0
2/ 2gz

0
) 

a=H 10,/L0 = (>/W2) / (2'gL0 ) 

h= h/ L0 ; p1= Z
0
/ L

0
= (F/ f) (Z

0
/L) (2gz

0
/W

0
2) 

sonunda denklem şu şekli alır . 

da/dh +a= p1-h ... ... . ......... ...... .. (4) 

Bu den'kiemin çözümü 

a =p 1 -h 1 + 1 + Ce-n 1 .. ... .. .... .. . . ..... .... (5) 

index 1 bu denklemin 1 inci periyot için olduğunu 
gösterir. Denklemdeki sabiıt C değerini bulmak 
için sınır şarıtı h1 = O, da ıtoplanı enerji; Pı kul-

'Ianılarak (hı = O Jçin a p ı l 

c = -1 

. .. .. . ... ... . . . . . .... ... (53) 

bulunur. 

Bu bağıntı yardımıyla enerıının hız (w~ \1 al 
veya yüksekli'kle değişimi grafl'k olara'k gös-terebilir. 
En önemli problem a değerinin O sıfır) olduğu 

yüksekliği bulmaktır. Bunun için yukarıdaki denkle-



me a = O, değeri konulduğunda aşağıdaki ifade el
de edilir. 

h ımax + e·hımax = 1 +Pı ········ · ······ ·· ······· (6) 

Bu ise esas denklemdir. 

(6) Nolu denklem kolayca çözülebilir. Bunun 
için aşağıda bir deneme- yanılma merodu verilmiş

tir. Eğer birinci rtalıımin Xı ise bu ta'kdirde ikinci 
iyi bir tahmin x2 = 1 +p 1-e·x, olu r. (il k olarak 
h1 = 1 +p 1 in denemesi t avsiye edilir) . h ımax değ e ri 

iç n aşağıda 2 ya'klaşım metodu ve~ilme'ktedir . Ka
rışııklığa meydan verilmemesi için sonraki sa: ınım

ları (Subsequent su~ges.) gözönüne alını ncaya ka
dar h1 e ait 1 indeksi ·kullanılmayacak'tır . 

BiRiNCi DURUM 

h~ 1. Bu durumda ikinci dereceden bir yakla
şım lkullanılarak e fon:ksiyonu açılırısa 

hmax + (1-hmax + ~h2max ) ~ 1 + Pı 
ve 

h max ~ \ l (2p, J 

üçüncü dereceden yakl·aşım 

hmax ~ V (2p,J + -} P ı 

ş e'klinde olacaktır . 

problemin gerçek değerleri ile 

(2. derece yak laşım) 

ve 

hmax ~W0 \ 1 (Lf/ gF) + 1/ 3 Z
0 

(3 . derece yak laşım) 

yazı labilir. 

Burada TJ değer · görülmemek·tedi r. Bu yaklaş ım 

daha önce Swee (2l t'arafından ileri sü rülmüştür . 

Yukarıdaki ifadeler sürtünmenin olmadığı durum
lar için geçerlid ir. L

0
, karekite ristik uzunluğu büyük

se sürtünme de denkleme dahil edilebilir. (Sis-te
min verilen geometrisine göre L

0 
değeri , az sürtün

meli veya sürtünmesiz duruml ar için daha büyük 
olur) 

ikinci dereceden yaklıışım il e 

a = Pı - } h2 

yazılır . 

........................ (7 ) 

'W nın zamana bağımlılığını hesapl r:mak için 
süreklilik denklemi (3) boyutsuz büyüiklü'kler cinsin
den aşağıdaki gibi tekrar yazılabilir . 

d h/ dt = ( Va) / T ........ .. .............. (3a) 

Burada T 

T = v [FL/ 2fg] 

(3a) ve (7) denkleminden 

d lı / \ 1 (p1 - ~ h2) = dt/ T 

elde edilir. Bu denklemin çözümü aşağıdaki gibid ir. 

Dsi T€K!IIiK BÜLTENI 1988 SAYI GB 

h = v (2pı l sin [t/ (T v 2 +C]; C= O ...... .. .... (8) 

önceki değişkenierin kullanılması ile 

h = h max sin [ V (fg/ FL) t] 
ifadesi bulunur. 

.......... .. ............ (Sa) 

Birinc·i periyodun tamamlanması için gereken t 1 

za manı aşağıdaki şarttan hesaplanır. 

sin [ v (fg / FL) t 1] = 1 

buradan, 

t 1 = (.,-/2) [ v (FL/ fg) l 

Bu bağınrtı daha önce verilmiş.ti. Burada ise 
hmax ın çolk küçülk olduğu bi.ltün durumlar için ge
çerliliği sağlanmışıtır . 

iKiNCi DURUM 

h ~ 1. (6) nolu deııkleın gösterme-ktedir ki 
eğer h ~ 1. ise e fonsfyonu sıfıra yaklaşmakta

dır . Bu nedenle 

hmax ~ 1 + Pı 

yazılabil i ı·. 

Baraj gölü su yüzü kotu ile max dalga seviyesi 
a rasındaki fark 

[Birinci periyot içerisinde) 

P2 = h 1 max - P 1 

Bu büyüklük ikinci dalga periyodu için başlan

gıç potansiyeli teşkil ettiğinden p2 ile gösterilmiştir. 
Bu büyüklük basit for-mül p2 = 1, elde edilir. 

Bunun anlamı ; 

Büyllk sürtünmeli durum için baraj gölü su yü· 
zü kdt'un·a göre max dalga (Surge) seviyesi 

Z = L
0

; veya Z = Lf/ (FTJL 
dir. 

L
0 

karakteristik uzunluğu , fizilksel anlamı ol c: n 
bir büyüklüktür. Çünıkü bu büyüklük büyük sürtün· 
me dur-umunda baraj gölü seviyesine göre ilk yük
selme dalgasının yü'ksek l iğ idir . Bu neticeden yarar
lanabilmek için •'büyük sür tünme • kriıterine veya 
hmax ~ 1. şartın-a iht iyaç vardır. hmax hesap etmek 
için b aşka bir yol izlenmelidir. h nıax daima başla n
g ıç poıt:ansiyelinden daha bü-yüktür. 

Bundan Pı ~ 1 ise bu çalışmada yapıla n yak· 
laşımın yerinde olduğ u görülür. 

Birinci yükselme dalgasını takibeden dalgalar. 
(Subsequent surges) 

Birinc-i yüks·elme dalgasından sonra ne olduğu

nu açı klama için hız doğrultusunun her değişiminde 
yeniden değerlendirme yapılması gerelkir_ Duraklama 
noktas ındaki (Stagnation point) O dan başlayan akı
mın yönünde değişken pozitif olarak kabul edildi-

5 
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ği nde (Birinci ve ikinci periyot tanımları Şekil 1 'de 
gösterilmektedir) (4) nolu diferansiyel denklem 
hala geçerlidir. Genel çözüm ilk periyatta'ki gibi 
olup, 

"' ı = P;- h; + 1 + C;e·hi 

Burada P; baraj gölü su yüzeyi kotu ile yüksel
me dalgası max kotu arasındaki mesafedir. Bu de
ğer daima pozitiftir. integral sabiti aşağıdaki sınır 
şartı 

a: 1 = O için h1 = O 

kullanı larak 

C1 =- (1 + P;l 

elde edilir. 

Böylece çözüm 

a1 = (1 + p) (1- e·h1J - h1 .. .. .. ...... .. .... (9) 
halini alır . 

Bu den•klem yıardımıyla birbiri ardısıra oluşan 

dalgalar hesaplanabilir. Bu hesabın tek güçlüğü 

h1 + 1 in tahmini olarak alınan bir noktaya göre 
bulunmasıdır. 

a; = O değeri için h; = O olur (C; nin bulunma
sında kullanıldı ve h; max ın bir pozitif değerinde 
ın bir pozitif değerinde 

O= (1 + Pıl (1- e·ni max)- h; max 

yazı labilir. 

Böylece max'ı bulmalk için aşağıdaki denklem 
elde edilir. 

h; max + (1 + p;l e·ni max= 1 + p;/ i ~ 2 

Bin sonraki dalganın p ; -ı başlama katunu bul· 
ma'k için hesaplanan hi max değerinden p; başlangıç 
kotu değeri - çıkarılır. 

a; 'in max olduğu h; opı noktası aşağıdaki denklem
lerle tanımlanır. 

da:;/dh;/h; opt = O->- (1 + P; l e·hi opt - 1 = O 

h; opt = In (1 + p;l 

"';max p; -In (1 = p;l 

Dalgaların hes-abı burada açıklanan metodla 
yapıldığında salınımların ge9mişte'ki özellikleri (his
tory of oscilla'tions) açı'k bir şekilde yazılabili r. 

Sözkonusu olabilecek 3 durum (sül'tünmesiz, orta 
sürtünmeli ve çok sürtünmeli) için izafi bir denge 
'bacasına ait hesap neticeleri grafik olaralk Şekil 2'de 

- gösterilmiştir. Sürtünmesiz durumda dahi eğ riler 

kapalı değildir. Buna neden olarak baraj gölü ile 

6 

denge bacası arasında bir miktar enerji alışverişi

nin varlığı gösteril ebilir. 

KAPALl DENGE SACASI 

Bu durumda (Şeıkil 3) diferransiyel denkleme 
bir takım ilave terimler gelir ve denklem 

(Lf/ 2gf) dw2jdh + ı1w7/2g + h + PK/y = Z0 + Pa/y 

şek lini alır. .. ...................... (10) 

Bu ifade de PK denge bacasının içerisindeki 
basıncı ve Pa atmosfer basıncını gösterir (Açık 

denge bacaları için bu iki büyüklük birbirlerini gö
türür) . Politropian rejim değişikliği kalbulüyle, den
de hacasınd aiki basınç terimi Pk ile h arasında aşa
ğ ıdak i formülle verilen bağınt ı bulunabilir. 

Pk = Pko (Vko/Vk] n = Pko [aa F/F (aa-h)]" = 
(Pk

0
) (/1 - h/a0 ) n 

Akım kesilmeden önce siSitemin zamandan ba
ğım s ız (steady) dunumu için mevcut olan başlan

gıç basıncı Pko aşağıdaki gibi yazılabilir. 

Pk0 /y = P.fy Z0 - 7JW2/ 2g 

Bu bağıntılar ile (1'0) numaarlı denklem şu şe
kiJi alır. 

ile 

(Lf/ 2gF) dw2/dh + (7JW2/ 2g) + h+ (pk0 / Y) 

[1 / (1- h/ a0 ] 11 ] = Pko/y + 7JW0
2/2g = 

h ko + 7JW0
2/ 2g .. .. .. .. ...... .. .................... 1 Oa) 

Önceki gibi boyutsuz büyüklükler tanımlanırsa 

(da/dh) + a = 1r + P ı- h 'OT/[ (1- hv) "] .. .... (11) 
denklemi elde edilir. 

Çözüm ; 

a = 1r + Pı - h + 1 + ce-h - 'll'e-h Jn 

Jn = 0 ~ 11 (ex/ (1-xv) " ) dx 

Aşağıdaki şartlar yardımıyla C sabiti bulunur. 

a = p1 için h = O- >-C = -(7r + 1) 

->- a = (1r + 1) (1-e -ıı ) + p1-h-?re ·n .J11 

Jn '·in integrali kapalı denge hacasında'ki basınç 
yi.:kselmesini kapsamaktadır. Vtikarıdaki integralin 
değerini analitik olaralk bulma:k güçtür. Fakat (nü
merik) sayısal olarak çözülebilir. Yükselme dalgası , 

a = 'Ü : olduğu yerde hmax ile belirlenir. 

O= ('OT-I- 1) (1-e-h max) -1-pı-hmax-rre·h max] hmax 

hmax+ (1 -!- 'OT) e·h nı•x-ı-7re-h nı•x ] A max= 1 -l- 7r +Pı 
........ ..... .. .. ..... .. (12) 



(6) nolu denklem (112) nolu denklemden 7i == O 

vaı~ırayımı ile elde edilir. hmax• değeri kullanılarak 

max basınç (Pm••) bulunur. 

Pmax ='Pk max + yh max ................ ........ (13a) 

Pkmax == Pko [1/(fı-hmaJa0) " ) ............ (13b) 

Projelendirmede önce P max saptan ıp, (13a) ve 

(13b) bağıntıları yardımıyla hmax bulunur. Diğer ta

raftan (12) nolu deriklemin çözüm ile de hm•x he

sap edilebilir. Bu iki büyUklük L
0 

vasıtası ile eşit

lenir. 

Yani 

L0 terimi denge bac'asının alanı olan F proje· 

lendirme değişkeninine <ihtiva eder. Denge bacası· 

nın Fa
0 

gerekli hacmi için bazı basi-tleş'Nrmeler ile 

aşağıda'ki formül elde edilir. 

Fao~ [1- (pko/Pmax) ı fn ) -2 • (pwo2fnpko) Lf ... ... (14) 

KABULLER 

h < 1; hmax ~ ao; 

~ < hko' 
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Bu kabullerin verdiği son'uçlar emniyetli taraf
tadır. hm•x için gereken ifade (1'2) nolu denklem
den bulunur. 

... (15) 

AÇIKLAMA 

Bu teori pompa işleıtimi için de uygulanabilir. 
Bu durumda türbin yerine aynı yerde aniden dur
durulan bir pompanın varlığı kabtıl edilmektedir. 
Türbin hali için geçerli olan formüller açık denge 
hacası durumu için de geçerlidir. Tek fark, h1 den
ge bacası yüzeyinden aşağıya doğru alınıp pozilt:iH 

ıkabul edilecelqtir. 'Kapalı dellge hacası durumunda 
fomıülde bazı düzenlemeler yapılmalıdır. 

Sonuç : Basıncın P mı n lin değerinin altına düş
mesini önlemek için gereken hava yastığı hacmi
nin boyutu aşağıdaki formülle verilir. 

Fa0 ::= ( (Pk0 /Pmin) 1/n -1) -2 '(pW0
2 /npk0 ) Lf... .. . (16) 

7 
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Kullanılan Semboller 

a 

D 

F 

g 

h 

L 

n 

p 

T 

V 

w 
X 
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Denge bacas ınd ak i serbest yüksekl ik 
( Şeki l 3) (m) 

Denge bacasıyl a baraj gölü arasında
kile iletim hattının çapı (Şeki l 1.3) 
(m) 

iletim Hattının kesit alanı (Şekil 1.3) 
(m' ) 

Denge hacası su yüzü a!Lm (Şekil 1) 
(m2) 

Yerçekimi ivmes i (m/ sn2) 

Yükseklik (Şek il 3) (m) 

Pko/y (m) 

TJW2/2g (m) 

ilotim hattı uzunluğu (m) z 

Lf/ Fı1 (m) 

Üs 

Mutl çık basınç (Şekil 3 (N jın 2 ) 

Zaman (S) 

\
1 (FL) (2fg) (s) 

H ;;ci ın (m3) 

Hı z (Şekil ve 3) (ın / sn) 

Değiş ken 

z 

y 

1] 

(1 

a 

b 

k 

Denge bacasının başl<-.r•g ıç su seviye. 
sine göre ilk yükselme da lgasının yük
sek liği (Şekil 1) (m) 

Başlangıç potansiyeli (Şekil 1) (m) 

H,o/Lo 

Özgül ağ ırlık (N j ın 3 ) 

SQrtünıne katsayısı 

Yoğunl ulk (kgj ın3 ) 

h ko/ Lo 

1\trnosfer !e ilgili 

B a ş l n r: o ı ç değeri ile ilgili 

Denge bacası ile ilgili 

1,2 ve i = Birinci ikinci ve herhangi bir dalganın 
periyodu. 

max 

Op<: 

Değ işken max değeri . 

Fonksiyonun max değe rini ve ren değiş
kcnin değeri. 



KULLANILMIS SU DESARJ EDiLEN AKARSULAR iCiN . . ~ 

KRiTiK DEBi HESABI 

Cumali KINACI (*) 

Veysel EROGLU ( •~ ) 

Lütfi AKÇA (*"*) 

ÖZET 

Kullanılmış suların deşarj edildiği akarsuların kirlenme kontrolü çalışmala

rında hesaplar, minimum kurak devre deb isine göre yapılmaktadır. Bu çalışmada, 

kritik debi hesabında kullamlan metodlar genel lıatlarıyla belirtildik/ en sonra 
teklif edilen metod izah edilerek karşılaşılabilecek özel Jıa ller için hesap esasları 
ve rilmiştir. Ayrıca teklif edilen metod diğerleriyle muk.ayese edilerek bir ölçme 
istasyonu iç ir·ı uygulama yapılmıştı.r . 

1. GiRiŞ 

Çeşitli maksatlarla kullanımlardan ortaya çı· 

kan atıksular belirli bir dereceye kadar antıldıktan 

sonra ~karsu, göl deniz veya arazi gibi bir alıcı 

ortalama verilirler. !Kullanılmış suların arıtma derece
si al ıcı ortamın kirletici özümleme ~apasi•tesine (ken
di kendine tasfiye derecesine) bağlıdır. Bu sebep
le alıcı ortam olarak kullanılacak akarsu, göl, de
niz veya arazilerin kirletici tasfiye kapasitelerinin 
tesbiti büyük önem taşır . 

Alıcı ortam olarak en çok kullanılan ortamlar
dan birisi de akarsulardır . Eskiden beri hem su te
mini, hem de kullanılmış suları deşarj maksadı yla 

.yer l eşim birimlerinin geneliPkle akarsu kenar ları n

da kurulduğu görülmektedir. Bu sebeple su kirliliği 

ilık defa akarsularda görülmeye baş lanmıştır . 

Akarsuların kirletici özümleme kapasioteleri di· 
ğer bir çok faktörün yan ında özellikle debilerine 
bağlıdır . Çünkü kullanılmış sular akarsuya verildi k
lerinde iki yolla temizlenirler : seyrelme ve kendi 
kendine tasfiye. Seyrelme oranı tamamen akarsuyun 

(* ) Dr. V. Müh. i.T.Ü . • I nşaat Fakültesi. Çevre Müh. Bölümü 
(*•) Doç. Dr., I.T.ü. Inşaat Fakültesi Müh. Bö lümü 

(**•) Y. Müh. i.T.Ü. inşaat Fakü ltesi, Çevre MDh . Bölümü 

debisiyle ilgilidir . Kend i kendine tasfiye ise kull a
nılmış su· akarsu karış ımındaki kirletici madde 
konsarnrasyonuna, dolayısıyla akarsuyun de'bisine, 
akım hızına, karışım derecesine ve diğer şartlara 

-bağlıdır . 

Akarsulara kullanılmış su deşarjı yapılırken 

akarsu hesap debisi olarak belirli bir periyatta en 
kurak devre debisi alınmakıtadır . Zira akarsu debisi 
yıllara göre büyük farklılik göstermektedir. Kurak 
hava debisinin seçimi konusu büyük bir önem arz 
etmekıte ve bir takım istatistiki çalışmalar gerek· 
mektedir. Her zaman istenen su kalitesinin sağlan
ması için hesap debisi olar~k en küçük debinin 
ııl ınması gerekir. Ancak bu durumda arıtma tesis
lesinin maliyeti çok fazla olmaktadır . Diğer taraftan 
hesap debisinin büyük seçilmesi akarsuyun kullanıl · 

ma maiksatlarını azaltmak·tadır. Dolayısıyla optimum 
bir çözümün bulunması gerekmektedir. 

Kurak hava debisinin bulunmasında , genellikle, 
geçmiş yılla ra ait akım değerlerini istatistiki metod
larl a değerlendirme esasına dayanan stokastik 
metodlar kullanılma'k!tadır. Kura'k devrelere ait (dü
şü k ) akımların istatistiki analizi ile ilgili ilk çalış

ma Gumbel (1) tarafından yapılmıştır. Gumbel yak
laşımında bir yıldaki günlük akışların en küçüğü o 
yıla ait kurak hava debisi olarak seçilme'kıtedir . 

9 
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Bu yaklaşımın bir ta'kım mahzurları dolayısıyla da
ha sonraiki yıllarda kısmi süreli ekstremler yak
laşımı geliştirilmiştir (2) . Bu yeni yaklaşımda kri
tik hesap debisi olarak aşağıdaki alternatiflerden 
birisi seçilme'ktedir : 

e Yıllık minimumlar serisinin ortalama değeri 

e Yıllık minimumlar serisinin medyan değeri 

e Su kalite standartlarının fonksiyonu olarak 
% S riske karşı gelen akım. 

Önceki yaklaşımların her ikisinin de kuraklığın 
süresi hakkında bilgi vermemesi mahsurunu orta
dan kaldırm ak için, önceleri •minimum hareketli 
ontalamalar yaklaşımı .. , daha sonraları ise •gidişler 

analizi yaklaşımı " geliştirilmiştir (3, 4). Girişler 
analizinde kuraklığın şiddeti, süresi, frekansı ve 
mevkii dağılımı da dikkate alınma'kfa ve analiz ge. 
nellik/e haftalık akış serilerine uygulanmaktadır. 

'Kullanılmış su deşarjı için akarsu kritik hesap 
debisinin hesabı konusunda Türkiye'de de bazı ça
lışmn l a r yapılmıştır . Öztürk (S) , Türkiye'deki bazı 
nehirlerin rasad istasyon/arına ait uzun süreli öl
çümleri, düşülk akımların istatistiki analizi metoduy
la incelenmiş ve bu nehirler için kritik hesap debi
sini tesbit etmişil:ir. Şen ve Öztürk (3), 7, 1S ve 30 
gunlük minimum hareketli o~tamlarla elde edilen 
değerlerin eklenik frekans diyagramı vasıtasıyla 
kritik hesap debisinin belirlenınesini teklif etmişler
dir. (Öztürk 4), düşük akımların ist atistiki ·analizinin 
Çevre mühendisliğindeki önemını göstermiştir. 
Eroğlu (6), n ehir havzalarındaki tasfiye tesisi ve
rimlerinin düşük akımlar esa's alınarak optimum 
planlamasını sağlayan bir model geliştirmistir . 
Eroğlu ve Öııtürk (7). çeşitli metodlarla bulunan .ne
h ir kri,tik kuraklık debilerinin arıtma maliyetine et
kilerini incelemişler ve neticeyi nümerik bir örnek 
üzerinde göstermişlerdir . Eroğlu ve San (8), nehir
lerdeki su kalitesinin optimizasyonu çalışmaların
da, Sakarya- Porsuk ha.vzasının ölçme istasyonları 
için kritik hesap debisini belirlemis/erdir öztürk 
(9). kritik debi hesabı için meVsiı~lik t~sfye ve 

objektif 'kesim seviyesi metodunu geliştirmiştir . 
Eroğlu , Alkça ve Kına cı (10). TSE için kritik hesap 
debisinin tesbitine ait bir klavuz hazırlamış/ardır. 

Bu çalışmada , daha önceki araştırmal a r da de
ğerlendirilerek pratik maksatlar için yeterli oranda 
hassas, basit ve kolay uygulanabilir bir akarsu kri
tik hesap debisi metodu geliş·tirilmeye çalışılmıştır. 

2. KRiTiK HESAP DEBiSiNiN BELiRLENMESi 

2.1. Genel Esaslar 

Tasfiye tesislerinin projelendirilınesin e ve de
şarj standartlarının tesbitine esas olacak kritik de-

10 

binin (akarsu hesap debisi) belirlenmesinde çeşitli 
kıstaslar dikkate alınma'kta ve muhtelif metodlar 

•tartıbik edilmektedir. 

~ Ekstrem değerler istatistiğinin düşük akım

lara uygulamasında herbir yıla ait günlük akım öl
çüm/erinin en küçük değeri düşük akım olarak alı

nıp , e'k'strem değerler ista'tistiği taltlbik edilmekte
dir. Ancak su kalitesi kontrolunda bu hesap tarzı, 

bazı mahzurları dolayısıyla tatbik edilmemektedir. 

e Yıllık en düşük akımlara ait serinin aritme
tik ortalamasının veya 

• Yıllık en düşük akım serısının ortanca 
(medyan) değerinin, hesap debisi olarak alınması 

müm'kün ise de bu metodlar da kurak devrenin sü
resi ha·~kında bir bilgi ihtiva etmemektedir. 

Su kalitesi denetiminde kritik debinin değeri 

yanında kurak devrenin süresi de ehemmiyet arz
etmektedir. Bu yüzden ·En düşük Hareketli Ortala
ma. lar yaklaşımı olarak bilinen ardışık en düşlik 

7, 1S veya 30 günlük hareketli ortalamaların ista
tistiki değerlendirilmesi yoluyla kritik debilerin bu
lunması uygundur. Bu şe'kilde bulunan düşük akım
ların isıtatis,tiki değerlendirilmesinde bunların fre
kans dağılımlarının Log- Nor.m·aı , Gumbel, Pearson 
gibi çarpık dağılımiara uyduğu anlaşflmıştır . 

2.2. Akarsu Kritik Hesap Debisinin Tesbiti 

2.2.1 Ana Hesap Prensibi 

Bu çalışmada akarsulara deşarj standartlarının 

tesbitine esas olacak krftik debinin hesabında, ar
dışık minimum 7 günlük hareketli ortalamalann dik
kate alınması ile kritik debinin log- ihtimal dağılı

mıdna % 1ü'a tekabül eden değer olarak alınması 
prensip olarak kabul edilmiştir. 

2.2.2. Debi Ölçümleri 

Nehir havzalarının çeşitli ndktalarında Devlet 
Su işleri (DSi) ve Elektrik işleri EJtıüd idaresi (BiE) 
nin rasad istasyonları bulunmaktıadır . Kritik debisi 
bulunması istenen akarsuya deşarj yapılacak nok
tanın menba tarafında o no'ktaya en yakın rasad is
tasyonuna ait değerler debi ölçüm değerleri olarak 
alınm'alıdır. Ancak rasad istasyonunun yeri ile deşarj 
yapı'lan mYkta arasında yan kol girişi veya çıkışı ol
mamalıdır. Böyle hallerde yan kollar için de kritik 
debi hesaplanarak süreklilik denklemi yardımıyla 

istenilen nokıtada'ki kurak devre debisi bu'lunabilir. 

Deşa rj noktasının menba tarafında rasad istas
yonu bulunmayıp, mansap tar.afında mevcut ise bu 
durumda deşarj debisi de dikkate alınmak suretiyle 
«akarsu kritik .. debisi bulunabilir. 



2.2.3. Kritik Debinin Hesabı 

Akım yıllıklarından, kritik debi hesabına esas 
olacak rasad istasyonuna ait her bir sene için en 
düşük 7 günlük ortalama debiler bulunarak, küçük
ten büyÜğe doğru sıra numarası veril mek suretiyl e; 

m 
p = 

s + 1 

ifadesiyle ihtimalleri h esaplanmaktadır . Burada 

P : ihtimal yüzdesi 

m : Sıra numarası 

s : ihtimal hesab ında göz önünde alınan sene
lerin sayısıdır. 

Yukarıdaki ifade ile hesaplanan ihtimaller ve 
ona tekabül eden debi değerleri logaritmik ihtimal 
kağıdındıa nokıtalanmak suretiyle , bu noktalara en 
iyi uyan doğru geçirilir. ihtimal yüzdesi % 1 O'a te
·kabü l eden debi değeri ·Kriti'k Debi· ol arak alınır . 

Buna göre akarsuda zamanın % 90'ında kritik de
biye eşit veya daha büyük akını bulunur, ancak 
% 10'unda kritik debiden daha düşük akı m olabilir. 

K~itik debi hesabında göz önünde al ı nan sene
lerin sayısının 10 yıldan az olmaması gerekir. Akım 
ölçmelerinin alındığı rasad istasyonunda çok uzun 
süreli ölçmeler vcırsa arzu edildiği takd irde ölçme
lerin tamamı dikkate alınabilir . Aksi halde yay ın lan

mış ve ölçümleri olan ardışık son on yılın değer
leri dikkate alınır. 

Rasad yıllııkl·arında her bir yıla ait minimum <ı r

dışık 7 günlük ortalama değerleri elle bulunabil e
ceği gibi, bu maksadla hazır l anacak bilgi sayar prog
ra mlarından da faydalanılabilir. 

2.3. Nümerik Bir Uygulama 

SAKARYA Havzasında , Adapazarı- Bilecik yolu
nun 18. km'sindeki · Doğançay. istasyonu civarında 
Sakarya Nehrinin kritik debis i aşağıda'k i şekilde bu
lunabilir (Şekil 1) . 

Bu hesap için, EiE tarafından tesis olunmu ş, 
1221 Numaralı Doğa nçay Ra-sad istasyonuna ait 
1963-1 972 yıllarında'ki 10 yıllık akım ölçmeler i 
kull an ılmıştır. 

Bu rasad istasyonuna ait ·EiE 1972 Su Yılı 
Akım Neticel eri " ne ait bilgiler Şeki l 2. de veril
mişti r . 

Bu rasad istasyonuna ait 1963-1972 yıll a rı 

arasındaki ardışı'k 7 günlük minimum debiler, he
saplanaraık, sıra numaraları verilmek ve ihtimalleri 
hesaplanmak suretiyle aşağıdaki cetvelde gösteril
miştir. 
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Cetvel 1. Ei E 1221 -Sakarya Nehri, Doğançay Rasad 
istasyonuna ardışık 7 günlük minimum debileri. 

ihtimal % 

Seneler min 0 7 •Sıra, (m) P = m/ (s + 1) 

1963 49,111 6 54,55 

1964 33,4i6 3 27,27 

1965 80,40 10 90,91 

1966 47,87 5 45,46 

1967 28,00 2 18,18 

1968 73,69 9 81 ,82 

1969 59 ,1 3 7 63,64 

1970 21 ,00 9,09 

1971' 34,311 4 36,36 

1972 66,59 8 72,73 

Sözü edilen akım yıllarına ait ardışık 7 günlük 
minimum orta lama debilerin bulunmasına bir misal 
olmak üzere 191'7:2 Yılı için aşağıda hesap yapılmıştır. 
EiE 1972 Su Yılı Akım Neticeleri Doğançay rasad 
istasyonu için ver il en değerl erin incelenmesinde 
Mayıs ayının son günlerinde debini azaldığı görül
mektedir. Bu arada yapılaca'k bi rkaç hes.apla ardışık 
7 günlük minimum debinin •orıtalamasının ne olacağı 
kolayca görülebilir. Misalimiz içi~ 1972 yılına ait 
min 0 7 değeri : 

19972 Mayıs (Günler) Debi 

25 71 ,0 

26 70,0 

27 77,0 

28 71,0 

29 59,9 

30 49,2 

31 68,0 

Toplam 7 gün 466,1 

466,1 
min 0 7 = --- 66,59 

7 

şeklinde hesapl anabilir. 

Diğer yıllar için de benzer iş'lemler yapılmışt ır . 
Bu hesapların bilgis·ayarla da yapılması mümkündür. 

Cetvel 1. de bulunan değerler logaritmik ihti
mal kağ ıdında noktal a nmış ve bu noktalara uyan bir 
doğru geçirilmişti ı·. Şeki l 3'de gösterilen grafikten 
Sakarya Nehri - Doğançay içi n kritik debinin O = 25 
nı 3fsn olduğu görülmekted ir. 

11 
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Şekil 1. Sakarya Havzasının Durumu. 

2.4. Özel Haller 

Bazı akarsularda uzun süreli akım ölçümleri 
olmayabilir. Bu durumlarda kritfk debinin bulunma
sına dair hesaplar aşağıda gösterilmiştir. 

2.4.1 . Rasad istasyonunun Bulunması Ancak Öl
çümlerin 10 Yıldan Az Olması Hali 

Bu halde kritik debi olarak her bir su yılına ait 
asgari akını değerlerinin aritmetik orıtalanıası alınır. 

Mesela n yıllık akını ölçümü olan ve her bir yıla 
ait asgari akınılar sırasıyla X ı · x2, X3 .•• , xn olan bir 
akarsuya ait kri•tik debi 

oh = --------- (n < 10 yıl için) 
n 

şe·klinde hes aplanır . 

12 

2.4.2 Göz Önüne Alınan Akarsu için Akım Ölçüm· 
lerinin Olmaması Hali 

Bu durunıda kritik debisi hesaplanacak akarsuya 
ya'kın olan ve debi ölçümleri bulunan bir diğer 

ak!arsu için kritik debi hesaplanır . Daha sonra her 
iki akarsuya ai t kri·tik debisi hesaplanacak nokta Için 
drenaj alanı belirlenir. Alkını ölçümleri olmayan 
akarsuyun kritik debisi, oh : 

A b 
oh= ---.ob 

Ah 

şeklinde hesaplanabilir. 

Burada : 

Oh, Aıı : Sırasıyla kritik debisi hesaplanacak 
akarsu için hesap debisi ve drenaj 
alanı 

Oı, . A b Sırasıyla yakın veya benzer akarsuyun 
hesap debisi ve dremıj alanıdır . 
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12 - SAKARYA HA'/ZASI 

MEVK i ı " 
1221 - S.<KARYA lfSHRI - ooeAtiÇAY 

(30° 19' 54" D - 40° 37 ' 32 " K) Adapazarı - Bilecik ı 18 
demiryolu ıstasyonu önündedir . yo unwı . Km. sindeki Doğançay 

YAGIŞ ALANI 525)1. 6 Km~ 
RASAT SÜRESI 12 .Eylül.l952 - ) O. :>ylül. l 972 

TAKRiBi RAKIMI 41 m, 

9f''ALAMA AKIMLAR Rooot oü r .. l nde 140. )55 .J; sn . 

1\ ZAMi V E ASGARi AKIMLAR 

(2 0 yıllık ) 

610 . 

1972 Su yılında 12 7 . 644 m)/ sn . 

m3;sn . 22 . 6 .1972 ) 

SE Vi YE ÖLÇEGi 

DÜŞÜNCELER 

ı 
2 

,..- 3 • 5 

6 
1 
e 
9 

ı o 
ll 
12 
ı 3 
ı• 
ı 5 

16 
ı 1 
ı 8 
19 
20 

H 
23 
24 
25 

26 
2 7 
28 
2 9 
30 

1!>9 · 
112 · 
15 9. 
ı 34 • 
'llıl 

ı 13 · 
.. 2 0 ı. 

Hi-: 
138 · 

113 · 
ı 16 · 
lb l-
1) 7 . 
lbl • 

168 · 
l68 o 
ı 12 · 
l4 0 o 
102 . 

zoı . 
194 . 
178 . 
ı 78 . 
162 . 

ı ı 6 · 
169 . 
ı 89 . 
203 . 
20 Ro 

1972 Su yı l ı n do azami o kı m 

197~ Su yılı n do oeoorl okı m 

Rosot süres i nde 

Roaot aüreal nde 

oıomi ok ı m 

otoari a k ım 

:S~ e l V t! Li:ıınigraf . 

J4 . 1 

1162 . 

6 .40 

5. 8. 1972 

19 . 2 .1 95 3 

11. 9 .1956 

Akım duruıııu i yi. Yıl içınde 2 ayrı anah tar e /lrisi kullanılmıgtır. 1. 10 .1971 ile 5 .10 .1971 
6Unlerı arasında şıft tatbık edilmiştir. 

15 . Anotıtor eO r i s i ( Sev i ye ler Cm . - Akımlar 
3 

m / Sn . d ir . 

Sev i ye Ak ı m Sev ı ye Akım 

100 15 . 5 350 290 . 
150 ı2.1 400 374 . 200 6 .0 450 464. 
250 143 . 500 572 . 
300 215 . 520 620 . 

AKI~LAR l EKIM 1971 ' 0(N JU EYLUL l 97 2 ' YE KADAR VE SANI YEDE ~ETRE- (U ~ OLAR A( 

trt: 
102. 
118 · 
1 )lo . 

ı• 7 . 
144. 
13 4. 

9 ı. 2 
9 ı. 2 

11 9 . 
75 . 0 
H , Q. 

ı o~ . 
ıto ı., 

12 '-. 
ı ı 3 . 
ıı2 . 
12 4. 
113 . 

~2 : 5 ao . 2 
~ d2 . 4 

b2 . 4 

97 . 8 
87 . 9 
s ı.; 
79 . ı 
80.2 

ı ı 2 . 
ı 16 . 
12 2 . 
ı 5 0 · 
ı ~ ı . 

14 ı . 
lı6 o 
179 . 
187 . 
l'-1 · 

l6 5 . ·m: 
l 6ı . 
23l t 

ı97 o 
19 7 t 
238 . 
229 · 
ı 90 . 

134 . 
19 3 . 
l 96 o 
la5 . 
1 76 . 

ı 7 2 . 
ı 36 . 

m: 
ı 72 . 

169 o 
ı ~ o . 
1 3 1 . 
ı 33 . 
185 . 

17 5 . 
ı 15 . 
ı 75 . 
:6 ı. 
ı36 . 

lH: 
m: 
17 1 . 

15 5 . 
1 b ı . 
141 . 
113 . 
ı 76 . 

lS~ : 
ı99 . 
ı 7b . 
un . 
179 . 
!bl . 
lbb . 
ı 5ı . 
1 ı 8 . 

ı ıı . 
165 . 
17 
ı 5 .. . 
12 d . 

98 . 9 
93.4 

ı H ~ 
141 . 

ı 29 . 
ı 29 . 

• ıı.ı . 
133 . 
128 . 

tg&: 
16l . 
1 >H • 
lb4 . 

134 . 
ııt; . 
16 ı. 
ı5 ı . 
!H , 

ı 3H . 
14~ . 
l ::ı~ . 
ı u . 

165 . 
145 . 
152 . 
lb4 . 

J.!E .. • 
169 . 
DI . 
l t. B . 
164 . 
ı 5 7 . 

ı 59 . 
161 . 
159 . 
ı 23 . 
169 o 

164 . 
14 8 . 
ı~ı . 
14 4. 

• ı J 7 . 

m: 
152 . 
164 . 
ltsO . 

ı ~a . 
14 7 . 
ı ı o. 
134 . 
ı ?.3 . 

134. 
ı 28 . 
128 . 

ill-: 
ı29 . 
119 . 
l 14 . 
ı ı' · 
10 8 . 

ı ı . 
ı ı ı . 
10 7 . 

98 . 9 
106 . 

106 . 
ıoo . 

'ıH!.a. 
ıoo . 

95 .6 
ı o ı. 
1 ı 9 o 
ı ı 9 . 
ı os . 
ıı o . 
ııı. . 
ı ı 3 . 
ı 3l . 
ı 16 . 

ıuo . 
9 4 . 5 

.. 93 · " 
ı 19 . 
l VL , 

ıı1 . 
ı 16 . 
10 8 . 

'Jb . 1 
ıuı . 

9b . 7 
96 . 7 

ll.ı7 . 
-~~ .6 
7d . o 
ıo . o 
13 . 0 
b'··6 
91 . l 

..1.'!...:! • 
86 . 8 

107 . 
ı' 6 . 0 
15 . o 
71 . 0 

ııı . 
Y8 . 9 
9H , 'ıo 
93 . 4 
Y:.i . 9 

9 1. 2 
9 ı . ı 

l U B • 
ı o ı . c.;' · o 

i:9 . U 
/ 9 . ı 
68 . u 

• bO . b 
7 ı.. . u 
1! . u 
68 . u 
70 , u 
~t~ 

J 0 4 . 

m: 
24!4 . 
153 , 

ıl1 . 
Y6 , 0 
Y2 , \J 
ı-n . o 
b9 . o 

9l . O 
9b . O 
99 . o 
1) , 2 
5 5 . 7 

132 . 

+W. 
86 . o 
7tı . o 

74 . ı 
66 . 5 
73 . 2 
86 . 0 
ec . o 
85 . o 
85 . o 
13 . 2 

ı os . 
! 13. 

W: 
ır iOb . 

lt. .ı 
o5 . 7 

~u 
90 . 0 

107. 
'J4 , Q 

59 . 9 
7 1 . j 
d5 . 0 
att . o 
96 . o 
't V . o 
/O .J 

~ 
'>b . :ı 

c ı . o 
107 . 
ll ı . 

9J , O 
75 o l 

ı o o. 
lı 4 . 
1 J) . 
i CB . 
! OJ , 

90 . c 
n . u 
91 . o 

104 , 
ız ~ . 

8 6 o0 
138. 
ı ~5 . 
ı ı 2 . 
10 o3 

ı us . 
l~b . 
l46 o 
ı ı ı . 

9b t 0 

~5 . 0 
7 ~ .ı 

! Otu 
109 . 
1\Jlo , 

ı ~ • • 
ı ı 4 . 

• 113 . 

tiı;8 

m: 
1 3 3 . 
l l ı. 

7 J . 2 

86 . 0 
1 32 . 
141 · 
ı 10 . 
~.1 -'"- . 

3 1 12 4 • 16H o 122 . 129 . 68 , 0 "/1 , U 14 ol -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
TOPL AM 

OIH ALA~A 1 65 . 9 
2 

LT I SN/1( *'4 3 .1 6 

AKIMtlrı4M• 8 e't6 
• 3 

lO ~ AK1"4 444• 

Jı 60o 8 

ı o~ , ,. 

2 . oı 

~. 2o 

213. 

ı 76 t lt 

3 . 36 

8 · 99 

4 7 3. 

~ 126 . 

1 bS . ı. 

l ol 5 

8 ,4 ) 

lo4), 

4 0 9 6 . 6 

141 . 3 

2 . 69 

&. 7 4 

3 54, 

4(.41 . 

l '- 9 . 1 

ı .8 5 

7 •• 3 

• o ı. 

34ı5 .ı 

113 . a 
2 ol 7 

5 .62 

2 9 5 • 

2789 o3 

tı<J . 9b 

ı . 71 

4,~ 9 

2 4 ı. 

38l8 . 1 

127 . 6 
z , t..J 

6 , JO 

ı . 73 

2 7? l . t:ı 

S O. J !i 

ı . 71 

4 . 5 9 

24 1. 

ı ı -. 6 

2 o! H 

5 . 65 

ı9 7 . 

•••• .ı •••••• • a:ıı: a a :ıı: :ıı::ıı:za •• .,..,. ,. ,. ,..,. :ıı:a:ıı: :ıı:~ :ıı::ıı::ıı:::ı: .ı::::ı: =,. :ıı::ıı:::ı: .ı:== :ıı:= == == ::::: 11: :ıı:: === == :a :ıı: :ıı::ıı:,. =- = :ıı: :ıı: a a :ıı:::ı::ıı: ::ı::ıı:z • • •••• :ıı: :ıı:a a a :ıı: • • :ıı::ıı::ıı: ••• • • • ••••••••• 

su y lll 1 197 2 ı Y ILLIK TOP LAM AK I M• 
3 

403 &. MI LYON M • 76.8 MM t 
ı 

2 .43 LT/SN/KM • 

--------·-----------------------------------------------------------------------------------------:--------------------
1 o 1 AK114 OlCUSUHUH YAPilDIGI GUNLERI GOSTER!Ro 

Şekil 2. Doğançay EiE IRasad istasyonuna Ait 1972 Su Yılı Akım Neticeleri 

13 



DSI TEKNIK BÜLTENi 1988 SAYI 66 

0,03 f------- --1------.. -. ___ ..:.. __ -... -, ..:.. ... _ _:_____:_ _____ _ 

0,02 .._ ' · ·· -~··-;·-t·----~ - ·- ·:· ·-t-· · r 

\0 20 25" 30 4Cl ~ 6) X) 100 2 
Debi~ (minQ~) ı m3/s n 

. :: :::;::..:~i:..:::F+:~; :: :.: __ :_.:.~.- :_ 

4 5 6 7 8 9 lO 

Şekil 3. Logaritmik ihtimal Kağıdından Kritik Debinin Bulunuşu. 

14 



3. KRiTiK DEBi TESBiTi iLE iLGiLi OLARAK TEKLiF 
EDiLEN METODUN YILLIK EN DÜŞÜK AKIMLARA 
AiT SERiNiN ARiTMETiK ORTALAMALARI iLE 
MUKAYESESi : 

Kritik debi hesabında akarsuda'ki debi ölçümle
rinden hareketle her bir su yılı için ardış ı k mini· 
mum ortalama 7 günluk debilerin ihtimalleri yardı 

mıyla logari,tmik ihtimal eğrisinde % 1 O'a tekabül 
eden değerin alınması teklif edilmiştir. 

Ancak verilen misalden de görülebileceği gibi 
bu hesabın yapılması için bir takım işlemler gerek
mektedir. Halbuki kritik debi hesabında yıllık en dü
şuk akımlara ait serinin aritmetik ortalaması veya 
medyan değerinin bulunmasındaki hesaplar çok da
ha kolaydır. Standardların hazırl anmasında basitli k 

DSI TEKN'iK !BÜLTENI 1988 SAYI 66 

ve hesap kolaylığının olması gerektiğ i dikkate alına
rak Sakarya Havzasında EiE tarafından tesis edilen 
istasyonlardan 6 tanesi seçilerek üç ayrı metodla 
bulunan kritik akarsu debileri Cetvel 2.'de gösteril
miştir . Bu değerlerin tetkiki neticesi en düşük akım· 
lara ait serin in aritmetik ortalaması ile medyan 
(ortanca) değerler arasında istatistiki açıdan ma
nidar bir farkın olmadığı görülmüş~ür. Esasen arit
metik ortalama değerl er i ile min 0 7 den bulunan 
değerler aras ı nda a rıtalama % 30'lu'k bir fark bu
lun maktadır. Aritmetik ortalamadan bulunan değer

ler çok fazla hassasiyet istemiyen durumlar için ka
bul edilebilir sınırlar içindedir. Hesap kolaylığı da 
dikkate alınırsa yıllık en düşüık .akımlara ait serinin 
aritmetik ortalamas ın ın hesap deb isi olarak alınm as ı 

da uygun olabilir. 

Celtvel 2. Sakarya Havzasında EiE Tarafından Tesis Edilmiş Bazı Rasad istasyonları için 

Asgari Akım Değerleri (8). 

CD ı: ;i >-
c o lll 

..... lll (,)o Ql >- ~ ~ lij ll) 5 .... ftJ ıO') 

.~ ~ o 
~c 

1961 

1962 

1963 44,4 

1'964 30,6 

1965 4~.5 

1966 34,0 

1967 25,0 

1'968 51 ,2 

1969 36,8 

1970 20,3 

1971 30,1 

1972 34,1 

o_x 34,8 

o med 34 ,05 

ımin 0 7 25,0 

Burada 

Göz önüne alınan su yılındaki asgari akım (m3/ sn) 

1,11 
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1,26 
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1,24 
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2,40 48,8 

2,5'0 30,6 

2,90 62,2 

2,62 40,5 

2,50 23,5 

2,84 41,3 

2,10 57,0 

2,33 47,59 

2,40 46,40 

2,25* 28,0* 

O.x Yıllık en düşü k akımlara ait serinin aritmetik ortalaması , m3jsn 

1,60 

1,61 

1.60 

1,17 

0,844 

1,13 

0,762 

0,476 

0,345 

0,043 

Q,958 

0,987 

0,40* 

a med : Yıllık en düşük ak ımlara ait serinin medyan (ortanca) değeri , m3jsn 

rr.ln 0 7 : Ardışık minimum arıtalama 7 günluk debileri n log - ihtimal kağıdı na nokta

lanması suretiyle geçirilen doğru yardımıyla % değerine tekabül eden debi. 
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4. SONUÇLAR 

Bu ç a lışmada , Türkiye şartlarına uygun olarak 
basit ve uygulanabilir bir hesap metodu geliştirilmiş, 
ardışık en az 10 yıl süreli öl çüm sonuçları ve 7 
günlük hareketli ortalamalar di kkate al ınarak hesap· 
nacak ihtimal yüzdesi 10 olan akım, kritik hesap 
debisi olarak seçilmiştir . Ayrıca nümerik bir misal 

üzerinde, geliştirilen metod ile yıllık minimum akım 

serilerinin aritmetik ortalama ve medyı:ın değerle

rinin mukayesesi yıı pılmış, neticede çok fazla has

sasiyet istenmeyen durumlar için aritmet ik ortal a

manın kabul edi lebilir sınırl ar içinde olduğu gö

rülmüştür . 
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KONYA ŞEHRiNDEN TUZ GÖLÜNE ORGANiK MADDE TAŞlNlMI 
MEVCUT DURUM 

Doç. Dr. Selçuk SOYUPAK(•) 

Doç. Dr. Gülerınan SÜRÜCÜ (•) 

ÖZET 

Konya şehrinin mevcut atık su deşarj durumu gozonunc amarak Konya 
Ovası Drena j Kanalındaki BOİ (5 Günlük Biyokimyasal Oksijen iht iyacı) ve 
Ç.O. (Çö::.ünmiiş Oksi jen) konsantrasyon profilleri tahmin edilmiştir. Problemi 
çözebilmek için, adveksiyon, dispersiyon, seyrelme, biyokimyasal reaksiyon. ve 
havalanma mekanizmalarını kapsayan tek boyutlu kütle taşınını modeli kullanıl

mıştır. Sırası ile, yılın kurak , kış ve yağı şlı dönemlerinde Tuz Gölüne 417, 500 ve 
726 Ton/ Ay BO İs girdiği tahmin edilmektedir. 

1. GİRİŞ 

Tuz Gölü, 1988 yılı itibari ile 1 300 000 Ton/Yıl 

Tuz Üretimi ile Türkiyenin önemli tabii kayna'kların
dan birisidir (1 ı. Bu öneml i tabii kaynak Konya Ova
sı Drenaj Kanal ı vas ıta sı ile taşına n maddelerle ki r
lenmektedir. !<anal Konya Ş ehri ' nin zrı tılmayan atık 

s ul a rını alma~ta ve ayrı ca Konya Ovasının dre
naj sularını toplayara·k Tuz Gölüne boşaltmaktad ı r 

(Şekil 1 ı . Tuz Gölüne kirlilik yukleri nin miktarları

n ın tahmin edilmesi, Konya Şehri atl'i< su ları içi n 
uygulanacak arıtırnın tipinin ve derecesinin seçi
minde önem kazanm ıştır (2) . 

ll . ANA BiLGILER 

Nüfus Atıksu Miktzrı ve Kcılitesi : 

Konya Şehri 'nin halihazır nüfusu yarım milyon 
civarındadır . Ay r ıca 2000 ve 2015 yıllarında nüfu
sun sıras ı ile 1 ve 1.5 Milyona ulaş-adağı tahmin 
edilmek-tedir (3ı . Konya Ovası Drenaj Kanalına bo-

• Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühend i sli ğ i Bölümü , 

Ank1ra 

şaltılan evsel at ıksuyun miktarı ve kalites i Tab lo 
(1) de verilmektedi r (4). 

Tablo 1. Konya Evsel Atığı'nın Miktarı ve Ortalama 
soi5 Özelikleri (1988)' (4). 

Parametre 

Eşdeğer Nüfus 

Ortal ama Atık Su Debisi 

BOis 

BOi 5 

Değeri 

500 000 

1.15 metre küp/sn 

GO g jikişi /gün 

309 mg/1 

Konya Ovası Drencıj Kcnalmm Özeilikleri 

Konya Şehri 'n in antılmayan atıksuları Konya 
Ovns ı Drenaj Kanalı içerisinde, Tuz Gölüne ulaş

madan önce yak l aşık 150 km kadar bir mesafeyi 
katetme'kt:edir. Ham pis su bu seyahat boyunca 
birçok fiziki, kimyasal ve biyolojik değişimlere uğ

rııma'kıta dır. Kanal topra'k olup, genelde trapezoid 
şeklindedir. Kanal sadece Tutup Tüneli boyunca 
kapalı ve atnalı şek lindedir . Atık suyun kanala gir
diği noktadan itibaren ilk 50 km içerisinde 3 porn
pa istasyonu bulunma'ktadır. Her istasyonda 5 m 
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terfi uygulanmaktadır. Her istasyonda herbiri 5 
metreküp/sn kapasiteli 5 pompa bulunmaktadır. 

Dol •ayısi ile kanalın maksimum taşıma kapasitesi 
25 metre'küp/ sn'dir. 

Tablo 2. Aslım Keçi li 

Km. b (m) 

o + 00- 8 + 000 3 

8 + 000 - 1 o + 695 3 

10 + 965 - 12 + 000 3 

12 + 000- 18 + 300 3 

18 + 300 ~ 30 + 760 3 

b = Taban genişliği ; lı = Maximum debide seviye; 

Bu geometrik ve fiziksel özellikler kullanılan 

kütle taşınını modelinde girdi olarak kabul edilmiş

lerdir. 

Hidrolojik Veriler 

Hidrolojik veriler ıçın temel kayna'k, istasyon
larda tutulan pompalama ile ilgili kayı'tlardır (6) . 
Konya'nın meteorolojik özellikleri ve tutulan bu ka
yıtlar detaylı olarak incelendiğinde, ana kanaldaki 
debi açısından dörıt ayrı d§neminde mevcut ·olduğu 

gözlerir : i) Kış dönemi (Kasım- Aralı'k- Ocak
Şubat); ii) Yağışlı dönem (Mart-Nisan); iii) Az ya. 
ğışlı dönem (aynı zamanda ıkanallardaki suyun tarım 
amacı ile kullanıldığı dönem) (Mayıs- Haziran
Temmuz); iv) 'Kurak dönem (Ağus'tos- Eylül - Ekim). 
Şekil (3), 3 numaralı pompa istasyonundaki pompa
lama kayıtlarını Hl87 yılı için göstermektedir. Ka
yıtlar, kura'k dönemde debinin sıfır olabileceğini 

ve pompaların hafıtalarca çalıştınlmadığını göster
mektedir. Keza, Konya ovasında tarımda suyun kul 
lanıldığı dönem olarak tariflenen Mayıs, Haziran 
ve Temmuz aylarında kanala ulaşan suların porn 
pa istasyonlarından önce ve sonra tarımda kulla
nıldığı ayrıca tesbit edi'lmiştir. Konya şehrinin at
tığı organikierin Tuz gölüne taşınması açısından, 
kış dönemi ile yağışlı dönemin en kritik dönem
leri olması, elde edilen bu veriler ışığında , bek
lenmelidir. 

ORGANiK KiRLETiCiLERiN TUZ GÖLÜNE 

TAŞlNMASI 

Kullanılan Yöntem 

Tuz gölüne organik madde taşınmasında Anıe

rfkan EPA (Çevre 'Koruma 'Ajansı) tarafından geliş· 
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Kanalın ilk 30.76 km'si için kanal geometrisi 
özet olarak Tablo (2) 'de verilmiştir. Kanalın diğer 

kısımlarının geometrik özellikleri ise Şe'kil (2) 'de 
özetlenmiştir. 

Kanalı Özellikleri (5) 

J 

h (m) J (m/ m) Kesit 

1.60 0.0011 1 Trapezoid 

2.05 0.00035 

3.00 0.00035 

3.00 0.00035 

3.10 0.00029 

= Kanal tabanı eğ imi 

tirilen OUAL ll (Kaynak 7) modelierne yaklaşımı 

'kulla nılmıştır . Bu yöntemde çözülen temel eşitlik, 
bir boyutlu adveksiyon- dispersiyon kütle taşınını 

eşitliği olup, bu eşitlik nümerik olarak, her rkalite 
parametresi için (Bu durumda BOi5 ve Ç.O.) uzay 
ve zaman içinde, entegre edilmektedir. Yöntem 
adveksiyon, dispersiyon, seyrelme, reaksiyon ve et

• kileşimleri içermekte; ayrıca ndiota veya yayılı kay
nak ve azalma durumlarını hesaba katabilmektedir. 

Temel Eşitlikler 

Herhangi bir kanal parçacığı için, su kalite 
parametresi C'nin gösterdiği değişim aşağıdaki 

eşitlik ile ifade edilebilir; 

o c 

ô t 

o (A U C) 
+ 

Ax Ô X 

de S 
+ ...... (1) 

dt V 

Bu denklikte C = Konsantrasyonu (L3/T); t 
Zaman (T); A = En kesit alanı (L2); D = Dis· 
persiyon katsayısı (L2/ T); xu = Ortalama hız 

(L/T); V = Hacim (L3) ve S = Dışarıdan ilave 
edilen veya dışarıya verilen kütle (M/T) olarak 
tariflenmiştir. Denge halindeki çözümler için eşit

liğin solu , yani de/ dt = o olmaktadır. Sağda'ki ôc/ 
ot, BOi azalması veya oksijenlenme reaksiyonlarını 
ifade etmektedir. L, T ve M sırası ile mesafe, za
man ve kütle birimlerini tarifleme'ktedir. 

Kullanılan yöntem , denge hali tıidrolik reıımı 
kabul etmektedir. Dolayısı ile herhangi bir eleman 
için, 

19 
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ao 
O' dı r. . .. . .... ....... . . .. . ... . (2) 

ot 

Yani herhangi bir (i) e l emanı için 

aa 
........... . .. . . ... . . .. . (3) 

il t 

(0, ) ; = (i) elemanı içi n d ışta n yapılan ek le
me ve dışarıya veri len akımların toplamıdır. 

Tmpezoid kanallar için Mannig Den'kliği kulla
nılmıştır. 

1.486 
--- Ax R/ 13 J ı/2 ... ... ..... ... . (4) 

n 

Bu denklikte Ax = Kanalın kesit alanı (L2); 

Rx = Ortal ama etkin hidro lik yarıçap (l) ; n = Maıı
ning pürüzlüluk katsayısı ; J = Enerji eğim çizgisi
nin eğ i mi ; O = Debi (l3/T) , olarak tariflenmiştir. 

Boylamasına dispersiyon katsayısının hesabında 
kullanılan eşitlik aşağıda verilmektedir. 

3.82 K n U d S/ 6 ..•.. . . .... .... ...... (5) 

DL Boylamasına yayılma katsayısı (ft2jsn) ; 
K = Dispersiyon 'ka~sayısı (Birims iz) ; n = Manning 
pürüzlülük katsayısı ; U = Ortalama hız (fıt/sn) ve 
d = Ortalama derinli k (ft) olarak verilmektedir. 

Kullanıl an BOi azalma modeli , sıv ı fazdaki BOl 
uzaklaşmasına paralel olarak çökelme ve yumakl aş
madan gelen BOi azalmasını da hesaba rkatmak
tadır. 

dl 

-Kı l- K3L . ... .. . ... .. ... .. ....... (6) 
dt 

Burada , l = Nihai karbonlu BOi konsantras
yonu (M/ l 3); K1 = Sıcaklığa bağımlı BOi aza lma 
katsayısı (T-1) ve K3 = Sıca'klığa bağımlı çökelme
den dolayı BOi azalma katsayısı (r- ı ı 'dir. 

Bu çalışma amacı kapsamında kullanılan yön
tem'de, çözünmüş oksijen için kullanıl an diferansi
yel den'kiemin basitleştirilmiş hali aşağı d a veril
mektedir. 

dO 

K2 (0*- 0) - K ı l ... ... ...... ... ... (7) 
dt 

22 

Burada O = Çözünmüş oksijen konsantrasyo

nu (M / l 3); Kı = Fick difüzyon analojissine uygun 

olarak sıcaklığa bağlı yeniden oksijenlenme katsa

yıs ı ((r- ı ı; K1 = Sıcaklığa bağlı BOi azalma kat

sayısı (r·ı ı ; o• = Bölgesel sıcak lı k ve basınca 

bağımlı çözünmüş dksijen doyma konsantrasyonu 

(M / l 3) ; l = Ka~bonlu nihai BOi konsantrasyonu 

(M j l 3) olarak tariflenmiştir. 

Kanallarda , yeniden oksijenlenme katsayıs ının 

hesab ınd a Thackson ve Krenkel (8) yaklaşımı kul· 

! anı lmıştır . Bu yaklaşımda 

K 20 c 
2 

F 

u· 
10.8 (1 + FOS)--. (2.31) . .... .. . ... . (8) 

d 

u· 
Froude sayısı .. .. .. .... ... ..... (SA) 

v gd 

u nv g 
u• = Kesme hızı = \ 1 d s. g --- ... (SB) 

1.49 d ı · 167 

Bu denkliklerde, d = Ortalama derinlik (ft) ; 

g = Yerçekim ivmesi (ft/ sn2); s. = Enerji eğri· 

sinin eğimi; U = Ortalama hız (fıt/sn) ve n = 

Manning kats·ayısı olarak tariHenmiştir. 

Şutları t akip eden yüksek hızlı kanal ve tünel 

için, O'Connor ve Dobbins eşitliği kullanılmıştır 

(9) : 

480 Dlll·OS soo.2s 

Kı20C = . 2.31 . ....... .. .. .. ...... . (9) 
d 1·2S 

Bu denklikte 8
0 

= Kanal veya yatağın egımı; 

d = Ortalama derinlik (ft) ; K}o = 20 Sanrigrat 

derecede yeniden oksij enlenme katsayısı (gün· ıı ; 

Dm = Moleküler difüzyon katsayısı (ft2jgün) 'dür. 

Moleküier difüzyon katsayısı sıcaklığa bağını

lıdır : 

Dm= 1.91.103 (1 .037)T· 20 ... .... .. .. ... ... . .. ... . .. . (10) 

Kanal boyunca ve Tuz gölüne giren karbonlu 

BOis konsantrasyonu'nu tahminde kullanılan yön

itenı için kabu l ed ilen katsa yı ve eşitlikler özet 

halinde Tablo 3'de sunulmuştur. 
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Tablo 3 - Model Değişken ve Katsayıları için 
Kullanılan Değer ve Eşitlikler 

Katsay ı 

Debi 

T (su sıcaklığı) 

K (d ispersiyon 
katsayısı) 

Sediman oksi 
jen ihtiyacı (K4) 

SONUÇLAR : 

0.3 gün · ı (T = 20°C) 

Normal eğimli kanallarda 
Thackson ve Krenkel; Şut'ların 

aJ.tında ve fazla eğimli tünelde 
O 'Corınor ve Dobbins Eşitli kle

ri (8) 

Düşük eğimli kanall arda , 0,05 -ı 

gün, diğerl erinde ise 0.0 alındı 

M<.mning Eşitl iği , n = O.G2 

Bölgesel meteorolojik koşullara 

bağlı (hava sıcaklığı, bulutlu
lu1k ve rüzgar hızına bağlı) sı

caklık simulasyonu 

300 

Düşük eğimli ve pompa istas
yonundan öncek i kanallarda 0.01 
diğerlerinde 0.0 alındı 

Konya Ovası Drenaj Kanalında yağışlı, kış ve 
kurak dönemler için tahmin edil en BOis ve Ç.O. 

DSI TEKN'iK BÜLTENI 1988 SAYI 6ll 

profilleri Şekil (4) 'de sunulmaktadır. Simulasyo· 
nunda 1987 debi kayıtları esas alınm ıştır . Daha has
sas ve güvenilir sonuçlar elde etmek için yıllar ı 

kapsayan hidmlojik verilerin istatisti·ksel analiz i ve 
ölçümler gerekmektedir. Ancak bu çalışma, Tuz 
Gölüne organ ik madde giriş milctarı ha'kkında yak
laş ık trkir verebilmekted ir. Sonuçlar sayısal olarak 
Tablo (4) de özetlenmiştir . Debi ve meteoroloji k 
şart la ra bağınılı olara'k, liuz Gölüne giren kanal su
yunda1<i BOis konsantrasyonunun 20.5. ila 40.7 nıg/ 1 
arasında değişebileceği görülme~tedir. Ayrıca, göle 
BOis girdisinin Ton/ ay ola ralk 417 ila 726 arasında 
değiştiği tahmin ed ilmi ştir. Simülasy.on ayrıca, ilk 
50 kın'de anaerobik zonları n oluşabileceğini ve 
Tutup Tünelini müteakip anaerobik durumun ortfi
dan kalkacağını göstermiştir . 

Tablo 4 - Tuz Gölüne Organik Madde Taşınım 

Akım 

Dönemi 

Kurak 

Kış 

Yağışlı 

BOi5 (mg/ 1) 

40.7 

26.8 

20.5 

Düşük Debili • 

Debi 
(Metrel<üp/ sn) 

3.95 

26.8 

13.65 

BOi5 Yükü 
(ton/ ay) 

417 

500 

726 

• Bu dönemde kanaldak i sular Çiftçiler tarafından su lamada 

ku ll an ıl maktadı r . 
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TÜRKiVE'DE HiDROLOJiK KURAKUKLA iLGiLi BiR ÇALIŞMA 

Yazan Fikret ERDOGAN• 

ÖZET 

Ülkemizin Batı kesimlerine .(Ege Bölgesi ve Güney Marmara) ait homojen 
doneZere sahip 10 adet akarsu ve lıavzasmın elde edilebilen yıllık akış hacimleri 
kullanılarak, bu bölgedeki kuraklık indisierinin karakteristikleri çıkarılmaya ça
lışıldı. Kuraklığın pek çok tarifi yapılmakla beraber lıidmlojide, yer ve zamcm 
içinde, normal su gelirlerinden önemli derecede sapan şiddetli su eksikliği olarak 
tariflenmiştir. Buradaki ş iddetli su eksikliği deyim i; derin, sürekli ve geniş bir 
alana yayılmış su eksikliği manasında kullanılmıştır. ıGenelleştirilecek olursa 
normal; gözlenmiş akını değerlerinin ortalamas ı, eksiklik ise standart sapması 

olarak tariflenebilir. 

Yapılan incelemede; derin su eksikliği olarak yıllık nehir akış hacminin nor
malden en az bir s tandart sapma daha az gerçekleşmesi, sürekli su eksikliği ola
rak yıllık akış hacminin normalin altmda en az dört yıl sürmesi ve yaygın su 
e..ksikliği olarak da kuraklığın aynı zamanda bütün bölgeyi etkisi altına alınası 
olarak düşiiniilmüştür. Çalışma, lıomojenliği test edilmiş 10 adet akarsuyumuzwı 
değişik uzunluktaki doneleı-ini içermektedir. Bu nehirlerdeki (belirtilen istasyon
larda) ortalama yıllık akış Jıacmi 238 ile 2262 x 106 m 3 , varyasyon katsayısı da 

0,35 ile 0,53 arasında değişmektedir. 

Yapılan çalışmada; elimizdeki zaman aralığında yukarıdaki tanımZara uygun 
derin, süreTeli ve yaygın kuraklık 1957 -1962 yılları arasında çalışma kapsamına 
giren bölgenin tamamında, 1972 -1977 yılları arasında ise sadece Ege denizine 
dökülen nehir havzalarında meydana gelmiştir. Bunun dışmda oluşan derin ku
raklıklar, değişik zamanlareZa ve ı cleğişik havzalarda münferit olarak dar bir 
alanda kalmışlardır. 

GiRiŞ 

Hidrolojik olarak biz lwraklığı, tabiattaıki su
yun yer ve zaman içinde normale göre şiddetli bir 
su eksikliği olarak tanımlarız. Şiddetli kelimesi bu
rada su eksikliğinin derin, sürekli ve geniş bir ala
na yayılması anlamında kullan ı lmald-adır . Her ne ka
dar kuraklığın temeli yağış eksikliğinden geliyorsa 

• Hidroloji ve Meteoroloji V. Müh. • I şletme ve Bakım Dairesi 

Başkanlığı 

da, hidrolojik sular veya ziraatta kullanılan sular

daki şiddetli bir eksiklik, yağışın sebep olduğu şid

detli su eksikliği ile tam olarak uyuşmamaktadır. 

Bu farklılığın sebebi yağış suyunun hidrolojik ve

ya ziraat sularına transferinde'ki işlem ve yapı de

ğişikliğinden gelmektedir. Konunun daha iyi bir 

açıklamasını yapmak için bilim adamları kuraklığı, 

hidrolojik, meteorolojik ve zirai olarak ayrı ayrı 

değerlendirmeye tabi tutmuşlard ı r. 
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Kurak/ık, biri diğerine bağlı olan pek çok hid
rolojik olayda kendini gösterir. Bunların başta ge
lenleri nehir akımı, ilkbahar akı mları, kar erimesi , 
göl seviyeleri ve yera ltı su seviye/eridir. Kurakl ık 
olayıyla insan haya tı uzun süredir iç/i dış/ı olma
sma rağmen yetkili kuruluşlar henüz lkuraklığın tanı 

bir tanınıını yapmamış, kuraklık indisierini açıkla
yan metodlar galiştirenıenıişlerdir. Konuya katkıda 
bulunmak ve ülkemizdek i kuraklıkları n hidrolojik 
görünümünü ortaya koynıek amacı yla Batı kesimle
rimizdeki bazı akarsularımızın yıllık akış hacimleri 
ile bir kurak lık çalışmasının uygulanıası yapılmıştır . 

KULLANILAN OEGiŞKENLER 

Çalışma için seçilen değişken yıllık nehir akış 
hacnıidir . Bu da bir bölgenin hidrolojik inkişafında 
elde edilen ana değişkend i r . Bu değişken; yılla r
arası depolama yapan rezervuarlardaki suyun kul
lanınıınd a ıslak mevsimden kurak mevsinıe suyun 
transferinde önemli bir rol oynar. Depolama .tesisi 
olmayan yerlerde su kullanma durumunda uygun 
değişken , kritik bir mevsim için, hacim veya or
talama debi olabilir. Ancak !ku rak /ık -duruma fazl a 
şiddetli değilse, belli bir nehirden ·belli bir süre 
için çok kıs ıt lı ıbir su dağıtımı yap ıl ara k durum 
atlat ılaıbili ı·. 

A!kınılar, ortalama ve standart sapma l a rı ile bi r
lilote verilerek genelleştirilmişlerdir . Bunlar en ge
nel istatis tiki parametreler olup herkes tarafından 
kolaylıkla anlaşılabilir. Ortalama ve standart sap
ma; halkın bildiği no-rmal durumu ve kuraklık duru
nıuna ol cı n sapmaları gösterir. Ayn ı zamanda bun
lar, homojen olmayan bölgelerde de rahatlıkla kul
lanılabilir. 

Yukarıda bahsedildiği gibi kurakl ı 'k; derin, sü 
rekli ve yaygın bir su eksikliğidir. 

Bu indisierin açıklamaları ise şöyle yapılmış-
tır. Yıllık akış hacmi dikkate a lındığında derin su 
eksikliği , ortalama akış hacminden en az bir stan
dart s·apma az suyun gelmesi olarak tanımlanır. Su 
eksikliği süresinin tesbiti zor ve profesyonelce bir 
kıırard ır. Bu karar yüksek seviyedeki politikacıl ar 
tarafından tesbit edilmesi gereken bir zamana bağ
lıdır. Ayrıca bu karar, su eksikliğinin derinliği , yay
gınlığı gibi diğer indisler arasındaki ilgiye ve yö
reden yöreye değişen su kaynak larının idare siste
minin yapısına bağlıdır. 

Bu çalışmada ortalanıanın altında peşpeşe ge
len en az dört yıl su eksi•kliği süresi olarak alın
mıştır . Başka bir yıl grubu , başka bir akım seviyesi 
veya belli bir mevsim içindeki akımlar gibi baş ka 
seçimler de yapılarak aynı amaca hizmet eden baş
ka bir çalışma şe'kli de tabiki yapılabilir . Ancak, su 
nakil sistemlerinin birbirleriyle irtibatları dikkate 
alınarak su eksikliği çalışmas ının yapıldığı bölge 
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coğrafi ve poli-tik olarak çdk iyi tanınılana'bilnıelidir. 
Tanımın coğrafi yönü, hidrolojik çalışmanın basitleş
nıesi ve sonuçların gösıterilmesine yardımcı olan 
hidrolojik homojeni-teye (uygunlu'k), politik yönü 
ise tesbit edilmiş bir kuraklık durumunda istenebi
lecek maddi yardım faaliyetleri ile ilgilidir. 

Bu çalışmada sadece ülkemizin bir bölümü olan 
M armara ' nın güneyi ile E9e !bölgesi örnek olarak, 
al ınmıştır . Elde edilen sonuçlar kendi içinde değer
lendirilmiş , zaman da ülke çapında genelleştiril
miştir. 

ÇALIŞMA DURUMU 

Ülkemiz dünya üzerinde yarı- kurak iklim böl
g_esi üzerinde yer almaktadır . Bu bölgenin kurak ik
lim kuşağından yağışlı iklim kuşağına geçiş üzerin
de bulunması , ülkemizin düzenli bir yağış ve akış 
rejimine sahip olmamasına, aksine bazı yılların ku
rak , bazı yılların da yağışlı geçmesine yol açmak
tadır. Büyük depolama tesisleri ile yağışlı yıllardan 
kurak yıllara su aktarılması suretiyle kurak yılların 
su ihıt:i yacı temin edilir. Böyle depolamalarda en 
önemli hidrolojik değişken nehir akımlarının yıllık 
lıacnıidir. Yıllık akı mların yüksek değişebilirlik özel
liğine karşı, sarfiya tı karşılama çabaları, nehir akım
l a rındaki eksik liğin derinlik- süre mertebeler.inin 
bilinmesini gerektirmektedir. 

Nelıir ak ış hacmine uyan yeraltı suyu debisinin 
tahmin zor/uğu yüzünden doğrudan doğruya nehir 
akış karakteristikleri çalışmasının yapılması tavsi
ye edilmektedir. Kullanılan değişkenler daha ;;ok 
r.ormale göre su eksikliği terimleri içinde ifade 
edilmişlerdir . Çünkü su eksikfiğinin büyüklüğü ko
nunun asıl meselesidir 

Bu itibarla ülkemizin Batı kısmını karakteriz ~ 
eden nehirlerin yıllık akış hacim/erindeki su eks ık
likleri çalışma konusu olarak ele alınmıştır. Çalış
ma için bölgeye ait elde edilebilen, doğru ve bir
birini tutan doneye sahip nehirler seçilmiştir . Seçi
len nehirler ve hidrometrik ista-syonlar Şekil- 1'deki 
harita gösteri'lmiştir. Dataların genel durumu ise 
Tablo- 1'de verilmiştir . Bu nehirferde !kaydedilen 
yıll ı k akış hacimlerinin listesi Tablo- 2'de verilmiş
tir. Seçilen nehirler ele alınan çalışma bö1gesinin 
tamamını kapsayan, yıl boyunca hiç kurumayan ne
hirlerdir. Bunlardan ilk dördü Manmara denizine, 
geri kalan altısı ise Ege denizine aıkm'akitadır. Bu 
nehirleriri yıllı 'k ortalama a'kış 'hacimleri 238-2262 x 
1CJ6 m3

, yıllık akış hacminin varyasyon katsayıları ise 
0.3-5- 0.53 arasında değişmektedir . Bu değerlerden 
de görüldüğü gibi üzerinde çalışılan bölge oldukça 
homojendir. 

On nehrin ortalama. standart sapma ve varyas
yon katsayıları Tablo - 1'de verlfmişıtir . Sonuca et
kisi olur düşüncesi ile dataları belli bir zaman ba-



zına getirmeden, serllerin her biri için , bu istatis
ti·ki parametreler tek tek hesaplanmıştır. 

KURAKLIGIN DERiNLiGi : 

Çalışmamızda su eksikliği olaylarını değişik 

yönleri ile inceleyeceğiz. Önce her bir nehir için 
yıllık akış hacimlerinde'ki su eksikliğinin derinliğine 

ba'kacağız. Yukarıda da söylendiği gibi , yıllık akım

ların ortalamasından en az bir standart sapma az 
gerçekleşmesi olayın derin su eksikliği diyoruz . 
Tek te'k nehir akımlarında derin su eksilkJiği tesbit 
edilen yıllar Tablo- 3'de gösterilmiştir. Gözlem sü
resi boyunca su e'ksikliğinin bütün nehirlerde müş

terek olarak meydana geldiği bir yıl tesbit edile
memiŞ!tir. 1957, 1972 ve 1985 yıllarında bir iki nehir 
eksiği ile kısmen müşterek bir su eksikliği görülü
yorsa da derin su eksikliği olayları arasındaki me
safenin uzunluğu sabit değil, değişiktir . 

Bu gözlem, en azından elimizde·ki kayıt süresi 
boyunca akımlarda'ki periyadisite düşüncesini orta
dan kaldırmalot:adır. 

KURAKLIGJN SÜRESi 

Kuraklığın süresinin , yağışın serisel davranışı 

ve hidrolojik sistemlerin geçmişi ile ilgili olduğu 

dü·şüncesinden han~k·et ederek, yıllık nelıir akış 

hacimlerinin Lag- 1 serisel korelasyon katsayıları 

her bir nehir için ayrı ayrı çıkarılmış ve Tablo- 1'de 
gösterilmiştir . 

Serisel korelasyon , tüm gözlem serisi üzerin
den, peşpeşe gelen yılların akıml a rı arasındaki 
bağıntıyı açıklar. On nehir için bulunan lag- 1 se
risel korelasyon katsayıları --{).65 ile + ü.39 arasın

da değişmektedir. Büyükmenderes ve Çine çayının 

dışındaki nehirlerin tamamı negatif korelasyon kat
sayısı vermektedir. Bu nehir havzalarının yıllık ya
ğ ı ş derinlikleri arasındaki korelasyonlar çıkarılaca k 

olursa benzer sonuçlar görülece'l(itir. Demek ki bu 
nehirlerin serisel korelasyonları, yağışların serisel 
kQrelasyonlarına yansımaikltcıdır. Gediz ve Küçükmen· 
deres'in serisel korelasyon katsayıları sıfırdan 

önemli derecede sapmamaktadır. Bu nedenle seri 
elemanlarının random olduğu söylenebilir. Büyük
menderes ve Çine çayı için bulunan serisel korelas
yon katsayıları +0.22 ve + 0.39'dur. Bu nehirler 
Için bulunan katsayılar, muhtemelen, bir depolama 
kapasites inin etkisi veya aynı serisel korelasyonu 
veren yakın bir istasyondaki yağışa bağlı olan bir 
etkilenme olabilir. 

inceleme sonunda, gözönüne alınan kuraklıkta 
sadece 'kurak yıllar Ozerin·e bir bağıntı geliştirme

nin daha uygun olacağı görüşüne varılmıştır . Bu 
amaçla burada, ortalamanın alıtında peş peşe en 
az dört yıl daha az suyun gelmesi durumu su ek· 
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sikliği süresi olarak tarif edilmiştir. Gözönüne alı
nan nehir'lerin bu şekilde tanımlanmış su eksikliği 

süresi Tablo- 4'de ·gösteril'miştir. Burada sürekli bir 
su eksikliğinin derini'iği , nehirdeki yıllık akış hacmi
nin su eksikliği süresince standart sapmalarının 

sayısı olarak :belirti l m i şti r . Sürekli su ·eksiklik sü
resi için bulunan standa~t sapmanın !bütün seri 
için bulunan standart sapmalara oranları alınmış ve 
Tablo- 4'de·ki okiarın içine yazılmıştır. 

Tcı blo- 4'de elde edilen donelerden görülüyor ki; 
incelemeye alınan bölgedeki nehirlerin çoğunda de
rin ve sürekli bir kuraklık sadece 1957-1962 yıl

ları arasında gözlenmiştir. 1972-1977 yılları arasın

da ise sadece Ege denizine akan nehirlerde ikinci 
bir derin ve sürekli kuraklık görülmektedir. Böylece 
Marmara'nın Güneyi ve Ege ·bölgesinin ayrı karak
terler gösterdiğide belirlenmiş olm<:'k•tadır. Çok uzun 
ve derin bir kuraklık burada, serisel korelasyon 
katsayısı pozitif ve yuksek olan Çine çayı için bu
lunmuştur. 

Beklendiği gibi derin su eksikliğinin meydana 
geldiği bir çok yıl sürekli su eksikliği süresinin 
içine girme~edir . Ancak bunun gibi pek yılda su 
sürelerin dışında kalmaktadır . 

KURAKLJ GIN YAYILIMI : 

Burada ıkuralklı'kların yayılıını değişik nehirlerde 
meydana gelen alça'k akımların aynı zamanda ölçül
mesiyle tesbit edilmelct:edir. Kuraklığın yaygınlığı 

ile ilgili bir kriter tesbit eedbilme'k için değişik ne
hir'ler arasında bulunac c.ık çapraz (Cross) korelas
yonların yardımcı olacağı düşüncesi ile gözönüne 
aldığımız nehirlerde 'bu kaıtsaryılar hesaplandı ve 
Tablo- 5'de gösterildi. 

Çapraz korelasyon katsayıları te1ikik edildiğin

de, Coğrafi olarak birbirine yakın bütün nehirlerde 
bu değerlerin 0.70'den büyük olduğu görülür. 

Buradan da görülüyor ki; kurcı'klı 'kların yayılıını 

hı:ıkkında daha iyi bir bilgi, sadece kurak yıllara 

bakarak elde edilebilir. Tablo- 3'de gösterilen derin 
su eksikliklerine bakılırsa , incelenen bölgenin tama
mında bir çolk durumlarda, aynı anda derin su ek
sikliğinin meydana gelmediği görülür. Yaygın kurak
lıklar gözlem süresi için 1957, 1972 ve 1985 yılla

rında meydana gelnıişıtir . Tablo- 4'de.ki sürekli ku
rı:ıklıklar incelendiğinde de, bölgenin çoğunu kapsa
yan yaygın sürekli kuraklıkların elillerin sonunda, 
yeıtmişlerin başında ve se'ksenlerin ortasında mey
dana geldi'kieri görülür. 

Birbirl eri ile yakın mesafede bulunan nehirle
rin hacimleri arasındaki çapraz korelasyon kaybı ve 
değişik nehirlerde, değişi'k zamanlarda sık sık mey
dana gelen derin su eksikliği, yüksek fre'kanslı su 
eksikliğinin bölgede dar bir alanda sınırlı ka l d ı ğını, 
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buna karşılık nehir akımlarındaki alçak frekans de
ğişmelerinin daha genel olduğunu göstermektedir. 

SONUÇ 

Ülkemizin Batı kesimleri , Güney Marmara ve 
Ege bölgesi için elde edilen kura'klık indisieri tet
·ki'k edildiğinde; yaygın derin su eksikliğinin 1957, 
1972 ve 1985 yıllarında, yaygın sürekli su e'ksikli
ğinin ise elillerin sonlarında ve yetmişlerin başınqa 
kısmen meydana geldiği görülmüş•tür . 1985- 1988 
yılları arasındaki done henüz tam değerlendirilerne

miş ise de seksenierin ortasında bir yaygın süre'kli 
su eksikliğinin bu bölge içinde meydana geldiği 

söylenebilir. Yaygın derin su eksikliğine ait olayla
rın meydana gelme zamanları yaygın sürekli su ek
sikliği o'laylarının meydana gelme zamanlarına 

rastlamakla beraber ·hiç bir 'Olay gozonune alınan 

bölgenin 'tamamına yansımamıştır. Ülkemizin bu 
kesiminde nazarı dr~kat'e alınan lıid~olojik gözlem 
süresince 1burada'ki ltermino'lojiye uyan manada bir 
kuraklık meydana gelmemiştir. Bun'unla beraber yay
gın derin ve yaygın s[trekli su eksiklikleri olmuştur. 

Ülkemizin bir kısmı için yapılan bu çalışma, 
Türkiye genelinde ele alınacak büyük akarsu ve hav
zalarına uygulandığı zaman şu sonuçlar ortaya çık

makıtadır; Elimizdeki yaklaşık 50 yıllık gözlem süre-

sinde bütün ülkeyi kapsayan derin ve sürekli bir su 

eksikliği sadece bir defa 1970'1erin başında meyda

na gelmiştir. Bunun dışında oluşan derin ve sürekli 

kuraklıklar ülke çapında etkili olmayıp, dar bölgeler 

içinde kalmışlardır. 
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TABLO 1 - DATALARlN GENEL AÇIKLAMALARI 

Yıllık 

Drenaj Ortalama Standart Lag · 1 Serisel 

Akarsuyun istasyon Alanı Akım Sapma Varyasyon Korelasyon 

No. Adı No (km2 ) (1()6m3) (1()6 m3) Katsayısı Katsayısı 

NiLÜFER ÇAYI 321 1290.8 507 177 0.35 -0.19 

2 M. KEMALPAŞA ÇAYI 302 9629.2 2059 81'6 <0 .40 -D.31 

3 KOCAÇAY 314 2308.8 640 286 0.45 -0.40 

4 BiGA ÇAYI 212 2095.6 551 218 0.4'0 - 0.65 

5 KARAMENDERES 407 1586.4 461 170 0.38 -0.57 

6 BAKlRÇAY 406 2887.6 551 287 0.52 -D.26 

7 GEDiZ 518 1561 6.4 1912 981 0.51 -0.18 

B K. MENDERES 601 3255.2 442 235 0.53 -0.11 

9 B. MENDERES 706 19595.6 2262 865 0.38 + 0.22 

10 ÇiNE ÇAYI 70:1 948 .0 238 92 0.39 + 0.39 

TABLO 2 - N EHiR AKIMLARININ YILLIK HACiMLERi (1()6 m3) 

su 
YILI NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1938 291 
1939 1050 336 
194'0 3285 364 
1941 3•345 381 
1942 1819 3S7 
19'43 1483 ;283 
1944 214•68 298 
1945 1855 4'02 
1946 1357 260 
1947 1506 371 
1948 3713 270 
1949 2208 149 
1950 2541 140 
1951 2244 H:t80 2!39 
19'52 2726 2220 310 
1953 2105 903 589 3078 366 
1954 452 1706 353 579 327 21 '51 229 
1'955 253 826 45'6 768 392 1930 3'01 
1956 523 1888 1008 803 646 2113 223 
1957 173 608 152 439 156 968 63 
1958 514 1?35 530 344 278 1463 158 
1959 448 1529 584 1356 125 
1960 410 1868 607 1740 115 
1961 315 1351' 486 401 562 2315 221 
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YILI 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

Hl82 

1983 

1984 

1985 
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TABLO 2 r- NEHiR AKIMLARININ YILLIK HACiMLER (106 m3)'DEN DEVAM 

2 

347 1338 

842 4068 

457 1720 

757 3711 

561 2584 

473 1523 

698 2539 

644 2065 

674 2896 

585 1614 

351 1'302 

454 1244 

542 2214 

486 1818 

31·5 1759 

314 1311 

555 2756 

41 '6 1612 

668 2397 

752 2673 

941 2513 

442 1201 

'5719 3683 

284 1030 

3 

431 

1356 

531 

1042 

874 

609 

858 

783 

734 

727 

1290 

619 

486 

642 

393 

483 

10&6 

339 

576 

1007 

1101 

317 

5145 

222 

4 

825 

723 

679 

633 

883 

402 

624 

282 

756 

442 

559 

347 

481 

629 

2741 

579 

930 

649 

179 

508 

185 

5 

369 

369 

379 

704 

738 

482 

432 

557 

456 

440 

200 

61 ·6 

209 

491 

238 

343 

387 

297 

464 

497 

599 

227 

381 

21 ·3 

6 

388 

388 

360 

7 

1096 

1031 36·38 

1059 3405 

667 1812 

732 2428 

469 '2097 

725 2439 

631 1260 

198 822 

421 599 

244 1137 

478 1102 

318 1142 

260 953 

739 2372 

347 181 8 

427 1769 

630 2660 

739 2309 

280 1061 

'646 3338 

154 8~5 

8 9 

478 2091 

478 2091 

164 1167 

830 3352 

813 4273 

410 3031 

547 3173 

393 3601 

570 3349 

373 2416 

183 1567 

113 1340 

252 1217 

296 1255 

215 1523 

218 1325 

646 2182 

349 2'207 

303 2523 

8W 2923 

706 2482 

258 1820 

737 3233 

146 2000 

10 

231 

231 

70 

256 

723 

245 

263 

300 

292 

221 

88 

144 

102 

141 

108 

109 

218 

173 

263 

316 

284 

189 

369 

168 
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TABLO S r- ÇAPRAZ (CROSS) KORELASYON KATSAYILARI 

NEHiR ADI 
iSTASYON 

NO NO 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 

NiL;ÜFER ÇAYI 321 

2 M.KEMALPAŞA ÇAYI 302 O.'Tl 

3 'KOCAÇAY 314 '0.80 0.70 

4 ısiGA ÇAYI 212 0.37 0.17 0.72 

5 KARAMENDERES 4107 0.50 0 .411 0.74 0.7(3 

6 BAKlRÇAY 406 0.68 0.76 0.85 0.52 0.81 

7 GEDiZ 518 0 .'65 0.90 0 .68 0.32 0.86 0.86 

8 KÜ ÇÜK MENDERES 601 0.63 0.78 0.75 0.43' 0.53 0.58 0.95 

9 BÜYÜK MENDERES 706 0.53 0.60 0.42 0.22 0.52 0'.77 0.85 0.76 

10 ÇiNE ÇAYI 701 0.50 0.'34 0.49 0.28 0 .39 0.60 0.77 0 .77 0.76 ı ı o 
(/) 

;;ı 

" ~ 
" "" o 
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SIVI MEKANiGi iLKELERiNiN YÜZEY SULAMAYA UYGULANMASI 

Yazan Lokman DELiBAŞ" 

ÖZET 

Yüzey sulamanın teorik analizi için çok sayıda ve değişik yöntemler gelişti

tirilmiştir. Bu yöntemlerin hemen hepsi de açık kanal akışında geçerli olan sıvı 
mekaniği ilkelerine dayandırılmıştır. Bıı makalede bu ilkelerin yüzey sulamaya 
uygulanışı ve elde edilen .çözümler ana hatlarıyla açıklanmıştır. 

1. GiRiŞ 

Günümüzde tarım alanlarının sulanmasında yay
gın olarak kullanılan ve en ucuz bir yöntem olan 
yüzey sulama sistemlerinde, çoğu zaman tarlaya 
gereğinden fazla su ver:ilmelctedir. Suyun bu şekil

de düşük randımanla kullanımı genellikle ya siste
min yetersiz planlanmasından ya da gereği gibi iş

letilmemesinden kaynaklanma'k·tadır . Yüzey sulama 
sistemlerinin planlanmasında en doğru ve geçerli 
veriler kuşikusuz tarla gözlemlerinden elde edilebi
lir. Ancak tarlada yapılaca'k ölçümler hem fazla za
man alıcı hem de masraflı olmaktadır . Üstelik plan
lamaya esas olan parametreler yersel olara'k aşırı 

değişiklik gösterirler. Bu nedenlerle yüzey sula
manın matematiksel modellerinin gelişıtirilmesi zo
runlu olmaktadır . Geliştirilece'k uygun matematiksel 
modeller planlama ve işletme kambinasyonlarını ça
buk, süratli bir şekilde 'kontrol etmek için kullanı

labilir. 

Yüzey sulama hid~oliği l«mıpleks bir konudur. 
Bir sulama sisteminin planlama ve işletilmesi ça
baları sayısız hidrolik falkrorün karşılıl<lı etkileşim

ler.inden dolayı karmaşık bir hale gelir. Hidrolik 
prensipierin bilinmesine rağmen, su, toprak ve 
•bi·tki örtüsünün fizi'ksel özelliklerinin yüzey sulama 
sisteminin performansını nasıl etkilediği henüz iyi
ce anlaşılamamıştır. Sulama sisteminin uygun bir 

• Yrd. Doç. Dr., Trakya Üniversi tesi, Tekirdağ Ziraat Fa· 

kültesi, Kültür Teknik Bölümü . 

şekilde planlanıp, etkili bir ş~kilde işletilmesi bu 
öuillikler.in e~isi bilinmeden yerine getirilemez. 
Bu bilgiler ancak hem tarla hem de laboratuvar 
denemelerini içine alan geniş araştınmalada sağlana
bilir. 

Yüzey sulamada suyun akış olayı gözenekli 
bir ya'tak üzerinde kararsız ve değişken bir açık ka
nal akışıdır (2). Bu dur.umda yüzey sulama top
rağın •infiltrasyon hızının ve toprak yüzeyindeki 
su yüzeyi profilinin değişmesinden dola.yı teorik 
bakımdan kaım'aşı1k bir problem özelliği gösterir. 
Su toprak yüzeyine bırakıldığı•nda iıki yönde akar. 
Suyun bir kısmı yer çekiminin erkisiyle toprak ta
rafından absor1be edilirken !kalanı topra'k yüzeyinde 
akmaya devam eder. Suyun tarlanın uzunluğu bo
yunca eğim doğrultusunda hareketi ilerleme fazı ola
rak adlandırılır. Akış uzunluğu boyunca herhangi 
bir nol~tada suyun infiltrasyonu suyun o noktaya 
ulaş;tığı anda başlar ve su o nd~ta üzerinde bu· 
lunduğu sürece devam eder. Su verme işlemine 

son verildiğinde tarlanın üst başında'ki su derinliği 

azalmaya başlar ve ilerleyen bir dalga halinde 
tarlanın sonuna ulaşır 'ki; bu olay da çekilme fazı 

olarak bilinir. 

Yüzey sulamanın analizi ile ilgili olarak gunu

müze kadar pek çdk çalışma gerçekleştirilmiştir. (3) 

Bu çalışmalarda kullanılan yaklaşımlar ve elde edi· 

len sonuçlar birbirlerinden oldukça farklılıklar gös

termeictedlr. Öyle Iki; bugünün araştırmacıları yeter! i 
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doğrulukta bir çözümün hemen hemen bulunmadığı 
ve daha ileri çalışmaların ne yönde alnıa sı gerek
tiğinin açık olara'k belli olmadığı kanısını taşımak

tadırlar (3). Kullanılan tekniklerin ve elde edilen 
sonuçların çeşitliliği ilk anda görüldüğü kadar faz
la d eğildir. Her çalışma küçuk bazı farklılıklarla 
iki genel kategoriden birine girmektedir. Bunlardan 
birincisi sul'ama olayının sadece hareketle ilgili 
olan kinemaıtlk yönünün ele alındığı, dinamik ilişki

lerin kaba varsayımlarla tanımlandığı hacim- denge 
ya'klaşımı; ikincisi ise akışın hem kinematik hem 
de dinamik yönden incel endiği hidrodinanıik yakla· 
şınıdır. 

Analiz ş ekillerinden biri veya diğerinde a raş

tırmaların çoğu ,sulama yönünde üniform bir eğimin 
olduğu ve çapraz eğinıin bulunmadığı bir arazi 
yüzeyinde suyun aktığı durumlara yönelnıişt ir. Top
rak yüzeyinde başlangıçta su yoktur ve yüze geçir
gendir. Uzun tava sulamada olduğu gibi, sulama 
tavanın üst başından giren ve ince bir tabaka ha
linde aşağı kısırnlara ilerleyen bir yüzey akışla ger
çekleştirilir. Önceleri yapılan araştırmalarda genel
likle sadece suyun ilerlemesi analiz edilmiştir , an
cak problem genelde yüzey depolanıasını, bu depo-

lamadaki azalmayı ve yüzeyden suyun çekilmesi 

olaylarını kapsar. Yüzey sulama probleminin ana

lizinde çözümü istenen değişkenler; ilerleme ve 

çe'krilnıe hızları, infiltrasyon süresi, infiltre olan su 

derinliği ve bazı durumlarda yüzeyde akan suyun 

ortalama akış hızı ve derinliğidir. 

2. YÜZEY SULAMANIN ANALiZiNDE UYGULANAN 
YÖNTEMLER 

2.1. Hacim· Denge Yöntemi 

Sulama suyu tarlaya girip aşağılara doğru 

ilerlenken, uygulanan su hacminin büyük bir kısmı 

yüzeyde akar, kalanı toprağa infiltre olur ve yü

zeyaltı depolamasını olu$turur. Yüzey sulaman ı n 

analizinde oransal bir ya'klaşım olan hacim denge 

yaklaşınıma göre, tarla şeridinin başında verilen 

rtaplanı su h'acmi yüzeyde ve yüzeyaltında depo

lanan su hacimlerinin toplamına eşit olmalıdır, ay

rıca bu hac'im dengesi suyun araziye verilmesini 

ta'ki'beden her zaman diliminde elde edilebilmeli

dir. Bu ifade Şelkil 1'de şematik olarak görülmek

tedir. Geniş bir tava şeridinin birim geniş liği için 

matematiksel olarak ifade edilirse, herhanbir t 

süresinde akışın cephesi tarlanın aşağısına doğ ru 

bir x mesafesine ulaştığında toprak üstünde depo

larran su hacmi ; 
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Şekil 1 - Bir tava boyunca suyun ilerlemesinin 
şematik görünümü 

X 
V v(t) = ~ y (s ,<t) ds 

o 
(1) 

şeklindedir. Burada y = tavanın baş ı ndan bir s 
uzaklığında t anındaki akını derinliğidir . 

•infiltrasyon derinliği z (s . t) ile <tanımlanırsa, 
yüzey'altı depolama 

X 
Vz (t) ~ z (s ,<t) ds (2) 

o 
şeklinde olur. infiltrasyon için en çok kullanılan 
eşitlik olan 

z = tk -c• (3) 

şeklinde'ki Kostiakov eşitliği kullanıldığında, infilt
rasyon derinliği infiltrasyon fırsat süresinin bir 
fonksiyonu olacağından; 

z (s.ıt) = k (t-t,)• (4) 

yazılabilir. Burada k ve a bilinen sabiteler, t = su
yun ilerleme cephesinin s ndkt'asına ul·aş'nıa sü
resi, t = uygulama süresidir. Eşitlik 4, Eşitlik 2'de 
yerine konulduğunda; 

X 
V z (t) = ~ k (t -t,l" ds (5) 

o 
yazılabilir . Tarlanın 'başından verilen toplam su hac
mi yüzey ve yüzeyaltı depolam'alarının ıtoplanıma 

eş 1 alnıası gerektiğinden, Eşiıtlik 1 ile Eşitlik 5'i 
bir toplam olarak yazmalk mümkündür; 

X X 
qt= ~y(s.t) ds+ ~k(t-t,)•ds (6) 

o o 
Burada q = tava başında birim genişliğe verilen 
sabit debidir. Eşitlik 6 değişik bir anlamda 

(7) 



şekl nde yazılabil ir. Eşitlik 7'de; rv Yo ve r
2 

Z
0

, yü
zeyde ve yüzeyalltında depolanan ortalama su de· 
rinlikleri , Yo ve Z

0
, tavanın başında akım derinliği 

ve infiltrasyon derinliği; rv ve r. ise şekil faktörle
ridir. Hacim- denge yaklaşımında ilerleme problem i 
böylece şekil faıkltörler.inin zamanla değişimi ile 
yüzeyde depolanan maksimum su derinlilklerini bul· 
ma prdblemine dönüşür. 

Tava yüzeyinde ilerleyen suyun profilini uza kl ı

ğın bir foılkısiyonu olarak derecesi (3 olan bir para· 
bolle ifade etmelk mümkündür. (7) . 

y (s) = c (x. s) B 
Burada s = tava boyunca herhangi bir uzaklık; 

c = Y0 /X{:J ve B katsayıdır. Eş ıtl •il< 1'1ik kullana· 
rak herh·angi bir anda ıtava yüzeyinde depolanan 
su hacmini ; 

X 
V Y (t) = ( c (x-s) ds (9) 

o 
şeklinde ifade etmek mümkündür. integrasyon iş
leminden sonra 

V Y(t) = --- (1'0) 

1 +{:J 

olur ki; buradan yüzey profili için şekil faktörünün 
değer·i 

r = V 

1 + {:J 

(11) 

şe'klinde ıbulunur . Burada (3 katsayısının değeri 

O ile 1 arasındadır ve bunun sonucu ol arak da 
şekil faktörünün değeri 0,5 ile 1 arasında değişir. 
Ancak kabul edilen genel bir varıs'ayıma göre 
rv ile y0 'ın çarpımı sulama boyunca sabit ka lmakta 
ve rv için genelirkle 0,6-0,8 değerleri kullanılmak

tadır (4 , 6, 7) . 

Tava başındaki akım derinliği olan Yo ise hid
ro li k yarıçap yaklaş tk olarak akım derinliğine eşit 

kabul edilerek Manning eşitl•iğ·inden bulunabilir ; 

qN 

Yo = ---) 3/5 (12) 
s ı 12 

Burada, q birim tava g enişliğine veril en debi ; 
N = Manning pürüzlülük ka'tsayısı; S = tavanın 

eğ im i dir . 

Böylece hacim- denge analizinde prdblem r.'nin 
bulunması üzerinde yoğunlaşır. Bu durumda en uy
gun yol Eşitlik 7'yi integral formda yazma'ktır. Bu 
yolu ilk defa Lewis ve Mi Ine teklif etmişlerdir (3) . 
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X 
rv Yo x = q t - f 'k (t-t,) • ds 

o 
buradan da görülyor Iki; 

r = z 

X 

f k (t ,- t.J" ds 
o 

(13) 

(14) 

olma~tadır. Eş itlik 14'ün çözümünde değişken de
ğiştirme yaparak integral işlemi yapılırsa sonuçta 

r. = --- ( 15) 

1 + a 

<bulunur (6). Bulunan bu şekil faktörü, yüzeyaltı n· 
da infiltrasyon yoluyla depolanan suyun oluşturdu
ğu profil-in, apsisi toprak yüzeyi ve derecesi 1/a 
olan bir paraballe ifade edilebileceğini göstermek
tedir, yani 

s 
z (s) = z

0 
(1---) 1/• 

X 

(16) 

yazılabilir. Bu durumda t süresinde tavanın x uzun· 
luğundaki kısmında inftiltre olan toplam su hacmi 

V . (tl = (17) 

1 + a 1 +a 

olur. Eş·itlikteki infiltrasyon parametreleri olan 
ık ve a he~hangi bir tarla yöntemi kullanılarak de
nemelerle bulunabilir. Hatta son yıllarda Eşitlik 7 
esas alınarak rilerleme verilerinin kullanılmasıyla da 
in~iltrasyon parametrelerinin lb'ulunmasına yarayan 
yöntemler de geliştirilmiştir. Bu çözümler sonucun
da suyun bir t süresinde tava_ yüzeyinde ulaşacağı 
uzaklığın bulunması istenildiğinde Eşitli'k 7'ye göre 

qt 
X = ------------- (18) 

eşitliği yazılabilir . 

2.2. Hidrodinamik Yöntemler 

Açık kanallarda değişken akış ın matematiksel 
olarak ileri dı;.recede incelenmesi, Fransız matema
tikçi Sa int- Yenant'ın 1871 yılında değişken akışın 

teoriık esaslarını açııkiayan iki !kısmi diferansiyel 
den'kiemi geliştirmesiyle başlamıştır. Süreklilik ve 
momentum eşirtlikleri olarak da 'bilinen ve değişken 
akışın genel varsayımları altında yüz·ey sulamaya da 
uygulanabilen (1) bu eşitliikierin dayandığı temel var
sayımlar şu şekilde sıralanabilir (8) : 

1. Tava düz ve sabit genişliktedir , ayrıca yan 
etkileri elimine etmek içıin yeterince geniştir; 
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-------------------------------------------
2. Tavanın başında verilen su debisi zamanla 

deği şmez, 

'3. Suyun toprağa infiltrasyon hızı O'dan fark
lıdır . Ve hem zaman hem de mesafe ile değişmez. 

dur, 
4. Tavanın eğimi nisbeten düşük ve üniform-

5. Düşey yönde basınç dağılımı hidrostatik
tir veya düş·ey yöndek i ivme çok küçüktür, 

6. Islak alandakıi hız dağ ılımı s·u dalgasının 
ilerlemes•ini önemli derecede etkilemez, 

7. Değişken akışt~ki sürtünme kayıpları ka
rarlı akışta'ki ka;yıplardan önemli derecede farklı 
değ ildir. 

Bu varsayımlar doğrultusunda uzun tava sulama 
akışında süreklilik ve momentum eşitliklerinin çı
karılışı şu şekıilde olmaktadır 

Süreklilik Eşitliği 

Suyun sı'kıtştırılamaz olduğu ve su uygulama 
peryodu içerisinde bu'harlaşman ın ihmal edildiği ka
bul edilirse Şek il 2'de kütlenin sakımı dikkate alı 
narak 

a o o t 
A x)- O + W--ax ay 

(0 + 

flxWiflx=O 

eş itliği yazılabilir. Eşitlikte; 

(19) 

ao 
o + ·-a ~- A X, X + A X noktasındaki debi; 

O, x noktasındak i debi ; 

W 1 A x, WA x elemenlter alandaki infiltrasyon ; 

o y 
W x -- , W A x elementer alandaki at 

depolama artışı, 

Şekil 2. Uzun tava sulama akışında hidrolik değiş· 
kenteri gösteren su yüzeyi profili 
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W, tava genişliğidir. 

Eşitliık 19'da q = 0 / W birim genişlik debisi 
kull a nılıp her •iki taraf A x ile bölünürse 

aq ay 
ax + ot + ı = o (20) 

eşitl iğ i elde edil ir. Uzun tava genişliği fazla olan 
bir dik kanal olarak düşünülürse q = V y kabul 
edilebilir, bu bağıntı Eşitlik 20'de yerine konulup 
k ı sm i türev uygulandığında 

av vy ay 
y ax + v ax + ----at o = ı + r2n 

eşitliği elde edilir. Bu eşitlik sürek lilik eşitliği ola
r<ık tanımlanmaktadır. 

Dinamik Eşitl ik (Momentum Eş itliği) 

Bu eşitl ik hareket eden yüzey akışının momen
tuınun.un incelenmesinden ç ıkarılabilir . Eğer basınç 
dağılımının hidrostatik olduğu ve suyun düşey iv
mesi ile infiltre olan suyun momentumunun ihmal 
edilebileceğ i kabul edilirse, sonsuz genişlikteki bir 
kanal riçin dinamik eşitlik şöyle yazıl cı bilir (1); 

ay v 
gat + 

Burada; 

ay 
gg Y - = cx 

(22) 

ayv 
0 
-- , momentumun zamanla deg" işim oranı ; .3 at 

a q v 
g -- , momentumun yersel değişim oranı ; ax 

g g y ~ , hidrostatik kuwet; ax 

g g y S0 , akışkan ının ağ ırlığının eğim yönündeki 
bileşeni , 

g g y S1, tava yüzeyi ve vejetatif örtü tarafından 
sağlanan sürtünme direncidir. 

Eşit lik 22 'de kısmi türevler alınıp, eşitliğin her 
ik i tarafı g g y ile bölünürse; 

g 

av 
o t + 

V 

gy 

ay 
at 

v a q ay 
-- + 

g y ox ox 

+ 
q 

g y 
av 

+ ox 

eşitliği elde edilir. Bu eşitlikte de qjy = V ve 
sürekl il ik eşitliğ inde n (Eşitlik 20) (oqf ox) 
(oyj ot+ 1) konulup gerekli düzenlemeler yapılırsa ; 



g 

av 
() t + 

V 

g 

av 
ax + 

oy 
ax 

VI 
So - S1 +-- (24) 

g y 

eş it liği elde edilir ki ; bu eşitli k de momentum eşit

liği olaralk bilinir. EşitJi:k 211. ve 24'te y = ak ı ş de
rinliği; V = X noktasında ortalama akış hızı; t = 
zaman; x = uzaklık ; ı = infiltrasyon hız ı ; g = 
yerçekim ivmesi; so = tavanın eğimi; sf = hid
rolik direnç eğim idi r. 

Hidrolik direnç eğimi Manning formü lünden bu
lunabilir (4 , S, 6); 

V2 N2 
s--

f - y4/3 (2S) 

inmtra·syon hızı için de Kostia'kov eşitliği ku l
lanıl ab'ilir (2 -7) : 

1 = K't' ·-ı (26) 

Burada 't' = infiltrasyon f ı rsat süresidir. Bu 
eşitliğe göre infiltrasyon derinli ği 

z = k't'• 

şeklinde ifade edilebilir. Eşitl ikte k ve a infiltras
yon sabiteleridir. 

2.3. Süreklilik ve Momentum Eşitliklerinin 

Çözümü 

Eşitli k 21 ve 24 yarı doğrusal, birinci derece
den bir kısmi diferansiyel denklem çifti oluştu rur

lar . Bu denklemlerd e x ve t serbest değiş ken , V 
ve y ise bağırr.lı değiş'kenlerdir. Bu denklem sis
temi hiperbol ik tiptedir ve x- t düzleminin her nok
tasında iki yöne sahiptir. Belirli bir sistem için bu 
yönler 

~ı V + V gy (28) 
dt + 

dx ı V gy = V- (29) 
dt -

eşitli kleri ile tanımlanır (4, S). Bu eşitlikl er karak· 
te~istik eşitlikler olarak adlandırılı r ve Eşit lik 28 
il eri doğru ka rakteristik, Eşitl ik 29 da geriye doğru 
karakteristik eğrileri ifade ederl er. 

ileriye doğru olan karakte ristik boyunca derinl ik 
ve h ız 

ı 
g (S0 - Sıl + -

y 

(V- V g y ) (30) 
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eşit l iği 'i le geriye doğru olan -karakteristik üzerin
deki hız ve derinlirk ise ; 

dt 
- d- (V-2 V gy) = ı 

g (So -Sıl + - 
y 

(V + V g y) (31) 

eşitl iği ile belirlenir (4, S). 

Eşitlik 28 ve 20 x -t düzleminde iki farklı eğ

ri ailesi izler. 'Karakteristik yön''l'emin amacı Eşitlik 
30 ve 31 'i bu eğriler boyunca çözme'ktir. Eşitli k 

28 ve 29'un çözümünde çeşitli sayısal yöntemler 
kullanılabilir, &ncak en sisıtematik ve e~kili yöntem 
sabit zaman aral ilkları 'kullanarak eşirtli'kler.i küçük
faıiklar (finite- difference) formuna dön'üştürerek 

çözmektir (4) . KarakteriS!:i'k eğrileri x- t düileminle 
düzensiz bir ızgara sistemi oluştururlar (Şekil 3). 
Bu şeki ldeki bi r eğri ağın ı izleyerek çözüm sağla

yacak matematiksel planlar mevcutıtur, anca:k dik
dö~tgen ızgara sisrtemi ile çö~menin l::ıirçok avan
tajl a rı vardır. Şekil 4'te böyle bir ız9ara noktasının 
çözümü görül üyor. Şek il 3 üzerinde ot anında A, B, 
C no'kotalarınd aki hız ve derinlik biliniyorsa, bilinme
yen H noktası için çözüm şu şe'kilde yürütülür. 
H n oktas ınd a n çıkıp G ve M ınok'talarına giden ka
rakteristik eğriler, eğimleri G ve IM ndktalarındaki 

derin li k ve hız değerlerinden belirlenebilecek doğ
rusal hatlar olarak !kabul edilebilir. Böyece Eşitlik 

28 ve 29 yaklaşık olarak şu şekilde yazılabilirler; 

XH-XG 
VG + V g YG (32) 

tH- t G 

XH -XM 
VM - V gyM (33) 

tH-tM 

MESAFE, x 

Şekil 3 - Karakteristik eğri sistemi 

G ve M noka ları onlardan çıkan 'karaık'teristiklerin 

yeri sabit olan H noktasında kesişmeleri için X 
yönünde hareket ettiri lebilir. Karakteristik çizgiler 
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32 ve 33 No. lu eşftliklerin eş zamanlı olarak çö
zümü ve doğrusal interpolasyon uygulanarak yerleş
tirilir. Böylece G ve M noktalarındaki hız ve de
ri nl ik belirlenir. 

Eşitlik 30 ve 31 integre edildikten sonra şu 

şekilleri alırlar 

tH 
VH + 2 V g YH = Ve + 2 V g Ye + ~ 

( g (S0 -S1) ++(V- V9YJ dt) (34) 

( g (So- Sıl + ~- (V + V g y) :lt ) (35) 

Bu integraller sayısal olarak yamu k kuralına 

göre çözülür. integralin değeni uç noktal arda integ
randın ortalama değeri ile t'nin çarpımına eş i ttir .. 
infiltrasyon hızı Eşitlik 26'dan, S1 Eşitlik 25'ten he
saplan'arak yerine konulur. Eşitlik 34 ve 35 VH ve YH 

ıiçin eş zamanlı olarak çözülür ve her seferinde 
yeni bir noktadaki hız ve derinlik değ er i bulunarak 
çözüm adım adım ileri götürülür. 

ı:.' t. ~t 
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Şekil 4 

mtsafe 1 x 

Karakteristik sistemin dik dörtgen 
ızgıra ile çözümü 

Yukarıda akış eşitli'kierinin çözümündeki esas
lar sadece ana hatlarıyla verilmiştir. Tabii ki ka
ra'kterls'tik ağ üzerinde bulunan çok sayıdaki nok-

tanın çözümünde bel'ki her ndkta için 2-3 tekrar

lama gerekebilir. Çözüme başlanabilmesi için akış

la ilgili başlangıç ve sınır şartlarının da dikkate 

alınması gerekir. Sonuçta ço'k sayıda karmaşık iş· 

lemlerin çözümü ile karşı karşıya kalınır ki; çö

zümler de ancak bir bilgisayarda gerçekleştirilebilir. 
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V ANAL SU ALMA V API LI SABiT BAGLAMALARDA 
KATI MADDE GiRiŞiNi ENGELLEYiCi ÖNLEMLER 

1. GiRiŞ 

Akarsularda suyun alınması ile ilgili olarak bağ
lama ile kabartılan suyun, sürünıtü maddesi 'içer
meden kanallara iletilmesi ; su almada önemli bir 
sorunu oluşturmalkta'dır. 

inşaat te'kniğimizin sınırladığı zorunluklar, 
kullanılan yapı malzemelerinin özellikleri, işletmeyi 

yapacak uzman kişilerin yeterli olmaması ve eko
nomik 'koşullar. Ülkemizde gen'ellikle yana! su al
ma yapılı bağlama tipinin uygulama 'bulmasına ne
den olm1a~adır. Bu bağlama türünde su dolu göv
de ile kab'artılmakta, ihtiyaca göre iki veya tek ta
raftaki su alma yapıları lle ileıtim kanallarına çev
rilmel«edir. Bu tür yapılarda çözümlenmesi gere
ken en önemli problemlerden biri sürüntü maddesi 
problemidir. Ülkemiz arazisinin % 75'inden fazlası 
erozyonla \karşı karşıya kaldığından , senede mil
yarlarca metre'kiip kil, silt kum çakıl karalardan 
den·izlere taşınmaiktadır . Bu nedenle a'karsularımız, 

katı madde konsantrasyonu yüksek, alüvyal karak
ter göstermektedir. Su alm'alarda, su alma ağzından 
giren katı madde çeş·irtli istenmeyen durumlara ne
den olma'!Gta, kapak yuvalarına sıkışan irili ufaklı 

doneler sürelkli su almaya olan'a!< vermemekte, 
hatta HES'la rın türbinlerinin aşınmalarını berabe
rinde ge1!irmekte, tüm bunlara bağlı olarakta yü'klü 
işletme ve ba'kım masrafiarına neden olmaktadır . 

Su yapıları mühendisleri, bu tür yapıların projelen
dirilmes'inde önemli güÇfnklerle karşılaşma'kta, hat
rt:a; henüz diğer kısımların inşaatı tamamlanmamış 

olması nedeniyle su almaya fırsa't kalmadan, su 
alma yapısının önünün katı madde ile dolduğu , 

olumlu olarak çalışacakları umulan lbağlamaların 
beklenen amacı sağlayamadıkları pek çok bağlama
da karşılaşılmış durumlardır. 

• Gazi onıversıtesı Mühendislik- Mimarlık Fakültesi inşaat 

Müh. Bölümü. 

Tülay ÖZBEK (V. Doç. Dr.) • 

Bilindiği üzere sabit bağlama ile su kabartıl

ma-k:ta ve yana! su alma yapısı ile de iletim kana
lına çevrilmeilctedir. Yana! su alma yapısı ise su al
ma prizi, çökeitim havuzu, eşi•t ve rakorıtman kısım

larından oluşmaktadır. Su alma prizleri yüzen cisim
lerin girmesini engellemek ve ıkapa1< lxıyurtlarını mi
rrimuma indirgemek için dalgıç perdeli olarak dü
zenlenmektedirler. Yana! su alma yapısı ile bağla

ma arasında, su alma yapısının önünde biriken 
katı maddeyi yıkamaya yarayan çakıl geçidi bulu
nur. Çakıl geçidi lle dolu gövde arasında, ayırma 

(gido) duvarı yer alır . 

Bu çalışma çerçevesinde; kaıtı maddenin su 

alma yapısına hareketini e~ileyen faktörler sırala

nacalk, yapılan araştırmalar çerçevesinde, projelen

dirme ve işletme esasları belirlenecektir. 

2. SU ALMA ORANI 

Alüvyal özelliğe sahip bir yatak içinde akan 

bir akarsuda, belli bir debiden sonra katı madde 

harekerti ıbaşlama!ktadır. Debi arttıkça katı madde 

ıtaşınım -miktarı ile katı maddenin çapı da büyü

mektedir. 

OA = Su alma yapısı debisi, 

O = Akarsuyun debisi, 

0 5" = Su alma yapısı sürüntü maddesi debisi, 

0 5 = Akarsuyun sürüntü maddesi debisi, ifadeleri 

ile OA/0 su alma oranı , Q5A/0 5 ile de sürünıtü mad

desi oranı ıta nımlanabilir. Su alma oranı (OA/0) ve 

sürüntü maddesi oranı (Q5A/0 5) bağmtısı, çeşitli 

araştırmac ıların buldu'kiarı sonuçlara dayandınlarak 

diyagram ha'linde veri lmiştir . (Şekil- 1) (7). 
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2.1. Su alma yapısı debisine Müller tarafından 

getirilen kısıtlama lar 

'l<atı madde hareketinde en önemli tanını l ar

dan biri kritik debidir (0
0

) . Söz konusu 0
0 

debisi 
akarsuyun sürüntü maddesini harekete geçirmeye 
başladı ğı debidir. Belli bir elek analizi özelliklerini 
içeren sürüntü maddesinin maks imumunu !ıa re ke

ıt:e geçiren a'k ım , taşıma kapasitesi diye adlandırıl

dığına göre, 0
0 

değerinde taşıma kapasitesi sıfır 

olmaktadır. (Şekil 2) 

MÜLLER (6) vahşi derelerle ilgili model de
neylerinde su alma ayırımından sonra mansapta yı

ğı ma olmanıası için 0 8 /0 > {- olması gerektiğini 
vurgulanıaktadır . Şek il de görülen kalın olarak çizil
miş hattın ordinat değeri, çeşitli debilerde işletme 
debisinin alacağı maksimum değeri göstermekte
di,'. (Şekil 3) . 

LL .. 
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Mü ller bu çalışmalarını daha da geliştirerek, 

OA ve 0 0 debilerini karş ıl aştırmak sureti ile OA de
bisi yerine O; işletme debisi ile çalışmanın gerek
tiğini göstermiştir. Müller akarsuyun dengede bu
lunduğu kesimlerden su almayı önernı ekte olup, 
OA < } 0 0 olması halinde i ş letme debisi ne bir kı
sıtlama getirmemektedir . (Şekil 4- a). 

44 

{ - 0
0 
< OA < 0

0 
ve OA > 0 0 durumlarında ise 

işletme debisine getirtilen sınırlamalarda gösteril
miştir. (Şekil 4 b, 4 c). 

_, 

b 

a· 
ı 

Ci· 

' 

a· 1 

c 

.· .· 

3. HELiKOIDAL AKIMLAR 

a 

a 

ıa..ı a 

Kurblarda, ana akımdan başka sekonder akım 
denilen, oluşumu potansiyel a·kım teorisiyle izah 
edi lebilen akım yönüne dik akımlar oluşur. Düşey 

bir kesitteki hız dağılımı, tabandaki sürtünme ne-

deniyle suyun üst kesi mlerinde büyük, derinlerde 

ise küçük olacaktır. • r" yarı çaplı bir dair-e üzerinde 

hareket etmekte olan ak ını iplikçiği üzerinde dü

şey bir kesit alınırsa suyun üst kesimindeki mer

keikaç kuweti (nıv2/ r) da-ha büyuk olduğu için , 

üst yüzeydeki su zerrecikleri kurbun dış tarafına 

doğru hareket edeceklerdir. Sürekliliğin bozulma

ması için taban kısmındaki aynı miktardaki suyun 

kurbun içine doğru hareket etmesi gerekir. Ana 

ak ını ile sekonder akını süperpoze olurlarsa, heli

koidal akınılar meydana gelir. (Şelkil 5, 6). 
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Taban seviyeleri ve genişirkleri aynı olan doğ

rusal bir kanalda, OA/0 > 0,50 olduğu zaman, heli
koidal a'kım nedeniyle su alma yapısına giren katı 

madde oranı (05A/O), su alma ora nından çok bü
yük olmaktadır. (8) 

Kurblarda su alma yap ısının farklı konularını 

deneyen Alman Araştırmacı HABEERMAAS (5) bu 
araştırması il·e heli'koidal a'kımın önemini vurgula
ma'ktadır. Ha:beermaas bu ·araştırmalarında OA/0 = 
0,5 değeri ile çalışmıştır. •a• .konumunda, doğrusal 
yataklarda düzenlenen su alma yapıl a rında sürüntü 
maddesinin % 100'ü su alma yapısına yönelirken, 
iç kurba yerle~tiri'lmesi durumunda ise sürüntü 
maddesinin % 1 OO'ü 'Yine su alma ağzına yönelmek
tedir. •C• konumunda yani 'kurl:)un bitiminden sonra 
su alma ağzının yerleştirilmesi halinde sürüntü 
maddesinin % 95'·i su alma ağzına girmekte
dir. ·d· !konumunda olduğu gibi; su alma yapısının 
ku~bun ortasına yerleştirilmesi durumunda ise gelen 
sürün maddesinin % 50'si su alma ağzına yönel
mekıtedir. Buna karşılı'k •C» ve . f ,. konumla rında ya
pıya giren sürüntü maddesi önemli ölçüde aza l
maktadır. (Şekil 7) 

3.1. Bağlamanın ve su alma yapısının yeri 

Heli'koid'al aikını nedeni ile en uygun su alma 
yerler.i ku~b dışları olmaktadır. Zira kurb dışında 
yüzey akımları, kur'b içinde ise taban akımları ha
kim olduğ.u iç·in, su alma yerlerinin ıkurbun dış ta
raf olması gerekıtiği kendiliğinden ortaya çıkar. Bu 
nedenle bağlama yerleri, su alma yapısı kurbun dı 
şına yerleştirilecek şekilde seçilmelidir. Ve Habeer
maas'ın çalışmalarına göre, su alma yapısının dış 
kurbun hangi kesimine yerleştirileceği sürüntü mad
desi yönünden önem taşımakıtadır . Su alma yapısı
nın en uygun yeni dış kurbun sona erdiği kısımdır . 

Müller'e göre bağlama alka~suların dengede 
olan kesimlerinde yapılmalıdır. Sabit bağ lamal arın 
akarsuların erozyon kesimlerinde yapılması alüvyal 
bölgede yapıimalarına oranla daha olumlu olmakta
dır. Ancak özellikle sulamanın, akarsuların oldukça 
dar ve dfk eğimi bir yataktan ovaya girdiği bölgede 
yap·ıldığı ve bu bölgedeki taşkın yatağı genişliği
nin bir kaç yüz metreyi bulduğu düşünülürse , bağ-
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lamayı geniş bir yatak boyunca inşa etmek zorun
luluğu kendiliğinden oluşma'ktadır. Bağlama inşa 

edildikten sonra memba tarafından eskiye kıyasla 

daha da fazla çökefen sürüntü maddesi nedeniyle, 
taban yükse lmesi ol acaktır. Yapıyı memba tarafına 

ötelemek ise (akarsuyun dengede bulunan kesim
leri) iletim kanalının boyunun uzama'sına ve ilave 
masra.flara neden olacaktır. Bağlama maliyetini baş 

langıçta minimum yapan bağlama yerinin seçimi; 
uzun işletme yılları süresince, sağlanan maliyet far
k ını aşan işletme bakım onarını nıas r~.fiarına ne· 
den olmaktadır. Sonuç olarak bağlama yerinin seçi
minde, maliyetin dışında işletmesi ve istenilen 
amacı sağlayab ilmes i hususları gözden uzak tutul
ına malıdır. 

3.2. Halikoidal akım yaratacak önlemler 

3.2.1. Malımuzlar ve klavuz seddeleri 

Doğrusal yata'klarda yapılacak olan bağlamalar

da, su alma yapısını dış kurba yerleşti rmek imkanı 

olmadığı için baz ı önlemler ile suni olarak dış kurb 
yaratma olanaklar ı a raştırılmalıdır . Aşağ ıda Müller 
tarafından ön görülen tertipler verilecektir (6). 

Malımuzlar ve klavuz seddeleri yapmak suretiy
le suni dış kurb oluşmakta, katı madde içemn ta
ban suları bağlamaya, temiZ' yüzey suları ise su 
alma yapısına yönelmektedir. Müller'e göre 
OA ~ (i """ -§- l 0 0 olduğ u müddetçe bu t:ür düz·en
lemelerin oldukça iyi neticeler vermektedir. (Şe

kil 8 a) . 

Debi lerin büyük olduğ u ve katı madde hare
ketinin fazla olduğu akarsu kesimlerinde ise araş

tırmacı bir ıslahı ön görmektedir. Böyle durumlar
da kurb yan çapını küçülü<tıme'k suretiyle OA ~ -!Oo 
olduğu 8Ürece sürüntü mad'des·iz su alınabilmekte

dir. (Şekil 8 b) . 

Memba eşiği yapmak suretiyle, özellikle küçük 
debilerde !<at ı m'adde memba da turulmakta eşiğin 
mansap tarafındaki sedde vası'tiasıyla suni bir eğim 
yaratılma'kta, betondan yapılmış olan sedde, akar
su için bir latent erozyon kesimi oluşturnıa'kta, 

mahmuz vasıtasıylada dış kurb meydana gelmekte
dir (Şeki l 8 c). 

3.2.2. Ayırma duvarları 

Doğrusa l yataklarda sekonder akımın etkisini, 
katı madde girişini engelleyici anlamda kullanmak 
ayınma duvarı ile müm'kündür. (2), (5) , (8). 

Ayırma duvarının membadaki sürüntü maddesi 
hareketine olan etkileri konu ile ilgilenenler tara
fından bilinme'kle birlikte, ayırma duvarının konu
mu ve boyutları hakkındaki görüş ler birbirinden ay
rıcalık gösltermektedir. 
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Bu farklı görüşlerin ışığı altında bazı proıecı

ler ayırma duvarı düzenlenmesine hiç gerek duy
madıkları halde bir kısım projecilerin ayırma du
varını bağlama kret kotunda ve kısa boyda düzen
lendiği görülme~tedir. Bazı araştırmacılar ise mak
simum su kotundan daha yüksek katta ve uzun boy
larda düzenlenen ayırma duvarlarını savunmakta
dır. (4) . Hatta farklı debilerde helikoidal akım ve 
hidrolik kayıplar yönünden davranışını dik'kate ala
ra'k, ayırma duvarının kolonlu tertip biçimini savu
nan araştırmacılar (3) olduğu gibi, yine debiye ba
ğımlı ve hare'ketli olarakta düzen lenmesini öngören 
araştırmacılarda (1) vardır. 

DSİ'de son yıllarda yapılan projelendirmelerde, 
ayırma duvarının genell!kle akım yönüne paralel bir 
doğrultuda yerleştirildiği veya priz düz lemi nin ve
revliğine bağımlı olarak bu yönle 10° açı yapacak 
biçimde projelendirildiği görülmektedir. Yüksekliği 

alçak bağlamalarda kret kotunda, yüksek bağlama
larda ise su alma yapısı eşik kotunda düzenlen
mekte olan ayırma duvarlarının boylarınında ço'k 
değişken olduğu görülmektedir. 

Ayırma duvarı konusunda temelde farklı gö
rüşler ve projelendirme biçimleri olması nedeniyle 
yapılan araştırmada çeşitli parametreleri içeren 250 
model deneyi yapılmış, çeşitli su alma oranları için 
ayırma duvarının çeşitli boy ve konumlar denen
miştir. a = ayırma duvarının akım ile yaptığı açı , 

LG ile ayırma duvarının uzunluğu, · h· ile mem
badaki su yüksekliği belirtilme'k sureti ile elde edi
len sonuçlar, geliştirilen diyagramlardan bir tanesi 
ve model düzeneği verilmiştir. Bu araşt ı rma sonu
cunda, yana! su alma yapılarında yapay kurb ak ı

nıının oluşmasında, ayırma duvarı uzunluğunun 

olayda etkin olduğu küçük su alma oranında kısa 

ayırma duvarları yeterli olurken, büyük su alma 
oranlarında daha ·uzun ayı~ma duvarları gerektiği , 

ayırma duvarının bağlamaya doğru ana akım doğ

rultusu ile 15. 20°'lik açı oluşturacak konumda, 
boyları su alma ağzını öntecek ve yükseklikleri se
konder akım oluşumunu sağlayacak kotta , yani ser
best çalışması için yüksekliklerinin membadaki 
maks·imum kabarma kotundan d'aha yukarda ola
cak şekilde projelendirilmesi gerektiği sonucu or
taya çıkmıştır. (Şekil 9) (7). 

3.3. Bağlamaların işletme esasları 

Yabay kurb oluşumunda işletme biçimi de önem 
kazanm'a'ktadır. Yapılan model deneyleri büyük su 
alma oranlarında olduğu gibi küçük su alma oran
larında da şimdiki uygulananın tersine, dalgıç per
deli olarak düzenlenen çakıl geçidinin kapa lı tu
tulması gerektiğini ortaya koymuŞtur. Çünkü su al
ma yapısı önündeki ayı~ma duvarının eş-ik önünde 
oluş.turduğu cebe giren akımın kinetik enerjisi, 
kapalı olan çakıl geçidi kapağı ve dalgıç perde ne-
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deniyle potansiyel enerjiye dönüşmekte, su sevi
yesinde yükselme olma~a ve böylece yapay kurb 
oluşmaktadır . Bu nedenle işletme esnasında çakıl 

geçidi kapaklarının kapalı tutulması uygun olmak
tadır. Yani su alma esnasında çakıl geçidinden yı

kama ·işlemi yapılmama'lıdır. (4) , (7). 

4. SU ALMA YAPISININ KONUMU 

• 8• ile su alma yapısı e'kseninin aıkım doğrul

tusu ile yaptığı açı gösterilirse, bu konuda ilk 
araştı~macı olarak karşımıza Bulle çıkma'k;tadır. 

Bulle deneylerinde e açısından 30° ile 150° ara
sında 3000 lik intervallerle değişrl!irmiştir. Tabloda 
su alma ağzının keskin köşeli ve yu,varlatılmış du
rumuna göre bulduğu sonuçlar verilmiştir . Bu so
nuçlardan kolayca izlenebileceği üzere, su alma 
yapısı konumunun katı madde oranı na hemen he
men hiç etkisi olmama'ktadır . (Şekil 10) (8). 

Bulle ile Thoma ve Benini (8) adlı araştrmacı 

ların buldukları sonuçlarda ayrıca diyagram halin
de verilmiştir. Bu araŞtırmacıların bulduğu sonuç
lardan anlaşılacağı üzere •lh açısının sürüntü 
maddesi oranına hemen hemen hiç etkisi olmamak
tadır. Hidrolik kayıplar yönün en uygun olan konum 
akım yönüne yakın olduğu kabul edilen e 30° konu
mudur. (Şekil 11). 

s. SU ALMA YAPISI EŞİGİ 

Doğrusal yataklar üzerinde yapılan araştırmalar 
bu tür yataklardan su alma durumunda, bol mik
ta rda katı maddenin su alma yapısından içeri gir
diğini göstermiştir. Hızın su a'lma yapısına dik bi
l eşeni •V• ile gösterilir V = C V 2g ll h o'larak ifa
de edilebilir. (Şekil 12) 

Su alma yapısın·a doğru bir akımın oluşabilme

si .için kesitte •flh•'lı'k bir kabarma ve bu 'ka'barma
•nın su alm'a yapısına doğru oluşturduğu bir eğim 
sağlanmalıdır. Bu eğim su alma yapısı en kesidi 
boyunc'a yaklaşık olarak eşit •V• hızlarının teşek

külüne neden olur. Diğer taraftan ana yatak üzerin
de x-x kesidinde akım doğrultusunda oluşan hız

lar derinliğe bağlı olduğu için daha derindeki bir 
noktadaki Vn<VA ol acaktır . V8 ile x-x e'kseni doğ

rultusundaki hız Ibileşeni •V• nin rbileşkesi daha 
üst lkesimlerinde bulunan su zerreelkierine göre 
ana !kol ile daha rbüyük bir açı oluşıturur. Bu ne
denle ·al•t kesimde'ki su tabakalarından üst kesim
deki su .ta'bakalarına oranla dah'a fazla su alma 
yapısına yönelecektir. Bu durumda genelde alt ke
simle~de yoğun olarak !bulunan 'katı madde su al
ma yapısına yönel ecek, az kat ı madde içeren üst 
kesimlerde ise akım ana doğrultuda olacaktır. De
mek 1ki su alma yapısında düzenlenecek yeterli 
yükseklikteki bir eşik yardımıyla ka:tı maddenin 
bo'! olduğu alt kesimlerden suyun alınması önle
nerek istenilen amaca biraz yaklaşılmış olur. 
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Şekil 11. 

60. 9cf lı ır ı!iıfl 

Su alma yapısı konum·unun (e ) 
sürüntü maddesi oranına etkisi 

Su alma yapısı eşik 'kotunun yuksek alınması 
ile içeriye giren sürüntü maddesinde azalma mey
dana geldiği Rocha tarafından yapılan c:raş.tırma

larla be'lirlenmişltir. Eşi'k düzenlemenin et'kilerini 
ise 1 O ve 20 saatiilk model işletmesinden sonra, 
su alma oranına bağımlı ·ol'ara:k sürüntü maddesi 
oranı cinsin'den verilmişıtir . (Şekil 13) (8). Su al
m'a yapısına •girişini engellemek yönünden bir çö-
2'Üm gilbi görünmelkle 'birlr,kte lb'u tür düzenleme 
su alma yapısının , ça'kıl rgeçidinden daha uzakta bu
lun·an gözler önündeiki katı maddenin yıka nmasını 
engelleyeceğinden etikili olamamaktadır . 
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Şekil 12. Vanal su alma yapılarında 

eşik düzenlemesi 

Şekil 13. Eşiğin sürüntü maddesine olan etkisi 
(Rocha) 

Alternam olarak kapak yüksekliğini arttırmak 

düşünüldüğünde özellikle alça'k dolu gövdeli bağla
malarda bu da bir çözüm olmayacal4tır . Çünıkü bu 
durumda oluşacak vorit:eks nedeni rile istenilen debi 
su alma ağzına alınamaz . Ayrıca 'kapak boyutlarını 

büyütmek kapak ve kapak ağırlığını art:tırma'k ya
nında, lkal·dınma düzeneğinin de ağırlığını arttırmayı 

beraberinde getireceğinden bu durum rişletme ve 
ekonomi yönünden uygun olmamaktadır. Hangi yük
seklikt e'ki eşiğin ve buna b'ağımlı olara'k'ta hangi 
boyı.rtıta' ki su alma yapısının sü~ürı'l!ü :maddesinin 
daha az mi~tarda içeni girmesi yönünden uygun ol
duğunu teorik çalışmalarla bulmak olanaksızdır. 
Anca'k bir dizi ımadel deneyi yapmak suretiyle 
probleme çözüm bulunabilir. Her özel durum için 
yapılacak madel deneyleri ise zaman ve ekonomik 
yönden sorun oluşrtu~makrt:adır . Ül•kemizde yapılan 
su alma yapılarında minimum 0;60 m.'lik eşik bir 
proje kriteri olarak yerleşmiştir . Eşiğin çakıl ge
çidine doğru kad'emeli veya eğimli düzenlenmesi 
durumunda, çakıl geç•idine yakın olan su alma göz · 
leri zaten çakıl geçidinin olumlu etikisi altındadır . 
Ç a'k ıl geçidi etkisinin pek hissedilmediği, çakıl ge
çidine daha uzakota düzenlenen gözlerde ise, eşiğin 
daha yüksek yapılmasıyla sürürı.tü maddesinin gir
mesi önlenebilmektedi r. 

Sonuç olarak su alma yapısında 0,60 ile 1 m. 
yüksekliğinde eşik düzenlenmesi , su alma yapısı 
yanında çakıl geçidi u.ygulaması ve su alma yapı
sının ve çakıl geçidinin memba tarafından çakıl 

geçidine doğru eğimli bir taban perdesi ile bazı 

yönlendirioi yapılar düzenlenmesi sürüntü maddesi
nin su alma yapısına ginmesirni bir miktar engel · 
lemekle birli•k'te , ancak çdk yüksek olarak düzen· 
lenecek olan eşiıkierin yara~dan ziyade zarar g·etire· 
ceğini gözden uzak tuıtmamak gerekir. Özeiiikle 
maksimum debilerde, oluşaca'k yilksek kapak altı 
hızları , beton yüzeye çarpan a'kımda oluşan türbü
lans, çöke"lmiş halde bulunan katı maddeyi ası l ı 
hale .getirecek, su alma ağzından içeri girnıeı:i.~ e 
neden olacaktır. 



6. SU ALMA YAPISINDA GiRiŞ HlZLARI VE KAPAK 

KONUMU 

Hızların büyük olmasına bağımlı olarak su alma 
yapısına giren katı madde artacağı için su alnıa 

yapısı giriş hızı 1 m/ sn . den küçü'k olmalı genelde 
0,60 < V .< 0,80 hızları oluşacak şekilde su alma 
ağızları projelendirilmelidir. Ancak maksimum debi
ler de, memba tarafından kabarma katunun yük
sek olmasına bağımlı olarak kapakların tüm olarak 
değilde kısmi olarak açılması zorunlu olma'ktadır . 

Bu da giriş hızlarının büyümesine neden olacaktır. 

Bu yüksek hızlar , katı madde hareketinin zaten 
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fazla olduğu büyük debilerde tehl·ikeli olmaktadır . 

Bu duruma çare olarak su alma yapısı kapaklarını 

makul bir seviyede mansa'ba öıtelenmesi uygun bir 
çözüm olabilir. Çürıkü eş.ik civarında küçük hızlar 

oluşmakıta, kapağın alıtında oluşan büyük giriş hız

larının ise mamba efa kalan sürıüntıü maddesine et
kisi azalmakıtadır. Ancak mansaha ötelemanin ne 
kadar olacağı yapılacak model deneyleri ile belir
lenmeHdir. Bu konuda bir başka çare olarak iki ayrı 

kofta kapak düzenlenmesi akla gelmektedir. Bu 
ta:kdirde yüksek sularda alt rkapak kapatılarak su 
alma kotu yükseltileceğinden nisbeten daha temiz 
su alınabilir . 
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YANDAN SU ALMA SiSTEMiNDE EŞiK DEGiŞiKLiGi 

Doç. Ahmet TUNA* 

GiRiŞ 

ÖZET 

Hidroelektrik santrallarda enerji üretmek veya sulamada kullanmak amacı 
amacı ile akarsulardan su alınırken seçilen sualma sistemleri ihtiyaç debilerine ve 
akarsuyun rejimine göre projelendirilmektedir. 

Akarsudaki sürünlü maddelerinin tabanda hareket ettiği ova akarsularında 
yandan sualma sistemleri başarı ile uygulanmaktadır. Fakat sistemin en mah
sudu yönü sürekli sürüııtü maddesi taşıyan akarsularda debinin % SO'sinden 
fazlasının temiz olarak alınamamasıdır. 

Bu deneysel çalışmada yandan sualma sisteminde eşik değişikliği olarak eşik 
yüksekliği artırılmış böylece sürekli olarak sürünlü maddesi taşıyan akarsular
dan daha fazla temiz sıı ve daha az miktarda sürünlü maddesinin sııalma ağ

zından geçişi temin edilmiştir. Eşik yükseltilmeden önceki ve eşik yiikseltildikten 
sonraki eşik üzerinden geçen sürüntü madde miktarları tesbit edilerek sualma 
ağzından giren katı madde miktarının alınan su miktarları ile değişimi boyutsuz 
bir grafikte verilmiştir. 

Sekil.1 Su alm • •ğz ı kesiti 

EŞiK YÜKSEKLiGiNiN ARTIRILMASI 

Ova akarsularından su almada en yaygın olan 
su alma -sistemi yandan su alma sistemidir (1) . Yan
dan su a'lma sisteminin mahsurlu taratları su alma 
ağzı önünde sürün·~ü maddesinin birikmesi ve akar
Ruyun debisinin % 5Q'sinden fazlasının alınama

masıdır (2) . Sürüntü maddesinin su alm'a ağzı önü
ne birikmesinden dolayı arzu •edilmeyen miktarda 
katı madde çökel'l!lm havuzlarına girmekte ve tesi
sin çalışmasını olumsuz yönde etkilemektedir (3. 

4). Ayrıca, a'kar'su debisinin % SO':sinden faz lası 

nın alınması halinde aşırı mi k-tarda katı madde su 
alma ağzından içe~i girm~edir. Dol ayısıyla her iki 
mahsuru 9iderdiğimiz veya asgari miktara indirdi
ğimiz takdirde yanda!'! su alma sisteminde önemli 
gelişmeler sağlanacaktır . 

Bu münasebetle yüksekliği 50-60 cm olan gi
riş eşiğinin (1) yükseltilmesi gerekmelct:edir. 
(Şekil 1) . 

Su'lama ağz ı menbaya doğru genişlemeyecek 

şekilde giriş eşiğ•inin yüıksekliği ancak dalgıç per

desinin çö'kel·tim havuzuna doğru kaydınlması ile 

mümkündür (Şekil 2) _ 

• Fırat Üniversitesi Inşaat Bölümü , ELAZIG . 

Bu durumda Şekil 2'de görüldüğü gibi eşik üze

rindeki a'kım batmış akımdır. Batmış akım halinde 

eş ik üzerinden geçen birim debi için (5 ,6). 
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Şekil . 2) Su alm ~ •ğz ı eşik yük sekl iğinin ;art ırılmiisı 

eşitliği yazlır. Buradan , 

q 

olarak elde edilir. Dolayısıyl a eşikte yapıl abili n e

cek maksimum yüksekiiık artış ı (Şekil 2) 

olur. Burada .:lh ı, eşik do'layısıyla meydc: r.a gelen 

seviye d eğ işimi, ll· 0,75 olarak seçilen saıvaık kat
sayısı, bd, eşiğin kreti ile mansabı arasındaki Jrot 
farkı , g, yerçekimi ivmesi, H

0
, eşik önündeiki su 

yüksekliği, e,, 0,5-0,6 m olarak eşiğin yükselti l
meden önceki yüksek li ğidir . 

Ayrı ca, Şekil 2'den eş i ğin dalg ı ç perdeye olan 
uzaklığı için 

L V a2 - (a- e')2 

veya 

L \ 1 e' (2a- e) 

eşitl i ğ i yazılabilinir. 

DENEVSEL METOD 

Boyutsuz ol arak elde edilecek deney netice

ler için Froude benzerlik kanununa gör·e llerhangi 

bir ölçekli prototipin seçilmesi mümkündür. Bu 

nedenle Şekil 3'de vaziyet planı verilen modelde 

debi ile sürüntü madde mik'tarları değiştirilerek 

eş i k yükseltilmeden ve yükseldikten sonraki durum

larda sualma ağzından giren debi ve sürüntü mad

delerinin mi ktarları tesbit edilmiştir . 

Model betondan yapılmış olup, sadece eşik 

değişikl iğ i söz konusu olduğundan yalnız eşik kıs

mının yapımında alçı kullanılmıştır. 

Sürüntü maddesi olarak yoğunluğu 1,03 gr/ cmJ 

olan polistren s eç ilmiştir. 

Deneylerde eşik durumlarına göre eşik üze

rinden geçen debinin toplam debiye, sürüntü mad

de miktarının toplam sürünrtü madde miktarlarına 

oranları tesb it edilerek Şekil 4'de görüldüğü gibi 

katı madde miktarlarının debi ile değiş•imi boyut

suz olarak verilmiştir. 

~~-------------~_7S_c~m----------------~{~--ıs_o_c_m~~{~----~2~0~0 ~cm~----~ı~L 

Seki ı. 3) Deney modelinin vaz iyet planı (ı 1 so) 
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DENEY SONUÇLARI VE iRDELEME 

Yandan su alma sisteminde akarsuyun sürekli 

olarak sürürıtü maddesi getirmesi halinde debinin 

% SO'sinden fazlasının normal eşik durumunda 

alınamıyacağı sözlkonusu idi. Şekil 4'de normal eşik 

durumunda % 50 debiye tekabül eden sürüntü 

madde oranı % 32 olup, eşik değişikliğinden sonra 

% 32 oranına tekabül eden debi oranı % 65 ola

rak elde edilmiştir . O halde sürekli sürüntü mad

desi taşıyan akarsularda yandan su alma sistemin

de akarsuyun taşıdığı suyun % SO'si yerine eşik 

değişikliği ile % 65'i alınabilineceği sonucuna va

rılmıştır. 

ın 
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