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TAŞKIN TESiSLERiNiN TiP iŞLEV VE KULLANIM 
ALANLARI 

Yazan : Bernhard Westrich 

Çeviren : Tülay Özbek C*l 

ÖZ ET 

Birilctimie haznelerinde uyg ula111a bulan taş ki1ı tesislerinin en çok lcullam

!anlan anlatilacak ve bu tesislerin elenıanlannm işlevleri belirlenip, ller !ipin 

avantaj ve dezavantajlan sira!anaralc, kullwwıı i111k finla n beliı·len ecelctir. 

1. GiRiŞ 

Bu makalede sözü edilen taşkın tesisl eri, yük
sekliği max. 50 ın taşkın debisi max. 100 ın3js ol an 
küçük ve orta büyüklükteki kabar~ına tesisleri ile 
ilgilidir. Baden- Würteınberg'teki tüm kabartma te
sislerinin linşa edilmiş ve planl ama safhasındak il 

büyüklükleri bu ınertebededir. Biriktirme haznele
rinden geçen taşkınlaı-ın mansaba aıktarılınasında , 

f.arklı tiplerdeki taşkın tesislerinin çalışına biçim
leri ve uygulama alanları belirlenecekti r. (4) 

Taşkın tesisleri hidrolik olarak, fonksiyonları 

fa~klılık göstP.ren elemanlardan oluşmaktadır (Şe

kil 1) . 13u elemanların tabiiki planlaması , projelen
dirilı:ıesi ve inşaatı da fa~kl ı lık gösterecektir. Bu 
tesisleri hidroli ık olarak grupl a ndırmada, taşkın akı

nıının tamamen veya kısmen serbest yüzeyli , ba
sınçlı akını olması rol oynamaktadır . Her tesise 
ait spesifilk akım karakter.istiklerine önem verme
nin yanında, hidrolik yönden <kritilk olacak akını ve 
yuklenıe durumlarını önlemeye çalışmak, ıbu tesis
leri hidroloji•k metodlarla bulunan taşkın debilerin
den, daha büyük debileri geçirecek biçimde proje
lenciirmek uygun olacaktır . 

Hidrolik tesislerin planlama çalışmalarında, 

proje debilerini, hazne işletme ça lışm a l arı nı, yer
se l özellikl er i di~kate alan, gerekli güvenli ğ i sa ğ

layan yapılar seçilmelidir. Bu tür tesisler hidroliık, 

konstrüktif ve inşaat tekniği olarak, yerel jeolojik 
şartlara uyum sağlayan , ekonomik olduğu ·saptanan , 
doğa ile uyum içinde olan bir tesis olarak tanım

lanabilir. Taşkın tesisinin tipinin belirlenmesinde, 

(•) lnstitut flir Wasserbau , Üniv. Stuttgard Pfalfenwaldr ing 61, 
7000 Stuttgard 80. 

(••) Yıırd. Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Müh . Mim . Fak. lnş. 
Bölümü ğ retim Üyesi. 

önemli karar bir tipin en uygun olduğunun tesbiti 
olmaktadır. Detay i a ndırma ve boyutlandı rma ise bi· 
linen stabil akım bağ ıntılarını sağlamak içindir. 
Bu husus hidrolik olar.ak güzenliğin sağlanması !ka
dar tüm tesisin güvenliğininde önemli lbir bileşeni· 

ni oluşturmaktadı r . 

2. KARŞIDAN ALIŞLI SAVAK 

Küçük sedde yüksekli•klerinde, taşkını, karş ı dan 

a lışlı bir savak ile doğrusal olarak mansaba sev
ıketmek mümkün olmaktadır . (Şekil 2). Boşaltı m ıka· 

nalında o luşan oldukça yüsek hızlar nedeniyle , bo
ş altıın kana lı veya k ondüvi kesiti oldukça ·küçük 
çıkar. Bu kes it değiş·ikliğinden dolayı, dolusavak ile 
boşa ltı nı ka na lı arası nda akım bağıntısına uyan ıbir 

geç iş yapısına ihtiyaç olmaktadır . Kanat duvarları 

ve savağın kendi si simetrik bir yaklaşımı sağlamak
tadır, g eçiş ya pı s ının follksiyonu ise hızlanan sel 
rejimindeık i nk ımı homojen şeık ilde boşaltım yapı

sına iletın.::ıkt ir . Çünkü sel rejimind eki serbest yü

zey li akıml arda (Fr = V h / g . y > 1) akını kena
rındaki yön değişi•k likleri , hiçte küçüınsennıeyece·k 

boyutta olu şan öteleme dalgaianna neden olmak
tadır. Söz ıkonusu dalgalara hak im olabilmek ve de 
da lga yüksek li ğ ini ınıinimuma indirgeyeıb ilınek için 
geçiş yapısına önem vermeık gere:kınektedir . Stas
yoner cla lg<ıla r akını istikametinde ve enine istika
ınette farklı akını derinliklerine neden olmaktadır. 

Hatta bazı durumlarda ıboyuna da lgal a rın uzunluğu 

boşa ltı nı k<: nalı uzu n luğuna eşi t olabilmektedir. Dal
g<ın ın m aksimum değ er l erinin oluşumu, aıkıma bağlı 

olup, bazen ıküçük debilerin ıboyutlandı~nıada daha 
etkili ol abileceğini unutmamak gerekir. Büyük dalga 
boyu t l arı, boşaltıın ıkanalı yan duvarlarının yii'ksek 
olarak yapılmasına, eğer boşaltıın kanalı .kondüvi 
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olarak teşkil ed iidiyse serbest yüzeyli akım ın sağ

lanahimesi için kondüvi kesitinin ekonomiden uza1< 
olarak boyutlandırılmasına neden olmaktadır . 

Sel rejimindeki ak ı ma hakim olabilmek için ge.
çiş yapısı nın planı farklı biçimlerde oluşturulabilir. 

Şekil 2'de verilmiş olan planların (a 'dan d'ye kadar 
olan alternatifler) hidrolik tes irleri de hrk lıdır. 

Ak ım ıkenarındak i küçük eğrilik yarı çapları , an i 
değişiklikler (Sapnıa lar , ani daralnıalar ve ani ge
nişlemeler) akım yönünden iyi olmamaktadır. Bu 
aternatiflerden huni biçmindeki geçiş yapısı (alter
natif d) daha çok uygulama bulmaktadır. Dolu sa
vak uzunluğunun ıkondüvi genişliğine, savak yük
sekliğinin ise geçiş yapısı uzunluğuna uyum sağla

ması halinde , boşaltını kanalında oldukça homojen 
ve sakin .bir akım elde e.dilebilir. Boşaltını ·kanalı

nın etkili ol arak, kondüvinin de serbest yüzeyli ola
rak çalışabilmesi , ancak bu şartı sağlamak ile müm-

iı - : J k··::~ i ti h· ·~-t -- ~ - -. 

1"------- -

Şekil 2 - Karşıdan atışlı savak ve geçiş yapıları 

kün olur. Küçük ıkabartma yüksekliklerinde sel re
jiminin yapın ı n son • kıs ımlarında oluştuğu , akınıa 

uygun alıırak düzenlenmiş •geçiş yııpılarında (Fr < 3) 

d3lga oluşumu dikkııte a lınnı ayıp , su yüzeyi hattı 

bir boyutlu prob lem olarak çözülebilir . Küçük !e
sislerde bu tlir hesııplar matematik modeller il e 
yapılır.ke n , büyük tesisl erde model deneyleri ile bo
yutlar belirlenmelidir. 

3. YAMAÇ TAŞKIN TESiSLERi 

Vadinin sağlanı bir formasyondan oluşması du
rumunda taşkın tesisleri yamaca yerleştirilir. Bu 
tür tesislerin en büyük avantaj ı, yapının dolgu üze
rine gelmemes i neden iyle oturma ve s ı zma prob
lem lerinin olnıayışıdır . Yamaçtan savaklanma yapı

s ı ; maslak, geçi ş yap ı sı, boşa ltını •kana lı ve gere
kirse düşü havuzu gibi kesimlerden olu -;; nıaktadır. 
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LŞekil 3) Bu tür tesislerde akını, karşıdan alışl ı !e
sis lerde o lduğu ölçüde ıkararl ı ve dengeli değildir . 

Taşık ı n nıansaba bağ l a n acağı için , boşaltını kana lın a 

maslak ç ı k ı şından itibaren bir yön verilmelidir. An
cak akını yönünde olan bu sapmalar, se l rejimin
deki akı ml arda hakim olunamayan dalgalara ne.den 
olmaktad ır . Şayet sel rejiminde bir ak ım sürecekse 
bu yönlendi rme mas iaktan baş l at ı lnıalıd ır . Ancak 
tamamen doğrusal olarak düzenlenmi ş yapılarda 

dahi (Alternatif A) bu hususu sağlam ak oldukça 
zordur . Kurplu olarak düzenlenmiş tesislerde (Al
ternatif B) işe hemen hemen mümkün olmayıp, bu 
gibi durumlarda en uygun çözüm model deneyleri 

Şekil 3 - Yamaçtan savaklanma (A) Doğrusal dü-

zenlenmiş boşaltını kanalı (B) Kurplu 

boşattım kanalı 

ile ·bulunmalıdır . Bu tür düzenlemeler ·kal ıp işç ili ği 

ve inşaat tekniği yönünden oldukça zordur. Hele 
ııı as l aktaki eş i kte aıkını ipli-kçikler ine uygun olarak 
profillendirilirse, i nşaat daha da zor l aşı r . Bu gibi 
nedenlerle, taşk ı n debisinde batık olamk çalışan , 

nncak yapının sonunda( geçiş yapısı) se l rejiminin 
oluştuğu •bir taş kın tesisi proje l endirnıeık daha uy
gun olacaktır . Bu tür projelend irmeele kulla nılacak 

proje ıkriterl er i bundan so n n:ık i makalede verilmiştir. 

4. KUYULU (ŞAFTLI) SAVAK 

Kuyulu savı:ıklar çok çeş i t li kullanını alanı bu l
maktadır. Büyük barajlarcin oldugu kadar, ıküçük bi
ri•ktirme haznelerinde de uygul an ırlar . Bu nun ı ç ın 

en önemli şart zemin in sağ l anı olması hususudur. 
Her bir yandan savaklanman ın olduğu tür rkuyulu 
savaklarda, dirsek civarında •kısmi akınıların çarpış

nıası sonucunda bol miktarda hava ak ıma karışa

cak ve ak ım yönündeki değ i şik l ik nedeniyle de dal
ga lar olu şaca-ktır. Bu şekilde oluşmuş akım bozuk
l ukları ,kondüvi hatta kuyucia kararsız akıma neden 
olabilecektir. Bu tür hidrolik problemlere . dirseğiıı 
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akım:ı uygun olaraık projelendirilmesi, ak ım kes it
lerinin yeterli büyüklükte boyutlandırılması, •kondüvi 
eğiminin uygun seçilmesi, etki li bir dirsek hava lan
d ı rmas ı sayesinde çözüm bulunabilir. Say ı ca fazla 
model deneylerine dayandınlarak geliştirilmiş proje 
kriterleri Vi tbaz ı ön boyutlandırma değerleri litera
türde ve ril mi ştir. ( 1, 2) 

Reb biriktirme haznesinde olduğu gibi, küçük 
kabar~ma tesislerinda ( Düşü yüksekliği : 5 ,..., 1 O m, 
taşkın debi si 5 ,..., 20 nı3j s) bu tür problemler çok 
zay ıf olarak ıkendini hi ssettirnıeıktedir. Bu tür te
sislerde, ı barajl a rda olduğu gib i proje krite rl er ine 
uymaya gerek ka lmaz. Hidrodinamik kuvvetlerin kü
çük olması nedeniyle de kondüvi ve kuyu kompozit 
bir yapı olarak projelend irileb ilir. Proje debisine 
baraj yüksekliğine, tı kanına te lıl l ıkes ine ve çevreye 
uyum sa ğ lamas ın a göre g -::diştiri lmi ş ol an alterna
tifl er verilmiştir. (Şeı!<il 4) Kapalı kes itlerden ve. 
akımd cı!<i yön değiştirma l erden ·dolayı , ak ımda ola
cnk değişiık likl ere ve kesitin tıkanmasına gereken 
önem veri lmelidir. Vazgeçilmez çözüm olan, yüzen 
maddel er i uz cik la ştıran ayg ı t l arı savak kenan ndan 
kabarmayı etki lemeyecek mesafede yerleştir.ilnıeli

dir. Sadece ıkuyulu savağ ın olduğu , başka t ip taş

kı n tesislerine yer verilmediği biriktirme hazne le
rin ele ise kuyulu savaklar, proje debisinden daha 
büyü\ debileri geçirecek biçimde boyutland ırılnı a

lıdır . Büyük kaba~nıa yüksekl ikler inde ( > 10,...,20 m) 
kondüvide devam lı olarak se l rejiminde olan bir 
akını sağ lanma lıdı r. Daha ·küçük tesislerde kuyu
nun kısmi olarak do lu akmasına müsaade edi lebi lir, 
ancak ıkondüv id e havalandırmalı serbest yüzey il bir 
cık ını ıkesin •kez sağ l anma lı d ır . Hızların 15 m/ s. den 
küçüık old u ğu, k ı smi doluluk o ranının % 60'dan .kü
çük olduğu L/ D oranının LU zun lukf Çap) 2.0,..., 30 
olduğu kondüvi ıkesitler·inde, (Uiaşımdan ·dolayı 

D > 1,5 nı o lm:ı lıdır.) kuyuda kı smi daima olsa da
hi, ıkondüvi nin mansaptan havalandırılması mümkün 
olabilmektedir. 

Bu şartların sağlanamaması durumunda, mutla
ka hav aland ır.ma düşünülme.!idir. Tı•kanma tehlike
sinden do l ay ı kuyu kesitind e daralmalardan 'kaçı

nılma lı d ır . Geniş olan ıkuyu kesitinden daha dar olan 
kondüvi •kesidine sürek li bi r geçiş sağlanmalıdır. 

Gere'd i hidrolik tah.kiık l e r (hesap ve model deney
ler i) sadece t:ı şkı n debisi için değil, daha krit i ık 

değerler vereıbileceık olan küçüık debiler içinde ya
pılmalıdır. 

5. SiFON SAVAKLAR 

Sifon sav<.!<iar kabartma sev i yes ının 5 m. max. 
1 O m. oldu ğ u alçak göletlerde uygulama .bulurlar. 
(Ş ek il 5) Diğ er taşk ın tesisleri ile mukayese edi l
diğinde, ak ım yönü nden sifon savak, daha rijit bir 
davranış içindedir. i ş l etme seviyesi aş ıl dığ ı zaman , 
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Şekil 4 - Kuyu (Şaft) savakların farklı düzenleme 
biçimleri 

Şekil 5 - Sifonlu savak akım karakteristikleri 
(Neckarsulm biriktirme haznesil 

s ifon savak çal ı şmaya başlar .Membadaki su seviye
si nden hemen hemen hiç etkilenmeyen sabit ıbi r de 
bi o l uşur. Debi değeri , memba ile mansap arasın

daki seviye fark ın a ve sifon enketisine bağlıdır. Si
fo ;ıl cır ın h ız lı olarak çalışma l arı, taşkı nın çabuk ol a
rak mansaba iletilmesi nedeniyle uygun olduğu hal
el e, m :ı·r.sapta ani su seviyesi şişme l erini berabe
rinde getird i ği için ister.meyebi l ir. Bu tür olumsuz 
etıkenler yüıks eıklik ve debi y önünden sın ırl a ndırılmı ş 

bir ·dizi sifon o luşturulmak suretiy le. önlenebilir. 
Sifon ağz ının suyla tam o larak örtülmesi durumun
da, yüzen elsimlerde sifon •kesidine girecek ve si
fon le sielin in dara lm asına neden olacaktır. işletm e 
güven li ğinin sağ lanması içi n, yüzen cisimlerin sifon 
ağz ına ·girmesini enge ll eyi ci inşai tedbirler almma
lıdır. Sifon savaklar, hazneleri taşıkından :koruma 
anlamında, di ğer taşık ın tesislerine oranla daha 
olumlu olmalarına rağmen , istenmeyen titreşimler , 

kavitasyon tehli ke.s i, mansapt.ak i ıkondüvi akımının 

değişiık -karakter göstenmesi gibi nedenlerle , uy
gu lamada nadiren kullanılmalıdırlar. Sistemin çok 
duyarl ı olması , tı•kanma tehliıkesi, inşası oldukça 
yüksek ıbir tekniği gerektir-mesi gibi sebeplerle, 
pratikte oldukça öze l durumlarda kullanılmaktadır

lar. 



6. DiPSAVAKLAR 

Seddenin alt ıkesimlerinde düzenlenen dipsa
vaklar genelde deprem bölgelerinde uygulama bul
maktadır ve bir taşkın tesisine ek bir tesis olarak 
düşünülmelidirler. Su seviyesini sabit tutabiirnek 
ve aktif depolama ılıacminden yararlanabilmek için 
mutlaka ayar vanaları veya kapaklarla donatılma

lıdırlar . Yanaların işletme güvenliğinin sağlanması 

hususu , inşaat tekniği yönünden hassas b ir çalış

mayı, tyi bir çelik projeyi gerektirmektedir. Dip 
savaklar yersel şartlara bağımlı olarak, çelik boru
nun yerleştirildiği içinde yürünülebilen bir kondü
vi , veya basınçlı galeri olarak düzenlenebilirler. 
(Şekil 6) By pass olarak projelendirilen ıkapak ve 
galerilerin inşai düzenleme ıbiçimleri vanaların veya 
ayar kapaklarının, basınçlı boru hattının boyutlan
dırılması ve .konstrüksiyonu ; maksimum işletme se
viyesine , taşkın debisine ve işletme esnasında 

oluşabilecek ekstrem durumlara bağlıdır . Ayar va
naları ve ıkapaıkların membada veya mansııpta dü
zenlenmesine göre hidrolik beklentiler fa nklı olup, 
kapatma organlarından beklentiler ve tüm işletme 

durumlarını hatta hatalı işletmeleri de içeren gü
venlik tedbirleri de farklılık göstermektedir. 

Kapatma organlarının memba tara fından düzen
lenmesi durumunda serbest yüzeyli akımdan ba
sı nçlı boruda alışılagelmişin dışında stasyoner ol
mayan yüıkler teşekkül etmekte ,lbu yüıkler ise ıbo

ru dışında kapakları veya ayar vanalarını , diğer ar
matürleri etkisi altında bırakmaktadır . <Bu tür yapı 

lard:ı 'titreşimleri önlemek, oluşabilecek negatif 
basınçları uygun sınırlarda tutabilmek, rkavitasyon 
zararları ndan yapıyı •koruyabilmek için, otomatik 
olarak devreye giren bir havalandırma düzeni öngö
rülmektedir. (Şekil 6a) 

_v __ _ 

Şekil 6 - Dip savak a) 
teşkili b) 

teşkili 

lıiu ııy cne 

havu:.o:u 

Ayar kapağının menbada 
Ayar kapağının mansapta 
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Kapatma organlarının mansapta düzenlendiği 

durumlarda ise vana odasına iyi bir yaklaşım imkanı 
dışında , basınçlı boru hattının dev-amlı olarak ba
sınca maruz ·kaldığını unutmamak gerekir. (Şekil 

Sb) Normal işletme ·~eviyesinin, boru anahtar kesi
tinin devamlı olarak altında kalması durumunda 
(Schwabsıberg Biriktirme Haznesil , borunun devam
lı olara'k basınca maruz kalması söz konusu olma
maktadır . Bu tür tesislerde işletme •kapağına il a

veten bir revizyon ıkapağ ı da birlikte düşünülmeli

dir. Tüm bu tedbirlerin dışında membada bir acil 

durum kapağının da düzenlenmesi gerekir. Ac il du

rum kapağı , basınçlı boru hattını , taşkınlarda olu

şan aşırı basınçtan ıkorumak için yapılmış olup , 

bu duruma göre boyutlan d ırılması gerekir. 

7. SEDDE ÜZERiNDE VEYA YAKININDA UYGUN 

BiR BOYUNDA DÜZENLENEN KANALLAR 

Alçak yükseklikteki seddelerde, küçük taşkın 

debilerinde taşkın, sedde üzerinde düzenlenecek 

stabil bir kanaldan mansaha aktarılabileceği gibi , 

vadide uygun bir boyunda düzenlenecek bir açık 

kanal vasıtasıyl a da mansaba aktarılabilir. tŞekil 7) 

Her ~k i tip taşkın tesiside , yukarda anılan taşkın 

tesis lerinin yeterli olmamas ı durumunda ek tesis 

olarak uygulama bulurlar. Sedde üzerinde inşa edi

len açıık ·kanal tipi taşk ın tesisi, uygun bir boyun

da inşa edilen açık kanal tipine göre daha riskli 

bir tesis olduğu için bu tip taşk ın tesisi bundan 

sonraki makalede anlatılacaıktır. 

Şekil 7 - Taşkın Kanalı (Breitenau biriktirme haz

nesi) 

7 
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LiNEER YÖNTEMLERLE 
SlZlNTlSlZ BASlNÇLI AKiFERLERDE 

POMPALAMA DENEYLERiNiN 
DEGERLENDiRiLMESi 

Orhan DUMLU * 

Ö Z ET 

Akiferin hidrolik katsayıları saptanırken genell ikle logari/ mik veya yarı logr.· 

ritmik grafiklerden istifade edilmektedir. Bu çaltş l1!ada lineer yöntemlerle bıı kat

sayılarının bulunması komısıı incelenmişt ir . 

GiRiŞ 

Bilinen varsayı m l a r l cı . Theis (1) , sızı nt ı sız ba
sınç lı akiferl erde aç ı l mı ş bir kuyudan belli bir debi 
ile. su çekilmesi halinde meydana gelecek düş ümü 

bu lunur. 

d D 

dt 

U < 0.02 ise e·u ~ 1 

olup bu e şi tlik o 
D = -- W (u) 

4rrT 

olarak ifade e tm i ştir. 

D Düşüm 

o Debi 

T iletkenli k katsay ı s ı 

00 e·u 

d D o 
dt 4rrTt 

haline gelir. 

Bu eş itli kte n (T) iki şek i ld e hesaplanabi lir. 

o dt 
1a) dD =--· · 

4rrT 

W( u) Kuyu fonksiyonu =o \ 

r2S 

du 
u Her i•ki ta rcıfın integral i a l ı nı rsa herhangi bi r 

(t1 ve t2) değeri için : 

u 
4Tt 

Pompaj kuyusundan uuık lı k 

s Depolama ık atsay ı s ı 

Pompaj süresi 

KONU : 

T iletkenlik ka tsay ı s ı nın bulunmas ında iki çö· 
zü m dü şünülmü ş tür 

1 - Alansal 

2 - Teğetse l 

1 - Alan sa l çözüm Yukard ak i eş i t l i ği nin za-
mana göre türevi a lı nırsa 

(•) V. Müh. Uz., iTÜ Maden Fal<ü l ıcsi, Jco lo ji Mü l ıend:sliği 
Bölümü , Uygul anıo l ı Jeo loji Amıbilinı Dalı. Maçka
ISTANBUL 

o s 
D2 - D1 = ~D = - - 1n ~-

2.3 o tı 
log-

4rrT t 1 4rrT t 1 

10 a lınır ise 

2.3 o tı 0.183 o 
T = - - -·- log - - = -- --bulunur ki 

4'1T (.~ D ) t 1 t:. D 

bu Jacob çözümüdü r. 

1b) dD .t 
o 

. dt 

Şe ki l den dD . t = dA 

A : Graf ikle D ekseni aras ı ndak i alan. 

o 
dA = --- .dt 

47i-T 
Herhangi bir t1 ve tı için integrali alın ı rsa 

9 
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o 
A2- A 1 = ~A = -- (t2-t1) veya 

47TT 

o (t2 -tı l 
T = - ---- bulunur. l2) 

4-;;-.!!ı.A 

Bu durumda. adi milimetri·k kağıt üzerine çızı

len düşüm -zama n grafiğinde, herhangi iki zaman 
(t1 - tı l değerlerine karşıt alanların farkı ölçülür

se (U<D-02) 

T = 
47i.!!ı.A 

form ülü ile T bulunabilir. 

2 - Teğetsel çözüm : Düşüm zaman g r afiği 

üzerinde türev O noktadaki teğetin eğimini verir . 
Bundan istifade ederek lineer olarak çizil m iş dü
şüm zaman grafiğ inde herhangi bir (Bl noktasın

dan geçen teğetin denklemini yazalım 

B (t6 , D6 ) 

dD O 
--= m =-- . 

dt 47iT 

o 
D- D6 = - . e·u B (t- t 6 ) 

47iTt8 

(1) 

Bu teğetin l t) eksenini · kestiği noktada D= O 
olup, 

o 

bulunur. 

o 
Esitlik -- ile bölünüı-se 

' 4 T7i 

t + t 
W (U6 ) = e·u B . - 0

- -
6 veya 

tB 

tB+ ta to 
+ - w (U

6
). eu B (ll) 

tB tB 
bulunur. 

Şekil 1'de tga_ = tg,B olduğundan tga_ 

Da 
= tgj] = ---- ve burda n 

to+ t a 

Do 

J.D 

(lll) 

bulunur [Tab lo : 1) . 

Ayrıca adı geçen teğetin , D eksenini n 1kestiğ i 

noktada t = o olacağından (Denklem : 1) D6 - D, = 
o 

J.D = -- . e·u (IV) 
47TT 

olmaktadır. 

2.1 - Uzun süreli pompalama deneyleri : (Göz
lem kuyusu var) 

10 

D,-D,'"dD 

D 

Şekil 1. Akiferin Hidrolik Katsayılarının Saptanma
sında Düşüm-Zaman Grafiğinin Kullanıl

ması 

Bu durumda U çok küçük olup eu g; 1 dir. 
(lll) eşitliğinden 

ta+ta ta 
1 + W (U 6 ) ve 

ta tB 

o ta 
T = -- (1 + -ı bulunur. Yahutta 

4'77DB tB 
(ll l) eşitliğinden 

DB o 
- w (U0 ) ve DB = - . w U6 ) olduğundan 

J.D 47iT 

o o 
J.D veya T = -- hesaplanır lV) 

4'77, J.D 47TT 

Ayn ı sonuç e:u gg 1 al ınırsa IV denkleminden 
elde edileb ili r. 

O halde uygulamada D, (dolayısı ile !!ı. D) veya 
ta noktas ı , (D. tl graf i ğe herhangi b ir B noktasına 
çizi lecek teğetle bulunur ve yukarda belirtilen for. 
müllerle T h esaplanır . 

FORMÜLÜN GEÇERLiLiGi 

u < 0.02 ise eu = 1 1kabul edi lebi lir u = 0.02 ise 

1 + 

3.4 veya 

= W (U 0 ) . e·uB = 3.35 x 1.02 = 
ta 

to 
= 2.4 olur . Yani t

0 
> 2.4 t 6 ise ise bu 

tB 

formü l kullanılır . Ayn ı şekilde 

DB 
- - = 3.4 veya D6 > 3.4 !!ı. D ise bu for
J.D 

nıül geçerli olur. Ancak bu kriterler gözlem kuyu
su na ait düşüm -zaman grafikleri için doğrudur . 



Pompalama kuyusuna yanlız (V) No'lu denklem 
uygulanabilir. 

2.2 - Kısa süreli pompalama deneyleri (Göz-
lem kuyusu var) 

U > 0.02 ise 

ta+to DB 
--=- = W (U6 ) • eUB formülü kullanılır . 

t
0 

AD 

B (T 6 , D6 ) noktanda teğetin çiziminden sonra 

bulunan t
0 

ve AD değerleri ile. mevcut tablolar va

sıtası ile W (U6 ) ve 

0 4TU 6 t 6 
T =--.W (U6 ) ve S = ---bulunur. 

4'iTDıı r2 

Şayet bu tablolar elde mevcut değilse (örnek 
olarak) - t

0 
= t 6 olacak şekilde deneme ile bir 

teğet çizilir. 
to 

Bu durumda 1 + --= 2 
ts 
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W (U6 ) • eUB olur ki bu hah:le W (U6 ) = 1.83 ve 

U6 = 0.1 bulunur (Tablodan). 

.Su hal için 

T 
o 
-- .1.83 
4'iTD6 

4T X 0.1 X t6 s=-----

0.146 0 / D6 

olmaktadır. 

t B 
için çeşitli değerler seçilerek başka 

çözümler yapılabilir. 
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12 

u, 

0.0 10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

0.020 

21 

22 

23 

24 

LS 

26 

27 

28 

29 

0.030 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

ü.04'0 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

0.050 

51 

52 

W (u), 

4 .037~ 

3.9436 

3.8576 

3.7785 

3.7054 

3.6374 

3.5739 

3.5143 

3.4581 

3.4050 

3.3547 

3.3069 

3.2614 

3.2179 

3.1763 

3.1365 

3.0983 

3.0615 

3.0261 

2.9920 

2.9591 

2.9273 

2.8965 

2.8668 

2.8379 

2.8099 

2.0827 

2.7563 

2.7306 

2.7056 

2.6813 

1.6576 

2.6344 

2.6119 

2.5899 

2.5684 

2.5474 

2.5268 

2.5068 

2.4871 

2.4679 

2.4491 

2.4306 

e" W (u) u, 

4.0787 0.1 o 
3.9874 11 

3 .9044 12 

3.8282 13 

3.7578 14 

3.6925 15 

3.6317 16 

3.5746 17 

3.5209 18 

3.4075 19 

3.4225 0.20 

3.3771 21 

3.3340 22 

3.2927 23 

3.2535 24 

3.2159 25 

3.1799 26 

3.1452 27 

3.1119 28 

3.0800 29 

3.0494 0.30 

3.0196 31 

2.9908 32 

2.9631 33 

2.9362 34 

2.9101 35 

2.8848 36 

2.8603 37 

2.8364 38 

2.8133 39 

2.7907 0.40 

2.7688 41 

2.7474 42 

2.7267 43 

2.7064 44 

2.6866 45 

2.6672 46 

2.6483 47 

2.6300 48 

2.6120 49 

2.5945 0.50 

2.5773 51 

2.5604 52 

TABLO : 1 

W (u), 

1.8229 

1.7371 

1.6596 

1.5889 

1.5241 

1.4645 

1.4092 

1.3578 

1.3098 

1.2649 

1.2227 

1.1829 

1.1454 

1.1099 

1.0762 

1.0443 

1.0139 

.9049 

.9573 

.9309 

.9057 

.8815 

.8583 

.8361 

.8147 

.7942 

.7745 

.7554 

.7371 

.7194 

.7024 

.6859 

.6700 

.6546 

.6397 

.6253 

.6114 

.5979 

.5848 

.5721 

.5598 

.5478 

.5362 

eu w (u) u, 

2.0147 1.0 

1.9391 1.1 

1.8711 1.2 

1.8094 1.3 

1.7532 1.4 

1.7015 1.5 

1.6537 1.6 

1.6094 1.7 

1.5681 1.8 

1.5295 1.9 

1.4934 2.0 

1.4593 2.1 

1.4273 2.2 

1.3969 2.3 

1.3681 2.4 

1.3409 2.5 

1.3149 1.6 

1.2902 2.7 

1.2666 2.8 

1.2441 2.9 

1.2226 3.0 

1.2018 3.1 

1.1820 3.2 

1.1630 3.3 

1.1446 3.4 

1.1270 3 .5 

1.1101 3.6 

1.0936 3.7 

1.0779 3.8 

1.0626 3.9 

1.0478 4 .0 

1.0335 4.1 

1.0197 4.2 

1.0063 4.3 

.9933 4.4 

.9807 4.5 

.9685 4.6 

.9566 4.7 

.9451 4.8 

.9338 4 .9 

.9229 

.9123 

.9019 

W (u) , 

.2194 

.1860 

.1584 

.1355 

.1162 

.1000 

.0863 

.0747 

.0647 

.0562 

.0489 

.0426 

.0372 

.0325 

.0284 

.0249 

.0219 

.0192 

.0169 

.0148 

.0131 

.0115 

.0101 

.0089 

.0079 

.0070 

.0062 

.0055 

.0048 

.0043 

.0038 

.0033 

.0030 

.0026 

.00·23 

.0021 

.0018 

.0016 

.0014 

.'0013 

eu w (u) 

.5964 

.5588 

.5259 

.4972 

.4712 

.4482 

.4275 

.4086 

.3915 

.3758 

.3613 

.3480 

.3356 

.3242 

.3135 

.3035 

.2942 

.2854 

.2773 

.2093 

.2621 

.2551 

.2485 

.2424 

.2365 

.2308 

.2254 

.2204 

.2155 

.2108 

.2063 

.2021 

.1980 

.1941 

.1903 

.1866 

1832 

.1798 

.1766 

.1734 
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Tablo 1 'in devamı 

u, W (u), eu w (u) U, W (u), eu w (u) u, W (u) , eu w (u) 

53 2.4126 2.5440 53 .5250 .B919 

54 2.394B 2.527B 54 .5140 .BB20 

55 2.3775 2.5120 ss .5034 .B725 

56 2.3604 2.4964 56 .4930 .B631 

57 2.3437 2.4B11 57 .4B30 .8541 

SB 2.3273 2.4663 5B .4732 .B451 

59 2.3111 2.4516 59 .4637 .B365 

0.060 2.2953 2.4371 0.60 .4544 .B2BO 

61 2.2797 2.4230 61 .4454 .B179 
• 

62 2.2645 2.4092 62 .4366 .B1 16 

63 2.2494 2.3956 63 .4200 .B036 

64 2.2346 2.3B22 64 .4197 .7960 

65 2.2201 2.3691 65 .4115 .7BB2 

66 2.205B 2.3562 66 .4036 .7B09 

67 2.1917 2.3434 67 .3959 .7737 

6B 2.1779 2.3310 68 .3B83 .7665 

69 2.1643 2.31BB 69 .3B10 · .7596 

O.D70 2.1508 2.3067 0.70 .3738 .752B 

71 2.1376 2.2949 71 .366B .7461 

72 2.1246 2.2B32 72 .3599 .7394 

73 2.111B 2.2717 73 .3532 .7329 

74 2.0991 1.2603 74 .3467 .7266 

75 2.0B67 2.2492 75 .3403 .7204 

76 2.0744 2.2831 76 .3341 .7144 

77 2.0623 2.2273 77 .32BO .70B4 

7B 2.0503 2.2165 7B .3221 .7027 

79 2.03B6 2.2062 79 .3163 .6969 

O.OBO 2.0269 1.1957 O.BO .3106 .6012 

B1 2·.0155 2.1B56 B1 .3050 .6B56 

B2 2.0042 2.1754 B2 .2006 .6802 

B3 1.0930 2.1655 B3 .2943 .6749 

B4 1.9B20 2 .1557 B4 .2B91 .6697 

BS 1.9711 2.1460 85 .2B40' .6644 

B6 1.9604 2.1364 B6 .2790 .6593 

87 1.9498 2.1270 87 .2742 .6545 

B8 1.9393 2.1176 BB .2694 .6495 

89 1.9290 2.10B6 B9 .2647 .6446 

0."090 1.9187 2.0994 0.90 .2602 .6400 

91 1.9087 2 .0906 91 .2557 .6352 

92 1.B9B7 2.081B 92 .2513 .6306 

93 1.BBBB 2.0729 93 .2470 .6260 

94 1.B791 2.0643 94 .2429 .621B 

95 1.B695 2.055B 95 .23B7 .6172 

96 1.8599 2.0473 96 .2347 .6130 

97 1.B505 2.0390 97 .2308 .6088 

0.100 1.8229 2.0147 1.00 .2194 .5964 
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TÜNEL iNŞAATLARlNDA KARŞlLAŞlLAN 
YERALTISUYUNUN DRENAJI 

Yazan Dr. Nuri KORKMAZ ( * ) 

ÖZ ET 

Bir tünel kazıs ı, kompleks jeolojik ortam içersinde gerçekleştirilen bir ınühen· 
dislik yapısıdır. Tünel inşaatınm lıer safhasında karşılaşılan en önemli problem
lerden birisiele yeraltısuyunun varlığıdır. Bu kazılardan karşılaşılacak yeraltı suyu
ının miktan ve seviyesi ile bu nıik taı- ve seviyenin zaman içindeki değişimlerinin 
ve ayrıca yeraltısuyunun çeliğe , b etoıza, yapılacak enieksiyana ve çevreye zararlı 
el kilerinin önceden belirlemnesi tiinelcilikte son derece öı1emliclir. 

Bu incelemede akiferlerin dinamik rezerv değişimlerine sebep olan önemli fak
törler açıklanmış ve akifer boşalım katsayısırıın ( a) dinamik rzerv veya su sevi
yesi ile boşalım miktarına el k isi belirlenmiş ! ir ve bu parametrelerin boşalım kat
sayısına bağlı değişimi ile ilgili tip eğriler geliştirilmiştir. Ayrıca tünel kazı alan
larında tiinele boşalıma bağlı gelişen su seviyesi ve akımJ boşalım eğrilerinin ana
liz metodları teorik ve uygulanıalı olarak verilmiş ve geleceğe ait tahminler yapıl
mıştır. Bu çalışmada tünel kazıları için verilen hesap metodları, drenaj, yeraltı
suyu geliştirme, maclen işletme gibi değişik gayeler için açılan galeriZere ele 
uygulanabilmektedir. 

1. GiR Ş 

Tünel , çe.şitli ıkülteler içinde inşa edilen ve iki 
ağzı drenaj, •kanalizasyon ve su boruları, .kanal , de
miryolu, yol, vs . geçişine imkan verecek şekilde 

açık lbir geçiş yoludur. Galeri ise yeraltının _isteni
len yerine ·ulaşmak için yatay veya eğimli aç ılan 

boşluk veya geçittir. Tüneller kullanışiarına göre 
şu şeıkilde sımflandırılabilir . 

al Ulaşım tünelleri; demiryolu, 'karayolu, ya
ya, sualtı ulaşımı , me.trolar ve yaklaşım tünelleridir. 

lb ) Taştma tünelleri; <hid roelektri'k santral , ba
raj derivasyon, su temin , kanalizasyon, endüstri 
tesislerindeki taş ıma tüneleridir. 

Tünelin şekli ve büyüklüğü tünelin gayesinin ve 
zemin şartlarının fonksiyonudur. Tüneller 'kesitle
rine göre, dairesel, atnalı, düz yan duvarlı ve sepet 
kulpu olarak sınıflandırılabilir . 

Bir tünel kazısı, kompleks jeoloji k ortam için
de gerçekleştirilen bir mühendisl i•k yapı s ıdır . Böl
gesel ve yerel litoloji , stratigrafi ve yapısa l jeoloji 
ile hidrojeo lojik şartl arı n incelenmesi, bir tünel in-

[•) Jeoloji Yük . Müh . DSi Jeoteknik Hiz. ve YAS Dai. B şk . 

şaatının yalnızca inşaa metotlarının seçimini değil , 

aynı zamanda kazı ve kaplama metotlarının seçi
mini de etkiler. Tünel inşaatının :her safhasında 

karşılaşılan en önemli problemlerden birisi de ye
raltısuyunun varlığıdır. 'Bu kaz ı larda karşılaş ı 

lacak su mi·ktar ı nın, tünel ıkaplamas ı üzerine ge
lecek ıbasınc ı n ve ayrıca yer.altısuyunun çeliğe, be
ton a, yapılacaık enjeksiyona ve çevreye zararlı et
ki lerinin önceden bilinmesi son derece önemlidir. 

Arz kabuğu içinde tabii hidroloji.k şartların et
k isi altında bulunan yeraltısuları , tünel :kazısı boş

l uğu meydana getirilince, gerilmelerde olduğu gibi 
yera ltısuyu akımı ıbu boşluğa doğru yönelir. Bu şart
lar altında tünel ıbir dren , bir drenaj galerisi gibi 
ça lı ş maya baş lar ve buna bağlı olarak bölgenin yeral
tısuyu bilanço denklemi de büyük ölçüde değişir . 

Tünel kazılarında karşılaşılan yeraltısuyu problemi
nin çözümünde pompaj, ·drenaj veya enjeiksiyondan 
yararlanılabilir. 

Yeraltısuyu problemi ile karşılaşılacak tünel 
için en uygun drenaj sistemlerinin projelendirilebil
ın e si , bu alanlara gelebilecek yeraltısuyu miktar ve 
kalites in in önceden doğru bir şekilde belirlenmesi
ne bağl ı dır . Yine aynı şekilde tünel kazısı sırasın-
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da karşı laşılan yer<ıltısuyunun mikt<ı r ve. sevi yesi
nin gelecekteki deği şi minin ıkarakteristik özellikle
rinin önceden belirlenmesi , tünelciliğin çok önemli 
konularından birini teş•kil eder. 

2. AKiFERLERDE DiNAMiK REZERV DEGiŞiMLERi
NiN KARAKTERiSTiK ÖZELLiKLERiNiN TAViNi 

Şe~il 1 de fiziksel modeli verilen akiferin 
bilanço denklemi şu şekilde ifade edilebilir 

N 

f 

V 

-o 

v, 

Şekil 1. Akiferin fiziksel modeli 

d V 

dt 

Burada, 

N t) + R. (tl - 0
0 
(tl- O (V) (1) 

-
N Yağıştan veya yüzeysel akıştan besleninı , 

R. Sun'i bcslenim, 

0
0 

= Pompaj, 

O = Yeraltısuyu akımı, 

V Akife rin dinamik rezervi, 

Zaman. 

O, 0
0

, N, R. parametrelerinin bir imi, birim za
manda su haomidir. 

Basınçlı ve serbest ak-iferlerde laminer ak ını 
şa rtlarında yeraltısuyu ;:ııkımı (0) ile, boşalım se
viyesi üstünde depolanan su hacmi (dinamik re
zerv) arasındaki ilişı ki; 

O = a.. V 

şekl indedi r (1) . 

Burada, 

O Akiferiıı yeraltısuyu akımı, 

V Akferin dinamik rezervi , 

a.. = Akiferin boşalım katsayısıdır. 
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[2) 

~t süresı ıçın 0
1

, (2) bağıııtısında olduğu gibi 
ortalama dinamik rezerv rv. ı ile orantılı alı

t + :ı 1 

nabili r. 

Model c;ıkiferin ~t süresi sonunda gelişen di
namik reze rv i (1) ve (2) ifadelerinden faydalanı

larak gel iştirilen ; 

V 
t + :ı , 

a V 
, t + :., 3) 

bağıntısı ile he.saplanabilir. 

Akiferlerde kısa (~ t) veya uzun (ll tml bir 
periyot sonunda gelişen dinamik rezerv lV m), 

a) Akiferin iJ.k dinamik rezervi, V 
0

, 

b) Akiferin boşalım ıkatsayısı, 1a.., 

c) :.ı. t veya ~tm periyotu boyunca N,, R,, Op, 
olar<ı k ifade edilen bilanço terimlerinin miktarına 
bağlı olarak gelişmektedir. 

nin 

vm = o veya vrn < vo olabilmesi için, 

a) Boşalım katsayısının büyük, 

bl N, , R, terinıleri ile ifade edilen ıbeslenme
sıfısa eşit veya minimum mertebede olması , 

c) Bu iki şartın altında uzun bir devre geç-
mesi gerekir. 

Boşalım katsayısı küçi.ik akiferlerde uzun bir 
devre boyunca V büyüdükçe yeraltısuyu akımı şek
lindeki boşalını, besienimin değil dinam~k rezervin 
(Vnı) etkisinde ıkalmaktadır . 

Vm > Vo olabilmesi için ise, 

a) Besienimin normal besienimden fazla ol
ması, 

bl Boşalım katsayısı küçük akiferlerin dina
nıirk rezervi 'belirli bir periyot boyunca çekim, ek
sik besienim gibi faktörlere bağlı olarak azalmış 

ve bu şartların ortadan kalkması ile dinamik rezer
vinin yeraltısuyu ak ımı boşalımından ziyade bes
Ienimin etkisine bağlı olarak gelişmesi gerekir. 

Bu .açııklamalardan da anlaşıldığı gibi belirli bir 
periyot !boyunca gelişecek dinamik rezervin özelik
lerini ıbelirten en önemli faktörlerden bir-isi, akife
rin boşalım ıkatsayısıdır. Belirlenen herhangi bir 
periyot •boyunca, diğer faktörleri aynı, fakat boşa

lım ıkatsayıl<ırı fa~klı olan, değişik akiferlerin dina
mik rezervleri f.arklı özellikte gelişir. 

Konuya açıklı k getirmek için beş yıllık bir pe
riyot boyunca, (~tm = 5 yıl = 60 ay), N, , R

1
, 0

1 
= 

O, ilk dinamik rezervi , V
0 

= 100. HJ6 mJ ve değişik 
boşalım katsayılı akiferlerin dinamik rezervleri 
konıpüterde aylık olarak hesaplanmış sonuçları 
tablo : 1,2 de verilmiş ve her yılın Eylül ayı dina
mik rezervleri ile ilk dinamik rezerv oranları za-



marı.a göre noktalanarak farık lı boşalım katsay ı l ı 

akl terier in dinamik rezerv d eğiş im oranı eğrileri 

elde ed i lmiştir (Şekil : 2) . 

90 

so 

~ 
70 

; 60 
> 

' > 
• 50 

ğ 
o 40 
.s 
i 

~ 
:!() 

20 
E 
g 
o ı o 

Yılla r 

Şekil. 2 • Farklı besalım katsoyılı (<><) ekiterler icin dinamik 

rezerv de.., oranı eQr i leri . 

Şekil : 2'den de gö~üldijğü giıbi a = 0.000 gün ·ı 

akiferinin dinanıiık rezerv oran ı 1. yıl sonun-da 
% 13,8; 5. yıl sonunda ise % 0.001 dir. Buna mu
kabil a = 0<.0001 .gon ·ı ak lterinin dinamik rezerv 
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or.n n ı 1. yıl sonunda % 93 .36, 5. yı l sonunda ise 
% 83.09 ol ar81k ·g eli ş miştir . 

Akifer lerde (2) bağıntı sın dan da görüldüğü gi
bi yera ltıs uyu ak ımı, dinamik rezervle. orantılıdır . 

Yine ay nı şeık ilda herhangi b ir D. t süresi nde a:ki
fe rin ye raltısuyu akımı boşal ı mındaki değişim, su 
seviyesi değiş·imi ne veya dinamik rezerv değ i şim i

ne par.3lel olarôJk gelişmeıktedir (6). Bu paralellihen 
faydalanılarak Şek il : 2'deki eğrilerin ayn ı zamanda 
ye raltısuyu akımı ve su seviyesi değişim oranl a
rını da ıkarakterize ettiği sonucuna varılmıştır. 

Tünel •kazılarında, tünele. boşalan yeraltısuyu 

miıktarı bölgenin yeraltısuyu bilanço denklemini de
ğiştirir ve ıb u .bö lgede yeni ıb ir .bilanço denıkiemi ge
li şir. Bu devrede tünele gelen yeraltısuyu 'boşalım 

m i.ktarı genelde tünel taban seviye.si üstünde depo
l a mın su hacminin [dinami·k rezerv) etkisi altında

dır . Tunele boşalan yeraltı•suyunun bu özelliği Şeıkil : 

veya su seviyesi ile tünele ıgelen yeraltısuyu boşa

lım miktarlannın değişim oranı ıkolayca belirlen~bi 

lir. Bunun ·için kısa süreli ıkuyu veya tünele boşalan 
miıktnrlarının değişim oranı ık!ola;yca belirlene:bilir . 
Bunun ,için ıkısa süre.l·i ıkuyu ·veya tünele lboşalan 

yeraltısuyu ak ımından faydalanılarak akiferin boşa
lım katsaıyısı (a l ı hesaplanır . Hesaplanan bu boşa
l ı m katsay ısın a göre atkiferin Şekil : 2'deki Jı.angi 

tip eğrisi ile temsil edildiği bulunur ve gerekli 
tahminler yapılır. 

TABLO : 1 - Farklı Boşalım Katsayılı Akiferlerin Dinamik Rezervleri 

Boşalım V ı ı ı a r 
Katsayısı o 2 3 4 5 
(gün· ı ı Dinamik Rezerv 106 m3 

0.0001 o 100.00 96.36 92.86 89 .48 86.22 83.09 

0 .00Cı30 100.00 89 .54 80.17 71.78 64.27 57.55 

0.00050 100.00 83.16 69.15 57.51 47.82 39.77 

0.00100 100.00 69.03 47.65 32.89 22.70 15.67 

0.00175 100.00 51 .86 26.89 13.95 7.23 3.75 

0.00300 1'00.00 31.72 10.06 3.19 1.01 0.32 

0.00400 100.00 21 .08 4.44 0.94 0.2'0 0.04 

0.00500 1'00.00 13.81 1.91 0.26 0.04 0.01 

0.00600 100.00 8.H1 0.79 0.07 0.0 1 0.00 

0.00800· 100.00 3.52 0.12 o:oo 0.00 0.0.00 

0.01000 100.00 1.29 0.02 0.00 0.00 0.00 

0.01260 1 00'.00 0.30 0.00 0.00 0!00 0.00 

0.01400 1'00.00 0.1 3 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.01600 100.00 0.03 0.00 0.0'0 0.00 0.00 

0.01800 100.00 0.01 0;()0 0.00 0.00 0.00 

0.02000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.02200 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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TABLO 2- Farklı Boşalım Katsayıl ı Akiferlerin 

A V 

Boşalım o 2 3 4 
Katsay ı sı 

(gün-1) Dinamik 

0.0126 100.00 61.68 38.04 23.46 14.47 

0.0140 1 00.00' 57.42 32.97 18.93 10.87 

0.0160 100 .'00 51.53 26.35 13 .53 6.94 

0.0180 100.00 45.25 20.48 0.27 4.19 

0.0200 100.00 39.17 15.34 6.01 2.35 

0.0220 100.00 33.08 10.95 3.62 1.20 

3. BOŞALIM EGRiSi ANALiZ METOTLARI 

Tünel kazı alanlarında tünele boşalan yeraltısu
yu miktarına bağlı zamanın fonksiyonu olarak ge
lişen su seviyesi ve .akım değ i şim eğri l eri ·boşa
l ım eğr i si" olarak adland ı rılır (Şekil : 3, 4, 5) . Bo
şalım eğrisi tünele yeraltısuyu boşalım ı nın baş l a
d ı ğ ı (t

0
) anindan itibaren akiferin boşalım katsay ı sı

n ı n büyük l üğüne bağlı olarak sürekli düşer ve uzan
tısı t eksenine asimtoti'k olarak yaklaşır (Şekil : 
4, 5) . Aşağ ı daıki (4) ve (6) üste! fonksiyonlarından 
da görüldüğü gibi akiferlerde. herhangi bir (L\ t) · 
süresi boyunca su seviyeleri aıkımlara paralel ola
nı!< gelişir. Tünel kazısı sırasında tünele boşalan 

yeraltısuyu miktarı nın gelecekteki herhangi bir sü
redeki değişim miktarı ıkuyu veya tünele yeralt ı su

yu akımı ölçümlerinden faydalanılarak be lirlenen 
boşalım eğrisinden tayin edilebilir. Uygulamalarda 
kuyu veya ak ı m parametrelerinden hangisinin ölçü
lüp değerlendirileceğine teknik ve ekonomik şart

lar dik!kate alınarak kar.ar verilir. Tünel ıkazı bölge
si nde tünele yeraltısuyu boşalımına 'bağlı ge l işen 

düşüm kon isinin akarsu, göl gibi yüzeysel su küt
lelerine ulaşarak dengeli durumun gerçek l eşmesi 

halinde, dengenin ge rçekleştiği andan sonraki su 
seviyesi ve.ya akını değerleri için bu tip analizler 
yapı l a maz . 

3.1. Yera l tısuyu Seviyesi Boşalım Eğ ris i 

Metodu 

Basınçlı ve serbest akiferlerde laminer akım 

şartlarında tünel e boşa l an yeraltisuyu ak ı nı miktarı 

n3 bağlı gelişen su seviyesi boşalım eğrisi boyunca 
tüne l taban seviyesine göre yera lt ı suyu seviyesinin 
zaman la değişimi 

(4) 
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Dinamik Rezervleri 

L A R 

5 6 7 8 9 10 11 12 

Rezerv, 106 mJ 

8.92 5.50 3.39 2.09 1.29 0.80 0.49 0.30 

6.24 3.58 2.06 1.18 0.68 0.39 0 .22 0 .13 

3.56 1.03 0.94 0.48 0.25 0.13 0.07 0.03 

1.90 0.86 0.39 0.1 8 0.08 0.04 0.02 0.01 

0.92 0.36 0. 14 0.06 0.02 0.0 1 0.00 0.00 

0.40 0.13 0.04 0.01 0.00 0 .00 0.00 0.00 

şeklinde üste! bir fonksiyonla ifade edili r (Şekil 

3, 4) . 

Bnrada, 

Zemin · 
Rasat kuyusu 

Su tablas ı 

Şek i l : 3 - Tünele yeraltısuyu boşalımı 

Şekil 4 - Aki fer r2sat kuyusu su seviyes i 
boşalım eğrisi 

ho Boşalım eğrisi baş l angı c ı nda (to an ı nda) 
tünel taban seviyesine göre yer.alt ı suyu 
seviyesi, (m), 

h t
0 

anından t zaman sonra'ki tünel taban 
seviyesine göre yeralt ı s uyu seviyesi, 
(m), 



a = Akiferin boşalım katsayısıdır, gün· ı ı. 

Yeraltısuyu seviyesi boşalım eğrisini temsil 
eden (4) formülünün her iki tarafının logaritması 

alınarak, 

logh = logh
0 

- 0.4343 a t (5) 

doğru denklemi elde edilir. Uygulamalarda kuyu 
rasatlarından faydalanılarak bu doğrunun elde edil
mesi ve geleceğe ait su seviye tahminileri şu şe

kilde yapılır. 

a) Ölçülen yeraltısuyu seviyelerinden fayda
lanılarak belirlenen tünel tabanına göre su seviye
leri yarı logaritnıik bir eksen sisteminde zamana 
bağlı nokta lanır . 

b) Bu noktalardan geçen en uygun doğru (5) 

formülünü karakterize eder. 

cl Doğrunun yarı logaritmik ekseni kestiği 

nokta ile iı 0 seviyesi elde edilir. 

d) Gelecekteki herhangi bir tn anında gerçek
leşebilecek su seviyesi bu grafikten belirlenir. 

3.2. Veraltısuyu Akımı Boşalım Eğrisi Metodu 

Basınçlı ve serbest akiferlerde laminer akım 

şartlarında tünele boşalan yeraltısuyu akım mikta
rına bağlı gelişen akım eğrisi •yeraltısuyu akımı 

boşalım eğrisi» olarak tariflenir (Şekil : 3,5) . Bu 
eğri boyunca tünel e yeraltısuyu .akımının (0), za
mani :ı değişimi aşağıdaki (6) üste! fo11ksiyonu ile 
karakterize edilmektedir. 

;, 
~ Qo 

e 
~ 
c 
c 

!~On 
~ ~ 
"-" >-C 

(8) 

Zaman (ı) 

Şeki1.5- Tünele boşolon ~-ere ltısuyu akımı boşalım e~risi 

Burada, 

0 0 = Boşalım eğrisi baş langıcında (t
0

) 

yeralt ısuyu akımı , [m3js) 

O t0 anından t zaman sonraki yeraltısuyu 

akımı, m3/s) , 

a Akiferin boşalım katsayısıdır, (gün· ı ı, 

Boşalım eğrisini temsil eden (6] formülünden, 

log O = log 0
0 

- 0.4343 a t (7) 
denklemi elde edilir. 
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Tünel taban seviyesi üstünde depolanan su 
hacmi (dinamik rezerv, V) hesabı için (2) formü
lünden elde edilen, 

86400 o 
V = (8) 

Cl 

bağıntı sı ıkullanılır (1) . Burada, 

O = Tünele boşalan yeraltısuyu akımı, (m3js), 

V Dinamik rezerv, [im3), 

a Akiferin boşalım ·katsayısıdır, (gün ·ı ı. 

Bu ıbağı-ntı.ya ,göre .akiferin ıboşalımı, dinami.k 
rezervi ile doğru orC)ntılıdır. Akiferde su seviyesi 
yükseldikçe tünele boşalım artar, su seviyesi düş

tükçe (dinamiık rezerv azaldıkçal tünele boşalım 

azalır . Boşalım katsayısı akiferin ıhidrodinamik pa
rametrelerine ve akifer !boyutlarına rbağlıdır. 

Herhangi bir (ll t = tn - t
0

) süresi için tü-
nele boşalıma bağlı gelişen dinamik rezerv deği

şimi (~V), aşağıdaki (9) bağıntısından hesaplana
bilir. 

AV 9) 
" 

Burada , 

~V t süresinde akiferin dinamik rezerv de
ğişimi, (m3) , 

0 0 t
0 
anında tünele boşalan yeraltısuyu akı

mı, (m3j-s), 

o n tn anında tünele boşalan yeraltısuyu akı
mı rm3/s), 

a.. = Akiferin boşalım ıkatsayısıdır, (gün·ı ı . 

Uygulamala~da tünele hoşalan yeraltısuyu akım 
ölçümlerinden faydalanılarak ıbu doğrunun elde edil
mesi ve gelecekte tünele boşalacak su miıktarı 

tahminleri şu şekilde yapılır : 

a) Tünele boşalan yeraltısuyu akım ölçüm de
ğerleri yarı log<Jritmik bir eksen sisteminde zama
na bağlı noktalanır. 

ıb] Bu noktalardan geçe.n en uygun dokru (7) 

formülünü karakterize eder. 

c) Doğrunun yarı logaritmik ekseni kestiği 

nokta ile 0
0 

debisi elde edilir. 

d) Herhangi bir tn anında tünele gelebilecek 
su debisi (O) ıbu grafikten beHrlenir. 

e) (8] bağıntısından faydalanılarak o n debi
sine tekabül eden dinami,k rezerv ve [9) bağıntısın

d :ı n da ~ t süresi için tünele boşalıma bağlı gelişen 
dinamik rezerv değişimi (ll V) hesaplanır . 

f) Son ölçüm tarihindeki dinami·k rezerv (8) 
bağıntısırı-dan hesaplanır. 
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4. UYGULAMALAR 

4.1. Kınık Tüneli Denge Baca Bölgesi Yeraltı· 
suyu Seviye Değişimlerinin Analizi 

Ankara'ya Çanılıdere barajından içme ve kullan
m::ı suyu ·sağlamak gayesiyle planlanıp 1974 yılında 
aç ılmasına başlanılan Kınık tünelinin giriş ağzı 

Çeltikçi nahiyesi civarında , çıkış ağzı ise Ankara· 
istanbul ·karayolunun 3S. ıkm sinden 10 km uzaklık· 
taki Kınık <köyü civarındadır [Şekil : 6) . Kın ık tünel i 
ya·k laşık uzunluğu 1S SOO m ve 3400 mm çaplı atnalı 

kesitli basınçlı ıbir su iletim tünelidir. 

Şekil. 6- K ını k tünelinin yeri 

Tünel gırış ağz ında n yaklaşık S700 m uzaklıkta 
açılan TSK- 9 kuyusunun yeraldığı bölgede 
28.10.198S -18.12.198S devresinde alınan su seviye 
ölçümlerinden (Tablo : 3l, tünele yeraltısuyu ıbo

şal ınıına bağlı olarak su seviyesinde 22.49 m lik 
d üşüm gerçekleştiği belirlenmiştir (Şekil : 7l . Bu 
devrede tünelden yapılan ortalama pompaj debisi 
200 1/ s dir. Bu su seviye ölçüm devresine ait olan 
t<:blo değerleri ya rı Jogaritmik bir eksen sisteminde 
z:ımana göre noktal a naraık su seviyesi ıboşalım doğ

rusu elde edilmiş ve (S) bağıntısından faydalanı

larak akife rin ıboşa lım ıkatsayısı (ıxl hes aplanmış

tır (Şekil : Bl. Doğrunun ordinat ekse.nini kestiği 

noktanın ·değeri, h
0 

değerini verir (ho = 106 ml. 
Elde edilen bu değerlere göı·e tünele . boşalıma bağ 

lı olarak TSK- 9 kuyu bölges inde yera ltısuyu sevi
yc::;i nin zaman la değişimi, 

h = 1 06 e ·D·00354t (10) 

şe·klinde bir formülle ifade edi lir. Su seviye göz· 
lcmleri ne d ayanı l a rak ge li ş tirilen bu f ormülden ge-

20 
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Tünelin gırış ağzından yaklaşık 4400 m de yer· 
alan denge hacanın bulunduğu bölgede altta Miosen 
yaşlı kiltaşı, sileksit, ıkireçtaşı, marn ve tüf serisi 
ve ıbunun üstünde Pliosen yaşlı ıkiltaşı, siltta şı, 
kunıtaşı , yer yer ıkongloıner.a, marn ve kireçtaşı bi
rimleri -yer almaktadır. En üstte dere yatakları bo· 

yu nca ince bir alüvyon örtü bulunur . Tünel bu böl

gede ya~ l aş ık 6000 nı ye kadar değişiık seviyele.· 

ri;ıde su ihtiva eden Miosen serisinde ve buradan 

itibaren Pliosen serisi içinde geçmiştir. Miosen se· 

ri si a'kiferi basınçlı akifer tipindedir (7). 

90 
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Şekıl. 7- Ankoro~ınık tuneli denoe t:oco böloesindelu TSK 9 kuyusu nda tünele 

boşchma t:ıoOiı dorok su se..,ı )'t d~~imltrl 
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lecekteki herhangi bir tn a n ındak i su seviyes i ,ko
layca belirleneb ilir. Örnek olması bakıtından t

11 
= 60 

seçilirse, başlangıçtan tn zaman sonra gelişmesi 

gereken su seviyesi lhnl yak l aşıık olarak 82 m dir . 
Buna göre 00 günlük bir süre için su sev iye de.ğiş

kenliği % 26 1bu!unur. Aikiterlerde herhang i bi ~ t 
süresi boyunca dinamik rezerv veya su sevi ye leri 
a kı mlara paralel ge liştiğinden (6), 60 gün lük süre
deki tünele boşalan yeraltısuyu >Cieb isiniıı d eğişıken
liğide % 26 ,kabul edilebilir. Yine ayn ı ş ekilde he
saplanan lboşalım ka tsayısının 0.00354 gü n ·ı d -~ğeri 

ve Şekil : 2 den faydalanılarak 2 yı ll ı k boşal ım dev
resinin sonunda dinami k rezerv veya su seviyesi 
ile tünele yeraltısuyu boşalım;nın % 90 dan f,:ızla 
azalacağı ifade edilebilir. ~eki! 8. TSK - rasat kuyusu su sevlye değ işimle r i 

TABLO : 3 - Kır. ı k Tiineli TSK- 9 Kuyusu Su Sevye ~-c Değişkenli k Defjer!eri 
------- ----------

Tli::e! t <: ban ı :ıa göre kuyu zemin 
seviyesi 154,0 m 

Kuyu Adı Ankara- Kınıık tünel i Tünel t aba nın a göre ilk su 
l<uyu No. TSI< -9 se.viyesi ho 111,0 m 

Statik su Tünel tabanına Düşüm Su seviyesi 
seviyesi göre su seviyesi (~H) değ i şke n l i !j i 

Ölçüm tarih i (m) h, (m) (m) ~Jı /h0 , { % ) 
--- ··-- - --- - - - - --- -· ------

28. 10.1985 43,00 11 1,00 o o 
1.11 .1985 47,70 106,30 4,70 4,2 

2. )) 48,50 105,50 5,50 5,0 

3. » 49,65 104,35 6,65 6,0 

4. " 49,80 104,20 6,80 6,1 

5." 50 ,30 103,70 7,30 6,6 

6." 51 ,00 103,00 8,00 7,2 

7. )) 51,50 102,50 8,50 7,'{ 

8. )) 52,05 101 ,95 9,05 8,2 

9." 52 ,62 101,38 9,62 8,7 

1ü. " 53 ,45 100,55 10,45 9.4 

11." 53 ,90 100,10 10,90 9,8 

12." 54 ,20 99,80 11 ,20 10,1 

1.12.1885 61,10 92,90 18,10 16,3 

2." 61 ,55 92 ,45 18,55 16,7 

3. n 61 ,80 92 ,20 18,80 16,9 

4. " 61 ,90 92,10 18,90 17,0 

5. n 62,40 91 ,60 19,40 17,5 

6." 62,45 91,55 19 ,45 17,5 

7. ll 62,68 91 ,32 19,63 17,7 

8. " 63,'00 91,00 20,00 18,0 

9. )) 63,55 90,45 20 ,55 18,5 

10. » 64 ,15 89,85 21,15 1(),1 

11 . » 64,64 89,36 21 ,64 19,5 

12. » 64,60 89,40 21,60 19 ,3 

13. " 64 ,20 89 ,80 21,60 19,1 

'14 . " 65,55 88,45 22,55 20,3 

15. " 65,62 88,38 22,62 20.4 

16." 65 ,63 88 ,37 22,63 24,4 
17. » 65,40 88,60 22,40 20 ,2 
18 .• 65,49 88 ,5 1 22,49 20,3 

21 
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4.2. Deliktaş Tüneli Veraltısuyu Boşalım Değişim· 

lerinin Analizi 

Sivas- Tecer- Kangal demiryo lu varya ntın da 

Sivas 'a yak l aş ı k 55 km mesafedeki Deli•ktaş tüneli 
5400 m uzunluğunda ve ıkuzeybatıdan güneydoğuy<ı 

doğru '0 .010 eğ·imle yükselecek şekilde planlanmış

tır (5) . 

Tüne lin kuzeybatı ağzın dan yak l aşı•k 2460 m 
uzaklı•kta ulaş ılan ~onglomeratilk seviyede •kaz ı es
nasında beklerımedi•k boyutta su problemi il e ·kar
ş ılı;ı şı lmı ş ve tCınele boşalan su, tünel eğimi bo
yunca a·karak tünel <!ışına hoşa l ını ş tır. 

Tünel ağzında 7.10.1982-24.1.1983 akı m rasat 
devresinde yapılan debi ölçümlerinden (Tablo : 4) . 
tünele boşalan yera ltısuyu debisinin 214 1/ s d::m 
44 1/ s seviyesine düşere•k ilk debiye ·göre % 79 
azaldığı görülmüştür . Bu devrede ak iferden tünele 
boşalan topl3m su tacmi (V,) ya klaşık 1 047 600 m3 

tür (Şek il : 9). 

TABLO 4 - Sivas-Tecer·Kangııl Demiryolu Var

yantı, Deliktaş Tüneline Veraltısuyu 

Boşalımları 

ÖLÇÜM TARiHi DEBi (l j s) 

7.10.1 982 214 

11 .10.1982 185 

18.10.1982 163 

25.10.1982 160 

1.11 .1982 151 

8.11.1982 149 

15.11 .1982 132 

25 .11 .1982 106 

29.11.1 982 103 

6.12.1982 105 

13.12.1982 92 

20.12.1982 87 

27.12 .1982 81 

3.1 .1983 63 

10.1.1983 63 

24.1 .1983 44 

22 

200 

17!1 

Ara l ık Ocak 
19 83 

Se kil. 9 _ oeıikto~ t une ıı ne bo~o ı o n yerelfosuyu m i ktarı 

Debi ölçüm devresine ait olan Tablo : 4 de
ğ erleri yarı logaritmik bir eksen sisteminde zama
na göre noktalanarak yeraltısuyu boşalım doğrusu 

elde edi lm iş ve [7) bağıntısından faydalanılarak 

akifer.in boşalım katsayıs ı hes.a pl anın ış ve 0
0 

de
ğer i belirlenmi ştir (Şekil : 10) . ıBelirlenen bu de· 
ğe rler yarı logaritmi k bir eksen sisteminde zama· 
la değişimi 

o = 220 e · o.o2741 (11) 

cJ... ~ Op27 t4 QUn -1 

ı 

r-- - -t-- --+--+----i 
~ .. , . 

Zomcın {l) 

Şekil 10. Deliktaş tüneline yeraltısuyu boşalım 

değişimleri 

şek lind e bir forınGlle ifade ed ilir. Akım ölçümle
rine dayan ıl arak ge li ş tiril en bu formülden gelecek
teki herhangi obir t

11 
anı n da tünele boşa l acak su 

debisi belirlenebilir . 

7.10.1982-24.1.1983 a kını rasat devresinde tünel 
üstünde depolanan su hacminin (dinamik rezerv) 
değişimi (9) formülünd en faydal anılarak hesaplanır. 



.'1V 
86400 (0.220- 0.064) 

0.0274 

491 900 m 3 

7.10.1982-24.1.1983 akım rasat devresinde 
1 047 600 mJ lük tünele ye raltısuyu boşalımı (V

1
) 

ile 491 900 mJ lük dinamik rezerv değişim i (.'1 V) 
arasındaki fark akiferin bu devredeki besienim 
miktarıdır. 

Son ölçüm tarihinde (24 .1.1983) tüne lin üstün· 
de.ki yaklaşık su hı;ıcnıi [dinamik rezerv) (8) for
mülü ile hesaplanır. 

0,064 . 86400 
V =------

0,0274 

V = 201800 m3 

SONUÇLAR 

Bu incelemede elde edilen sonuçlar aş ağıda 
özetlenmiştir. 

1. Bu incelemede, 5 yılirk bir periyot boyunca 
yalnız yeraltısuyu akımı hoşalımlarının etkisi a ltın 

da olan aynı iltk dinanıiık rezervli , fark lı boşalım kr.t
sayıl ı model akiferleri n, bu peri yot boyunca d i ıı :;

mik rezervleri, yeraltısuyu bilanço denklem;nc!e ı 
Faydalanıl.arcık bir kompüter pı-o(j ra mı il e hesaplan
mış ve bu periyot boyunca her ak iferin dinamik re-
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zervlerinin ve buna bağlı olarak yeraltısuyu ak ını

ların ı n farklı öze llikte geliştiği görülmüştür. Bu 
teorik incelemeden boşalım katsayıs ın ın (al. bir 
akiferi n hidrodinamik davran ı şların ı karakterize 
eden önemli bir katsay ı old uğ u sonucuna vaı-ılını ş

t ır. 

2. Akifer lerde herhangi bir .'1 t süresinde 
yeraltısuyu akımı boşalımındaki değ iş im , dinamik 
rezerv veya su seviyes i değişimine paralel olarak 
gelişmektedir . Bu paralell ikten hıydalanılarak fn rklı 

boşalım katsayı lı akiferlerin dinamik rezerv değişinı
leri ni karakterize eden t ip eğrileri n (Şek il. 2) aynı 

zamanda yeraltısuyu ak ı m ı ve. su seviyes i değişim 
ora nla rınıda karakterize ettiği sonucuna varılmıştır. 

3. Tünel kazısı s ıras ında tünele boşalan yeral
tısuyu ıniktı;ırının ve su seviyesinin gelecekteki her
hangi bir süredeki deği şi m miktarı kuyu veya tü
nele yeraltısuyu akımı ölçümlerinden faydalanıl a

rak belirlenen boşalım eğrisinden tayin edilebilir. 
Uygulama larda kuyu veya akım parametre lerinden 
hangisinin ölçülüp de ğerlendi rileceğine teknik ve 
ekonomik şa rtla r dikkate alııl3rak karar verilmel idir. 

4. Herhangi bir .'1 t süresi boyunca tünel e bo
şala n yeraltısuyu ak ı nıın ın ölçülmesi halinde .bu tip 
analizlerio akiferiıı bu süredeki be sleniın , boşalım 

ve dinam'ık rezerv d eğ işim miktarları ile tünel ta
b::ın seviyes i üstünde-ki su hacmi (dinamik rezerv ) 
pratik olarak tayin edilebil mektedir. 
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HiDROLiK SlÇRAMA ELEMANLARININ 
HESAPLANMASINDA YENi BiR CÖZÜ M SEKLi , . 

Ynzan Lokman DELi TAŞ* 

ÖZ ET 

Hidrolik yapllarııı plmılanmasmda sık sık karşilaşılan sorunlardmı birisi olan 

rli işii yalağt derinliğinin lıesaplwımasmcla, bazt boyutsuz para;ne/reler kullamlmak 

suretiyle basit bir analitik çöziinı gel iştiriln zişlir . Bu yöntemle düşii _m/ağı elerin

liğinin ya:ıı sıra, hidrolik sıçramadan ö;ıceki ve sonraki akwı clerinlikleı·i de ko

lay/ı k la lı r;saplanabilnıekt eel ir. 

G i RiŞ 

Açık kanal hidroliğinde, kana l ·kesitinde veya 
eğimindeki ani değişi•klik l er akımın kritik altı rejim
den kritik üstü rejime veya kritik üstü re.jimde;ı 

kratik altı rcjinıe geçmesine neden olmaktadır (1 , 2). 
Sel rejiminden nehir rejimine geçişte su yüzeyinde 
görülen an i yükselme hidro lik sıçrama olarak ad
land ı rılır ve bu olay sırasında önemli miktarda ki
netik enerji yokedilir. Bu öze lli ğinden dolayı hidro
lik sıçrcma pek çok su kontro l yapısında enerji k ı 

rıcı bir unsur olarak kullanılır (1, 2). 

Baraljann dolu savak l ar ı ve be.ntler üzerinden 
o;şağı doğru hareık et eden veya regülatör kapağı al
tından çıkan su , potans iyel enerji yüksekliğinin ki
neti•k eneı·jiye dönüşmesinden dolayı hızını ert ı rara k 

sel rejiminde akar. Fakat su nehir yatağında kritik 
altı akıma devam etmek durumunda olduğundan, ı·e

jiın -değişiminde hidro li•k s ı çı·ama mcyd::ına gel ir t ·ı, 

3). Bu tip yapıların mnnsap (su gidinıi) tarafından 

genelli•kle bir düşü havuzu yapılarak hidrolik sıçra

manın bu hcl'/Uz içinde oluşması sağlcınır ve fazla 
e:ısrji bu havuz içinde kırılır. Düşü havuzunun plan
lcınınas ı ndn sıçramanın uzunluğu ve sıçramadan son
mki d( tm derinliğinin bil-inmesi önemlidir. Bugün için 
bu problemin çözümünde uygulanan çeşitli yön
temle mevcut olnıa•kla birlikte, bunları n çoğu uzu ,ı 

!ıesapl.anıaları ve tatonnıcın yapılmasını gerektitımek

tedir (4 , sı . 

Herhangi bir hidrolik kitabı nda lıidronk sıçrama 

il e ilgili olarak. sıçramadan önceki r.k tnı derinliği 

(•) Y. Doç. Dr., Trakya Üniversites i , Zi raat Fakü!les i , Tek i rdağ . 

ı çı n Dı = - D.ıf2 + h/ D22 + 8 q2jgD2) / 2; sıçra

madan sonraki akım derinliği içi n de 02 = - D ı/2+ 
------

h 1 D ı 2 + 8 q2/g D ı l / 2 bağtntıları n a rastlamak müm-
kündür (1, 2, 3, 4, 5) . Bu eşitliklerde D ı ve D2 s ı ra

sıyla sıçramadan öncek i ve sonraki akını derin lik
leri. q = birim genişlikten geçen de.bi, g = yer
çekimi ivın esid ir . Görüldüğü gibi bu eşitlik l erde de
riıı!iklerden birinin hesapl anmas ı diğerinin bi l itlnıe

sini gere'(tirınektedir. Ayrıca sıçrama uzunluğu .için 
geliştirilmi ş fornıü l! e rin hepsinin çözümünde sıçra

ı ıı n öncesi ve sonrcık t akını derinliklerinin bilinmesi 
gBrekıne::tedir. Uygulanan mevcut çözümlerde., bu 
derinlikierden birisi için belirli bir değer al ı nnıaık

ta, buna göre di ğ eri ve düşü yatağı derinliği çözül
nıektedir. 

Bu nıak:ılede bilinen bir değer olan memba ve 
mansap arı;ısında·ki enerji farkı esas a lınarak , hem 
sıçram3dan öncek i hem sıçramadan sonraki akını 

der i nliıkler in i n, hem de düşü y.gtağ t derinl i ğinin çö
zümünü sağlayncak basit bir tekni·k sunu l muştur. 

rM .. TEMATiKSEL Ai"JALiZ 

1-ii·droli·k Siçranıa olayı öte.lenıe hare•keti i le ay
nı matematiksel anal-ize tabidir. Dikdörtgen -kesit l i 
yatak bir kanalda meydana ge len hidrolik sıcranıa 

ile ilgili hidı-o!ik c !em::ınlar arasındaki ili şkiler i;,puls 
ve momentunı i!keierinclen yararlanılmak suretiyle 
açıklanabilir (1, 2) . Şekil 1'de şenıati-k olarak gös
terilen hidrolik sı çranıada , sı ç r anıaya etıki eden kuv
vetler göz önüne al ındığın da ( Şekil 2), nıonıentu

ım.:n sa kım ı ilkesine göre 1 ve 2 kesitleri arasındaki 
bölgeye el'ki eden dış kuvvetlerin toplamı , bu böl-
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geden çıkan hareket miktarı il e bölgeye yira:ı ha
reket ııı i •ktarının fark ı na eşit olmas ı gerekir [2, 3, 4). 

1 ve 2 kesit leri aras ında k i bölgeye etki e:le;ı 

toploım kuvvet 

[ 1] 

Şekil : Hidrolik sıçramanın şenıatik görünümü 

eşitliği ile; bu noktalardaki basınç kuvvetleri ise 

Şeki l : 2 - Hidrolik sıçramada etkil i olan kuvvet
lerin analizi 

F ı = "1 b DV 2 

F2 = y b 022/ 2 

eşitlikleri ile ifade edilerek buradan 

[2] 

[3] 

:E F = Fı- F2 = (y b DV 2l - (y b DV 2l [4] 
eşit l iği yazılabilir. Eş itli •k 1 ile eşitli-k 4 bi rbirine eş i t 

olduğu içi n 

(y b DV 2l - (y b 022/2) = y o (V2 - V ı l /g 
[5] 

yazı labilir. Eşit lik 5'in her iki tara fı y b ile bö lünürse 

(DV 2l - (DV 2l = q (V2 - V1l / g [6] 
eşitliği elde edilir. Eş itli k 1 - G'da; y = suyun özgül 
ağ ırlığı lt/ m3 ); g = yerçelk imi ivmes i (9,81 ııı f s2 ) ; 

O = topl am debi (m3/ s); V1 = sı çramadan öncek i 
akım hızı (m/ s); V2 = ·sı çramada n sonra•ki akım 

hızı (m / s); 0 1 = sıçramada n önceki su derinl iğ i 

(m) . D2 = s ı çramada n sonraki su derinl i ği (m) ; 

b = kana l geni ş li ği (nı); q = birim kana l geniş

li ğinden geçen debi (ııı 3f s /m) 'd ir . 

Eşitlik 6'da VI = q /D ı ve v2 = q/ D2 değer l eri 
yerine konulup (3, 4) düze nlendiğind e 

lq2/ g D1l + (DV 2l = (q2/g D2l + (02
2/ 2) 

f71 
bnğıntısı elde edilir. Genel olarak 

N = (q2fg D) + (D2/2) 

26 

şeklinde ifade edilen bu bağ ınt ı itki kuvveti olarak 
cıd landı rılır (3 ) . itk i ıkuweti ilc diğer hidro l ik ele
mı;ınlar a ras ındaki ilişki l er Şek i l 3'te gösterilmiştir . 

Şekilde görüldüğü gibi itki kuvveti ile özgü l enerji 
en küçük değerlerin i kritik de-rinlikte almaktadırlar 

ve itki kuvveti 1 ve 2 kesitleri içi n sabit olmakta
dır. Diğer yandan sel re.jiminde 0 1 olan ak ı m derin
liği rejim değişikliğinde 0 1 kadar sıçrayarak D2'ye 
çıkmakta ve bu sırada .lH kadar enP. rji •kaybı ol
maktadır. 

D i 

Şekil 

ı 
ı 
ı 
J IIH Elnorii koyb ı 

H vrı N 

3 - Hidrolik sı ç ramada akım de rin liğ i ile 

itki kuvveti ve özgül enerji ili şkiler i 

Eşitli k 7'de q'lu teriınieri eşitliğin sol tarafın

da toplay ı p , düzenleme yapılırsa 

2 q2/ g = (02 + D ı l 0 1 0 2 [9] 

eşitl iğ i elde edilmiş olur. Diğer taraftan Şeki l 1 'de 
1 ve 2 ke.sit leri iç in enerji denk l eınieri 

D ı + VV2 g 

0 2 + VV 2 g 

[10] 

[11] 

şek linde olacağından, iki kesi t arasında kaybolan 
enerji miktarı 

.lH = (DI + VV 2 g) - (D2 + VV 2 g) [12] 

olur. Bu eşitlilkte VI = q / D ı ve v 2 = q/ D2 konulup 
düzenlend i ğinde 

.lH = _q2-( 0 22 - D 2ı ) + ( Dı- 0 2) [13] 
2g ' D21 D22 

eş itliği yazılabilir . Eşi tlik 9'un her iki tarafı 4 i le 
bölünerek buradan elde edlen 

2g 
rı4 J 

eş t li ği Eşitli k 13'te yerine konulup düzenlenirse 



lDı - D ı)3 

4 D ı Dı 
[15] 

bnğıntısı elde edilmiş olur. Bu makalenin konusunu 
teşkil eden çözüm tekniği bu eşitliğe dayan ıl a rak 

geliştirilmiştir . 

ÇÖZÜM TEKNiGi 

Hidrolik sıçramanın meydana geldiği durumlar
da genel olarak sıçramanın memba ve mansap ta
rafından enerji yükseki i ık leri (H ı ve. H

0
) . dolayısıyl a 

.lH değe ri bellid ir veya kolayca hesaplanabilir (4 , 5). 
Bilinen bu değere dayalı bir çözüm elde etmek 
ve çözümde kolaylık sağlamak amacıyla a !f ağıda 

tanımiamın üç ıboyutsuz parametre 'kullanılmıştı : 

k = D ı/D2 
De/ Dı 

m = Hı/De 

[ 16] 

[17] 

[18] 

Burada, Dı = sıçramadan önceki akını derinliği; 

Dı = sıçramadan sonraki akım derinliği ; De = kri
ti k derinlik ; Hı = sıçramadan sonraki enerji yük
sekliğidir . 

q2/ g = De3 değeri (5,6) ve Eşitlik 16 gereğince 
D ı = k . D2 değeri Eşitlik 9'da yerine konulursa 

20 3 
- .:.__ = k (ı k + 1 ı 

D lı 
[19] 

bağıntısı yazılabilir. Eşitlik 19'un D2 'ye göre çözümü 

( 
2 De

3 
) ıj3 

Dı= k (k + 1) [20] 

şeklinde olacaktır. Di ğer taraftan Eşitlik 15'te 
D ı = k. D2 konulup , D2'ye göre düzenleme yapı

lırsa 

4 k .:lH 
Dı = 

(1-1<)3 
[21] 

eşitliği elde edilir. Eşitlik 20 ve 21'in birb irine eşit
lenmesiyle sağlanan 

( 
k lk + 1 ı ) ı /3 

2 Dc3 (1 - ·k)3 

bağ ıntısı bilineniere göre düzenlendiğinde 

:.H 3,175 k4 (k + 1) ı/3 
- --

De (1 - k)3 

[22 ] 

[23] 

eşit liği elde edi lmiş olur. Görüldüğü gibi k değeri 

.lH / De'in bir fonksiyonu olmaktadır, ancak ik'nın bu
radan çözümü yüksek dereceden denklem çözüm
lerini gerektirdiğinden zordur. Çözümü kolaylaşt ır

mak için Eşitlik 23'i.in sağ tarafını k'nın foılksiyonu 

a l ıırak T ile ifade edelim. O takelirde Eşitlik 23 
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:.H 
= T [24] 

De 

şeklinde yazılabilir. Buna .göre k'nın değişik değer

leri için hesaplanan T değerleri Tablo 1'de veril 
miştir . Tablodan yararlanarak ·k'nın bulunmasında ; 

önce bilinen değerlerden T = ~H/De değeri he
saplanır, bu değere tkarşılık gelen k değeri tablodan 
bulunur. Ara değerler için aşağıdaki formül kulla
nılara k interpolasyon yapılabi lir : 

T- T 
k = k2 - (1<2 - k ı l - -- 2 - [25] 

Tı-Tı 

Burada. T = .lH / De'den bulunan değer; Tı = tab
loda, hesaplanan T değerinden küçük T değe r i ; 

-:-2 = hesaplanandan büyük T değeri ; ık ı = T ı 'e kar
ş ılık gelen •k değeri ; k2 = T2'ye okarşılıık gelen k de
ğeridir. 

·Eşitlik 19'da Eşitliık 17 gereğince DJ .02 = t ko
nulursa 

2 t3 = k (k + 1) [26] 

ve buradan da k ' nın bir fonksiyonu olarak t para
metresi 

t = ( k (k 2+ 1) ) ı /3 [27] 

şekli nde ifade edilebilir . Daha önce açıklandığı 

şekilde bulunan k değeri Eşitlik 27'de kullanılarak 

buradan t değeri bulunur . t değeri rbulunduktan son
ra da sıçramadan sonraki akım derinliğini D2 = DJ t 
bağıntı sından bulmak oldukça kolaydır. 

TABLO : 1 - k'nın Bir Fonksiyonu Olarak T 
Değerleri 

k T k T 

0,01 141,380 0,21 1,168 

0,02 54,248 0,22 1,053 

0,03 30 ,535 0.23 0,952 

0,04 20,106 0,24 0,863 

0,05 14.424 0,25 0,783 

0,06 10,923 0,26 0,712 

O.D7 8,586 0,27 0.649 

0,08 6,935 0,28 0,591 

0,09 5,718 0,29 0,540 

0,10 4,792 0,30 0.493 
0,11 4.069 0,31 0.450 

0,12 3.492 0,32 0.413 

0,13 3.024 0,33 0,378 

0,14 2,638 0,34 0,346 

0,15 2,317 0,35 0,317 

0,16 2,045 0,36 0,291 

0,17 1,815 0,37 0,267 

0,18 1,617 0,38 0,245 

0,19 1,446 0,39 0,225 

0,20 1,297 0.40 0,206 

27 
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Düşü yatağı nın derinliği doğrudan doğruya sıç

rariıadan sonraki, yani 2 1kesitindeki enerji yüksekli
ğ i ile ilgilidir. Bunun .için 2 kesitindeki enerji yük
sek li ğ i ni ifade eden Eşitlik 11 'i 

q2 
Hı = Dı + _ __:__ 

2 g Dl 
[28] 

şeklinde ifade ederek, bu e şitl iğ in her i-ki tarafı 

De ile bölünürse 

Hı De 2 g D22 De 
- = - + ---- [29] 
De Dı qı 

eşitliği yazılabil ir . Bu eşitliıkte, q2jg 
17 gereği nce DJ D2 = t ve Eşiti•Pk 18 
Hı/De m konulup düzenlenirse; 

1 t2 
m =-·--- + 

t 2 

De3 ; Eşi tli-k 

gere ğ ince 

[30] 

bağıntısı elde edilmiş olur. Eşitlik 27'den bulunan t 
değeri kullan ılarak Eşitlik 30'dan nı değeri bulunur 
ve H2 = m. De bağı ntıs ı nda n da H2 değeri ·ko layca 
bulunabi lir. H2 değeri doğrud an doğruya Eşitli k 

28'den de hesaplanabi lir. Pratik olarak sıçramadan 
soıır.~k i enerji yüksek l iğ i i!e mansarı eşiği üzerin
deki enerji yü~seıkliğ inin nynı .kalması ne rekeceğ in

den; düşü yatağ ı , eşik seviyesine göre d= H2 - H0 

kadar de~i n kı ştirilmelidi r. 

Özetl anecek olursa; hidrolik sıçrama il e il gi li 
e lem anl arın hesaplanmas ında şu adım l a r izlenir : 

1 - Bilinen değer l e rden ..\ H/ De değeri hesap
lanır, 

2 - Bulunan bu değere ·karş ı l ık gelen ık değeri 

Tab lo 1 'den i-nterpolasyon yoluyla bulunur, 

3 - 'k d eğer i E ş i tlik 27'd8 kul lanı la rak t değeri 
bulunur, 

4 - Bulunan t değe ri E şitl i•k 30 'da kul l anıla

rak m değeri bulunur, 

5 - Bu hesaplarnala rdan sonra, Hı = ın. De'
den H2 ; Dı = t. De' den D2 ; D ı = k. D2 'den D ı de
ğerleri ko layca bulunur. J-1

0 
= mansap cşiği üzerin

deki yük olmu•k üzere d = H2 - H
0 

eşitliğinden 

dü şü yatağı derinli ğ i bulunur. 

Örnek Çözüm 

Özellikleri Şe.kil 4'te gösterilen 20 nı geni ş liğ i n
deki bendin üzerinden 220 m3/ s'lik debinin geçme3i 
halinde , mansapta yapıl aca k düşü yatağının derin
liği ne kad ar olma lıdır ? 

Veri lenl er : 

O 220 m3js 

b = 20 m 

28 

Memba enerjikotu lH ı l = 

Mansap eşi'k kat u 

M:ınsap su kotu 

103. 60 

203,60 nı 

193,60 nı 

196,00 m 

Şeki! : 4 - Ömek probleme ait şekil 

Verileniere göre : 

0 / b = 220/ 20 = 11 nı3/s/ nı 

196,00 - 193,60 = 2,40 m 
De = (q2jg) ı j3 = (112/9,81) ı ;3 = 2,31 m 

H
0 

= Do + (q2 / 2 9 D?
0

) = 2,40 + (11 2/2. 
9,81 . 2,402) = 3,47 ın 

h esaplanıaları yapılabilir. Buradan mansap enerji 

k otu 

H
0 

= 193,60 + 3,47 = 197;07 m; 

mem ba ve nıaıısap arasınd ak i enerji yüksekliği far
k ı ise 

..\H = H1 - H
0 

= 203,60 - 197,07 = 6,53 m 
ol arak bulunur. Eşitli•k 24'e göre 

T = L1 H/ De = 6,53/ 2,31 = 2,827 bulunur. Bu
lunan bu T değe ri ne k.:ırş ılık gelen ık değerinin bu
lu nmasında Eşi tl ik 25 uygulandığında, Tablo 1 'den ; 

3,024 

2,638 

0,13 

0,14 

değerleri bulunur ve bu değerlere göre Eşi t lik 25 'ten 

k = '0,135 

bulunur. Bu k değer i Eşitlik 27'de kullanılarak 

t = 0,425 

ve Eşitliık 30'a göre de; 

nı = 2,443 

değerle;·i bulunmuş olur. Bu ıboyutsuz parametrel er 
Eşit l ik 16, 17, 18'·de ıku ll a nılaraık ; 

H2 m. De = 2,443. 2,31 = 5,64 nı 

D2 DJ t = 2,31 / 0,425 = 5,44 nı 

D ı k .D2 = 0,135.5,44 = 0,73 ın 

d H2 - 1-1
0 

= 5,64 - 3,47 = 2,17 ın 

değerleri bulunur. Buradan düşü havuzunun taban 
kotu 193,60- 2,17 = 191,43 ın bulunur. 
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YAMAÇ TAŞKIN TESiSLERi iLE SEDDE ÜZERiNDE 
DÜZENLENEN TAŞKIN KANALLARININ HiDROLiK 

YÖNDEN PROJELENDiRiLMESi VE BOYUTLANDlRlLMASI 

Yazan : Bernhard Westrich (*] 

Çeviren : Tülay ÖZBEK (**] 

Ö Z E T - -------------

Projelendirme ile ilgili önemli kriterler ve boyutlandınna esasları yamaç taşkın 

tesisleri için verilecektir. Bunun yanında seeldeler üzerinde dü zenlenen taşkın ka

nalları anlatılacak, bu yapilarla ilgili boyutlcmdırnıa yöntemlerine değinilecektir. 

1 - YAMAÇ TAŞKIN TESiSLERi 

1.1. Giriş 

Yamaç taşkın tesisleri sık sık kullanılan rbir 
tesis olup masif bir yapı olab ilir. Bu tip tesisler 
yersel ş~rtlara iyi uyum gösterir. Mevcut yamaç 
tesislerinde projelendirme hataları mevcut olduğu 

için, projelendi~me ile ilgili bazı temel esaslar ve 
boyutlandı~ma yöntemi, bu makalede anlatılacak

tır (4) . Bu çalışmanın amacı taşikın tesisinin bo
yutlandırılması için gerekli hidrolik ıkrite.rlerin tes
bitidir. 

1.2. Maslak 

Maslak planda dikdörtgen şekilde teşkil edilip 
uzun kenarının boyutunu üzerinden akımın olduğu 

savak eşiği belirler. Eşik yüksekliği 1 m.yi geçme
melidir. Bu nedenle masiağın uzunluğu debiyle lineer 
bir artış gösterir. Kalıp işçiliğinden dolayı maslak 
enkesidi genelde di•kdörtgen olarak te.şkil edilir (Şe 
kil 1). Eşiğin a:kım iplikçilerine uygun olarak pro 
fillendirilmesi, debi katsayısını % 10 ci·varında art 
tı r ınasına , ve hava karı ş ımını nisbeten önlemesine 
rağmen , kalıp işçiliğinin zorluğundan dolayı tercih 
edilmemelidir. Çevre nedeniyle. üstü · kapatılması ge-

(•} lnstitut für Wosserbau, Üniv. Stuttgard Pfal fenwaldring 

61 , 7000 Stuttgard 80. 

(••) Yard. Doç. Dr . Gaz i Ünivers ites i Müh . Mi m. Fak. i nşaat 
Müh. Bölümü Öğretim Üyesi 

reken yerlerde , projelendirmeye özen göstermek ge
rekir. Kapağın mesnetlendiği kısımlar arasındaki 

açıklıklar , tıkanmayacak boyutta olmalıdır. Hazne
deki maksimum ısu seviyesi ile ıkapak arasında 

Min . b = 0,50 m . lik bir hava payı bu l unmalıdır. 

Mas laık için H/ B = 1,5 ""'" 2 olan •kesitler daha uy 
gun olmaktadır. Maslak kesidi geriye tepme olma
yacak şekilde proejlendirilmelidir. (a > 30 ""'" 50 cm) 
Savak~anan su ile, maslak kesidinin karşısındaki du
var arasında e > 1.0 m. olacak şekilde mesafe bı

rakılmalıdır. Masiağın taban eğimi, su yüzeyini et. 
kilemeyeceık biçimde, % 10 değerine ıkadar arttı

rılabilir. Masiağın altında bir beton ıkütle.si ile l:ıu 

eğ im sağlanır ve yapının stabilitesi de arttırılmış 

olur. 

Maslakta oluşan su derinliği, masiağın sonun 
daki ·kontrol kesiti yardımıyla tayin edilir. Şekil 1 '•de 
gö rü ldüğ ü gibi 3 farklı genişliıkteki maslak için su 
yüzeyi h 3tla rı ç izilmi ş olup , maslak çıkışında Fr = 1 
Y = ykr olacak şekilde ·kontrol kesiti oluşmaktadır . 
Yani mas laktaki su seviyesinde yükselme, masiağın 
şekil ve büyüklüğüne bağımlı olmayıp ·kontrol ıkesi

tinin boyutlarına bağlıdır. Masiağın derinliği H ise 
böylece boşa ltım ıkana lının genişliğine tabi olmak

ta dır . tBoşaltım ıkanalının doğrusal olarak teşkil edil 

mesi durumunda .) Masiağın yüksekliğinin tayinin

de gerekli olan su yüze.yi hattı , kontrol kesidinden 

başlamak üzere bir boyutlu olarak hesap edilebilir. 

Bu hesap tarzında hava karışımı enine su yüzeyi 

eğ imi gibi diğer yan tesirler ihmal edilebilir. 
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Şekil : 1 - Maslak, boyuna ve enine kesiti 
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Şekil 2 - Boşaltım kanalının masiağa başlanışı ve alternatif çözümler 
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Şekil : 3 - Küçük ve orta büyüklükteki sapmalar için geçiş yapısı 

1.3. Geçiş Yapısı 

Şayet maslak ekseni ve boşa ltını ıkanalı ekseni 
aynı doğrultuda <leğilse, sel rejimindeki akımın yön 
değiştirmesinden <!olayı oluşacak akım problemle
rine hakim olabilmek için maslak ile boşaltını ka
na lı arasında uygun yapılara ihtiyaç vardır. Küçük ep 

açı larında bile boşaltını kanalını doğrud an doğruya 

rr:aslağa bağlam3ktan kaçı nılm alıd ır . 1 < Fr < 4 ol
ması durumunda H3siık çözüm olarak Şeki l 2'de çe
şi tli alternatifleri görülmeıkte olan geçiş ıkurbuna 

ihtiyaç vardı r. 

Bu tür tedbirl er ek in ş ai masraflara neden 
oluPken ~d a lg-a oluşumunu istenilen o~anda engel
leyemezler. Daha basit ve hidrol ik yönden daha 
etkili olan çözüm ise, sel rejimine geçmeden önce 
akım ın yönünü değişt i ren geçiş yapılarıdır. (Şe k il 

3) Böyle bir kurplu geçiş yapısı akımın masiağı 

hızlanan nehir rejiminde terketmesini ve boşaltını 

kanalına •yönlendirilmesini saği ar.Böylel hk le sel 
rejim i başlangıcında, akımın boşaltını ıkanalına pa-

ralel ol mas ı sağlanır . Hız dağılımının ve su derin
liklerinin en rkesit boyunca homojen kalması müm
kün olur. Akımın kararlı olması , kesitierin ekono
mik olmas ını etkileyecektir. Küçük sapma açıların

da (ep < 20°) , akımdak i sapma, tamamen geçiş 

yapısınd a meydana gelecektir . Daha büyük sapma 
açılarında ise (20 ° < <P < 40°) daha :büyük bir 
büzülme oran ı (B2/ B5 ) tavsiye olunur. Alkınıdaki 

yöndeğiştirmenin yeterinci enken oluşmasını sağla

mak için, masiağa planda koni şeklinde genişleyen 
bir şeki l verilir . Yüzen cisimlerle . sürüntü madde
si nin ~kesitleri tı ıkamaması için •kesitlerin boyutlan
dırılmasında bu hususa özen gösterilmesi gere'kmek
tedir. Böyleliıkle ·sürüklenen malzemenin geçiş ya
p ı s ını tı kamadan ıboşaltım kanalı ve düş~ havuzu 
yard ımı y l a mansaha iletilmesi sağlanmış ol acaktır . 

1.4. Boşaltını Kanalı 

Boşa ltını kanalı hidrolik yönden tesirli kesit 
olan dikdörtgen veya daire kesit olarak düzenlen
melidir. Kontro l rkesiti boşaltını kanalının başlangı-
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cında olu şacağ ı için, genişliği bu husus dikkate a lı 

narak tesbit ed ilmelidir. B oşa ltını kanalındaki akım 

hı z l a nan bir ak ını o l duğu için, boşa ltını kanalında 

yön değiştirmelerden kaç ınılmalı, boşaltını kanalı 

aynı doğrultuda düzenlenmelid ir . Düşey istikamet. 
teki kurplard:ın da vazgeçilmeli ve ani kesit deği

şik li ·kleri yapılnıamalıdır. Boşaltını kanalının kon
düvi olarak düze nlenrııesi durumunda, akımın ser
best yüzey il olmas ını sağl aya n tüm eksen boyun
ca hnva l a r.·dırmanın mümkün olduğu büyüklüktek i en 
kesit seçimine özen gösterilmelidir. Klasik yöntem
lerle bulunmuş ak ım derinlikleri sayet % 60'1ık ıkıs

mi dolu akınayı sağlı yorsa , bu husus yerine geti
rilmi ş demektir .Maslak kesiminde akıına yeterince 
hava kaı-ışacağ ı için ,al ışılmış boşaltıın ·kana lı eğim

lerinde (- % ı O ile 20) ve a•k ım hızlarında (- 1 O 
ile 20 ın/s ) akıına il ave hava karışıın ı olmayacak
t ır . Bu sebep ile hava karış ımınd an dolayı ek tah
kikiere gerek ka lınamaktadır. 

1.5. Enerji Kırıcı Tesis 

Kontrollü bir enerj i değişiır.in in sağl an ması is
teniyorsa, bu husus çeşitli inşai tedbirlerle gerçek. 
l eştirilebilir . Normal ve taşk ın debisinin enerjile
rinin kınldığı tesisler düşünülmelidir. Düşü havuz
ları akım kesidinin genişl edğ i havuzlar olup, ıbu ha
vuzlarda gido duvarları , ak ını yönlendiriciler, ve 
diş l er yapmaktan, özelli kle havuzu kutu ıkesit ha
linde teşkil etnıe•kten, katı maddenin ıkesitler- i tı

kamas ı nedeniyle kaçınılmalıdır. Dip savak ve ıbo

şa ltım kanalının aynı düşü havuzuna asimetri•k bağ
l anması durumunda, yapılacak hidrol~k hesaplar ye
terli olmamakta, böyle durumlarda model deneyleri 
tav9iye olunmaktadır . Taşkın tesisinin projelendiril
mesinde, taşkın debileri yapıyı boyutlandırırke.n , dü
ş lı havuzu proje debisinin küçük debiler olabileceği 
husus gözden uzak tutulmamalıdır. Bir düşü havu. 
zu yapılmaması durumunda, yapılacak uygun tıir 

uç yapısı ile, erozyonun tüm yapıyı etkisi -altına alma
ınası sağlanmalıdır. Matematik model , veya labora
tuvarda yapılacak modeller kurmak suretiyle yapı 

lan hidrolik tahkiklerde, hazneden başlamak üzere 
nıansaba kadar gerekli tüm değerler (derinlikler, 
su yüzeyi, akım hızları , ene.rji yüksekli kleri) bu
lunmalıdır . 

2 - SEDDE ÜZERINDE DÜZENLENEN KANAL
LAR 

2.1 . Giriş 

Gevş eık yapı türü olarak zaman zaman uygula
ma bulan bu tür kanallar, inşaat tekniği ve çevreye 
uyum göstermes i yönünden, masif türdeki taşkın 

yapılarına karşın bir alternatif olarak karşımıza çık
maktadır. Bu tür yapıların hidrolik çözümünde •kul
l anılacak projelendirme kriterleri diğer taşkın te-

3~ 

sislerininkinden farklılık göstermektedir. Bunlar 
geçirimsiz beton kanal veyahut geçirimli taş kapla
ma kanal olarak düzenlenirler. Taş kaplama türün. 
de olanlar ge.vşek yapı türüdür. Çeşitli düzenleme 
biçimleri Şekil 4'te görülme-ktedir. Kanalın pürüzlü
lüğünün büyük olması nedeniyle genelde sedde to
puğunda bir enerji . kırıcı tesise ·gerek kalmayabilir . 
Beton kanal ol-arak düzenlenen tiplerde taşıkın ak ı

m ının seddeye verebileceği zararlar ortadan kalk
mış olur. Masif yapının inşaat tekniği yönünden 
kusursuz olarak yapılması (Sızdırmazlık. Drenaj ve 
benzeri) . ve <Oturmalara hükmedilmesi durumların 

ci n. sedde için bir tehlike doğurmazlar. Ancaı:: ıka

nal yan duvarlarının alçak katlarda düzenlenmesi 
halinde, su taşarak seddede erozyona neden ol-abi
lir. Oluşan hidrol ik ık uvvetler. betonu taşıma gücü 
yönünden zorlamazlar. Masif türele yapılan kanal
lara karşın, gevşek türde yapılan ıkanallarda alttan 
kaldırma kuvvetinin oranı olarak belirlenir. Gevşek 
yapılarda boyutlandır-ma yeterli bir güvenlik katsa
y ısı alınmak sure tiyle, kuvvetlerin denge eşitliğin

den gitmek suretiyle yapılır. Gevşek türdeki yapı. 

lar, oturmaya karşı fazla duyarlı olmadıkları için , 
sedde ile oldukça uyumlu bir yapı oluştururlar ve 
çevreyle de uyum içindedirler. 

2.2. Yükler ve Küplamanın Başarısız Olma Ne
denleri 

Gevşek türdeki ·kanallarda ıkabul edebileceği

miz hidrolik yükler; seddenin yapı•sına, kaplamanın 

inşaat tekniği yönünden yapılış biçimine ve ıkonst

rüksüyonuna bağlı olup, ıbu kanalların projelendiril 
mesinde jeolojik şartların özelli·kle gözden uzak 
tutulmaması gerekmektedir. Bu bağıntıların değer

lendirile'bilmesi için, boyutlandırmada hidroliık yük
lerin fl eksibl kaplamaya ne gibi etkilerinin olacağı 

nın tesbit edilmesi gereklidir. Kanalın yapısına bağ
lı olarak, yükler ve kanalın başarısız olma neden
leri Şekil S'te verilmiş bulunmaıktadır . 

[ 1) Kaplama elemanlarının e.rozyonu : Erozyon ba
ıkımından kritik olan qcr (m3/ s. m) debisinin 
üstündeki bir değere sahip taşkın debilerinde. 
stabiliteyi ıbozan hidrodinamik kuvvetler. kapla. 
ma elemanlarını yerinden oynatacak ölçüde ıbü

yüktü rler. Bu tür ıbaşarısızlıklara neden olarak : 
homojen olmayan dinamik yükler, ıkaplamada 

ıkullanılnn taşların yeterli büyüklükte olmaması , 

özgül ıkütlelerinin küçük olması, seddenin man
sap tarafındaki şev eğiminin büyük olması, taş 

1kaplamanın az sıklıokta yapılmış olması, filit
renin hkanması nedeniyle taşların seddeye gö 
mülmesi gibi hususlar sıralanabilir . 

(2) Kaplamanın sökülmesi : Sedde şevine paralel 
olarak kayma yüzeyi boyunca oluşan alttan kal
dırma kuvvetlerinin seddeye aktarılmama du-
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'Jıi. p A Tip lı TiJl C 

Şekil 4 - Sedde üzerinde düzenlenen kanal tipleri 

rumlarında, sedde sathındaki •kayma kuvvetleri 
büyük değerlere ulaşır ve sedde topuğu civ:::
rında kaplamanın sökülmesine neden olurlar. 
Bu tür başarısızlı'kları; ıkuwet akışındaıki <le
vamsızlıklar (Örneğin ıku~p teşkili, oturmalar, 
filtrenin çalışınamasıl, •kapi amanın üstündeki 
düşey yüklerin yeterince ıbüyük olmaması, man
sap şevının eğiminin ıbüyük olması veya şevin 

uzun tertip edilmesi arttırıcı etke.nlerdir. 

(3) Mesnet yapısının kayması : Boşal tım kanalının 

topuğunda yetenince güvenlik tedbirleri alınma
ması durumunda, büyük hidroli<k yükler altında 
tüm kaplamanın tkayması söz konusu olabilir. 
Bu tü r ıbozuıklukla~da, ·kaplama strüktürü ge·v
şer ve ·erozyon hızlanır. Bu tür olayların neden
leri olcırak : boşaltım ıkanalının topuğunda ye
terince 9üvenli'k tedbirlerinin alınmaması , to
pukta yeterli olmayan drenaj sistemi , mansap
taki suyun se.ddeden uzaklaştırılmış olmaması 

sıralanabilir. Kanalda zayıf kesimler oluşması

na engel olmak için hidrolik ve jeoteknik hu
suslar birlikte etüd edilmelidir. Ş imdiye kadar 
geliştirilmiş olan projelendirme esasları üni
form akımlardaki kuvvet dengesi , laboratuvar 

çalışmaları ve model deneylerine dayanmakta
dır . Erozyon yönün<len kritik olan debiyi bel ir
leyen önemli parametreler arasında , şev eğ : 

mi a: , taşın kenar uzunluğu d, , taşın özgül küt
lesi, inşaata bağlı olan ıkaplama yoğunluğu sa
yılabilir . Çeş·itli araştırmacıların (1, 2, 3) geliş

tirdikleri formüllerin değerlendirilmesinde , eroz
yon yönünden ıkritiık olan debi için ± % 20 'Hk 
tanki ıiaşmaiar görülmektedir. Bu farklılaşmayı ; 

dinamik •kuvvetlerin ta nldı yorumlanmasına , et
kileri zor hesaplanabilen ·kaplama yoğunluğuna 
ve stabilite ıkaıbullerine bağlamak mümkündür. 
Bu nedenledirıki 9ünümüze ıkadar hidroli.k sınır 
yükünü belirleyen teor~k veya deneysel yöntem
lere dayanan belli başlı bir hesap yöntemi ge
liştirilememiştir. Emniyet açısından söz ıkonusu 

formülleri, ihtiyatla 'kullallmalıdır. Kanal geniş

liği şev eğimi ve 2 cins ıkaplamaya göre mal
zeme büyüklüğünü ön boyutlandırma için ve
ren ıbir diyagram Şekil 6'da verilmiştir. Müsade 

edilen debinin erozyon yönünden kritiık olan de

binin 0,5 katı olar.ak kabul edilmesi halinde 1 : 4 

ve 1 : 5'liık şe.v eğimlerinde 40 ila 60 cm uzun

lu ğundaki taşlar ıkullanılmalıdır. (y = 2,65 
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gj cm3) Bu durumda debi 0.4 ile maksimum 
m3/ sn olmaktadır. Oldukça ·küçük olan debi, 
masif taşkın tesisleri ile karşılaştırıldığı zaman, 
olduıkça büyük .kanal genişliıklerini seçmeyi zo
runlu hale getirmektedir. Bu kanallarda kapla
manın pürüzlülüğünden dolayı hava payının da
ha büyük olması gerekir . 

Üniform akımın sağlanıp sağlanmadığının tahıki
ki gerekebilir. (Şekil 4, Tip A) Sel rejimindeki 
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akımlarda büyük pürüz lülükler, •kesit daralm ala
rı ve kurp akımlarının tesirleri kesin olarak be
lirlenemediğinden, söz konusu hesap kabulleri 
tip B'de görülen t-aşkın kanalları için geçerli 
değildir. Bu tür düzenleme biçimleri için , mo
del deneyleri yap ıl ma lıdır . Ak : nı ge nişliğ inin 

büyük olduğu •kanallarda (T·ip Cl, arazini n to

poğrafyasınıda di•kkate alarak vadide ve sedde 

topuğunda erozyona imkan bırakmamalıdır. 
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KULLANILMIŞ SULARIN AKARSULARA 
BOŞALTIMtNDA AKlŞLillK KATSAYILARI KAVRAMININ 

KULLANillŞI 

Doç. Dr. Ferhat TÜRKMAN (") 

ÖZET 

Denize yaktn olmayan kent ve endüstriterin atıksulan aniılarak veya, atık

suyun nit eliğin e göre, arı/ı/madan akarsulara verilmesi çoğu kez kaçımlmazdır. 

Akarsularm boşaltılan aftksuları arıtabi/nıesini doğal bir suun bulunmakta bu 
sılllrın aştlmast çok boyu tlu çeı>resel sorunlar yaralabilmektec/ir. 

Akarsuların duğal arılnta snttrı belirliyen e ıı önemli el /ceıı debisi olmaktadır. 

Biyokimyasal oksijen iluiyacmnı biiyük olduğu yaz nıeı•simitule akarsu debileri
nin Türkiye'de, özellikle Ege bölgesinde düşük diizeyde ollllası akarsularttı doğal 

arıtma kapasitesinden etleili şekilde yararlaııabilmenin ayruıtılı lıidrolojilc ince
letneZere gerek gösterdiğini ortaya koy111aktadır. 

Bu ça lt.şmacla , akarsularm kurale dönenıleritıitt be/irle/1/nesinde ve bımlartn 

görii1111 e olasıltklamınt saplantnasında kullam/abilen akışlı/tk katsayılarınin ta
twnı verilmiş; İ::.m ir kentinin lwllwıılmtş suların.nı artltldtktaıı sonra boşal!u1n 
seçeneklerinden biri olarak incel e111niş olan Gediz nelırillill Maltepe kesitinden 
r:eçnıes i mııhlcmel diişiik akınılar ile btınlaruı göriilill e olast/ıkları üzerine ya· 
znlmış bir ça lışnıanm sonuçlart ömek olarak sunulmuştur. 

1. GiRiŞ 

Kul l anılmış suların, gerek ıbelirli bir arıtımdan 

sonra gerekse hiç arıt ı lmadan, boşaltıldığı akarsu
lar ıbu kirliliği doğal bir süreçle giderebilecek bir 
kapasiteye sahiptirler. Bu sürece etkiyen pek çok 
ur:sur olmakla birlikte en büyük iki etkenden biri 
kirlisuyun biyokimyasal oksijen ihtiyacı diğeri ise 
akarsuyun bu oksijeni sağlama olanağıdır. Doğal 

arıtmanın aerobik koşullar altında gerçekleşmesi 

için akarsuyun sağlaması gereken çözünnıüş oksi
jen mi-ktarı pekçek faktöre bağlı olmakla beraber 
nı<arsuyun debisi en önemli etken olmaktadır. Tür
kiye'de. özellikle Ege bölgesinde biyokimyasal oksi
jen ihtiyacının yüksek olduğu yaz aylarında akarsu 
debilerinin en alt dCızeye inmesi , ayrıca sulama 
suyu ihtiyacının en yoğun olduğu bu dönemde akar
su debisinin önemli bir ·kısmının çevrilmesi akar
sular ın doğal arıtma kapasitelerini çok azaltmakta
dır. Akarsulara bu kritik dönemde ne kadar kirli lik 
yCıkCınCın çevre sorunları yaratmad an verilebileceğ i-

(•) Dokuz Eylül Üniversitesi Müh . Minı. Fak. 'inşaat Müh . 
Bölümü Bornova - izıııir 

nin belirlen ınesi için akarsuların hazne ve sulama 
si stemlerini de içeren modeli üzerinde çeşitli te
kerrCırlü rkuraklıklarda geçmesi muhtemel dCı şük 

c.ıı< ı mlarla bunların görülme olasılırkların ın saptanma
sı gere-kmektedir. 

2. AKlŞLillK KATS1WILARI TANIMI VE OLASILIK 
DAGILIMI 

Bir akarsudaki akım sürecinin belli bir t süre· 
sindeki ~eğeri O, sürecin gözlem sOresindeki orta

laması O olmak Cızere 

o, 
a =----

ı o (1) 

bağ ıntı s ı y l a tanımlanan akışiılık katsayı l arı (ÖZiŞ, 
1971; YEVJEViCH, 1972) kurak ve sulak dönemleri 
tanımlamada kulanılmaktadır . 

Yukarıda verilen akışl ılı k katsayılarının genel 
tanımına uygun olarak iki tCır aylık akışlılık katsa
y ısı tanıın1 yapılabilir (BENZEDEN; TÜRKMAN , 
1980) . Bunlardan il ki akış sCırecinin herhangi bir 
aydaki değerinin belli bir yıl gözetmeksizin uzun 
süredeki yıllık ortalama ile bölünmesiyle 
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(3) 

elde edilen ve ortalaması n = 1 olan "homojen ay
lı · k ·aJkışlılık katsayıların dır . Burada t = 1,2, ... 12 

ayları, P = 1,2 ... N yılları O genel ortalamayı 

q0 . 1 ise P yılının t ayındaki aylık akımı göstermek
tedir. 

Belli P yılındaki q P·< aylık akımlarının bu yılın 

Q P toplam akımına bölünmesi ile elde edilen 

(3) 

biçimindeki ·homojen olmıyan yıla özgü aylık akış

lılık ·katsayıları• da a• = 1 özelliğini gerçekler. 

Her i·ki tür <ı•kışlılık katsayıları da bölgesel hid
roloji•k çnlı!i)malarda boyutsuz sayılarla Ç3lışma ve 
ıkıyaslama yapabilme !kolaylığı sağlamakta; genel
likle daha doğru ve kolay tahmin edilebilen yıllık 

akımların ayiara kabaca paylaştırılmasında kulla
nılm a:ctadır. 

Akışlılık katsayısı daha genelde hid rolojide or
talama niteliğindeki değerlerin olasılık dağılımı ·için 
lognormal, 

f ta) = (1 / 2'iT)ı ;ı (1 / S.J exp ı -(a-a)2/ 

2 s;ı ı (4l 

iki parametreli lognormal 

f (a) = (1 / 2 '1.)2 (1 / aSL) 
2 S 2L ı 

exp ı - (1 na- aL) 1 
(5) 

ve. özellikle zirve değerler için daha uygun sonuç
lar veren çift üste! (veya Gumbel) 

f (al = a. exp ı - a. ta- Bl - exp ı -
a.. (a-(3) (6) 

olasılı·k yoğunluk forıksiyonlnrı (WALPOLE, 1972) 
sı•k ıkL;IIan ılm2Jktadır .• 4 .. ve ·5· fonksiyonlarının nç ı k 

integrnli bulunmadığından tabloların veya nümerik 
integrasyon yöntemlerinin kullanılmasına karşılık, 

çift üste! dağılımın integral (veya ekleni k olası

lık fonksi yonu) 

F (a) = exp (-exp ı -a. (x- (3) ı l 7) 

biçiminde belirlidir. Yukardaki ifadelerde a, ve S1, 

1 na dizisinin ortalama ve standart sapmasını; a.. ve 
[3 ise momentler yöntemiyle 

a. = 1,281/ S, ; B = a-0.45 s. (8) 

bnğıntıl<myla kestiril cbilen dağılım parametrelerinf 
göstermektedir. 

Gözlem değerlerinin karşı geldiği etkenik ola
sılıklar için çoğu kez Weibull amprik noktalama ·ba· 
ğıntısı (YEVJEViCH , 1972) 

P, = m/ (N -1- 1) (9) 

40 

uygul annı n!< tael ır "g" ifadesinele nı büyüklük sıra · 
sı na konmuş gözlemlerde sıra numaras ın ı, N top
l a nı gözl .:ım sayısını Pnı ise amprik ek lenik olasılığı 
göstermektedir. 

Herhangi bir kuramsal olasılık fon ksiyonununun 
1\J uzunluğundaki a, dizisine uzunluğu "l<i - Kare s ı
r.:::r:ası" ile araştırıl:ıbilnıektedir. Ki-l<are sınam c: sı 

eldek i gözlem sayısına dn bağlı olmak üzere, olası
l ı k bölgesinin (O < F < 1) k > 5 sayıda eş ola
s ılık bandına l-\F1, i = 1, 2, ... , k) ayrılması ; sınıf 
uç limitlerinin bulunması; bu şe.kilde belirl enen sı

nıf e raklııklarına d üşen gözlem sayılarıyla (n
1
); ku

rc:msa l olamk bu aralıkiara düşmesi gereken oöz
lem say ıl n rı (N. ~F;} arasındaki farkların kareleri 
toplamının k- 3 serbestliık dereceli bir Ki-Kare 
(veya x2 ) dağılımı göste :·nıesi esasına dayannıakta, 

(10) 

b :::ğ ıntısı y la hesaplanan xı istatistiği , seçilen bir y 
güven ol asıl ığına ve 1<- 3 serbestlik derecesine bağ
lı olarak istatisti k .kitaplarındaki tablolardan alına
bilen xı de.ğeriyle karşılaştırılmaktadır. x2

9 
< x2

1 
ise dağılımın uygunluğ u (1- g) olasılı.kla ·kabul edil
mekte, x29 > x21 halinde ise reddedi lmektedir . 
(YEVJEViCH , 1972) . 

3. I<ISA SÜRELi AKIM ÖLÇÜMLERiNiN BULUNDU
CU DURUMLAR 

3.1. Giriş 

Akarsunun atııksu ların verileceği kesimde yete
ri kadar uzunlı1kta akını gözlemleri bulunmaması 
h ;ı !inde, bu kısa aıkım gözlemlerine dayanarak he
sap l anacaı'< ·denklem parametreleri toplum •değerle

rine kıyas la çok fanklı sayısal değerler alabilecektir. 

D :ı l ay ı sıy l a, uzun süreli gözlemleri bulunan ve 
benzeri özell ikteki ak ını rasat istasyonlarından ya
rarlanmak. yıllık ort<ı lama akımları daha uzun tem
si l adecek şek ilde uzatarak daha güvenilir •kesti · 
rinı ler yapmak ol a nağı tanımaktadır . Aşağ ıda bu 
uwtmanın nasıl yapılacağına dair yöntemler veril 
nıiştir. 

3.2. Bcısit Orantı ile Uzatına 

Bas it orantı ile uzatma yöntemin temelini uzun 
slıre li nkım gözlem leri olan ve benzeri özellikleri 
nkını gözlem istasyonundan ycı rarlannıak teşkil et
mektir. Kısn süreli istasyonunun (m yıllık) gözlem 
slires inele.ki ortal ama akımı O, aynı sürede uzun 

süre!i istasyonda ortalama akışlılık kats:ıyısı a", 
olın ak üzere . bnsit on:ı nt ı yöntemine göre k ısa sü
reli istas ıonu;ı uzun süreele muhtemel ortalama 
cık ımı 



anı o = -- - (11) 
a nı 

bağiantısıyia hesaplanmaktadır (ÖZ iŞ , 1971). 

3.3. Korrelcısyon Tekniği ile Uzatma 

x ve y gibi rastgele değişken arasındaki ba
ğımsızlılığın bir ölçüsü olan korrelasyon rkatsay ısı . 

kesikli diziler için 

r = S,yf (Sx Syl (12) 

bağıntısıyla hesaplanmakta (BAYAZIT, 1978): tam 
bağımsızlık C[r [ = O) ve fonksiyonel bağımlıli·k 

(i r [ = 1) durumları dışında O < J r 1 < 1 aral ığın
da bir değer almaktadır. «12» ifadesinde s x ve s y 

herbiri N uzunluğundaki x ve y dizilerinin standart 
Sapmaları, Sxy ise X ve y diz ilerin Ortalamaları ol-

mak üzere 

Sxy = ~(X ; - x) Y; - y) / N (13) 

bnğıntıs ıyla hesaplanabilen kovaryansı göstermek
tedir. 

4. SU BÜTÇESi YÖNTEMi VE iŞLETME ÇALIŞMA
LARI 

Atık suların verileceği akarsuyun menba tara
fında hazne ve sulama sisteml0rinin bulunmas ı 

akarsuyun doğa l akınılarını bozmakta ; bu tür sis
temlerin akarsu akışı üzerindeki etkilerinin belirlen
ınesi gerekmektedir. Bu etkileri en azından kaba 
bir biçimde !belirleme!< için sistemlerin işletme 

prensiplerinin bilinmesi gerekmekte ve en basit 
yöntem olarak «bütçe .. vaya «süreklilik .. denklem
leri ku ll anı labilinmekted ir. 

Hidro lojide «bütçe .. denklemi veya «süreklilik» 
denklemi adıyla uygulanan küt lenin korunumu ilkesi, 
kesikli değerler için 

V = Vq - Cc = l~20q - ~OJ. D,T (14) 

biçiminde olup; bu ifadede t ele alı nan birim sü
reyi; v q ve v et süresinde sisteme (örneğin bir ba-

raj hoznesine) giren ve sistemden ç ıkan çeşitli 

nkımlar ı ; V ise sistem içinde kalan veya sistem
den eksilen su miktarını göstermektedir. Uygul a-
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nıad a belli bir sistemin girdileri olarak genellikle 
doyal ak ıml cır veya üstteki sistem unsurlarının çık

tıları. sistemin ç ı ktıları ise sızma, buharlaşma ka
y ıpları y la sulama , içmesuyu, enerji üretimi gibi 
amaç larla kullanılan akı mlaıdır . 

5. GEDiZ HAVZASINA UYGULAMA SONUÇLARI 

izmir kentinin kullanılmış sularının arıtıldıktan 
sonra boşaltımı seçeneklerinden biri olarak düşü
nülmüş olan Gediz nehrinin Maltepe •kesiti deş arj 
noktası olarak alınarak yapılmış çalışmalardan elde 
edilen sonuçlar aşağıda sıralanmıştır. 

a) Gediz nehrinin temel akış gözlem istasyonu 
olan KıZJköprüsü akış gözlemleri üzerinde yapı
lan ça lış ına lara göre yıllık ak ışlılık katsayıla

rına en uygıın olasılık dağ ılım fonksiyonu log
normal dağılını olduğu ve yıllık akışın ayiara 
dağılı mı :; ııı . özellikle kurak aylarda, kuraklı k 

şiddetine bağlı olmadığı, 

b) izmi r kanalizasyonu arıtm a tes is inden çırkan 
atı.ksu l arın boşalt ılması tasarlanan Maltepe ke
sitindeki arkı ş iarın orta ve yukarı h ııvzal ard aki 

sulama sistemlerinden büyük ölçüde etkilendiği , 

c) Gediz n ::ı lıri üzerindeki sulama sistemlerinin he
nüz tamamlanmad; ğı yakın gelecekte 5 ile 10 
yı lda bir tekerrür eden ·kuraklıklarda Malteme 
kesitindeki ak ışl arı n sırasıyla 3 ve 5 ay sürey
le 5 m3fs nin; 5 ve 6 ay süreyle de atıksu de
bisi olan 11 m3/ s nin altında ·kalabileceği, 

d) Gediz üzerind e. planlanan sulama sistemlerinin 
oe rçokleştirilmesi halinde aynı kes itteki ak ış 

l arın 2 yı lda bir tekerrür eden kuraklıklarda da
hi orta lam<ı 4 ay süre ile 11 mJ/ s nin a ltınd a ka
labileceği ve sulama dönemindeki aylarda akı ş

ların 5 m3/s nin altına dü şme olasılıklarının 

% 50'ni n üzerinde olabileceği belirlenmiştir. 

l~ u çal ışmada n elde edilen bulgulara göre Ge
diz n alırinin izın ir atıksularını çevreye. z ;ı rar ver
meksizin özümliyecek hidro li k potansiyele sahip ol
nı :ı dı ğ ı sonucuna varılmıştır. 
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MODERN SULAMA SiSTEMLERi(*) 

YAGMURLAMA : adı da verilen springler su
laması, suyun arazi ye, bir orifis veya memeden ba
sınç altında çıkarak meydana gelen danıla veya 
d::ınılac ı •klara ay rıl mış tbir püs·kürtnıe veya bir su 
jeti şeklinde uygu l anması veya dağıtımından ibaret
tir. Gerçekte bu, kontro ll ü frekans, süre, şiddet ve 
danıla boyut sıralanıalı yaünıur serilerinin bir ben
zeşinıidir. Bir yağmurlama sulama sistemi, bir su 
kaynağı, bir poınpa ünitesi, basınçlı bir iletişim 

sistemi (boru şebekesi) ve suyu havaya fışkırtan 

ve araziye püskürten bir meme takımından ibaret
tir. 

Tipik Bir YaÇlmurlama Sulama Sistemi 

Sat ıh sulamalarının aksi ne yağınurlama sulama
ları, suyu araziye, suyun iletim ve dağılıını topraık 

sath ına bağlı olmaks ı zın sevkedecek şekilde pro
jelendirilirler. Su birik intisi ve sathl ak ı şlar ı (su 
kaybı kadar erozyona da neden olabilirler) önlemek 
üzere yağınurlama sulamaları, su oranı toprak en
filtrasyonunu geçmeyecek bir uygulanıaya göre 
ayar l anıp pı-ojelendirilirler. Toprak enfiltrasyonundan 
daha az bir oran uygulaması, toprağın haval anına

sını sağladığı ve toprak sathına yap ısal zararı ön
l ediğinden tercih edilir. Yağmurlama sulamaları, 

çok düşük enfiltrasyon d eğer li topraklara iyi bir 
şeki l ele u yg ulanmaınakla beraber, zarar verici veya 
aşır ı pahalı arazi tanzim operasyonları olmadan 

(•) Bu yazı, ABD Massachusetts Ünivers itesi bitki ve top
rak bilimleri kürsüsü Profesörü olan Dr. Daniel 
Hillel ' in Dünya Bankası için kaleme aldı ğ ı · The Effi ci
ent Use of Water in lrrigatiin : Principles and Practices 

for lnıproving Irr igation in Arid and Scnı iori d Regions • 
adlı raporundan bi r öze ttir . 

(,.) •Muzaffer Gizbili V . iıı ş . Müh . Neca ti bey Cad. Sezenler 
Sak. 2/ 21 Ankara 

Gizbili Mühendislik Ltd. (" * ) 

sathl metodl arla sulanamayan sığ ve meyilli top
rakların sulanınasına imkan verir. 

Yıığınurlaına sulanıasındaki su uygulama üni
formluğu, uygulama oranı enfiltrasyonu aşmadı·k.ça , 

toprağın öze lliklerine deği l yağınurlayıcılıırın unı

forınluğuna bağlıdır. Bu neden le, yüksek üniform
lu k uygulam ası (l<ristiansen'i n Üniformluk Endeks'
inde tarif edilen % 85 in üzerinde) ve yüksek uy
gu lama etkinliği, uygun bir projeleme ve işletm e 

sistemi il e ba"arılabilir. Satıh su l amas ında sakınıl 

m a sı çok güç olan aşırı uygulama, özellikle kumlu 
topraklareieı minimum seviyeye indirilebilir. ve böy
lece su tabiııs ının yükse lmesi (yeraltısuyu drenaj 
mıısrafl arı) büyük ölçüde azaltılabilir. Yağmurlama 

:> istem leri, toprağın düşük tutma yeteneği ve iklim 
şartlar ı nın yüksek buharlaştırması nedeniyle ku
rak bö lgelerdeki kum lu toprakların gereği olarak, 
sık , hafif ve üniform sulama uygulamalarına imkan 
verir. Üniform sulama uygulamas ı , tuzların yıkan

nı as ı için gerekli su miktarını aza ltır ve bu suretle 
dı·en ajı koylaylaştırır. 

Yağınurlama sulama tahtında su uygulama et
ki nli ği, hava sıc ak ve kuru, damlacıklar küçük ve 
uygulama ora nı düşük olduğunda özelli kle gün bo
yunca rüzgardan büylık ölçlıde etki lenir. Uygu lama 
üniforınluğa ve randıman, rl'ızgar hı zı 1 O kın/saat'in 
a lt ınd a ka l dık r;a önem li bir azalma göste.nmez, fa
kat rüzgar hızı 15 km / saat 'i geçtiğinde zararını art
tı rır. Uzun yörünge li yüksek bas ınç lı yağmurlayıcı

lar en cok etkilenenlerdir. Rüzgar sürük lernesi ve 
buharla ş-ma dol ayısiyle hasıl olan aşırı kayıplardan 
s<:kınmak içi n, sul anıan ın ba ş ında işletınecinin dur
ınası halinde en az uygun olmakla beraber gece 
sulanıa sı tercih edilebilir. Bugün otomatik sistemler 
var olnıa !<la birlikte pahalıdırlar. Yüksek rüzgar ve 
buhar l ı:ışına şartl ar ı , sulama sulan önemli yoğu n
lukta eriyebilen tuzlar içerdi·klerinde de problem ar
zederler . Bazı bitkiler özellikle hass;;ıstırlar ve ma
ruz kaldıkları su lama suyu buharaş ınca yapraklar
da biriken tuzlardan ötürü yaprak kavrulmas ına uğ

rayabi lirler. 

Yağınurlama sulama sistemi bir çok bitki iç in 
ra ndımanlı olmakla beraber hepsi için değildir. Ba
z ı bitkil er özellikle, mantarsal hastalıklar, yaprak 
~<avnılınası veya meyva zararları yönünden hassas-
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tırlar ve boylu bi tk iler .elle i ş l etilen veya yandan 
döner taşınabilir sistemlerce e ngellen i ı-l e r. D iğe r 

muhtemel bir problem, sodyum iyonu toprağın kil 
k ısmını etkileyen suda hak im unsur olunca şid

detli olabilecek susuzluk ve satıh yarıklarını tı ka

ma (kabuklaşma) ya neden olan çıplak toprak ta!(i 
düşüleri n evkisidir. 

Yağmurlama sistenıleri; pompa, ana boru , ye
dek boru ve yağmurlayıcı olmak üzere dört üniteyi 
içerir. Ticari' ol arak çok çeşit li spri!lgler ler va rdır , 

en popüler olanlar, dönen çek iç başlı ve püskürtme 
memeli tiplerdir . 

Yoğmurlanıa siste nıleı·i, t amamen taşınabilir 

mevsimsel olarak tesis edilen veya devam lı yer
l eştirilmiş olabilir. Tekno lojik olarak en ileri sis
temler, lineer veya döner .kendi kendine ilerleyen 
ve programlanabilir su lama cilıazlarıdır. Bu cesit 
sistemler ekseri ya .büyük i ş l etmeler için proj~l ~.n
dirilirler ve gelişen meml eketlerde yaygı n münferit 
çiftik ünitelerinin boyutlar ına •kolaylı.kla indirile
nıezler. Bununla beraber, kooperatif veya devlet i ş· 

!etmel erine daha uygun d üşe rler , 

Yı:ı ğ murlama sistc!merinin baş lı ca dezavantaj
lar yüks ek il·k yatrım maliyetleri, yükse.k bakını ih
tiyaç l arı ve yüksek i şletme basınç l ar ı (enerji ma
liyetlerini içeren) dır. Yağmu rl ama sulama sistem · 
lerin in sabit ve çok titiz bak ımı , bu sistemlerin 
masrafları savunulacaksa çok önemlidir. Mekanizas
yondan doğan i şçi li k masrafla rının t asarrufu, te
nebbüt mevsimindeki kritik periyodlar süresince 
sistemin başarısızlığınd an doğan ürün aza lma sı ·ka
y ıpları n ı sür'atle dengeler ve. hatta aşar. Sistemin 
başarısızlık tehlikes i , teknolojik karmaşa, uzmanlık 

ilıtiy<ıçiJ ıının sağlanamamas ı ve yedek parça l a rı n 

acil en elde bu l undurulaınanıası nedeniyle artar. 
Örneği n , nıer~ezi- eksen sistemleri. mükemmel iş
letme süresince çok iyi bir şek ilde ranclınıanl ıdır

l;:ır , hı kat uzman bakım ı ve yedek parçalar olmak
s ız ın işl emez hnle w~lnıe eğ ilimindedi rl e r. Sayısız 

parçal::-,rdan herhangi birinin i ş görme.yişi, çalışan 

bi ;- t:?. ımo ! o ji h ar i t<ıs ı n ı sü r ' ı:ıt l e sabit bir rand ı man · 

S!zl ı k abidesine ci:)nü!;it ürebi lir . 

Yağ !ııur!anıa sulaması, s a t ıh düzeltnı es i veya 
tesviyeye ihtiyaç göste rıııcz vo çeşit l i topoğrafyaya 

uygulanabilir. E ği mli arazi lerdeki a kı ş ı önlemek üze
re , sistemi proje lend irenlerco uygul ama oran ı . her
lı a n g i bir sulama olayı süresince bek lenen toprak 
enfi ltrasyonu ve toprr'k su ihti yaç l ar ın a göre uygu
lama oranının t espiti güçtür ve genel olarak yerel 
şartl -arda deneme yo luyla tespiti içerir. 

Yağmurlama su lama sistemin in bas ı nç veya 
enerji ihtiyacı , i ş l etme masra fl arı nı n önem li bir bi 
l eş im id i r. Basınç kaybının bir kısmı borula rd aki su 
iletiminden [borunun çap ve uzunluğuna ba ğlı ola-
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rak) ve bir kısmı da .kullanı l an özel yağmurlayıcı

lar veya püskürtücülerden ötürüdür. Büyük çaplı 

borular daha düşük h idrolik dirençlidir ve dolayı

siyle iletirmde basınç kayb ını azaltır, f akat büyük 
çap lı borular küçük çaplılardan daha paha lı olurlar . 
Daha az basınç 9erektiren yağmurlama üniteleri 
daha az atılını yarıçaplıdır ve bu nedenle küçük 
alanlara su sağ larlar, böylece bunl arı n çoğunluğu 

birim saha için gereklidir. Tekrar edersek , projeci 
d eğ i şke nler içinde optimal kombinezonu bulma ve 
bu nede., le e·'dpnıanııı, enerjinin ve işçi li ğin rölatif 
m::: !iyet leri ile beklenen alternatif siste nıproje fay
d a l ar ını karş ıl aştırma durumund adı r . 

Piyasada en çok bulunan y.ağınurlayıcılar su
yu, yağmurlay ı c ıdan itibaren radyal uzaklıkta kü
çü len bir oranda dairesel bir sahaya yayarlar. Ara
zide üniform bir dağıtını arzulan ıyorsa, yağmurla

nan dairelerin bindirmeli alınası gerekir. Komşu 

üniteler arasında optimum bindirinı elde etmek 
üzere cılte rnatif geometrik paternl er (kare . dik
dörtgen veya üçgen) kull an ıl ın cı lıdır . 

Su k ull anını ınd a maks imum rand ıma n için , su 
uyguleması tar lada sadece ortalanıada değil fakat 
her yerde bitki su ihtiyaç Jgrı na eşit olmalıdır. Eğer 

uygulama oran ı üniform olmazsa tarlanın baz ı kı

sını l a rı yetersiz su alabilip d üşük ürün verim ine ve 
topra!<t..., ı<i g ı d oı! arın yıkonmas11ı a neden olurl ar. Uy
gu lc:m3 oran ın ın üniform olmanıası kısmen, iletim 
sist:::mini oluştııran borular boyunca oluşan sürtün
me kay ı rı l a rından doğa n i ş l e tm e bas ınç değişikli

ğinden doğab ili r . Bu sürtünme kayıpları, güzergah 
boyundaki yağmurlay ı c ı ç ı kış larının sayı ve tipi ile 
o lduğu ıkad ar, iletim h cıtları nın boyları, çap l arı ve 
doğruluğu (veya ueğ r iliği») il e etkilenir. ilgililerce 
kabul ed ilen su lama üniforınluğu aynı zamanda 
iş l etile n yağmurlayıcı takımında, en yükse.k ve en 
düşük yağmur l ayıc ı arasındak i farkın , % 10'u geç
nıeınesi şeklind ed i r . 

Borul:ırd c: ki basınç l arın üniformluğ unu muhafa
za. arazin in tesviye li olmanıası halinde güçtür. Bu 



h<:ılde seviye tankları ve ek olarak sürtünme kayıp

ları, basınç yüksek liğinde farkiara neden olur. Ba
s ınç regül iitörleri, basıncın istenen ınertebede üni
forınluğunun &:ığlanınasına yardımcı olurl ar, fakat 
bu çeşit teçhizat tesis masrafını arttırdığı gibi 
kendileri de b<ısınç kay ıplarına · neden olurlar. 

Yağınurlama Liniforınluğu pratikte, arazide esit 
aralıklarla bir açık depo takımı teşı kil ederek ~e 
so ıır. :ı bir sulama mevsimi boyu nca bunların herbi
rinde·ki suyu ölçerek tayin edilir. 

i ş letme basıncı sadece debiyi değil, yağmurla
yıcılar taraf ı ndan fışkırtılan danı la boyutları tarti 
bini de etkil er. Düşük b asınç her yağmurlayıcı ci
va rında büyük damlalar ve oayıf dağılıına neden 
olur. Yüksek basınçlar, diğer yandan, iyi bir . püs
kürtme (veya çi se lemc) ve sonuç olarak daha ıkü

çük atılım yarıçapına ve rüz·giir s lı rüklemesi ve ıbu

harloşınad:ın daha çok incinıneye neden olur. Her 
tip yağmurlayıcı, genelli·kle imalatçı tarafından be
lirlenen bir optimum i ş letme basıncına, 'karakteris
tik bir fonksiyonel debi bağımlılığına ve hidrolik ba
sınçtaıki damla boyut dağılımına göre opt imal bir 
i ş l etme basıncına maliktir. Projeci , .işletme basın 

c ını ortaya koyup yağmurlay ı cı l a rı buna göre seç
melidir. 

DAMLATMA SULAMASI : Daml atma sulamas ı , 

damlatıcıdan ·danılatıcıya, noktal ar şebekesinin her
hangi bir noktasında veya topraık sathının hemen 
altında suyun yavaş yersel bir uygulamasıdır. Su 
bitkilere, zemine ser·ilnıi ş veya 15-30 cm gömül
nılış ve •ana sistemden beslenen ıbir plastik (yani 
hava tesirlerine mukavim şeffaf olmayan polieti
len) yedek tüblerle •iletilir. Bunlar genellikle 10-25 
mm çapında veya delikli veya ıbitki su tüketiminin 
ortalama yürürlükteki mümkün su or.anına yakın 

kontrollü bir oranda toprağa, ıkendilerine monte 
edilmiş özel fı ş kırtıcılarla su damlatacak şekilde 
projel endirilirler. Damlatma oranı, genellikle fışk ır

tıcı başına 1 - 1 O lt/saat ınertebesinde olup akışı 
önlemek, gereğinde toprağın enfiltrasyonunu aş

m amalıdır . 

i ş l etme su basıncı ekseriya 1 - 3 atmosfer ara
s ında değişir. Bu ıbasın ç, ak ı mdnk i dar geçişl er l e 

oluşan sürtünme veya fı şkırtıcıların <Jrifisleri ile 
dağ ıtılır ve ıböylece su, atmosfer ba s ıncındaki su 
d a mlacıkları şeklinde ·hasıl olur. Ti cari fışkırtıcıl ar 
ya hat içi tipinde (tlıblere tak ıfını ş olarak) veya 
hat üzeri «düğüm" tipinde (tüb çeperinde açılmış 

bir delikten hibe. iliştirilmi ş olarak) dirler. 

Düğme tipi fışhırtıcılar, hat-içi fı şkırtıcıl ara 

nazaran daha kolay tesis edilebilmkele beraber ka
zaen kırılma veya yerinden ç ı kma t ehli ke lerine daha 
f azla maruzdur. 
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Bir Merkez1- Ekseneı Yağmurlama Sistemi 

Fışkırtıcılar , -2, 4 veya 8 lti saat'Iik sabit oran
larda debi verecek şekilde ıkalibre edilirler. Debi 
daima basınçtı:ıki d eği şmel erden etkilenir, fakat 
bugünlerde ticari olarak :basıncı dengelenmiş fış

kı rtıcılar da te1klif edilmeye başlanmıştır. 

Her sulamanın fre~ans ve süresi , bir el vanası 
veya programlanabilir otomatik bir vana düzeni ·ile 
kontrol ed ilir. Su, emme ve cazibe kuvvetleri tah
tında, sunulmuş noktasından itibaren toprakta yana 
ve aşağı doğru y.ayılma eğii'imindedir. Genel olarak, 
danılatm::ı sulaması ile toprak sadece kısmen ısla

tılır; bu topra;k parçası, toprağın içsel su yayılma 

özelliıkieri ıkadar, damlatma no ktı:ılarının şekli ve 
yoğunluğu ile et kilenir. Her halükilrda, aktif kök
leşme hacmi ekseriya, üniform olarak ısiatıimış 

toprağ ın normal kök bölgesinin bir ,kısmı (ekseri
ya % 50'·den az) ile sınırlandırılmıştır. 

Fakat, hatta çok lbüyük ve verimli meyve .ağ aç

l a rının ve doğal olarak daha ıküçük bitkilerin, bu 
nktif .kökleşme hacmine gerekli miktcırda su sağ· 

lannı8s ı şartiyle basinlerin , ıkıs-mi bir toprak hac
mince tutulabileceğ i bir gerçektir. Su sağkınması , 

kaynakları esasta devamlı baz·da Ibitki ihtiyacına 

hazır tutacak sıklı-kta ve bollukta olmalıdır. Sık su
lama rejimi, genellikle ıbir günden en çok bir haf
taya ıkadar aralıklı olmak üzere., damlatma sulama
s ınd a toprak rutubet d epolamasının rolününün öne
min i, sı•k olmayan ·doldurma" li·ki ila dört hafta 
a ralı•klı) ve toprak rutubet d e polamasını azaltma so
nucu veren su lama sistemlerine nazaran azaltır. 

Danılatma sul.aması hal.inde, top rağ ın ısiatıi
mış kısmı devamlı olarak nemli (böylece doyma
nıış ve iyi havalandırılmış) durumda tutulur ve 
toprak hacminde su boşalmasına veya solma nok
ta~ına y.:ıklaşı ma as la izin verilmez . Bu hal eşsiz 

derecede cazip bir toprak nemlilik rejimi yaratır 

ve da nılatm a sulamasına, satıh ve yağmurlama su-
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lamalarına nazanan, çoğ unlu ğ u özellikle düşük nem 
depolama kapasiteli kumlu topraklar ve ku rak iklim· 
lerdeki yüksek buharlaşma şartlarında, ayrıcalıklı 

bir avantaj sağlar. Yağınurlçma sulamasının aksi· 
ne, damlatma sulaması prati k olarak rüzgar ve fa rk· 
lı satıh sulaması şartlarından etk ilenmez. Sadece 
bir miktar, eğ i m , topoğrafya veya satıh pürüzlü
lü ğü nd e n e~k ileni r. 

Daml atma sulamasındak i enfiltrasyon paterni , 
cazibe etkisinde aşağı doğru iniş gibi, kapiler em· 
me kuvvetleri ile nokta kaynaktan radyal olarak 
uzaklaşan su akımı şeklind edir . Nemlilik zorun baş
l a ngıçta küreseldir, fakat zamanla (y.anal yayılma 

azaimalarına eğilim gibi) aşağ ı yönde artan bir şe
kilde devam eder. Eğer sulama , bitki ihtiyacının üs
tünde olar.ak uygulanırsa , baş l a ngıçta soğan- şek

lindeki ıslak bölge tedricen havuç şeklini alır ve 
sonunda, faz la suyu aşağıya su tablasına doğru sev
ketmek üzere ·baca • şeklini alı r . Su ile. taşın an 

tuzlar. •soğan kabuğu• şekli oluştunarak, ıslak dai
ren in satıh çevresinde yoğuntaşına eğilimine girer. 
Bu soğan halkası , ekseriya üstte görünür olmakla 
beraber, genelde yıldan yıla birikim yapmamak kay· 
diyle göründüğü kadar z,ararlı değildir. 

Danıla~nıa sulaması ile ,tuza çok hassas olma
yan bi~kilerin sulanmasında tuzlu (1 000 nıgr/lt ye 
kadar tuzlu) suların ıkuiLanılınası mümkündür. Yağ
ınurlama sulamasından farklı olarak, tuzlu sulama 
suyu, yapraklarla direkt temasa gelmez ve bu ne
denle. tuzla kavrulnıa eğiliminde değildir . Islak böl
gedeki toprak sabit olarak yaş tutulduğunda (peri
yodiık olarak kuru tutulman ın aksine), tuzların yığı

ş ınıı önlenir ve toprak eriyiğinin kökleşme bölge
sindeıki osnıos basıncının , bitkiyi önemli nıertebe

de etkileyebileceği noktaya kadar artmasını önler. 
Tuzlu su ile, ısl .ak daire çevrelerinde tuzların bi
rikimine, artan bir eğilim vardır ve ıbu tuzlar, mü
teakip yağışla yıkanmadığı takdirde, taşınabilir bir 
yağmurlama sistemi ile periyodik olarak yıkannıa

lıdır . 

Danılatma sulaması , ıslak toprak satıh parçası 

n ı azaltarak tasarruf sağlar , böylece direkt tabahhu
rat nıi •ktarını azaltır. Bu etkinin cesaıneti, danılat

ma şebekesinin yoğunluğuna , her damlatıcının al
t ı ndaki suyun yana! yayılışına ve bitki örtüsü dere
cesine bağlıdır. Su tasarrufuna ek olarak, ıslak 

sahanın azalması, bir bahçe veya sıralanıalı birki
nin sıra şeritleri arasında yabani -atların büyümesini 
engeller ve böylece sık ekim ih tiyacını ve bununla 
ilgili olarak makinalardan ileri gelen toprak sıkış

nıası zararını azaltır . Optimal yönetim şartlarında , 

birim saha için ürün artması % 20 veya daha fazla , 
birnı su hacmi tasarrufu % 40 veya daha fazla ol
maktadır. Damlatma sulanıasında potansiyel bu kul· 
l an ımı randıman artması (alelade sulama ile mu-
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kayese edildiğinde) mümkün su tasarrufları ve uy
gun toprark rutubeti , hava, tuz ve. gıda rejimlerin
den ileri gelen mümkün ürün artmasının ikisinden 
birden lıasıl olmaktadır. Fakat optimal olmayan yö
netim halinde, damlatma ·sulaması ile alternatif su
lama sistemlerinden daha az olmamak üzere fazla 
su uygulaması yapılabilir ve su israf edilebilir. 

Damlatma sulamasında kökleşme bölgesinin sı

nırl annıası .gerçeği itibariyle toprak nem depola
masının bi tıki için varlığı sınırlıdır ve bu hal bit
kiyi, sulama rejimlerinin kısa kesinNleri halinde 
dcıhi incitir. Böylece, ıni.ilkeınınel bir çalışma ile s-is
temin sabit -olarak ıbakıınlı tutulması esastır ve sık 
sık sulama sadece arzuya şayan değil gerçe~kten 

zaruridir. Sınırlı ıkökleşme bölgesinde besin teda
rik i sınırlı olabileceğinden , su teminine destekleyici 
gübre enjekte edilmesi de garanti edilmelidir. Bu· 
radaki avantaj, sulama suyuna gübre (muhtemelen 
zirai mücadele il a çları) enjeksiyonu, genellikle ara
zideyapılacak uygulamaya nazaran •işçiliği tasarruf 
eder. Yüksek nıertebede gübre kullanıını randıma

nı , maksimum kök aktivite bölgesine besinterin 
direkt olarak daha hassas ve bi~kilere uygun bir 
şekilde (suda erimiş olarak) uygulanması •ile art
tırıLabilir. 

Damlatma sulama sistemlerinin yatırım mali
yetleri , •kapalı sisteınlerle arazide belirli yerlere 
su seVlketmek üzere yağmurlama ve satıh sulama
sı nda olduğu gibi havadan toprağın sathına veril
me yerine , büyük miktarlardaki borular, tübler, fış
kırtıcılar ve ilgili ekipman 9ereği itibariyle yüksel· 
tir. 5k olarak. damlatma fışkırtıcılarının orifisleri 
dar olduğundan , tırkanmaları önlemek üzere filtras
yon ekipmanı gereklidir. Suya ·gübre enjekte edil
mesi gibi, işçi tasarrufu scığlayan otomasyon sis
temi masrafları da yatırım masrafiarına eklenir. 
Bun<ı göre damlatma sistemleri, satıh sulama sis· 
tenılerinden likincisinde pahalı arazi testiyesi iş

leri gereği hariç) baş langıçta daha pahalı olma 
eğilimindedir ve hatta yağmurlama sistemlerinden 
ekseriya daha pah<ılıdır. Satıh sulamasına nazaran 
su ve yağmurlamaya göre enerji tasarrufu, damlat
ma sulama sistemlerinin uzun •sürede mukayeseli 
i şletme. ve yatırım masraflarını azaltır. 

Damlatma sulaması işçillrk masraflarını büyük 
ölçüde az altır, fakat başarılı işletmeler , yedek par· 
ça l .a rın hazır bulundurulınasını ve usta teknisyen
Ieri n bakımını gerektirir. 'Bu sistem, bir defa ya
pılıp sonuna kadar süren ve zahmetsiz işletilen bir 
sistem değildir ; fakat, devamlı di kıkat ve ince bir 
düzen gerektiren nazik bir sistemdir. Sistemin gü
venirliği , uygun toprak hem depolamasının elveriş

lilik durumu itibariyle •kritiklik arzeder. Sistem bir 
kaç gün için dahi su sevkinde başarısız olursa, bit
kiler devamlı terleme tahtında şiddetli bunalıma 



maruz kalırlar . Damlatma fış k ırtıcıl a rı düzenli ola
rak kontrol edilmeli, temizlenmeli veya herhangi 
bir tı kanma vey.a mekaniık arızalar dolayısiyle ba
şarısızlık halinde ikame edilmelidir . Damlatma su
l amasında plastık tüb ıkullanımı avantajlı (uzun 
ömürlülük, fl eoksibilite , yumuşaklık , ·kalıba gelirlik, 
v.s.) olmakla beraber, mükerrer eğilmeler halinde 
d::ı laş ı klıktan incinir ve kemirgenlerden ve trafikten 
zarar görür. Yedek tübler yıllık bitkiler için zemin 
sathına serilir, fakat bazan daimi Ibi t kiler (örneğin 
meyve ağaçları- için gömülür (fışk ırtıcıl arı satha 
ç ıkanın yi.ikselticilerle ıbirliıkte' . Satıhtaki tübler 
trafikten daha çoık zarar görür, fakat gömülü tüblere 
naza ran muayene , bakım ve tamirleri daha kolaydır . 

Bakırnda en önemli husus, askıdaki zerreler 
(silt-, biyolojik unsurlar (örneğin yosun gibi- ve. 
tuzl,arın k imyevl yağışımı ile oluşan trkanmanın ön
lenmesidir . Yosun ve diğer biyoloji k • salgılar • klor
lama ile kontrol edil ir. Sulama suyunun silt- yüklü 
yağ , ış akışı suyu ile dolmuş açık rezervuarlardan 
a lınması halinde özel diık!kat gereklidir. Bu halde, 
kalsiyum karbonat gibi tuzlar, asitleştiricilerle çö
keltilerek önlenir. Sulama suyundan çeşitli tipteki 
zerrelerin temizlenmesi , elekler, tabakalı filtreler 
(çakıl, kum veya özel toprak ile oluşturulmuş- ve/ 
veya menke])kaç filtrelerle yapılır . Filtreler, ger
çekte , damlatma sulamalarının bütünleyici bileşen

leridir. Bunların kabarmaları , büyük ölçüde, ağır ve 
önemli basınç ·kaybı verir. 

Çak ı l veya .kum vasatındaki boşluklar tutulan 
katı maddele.rle tıklandığında , basınç kaybı artar ve 
akım oranı azalır . Bu nedenle, bu filtreler, geri- yı

kama ile ·sık sık bol suyla basınçlı yıkama gerek
tirir . Bu işlem filtrelere takılan bütün ince m ad
deleri atamıyabilir ; bu nedenle , filtre vasatı periyo· 
dik olarak i·kame edilmelidir. Elek filtreler lıal a 

daha nazik ve hatta daha ihtimanılı muayene ve 
hizmet gerektirir. 

Yedek tübler arasındaki mesafe , •bu tübler ge
nelde her sıra rboyunca seril diğine göre, bitıki sı 

raları arasındak i aralığa göre tayin edilir. Yakın 

aralı k lı sıralı •bitkilerde tüb ihtiyaçlarını tasarruf 
ekseriya, sıra atiarnaiı tanzi mveya bir yatakta .bü
yüyen yakın sıralı bir çift arasında tek bir yedek 
tesisi ile mümkündür. Bu çözüm, geniş aralıklı ağaç 
bitkileri için mümkün ·değildir . ~üçi.ik tüplerdeki ba
sınç •kayıpları dolayısiyle, yedek uzunluıkl.arı (tipik 
olara:k 30 • 150 m) damlatma sulamasında yağmur

lama sularnal a rına nazaran daha azdır . Prensip ola
rak, danılatma sula ması süs bitkilerinde olduğu 

kadar, meyve ağaç l a rı ile sıra l a r halinde ve yatak

larda büyüyen bahçe bi tkil erine en çok uyar ve 

bütün toprağın üniform olarak nemlil iğ ini gerek

tiren yakın büyüyen ta rla bitkilerine en az uyar. 
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MiKRO· PÜSKÜRTÜCÜLER : Son yıll arda , su 
kullanını randımanını ısl ah etmek üzere devamlı 

emek sarfedilerek çeşitli yeni sulama metodları ge
li ş t i rilmiştir . Bu metodlardan bazıları , gelişmiş 

memleketlerde kliçük ölçekl i çiftlik ihtiyaçlarına 

adapte edilmiştir . Bunlardan , en vaadkar ve süratle 
gel işen bir metod mikro· püskürtücü su l amadır . 

Mini · y.a ğ nıurlayıcılar veya serpiştiriciler , su
yun sadece toprak sathın ı n bir parçasına uygulan
d ı ğ ı danılatma sistemlerindeki prensilpere benzer 
olarak çalışırlar . Fakat, suyun fışkırtıcılardan kapi
ler arifisl er yoluyla damlatılması yerine mi.kro ·püs
kürtücüler, meme serilerinden dışa savurarak ince 
su jetlerini fışkırtır . Her meme, damlatma fışkır

t ı c ılan il e ısiatılan nıünferit arazilerden daha bü
yük saha eğiliminde olarak bir metre kare veya 
daha büyük salıayı 1kaplar. Mikro. püs-kürtücüler 
böylece , ·kumlu topraklarda büyüyen ağaç bitkiler 
için bzelliıkle znemli olabilen bir faktör olarak, kök
ler tanatından alınan su ve 91dalar için uygun top· 
rak hacminin artm asına yardımcı olur. 

Miıkro ·püskürtücülerin damlatma sistemlerine 
göre diğer önemli bir avantajı da, daha büyük me
me orifislerinin faydası olarak, fışkırtıcıların tıkan

ma zararının asgariye indirilmesi ve damlatma su
l amasının , sı•kı filtrasyon ihtiyaçlarını gevşetmes· i · 

dir. Bu nedenle, damlatma sul.amasına nazaran te
sis masrafları daha düşüktür . Mikro · püskürtücüle
rin basınç ihtiyaçları damlatma sulamalarırııkine 

benzer tregüler yğmurlanıa sistemlerindekilerden 
çok daha az olmak üzere 2 atm. mertebesindedir) . 
Diğe r ·bir husus olarak, mikro - püskürtücü sulama
sı damlatma sulamasının potansiyel avantajiarına 

sahiptir : yüksek sıklıkta sulamay.a ve besinierin 
(gübreler) suya enjekte edilmesine izin ve otomas
yana imkan verir. Buna ilave olarak, mikro· püskür
tücü sistemler, halifazırda bir çok gelişen ülkede 
hüküm sürdüğü gibi küçük sulama ünitelerine uyum 
sağlamak üzere küçük ölçülere indirgenir. 

Damlatma sulamasına nazaran mikro· püskürtü
cü sulamanın dezavantajla rı nispeten küçüktür. Su 
dengesinin buharlaşma bileşeni , buharlaşma hala 
regüler (tam kavrayan) yağmurlama sulamasından 

çok daha az olduğu halde, bir miktar artar (daha 
büyük w:ııin sahası , suyun kuru havaya püsıkür

tülmesi ve bitkinin daha az yaprağının ısiatılması 

nedeniyle) . Yaprakları ısiatması nedeniyle, tuzlu 
su kullanımı , m iıkro · püskürtücü halinde damlatma 
sulamasına nazaran daha problemli olabilir. iki sis
temin ıbasınç ihti yaçları kabili mukayesedi r. 

Mi·kro l püskürtücü sistemler, damlatma sula
ma l arı nd a olduğu gibi aynı tüb şebekesi ile hizmet 
görür. Fı şkır tıcı ünitelerinin (püskürtme memeli 
yükselticil er) geniş bir variasyonu , genel olarak 
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dayanıklı plastik maddeler şeklinde bugünlerde ti ( 
raci olarak mevcuttur. 

DÜŞÜK- YÜKlÜ FISKIYElER Kapalı olarak 
ileten (borular) sulama dağıtını sistemleri genel
li kle, uygulama ünifornıluğunu arttırarak ve sızm;:ı 

ve buharlaşma ile olan ileti nıkayıplarını azaltnı.a 

yol uyla su tasarrufu sağlama yeteneğindedir. Fa
kat, çoğunluğu dağıtını için suyu basınçla vermek 
üzere ponıpalamak ihtiyacında olduğundan, su ek
seriya artan enerji tüketimi masrafı itibariyle ta ( 
sarruf edilir. Fı sk iyeli sulama, hatta bir satıh hen
değinden itibaren düşük basınç yükünün yetebile
ceği şekilde, pahalı olmayan, ince duvarlı, yeterli 
ç.ap lı l<uvruntılı boru ıklıllanarak enerji ihtiyacını 

düşürece k şekilde projelendiril en yeni bir sistem
dir. 

Fıskiye sulaması, sistemi basitleştirnıek üzere 
projc.!endir ilnıiş , tadil edilmiş diğer bir danılatma 

sulamasıdır ve muhtemelen zarar veren bileşenler 

itibariyle daha az güvenilir veya ithal zarureti do
ğurur ve bak ınıını zor kılar . Burada, herhangi imal 
edilmiş bir fışhırtıcı (ne damlatıcılar ne de mik
ro - püskürtücüler) •kullanılmaz ve suyun bas itçe 
açık düşey tüblerden «dışarı fışkırtılnıasına» izin 
verilir . Bu tübler veya ·düşey borular , takriben 
1 - 3 cm çapında olarak, gömülü yedek sulama tlib
lerinden yükselir. Düşey yükselticiler kazıklanıp 

veya direklenerek an.ktre edilir ve. yükseklikleri, 
suyu ·istenen hassas oranda sevketmek üzere he
sap veya deneme yoluyla yukarı aşağı ayarl.anır . 

Fıskiye sistemleri , her ağaç veya bağ grubu 
boyunca bir düşey boru fıskıyesinin tesis edilebi
l eceği, meyve ağaçları veya bağlar gibi geniş ara
lıkl ı bitkilerin sulanmas ında özellikle uygundur. Her 
f ıskiyece sevkedilen sulama suyu, .küçük seviyeli 
havuzlar (alçak seddelerle çevrili) eşit miktarda 
su ile deldurularak üniform bir şekilde dağıtılır . 
Bu çeşit havuzlar elle yapılabilir ve daire veya dik
dörtg.::n şeklinde olabilir. 

Damlatma ve mikro- püskürtücü hallerinde ol
duğu gibi , sadece bas ınç ihtiyaçlarını değil fakat 
keza l ve muhtemelen eşit önemde) sulama suyu 
fi ltrasyon ihtiyacı nı tamamen önleyerek, kapalı bo
ru iletim ve kontrollü 1küçük - hacim prensibi, yük
sek- sıcaklıkta (ve hatta kısmi'- alan) sulama ve 
basit bir sulama aracı olarak tanıtılabilir. 
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Basitliği ve nıemeler, teçhizat, basınç regüla
törleri ve filtreler gibi imalatçı bileşenlerinin yok
lu ğu itibariyle, teçhizat satıcılarında ticari bir üre
tim ol.arak tutulması sağlanınanıaktadır ve bu ne
denle sulama suyu kullananların çoğunluğu bu sis
temi n avantajlarından, tesis ve işletme l<olylıkla

rından habersizdir. 

Tasarlanan sistemin , ABD standartlarına göre 
topl.anı yatırım mcıliyeti hektar başına 1600 dolar 
olarak hesaplanm ıştır. Bu bedel, damla~nıa ve mik
ro- püskürtücü sulama sistenıleri ile (pompalar ve 
filtreler dahil) kabili mukayese hatta daha düşük

tür. 

Fıskiye Sulaması 

Düşük enerji ihtiyaçları ve tamamen gömülü rbir 
sistemin uzun ömürlü olması avantajları bu kapalı 

borulu sistemi. satılı sulama metodlanndan dönüş
türüle<b'ilen özellikle nispeten tesviyeli arazilerde , 
ağaç bitkiler için cazip bir alternatif cazibe siste
mi yapabilir. 



1. GIRIŞ 

LAMAS HAVZASI, SARIAYDIN (17 · 12) ve KlZlLGEÇiT 
(1717) AKIŞLARININ ÜSTEL MATEMATiK MODELLERi 

VE KARST PlNAR KATKILARININ BELiRLENMESi 

Yalçın ARISOY ( *) 

ÖZET 

Genel yapısı büyük ölçüde erime boşluklu kalkerli kayaçıardan oluşmuş kars
lik havzalarda yeralan akarsu akışlarındaki pınar katkılarının belirlenmesi özel
likle çevirme türü santralların projeZendirilmesi açısından önem taşımaktadır. 

«Alçalma Hidrografı Analizi» ile kars pınar debileri, yıl içi değişimler de gö
rülebilecek bir biçimde, belirlenebilmektedir. Yöntem sadece yeraltı suyu ile bes
lenen bir akış hidrografının üstel bir veya daha fazla sayıda fonksiyonla tanım
lanabileceği esasına dayanmaktadır. Burada tanımlanan fonksiyonZara ait para
metrelerin ve bu fonksiyonların değişim aralıklarının gerçeğe uygun belirlenmesi 
önem taşımaktadır. 

Lamas havzası, Sarıaydın ( 17 -12) ve Kızılgeçit ( 1717) akışlarının üstel mate
matik modelleri ve karst pınar katkılarının belirlenmesinin amaçlandığı bu çalış
mada; her iki istasyonda da pıııar akışlarının alçalma ve yükselme dönemlerinin 
birbirinin simetriği olacak bir biçimde tek parçalı üste! bir foııksiyonla tanımla
nabileceği görülmüştür. 

2. UYGULANAN YÖNTEM 

Tünkiye'ınln AIOOeniz Bölgesi tkarstik :bir yapıya 

sahip olup, :bu karst formasyondan kaynayan pınar

lar aka~su debilerine büyük ölçüde katkıda bulun
maktadır (Keloğlu vd. 1978) 

2.1. Alçalma Hidrografı Analizi 

Yıağ1şlar1n kesildiği dönemde, yalnızca yeraltı 
suyundan 'beslenen bir akış hidrografının alçalma 
kısmının Maillet tarahndan, 

Son yıllarda bu tür akarsu havzalarına ait akım
ların modern matematiık yöntemlerle <incelenmesi 
Tünki<ye'de de giderek artan lbir biçimde ele alınmış 
olup (Özlş 1975; Kaloğlu vd. 1978); bu yöntemler

den binide karst pınar debilerinin zamanla değişi

mini de ver-en ·Aiçalma Hidrografı Analizi• •ile akış

ların üste! matematik modellerinin ıkurulmasıdır. 

Bu çalışmada Sarıaydın (17 -12) ve Kızılgeçit 

( 1717) 'in kurak dönem akışlarından yararlanılarak 

karst pınarlarının determlnistik hileşeninin belirlen

mesi amaçlanmıştır . 

(•) Uzman. 'Yük . Müh .. Dokuz Eylül Üniversitesi, Müh. Mi m. 
Fak. inşaat Mühendisliği Bölümü, Bornova- IZMIR. 

o (t) = Q o . e~p r-at) (1) 

şeıkli-nde üste! bir fonksiyonla tanımlanacağı be
lirtilmiştir. Keloğlu 1983) (Şekil 1) . • Burada Q (tl 
zamanın fooksiyonu olarak ~~arst pınar akışlarını 

(m3/sn) , t zamanı (gün), 0
0 

başlangıç debis'lni 
(m3jsn), a (•alfa) <ise hoşalım ıkatsayısını (1/gün) 
göstenmelktedir. 

l1 l lbağıntısı debi alkseninin logaritmik al1nmsaıyla, 

1ın O (t) = 1n 0
0

- a. t (2) 

şeklindeki eğimi a. olan bir doğru denklemine dö
nüşmektedir (Şekil 2). 

Y = 1n O (tl, a = 1n 0 0 , b = - a. ve x = t 

dönüşümleriyle Y = a+bX şeklindeki doğrusal 
denklemin parametreleri standart regresyon yön-
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------------------------------------------------ ------------- -------------------

temleriyle lıesa pl anabilmektedir. a ve b sabitleri 
!:>ap tand ıktan sonra; 0

0 
= exp (a] ve a = - b ba

ğıntılarıyla aLçalma hidrografının parametrleri he
scıp l nnabi l mekte; yükselme dönemi karst pınar akış
l arı nı temsil eden bağıntın ı n belirlenmesi ise baş

lan gıç ve bitiş nokta ları belirli olan üstel egrın ı n 

denk leminin bu l unması şek l inde olmaktadır (Keloğ

lu 1983). 

Q 

<><t Q{t)= Q .e 
o 

Q(t) 

~--------~-------gün 
o t 

Şekil 1 - Alçalma hidrografının genel biçimi 

ln Q 

ln Q 
o 

ln Q{t)=lnQ - o<t 

ln Q ( t ) 

~o 
~~-----------~~------gün 
o t 

Şekil 2 Alçalma hidroğrafının doğrusal biçimi 
rının Belirlenmesi 

2.2. Karst Pınarfarının Yı llık Ortalama Akışla· 

rmın Belirlenmesi 

Alçalma ve yükselme dönemlerindeki karst pı
narlarını tanımlayan eğrilerin altında kalan alan bi r 
yıllık toplam ıkarst pınar hacmini vermekte (Şekil 3) 
ve bu hacim aşağ ıda verilen ıbağıntılar yardımıyla 

hesaplanabilmektedir. 

Şekil 3: - Alçalma ve yül{selme dönemlerinde 
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karst pmarlanm tanımlayan denklemler 
ve ·top!am karst [}mar hacimleri 

/

t1 o(ft 
V l: QO,i . e . dt 

o 

00, 1 "'ı · t 
t1 

Q 2 "'2' t 
t2 

V: v1 +V2: -"--ı . e ı +_o_,_. e ı (4) 
"'2 

to tl 

Bu durumda karst p ınar akışlarının yıllık ortalama debisi 

olmaktadır. 

2.3. Karst Pınar Katkılı Akışların Matematik 
Modeli 

Alçalma ve yükselme dönem.lerindeki değişimi 

belirlenen karst pınar akışlarının, toplam akışlardan 
çıkarılm as ıyla yüzeysel akış bileşeninin determinis
ti k ve stekastik kısımlarının toplamı elde edilmiş 

olm::ıkta; bu toplamdan, genellikle periyodu 5 · 6 
ay olan iki harmonikil Fourier serileriyle uygun 
forııksiyonlar uydurulabilinen yüzeysel akışın deter
ministik periyodik ıbileşe.nin çıkarılmasıyla stokas· 
t ik ka lıntıl ar elde edilmiş olmaktad ır (Şekil 4) . Böy
lece, ·karst pınar akış ı bileşenleri ile yüzeysel aıkış 

bileşeninin deterministiık periyodik kısmının topla
mından deterministik periyodik ıbileşenlerin modeli 
de kurulmuş olmaktadır (Keloğlu 1983) . 

Q 

Şekil 4 - Karstik pınar akışı ile yüzeysel akış 

bileşeninin ayrılması 

3. SARIAYDIN ve KlZlLGEÇiT AKIŞLARININ 

ANALiZi 

3.1. Akış Gözlemleri 

Lamas çayı akışları, 1961 -71 yıllarında çalışmış 

Sarıaydın (17 ·12) ve 1967 yılından ·itibaren çalış

maya devam eden Kızılgeçit (1717) a:kım gözlem 
istasyonlarında ölçülmüş ve ilgili kuruluşlarca ya· 
yınlanmıştır. 

Bu çalışmada kullanılan istasyonların aylık orta
lama akışları ile Kızılgeçit'in günlüık ortalama akış
l ar ı, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik· Mimar
lı k Fakültesi inşaat Mühendisliği Bölümünün Lamas 
havzası ile ilgili olarak yaptığı ıbir araştırma proje· 
sinden alınmıştır (Öziş vd. 1985). 



Mersin Lamas havzasında yeralan söz konusu 
akım gözlem istasyonlarının özellikleri Tablo 1'de 
yerleri Şekil 5'<le ve gözlem sürelerinde ortalama 
akışlarının gidişi Şekil 6'da görülmektedir. 

3.2. Boşalım Katsayıları ve Karst Pınar 

Debilerinin Belirlenmesi 

Yağ ışların kesildiği 1 Temmuz- 30 Eylül tarihle
rindeki günlük ortalama akış değerlerinin her yıl 

karst pınarlarının genel gidişini ıkarakterize edebi
leceği kabul edilerek ve Bölüm 2.1'de açıklanan 

yöntem 'kullanılar.ak hesaplanan; Bnşalım katsayı

larının (alfa), bu .değerlerin belirlenmesinde yarar
lanılan regresyon denkleminin 'korrelasyon katsa
yılarının; alçalma ve yükselme dönemlerinde karst 
pınarlarının değişimini tanımlay.an fonksiyonlar be
lirlendikten sonra ılıesaplanan karst pı•narlarının yıl

lık ortalama akış değerlerinin ve toplam a•kıştan 

p!nar akışınıli çıkarılmasıyl a elde edilen yüzeysel 
akış bi leşenlerinin; Sarıayd ın'da 1962-71, Kızılge

çit'te 1971 -83 süresince değişimleri hesaplanarak 
Tablo 2'de verilmiştir. 

Alçalma ve yükselme dönemlerinin eş süre ve 
ayn ı boşalım katsayısıyla değiştiıkieri kabul edil
miş; pınar akışlarının pik değerlere Sarıay
dın'da yaklaşık ol!J rak Mayıs ayı b-aşl angı

cında, Kızıl g eçit'te ise onbeş günlük bir ıgecikme 

il e Mayıs ayı ortalarında ulaştı•k l .arı görülmüştür. 

Şe'kil 7'de aylık ortalama akış değerleri, pınar 
nkışlarının max ve min değerleri ile bu değerlerin 

oluştukları zamanlar görülmektedir. 

istas}lonların kendi •gözlem süreleri boyunca 
akışlarının genel •Ortalamaları dikkate alınarak; Sa
rıaydın, Kızılgeçit ve her i'ki istasyon arasındaki 

491 ıkm2'Jik yağış alanına sahip ar.a havzanın top
lam akışlarının dağılımı Tablo 3'de verilmiştir . Bu 
tablo incelendiğinde; yaklaşık Sarıaydın ıkadar ya
ğış alanına sahip ar.a havzanın, özeHikle daha az 
yüzeysel aıkış oluşturulması nedeniyle lbu bölgenin 

TABLO 1 - Akım Gözlem istasyonları ve Özellikleri 

istasyon Sarıaydın Kızılgeçit 

istasyon No. 17- 12 1717 

Yükselt-i 1205 ım. 970 m. 

Yağış alanı 504 '.km2 995 lkm2 

Yağış alanı 504 lkm2 995 km2 

Gözlem süresi 1960'- 1971 1967-

Oort. [m3/ sn) 5.11 6.98 

O max 51.0 161.0 

Om in 2.2 1.98 
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yağışlarının bir :bölümünü akışa geçirmeden yeral
tından Kızılgeçit'in ınenbaında ve mansabırıda Lamas 
çayma verdiği söylenebilir. 

o 5 10 
<---L----1 l<m 

Sarıaydın 

Kızılgeçit 

Şekil 

Şaikl 

AKDENİZ 

Silifke 

5 - Lamas havzası ve akım gözlem istas· 
yonları 

6 - S<ırıaydm ve Kızılgeçit aylık ortala· 
ma akışlarının gidişi 

3.3. Boşalım Katsayısı- Yıllık Or~alama Akış 

İlişkileri 

Tablo 2'deıki boşalım katsayıları incelendiğinde 

özelliıkle Kızılgeçit'te ıbazı yıllarda ortalamaya göre 
çok farıklı değerler görülmekte; boşalım ~atsayısı

nın yıllık ortalama akışla ilişkisini belirlemek ama
cıyl;;ı, 

a. = a + ıb Q ort (6) 

şeklinde klasik doğrusal regresyon analizi yapıl

mı_ştır. Bu denklemin regresyon parametreleri Tab
lo 4.a'da verilmiştir . Boşalım -katsayılarının yıllık 
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TABLO 2.a - Sarıaydın Akışlarının Analizi 

O-ort Qp-max ALFA Qp Oy 

Yıl (ml/ sn) (1/gün) R (m3/sn) 

1962 4.1ü 3.65 -0.00294 -0.88 2.83 1.27 

1963 5.88 6.96 - 0.00678 ---0 .97 4.00 1.88 

1964 2.52 2.60 ---0 .00353 -0.74 1.92 0.60 

1965 4.52 5.J8 -0.00576 ---0 .94 3.33 1.19 

1966 4.95 3.70 - 0.00199 -0.87 3.11 1.84 

1967 5.37 5.85 -0.00442 ---0 .97 4.02 1.35 

1968 7.07 8.84 -0.00746 -0.99 4.84 2.23 

1969 9.49 11.75 -0.00589 -0.91 7.21 2.28 

1970 5.67 4.39 -O .'00308 ---0.90 3.37 2.30 

1971 4.50 4.71 -0.00522 -0.96 3.04 1.46 

Ort. 5.41 - 0.00471 3.77 1.64 

TOBLO 2.b. - Kızılgeçit Akışlarının Analizi 

O-ort Qp-max ALFA Qp Oy 

Yıl (ml/ sn) (1/gün) R (m3/ sn) 

1967 7.37 7.35 ---0.00370 -'0.97 5.35 2.02 

1968 9.17 9.27 -0.00448 ---0.99 6.35 2.82 

1969 13.48 14.44 -0.00479 --'().94 9.64 3.84 

1970 8.57 7.63 -0.00294 ---0.98 5.91 2.66 

2971 6.53 5.82 -0.00251 -0.94 4.68 1.85 

1972 5.66 5.27 - 0.00267 ---0.86 4.18 1.48 

1973 3.32 2.48 -0.00015 -0.07 2.46 0.86 

1974 2.77 2.08 -0.00034 -0.44 2:02 0.75 

1975 7.35 9.59 -0.00658 ---0.98 5.59 1.76 ----
1976 6.37 8.33 ---0.00556 ---0.98 5.24 1.13 

1977 5.96 5.1 7 ---0.00209 -0.92 4.31 1.65 

1978 6.99 7.45 -0.00366 -0.94 5.45 1.54 

1979 5.55 3.72 -'0.00027 ---0.15 3.83 1.72 

1980 6.99 8.20 ---0.0'0524 -0.95 5.59 1.70 

1981 9.99 11.23 --'0.00674 ---0.95 6.47 3.52 

1982 6.66 6.28 - 0.0'0483 ---0.95 4.18 2.48 

1983 5.85 5.42 -0.00313 ---0.96 4.14 1.71 

Ort. 6.98 -0.00348 5.00 1.97 
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ortalama akışla değ i ş i min i n ve.rildiği Şekil 8'de de 
görülebildiği gibi her iki istasyonda 1969 yılı anor
mallik göste~mekte; bu değer çıkarılarak hesapla
nan regresyon denklemi parametreleri de dikkate 
alındığında (Tablo 4.b) boşalım katsayılarının çok 
güçlü olmamakla birlikte akışlarla ·iliş~isinin var 
o lduğu görülmektedir. 

TABLO 3 - Sarıaydın, Kı zılgeçit ve Ara Havzada 
Toplam Akışın Karst Pınar Katkıları ve 
Yüzeysel Akış Kısımları Arasında Da 
ğılımı (mlj sn) 

istasyon Pınarı Akış Toplam 

Sarıaydın 3.77 1.64 5.41 

Ara havza 1.23 0.33 1.57 

l< ızılgeç i t 5.00 1.97 6.98 

TABLO 4.a. - Boşalım Katsayısı Yıllık Ortalama 

istasyon 

Sarıaydın 

Kızılgeçit 

Akış ilişkisi 

a 
2.05 

-0.36 

b 

'0.49 

0.55 

R 

0.51 

0.64 

TABLO 4.b. - Boşalım Katsayısı - Yıllık Ortalama 
Akış ilişkisi (1969 Yılı Hariç) 

istasyon 

Sarıaydın 

Kızılgeçit 

a 

0.73 

-2.21 

b 

0.78 

0.85 

R 

0.53 

0.74 

lnO 

~Kı.zılgeçit 

J: ı.z ı. 4;eç1t {pınar) 

Şekil 7 - Sarıaydm ve Kızılgeçit ayiıle ortala· 
ma akışlarının ve pınar akışlarının gi· 
dişi 

3.4. Aylık Akışların Gidişi 

Sarıaydın ve Kızılgeçit'in pınar akışları alçalma 
döneminde o (t) = oo.max . exp l- .ı:ı t) yükselme 
döneminde o (t) = oo.min . exp (at) şeklinde sü
rekli fo:ıks i yonlarla belirlenmiş; Pınar akışlarının 

ve bu akışların toplam .akıştan çıkarılmasıyla elde 
d ilen yüzeysel ak ış bileşenlerinin de toplam akışa 
benzer şekilde aylık ortalama değerleri hesaplan
mıştır (Tablo 5). Bu şekilde yüzeysel akışın da yıl 

boyunca deği ş im i görülebilmekte; bu aşamadan son
ra yüzeysel akışın deterministik ve stokastik kı

sıml arının araştırılmasına yarayabilec~k bir dizi 
elda ed iimiş ve a k ı ş l a rın matematik modelinin ku
rulması .aşamasına g e l i nmiş olmaktadır. Tablo 5 ve 
Şek i l 9'daki ayl ı k yüzeysel akışın gidişi incelendi
ği n de; her ilki istasyonda da Şubat ayı akışlarının 

genel gidişten farklı olarak; yağışların bu ayda kar 
şekli nde düşmesi nedeniyle akış oluşturmaması 
şeklinde aç ıklanabilecek bir düşüş gösterdiği gö
rülmektedir. 

TABLO S.a. - Sarıaydın Akışlarının Yıl Boyunca Değişimi (m3/sn) 

Aylar 

Toplam 

Pınar 

Yüzeysel 

Ekim !{asım Ara. Ocak Şubat Mart Nis. May. Hazi. Tem. Ağus. Eylül Ort. 

2.57 2.60 3.50 4.24 3.82 9.07 14.35 8.20 4.90 3.83 3.20 2.84 5.26 

2.49 2.49 2.87 3.30 3.80 4.38 5.04 5.12 4.45 3.86 3.34 2.91 3.67 

0.08 0.11 0.63 0.94 0.02 4.69 9.31 3.{)8 0.45 1.61 

TOBLO S.b. - Kızılgeçit Akışlarının Yıl Boyunca Deği~imi (m3 /sn) 

Aylar Ekim Kasım Ara. Ocak Şubat Mart Nis. May. Hazi. Tem. Ağus. Eylül Ort. 

Toplam 

Pınar 

Yüzeysil 

4.27 

3.92 

0.35 

4.21 4.96 

3.62 3.92 

0.59 1.04 

5.41 5.20 10.56 17.04 

4.35 4.84 5.37 5.96 

1.06 0.36 5.19 11 .08 

10.63 6.77 5.54 4.76 4.36 6.93 

6.48 5.97 5.37 4.84 4.36 4.92 

4.15 0.80 0.17 0.00 2.06 
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~ 
(l0-3/gün) 

8 
Sarl.aydın 

6 

4 

4 

/.. 
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/ 
/ 

6 8 

(b) 
/ ' 

/ 
(a) 

10 

Kızılgeçit · 

Şekil 8 - Sarıaydın ve Kızılgeçit'te boşalım katsayılarının yıllık ortalama akışla değişimi 

1~ 

12 

10 

-- Toplaıa akı_, 

· ----Pınar alıc ı.şı 

· · · · · · · · · Yüzeysel ak ı~ 

t__.,ö~K=A -O~Ş__,H_,..N _,H~'Hi~T__,_A -cE,___ t(ay) 

Şekil 9.a. - Sarıaydın aylık ortalama pınar ve yü 
zeysel akışlarının gidişi 

Q(a3/:ın) 

16 

14 

12 

10 

-- Toplam akı., 

---- Pınar akı.,ı. 

. .. . ...... Yü z e ysel ak ı.., 

Şekil 9.b. - Kızılgeçit aylık ortalama pınar ve yü 
zeysel akışlarının gidişi 

4. SONUÇ 

Özellikle erime boşlu'klu ıkalkerli kayaçiarın 
oluşturduğu böl·gelerde ı~aynıyan pınarlar ,Tünkiye'
nin Akdeniz ıböf,gesinde de. aikarsu akışlarının önem
li bir bölümünü teşkil etmekte; Bu pınarların yıllık 

ortalama debilerinin ve zamanla değişimlerinin bi
linm;:;si su yapılarının projelendirilmesinde önemli 
bir adımı oluşturmaktadır. 

Karst pınarlarının yıl içinde ııamanla değişimi 

O (tl = 0
0

• exıp Ca. t) şeklinde üstel hir fonksi
yonla kolayca tanımlana:bilmektedir. Ancak, ıbu fonk
siyonun parametrelerinin ve değişim aralııklarının, 

ıkarst pınarlarının gerçek davranışını ~araktenize 
edecesk ışeıkilde doğru belirlenmesi ·gerekme'ktedir. 

Sarıaydın ve Kızılgeçit pınar akışlar,ı da alçal
ma ve yükselme dönemlerinde binbirlerinin simet
riği ıbiçiminde olan teık ıparçalı üstel bir fonksiyon
la tanımlanıa!bilmekte; bu fonksiyonlardan ıgidilerek 

Sarıaydın'·da 3.8 m3jsn, Kızılgeçit'te 5.0 m3/sn mer
tebelerinde yıllık ortalama .pınar akışlarının oldu
ğu görülmeıktedir . 
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