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ERZİNCAN YÖRESİNİN DEPREMSELLİGİNİN YERALTI 
KOŞULLARINA GÖRE ARAŞTIRILMASI VE MART- 1992 

DEPREMLERİNİN DEGERLENDİRİLMESİ 

Ertugrul ADA (*) 
Nuran ERGİN ( **) 

ÖZET 

Erzincan ili ve yöresinin depremselligi ile ilgili olarak yapılan bu araştınnada; maddi 
hasar ve insan kayıplarına, depremin büyüklügünden ziyade yeraltı su seviyesinin çok 
yüksek olması ve ovada kalın bir alüvyon tabakasının bulunmasının sebep oldugu belirlen
meye çalışılmıştır. Hasara etki edenfaktör ise, çöken ve yıkılan binaların depremle ilgili yö
netmelikteki şartlara uyulmadan yapılmasıdır. 

1. GENEL AÇIKLAMA 
Erzincan yöresinin depremselliğini belirle

mek üzere coğrafi koordinatlan 390 00 - 40° 00 
N ve 390 00 - 41 O 00 E olan alandaki deprem ve
rilerinden yararlanılmıştu. İki derecelik bu alanın 
araştırma için yeterli olacağına, alanı büyüttüie
rek ve küçültülerek yapılan bazı değerlendirme
ler sonucunda karar verilmiş ve çalışmalara bu 
yönde devam edilmiştir. 

Bölgenin depremselliğini ve meydana gele
bilecek en şiddetli magnitüdü belirlemek için, bu 
incelemede Gumbel uç değerler yönteminden ya
rarlanılmıştu. 

2.1. GENEL JEOLOJİ 

2.1.1. Tortul kayaçlar : 

Mesozoyik kireçtaşlan, bölgede geniş bir 
alan kaplayan diabaz kütleleri arasında gelişi gü
zel yerleşik olup şehrin güneyinde mostra verir. 
Bu kireçtaşlarının bir kısmı yan kristalize olmuş
tur. 
(*) Jeofizil< Yi.K. Miilı. DSI Gen Müd. Jeoıeknik I-fiz ve YAS Dai. Bşk. 
(**) Jeofizik Miilı. DSI Gen. Müd Jeoıeknik Hiz. ve YAS Dai. Bşk. 

Kretase filişi genellikle kumtaşı, Mam ve 
konglomeradan oluşur ve etüd alanının batısında 
görülür. 

Eosen filişi boz renkli kumtaşı ve konglo
meradan oluşur ve etüd alanının güneydoğusun
da görülür. 

Alt Miyosen yaşlı tahmin edilen kireçtaşla
n oldukça değişik fasiyeslidir. 

Neojen yaşlı formasyon üstte lagün fasiye
sinde killi marnlı bir seri, altta kırmızı renkli 
konglomera ve kumtaşlarından oluşur ve su de
polanması açısından önemlidir. 

Kuvaterner birimleri; traverten, taraça ve 
alüvyon konileri oluşturmaktadu. Erzincan ova
sında, Kuvatemer' in oldukça büyük kısmını kap
lıyan alüvyon konileri iri malzemeden oluştuğun
dan geçirimli olup, yeraltısuyu besienim ve 
depolanmasının büyük kısmını sağlamaktadnlar. 
Kalınlıklan açılan sondajlarda belirlenemeyen bu 
alüvyon konilerinin tabanında genellikle serpan
tinlerin yer aldıkları tahmin edilmektedir. 
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2.1.2. Mağmatik Kayaçlar : 
Genç volkanik faaliyetler sonucu peridotit, 

proksenit, diyabaz ve melafirler, Kretase devrin
de meydana gelmişlerdir. Harnblendli andezit lav 
ve tülleri daha ziyade ovanın kuzeyinde yer al
maktadır. 

Volkanik faaliyetin ova teşekkülü, kuzey 
ve güneyde oldukça yaygın alüvyon konisinin te
şekkül etmesiyle de i1gısı bulunmaktadır. 

2.1.3. Metamorlik Kayaçlar : 

Genellikle ovanın kuzeyinde geniş sahalar 
kaplar, yeşil renkli amfibolil sisller i1e serizitli ve 
klorith sisller hakim durumdadır. Bunlar daha zi
yade mağmatik kayaçiarın ınetamorfizmaya ug
raması sonucu meydana gelmişlerdir. 

2.2. YAPISAL JEOLOJİ: 
Çalışma alanındaki formasyon ve kıvrımla

rın genel dogrultusu dogu-batı ve dogu kuzeydo
gu-batı kuzeybatı xönlerindedir. Büyük serpantin 
ve diyabaz entrüzıf kayaçiarı da aynı yönü takip 
ederler. Kretase filişi, marnlar ve Eosen filişi şid
detli kıvnmlanma hareketlerine maruz kalmışlar
dır. Kıvnınlar genellikle dik ve nadiren devrik 
vaziyette bulunurlar. Erzincan ovasının kuzey 
kenarında büyük bir fay sistemi içinde sıra sıra 
volkanların, sıcak su ve maden sularının bulun
ması bu fay sisteminin oldukça hareketli oldugu
nu göstermektedir. Volkan dizisinin kuzey kenarı 
boyunca metamorfik seri içinde 80-100 m atımlı 
bir fayın mevcudiyeti görülmektedir. 

Neojen' in Alt Miyosen' e ait kireçtaşları 
2700-3000 m kollarında yer almaktadır. Buna 

göre Erzincan ovasının Alt Miyoscn' den sonra 
teşekkül ettigi söylenebilmektedir. Bir graben 
görünümünde olan Erzincan ovasının Alt Miyo
sen' den sonra 3000 m den fazla deniz seviyesin
den yükseldigi, yer yer graben şeklinde çökmele
rin takip ~tugi anlaşılmaktadır. Ovanın kuzey 
kenarındakı volkanların püskürme zamanı ise 
Kuvatemer' de meydana gelmiş bulunmaktadır. 
Bu sahada sık sık meydana gelen şiddetli dep
remler bu ~ökme hareketinin halen devam et
mekte oldu unun delilleridir (TUZCU VE ÇU
HADAR, 1 81). 

3. BÖLGEDE Y APlLAN SONDAJ ÇA
LIŞMALARI VE YERALTISUYU DURUMU 

Erzincan ovasında, DSİ Tarafından araşur
ma, işletme, rasat ve drenaj amacıyla, Türkiye 
Seker Fabrikalannca işletme amacıyla yüzlerce 
tCuyu açılmıştır. Kuyu derinlikleri 20 - 250 m 
arasında degışmektedir. DS! tarafından açılan ve 
maksimum derinligi 250 m olan bu kuyuların, je
olojik deskripsiyonları incelendittinde ovadaki 
formasY.onun nebati toprak, kil, Tcuın, çakıl ve 
siltten ıbaret olduğu ve derinligin de 250 m de
vam ettiği görülür. Kum ve çakıllar; serpantin, 
radyolarıt, andezit, opal, kuvars, kalker ve peri
dotılten oluşmuşlardır. 

DSİ tarafından 250 m ye kadar _yapılan 
(SK-560, SK-563, SK-567, SK-570, SK-577, 
SK-584 ve SK-11094) taban kayaya (kireçtaşı ve 
magmatiklere) girilmemiş ve taban kayanın du
rumu ile ilgili olarak bir bilgi edinilememiştir. 
Ovada derin sondaj kuyuları ife birlikte araştırma 
derinligi 1000-1500 m ye varan jeofizik etüdlerin 
yapılması halinde, taban kaya hakkında yeterli 
bilgi edinmek mümkün olabilir. Sondajlara ait 
bilgiler Tablo- 1' de verilmiştir. 

Tablo - 1 Erzincan Ovasından DSİ tarafından açılmış olan 
yeraltısuyu sondaj kuyularına ait temel bilgiler 

NO KUYU DlNA. STA. DEJll CİNSI AÇlLlŞ BASlNÇ DER. FORMASYON 
NO SEV. SEV. (lt/s) TARUJl (rn) 

1 570 - ı 7 16 15.7 Araş. 7.11.1961 - 258 Kumlu ça.Jul. kil az kumlu 
killi kum, 
Kumlu çakıl, çakıl az killi, 

2 567 -29 27 1 3 Araş. 

z~ti~~~~~ ~=tio~ll) 
28.09.1961 - 251 Kumlu iri çakıl, iri ve sert 

blok taş (ser, per, kal, kuv 

~e~~~~~~f~iter~~ ça-
kıl. killi kum 

3 563 - 44 KURU Araş. 6.07.1961 - 250 Iri çakıl kumlu, kumlu çakıl. 
iri çakıllı kurn, kum, kil az 
kumlu, killi kum. kum (ser. 

4 560 - 0.5 38 Araş. 15.11.1960 - 251 Ç~~k~~~)ıdızu~ı!tru~~ıı 
kum orta tancli, kil, çakıllı 
kil. killi ve çakıllı kum, siltli 
kil. 

5 579 28 o 28 Araş. 3.01.1961 6.7 241 Silt kil, kumlu kil, kumlu ça-
~killi kumlu çakıl, killi ça-

kum. 
6 577 .. o - Araş. 7.10.1960 - 251 ~1~1 ~:3<. l"'ıJr ıJ'i1l" ~mk:ilçl.-

kıl, kumlu kil, killi çakıl, silıl " 

7 584 
kil, kumlu ve çakıl!J kil. 

- 0.57 10 Araş. 30.08.1961 16.8 254 İnce kum, kil, çakıl 
8 16725 17 ll 80 lşlt. 3.01.1973 - 200 ~*ebati toprak, kum, ça.kıl,k:iL 

9 16726B 23 18.4 60 Iş lt. 16.02 . 1973 - 200 Nebati toprak, çakıl, kil, kum 
10 21420 -3. 2 0 .8 80 lşlt. 29.11.1976 - 200 Kum, ça.K.ı.llı kum, kil, ça-

ll 19273 25 17 33 İçme 3.09.1974 - 214 ~~~~ti~~J~:ı;~~~r~? kil 

12 17364 lşlt. 
mavi kil. 

49 43 . 1 26 25. 10.1974 - 200 Moloz, ça.k:ıl, kum, kil. 
13 11094 44 41.1 25 İçme 25.1 ı. 1968 - 250 Çakıl, moloz, kil. kum + mo-

loz 

• YASS Mart ayandan sonra yük.selıyor. 
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Ovada mevcut su potansiyeli ile ilgili ola
rak DSİ Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fab
rikaları tarafından sondajlar yapılmıştır, yapılan 
bu sondajlardan 0.5 lt/s ile I 00 lt/s arasmda su te
min edilmiştir. Açılan bazı kuyular da artezycn 
yapmıştır. 1972 yılı verilerine göre ovanın yeral
tısuyu rezervi yaklaşık olarak 95*106 m3/yıl dır. 
Ovada ayrıca faylardan ve formasyon kontakla
rından çıkan kaynaklar mevcut olup toplam debi
leri 5795 lt/s dir, ayrıca sıcak su kaynaklarıda bu
lunmaktadır. 

Ovada mevcut yeraltısuyu, Fırat nehrinden 
ve etrafındaki dağlara düşen yağıştan beslenmek
tedir. Yağışların fazla düştüğü devrelerde, kil, 
kum, çakıldan meydana gelen akifcr tamamen 
doymakta ve su ko tu 0-1 m arasında kalmaktadır. 
Eylül ve Ekim aylarında taban su kotu en düşük 
seviyeye gelmekte, diğer aylarda durumunu nis
peten korumaktadır (Şekil -1) (TURAN- 1972). 

ERZNCAN OVASI Y.A. S SE VIYE RASATI 

8 . ~ - 1 
7. 5 

91. ~M-- (SK-577 V.BARSTI( SONOAJ) 

,s; _· 1 ı 

1 

\l 
ı 

2.5 - i 
2 ' 

1.5 . J 1 -
0.5 

~9~8~6 ~~1~98~7~~19~88~~19~89~~1~99~0=~~1~9 9~1~ 
YWR 

Şe~il-1 Erzincan Ovası YAS seviye rasatı 
(SK-577 V. Brastik sondajı) 

_ 4. BÖLGENİN DEPREMSEL ETKİN
LiG! 

Bölgenin depremsel etkinliği ile magnitüd
frekans ifişkisi 93 yıllık veri kullanılarak tayin 
edilmiştir. 

Depremsellikle ilgili olarak logN = a-bM 
bağıntısından hesaplanan "a" ve "b" katsayıları
nın beraberce incelenmesinin gerektiği çeşitli 
araştırmacılar tarafından tartışılmaktadır. Böfge
nin tektonik özelliği ile ilişkisı olan "b" katsayısı 
Erzincan yöresi içın 0.532 bulunmuştur. Bu hu
susta yayınlanan bazı kaynaklarda ise 0.7-0.9 
arasında değerler verilmektedir. Araştırma süresi 
içerisinde meydana gelen magnitüdü 4.0 den bü
yük depremierin sayısı 84 dür. Magnitüdü 5.6 
dan büyük olanların sayısı ise 12 dir. 'Bu verilere 
göre "b" katsayısının 0.7-0.9 arasında olmayaca
gı, 0.5-0.6 arasında olabileceği sonucunu çıkar
mak mümkündür. Uç değerler yöntemine göre 
hesaplanan değer de 0.514 dür, gerek kümülatif 
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depremler, gerek en büyük magnitüdler kullanı
larak belirlenen "b" katsayıları birbirine eşit de
ğerdedir. 

Erzincan yöresinde I 168 yılından 1939 yı
lına kadar magnitüdü 7.0 nin üzerinde olan yedi 
deprem meydana gelmiştir. Bu depremierin geri 
dönüş periyodları 24 yıl ile 203 arasında değiş
mektedir. Depremierin tarihlerinin çok eski ol
ması büyüklüklerin şüphe ile bakmamıza buna 
bağlı olarak da geri dönüş periyodlarının sağlıklı 
şekilde belirlenınesini mümkün kılmamaktadır. 
Insan kayıpları ile ilgili olarak yalnız 1939 dep
remi için 23.000, diğer bir kaynağa göre de 
33.000 rakamları verilmektedir (OHTA-1983). 
Diğer depremlerdeki kayıplar hakkında bilgi ve
rilmemektedir. 

S. GUMBEL YÖNTEMİ İLE RİSKİN 
BELİRLENMESİ : 

Gumbel uç değerler yönteminin esasını; ça
lışma alanında çalışına süresi içinde maksimum 
magnitüdlü depremierin belirlenmesi teşkil eder. 
Bu çalışmada magnitüdü 4.0 den büyük deprem
lerden istifade edilm iştir. 

Gumbel' in uç değerler modelini ilk olarak 
Nordquist 1945 de yıkıcı depremierin belirlen
mesinde uygulanmıştır. LOMNİTZ 1966' da 
Gumbel teorisini geliştirerek Califomia' daki 
deprem serisine uygulamışlardır (MEM1ŞOGLU, 
ı 978). Aynı tip çalışmayı S. TEZCAN ve arka
daşları ı 979 da İstanbul için yapmışlardır. 

Çalışma alanımızda 1900-1992 yılları ara
sında oluşmuş depremierin yıllık maksimum 
magnitüd değerleri alınarak değerlendirilmiştir. 
Tesadüfi bir değişken olan deprem magnitüdü 
küınülatif dağılım fonksiyonuna göre dağılmak
tadır. Poisson dağılımının bu özelliğine göre yıl
lık en büyük deprem magnitüdü (M), kümülatif 
dağılım fonksiyonu G (M) ye göre dağılacaktır. 
Buna göre Gumbel tarafından bulunan (M) in 
belli başlı dört matematiksel dağılımı mevcuttur. 
Bu çalışmada ise "Tip 1" bağımısından yararla
nılmıştır. (Formül- 1). 

G(M)=exp ( -a [1-F(ın)]}=exp(-ae-f3M) (1) 

birim yılda , (M) magnitüd değerini aşan dep
reınierin beklenen sayısı 

N (M) = ae·f3M (2) 

ilc hesaplanır. 

InN (ın)= Ina- /3M =In [-InG (m)] (3) 
InN= a+ bM (4) 
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(3). ve (4) numaralı bagıntı ile magnitüd
frekans bagıntısı arasında benzerlik mevcuttur, a 
ve b parametreleri ile a ve 13 arasındaki ilişkısi 
aşagıdaki şekildedir. 

a =log a 
b= IHoge 

Sözkonusu çalışma alanı için,_yıllık maksi
mum magnitüdler ile hesaplanan <Jumbel dagı
lıf!1 ı;ayıları ve logN degerieri Tablo-2 de verıl
mıştır. 
Tablo- 2 Gumb~l dagıhm sayıları ve logN de

gerlerı. 

NO MAGNITÜD J G (mJ)= 
M j i nt! 

ı 4.2 3 0.03191 

2 4.3 37 0.3'1362 

3 4.4 3 0.03191 

4 4.5 7 0.07447 

s 4.6 2 0.02128 

6 4.7 2 0.02128 
7 4.8 4 0.042SS 

8 4.9 7 0.07447 

9 s s 0.05319 

lO s .ı 6 0.06383 
ll s .ı ı 0.01064 

12 5.6 2 0.02128 

13 5.7 ı 0.01064 
14 S.8 ı 0.01064 

ıs 5.9 3 0.03191 

16 6 ı 0.1064 
17 6.2 2 0.02128 

18 6..1 ı 0.01064 

19 6.7 ı 0.01064 
20 6.8 ı 0.01064 

21 7 ı 0.01064 
22 7.9 ı 0.01064 

log o •2.1472 (+0.15) • 0..1140 (+0.03)M 
·- 140.3S7 6 · 1.1836 

G(M) N:-lnG i "'N 

0.03191 3.444836 0.53711 

o.ms3 0.854427 ·0.0683 

0.45744 0.782105 -0.1067 

0.53191 0.631281 -0.1 998 

0.55319 O.S9206 -0.2276 

0.57446 O.S54319 -0.2562 
0.61702 0.48286 -0.3162 

0.69148 0.36891S -0.4331 
0.74468 0.294806 -O.SJOS 

0.80851 0.212567 -0.6725 
0.81914 0.19949S ·0.7001 
0.84042 0.173853 -0.7598 

0.85106 0.161274 -0.7924 
0.8617 0.148851 -0.8272 

0.8'1361 o. ı 12483 ·0.9489 

0.9042S 0.101649 -0.9972 
0.92SS3 0.077392 -1.1113 

0.93617 0.065963 -1.1807 

0.9468 0.054664 -1.2623 
0.9S744 0.04349 -1.3616 

0.96808 0.03244 -1.4889 

0.97872 0.021Sl ı -1.6673 

,2 ± 0.92 

Magnitüdü 4.0 den büyük olan depremierin 
mevcut olmadılh yıllar için , en küçük magnitüd 
de.l!;erine +0.1 iTave edilerek 4.3 alınmıştır. Bu 
değerlere göre bölge için magnitüd-frel<ans iliş
kisı (4) numaralı bağıntı yardimıyla hesaplanmış 
ve eğrisi Şekil 2' de verilmiştir. 

ı.sr-'oc:..c• ________________ --, 

-ı 

-1 .5 

4.5 5 55 65 7.5 
WACNTUo 

Şekil- 2. 1900- 1992 Yılları. 
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a) Ortalama magnitüd degeri : 

Belirlenen verilerden yararlanılarak ortala
ma magnitüd degeri aşagıdaki formülden hesap
lanır. 

M ort = Mm in + 1/B (7) 

ortalama magnitüd degeri Mort = 5.0 olarak he
saplanmıştır. 

b) Maksimum magnitüd degeri: 

Magnitüd-frekans ilişkisinin formülünden 
yararlanılarak 93 yıllık araştırma süresi içinde 
meydana gelebilecek maksimum magnitüd, aşa
gıdaki şekilde bulunmuştur. 

Mmax = (a+logTr)/b = 8.0 (8) 

Gutenberg-Richter olasılık hesabına göre 
93 yıllık bir süre içinde meydana gelebilecek 
Mmax = 8.0 dir. Gerçekte ise aynı süre içinde 
7.9 magnitüdünde bir deprem meydana gelmiştir, 
bu husus olasılık hesabı ile gerçek olay arasında 
iyi bir uyum oldugunu göstermektedir. 

c) En sık meydana gelen magnitüd değeri : 

En sık meydana gelen yıllık magnitüd (Mo
dal Maksimum) bu magnitüdün tekrarlama peri
yodu bir yıldır. Çalışılan bölgede magnitüdü 4.0 
ve 4.0 den büyük depremler içerisinde olma ola
sılıgı en yüksek olan magnitüd degeridir. 

M= dG/dM =Ina/ B (9) 

M = 4.17 çalışma alanında olma olasılı~ı 
en yüksek magnitüd degeridir. 

6. RlSK ANALİZİ SONUÇLARI : 

Çalışma bölgemiz içinde 1900-1992 yılları
na ait 93 yıllık deprem verileri için hesaplanan 
ortalama magnitüd degeri 5.0 dir. En sık meyda
na gelen deprem magnitüdü (Moda! Maksimum) 
4. I 7, bu büyüklükte bir depremi n tekrarlama pe
riyodu 0.99 yıl, yıllık riski 1.008, 93 yıl için ris
kide 1.0 dir. 



magnitüdü M = 6.2 olarak tayin edilen depremin 
tekrarlama periyodu 10.96 yıl, yıllık riski 0.0872 
dir, 93 yıllık riski ise 0.999 dur. 

Hesaplama sonucunda bulunan degerler 
Tablo-3' de verilmiştir. 

Tablo- 3 Risk analizi sonuçları. 

M 
N 

4.2 0.97343 
4.l o.l64n 
4.4 0.7612.4 
4.5 o.612.49 
4.6 oı.ooı 

4.7 0.5JI6l 

4.1 o.ms 
49 CAmi 
s o.m64 

s. ı 0.33549 

s.ı 0,29104 

S.6 0.11564 
s.ı 0.16491 

S.! 0.14651 
S.9 O.IJOIS 

6 0.11562 
6.2 0,())125 

6.S 0.06391 
6.7 O.llS049 

6.! 0.04416 
7 0.0354 

ıs 0.0122 

1 YILIÇIN 

T RI 

1.0'213 0.62221 
I.IS6JI o.S711S 

l.l0167 OJJ617 
1.46523 0.49464 

1.64933 0.45464 
US6.S7 0.4164S 

201915 O.JIOl!l 
23S24J OJ4629 

2.64102 0,31452 
2.91074 o.ıısoı 

3.35521 o.2sm 
S.JI(IJ 0.16942 

6.0076 O. IS20J 

6.12567 0.13621 
7.61lll o. ımı 
1.64171 0.1())19 
ıo.ısıı ruJnt 
15.6303 0.06197 
19.1049 0.04924 

222934 o.omı 

21.24n 0.03471 

119616 O.OUll 

N (M) =aeBM 
T• lJN 
RıCMl=l · eN 
Ro (M)= 1. ;ON 

!O YILIÇIN 93 YILIÇIN 

!ON 

41.6714 
4l.2JIS 

li.4UI 
34.12.44 

ımsı 

26.9314 

23.92.52 
21.2546 

11.1121 
ı6.n44 

14.902 
9.21tn 
1.2.457 

7.32529 
6.50761 

S.71121 
4.5626 

3.19192 
2S2462 

22.4212 
l.no06 

0.61004 

R!O 93 N 

ı ıo.m9 

ı 101237 

ı 71.4465 
ı 614714 

ı 56.3164 
ı SO. <mA 

ı 44.5009 
ı 39.S33S 

ı 3S.Iııı6 

ı 31.2003 

ı 27.7176 
0.99991 17.2641 
0.99974 IS.ll7 

0.99934 13.625 
0.991SI 121042 

0.99(1}2 10.7S3 
0.91957 1.41643 

0.95919 S.94999 
0.91991 4.6951 

o.&9ll4 4.17164 
0.12961 3.29231 
0.4S667 l.ll461 

M" daı büyil dqırım ll)' OL 

Gai diniı P" iyoW. 
Bi-y ıllık risk . 

O yol ~~risk 

R9l 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

0.999999 
0.99999' 

0.999979 
0.999794 

0.997394 
0.99(166 

0.914573 
O.S621l2 

0.67!A74 

7. MART 1992 DE MEYDANA GELEN 
DEPREMLERİN DEGERLENDİRİLMESİ: 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlügü' nün 
Atatürk, Keban, Karakaya, Aslantaş ve Altınka
ya baraj gölleri etrafına yerleştirmiş oldugu dep
rem istasyonlarından elde edilen deprem kayıtları 
ile, Çukurova Elektrik Anonim Şirketi' nin Sır 
baraj gölü çevresindeki deprem istasyonlarından 
saglanan verilerle Mart 1992 de meydana gelen 
depremierin degerlendirilmeleri yapılmıştır. Bu 
degerlendirme esnasında bazı parametrelerinin 
belirlenmesi için, Afet İşleri Genel Müdürlügü, 
Deprem Araştırma Dairesi Başkanlıgı' nın dep
rem okumalarından da yararlanılmıştır. 

Çok sayıda deprem okumasına karşın, de
gerlendirme için yeterli verinin olmaması veya 
degerlendirme sonuçlarının güvenilir olmaması 
dolayısıyla depremierin hepsinin degeriendiril
mesi ileri tarihlerde yeni okumaların temin edil
mesinden sonra mümkün olabilecektir. 

Episantr (depremin oluş yeri) çözümleri ya
pılan, magnitüdleri belirlenen 21 deprem Tablo-
4' de verilmektedir. 
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Tablo - 4 Episantr çözümleri yapılan deprem
ler. 

TARIH 

11.3.1992 

. 

. 
14.3.1992 

15.3.1992 

OLUŞ N E RMS 
ZAMANI (GMT) 

171812.7 39.74 40.16 1.4 

180930.5 39.17 39.34 2.3 

183247.8 39.52 39.45 41 
183743.3 39.93 40.61 1.7 

2002 28.S 39.77 38.84 4.2 

200829.5 38.87 38.33 3.1 

201527. 39.25 39.12 2.3 
204931.6 39.55 3~.27 2.6 

213012.3 39.46 38.39 1.1 
2143 51.5 39.n 39.23 2.7 

224740.7 39.61 39.73 0.8 

003010.7 39.74 39.al 2.9 

Ol 24 34. 39.51 39.55 1.4 

042201.2 39.47 39.81 3.8 
0733 35.3 39.87 39.11 9.5 
22 ı ı 49.6 39.94 39.62 3.4 

152733.4 39.24 3916 21 
161620.3 39.64 40.06 1.8 

180819.9 391 7 38.88 2.1 

1817 43 .3 39.53 39.51 1.8 

2012 42.9 39.39 39.04 2.5 

DA D<pımı Arııtırmodaıı oJııı.ı mogııiüdlcr. 
Dqırem ArJıuıma Eııstitiisü Bültmi - 1992 

M 

6.2ML 

4.2DA 

4.3DA 

4.5 

4.1DA 

4.3DA 

4.2 

4.1 

4.2DA 

4.2DA 

4.5 

4.1 

4.8DA 

3.8 

4.1DA 

3.1DA 

3.9 

5.8 

4.1 DA 

41DA 

4.1 

Tabloda verilen depremierin episantr koor
dinatlarında ve magnitüdlerinde çok küçük hata
lar olabilecegi düşünülmektedir, ancak bu hatala
rın sonuçları etkilemeyecegi kanısındayız. 
Magnitüdü M=> 3.8 olan depremler tabloda ve
rilmiştir. Magnitüdü bu degerden küçük olanlar 
tabloya dahil edilmemiştir. 

8. SONUÇLAR : 

Erzincan' da ve civannda büyük can kaybı
na ve maddi hasara sebep olan 13.3.1992 tarihin
de saat 17 18 12.7 GMT de meydana gelen dep
remin magnitüdü, önceki bölümlerde de 
bahsedildigi gibi 6.2 olarak, 15.2.1992 de saat 15 
27 33.4 GMT de meydana gelen ikinci şokun 
magnitüdü ise 5.8 olarak bulunmuştur. Bazı ulu
sal ve uluslararası kuruluşlar Ms ve mb olarak 13 
Mart tarihli depremin magnitüdünü 6.2 ile 6.8 
arasında vermekledirler. 

Önceki bölümlerde, Erzincan ilinin kurul
muş oldugu yer ve yeraltı yapısı ile ilgili olarak 
detaylı bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Sondajlar
dan elde edilen verilere göre ovanın yeraltı yapısı 
250 m derinlige kadar kil, kum ve çakıldan iba
rettir, büyük bir bölümü de su taşıma özelliğine 
sahiptir (Tablo- 1). Ovada taban suyu genellikle 
çok yüksektir, ancak eylül ve ekim aylarında bir 
miktar düşmektedir. 

7 
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Alüvyon içindeki kil, kum ve çakıl oranlan 
da hasara etki eden faktörlerdir. Yeraltı su sevi
yesinin yüzeye yakın olduğu çakıllı alanlar ile su 
tablasının 10 m altında oldugu yerlerde, depre
min şiddeti daha fazladır. Kumlu zeminler içinde 
aynı yargı geçerlidir. Gronülometrinin bozuk ol
dugu kumlu ve çakıllı zeminlerde boşluklann 
şekli ve dizilimi, su hareketini kolaylaşurmakta
dır. Bu hareket, tanecikler arasındaki baglan ve 
eriyebilir çimentoyu yıkıyarak götürmekte, ko
hezyon azalarak içsel sürtünme açısının degeri 
düşmektedir. Zemin giderek daha gevşek olma 
niteligi kazanmaktadrr. Su taşıyan ince kum ve 
özellikle silt gibi akıcı niteligi olan zeminler çok 
gevşektirler, daha çok sıkışa~ilirlik ve farklı 
oturma niteligine sahiptirler (GUL, 1972). 

Deprem magnitüdünün bu kadar can kaybı 
ve maddi hasara neden olacak kadar büyük olma
masına ragmen, gerek ovadaki alüvyon kalınlıgı
nın fazla olması ve karakteri, gerekse yeraltı su 

tablasının çok yüksek olması can kaybının ve ha
sann çok üzücü boyutlarda olmasına sebep ol
muştur. Ayrıca Erzincan' a gidip orada inceleme
lerde bulunan teknik elemanların basma yapmış 
oldugu açıklamalardan edinilen bilgilere göre, 
hasara, inşa edilmiş yapılann deprem yönetmeli
gindeki şartlara uymaması da ikinci ve önemli 
bir etken olmuştur. 

Depremierin meydana getirebilecegi mak
simum yer ivmeleri ile ilgili olarak yapılan ulus
lararası çalışmalarda, 6.2 magnitüdlü bir deprem 
için 121 cm/s2, 6.8 magnitüdlü bir deprem için 
250 cm/s2 lik ivmeler verilmektedir. Erzincan 
meteoroloji istasyonunda bulunan kuvvetli ivme 
ölçer (SMA- 1) aletinden elde edilen kayıttan E
W yönündeki en büyük ivme 490 cm/s2 olarak 
bulunmuştur. Bu ivme 6.8 magnitüdlü depremin 
ivmesinin iki katıdrr. Buradan da deprem ivmesi
nin yerel zemin şartlarının büyütme özelliginden 
dolayı bir hayli arttıgı açıkca görülmektedir. 
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İSTANBUL ALİBEY BARAJI 
DEFORMASYON ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARINDA BEŞ YIL 

1. GİRİŞ: 

Bugün yeryüzünde içme, sulama ve sanayi 
suyu temin etmek, taşkınlardan korunmak, elekt
rik enerjisini üretmek için inşa edilmiş 150000 
den fazla baraj bulunmaktadır (2). Ülkemizde ise 
135 baraj işletmeye açılmış ve halen 58 barajın 
inşaatı devam etmektedir. 

Rezervuarlarında milyonlarca m3 suyun de
polandıgı bu büyük ve önemli mühendislik yapı
larında, degişik iç ve dış yükler nedeniyle yatay 
ve düşey hareketler ortaya çıkar. Deformasyon, 
deplasman gibi adlar verilen bu hareketlerin kri
tik sınırlara ulaşması baraj gövdesinin zarar gör
mesine, hatta yıkılmasına sebeb olabilmektedir. 
Bu nedenle barajlar gibi önemli yapılarda, belirli 
aralıklarla Kontrol Ölçmelerinin yapılması sos
yal, teknik ve ekonomik açıdan zorunludur ve 
Harita Mühendislerinin görevidir. 

Barajlardaki hareketlerin başlıca nedenleri 
olarak; gövdenin ve su kütlesinin agıriıgı, suyun 
itme etkisi, zeminin kaldırma basıncı, ısı degi
şimleri, yerkabugu ve heyelan hareketleri vb sa
yılabilir. Yeryüzündeki barajların yaklaşık % 90 
nı, ülkemizde ise % 92 sini oluşturan Toprak ve 
Kaya Dolgu barajlarda harekete neden olan fak
törlerin etkilerini belirlemek için, 

(•) tT:Ü. Joodezi ve Fotogrameıri Mülıendisli/ti Bölümü, Öğretim 
Üye! en. 

(*)Prof. Dr. Emirhan ALGÜL 
Doç. Dr. Rasim DENİZ 
Y. Doç. Dr. Denizhan YALlN 

- Taban ve gövde içinde basınç ölçmeleri, 
- Taban suyu ve boşluk suyuna ilişkin piyo-

zometrik ölçmeler, 
- Çatlak ve sızıntı ölçmeleri, 
- Rezervuardaki su seviyesinin ölçülmesi, 

vb. gibi Fiziksel ölçmeler ile baraj gövdesinin 
tümden hareketlerini belirlemek için Jeodezik 
ölçmeler yapılır. Gövdenin genelde iç hareketle
rini belirleyen Fiziksel Kontrol Ölçmeler ve do
nanımları hakkında aynntılı bilgi lit. (8) de veril
miştir. Jeodezik kontrol ölçmeleri hem baraj 
gövdesinde, hemde yakın çevresinde oluşan ha
reketlerin belirlenmesine olanak saglamaları ne
deniyle yaygın biçimde uygulanmaktadır. Ancak 
toprak ve kaya dolgu barajlarda Fiziksel ve Jeo
dezik yöntemlerin birlikte uygulanması kontrol 
ve güvenlik açısından zorunludur. 

2. ALİBEY BARAJI ve ÖZELLİKLERİ : 

Alibey barajı Istanbul' un kuzeybatısında 
ve aynı adı taşıyan dere üzerinde bulunmaktadır 
(Şekil-1). 

Baraj ın; 
- Gövde yüksekligi 
- Kret uzunlugu 
-Rezervuar hacmi 
- Gövde tipi 

28m 
304m 

5lx106 m3 

Toprak dolgu. 

9 
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Şekil - 1. Barajın Bölgedeki Yeri 

Taşkından korunma, içme ve sanayi suyu 
temin etmek amaçları için inşaatına 1967 yılında 
başlanan baraj, bölgedeki zemin ve yeraltı suyu 
problemleri nedeniyle ancak 1983 yılında bütünü 
ile işletmeye açılabilmiştir. Alibey barajı, zemin 
problemlerinin çözümünde uygulanan "Kum 
Drenleri + Fore Kazıklar" yapı tarzı ile sayılı 

özel barajlar arasında yer almıştır (6). Baraj göv
desinin son yıllardaki hareketlerini belirleme yö
nündeki DSİ 14. Bölge Müdürlügünün istekleri, 
İTÜ Yapı ve Deprem Uygulama- Araştırma Mer
kezi ' nin de destegi ile 1987 yılında beş yıllık bir 
projeye dönüştürülmüştür. "Alibey Barajı Jcode
zik Deformasyon Araştırma Projesi" adı altında 
1987-1991 yıllan arasında yapılan çalışmalar ve 
elde edilen sonuçlar açıklanmaktadır. 

3. TESİS EDİLEN JEODEZİK AGIN 
YAPISI: 

Araştırma projesi çerçevesinde 1987 yılı 
mart ayında baraj gövdesinde ve yakın çevresin
de toplam 26 noktadan oluşan bir mikrojeodezik 
ag kurulmuştur. Agın 1-10 nolu noktalan saglam 
kaya zeminlerde tesis edilen Kontrol Noktaları
dır. 11-26 nolu noktalar ise baraj gövdesi üzerin
de seçilen Obje Noktalarıdır. 

Agın tüm noktalan Şekil - 2' de gösterilen 
konstrüksiyonda "Pilye" olarak inşa edilmiştir. 

Ancak obje noktalarındaki pilyelerin çapı daha 
küçük (0.17 m) ve taban betonlan daha geniş 
(lx1 m) tutulmuştur. Gövde şev egimlcri çok az 

10 

olan Alibey barajında obje noktalannın geniş ta
banlı pilye olarak yapılması, İTÜ İnşaat Fakülte
si Geoteknik Anabilim Dalı ögretim üyelerince 
de uygun bulunmuştur. 

o 
o 

St h pe .. ,,,il 

Kar• 

: K••j t 1 i 

2. ' 

Şekil - 2. Pilye Kesiti 

Dojal Ztml n 

4. JEODEZİK-AGDAKİ ÖLÇMELER: 

Alibey Barajı mikrojeodezik agında bugü
ne kadar 6 peryot ölçme yapılmıştır. Her peryot 
çalışmada açılar, kenarlar, yükseklik farkları ve 
göl su seviyesi ölçülmüştür. Çizelge-1' de ölçme 
peryoUarı ve kullanılan aletler gösterilmiştir. Jeo
dezik agda her peryotta 140 dogTultu açısı, 45 
kenann uzunlugu ve 34 güzergah üzerinde yük
seklik farkı ölçmeleri yapılmıştır (Şekil- 3,4,5). 
Her peryot ölçmelerinde daima aynı ölçme plan
lan uygulanmıştır. 

Ölçme 
Peryodu 

A4ı Ölçmeleri 
I O doğrultu 

Kenar Ölçmeleri 
45 Kenar 

Yük. Farkı Ölç. 
34 Güzergah 

N"LiaJJ ı987 \\~LD · T2E WILDDI · 3 ZE!SS ı. ı 

WILD N. 3 

Kasım ı987 ZE!SS -Tb2 AulOranger ZE!SS Ni. l 

Ni1an 1988 WILD -T2E AulOranger ZE!SS Ni. ı 

Mayıs ı989 WILD -T2E Vniranger ZE!SS Ni. l 

Mayıs ı990 W!LD -T2E Vniranger ZEISS Ni. ı 

Mayıs ı99ı WILD -T2E Vniranger WILDN.3 

Çizelge - 1. Ölçme Peryotlarında Kullanılan 
Aletler 
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t 

o ın . 1 00 ,._ 
'---- -' 

Şekil- 5. Yükseklik Farkı Ölçmeleri Planı 

Şekil- 3. Yatay Açı Ölçmeleri Planı 
ölçmelere başlamadan önce teodolit ve nivolar 
İTÜ Jeodczi Laboratuarında kontrol edilmiş ve 
düzenlenmiştir. Elektronik uzaklık ölçerierin öl
çek ve sıfu noktası hataları İTÜ Ayaza~a kontrol 
bazında belirlenmiştir. t 

5. ÖLÇMELERİN DEGERLENDİRİL
MESİ: 

5.1 Ön Dengeleme Hesapları : 

Şekil - 4. Kenar Ölçmeleri Planı 

Her peryotta açı -kenar ve yükseklik farkı 
ölçmeleri ayrı ayrı serbest dengelenmiş, Pope 
yöntemine göre uyuşumsuz ölçüler ayıklanmış tır. 
Her seferinde stokastik modelin tutarlılı~ı sa~
lanmıştır. Bu dengeleme sonunda elde edilen kot 
ve koordinatların ortalama ve ekstrem presizyon 
de~erlcri Çizelge-2' de özetlenmiştir. 

Ölçme mx =± ınnı my=±mm mp=±mm mh = ±mm 
P eryodu Max. r Min. ı Ort. Max: 1 Min. 1 Ort. Max. ı Min. ı Ort. Max. 1 M in. 1 Ort. 

Nisan ı987 1 .28 1 0 .41 1 0 .79 2 .421 0.55 1 1.18 2.70 1 0.80 1 1.40 0 .99 1 0 .55 1 0 .73 

m 0 = ± 0 .97882 m 0 = ± 0 .479 

Kasım 1987 6 .34 ı 0 .90 1 2.27 ı 2l.ı ı 1 1.36 ı 4 .14 ı 22.01 ı 2 .00 1 4 .80 0 .64 ı 0 .31 1 0.41 

m 0 = ± 1 .07222 m 0 = +0.242 

Nisan 1988 1.00 ı 0 .35 1 0.66 ı 1.84 1 0 .51 1 0 .92 ı 2 . 10 1 0.60 1 1.20 0 . 15 1 0 .09 ı 0 . 12 

mo=+ 1.01808 m 0 = + 0 .068 

Mayıs 1989 0.94 ı 0 .31 ı 0 .62 ı 1.69 ı 0.48 ı 0 .92 ı 1.90 ı 0 .60 ı 1.10 0 .39 ı 0.24 ı 0.31 

rn0 = + 0 .99883 m 0 = + 0 .183 

Mayıs 1990 2 .22 ı 0 .59 ı 1.22 ı 4.10 ı 0.40 ı 1 .75 ı 4.64 ı 0 .72 ı 2 .16 0.19 ı 0 .10 ı 0 .14 

m 0 = + 0 .30690 mo=+ 0.078 

Mayıs 1991 2.40 ı 0 .60 ı 1.4ı ı 4 .6ı ı 0.83 ı 2.29 ı 5 . 18 ı 1.05 ı 2 .75 0.41 ı 0 .23 ı 0 .32 

rn0 = + 0 .94102 mo= +0.170 

Çizelge - 2 . Peryotlarda Ulaşılan Presizyon De~erleri 

ll 
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5.2.- Yatay Hareketlerin Belirlenmesi: 

5.2.1. - Hareketsiz Kontrol Noktalarının 
Belirlenmesi : 

Deformasyon analizinin ilk adımı olan tj, tj 
gibi iki ölçme peryodu aralıgında (tj - ti), hareket 
etmemiş kontrol noktalarını belirlemek için; 1 -
I 3 nolu noktaların oluşturdugu ana ag açı - kenar 
ölçüleri birlikte ti, tj peryolları için ayrı ayrı den
gelenmiş, uyuşumsuz ölçüleri ayıklanmış ve ben
zerlik dönüşümü (Helmert Transformasyonu) ile 
ölçek çakıştırması yapılmıştır. Bundan sonra ana 
agın tj, tj peryot ölçüleri birlikte (tümden) serbest 
dengelenmiş ve Kongruenz testleri (global test 
ve lokalizasyon) ile tj- ti zaman ~alıgı~d~ hare
ket etmemiş kontrol noktaları belırlenmıştır. Ay
rıca diger kontrol noktalarındaki hareketlerin bü
yüklüğünü ve yönlerini belirlemek için Analitik 
Yöntem (Bağıl GüvenElipsleri Yöntemi) ile ana
liz yapılmıştır. Bu analiz sonunda; 

Nisan 87 - Nisan 88 zaman aralıgında 

3,4,7,9,10 

Nisan 87 - Mayıs 89 zaman aralıgında : 

3,4,7,9,10 

Nisan 88 - Mayıs 89 zaman aralıgında : 

4,7,9 

Mayıs 89 - Mayıs 90 zaman aralığında : 

3,4,5,6,7,8,9,10 

Nisan 87 - Mayıs 90 zaman aralığında : 

5,6,7,8,9,10 

Mayıs 90 - Mayıs 91 zaman aralıgında : 

3,4,5,6,7,8,9,10 

Nisan 87 - Mayıs 91 zaman aralıgında : 

6,7,8,9,10 

kontrol noktaları hareketsiz bulunmuştur. 

5.2.2 - Obje Noktalarındaki Hareketlerin 
Belirlenmesi : 

Deformasyon analizinin ikinci aşamasında, 

(tj - ti) zaman . aralı~ında . hareke~iz b?~un~ 
kontrol noktaları ıçin bırer çıft koordınat bılınmı-

12 

yeni ve diger noktalar (Obje Noktaları ve hareket 
etmiş kontrol noktaları ) için ikişer çift koordinat 
bilinmiyeni seçilerek, lj. tj peryollarına ait açı
kenar ölçüleri birlikte (tümden) serbest dengelen
miş ve Bagıı Güven Elipsleri yöntemi ile defar
masyon analizi yapılmıştır. Bu işlemlere ilişkin 
teorik bagıntılar !it. (2), (3), (4), (5), (7) ve (ll)' 
de bulunabileceginden, bu yayımda son analiz 
özetleri ve çizgisel olarak hareket vektörlerinin 
gösterilmesi ile yetinilmiştir. 

Çizelge-3 ve Şekil-6' de Mayıs 1990-Mayıs 
1991 sonuçları, Çizelge-4 ve Şekil-7' de Nisan 
1987-Mayıs 1991 sonuçları, gösterilmiştir. 

YATAY D EFORMASYON ANALİZİ 

KısaUmalar : 

DX => Heriki Periyotun X- Doğrultusunda 

Koordinat Farkları 

DY => Heriki Periyotun Y- Doğrultusunda 

Koordinat Farkları 

A-Konf => Bagıl Güven Elipsinin Büyük 

Ekseni 

B-Konf => Bağıl Güven Elipsinin Küçük 

Ekseni 

Ri-DS =>Kayma Doğrultusu 

DS => Kayma Miktan 

Konf-DS => Kayma Doğrultusundaki Gü

ven Alanı 

A-Sens => Hata Elipsinin Büyük Ekseni 

B-Sens => Hata Elipsinin Küçük Ekseni 

Phi (A) => Elipsin Büyük Ekseninin Dog

rultu Açısı 
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Ölçme Periyotla rı : Mayıs 1990 -Mayıs 1991 

N.N dY 

6 0.00114 

5 0.00309 

ı -0.00563 

2 -0.00265 

ll 0.00178 

12 -0.00219 

13 -0.00399 

14 -0.00263 

ıs -0.00348 

16 0.00535 

17 0.00523 

18 -0.00560 

19 -0.00020 
20 0.00055 

21 -0.00236 

22 0.00464 

23 -0.00002 

24 -0.00052 

25 0.00115 

26 0.00712 

d X A-Konf. B-Konf. Phi (A) F-Test Dcf:E/11 Ri-Ds Ds Konf-DS 

0.00143 0 .008ı5 0.00302 15.39 0.498 Hayır 42.84 0.00183 0.00562 
-0.00058 0.00799 0.00304 31.57 4.613 Hayı r l l 1.73 0.003 14 O.Oo3ı7 

0.00636 0.00967 0.00546 41.86 11.102 Evet -46.10 0.00849 0.00552 
0.00457 0.00637 0.00372 36.68 8.221 Evet -33.49 0.00529 0.00399 

-0.00505 0.00400 0.00256 3 ı 8.33 16.334 Evet 178.36 0.00535 0.00287 
-0.00168 0.00491 0.00264 325.61 4.251 Evet -14 1.58 0.00276 0.00290 

0.00903 0.00439 0.00259 347.38 30.841 Evet -26.45 0.00987 0.00385 
-0.00138 0.00680 0.00392 .40.48 2.348 Hayır -130.73 0.00297 0.00420 

-0.001 69 o .oı59 8 0.00550 326.33 1.461 Hayı r -128.82 0.00386 0.00693 
0.00006 0.01476 0.00508 309.70 0.739 Hayır 99.32 0.00535 0.01349 

-0.00287 O .Oı101 0.00471 322.79 1.505 Hayır 131.92 0.00597 0.01054 
0.00160 0.01273 0.00465 320.64 0.996 Hayır -82.28 0.00582 0.01265 

-0.00055 0.00931 0.00254 313.49 0.240 Hayır -177.70 0.00058 0.00257 
-0.00084 0.00898 0.00466 69.18 0.215 Hayı r 162.9 ı 0.00100 0.00468 
0.00125 0.01693 0.00575 309.94 0.213 Hayır -68.89 0.00267 0.01256 

-0.00174 0.01637 0.00599 332.34 0.492 Hayı r 122.83 0.00496 0.01531 
0.00093 0.01146 0.00471 335.67 0.136 Hayı r - 1.40 0.00093 0.00545 

-0.00327 0.02272 0.00759 324.92 0.851 Hayır -190.02 0.00331 0.00778 
0.00290 0.01934 0.00607 312.17 1.205 Hayır 24.01 0.00312 0.00616 
0.00094 0.02204 0.00648 316.96 1.292 Hayır 91.61 0.007 19 0.01370 

Çizelge - 3 : 1990 - 1991 Yatay Hareket Analiz Sonuç ları 
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' \ 2 5 \ 2 \ ., 
1 4 

,-• 
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'-----' 
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'-----' 

Şe kil - 6: (1990- 1991) Yatay Hareket Vektörleri 

A-Scns B- Sens 

0.00835 0.00309 

0.008ı9 0.003 11 
0.00991 0.00559 
0.00653 0.0038 1 

0.004ıo 0.00262 

0.00503 0.00271 

0.00450 0.00266 
0.00697 0.00402 

O .Oı637 0.00564 
o.oısı2 0.00520 
0.01128 0.00483 
0.0 1305 0.00476 

0.00953 0 .0026 ı 

0.00920 0.00478 

0.01735 0.00589 
0.01678 0.00614 
0.01174 0.00483 
0.02327 0.00778 
0.01981 0.00622 
0.02259 0.00664 
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YATAY D EFORMASYON ANALİZİ 

Kısaltınalar : 

DX ==> Heriki Periyotun X - Doğrultusunda 
Koordinat Farkları 

DY ==> Heriki Periyotun Y- Do~rultusunda 
Koordinat Farkları 

A - Konf ==> Ba~ıl Güven Elipsinin Büyük 
Ekseni 

Ölçme Periyotları Nisan 1987 - Mayıs 
1991 

N.N dY d X A-Konf. B-Konf. Phi(A) 

6 0.00114 0.00143 0.00815 0.00302 15.39 

5 0 .00309 -0.00058 0.00799 0.00304 31.57 

ı -0.00563 0.00636 0.00967 0.00546 41.86 

2 -0.00265 0.00457 0.00637 0.00372 36.68 

ll 0.00178 -0.00505 0 .00400 0.00256 318.33 

12 -0.00219 -O.OOı68 0.0049ı 0.00264 325.6ı 

13 -0.00399 0.00903 0.00439 0.00259 347.38 

14 -0.00263 -0.00138 0.00680 0.00392 .40.48 

ıs -0.00348 -0.00 169 0.01598 0.00550 326.33 

ı6 0.00535 0.00006 O.Oı476 0.00508 309.70 

17 0.00523 -0.00287 0.01101 0.00471 32279 

ı8 -0.00560 0.00160 0.01273 0.00465 320.64 

19 -0.00020 -0.00055 0.00931 0.00254 313.49 

20 0.00055 -0.00084 0 .00898 0.00466 69. 18 

2ı -0.00236 0.00125 0.01693 0.00575 309.94 

22 0 .00464 -0.00174 0.01637 0.00599 332.34 

23 -0.00002 0.00093 0.01146 0.00471 335.67 

24 -0.00052 -0.00327 0.02272 0.00759 324.92 

25 o .ooıı5 0.00290 0 .01934 0.00607 3ı2.17 

26 o.oo7ı2 0.00094 0.02204 0.00648 316.96 

F-Test 

0.498 

4.613 
11.102 

8.221 
16.334 

4 .25ı 

30.84ı 

2.348 

1.46ı 

0.739 

1.505 

0.996 
0.240 

0 .215 
0 .213 
0.492 
0.136 

0.85ı 

1.205 

1.292 

B-Konf ==> Ba~ıl Güven Elipsinin Küçük 
Ekseni 

Ri-DS ==> Kayma Do~rultusu 
DS ==> Kayma Miktan 
Konf-DS ==> Kayma Doğrultusundaki Gü-

ven Alanı 
A-Sens ==>Hata Elipsinin Büyük Ekseni 
B-Sens ==>Hata Elipsinin Küçük Ekseni 
Phi (A) ==> Elipsin Büyük Ekseninin Do~-

rultu Açısı 

Def:E/J-1 Ri -Ds Ds Konf-DS A-Sens B- Sens 

Hayır 42.84 0.00183 0.00562 0.00835 0.00309 

Hayır ll 1.73 0 .00314 0.00317 0 .00819 0.00311 

Evet -46.10 0 .00849 0.00552 0 .0099 1 0.00559 

Evet -33.49 0 .00529 0.00399 0.00653 0.00381 

Evet ı78.36 0 .00535 0.00287 0.00410 0.00262 

Evet - 141.58 0.00276 0.00290 0.00503 0.0027ı 

Evet -26.45 0.00987 0.00385 0 .00450 0.00266 

Hayır -130.73 0 .00297 0.00420 0.00697 0.00402 

Hayı r -128.82 0 .00386 0.00693 0 .01637 0.00564 

Hayır 99.32 0.00535 0.0 1349 O.Oı512 0.00520 

Hayır 131.92 0.00597 0.01054 0 .01128 0.00483 

Hayır -82.28 0.00582 0.01265 0.01305 0.00476 

Hayır -177.70 0 .00058 0.00257 0.00953 0 .00261 

Hayır ı62.9 ı o.oo ı oo 0.00468 0.00920 0.00478 

Hayır -68.89 0 .00267 o.oı256 O.Oı735 0 .00589 

Hayır ı22 .83 0 .00496 0.01531 O.Oı678 0.00614 

Hayır -1.40 0 .00093 0.00545 O.Oı174 0.00483 

Hayır - 190.02 0.00331 0.00778 0 .02327 0.00778 

Hayır 24.oı 0.003ı2 0.006ı6 O.Oı981 0.00622 

Hayır 91.61 0.007ı9 O.Oı370 0.02259 0.00664 

Çizelge- 4: 1987- 1991 Yatay Hareket Analiz Sonuçları 

. ıo 

' 

1 .. 
• 7 

.. 
·~-·~·· ·· 

Şekil- 7: (1987- 1991) Yatay Hareket Vektörleri 
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5.3. - Düşey Hareketlerin Belirlenmesi 

Her peryoda ilişkin nivelman ölçmeleri ay
n ayrı serbest dengelenmiş ve uyuşumsuz ölçüle
ri ayıklandıktan sonra dengeleme hesaplan tek
rarlanmıştır. Peryollar arasındaki Düşey Datum 
farklılığını ortadan kaldırmak için , yatay hareketi 
olmayan ve nivelman ağındaki konumu güvenilir 
bulunan 4 ve 9 nolu kontrol noktalanndan yarar
lanılmıştır. Bundan sonra, peryol çiftleri 4 ve 9 
nolu kontrol noktalarına bağlı olarak dengelen-

NOKTA 8 8- 87 89 - 87 90 -87 9 1 - 87 
NO. (mm) ( mm) ( mm) ( mm) 

N iv . 2 - 2 .45 - 2 .06 - 3 .55 - 3.55 
Niv. 3 .53 2.84 3 .35 4 .25 
N iv. 5 2.7 2 4 .23 5.85 5 .79 
N iv . 6 .94 1.17 ı .ss 1.99 
Niv . 7 .83 .87 1.1 2 1.25 
Niv. 8 .70 1.24 1.47 1.63 
N iv. 10 - .ı ı - .03 - . ıs .57 
N iv. ll - 9.41 - 21 .95 - 29.23 - 38 .49 
N iv. 12 - 24.00 -Sl.36 - 81.04 -98.87 
Niv . 13 - 16.97 - 34.87 - 54.88 - 67.01 
N i v . 14 - 2 . 15 - 3.66 -7.40 - 8.66 
N i v . ıs - 26.46 - 5 1.76 -78.64 -97.15 
Niv . 16 -.59 - .87 - 2.09 - 2.40 
N iv . 17 - 1.44 - 3.86 -7.32 - 9.31 
N iv. 18 - 13.89 - 27.87 - 45.S1 - 56 .24 
Niv. 19 1.11 1.56 .81 .63 
N i v. 20 2 .3 1 2 .63 3 .78 3 .71 
N iv . 2 1 - 2.77 - 7.81 - 17.70 - 1 9 .8 4 
Niv. 22 -.09 -2.9 1 -6.42 - 7.7 9 
N i v . 23 -4.04 - 6 . 18 - 10.78 - 7 .78 
Niv. 24 -13.68 - 3 2.74 -63.07 -74.77 
Niv . 25 - 2 . 3 0 -9.16 -26.69 - 26 .11 
N iv . 26 - 1.03 - 5 .7 0 - 21.52. - 20.49 
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miş ve dengelemeler sonunda elde edilen düşey 
fark vektörleri lit. (7)' de açıklanan karesel form
lara göre test edilerek her peryot çifti için düşey
de hareketli noktalar bel irlenmiştir. 

Çizelge - 5' de peryot çiftlerine ilişkin dü
şey fark vektörleri , Çizelge-6' da (1990-1991) ve 
(1987-1991) peryollarına ilişkin düşey hareket 
analiz sonuçları ile Şekil -8 ve 9' da hareket vek
törleri gösterilm işti r . 

89 - 88 9 0- 88 9 1 -88 9 0 -89 9 1 - 8 9 9 1-90 
(mm) ( mm ) ( mm) ( mm) ( m ın) ( mm) 

.39 - 1.1 0 - 1. 1 0 - 1.49 - 1.49 .00 
2.3 1 2 .8 2 3.72 .sı 1 .41 .90 
1.5 1 3.13 3.07 1.62 1.56 - .06 

.23 .61 ı. os .38 .82 .44 

.04 .29 .42 .25 .38 .13 

.54 . 77 .93 .23 .39 . 16 

.08 - .0 4 .68 -. 12 .60 .72 
- 12.54 - 19.82 - 29.08 - 7 .28 - 16.54 -9.26 
- 27.36 - S 7 .04 -74.87 - 29.68 -47 .51 - 17.83 
- 17.90 - 37 .91 - 50. 04 - 20 .01 -32.14 - 12. 13 

- 1.51 -5.25 -6 .Sl - 3.74 -s.oo - 1 .26 
- 25.30 - S2.18 -70.69 - 26 .88 - 4S .39 - 18.5 1 

- .28 - 1.50 - 1.81 - 1.22 - l.S3 - .31 
- 2.42 - 5 .88 -7.87 - 3.46 - S .4S - 1.99 

- 13 .98 - 31.62 -42.35 - 17 .64 - 28 .37 - 10.73 
.45 -.30 - .48 - .75 -.93 - .18 
.32 1.47 1.40 1.1S 1.08 - .07 

- 5 .04 - 14.93 - 1 7 .07 -9.89 - 12.03 - 2 . 14 
- 2.82 - 6 .33 -7.70 - 3 .Sl - 4.88 - 1.37 
- 2.14 - 6 .7 4 - 3 .74 -4.60 - 1.60 3 .00 

- 19.06 - 49.39 -6 1 .09 -30 .33 -42.03 - ı 1.70 
- 6.86 - 24. 39 - 23.81 - 17.53 - 16.95 .58 
- 4.67 - 20A9 - 19 .46 - 15.82 - 14 .79 1.03 

Çizelge- 5: 1987- 1991 Yılları Arasında Yapılan Ölçmelerin, Değerlendirmeleri 
Sonucu Elde Edilen Düşey Fark Vektörleri 

N.No d(mm) Q 

Niv.2 .00 .00 
Niv. 3 .90 .90 
Niv.5 -.06 -.06 
Niv. 6 .44 .44 

Niv. 7 .13 .13 
Niv.8 .16 .1 6 
Niv. 10 .72 .72 
Niv. ll -916 -916 
Niv. 12 -17.83 -17.83 
Niv. 13 -12.13 -12.13 
Niv. 14 -116 -116 
Niv. 15 -18.51 -18.51 
Niv. 16 -.31 -.31 
Niv. l7 -1.99 -1.99 

Niv. 18 -10.73 -10.73 
Niv. 19 -.18 -.18 
Niv.20 -.07 -.07 
Niv.21 -2.14 -2.14 
Niv.22 -1.37 -1.37 
Niv. 23 3.00 3.00 
Niv.24 -11.70 -1 1.70 
Niv.25 .58 .58 
Niv. 26 1.03 1.03 

R T: R/ rL2 SONUÇLAR N.No d(mm) Q R 

.0000 .000 Düş. Har. Yok Niv . 2 -3.55 .1808 21785 

.4331 2.657 Düş. Har. Yok Niv . 3 415 .6101 11.0207 

.0012 .007 Düş. Har. Yok Niv.5 5.79 .3265 10.9462 

.0568 .349 Düş. Har. Yok Niv.6 1.99 .3868 1.5317 

.0084 .052 Düş. Har. Yok Niv. 7 115 .6666 1.0416 

.0153 0.94 Düş . Har. Yok Niv.8 1.63 .7878 2.0931 

.1378 .845 Düş . Har. Yok Niv. 10 .57 .3333 .1083 
33.7476 207.059 Düş. Har. Var Niv. l l -38.49 .5342 791.4486 

158.9684 975.356 Düş. Har. Var Niv. 12 -98.87 .6667 6517.3945 
66.4168 407.502 Düş. Har. Var Niv.l3 -67.01 .5848 2625.74ıO 

.9261 5.682 Düş. Har. Var Niv.14 -8.66 .7540 56.5447 
256.9608 1576.592 Düş. Har. Var Niv.l5 -97 .15 .9304 8781.1172 

.0480 .295 Düş. Har. Yok Niv.l6 -2.40 .5933 3.4173 
2.5505 15.649 Düş. Har. Var Niv.l7 -9.31 .7928 68.7185 

97.8061 600.092 Düş. Har. Var Niv.l8 -5614 1.0587 3348.6840 
.0194 .ı 19 Düş . Har. Yok Niv . l9 .63 .7910 .3140 
.0029 .018 Düş. Har. Yok Niv . 20 3.71 .7350 10.1163 

2.9509 18.106 Düş . Har. Var ' Niv.21 -19.84 .8686 341.8921 
.8211 5.038 Düş . Har. Var Niv.22 -7.79 .5878 35.6729 

3.9778 24 .406 Düş. Har. Var Niv. 23 -7.78 .6444 39.0043 
102.6701 629.936 Düş. Har. Var Niv.24 -74.77 1.0001 5590.8636 

.1694 1.039 Düş . Har. Yok Niv . 25 -26.11 .6444 439.3339 

.6359 3.902 Düş . Har. Yok Niv.26 -20.49 .8384 352.0098 

Çizelge- 6: (1990- 1991) ve (1987- 1991) Düşey Hareket 
Analiz Sonuçları 

T: R/ rL2 SONUÇLAR 

4.243 Düş. Har. Yok 
20.522 Düş. Har. Var 
20.383 Düş. Har. Var 

2.852 Duş . Har. Yok 
1.940 Düş. Har. Yok 

3.898 Düş. Har. Yok 
102 Düş. Har. Yok 

1473.787 Düş. Har. Var 
12136191 Düş. Har. Var 
4889.493 Düş. Har. Var 
105194 Düş. Har. Var 

16351.656 Düş . Har. Var 
6.363 Düş. Har. Var 

127.963 Düş. Har. Var 
6235.713 Düş. Har. Var 

.585 Düş. Har. Yok 
18.838 Düş . Har. Var 

636.650 Düş. Har. Var 
66.428 Dıış. Har. Var 
72.631 Düş. Har. Var 

10410.962 Düş. !lar. Var 
818.101 Düş. Har. Var 
655.491 Düş. Har. Var 
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Şekil- 8. (1990- 1991) Düşey Hareket Vektörleri 
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6. SONUÇLAR VE YORUMLAR : 

ı) Alibey Barajı mikro-jeodezik alpnda 
1990- 1991 zaman aralıgında ı ve 2 nolu Kont
rol Noktalan ile ll, 13 nolu Obje Noktalannda 
anlamlı yatay hareketler belirlenmiştir. Bu hare
ketlerin büyüklügü max. 9,9 mm ve min 5,3 mm 
mertebesindedir (Çizelge- 3, Şekil - 6). 

2) 1987 - 1991 zaman aralıgı için yapılan 
analizler ise 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu Kontrol Noktala
rı ile ll, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24 ve 25 
nolu Obje Noktalarında anlamlı (signifikant) ya
tay hareketler belirlenmiştir. Bu hareketlerin bü
yüklügü ise max 43,8 mm ve min 6,4 mm merte
besindedir (Çizelge- 4, Şekil- 7) 

3) Yatay hareket vektörleri, baraj gövdesi
nin toprak dolgu olması, düşey hareketlerden et
kilenme vb nedenlerle az da olsa düzensiz bir da
gılım göstermektedir (Şekil - 6-7). Ayrıca 
göldeki ortalama su seviyesi 1987 yılından itiba
ren düzenli azaldıgından. gövdeyi etkileyen eks
tra bir su etkisi (basıncı) yoktur. 

4) Önceki yıllara ilişkin araştırma raporla
nnda belirtildigi gibi (I it. 161, 171, 191, ll 01), baraj
daki yatay hareketlerin düşey hareketlerinden ba
gımsız olarak yorumlanması yanıltıcı olmaktadır. 
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5) Baraj gövdesinin kret üzerindeki 1 ı, 12, 
13 noktalarının oluşturdugu "Enine Eksen" doğ
rultusunda ve 21, 18, 15, 12, 24, 26 noktalarının 
oluşturdugu "Boyuna Eksen" dogrultusundaki 
düşey hareketler (çökmeler) yakl~ık aynı hızla 
devam etmektedir (Çizelge 5-6). Düşey hareket
lerin boyutları, 

1990- 1991 zaman aralıgında max. -18.51 
mm 

1987- 1991 zaman aralıgında max. -98.87 
mm 
mertebesindedir. 

6) Jeodezik aıtda 1 ve 2 nolu noktalar dı§ın
daki yatay hareketferin genelde baraj gövdesınin 
enine ve boyuna eksenleri yönündekı düşey .. hare
ketlerden etkilcndigi sonucuna varılmıştır. Once
ki raporlarda da belirtildiği gibi noktalan temsil 
eden pilyelerin üst yüzeyindeki otomatik mer
kezlendirme elemanının üst kısmına kol ve koor
dinat verildiginden, pilyelerin yana! bir çökme 
hareketi, noktayı yatay düzlemde hareket etmiş 
gibi göstermektedır. 

7) Alibey barajında ulaşılan yüksek ölçme 
presizyonları, bilgisayarda yapılan çagdaş hesap 
ve analizler sonucu elde edilen yatay ve düşey 
hareketler, toprak dolgu barajlarda beklenen ha
reketlerin çoiC altındadır. Mayıs 1991 tarihinden 
sonucusu yapılan ölçmelerden de yaklaşık aynı 
sonuçlar elde edilmiştir. 
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HİDROELEKTRiK PROJELERİNDE 
MALİYET TAHMİNİ 

Şefilc COFCOF 
fnş. Y. Müh. 
DüLSAR Mühendislik Ltd. Şti. 

ÖZET 

Hidroelektrik projelerinde türbin, jeneratör. santral ve ş alt elektrik teçhizatı ve yarduncı 
teçhizat ve tesisalı oluşturan mekanik ve elektrik daimi teçhizat tesis bedelinin güvenilir bir 
yaklaşunla tahmin edilmesi planlama çalışmalan için önem arzeder. Bu yazıda, önce hidro
elektrik santralların bina, mekanik ve elektrik daimi teçhizat bedelinin santral kurulu gücü 
ve proje düşüsüne baglı olarak nasıl degiştigi ve bu konuda J.L. Gordon ve A.C. Penman ta
rafından yapılan incelemelerin sonuçlan verilmiş ve daha sonra elimizde mevcut doneler
den yararlanılarak santral mekanik ve daimi teçhizat tesis bedelinin kurulu güç ile degişimi 
araştırılmıştır. Verilen degişik örneklerle de elde edilen sonuçlar irdelenmiştir. 

Yazıda ayrıca bir hidroelektrik projesinin bütün birimleri dahil olmak üzere (santralın ku
rulu gücü ve proje düşü miktanna bag lı olarak) yatırun bedelinin tahmin edilmesi ve belirli 
bir yaklaşımla proje rantabilitesinin belirlenmesi üzerinde durulmuştur. 

1. GİRİŞ: 

Planlama kademesinde yapılan çalışmalar
da, hidroelektrik santralların maliyet tahmininde 
kullanılmak üzere çeşitli kurum ve otoriteler ta
rafından degişik formüller ve abaklar geliştiril
miştir. 

Aşağıda; dış ülkelerde bu konuda yapılmış 
olan bazı çalışmaların özeti verilmiş ve bunların 
ülkemizde yapılacak hidroelektrik santraliara uy
gulanması araştırılmıştır. Buna ilaveten, son yıl
larda ülkemizde kesin projeleri yapılmış olan, 
büyük HES tesislerinin keşif ve metrajlarına da
yanan maliyet hesapları incelenmiş ve hidroe
lektrik santralların mekanik ve elektrik daimi teç
hizatının maliyet tahminine esas olacak neticeler 
elde edilmiştir. 

Son kısımda ise; hidroelektrik projelerinde 
projeyi oluşturan bütün üniteler dahil, projenin 
komple yatırım bedelinin tahmin edilmesi üzeri
ne yapılan çalışmalar anlatılmış ve bilhassa ön 
inceleme aşamasında kullanılmak üzere veya ya
tırım bedelinin tahmin edilmesine yardımcı ola
bilecek bağıntılar verilmiştir. 

2. HİDROELEKTRİK SANTRALLA
RlN MALİYET TAHMİNİ (BİNA, MEKA
NİK VE ELEKTRİK DAİMİ TEÇHİZATI): 

Hidroelektrik santralların (bina, mekanik 
ve elektrik daimi teçhizatı) maliyetinin tahmin 
edilmesi için J .L. Gordon ve A.C. Peinman tara
fından 64 adet yerüstü hidroelektrik santralı pro
esi incelemeye tabi tutulmuş ve bunun neticesin
de santral maliyetinin, kurulu güç ve proje düşü 

19 



DSlTEKNlKBÜLTENI 1992 SAYI 76 

miktannın bir fonksiyonu olarak de~iştiği görül
müştür. (Bu çalışmaların detayı, Water Power 
and Dam Construction September 1979 p. 47-51 
ve September 1981 p. 31-33' de verilmiş olup, 
detaylı bilgi buradan temin edilebilir.) 

Bu incelemelerin neticesi olarak, hidroe
lektrik santral maliyetinin tahmin edilmesinde 
kullanılmak üzere, aşa~ıda verilen formüller öne
rilmiştir. 

• 5 MW kurulu güce kadar olan hidroelekt
rik santrallar ; 

Cp = 9000 X s (kW)0.7 (H)-0.35 .......... (1) 

Burada, 

C p = Yerüstü santral binası (inşaat işleri), 
santralın mekanik ve elektrik daimi teçhizatı (tür
bin, generatör, santral ve şalt elektrik teçhizatı ve 
yardımcı teçhizat ve tesisat) ve etüd-proje ve 
kontrolluk hizmetleri bedellerini kapsamak üzere 
hidroelektrik santralın bedeli (1978 yılı fiyatla
rıyla U.S. doları olarak) 

S= lş yeri faktörü 

S = 2.6 (500 kW ile 5 MW arasındaki sant
rallarda) 

S = 3.7 (500 kW' dan daha küçük santral
larda) 

kW = Santral kurulu gücü (k W olarak) 

H= Proje düşüsü (m) 

• 5 MW ilc 1000 MW arasında kurulu güç 
ve düşü miktarı 10-300 m arasında de~işen hid
roelektrik santrallar; 

Cp = A (Ht X ................................. . ...... (2) 

A = 2.1 X 106 (MW)0.92 
X= 0.32 (MW)0.058 

Burada, 

Cp = Hidroelektrik santralın bedeli, yukarı
da izah edildjgi gibi ve 1978 yılı fiyatlarıyla U.S. 
doları olarak. 
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MW : Santral kurulu gücü (MW olarak) 
H: Proje düşüsü (m) 

Yukarıda verilen (1) ve (2) formülleri 1978 
yılı fiyatlarına göre (US doları bazında) olup ay
rıca etüd-proje ve kontrolluk hizmetlerini de kap
samaktadır. 

1978- 1991 yılları arasında U.S. dolarında
ki enflasyon (yıllık ortalama % 6 kabulü ile) dik
kate alınarak ve hidroelektrik santral bedeline da
hil edilmiş olan etüd-proje ve kontrolluk 
hizmetleri hariç tutularak (bu bedelin % 15' i ol
du~u kabulü ile) ve santral kurulu gücünü MW 
olarak dikkate almak suretiyle, yukarıda verilen 
formüller tarafımızdan şu ifadelere dönüştürül
müştür; 

• 0.5 MW kurulu güce kadar olan hidroe
lektrik santrallar için; 

M= 7.6 X 106 (MW)0.7 (H)-0.35 ..... ....... (3) 

• 0.5 ile 5 MW arasında kurulu gücü olan 
hidroelektrik santrallar için; 

M= 5.3 X 106 (MW)0.7 (H)-0.35 ............ (4) 

• 5 ilc 1000 MW arasında kurulu gücü olan 
hidroelektrik santrallar için; 

M = B (H)-X ........... ...................... ......... (5) 

B= 3.8 X 106 (MW)0.92 
X = 0.32 (MW)o.oss 

(3), (4) ve (5) formüllerinde; 

M = Hidroelektrik santralın tesis bedeli 
(1991 yılı fiyatlarıyla U.S. doları olarak). Yerüs
tü bir santralın binası, mekanik ve elektrik daimi 
teçhizatı tesis bedeli toplamını kapsar. 

MW : Santralın kurulu gücü (MW olarak) 
H : Proje düşüsü (m) 

Yukarıda verdi~imiz (5) bagıntısı esas alı
narak, degişik kurulu güçteki hidroelektrik sant
ralların 1 - kW kurulu gücüne isabet eden tesis 
bedelleri grafik halinde Şekil -1' de gösterilmiş
tir. 
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3. HİDROELEKTRİK SANTRALLA
RlN MEKANİK VE ELEKTRİK DAiMi TEÇ
HİZA Tl TESİS BEDELİNİN TAHMİNİ : 

Hidroelektrik santralların mekanik ve elckt
ri~ daimi . t~hizat maliyetinin ~hmin .edil!nesi 
ıçın, Türkıye de son yıllarda kesın proJelerı ha
zırlanmış olan hidroelektrik santrallar (Çoruh 
Havzasındaki Projeler) ile halen işletmede olan 
Karakaya projesinin mekanik ve elektrik daimi 
teçhizat bedelleri dikkate alınaı:~, tarafımızdan 
bir değerlendirme yapılmıştır. Once, bu projele
rin mekanik ve elektrik daimi teçhizat tesis be
delleri, hesap edildikleri ilgili yıldaki U.S. doları 
karşılığı TL bedeline bölünerek o yıl için U.S. 
doları karşılığı bulunmuş ve daha sonra bu de
ğerler doların yıllık enflasyon miktarı dikkate alı
narak, 1991 yılına taşınmıştır. Bu bazda incele
meye tabi tutulan daimi teçhizat tesis maliyetleri 
ile santralların kurulu güçleri arasında çok yakın 
bir ilişki olduğu görülmüştür. Altı proje üzerinde 
yaptığımız analiz neticesinde, aşağıda verilen ba
ğıntı elde edilmiştir (santral daimi teçhizatının 
6ir KW' nın tesis bedeli ile santral kurulu gücü 
arasında yapılan korelasyon tatminkar sonuç ver
miştir r = 0.96). 

m ($/kW) = 1200 (MWt 0·28 .. .. ..... .... .... (6) 
Burada; 
m= Santralın mekanik ve elektrik daimi 

teçhizatının ı kW' nın tesis bedeli ( ı990 yılı fi
yatlarıyla U.S. doları olarak) 

MW = Santral kurulu gücü (MW olarak) 
(6) nolu bağıntı esas alınarak, değişik kuru

lu güçteki hidroelektrik santralların, ı kW kurulu 
gücüne isabet eden mekanik ve elektrik daimi 
teçhizat tesis bedeli , grafik halinde Şekil-2' de 
gösterilmişLir. 
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Şekil • 2. Hidroelektrik Santralların mekanik 
ve elektrik daimi teçhizatının. 1 kW 
kurulu güce düşen tesis bedeli (U.S. 
Doları olarak, 1991) 
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Yukarıda verilen ifadenin hassasiyet dere
cesi şüphesiz örneklerneye tabi tutulan proje ade
diyle çok yakından ilgilidir. Yeteri kadar sağlıklı 
doneler temin edildiği takdirde, bu koretasyana 
(mekanik ve elektrik daimi teçhizat bedeline et
kisi olması dolayısıyle) ayrıca proje düşüsünü ve 
ünite sayısını da dahil etmek mümkündür. 

Mekanik ve elektrik daimi teçhizatı tesis 
bedelinin tahmin edilmesinde kullanılmak üzere 
verilen (4), (5) ve (6) nolu formüller özellikle 
planlama kademesinde yapılacak çalışmalar 
için faydalı olacaktır. Kesin proje kademesinde 
yapılacak çalışmalarda,bu daimi teçhizat bedelle
rinin imalatçı firmalardan temin edilmesi gerekir. 
Bu şekilde temin edilecek gerçekci rakamlar hem 
fiyat eskalasyonlarını içerecek ve ayrıca teknolo
jik gelişmeleri de kapsamış olacaktır . 

Formüllerio uygulanmasıyla ilgili olarak 
aşağıda bazı örnekler verilmiştir : 

ÖRNEK -1: 
Santral kurulu gücü 2x57.5 =I 15 MW 
Proje düşüsü (net olarak) H= 36 m 
a) Santral binası ve daimi teçhizatının top-

lam tesis bedeli, (5) formülü uygulanacaktır. 
M= B (H)·x 
B = 3.8 X 106 (1 15)0.92 = 299 X 106 
X = 0.32 (I 15)0.058 = 0.421 
M= 299 X ıo6 (36)-0.421 

= 66 X 106$ 
Bu miktar, santral binası ve daimi teçhizatı

nın 1991 yılı itibariyle U.S . doları olarak toplam 
bedelini gösterir. Santral binası (inşaat işleri); 
küçük hidroelektrik santrallarda bu toplam bede
lin % 33'ü, büyük santrallarda ise yaklaşık olarak 
bu toplam bedelin % 26' ı civarında değişmekte
dir. Bu örnekte, santral binasının toplam bedelin 
% 30' u olduğu kabul edilirse, Santral Binası : 

= 0.30 X 66 X 106 $ 
= 20 X 106$ 
Santral Daimi Teçhizatı, 
=0.70x66x 106$ 
= 46 X 106$ 
Daimi teçhizat bedelinin % 55-60' nı türbin 

ve generatör, geri kalan kısmını ise, diğer yar
dımcı teçhizat ve tesisatı kapsar. 

b) Santral daimi teçhizat tesis bedelinin (6) 
nolu formülle hesaplanması; 

m (S/kW) = 1200 (MW)"0.28 
M= 1200 x (MW x 1000) x (MW)-0.28 

= 1.2 X 106 (MW)0.72 

Santral binası daimi teçhizatı; 

M= 1.2 X 1Q6 (115)0.72 
= 36 X 106$ 



(5) ve (6) nolu formüllerle bulunan netice
ler arasındaki bu farklılık, (5) nolu formüJde pro
je düşü miktannın dikkate alınmasından ileri gel
mektedir. Formüllerle ilgili açıklama örneklerin 
son kısmında verilmiştir. 

c) Santral binası ve daimi teçhizat tesis ma
liyetinin; santral kurulu gücü, senkron hızı ve net 
proje düşüsüne dayanan bir başka formülle he
saplanması: 

M= SOO 000 K0.655 $ olarak (1981 yılı ba
zında) 

N 
K=

n 

N= Santral kurulu gücü (k VA) olarak 

= Santral kurulu gücü (kW olarak) 
Co s~ 

Hidroelektrik santrallarda güç faktörü Cos 
0 = 0.80 - 0.95 arasında degişmektedir. 

Hl.25 
n= ns-- , senkron hız (devir/dakika) 

0.5 
Nı 

Nı : bir ünitenin kurulu gücü (kW olarak) 

N= (2x57500) 10.85 = ı35294 kV A 

H= 36, N ı = 57500 en yakın senkron devir 
sayısı n = ll ı 

0.655 
M= SOO 000 (1 35294) 

lll 
= 52.Sı X 106 $ 

Santral Daimi Teçhizatı; 

= Ü.7Ü X 52.5ı X 106$ 

= 36.76 x ıo6 $ 

ÖRNEK-2: 

Santral kurulu gücü 2 x ıso= 300 MW 
Proje düşüsü (net olarak) H= 86 m 
Santral daimi teçhizatı tesis bedelinin bu

lunması; 

(6) nolu formülle : 

m = ($/kW) = 1200 (300)·0.28 
= 243 $/kW 

M= 300 X ı~ X 243 
= 73 X 10 $ 

(S) nolu formülle (toplam tesis bedeli) 

M= B (H)-x 
B= 3.8 X 106 (300)0.92 = 722 X J06 
X 0.32 (300)0·058 0.445 
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M= 722 X 106 (86)-0·445 
= 99.5 X 106 $ 

santral daimi teçhizatı (bina bedeli % 28 
kabul edilerek); 

= 0.72 X 99.5 X 1Q6 $ 
= 72 X 106 $ 

ÖRNEK-3: 

Santral kurulu gücü 2x166 = 332 MW pro
je düşüsü (net olarak) H = 113 m. Santral daimi 
teçhizatı tesis bedelinin bulunması; 

(6) nolu formülle: 

m ($/kW) = 1200 (332)"0·28 
= 236 $/kW 

M = 332 X 1000 X 236 
= 78 X 106 $ 

(S) nolu formülle (toplam tesis bedeli) 

M= B (H)-X 

B = 3.8 X 106 (332)0.92 = 793 X 106 
X = 0.32 (332)0.05S = 0.448 

M= 793 X 106 X (113)-0.448 
= 9S.39 X 106 

Santral daimi teçhizatı bu toplam tesis be
delinin % 72' si oldugu kabul edilerek (bina be
deli% 28); 

= 0.72 X 9~.39 X JQ6 $ 
= 69 X 10 $ 

ÖRNEK -4: 

Santral kurulu gücü : 8 x 300 = 2400 MW 
Santral daimi teçhizatı tesis bedeli 

m ($/kW) = 1200 (2400)·0.28 
= 136 $/kW 

Daimi teçhizat tesis bedeli: 2400 x 1000 x 
ı36 = 326.4 X JQ6 $ 

Hidroelektrik projelerinde mekanik ve 
elektrik daimi t5hizat bedelinin tahmin edilme
sinde kullanılm&< üzere yukarıda verilen (5) ve 
(6) nolu formüllerin karşılaştırılmasıyla şu sonu
ca vanımıştır : Kurulu gücü 100 MW' ın üzerin
de, proje düşüsü 60 - 130 m arasında olan sant
rallarda ve kurulu gücü 100 MW' ın altında 
olupproje düşü miktarı 30 - 70 m arasında seyre
den santrallarda bu formüller birbirlerine yakın 
neticeler vermektedir. Kurulu gücü 5 mW' ın al
tında kalan küçük santrallarda ise, proje düşü 
miktarının 30 - 100 m arasında olması halinde 
(4) ve (6) nolu formüllerin neticeleri birbirine 
yaklaşmaktadu. 
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Yukarıda verilen formüllerin, (proje düşüsü 
ve ünite sayısı da dahil edilerek), çok sayıda ger
çeği yansıtan verilere dayanarak modifikasyonla
rı müJ11kündür. Bu bilgilerin toparlanması halin
de yapılacak böyle bir çalışma, daha duyarlı ve 
tatminkar neticelerin temin edilmesine hizmet 
edecektir. 

4. HİDROELEKTRİK PROJESİNİN YA
TlRlM BEDELİNİNTAHMİN EDİLMESİ : 

Hidroelektrik projelerinde, projeyi oluştu
ran bütün üniteler dahil, projenin komple yatırım 
bedelinin tahmin edilmesi için 170 adet proje 
üzerinde yapılan bir incelemede (by J.L. Gordon, 
Water Prower and Dam Construction Nov. 1983 
p. 30 - 37) yatırım bedclinin, santral kurulu gücü 
ile proje düşüsü oranının bir fonksiyonu olarak 
değiştigini göstermiştir. Şüphesiz projenin tertibi 
(layout), yerleşim sahası, büyüklüğü ve temel 
şartları, maliyete tesir eden en önemli faktörler
dir. Projenin özel bir farklılığı ve problemi olma
dıgı takdirde (gerek yerüstü santral binasının ve 
gerekse depolama tesisinin ve diger yapıların 
özel temel problemleri, büyük mertebe enjeksi
yon ve ıslah işlemleri, özel araştırma ve inşaat 
problemleri v.s. gibi) ve santral yük faktörünün 
0.60 civarında olması durumunda (daha küçük 
yük faktörü neticesi büyük kurulu güç halinde, 
aradaki fark güç için santral binası ve teçhizatı
nın bedelinin ilave edilmesiyle bu farkın da dik
kate alınması mümkündür) yukarıda belirtilen in
celeme ve değerlendirmelerin neticesi olarak, bir 
hidroelektrik projesinin yatırım bedelinin tahmin 
edilmesinde kullanılmak üzere aşağıda verilen 

fonnü~~.~=~:rr,i H • •• H (7) 

\ H0.3) 

Burada; 

C : Yatırım Bedeli (Şalt sahası çıkışı enerji 
nakil hattı hariç, inşaat süresince faiz dahıl) 1982 
yılına göre U.S. doları olarak. 

k: Yatırım bedelini belirleyen katsayı 
- Kurulu gücü 10 MW' dan büyük, düşü 

miktarı 350 ın' nin altında olan santrallarda k = 
16.5x ıQ6 

- Kurulu gücü 10 MW' ın altında olan sant-
rallarda k= 10.7 x 106 

MW : Santralın kurulu gücü (MW olarak) 

H: Proje düşüsü (m olarak) 

Yukarıda verilen formülle bulunan yatırım 
bedeli şüphesiz yaklaşık bir değeri ifade eder. 
Bilhassa ön inceleme aşamasında yapılan çalış
malarda, veya belirlenmiş olan yatırım bedelinin 
belirli bir yaklaşımla süratle tahkik edilmesini 
sağlar. 
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Yatırım bedelini belirleyen (k) katsayısı in
şaatın yapıldıgı ülkedeki malzeme ve işçilik fi
yatlarına, dış ülkelerden ithal edilecek teçhizat 
miktarına ve fiyat indekslerine ba~lı olara!, her 
ülke için farklı bir deger alacagı açıktır. 

Ülkemiz için, son yıllarda Çoruh havzasın
da kesin projeleri yapılmış olan Murath, Borçka, 
Artvin projeleri ile Fırat havzasında inşaatı ta
mamlanmış Karakaya Projesinin Yatırım Bedel
leri dikkate alınarak, yukarıdaki formülün ülke
mizdeki hidroelektrik projelerinin Yatırım 
Be:ctel!ni_n tahmin ~d.ilmesinde kullaı:ıışlıl_ıgı et~d 
edilmıştır. Bunun ıçın, önce bu proJelerın kesın 
proje kademesindeki yatırım bedelleri, hesap 
edildikleri yıldaki U.S. doları bedeline bölünerek 
US doları karşılıgı hesaplanmış ve daha sonra 
dolardaki yıllık enflasyon degerieri dikkate alına
rak~ bu degerler 1991 yılına taşınmıştır. MW/ 
H0

· j oranı ile Yatırım Bedeli arasında yapılan 
korelasyon taunin edici bir netice vermiş (r = 
0.99). 

ve sonuç olarak aşağıda verilen ifade elde edil
miştir. 

YB=9.6x 10 - ........... ............. (8) 
6(MW~0.84 

H0.3 

YB : Yatırım Bedeli (Şalt sahası çıkışı 
enerji nakil hattı hariç) 1991 yılına göre U.S. do
ları olarak. 

MW : Santralın kurulu gücü (MW olarak) 
H : Proje düşüsü (m) 
Değerlendirmeye esas olan bu projelerde, 

santral yük faktörü 0.40 civarındadır. Daha kü
çük yük faktörü neticesi büyük kurulu güç halin
de, hesaplar 0.40 yük faktörünün verdığİ kurulu 
güce göre yapılarak yatırım bedeli hesaplanacak 
ve bu değere geriye kalan fark kurulu güç için 
santral binası ve daimi teçhizatı yatırım bedeli 
ilave edilerek, istenilen kurulu güce ait yatırım 
bedelini bulmak mümkün olacaktır. 

10 MW' dan daha küçük kurulu güce sahip 
küçük hidroelektrik projelerinde, yatırım bedeli
nin tahmininde kullanılmak üzere (9.6 kat sayısı
nın 10.7/16.5 oranında küçültülınesiyle) aşağıda 
verilen bağıntı bulunmuştur. 

YBk=6.2x ıo 6(MW\o.s' ........................ (9) 
H0.3j 

YBk = 10 MW' dan küçük hidroelektrik 
projelerinin yatırım bedeli (1991 yılına göre U.S. 
doları olarak) 



(8) ve (9) formüllerinin hassasiyeti, (örnek
leme adedine bağlı olacağından) şüphesiz çok sa
yıda hidroelektrik projelerinin gerçeğe yakın ola
rak belirlenmiş yatırım bedellerinin analize tabi 
tutulmasıyla daha da belirginlik kazanacaktır. 

I go 

ı 

700 900 1100 
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Yukarıda ifade edilen (8) nolu bağıntı esas 
alınarak, farklı kurulu güce sahip hidroelektrik 
projelerinin 1 kW kurulu gücüne isabet eden Ya
tırım Bedeli, grafik halinde Şekil - 3' de gösteril
miştir. 

2000 MW 

500 MW 

50 MW 

25MW 

1300 1500 1700 1900 2100 2300 

1 lı W kurulu t;ıucün .,atırım bedeli (U.S . Oolor ı ) 

Şekil-3. Hidroelektrik Projelerinde (projeyi oluşturan bütün üniteler dahil olmak üzere) Kurulu 
güce düşen yatırım bedeli (U.S. Doları olarak, 1991) 

. .~C?jenin yatırım bedeli belli ol_duğuna göre, Burada yaptığımız hesaplarda tesis bedelinin, ya-
yın_e C?n ınceleme aşamas!nd_a veya ilk etapta be- tırım bedelinın 0.70' i olduğu kabul edilecektir. 
lirlı bır yaklaşı_mla o proJen_ın karlı olup olmadı- İşletme ve Bakım Faktörü; projenin her ünitesi 
ğını (yıl!ık gelır ye yıllık gı?,er I?etoduı:ıu kull_a- için değişik değerler alır. Ayrıca değişik ünitele-
narak) suratletayın etmek mumkun olabılecektır. rın ömrü ve yenileme durumuna göre, bir yenile

mc faktörünün dikkate alınması gerekecektir. 
Bütün bunları kapsamak üzere ortalama olarak 
bu faktörü 0.014 kabul edersek; 

a) Projenin yıllık giderinin hesabı : 

Yıllık Gider : Yatırım Bedeli x (Faiz 
Amortisman Faktörü) + Tesis Bedeli x (İşletme 
ve Bakım Faktörü) 

% 9.5 sosyal iskonto oranı ile ve tesisin iş
letmeye girmesınden itibaren 50 yıllık bir ekono
mik karşılaştırma dönemi gözönüne alınarak, fa
iz amartısman faktörü : 0.096 olacaktır. 

Yatırım bedeli; tesis bedeli, etüd-proje ve 
kontrolluk giderleri, kamulaştırma, refökasyon 
ve inşaat süresince faiz giderlerinin toplamıdır. 

Buna göre projenin yıllık gideri (U.S. dola
rı olarak); 

Yıllık Gider= 9.6 x 10 x(0.090 +0.014 x 0.70) 6 ~)084 
HOJ 

6(1r..,nxr~ O. 84 = 1.016x 10 ~ ············· (10) 
H0.3 
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b) Proje ile üretilen (türbin, generatör ve 
transformatör veriminin ortalama 0.82 oldu.ıtu 
kabul edilerek, santral çıkış gücü dikkate alındı
g-ında) ortalama yıllık enerjı miktarı; 

E= 2.23 x ıo-3 xv x H ....................... cı ı) 

Burada; 

E : Yıllık üretilen ortalama net enerji mik-
tarı (kWh) 

V :Yıllık türbinlenen su miktan 
H : Projenin net düşüsü (m) 

c) Buna göre proje ile üretilen yıllık enerji
nin ortalama birim maliyeti; 

1.016 x 10 
6 

X (MW' 0.

84 

0.3, 
e= H .......... ($/kWh) 

-3 
2. 23 X 10 X V x H 

_ 456 X 106(MW)0.
84 

e- ......... ... ........... (12) 
V (H)ı.ıs 

e = Ortalama birim enerji !ll~iyeti (1991 
yılına göre US doları 1 kWh) IO MW dan daha 
büyük kurulu güce sahip santrallar için. 

10 MW' dan daha küçük kurulu güce sahip 
hidroelektrik projeleri için projenin yılfık gideri; 

( ~
0.84 

yıllık Gider= 0.656 x 10 6 MW 
H0.3 

(US doları olarak) 

294 x 10 
6 
(MW)

0
.
84 

ek ..................... (13) 
V (H)I.25 

ek : Ortalama birim enerji maliyeti (1991 
yılına göre US doları/ kWh) 10 MW dan daha 
küçük leurulu güce sahıp santrallar için. 

d) Projenin yıllık geliri : yıllık üretilen 
enerji miktaı:ı ile ortalama birim enerji gelirinin 
çarpımına eşıt olacaktır. 

Birim enerji geliri yukarıda belirtilen ener
jinin en uzun ikinci aİtematif proje prensibine 
göre, termik bir santeaila üretilmesı halinde bu 
enerJİnin mal oluş bedeli ile belirlenecektir. Ger
çekte bu düşüneeye dayalı olarak, güvenilir 
(firm) enerji geliri, ıkinci! (sekonder) enerji geliri 
ve pik güç gelirleri ayrı ayrı belirfenir. Ancak, 
PfOJeni!l yıllik enerji gelirin.i~ ]?u de~y~a hass~s 
bır şekilde hesaplana5ılmesı ıçın, prOJe ıle üretı
len enerji miktarının güvenilır ve ikıncil enerji 
miktarlarının ayrı ayrı belirlenmiş olması gere
kir. Bu ise, planlama kademesinde yapılacak iş
letme çalışmaları neticesinde ortaya çıkacaktır. 
Güvenilir enerji, uzun yıllara dayanan akım tab
loları dikkate alınarak, yapılan işletme çalışmala
rı neticesinde HES tesisinin mutlaka sürekli ola
rak üreteceg-i yıllık enerli miktarını temsil 
ederken ikincil enerji ise, yagışlı dönemlerde faz-
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la gelen akımların türbinlenmesi ile üretilen ener
jidır. Buna göre, HES tesisinin toplam enerji ge
liri: üretilen güvenilir enerji miktarı güvenilir 
enerji gcliriyle, ikincil enerJı ikincil enerji geli
riyle çarpılır ve pik güç geliri de bu toplam gelir
Iere eldenerek oulunacaktır. Burada yapılan ça
lışma bu hassasiyette olmadıltı için, ortalama 
bırim enerji gelirinden bahsediTmiştir. Bu deg-er, 
üretilen gi.ıvenilir enerji ve ikinci enerji miktarla
rına bag-rı olarak, güvenilir enerji gelin ile ikincil 
enerji geliri arasında bir deg-er olacaktır. Pik güç 
geliri ise, bu çalışmada ihmal edilmiştir. 

Özetle, degerlendirmeye tabi tutulan proje
nin ön inceleme aşamasında rantabilitesim orta
lama birim enerji gelirinin ortalama birim enerji 
maliyetine bölunmesiyle belirlemek mümkün 
olacaktır. 

ÖRNEK- 1. 

Bir hidroelektrik projesinde; 
Kurulu güç: 2 x 166 = 332 MW 
Proje net düşü m iktarı : 1 1 3 m 
Yıllık türbinlenen su miktarı : 3800 x 

J06m3 
Ortalama birim enerji miktarı geliri : 0.06 

US doları /kWh 

Projenin Yatırım Bedeli; 

( 

0.84 

YB=9.6x 10
6 332 .\ 

113 0.7 
= 382.5 X ) 06 US doları 

Ortalama birim enerji maliyeti; 

456 X 10 
6
(332)

0
.
84 

e=--'--:........:.:::...::....:::..:....__ 

3800 X 10 
6
( 113) l.ZS 

= 0.043 US doları 1 kWh 

Projenin rantabilitesi 

R = 0.06 = 1.39 
0.043 

ÖRNEK- 2. 

. Kurulu güç 7.2 MW (10 MW' dan küçük 
tesıs) 

Proje net düşü miktarı : 178 m 
Yıllık türbinlenen su miktan: 103 x 106m3 
Ortalama birim enerji geliri O 0.06 US do-

ları /kWh 

Projenin Yatırım Bedeli 

( ~
0.84 

YBk=6.2x 10
6 

..J....:J:..._ 
178°. 

= 8.82 x 106 US doları 

Ortalama birim enerji maliyeti 



6 0.84 
e = 294 x 10 (7·2) =0023 US doları "'Wh k 6 ı ı- . , .... 

103 X 10 \178) . :ı 

Projenin rantabililesi 

R= 0.06 =2.4 
0.023 

ÖRNEK3. 

Kurulu güç 500 MW 
Proje net düşüsü H= 113 m 

Yılık üretilen güvenilir enerji miktarı : 900 
GW h 

Yıllık üretilen ikincil enerji miktarı : 300 
GW h 

Yıllık üretilen toplam enerji miktarı : 1200 
GW h 

Güvenilir birim enerji geliri : 0.07 $/kWh 
lkincil (sekonder) enerji geliri : 0.03 $/ 

kWh 

% 40 yük faktörüne göre kurulu güç 

1200 X 1000 342 MW 
8760x 0.40 

Yatırım bedeli önce bu kurulu güce göre 
hesap edilecek ve daha sonra 500 - 342 = 158 
MW' lık bir santral binası ve teçhizat değerleri (5 
formülü kullanılarak) fark olarak ilave edilecek
tir. 

YB 1=9.6x 10
6
( 34~_.\

0

.
84 

113 ~ 
= 392 X 1Q6 $ 

M= B (H)•X 
B= 3.8 X 106 (158)0·98 = 400 X 106 

X= 0.32 (158)0.058 = 0.429 
M= 400 X 106 X (1 16)·0.429 = 52.6 X 106 $ 

Bu ilave için cebri boru, su alma yapısı v.s. 
için= 6.4 x 106 ilavesiyle, 158 MW' ın tesis ma
liyeti: 59 x ıQ6 $ 

Bunun yaLının bedeli karşılığı : (59x 1.15/ 
0.7) xıo6 = 97 x106 $ 

Toplam yatırım bedeli : (392+97) x 106 = 
489 X 106 $ 

Projenin yıllık gideri : 
489 X 106 X (0.096 + 0.014 X 0.7) = 51.74 X 

106 $ 
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Projenin yıllık geliri : 

900 X 106 X 0.07 + 300 X 106 X 0.03 = 72 X 

106 $ 

6 
Rantabilites · 72 x 10 = 1.39 

6 
51.74x 10 

ÖRNEK4. 

Bir HES projesinde; 

Kurulu güç 2 x 11 1 = 222 MW 
Proje düşüsü (net olarak): 105 m 

Yıllık üretilen güvenilir enerji miktarı : 456 
GW h 

Yıllık üretilen ikincil enerji miktarı : 372 
GWh 

Yıllık üretilen toplam enerji miktarı : 828 
GW h 

Santral yük faktörü 

828 X 1000 =0.42 
8760 X 222 

Projenin yatırım bedeli 

( ~
0. 84 

YB=9.6x 10
6 22~. 

105 
=278x 106 $ 

Projenin yıllık gideri : 278 x 106 (0.096 + 
0.014 X 0.70) 

= 29.41 X 106 $ 

Birim enerji gelirleri Örnek: 3' deki değer
lere eşit alındığında, 

Projenin yıllık geliri; 

= 456 X J06 X 0.07 + 372 X 106 X 0.03 
= 43.08 X 106 $ 

Projenin rantabililesi = 

6 
43.08 X 10 =] .46 

29.41 X 10 
6 
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YÜKSEK FlRlN CURUFU BAKIMINDAN ZENGİN 
ÇiMENTOLARlN SERTLEŞMESiNDE KALSiYUM 

SÜLFAT (CaS04) MİKTARININ RÖLÜ 

Yazan: H. El.DlDAMONY (*) 
A.S.TAHA (*) 
H.A. AMER (*) 

Çeviren : Fikri ye BAL T ACI (**) 

ÖZET 

Agresif sülfat ve klorür çözeltilerine karşı düşük ısı gelişimi ve yüksek dayanıklılık yük
sekfırın cÜ111fu bakımından zengin çimentoların spesi{ık özelligidir. Bu nedenle, bu çimento
lar kütle betonları ve sülfatlı zeminlerdeki yapılar içirı kullanılır. Dogal veya suni anhidritin 
bu çimentoların sertleşme özellikleri üzerine etkisi vardır. Bu çalışmanın amacı. suni anhid
ritin % 0 -12 miktarları arasırıda % 80 granüle yüksek fırın cürufu ve % 20 portland klinke
rirıden yapılmış çimentonun hidratasyon derecesi ve basınç dayanımı üzerine olan etkisinin 
araştırılmasıdır. Araştırmalar, % 8 CaS0'4miktarına kadar serileşmiş çimentoların basınç 
dayanımlarının arttıgını, daha sonra da azaldıgını göstermiştir. Hidratasyon derecesi de bu
nu ispatlar, bunun anlamı şudur;% 8 CaS04'lı çimento hamuru DTA (Diferansiyel - Termal 

Analiz) egrilerinde görüldügü gibi yüksek miktarlarda kimyasal baglı su ve kalsiyum sülfo
talüminatın (etrirıgit veya mono sülfat) hidratfazlarını içerir. CaS04 sız çimento hamurunun 

90 günlük basınç dayanımı. CaS04 'lı çimento hamurunun 28 günlük basınç dayanımından 

daha azdır. Bu durum, cÜ111fun hidratasyonunda hydrogranatırı oluşumu ile açıklanabilir. 

GİRİŞ 

Yüksek fırın cüruflan kullanışlı hidrolik 
malzemelerdir. Yüksek fırın çimentoların yapı

mında granüle yüksek fırın cürufları kullanılır. 

Hidratasyon ısılarının düşük olması nedeniyle 
yüksek fırın cüruf çimentoları kütle betonları için 
uygundur. 

mentolar sülfat çözeltilerine karşı dayanıklılık 

gösterir, r3] . Fazla miktarda Si02 içerir, 28 gün
den sonra sertleşme özelliği iyi bir artış gösterir, 
[4]. 

Yüksek fırın cürufu bakımından zengin çi
mentolar deniz suyuna karşı dayanıklıdırlar, 

[1,2]. Cüruf miktan % SO'nin üzerinde olan çi-

(*) Zemenı -Kalk. Gips-Nr.4/1983 (36.Jahrgang) 
(**)Yük . K.imyager. DS! TAKK Dairesi Başkanlığı 

Ca(OH)2 ve CaS04 cürufu aktifleşticici bi
Ieşenlerdir . Bu aktifleştiriciler [5,6] sadece cam
sı cüruf ile reaksiyona girerek hidratasyonda 
önemli rol oynamazlar, aynı zamanda sülfatı faz
la çimentoların oluşumundaki hidrat reaksiyonla
rında da reaktif olarak etkili olurlar. Ca (OH)ı 
silisik as İLİ ve yüksek fırın cürufunun AI2 03 'ni 
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aktifleştirir. Diğer taraftan Jips'in, etringit 
veya monosülfat gibi hidrate sülfoalüminat
ların oluşumunda önemli bir reaktif olması
na rağmen aktifleştirici bir etkisi yoktur. 

Anhidritin kullanımının dayanımlar 

üzerinde iyi bir etkisi olduğu bulunmuştur. 
Schwiete ve Dölbor [7] Suni anhidritin 
özellikle 3 ve 7 günde dayanımı geliştirdi
ğini bulmuşlardır. 

Yüksek dayanımlı cürufça zengin çi
mentoların uygun bileşimlerinin tespiti için 
çok sayıda araştırmalar yapılmıştır. 

DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

Deney için kullanılan granüle yüksek 
fırın cürufunun kimyasal bileşimi : (% ola
rak) 

S102 : 35,10, Al203 : 12,48, Fe20 3: 

1,50, CaO: 47,41, MgO: 2,26,S03 : 0,43, 
S: 0,96, kızdırma kaybı: 0,40 

Kullanılan portland çimentosu klinke
rinin kimyasal analizi : (% olarak) 

Si02 : 20,69, AI203 : 6,43, Fe203 : 

3,42, CaO: 64,41, MgO: 3,14, S03 : 1,55, 
Kızdırma kaybı: 0,28 Ham alçı taşının kim
yasal analizinde: (% olarak) AI203 : 0,21, 
Fe20 3 : 0,10, CaO: 33,02, MgO: 0,50, S03: 47,05 
Kızdırma kaybı : 19,00 

Cürufça zengin çimentoların kimyasal bile
şiminde, % 20 klinker ve % 80 yüksek fınn cüru-
fu ile Jipsin 750 C0 de yanmasıyla oluşan suni 
anhidritin farklı miktarları kullanılmıştır. Tablo 
I'de karışımların bileşimi verilmiştir. Yüksek fı
rın cürufunun özgül yüzeyi 6200 cm2/g, klinke
rin 3520 cm2/g dır ve anhidrit 90 J.l elekten elen
miştir. Herbir karışım bir bilya ile porselen 
bilyalı değirmende 1 saat karıştırılmıştır. 

Tablo ı : İncelenen cürufca zengin çimentola
rın karışım kompozisyonları 

Karışım No Cüruf Klinker Ca so
4 

MO 80 20 o 
Ml 80 20 2 
M2 80 20 4 
M3 80 20 6 
M4 80 20 8 
115 80 20 lO 
116 80 20 12 
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Çimento harnurunun sertleşme çalışmaları 
için farklı miktarlarda anhidrit ile 7 çimento karı

şımı kullanılmıştır. Basınç dayanımı, serbest 
CaS04 ve kimyasal bağlı su tespit edilmiştir. 
Serbest CaS04 ile kimyasal bağlı su hidratasyon 
derecesinin bir ölçüde olarak alınmıştır. Hidra
tasyon faz eğrileri Diferansiyel-Termal Analiz ile 
incelenmiştir. 

Bütün çimento hamurları 0,26 su/çimento 
(w/c) oranı ile hazırlanmıştır. Sertleşmiş hamur
ların hidratasyon derecesi, hazırlanması ve karış
unlması daha önceki bir makalede tartışılmıştır, 
[8]. Serbest CaS04 miktarı, Forsen metoduna gö
re tayin edilmiştir, [9] 

SONUÇLAR VE T ARTlŞMA 

CaS04 miktarlarının basınç dayanımiarına 

etkisi şekil 1 'de gösterilmiştir. 

Şekil 1 

16,-----------------------------. 
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Şekil 1 : CaS04 miktarının sertleşmiş cürufca 
zengin çimento hamurunun basınç 
dayanımı üzerine etkisi (1000 lb/in2 
= 7 N/mm2 = 70 kgf'/cm2) 



Burada sertleşmiş çimento hamurunun 
basınç dayanımı, tüm hidratasyon yaşları 

için CaS04 miktarı % 8 oluncayakadar artar 
ve daha sonra azalır. lik dayanım hidrate 
kalsiyum sülfoalüminatın (etringit veya mo
nosülfat) oluşumu ile açıklanır. % 8 CaS04 
maksimum miktarda etringit oluşturur; yük
sek miktarlarda serbest CaS04 ile birlikte 
etringit oluşur. Bu nedenle şekil 2'de görül
dü~ü gibi etringit miktarı , % 8'den fazla 
CaS04 miktarları ile hazırlanmış hamurlar
da sabittir. 

MO 

Ml 

M2 

M4 

M6 

100 200 300 400 

Sıcaklık, co 
Şekil 2 : CaS04 miktarı ile ilişkili olarak 

28 gün küTlenmiş cürufca zen
gin çimento pastalarının DT A 
e~rileri 

Bu şekil, 28 gün kürlenmiş ve farklı 

miktarlarda CaS04 içeren sertleşmiş çimen
to hamurunun DT A e~rilerini göstermekte
dir. CaS04 miktarı arttıkça, 130 co de etrin
git oluşumu nedeniyle endotermik pik % 8 
(M4)'e kadar artar, daha sonra M5 ve M6'da 
sabit kalır. 
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CaS04'sız çimento hamuru (MO) DTA (Diferan
siyel-Termal Analiz) e~ilerinde etringit göster
mez. % 2 CaS04'lı çimento hamuru (Ml) biraz 
monosülfohidrat oluşumu nedeniyle geniş bir pik 
gösterir. Kalsiyum sülfat (CaS04) miktarı etringit 
oluşumu için yetersizdir. 

MO karışımının 90 günlük dayanımı, 28 
günlük di~er numunelerin dayanımından daha 
düşüktür. Bu durum daha sonraki yaşlarda cüru
fun hidratasyonu sırasında kalsiyum alüminasili
kahidratın (hydrogranat) oluşumu nedeniyledir. 
Hydrogranat, kalsiyumsülfoalüminat ve kalsi
yumsilikahidrattan daha düşük dayanım gösterir. 
Hidratasyon süresince CaS04 ilavesi dayanımı 

arttırır. 

Sertleşmiş hamurlarda (M5 ve M6) serbest 
CaS04'ın varlıgı basınç dayanımını düşürür. kür
leme süresi ile dayanım artışı kalsiyumsilikahid
ratın oluşumu ile açıklanır. 

Sertleşmiş çimento hamurundaki serbest 
CaS04 ve kimyasal baglı su Wn, hidratasyon de
recesinin bir ölçüsü olarak alınmıştır, Şekil 3, 
CaS04 miktarının kimyasal baglı su (Wn) üzeri
ne etkisini göstermektedir. % 8 kalsiyum sülfat 
miktarına kadar bütün yaşlarda CaS04 miktarının 

artmasıyla baglan m ış su miktarı artar. % 1 O ve % 

12 CaS04 ile hazırlanmış hamurlar daha az mik
tarlarda baglanmış su içerirler. Kimyasal ba~lı su 
miktarı basınç dayanımı ile paralel gider. % 
8'den daha fazla CaS04 cürufça zengin çimento
nun hidratasyonunu geciktirir. 

c .. • ; . .. 
~ . " 
~ 
~ 10 .• 

b 2 4 • • 10 ll: 

Şekil 3 : 3,7, 28, 90 gün kürlenmiş cürufca 
zengin çimento pastasında farklı 

miktarladaki CaS04 ile kimyasal 
ba~h su ( Wn) arasındaki ilişki 
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M4 karışımının hidratasyon derecesi 
kürleme süresinin bir fonksiyonu olarak şe
kil 4'deki DTA egrilerinden görülebilir. Bu
rada 130 C0 deki endotermik pik şiddetin
den hidratasyon derecesi bulunur. Sadece 6 
saat kürlenmiş numune, monosülfohidrat 
oluştuğu için pik göstermez. Bu pik 3 güne 
kadar kürleme süresi ile artar ve daha sonra 
28 güne kadar sabit kalır. 90 günde kalsi
yumsilikahidratın oluşumundan dolayı tek
rar artar. 

100 

Şekil 4 
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200 !00 400 

Sıcaklık, co 

Kürterne süresının fonksiyonu 
olarak M4 karışımının sertleş

miş hamurunun DT A e~rileri 

Şekil 5; 3,7,28 ve 90 günlük sertleşmiş çi
mento hamurundaki CaS04 miktarı ile serbest 
CaS04 arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Her bir 
yaşta ilave edilen CaS04 arttıkça serbest CaS04 
miktarıda artar. Bu şekil bize belli miktarda 
CaS04 içeren çimento hamurundaki serbest 
CaS04ın kürterne süresi ile azaldığını gösterir. % 
2-8 CaS04Iı çimento hamurundaki serbest CaS04 
hidrate olan kalsiyum sülfoalüminatların bozun
ması sonucunda ortaya çıkar. 

CaS04,% 

Şekil 5 : CaS04 miktarına bagh olarak 3,7,28 
ve 90 gün kürlenmiş cürufca zengin 
çimento hamurundaki serbest 
CaS04 miktarı 
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NORVEÇ'DE KAPLAMASIZ BASlNÇLI ŞAFT VE 
TÜNELLERİN GELİŞMESİ 

Norveç'de topoğrafik şartlar hidroelektrik 
enerjinin geliştirilmesi için özellikle uygundur. 
Toplam 90 TWh lik yıllık enerji istihsalinin %99 
dan fazlası hirdolik santrallerden üretilir. Şekil-1 

GW r-----------,---, 
NOAYEÇTE HES'LER 

YIL 

Şekil - 1 Norveç'te Hidroelektrik Enerjinin 
Gelişimi (Myrset 1980) 

(*) Einar Broch, Noıveç Trondheim'da Trondheim Üniversi
tesi Jeoloji Departmanında bir profösör olup Uluslar arası Tu
nelcilik Birliği (International Tunnelling Association) nin baş 
kan yardımcısıdır. 
(**)Salih PAŞAOCLU, lnşaat Yüksek Mühendisi olup DSİ 
VII. Bölge Müdürlüğünde Planlama Şube Müdürlüğü Görevi· 
ni yürütmektedir. 

Yazan: Einar BROCH (*) 
Trondheim Ünüversitesi 

Çeviren: Salih PAŞAOGLU (**) 
DSt VII. Bölge Müdürlüğü 

Norveç Hidroelektirik Santralierin Kurulu güç 
kapasitesini göstermektedir. İlginçtir ki 1950 den 
beri yeraltı santralleri çoğunluktadır. Hatta dün
yanın 300-500 yeralu santralİnden hemen yarısı 
Norveç'te kurulur. Norveç elektirik endüstrisinin 
bir "yeraltı endüstrisi" olduğunun bir iliğer delili 
Norveç'de yaklaşık 2500 km tünel bulunduğudur. 

Tüm bu tünellerin projelendirme, inşaat ve 
işletmesi sırasında değerli tecrübeler kazanılmış
tır. Aynı zamanda yıllar boyunca özel teknikler 
ve projelendirme kavramları geliştirilmiştir. Bu 
tür bir Norveç spesiyalitesi, bu yazıda anlatılan 
kaplamasız yüksek basınçlı tüneller ve şaftlardır. 

Bir ön söz olarak bahsedilmesi gereken hu

sus Norvcç kayasının prekambriyan ve Paleozoik 
yaşta olduğudur. Çok değişik kayaç tipleri bulun
makla birlikte yüksek derecede metamorfik ka
yaçlar çoğunluktadır. Mühendislik bakış açısın
dan hepsi tipik sert kaya olarak sınıflandırılabilir. 
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Hidrolik enerji tünellerimizin çoğu sadece 
% 2-4 oranında beton ve şotkrit kaplamalıclır. Sa
dece birkaç durumda bu oranı % 30-60'a çıkar
mak gerekli olmuştur. Düşük kaplama yüzdesi 
sadece uygun tünel şartlarının değil fakat aynı 
zamanda, bir su tünelinde işletme periyodunda 
bazı kaya parçaları düşmesini kabul eden iksa 
felsefesinin de bir sonucudur. Kaya parçası düş
meleri tünelin belirli bölümlerinde ciddi şekilde 
artma gösterip enerji kayıplarını arurmadığı sü
rece, makul miktarda tünel boyunca yayılmış kü
çük bloklar tünele zarar vermeyecek ve santralİn 

çalışmasını olumsuz etkilemiyecektir. Gerekli 
görülürse bunlar daha sonra inceleme ve bakım 
sırasında temizlenebilir. 

İlk Kaplamasız Basınçlı Şaftlar 

Birinci dünya savaşı sırasında ve hemen 
sonrasında, teslimatta belirsizliklere ve çok yük
sek fiyatlara yol açan bir demir-çelik kıtlığı var
dı. Sonuç olarak, Norveç'te kaplamasız basınçlı 
şaftlı dört HES işletmeye geçirildi (Tablo-I). 

Tablo- 1 Norveç'te İlk kaplamasız Basınçlı Şaftlar 

İsim Yıl 
Su Yükü 

(m) 

Herlandsfoss 1919 136 

S kar 1920 129 

Svelgen 1921 152 

Tok! ev 1921 72 

"Norwegian Geological Survey" tarafından 
1922 lerde yayınlanan bir yayında üç basınçlı 
şaft detaylı olarak aniatıldı (Vogt 1922 ). Her
landsfoss, Svenlgen ve Toklev Basınçlı Şaftları 
daha sonra Broch ve Christensen (1962) tarafın
dan incelendi ve izah edildi ve Herlandsfoss Sel
merOlsen (1970) tarafından tarUşıldı. 

Herlandsfoss'daki basınçlı şaft Şekil 2 de 
görülmektedir. Orijinal projelendirmesine göre 
cebri boru ve beton tıkaç türbinde sad('ce 50 m 
geriye gidiyordu ve yüksek basınçlı tünelinin 

HERLANDSFOSS 

Ölçek 1 m) 
so 100 

;r.J. ı. Birim hacim ağ . 

h. Gerekli kaya kalınlığı 

Çap 
(m) 

3,20 

2,40 

2,50 

Kaya Tipi Deneyim 

Mica-schist Kısmen başarısız 

Gneiss- Tamamen başarısız 

granite 

Sandstone Önemsiz sızma 

Monzonite Sızma yok 

150 m sini kaplamasız bırakıyırdu. Tünel şaftın 
ilk suyla doldurulmasında mika şist tabakada ar
tan bir sızınu gözlendi. Tünel boşaltıldı ve cebri 
boru içerisnde 60 m uzunluktabetonarme kapla
ma yerleştirildi. İki aylık bir işletmeden sonra 
hızla artan bir sızınu tekrar gözlendi. Boşaltılan 
tünelin incelenmesi sızıntı hattının yakınında tü
nelin her iki yanında betonda çatlaklar ortaya çı
karclı. Bu başarısızlıktan sonra cebri boru tünel 
boyunca şaftın ayağına kadar uzaulclı (Şekil 2) . 
o günden beri hiçbir sızınntı görülmedi ve HES 
plansız kesintileri olmadan 60 yıldır çalışu. 

200 250 300 350 

Şekil 2- Herlandsfoss HES, 1919 dan Beri İşletmede (Selmer - Olsen 1970) 
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Skar'daki basınçlı şaft ise, uzun lafın kısası, 
tam bir başarısızlık idi ve normal bir cebri boru 
ile de~iştirildi (tünelin üst kısımları hariç). Bek
lenmeyen sızmanın ana sebebi su yükünün I 16 
m oldugu yerde 22 m lik yetersiz kaya kütlesi ka
lınlıgı idi. 

Svclgen'de basınçlı şaftın ilk dardurulması 
sırasında 3-5 1/s lik iki kirli akım gözlendi. Şaf
tın kısa bir bölümü betonla kapiandı ve enjeksi
yon yapıldı. O günden beri şaft problemsiz çalış
tı. 

Tokley basınçlı şaft işletmeye açıldığından 
beri rapor edilmiş herhangibir problem olmaksı
zın çalıştı. 

1950-1960 

19~0 dan Sonra 
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Santral Genel Yerleşiminde Gelişmeler 

1920 lerde inşa edilen dört basınçlı şafttan 
uçu, başlangıç problemlerinin çözülmesinden 
sonra, problemsiz olarak çalışıyor olamasına rag
men Svelgen'de kaplamasız kayada dünya rekoru 
olan 152 m su yükünün yenilmesi 40 sene aldı. 
1958'e kadar dokuz tane daha kaplamasız basınç
lı şafl inşa edildi fakat hepsinin su yükü 100 m 
nin altında idi. 1950 den önce cebri borulu yerüs
tü santral i HES ler için klasik yerleşim idi (Şekil3). 

HAVA YASTIKLI KAPALl KAPLAMASIZ 
DENGE ODASI 

Şekil 3- Norveç'te HES lerinGenel Yerleşiminin Gelişimi 
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1950 !erin ilk zamanlarında HES endüstri
si yeralLina giderken beraberinde çelik boruları 
getirdi. Böylece, bir on yıl yada ona yakın bir 
süre için, çogu basınçlı şaftlar çelik kaplamalı 
idi. 1950-1965 periyodunda su yükü 50 ile 967 
m arasında degişen (ortalama 310 m) toplam 36 
adet çelik kaplamalı şaft inşa edildi. 

1958 de başarıyla işletmeye konan Tafjord 
K3 deki 286 m lik rekoru ile yeni şaft bu endüst
riye şaftlar içi.n cesaret ve güven verdi. 1965 den 
beri kaplamasız şaftlar 600 m ye kadar olan su 

aoo 

yükleri için klasik çözüm olmuştur. 1981 de taf
jord Kraftselskap, 780 m su yükü olan kaplama
sız bir şaft işletmeye açarak üçüncü dünya reko
runu kırdı. Mamafih 1000 m su yükü olan yeni 
bir kaplamasız bansınçlı şaft planlar tamamlan
mış bulunmaktadır (Bergh-Christensen ve Kjol
berg 1982). Hepsi birlikte 1982 nin sonunda ön
ce, su yükleri 150 m ile 780 m arasında 
(ortalama 314 m ) olan 64 adet kaplamasız ban
sınçlı şaft Norveç'te işletmede idi. Şekil 4, son 20 
yıl boyunca artan su yükünün artan güveni yan
sıtLigı açık bir şekilde göstermektedir. 

Tofjord K 

N:JRVEÇTE KAPLAMASIZ BASlNÇLI 

ŞAFTLAR VE TLJNELLER 
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Şekil 4- Norveç'te Kaplamasız Basınçlı Şartların veTünellerin Gelişimi 

Driva HES de 1973 de ilk kapalı, kaplama
sız hava yastıklı denge odasının başarıyla hizme
te konmasından sonra kaplamasız kaya kütlesinin 
saglamlıgına ve geçirimmsizligine duyulan bu 
güven artmıştır. Denge odası projelendirilmesin
deki bu yeni keşif L.Rathe (1975) tarafından de
taylı olarak anlatılmıştır. Şekil 3 de alttaki şema
tik gösterim projelendirmenin HES genel 
yerleşimini nasıl etkiledi%ini gösteriyor. Dik bir 
açıyla (normal olarak 45 ) gelen basınçlı şaftın 
yerini, hafif egimli (1:10- 1:15) bir tünel almak
tadır. Basınçlı şaftın üzerinde yer alan klasik 
denge odası veya baca5ının yerine, yüksek ban-

sınçlı tünel boyunca herhangi yerde tercihan 
santralden çok uzak olmayan bir noktada kapalı 
bir mekan kazı lmaktadır. 

Tünel sisteminin suyla doldurulmasından 
sonra denge odasına basınçlı hava I,>Ompalamak
tadır. Su yükünün 425 m oldugu Drıva'da odanın 
toplam hacmi 6000 m3 dür. Bunun 3000 metre
kübü basınçlı hava ile doldurulmaktadır. Bu ba
sınçlı hava hidrolik makinelerde ve su yollannda 
su darbesinin etkisini azaltmak için yastık gibi 
davranmakta ve hidrolik sistemin stabılitesinı de 
garantilcmcktcdir. Tablo 2 hizmetteki hava yas
tıklı denge odalarını tarillcmcktcdir. 

Tablo 2 • Norveç'te hava yastıklı, kapalı, kaplamasız denge odaları 

İsim Tamamlanma Hava Basıncı Oda 
Yılı (bar) Hacmi (m3) 

Driva 1973 42.5 6,000 
Jukla 1974 24 6,200 
Oksla 1980 46 17,300 
S ima 1980 50 7,100 
K viiidal 1981 43 100,000 
N ye Osa 1981 18 12,000 
Tafjord K5 1981 75 2,000 
Brattset 1982 26.5 3,000 
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Birinci Projelendirme Kriteri : 

İlk zamanlarda yapılan kaplamasız basınçh 
şaftlardan elde edilen tecrübelerin özetlenmesin
de, Vogt (1922) bir basınçlı şaft için ilk ve en 
önemli gereksinmenin sızınuya vermekten kaçın
mak oldu~unu ifade ediyor. Vogt, üzerinde kaya 
kütlesinin a~ırlı~ı su basıncından büyük oldu~u 
anda kaplamasız basınçlı tünel emniyetlidir şek
linde o günlerde iddia edilen görüşe karşı çıkıyor 
(Hatta, raporun yazışının ana sebeplerinden biri
sinin bu görüşü tatbikattan kaldırmak oldu~unu 
söylüyor). Vogt'a göre, kaplamasız basınçlı tü
nellerde ve şaftlarda ana risk ayrışma zonları ve 
eklemleri v.s. olan kötü kaya kütleleridir. Bu 
yüzden, sızınuyı önlemek için en iyi yol tüneli 
kaya kütlesinde mümkün oldugunca derine yer
leştirmektir. 

1968 yıllarında önce, Norveç'te kaplamasız 
basınçlı şaft planlamanın tecrübi kriteri o günler
de kullanılan HES lerin genel yerleşimi ile ilgili 
idi (Şekil 3) lnşaat kolaylı~ı nedenleriyle kapla
masız şaftların e~imi 31 O ile 4 70 arısında de~işi
yordu ve en yaygın e~im 450 idi. Bunun için ku
ral ; tünelin her noktası için aşa~daki 
denklemdeki ifadenin sa~lanması idi (Şekil 5). 

Şekil 5 Tünel projelendirmesinde tecrübi 
kriter için tarifler 

h> c. H 

Burada; 

h= Söz konusu noktanın dikey derinliği (m) 

H= Noktadaki statik su basıncı (m) 

c = 35° ye kadar şev eğimi olan vadiler 
için 0,6 olan ve şevi 6QO olan vadiler 
için 1 ,O' e yükselen bir katsayı 
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60° den dik şev eğimi olan yüksek vadiler 
Norveç'te pek yaygın değildir. 

Pek tabiki bu basit kural özel jeolojik ko
şullar için dikkatle kullanılmaktadır. 

1968 de, Byrte'de maximum statik su ba
sıncı 300 m olan bir kaplamasız basınçlı şaft ba
şarısız oldu. Şaft az görülen 60° lik bir eğime sa
hipti. Yaygın olarak kullanılan 450 şaft 
eğiminden daha dik e~imli şaftları kapsayan, re
vize edilmiş bir diğer tecrübi kriter ise Selmer 
Olsen (1970) tarafından ortaya kondu. Bu kriter 
daha genel bir şekilde aşagıdaki gibi ifade edil
miştir. (fig 5) 

h> yw.H 
yr .Cosa. 

Burada; 
'Yw = Suyun yoğunluğu 
Yr = Kaya kütlesinin yoğunlu~u ve 
a = Şafun eğimi 

Byrte şafunın başarısızlığı da ilk defa ola
rak sonlu elemanlar modeli ile analiz edildi 
(Brckke ve arkadaşları 1970). 

ı 970 sonbaharında Askora'da kumtaşı içe
risinde inşa edilmiş yaklaşık 200 m su basınçlı 
kaplamasız bir tünelde meydana gelen hidrolik 
parçalanma ile bir başka başarısızlık vuku buldu. 
Paralamayı takiben, 55° eğimli vadi şevine para
lel tabakalı, tabana dik bir şekilde dalan, kum 
içerikli eklemler oluşdu. Başarısızlık Bergh
Christensen (1975) tarafından detaylı olarak ta
riflendi. 

Bu başarısızlıktan sonra Bergh-Christensen 
ve Dannevig (1971) tarafından vadi şevini doğ

rudan hesaba katan yeni bir tecrübi kriter ortaya 
kondu. (Fig 5) 

L> yw . H 
yr .Cos~ 

Burada; 

L = Zemin yüzeyi ile söz konusu nokta ara 
sındaki en kısa mesafe (m) 
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~=Vadi şevinin ortalama egimi 

Bu formüle dayanarak, sızınulı ve sızınusız 
mevcut kaplamasız basınçlı şaftları gösteren bir 
diyagram hazırlandı. Bu daha sonra Norveç Jeo
teknik Endüstrisince saglanan ilave bilgilerle ge
liştirildi (1972) ve (şekil6) da hafifçe revize edil
miş şekli görülmektedir. 

ı. o 

t 
0.8 

OH< )()()m ....... 
o H= ı:ıo-ıoom Önemli sızıntı 

Bjor~:!,7 6 H = 200-300 m " V H> JOOm Küç\l< sızıntı 

"' o 
D :tr• ~&5 

i> o 
D _,e' tr <3,00 

V ~···-o i> 

/~ ı o ""!:.----
-- v ... - s-:.. .h.-~-_:2:_-:: -c ~ıK>;t;;ıandsfoss 1 H - r,cosp -o-
Svelge~ 

Sk ar • T"oncı ..... 
1 

ıscışarısızrıan 0naı 

0.6 

0.4 

0.2 

o 
o 20 30 50 JJ 

Şekil 6 Çeşitli ~ e~imlerine sahip vadi şevle
rinde kaplamasız basınçlı şaftlar 

Dikkate degerdir ki sızınu gözlenmiş olan 
kaplamasız basınçlı şaflar, Bjerka hariç, tecrübi 
kiritere göre çizilmiş egrilerin alunda kalmakta
dır. Bjerka'da taban dik bir şekilde dalan, vadi şe
vine paralel tabakalı, geçirimli eklemleri olan 
olumsuz jeolojik koşullar yüzünden basınç tüne
lin 1 kın'ye kadar uzagında sızıntılar meydana 
geldi. 

~rock • 2,75 

V • O, 20 

K = O'fıor 1 ~ert = O,S 

d = Vadi derinli§i 

H = max statik su yij<ü 

Sonlu Elemanlar Metoduna Dayalı Abaklar 

Tecrübi kriterlerde yapılan revizyonlara 
paralel olarak Trondheim Jeoloji Departmanında 
daha iyi ve daha genel projelendirme kriterleri 
için araştırmalar yoğunlaştırıldı. Bu kriterler kap
lamasız basınç şaftlar ve tüneller için ve aynı za
manda basınç hava yastıkb denge odaları için ge
çerli olmalıydı. Bu yeni dizayn ile yapılacak ilk 
HES olan Driva inşa halindeydi. 

Yeni projelendirme yöntemi 1971-1972 de 
kullanıma kondu ve Selmer Olsen (1974) tarafın
dan tariflendi. Yeni yöntem bilgisayar destekli 
Sonlu Elemanlar Modellerine (SEM) ve kapla
masız bir şaft veya tünelin hiçbir noktasında iç 
su basıncının, etrafındaki kaya kütlesinin küçük 
asal getirilmesini geçmemesi esasına dayanmak
tadır. 

Çok özet olarak SEM Modelleri düzlemsel 
ldeformasyon analizlerine dayanmaktadır. Derin
liğin artmasıyle lineer olarak artan yatay gerilim
ler (teknotik+yerçekimsel) uygulanmaktadır. Va
dinin tiim modele ilgisinin küçük oluşu düşünülerek 
modelde eğilme momentlerinden sarfı nazar edil
mektedir. Gerektiğinde kil ihtiva eden paralan
mış zonlar modele tanıulabilir. 

Gerçek projelerin yanı sıra idealize edilmiş 
fakat tipik vadi şevleri de analiz edilmiştir. ldea
lize edilmiş modeliere bir örnek Şekil-7 de görül
mektedir. 

Şekil 7 - Kaplamasız basınçlı şaftlar için sonlu elemanlar modeline dayalı dizayn abakları. E~riler 
şafttaki iç su basıncının, çevreleyen kaya kütlesinin hücre basıncına (küçük asal geritme ) 
eşit oldu~u noktalardan geçer, H= cr3 
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Bu örnekte vadi şevi egimi ~= 40°, kaya kütlesi 
birim hacim/ agırlığı Yı = 2,75, Poisson oranı v = 
0,2 ve vadiden 5d mesafede cr yatay 1 cr düşey 
oranı 0,5 (d vadi derinliği, H maximum statik su 
yükü; Young Modülü E sabit tutulduğundan so
nucu etkilemiyor). Modeli boyutsuz yapmak 
için, statik su basıncı H/d olarak ifade edildi (su 
yükü vadi derinliği ile aynı birimlerde bir yük
sekliktir). Egri çizgiler şafttaki iç su basıncının, 
çevreleyen kaya kütlesinin küçük asal gerilmesi
ne eşit oldugu noktarlardan geçmektedir (cr3= H). 

Dizayn Abakların kullanımı bir örnekle 
gösterilebilir. Örnekte santralin yerleştiği vadi ta
banının kotu 100 m ve vadi tepesinin kotu 600 m 
dir. Bu d= 500 m yapar. Depolama rezervuarının 
maximum su seviyesi 390 m dir. Bu H= 290 m 
ve H/d oranı = 0,58 yapar. Hattının içinde veya 
alundaki her noktada kaya kütlesinde küçük asal 
geritme kaplamasız şafttaki su basıncını geçmek
tedir; böylece bu alanda hiçbir hidrolik parçlan
manın olmaması gerekir. 0,2 değerinde bir emni
yet katsayısı kullanılırsa, kritik hat, 1,2 x 0,58 = 
0,7 hattı olur. Bir örnek olarak Şekil 7 de bu po
zisyona 45° eğik bir şaft yerleştirilmiştir. Çeşitli 
vadi şev eğimleri için hazırlanmış dizayn abakla
rı mevcuttur. Gerçek vadi şevini bunların birine 
uydurmak normalde mümkündür. Bu işlernde 

gerçek profili düzleştirerek ve çıkınllları yok sa
yarak vadi şevini basıtleştirmek ve idealize et
mek gereklidir. İki standart dizayn abağı arasında 
enterpelasyon yapmak da mümkündür. Profille
rin haritanın münhanilerine dik açıyla yapılması 
önemlidir. Basınçlı şaftın vadi şevinin yatay ke
sitte çıkıntı yaptığı (sırt) bölgelerde yerleştirile
ceği durumlarda sırt bölgesinde bir seri profil 
alınmalı ve çalışmalıdır. 

Çok sayıda analiz yoluyla neticeyi etkile
yen tüm faktörler tab) limitleriçerisinde dikkatli
cc degerlendirilmiştir. Mesela, eğer kayanın 

"bulk" yoğunluğu, y r> standart 2,75 değerinden 
farklılık gösteriyorsa, kaya kütlesi derinliğinin 

bir düzeltme katsayısı, 2,75/y r ile telafi edilmesi 
gerekir. Aynı zamanda kaya kütlesi üzerindeki 
üst toprak ıabakasının veya aşınmış kayaç kütle
lerinin etkisinin telafisi için kaya kütlesi derinliği 
bu üst tabakaların yoğunluklarına göre küçül
mektedir. 

Gözlemler kadar ölçümlerde göstermekte
dirki Norveç'te topoğrafik olarak bozulmamış 
alanlarda cr yatay/ cr dikey oranı normal olarak 
0,5 ve ı ,3 arasında değişir ve nadiren ı ,5'u aşar, 
Emniyetli bir çözüm olarak, standart abaklarda 
0,5 oranı kullanılır. Pısson oranındaki (v) bir ar-
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llş cr 3 = H hatlarının vadi şevinde daha derine 
gitmesine sebeb olacaktır. Standart abaklarda v = 
0,2 kullanılır. 

Vadinin şeklinin ve genişliğinin vadi taba
nının yakında ve alunda gerilme dağılımına bü
yük etkisi vardır. Mamafıh analizler, cr 3 =H çiz
gilerinin taban seviyesinden yüksek ve vadi 
şevinden yeterince mesafede olanlarının fazla et
kilenmediğini göstermiştir. Standart abaklarda 
vadi tabanı genişliği normal olarak 1/3 d alınmış
ur. 

Bugüne kadar sadece 2 boyutlu modeller 
kullanılmış ve model düzlemine dik doğrultudaki 
gerilimin orta asal gerilme, cr2 olduğu kabul edil
miştir. Esas olarak teknotik gerilmelirin normal 
olmadığına inandıracak sebepler olduğunda, ba
zan kontrol için gerilme ölçümleri yapılır. Aynı 
zamanda cr3 = H çizgilerinin kontrolunda kulla
nılmak için bazan hidrolik parçalınma testleri ya
pılır. Bu tür testlerde kaplamsız şafttan muhtemel 
sızıntıyı bilmek açısından, delikierin uygun olmı
yan doğrultulara sahip tabi eklemleri kesmesi 
önemlidir. Hidrolik parçalayıcı basınç, gerçek 
noktadaki tahmin edilen küçük asal gerilmenin 
%20 fazlasına artıni ır. 

Jeolojik Kısıtlamalar 

SEM geliştirilmiş dizayn abakları, masif 
prekambriyan granit ve bazaltlarda bile tüm doğ
ru olmayan, kaya kütlesinin homojen ve sürekli 
olduğu varsayımına dayanmaktadır. Mamafih, 
Fiyord ve vadilerdeki çok sayıda tünellerde kaya 
patlamaları, çatiayan kayalar, paralanan kayalar 
gibi gerilime bağlı stabilite problemlerinin göz
lem ve incelemeleri açıkça işaret etrnektedirki 
kaya kütlelerinin doğal çatlakları ilkel gerilmele
rio dağılımını yalnızca az bir miktar elkilemekte
dir. Eklemlenme, mamafih, kaya kütlesi arasın
dan sızma olduğu kadar stabilite problemlerinin 
nihai gelişmesi üzerine de kuvvetli bir etkiye sa
hip olabilir. 

Kayanın geçirimliliği ihmal edilebilir oldu
guna göre, bir bölgenin değerlendirilmesi önemli 
olan kaya kütlesinin eklemleri, çatlak ve fayları 
ve özellikle dolgu maddesinin tipi ve miktarıdır. 
Kalsit soğuk asidik suyla kolayca çözülebilir ve 
silt ve şişen kil gibi dolgu maddeleri kolayca aşı
nabilir. Bu maddeleri ihtiva eden ezik parçalı 
zonları ve fayları geçmekten tercihan kaçınılma
lıdır . Bu mümkün değilse , dikkatli bir sızdırmaz
lık ve enjeksiyon yapılmalıdır. Sızan noktalar 
santrale ve ulaşım tüneline ne kadar yakın olursa 
ve ne kadar yönleri bunlara doğru olursa enjeksi
yon o kadar önemli olmaktadır. Aynı şey poröz 
kaya tabakaları zonları ve ağır bir şeklide eklemli 
ve kırıklı zonlar içinde geçerlidir. 
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Vadi şevlerindeki basınçlı şaftlarda, geril
me dagılımı üzerine menfi etkisi oldugundan kil
le dolu ezikli parçalı zonlara karşı özellikte uya
rılı olunmalıdır. Eğer bunlar vadi şevine hemen 
hemen paralel; vadiye doğru dik yada dik eğimi 
olan doğrultulara sahipse tehlikelidir. Bunlar sa
dece gerilme dağılımını değiştirmekle kalmaz, 
çoğu zaman işletme sırasında olduğu kadar inşa
at sırasında da sızmaya sebep olurlar. Askora ve 
Bjerka'da basınçlı tünellerdeki hidrolik parçalan
malar böyle uygunsuz yerleşmiş eklemler ve fay
dalar sebebiyle oluşmuştur. Bu yüzden kaya küt
lesinde her türlü süreksizliklerin dikkatli bir 
haritasının yapımı basınçlı şaftların planlama ve
dizaynının önemli bir parçasıdır. lnşaat safhasın
da şaft veya tünele gelen sızmadaki değişik 

KAPLAMASIZ SU YOLLU YERALTI HES PLANI 

liklerin, küçük ve sızıntılar dahil, gözlenmesi 
önemli olmaktadır. Kaplamasız kapalı denge 
odalarının siçimindc bu gözlemler hayati önem 
kazanmaktadır, çünkü bu su sızma noktaları ba
sınçlı havanın kaçacağı açıklıklar olacaktır. Bu 
yüzden karotlu sondaj ve basınçlı su testleri oda
Iann tokasyonunun araştırmasının normal bir 
parçası olmaktadır. 

Son bir nokta olarak bir yeraltı santralİ ör
neği gösterilecek ve kısaca tariflenecektir. Şekil 
8 de yalnızca tek türbinli küçük bir hidrolik sant
nılın basitleştirilmiş plan ve kesiti görülmektedir. 

M lUNELI 

iLETiM TÜNELi & DENGE OOASI 

SU YOLUNDAN GEÇEN EN KESiT 

-----

KAPLAMASIZ ÇELIK ve BETON KAPLAMA KAPLAMASIZ 

ŞEKiL: 8 

Şekil 8 Kaplamasız su yolları olan bir yeraltı hidroelektrik santralinin plan ve en kesiti 
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Gaye detaydan ziyade sistemi göstermek oldu
gundan boyut verilmemiştir. Su yükü 200-600 m 
arasında olan Norveç Santrallerinde benzer yerle
şimler bulunabilir. 

Şekil bir noktaya kadar kendini izah etmek
tedir. Ancak şu hususun belirtilmesi gerekebilir; 
dizayn abaklan kullanıldıgında boyuttandırma 
veya kritik nokta kaplamasız basınçlı şaftın bitti
gi ve çelik kaplamanın başladıgı noktadır. Bu se
çilmiş cr3 =H egrisinin su yolunu kesmesi gerek
tigi noktadır. Bu noktanın kotu ve çelik kaplamalı 
bölümün uzunlugu, su yüküyle, santral binasının 
büyüklügü ve yerleşimiyle, Jeolojik şartlar, özel
likle ekiemierin ve çatlakların karakter ve yerle
şimi ile değişecektir. 30-80 m arasında uzunluk
lar oldukça yaygındar. 

Kaplamasız basınçlı şaftın ayagına ulaşım 
tüneli, sonunda betonla ve kapaklı çelik tüple tı

kanır. 
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Bu tıkacın uzunlugu normal olarak 10-25 
m olup su yüküne ve jeolojik şartlara baglıdır. 
Beton tıkaç etrafında ve çelik kaplamalı şaftın 
üst kısmında yüksek basınçlı tam enjeksiyon ya
pılır. Bu santrale v_e ulaşım tüneline sızıntıyı ön
ler. 

SONUÇ 

Uzun bir zaman süreci boyunca, Norveç'te, 
çok sayıda basınçlı tünellerden ve şaftlardan ol
dugu kadar hava yastıklı denge hacaları denilen 
yapılardan da bir tecrübe birikimi oluşmuş bu
lunmaktadır. Bu tecrübeler göstermektedir ki, be
lirli projelendirme kriterleri takip edilmek ve be
lirli jeolajik ve ıopografık şartlardan uzak durulmak 
şartıyla, kaplamasız kaya kütleleri en azından 75 
bar (750 m) basınçlı su ve havayı içinde tutma 
kabiliyetindedir. Gelecekte bu tecrübe hidroelek
tirik endüstrisinin dışında, mesela basınç altında 
değişik tiplerde gaz veya sıvıların depolanabil
mesi için ucuz kaplamasız depolama odalarının 
inşasında da önemli olabilir. 
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GENİŞÇAPLIKUYULARDA 
AKİFER KATSAYILARININ TAYİNİ 

Yazan : Orhan DUMLU (*) 

ÖZET 

Sıkıntısız akiferlerde, akiferin hidrolik katsayılannın tayininde, bilinen varsayımlarla, 
genellikle Theis ve onun tadil edilmiş yöntemleri kullanılmaktadır. Bu varsayımlardan, "Ku
yunun Sonsuz Küçük Çaplı Oluşu" dar çaplı sondaj kuyularırıda kısmen de olsa ihmal edile
bilmektedir. Buna karşırı, çapları 4-5 m' ye ulaşan geniş çaplı kuyularda, kuyu içinde depo
lanan su miktannırı mevcudiyeti yukardaki varsayımın uygulamada ihma l edilmesine 
imkcin vermez. 

Bu nedenle; geniş çaplı kuyulardaki pompalama deneylerine (kısa süre li deneylerde) 
Theis yönteminin uygulaması mümkün degildir. Bu konudaki çalışmalar Papadopulos
Caoper tarafından (1) yapılmıştır. Ancak ileri sürülen bu yöntemle zayif akiferlerdeki kısa 
süreli pompalama deneyleri degerlendirilememektedir. Bu çalışmada ise iletkenlik katsayısı 
küçük olan akiferlerde yapılan nispeten kısa veya yalnız son degerieri bilinen pompalama 
deneylerinin degerieri bilinen pompalama deneylerinin degerlendirme imkcinlan araştırıl 
r:ııştır. 

1. GİRİŞ: 

Papadopulos - Cooper geniş çaplı kuyular 
için : 

D=_ç_F (U o:) 
4ıtT ' 

ile ifade edilen bir formül ileri sürmüşlerdir. 

D: Düşüm 
Q: Debi 
T: lletkenlik katsayıs ı 

2 

U=~ 
4 Tt 

S: Depolama katsayıs ı 

rw : Ak.iferde kuyu yarıçapı 
rT : Örtü tabakasında kuyu 

yançapı (Şekil - 1.) 

S EK IL 

AKIFER 

t : Pompaj süresi 

(*) Y. Müh. Uzm. trü Madcn Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Ay;mı
ga- Istanbul 

Akiferin homojen-izotrop olduğu ve kuyu
nun akiferi tam katettiği varsayılmıştır. 
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Akiferin iletkenlik katsayısı, Theis' in çift 
logaritmik çakıştırrna yöntemine benzer şekilde, 
(D;t) grafigi ( U; F (U, a)} tip egrisi ile çakıştır
mak suretiyle bulunmaktadır. Ancak pompalama 
süresinin kısa olması halinde bu yöntem kullanı
lamamaktadır. Çünkü pompajın ilk dakikalarında 
çekilen suyun yaklaşık olarak tamamı kuyu için
den çekilmcktedir. Yani: 

Qt=1tr\D veya D= 1 . t 
1tfT 

şeklindedir. Bu durumda düşüm, akiferlerle ilgili 
degildir ve (D,t) grafigi bir dogru şeklindedir. 
Ancak düşüm zamanla belli degeriere ulaşınca 
akiferden kuyuya akım başlamakta, grafikte · 
"Dogrudan Sapma" görülmektedir. Çakıştırma
nın saglanabilmesi için bu kısmın yeterince uzun 
ulması gerekmektedir. Bu ise oldukça uzun süreli 
deneyler gerektirmektedir. 

2. GENİŞ ÇAPLI KUYULARDA AKİ
FER KATSAYILARININ HESABI : 

Bu çalışmada aynı formülden hareket edil
miş, fakat farklı tip egrisi ve arazi egrileri hazır
lanmıştır. 

2.1 - Bunun için önce, Türkiye' deki genel 
uygulama dikkate alınarak r w = rT (yani geniş 
çaplı kuyunun çapının kuyu derinliği boyunca sa
bit (r) kaldıgı) kabul edilmiştir. Bu durumda a = 

S olmakta ve F (U,a) = F (U,S) olarak yazılabil
mcktedir. 

D=_ç_F(U S) 
41tT ' 

2 
r S 

U=-
4 Tt 

Her iki eşitlikten (T) degeri bulunarak: 

Q ls T=- F(U.S)= -- yazılmışve 
41tD 4 tU 

m b = F (U,S). (U/S). bulunmuştur. 
Qt 

2.2- (1) No' lu referanstaki U, S, F (U, S) 
tablosundan istifade ile çeşitli U ve S değerleri 
için ekte başlıkları verilen tablo hazırlanmıştır. 
(Tablo: 1, 2 ve 3) ve bulunan sonuçlar ile: 

2 
S·Stu= 4 Tt · F(U,S) .U/S=1tr D 

' 2 ' Qt 
r 

grafiği (tip eğrisi hazırlanmıştır (Şekil 2). 
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u U/S 

ıo 100 

ı lO 
Sxıo -t s 
:zxıo · l 2 
ı ı 

Sx!O ·l Sxıo -ı 

2J<J0 ·2 2x!O ·I 

ı lx!O ·I 

Sxıo -3 5x ıo ·2 

:zxıo ·l ıxıo -2 

JxJ0-4 lxiO -l 

Sx!0-4 Sx10 ·l 

2J<J0-4 2J<IO ·l 

ıxıo-' ıxıo ·3 

u U/S 

ı 100 
SxiO -ı so 
ı lO 
Sx 10 -l s 
2J<I0 ·2 2 
lx10 ·2 ı 

Sxıo ·3 o. s 
2><10 ·3 0.2 

lxl0 ·3 o. ı 
5xl0 4 0.05 
2J<I0 -4 0.02 

l xJ0 -4 0.01 
5xl0 ·3 0.005 

2J<IO ·' 0.002 
Ix lO ·' lxl0 ·3 

u U/S 

ıx ıo ı 100 
Sx 10·2 so 
h. ıo - l 10 
5x 10 ·3 5 
5xl0 ·3 

2 
lxlO 3 ı 

Sxıo -4 0.5 
2x!O ·• 0.2 
ıxıo ·" o. ı 
5xl0 ·' 5xıo ·2 

ıxıo ·' ıxıo -ı 

ıxıo ·' Ix 10 ·2 

5xıo · 6 Sx 10 ·3 

2J<IO ·• ıxıo ·3 

Jxl06 lxl0 ·3 

S-Ol . -
l 

F(U.S) F(US). US= ıtr D S/ U 
Qt 

9.76x ı o-J 0.976 0.01 

9.:zx ıo·2 0.920 o. ı 
1.77x ı o-ı 0.88S 0.2 

4.06 0.812 o.s 
7.33 0.733 ı 

1.26 0.630 2 

2.30 0 .46 s 
3.28 0.328 10 
4.26 0.213 20 

5.42 0.108 so 
6.21 0.062 100 

6.96 0.03S 200 

7.87 0.016 soo 
8.S2 0.009 1000 

TABLO- 1. 

S- O Ol -
l 

F(U.S) F(U.S} ll'S= '"D 
Qı 

S/ U 

9.91xl0·3 0.991 0.01 
1.97xiO·l 0.98S 0.02 

9.665 0.966 o. ı 
J.896x10 -1 0.948 0.2 

4.529 0.906 0.5 
8.520 0.8S2 ı 

1.5-4 0.770 2 

3.04 0.608 s 
4.S5 0.455 10 

6.03 0.302 20 
7.56 0.151 so 
8.44 0.084 100 

9.23 0 .046 200 
(10.2) 0.020 soo 
(10.9) 0.01 1000 

TABLO- 2. 

s- o ooı -

2 

F (U.S) F(U.S} ll'S= '"D 
Qı 

S/ U 

9.96xl0·3 0.996 0.01 
1.99x l0·2 0.995 0.02 
9.83x 10 2 0.983 0.1 
1.95xl0- ı 0.972 0.2 
4.725x!O ı 0.945 o.s 
9.069x!O ı 0.907 ı 

1.688 0.844 2 
3.523 0.705 5 
5.526 0.553 lO 

7.631 0.382 20 
9.676 0.194 so 
10.68 0 .107 100 
11.50 0.058 200 
12.49 0.025 soo 
13.21 0.001 1000 

TABLO- 3. 
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1. 0 

0.9 

0. 8 

Fcu.sfJ's
7 

!.& 
0. 6 

Q t a.s 

0.4 

03 

o.z 

Q1 

0.01 0,1 10 100 
S L. Tt 

1000 

u= -rz-

Şekil- 2. 

Pompalama deneyi (arazi e~si) ise: 

( ~ ~ , t} şeklindedrr. 
2.3 - Tip e~sinde ordinarta yeralan F 

(U,S). U/S degeri arazi egeisinde ordinarta yera
lan; 

ıtrb 
Qt 

degerine eşit oldugundan tip ve arazi egeileri dü
şey eksen boyunca tamamen çakışacaklardır. İki 
eğri üst üste çakıştırıldıktan sonra yalnız yatay 
yönde hareketle iki egri çakıştırılmaya çalışıla
caktır. 

a) Arazi egrisi, tip egri üzerinde depolama 
katsayısı belli bir egri ile çakışır ise depolama 
katsayı direkt olarak bulunur. T degerini bulmak 
için ise arazi egrisindeki herhangi bir to zamanı 
ve buna tip egeisinde tekabül eden : 

4 Tt 
2 

r 

değeri okunur. 

Ömegin: 

4 Tlo a/ 
--=a ise T=-formülüileT 
rı 4to 

hesaplanır. Kolaylık için a = 4 seçilebilir. 

b) Şayet arazi eğrisi Lip eğrisi üzerinde hiç 
bir eğri ile tam çakışmıyor ise şu şekilde bir ça
lışma yapılır. 

ı- Ekteki tabloların incelenmesinden 

ıtrb 
Qt = 0.85 ile 0.46 ve 0.107 

degerierine tekabül eden 

S/U=4Tt 
2 

r 

değerleri çeşitli (S) degerieri için aşağıdaki gibi 
bulunmuştur. 

ıtrb s= 0.1 s= 0.01 s= 0.001 
Qt 

(1) 0.85 0.32* ı 2 
(2) 0.46 5 10 14.2* 
(2) to.46 

15.6 10 7.1 

(1) to.85 
(3) 0.107 50 80* 100 
(3) to.107 
-=-- 10 8 7.1 
(2) Lo.46 

* (Logaritmik intcrpretasyonla bulunan değer-
ler). 

Bu değerlerden istifade ile Şekil: 3 
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10~ 
18 

16 

14 ... 

'', 4 T t o.46 

s 
1Ö'l.. 

/ 

"' / 

"' 

-1 
10 

18 

16 

"' 
14 

........ .ı 2 
12 . ......... ............ , ·:·~ ............... . :.:>": 

.......... . .,., ·""' 

, 
12 

10 10 

..... ..,;.. .............. ·-·-· 8 
: -. 
~ .......... 

6 . ' : .......... 6 

ŞEKIL 3 

Şekil-3. 

--,S ve --,S (t0. 46 ı (t0. 107 ı 
t0. 85 to.46 

ile (S ; 4T ·,~ · 46 ) 
grafikleri hazırlanmı ştır. mb 
gerlendirmelerin Q t 

< 0.107 ise de-

(3) af'ğ' ·ı ı (d .. . (2) gr ı ı ı e yapı ması eney suresı uza 

dığı için) daha uygundur. 

2- Arazi eğrisinde 

mb 'nin 
Qt 

0.85 ve 0.46 değerlerine tekabül eden (t) değerle
ri oranlanır. 

(~~: :~) 
Bu .9eğer; Şekil 4' de yerine konularak S 

bulunur. Orneğin: 

(~:::~) = 12 ise S= 0.025 hesaplanır. 
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Bu durumda istenir ise eğri S = 0.1 ile S = 
0.01 arasında yaklaşık olarak yerleştirilir ve arazi 
eğrisi üzerinde seçilen herhangi bir (t) değerine 
tekabül eden 

4 Tt 
2 

r 

(tip eğrisinden) okunarak T hesaplanır. 

eden: 
Yahutta hesaplanan S değerine tekabül 

4 Tt0.46 

2 
r 

Şekil:3' den bulunarak T tahmin edilir. 

Örnek : 4 T to· 46 
S = 0.025 ise 

2 
8.2 veT bulunur. 

r 

2.4- Türkiye' de, DSl ve İller Bankasının 
dökümantasyon servislerinde ve birçok hİdrojeo
lojik etüd raporlannda geniş çaplı kuyularda ya
pılan deneyiere ait sonuç degerler vardır (Debi, 
pompaj süresi, kuyu çapı ve düşüm). Yeraltısula
rı kanunu gereği yeni açılan kuyularda yapılan 
deneylerinde ilgili kuruluşa (DSl) yönlendirilme
si gerekmektedir. Bu çalışınada yalnız debi, 
poınpaj süresi, kuyu çapı ve nihai düşüm değer
leri bilinen geniş çaplı kuyularda iletkenlik katsa
yısının şu yöntemle bulunabileceği gösterilmiş
tir. 
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a) 1tf b- hesaplanır. 
Qt 

b) Tip egrisi üzerinde; 

F (U,S). U/S= mb 
Qt 

ekseninde bulunan deger işaretlenir. lşaretlenen 
noktadan yatay bir çizgi çizilerek akiferin cinsine 
gnre tahmin edilen depolama katsayısı egeisi (ör
negin basınçlı akiferde S = ıo-3 serbest akifer 
için S= ıo- 1 alınabilir) kesiştirilir. Kesişme nok
tasından çizilen dikin yatay ekseni kestigi nokta
da 

2 
4 Tt . T ar .1 --=aıse =-ı e 

r 
2 4 t 

T hesaplanır. Ancak bu yöntemde depola
ma katsayısında yapılacak hatanın sonucu etkile
digi unutulmamalıdır. 

2.5 Di~er Bir Yöntem 

2.5.1 - Tablo ı , 2 ve 3 kullanılarak logant
mik tip egrisi hazırlanır: 

F. (U,S); S/U 

2.5.2- Arazi eğrisi hazırlanır (log D, log t) : 

Q S 4 Tt 4 T 
D=-.F(U,S~=-=-.Tveya 

47tt u 2 2 

r
2 

S 
t= - .-

4T U 

r r 

logD=log 
4
::r- logF(U,S) .. ............ .. . (1) 

2 
log t= lo g-r_- log S !U ························ (2) 

4T 

2.5.3- Arazi egrisi ile tip eğrisi çakıştırılır 
s 

ve D, t, F (U/S) ve U= 10 degerieri okunur. (1) 

ve (2) eşitliklerinde aynı (T) degeri bulununcaya 
kadar çakışurma işlemi tekrarlanır. 

2.5-4 Aynı (f) degeri elde edilince, depolama 
katsayısı hesabına geçilir. Çakışma pozisyonunu 

s 
degiştirmeden U = 100 doğrusu ile arazi egrisi-

nin kesim noktasına tekabül eden F (U.S) (tip eg
risinden) okunur. 

2.5.5- Tablo 1, 2 ve 3' den: 

S/U = 100 iken F (U,S): 6,21 ise S= 0.1 
F (U,S) : 8,44 ise S = 0.01 
F (U,S): 10,68 ise : S= 0.001 

S/U = 10 iken F (U,S): 3,28 ise S= 0.1 
F (U,S): 4,55 ise S= 0.01 
F (U,S) : 5,53 ise S = 0.001 

veya 

bulunur. Ara degerieri ise Şekil : 5' den okunur. 

~~---ır----ı----r---.----~----, 

F( U,S) 

1 GENiŞ ÇAPLI KÜ~ULAR 100 

Şekil -4 - Şekil-S. 
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3. SONUÇ VE ÖNERİLER : 

1- Türkiye' de, çok sayıda geniş çaplı kuyu mev
cut ise bu kuyulardan akiferlerin hidrolik katsayı
larının tahmininde istifade edilmemektedir. 

a) Genellikle aşagıdaki nedenlerle bu konuya 
eğilinmelidir. İnce ve düşük permeabiliteli olma
ları nedeni ile içlerinde açılan dar çaplı kuyutarla 
su alınmayan, bu nedenle ikinci planda kalan aki
ferler, artan su ihtiyacı nedeni ile ergeç devreye 
gireceklerdir. 

b) Halen işletilmekte olan bir çok ovada, kuyular 
ovanın en verimli olan bölgelerinde yoğunlaş
mıştır. Ova çapında yapılan model çalışmaların
da ise bütün ova çapında akiferlerin hidrolik kat
sayılarının dağılımının bilinmesi gerekmektedir. 
Akiferin daha az verimli bölümlerinde ise genel
likle geniş çaplı sığ kuyular bulunmaktadır. Bu 
kuyular akifer hidrolik katsayıları tahmin edildi
ğinde, ova için yapılacak model çalışmalar daha 
gerçekçi olabilecektir. 

c) Gelişen sondaj tekniği geniş çaplı kuyuların 
açılmasına imkan vermiştir. Bu tip kuyularda ya
pılan nispeten kısa süreli deneyierin Theis yönte
mi ile değerlendirilmesi mümkün degildir. 

Çünkü Theis yönteminin, geniş çaplı kuyu
larda kullanılabilmesi için 

2 
t> 250 r şartı vardır. 

T 

T : Pompaj süresi 
r : Kuyu yarıçapı 
T : lletkenlik katsayısı 

2- Daha evvelce yapılmış ve yalnız sonucu 
bilinen deneylerden de istifa etmek konusu bu 
çalışmada incelenmiştir. 

3- Teori ile pratik arasında özellikle pom
pajın ilk dakikalarında (özellikle serbest akifer
lerde) farklılık olabilir. Bu nedenle ilk yöntem 
kullanılırken 

2 
ıtr D <D 107 ise (3) 

Q t , (2) 

grafiği kullanılmalıdır. 

Pompalama süresinin daha kısa olması ha
linde, 

(3) grafiğinden istifade edilebilir. 
(2) 

Ancak yüksek permeabiliteli akiferlerde 
kullanma güçlügü olabilir. 

4- Grafik yöntemlerle bulunan değerler, 
pompalama deneyinin son değerleri kullanılarak 
ayrıca değerlendirilmesi ve sonuç kontrol edil
melidir. 

YARARLANILAN KAYNAK : 

(1) Papadopulos I, Cooper H, (1967), "Drawdown ina Well of Large Diameter". Water Resources 
Research, Yol: 3, p: 241, American Geohysical Union, Richmond, Virginia, U.S.A. 
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YUKSEK DAY ANIMLI BETON NUMUNE 
ÜRETİMİ 

ÖZET 

Yazanlar: Hasan MERT (*) 
Süleyman ULUÖZ (*) 

TMMOB !nşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesince tertiplenen ll. Ulusal Beton 
Kongresi kapsamında "Yüksek Dayanınılı Beton Numune Üretimi" yarışması düzenlenmiş
tir. Yarışmaya DS! VI. Bölge Müdürlügü dışında 50'ye yakın kişi, firma ve kuruluş başvur
muştur. Yarışma iki aşamada yapıl;ru_ş olup, ilk elemeyi geçen yarışmacılar, ilk aşamada 
ürettikleri beton numuneleri bu kez, ITU inşaat Fakültesi Yapı MalzemesiAna Bilim Dalı ög
retim görevlilerinden oluşturulan Bilim kurulu huzurunda yeniden üretmişler ve hazırlanan 
numuneler aynı Üniversitenin kür havuzlarında bekletildikten sonra Bilim kurulu huzurun
da kırılarak üretilen betonlarm dayanımları belirlenmiştir. tki elernede elde edilen dayanım
ların ortalaması alınarak elde edilen 1423 kg{/ cm2 ile DSI VI. Bölge Müdürlügü Türkiye ge
nelinde en yüksek dayanımlı betonu üreterek yarışma birinciligini almıştır. 

1- BETON ElLEŞENLERİ 

1.1 Kum-Çakıl 

Beton imalatında kullanılacak kum-çakılı 

tesbit etmek için Bölge Müdürlügümüz sınırlan 
içerisinde bulunan 20 degişik ocaktan alınan 

malzemeler incelenmiştir. Yapılan çalışmalar so
nunda, çakılın Seyhan nehri havzasından, ku
mun ise Kösreli kum-çakıl ocaklarından alınma
s ına karar verilmiştir . 

Şekil 1 : Ortalama 1423 kgf/cm2 Dayanıma 
Sahip Numunelerin Kırılmadan ve 
Kınldıktan Sonraki görünümü 

(*) DSl Vl. Bölge Md. Yardımcı s ı ln şaa ı Mühendisi 
(**)DSİ VI. Bölge Md. Kal. Konı ve Lab. Şb .Md. 

Kimya Müh 

Kull anılan malzemelere ait fiziksel karakte
ri stikler. 

Özgül alj;ırlık 
Absorbsiyon 

2,867 gf/cm3 

0,3 
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Los Angeles Aşınma Kaybı : 

100 Devirde 
500 Devirde 

Kum: 

Özgül Agırlık 
Su Emme 

% 1.8 
10,2 

2, 667 gf/cm3 

% 1,67 

Petrografik Analiz sonuçları : 

Numune cinsi : Diyebez 
İçindeki Minaraller 
Plajıyoklas : Hakim minerali oluşturur. 

Genellikle albitleşmişlerdir. 
Yer yer kaolenleşme ve se
rizitleşme gösterir. 

Amfibal : Pılajıyoklasdan sonra 
ikinci hakim minerali oluş
turmatadır. Genellikle pı
roksenlerin uralitleşmesiyle 
aktinolit şeklinde gelişmiş
lerdir. 

Opak : Küçük granüler şeklinde 
saçınımlı olarak izlenirler 
pirit veya manyetit olabile
cekleri tahmin edilmekte
dir. 

1.2 Çimento : 

Çimento cinsi ve dozajını tesbit etmek 
amacıyla yapılan çalışmalar sonunda, Adana Çi
mento fabrikasından temin edilen PÇ 500 nor
mundaki çimentonun kullanılmasına karar veril
miştir. 

Dozajı tesbit etmek için yapılan çalışmalar 
sonunda beton imalatlarımızda 350 dozun kulla
nılmasının daha uygun sonuç verdigi belirlen
miştir. 

1.3 Katkı Maddeleri : 

1.3.1 Süper Akışkanlaştırıcı : 

Süper akışkanlaştırıcı katkı maddesi çi
mento agırııgının % 3'ü mertebesinde kullanıl
mıştır. 
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1.3.2 Mikro Silika : 

Silika fume maddesi çimento ağırlığının % 
25'i mertchesinde kullanılmıştır. 

1.4 Beton Karma ve Temas Suyu: 

lmalatlanmızda, Bölgemiz Kalite Kontrol 
ve Laboratuvar Şube Müdürlüğünün mevcut iç
me ve kullanma suyu kullanılmıştır. 

Birinci eleme sırasında; İTÜ Yapı Malze
meleri Laboratuvarlarındaki beton imalatlarında 
kullanılan su ile aynı laboratuvann kür havuzun
dan su örnekleri alınarak, Bölgemiz Merkez La
boratuvarlanndan yapılan analiz sonucunda, 
İTÜ'de Bilim kurulu huzurundaki beton imalatla
rında kullanılmak üzere Adana'dan su götürütme
sine karar verilmiştir. 

Bilim kurulu huzurunda üretilen betondan 
alınan 15 cm ebadındaki küp numuneler bir gün 
sonra kalptan çıkarılmış ve İTÜ'de mevcut kür 
havuzuna konulmadan önce Adana'dan getirilen 
naylon poşetler içerisindeki suda takriben üç saat 
kadar bekletilmiş, böylece imal edilen taze be
ton, karma suyuyla aynı kimyasal yapıdaki su ile 
doygun hale getirilmiştir. 

Bu işlem sonunda, beton numuneler kür ha
vuzuna konulmak üzere Bilim kuruluna teslim 
edilmiştir. 

2- YÜKSEK DAY ANIMLI BETON 
İMALATI: 

Yarışma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. 

2.1 Birinci Aşama: 

Bu aşamada beton imalatına giren bileşen
terin tesbitinden sonra maksimum dane çapı, do
zaj ile W/C oranlarını tesbit etmek amacıyla 
toplam (57) adet deneme karışımı yapılmıştır. 

Adana ve çevre illerdeki Laboratuvarlarda 
mevcut hidrolik presler azami 200 tonluktur. Ça
lışmalarımız sırasında ise, 17.2.1991 tarihinden 
itibaran üretilen 3 günlük numunelerle 27.2.1991 



tarihinden itibaren yapılan üretimlerde ise 2 gün 

lO saatlik beton numuneler mevcut olan 200 ton

luk hidrolik preste kınlamamıştır. 

Bundan dolayı maksimum dane çapı, doza

jı, W/C oranı, slump'ı farklı altı degişik deneme 

karışırnma ait numuneler hazırlanarak birinci ele

meye iştirak etmek üzere İTÜ'ye götürülmüştür. 
Hakem heyetinin sadece bir karışıma ait numu

neleri kabul edeceklerini belirtmeleri üzerine gö

türülen altı karışırndan biri seçilerek Bilim kuru

luna teslim edilmiştir. 

Söz konusu numuneler, Bilim kurulunca 

lTÜ Yapı Malzemeleri Anabilim dalı Laboratu

varlarında kınlarak ortalama 1406 kgf/cm2'lik 

beton dayanımı elde edilmiştir. 

Beton karışım ve taze beton karakteris

tik degerieri : 

1 m3 Beton ( DKY Ağırlık Esasına Göre) 

Kum (100 No.lu-16 No.lu Etekler Arası 

Dere Malzemesi ) : 619,41 kg/m3 

Kum Kırma (8 No.lu Elek) : 53,47 

Çakıl (3/8" Kırma) : 1337 kg/m3 

Çimento : 350 kg/m3 

Su : 113 l/m3 

Süper akışkanlaştırıcı : 10,55 kg/m3 

Silika fume : 87,89 kg/m3 

Taze Beton Özellikleri : 

W/C 

Birim ağırlık 

Slump 

2.2 İkinci Aşama 

:0,323 

: 2,643 kgf/m3 

: 19 cm 

Birinci aşama değerlendirilmeleri sonucun

da ilk alu yarışmacı arasına Bölge Müdürlüğü

müzünde girdiği kesinleştikten sonra ikinci aşa

ma yarışması için, aynı karışımlar bu kez Bilim 

kurulu huzurunda tekrarlanarak beton numune

ler, ürütilmiştir. 
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25.4.1991 Tarihinde heyet huzurunda yapı
lan beton karışımında W/C oranı 0,322'den 
0.28'e düşürülerek 8 cm slump'Jı beton karışımı 
yapılmış ve bu sırada alınan beton numuneler su 
kürüne tabi tutulmak amacıyla hakem heyetine 
teslim edilmiştir. 28 Günlük su küründen sonra 
kırılmış olan üç adet beton numunede 1476, 
1467,1377 kgf/cm2' beton dayanımlan elde edi
lerek, ortalama 1440 kgf/cm2'Iik sonuç bulun
muştur. 

Beton imalatında kullanılan kum-çakılın 
dane dagılım egrisi : 

Eteklerde kalan % Madde Miktarı 

Elekabadı 3/8" 8 No 16 No 30 No 50 No 100 
No% Kalan 66,5 69,2 84,0 90,3 93,7 100,0 

ÜRETİLEN BETON NUMUNELERiN 
DEGERLENDİRİLMESl : 

Bilim kurulu, nihai dayanım olarak, yarış
macıların birinci ve ikinci eleme sonunda elde et
tikleri dayanımların ortalamasını kabul etmiştir. 

Dolayısıyla Bölge Müdürlüğümüz, 

Birinci elernede 1406 kgf/cm2 

İkinci elernede 1440 kgf/cm2'lik sonuç-

ları elde ettiğinden dolayı ortalama 1423 

kgf/cm2"lik dayanım ile yarışmanın birinciliğini 

kazanmıştır. 
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Resim 2.Beton imalatında kullanılan çakıldan alınan ince kesitin beneküler mikroskopta elli 
defa biivütülmüş haldeki görüntüsü 

Şekil3. Yüksek dayanımlı betondan alınan ince kesitin beneküler mikroskopta elli defa büyü
tülmüş haldeki görüntüsü 



SU, ATIKSU VE TOPRAKTA İNSAN ViRÜSLERİ 

( Report of a WHO Scientific Group Technical Report Series 
639 World Health Organization, Geneva 1979) 

1- GİRİŞ 

. Suyun v~ _Lopragı~ virüsle_rle ~i!.lenmesi 
üzerıne artan bır ılgı gorulmektedu. Vuus hasta
lıklarının yayılmasının bir faktörü olarak bu 
problemin çok etkili ve yaygın anlamı vardu. 

İçmesuyu kaynağı olarak kullanılan nchir
Ierin çoğu kurak mevsimlerde % 50 ye varan 
oranlarda atıksu taşırlar. Gcli_ş~n ülkelerde ol~uk: 
ça hızlı şehirleşme, su temını ve atık tasfıyesı 
problemlerini arturmışur. Mevcut su kaynakları, 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin birçok ~öl
ge~inde dünya nüfusunu~ artma~ı ye en~.ü~~ıye! 
ıhtıyaçların aynı anda ni.ıfusla bırlikte buyumesı 
evsel atıksu geri kazanımını kaçınılmaz yapmış
Lu. 

Suyun b<ıfcteriyel kirlen~esi~i~ gözleınİ ve 
antılma.sı üz~rı~~ Y?.ğu~ pratik bılgı mevcuttu~. 
Fakat vırüs kirlıli~ı uzerıne sadece çok kısıt!~ b!r 
deneyim vardu. Mevcut su antma yöntemlerı vı
rüslerin su şebekesine ulaşması_nı engelle~eqe 
etkili olmayabilir. Ana problem, ınsana patoJenik 
olan virüslerin oldukça kirlenmiş ve gen kazanı I
mı~ sulardan bertaraf cdilmcsinı sağlayacak me
todların gelişimidir. 

Sudaki insan bağırsak virüslerinin varlığı 
üzerine ciddi olarak ilk ç:alışmaların başl~m.a~ıı_ı
dan bu yana 30 yıl geçtı, fakat bu tür kırlılığın 
toplum sağlı~ı açısından önemi hı::nüz d~ğerlen
dirilemiyor. Bu kısmen bağus~ ~u.üslerın_ın tes
piti için uygun metqdları n eksiklığıı:ıdendir . Ça
lışmruar bu virüslerın mevcut kanalızasyon 

* DSt I. Bölge Müdürlüğü, BURSA 
Kimya Mühendisi 

Çeviren: Hüseyin ÖNER(*) 

arıtma yöntemlcrinde.yaşadıklarını (sağ kaldıkl_a
rı) ye_ pckçoğ~nun qoğal __ sularda aylarca k?l~ b_ıl
dığını gösterdı. Gelışen ulkelcrdc suyun vırus ıle 
kirlcnmcsi üzerine birkaç rapor yayınlandı fakat 
tahmin edilebileceği gibı sağlık _ş~p~rın ın daha 
az gelişmiş olduğu yerlerde su kulılığı yaygındu 
ve virüsler bol ınıktarda mevcuttur. 

WHO (Dünya Sağlık Teşkilatı), Çevre Sağ
lığı programı vasıtasıyla gelişmektc olan ülkeler
de su kirliliği kontrol una, deşarjlann tekrar kulla
nıını ve evsel aLıkların bcrtaraf edilmesine 
halihazırda ilgi göstermektedir. Have olarak ~ş
kilat yiyeceklerin (örnegin kabuklular) virüs ku
lenmesınin toplum sağlığı açısından önemi il~ de 
ilgilidir. 1974 yılında Mcxico City'de Amerıkan 
Toplum Sağlığı kurumu ve Pan Amerikan Sağlık 
Teşkilatı hımayesinde yapılan "Suda virüsTer" 
konulu uluslararası konferansın tutanaklan duru
mun iyice gözden geçirilmesini sagladı.)975'd_e 
WHO Avrupa Bürosu suyun bakterıyol_oJık ve vı
rolojik tayinleri üzerine çalışacak bır çalışma 
grubunu biraraya getirdi. Bu çalışma grubu, yö_n 
teınleri derleyerek basılıp dağıtılacak hale getu
diler. 

Şimdiki su , atıks~ ve t~pr~taki v irüsle~in 
toplum sağlığına önemı üzerıne bır değerlendu
me yapar. 'Rapor değişik şartlarda virüsTerin gqz
lemı için hali hazırefa mevcut farklı metodları ın 
celer _ve daha fazla araştı_r~~ için. h_angi alanlara 
öncelık tanınınası gerekLığını behrtu. Bu prob
lemierin artan önemi, önümüzdekı 10 veya 20 yıl 
içinde gelişen ve gelişmiş ülkelerde halk sağlı
ğından ve ekonomı planlamasından sorumlu kışı
rerin ilgi alanı içinde olınalıdu. 
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Tablo 1-Suda Bulunabilecek İnsan Ba~ırsak Virüsleri 

Virüs Grubu Tip Sayısı 

Enterovirüsler 3 
Poliovirüs 

Echovirüs 34 

Coxsack:ievirüs A 24 

Coxsackievirtis B 6 

Yeni enterovirusler 4 

Hepatitis type A ı 
(mhtemelen enterovirüs) 

Gostroenteritis virüs 2 
(Normalk tipi) 

Rotavirüs ? 
(Reoviridoe familyası) 

Reovirüs 3 

Adenovirüs 30 

Pervovirüs 3 

2- KİRLETİLMİŞ SULARDA İNSAN 
VİRÜSLERİ 

İnsan dışiasında 100 den fazla degişik tip
te virüs oldugu bilinmektedir. (Tablol)l.OOO.OOO 
dan fazla bulaşıcı virüs partikülleri hasıahgı kap
samış kişiler tarafından dışianın 1 gr'ında ham 
(antılmamış) kanalizasyonda 100.000 adet bula
şıcı virüs partikülleri tespit edildi. Bu virüsler ay
larca atıksuda, çeşme suyunda toprakta ve ka
buklu hayvanlarda canlı olarak kalabilirler ilave 
olarak, bu virüsler klorlama içeren klasik su ve 
atıksu antma metodlanna karşı dirençlidirler ve 
aynı zamanda kirliligin orijinal kaynagından çok 
uzaklarda bulunabilirler. 

2-1 Enterovirusler: 

polivirüsler, grup A ve B coxsackievirüsler 
ve cchovirüsler, enterovirüs sınıfının farklı türle
ridir. "Enterik virüs" terimi bir epidemiyolo-
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Sebeb Olduitu Hastalık 

Felç~ rnenenjit. ateş 

M:enenjit. solunun ha.sta.blc-
ları. vUcutta lekeler. ishal. 
ateş 

Solunum hastalıkları 
uçuk, menenjit ateş 

Kalp kası iltihabı, do-
~uştan kalp anomotisi, 
vücutta kızarıklık, ateş 
menenjit. solunum has-
ta lıkları 

Menenjit. beyin zarı il-
tihabı. solunum hasta-
lıkları, şiiddetli kana-
ma. ateş 

Sarılık 

lshal, ateş. kusma 

Özellikle çocuklarda 
kusma ishal 

Belirli bir hastalık yok 

Solunum hastalıkları, 
göz enfek. 

Çoçuk..larda solunum hasta-
l~an.. fa.Jc.at etilojik olarak 
bilirli de#il 

jik kavramlar ve fekal yolla yayılarak buluşan vi
rüslere denir. Bu virüsler ilk olarak beslenme 
bölgelerinde çogalırlar ve daha sonra dışkı ile 
atılırlar. Degişik zamanlarda ortalama SO günlük 
bir periyatta enterovirüsler içinde üzerinde en iyi 
çalışılan virüsler poliovirüslerdir. Üzerinde en 
çok çalışılan grup ise Grup A Coxockievirüslerin 
bir çok serotipleridirki bunlar yeni dogmuş fare
lerden ayrılırlar. Sayısız çalışma, kanalizasyon
da, kanalizasyon antma tesisi deşarjlarında ve 
kirlenmiş nchirierde enterovirüslerin varlıgtnı is
pat etti. Kabuklular, enterovirüslerin naklinde 
resmen belirtilmemiş olmasına ragmen, kirli su
da büyüyen istiridyeler ve midyeler Hepatil A vi
rüsü gibi enterik virüslerle beslenirler. Bu virüs
ler ham veya yetersiz pişirilmiş kabuklularda 
dirençlidirler. 

Poliovirüsler, ciddi sinir sistemi hastalıkia
nna sebeb olabilirler. Gerçekte klinik olarak, 



hastalıklar 1000 infeksiyon vakası içinde virü
sün şiddetine ve virüsü olan kişinin yaşına bağlı 
olarak yalnızca 1-100 arasında oluşur. Şimdi 

canlı poliovirüs aşısının kullanıldığı ülkelerde 
vücuttan atılanpoliovirüsler genellikle aşı türevli
dir ve bunların patojenliği düşüktür. Diğer entre
virüsler de sinir sistemi rahatsızlıkianna sebeb 
olabilirler. Bunlar genellikle geçici özellikte ol
masına rağmen arasıra klinik olarak paralytıc 
poliomyletis'e benzerlikler gösterir. Poliovirüs
Ierde açıklanan çok önemli bir kural şudur. Bağı

şıklığı olmayan bir hastada infeksiyon şiddeti di
rek olarak hastanın yaşı ile ilgilidir. Gelişen 

ülkelerde poliovirüslerin etken olduğu infeksi
yonlar yaşamın çok erken yaşlannda geçirilir. 
(Hastalık tehlikesinin en az olduğu zaman ) Daha 
büyük çocuklar veya yetişkinlerin bulaşıcı hasta
lığa karşı bağışıklıkları vardır. Bu bölgelerde su 
yoluyla yayılma ortaya çıkar ve bu yayılma do
ğal bağışıklık kazanma için önemli bir faktördür. 
Bu bölgelerin bazılarında halk sağlığını koruma 
tedbirleri geliştiği için paralytic poliomyditis art
tı. Çünkü infeksiyonlar daha geç bir yaşa ertelen
di fakat virüs yayılması tamamen önlenmedi. 
Benzer bir eğilim, diğer enterovirüslerin sebeb 
olduğu hastalıklar içinde geliştirilmelidir. Fakat 
bu tür hastalıklara çok hassas olanlar yine geliş
miş ülkelerdeki insanlardır. Çocuk felci olmayan 
enterovirüslere bağışıklığın yaygınlığı konusun
da bilgi parça parçadır. Fakat birçok çalışma şe
hirde yaşayanların bu tür tehlikelere maruz kal
dıklarını göstermiştir. Bu miktar kalıcı klor 
bulunması muhtemel birçok bağırsak patojenini 
öldürmeye yeterlidir. Salgından çıkan sonuç He
patit A virüsünün kalıcı klora karşı koyma kabili
yetini ortaya çıkardı. Sayısız su kaynaklı Hepatit 
A virüsü salgını rapor edildi. 

2-2 Norwalk tipinin Gastroenteritis Vi
rüsleri: 

Bu virüsler son zamanlarda tanınmıştır ve 
enterovirüslere büyük benzeyiş gösterirler. Bu 
grupta en azından 2 farklı seratip olduğu görülür. 
Salgınların sebebi olarak tanımlanan bu virüsle
rin ayrılması için henüz laboratuvar metodları 

mevcut değildir. 

DSI TEKNİK BOL TENl ı992 SA YI 76 

2-3 Revovirüsler ve Rotavirüsler : 

Reovirüsler, sıklıkla yüzey sularında görü
lürler. Hayli bulaşıcı olmasına rağmen, bu virüs
terin hastalığa yol açma kabiliyelleri hakkında 
çok az şey bilinmektedir. Rütavirüsler, dünya 
üzerinde bakteriyel olmayan çocuk ishallerininin 
başlıca patojeni olarak bulunmuştur. Bu virüs is
halli bebeklerinin yaklaşık % 40'ında tespit edil
miştir. Bırnan iklimlerdeki artan kış salgmları 

arasında ishalli çocukların % 80-90'ında ve genç
lerde bu virüs gözlenmiştir. Hastalığı taşıyan bi
reylerden çok sayıda (109 ad/g-dışkı) virüs atıla
bilir. Fakat sudaki insan rotavirüslerin tayini 
metodlar mevcut değildir. 

2-4 Adenovirüsler : 

Yaygın olarak solunun sistemi virüsü ola
rak düşünülen adenovirüsler hemen hemen her 
zaman beslenme sistemine hastalığı bulaştınrlar 
ve bu virüsler çoğunlukla dışkıyla etrafa yayılır. 
Bu durum gençler arasında oldukça yaygındır. 

Kanalizasyonla kirlenmiş sularda virüsleri 
tespit etmek için kullanılan metodların çoğu di
ğer bağırsak virüslerini belitıneye yönelik olma
sına rağmen birkaç çalışmada adenovirüsler orta
ya çıkarıldı. Bununla beraber, adenovirüslerin su 
yoluyla yayılmasına ait tek belgelenmiş örnek 
yüzme havuzlarıyla ilişkili pharyngoconjuctival 
ateş salgınıdır. 

2-5 Parvovirüsler : 

İnsan orijinli farkedilen ilk parvovirüs ade
no-associated (A VV) dı. Mevcut bulgular bu vi
rüslerin oldukça kararlı olduğunu gösterir. Ade
novirüs ile A VV dışkıdan ele geçirildi ve bu 
nedenle kirlenmiş sularda mevcut olduğu bulun
du. A VV'nın insan sağlığı üzerine etkisi hakkın
da bir değerlendirme henüz yoktur. 

3- SİNDİRİM YOLUYLA ALINAN Vl
RÜSLERİN MİNUMUM BULAŞMA DOZU 

Suda ve toprakta mevcut virüslerin yol aç
tağı tehlikeleri tayin etmek için, bu virüsler sin
dirim yoluyla alındığında insanlar için minumum 
bulaşma dozunu gözönüne almak önemlidir. 
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Birçok faktör ve virüsün gerçek konsantrasyonu 
virüsü alan belirli bir kişinin bulaşıcı hastalığa 
yakalanıp yakalanmayacağını tayin eder. 

Bu faktörler virüsün tipi, etkenin yolu ve 
virüsü alan kişinin hassasiyetini içerir. 

Rapor edilen bilgiler, enterovirüsleri de içe
ren insan orijinli virüslerin bulaşma ünitesi kadar 
düşük dozlarının bile insanda infeksiyona sebep 
olabilecek güçte bulunduğudur. Aşağıda, içme 
suyu şebekesinde çok küçük virüs konsantrasyo
nu sonuçlarının varsayımına dayanan örneği gös
terilmiştir. 1.000.000 nüfuslu, klasik antımı ya
pılmış fakat virüsler için tam arıtma yapılmamış 
suyu kullanan bir yerleşim merkezi gözönüne 

Yağmurun emi l me yip 
topr ak üst tin de ka-

varlığının önlenmesi gerekliğine karar verilmiş

tir. Çünkü arıtma önlemleri bu amaca ulaşmak 

ve gerekli seviyede gözlem sağlayacak teknikleri 

geliştirmek için mevcuttur. 

4- iNFEKSiYON KAYNAKLARI 

Enterik virüsleri 3 ana yolla bulaşır. Direkt 

kişiden kişiye temasla, dışkısal olarak, kirlenmiş 

su veya kirli yiyeceklerle. Bunların 3 ü de önemli 

olarak gözönüne alınır, fakat bilim grubunun gö

zönüne aldığı en önemli yol ikincisidir ve aynı 

zamanda su yoluyla yiyecekler de kirlenebilir. Su 

kaynaklı virüsterin muhtemel yayılma yolları Şe

kil - 1 de gösterilmiştir. 

Şekil - 1 İnsan bağırsak virüslerinin geçiş yolları 

alınsın. Beklenen virüs konsantrasyonu 1 bulaşıcı 
birimi 20 1 içme suyu. Bu durum şu sonuçları ve
recektir. Her bir kişinin günde yaklaşık 1 1 içme
suyu içtiği farzedilirse ortalama 50.000 kişi içtik
leri sudan enazından 1 bulaşıcı virüs partikülü 
alacaktır. Bağışıklılık ve diğer direnç faktörleri 
gözönüne alındığında bu 50.000 kişiden %1 'i bu
l aş ıcı hastalığa yakalanacaklardır. Bu günde 500, 
yılda 182.500 kişidir. 50 kişiden yalnızca 1 kişi
nin hastalandığı farzcdilirse, heryıl 3650 kişi ba
ğırsak virüslerinin sebep olduğu klinik hastalık
lara yakalanacaklardır. (Bak-Tab-1) Buna 
ilaveten 182.500 kişi taşıyıcı olacaklardır ve te
ınasta bulundukları kişileri infekte edeceklerdir. 

Bunlara göre çalışma grubu büyük miktar
lardaki içme suyunda bile birkaç enterik virüsün 
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4-1 Atıksu : 

Büyük miktarlarda insan orijinli virüs nor

mal olarak kanalizasyonda ve atıksularda bulu

nur. Virüs sayısı ve tipleri; nüfus tarafından atı

lan vırus yapısı ve miktarı, virüslerle 
kirlenmemiş su ile seyreltme miktarı ve bölg~ 

şartlarında virüslerin canlı kalabilme kabiliyetine 

bağlıdır. Bu faktörler aya ve toplum sağlığına gö

re değ!şkendir. Atıksudaki konsantrasyonlar arıt

ınanın dcreecsine bağlıdır. Klasik arıtma proses

lerinin çoğu konsantrasyonu azaltır fakat ihmal 

edilmeyecek kadar virüs de canlı kalır. Hindis
tan'da orta gelir grubu insanlarının yaşadığı Nag

pur kanalizasyonu 6 yıllık bir süre için gözlendi

ğinde, virüs konsantrasyonu litrede 200- I 100 



PFU (Plague Forming Units) bulundu. Yagmurlu 
sezonda keskin bir yükselme ve çocuk vakaları
nın ortaya çıkışında da artış görüldü. Nagpur ka
nalizasyonunda poliovirüs baskın virüstü. (Ayrı
lan virüslerin yaklaşık %80 i) ılıman iklimli 
ülkelerde ham suda maximum virüs sıcak yaz ay
larında tesbit edildi. Bununla birlikte edenovirüs
ler ve edhovirüsler kış mevsimi başlangıcında 
tesbit edilebilir. 

4-2 - İçme Suyu 

İçmesuyu kaynakları agu bir şekilde kirli 
olabilir. Örnegin; Avrupa'da Sen, Ren, Marne ve 
Muselle nemrlerinden 300 PFU/1. konsantras
yonlarına kadar enterovirüsler ayrıldı. Gana'da 
sadece nehir ve göllerin degil kaynak sularınında 
enterovirüs içerdiği rapor edilmiştir. 1950'1i yıl
ların sonlan ve 1960'1ı yılların başlarında Çin'de 
kırsal alanlarda viral Hepatit A salgını ortaya 
çıkmıştır. Bu salgınların sebebi içmesuyu olarak 
kullanılan derin kuyuların ve nehirlerin kirlen
mesi olarak bulunmuştur. 1976 da Çin'in kuze
yinde kırsal bir arazi olan Liaonınj Sheng'de yağ
murlu sezonda su yoluyla yayılan viral Hepatil A 
salgını gözlendi ve bu bölgede şiddetli yağışlar 
yüzünden lağım çukurları taştı, derin kuyular ka
nalizasyonla kirlendi. Bu salgın suasında 1000 
den fazla vaka rapor edildi. 

Büyük hacimlerde sudaki küçük miktarlar
da virüslerin tespit ve konsantre edilmesine ait 
metodlar henüz geliştirilmemesine ve kullanımda 
olan metodların tekrar ele geçirme etkinliği farklı 
olmasına rağmen değişik ülkelerdeki virologların 
filtrasyon ve dezenfeksiyonu da içeren arıtılmış 
içmesuyu numumelerinde bağırsak virüklerini is
pat edibildikleri gözlenmiştir. 

Hindistan'da klasik metodlarla arıulmış su
da virüslerin var olup olmadığını tayin etmek ve 
tüketiciye verilen suyun virolojik kalitesini de
ğerlendirmek için bir çalışma düzenlendi. Dağı
tım sisteminden alınan numunelerde bulunan in
san virüslerinin ayrımı, numune alma noktasından 
çok uzakta olmayan kirlenmiş yeralu suyundan 
dağıtım sistemine sızıntı olma ihtimalini ortaya 
çıkarmıştır. 0.2-0.8 mg/1 toplam kalıcı klorun 
varlığına rağmen bazı numunelerde virüslerin 
görülmesi, klordayeterli kontak süresi olmadı-
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ğını gösterir. Yeotrnal, kamplee (Nagpuryakının
daki küçük kasabalar) ve Bombay'da virutik He
patit A salgını sırasında yapılan çalışmalar, dağı
tım sisteminden toplanan 12-14 l.lik içme suyu 
numunelerinde 1-7 PFU konsantrasyonunda di
ğer virüslerin ayrılması ile sonuçlanmışur. Hag
pur'da rutin olarak alınan 30-60 l.lik su numune
lerinde 1-7 PFU'luk virüs konsantrasyonu 
bulundu. 

Paris'te 1960'larda yapılan bir çalışmada, 
bağırsak virüsleri 200 numunenin %18'inde bu
lundu ve ortalama virüs konsantrasyo:ıu her 250 
lt'de bir bulaşıcı virüs olarak tayin edildi. Güney 
Afrika'da fekal koliform içermeyen arıtılmış iç
me suyu numunelerinin virüs içerdiği rapor edil
miştir. Romanya'da yapılan bir çalışmada 65 
içme suyunun 2 sinde coxsackie virüslerin bulun
duğu rapor edilmiştir. Bu olayda, arıtma alümin
yum sülfata kireç ilavesi ile Ookülasyon ve deva
ınında kum filtrasyonunu içerınekteydi. Çok 
yakınlarda, ABD'de 1.3-1.7 ıng/1 toplam klor 
içeren arıulmış içme suyunda poliovirüsler tespit 
edildi. İsrail'de antılınamış içme suyu temin eden 
21 kuyunun S'inde erıterovirüsler bulundu. Bu 
kuyularda bazen koliform sayımları çok düşük 
veya sıfır bulunmuştur. 

Rusya'da araştırmacılar Moskova ve Kujbi
sev'deki dağıtım sistemlerinden alınan içme suyu 
numunelerinde enterik virüslerin bulunduğunu 

ispat ettiler. Bu numuneler klasik ve iyi bir arıt
ma prosesi uygulanmış, ulusal bakteriyolajik 
standartlardaydı. 1975'te 30 dak. kontak süresin
den sonra 0.3 mg/I kalıcı klor değerine ulaşma 
ihtiyacı ortaya çıktıktan sonra, bu prosedürün 
adapte edildiği yerlerde virüs tespit edilmedi. 
Görünüşe göre, kalıcı bileşik klorun elde edilme
si için önceki klorlama deneyimi, su arıtma tesi
sinin filtrasyon saf hasında nüfus etmiş virüsterin 
aktivitesini önlemek için yeterli değildir. 

Londra'da, Thaınes nehrinin şehir su alma 
yapısında kış aylarında 100 PHU/1 yaz süresince 
1 PHU/1 O 1. ve çok nadir hallerde de negatif so
nuçlar olmak üzere değişken oranlarda bağırsak 
virüsleri bulunmuştur. 2-6 hafta depolama, hızlı, 
onra yavaş kum filtrasyonu ve devamında 1 saat 
kontak süresinden sonra yavaş kum filtrasyonu 
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ve devamında 1 saat kontak süresinden sonra en 
azından 0.5 mg/1 serbest kalıcı klora ulaşabile
cek son klorlama safhalarını içeren arıtmadan 

sonra hiç virüs tespit edilmemiştir. 

4-3 Reaksiyon İçin Kullanılan Sular : 

Kirlenmiş su, rekreasyonel aktiviteler sıra
sında saglık açısından tehlikeye yol açar. Özel
likle yüzerken (Baş suya daldırılmışsa) tehlike 
çoktur fakat su içinde yürürken veya kürek çek
me sırasında da mümkündür. Yüzücüler ve su 
sporları yapan kişiler her seferinde 10 - 15 ml su
yu sindirim yoluyla alabilirler ve suda virüs var
sa yutabilirler yaşamasına ve toplanmasına yol 
açar ve böylece toplumda yaygın virütik hastalık
ların bir kaynagı haline gelirler. İyi işletilmiş ve 
dezenfekte edilmiş yüzme havuzların infeksiyon 
örnekleri muhtemel bir tehlike oldugunu gösterir 

Kirli deniz suyunda yüzen yüzücüler, hiç 
yüzmeyeniere veya kirlenmemiş deniz suyunda 
yüzen yüzücülere göre daha çok gestroınteshinol 
hastalıklara yakalan ır lar. En şüpheli grup 1 O ya
şına kadar olan gruptur ve rotavirüslerin etken 
bir rol oynadıgı mümkündür. Enterik virüsler sa
hil bölgelerinde 100 ml.de 1000 den az koliform 
içeren sularda bulunmuştur. 

4-4 Yer altı Suyu : 

Auksuların, tarımsal sulama veya bir arıt
ma metodu olarak arazi üzerine uygulanması, ye
raltısuyunun virüs kirliligi riskini arttırmaktadır. 
Toprakta virüs hareketlerini etkileyen faktörler, 
uygulama oranı, toprak kompazisyonu ve yapısı, 
pH seviyesi, deşarjın organik içerigi ve iyonik 
gücüdür. 

Tarımsal sulama için su uygulama oranları 
yaklaşık m3 su /1 m2/yıl iken toprak üzerine de
şarj boşaltımının hidrolik yükü 100 m3/m2/yıl 
kadar olabilir. Yüklenmenin yüksek oranları ile, 
virüs uzaklaştırılması azalır fakat bir durumda lO 
m3/m2/gün gibi yüksek orana ragmen, 2,5 m.lik 
kum- kil karışımı topraktan geçen atıksuda 

%99.9 virüs uzaklaştırıldı. 
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Toprak kompozisyonu ve yapısı virüs hare
ketlerini etkiler, çünkü virüsler uygun şartlarda 
kil üzerine absarbe olurlar ve topragın içindeki 
kil ne kadar fazla olursa virüsün beklenen uzak
laştırılması da o kadar fazla olur. Organik madde 
içeren topraklar ve kil içeren kum virüs uzaklaş
tırılması için uygunken kum içeren topraklar ve
ya kum - çakıl karışımiarı uygun degildir. İnce 
toprak tabakası altındaki çatlak kireçtaşı virüsle
cin büyük mesafeler katetmesine ve ciddi yeraltı 
suyu kirlilik problemlerine yol açar. 

Yılda ortalama 90 m3/m2/yıl gibi kil içeren 
kum üzerine deşarj uygulanmasına ragmen, 6 m 
derinligindeki kuyularda virüs tespit edilmedi, 
süzme havzasının 6 m kenarından itibaren de vi
rüs tesbit edilmemiştir. 

St. Petersburg, FL,USA yakınlarında atıksu 
geri kazanma projesine virüsterin hareketi ince
lenmiş; burada çok az ve hiç silt ve kil içermeyen 
kumlu toprak üzerine yagmurlama sistemi ile 
klorlanmış daşarj verilmiş, poliovirüs ve echovi
rüsler yüzeyden daha alt tabakalara dogru yıkan
mıştır. 

Toprakta virüslerin hareketlerini etkileyen 
faktörlerin henüz tam olarak açıklanmamış olma
sı, deşarj ve toprak şartlarının sürekli degişken 
olmasından dolayı içme suyu saglayan kuyular 
dikkate alınarak, atıksu sulanmasında dikkatli 
olunmalıdır. Yerel şartların iyi bilinmesi gerekli
dir. Kabul edilebilir güvenlik önlemleri, kuyula
rın uygun uzaklıkta olması ve mühim virolojik 
gözlemlerini içermesidir. 

5 - VİRÜS GÖZLEMİ 

5-1 Amaç: 

Bir enterik virüsün sebeb oldugu bir salgın 
sırasında; numune alma işlemi, şebekenin hasta
lagın yayılmasına yol açıp açmadıgını ögtenmeyi 
amaçlar. Ham su, arıtılmış su ve çeşme suyu nu
muneleri analiz edilmelidir. 

Dagıtım sisteminin dogrultusundan şüphe 
edilen yerlerde çeşme suyu numuneleri oldukça 
önemlidir. Çeşme suyunda herhangi bir enterik 



virüsün bulunuşu düşük patojenlerde bile bir teh
like sinyalidir çünkü su yüksek patojenitesi olan 
virüsler içerebilir. 

Virolojik imkanların sağlanabildiği şartlar
da, hamsu kaynaklarını ve deşarjları virüsterin 
mevcudiyetiiçin gözlernek avantajdır. 

Atıksuyun gözleme, toplumda viral infeksi
yanun erken belirtisini sağlar. Kanalizasyonda 
virüsün varlığı toplumda bir sağlık riski belirtme
mesine rağmen ve virüs tespiti ile mevcut metod
larla ilgili kaçınılmaz gecikmeler bu verinin de
ğerini azaltabilir. Mamafıh, virüs tiplerinin tayini 
daha önce gözlenmemişse veya spesifik bir virü
sün konsantrasyonunda belirgin bir artış varsa 
toplumda gelişen bir virüs hastalığının varlığı be
lirtir. 

İçme suyu şebekeleri için virolojik stan
dartların henüz genel uygulaması olmamasına 

rağmen virüs varlığı için içme suyunda rutin göz
lem halk sağlığı korunmasında ilave bir seviye 
sağlayabilir. Bu tip rutin gözlemlerin, önemli 
miktarda kanalizasyon kirli nchirierin suyunu 
ham su kaynağı olarak kullanılan büyük şehir 
merkezlerinde sayısız vakalarda doğruluğu kanıt
lanmıştır. 

5-2 Metodlar : 

5-2-1 Genel Önem: 

Enterik virüslerin mevcudiyetini tayin için 
birçok teknik kullanılabilir. Virüslerin bütün tip
lerine herhangi bir metod uygulanmaz. Şu anda 
yapılan araştırmaların bir çoğu bu virüslere kısıt
lanmıştır ki bunlar doku kültürlerinde kolayca 
büyürler. Diğer virüsler çok özel teknikler gerek
tirir. Örneğin rotavirüsler fekal ekstraktların 
elektron mikroskoplarla çalışmasıyla tespit edilir. 
Hepatit A gibi bazı virüsler ise herhangi bir me
tod ile kolayca tespit edilemez. 

Genellikle çok kullanılan metod esas ola
rak 3 bölümden ibarettir. Bunlar konsantrasyon, 
kültür ve teşhis etmedir. Kültür ve teşhis etme 
teknikleri virolojisinin diğer oranlarında kullanı
lan tekniklerle benzerdir. Konstantre edilme işle-
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minden sonra elde edilen virüsler yaşayan hücre
lere aşıtanır ve ayrılmış olan virüsler özel bir an
tisera vasıtasıyla teşhis edilir. Konsantrasyon ko
nusunda özel teknikler geliştirildi. Pek çok 
konsantrasyon tekniği 1 veya 2 prensibe dayalı
dır. Bunlar ultrafiltrasyon veya adsorbsiyondur. 
Ultrafiltrasyon metodu ile numune, virüs boyu
tunda partikülleri tutabilecek bir filtreden geçiri
lir. Bu iş için sürenin uzun olması başlıca deza
vantajdır. Ayrıca maddelerin paralel 
konsantrasyonları hücre kültürlerine toksittir. 
Adsorbsiyon metodu ile pH seviyesi ve numune
nin tuz içeriği ayarlanır ve böylece virüsler uy
gun bir yüzey üzerine adsorbe edilirler. Adsorb
siyon düşük pH seviyesi ve yüksek tuz 
konsantrasyonu ile arttırılır. Adsorblama yüzeyi 
birçok madde ilc sağlanabilir. Selüloz ester ve 
cam elyaf filtreleri gibi. Başlıca süspansiyonlar, 
örneğin demir oksit veya alüminyum hidroksit 
kullanılabilir. Sürekli akış ve çok safhalı proses
ler büyük hacimler için mevcuttur. 

5-2-2 Su: 

Herhangi bir numune ıçın metod seçimi 
birçok faktöre bağlıdır. Bunlardan en önemlileri 
beklenen virüs ihtivası ve askıdaki katı madde
lcrdir. Numuneler çok az virüs içeren berrak çeş
me suyundan, sayısız virüs içeren ham kanalizas
yona kadar farklılıklar gösterebilirler. 

I) Bazı metodlar, bilinen miktarlarda virüs 
ilavesinde nice! geri kazanma sonucunu vermesi
ne rağmen bu metodlar arazi numunelerinde 
mevcut tüm virüsleri tespit edemeyebilir. 

2) Numune alınan suyun kalitesindeki deği
şikliklerle metodlardan herhangi birinin etkinliği 
değişebilir. 

3) Tarif edilen metodlar, çok çeşitli miktar
lardaki datalar tarafından desteklenir. Bu metod
lardan hiçbiri birkaç virüs tipinden daha fazla ça
lışmamıştır. Aynı şartlar altında birinin diğerine 
etkinliğini karşılaştıran birkaç çalışma mevcut
tur. 

4) Bazı teknikler çok pahalı ekipmanlar ge
rektirir. Hızla gelişen metodlarla eskime riski 
vardır. 
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5-5 Bagırsak Virüslerinin İndİkatörleri 
Olarak Bakteri ve Bakteri Yiyiciler : 

Kirlenmiş su içinde genellikle virüslerden 
çok daha fazla indikatör bakteri vardır. Bu bakte
riler virüslerin var olup olmadığını açığa çıkarır. 
Yakın zamanda yapılan çalışmalar, bütün fekal 
koliformları ve streptoccoccileri yok edecek mik
tarda dezenfeksiyona maruz kalmış bir atıksu de
şarjında virüslerin sağ kalabileceğini göstermiş
tir. İlaveten fekal koliform bakterilerin virüslere 
oranları, kanalizasyon çıkışından daha uzaklara 
göre daha büyüktür. Bu da gösterir ki indikatör 
bakteriler virüslere nazaran ters çevre sel şartlara 
karşı daha hassastırlar. Ek olarak birçok araştırıcı 
suda hiç fekal koliform bulamadığı halde virüs 
tespit ettiler. 

Bağırsak virüslerinin indikatörleri olarak 
bağırsak bakterilerinin bakteri yiyicilerin olası 

kullanımına ehemmiyet verilmiştir. Bakteri yiyi
ci testlerinin hızı ve ekonomisi, bağırsak virüsle
rinin test hızı ve ekonomisiyle karşılaşurıldığın
da çekici bir teklif olarak görülmektedir. 
Bunların kullanımıyla ilgili bazı ümit verici ra
porlar vardır. USSR'den verilen rapora göre, Esc
herichia Koli yiyiciler koliform bakterilerden fi
ziksel ve kimyasal faktörlere daha yüksek direnç 
gösterirler ve bu koli yiyiciler şimdi suyun virüs 
kirliliğinin indikatörü olarak, su kaynağı kalitesi 
ve atıksu arıtma prosedürlerinin değerlendirilme
sinde kullanılmaktadır. Bununla beraber, değişik 
tipte sularda mevcut olabilecek farklı tipte bakte
ri yiyicilerin hassasiyetincieki değişikliklerin bu 
metociların tesis edi tınesini zorlaşuracağı düşü
nülmüştür. Bu problemin önemi dolayısıyla daha 
fazla ağırlık verilmesi ve daha fazla çalışmanın 
teşvik edilmesi bilim kurulunun fikriclir. 

6 - ARITMA PROSESLERİYLE VİRÜS 
UZAKLAŞTlRILMASI 

6-1 Atık Su: 

Tüm kanalizasyon arıtma proscsleri virüs
leri belirli bir dereceye kadar uzaklaştım veya 
yok ederler. Fakat arıtma proseslerinin hiçbiri 
olası tüm virüsleri yok etmez. Daha da fazlası, 
verilen bir prosedürün etkinliği tesisin dizaynına, 
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tesısın bulunduğu yere, çalıştıranın becerisine, 
deşarjın yapısına hacim ve kalitesine ve diğer 

faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. 

Başlangıçta yapılacak sedimantasyon, vı

rüslcrin partikül maddelerle ilişkisi yüzünden 
önemli miktarda virüsü uzaklaştırabilir. 

lkincil arıtma prosedürlerinden aktif çamur 
prosesi en etkili biyolojik metottur ve mevcut vi
rüsün %60-99'unu uzaklaştırmaktadır. Mamafih, 
iyi dizayn edilmiş çok hücreli havuzlar virüslcrin 
%80-95'ini uzaklaştırabiise bile damlatmalı filt
relerden ve denge havuzlarından alınan sonuçlar 
değişkendir. 

Kimyasal koagülasyon en etkili tek aşamalı 
arıtma olarak gözönüne alınır. Alüm ve kireç 
yaygın olarak kullanılar fakat demir tuzları da 
kullanılabilir. Kireç, büyük bir ihtimalle en etkili 
olanıdır, çünkü sadece fiziksel olarak virüsleri 
uzaklaştırınaz aynı zamanda yüksek pH değeri 
sağlayarak virüsterin bu pH la karşı karşıya gel
mesini, dolayısıyla etkisiz hale getirilmesini ko
laylaştırır. Koagüle edilmiş deşarjların prosesleri 
de önemli bir ilave prosestir. Yavaş kum filtras
yonu, hızlı kum filtrasyonundan daha etkilidir. 
Kil aktif karbon ve kömür kullanılarak virüsler 
belirli bir dereceye kadar uzaklaştırılabilir fakat 
proses etkili değildir. 

Atıksuların toprak üzerine uygulanması 

üçüncü derece bir arıtma olabilir ve birçok ülke
de başarılı olarak kullanılmaktadır. 

Virüslerin toprakta ve deşarj sularında can
lı kalabilmelerine dair çok az delil vardır fakat 
birçok çalışına virüslerin toprakta uzun süre ya
şadığını açıkça göstermektedir. 

Atıksu çevreye boşaltmadan önce onu gü
venli duruma getirmek için dezenfeksiyonun uy
gulamasını gerektiren şartlar vardır. Klor bu 
amaçla genişolarak kullanılır fakat ideal olmak
tan uzaktır. Klorun etkinliği, organik maddelerin 
varlığıyla yetersiz kontak süresi yetersiz doz, pH 
seviyesi ve düşük sıcaklıkta azalır. Amonyağın 
ınevcudiyeti de etkiler. Sonuç olarak bu tip klor
lamada bileşik kalıcı klor 2 saatlik bir kontak sü 



resine kadar kullanılır. Virüsler gözönüne alındı

ğında tamamen etkisizdir. Optimum uygulama 

şartlanndan daha az klorlama yapıldığında tama

men etkisizdir. Optimum uygulama şartlarından 

daha az klorlama yapıldığında virüsler daha sık 

gözlenirler ve kloroform gibi istenmeyen bileşik

lerde oluşabilir. 

Katı maddeler içeren deşarjların toplam de

zenfeksiyonu, uzatılmış depolama, ısı veya etkili 

radyasyon ile başarılabilir fakat bu metodlar ge

nellikle pratik değildir. 

6-2-İçme suyu : 

İçme suyunun kaynaklarını arıtma için es

kiden kullanılan proseslerin çoğunluğunun virüs 

sayılannı azaltına kabiliyeti vardır. fakat yüksek 

derecede dezenfeksiyon ihtimali hariç, hiçbiri 

bütün şartlar altında tüm virüsleri uzaklaştırmak 

için güvenilir değildir. Daha da fazlası, tesisin iş

letilmesine ve tasarımına bağlı olarak etkinlikleri 

önemli ölçüde değişebilir. 

Rezervuarlarda, ılık havalarda birkaç hafta 

veya daha uzun sürelerde depolama etkilidir, fa

kat uygun şartlar gerektirir. Hızlı kum filtrasyonu 

veya cm2 de 12000 delik içeren mikro süzgeçteki 

partikül madde buradan geçerek uzaklaştırılır. 

Virüs sayısında ihmal edilebilir bir azalmaya yol 

açar. Yavaş kum biyolojik filtrasyonun oldukça 

etkili olduğu gösterilmiştir. Flokülasyon proses

leri, genellikle hızlı filtrasyonun bir kombinasyo

nu olarak kullanılır, uygulanan dozaja ve lokal 

şartlara bağlı olarak virüsterin % 60 - % 99'unu 

uzaklaştırdığı rapor edilmiştir. Mamafih, flokü

lasyon ile uzaklaştırılmış virüsler etkisiz değil
dirler. Ayrıca bulaşıcı çamura dikkat edilmelidir. 

Genellikle geri kazanılmış sulara uygulanan ki

reç flokülasyonu oldukça etkilidir. (% 99.9 azalt

ma) pH > 1 1.5 gibi oldukça yüksek alkalilik sağ

lar. Bu prosesle virüsler hem uzaklaştırılır, hem 

yok edilir. Aktif karbon ilc adsorpsiyon, virüsleri 

uzaklaştırılabilir fakat adsorbe edilmiş virüsler 

bir sonraki safhada serbest kalabilirler. 
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Virüs ile kirlenmiş kaynaklardan temin edi
len içme suyunun dezenfekte edilmesi gerektiği 

bilim kurulunun fikriydi. Dezenfeksiyonun pm
sesleri doğru kullanıldığında büyük bir etkinlikle 
tüm virüsleri imha edebilir. Çok yaygın olarak 
kullanılan dezenfektanlar klor ve ozundur. Klor 
kullanılırken çok önemli olan husus, serbest ve 
bileşik kloru ayırt etmektir. Serbest klor oldukça 
etkili bir virüs öldürücüdür. Oysa ki bileşik klor 
etkisi daha yavaştır. Bu iki formun virüs üzerine 
etkisi bakımından belki yüz misli bir farklılık 

olabilir. Etkinliği için, suda yaygın bir kontak sü
resini sağlayacak serbest klor bulunmalıdır. Ge
rekli olan miktar, suyun pH seviyesine, amonyak 
ve organik madde içeriğine bağlıdır. Yüzey sula
rından çıkanlan düşük bulanıklıkta suya 0.3 -
0.5 mg/1 kalıcı serbest kloru 30-60 dak. temas 
süresi sonunda sağlayan su, çok güvenlidir. Su
yun arıtma sistemini terkettikten sonra kirlenme 
olasılığının olduğu şartlarda sistemi komple ko
rumak mümkün değildir fakat kalıcı kloru aynı 
seviyede tutmak ilave bir emniyet sağlayacaktır. 

Organik maddeler içeren suyun klorlandı
ğında trihalomctanlar gibi konserojen bileşiklerin 
oluşması ile ilgili konu bilim kurulunun incelen
mesi altındaydı ve bu kurul etkili virüs uzaklaştı
nlması için alternatif dezenfeksiyon teknikleri 
geliştirilmesi ihtiyacını hissetti. Bununla beraber 
hastalık tehlikesinin olabileceği yerlerde yeni 
yöntemler gelişineeye kadar klor ile umut virici 
alternatif bir laklaşım, dczcnfeksiyon öncesi ham 
suyun granül aktif karbon filtrasyonu ile arıtılma
sıdır. 

Temiz sular için 4 dakika kontak süreli 0.2 
-04 mg/1 kalıcı ozun da etkili bir virüs dezenfek
tandır. Amonyak içeren suyun antılmasında ozu
nun klora göre avantajı vardır fakat şebekede ka
lıcılık sağlamak mümkün değildir. Ayrıca 

dozimctre ilc ilgili problemler de vardır. 

Ne yazık ki, birçok arıtma tesisinin çalışma 
şartlarının vasat olması durumunda kirlenmiş su 
kaynaklarından kaynaklanan virüsterin içmesuyu 
şebekesine girmesi beklenebilir. Birçok vakada 
arıtılmış su şebekesinde virüslerin bulunması 

dikkate değerdir. 
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7- SONUÇLAR : 

Suyun ve topraklann bakteriyel kirliliği ile 
ilgili sağlık riski üzerinde tamamen çalışılıyor
ken ilgi tamamen suyun virüs ile kirlenmesi üze
rine verilmiştir. Bilim kurulu bu konu üzerindeki 
bilgileri gözden geçirdi ve bağırsak virüsü içeren 
insan dışkısı ve atıksularla toprağın ve suyun kir
lenmesinin ciddi halk sağlığı problemlerine yol 
açabileceğine karar verdi. 

100 farklı bağırsak virüsü vardır ve bunla
rın tamamı insanlar için patojeniktir. Virüslerin 
atık sulardaki konsantrasyonu 10.000-100.000 
Ad/1 ye kadar ulaşabilir ve virüsler suda ve top
rakta aylarca canlı kalabilir. Bazen tek bir bulaşı
cı birimin sindirim yoluyla alınması infeksiyonu 
şüpheli insanlara taşıyabilir. 

Birçok olayda Viral Hepatil A salgınları su
dan kaynaklanmaktadır. Viral Hepatit A salgınla
rının çoğu kanalizasyonla kirlenmiş sularda bü
yüyen kabukluların yenmesinden kaynaklan
maktadır. 

lçme suyu şebekesinin emniyetini değer
lendirmek için klasik indikatör olarak kullanılan 
bakteriler, çevresel faktörlere ve su, atıksu arıtma 
proseslerine virüslerden daha az dayanıklıdırlar. 

Sonuç olarak suda bulunabilecek bağırsak 
virüsleri bakteriyel kirlilik bakımından çok az 
veya hiç belirti göstermezler. 

Araştırmalann yapıldığı yerlerde birçok 
şehrin içme suyu şebekesinde suyun bakteriyel 
patojenlere karşı yeterli korunmasının yapılmış 
olmasına rağmen virüsler bulundu. Bazı şehirler
de atıksu geri kazanılarak bazısında ise atıksular
la kirlenmiş yüzey sulanndan temin edilmiştir. 

Her iki durumda da virüslerin şebekeye sızması 
dikkatle değerlendirilerek buna göre yeterli arıt
ma yapılmalıdır. 

Büyük hacimlerdeki suda virüslerin sayıl
ması ve konsatre edilmesi için metotlar geliştiril
miş, fakat standart hale getirilmemiştir. Virüsle
rio etkisiz hale getirilmesi için su arıtım 

metodlan mevcuttur, bu nedenle klasik arıtma te
sislerinde virüs problemiyle uğraşmak için deği
şiklikler yapılabilir. 
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Toprağa sulama, gübreleme ve tasfiye ama

cıyla atılan atık su ve çamurun içindeki virüsler 
haftalarca hatta aylarca canlı kalabilir. Atık sular

la veya virüs yüklü toprakla temas ederek kirlen
miş yenilebilir ürünler, uygun bir zaman için vi
rüsleri muhafaza edilebilir ve bundan dolayı bu 
ürünlerin tüketimi önemli bir sağlık riski meyda

na getirir. 

8- ÖNERİLER : 

1-) Mümkün olan yerlerde içme suyunda 

insan bağırsak virüsleri bulunmamalıdır. Bu 

amaca ulaşıldığından emin .olmak için 100-1000 
1. arasındaki bir numune hassas metod ile test 
edilmelidir. Evsel tüketim için atık suyun male

satlı tekrar kullanımındaki bütün durumlarda, bir 
prasedür esas olarak gözönüne alınmalıdır ve vi
rüsleri etkisiz hele getirmede yetersiz olan arıt

maya maruz kalmış veya önemli ölçüde atıksu 

içeren yüzey suları gibi su kaynaklarını içme su
yu amaçlı kullanacak şehirler için bu prosedür 

uygulanmalıdır. Rekreasyonal amaçlı kullanılan 
sular, kanalizasyon çamuru, atıksu deşarjı için 

önerilen virüs konsantrasyon limitlerinin yerleşti
rilmesi için daha fazla ilgi gösterilmelidir. 

2-) Virolojik ekiprnanın sağlanabildiği yer
lerde, virüslerin mevcudiyeti için ham su kay
naklarının, içme suyunun ve atıksuyun gözlen
mesi arzu edilir. 

3-) Birçok bağırsak virüsünün kirlilik indi

katörü olarak kullanılan bakterilere nazaran de
zenfeksiyona ve diğer arıtma proseslerine büyük 
dirençlerinin ıışığında, virüs ile kirlenmiş kay

naklardan sağlanan içme suyu sadeec bakteri de
ğil, virüs uzaklaşurma veya etkisiz hale getirme 
etkinliği kanıtlanmış metodlar kullanılarak antıl

malıdır. Bu gibi durumlarda içme suyunun etkili 
dezenfeksiyonundan emin olmak için özel önem 
verilmelidir. Örneğin serbest kalıcı klor 30-60 
dakika temas süresi için 0.5 mg/1 veya 4 dakika
lık temas süresi için 0.2-0.4mg/l kalıcı ozon sağ
lanmalıdır. 



4-) Virüslerin deniz suyunda uzun süreler
de canlı kalabilme kabiliyeli dolayısıyla kıyı şeri 
dindeki yüzme alanları ve kabuklu deniz hayvan

larının büyüme bölgelerinin auksu ve kanalizas

yon çamurundan korunması önerilir. Bu alanların 

virüs denetimi arzu edilir bir önlemdir. 

5-) Auksuyun veya kanalizasyon çamuru

ntın sulama ve gübreleme için kullanıldıgı bütün 

durumlar için kontrol prosedürleri pişmemiş ola

rak yenilebilecek sebze ve meyvaları kirlilikten 

korumak için yerleştirilmelidir. Bu kirlenmiş 

sebzeler pişirilmiş olsalar bile ınutfaktaki diğer 

yiyecekler kirlenmeye ınaruzdurlar. Bu tip ürün

lerin sulanınası planlanan yerlerde, deşarj arıtıl

malıdır. Böylece deşarj içme suyu kalitesine yak

laşan yüksek mikrobiyolojik kaliteye ulaşır. 

6-) Toprakta virüslerin hareketlerini etkile

yen faktörlerin tamamıyle anlaşılınaınış olmasın

dan ve yine deşarj ve toprak şartlarının çok de

ğişken olmasından dolayı , auksu sulaması eğer 

içme suyu temin eden kuyuların yakınında ola-
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caksa dikkatli olunmalıdır. Yerel şartların iyi bi

linmesi gereklidir ve suyun virolojik gözlem i gü

venlik önlemleri olarak tavsiye edilir. 

7-) Toprakta ve sudaki virüslerle ilgili sağ

lık riski üzerine daha fazla araştırma gereklidir. 

Bu çalışınalar virüs tayin metodlarının gelişimi 

ve değerlendirilmesini ve virüs kirliliğininin al

ternatif indikatörlerini içermelidir. Virüslerin et

kisiz hale getirilmesi ve uzaklaşurılınası için arı

tım yöntemlerinin düzeltilmesi, çevrede yayılması 

ve yaşamaları üzerine çalışınalar da yoğunlaştı

rılmalıdır. 

8-) !çme suyunun 100-1000 litrelik hacim

lerdeki virüslerin tayini ve yoğunlaşurılınası için 

standart bir metod geliştirilmelidir. Bu tür çaba

lar virüs gözlem programlarının gelişimini kolay

la ş tıracaktır . Bir laboratuvar kalite kontrol siste

mi , laboratuvarların kendi yöntemlerini standardize 

etmeyi sağlamak için gcliştirilmelidir . 
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TOPRAK TARAFINDAN TUTULAN AGlR 
METALLERİN BİTKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Yazan: Rüstcm GÜL (*) 

ÖZET 

Atık suların arazide tasfiyesi eski Atinalılara kadar uzanmaktadır. Bu yöntemle tasfiye 
Avrupada ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından sonra daha fazla tatbik sahası bulmuş
tur. Aşırı derecede kirlenen nehtr suları araziye verilerek temizleme yoluna gidilmiştir. Ayrı· 
ca kullanılmış sular kırsal alanlara iletilerek ziraatte kullanılmıştır. Bu tasfiye metodunda; 
topragın özellig i, bölgenin topografik durumu, j eolojisi ve atık sudaki kirletici konsantrasyo
nu ile bitkilertrı bu kirleticilere karşı dayanabilme güçlerinin bilinmesi gerekmektedir. 

Bu yazıda, bitkilertrı özellikle agır metal içeren kirleticilere karşı dayanabilme güçleri ile 
toprakta bulunması istenen agır metal miktarlan hakkında fıkir veren bazı çalışmalar su 
sunulmaktadır. 

GİRİŞ 

Topraltın iyi bir temizleyici oldugu eskiden 
beri bilinmektedir. Süzme olayı neticesinde suda 
bulunan pek çok kirleticiler toprak tarafından tu
tulurlar. Bir çok yerlerde yeraltı sulannın hiç bir 
temizleme işlemine tabi tutulmadan kullanılması 

topragın temizleme özelligine sahip oldugunun 
bir delilidir. 

Agır metallerin kimyası oldukça karışıktır. 
Toprak tarafından tututmaları ve nasıl bir degi
şiklik göstereceklerini önceden tahmin etmek ol
dukça zordur. Bununla beraber adsorpsiyon ve 
çökelme olayları metallerin toprak içerisinde ha
reketlerini yavaşlatmakta ve bu metaller belli bir 
oranda toprak tarafından tutulmaktadırlar. 

Toprak tarafından iyonların tutulma gücü 
iyonlann cinsine, konsantrasyonuna, yeri deg işe

cek iyon çeşidine ve sıcaklıga baglı olarak degiş-

(*) Yrd. DQC<,Dr. 
Atatürk Vniversitesi Müh. Fak . ERZURUM 

mcktedir. Çift degerli iyonlar (Ca +2 ve Mg+2) 
tck dcgcrliklilerdcn (K+, Na +) daha fazla tutu
lurlar. 

Topragın cinsi ve yapısı da iyonlann tutul
malarında önemli rol oynar. Killi ve marnlı top
raklar çok ince gözenekli olduklarından pratikte 
geç irimsiz sayılırlar. Bu formasyonlarda suyun 
ve buna baglı olarak iyonların hareketi çok yavaş 
olmaktadır. Bu tür topraklarda katyon degişmesi
ne çok rastlanm'lktadır. Sudaki Mg+2 ve Ca+2 
i yonları toprak tarafından adsorplanarak tutul
makta ve suya Na+ iyonlarını vermektedir. Ayrı
ca iyi filtrelenmi ş üniform tane çapına sahip bir 
topra_ğın tutma kapasitesi daha fazladır. 

Ağır metallerin atık sulardan uzaklaştırıl

masında topragın temizleyici olarak kullanılma-

67 



DSI TEKNIK BÜLTENI 1992 SA YI 76 

sının avantajına karşı; bu metallerin tarım toprak
larında belli bir dozun üstünde bitkiler için zarar
lı olması, arzu edilmeyen bir durumdur. Bu ne
denle; atık sudaki ağır metaller ve bunların 

konsantrasyonları, toprağın katyon adsorpsiyon 
kapasitesi (KAK) ile bu arazide ekilen tarım 

ürünleri ve bunların metaBere karşı dayanabilme 
güçlerinin bilinmesi oldukça önemlidir. 

2. BU KONUDA YAPILAN ÇALIŞMA
LAR 

Kanalizasyon çamuru ilc 100 kg/ha kurşun 
tarım arazisine verildiğinden bitkilerin meyve ve 
yapraklarında kurşun konsantrasyonunun yüksel
mediği, patates ve bazı bitkilerde ise, kurşun ele
mentinin hiç görülmediği ortaya konulmuştur. 
(Giordane ve Mayıs, 1976). Ayrıca, toprakta 200 
kg/ha kurşun bulunduğunda bitkiler için toksit 
olmayacağı Swaine (1955) tarafından savunul
maktadır. 

Clapp yaptığı bir araştırmada, kanalizasyon 
atığı ile beraber 325, 650 ve 1275 kg /ha kurşun 
homojen olarak araziye uygulandığında; mısır 

bitkisinin yaprağında ve dokularında yüksek 
oranda kurşun görülmediğini ortaya koymuştur. 
(1976). Bu araştırma kumlu ve katyon adsorpsi
yon kapasitesi (KAK) değeri düşük bir toprakta 
yapılmıştır. 

Arpa yetiştirilen bir araziye 124-1025 kg/ 
ha kurşun Pb (N03)2 ve 1025 kg/ha kurşun 
PbC03 şeklinde tatbik edildiğinde, arpadaki kur
şun miktarında herhangi bir değişme olmadığı 
(Brewer, 1966); 500 kg /ha kurşun Pb(N03)ı ve 
2100-4200 kg 1 ha kurşun PbC03 şeklinde arazi
ye uygulandığında; arpanın başaklarında 2 ppm 
kurşun biriktiği görülmüştür (Overcahs, 1978). 
Bu değer bitkiler için öngörülen tolerans değerini 
aşmamaktadır. Ancak bitkinin kök kısmında 

100-200 kat fazla kurşun olduğu tespit edilmiştir. 

Raymond (1976), 600 kg/ ha kurşun arazi
ye kuru ve sıvı halde uygulama denemelerinde; 
iki durumda da şalgam bitkisi üzerindeki etkisi
nin aynı olduğunu bildirmektedir. Ayrıca, şalga
mın kök ve meyvesinde eşit miktarda kurşun ol
duğunu müşahade etmiştir. 
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Kurşun karbonat 3000 kg 1 ha olarak topra
ğa verildiğinde arpa üzerinde olumsuz yönde bir 
etki yapmadığı Keaton (1977) tarafından açıklan
mıştır. 

Mısır bitkisinin yetiştirildiği bir araziye 
3200 kg 1 ha kurşun uygulandığında; kurşun kon
santrasyonunun bitkinin dokusunda yükseldiği, 

fakat yapraklarda kurşun miktarında değişme ol
madığı görülmüştür (Baumharolt ve Welch, 
1972). 

Environmental Protection Ageney (EPA) 
tarafından topraktaki kurşun miktarının üst limit
leri; KAK değerine bağlı olarak, KAK'ın 100 g 

topraktaki 0-5, 5-15 ve 15 meq'dan büyük değer
leri için sıra ile 500, 1000, 2000 kg /ha) kurşun 
olarak öngörülmektedir. 

Bir çalışma grubu olan Deparment of Envi
ronment (DoE), 1000 kg /ha kurşunun 30 yıllık 
bir periyot içinde tatbik edilebileceğini kriter ola
rak vermektedir. 

Kurşun, Toprak çözeltisinde iki veya dört 
değerlikli olarak bulunur. Tabii sistemde çözün
ınesi oldukça düşüktür. Seyrek olarak çözünen 
veya çözönmez olan PbS04, PbC03 ve Pb 
(OH)2 ile kurşun fosfat şeklinde bulunur. Atık 
sularda çok küçük parçacıklar halinde bulunan 
bu metal bu sulardan çeşitli yöntemlerle uzaklaş
tırılmaktadır. 

Bakır da, kadmiyum ve çinko gibi iyonik 
bileşikler halinde veya çözeltide serbest iki de
ğerlik li katyonlar halinde bulunur. 

Bazı durumlarda iki değerlikli bakır bileşi
ğ i tek değerlikli bakır bileşiğine dönüşür. Zayıf 
asidik ve kireçli topraklarda çözünebilen inorga
nik bakır miktarı nadiren 1 mg/1 yi geçer. Bu 
metal, taprakta çözünmesi oldukça zor olan orga
nik ve inorganik bileşikler halinde bulunur. Bir
çok topraklarda çözünebilir bakır miktarı önce
den tahmin edilenden az olmaktadır. 

Topraktaki bakır konsantrasyonunun 0-5 
ppm arasında olması, birçok bitkiler için toprak-



taki bakır miktannın yetersiz oldugunu gösterir. 
Bitkilerin dokulanndaki normal bakır konsant
rasyonu 5-20 ppm civarındadır. 

Bir çalışmada inorganik bakırın CuS04 ve 
CuEDT A bileşiklerinin bitkiler için daha elveriş
li oldugu savunulmaktadır. (W allace ve Mueller 
1973). CuEDTA formundaki bakırın, bitkiler ta~ 
rafından daha kolay alındıgı söylenmektedir. 

Fasulye bitkisinin yetiştirildiği bir toprağa 
yalnız bakırın ı 10 kg/ha olarak tatbikinde fasul
yedeki bakır miktannda bir artma oldugu izlen
miştir (Beavıgton, 1 975). 

Purves (1 968), beyaz yoncanın yıl boyunca 
devam eden otlardan daha fazla bakır ihtiva etti
ğini tespit etmiştir. 

Fıskel ve Westgate (1955), 390-1340 kg/ 
ha bakın 50 yıllık bir periyot içinde kereviz bit
kisinin bulundugu bir araziye uygulamışlardır. 

Turunçgiller familyasına ait bitkiler için ise; ı ıo-

220 kg/ha olarak tatbik edilmesinde bakır mikta
rının yetersiz oldugu tespit edilmiştir. 

Bakırın araziye tatbikinde kriter olarak 100 
g topraktaki KAK degeri 0-5, 5-ı5 ve 15 
meq'den büyük olan arazilere sıra ile; 125, 250, 
500 kg/ha oranında bakır verilmesi uygun görül
mektedir. DoE teşkilatı ise, 30 yıllık bir zaman 
periyodu içinde bu değeri 280 kg/ha bakır olarak 
vermektedir. 

Krom metali çözeltilerde; 
+2 +3 -3 -2 -2 

Cr , Cr , Cr03 , Cr04 , Cr20 7 şekille-

rinde bulunur. Cr+2 iyon u tabiatta kararlı degil
dir. Bu iyon hızlı olarak oksitlenir ve Cr+3 iyan
Iarına dönüşür. Cr+6 iyonları toprak içerisinde 
Cr+3 iyonlarından daha çok de~şken ve bitkiler 
için daha zehirlidirler. Yapılan çalışmalar, Cr+6 
iyonlarının hızlı oksitlenerek Cr+3 iyaniarına dö
nüştüğünü göstermiştir. Bu durum toprakta orga
nik madde var iken meydana gelmektedir. 

Toprak tarafından kromun adsorplanma ka
pasitesi; bitkiler üzerindeki mülahaza edilmeksi
zin kuru toprak için 40-70 ppm olarak hesap 
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edilmiştir (Vanselow, 1951; Tumer ve Rust, 
1971). Bu seviyenin üstündekrom doymamış zo
na doğru hareket eder. Ancak çökelme olayı bu 
hareketi engelleyebilmektedir. 

Amon (1937) ve Waring (1946), arpa ve 
salata üzerinde yaptıkları araştırmalarda, sıra ile 
0,05 ve 0,10 ppm krom iyonunu kültür suyunda 
tespit etmişlerdir. 

Soya fasulyesi üzerinde yapılan çalışmalar, 
bu bitkide 0,1 ile 1,0 ppm arasındakrom iyonu 
bulunduğunu göstermiş (Tumer, 1971) ve 5 ppm 
kromun fasulye için toksik olduğunu ortaya koy
muştur (Wallace, 1976). 

Yapılan birçok çalışmalar (Mertz, 1974; 
Vanselow, 1951; Patel ve Wallace, 1975; Mytte
naercve Mousny, 1974; Soaneve Saunder, 1959; 
lisk, 1972; Pietz, 1978 ve Prat, 1966) ile kromun 
araziye tatbiki ve bunun gerek bitkiler ve gerek 
toprak üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bütün bu 
çalışmaların ürünü olarak, Cr +6 iyonunun yalnız 
olarak 50 kg/ha Cr +6 ve Cr +3 iyonunun ise, 100 
kg/ha Cr +3 şeklinde araziye tatbik edilmesinin 

bitkiler için zararlı olmayacağı ortaya konmakta
dır. Ancak sulu çamur şeklindekrom araziye ve
rildiğinde bu miktarlar arunlabilir. Tecrübeler, 
tatbik edilen krom miktarı, 500-4000 kg/ha olun
ca toprağın tutma kapasitesi bitmiş veya bitmeye 
yakındır demek olduğunu göstermektedir. 

Do E tarafından verilen limit değer 30 yıllık 
zaman periyodu içinde 1000 kg/ha kromun emni

yeti ve uygun olduğu savunulmaktadır. 

Kobaltla ilgili yapılan çalışmalarda, 2,2 kg/ 
ha kobalt araziye tatbik edilince yeşillik ve otlar
da 0.2 ppm kobalt görülmüştür. Emniyet için 
0,07 ppm kabaltın uygun olduğu savunulmakta
dır. 11.2 kg/ha kobalt uygulandığında ot ve bitki
lerde bu değerin 0,8 ppm'e yükseldiği; 90 kg/ha 
kobalt için ise, 3 ppm olduğu tespit edilmiştir. 
Bitkilerdeki kobalt konsantrasyonunun 3-6 ppm 
değerine ulaşabilmesi için kabaltın araziye 220 
kg/ha olarak verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 
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DoE tarafından çinko, kadmiyum, nikel 

için sıra ile 560 kg/ha ve 70 kg/ha oranlarında 

toprakta bulunmaları 30 yıllık zaman periyodu 

için uygun görülmektedir. EPA ise kadmiyum 

için 100 g topraktaki (KAK)'si 0-5, 5-15 ve 15 

meq'dan büyük degerieri için sıra ile; 5,10 ve 20 

kg/ha kadmiyumun araziye verilmesinin bitkiler 

için mahsurlu olmayacagını savunmaktadır. Bu 

metallerin bitkiler için toksiklik sırası Cd, Ni, 
Cu, Zn şeklindedir. Nikelin, çinkoya nazaran 8 
kat, bakıra nazaran ise 2 kat daha fazla zehirli ol

dugu bilinmektedir. 

Araştırmacılar agır metallerin araziye yal

nız verilmesi yerine karışım şeklinde, toprakta 

karışonlarak veya çamurla kanşık verilmesinin 

daha uygun oldugunu önermektedirler. 

Agır metaller toprakta genellikle katyon, 

anyon ve tabii moleküller halinde bulunurlar. Bu 
mctallerden; As, Se, F, B ve Mo elementlerine 

anyonik forında veya tabii moleküller halinde sık 

rastlanmaktadır. Cd, Cu, Cr, Pb, Ag, Hg ve Zn 

metallerine ise, suda ve toprakta daha çok katyo
nik formda rastlanmaktadır. 

Toksik metallerin kimyası gözden geçirildi
ginde bu metallerin toprak içerisinde sabitleştiril
mesinin daha çok adsorpsiyon, çökelme ve 
komplesk meydana getirerek oldugu görülür. 
Agır metaller toprak ve ve toprak bitki sistemi ta
rafından tutulurlar. !çinde agır metal bulunan allk 
sular toprak tabakalarını geçerken bu metaller 
toprak tarafından tutularak sabitleştirilirler. Bu 
olayda topragın kimyasal özelligi önemli rol oy
namaktadır. Metallerin toprakta kolay tutulması 
ve bunun muhafazası ile devamı topragın kimya
sal özelligine baghdır. Toprl;lgın kimyasal özelli
ginin degişmesi veya uygunlugunu kaybetmesi, 
tehlikeli olan bu metallerin serbest kalmasına ve 
istenen dozların üstünde bitkiye, oradan da besin 
zincirine girerek, canlı hayatının tehlikeye girme
sine yol açabilmcktedir. 

3.SONUÇ 

Atık suların tarım alanlannda kullanılması; 
bitki besin ihtiyacını belli bir oranda temin etme
si ve ekonomik bir tasfiye yönetimi olması yö
nünden avantajlı görülmektedir. Ancak bu atık
larda bulunan toksik agır metaller, deterjanlar ve 
patojen mikroorganizmaların zamanla önemli so
runlar meydana getirmesine ise, dezavantaj ola
rak bakılmaktadır. Bu nedenle allk sulann arazi
ye bilinçli ve kontrollu bir şekilde verilmesi 
gerekmektedir. 
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