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BENTONiT VE KALİTESİNİN BELİRLENMESİ 

Yazan Güner AGACIK (*) 

ÖZET 

Devlet Su !şleri Genel Müdürlügü bünyesinde su sondaj ve enjeksiyon işlerinde bentonit 

kullanılmaktadır. Bunun kalite kontrolü için, mevcut bentonit teknik şartnamesine ve TS 

977 "SONDAJ ÇAMURU KA TKI MADDESI BENTONlT' standardına uygunluk aranmaleta ve 

gerekli deneyler yapılmaktadır. Aneale son senelerde kullanılan bentoniLLerin kalitelerinde 

görülen birtakım aksaklıklar, standartlarda olmayan bazı tanıtıcı ön deneyierin geliştirilme

si gereksimini dogurmuştur. Bu yazıda killerin genel özellikleri, yapılan kalite kontrol de
neyleri ve bentonit kalitesini kısa surede tanımlamak için önerilen bir deney !JÖntemi veril

miştir. 

1- GİRİŞ 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünye
sinde su sondaj ve enjeksiyon işlerinde bir çeşit 
kil olan bentonit kullanılmaktadır. Satın alınacak 
veya alınmış bentonitler kalite kontrolü için labo
ratuvara gönderilmekte, DSİ Bentonit Teknik 
Şartnamesindeki şartlara uygunluğunu bakılınak
ta ve ayrıca TS 977" SONDAl ÇAMURU KAT
KI MADDESİ BENTONİT" e göre gerekli de
neyler yapılmaktadır. Ancak son senelerde 
üreticilercc bentonit kalitelerini iyileştirici özel
lik kazandırmak amacıyla bazı katkı maddeleri 
katıldığı, bunların iyi vazife görmediği, suyun 
bazı zamanlar çamurun yüzeyinde ayrı faz oluş
turduğu ve bentonitin suyu iyi adsorblamadığı 
(tutamadığı) gözlenmektedir. Bu nedenle stan
dardda bulunmayan bazı çalışmalarla bentonitin 
kalitesini belirleyici yöntemler arayışına girilmiş
tir. Bunun sonucu olarak laboratuvar şanlarında 
kolaylıkla uygulanabilen ve bentonitin kalitesi 
hakkında birkaç dakika içinde ön bilgi verebile
cek bir yöntem geliştiri lmiştir. 
(*) Kimya Y. Müh. Teknil<. Araştınna ve Kaljıe Kontrol 

Dairesi Başkaniğı 

2. KİL MiNERALLERİ VE SINIFLAN
DIRILMASI 

2.1 Kil Minerallerinin Kristal Yapısı 

Killer, içinde feldispatın çok olduğu volka
nik kayaçiarın mineral yapısının, aşağıda verildi
ği gibi, su (özellikle asit ve alkali özelliğe haiz 
olan), oksijen ve karbondioksit etkisiyle kimya
sal olarak değişmesi sonucu oluşmuş hidrate alü
minyum silikatlardır. Bünyelerinde çok az ve de
ğişen miktarlarda demir oksit (Fez03), 
magnezyum oksit (MgO), sodyum oksil (Na20) 
ve kalsiyum oksit (CaO) içerirler. 

K20.Al2Üj.6Si02tC02t2H;.O ~ Kf:03tAI203.2Si02.2H20t4SiOz 

'--v--J '--v--J 
Potas feldispat Kaolin S ilis 

Killer kri stal grupları halinde kolloidal bü
yüklükte olup, tane büyüklükleri < 0,002 mm dir. 
Kil minarcileri başlıca iki aııa kristal biriminden 
oluşur, Şekil 2.1. 
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Oksi jen Oksijen 

o) Silis-Oksijen dörtyüzlü kristal birimi o 

O Oksijen 
O Oksijen 

o Silis 
• Silis 

b) Silis-Oksijen dörtyüzlü kristal levhası 

/ 

c) Silis levhasının sembolik gösterilişi 

O Oksijen 

o Silis 

~ Oksijen 

d) Aluminyum veya mOQnezyum altıyüzlü 
kristal birimi o 

O Hidroksil (' Hidroksil e A lurninyum 

e) Aluminyum veya magnezyum altıyüzlü 
kristal levhası o 

f l Aklminyum veya mognezyLm altıyüzlü 
kristal levhasının sembolik gösterilişi o 

e Aluminyum 

• Silis 

g) Altıyüzlü kristal levhaları üzerine yığılmış dörtyüzlü 
silis levhaları. 

Şekil - 2.1. Kil minerallerinin ana kristal birimleri. 



a) Silis - oksijen dörtyüzlü birimi (tetra
hedron): 

Bir silis-oksijen dörtyüzlü (tetrahedron) bi
rimi, Şekil 2-1 a' da görüldügü gibi, bir silis ato

mu etrafında 4 oksijen atomu ihtiva eder. (+4) 

degerli her bir silis atomu toplam (c8) degerli 

olan bu 4 oksijen atomuna baglıdır. Bununla be
raber, dörtytizlünün tabanındaki her bir oksijen 

atomu iki silis atomu ile baglanLılıdır. Böylece, 
her bir dörtyüzlünün tepesindeki oksijen atomu, 
dengelenmesi gereken ( -1) de~erli bir yük açı~a 

çıkarır. 

Bu silis-oksijen dörtyüzlü birimleri, herbir 

dörtyüzlü tabanındaki 3 oksijen atomu komşu 
dörtyüzlülerle müşterek olacak biçimde, yan ya

na birleşerek bir silis levhası oluştururlar, Şekil 
2- ı b. Bu s ilis levhaları, sembolik olarak Şekil 2-
ı c' de görüldüğü gibi bir trapez şekille temsil 
edilir. 

b) Alüminyum veya magnezyum hidrok
sil altıyüzlü birimi (oktahedron) : 

Bu kristal birimleri, bir alüminyum veya 
magnezyum atomunu çevreleyen 6 hidrok ·il biri

minden oluşan bir altıyüzlüdür, Şekil 2-1 d. 
Altıyüzlü kristal birimleri de, dörtyüzlülerde ol

du~u gibi, yan yana gelerek kristal Jevhalar 
oluştururlar, Şekil 2-ı e. Bu Jevhalar senıbolik 

olarcık Şekil 2- ı f de görüldüğü gibi bir 
dikdörtgen şekille temsil edilirler. 

Bu altıyüzlü kristal levhalar, her bir kri stal 

biriminde mevcut olan ana metal atomuna göre 
degişik isimler alırlar. Ana metal atomu 

alüminyum ise levhalar "gibbsite", magnezyum 
ise "brucite" adını alır. 

Bazı hallerde dörtyüzlü silis levhaları , 

altıyüzlü kristal levhaları üzerine yığılmış olarak 
bulunur. Bu durumda valans değerlerini n 

sağlanınası için oksijen atomları hidroksillerin 
yerini alır. Şekil 2-1 g' de bu tarzda oluşmuş si
lis-gibbsitc levhası görülmektedir. 
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2.2 Killerin Sınınandıniması 

Killer, kristal birimlerinin oluşturduğu lcv
haların üst üste dizilerek oluşturdukları tabaka 
gruplarının birbirlerine bağlanın ış şek i llerine 

göre sınıflandırılahi lirler. 

a) İki levhalı tabakaların oluşturdu~u kil 
mineralleri 

Bunlar farklı kristal b irim lerin in 
oluşturduğu iki levhanın birbirine bag l anmas ı i c 

meydana gelen kil mineralleridir. Bu tür kil 

mineralleri, 

birbirine bağlı farklı iki kristal levhanın 

oluşturduğu tabakaların ardışık olarak birbirleri

ne bağlanınasiyle meydana gdi r, (Şek il 2.2) 
Şekil 2.2' den de görüleceği gihi farklı kristal 

yapısına haiz lcvhalardan ol ıı ş an ardışık tabaka

lar, hidrojen ba~ı ve ikincil dl.!ğcr kuvvetleri ile 
birbirine bağlanırlar. 

1 G 1-Gibbs•t levhası 
..:.L:__ _ _:s __ ""__::.- S~is levhası 

o) Basit kaolin tabakası 

s 

b) Üstüste binmiş l<oolin 
tabakaları. 

Şekil- 2.2. Kaoli n' ı n sembolik yap :s ı 

İki tabakalı kil ın ı n c ra lleri, genelde sil s 
levhalarının gibbsitc veya brucite levhaları i:(~ 

birleşmesiyle olu~an tabakaların meydana getir

diği minarellerdir. Bu minerallerdeki tabakalar
oluşturan herbir Ievhanın kalmlı~ı yaklaşık 7.2 
Ao civarındadır. 

5 



DSlTEKSlK BÜLTEl'll 1993 SAYI 78 

Si li s levhalarının gibbsite levhalarıyle bir

leşerek meydana getirdiği kil minerali kaolin 
(Al20 3.2Si02.2H20) adını alır, Şekil 2.2. Kaoli
nit bu grubun en önemli kil mineralİdİr ve kağıt, 

tekstil, boya lastik ve ilaç sanayiinde kullanılır. 

Serpenline (Mg3Si20 5(0H))4 ve hallaysite 

(Al20 3.2Si02.3H20) bu gruba giren diğer iki kil 
mineralleridir. 

b) Üç levhalı tabakaların oluşturduğu kil 

m ineralleri 

Bu kil mineralleri, alt ve üst silis levha
larının, ortada ise altıyüzlü (octaheron) kristal 
levhalarının yer aldığı tabakaların mükerrer ola

rak birbirleriyle bağlanması sonucu oluşan mine

ral lerdir, Şekil 2.3. 

a) iııit b) Montmorülonit 

Şekil 2.3. Üç levhalı tabakaların 
oluşturduğu ki! minerallerin sembolik yapısı. 

lllile KA12 (A1Si3) 0 10 (OH)ı ve montmo
rillonite (AI20 3.4Si02.H20) bu grubun en bili
nen iki kil mineralidir. 

lllite' de üç lcvhadan oluşan tabakalar, 
Şekil 2.3 a' da görüldüğü gibi birbırine potasy
um i yon ları ile bağlanmıştır. ( +) değerli pota
syum 
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iyonlarını dengeleyecek (-)yükler, dörtyüzlü lev

halardaki bazı silis atomlarının yerine 
alüminyum atomlarının geçmesinden kaynak
lanır. 

Mineral yapının içine bu tarzda alüminyum 
atomlarının girmesi "izomorfik değişim" adını 

alır. 

Montmorillonite' de illite' e benzer bir 

yapıya haizdir. Bununla beraber, tabakalar 

arasında potasyum iyonlan yerine üç levhalı ta

bakalar arasındaki boşluk su molekülleri ve pota

syumdan başka katyonlarla işgal edilmiştir. Bu 
iyonlar nedeniyle üç levhalı tabakalar arasında 
bağ çok zayıftır. Bu nedenle kombine tabakalar 

arasına ilave su adsorblanması sonucu, montmo
rillonit' de önemli şişıneler meydana gelir. 

Bentonit esas maddesi montmorillonite 

olan kildir ve çok yüksek plastisite özelliği iste

nen yerlerde (enjeksiyon bulaınacı) kullanılır. 

2.3 Kil minerallerinin özgül yüzeyleri 

Birim kütledeki kil parçacıklarının yüzey 

alanı özgül yüzey (specific surface) olarak bili
nir. O halde aynı kütleye haiz çeşitli kil 
örneklerinden, tane büyüklüğü küçük olanın 

özgül yüzeyinin en büyük olacağı açıktır. Kil ta

neciklerinin büyüklüğüne ve mineral yapısına 

bağlı olarak özgül yüzey genelde 5-800 m2/g 

arasında değişmektedir. Farklı kil minerallerinin 

haiz olduğu özgül yüzeyler Tablo 1' de veril
miştir. Tablodan görüleceği gibi montmorillonite 
800 ın2/g değeriyle en büyük özgül yüzeye haiz
dir. 

Tablo 1' de verilen kil ın inerallerin kaolin, 

illite ve ınontınorillonite' in yana! boyutları 

sırasiyle (1000-20.000 A0), (1000-5000 Ao), 
(1000-5000 Ao) ve kalınlıkları da (100-1000 Ao), 
(50-500 A Ü), (10-50 A O) arasında değişmektedir. 
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Tablo 1 - Kil mineralleri (*) 

Mineral Yapı sembolü· 
lzomarfik 
degişlm 

Levhalar 
arasındaki ba{l Özgül yüzey 

Serpantin 

Hallosit(4H20) 

Hallosit(2 Hi)) 

KaQiin 

Ta lk 

Pirofilit 

Muskovit 

Vermikulit 

illit 

Montmorill.onit 

Notronlt 

Klorit 

;:ı:::ı,_ 

~ 

ii 
~ 
~ 
~ 

s 
s 
g 
g 

m 
m 
~ 
B 
g 
g 
g 

~ 

Yok 

Si yerine Al 
100'e t 

Si yerine Al 
ıoo' e 1 

Si yerine Al 
400' e 1 

Yok 

Yok 

Si yerine Al 
4' e 1 

Mg yerine Al, Fe 
Si yerine Al 

Si yerine Al 
7'ye 1 
Al yerine Mg , Fe 
Mg yer ine Fe , Al 

Al yerine Mg 
6' ya 1 

Si yerine Al 
s' ya 1 

Si , Fe yerine Al 
Mg yerine Al 

H Bağı + lkincil değer 

ikincil deijer 

ikincil değer 

H Baijı +ikincil değer 

ikincil deOer 

ikincil deijer 

lkincil değer 
+ K Bağlantısı 

ı kincil değer 
+ Mg Baijlantısı 

ikincil değer 
+ K Baölantısı 

i kinci ı değer 
+ Değişebilir iyon bağlantısı 

ikincil değer 
+Değişebilir iyon baijlantısı 

ikincil de98r 
+ Brusit bağlantısı 

(*) T.W. Lambe and R.V. Whitman, "Soil Mechanics", Wiley, New York, 1969 

Semboller O H20 e K 6l Mg @]Gibbsite [[)Brucite 

40 

40 

10-20 

5-400 

80-100 

800 

800 

5-50 
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2.4 Katyon degişim kapasitesi 

Kil mineral partiküllerinin yüzeyi negatif 
yüklüdür, bu negatif yükü dengelemek için, pozi
tif yüklü iyonlan boşluk sularındaki tuzlardan 
alabilirler ve tercih sırası 

Na+ )Li+. dur. 

Bu katyon değiştirme reaksiyonuna bir ör
nek verilirse 

Nakil + CaC12 = Cakil + NaCl 
killerin katyon degişim kapasiteleri (CEC), 100 
gram kuru kilde degişcbildikleri iyonların milie
kivalentidir (mE 1 100 g). Su molekülleri dipol 
olduklarından negatif yüklü yüzeylere, kil mine 

Deneyler 

Tane inceliği 
a) Yaş elek analizi 

74 mikron aralıklı (200 Mesh) 

ral partiküllcrine, hidrojenle baglanır. Bu şekilde 
partiküllerin çevresi adsorbe edilmiş su tabakası 
ile çevrilir. Partiküle yakın su çok sıkı tutulmuş
tur ve yüksek viskozitelidir. Partikül yüzeyinden 
uzaklaşukça viskozile azalarak adsorbe su taba
kasının baglantısı zayıflar, adsorbe edilmiş su 
molekülleri partikül yüzeyine paralel olarak ser
bestçe hareket edebilirler. 

3. BENTONlTİN KALİTESİNİN BELİR
LENMESİ 

DSİ de kullanılan bentonitin kalite kontrolü mev
cut "Bentonit Teknik Şarmamcsi' ne göre yapıl
maktadır. Bu teknik şartnamenin ana yapısı TS 
977 "SONDAJ ÇAMURU KATKI MADDESİ 
BENTONlT" standardına uygundur. Teknik 
Şartnarnede ve standardda verilen deneyler ve sı
nır değerler kısaca özetlenirse : 

Sınır Degerler 

elekle kalan kalıntı . ············· ··· ···· ··· ·· ······ ···· ·· ·· ···· ··· ····· ···· ········· ·······-· ······· ······· ·· ······en çok% 2,5 

8 

b) Kuru elekanalizi 
149 mikron aralıklı (100 Mesh) 
elekten geçen ·· ··· ··· ···· ········· ··· ··· ·· ·· ····-· ·· ··· ········· ········· ··· ··· ··· ·········· - ...................... en az% 98 

Rutubet miktarı (Ağırlıkça). ···························································-·······················en çok% 10 

Viskozitc 
a) 350 ml su 25,7 gram bentonitten 

(1 litre saf sud~ 73 gram bcntonil) 
uygun olarak yapılan çamur ile uygulanan 
deneyde Mars h hunisi ile .... ....... .. ... ................. ............. .. ................ ... ....... .. ........... en az 32 saniye 

b) Direkt viskozile ölçen aletle 
600 devir dakikada okunan deger. ···· - ······ ···· ··········· ····· ············· ·- .... .... ... .. ............ en az 30 saniye 

Su kaçırma (fıltrasyon) 
350 ml su 25.7 gmm bentonitten uygun 
olarak yapılan çamur ilc uygulanan 
deneyde filtrasyon. ···· ······· ····· ······ ·· ········· ·· ·· ·· ···· ··· ············ ······ ··· ···· ···· ··-······· ·· ·· ·· ······ ····en çok 13,5 ml 

Su kaçırma ve sıva kalınlığı 
32 saniyelik viskoziteyi veren çamurun 
7 kgf/cm2 basınç altında yapılan alçak 
basınç deneyinde 

a) Filtre kağıdında meydana gelen 
sıva kalınlığL ................................................................................. - ....................... en çok 4 mm 

b) 30 dakikada kaçan su miktan ................................................................................. en çok 50 ml 

Kum miktarı 
32 saniyelik viskozitcyi veren çamurun 
1/4 sulandınlmasıyla elde edilen sıvının 
30 saniye bekletilmesi ile dibe çöken 
kum miktan. _···· ····· ··· ·· ·· ·········· ·· ······· ·· ····· ······ ······ ·· ··· ··· ········· ··· ·········· ·- ···· ··· ····· ···········en çok o/o 3 

Bu deneyler labocatuvarda TS 977 in öngördüğü yöntemlerle yapılmakta ve sonuçlar değerlendiril· 
m ektedir. 



4. BENTONlTİN KISA SÜREDE TANI-
MI İÇİN Lf.\BOR~TUV ARDA 
GELİŞTlRlLEN YENİ YONTEM 

Yukanda verilen deneyierin sonucunu al
mak için en az 2-3 gün süre geçmektedir. Ayrıca 
son senelerde bazı bentonitterin suyu iyi adsorb
lamadıkları, suyun bir müddet sonra ayrı faz 
oluşturduğu gözlenmektedir. Bilindiği gibi ben
tonit montmorillonit minerali yapısında bir kildir 
ve suyu adsorblaması (suyu yüzeysel tutma em
me özelliği) çok iyidir. 

TS 977 " SONDAJ ÇAMURU KATKI 
MADDESİ BENTONlT " standardı "0.2 
T ARlF" kısmında "Bentonit volkanik küllerin 
akar 
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sularla taşınması ve sedimantasyonu sonucunda 
jeolojik değişimlerle meydana gelen ve içinde 
bol miktarda montrnorillonit bulunan ve su eme
rek şişme özelliği gösteren bir kildir" denilmek
tedir. Ancak bunu belirtici hiç bir deney standar
da konmamıştır. Burdan hareketle 
laboratuvanmızda montrilorillonitin varlığını ka
litatif olarak belirlemek için bir takım denemeler 
yapılmış, çözelti konsantrasyonları tespit edilmiş 
ve yeni uygulanan bir yöntem aşağıda kısaca ve
rilmiştir. 

Deneyin esası : BentoniLteki montmorillo
nitin benzidin çözeltisi ile deniz mavisi renk ver
mesidir. 

Deneyde kullanılan malzemeler; (Şekil 3) 

Şekil - 3. Deneyde kullanılan malzemeler 

Benzidin çözeltisi : 0.94 gram benzidin [p-p' - bi
aniline ; veya (4, 4' - diami
nobiphenyl) 
NH2C6H4C6H4NH2; mol 
ağırlığı 184,231; 200 ml % 
50 lik alkolde çözülür, renkli 
şişede saklanır. 

Demir i.iç kloıür çözeltisi : ı gram FcC13.6H20, 100 
ml damıtık suda çözülür. 

Saat camı (6-8 cm çapında), spatül (ucu 
kaşıklı), dereceli ölçme kabı ( 10 ml lik) 

Deneyin yapılışı : 

0,5-0,7 gram bentonit numunesi (bir spaLül 
kaşığı dolusu) saat camına konur, üzerine 1,5 ml 
benzidin çözeltisi, 1 ml demir üç klorür çözeltisi 
konup, spatülle kanştırılır. 5-10 dakika beklenir. 
Montmorillonit mineralleri deniz mavisi rengini, 

diğer kil mineralleri ise grimsi bir renk oluşturur, 
[Şekil 4 (a) ,(b)] Eğer Mn 2+ ve organik madde 
varsa H20 2 ilc giderilir. 

S. SONUÇ 

Bentonitin kalitesinin tam tanımlanması 
için, TS 977 "SONDAl ÇAMURU KA TKI 
MADDESİ BENTONlT" de verilen deneyierin 
yapılması gereklidir. Bu deney sadece ön 
tanımlama ile kısa sürede ilgililere bentonit kali
tesi hakkında ön bilgi vermek amacına 
yöneliktir. 

Bu deney kısa sürede, olanaklan az olan la
boratuvarların olduğu bölgelerde, standardda 
olan deneyierin yapılması için araç, gereç ve 
malzemeleri olmayan laboratuvarlarda, sahada, 
bentonitin kalitesini belirlemede faydalı olabilir. 

9 
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1· Montmorlıton l t l qok az "'"" kil 
2- Montmorlllonltl foıto olon btntonif 

Şekil- 4 (a). Deney sonucu oluşan farklı renkler 

14 Montmorillonlfl çok oz olon klf 
2·MontmorHlonltl fazla olon bentonit 

Şekil- 4 (b). Deney sonucu oluşan farklı renkler 
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BETONDA GEÇİRİMSİZLİK, BASlNÇ MUKA VEMETİ 

VE İŞLENEBİLME ÖZELİKLERİ İLE 

BiLEŞiM ARASINDA KORELASYONLAR 

ÖZET 

Ferruh KOCATAŞKIN (*) 
Ali UGURLU (**) 

Bu yazıda betontın su geçirimsizlig i. basınç mukavemeti ve işlenebilme özellikleri için bi
leşim-özelik temel bagıntılan açıklanmış, üste! olanlar logaritma yolu ile lineer hale getirilip 
korelasyon yapma olanagı saglanmış ve ayrı üci araştırmadaki deneysel sonuçlar, korelasy
on hesaplan ile degerlendirilip temel bagıntılann analitüc ifadeleri elde edilmiştir. Logaritmüc 
olan bileşim terimleri seriye açılıp, serinin yalnız üci veya üç teriminin kullanılması ve (e+v/ 
c) bileşim faktörü yerine (E/ C) su-çimento oranı faktörünün kullanılması yaklaşımlan ile. 
güvenlik seviyesini düşürmeden, uygulaması daha basit ifadeler elde edilmiştir. Ayrıca su
çimento oranıfaktörüne ilaveten "agrega hacim oranı" "hava boşlugu" ve "incelüc modülü" gi
bi bileşim Jaletörlerini ilcili olarale gözönüne alan. veya "dozaj" (C) ile birlücte "kıvam faktörü 
adı verilen (E/ lO·mJ bileşimfaktörünü ilcili olarale gözönüne alan çoklu korelasyon hesap
lan da yapılıp bunların avantaj ve dezavantajlan tartışılmıştır. Sonuçta betonda 
güvenilebilir çeşitli bileşim-özelilc bagıntılarının bilhassa geçirimsizlik için Jcurulabildigi 
kanısına varılmıştır, ki bu olay beton karışımianna lineer optimizasyon hesaplan uygulan
ması baleımından da önemlidir. 

CORROLATIONS BETWEEN IMPERMEABILITY, COMPRESS/VE STRENGTH, 
WORKABIUTY and COMPOSITION ojCONCRETE 

ABSTRACT 

Basic compositibn-property relationsfor impenneability compressive strength 
and workability of concrete are outlined. Exponential type relations have been lin
earilized by taking logarithms. making them suitable for corrolation computa
tions. Results of two düferenet experimental investigations have been evaluated 
with statistical corrolations and the analytical expressions of the basic relations 
have been obtained. By developing the logarithmiç composition tenns into series 
and by using only the first two or three terms of the series and by approximating 
the composition factor (e+v/c) through (E/C), the water-eement ratio, it has been 
possible to obtain simpler relations for use without decreasing their reliability. 
Also by taking into account additional compositionfactors like "aggregate volume 
fraçtion", "air voids", and ':finenes modulus" together with the water-eement ratio, 
or by considering together the compositionfactors of "cement content" and "consis
tency indice" {E/10-m), multiple corralations were made. The advantages or disad
vantages they offered, were discussed. It was jinally concluded that dependable 
composition-property relations for concrete could be developed, specially for its 
impenneability. 

(*) Prof. Dr. lTÜ In ş . Fak. Yapı Mal1.cmesi Aııa biljm DaL,lSTA\'BUL 
(**) DSI Genel Müdürlüı1ü , Teknik Ara ştınna ve Kaliıc Kontrol Dairesi Baş kanlıgı, Al\' KARA 
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1. GİRİŞ 

Agrega, çimento, su ve hava boşlugu faz
larından meydana gelmiş bir kompozit malzeme 
olan betonda bileşim ve özellikler arasındaki 
ilişkiler öteden beri incelenmiş, basınç mukave
meti formülleri, karma suyu formülleri gibi bir 
takım ampirik formüller kurulmuş ve bunlar 
karışım hesaplarında kullanılagelmiştir [1], [2]. 
Günümüzde kompozit malzeme konusundaki te
mel bilgiler geliştikçe, betonun elaslisite modülü 
basınç ve çekme mukavemetleri gibi özellikleri 
ile bileşimi arasında iki fazlı kompozit malzeme 
yaklaşırnma dayanılarak da ilişkiler önerilmeye 
başlanmışur [3], [4], [5]. Bumeyanda bctonun su 
geçirimlilig-i ile bileşimi arasında analitik bir 
bagımının formüle edildigine şimdiye kadar rast
lanmamıştır. Sunulan çalışmamızda beton serileri 
üzerinde yapılmış olan iki ayrı araştırmadaki [6], 
[7] deneysel sonuçların istatistik korelasyon he
saplannın degeriendirilmesi yolu ilc bilhassa su 
geçirimlilig-i ve onun yanısıra da basınç mukave
meti ve işlenebilme özellig-i ile bileşim 
arasındaki ilişki tiplerinin ve analilik ifadelerinin 
saptanması amaçlanın ı ştır. 

2. BİLEŞİM 
İLİŞKİLERİ 

ÖZELİK TEMEL 

tipinde bir modelin varlıgı Feret' den beri kabul 
edilegelmektedir [1], [2]. 

mi, 

Burada: 

R = beLonun basınç mukaveıneli, 
R0 = kullanılan çiınentoya baglı bir sabit, 
n = ampirik bir sabit, 
c = I m3 yerleşmiş betondaki çimento hac-

e= ı m3 yerleşmiş betondaki su hacmi, 
v = ı ın3 yerleşmiş betondaki hava hacmi, 
(c+e+v) = ı ın3 yerleşmiş betondaki 

çimento hamuru hacmidir. 

Bu model beton basınç mukavemetinin 
çimento sabiti R0 ile dogru orantılı, bileşim 

faktörü olan (çimento hacmi 1 çimento hamuru 
hacmi) ile üste! bagınulı oldug-unu 
göstermektedir. (1) denkleminin her iki tarafının 
logarilması alındıgında üste! bağıntı : 

12 

şeklinde lineer hale dönüşmekte ve bu şekli ile 
korrelasyon hesapları yapılmasına olanak 
sağlamaktadır. 

b) B etonun geçirimlilik katsayısı ile bi
leşimi arasında analitik bir temel ilişki veril
digine şimdiye kadar rastlanmamıştır. Ta
rafımızdan bu amaçla 

K=K~c:::Jm = [ Ko ]m 
l C+V 

c ---
e+v 

c 

............... (2) 

tipinde bir model önerilmektedir. Burada : 

aynı, 

K = belonun geçirimlilik katsayısı, 
K0 = çimentoya bağlı bir sabit, 
m = ampirik bir sabit 
c, e, v' in anlamları (ı) denklemininkinin 

(e+v) =toplam boşluk hacmi, 

dir. Bu modelde belonun su geçirimliliği, K0 
çimento sabiti ile dog-ru orantılı, bileşim faktörü 
olan (toplam boşluk hacmi/ çimento hamuru hac
mi) ile üste! bağıntılı olduğu kabul edilmiştir. (2) 
denklemi, terimlerinin tersleri alınarak yazılırsa: 

.!_ = _!_ [ ı~]m ......................... (3) 

K K 0 e:v 

olmakta, bunun da her iki tarafının logarilması 
alındığında : 

log ıı(k}= bgıo~0 + m[log 1~ 1 c;} -log 1 ~e; }] (3a) 

şeklinde üste! bağıntı lineer hale dönüştürerek 
korrelasyon hesapları yapılmasına olanak 
sağlamaktadır. 

c) Taze belonun işlenebilme özelliği pratik
de çökme deneyi ile ölçülmekte ve karışırndaki 
su miktarı E, kullanılan agreganın türü (yuvarlak, 
köşeli) ve incelik modülü m' e bağlı olduğu bilin
mektedir. Bunlar arasında en basiti E= b (10-m) 
şeklinde olan ampirik ilişkiler bulunduğuna yay
anılarda işaret edilmiştir. [8]. 



Buradan esinlenerek, belirli bir agrega türü 
için, çökme deneyi ölçümü (S) ile kıvam faktörü 
olarak gözönüne alınan (E/10-m) in ilişkili olabi
lecegi düşünülmüş ve deneysel sonuçların 

S=ao+aı{ı~m) ................... ......... (4) 

tipinde lineer bir korrelasyon bagıntısı ile deger
lendirilmesine olanak saglanmıştır. 

d) (la) ve (3a) denklemlerinde her ikisi de 
ayni bileşim faktörü (e+v/c) ye baglı olarak ifade 
edilen iki beton özeligi : log1o(R) ve logıoO/K) 
nın birbirleri ile de ilişkili olabilecekleri düşünü
lerek, deneysel sonuçlar arasında 

log 1~~) = a0 +a1 log 10(R) .......................... (5) 

tipinde lineer bir korrelasyon bagıntısı da gözö
nüne alınmıştır. 

3. İKİLİ KORRELASYONLAR 

3.1. Temel İlişkilerde Korrelesyon 

Basınç mukavemeti endisi adı verilen 
log 10(R) ve geçirimsizlik endisi adı verilen 
log 10(1/K) ile bileşim arasındaki (la) ve (3a) te
mel ilişkileri Çizelge 3 . . ~e görülen DSİ [7], ve 
Çigelge 4. de görülen lTU [6] deneysel sonuçları 
yardımı ile değerlendirilerek lineer korrelasyon 
hesapları yapılmış, ve gidişleri Şekil 1 ile 4 de 
görülen baglantılar elde edilmiştir. Aynı sonuçlar 
Çizelge 1 ve Çizelge 2 deki (la) ve (3a) analitik 
ifadeleri ile de gösterilmiştir. 

Yine Çizelge 3 ve Çizelge 4 deki deneysel 
sonuçlardan (S) çökme ölçümleri ile (E/10-m) kı
vam faktörü arasındaki, ve log 10(1(K) geçirim
sizlik endisi ile log10(R) basınç mukavemeti en
disi arasındaki lineer korrelasyon hesapları 
sonunda elde edilen ilişkilerin gidişleri Şekil 5 
ile Şekil 8 de gösterilmiş, analitik ifadeleri de Çi
zelge 1. ve Çizelge 2. deki (4), (5) denklemleri 
ile gösterilmiştir. Hesaplanan korrelasyon katsa
yıları hep %99 güvenlik kritik degerin çok üstün
de çıkugından önerilen temel ilişkilerin doğru
lanması saglanmıştır 

3.2 Temel İlişkilerin Seriye Açıını ve Su
Çimento Oranı Yaklaşımı 

Bileşim-özellik ilişkilerinden (la) ve 
(3a)denklemlerinin sag tarafındaki logaritmik bi
lcşim ifadelerinin basitleştirilmesi için 

Lj (A) J t ) ı 2 ı 3 logeıx =loge +-;:x-A --
2 

(x-A) t-
3
(x-A) -.. 0<X$2A 

2A 3A 
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tipindeki seri açınımı düşünülmüştür. Çizelge 3 
ve Çizelge 4 de gürülen e+v/c degerierinin ince
lenmesi, bu çizelgelerdeki deney serileri için 
(e+v/c) ve 

degerierinin büyük çogunlukla ~ olduğunu, ya
ni seri açınımından A=2 alınabileceğini göster
miştir, ve A=2 alınarak logaritın ik terimler seriye 
açılmıştır. 

Basınç mukavemeti için verilen (la) denk
leminin sağ tarafındaki logaritmik son terim seri
ye açılmak ve yaklaşık olarak serinin ilk iki teri
mi kullanılmak yolu ile 

veya 

Iog 1 dRl=log10(R0)-1.15n[~:v)-0.7389] (6) 

Şeklinde yarı logaritmik (6) ilişkisi elde edilmiş
tir. 

Benzer şekilde geçirimsizlik endisi için verilen 
(3a) denkleminin sag tarafında görülen son iki 
logaritmik terim seriye açılıp, kısalularak, elde 
edilen sonucun yaklaşık olarak ilk üç terimi kul
lanılırsa 

veya 

şeklinde (7) ilişkisi elde edilmiştir. Çizelge 3 ve 
Çizelge 4 deki deney sonuçları ile (6) ve(7) 
denklemlerinin değerlendirmelerinin değerlendi
rilmesi yüksek güvenlik dereceli sonuçlar vere
rek bu yaklaşımiann geçerliğini doğrulamıştır. 

Bununla yetinilmeyip, daha da pratik sonuçlara 
varılıp varılmayacağını araştırmak amacı ile (6) 
ve (7) yarılogaritmik ifadelerinde e=E, c=C/3.12, 
v=O ikameleri yapı)mış, yani (e+v/c) yerine bile-

13 
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şim faktörü olarak (E/C) su-çimento oranının 
alınması denenmiştir. Böylece: 

" ıı E 
Iog 1JR)=a0+a 1 <c) ............... ..!6a) 

( 
1 ) " " E logıo K =ao+aı <c) ................. (7al 

tipinde yarılogaritmik yaklaşık (6a)ve(7a) lineer 
denklemlerine ulaşılmıştır. Bu denklemler için 
de Çizelge 3 ve Çizelge 4 deki deneysel sonuçlar 
ile lineer korrelesyon hesapları yapıldıgında gi
dişleri Şekil 9 ilc Şekil 12 de görülen ve analitik 
ifadeleri Çizelge ı ve Çizelge 2 deki (6a) ve (7a) 
denklemleri ile verilen ilişkiler elde edilmiştir. 
(la) ve (3a) temel bağıntılarının seriye açılması, 
serilerio ilk iki veya üç terimlerinin kullanılması 
ve betondaki hava boşluğunun ihmal edilmesi 
yolu ile geliştirilmiş olan yaklaşık (6a) ve (7a) 
denklemlerine ait korrelasyon katsayılarının , te
mel (la) ve (3a) denklemlerininkinden küçük 
çıkmamış olması ilginçtir. 

4. ÇOKLU KORRELASYONLAR 

Yukarıdaki paragrafiarda incelenmiş olan 
bileşim-özelik ilişkilerinde beton özeliklerinin 
yalnız bir tek bileşim parametresi ile olan ilişkisi 
gözönüne alınmıştır. Bileşim parametrelerinin 
sayısı arttırılarak daha iyi bir yaklaşım sağlanıp 
sağlanamayacağını araştırmak amacı ile, {E/C) 
su-çimento oranı ile birlikte agrega hacmi (Va), 
veya hava boşlugu (v/c), yahutta granülometti 
(incelik modülü) (m) faktörünün yözönüne alın
dıgı Z=a

0 
+ a1x + a2 Y tipi üçlü korrelasyonlar 

yapılmıştır. Ayrıca pratik ulgulamaya yönelik şe
kilde, özeliklerle çimento dozajı (C) ve kıvam 
faktörü (E/10-m) arasında üçlü korrelasyonlar 
yapılmıştır. Bütün bu hesapların sonuçları aşağı
da özetlenmiştir. 

4.1. Su-Çimento Oranı ile Birlikte Agre
ga Hacim Oranı Faktörü 

Bctonun (çimento hamuru+agrega) fazla
rından oluşmuş iki fazlı bir kompozit malzeme 
olduğu gözönüne alınarak [5], çimento hamuru
nun kalitesini belirten su-çimento oranı (E/C) ve 
bileşimi belirten agrega hacim oranı (Va) faktör
leri ile betonun basınç mukavemeti ve geçirim
sizlik endisieri arasında lineer analitik ilişkilerin 
varlıgı Çizelge 3 ve Çizelge 4 deki deneysel so
nuçlara uygulanan üçlü korrelasyon hesapları ile 
araştırılmış ve Çizelge 1 de (8) ve (9) , Çizelge 2 
de (10) ve (ll ) denklemleri ile gösterilen sonuç
lar elde edilmiştir.Bu sonuçlaragrega faktörünün 
ilavesinin korrclasyon katsayısını (6a) ve (7a) 
denkle ml erindekilere kıyasla arttırmadıgını ve 
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bu faktörün su-çimento arınma kıyasla öneminin 
az olduğunu, ve bazan pozitif, bazan ise negatif 
kısmi korrelasyon katsayıları verdigini göster
miştir. 

4.2. Su-Çimento Oranı ile Birlikte Hava 
Boşlu~u Faktörü 

Temel ilişkilerdeki (la) ve(3a) ifadelerinde 
bileşim faktörü olarak (e+v/C) oranının yer alışı, 
üçlü korrelasyonda {E/C) nin yamsıra (v/c) hava
çimento oranının da gözönüne alınmasını düşün
dürmüştür. Çizelge 3 ve Çizelge 4 deki sonuçlara 
uygulanan üçlü korretasyon hesaplan sonunda 
Çizelge ı de (12) ve (13), Çizelge 2 de (14) ve 
(15) denklemleri ile gösterilen analitik ilişkiler 
elde edilmiştir. Bu sonuçlar, hava boşluğu faktö
rünün ilavesinin korretasyon katsayısını (6a) ve 
(7a) denklemlerindekine kıyasla pek az arttıgını, 
bu faktörün önem derecesinin su-çimento oranın
kinden az oldugunu ve E/C gibi daima negatif 
korrelasyon vermedigini göstermiştir. 

4.3. Su-Çimento Oram ile Birlikte Gra
nülometri Faktörü 

Su-Çimento oranı {E/C) ve agrega granülo
metrisini belirten incelik modülü (m) bileşim 
faktörleri ile betonun basınç mukvemeti ve geçi
rimsizlik endisieri arasında üçlü lineer korrelas
yonların varlığı Çizelge 3 ve Çizelge 4 deki de
neysel sonuçlar ile yapılan hesaplar yolu ile 
araştırılmış ve Çizelge 1 de (16) ve (17), Çizelge 
2 de (18) ve (19) denklemleri ile gösterilmiş olan 
analitik ilişkiler elde edilmiştir. Bu sonuçlar gra
nülmometri faktörünün ilavesinin koreelasyon 
katsayısı değerini (6a) ve(7a) denklemlerindeki
ne kıyasla pekaz degiştirdiğine ve bir seriden di
gerine, ve bir özelikten diğerine oldukça zıt so
nuçlar verdiğine işaret etmektedir. 

4.4. Dozaj ile Birlikte kıvam Faktörü 

Beton karışımiarı pratikde çok kereiçerdik
leri çimento miktarı ve taze haldeki kıvam dere
celeri ile degerlendirildiğinden bu iki faktör ile 
basınç mukavemeti ve geçirimsizlik endisieri 
arasında üçlü lineer ilişkilerin varlıgı Çizelge 3 
ve Çizelge 4 deki deneysel sonuçlar üzerinde ya
pılan üçlü korretasyon hesaplan ile araştırılmış 
ve Çizelge 1 de (20), (21) ve Çizelge 2 de (22), 
(23) ve (22a) denklemleri ile gösterilen analitik 
ifadeler elde edilmiştir. Bu sonuçlar dozaj ve kı
vam faktörlerinin önem derecelerinin her iki 



seride farklı oldu~unu göstermekle beraber, 
özeliklerle dozaj ve kıvam faktörleri arasında 

oldukça anlamlı üçlü lineer korrelasyon bulundu

~una işaret etmiştir. 

S. Y APlLAN KO~RELASYON HESAP
LARINDAN ÇlKARTILAN SONUÇLAR 

Bölüm 3 deki ikili ve Bölüm 4 deki üçlü 

korrelasyon hesapları sonucunda elde edilmiş 

olan tüm ilişkiler toplu ve karşılaştırmalı şekilde 
Çizelge 1 ve Çizelge 2 de görülmektedir. Elde 
edilmiş olan analitik ilişkilerin ve korrelasyon 

katsayılannın karşılaştırılmasından şu sonuçlara 
vanlmaktadır: 

1- İkili korrelasyonlarda elde edilen korre
tasyon katsayılan %99 güvenlikli kritik de~erle
rin hep çok üstünde çıkarak anlamlı korrelasyon
lar bulundu~unu gerçeklemiş ve önerilen analitik 

ifadeleri do~rulamıştır. 

2- Tablo 4 deki veriler arasında A32 granü
lometrisine sahip olan ve nemli toprak kıvamın
da bulunan karışımların su geçirimlilikleri aşırı 
derecede yüksektir ve di~er sonuçların gidişleri
ne uymamaktadır. Çok kaba granülometrili ve 
çok kuru kıvamlı olan bu kanşımlar yüksek ba
sınç mukavemeti vermekle beraber su geçirimli
likleri kendilerinden beklenen in çok üstündedir. 
Bu nedenle sonuçlan korretasyon hesaplarına ka
ulmamıştır ve deneysel noktaları (3a) ve (7a) 

denklemlerinin Şekil 4 ve Şekil 12 de görülen 
genel gidişlerine uymamaktadır. Zaten kural ola
rak bu tür kanşımlar geçirimsiz belonda kullanıl
mazlar. 

3- Basınç mukavemeti ve su geçirimsizli~i 
ile betonun bileşimi arasındaki (la) ve (3a) temel 
ba~ıntıları yerine, su-çimento oranı cinsinden 
yaklaşık (6a) ve (7a) ifadelerinin kullanılması an
lam derecesi daha düşük olmayan, basit analitik 
denklemler elde edilmesini sa~lamışur. Betonun 
basınç mukavemetindeki gibi, su geçirimsizli~i 
için de, su-çimento oranı faktörüne baglı bir ana
litik ilişkinin varlıg-ı gerçeklenmiştir. 
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4- Betonun (çimento hamuru+ agrega) faz
larından oluşmuş iki fazlı bir kompozit malzeme 
oldu~u gözönü~e alınarak yapılan üçlü lineer 
korrelasyon hesapları sonunda, su-çimento oranı 
faktörüne ilaveten "agrega hacim oranı", veya 
"hava boşlugu-çimento oranı", yada "agreganın 
incelik modülü" gibi ikinci bir bileşim faktörü
nün daha gözönüne alınması, korretasyon hesap
lannı bir hayli zorlaştırmak dışında korrelasyon 
katsayılarını (6a) ve (7a) denklemlerindekine kı
yasla pek az arttırmıştır. Kısmi korretasyon kat

sayıları olan rzx.Y ve rzY.X degerierinin birbir
leri ile karşılaştırilması, su-çimento oranı 

faktörüne kıyasla, agrega hacim oranı ve hava 
boşlugu-çimento hacim oranı faktörlerinin ön
lemlerinin daha az oldu~unu, bunlarda bazan po
zitif, bazan da negatif korrelasyonlar çıktı~ını, 
incelik modülü faktörünün ise öneminin, en bü
yük dane çapı de~işen serilerde (Çizelge-3) su
çimento oranınınkine yakın, degişmeyen seriler
de (Çizelge-4) ise onunkinden az oldugunu ve 
bazan pozitif, bazan da negatif korrelasyonlar 
verdigini göstermiştir. 

5- Betonda çimento dozajı ve kıvam faktö
rü kullanılarak (20) ile (23) denklemlerine göre 
yapılan üçlü korrelasyon hesapları çok iyi sonuç
lar vermiş, ve bu iki bileşim faktörü ile basınç 
mukavemeti ve geçirimsizlik endisieri arasında 
oldukça anlamlı lineer korrelasyon bulunduguna 
işaret etmiştir. 

6- Özet olarak Çizelge-3 ve Çizelge-4 de 
görülen deneysel veriler üzerinde yapılmış olan 
korrelasyon hesaplan sonuçlarının, betonda gü
venilir çeşitli bileşim-özelik ilişkilerinin varlı~ını 
gösterdi~i söylenebilmektedir. Bu sonuç beton 
karışımiarına lineer optimizasyon hesaplan uy
gulaması bakımından son derece önemlidir [9]. 

6. DENEYSEL VERİLER 

Bu çalışmadaki korrelasyon hesaplannda 
kullanılmış olan deneysel veriler [6) ve [7] nolu 
yayınlarda açıklanmış ve burada Ek. deki Çizel
ge-3 ve Çizelge-4' de özetlenmiş olan İTÜ ve 
DS! deney sonuçlarından alınmıştır. 
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Çizelge 1 : Çizelge 3' deki Deneysel Veriler Üzerindeki Korrelasyon Hesaplarının Sonuçları 

Denklem Bağımlı Serbest Değişken Analitik Lineer Ikili Bağıntı Ilgili Korrelasyon Katsayısı 
No Değişken y = a0 + a1 x Şekli 

y X No r rkritlk 

(la) log 10 (R) Jogı{ l+(e:v)] logıo (R) = 3.50479- 2.64291og1{ 1+{e:v}] ± 1.06 ~ek.! -0.94561 0.515 

logıo {k) 
[ !+(";')] log,. (.C) • 4.20"&. 24.87221og1{ 

1 +(";')] ±0.6! 
Şek . 2 0.91937 0.515 

(3a) 
logıo (e:v) 

K (e:v) 

(4) (S) (W 5=1.006 (~-25.58403 1) ± 2.76 Şek.5 0.93845 0.661 
10-m 

(5) logıo (k) 
log10 (R) 1ogıo {k) = 4.03632 log1o(R)-0.36253± 0.8621 Şek. 7 0.83559 0.515 

(6a) log10 (R) M) log10 (R) = 2.95937- 1.16267{~) ± 0.08946 Şek.9 -0.93136 0.515 

(7a) logıo (k) ( ~) log1o{k) = 12.0837-5.5101(~) ± 0.52088 Şek. 10 -0.94331 0.515 

Bağımlı 
Bağımsız Değiş. 

Analitik Lineer Üçlü Bağıntı 
Korrelasyon Katsayısı 

Denklem Değişken X y 
No z z = a0 + a1 x + UıY K ismi Katsayılar 

rzxv rzx.Y rzv.x 

(8) log10 (R) (~) (V al log10(R)= 2.4703S.0.3517i~) + 0.0467(Va) 0.96334 -0.65721 0.09911 

+ 0.08719 

(9) logıo{k} ( ~) (Va) logıo(k) = 11.31989t 5.22736(~) + 0.89493(V J 0.94275 0.77403 0.09258 

±0.5177 

(12) log10 (R) (~) (~) logıJ R) =3.40663-l.61482t~)-5 .43819t ~) 0.98662 -0.97255 -0.80540 

.l: 0.05298 

(13) logıo{k) ( ~) (~) logıo{k) =10.6771 9-4.08933 { ~} +17.123{ ~} 0.95447 -0.76778 0.43523 

± 0.46812 

(16) log 10 (R) ( ~) (m) log10 tK)= 2.30724-1.17156 {~) + 0.14319 (m) 0.98513 -0.98460 0.78180 

± 0.05583 

(17) logıo(k) (~) (m) logıo{ k }=16.16941-5.44303 ( ~} -0.89861(m) 0.98 160 -0.97962 -0.82610 

± 0.29967 

(20) log 10 (R) (C) 
E logıo(R)=2.40044+0.00144 (C)-0.01650 { E~ 0.94156 0.39812 -0.94031 --

10-m 10-

± 0.10544 

(21) Iogıo(k) (C) E Iog1 0 (k}= 2.30358+ 0.02690 (c)- 0.0759 (ı~~ 0.97971 0.66745 -0.97905 --
10-m 

± 0.31450 

Not : -Analitik ifadelerdeki ±li son terimler %90 güvenlikli tolerans sınırlarıdır. bu sınırlar Şekil ı ila Şekil 12' de kesikli çiz
giler ile belirtilmiştir. Kritik korretasyon katsayısı degerieri % 99 güvenliklidir. 

- -
- Ikili korrelasyon hesapları y =a0+a 1x ve üçlü korrelasyon hesapları z= a0+a 1x +a2y denklemleri yardımı ile ger-

çeklenmiştir. 

16 
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Çizelge 2 : Çizelge 4' deki Deneysel Veriler Üzerindeki Korrelasyon Hesaplarının Sonuçları 

Denklem Ba~ımlı Serbest De~lşken Analitik Lineer İkili B~ıntı Ilgili Korrelasyon Katsayısı 
No De~iı;ken y = a0+ a1 x Şekil 

y X No r rkritik 

(la) Jog10 (R) logı{ !+(~)] logıo IR}= 2.87801- 1.88041 log1{ l+(e:v)] ±0.183 Şek.3 -0.83858 0.496 

(3a) logıo {k) [ı·(';")] "'" ( .!_)" 3.99374> ı 9.8349ıog,{ ı+ 1 ';")] ±0.721 Şek . 4 0.70067 0.515 
logıo - ( -) 

K (e:v) e+v 

c 

(4) (S) (ı~~ s= 2.51713 (__E_ -30 ) ± 7.225 Şek . 6 0.73157 0.623 
10-m 

(5) logıo {k) 
log10 (R) log1o {k} = 2.87183 log1o(R)+ 1.5259± 0.757 Şek. 8 0.87607 0.515 

(6a) log10 (R) ( ~) log10 (R) = 2.2558 - 0.61916{~) ± 0.17123 Şek. ll -0.86026 0.496 

(7a) logıo (k} ( ~) log10 (k) = 7.96472-1.74866 {~} ± 0.67745 Şek. 12 -0.74906 0.515 

B~ımlı Ba~ımsız De~lş. 
Analitik Lineer Üçlü Ba~ıntı 

Korretasyon Katsayısı 
Denklem 

De~iı;ken X y Kismi Katsayılar No z z = a0 + a1 x + &ı)' 
rzxY rzx.Y rzY.x 

(10) log10 (R) ( ~) (Ya) log1o(R)= 4.09119-0.66357{~) - 2.5532&;V1) 0.92548 -0.92282 -0.66845 

±0.12723 

(ll) logıo{k} (~) (Va> logıo{k} = 163.4754&3 .11 693(~)- 220.6293J!V J 0.72605 -0.72185 -0.22491 

± 0.70316 

(14) log10 (R) (~) (~) logıo( R} =2.31937-0.60134(~) -0.32788( ~} 0.87363 -0.86584 -0.29533 

±0.16632 

(15) lo&ıo (k} (~) (~) logıo(k) =7.95012- 1.67585 { ~) -0.38841 { ~) 0.71210 -0.69489 -0.10177 

±0.71793 

(18) log
10 

(R) ( ~) (m) log10 (R) = 2.52619-0.69339 {~) -0.05017lmJ 0.88341 -0.87850 -0.39190 

±0.15738 

(19) logıo{k) ( ~) (m) log10 (1k) =7.71318- 1.62542 ( ~) +0.02981(m} 0.70843 -0.68033 0.00184 

±0.72167 

(22) log 10 (R) c L~~ logıo(R}=1.0852Sı-0.00413(C)- 0 .00936 ( E~ 
10-

0.86788 0.86704 -0.2M99 

±0.16683 

(23) logıo (k) c (1~~ logıo{k)= -17.5841&-0.11154 (C} + 0.04944 { 1~~ 0.75909 0.74801 0.28162 

± 0.66568 

(22a) R c (ı~~ R = 1.19793+ 0.389~C)-0.98210 ( E~± 18.2803 
10-

0.82937 0.82974 -0.23190 

17 
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SERl 

A 
Sabit Doz 
C=350 

Dmax = 3/4" 
m=4.22 

B 
SabitDoz 
C=350 

Dmax = !" 
m =4.55 

c 
Sabit Doz 
C=350 
Dmax = ı.!. 

2 

D 
SabitÇökme 
s=6cm 
Dmax = 1" 
m = 4.55 

Çizelge 3: DSİ Deney Serileri Sonuçları [7]. Çimento: Ankara KPÇ 325, = 323 kg/crn2, oc= 3.12 gr/crn3, Kurn : Oa = 2.62, Çakıl : Oa = 2.59 gr/crn3 

BILEŞIM O ZELLIKLER BILEŞIM PARAMETRELERİ ÖZELLİK PARAMETRELERİ 

Agrega Çimento Çimento Su Hava Çökme Basınç Geçirimlilik Boşluk-

{ ı·(·:·ı] 
Su- Hava- Kıvam Mukavemet Geçirimsiz· 

Hacmi Dozajı Hacmi Hacmi Hacmi s Mukav. Katsayısı Çimento 
k>gı{ l+(e:v)] 

Çimento Çimento Faktörü Endisi lik Endisi 
a c c A~ır. A~ır. cm R* K** Oranı Oranı Oranı logıo (R) 

lt/mJ kg/mJ lt/mJ E=e V kgficm2 cm/sn 
(e:v) 

log1 ---

(~) (.!~ logıo(~) e+v (~) lt/mJ lt/mJ c 

731 140 18 ı 280 3 .24xıo· 11 1.41 0.38202 0.23280 0.40 0.05143 24.22 2.44716 10.5 

698 175 16 3 230 2.89x!0-10 1.70 0.43136 0.20091 0.50 0.04571 30.28 2.36173 9.5 

663 349.44 112 211 14 14 181 5 .57xıo· • 0 2.00 0.47712 0.17609 0.60 0.04000 36.5ı 2.20683 9.3 

631 247 ı2 >> 114 2.83xıo·9 2.3ı 0.51983 0.15622 0.70 0.03429 42.73 2.05690 8.5 

601 282 5 >> 82 6 .84xıo·9 2.56 0.55ı45 0 . !432ı 0.80 0.01429 48.79 1.9!38ı 8.2 

527 3ı5 2 >> 67 2. 14xıo·8 2.83 0.58320 0.13141 0.90 0.00571 54.50 1.82607 7.7 

733 140 ı6 ı 306 2.6oxıo· 10 1.39 0.37840 0.23538 0.40 0.0457ı 25.69 2.48572 9.6 

699 175 ı5 5 256 4.67xJO·IO 1.70 0.43136 0.20091 0.50 0.04286 32.11 2.40824 9.3 

667 349.44 ıı2 2Iı 10 ı6 ı90 2 .24xıo·9 1.97 0.47276 o.ı7829 0.60 0.02857 38.72 2.27875 8.6 

631 247 ı o >> 12ı 6.37xJ0·9 2.29 0.51720 0.15736 0.70 0.02857 45.32 2.08279 8.2 

596 282 3 >> 103 2.ı8xıo·8 2.54 0.54900 0.144ı7 0.80 O.OOR57 51.74 2.00860 7.7 

561 317 2 >> 94 1.64xıo·7 2.85 0.58546 0.13062 0.90 0.00571 58.17 1.97313 6.8 

739 140 !O 2 322 3 .70xıo· 10 1.34 0.36922 0.24211 0.40 0.02857 28.28 2.50786 9.4 

704 175 !O 7.5 274 5.87xıo·9 1.65 0.42325 0.20576 0.50 0.02857 35.35 2.43775 9.2 

670 349.44 112 210 8 17 200 3.98xıo·9 1.95 0.46982 0.17979 0.60 0.02286 42.42 2 .30ı03 8.4 

636 247 6 >> ı50 ı.oox10·8 2.26 0.51322 0.15911 0.70 0.01714 49.90 2.17609 8.0 

599 284 4.5 >> 128 6.3IxJ0·8 2.57 0.55267 o. ı4274 0.80 O.Oı286 57.37 2.10721 7.2 

564 319 3 >> 106 1.62xJ0·7 3.19 0.6222! O.! 1842 0.90 0.00857 64.44 2.02531 6.8 

728 290 93 164 16 6 206 1.07x!0·9 1.94 0.46835 0.18055 0.56 0.04571 30.09 2.31387 8.9 

708 321 103 176 14 6 221 7.90xıo· 10 1.85 0.45484 0.18767 0.55 0.04000 32.29 2.34439 9.1 

693 340 109 179 20 6 229 5 .74xıo· 10 1.83 0.45179 0.18934 0.53 0.05714 32.84 2.35984 9.2 

689 362 116 181 15 6 254 4 . !3xıo· 10 1.68 0.42813 0.20283 0.50 0.04286 33.21 2.40483 9.4 

685 387 124 174 ı8 6 264 2 .89xıo· 10 1.55 0.40654 0 .2162ı 0.45 0.05143 31.93 2.42160 9.6 

680 409 131 175 15 6 289 1.63xı0· 10 1.45 0.38917 0.22780 0.43 0.04286 32.1 ı 2.46090 9.8 
-~ --

• 28 . Günlük, 15x30 cm silindir, • • 60- Günlük deneyde 
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SERILER 

Kı- Granülo-
va m metrl 

A32 
m =4.94 

.:ı: 

" B32 ... 
ı:ı. m= 3.79 o 
ı-

s .. 
C32 :z 
m= 2.66 

A32 
m =4.86 

B32 
.:ı: m= 3.89 ~ 
" s: 

C32 
m= 2.75 

A32 
m= 4.86 

v 832 
~ m = 3.85 < 

C32 
m = 2.65 

..c 

Çizelge 4: İTÜ Deney Serileri Sonuçları [6]. Çimento : Zeytinburnu PÇ Kn7 = 207 kg/cm2, Podima Kum-Çakılı (Dmax = 32 mm) 

BTLEŞTM O ZELLIKLER BILEŞIM PARAMETRELERI ÖZELLİK PARAMETRELERİ 

Dozaj Agrega Çimento Su 1 Hava Çökme Basınç Geçirimlilik Boşluk-

~ !+(';')] 
Su- Hava- Kıvam Mukavemet Geçirimsiz-

kg/m3 Hacmi Hacmi Hacmi Hacmi S , Mukav. Kat~ayısı Çimento 
iogı{ l +{e:v)] 

Çimento Çimento Faktörü Endisi lik Endisi 
a c Ağır. Ağır. cm R* K•• Oranı Oranı Oranı logıo (R) 

lt/m3 lt/m3 e V kgrlcm2 cm/sn {e:v) 
logl ---

(~) {ı!~ logı·(~) lt/m3 lt/m3 
e+v {~) c 

137 714 44.2 ı4ı ıoo.8 o 37.5 >> 5.47059 0 .8ı094 0.0729 ı ı.030 0.73577 27.866 1.57403 -
ı93 740 62.3 ı50 47.7 o 62.5 >> 3. ı 7335 0.62048 0.1 ı897 0.775 0.247ı5 29.644 1.79588 -
24ı 724 77.7 ı5o 48.3 o 90.0 >> 2 .552 ı 2- 0.55049 o. ı 4359 0.620 0.2004ı 29.644 1.95424 

ı44 755 46.5 ı 82 ı6.5 o ı7 .5 2 .9xıo·5 4.26882 0 .72ı 7 ı 0.09 ı 41 1.270 0.1 ı458 29.376 1.24304 4.54 

ı91 737 61.6 ı81 20.4 o 32.0 2.8x10-6 3.26948 0.63037 o. ı ı590 0.950 o .ı 068 ı 29 . ı47 1.50515 5.75 

24ı 730 77.7 183 9.3 0.5 49.5 2 .5xıo·7 2.47490 0.54094 o.ı4738 0.760 0.03859 29.469 1.6946ı 6.60 

ı59 690 51.3 242 ı6.7 3.5 26.0 4.3xıo·6 5.04288 0 .78ı24 0.07857 1.530 0.10252 32.970 1.41497 5.36 

2ıO 672 67.7 242 18.3 3.0 44.0 8 .9xıo·7 3.84490 0.68528 0.10040 1.150 0.08714 32.970 1.64345 6.05 

267 664 86.1 246 3.9 6.0 62.0 3. 6xıo·7 2.90244 0 .59ı34 0.12857 0.920 0.01461 33.5ı5 1.79239 6.44 

130 728 41.9 ı47 83. 1 o 24.0 5 . 7x ı o·6 5.49ı65 0 .8ı236 0.07265 1.130 0.63923 28.599 1.38021 5.25 

ı90 724 61.3 ı62 52.7 o 47.0 1.8x ı o·7 3.50245 0.65345 0.10908 0.850 0.27737 31.5ı8 1.67098 6.75 

245 706 79.0 160 55 .0 o 81.0 3.6x i0·8 2.72ı52 0.57072 0.1359 ı 0.680 0.22449 31.518 1.90849 7.44 

ı 43 7ı4 46 . ı 211 28.9 7.0 21.0 1.35xl0-6 5.20390 0.79266 0.07329 1.480 0.202ıO 34.534 1.32222 5.87 

ı89 698 61.0 209 32.0 7.0 35.0 6 . 60x ıo·7 3.95082 0.69468 0.09799 1.110 0. 1693ı 34.206 1.54407 6. 18 

237 680 76.5 2ıı 32.5 ı ı. o 49.0 5 .70xı o·7 3.ı830ı 0.62ı49 0. 11 865 0.890 o. ı3713 34.534 1.69020 6.24 

ı5o 684 48.4 234 33.6 7.0 21.0 7.94xı0-6 5.52893 0.8 1484 0.07220 1.570 0.22400 32.276 1.32222 5.ıo 

205 684 66.1 213 36.9 6.0 33.0 1.1 7x ı o-6 3.78064 0.67949 o. ı o ı 92 1.040 0.18000 29.379 1.5185 ı 5.93 

255 664 82.3 242 ı u 7.5 61.0 5 . 70xıo·7 3.08262 0.61094 0.12202 0.950 0.04583 33.379 1.78533 6.24 

143 715 46.1 ı 86 52.9 16.0 23 .0 1.80x 10·6 5.18221 0.791 ı4 0.07663 1.300 0.36993 36.ı87 1.36ı73 5.74 

196 722 63 .2 19ı 23 .8 14.0 26.0 2.20xıo·6 3.39873 0.64333 0.11201 0.975 0.12143 37.160 1.55630 6.66 

244 716 78.7 190 15.3 15.0 51.0 9.80xi0·7 2.60864 0.55734 0.14093 0.780 0.06270 36.965 1.70757 6 .0ı 

148 696 47.7 218 38 .3 17.0 25 .0 2.3x I0-6 5.37317 0.80436 0.07412 1.480 0.25878 35.447 1.39794 5.64 

ı95 694 62.9 216 27.1 17.5 51.0 4.5x ıo·7 3.86486 0.68707 0.09994 1.1 10 0.13897 35.122 1.70757 6.40 

244 676 78 .7 2ı6 29.3 ı9 . 5 83.0 1.2x ı o·7 3.11690 0.61457 0.12085 0.890 0.12008 35 . ı22 1.91908 6.92 

150 672 48.4 256 23 .6 23.0 18.0 5.25xıo·6 5.77696 0.83 103 0.06934 1.710 0.15733 34.830 1.25527 5.20 

202 660 65 .2 231 43 .8 22.0 34 .0 2 .0xıo·6 4.21472 0 .7ı723 0.09246 1.140 0.21683 31.429 1.53148 5.70 

253 646 81 .6 218 54.4 15.0 61.0 2.lx 10'7 3.33824 0 .6373ı 0.11380 0.860 0.21502 29 .660 1.78533 6.6H 

• 7 - Günlü k, 20 cm lik küp., •• 7- Günlük deneyde 
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SEMBOLLER 

aa. a1, a2, a'0, a' 1, a"0, a" 1, a"'0, a"' 1 et"'o, et"' ı :Lineer korrelasyon sabitleri 

c : ı m3 yerleşmiş betondaki çimento hacmi, lt/m3 

C : I m3 yerleşmiş betondaki çimento a~ırlı~ı. kg/cm3 

e : ı m3 yerleşmiş betondaki su hacmi, lt/m3 

E : ı m3 yerleşmiş betondaki su a~ırlı~ı. kg/m3 

E/10-m : Kıvam faktörü, ltlm3 

e+v/c : Boşluk- çimento oranı 

E/C : Su-çimento oranı 

K : Betonun geçirimlilik katsayısı, cm/sn 

K0 : Çimentoya ba~lı bir sabit, cm/sn 

~ : Kullanılan çimentonun basınç mukavemeti, kgf/cm2 

log10 (1/K) : Geçirimsizlik endisi 

log10 (R) :Mukavemet endisi 

m : Kullanılan agreganın incelik modülü 

m,n : Ampirik sabitler 

R : Betonun basınç mukavemeti, kgf/cm2 

R0 : Çimentoya ba~lı bir sabit, kgf/cm2 

r, rxyz : Korretasyon katsayılan 

rkritik : Korrelasyon katsayısı kritik dc~eri 

rzx.Y rzy.x : Kısmi korelasyon katsayıları 

v : ı m3 yerleşmiş betondaki hava hacmi, lt/m3 

x, X,Y : Serbest de~işkenler 

y, Z : Bagımlı degişkenler 

8a : Agreganın özgül a~ırlı~ı. gr/cm3 

oc : Çimentonun özgül a~ırlı~ı. gr/cm3 

A32, B32• C32 : En büyük dane boyutu 32 mm olan agregada TS 707 veri

len sınır eg-rileri 

s :Taze betonun çökmesi, (cm) 

D max : Agrega en büyük dane boyutu, mm veya inç. 
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Şekil - 1. Mukavemet Endisi ile Bileşim Parametresi arasında korelasyon 
(Çizelge 3' deki verilere göre) 
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Şekil- 2. Geçirimsizlik Endisi ile Bileşim Parametresi arasındaki korelasyon 
(Çizelge 3' deki verilere göre) 
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Şekil- 3. Mukavemet Endisi ile Bileşim Parametreleri arasında korelasyon 
(Çizelge 4' deki verilere göre) 
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Sekil - 4. Geçirimsizlik Endisi ile Bileşim Parametresi arasındaki korelasyon 
(Çizelge 4' deki verilere göre) 
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Şekil - 5. Çökme ile Kıvam Faktörü arasında korelasyon 
(Çizelge 3' deki verilerle) 
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Şekil- 7. Geçirimsizlik Endisi ile Mukavemet Endisi arasında korelasyon 
(Çizelge 3' deki verilerle) 
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HİDROLOJİK TAHMİNLER 

Yazan Fikret ERDOGAN (*) 

ÖZET 

Hidrolojik tahminler, su kaynakları işletmesinin en önemli bölümü haline gelmiştir. Bir 

çok ülke, telernetre sistemiyle data elde edip, otomatik kontrolla, çok amaçlı rezervuarların 

kısa süreli işletmesini yapacak sistemlerin yapımına büyük çaba harcar:naktadır. Gün gün 

gerçek zaman tahminleri yaparak alınan işletme tedbirleri, anlık gözlemler ve gözlenmiş da

taların hemen analizi için bilgisayar sistemleri kullanarak yapılan pahalı işletme bile şüp

hesiz ilave baraj yapmaktan çok daha ekonomik olmaktadır. 

Hidrojik tahminierin fayda-masraf analizi gelişmiş ülkelerde karar verme işlemlerinde 

önemli bir bilgi kaynagı olabilir, ancak insanların acı çekmesinin ve insan kayıplannın ön

lenmesinden hasıl olan manevifaydaların çokfazla oldugu gelişen ülkelerde bu durum böy

le degildir ve tam manası ile bir fayda-masraf oranı elde etmek de imkansızdır. Gelişen ül

keler için masraf-etkinlik oranı düşüncesi, özellikle taşkın ve kuraklıklar için, taşkın sistemi 

planı degerlendirilmesinde kullamlan ana krüer olmalıdır. 

Hidrolojik tahmin işlemleri; data elde etme (telemetre), data nakletme ve işleme (on-line), 

modelierne (bilgisayar) ve yayınlama şeklinde bir halkalar dizisinden meydana gelmektedir. 

Ülkemizde bilgisayar sistemine geçilmiş ve P7T olanakları en son teknige ulaşmış durumda
dır. Ancak, tek bir nehir havzasında telernetre sistemi kurulamamış ve otomatik data nakli 

gerçekleştirilernem iştir. 

1. GİRİŞ 

Hidrolojik tahmin (forecast) konusu, önce
Iikle gerçek zaman içinde hidrolojik elemanların 
(akış , nehir yatağı seviyesi, kar suyu, vs) gelecek
teki durumlarının tahmin edilmesidir. Hidroloji
deki di~er bir tahmin olan "prediction" ile karıştı
rılmamalıdır. Çünkü, "prediction" ile ifade ettiği
miz tahminde, hidrolojik elemanların gelecekteki 

(*) Hidroloji ve Meteoroloji Yük. Mü h. DS1 !şletme ve Ba
kım Dairesi Başkanlıj!ı 

olması beklenen durumları, gerçek zamanda ol
mayıp, farzedilen bir zaman dilimi içinde yapıl
maktadır. İkisi arasındaki fark taşkın örnekleri ile 
gösterilebilir. Bir taşkının hidrolojik tahmini (fo
recast), gelecek zaman içinde, tarih ve zaman be
lirtilerek, olabilecek bir taşkının büyüklü~üne ait 
bilgilerin tahminini içerir. "Prcdiction" ise gele
cektc olabilecek bir zaman boyutunda (100 yıl
lık, 50 yıllık taşkınlar gibi) meydana gelebilecek 
bir taşkının büyüklügü hakkında bilgi verir. "Fo
recast" ve "Prediction" kelimelerinin gerçek kul-
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lanımı teknik işlerlikleri yönünden esas olarak 
farklıdır. Her iki tahmin işlemi de analiz ve mo
dellerin aynı veya benzeri metodlarını kullanır
lar. Bundan başka hidrolojik tahmin (forecast), 
diger hidrolojik ve hidrolojik olmayan konul~la 
ilişkisi olan ilave teknik aktiviteler de içerir. Or
negin şebeke planlaması, data analizi, uzaktan al
gılama teknikleri, telekomünikasyon, kompüter
lerin işletmede kullanımı, vs. Bu görüş içinde 
hidrolojik tahmin (forecast) konusu, özel bir hid
rolojik teknik olarak degil, pek çok hidrolojik ve 
hidrolojik olmayan teknik gelişmeleri kullanan 
ekonomik aktiviteler olarak görünmektedir. 

Suyu kullananların birbirlerine zıt istekleri, 
su işletmeciliğinin başından beri mühendislerce 
bilinen klasik bir problemdir. En belirgin zıtlık; 
taşkın kontrolu için rezervuarda boş hacim tutul
ması isteği ile maksimum enerji üretimi için re
zervuar su seviyesinin yüksekte tutulması isteği
dir. Stokastik esaslar üzerine sentezi yapılmış 
akımlarm uzun zaman serileri üzerine kurulmuş 
en modem hidrolojik teknikler uygulansa bile su 
sistemlerinin zıt istekleri karş_ılaına şeklindeki iş
letmesine müsaade edilmez. Orncgin İngiltere' de 
rezervuar işletmeleri, etüd edilmiş data sonuçları
na göre, rezervuar kapasitelerinin % 20' sini israf 
edecek şekilde düzenlenmiştir. 

Gün gün gerçek zaman tahminleri yaparak 
alınan işletme tahıninlcri, anlık gözlemler (tele
ınetre sistemi ile) ve gözlenmiş dataların hemen 
analizi için bilgisayar sistemleri kullanarak yapı
lan pahalı işletme bile, şüphesiz ki ilave baraj 
yapınaktan çok daha ekonoıniktir. Yakın yıllar
da, gerçek zaman hidrolojik tahmin problemleri
ne daha fazla ağırlık verildi. Gelişmiş ülkeler bu
nun için, mevcut nehir seviyesi tahmin 
servislerinin ıslahı ve büyütülınesi yollarına gitti. 
Gelişmekte olan ülkeler ise taşkın ve kuraklık so
nucu oluşabilecek maddi ve ınanevi zarariara 
karşı ana data şebekelerinin ve hidrolojik tahmin 
imkanlarının geliştirilmesine çalışmaktadır lar. 

2. HİDROLOJİK TAHMiNLERDE 
KULLANILAN METEOROLOJİK 
TAHMİNLER 

Meteorolojik şartlara ait önceki bilgiler 
hidrolojik tahminierin etkisini ve kapsamını arttı
rır, tahınİnin geçerliliğini uzatır ve onların doğru
luk ve güvenirliligini saglar. Yağış miktarı tah
minleri ve diğer meteorolojik tahminler (sıcaklık, 
rüzgar, kar ve gökyüzü şartları), hidrolojik tah
min ınetodlarına önemli ve esaslı bir girdi teşkil 
ederler. 

(**) WMO: The World Meteorological Organization 
(***) WWW :The World Weather Watch 
(****) GARP: Global Atmosphcric Resoıırces Programmes 
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Bu modellerin girdileri genellikle verilen 
bir zaman periyodu içindeki yagış miktarı olup, 
normal olarak fiili gözlemlerden elde. edilirler. 
Pek çok nehir için bu girdiler esasına göre hazır
lanmış modelden elde edilen taşkın tahmini, fiili 
yagış olayının sadece birkaç saat ilerisini göste
rir. 

Yağış miktarı tahminleri ayrıca, herhangi 
bir işletmedeki tahmin sistemine ve çok amaçlı 
rezervuar sistemleri ilc nehir regülasyon işletme
leri için programlanmış kısa süreli kontrol strate
jilerinin karar ınckanizınalarına ilk ve en önemli 
girdidir. Ayrıca, küçük havzalarda ve şehir alan
larında taşlana sebep olan şiddetli yağış ihtimali
nin daha iyi ve daha doğru tahminine giderek ar
tan bir ihtiyaç vardır. 

Bununla beraber, zorlayıcı ihtiyaçlara rağ
men güvenilir bir yağış miktarı tahmin metodu 
ve diğer hava elemanlarının önceden tesbiti he
nüz geliştirilemedi. Aletlerdeki en son gelişme
ler, lazer, doppler radar ve uydu kırmızı ötesi 
ışınları gibi atmosferin geniş ölçekli, çok boyutlu 
görünümü üzerine sayısal hava tahmininin geliş
mcsine yardımcı olmuştur. Sayısal hava tahmin 
modelleri ayrıca, daha küçük ölçekteki meteoro
lojik hadiselerin tanıını ve tahmini için önemli 
potansiyele sahiptirler. 

WMO (Dünya Meteoroloji Teşkilatı **) ve 
WWW' (Dünya Hava Gözleınİ ***) nın gelecek
teki gelişmeler için önemli bir problemi; nümerik 
tahminleri geleceğe uzatabilınek için zaman ara
lıgının kapatılınasıdır. Tahmin edilebilen atmos
fer hareketinin maksimum zaman uzunluğunun 
bulunması ile ilgili bu tahmin problemi GARP' 
(Dünya Atmosferik Araştırma Programlan ****) 
a verilmiştir. GARP Atlantic Tropical Experi
ment (GA TE) ve Global Experiment; teorik ça
lışmalar ve gözlemler arasındaki dengeyi yeni
den kurmak ve tahmin aralıjpnı genişletebilecek 
çalışmalar yapabilecek şekilde meteorolojik şe
bekclcrin esaslı bir şekilde genişletilmesine çalış
maktadırlar. WWW ve GARP programlarındaki 
araştırma ve gözlem sistemleri ile, orta ölçekli 
modeller, atmosfer ve hidrosfcrin anlık durumu
nu intcgre ederek gerçek duruma ulaşır. Gözlem 
kolaylıkları ve bu programda yapılan çalışmalar, 
neticede bir günden birkaç haftaya kadar olan pe
ri yoLların üzerindeki tahminierin doğrulugunun 
artmasına yardımcı olur. 



Hızlı oluşan meteorolojik hadiselerle, ol
dukça yavaş gelişen hidrolojik hadiseler arasın
daki gecikme zamanı, hidrolojik rejim elemanla
nndan önemli bir adedinin miktar olarak tahmin 
edilmesini ve hesaplanmasını mümkün kılar. Fa
kat tropik siklonlardan oluşan yagmurlar yüzün
den, siklonik şartlar altındaki hidrolojik hadiseler 
degişik hareket ederler. Bu yagmurlar ani ve 
yüksek şiddetle meydana gelir ve ana karada ol
dugu gibi, dar bir nehir vadisini de takip edebilir. 
Bu durum özellikle küçük havzalarda hiç beklen
meyen kaşkınlara sebep olur. Tropikal siklonlar 
sonucunda, fırtına kabarınası ve taşkınlardaki bo
gulmalardan % 90' a varan insan hayatının kay
boldugu gerçegi, nehir taşkınıyla birleşmiş fırtına 
kabarınası probleminin önemini ortaya koymuş
tur. Bu fırtınaların zararlarını azaltınanın yolları
nı bulmak ve onların tahrip gücünü yoketmek ve
ya minimuma indirmek için Birleşmiş Milletler 
WMO' dan bilim adamlarını ve kaynaklarını se
ferber etmesini istedi. WMO, Tropical Siklon 
Projesinikurmakla görevlendirilmiştir. 

Bu projenin asıl amacı, keşif, izleme ve tro
pik siklon ikaz sistemlerinin kurulmasıdır. 

3. HİDROLOJİK TAHMİNLER İÇİN, 
GERÇEK ZAMANDA DATA EL
DE ETME, DATA NAKLETME VE 
DATA İŞLEME SİSTEMLERİNİN 
TESİSİ 

a) Genel 

Gerçek zamanda hidrolojik tahmin, çok 
miktarda data ister ve data toplanmasında gecik
meye tahammülü yoktur. Tahmin ve çözüm tarz
ları ile bunun sonucu olarak tamamen otomatik 
kontrol şemalan, tam otomatik kayıt ve nakil im
kanlan, her istedigine sahip bi data işleme ekibi, 
hepsi bir bütün oluşturmaktadır. Şayet data işle
me ve gerçek zamanda hidrolojik tahminierin ge
liştirilmesi için bilgisayar sistemlerinin kullanıl
ması düşünülüyorsa, kompüter kolaylıklan ile 
uyumlu bir çıktı elde etmek içinde data kayıt ve 
nakil aletlerinin kullanılması çok önemlidir. Bir 
çok ülke hidrolojik tahminlerde kullanılmak üze
re tahmin rapor şebekeleri kurmak, nakil ve işle
me sistemlerini otomatik hale getirmek için plan 
ve programlar yapmaktadır. 

b) İşletme hidrolojisi tahminlerinde uy
du ve radar uygulamaları 

Hidrolojik tahminlerde kullanılan gerçek 
zamana dayalı hidrolojik data nakli ve uzaktan 
kumanda için uydular kullanılmaktadır. Uydulara 
konabilecek ilave küçük bir işletme servisi, tro
pik fırtınalar uzakta iken onların gelişmelerini ve 
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hareketlerjni daha oluşma seviyesinde iken tespit 
edebilir. Omegin, ABD' de bazı ATS uydu re
simleri, uydu tarafından çekildikten sonra 30 da
kika içinde, analizi yapılmak üzere, ulusal tah
min merkezine ulaşabilmektedir. Kasırgalann, 
büyük fırtına sistemlerinin ve şiddetli bölgesel 
fırtınaların oluşumunun ve izlerinin görünümünü 
sürekli, gece ve gündüz elde edebilecek bir Jeo
tasyoner İşletme Çevre Uydu Sistemi (GOES) 
geliştirilmiştir. Bu sayede ihtiyaç duyulan ve çok 
uzak alanlarda bulunan dataları , data toplama sis
temleri elde edebilecektir. Uydular yoluyla yapı
lan hassas tahminlcrle, kasırga ve tayfunlar iki 
gün önceden bilinebilirse kurtanlacak pek çok 
insan hayatının yanında yılda 2 milyar dolarlık 
zarar önlenmiş olur. WMO' nun (Dünya Meteo
roloji Teşkilatı) sorumlulugu altında, dünyayı gö
ren bir GOES uydu sisteminin işletilmesi plan
landı. Bu sistemin amacı datalann gerçek 
zamanda elde edilmesi ve anında nakledilmesi
dir. Böylece, birçok ülkede hidrolojik tahminie
rin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi saglanacak, 
tahminierin ve ikazlann doğrulugu arttınlmış 
olacaktır. 

Özellikle gerçek zamanda hidrolojik tah
min için, yagış daıası elde etme, işleme problem
leri radarların yagmur ölçümünde kullanılması 
olasılıgı dogunca geniş çapta ilgi gördü. Yagmur 
ölçümünde radar kullanılması ile ilgili pekçok 
araştırma, bu metodun olumlu oldugunu göster
di. Hidrolojik tahmin için radarlann kullanılma
sındaki esas amaç, hidrolojik tahmin ihtiyaçları
na uygun yer ve zaman ölçeginde, gerçek 
zamanda alansal yagışın ölçümünün elde edilme
sidir. Doğru hava radar datasının işlemi, ortaya 
konması ve iletilmesi, hava ve hidrolojik tahmin
lerde bu çeşit datalann etkili bir şekilde kullanıl
ması sonucu önem kazanmıştır. Yakın zamana 
kadar radar kullanılması, gerçek zaman uygula
masında radar datasının elle işleme sokulması 
çok yorucu oldugundan sınırlı idi. ABD, DI 
RADEX (Digitizing Radar Experiment) olarak 
bilinen otomatik bir sistemi, hidrolojik ve meteo
rolojik uygulamalar için gerçek zamanda, radar 
datasının işlemi ve nakli için uygulamaya koydu. 

İngiltere' de, bir taşkın tahmin sisteminde 
kullanılmak üzere alansal yagış ölçümünde ilk 
vasıta olarak radarıo kullanılması için "The Dee 
W~ther Radar Project" adında bir araştırma sü
reklı olarak programa alınmıştır. Şimdilik bu ça
lışmanın amacı, bir saat ve daha uzun sürenin 
üzerindeki alt havza yagışlarının radarta ölçümü
nün doğrulugunu tespit etmektir. Radarla elde 
~dilen yagış datası ve telernetre ile alınan yagış 
ıstasyonu. datasının her ikisi ile ayrı ayrı yapılan 
Dee nchrınİn alt havzasına ait nehir akımı tah
m~n~eri sonucunda radar degerieri ile yapılan tah
mının hem dogru hemde güvenilir oldugu görül
dü. 
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4. HİDROLOJİK TAHMİN TEKNİK
LERİNDE KULLANILAN MEV
CUT TRENDLER 

Hidrolojik tahminlerdeki mevcut trendler 
ve bazı klasik yaklaşımlar da burada kısaca göz
den geçirilecektir. 

a) Debi ve seviye tahmini 

Debi tahmininde giriş hidrografları kullanı
lır. Şayet bu hidrograflardan uygun hidrometrik 
data elde edilebilirse tüm havzanın kanal sistemi 
için süreklilik denklemi kullanılarak hesap yapı
labilir. Bu metodda edinilen tecrübeler, büyük 
nchirierde 4-5 gün önceden tatminkar tahminler 
yapılabilin<ligini göstermiştir. 

On gün ve daha uzun periyod için ortalama 
debilerin önceden tahmini, hidro-elektrik santral
lar ve sulama için önemli olabilir. Ne kanallarda 
başlangıç su depo miktarı ne de yagış veya yeral
tısuyunun besledigi ilave akımlar olmadıkça, 
dogru bir tahmin yapılamaz, yapılsa da amprik 
esaslara dayanır. 

b) Kar erimesinden akım tahmini 

Kar erimesinden oluşan akımların en 
önemli elemanları, akış hacmi, pik debi, maksi
mum seviye ve zamandır. 

Tatminkar yıllık akım tahminleri sadece 
akımın esas kaynagının kar erimesinden meyda
na geldigi bölgelerde mümkündür. Bu şartlar bel
li bazı kurak bölgelerde mevcuttur. Mevsimlik 
karsuyu akımı ve takibeden alçak akım periyo
dundaki akım arasında bir ilişkinin varlıgı, yaz 
ve sonbahar yagışlarının etkili olmadıltı havza
larda yıllık akım tahminleri için yardımcı olur. 
Tahminlerde, yıllık akım (su yılı) ve kar birikme 
indisieri arasındaki amprik ilişkileri kullanmak 
mümkündür. llave parametreler olarak bir önceki 
şartların çeşitli karakteristikleri alınabilir. 

Karsuyu akımı için uzun süreli bir ta.hmin 
metodunu pratik olarak su dengesi bagıntıları ile 
elde etmek mümkündür. Mevsimlik karsuyu akı
mının tahmini için bu bagıntıların güvenilirligi, 
kar örtüsünün su eşdegeri ve yagışın dogru tah
min edilmesine ve havzanın sızma kapasitesini 
gösteren indisierin tespit edilmesine baltlıdır. 
Amprik bagıntılar, tck tek her bir havza için uy
gulandıgı gibi benzer havzalar grubu için de uy
gulanabilir. Kar erimesinin başlangıcı ve sonu 
arasındaki periyodun uzun olmasından dolayı, 
daltlık arazideki nchirierin mevsimlik akımları
nın uzun süreli tahminlerini yapmak mümkün
dür. Bu tür tahminler mevsimlik karın, akımın 
ana kaynaıtı oldugu ve yaz aylarındaki yagış 
miktarının oldukça az oldugu bölgelerde yapılır 

30 

ve yıllık tahminierin aynısıdır. Bununla beraber, 
kar erime periyodu boyunca akımın dagılımının 
aylık olarak tahmini, gelecekteki hava şartları 
dikkate alınmadan yapıldıgı müddetçe saglıklı 
olmayacaktır. 

c) Buz tahminleri 

Buz tahminleri şu şekilde sınıflandırılabilir; 

- Yüzen buzların görünmesi, donma tarihi, 
buz örtüsü kalınlıgı, buz örtüsünün kırılması ve 
buzun tamamen kaybolmasının kısa ve orta süre
li tahminleri, 

- Buzun donma ve kırılmasının uzun süreli 
tahminleri, 

Kısa ve orta süreli tahminler ısı transferi 
metodu veya korelasyon ilişkileri kullanılarak 
yapılır. Buz tahmininin dogruıugu geniş çapta 
meteorolojik tahminierin dogruıuguna baglıdır. 
Nchirierin aşagı seviyeleri hala buzla kaplı iken, 
yukarı seviyelerinde buzların kırılmaya başladıgı 
bölgelerde buz kalınlıgının kısa süreli tahminleri 
son derece karışıktır. Onların tahmini için etkili 
metodlar da yoktur, çünkü geniş çapta rastgele 
faktörlerden etkilcnirler. 

Uzun süreli buz tahmin metodlannın gelişi
mi hidrolojiden çok meteorolojik bir problemdir 
ve uzun süreli hava tahminine çok yakından bag
lıdır. USSR' de (Sovyetler Birligi) şimdi kullanı
lan metodlar, donma ve buz kırılma tarihleri ara
sındaki korelasyon ilişkileri ve ortalamadan 
sapan sıcaklık degerieri gibi atmosferik sirkülas
yon indisleridir. 

d) Kavramsalı hidrolojik modellerin hid
rolojik tahminlere uygulanması 

Akım olayıyla ilişkili hidrolojik çevrim ele
manlarının çeşitli fiziksel olgularının bir araya 
gelme olasılıitı ve daha sonra havzanın hidrolojik 
davranışının benzeşimi, sayısal ve analog kom
pütcrlcrle, kavramsal modeller kullanılarak ya
pılmış ve dolayısiyle hidrolojik tahminlerde çok 
önemli bir gelişme saglanmıştır. 

Bu modellerle tahminlerde gerçek bir geliş
mc saglanır ve optimum bir şebeke planlaması 
ilc data gözlem şebekesinin yeterliliiti analiz edi
lebilir. Bunlar tahmin sistemlerinin ekonomik iş
letmesinde temel unsurlarıdır. Bu nedenle, bu 
modeller sadece ilmi olarak ilgi çekmez, aynı za
manda hidrolojik tahmin servislerince havzanın 
hidrolojik davranışının benzeşimi yapılabildiitin
den vazgeçilmez ekonomik faydalar sagıar. 



Otomatik tclemetrik data toplama, naklet
me ve işletme sistemleri ile kompüterize edilmiş 
kavramsal işletme hidrolojisi modelinin birleşi
mi, hidrolojik tahminlerde son hedef olarak dü
şünülebilen bir işletme "on-the-line" tahmin sis
temini meydana getirir. Bir telernetre agından 
elde edilen datanın "on-line" işlemini ihtiva eden 
bir işletme "on-the-line" modeli, çok amaçlı re
zervuar sistemlerinin kısa süreli işletmeleri için 
İngiltere' de Dee nehrinin havzasında geliştirildi. 
Bu sistem rezervuar ötelemesi, şayet uygunsa ne
hir ötelernesi yapan tahmin hidrograflarını elde 
etmek için nehrin memba kollarındaki akımlar ve 
telemetrik yagış dataları üzerinde işlem yapar. 
Her yanın saatte küçük kontrol kompüteri, siste
min mevcut durumunu bilmek için telernetre şe
masını gözden geçirir, sistemin gelecek durumu 
için tahmin yapar ve sonunda rezervuarlardan 
optimum tahliyeyi yapmak için karar verir. So
nuç olarak, rezervuardan tahliyeleri elle işletme 
yapmadan kompüterle on-line kontrol sistemi ile 
yapmak mümkündür. 

e) Hidrolojik tahminde kullanılan kav
ramsal modellerin birbirleriyle mukayeseseni 
yapan WMO projesi 

Hidrolojik tahmin yapan ulusal servisler 
kendileri uygun bir model geliştirmedikçe, işlet
mede kullanmak üzere geliştirilen pek çok mode
lin avantaj ve dezavantajlannı bulup çıkarmak 
gibi bir zorlukla karşı karşıyadırlar. Model testi 
dünyanın pek çok ülkesinde yapılmaktadır, fakat 
sadece insan gücünde yeterli lojistik destegi olan 
büyük servisler (soft and hardware), bu teslleri 
geniş çapta yapmak imkanına sahiptirler. 

' Yukarıdaki ve daha başka ilgili faktörlere 
göre WMO, II-IP' (Uluslararası Hidroloji Progra
mı*****) ye kendi katkıları ile birlikte, nehir 
akımlarının işletme tahminlerinde kullanılacak 
kavramsal modellerin uluslararası koordineli mu
kayesesini yapmak için bir proje havale etti. Bu 
projenin amacı şunlardır; 

- Nehir akımlarının kısa süreli işletme tah
minlerini yapan ve elektronik kompüterler kulla
nan işletmelerdeki kavramsal hidrolojik modelle
rin bir karşılaştırmasını yapmak, 

- Özel şartlar ve dogru ihtiyaçlar hakkında, 
çeşitli tahmin durumlarında, bu tür modellerin 
kullanımı üzerine bilgi ve tavsiye elde etmek, 

(•••••) IHP : International Hydrological Programme 
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Elektronik kompüterlerin kullandıg-ı ı ı 
adet i~letme hidrolojisi tahmin modeli, mukayese 
projesı için alu ülkeden temin edildi. Mukayese
yi sagıam bir temcle dayandırmak ve kolaylaşur
mak ıçin projeye katılan bütün modeller klimato
toljik ve cografik olarak deltişen havzalardan 
temin edilen pek çok standartaata setleri kullanı
larak testten geçirildi. 

Bu proje üzerinde rehbere ihtiyacı olan ulu
sal yetkililere tavsiye ve sonuçları içeren proje 
sonuçları WMO' nun 429 No. lu yayınında top
lanmıştır. 

f) Taşkın alarm sistemleri 

Küçük alanlara kısa sürede çok şiddetli ya
gış düşmesi, yüzey akımının süratle artmasına 
sebep olur. Bu da, özellikle daglık arazide ve ne
hir boyunda tahrip gücü yüksek olan taşkınları 
meydana getirir. Taşkın anında taşkın tahmini 
yapmak için, yagış ve nehir seviyesi datalarını 
toplayıp degeriendirecek vakit yoktur. Bu neden
le, dünyanın pek çok ü~esinde taşkın alarm sis
temleri geliştirilmiştir. Omegin, ABD ulusal ha
va servisi taşkın alarm sistemi, membada 
önceden belirlenmiş bir noktada nehir seviyesi 
kritik bir seviyeye yükselince ilgili ş,ervise ikaz 
sesi verecek şekilde planlanmıştır. Uç istasyon 
birleştirilmiştir, bunlar; kritik seviyede harekete 
geçen ve sonraki ara istasyonu uyaran bir nehir 
istasyonu, istenen güç ve amplifikatör setini ihti
va eden bir ara istasyonu ve polise, itfaiyeye ve
ya sürekli açık bulunan büroya kurulmuş alarm 
istasyonudur. Böylece sorumlu bölge yetkilileri 
harekete geçirilmiş olur. 

S. HİDROLOJİK T AHMİNLERİN 
FA YDA- MASRAF ANALİZİ 

Bir tahmin işleminin önemi aşagıdaki ista
tistiklerden ortaya çıkar; 1870 ve 1970 yılları 
arasındaki yüz yıl içinde tropik kasırgalar ve taş
kınlar birlikte yıllık ortalama 1,5 milyar dolar za
rar ve 5 000' den fazla insanın ölümüne sebep ol
muştur. Asya ülkeleri ve Uzak Dogu yılda 950 
milyon dolara kadar, Karaip ülkeleri ve Amerika 
Birleşik Devletleri 400 milyon dolar civarında 
zarar görmektedir. Yine sadece Asya' da ve Uzak 
Dogu' da, nehir taşkınlarının yılda 4 milyon hek
tar araziye zarar verdigi veya tahrip ettigi ve 17 
milyon insanın hayaunı alt üst ettiği belirlenmiş
tir. 

Bu gerçekiere rağmen, ilgili ülkelerin yet
kilileri, özellikle olaya sermaye açısından bakın
ca, bir taşkın tahmin servisinin mevcut faydaları
nın farkında degildirler. Bu nedenle, bu tür 
servisierin faydalılığını hükümete veya finans 
çevrelerine kabul ettirmek için tahmin sisteminin 
faydalarını net olarak gösterecek yolları bulmak 
gerekir. 
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Hidrolojik tahminin özel bir uygulaması 
için gerçe~e uygun bir fayda-masraf oranının tes
biti, zor ve zaman ister. Hidrolik, hidrolojik ve 
ekonomik düşünceler etraflı bir hava analiz işle
mini geliştirmek için birleştirilir. Bu tür işlemle
rin özü basit olarak aşa~ıdald şekilde olabilir; 

a) Herhangi bir taşkın servisi olmayan ne
hir havzasındaki insan yaşamının, ekonomik so
nuçlannı de~erlendirme; 

b) Bir tahmin servisi temin edildigi zamar
ki aynı insan yaşamının ekonomik sonuçlannı 
degerlendirme; 

c) (a) ve (b)' deki esaslar dahilinde, hidro
lojik analizierin güvenirlili~ini dikkate alarak, bir 
tahmin servisinin masraftanna karşılık faydaları
nı de~erlendirme. 

Degerlendirmede maddi olmayan fayda ve 
masrafların tesbitindeki zorluklar, özellikle muh
temel yaşam kayıpları ile birleştirildi~inde, hid
rolojik tahminierin fayda ve masraflannın tam 
olarak ortaya çıkmasına engel olur. Buna ra~
men, taşkın tahmininde fayda-masraf oranını bul
mak için bir çalışma yapılması durumunda, so
nuçlar faydanın masrafa ezici bir fark yaptı~ını 
göstermiştir. 

Fayda-masraf analizi, gelişmiş ülkelerde 
karar verme işlemlerinde önemli bir bilgi kayna
~ı olabilir, ancak insanların acı çekmesinin ve in
san kayıplarının önlenmesinden meydana gelen 
manevi faydaların çok fazla oldu~u gelişmekte 
olan ülkelerde bu durum böyle de~ildir ve olma
malıdır ve tam manası ile bir fayda masraf oranı 
elde etmek de imkansızdır. Gelişmekte olan ül
keler için masraf-etkinlik oranı düşüncesi, özel-. 
likle taşkın ve kuraklıklar için, taşkın sistemi pla-· 
nı degerlendirilmesinde kullanılan ana kriter 
olmalıdır. 

6. HİDROLOJİK T AHMlN SERVİSLERİ 

Bir tahmin ve ikaz sisteminin üç ana işlet
me bileşeni şunlardır. 

a) Nehir, göl ve rezervuarlar hakkında gün
lük bilgiler ve tahmin yayımı ile ikazlar için ge
rekecek hidrolojik ve meteorolojik dataların top
lanması ve işlenmesi; 

b) Tahminierin yayımlanması ve ikazlar; 

c) ligili kullanıcılara bilgi, tahmin ve ikaz
ların sürekli dagıtımı. 
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Uygun işletme için temel şartlar; 

a) lyi geliştirilmiş bir hidrolojik ve meteo
rolojik istasyon şebekesi; 

b) Gelişen tahmin metodlannın zorunlu da
tası haline gelmiş olan, önceki periyotların sınıf
landırılmış hidrolojik ve meteorolojik gözleml eri; 

c) Yeterli sayıda uzman; 

d) Hidrolojik ve meteorolojik bilgilerin 
toplanması ve dagıtımı için hızlı iletişim kolay
lıkları. 

Dünyanın de~işik ülkelerindeki ulusal bir 
hidrolojik tahmin servisinin organizasyonuna ge
lince, kuruluşlardaki düzenlemelerde büyük bir 
çeşitlilik görülür. Tamamlanmış hidrometeorolo
jik tek bir servis oldu~u gibi, bir ülke içinde hid
rolojik tahminden sorumlu pek çok organizasyo
na rastlanmaktadır. Hidrolojk ve meteorolojik 
servisierin işbirligi, hükümet düzeyinde bu faali
yetlerin düzenlenmesi ve tahminierin kullanıcı
larla işbirligi halinde degeriendirilmesi gerekir. 

7. SONUÇ 

Taşkın ve kirlenme kontrolu, su kaynaklan 
sisteminin işletmesi, nehir seyrüseferi, sulama, 
hidroelektrik enerji, içme ve endüstri suyunun te
mini gibi muhtelif amaçlar için hidrolojik tah
minlere olan ihtiyaç sürekli artmaktadır. En acil 
problemlerden birisi, hidrolojik tahmin teknikle
rine etkili bir girdi olarak kullanılabilen yagış ve 
di~er hava elemanlannın miktar olarak önceden 
tahminini yapabilecek güvenilir metodlann geliş
tirilmesinde daha fazla araştırmaya ihtiyaç oldu
gudur. 

Sürekli gelişme, otomatik data temin etme 
ve kompüterleşme, nakil ve işlem sistemleri, hid
rolojik tahmin ihtiyaçlarını etkili ve son durumu 
ile otomatik kontrol şemalarında gözler önüne 
sermektedir. Araştırma, hidrolojik on-the-line 
modellerinin gelişmesi üzerinde devam etmeli 
ve sadece daha do~ru taşkın piklerinin tahminini 
elde etmek degil, aynı zamanda su kaynaklan iş
letmesindeki bütün safhalann daha etkili idaresi 
için sürekli nehir akımı hidrografının güvenilir 
benzeşimini de elde etmelidir. 



Her ne kadar bir hidrolojik tahmin servisi
nin organizasyonu her ülkenin kendi iç meselesi 
ise de, hidrolojik tahmin sahasında daha fazla et 
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kinlik, verimlilik ve ekonomi, ulusal hidroloji ve 
meteoroloji servisleri arasında etkili işbirligi ve 
işbölümü yapılması durumunda elde edilir. 
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KONTROLLU SULAMA VE DRENAJ MODELİ 

Yazan Do~an AKAR (*) 

ÖZET 

Model, kontrollu sulama ve drenajı karakterize eder. Günlük iklimsel verileri kullanarak, 

toprak karakteristikleri ve arazi yüzeyi koşullarına baglı olarak toprak nem miktarını belir

ler. Topraktaki nem miktannın belirlenmesi, kontrollu sulama veya drenaj işlemini gerekti

rir. Topraktaki nem içertginirı bitkiler tarafından kullanılan kısmı (mevcut kullanılabilir su 

miktarı) ve toprakl müsaade edilebilir nem açıgı, sulamayı kontrol etmek için iki önemli fak

tördür. Fakat, etkili bitki kök derinligirıe baglı olarak taban suyunun pozisyonu, incelenme

yedeger önemlifaktörlerden biridir. 

Bu faktörler işletme yönetimine; drenajı kontrol altına alma veya toprakaltı sulaması (su

birrigatiorı) yapmak için yön verir. 

Neticeye varmak ve bu neticeyi uygulamaya sokmak uzun bir işlem olsa bile bu mcxlel; 

uygun bir şekilde sulamayı kontrol etmek ve dolayısı ile drenaj sorunlannı ortadan kaldır
mak amacıyla sulama yöntemt içirı çok iyi bir gereç olabilir. 

1. MODELlN GELİŞTİRİLMESİ 

Sulama ve drenaj modeli; belirli bir alanda 
günlük esasa dayalı pompajla yeralu sulaması 
(subirirgation) veya cazibe ile yatay drenajı kont
rol etmek amacı ile geliştirildi. Modelde; alt 
programlar, hesaplamalar, koşula baglı kararlar 
ve yönetime baglı kararlar kullanılır. Alu alt 
program ana programa baglı olarak fonksiyon 
göstermektedir. Bunlar; yagış jeneratörü, yüzey 
akış tahmini, bitki su tüketim tahmini, topraktaki 
nem miktarı, revize edilmiş drainmod (suyun 

(*)DSİ 21 . Bölge Müdürlügü Ziraat Yüksek Mühendisi 

yükseliş ve düşüşünün tahmini), ve yerallı suyu 
akışının tahmini. Bütün bu alt ,programlar ayn 
ayrı fonksiyon göstermektedir. Omegin, yagmur 
jeneratörü; belirli toprak koşullarında yagış ve 
topragın ilfiltrasyon kapasitesini karşılaştırdıktan 
sonra, geçmiş günlerdeki yagışlara baglı olarak 
yagış olayını belirler. Bu karar, arazi yüzeyinde 
depolanan suyun (arazinin çukur bölümlerinde) 
veya infiltrasyonun hesaplanması işlemini devre
ye sokar. Sonra, arazi yüzeyinde depolanan su; 
belirli arazi yüzeyi koşulları için toprak yüzeyi
nin su depolama kapasitesi ile karşılaştırılır, ni
hayet bu karşılaşurma sonucunda oluşan karar 
dogrultusunda tahmini yüzey akış veya ilfıltras
yon hesaplanır. lnfiltrasyonun hesaplanma-
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sından sonra, topraktaki mevcut nem miktarı alt 
programı devreye girer. Bu alt programda, ilk 
önce topraktaki mevcut nem miktarı topra~n tar
la kapasitesi ile karşılaştınlır ve bunun sonucun
da ya derine sızma (deep percolation) hesaplanır 
yada bitki su tüketimi tahmini alt programı dev
reye girmiş olur. Eger karar derine sızmanın he
saplanmasını gerektirecekse bu, drainmod alt 
programının çalıŞmasını saglamış olacaktır. Dra
inmod alt programı, sulama yönetimine (manage
ment); taban suyunun derinligine baglı olarak 
kontrollü drenaj veya subirrigation kararını alma 
olanagı verir. Eger topfaktaki nem miktarı ve tar

la kapasitesinin karşılaştınlması bitki su tüketimi 
alt programını devreye sokacaksa; topraktaki 
mevcut nem miktarı hesaplandıktan sonra, mev
cut koşullar için bu miktar; toprakta sulamadan 
önce müsade edilebilir nem açıgı (management 
allowable deficit) miktarı ile karşılaştırılır. Bu 
karşılaştırmanın sonucuna göre, ya sulama porn
pası çalıştırılır ya da topraktaki mevcut 
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günlük nem miktarı sezon boyunca toprakta bu

lunması gereken nem miktarı ile karşılaştırılır. 

Eger karar pompanın çalıştınlması olacaksa, 

pompanın çalıştınlmasına devam etmek veya ça
lışmasını durdurmak için, topraktaki mevcut nem 

miktarı tarla kapasitesi ile karşılaştırılmaya de
vam edilir. 

Topraktaki mevcut nem miktarının , müsaa
de edilebilir nem açıgı ile karşılaştınlması sonu

cu oluşan netice, topraktaki günlük mevcut nem 

miktarının, bitki yetişme sezonu boyunca gerek

sinim duyulacak nem miktarı ile karşılaştınlma

sına olanak sagladıgı zaman, bunun neticesi ya 

programın sona ermesini yada gün sayısını (top
raktaki mevcut nem miktarını belirleyen gün sa
yısını) birer gün artırmak koşulu ile, programın 

ilk aşamadan başlayarak çalışmaya devam etme
sini sagıar. Şekil-I sulama ve drenaj karar mode
li akış şemasını göstermektedir. 
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SULAMA VE DRENAJ KARAR MODELİ AKIŞ ŞEMASINDA KULLANILAN SEMBOL
LERİN ANLAMLARI : 
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4. INFL 
5. PREDICT RUNOFF 

6.SMS 

7. CROP WATER USE PREDICTOR 
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15. STOP PUMP 
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RF 

INFLCAP 
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WTD 
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MAD 
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START/STOP 

IF, decision 
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Calculation 

ManagemenL decision 

:Başlama 
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: Yagış jeneraLörü 

: Yagış olayı 

: Arazi yüzeyi çukurluklarında toplanan su miktar 

(DEPRESSION STORAGE) 

: İnfiltrasyon 

:Yüzey akış tahmini 

: Topraktaki nem miktarı (soil moisture storage) 

: Bitki su tüketiminin tahmini 

: Taban suyu yükselişi veya düşüşü 

: Derine sızma (deep percolation) 

: Topraktaki nem miktarı - bitki su tüketimi = Toprakta 

mevcut kullanılabilir su miktarı 

: Taban suyunun drenlerin çıkış agzına akışı 

: Çek yapısını açınız 

: Çek yapısını kapalı tutunuz 

: Çek yapısını kapatınız 

: Pompayı durdurun 

: Pompayı çalıştrrınız 

: Karşılaştırma yapmak için (acaba anlamında) 

: Hayrr 

: Evet 

: Arazi yüzeyi çukurluklarının su tutma kapasitesi 

(DEPRESSION STORAGE CAPACITY) 

: Yagış (RAINFALL) 

: Topragın infiltrasyon kapasitesi 

:Tarla kapasitesi (FIELD CAPACITY) 

: Taban suyu derinligi (WATER T ABLE DEPTH) 

: Optimum taban suyu derinligi 
:Uygulayıcı yönetim tarafından toprakta tüketilmesine 

müsaade edilebilir su açıgı (MANAGEMENT AL
LOW ABLE DEFICIT) 

: Bitki büyüme sezonu 

: Sembol anahtan 

: Başlay ış 1 bitiş 
: Acaba, karar mekanizması 

: Alt program 

:Hesaplama 

: Yönetim kararı 
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1-1. TOPRAK YÜZEYİ NEM DENGESİ EŞİTLİGİ 

Şekil-2 yagış oranı ve toprak yüzeyi su dengesini göstermekLedir. 

RF EVAP 

SRO 

Şekil- 2. Toprak yüzeyi su dengesi 

Degişen su miktarı = gelen su (input) - çı
kan su (output) 

DS-RF-INFL-E V AP-SRO (1) 

eşitlikte: 

DS = toprak yüzeyinde geçici olarak tu-
tulan su miktarı (detention storage) 

RF = Yagış (rainfall) 
lNFL = İnfiltrasyon (infiltration), iki tip 

infiltrasyon söz konusu olmaktadır; 
a) yagıştan kaynaklanan direkt in-

filtrasyon, 
b) toprak yüzeyinde tutulan sudan 

kaynaklanan indirekt infiltrasyon 

EV AP= buharlaşma (evaporation), yine iki 
tip buharlaşma olmaktadır. 

a) toprak yüzeyinde buharlaşma 
b) toprak yüzeyinde tutulan sudan 

dolayı oluşan buharlaşma 
SRO = yüzey akış (surface runoff) 

1-2. YAGIŞJENERATÖRÜ 

Tarımsal üretim için, toprak neminin ori
Jını ve dagılımı önemli bir faktördür. Atmosfe
rik koşullar özellikle yagış, toprak ve suyun etki
li bir şekilde kullanımını saglamak açısından 

önem arzeder. Sulama suyunun kontrollu kul
lanımı; 1) topragın fazla hareketinin önlenmesi, 

2) gereksinim duyulan nemin toprakta mu
hafaza edilmesi, 3) toprak yüzeyi suyunun toprak 
profili boyunca derinlere dogru infiltre olmasının 
artırılması, 4) bitkiler için gerekli suyun sulama 
yoluyla topraga verilmesi ve 5) topraktaki fazla 
suların drenaj yoluyla dışan atılması gibi önemli 
faktörleri içerir. 

Aylık, ve uzun vadeli yagış dagılımını belir
lemek amacı ile, proje alanı için yagış kayıtlan 
toplanmalı ve analiz edilmelidir. Özellikle ya
gışlı (humid) atmosferik koşullarda yagış, drenaj 
sorununun en önemli nedenlerinden birisi olmak
tadır. Kurak alanlarda ise sulama suyu gereksini
mi bölgeye düşen yagış miktarına baglıdır. 

1-3. Y AGIŞ OLA YI 

Yıl boyunca yagışın dagılımı ile taban suyu 
seviyesinin degişimi arasında pozitif bir korelas
yon vardır. Bu nedenle, sezon boyunca düşen ya
gış, drenaj sorununu oluşturan en önemli kaynak
lardan biri olarak kabul edilir. Yine önceden de 
belirtildigi gibi sulama gereksinimi de mevcut 
yagış miktanna baglı olarak degişim gösterir. 
Her yagış olayı, koşullu olabiliriilik prensibi uy
gulanıp geçmiş dönemdeki günlük yagış miktar
ları bilgisinden yararlanılarak oluşturulacaktır. 

Böylece düşen günlük yağış miktarı derinlik ola
rak tesbit edilir. 
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Ya~ış şiddeti, ya~ışın en önemli karakteris
tiklerinden birisidir (mm/saat). Toplam yıllık ya
~ış yüksek oldu~u zaman, şiddetli yagışların düş
me olasılı~ı fazla yüksek de~ildir, fakat ya~ış 
süresi çok uzun olmaktadır. Yüksek şiddetli ya
~ışlar genellikle kısa süreli olur ve dar alanlara 
yayılım gösterirler. Geniş alanlan kapsayan şid
detli yagışlann çok nadir görüldü~ü, fakat birkaç 
yıl devam etti~i gözlenmiştir. Sulama ve drenaj 
karar modeli, ya~ış şiddeti ve süresini dikkate al
maktadır. 

Programda ya~ış olayı, geçmiş günün ölçü
len ya~ış miktannı girdi (input) olarak alır ve ya
~ıştan oluşan günlük su derinli~ini çıktı (output) 
olarak verir. Böylece modelde yarın oluşabilecek 
ya~ış, bugün gözlemlenen ya~ışı koşullu proba
bility matriksinden girdi olarak alır. 

1-4. ARAZİ YÜZEYİNDEKİ ÇUKUR
LUKLARDA DEPOLANAN SU 
MİKTARI 
DEPRESSION STORAGE, DS) 

Eger arazi yüzeyi tesviyeli ise, yüzey akış 
için çıkış a~zımn yetersiz olması veya arazi yü
zeyi tesviyesiz ise, iyi bir yüzey drenajının olma
ması halinde; ya~ış veya sulama sulannın bir kıs
mı yüzey akışa geçmeden önce, arazi yüzeyinde 
mevcut olan çukurluklarda geçici olarak depola
nır. Bu sular; ya~ış veya sulama olayı sona erse 
bile topraga infiltre olmaya devam eder. Bu ne
denle infiltrasyon zamanı artar ve dolayısı ile 
topra~a. infiltrasyon kapasitesinden daha fazla su 
infiltre olmuş olur ki, bu da taban suyunun yük
selmesine neden olur. 

Programda "depression storage" belirli bir 
arazi için girdi olarak alınır. 

1-5. TOPRAGIN INFILTRASYON KA
PASİTESİ (INFLCAP) 

Topragın infiltrasyon kapasitesi önemli 
orandı; 1) topra~ın kimyasal özellikleri, 2) fizik
sel özellikleri, 3) toprakta mevcut nem miktarı, 
4) önceki ıslaklık durumu, 5) yüzey su hareketin
den dolayı permeabilite de oluşan de~işiklikler 
ve 6) topraktaki hava hareketlerine ba~lı olarak 
degişir. Yüzey sulama yöntemi ile yapılan , sula
mada, infiltrasyon katsayısı her sulama veya ya
~ış olayı için farklılık gösterir. 

Türkiye koşullarında, önceden de işaret 
edildi~i gibi bitki yetişme devresinde düşen ya
gış miktan az olmaktadır. Bu nedenle bitki su ih
tiyaçları birinci derecede sulama yolu ile karşıla
nır. Ancak, sulamada çiftçilerin fazla su 
kullanma alışkanlıklanndan dolayı oluşan sular
la, sulama sistemlerinden sızan sular; infiltrasyon 
süresinin uzamasına, böylece daha fazla suyun 
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derine sızmasına neden olmakta dolayısı ile de 
taban suyunun, bitki kökleri açısından arzu edil
meyen düzeylere yükselmesine sebebiyet ver
mektedir. 

Programda sulama suyu veya ya~mur suyu, 
ya~ış olarak degerlendirilmekte oldu~undan, in
filtrasyon kapasitesini hızlı bir şekilde aşan sula
ma suyunun yüzey akışı artırdı~ı görülür. 

Akış şemasından da görülece~i gibi; ya~ış 
veya araziye uygulanan sulama suyu miktan top
ra~ın infiltrasyon kapasitesini aştı~ı zaman; önce 
"depression storage" su ile doldurulduktan sonra 
yüzey akışı oluşur. Infiltre olan su da ilk önce 
topragın nem deposuna gider. 

1-6 YÜZEY AKIŞ (SRO) 

Yüzey akışla yagış veya sulama arasındaki 
ilişki birçok koşula bağlı olarak degişiklik arze
der, daha çok arazi yüzeyinin topo~rafik durumu 
ve toprağın infiltrasyon kapasitesini etkiler. Yü
zey akış, derinlik olarak aşa~ıdaki eşitlikte ta
nımlanır. 

SRO = RF-INFLa-lNFLb-EV AP a-EV APb- DS 
(2) 

eşitlikte: 

INFL = INFLa + INFLb 
EVAP=EVAPa + EVAPb 
INFL = iQfiltrasyon 
INFLa = yağıştan direkt infiltrasyon 
INFLb = arazi yüzeyinde tutulan sudan 

oluşan indirekt infiltrasyon 
EV AP= buharlaşma 
EV AP a = toprak yüzeyinde buharlaşma 
EV APb = toprak yüzeyinde tutulan sudan 

oluşan buharlaşma 
DS = geçici olarak arazi yüzeyinde tutulan 

su 
SRO =yüzey akış (Surface Runoff) 

Yukarıdaki eşitlik arazi yüzeyinde su birik
me olayı oluştuğu sürece geçerliliğini korur. DS 
sıfır oldu~unda infiltrasyon olayı sona ermiş 
olur. 

Modelde buharlaşma, serbest su yüzeyin
den buharlaşma (pan evaporation) ya eşit olarak 
tahmin edilir. Ya~ış veya sulama ile önce, veriler 
infiltrasyon e~isinden girdilerle infiltrasyon ihti
yacını karşılar. İnfiltrasyon kapasitesine ulaşıl-



dıktan sonra, yagış "detention storage" i karşılar, 
böylece yagışın kalan kısmı derinlik olarak yü
zey akışı oluşturur. 

1-7. TOPRAK NEM KAPASİTESİ (SMS) 

Topragın nem kapasitesi, toprak bünyesine 
baglı olarak degişir. Killi topraklar, belirli bir ba-

INFL 

SMS 

ET 
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sınçta tınlı ve kumlu topraklardan daha fazla su 
tutarlar. Ancak killi topraklar suyu çok kuvvetli 
bir şekilde tuttugundan, bu suyun bitkiler tarafın
dan absorbe edilerek kullanılması çok güç ol
maktadır. 

Topragın nem kapasitesi, kök bölgesindeki 
toprak matriksi için aşagıdaki şemada verilmiştir. 

5SRO 

DP CF 

Şekil - 3. Şematik kök bölgesi diagramı 

Topraktaki su dengesi, topraga giren ve 
topraktan çıkan sulara bağlıdır. 

Topraga giren sular : etkili yağış (bitki kök 
bölgesinde infiltrasyon, INFL; yeraltı suyundan 
kapilarite ile oluşan yeraltı sulamasının katkısı, 
CF) olmakta; topraktan çıkan sular ise, evapot
ranspirasyon ET; yeraltı suyu akışı SSRO; ve de
rine sızma (Deep percolation), Dp) olmaktadır. 

Yeraltı sulamasının kapilar saçale yüksel
mesi, drenajın ise yeraltı suyu akışı şeklinde 

oluştugu tahmin edilmektedir. 

Aşagıdaki su dengesi eşitliği; bir önceki 
günün toprak nem içerigini esas alarak, mevcut 
durumdaki toprak nemi miktarını göstermektedir. 

SMS (2)-SMS (l)+INFL (2)+CF (2)-ET 
(2)- DP (2)-SSRO (2) (3) 

eşitlikte: 

INFL = toplam infiltrasyon (INFLa + 
INFLb) 

SSRO = Yeraltı suyu akışı veya derin dre
naj suyu (subsurface runoft) 

CF = kök bölgesine yukarı dogru kapilar 
akış (subirrigation = capilary fringe) 

ET = evapotranspirasyon 

Toprağın su tutma kapasitesi veya toprakta
ki bitkiler tarafından kullanılabilir mevcut su 
(Totall available water, TA W) tarla kapasitesi ile 
solma noktası arasındaki toprak nemidir. 

Kontrollu sulama amaçlı toprak nemi şu 
yöntemlerle ölçülebilir; a)dogrudan tartma (gra
vimetric) yöntemi, b) elektrik rezistans (gypsum 
block) yöntemi, c) nötron probe yöntemi. 

d) Tansiometre yöntemi : 

Mevcut toprak nemi, toprağın su tutma ka
pasitesi ve toprakta müsade edilebilir nem açıgı 
şematik olarak aşagıda gösterilmiştir. 
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c.. 

Tarla lmpositesi 

Toprak to müsade 

gdilebilir nem açığı 
IMADl 

S olrr : noktası 

Kullanılmaz su 

Cazibe suyu 

!Çabuk drenaj 

Kopil.- su . 
1 Ya va~ drgnaJ 

Hi droskopik su 
1 DrQnaJ yok l 

Şekil - 4. Topraktaki nem içeri~inin şematik olarak gösterilişi 

Toprak nemi için dinamik bir su dengesi; 
eşitlik (3) ü esas alarak ayn bir alt program şek
linde model içerisinde yer almaktadır. 

Bitki yetişme sezonunu başlatmak için gir
di verilerinden, verilen toprak nemi miktarı ile 
program çalışmaya başlar. 

1-7.1 TARLA KAPASİTESİ (FC) 

Tarla kapasitesi, sulama veya yagıştan son
ra hızlı drenajın sona ermesi ve yavaş drenaj ola
yının başlamasından sonra toprakta bulunan ne
min yüzdesi olarak tanımlanır. Toprak suyunun 
geniş olan makro gözeneklerden çıkıp yerinin ha
va ile dolması olayıdır. Hızlı drenaj olayı, sulama 
veya yağıştan sonra başlayarak hafif bünyeli top
raklarda yaklaşık bir gün, ağır bünyeli topraklar
da ise yaklaşık üç gün sonra tamamlanır. Tarla 
kapasitesinden toprak nemi basıncı 1/10-1/3 at
mosfer arasında bulunmaktadır. Program akış 

~
emasında da görülecegi !ibi toprağın nem içeri
i, tarla kapasıtesini aştı ı zaman derine sızma 
deep percolation) olayı aşlar. Programda tarla 

kapasitesi girdi olarak verilir. 

1-7.2 TOPRAKTA TÜKETİLMESİNE 
MUSA DE EDiLEBİLİR SU ACI GI 
(MANAGEMENT ALLOWA"BLE 
DEFICIT, MAD) 

Toprakta, tarla kapasitesi ile solma noktası 
arasında yer alan nem miktandır. Yapılması dü
şünülen . sulamadan önce, toprakta tüketilmesine 
müsaade edilebilir su miktarıdır. Toprakta mev
cut su açı~ı (available soil moisture deficit, 
ASMD), tüKetilmesine müsa.de edilebilir su açı
~ından küçük olduğu zaman, bitki su ihtiyaçları 
Karşıianmış olur. Bu durumda eğer günlük mev
cut toprak nemi miktarı, bitki yetişme sezonubo
yunca toprakta müsade edilebilir nem açıgından 
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büyük ise, topra~ın nem miktarına ayınca su ilave 
etmeye gerel< ka1mayacaktır. Aksi tiıkdirde, top
raktaki günlük nem miktan, sulama uygulama
sıyla arzulanan düzeye getirilebilecek:tir. Toprak
taki nem açığı, müsade edilebilir nenrı açığı mik
tarından kıiçük oldugu zaman, sulama amaçlı 
pompalar; topraktaki nem miktarını ·tarla kapasi
tesine getırinceye kadar çalıştırılır. 

Sulamadan önce nötron metre veya diger 
herhangi bir ölçümyöntemi (tansiometre vb.) ıle 
topraktaki nem aç.ıgı saptanır. Toprakta müsade 
edilebilir nem açıgı (MAD), inpul olarak her dö
neme ve her bitki çeşidi için programda kullanı
lır. 

1-8. BİTKİ SU TÜKETİMİ (EVAPOT
RANSPIRASYON, EVAP) 

Evapotranspirasyon, ET; suyun buharlaşma 
yolu ile toprak yüzeyinden ve terleme yolu ile 
bitkilerden 1<ayıbı olarak tanımlanır. ET yi belir
Iemek için bır çok yöntem geliştirilmiştir. Bu 
Y.öntemlerin seçimi; projenin bulunduğu yöre ile 
ılgili arazi kotu, boy lam, iklim tipi, veri mevcu
dıyeti ve uzun veya kısa vadeli tiıhminlere baglı 
olarak degişim gösterir. 

Evapotranspirasyonun tahmininde kullanı
lan ana yöntemler; 

12Kütle transferi, 2) Enerji transferi, 3) 
Ampirik yöntemleri esas almaktadır. 

Do~u tahmin yapınaya çalışmak, veri ihti
yaçlarınılcarşılamak ve bitki katsayılarını doğru 
ta~n:ıin etmek gibi etkenler uygun yöntemin seçi
mını sağlar. 

İklimsel verilerden sulama suyu ihtiyacını 
tahmin etmek için izlenen yöntemin akış şeması 
Şekil-S' te verilmiştir. 
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AKIŞ ŞEMASI 

Metot seçimi : 

Yer ve Iklim 

Ve ri Mevcudiyet i 

Uzun ve'P kı5a dönem tahminlerine bağlıdır: 

For Penman-.kınsen Blaney-Criddle 

Haise or Blaney- (U . s. Version Methoo ) 

Criddle (FAO -24 

Version Method ) 

Referans Bitkiyi S eç F Fak törünü Hesapla 

Çim Bitkisi Al fal fo 

Referans Referans K de9erini Sap ta 

ET ve Eto yu ET ve Et r yı veya see 

Hesapla Hesapla 

Uygun Bitki Katsayısı 

Kc yi Belirle 

J l 
Bit ki ET sini Hesapla B"ıtki ET sini Hesapla 

Et= Kc Et o veya Et:Kc.Etr Et=K . f' 

j_ ! 
Etkili Yağışı Tahmin Et 

+ 
Yıkama Suyu veya Diğer Gereks·ı ni m leri Hesapla 

Bitk"ı Su Gereksini mini Hesapla 

Şekil - 5. İklimsel Verilerden Sulama Suyu lhtiyacını Tahmin Etme Akış Şeması 
(Burman et al. 1980- 1983) 
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1-9. TABAN SUYUNUN YÜKSELMESi 
VEYA DÜŞMESİ 

Taban suyu seviyesi ile bitki verimi, çiftlik 
işlemleri (topragı işleme, arazide çalışılabilir 
günler vb.) arasında dogrudan ilişki bıılundugu 
belirlenmiştir. Taban suyunun gereginden fazla 
yüksek olması veya arzu edilen düzeyin altında 
olması bitki kök gelişimi açısından büyük önem 
arzeder. Toprakta derine sızmanın billılaması du
rumunda, modelde alt program olarak yer alan 
DRAINMOD devreye girer. Bu program taban 
suyu yüksekligini, topraktaki boşluk hacmine 
karşı okutuduktan sonra, etkili bitki kök derinli
gine baglı olarak optimum taban suyu düzeyini 
output olarak belirler. Bu sonuç, toplayıcı açık 
drenaj kanalı üzerinde bulunan kontrol yapısı 
(check structure, weir) su seviyesinin, sulama 
yöntemi tarafından ayarianmasına olanak saglar. 

1-10. DERİNE SlZMA (DEEP PERCO
LATION,DP) 

Derine sızma; sulama veya yagışın, toprak
taki nemi tarla kapasitesine getirmesinden hemen 
sonra başlar ve bir veya üç gün sonra tamamla
nır. Sızma işlemi, kök bölgesinden tuzları yıka
yarak taban suyuna tuz ilave eder. Taban suyu
nun yüksek olması, bu tuzların buharlaşma yolu 
ile arazi yüzeyine kadar yükselmesine neden 
olur. Bu nedenle, tuzların yıkanması ve tuzlanma 
arasında bir denge olması gerekir. Şöyle ki, eger 
arazide iyi bir derin drenaj sistemi yoksa, yagış 
veya sulamadan sonra tuzlanma ciddi bir sorun 
haline gelir. Şayet taban suyu yüksekse, yagıştan 
sonra derine sızma ile kök bölgesi tuzlarının yı
kanması olayı çok az olarak gerçekleşebilir. 

Yüzey sulama yöntemleri ile yapılan sula
malarda, eger sistem iyi bir şekilde projelenmez 
ve işletimi de iyi yapılmazsa, derine sızma mik
tarı çok fazla olur bu durum ise, sulama suyunun 
boşa gitmesi demektir. 

Toprak özellikleri ve infiltrasyon zamanı
nın bazı degişiklikler göstermesinden dolayı, faz
la su kullanımı bazen kaçınılmaz olmaktadır. Do
layısı ile derine sızmanın tamamen önlenmesi 
olası degildir. Eger derine sızma taban suyunun 
yükselmesine kalkıda bulunuyor ve drenaj prob
lemleri yaratıyorsa, sızma miktarı mininuna indi
rilmelidir. Bu ise; benzer özellikteki toprak ko
şullarında üniform bir infiltrasyon derinligi 
uygulayarak (arazi uzunlugu boyunca, suyun 
ilerleme zamanını azaltarak) saglanabilir. 

Sulamanın tamamlanmasından sonra, su
yun araziye verilmesine son vermekte, derine 
sızınayı azaltır. Ancak, toprak ve/veya su tuzlu 
ise sulama alanında derine sızma oranını artır
mak gerekir. Derine sızma aşagıdaki şekilde he
saplanabilir: 
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DP-SMS (1)-SMS (2)+INFL (2)+ CF (2)-
ET (2)- SSRO (4) 

Sembollerin anlamları önceden açıklandıgı 
gibidir. 

Yıkama suyu ihtiyacı ise; 

LR (ET .Ecr) 
(E en· E cr) 

FormüJde: 

(5) 

LR = yıkama suyu ihtiyacı (leaching requi
rement) 

ET = evapotranspirasyon 
Ecı = sulama suyunun elekıriki geçirgenligi 

(mmhos/cm) 
Ecn = drenaj suyunun elekıriki geçirgenligi 

derine sızmanın yıkama suyu ihtiyacını karşıla
yıp karşılamaması test edilmelidir. 

1-11. TOPRAKTA TOPLAM KULLA
NILABİLİR SU 
(TOTAL AV AIBLABLE SOIL 
MOISTURE, ASM) 

Önceden de tanımlandıgı gibi toprakta kul
lanılabilir su 1/3 bar (tarla kapasitesi) ile 15 bar 
(solma noktası) arasında negatif bir basınçla tutu
lan sudur. Bu basınçlar arasındaki kullanılabilir 
su, tOP.fak bünyelerine bagh olarak degişim gös
terir. Omegin, siltli-tın bünyeli topraklarda bir 
metre toprak derinliginde 25 cm olmasına karşın 
kumlu topraldarda 1 m toprak derinliginde 6 cm' 
ye kadar düşmektedir. Bu nedenle toprak bünyesi 
kontrollü sulama ve drenaj açısından çok önemli 
bir faktör olmaktadır. 

Toprakta toplam kullanılabilir su, solma 
noktasına yaldaşugı zaman nem açıgı O[taya çı
kar, böylece bitkilerde stress başlar. üzeilikle 
bitki gelişiminin kritik dönemlerinde (çiçek aç
ma, meyve verme gibi) bu stress bitki veriminde 
dikkate deger düşüşlere yol açar. Toprak neminin 
solma noktasının altına düşmesi durumunda, bit
kilerin yeniden iyileşme göstermesinin çok güç 
olacagı saptanmıştır. 

Toprakta mevcut kullanılabilir su şu for
mülle ifade edilebilir; 

TAW- (FC-WP) * Ps RD (t) (6) 

Formül de : TA W = mevcut kullanılabilir 
su (total available water) 

FC =Tarla kapasitesi (field capacity),% 
WP = solma noktası (wilting point), % 
P = topragın hacim agırlıgı, gr/cm3 
RD (t) = t zamanındaki bitki kök derinligi, cm 



modelde; toplam kullanılabilir su, toprak nemi 

içerigi alt programında hesaplanıp girdi olarak 

kullanılır. 

1-12. DRENAJ SUYUNUN DRENLE

RİN ÇlKlŞ AGZINA AKlŞI 

Drainmod alt programında; kontrollü dre

naj yapıldıgından, bir çek yapısı (dolusavak tipi 

bir yapı) uygun bir kotta drenlerin çıkış agzını 

oluşturan toplayıcı açık drenaj kanalına yerleşti

rilir. Bu durumda, drenlerdeki su seviyesi; önce

ki drenaj durumu ve çıkış agzı koşullarına baglı 

olacaktır. Drenlerdeki su düzeyi savak seviyesine 

eriştigi zaman, savagı aşarak çıkış agzına dökü

lür. Eger drenlerdeki su düzeyi, arazideki taban 

suyu düzeyinden düşük ise, drenlerdeki su düze

yi, drenajın oluşumu ile yükselik (arazide bu 

olay kendiliginden dogal olarak oluşabilecegi gi

bi, drenaj çıkış agzındaki çek yapısının işletilme

si saglanarakta gerçekleştirilebilir). Ancak, dren

lerdeki su seviyesi, arazideki taban suyu 

seviyesinden yüksek olursa su drenlerden arazi

ye dogru akışa geçecektir (kontrol yapısının yer

leştirildigi drenaj çıkış agzına su pompalanarak 

sabit bir su seviyesi saglanır, böylece suyun ara

ziye akışı temin edilerek arazideki su düzeyi 

yükseltilmiş olur). Arazideki su seviyesinin yük

seltilmesi sonucu bitki su ihtiyaçları karşılanır 

(subirrigation). 

1-13. DERİN DRENAJ SUYUNUN AKI

ŞA GEÇMESt (SSRO) 

Çıkış agzına akışa geçebilecek su miktarı 

şu formülle hesaplanabilir: 

q 4Km[2h0+(~•mJ 
L2 

(7) 
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ho= Yo +de 

de = drenlerde eşdeger su derinligi 

Y 0 = drenler merkez noktalannın üstünde 

yer alan basınç yüksekligi (bakınız Şekil-6) 

m= hm- h0 

burada hm = drenlerin orta noktasındaki eş-

deger su seviyesi 

D0 =Y0 +d 

d = drenlerd:n geçirimsiz tabakaya olan mesafe 

L = dren aralıgı 

K =Hidrolik kondaktivite 

subirrigation (toprakaltı sulaması) ın gerçekleşe

bilmesi için h
0
>hm, m ve q negatif olmalıdır. 

d = (eşdeger bariyer derinligi), şu şekilde 

hesaplanır. 

a. o<d/L<0.3 

d d 

e I +t[** ın(;)-a] 
burada; 

d ,.,fd)2 
a=3.55 -1.6f+\L 

b) d/L>0.3 için 

d= L 

e s[ın(7)-ı.ıs] 

formüJde r = dren yarıçapı 

(8) 

(9) 

(lO) 

adegerinin 3,4 alınmasının ihmal edilecek 

kadar küçük hata verdiği saptanmıştır. 
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YAGI~ VEYA E VAAJTRANSPIRASYON 

ı J ~ ~ ~ t t f t t t t f i l ı ~ 
1 ARAZi ÇUKURUl SU KAPAS.I'lESi >YÜZEY AKl~ 

iNFILTRAS'YON 1 F 1 

--- ... ORENA J 

b 
.......... m 

--ı=-\-
TABAN SUYU YERALT r SULAMASI 

1 SU BIRRIGATI!l'll 
L d 

GEC.IRiMSiZ TABAKA DERINE SIZMAl OEEP SEEPAGE 1 

Şekil - 6. Subirrigation (toprakaltı sulaması) ve drenaj amacı ile kullanılabilen, 
derin drenaj sistemli sulama suyu kontrolunun şematik olarak gösterilişi 

Drainmod alt programında, taban suyu dü
zeyinin yükselmesi veya düşmesinden sonra 
mevcut durumdaki taban suyu düzeyi, yetiştirile
cek ürünlerin etkili kök derinliklerine bağlı ola
rak saptanan optimum taban suyu düzeyi ile kar
şılaştırılır. Eğer mevcut durumdaki taban suyu 

düzeyi, optimum taban suyu düzeyinden fazla ise 
kontrol yapısı açılarak çalıştınlacak böylece faz
la suların drenaj çıkış ağzına boşalımı sağlana
cak, aksi takdirde kontrol yapısı kapalı tutulacak
tır. Kontrol yapısının çalıştınlma düzeni 
otomatik alabileceği gibi, elle ayarlanacak tipte 
basit düzenekli de olabilir. 

YARARLANILAN KAYNAKLAR 

l. Akar, D. 1991. An irrigation and drainage de
cision model for application in Turkey. Pro-
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ÇELİK CEBRi BORULARDA EKONOMİK ÇAP SEÇİMİ 

Şefik COFCOF 
lnş.Y.Müh. 
DüLSAR Müh. "Ltd.Şti 

ÖZET 

Cebri borular; denge bacasını, yükleme havuzunu veya duruma göre baraj rezervuarını 
türbin salyangozuna bagZayan ve daima basınç altmda çalışan su iletim hat/andır. Pratikte 
genellikle kaynaklı çelik cebri borular kullanılmaktadır. Projenin tertip ve yerleşimine ve to
pografık şartlara bag lı olarak cebri borular açıkta veya gömülü (Tünel içinde) olurlar. 

Hidroelektrik projelerinde, cebri boruların projeZendirilmesinde çap seçimi en önemli konu
lardan biridir. Bu çalışmada. çelik cebri borularda ekonomik çapm seçilmesi üzerinde duruZ
muş ve projeciye yardımcı olabilecek çözümler getirilmiştir. Önce, cebri borularda çap seçimi 
ile ilgili evvelce yapılmış bazı Çalışmalar hakkında özet bilgi verilmiş ve daha sonra açıkta 
bulunan çelik borular ile gömülü çelik cebri borular ayrı ayrı ele almarak (1992 Ocak ayı or
tası itibariyle bir A.B.D. Dolan yaklaşık 5250 TL). cebri boru maliyetleri hesap edilmiş ve 
cebri boru maliyetinin çap ve iç basınca göre degişimi incelenmiştir. Bu şekilde hesap edilen 
cebri boru maliyetlerinden yararlanılarak, cebri boru optimizasyonu ile ekonomik çap formül
leri geliştirilmiştir. Son kısımda ise, formüllerin uygulanmasıyla ilgili açıklayıcı örnekler geti
rilmiştir. 

1. GİRİŞ 

Hidroelektrik projelerinde barajın su alma 
yapısından başlayan enerji tünelleri, santral yapı
sının membaında üst kotta bulunan bir denge ba
casında, bir akarsu üzerinde inşa edilen su çev
rim yapısından başlayan serbest yüzeyli su iletim 
kanalı da yine santral yapısının membaında üst 
tarafta bulunan bir yükleme havuzunda son bu
lur. Cebri borular; denge bacasını, yükleme veya 
duruma göre baraj rezervuarını türbin salyango
zuna baglayan ve daima basınç altında çalışan su 
iletim hatlarıdır. Basınçlı çalışan su iletim hatla
rında, su darbesi gibi basınç degişimlerini kont
rol altında tutmak,sönümlemek, akım stabilizas-

yonu ve hız kontrolunu düzenlemek için kullanı
lan denge bacaları, basınçlı su iletim hattı uzun
Iugunun düşü miktarına oranı belli bir degerdcn 
daha fazla olması halinde ihtiyaç duyuiabilen ya
pılardır. Santral yapısının baraja çok yakın olma
sı halinde, enerji tüneli uzunlugu çok kısılarak 
denge bacası ihtiyacı ortadan kalkar ve böylece 
cebri borular bu enerji tünelinin hemen ucundan 
başlayarak türbinlere baglantlyı saglarlar. Bazı 
durumlarda (etek santrallarında) cebri borular, 
direkt olarak baraj su alma yapısından başlayarak 
dogrudan türbin salyangozuna baglantlyı temin 
ederler. 
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Cebri borular çeşitli malzemelerden yapıla
bilirler. Türbinlere su iletimini temin eden bu 
önemli eleman, sebep olacağı yük kaybı dolayı
sıyla hidrolik bakımından uygun bir ortam sağla
sının yanısıra yapısal bakımdan da emniyetli ve 
güvenilir olması gerekir. Cebri borular, türbinie
rin çalışmasına bağlı olarak devamlı basınç deği
şimine maruzdur. Bu basınç değişimlerini en iyi 
şekilde karşıtayabilecek malzeme ise, çeliktir. 
Günümüzde kaynaklı çelik cebri borular, imalat 
ve montaj kolaylığı, mukavemet ve değişik her 
konum için güvenle uygulama imkanları dolayı
sıyla tatbikatta yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

Cebri borular, projenin tertip ve yerleşim 
durumuna ve topoğrafik şartlara bağlı olarak 
açıkta veya gömülü (tünel içinde) olurlar. Açıkta 
bulunan cebri borular, ayaklar üzerinde kayıcı 
ara mesnetlere ve dönme noktalarına ise, tesbit 

kitlelerine sabitleştirilerek döşenir. Kayıcı ara 
mesnetler arasında cebri boru yer yer berkitme 
elemanlarıyla (takviye çemberleriyle) takviye 
edilir. Cebri borunun uzunluğu ve konumuna 
bağlı olarak gerekli yerlerde ayrıca genleşme ve 
mafsal ek yerleri tertip edilir. Şekil : l'de açıkta 
bulunan cebri boru sistemi tipik boy kesiti; Şekil 
2'de ise, Açıkta bulunan cebri boru tipik en kesiti 
gösterilmiştir. Zemin içine gömülü olan cebri bo
rular, eğik ve hatta bazı durumlarda dik konumda 
olurlar. Çelik cebri boru ile zemin arasına beton 
doldurulur. Cebri boru iç basıncı alacak tarzda 
projelendirilirken borunun boş olması durumun
da dış basınca da (enjeksiyon ve su basıncına 
karşı) mukavemet edecek tarzda berkitme ele
manlarıyla (takviye çemberleriyle) takviye edilir. 
Şekil : 3'de Enerji tüneli ve gömülü cebri boru 
sistemi tipik boy kesiti; Şekil : 4'de ise, Gömülü 
cebri boru en kesiti gösterilmiştir. 

su darbesı ha'' ' 

Tesbil killesi 

Şekiii : Açıkta hulunan cebri boru sistemi tipik boy kesiti 

Şekil 2 : Açıkta bulunan cebri boru tipik en kesiti 
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Şekil 3 : Enerji tüneli ve gömülü cebri boru sistemi tipik boy kesiti 

Celik ~aploma 

Dolgu belonu 

d 
o 
12 

o =0 .15m ···· (O ~ 5 . 00r.ı) 

a =0 .20 m · · · ( 5<0 < 10 m) 

. ot 800 
ı (mın .)= 

400 

t =mm; D= mm. 

Şekil 4 : Gömülü cebri boru 

Hidroelektrik projelerinde cebri boruların 
projelendirilmesinde şu hususlar dikkate alın
maktadır; 

. Cebri bornda meydana gelen yük kayıplan 

. Cebri boru et kalınligının emniyetli olarak 
belirlenmesi 

. Seçilen çapın ekonomik olması 

Gerçekte isabetli (ekonomik) çap seçimi ile 
cebri borudaki yük kayıplan optimum seviyede 
kalacaktır. lç ve dış yükleri dikkate alarak ve kul
lanılacak malzemenin emniyet gerilmesi gözönün
de tutularak ve geçerli standartiara uymak kaydıy
la da cebri boru emniyetli bir şekilde 
projelendirilmiş olacaktır. 

Ekonomik cebri boru çap seçimi ile optimi
zasyon problemidir. Kullanılan malzemeye, cebri 
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borunun açıkta veya gömülü olması durumuna 
göre değişecektir. Aşağıda cebri borularda çap 
seçimi ile ilgili evvelce yapılmış bazı çalışmalar 
hakkında özet bilgi verilmiş ve daha sonra açıkta 
bulunan çelik cebri borular. ile gömülü çelik cebri 
borular ayn ayn ele alınarak, ülkemiz için geçer
li birim fiyatlar (1992 yılı birim fiyatlan) esas 
alınmak suretiyle bu cebri borular için maliyet 
analizleri yapılarak ekonomik çap formülleri ge
liştirilmiştir. 

2. CEBRİ BORULARDA ÇAP SEÇİMİ 
İLE İLGİLİ DAHA ÖNCE Y APILMIŞ 
OLAN ÇALIŞMALAR 

2.1 J.L. Gordon ve A.C. Penman tara
fından yapılan çalışma (4) 

J.L. Gordon ve A.C. Penman tarafından 

cebri boru maliyetinin; esas itibariyle cebri boru
nun et kalınlığı, çapı ve uzunluğuna bağlı olarak 
belirlenecek olan çelik malzeme ağırlığının bir 
fonksiyonu olarak değiştiği belirtilmiş ve cebri 
borularda minimum et kalınlığının 6 ının'den da
ha az olmaması üzerinde durulmuştur. Küçük dü
şülü hidroelektrik santrallarda kullanılmak üzere 
cebri boru çapı için şu formülü önermişlerdir; 

D= 0.72 (Q)0.5 .................. .. ............ .... .. (1) 

Burada; 

D : Cebri boru çapı (m) 
Q : Proje debisi (m3/sn) 

2.2 G.S. Sarkaria tarafından yapılan ça
lışma (5) (1). 

G.S. Sarkaria 1957 yılında, düşü miktarı 60 
m'den 300 m'ye ve gücü 150 MW'den 700 
MW'yekadar del!;işen büyük hidroelektrik sant
raliara ait verileri kullanarak, türbin kapasitesi ve 
düşü miktarına bağlı olarak, ekonomik çelik ceb
ri boru çapı için aşağıda verilen amprik formülü 
geliştirilmiştir. 
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D= 4.44 (P)0.43 (H)" 0.65 ....... .... ....... ....... (2) 

Burada; 

D : Cebri boru çapı (ft) 
P: Türbin kapasitesi (hp); (550 Ib ft/sn=1 

hp=0.746 kW) 

Bu formül metrik sisteme dönüştürülürse; 

D= 13.83 (MW)0.43 (H)" 0.65 ..... ..... ... .... . (3) 

Burada; 

D: (m); MW: Türbin kapasitesi (MW ola
rak); H: (m) 

2.3. F. Fahlbuch tarafından yapılan ça
lışmalar (6) 

F. Fahlbusch cebri boru çapının, proje debi
si ile düşü miktarının bir fonksiyonu olarak de
ğiştigini göstermiş ve değişik şartlar için, çok sa
yıda proje verilerinden yararlanarak ekonomik 
çapı belirleyen ifadeler elde etmiştir. Netice ola
rak gömülü çelik borular için aşağıda verilen for
mülü önermiştir. 

D= 1.12(Q)0.45 (H)-0.12 ... ........................ (4) 

Burada; 

D: Cebri boru çapı (m) 
Q: Proje debisi (m3/sn) 
H: Düşü miktarı (m) 

2.4. P J. Bier tarafından yapılan çalışma (J) 

P.J. Bier tarafından ekonomik cebri boru 
çapı için türbin gücü ve düşü miktarına bağlı ola
rak, aşağıda verilen arnpik formül önerilmiştir. 

D=(~) 0.4~ ............ ................. : ... .. ........... (5: 

Burada; 

D: Cebri boru çapı (ft) 
P: türbin gücü (hp) 
H: Düşü miktarı (ft) 

Formül metrik sisteme dönüştürülürse, 

MW 0.466 
D=5.02 (H) .................................... (6) 

D: (m); MW: Türbin kapasitesi (MW ola
rak); H: (m) 



Burada cebri borularda çap seçimi ile ilgili 
olarak, evvelce yapılmış olan çalışmalann sadece 
bir kısmı verilmiştir. Bu konuda daha bir çok 
araşurmacı ve kurumların geliştirdigi formül ve 
abaklar mevcuttur. Bunlar içerisinde en önemli
lerinden biri de U.S. Bureau of Reelamation (2) 
tarafından yapılan ve bu konuda hazırlanmış olan 
abaklardır. 1966 yılında son şeklini alan bu abak
lar yardımı ile ekonomik cebri boru çapı belirle
nebilmektedir. Bu abaklar, boru birim maliyeti, 
enerji kaybı bedeli, santralın verimi, düşü mikta
rı, proje debisi, kullanılan malzeme ve emniyet 
gerilmesi, yıllık giderler v.s gibi bir çok degişke
ne dayanmaktadır. 

Daha önce de belirttigirniz üzere,ekonomik 
cebri boru çap seçimi bir optimizasyon problemi
dir. Bu şekilde bulunacak cebri boru çapı zaman
la degişmeyen bir çok faktöre baglı kalınakla bir
likte bu faktörler ülkenden ülkeye degişen 

malzeme ve işçilik fiyatları, ekonomik degerien
dierne ve uygulama şartlarına baglıdır. Bu itibarla 
geliştirilen formüller o ülkenin koşulları için uy
gun ve geçerli olacakur. Bilhassa enerji kaybını 
esas almadan verilen amprik formüllerio dikkatle 
kullanılması gerekir. 

Cebri borularda çap seçiminde diger bir 
yaklaşım da, cebri borulardaki ekonomik akım 
hızı degerinin kullanılmasıdır. Tecrübeler, cebri 
borulardaki ekonomik akım hızının (düşü mikta
nna baglı olarak) 3-6 m/sn arasında oldugunu 
göstermiştir (7). Buna ilaveten, cebri borulardaki 
akım degişimleri dolayısıyla, maksimum hızın 

hiçbir zaman ıo m/sn'den daha fazla bir degere 
ulaşmaması istenmektedir (1). 

3. AÇIKT A BULUNAN ÇELİK C EB Rİ 
BORULAR 

3.1.Açıkta Bulunan Cebri Boru Maliyeti 

Cebri boru maliyeti, kullanılacak çelik mal
zemenin agırlıgına baglı olacaktır. Bunun için 
önce, iç basınca bağlı olarak cebri boru et kalınlı
gı (t)'nin hesap edilmesi gerekecektir. lnce cidar
lı silindir hesabında; 

HD 
t=--+a 

20cr 
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Burada; 

t Cebri boru kalınlıgı (mm) 

H: Düşü miktan (m) 

D: Cebri boru çapı (m) 

cr: Çelik malzemenin emniyet gerilmesi ( t/cm2) 

a: Korozyon payı (a= 2 mm) 

Malzeme olarak st37_3 kullanıldıgı (crem = 

1.35 tl cm2), ek yerlerinde kaynak randımanı için 
0.90 (kaynak dikişlerinde radyografik kontrol ya

pılacak) ve su darbesinin işletme basıncının (dü

şü miktarının ) %30'u olduğu kabul edildiği tak
dirde; 

t(mm)- 1.3 HD +2 
20 X 1.35 X 0.9 

= 0.054 (HD) + 2 

Buradan, maliyete esas olacak ı m uzunlu

gundaki cebri boru agırlıgı bulunabilecektir. An

cak, cebri boru takviye çemberieri ile inşaat işle
rinin de (taşıyıcı ara mesnetler, tesbit kitleleri 

v.s.) buna dahil edilmesi gerekecektir. Daha önce 
yapılan hesaplardan, açıkta bulunan çelik cebri 
boruların berkitme elemanlan (takviye çemberle

ri), taşıyıcı ara mesnetleri ve tesbit kitleleri v. s. 

inşaat işleri bedelinin cebri boru bedelinin yakla

şık %20'si civarında olduğu görülmüştür. Bütün 

bu masrafları kapsamak üzere 1 m uzunıugunda

ki çelik cebri boru toplam ağırlığı; 

W (kg/mt) = 1t D(8 Kg/m2/mm) x 1.20 

(0.054 HD + 2) 

= D (1 .63 HD + 60.3) 

DSl Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığının 

ı992 Birim Fiyat Cetvelinden (B-23 D/4-a) 
Açıktaki Cebir Borular ve Çelik Mesnetler BF. 

= 11556 TL/kg 

Buna göre Keşif Bedeli (Mo); 

Mo (TL/mt) =ı 1556(D) (1.63 HD+ 60.3) 

sı 
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Ancak, çelik cebri borularda gerekli et ka
lınlı~ı hemekadar (HD) degerine bağlı ise de, bo
runun taşınma ve montaj ı sırasında gerekli muka
vemet ve rijitlige sahip olması için aşağıda 
verilen minimum et kalınlığı şartının da dikkate 
alınması gerekir. 

t (min)=D+800 
400 

Burada; 

t(min) : Korozyon dahil cebri boru mini -
m um et kalınlığı (mm) 

D : Cebri boru çapı (mm) 

Cebri borunun hesapla bulunan et kalınlığı
nın bu degerden daha küçük olması halinde, ma
liyet hesaplannda t(ınin) şartı dikkate alınacaktır. 

Açıkta bulunan cebri boruların genel mali
yet formülünün bulunabilmesi için, yukarıda be
lirtilen hususlar dikkate alınarak, degişik çap ve 
düşü miktarına sahip cebri boruların keşif bedel
leri hesaplanmış ve bunların (D) ve (H)'ya göre 
değişimleri incelenerek genel maliyet formülü el
de edilmiştir. 

Farklı çap ve düşü miktarları için hesapla 
bulunan ınt tül çelik cebri boru keşif bedelleri 
aşağıda verilmiştir; 

HO D(m) H (m) Mo (H~ TL!mt) 

74 2.5 29.6 6.97 
74 3.0 24.7 10.45 
74 3.5 21.1 13.42 

200 3.0 66.7 13.39 
200 4.0 50.0 17.86 
200 6.0 33.3 35.55 
480 2.0 240.0 19.48 
480 4.0 120.0 38.95 
480 6.0 80.0 58.43 
600 2.5 240.0 30.00 
600 5.0 120.0 60.00 
600 7.0 85.7 84.00 
720 3.0 240.0 42.78 
720 6 .0 120.0 85.55 
720 8.0 90.0 114.07 

1000 5.0 200.0 97.66 
1000 6.0 166.7 117.20 
1000 7.0 142.8 136.73 

Yukarıda verilen değerler dikkate alınarak 
(DH 0.40) ile Mo (Keşif bedeli) arasında çok ya
kın ilişki olduğu görülmüş ve yapılan çoklu kore
lasyon neticesinde (r-=0.99), açıkta bulunan çelik 
cebri boru Keşif Bedeli ve bunun %15 artırılma
sıyla Tesis Bedeli için aşağıda verilen denklem
ler elde edilmiştir. 

52 

Mo (TL/mt) = 0.146 x ı()6 (D)l.716 (H)0.686 

M (TL/mt)=0.168 x ]()6 (D)1.716 (H)0.686 .... (7) 

Bu formüllerde 

Mo Keşif Bedeli (1 m uzunluk için) 
M Tesis Bedeli (1 m uzunluk için) 
D Cebri boru capı (ın) 
H Düşü miktarı (ın) 

3.2 Açıkta Bulunan Cebri Borular lcin 
Ekonomik Çapın Belirlenmesi 

Açıkta bulunan cebri borularda ekonomik 
çapın belirlenmesi için, cebri boru metre tü! ma
liyetinden yararlanılarak yıllık giderler hesap 
edilecektir. Bu şekilde bulunacak cebri boru yıl
lık giderine, cebri borunun metre tü! sürtünme 
kaybının sebep olduğu yıllık enerji kaybı ilave 
edilerek toplam yıllık gider bulunacak ve bura
dan minimum yıllık gideri veren çap, ekonomik 
cebri boru çapı olarak belirlenmiş olacaktır. 

Yıllık giderlerin hesabında, ekonomik kar
şılaştırma dönemi 50 yıl, sosyal iskonto oranı 
i=%9.5 kabul edilmiştir. Yenileme faktörünün 
hesabında cebri borunun %50'sinin 45 yılda yeni
leceği dikkate alınmışur. 

Buna göre; 
j) 

. Fıtiı, aımrtimın fakttrü = O.W5 (l+0.095) = 0.09603 
50 

(1 +0.W5) - I 
.İşletme ve bakım faktörü = 0.01 alJru:K:aktır. 

Yenilemefaktörü= 0·095 (O.~O) = 0.001 

(1 +0.095) - ı 

(1) Cebri Borunun Yıllık Gideri 

Cebri borunun yıllık gideri; cebri borunun 
yatırım bedelinin faiz amortisman faktörü ile 
çarpımına, tesis bedelinin işletme ve bakım ve 
yenileme faktörleriyle çarpılması neticesi bulu
nacak işletme ve bakım ve yenileme giderlerinin 
ilavesiyle bulunacaktır. 

(TB) Tesis Bedeli (TL/ml) = 0.168xıo6 
(D)i.716 (H)0.686 

(PB) Proje Bedeli (TL/mt) = 1.15x (Tesis 
Bedeli) 

(YB) Yatırım Bedeli (TL/mt) =İnşaat süre
since faiz + (PB) 

!nşaat süresince faiz için i= %9.5 ve cebri 
boru inşaat süresi n=2 yıl kabul edilecek ve har
caınaların bu süre içerisinde uniform dağıldığı 
varsayılacaktır. 



Buna göre yatırım bedeli; 

(YB 'IL/ml)= 0212 X 1()6 (D)I.716 (H) 0.686 

. Faiz amortisman gideri = (YB) x 0.09603 

. İşletme ve bakım glderi= (TB) x 0.01 

. Yenileme gideri =(TB) x 0.001 

Buna göre cebri borunun yıllık gideri (YG) 
TL/mt; 

(YG Tl./mt) = 0.0222x1<P (D)I.716 (H) 0.686 

(2) Yıllık Enerji Kaybı 

Cebri borunun metre tulundeki sürtünme 
kaybı için Manning formülü kullanılacaktır. 

2 
R=D ,n=0.012,V=Q,A=7tD 

4 A 4 

I=~H = 1.48x1o-3 (Q)ı (D)·16/3 

Bu sürtünme kaybından dolayı meydana 
gelen enerji kaybı (türbin, gencratör ve transfor
matör ortalama verimi = 0.84 alınclıgı takdirde ); 

~E(kWh) = 2.29x1o-3 xv x ~H 

V= Cebri borudan g~n yıllık su miktarı (m3) 
=Qx31.53x10 

Q= Cebri borudan geçen yıllık ortalama de 
bi (m3/sn) 

~E(kWh)= 106.8615 (Q)3 (D)"16/3 

Enerji geliri : 0.05 A.B.D. dolan/kWh, ma
liyet hesaplarında 1992 B.F. dikkate alındıgına 
göre ve 1992 yılı ocak ayı ortası için bir A.B.D. 
dolan= 5250 Tl karşılıgı kullanılırsa; 

Enerji geliri = 0.05x5250 = 262.5 TL/kWh 

Buna göre yıllık enerji kaybı (YE K) 
(YEK 1L/mt) = 0.02805 x 106 (Q)3 (D)·16/3 

(3) Toplam Yıllık Gider (TYG) 

(TYG) = (YG) + (YEK) 

= 0.0222x106 (D)l.7!6 (H)0.686+ 

0.02805 x 106 (Q)3(D)"16/3 
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Ekonomik cebri boru çapı, (TYG)'yi minimum 
yapan çap olacagından, 

d (TYG) = 0.03809 X 10 6(D) O.?I~H) 0'
68

-60.1496 X 

d(D) 

ıo6 (Q) 3 (D) -19/3 = 0 

veya, 

0.03809 (D)0.716+19/3 = 0.1496 (Q)3 (H)•0.686 

Bu denklemin çözümünden, 

D (ek)= 1.21 (Q)0.426 (H)-097 ............. (8) 

Burada; 
D (ek) : Açıkta bulunan cebri boru ekono

mik çapı (m) 
Q : Cebri borudan geçen yıllık ortala -

ma debi (m3/sn) 
H : Düşü miktan (ın) 

Burada şu hususu açıklamakta fayda vardır. 
Cebri borudan geçen debinin yıl içinde değişimi 
çok az olup ortalama (Q) debisi ile temsil edile
bilicegi kabul edilmiştir. Debi değişimlerinin çok 
büyük farklılık göstermesi halinde, hesaplarda bu 
değişik debilerin meydana getireceği toplam 
enerji kaybına eşdeğer enerji kaybı veren bir 
efektif (Qe) debisinin kullanılması gerekir. An
cak, genellikle ortalama debi efektif debiye çok 
yakın olup, bilhassa çap seçimine etkisi de çok 
az olmakta ve neticeyi etkilememektedir. Parag
raf 4.'de bu konuya tekrar deginilecek ve debi de
ğişimlerinin önemli ınertcbede oldugu bir örnek
le de çap seçiminde ortalama ve efektif debilcrin 
kullanılınası durumları irdelenerek bunun netice
ye olan tesiri gösterilecektir. 

4 GÖMÜLÜ ÇELİK CEBRİ BORULAR 

4.1 Gömülü Cebri Boru Maliyeti 

Gömülü cebri boru maliyeti esas itibariyle 
iki ana kalemin toplamından meydana gelecektir. 
Bunlardan birincisi cebri borunun döşenecegi tü
nelin maliyeti, diğeri ise açılan bi tünele döşene
cek olan çelik cebri borunun maliyetidir. 

(1) Tünel Maliyeti 

Tünel maliyetinin bulunmasında DSt Proje 
ve İnşaat Dairesi Birim Fiyat Cetveli esas alın~ 
mış ve 1992 yılı birim fiyatları kullanılmıştır 
(1992 Ocak ayı ortası itibariyle bir A.B.D. Doları 
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yaklaşık 5250 TL). Maliyet hesaplarında şu ka
buller yapılmıştır. 

. Tünel kesiti Şekil 04'dc gösterildiği gibi 
daire kesitli olup, karşılıklı iki aynadan açılmak
tadır. 

. Tünel Terzaghi skalasında belirtilen 1-2 
ve 3 nolu zeminler (genellikle magnetikler, yap
raklanma göstermeyen başkalaşmış kayaçlar, çat
Iaksız ve kalın tabakalı tortul kayaçlarla, masif 
ve orta derecede çatlaklı, oldukça sert formas
yonlar ) içerisinden geçmektedir. Tünel uzunlu
ğunun %20'sinin daimi çelik iksalı olacağı ve yi
ne tünel uzunluğunun %20'sinde şatkrit ve kaya . 
bulonlaması yapılacağı dikkate alınmıştır. 

. Çelik cebri boru etrafındaki donatısız dol
gu beton u kalınlığı d= D/1 2 seçilmiştir. Burada 
D, cebri boru çapını göstermektedir. 

. Ödeme hatu (B) ile proje hatu (A) arasın
daki uzaklık (a) için; 

a= 0.15 m 
a= 0.20 m 

(D:S: 5.00 m) 
(5 <D<IO m) 

. Kontak cnjcksiyonu ve konsolidasyon en
jeksiyonları, maliyet hesaplarında dikkate alın
mıştır. konsolidasyon cnjcksiyonu için bir aksta 
6' delik açılacağı ve delik paterninin 3.00 ın ara
lıkla tünel boyunca şaşırtma :. olarak devam ede
ceğ i kabul edilmiştir. Konsolidasyon enjeksiyo
nu delik boyları ise, çapa bağlı olarak belirli bir 
oranda değiştirilmiş ve delik boyunca basılan çi
ıncnLO miktarının 40 kg/mt olacağı varsayılınış
tır. 

Neticeye önemli bir etkisi olarnamakla bir
liktc yalnız tünel uzunluk zammının hesabında 
dikkate alınmak üzere, cebri borunun döşenmesi 
maksadıyla açılacak böyle bir tünel için ortalama 
olarak 600 m lik bir uzunluk dikkate alınmıştır. 

Buna göre, deJ:ı;işik çaplar için (cebri boru 
çapı) açılacak cebri boru tünellerinin mctrajlara 
dayalı olarak keşif bedelleri hesaplanmış ve neti
celer aşağıda verilmiştir. 
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Cebri boru çapı 
D(m) 

3.50 
4.50 
6.00 
7.00 
8.00 

Keşif Bedeli 
M

0 
(10 6 TL/mt) 

6.96 
9.92 

16.62 
20.95 
26.44 

(2) Cebri Boru Maliyeti 

Cebri boru maliyeti paragraf 3.1 'de açıklan
dığı üzere (iç basıncın tamamı çelik boru tarafın
dan karşılanmaktadır), Kullanılacak çelik malze
menin ağırlığına bağlı olacaktır. Cebri boru et 
kalınlığı 

t(mm) = 0 .054 (HD) + 2 

Buradan gömülü çelik cebri boru ağırlığı
nın hesaplanması mümkündür. Ancak, cebri bo
runun boş olması halinde dış basınca (enjeksiyon 
ve su basıncına ) burkulma olmadan mukavemet 
edebilmesi için bcrkitme elemanlarıyla (takviye 
çemberleriyle) takviye edilmesi gerekecektir. Da
ha önce yapılan hesaplardan, bu takviye çember
Ierinin esas cebri boru ağırlığının yaklaşık % 15'i 
civarında olduğu görülmüştür. Buna göre, I m 
uzunluğundaki gömülü çelik boru toplam ağırlı
ğı; 

W (kg/mt)=7tD (8 kgW/mm) x 1.15 (0.054 HD+2) 

=D (1.56 HD + 57.8) 

DSİ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlı
ğı'nın 1992 Birim Fiyat Cetvelinden (B-23 D/4) 
Gömülü Cebri Borular ve Takviye Çemberieri 
B.F.= 13507 TL/kg. Buradan cebri boru Keşif 
Bedeli; 

M 0 (TL/mt) = 13507 (D) (1.56 HD+ 57.8) 

Cebri boru için gerekli olan et kalıntığı her
nekadar (HD)'ye bağlı ise de, paragraf 3.1 'de 
açıklandığı üzere borunun taşınması ve montajı 
sırasında gerekli olan mukavemet ve rijitliği sağ
layacak minimum ct kalınlığının da dikkate alın
ması gerekecektir. Yani cebri borunun hesapla 
bulunan et kalınlığının t (min) değerinden daha 
küçük olmas ı halinde, keşif bedeli hesabında t 
(min) kalınlığı dikkate alınacaktır. 

Gömülü cebri boruların keşif bedelinin bu
lunabilmesi için , yukarıda belirtilen hususlar dik
kate alınarak, önce değişik çap ve düşü miktarına 
sahip cebri boruların keşif bedelleri hesaplanmış 
ve daha sonra, bulunan bu değerlerle değişik çap
lar için hesaplanmış olan tünel keşif bedeli ilave 
edilerek gömülü cebri boruya ait keşif bedeli bu
lunmuştur. Değişik çap ve düşü miktarları için 
hesapla bulunan mt. tül gömülü çelik cebri boru 
keşif bedeli (M0 ) aşağıda verilmiştir. 



~bri boru Tünel Gömlllü 

HI> D( m) ll(m) (106 Tll mt) (106 Tl) ml) 

70 3.5 20.0 15.oo 6.96 
70 4.5 15.5 22.80 9.92 

200 3.5 57.1 17.48 6.96 24.44 

200 4.5 44.4 22.80 9.92 32.72 

200 6.0 33.3 39.80 16.62 56.42 
400 3.5 114.3 32.23 6.96 39.19 

400 4.5 88.9 41.44 9.92 51.36 

400 6.0 66.7 55.23 16.62 71.87 
6()1) 3.5 171.4 46.98 6.96 53.94 
600 4.5 133.3 60.40 9.92 70.32 

600 7.0 85.7 93.96 20.95 ı ı4 . 9 ı 

800 6.0 ı33.3 105.82 lli.62 ı22.44 

800 7.0 114.3 123.46 20.95 ı44 .4ı 

800 8.0 100.0 ı41.10 26.44 167.54 
ıooo 6.0 ı66. 7 131.1 ı ı6.62 ı47.73 

1000 7.0 142.8 152.96 20.95 ı73 .9 ı 

ıooo 8.0 125.8 174.81 26.44 201.23 

Gömülü cebri boruların genel maliyet for
ınül.ünün ~ul.unabilınesi irin, yukarıd~ . ':'C:rilen 
keşıf bedelının (D) ve (H) ya ~öre de~ ışıını ınce
le~eye tabi tutulmuş (DHQ.2?) ile Nfo (keşif be
delı) arasında çok yakın ılışkı oldugu görülmüş
tür. Yapılan çoklu korelasyon neticesinde 
(r=0.983), gömülü çelik cebri boru Keşif Bedeli 
ve bunun ıp'o 15 arurılmasıyla Tesis Bedeli için 
aşagıda verılen denklemler elde edilmiş tir. 

Mo (TL/mt)= 0.487 x ıQ6 (D) 1.814 (H)0.453 

M (TL (ınt) = 0.56 x ]()6 (0)1.814 
(H)0.453" .... (9) 

Burada, 

Mo: Keşif Bedeli (1 ın uzunluk için) 
M : Tesıs Bedeli (l m uzunluk içın) 
D : Gömülü Cebri Boru Çapı (m) 
H : Düşü Miktarı (m) 

4.2 Gömülü Cebri Borularda Ekonomik 
Çapın Belirlenmesi 

. Gömülü. çebri . b~~~arda .ekonomik çapın 
belırlenmesı ıçın, gömulu cebrı boru metre tü! 
m~liyetin.den yararl.anılarak yilık giderler hesap 
edılecektır. ~u ~ekılde ~ulunacak gömülü cebri 
boru yıllık gıderıne ccbrı borunun metre tül sür
tünme kaybının sebep oldugu yıllık enerji kaybı 
ilave edilerek toplam yıllık gider bulunacak ve 
buradan top!aın yı.lhk giden ıninimurJ! yapan 
çap, ekonomık cebrı boru çapı olarak belırlcnıniş 
olacaktır. 

yıllık giderlerin hesabında paragraf 3.2'de 
bclirtılen prensipler ve kabuller aynen kullanıla
caktır. 

(1) Gömülü Cebri Borunun Yıllık Gideri 
(YG) 

(I'B) Tesis Bedeli (IL/mt)= 0.56xlü6 (0)1.453 
(YB) Y atının Bedel i (11./ın t) = 0. 71R X 1 ()6 

(D) U14 (H)0.453 

Yatırım bedelinin bulunmasında i= %9.5 
ve gömülü cebri boru inşaat süresi n= 3 yıl alın
mıştır. 
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Gömülü cebri borunun yıllık gideri (YG) 
TL/mt; 

(YG Tl)rru) = 0.07703 x ıo6 (D)l.l!14 (H)0.453 

(2) Yıllık Enerji Kaybı (YEK) 

P'cıragraf 3.2 (2)'den; 

(Y ek 1l)mt) = 0.028()5 X J ()6 (Q)3 (D)-16{3 

(3) Toplam Yıllık Gider (TYG) 

(TYG) = (YG) + (YEIG 
= 0.07703 X 106 (0)1.814 (H)0.453 + 

0.2805 X 1Q6 (Q)'J (D)-f61J 

Ekonomik cebri boo.ı çapı, (TYG)'yi mimimum 
yapan çap olacagırıdarı, 

d (TYG) 0.13973 X 106(D)0.81(H)0.453 
d (D) 

-0.14% X 1<Ji (Q)3 (D)-19/3 

=Ü 

veya 0.13973 (D)0.814t19/3 = 0.14% (Q)3 (H){).453 

Bu denklemin çözümünden; 

D (ek)= 1.01 (Q)0.420 (H){).Cl63· ...... ................. (10) 

Burada; 

d( ek): Gömülü cebri ooru ekonomik çapı (m) 
Q : Cebri borudan ı,ıcçen yıllık ortalama debi 

(m3/sn) 
H : Düşü miktan (ın) 

Burada kullanılan ocbi (Q) yıllık ortalama ocbi) i 
göstcrmekteclir. Yani cebri borudan geçen debinin za
man içerisinde değişimi çok az olup ortalama debi ilc 
ıcınsil cililcccgi kabul edilmiştir. Gerçekte, cebri ooru
dan geçeı:ı debinin zaman içerisinde degişimi çok farklı 
lık göstcnyorsa, bu takdirct, hesaplarda bu değişik debi
lcrin meydana getireceği toplam encrji kaybına eşdeğer 
encrji kaybı veren (Qc) efektif debinin kullarulınası ge
rekir. 

Efektifdebi Qe= (I.Q

3

i
6
\)

113 

I.6 li 

~i dcgişimlcrinde ~k büxük farklılık oln .:ı
ması halınde genellıkle efektif debı , ortalama debive 
çok yakın olup çap seçimindeki cıkiside çok az olmak
tadır. Aşaı:tıc_Ja v~lcn örnek : 1 'de çap seçıminoc ortab
ma ve efeKtif (bbilcnn kullanılınası durumu irctlenıniş 
ve neticeye tesiri gösterilmiştir. 
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5 ÇELİK CEBRİ BORULARDA EKONO
MİK ÇAP SEÇİMİYLE İLGİLİ ÖRNEKLER 

ÖRNEKI 

Düşü miktarı H= 120 m olan bir hidroelektrik 
projesinde, cebri borudan ayiara göre geçen değişken 
ortalama akım miktarları aşa~da verilmiştir. Cebri bo
nınun açıkla ve gömülü olması dununlanna göre eker 
nomik çapın belirlenmesi; 

Cebri borudan geçen aylık ortalama akımlar, 

Ekim 240 X 1<fim3 
Kasım 280 X 1<fim3 
Aralık 320 X 1<fim3 
Ocak 360 X 1<fim3 
Şubat 380 X ı<fim3 
Mart 420 X ı<fim3 

= ~ X ı<fim3 
X ı<fim3 

Haziran 440 X 1<fim3 
Temmuz: 360 X 1<fim3 
Agusı.os : 300 X 1<fim3 
Eylül 250 X ı<fim3 

Yıllık~akım: 4300 X ıcfim3 

6 3 
Yılik orularmdebi Q 4300 x 10 136.4 m /sn 

6 
31.53x 10 

Efektifdebi Qe= (LQ3iô\ı
1

: 143m
3
/sn 

Lô ti 

a) Cebri borunun açıkta olması halinde 

D (ek) = 1.21 (136.4)0.426 (120)-0.097 = 

6.20m 

efektif debinin kullanılması ile, 

D (ek)1.21 (143)0.426 (120)-0.097 = 6.30 m 

b) Cebri borunun gömülü olması halinde 

D (ek)= 1.01 (136.4)0.420 (120)-0.063 = 

5.90m 

efektif debinin kullanılması ile 

D (ek)= 1.01 (143)0.420 (120)-0.063 = 6.00 

Bu örnekte, yıl içerisinde cebri borudan ge
çen debi, (240/2.68)=89.55 m3/sn ile (5.00/ 
2.68)= 186.57 m3 /sn arasında degişme göster-
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mcktedir. Ekonomik çap hesabında ortalama de
binin kullanılması halinde, ekonomik çap açıkta 
bulunan cebri boru için 6.20 m gömülü cebri bo
ru için ise 5.90 m. olmakta, degişkenligi tam ifa
de eden efektif debinin kullanılması halinde ise, 
bu cebri borular için ekonomik çap sırasıyla 6.30 
m ve 6.00m olmaktadır. Buradan görülecegi üze
re neticeye tesir %1.6 kadardır. 

ÖRNEK2 

Düşü miktan H= 90 m, ortalama debi Q= 
190 m3/sn olduguna göre degişik formüllerle 
ekonomik cebri boru çapının hesaplanması; 

a) G.S. Sarkaria formülünden; metrik siste
me dönüştürülmüş (3) formülü kullanılacakur. 

· Türbin gücü hesabında verim n= 0.92 alı
nacak, cebri borudaki toplam yük kaybı, düşü 
miktannın %15 oldugu kabul edilecektir. 

Buna göre; 

MW=9.81(0.92 )x 0.985 x90xl 90x - 1-= 152MW 
ıoaı 

D= 13.83 (152)0.43 (90t0.65 = 6.44 m 

b) f. Fahlbusch, gömülü cebri borular için 
verilen (4) formülü ile, 

D= 1.12 (90>0·45 (90)..0·12 = 6.92 m 

c) P.J. Bier formülünden, metrik sisteme 
dönüştürülmüş (6) formülü kullanılacakur. 

(
152)

0
.4

66 
D=5.02 

90 
=6.41 m 

d) Cebri borunun açıkta olduguna göre (8) 
formül ünden, 

D(ek)= 1.21 (190)0.426 (90)-0.097 =7.31 m 

e) Gömülü cebri boru olduguna göre (10) 
formülünden 

D (ek)= 1.01 (190)0.420 (90)..0·063 = 6.89 m 

ÖRNEK3 

Bir HES tesisindedüşü miktarı H= 190 m, 
ortalama debi ise Q= 140 m3/sn dir. Bu tesisin 
cebri borusu açıkta olup degişken et kalınlıg-Inda 
yapılacaktır. 



Düşü miktarı H1= 60 m ile Hı= 90 m arası 

L1= 180 m t1 Kalınlığında 

Düşü miktarı Hı= 90 m ilc H3=130 m arası 

Lı= 120 m tı Kalınlı~ında 

Düşü miktarı H 3= 130 ın ile H4= 170 m arası 

L3= 120 m t3 Kalınlığında 

Düşü miktarı H 4= 170mileH5=190marası 

L4= 80 m t4 Kalınlığında 

Ekonomik cebri boru çapının belirlenmesi; 
(8) formülü, cebri borunun H maksimum düşüsü
nü esas alarak sabit et kalınlığında imal edildi
ğine göredir. Burada değişken, et kalmlığı oldu
ğuna göre formülde kullanılacak H değeri için 
ağU:lıklı ortalama düşü miktannın bulunması ge
rekir. Buna göre, 
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H= 90x180+130xl20+170x120+l90x80 = 134 8 m 
180+120+120+80 . 

D(ek)= 121 (140)0.426 (134.8).0.097 = 6.17 m 

. . B_u ce~ri boru sabit ek kalınlığında imal 
edıldığı taktırde ekonomik çap, 

D (ek)= 1.21 (140)0·426 (190).0.097 = 5.97 m 

Değişken et kalınlığında imal edilecek bu 
cebri borunun gömülü olması halinde ekonomik 
çap, 

D (ek)= 1.01 (140)0.420 (134.8).0.~ = 5.91 m 

Burada bir hususa daha değinmektc fayda 
v.ardır. Ekonomik cebri boru çapı için burada ve
rılcn. formüller sabit çaplı cebri borular içindir. 
Değışken çaplı cebri boru durumunda; bu for
müllerle bulunan çapın, değişken çaplı cebri bo
runun ağırlıklı ortalama çapına eşdeğer olduğu 
düşünülebilir. 
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AKIŞLARIN MA TEMA TİK BENZETiM 

MODELLERİNİN KURULMASI 

Doç. Dr. Nejat KELOGLU (*) 

ÖZET 

Bu yazıda, hidrolojide modem matematik modellerin kurulmasına duyulan ihtiyaç ile, 
modellernede kullamlan başlıca yöntemler tamtılmış ve ayrıca günlük ve aylık akışlara ait 
iki örnek üzerinde modelin nasll kuruldugu gösterilmiştir. Bu tip modellerin, öze/lUele bu ko
nudaki bilgi seviyesine ulaşmak için, DSI gibi, su lcaynalclarının planlanmasından sorumlu 
olan kuruluşlar tarafından, daha eticin biçimde kullanılmasının ve yaygınlaştırı/masının 
önemine deginilmiştir. 

1. GİRİŞ 

Günümüzde hidrolojide modern matematik 
yöntemlerin kullanılınas ı gittikçe artmaktadır. 
Hidrolojik süreçlerin gözlem sürelerindeki 
yapısal özellikleri incelenerek kurulan bu mate
matik modeller, su kaynaklannın geliştirilmesi 

projelerinin daha tutarlı ve güvenilir bir biçimde 
yapılmasında önemli bir araç olmaktadır. Mate
matik modeller, bir nevi hidrolojik olayları 

yöneten kanunların belirlenınesi demektir. Bu 
modeller, gerçek fiziksel olayların gözlem ve in
celeınesinin yerini hiçbir zaman alınamalda bera
ber, uygulama şartları iyi seçildiğ i zaman, 
planlamacının elinde önemli bir bilgi kaynağı ol
maktadır. Özellikle, modeller vasnasıyla, çok da
ha uzun bir süreyi kapsayacak şekilde veri 
üretmek ve elde edilen verilerle süreçlerin kritik 
kurak devreleri hakkında bilgi edinmek mümkün 

(•) : DSI 5. Bölge Müdürlüj\ü, ANKARA 

olduğu gibi , geliştirilen bazı modellerdeki para
metreler yardımıyla da havzanın fiziksel 
özellikleri ve beslenme sistemleri gibi karakteris
Likleri hakkında bilgiler alınabilmekteclir. (Yevje
vich, 1980 ve 1981; Keloğlu, 1985). Genellikle, 
akışların türetilınesinde kullanılan modeller çok 
bilqenli (paraınetrik) havza modelleri dışında 
başlıca "kapalı kutu (girdi çıktı)" modelleri ve 
"kendi kendini türeten" modeller olmaktadır. 
Kapalı kutu modellerine örnek olarak, bir havza
daki etkin yağ ı ş ı dolaysız akışa dönüştüren ve 
" Sherınan " tarafından geliştirilen "birim hidrog
raf" ve bunun çeşitiemeleri olan modeller 
gösterilebilir. Bu tip ınodellerde, yağış girdilerin
den, bir dönü~üm fonksiyonu vasıtasıyla akış 

çıktıları elde edilmektedir. Dönüşüm fonksiyonu 
olarak Newton-Raphson formülü, konvolüsyon 
(kutlama) integrali veya Gamma fonksiyonu 
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ıipinde çekirdek fonksiyonları kullanılmaktadır. 

(Kniscl, 1972; Knczcviç 1976 ; Uslu, 1978). Bu

rada önemli olan kapalı kutunun dönüşüm fonk
siyonunun (yağ ı ş ı akışa çeviren bağıntının ) be
lirlenmesid ir. S istem in lineer olduğu ve 
özelliklerinin zamanla dcğ i şmcd iği (yani, sıasyo

ner olduğu) gibi kabuller de yapılarak basit
leş tirınc lc rc gid ilmektcdi r (Bayazıt, 1974 ve 

1983). 

Kapalı kutu (girdi-çıktı) modelleri aynı za
manda "dctermcnistik modeller" olmaktadır. Ya

ni , hidrolojik ol ay ın fiziksel, kimyasal ve biyolo
jik kurallara göre oluştuğu ve sebebi ilc sonucu 
aras ında kesin matematiksel bağıntının elde edil
diği modcllerdir. Esasında çok çeşitli etken iere 
bağlı ve karmaşık yapıda olan bir hidrolojik sis

temde, etkisi önemli unsurlar "dctcrministik"; dc

tcm1inistik un surla rın dış ında kalanlar ise "sto

kastik" unsur kabul edilerek matematik modelin 
kurulmas ı yoluna gid ilmcktcdir. Stokastik unsur

lar, matematiksel istatistik ve ihtimal kurallarıyla 
incelcnmck tcdir. 

Bu yazıda daha ziyade, stokastik nitelikteki 
modeller olan, akışların "kendi kendini türeten 
(Markov tipinde) " veya "alı ş ılagelcn (klasik) tip
teki" matematik modelleri tanıtılmı ş tır. Bu tip 

modeller 1960' lı yıllardan sonra geli şıneye 

başlamış; özellikle aylık ve günlük akışlar için 

başlıcaları, Thomas ve Fiering (1962) ; Rocsncr 
ve Yevjevich (1966) ; Box ve J cııkins ( 
1970,1976); Öziş (1975,1978); Bayazıt 

(1979 ,ı 982); Bcnzcden (1981) ; Quiınpo (1968); 
Keloğlu (1979,1985) ve diğer araştırmacılar ta
rafından pekçok ça lı şma ve araştırınalar 

yapılmı ştır. Halen bu konudaki araştırınalara de
vam edilmektedir. 

Günümüzde hidroloj idc, detcrıninistik ve 

stokastik metotlar birlikte ve yanyana kul
lanılmaktadır . Zamanla bilgilerin artması ve 
araştırma metotlarının gelişmesi sonucunda de
terınini stik yaklaşımın ağırlığının daha da art
ınas ı beklenebilir. Ancak, hidrolojik olaylardaki 
etkenierin hepsini birden gözönüne almak 
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olmadığından , tam bir dctcrministik incelemenin 
de hiç bir zaman mümkün olamıyacağı an
la~ılmaktaclır (Bayazıt, 1983). 

Bu yazıda, ay lık ve günlük akış ların mate
matik benzetim modellerinin kurulmasında kul
lanılan yöntem ler genel olarak tanıtılmış ve mo
del kurulımısı iki örnek üzerinde gösterilerek, 
Türkiyedeki su kaynaklarının planlama 
ça lı şmalarında, bu tip modellerin kullanılmasının 
önemine dcğinilmi ştir. 

2. MODELLERİN KURULMASlNDA 
KULLANILAN YÖNTEMLER 

2.1. 
sınıflandırılması 

Hidrolojik süreçlerin 

Yukarıda da dcğinildiği gibi, hidrolojik 
süreçleri başlıca iki s ınıfa ayırarak incelemek uy
gun olmaktadır. Bunlardan birincisi dctcrminis
tik , diğeri ise stokastik unsurlardır. Dctcrıninistik 

unsurlar da kendi aralarında periyodik ve periyo
dik olmayan unsurlara ayrılmaktadır. Periyodik 
unsurlar, basit sinüzoidal tipte veya Fouricr seri
lcriyle (trigonomctrik fonksiyonlar dizisi) ifade 
edilmektcdir (Yevjcvich, 1972). Dctcrınini stik 

unsurların bir kısmının , özellikle, k<ırst pınar 

katkılarının bulunduğu akarsularda, alçalma hid
rografi (üste! boşalım fonksiyonu) i le de ifade 
edilebildiği görülmekledir (Kcloğlu, 1985). Peri
yod ik olmayan unsurlar da kendi aralarında yak
luşık periyodik, eğilim ve sıçrama gibi bi
l cşcn lcrc ayrılmaktadır. 

Bir hidrolojik süreçteki dctcrministik ve 
stokastik un surların varlığı, scrilcrin otokorrcla
syon ve spckral analiz yöntemleriyle analizi neti
ces inde orwya çıkarılmaktaclır. (Y cvjcvich, 1972). 

2.2 Hidrolojik süreçleri inceleme 
yöntemleri 

2.2. 1 Otokorrelasyon 

Otokorrclasyon yönteminde sonlu uzunluk
ta X i dizisinin elemanları arasındaki 

bağıntının ölçüsü olan ve birbirinden k s ıra 



korretasyon yapılmasıyla elde edilen otokorrcla
syon katsayılarının gidişini gösteren korrclog
ram, dcterministik ve stokastik süreçlerin kesin 
matematiksel korrelograınlarıyla kıyaslanmak 

suretiyle, sürecin matematik modelini meydana 
getiren unsurlar ortaya çıkarı lmaktadır. 

Sonlu N uzunlugundaki bir Xi dizisinin, 
birbirinden k zaman birimi kadar farklı Xi ve 
xi+k elemanları arasında " k. dereceden otokor
relasyon katsayısı" 

Cov(Xi,Xi+k) 
Tk .............. .. ..... (!) 

(V ar X i. V ar X i + k ) 1 f2 
bagımısından hesaplanmaktadır. Burada, paydaki 
kovaryans ve paydadaki varyanslar N-k dizisi 
boyunca hesaplanmaktadır. 

Otokorrelasyon katsayıları ( -1 ,+ 1) 
aralığında degerler almakta olup, mutlak dcğerce 
1 'e yaklaşınası halinde dizinin elemanları 

arasında bag ı m lı lığın arttıgına; sıfıra yaklaşınası 
halinde ise bagıınlılıgın azaldıgına işaret etmek
tedir. 

Deterministik unsurların korrclogramı , 

günlük akışlarda periyodu (w) 365 gün, aylık 
akışlarda ise 12 ay olan, harmonik fonksiyonlar 
dizisi şeklinde; stokastik unsurların korrclogramı 
ise Markov lineer bagımlılık fonksiyonu veya 
rastgele bağımsız fonksiyonlar biçiminde ortaya 
çıkmaktadır (Yevjcvich, 1972). 

2.2.2. Spektral analiz 

2.2.2.1 Periyodogram 

Peridogram analizi, bir hidrolojik süreçte 
periyodik unsurların varlığını ve etkisini ortaya 
çıkarmada kullanılan bir yöntemdir. Genel olarak 
bir hidrolojik sürecin periyodik davranışı 

önceden bilinen herhangi bir parametresi (ortala
ma ve standart sapma gibi), 

- ~( 2ıtjt . 2ıtjt) Prll +Lı AıCos --+ BiSın-- ·---·---·---(2) 
j=ı w w 

t=l,2 ............... .. w 

biçiminde, m sayıda anlamlı harmanikten oluşan 
bir trigonomctrik fonksiyonlar dizisiyle ( Fou
rier serileri) ifade edilebilmektedir. 
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Burada ı.ı.. dizinin ortalamasını ; Aj ve Bj 
Fouricr katsayılarını; j, harmoniklerio sayısını; 

w, dizinin periyodunu göstermektedir. Günlük 
akımlarda w= 365 gün, aylık akımlarda ise w= 12 
ay'dır. Yıllık akış serilerinde periyodik unsur bu
lunmamaktadır. Aj, Bj ve Cj parametreleri, 

2 w 
Aj=- I. P-rSinAj't ............................. (3) 

w 't= 1 

2 w . 
Bj=- I. P1 Sın/,j't ............................. (4) 

w t= 1 

CJ=[A;+B;]l/
2 

..... ... .. ...... ... ...... ............ (5) 

bağıntılarından hesaplanmaktadır. Bu 
bağıntılarda Aj = 2 1t j/w açısal frckansı 
göstermektedir. (2) ifadesindeki dizinin tüm va- · 
ryansı, 

m 2 
VarP1 = L, c1 /2 +Var ev ...................... (6) 

j=l 
kısmi varyansı, 

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

ilk k sayıdaki harınoniğin varyansı, 

k 
Vj= I. H; ......... ........... .. .................... (8) 

j= 1 

bağıntılarıyla ifade edilmektedir. (6) 
bağımısındaki Cv hata terimini göstermektedir. 

Kısmi varyansın toplam varyansa 
bölünmüş boyutsuz degerierinin j = 1 ,2, ... k hıır
monik numaralarına veya fj = j/w frekanslarına 
göre çubuk diyagrarn biçiminde gösterildigi gra
fiklcre periyodagram (veya çizgisel spektrum) ; 
bu tür yöntemlerle anlamlı pcriyodisitclcrin orta
ya çıkarılmasına ise periyodagram analizi adı ve
rilmektedir (Bcnzedcn 1981). Uygulamada (8) 
denklemi ile verilen eklenik varyansların, Var P-ı: 
ile bölünmesiyle boyutsuz eklenik nisbi varyans
lar elde edi lıncktc ve bir grafik üzerinde nisbi va
ryansların önem derecelerine göre toplam an
lamlı harmonik sayısı bulunmaktadır (Yevjcvich 
1972; Bcnzcdcn, 1981). 
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2.2.2.2 Varyans yo~unluk spektrumu 

Otokorrclasyon katsayılannın Fourier 
transformu olan varyans yo~unluk spektruınu, 

süreçlerin kesin varyans yo~unluk spcktrumları 
ile kıyaslanarak, periyodik unsurların etkisinin 
olup olınadı~ı, periyodik unsur ınevcutsa kaç 
harmonikle ifade edilebilece~i; periyodik unsu
run olınadıgı durumlarda ise stokastik unsurların 
bağımlı olup olmad1kları, bagıınlılık varsa 
bağımlılık modeli tipi gibi özellikleri ortaya 
çıkarılınaktadır (Yevjevich, 1972; Öziş, ı975). 

Kesikli X dizisi için varyans yoğunluk 

spektrumu 
( 

g(f)=2[1+2 l,r(k) . Cos(2nfk] ........... (9) 
k =1 

bağıntısıyla ifade edilmektedir. Burada {, otokor
retasyon katsayılarının maksimum sıra farkını 

göstcrınektectir. Spektra değerlerini genellikle bir 
yumuşatma fonksiyonu kullanarak yumuşatnıak 
gerekmektedir (Roesncr ve Yevjevich 1966; Qu
impo, 1968). Spektradaki zirveler seri içindeki 
önemli harmoniklcrin sayısını, zirve noktalarına 
tekabül eden frekanslar da önemli harmanikierin 
frekanslarını göstermektedir. 

3. MATEMATİK MODELLE~lN 
KURULMASI 

3.1 Deterministik periyodik bileşenterin 
modeli 

Gerek otokorrclasyon ve gerekse spcktral 
analiz yöntemleri sonucunda, Xp,t akış dizisin
de periyodik unsurların varlıg-I ortaya 
çık<ırıldıktan sonra, dctcrministik periyodik bi
leşcnlcrin modeli, 

D.,.=X+ ~ (A·Ca; ıırj 1 +B·Sin ııtj't) O) 
• ·L..,ı J w J w ....... (1 

J= 

denklemiyle ifade edilmektedir. Burada 
(t = 1 ,2, ...... w olmak üzere) Dt periyodik unsuru; 
X , X p,t dizisinin ortalamasını; Aj ve Bj Fouri

cr katsayılarını , m anlamlı harmonik sayısını 
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göstermektedir. Bazen, periyodik unsurların, 

özellikle karst pınar katkllı akarsularda, hidrog
rafın alçalma döneminde üste! biçimde boşalım 
fonksiyonu; yükselme döneminde ise üste! 
biçimde eğri ve Fourier serileri toplamıyla ifade 
edilebildiği modeller de geliştirilmiştir (Kelo~lu, 
1985). 

3.2 Stokastik bileşenin analizi 

X p,t akış dizisi, en genel halde aylık orta
lama ve standart sapma parametreleri cinsinden 
(p indisi yılı, t indisi ayı veya günü göstermek 
üzere), 

Xp,r=mı+Sı-Ep;t ....................... (11) 

(p= ı,2 , .... n; t = ı ,2, .... w) 
şeklinde ifade edilmektcdir (Rocsner ve Ycvjc
vich, 1966; Yevjcvich, ı972). Burada mt ve St 
sırayla akışların ortalama ve standart sapma
larını; Ep;t ise ikinci dereceden stasyoncr (du
rağan) standardize stoka~tik bileşcni 

göstcnncktcdir. Uygulamada, mt ve St dizileri 
yerine, bunların Fourıer seri açılımları olan dizi
leri kullanılarak, yumuşatılmış ortalamalar ve yu
muşatılmış sı.and<ırt sapmalar elde edilmektc ve 
sonra, 

Zp,t = (Xp,t- Dt) /SP ı ................ ....... (12) 

bağıntısıyla yaklaşık standardize stokastik bi
leşen hesaplanmaktadır. Bu işleme de " paramet
rik standardizasyon" adı verilmektedir. Paramet
rilc olmayan standardizasyon sonucu elde edilen 
Ep,t dizisinin ortalamasının sıfır ve varyansının 
ı olmasına karşılık; paramctrik standardizasyon 
sonucu elde edilen Zp"t dizisinde bu özellik tam 
olarak sağlanamaruğından, parametrilc standardi
ze stokastik bileşen, aşağıdaki gibi ikinci defa 
standardize edilmekledir. 

Ut = (Z t-Z )/Sz (t= 1,2, ... N) .......... (13) 

Bu ifadede N= nw dizisinin uzunluğunu, t 

bağımsız zaman dc~işkenini, Ut tam standardize 
stokastik bileşeni (ortalaması sıfır, varyansı 1); 
Zı., (12) ifadesinden -c-lde edilen yaklaşık standar
dize stokastik bile~eni ; Z , Zt dizisinin ortala
masını, Sz ise standart sapmasını göstcmıcktedir. 



Periyodik bileşenler (10) denklemiyle ayık
landıktan sonra, tam standardize stokastik bile
şen, 

m 
Ut=.L. aiUt-i+Ttt ........................... (14) 

ı= ı 

biçiminde ifade edilmektedir. Bu denlernde ai• 
otoregresyon katsayılarını; m, maksimum anlam
lı sıra bagımlılıgı derecesini (modelin derecesini) 
; Ttt ise bagımsız rastgele degişkeni göstermekte
dir (Yevjevich, 1972; Vargas-Semprum, 1977). 
Bu model sabit parametreli Markov AR (m) (li
neer otoregresit) modeli olarak isimlendirilmek
tedir. 

(13) denklemiyle hesaplanan standardize 
stokastik bileşenin matematik yapısının incelen
mesi; yani, bu bileşenin (14) denklemi veya di
ger bagımlılık modelleriyle ifade edilebilmesinin 
gösterilmesi de yine otokorrelasyon ve spektral 
analiz yöntemleriyle yapılmaktadır. Ut tam stan
dardize stokastik bileşen elde edildikten ve bu bi
leşenlerin Markov lineer modelleriyle ifade edi
lebilecegi gösterildikten sonra, bagımsız rastgele 
bileşenler aşagıdaki biçimde elde edilmektedir. 

m 
rıı=Ut- . L. aiut-i ....... ................. ........ (15) 

ı=l 

Bagımsız rasgele bileşenlerin de otokorre
lasyon katsayıları ve korrelogramının güven sı

nırları hesaplanmaktadır. (15) bagıntısındaki oto
regresyon katsayıları, Markov AR (1) modelinde 
a ı = rı olmakta; Markov AR (2) modelinde ise 

................. ..... (16) 

şeklinde hesaplanmaktadır. Burada r1 ve rı; Z1 ile 
gösterilen stokastik bileşenin, sırayla birinci ve 
ikinci dereceden otokorrelasyon katsayılarını 

göstermektedir. 

Bagımsız rastgele bileşenlerin (Ttı) varyan
sının, tam standardize stokastik bileşenlerin (Uı) 
varyansına oranı, 
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Markov AR (1) modelinde R2=(1-r~ .... (17.a) 

Markov AR (2) modelinde ise, 

R 
2 =[(I-aıt •7] (:::ı ................... (17b) 

denklemleriyle hesaplanmaktadır ( Yevjevich, 

1972). 

3.3. Matematik benzetim modelinin elde 

edilmesi 

Stokastik bileşenin bagımlılıgının Mar

kow AR (2) modeli ile ifade edilmesi halinde, 

sonuç olarak, akışların deterministik periyodik 
ve stokastik bileşenlerden meydana gelen modeli 

aşagıdaki biçimde elde edilmiştir. 

Xp;r=Dt+SP~ Zt Sz (al U1.1 +aıU1• ı+ Q TJ] ···· (18) 

Bu bagıntıda; D.t (akışlann ortalamalarının 
Jeterministik periyodik unsuru) ve SP-r (standart 

sapmaların periyodik unsuru) (10) denklemiyle; 

aı ve a2 katsayılan (16) denklemiyle; R2· (17) 

denklemiyle hesaplanmakta ve degerieri bilin

mektedir. Z ve Sz degerieri de bilinmektedir. 

Tek bilinmeyen bagımsız rastgele bileşen Ttt'dir. 

Bunun için normal dagılmış, ortalaması sıfır ve 

varyansı I olan rastgele sayıların türetilmesi ve 

denklemin stokastik unsurlannın bir sıra önceki 

Ut-1 degeri ile, iki sıra önceki U1_2 degerine baglı 

olarak hesaplanması gerekmektedir. Determinis

tik periyodik unsurlar da her yıl için aynı oldu

gundan, istenen bir süre için akımların sentetik 

olarak uzatılınası mümkün olmaktadır. Burada 

önemli olan istenilen n yıllık bir süre için, 

Monte-Cario metodu veya diger usuller tatbik 

edilerek bagımsız rastgele sayıların türetilmesi

dir. Bu sayılar türctildikten sonra, model vasıta

sıyla akış degerieri uzatılabilecektir. Üretilen ye

ni akış dizileri rastgele degişkenin ihtimal 

dagılımı ve stokastik bagımlılıgı hakkında yeni 

bilgiler vermezler. Ancak, bu sentetik dizilerden, 
hidrolojik süreçlerin daha degişik ve daha 
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kritik dönemlerini incelemek mümkün olabile
ceğinden, özellikle biriktirme haznelerinin 
planlama ve işletilmesi ile, su kaynaklarının opti
mizasyonu çalışmalarında yararlanmak mümkün 
olacak ur. 

4. SA YISAL UYGULAMA 

Örnek olarak, Manavgat Hoına 
İstasyonunun ı 965-67 yıllan arasındaki üç yıllık 
günlük akışları ve 1940 -80 dönemindeki 4ı 

yıllık aylık akışları (E.l.E.1 ( 1940 -80)) kul
lanılarak yapılan bir çalışmada, modellerin kurul
ınası gösterilmiştir. 

Örnek 1: 

Manavgat-Homa günlük akımlarının ı967 
yılı hidrografİ Şekil 1; üç yıllık günlük 
akımlarının korrelogramı Şekil 2; eklenik nisbi 
periyodogramı Şekil 3 ve varyans yoğunluk 

spektrumu Şekil 4 de verilmiştir. Bu şekillerin 
incelenınesinden, günlük akımlarda esas periyo
du w= 365 gün olan bir periyodik hareket bulun
duğu ve periyodik unsurun ifadesi için 4 harıno
nik kullanılmasının yeterli olduğu görülmektedir. 
Hesaplanan deterministik periyodik unsurlar 
Şekil 1 de gösterilmiştir. Esas günlük akım dizi
lerinden deterministik periyodik unsurların 

çıkarılmasıyla bulunan stokastik unsurların kor
relogramı Şekil 5 de, varyans yoğunluk spektru
mu Şekil 6 da verilmiştir. Buna göre stokastik 
unsurlar Markov AR (2) modeli ile ifade edil
miştir. Sonuç olarak, günlük akımların determi
nistik ve stokastik unsurlardan meydana gelen 
modeli, 

3 4 ( 2ıtj't 2ıtj~ Xp-r(m /s)=l56,77+ L, Aj.Cos-+BjSin
365 

+ 
, ~1 3~ 

+ 1.023U 1.ı-0.192U 1.z+ 0,862T] 1 .... (19) 
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biçiminde elde edilmiştir. Bu model vasıtasıyla 

günlük akımlar istenen bir süreyi kapsayacak 
şekilde sentetik olarak uzatılabilecektir. Periyo
dik unsurlar ('! = ı ,2, ...... 365) her yıl için aynı 
olacak; stokastik unsurlar ise (t = ı ,2, .... N), 
bağımsız rastgele bileşenler türetilerek, iterasyon 
yoluyla hesaplanacaktır. Bu örnekte sadece mo
del kurulmuş, veri üretilmemiştir. 

Örnek: 2 

Manavgat-Homa istasyonu 1940-80 
dönemindeki, 4 ı yıllık ortalama akışlarının hid
rografı Şekil 7 de; eklenik nisbi periyodagramı 
Şekil 8 de; stokastik bileşenler ve bağımsız rast
gele bilcşenlerin korrelogramı Şekil 9 da veril
miştir. (Bu örnekte varyans yoğunluk spektrumu 
yöntemi kullanılmamıştır.) 

Bu verilerin ışığı altında, aylık akışlar ve 
standart sapmaların deterministik periyodik bi
leşeni üç harmonikle; stokastik bileşen Markov 
AR (2) modeliyle ifade edilmiştir. Sonuçta aylık 
akışların modeli aşağıdaki gibi kurulmuştur. 

3 3 ( 2ıtj't o 2ıtj~ Xp -r(m /s)= 150,59+ L, Aj. Cos-+B jSın-12 + 
, 1=1 12 

+SP { 0,02+ ı.oı(0,592Ut-F 0,220Ut-t 0,772rıJ] 

Örnekteki Aj ve Bj Fourier katsayıları bu

rada verilmemiştir. Bu model va<>ıtasıyla da önce 
bağımsız, rastgele dağılmış T)t değişkenlerini 

türetmek ve sonra iterasyon yoluyla stokastik bi
leşenleri hesaplayarak, istenen bir süre için sen

tetik akış dizileri üretmek mümkündür. Bu 
örnekte de veri üretilmemiştir. 



o 
o 
r--

8 
<D 

L o 
~ 

.le 
<( 

.le 
: :ı 

:§ 
1..:> 

1\ 

o 
o 
\1"1 

\ 

o o ...: 

1 

1 
( 
, 

..:::. / 
L.. 

~p g 
L 

al~ 
~ 

"L .le -- D "8 
>-·;-

~ 1 D \ 1 -;) 
'{ 4 

L--' D 
l \ 

'" ll - ~-->~~ 

o o 
M 

o o 
N 

....ı::3ı 

DSlTEKNlKBÜLTENI 1993 SAYI 78 

J 

o 
~ 

~ 

V 
~ 

c:_ 
o c: 

w E : :ı 
01..:> 
N-

I 

z 

o 

w 

Şekil - 1. Manavgat - Homa 1965 - 67 günlük akımlarının hidrografı 
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Ekl~nik 
nisbi 
varyans 

1.0 

08 
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Ot. 

02 

o 
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m 

Şekil- 2. Manavgat- Homa günlük akımlarının korrelogramı 

rk 
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02 

o +-----~--~~----~----~----~------~--~----~----------~- k 
40 320 360 400 (Gün) 

-0.2 
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Şekil- 3. Manavgat- Homa günlük akımlarının eklenik nisbi periyodogramı 
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g(f) 

200 

160 

120 

80 

40 

2.74 8.22 13.70 19.12 24.66 

Şekil - 4. Manavgat - Homa günlük akımlarının varyans yoAunluk spektrumu 

rk 

080 

0.60 

_0.20 

Şekil - 5. Stokastik unsurların korrelogramı 

g( f) 

so 

/IJ 

30 

20 

10 

o 
2.74 

-
Şekil - 6. Stokastik unsurların varyans-yog-unluk spektrumu 
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Şekil - 7. Manavgat- Homa 1940 - 80 aylık ortalama akışlarının hidrografı 
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Şekil - 8. Manavgat- Homa aylık ortalama akışlarının eklenik nisbi periyodogramı 



. 
§ 

,' c., 

•" 
J , 

',> , 
1 

,' , 

'\) 
< 

< 
,./ 

/ 

... 
( 

' ' 
f , 
' 1 , 

<., 

.,.., 
> 

\ 

..J 

,,/ ·*""" - ... __ .. _...., 
.,.,.~ . .:,.::::: =..::----· . 

o 
ın 
d 

, 

1 

' \ 
1 

, 
/ 
1 , 

DSI TEKNIK BÜLTENI 1993 SAYI 78 

c 

"" > ::;, 
1.!) 

ı ~ 

-
E a o L L 0'1 
gı .Q 
c:.ı c:.ı - L L 

E b L 

e ~ .2 
0'1 c c o 

c ·c: 
c:.ı ~ L 
L c:.ı ~ o "O 
~ o :ö 

.!; 
E 
~ c c:.ı c:.ı 

lll-N 2' 
~ Ul 

.ı:ı a:: o 
L 

<( 
~ !::' - ;> Ul 

~ o ~ ..:.:: 
~ L '0'1 o o o -lll ~ aı 

889 

Şekil - 9. Aylık akışların stokastik unsurlarının korrelogramı 

69 



DSI TEK.. 'IlK BüLTENI ı993 SAYI 78 

S. SONUÇLAR 

Akışların kendi kendisinden tilretilen mate
matik modellerini kısaca tanıtmak amacıyla 

hazırlanan bu yazıda, matematik modelierne ko
nusunda, aşagıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

a) Akış dizilerinin istenen bir süreyi kapsa
yacak şekilde, sentetik olarak uzatılınası için ku
rulan matematik modeller, bir deterministik ve 
birde stokastik unsurları ihtiva etmektedir. Deter
ministik unsurlar, Fourier serileriyle (3 - 4 har
monikle) karmaşık periyodik bir biçimde; stokas
tik unsurların ba~ımlı kısmı Markov lineer 
modelleri gibi bagımlılık fonksiyonuyla, rastgele 
bileşenler ise, normal dağılmış, bagımsız ihtimal 
fonksiyonuyla tanımlanmaktadır. 

b) Stokastik bileşenin tam olarak stasyoner 
olmamasına (yani, özelliklerinin zamanla 
degişmesine) karşın, analizi basitleştinnck için 
stasyoner oldugu kabul edilmektedir. 

c) Akış modellerinin yanında, yagış model
lerinin de kurulması ve her iki modelin 
karşılaştınlması sonuçunda, havzanın bazı bes
lenme karakteristikleri hakkında bilgiler almak 
mümkün olmaktadır. 

d) KarsLik havzalar ıçın ortamın fiziksel 
yapısına uygun olarak geliştirilen bazı modeller
de, modelin yapısındaki parametreler 
yardımıyla, yeraltındaki karstik yapının iç 
özellikleri hakkında bilgiler alınabildigi gibi; 
karst pınar akışı ve yüzeysel akış bileşenleri de 
ayrı la bilmektedir. 

c) Matematik modelleme konusundaki 
araştırmaların ilerlemesi ve bu konudaki bilgi bi
rikiminin arttırılması neticesinde, su kaynak
larının planlama çalışmalarında yeni boyutlar el
de edilecektir. 
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6. ÖNERlLER 

Matematik modelierne konusunda, Dünya 
da pek çok çalışma ve araştırmanın yanında, 

Türkiye'de de birçok çalışma ve araştırma 

yapılmasına ve bu konuda belli bir bilgi birikimi

ne ulaşılmasına ra~men, bu çalışmalarda ge

liştirilen matematik yöntemlerin, mesela, DSİ gi

bi su kaynaklarının planlamasından sorumlu olan 

uygulamacı kuruluşlar tarafından pek kul

lanılmadıgı ve dolayısıyla bu konularda arzu edi

len bilgi seviyesine ulaşılamadıgı görülmektedir. 

Türkiye'de akım gözlemlerinin 1940' lı 

yıllarda başladıgı gözönüne alınırsa, en uzun 

gözlem süresinin 50-55 yıl; ortalama olarak da 

25-30 yıl civarında oldugu görülmektedir. 

Şimdiye kadar su kaynaklan planlama 

çalışmalarında, gözlemleri uzatmak için ençok 

başvurulan yöntemin, yagış-akış veya akış-akış 

korrelasyonları oldugu ve bunların dışında başka 

bir yöntemin pek uygulanmadıgı görülmektedir. 

Bu suretle elde edilen verilerin uzunlugu da 

çogunlukla 25-30 yıl mertebesinde kalmaktadır. 

Halbuki, modem matematik modellerin kul

lanılmasıyla, çok daha uzun bir süreyi kapsaya

cak şekilde veri elde etmek mümkündür. Bu mo
deller vasıtasıyla, havzanın fıziksel 

karakteristikleri, beslenme sisteminin özellikleri, 

yüzeysel ve pınar akışı bileşenlerinin ayrılması 

gibi, birçok konularda da önemli bilgiler 
alınabilmektedir. Bu bakımdan özellikle, DSl gi

bi uygulamacı kuruluşlar tarafından su kaynak

larının planlanması ve optimizasyonu ile ilgili 

çalışmalarda, modem matematik modellerin ge
niş olarak kullanılmasının gerekliligine ve 

önemine inanılmakta ve bu konudaki 
çalışmaların arttınlması önerilmektedir. 
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