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SU KAYNAKLARINI GELİŞTİRME PROJELERİNİN ÇEVRESEL 
ETKİ DEGERLENDİRME (ÇED) REHBERİ 

Yazanlar :Prof. B.D. Clark (*)ve çalışma grubu 

Çeviren : Nesrin KAHRAMANoGLU (**) 

ÖZET 

Su kaynaklanm geliştirme projelerinin çevresel etkaerinin belirlenmesi ve tanunlanması 
için pratik bir yol gösterici durumunda olan bu rehber, mevcut durum veya ilerde karşılaşı
labilecek durumlar için dengeli bir degerlendirme yapılmasını saglamada planlamacı ve di
ger ilgililere yardımcı olmayı hedejlemektedir. 

Rehberde yer alan konular gözönüne alındıgı takdirde agai prqje çalışmalannda gecik
menin önlendigi, maliyetin düştügü ve bölgesel otoruelerin kaynaklannın daha etkin kulla
mldıgı görülmektedir. 

Bu rehber, planlamacılar tarafindan olası etkilerle agat bagaerin halka anlatılmasında 
da kullanılabilmektedir. 

1. GENEL BİLGİ 

Bu bölüm, okuyan her kesimden insanın 

anlayabilecegi, istendiginde yayımlanan elverişli 
bir format halinde ve durum hakkında ivedilikle 
karar vermeye yardımcı olacak şekilde hazırlan
malıdır. 

(*) lskoçya, Aberdeen Üniversitesi öğretim görevlisi olan 
B.D. Claıic WHO, UNEP, UNECE ve OECD'ye daıuşmanlık 
görevini sürdürmektedir. 1979 yılından beri her yıl CEMP 
(Centre for Environmental Management and Planning) tara
fından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) konusunda dü
zenlenmekte olan uluslararası nitelikteki seminer ve kursun 
yöneticiliğini sürdürmekle, ayıu konuda çeşitli ülkelerde de 
konferans ve kurslar düzenlemektedir. 

(**) Kimya Yüksek Mühendisi, DSt içmesuyu ve Kanalizas
yon Dairesi Başkanlığı 

Not: Bu rehber 1981 yılında hazırlanan "A Manual for the 
Assesment of Major Development Proposals" isimli raporun 
bir bölümünden dilimize çevrilmiştir. 

Burada proJenın tanımlanması yapılmalı, 
ortaya çıkabilecek önemli çevresel etkiler, isten
meyen etkilerin azaltılması veya giderilmesiyle 
ilgili öneriler, etkileri giderilemeyen kalıcı çevre
sel etkilerin önemleri, anlaşılabilir şekilde açık
lanmalıdır. Halkın görüşlerinin alınmasının mut
laka gerektigi konular belirtilmeli, aynca veri 
yoklugu ve bilgi eksiklikleri ile kısıtlamalara 
açıklık getirilmelidir. 

2. PROJENİN T ANlTIMI 

Projenin tanıtımı kapsamında, projeyi baş
latan kişi veya kuruluşun tanımlanması, projenin 
gerekçesi, proje alternatifleri ve bu projenin çev
renin kalkınma planına uyum durumu gibi konu
lar yer almaktadır. 

Projenin amacı enerji eldesi, taşkın kontro
lü, sulama vb. den biri olabilecegi gibi, bunlar
dan birkaçının yer aldığı çok amaçlı projeler de 
olabilmektedir. 
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2.1. Deklarasyon 

Proje sahipleri tanımlanmalı, bu kişiler ka
rar verme, açıklama yapma konularında sorumlu
luk almalıdırlar. De~erlendirme çalışmasını yü
rütecek olan kuruluş tüm özellikleriyle 
tanıtılmalıdır. Bu de~erlendirmeye esas teşkil 

edecek ana hatlar belirlenerek, rehbere eklenme
lidir. 

2.2. Gereksinim: 

a) Projeye talep, 
b) Önerilen bölgede projenin yer aldı~ı 

saha. 
c) Talebe ba~lı olarak adı geçen proje ve il

gili di~er projelerin zamanlaması konu
larına açıklık getirilmelidir. 

Önerilen projenin toplum tarafından kabul 
edilen politika ve planlarla ba~lantısı açıkça be
lirtilmelidir. lleriye dönük ihtiyaç tahmini için 
grafiklerin ve çeşitli zamanlardaki talepler hak
kında bilgilerin de bulunmasında yarar vardır. 

2.3. Alternatifler: 

Kabul edilmeyenler de dahil olmak üzere 
tüm alternatiflerin karşılaştırılmalı olarak, fayda 
maliyet analizlerinin yapılabilece~ ve çevresel 
riskierin de~erlendirilebilece~ şekilde tanımla

maları yapılmalıdır. örne~in; bir hidroelektrik 
enerji üretim projesinde gözönüne alınacak alter
netillerin yalnızca kaynakla ilgili olmayıp yerle
şim yeri, işletme ile ilgili alternatifleri, hiç proje 
uygulanmadı~ı durumctaki alternatifi ve ileride 
düşünülebilecek alternatifleri de içermesinde ya
rar görülmektedir. 

2.4. Ortak Projeler: 

Bu bölümde projenin di~er mevcut veya 
önerilen projelerle ba~lantısı veya içinde yer al
dı~ı daha kapsamlı plan ve programlar tanıtılma
lıdır. Aynca, kalkınınayı teşvikten dolayı ortaya 
çıkabilecek çevresel problemlere de de~nilmeli
dir. 
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3. TASLAK 

2.3 bölümünde tanımlanan tüm alternatifler 
her başlı~ın altında yer almalıdır. Önce tüm alter
natifler için geçerli olan faktörler tartışilmalı, da
ha sonra her alternatif için ayrı ayrı inceleme ya
pılmalıdır. 

3.1. Genel Bakış: 

a) Önerilen projenin yer aldı~ saha, co~ra
fik olarak iyice tanımlanmalıdır.Rapora en az iki 
yerleşim haritası konulmalıdır. Bunlar; 

i) Proje sahasındaki önemli yerleşim yerleri 
gibi kolaylıkla farkedilebilecek co~ık özellik
lerin yer aldı~ küçük ölçekli bir harita, 

ii) Önerilen proje alanının daha detaylı ve 
daha küçük ölçekli bir haritasıdır. Bu haritada 
yerleşim merkezleri, parklar, sit alanları, oyun 
sahaları gibi çevresel açıdan duyarlı bölgelerin 
işaretlenmesi gerekmektedir. Ayrıca yüksektilde
rin de belirtilmesi yararlı olacaktır. 

b) Önerilen baraj yapılarından bent, savak, 
batardo, güç donanımları, su alma yapısı ve bo
şaltım kanalları, projede öngörülen balık geçiş 
yerleri, balık yumurtlama kanalları gibi birimle
rin tanımlamaları yapılmalı ve şekiller yer alma
lıdır. 

c) Önerilen rezervuar alanının suyla dolma
dan önce ve sonraki durumunu gösteren karşılaş
tırmalı haritalar hazırlanmalıdır. Bent ve kontrol 
barajlarının yerleri ile su dagıtım kanalları harita
ya işlenmeli, suyun akış yönünün değiştiritme 

önerisinin getirildiği yerlerde yeni durum net ola
rak gösterilmelidir. 

d) Yaklaşım yapıları, inşaat sırasındaki yol
lar, kalıcı yollar, köprü, havaalanı, iskele ve de
miryollarının harita üzerinde gösterilmesi yararlı 
olacaktır. 

e) Su temin edilen kaynaklar ve atık boşal
tım sahalarına yakın olan sabit ve geçici yerleşim 
yerleri haritaya işaretlenmelidir. 

f) Tasarlanan iletişim sistemlerinin açık
lanması yararlı olacaktır. 



3.2. İnşaat Detayları: 

Aşağıdaki konuların açıklığa kavuşturul
masında yarar vardır: 

a) Projedeki her ana ünitenin inşaat zaman
laması ve ıasarlanan inşaat programı, 

b) Batardoların yerleştirilmesi, kaldırılma
sı, drenajın yaygınlaştırılması , akarsu yaıağının 
çevrilmesi, büyük miktarda toprağın kaldırılması 
gibi çevrede zararlı etki yapabilecek yöntemler
den uygulanacak olanlarla, daha az ekonomik 
olup çevrede daha az zararlı etki yaralacak olan 
alternatif yöntemler, 

c) Kum, çakıl, kil, taş gibi yerel inşaat mal
zemelerinin alındığı yerler, bunların çıkarılma ve 
ıaşınma teknikleri, 

d) İnşaat sahasındaki faaliyetlerden kay
naklanan, su, toprak ve hava ile ilgili kirleticiie
rin miktarlarının belirlenmesi ve kontrol altına 
alınması, 

c) İnşaat süresince çevrenin araştıniması ve 
devamlı izlenmesi için bir planın yapılması. 

3.3. İşletme ve Bakım: 

Aşağıdaki konular açıklığa kavuşturulmalı-
dır: 

a) Hizmete koyma teknikleri ve bunların 
olması muhtemel etkileri, 

b) İşletme ve bakım programları uygulanır
ken orıaya çıkacak atıkların miktan ve kontrolü, 

c) Deşarjlar ve rezervuar depolama progra
mını da kapsayan ileriye dönük işletme modeli, 

d) İşletme sırasında çevrenin araştırılması 
ve devamlı izlenmesi için bir planın yapılması. 

3.4. Diğer Konular: 

a) İnşaat sahasında, baraj gölü alanında ka
lan yapıların terkedilmesi, ıahrip edilen alanların 
yakın çevre ile birlikte yeniden düzenlenmesi gi
bi konularda planlar; 

b) Önceden bilinebirse yapıların faydalı sü
releri doldukıan sonra terkedilmesi için planlar 
yapılmalıdır. 
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4. MEVCUT ÇEVRENİN VE KAYNAK 
KULLANIMININT ANIMLANMASI 

Bu bölümde, projenin gelişmesinde ilk rolü 
oynayacak çevre ıanırnlanmah, özel önem !aşı
yan çevresel konular ve karakteristikler belirtil
meli, bilgi eksikliklerinin olduğu kısırnlara dik
kat çekilmelidir. Projeden etkilenebilecek yakın 
çevre ve sit alanlannın gözönünde tutulmasında 
yarar vardır. Örneğin; yaklaşım yapılannın geliş
tirilmesi, proje alanının yakın çevresinde hafriya
un artmasına yol açabilecektir. Eleştirmenlerin 
mevcut çevreyi görüntülü olarak inceleyebilmesi 
için fotoğraf ve resimler, özel öneme sahip yerle
re ait haritalar ile kullanılan kaynakların miktar 
ve kalite bakımından özellikleri de yer almalıdır. 

4.1. İklim ve Meteorolojik Özellikler: 

Ölçüm isıasyonlarının yeri ve işletme ara
lıklan belirtilmelidir. 

a) Yağış (cinsi, miktarı, süresi, sıklığı), 

b) Rüzgarlar ( hızı, sıklığı, yönü ve kritik 
rüzgar hızlannın süresi), 

c) İlkbahar feyezanı ve kış mevsiminde don 
ile kaplı geçen süre, 

4.2. Arazi Yapısı: 

a) Proje alanı ve yakın çevrenin jeolojik ya
pısı ve sismik durum, 

b) Maden kaynakları, nadir görülen jeolojik 
özellikler, arazi yapısı, 

c) Yamaç sağlamlığı, sürekli don olayı vb. 

4.3 . Su: 

Ölçüm isıasyonlarının yeri ve işletme ara
lıklan belirtilmelidir. 

a) Akarsu havzasının hıdrolojİk durumu, 

b) Projenin membaındaki ve etkilerin gö
rülmesinin beklendiği mansap kısmındaki su ka
litesi, 

4.4. Bitki Örtüsü (Fiora): 

a) Balıklar ve yaban hayatı için önemli 
olan besleyiciler, 

b) Nisbeten ıahrip olmamış veya nadir bit
kiler, tarihi ve doğal güzelliğe sahip yerlerin bit
ki örtüsü, 
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4.5. Hayvan Varlıgı (Fauna): 

a) Proje alanı içindeki balık, sürüngen, kuş 
ve memeli türlerinin çogalma mevsimleri ve da
gılımlan, 

b) Göç yollan ve zamanı, 

c) Proje alanı ve yakın sahalardaki nadir 
veya nesilleri tükenmek üzere olan türler, 

d) Seçilen türlerin yaşam süreleri içindeki 
kritik zamanlar (su kuşlannın yuva yapma za
manları, balıkların yumurtlama ve bakım süreleri 
gibi), 

4.6. Sosyal Durum: 

a) Yaşam şekli, iletişim olanakları, çalışma 
hayatı, altyapı durumu, yerleşim gibi karakteris
tikler, 

b) Tüm alanda kültürel, sosyal ve ekono
mik yapılaşma, 

c) Tarih, arkeoloji ve paleontoloji konula
nnda önemli sayılan bölgeler, 

4.7. Arazi, Su ve Kaynak Kullanımı: 

a) Arazi kapasitesi, 

b) Özellikle projenin uygulanmasında nü
fus artışı veya göç olayının görülebilecegi yerler
de, endüstri, tarım, ormancılık, yürüyüş sporu, 
avcılık, balıkçılık ve rekreasyon dahil olmak üze
re mevcut ve gelecege yönelik kaynak kullanımı, 

c) Komşu arazilerin sahipleri (halka ait, ki
şilere ait veya özel statüye sahip), 

d) Bölgesel kalkınma planlan hakkında ye
terli bilgi verilmelidir. 

S. ÇEVRESEL ETKİLER 

Seçilmiş proje alternatiflerinde görillebile
cek olumlu ve olumsuz çevresel etkiler ortaya 
çıktıklan zaman dilimine göre (inşaat, işletme 
vb. sırasında) tanımlanmalıve birbirleriyle karşı
laştınlmalıdır. Eger eldeki veriler tahmin süresin
ce geçerli degilse veya kullanılan verilerin dog
ruluğu şüpheli ise, raporda önceden belirlenen 
etkilerin subjektif kararlara dayandığı açık olarak 
belirtilmeli ve mevcut bilgi boşluklan tanımlan
malıdır. 

Etkiler, dogrudan (direkt) veya dolaylı (in
direkt) olarak sınıflandınlabilmektedir. Bunlar 
akarsu yatağının seviyesinin düşmesi gibi doğru-
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dan önerilen projeden kaynaklanabilmekte veya 
yaklaşım yapılannın geliştirilmesine baglı kay
nak kullanımının artması gibi, proje faaliyetlerin
den dolayı ortaya çıkan dolaylı etkiler olabilmek
tedir. Etkiler kısa süreli veya uzun süreli olarak 
da tanımlanabilmektedir. Bunlar mevcut durum
da olumlu veya olumsuz etkilere yol açmakta, es
kiden beri süregelen alışılmış su ve toprak kulla
nım şeklinde, yaşam tarzında degişimlere yol 
açabilmekte, insanların saglıklannı etkileyebil
mektedir. Bu bölümde kaynaklarda geri ,dönüle
meyecek veya yenilenemeyecek degişimlere yol 
açabilecek olaylara da yer verilmelidir. 

Aşağıdaki konularda detaylı inceleme ya
pılmalıdır; 

a) Hacim ve zamanlama bakımından akım 
azalmasının kontrolünün sağlanması, 

b) Balık geçiş yolları, su alma yeri seçenek
lerinin araştırılması veya suni balık üretim sis
temleri gibi iyileşticici çalışmaların tanımlanması 
ve şemalaştınlması, 

c) Balık ve yaban hayatının üretim ve ko
runmasını sağlamak için işletme programının ye
niden düzenlenmesi . 

Aşağıda verilen ilk tahminlerde yer alacak 
olan konulardan bazılarını kapsamaktadır. 

5.1. İklim, Meteorolojik Özellikler: 

Baraj gölünün tipi ve büyüklüğü o bölgede 
ve mansap kısmında iklim değişikliklerine yol 
açabildiği gibi, yöresel ekasistemde de bazı deği
şimler gözlenebilmektedir. 

Ortaya çıkması kuvvetle muhtemel deği
şimler şunlardır; 

a) Yagış hızlan; örneğin sağanak yağmur
ların dağılımı ve kar fırtınalan yeni rezervuardan 
etkilenebilecektir, 

b) Su yollannın buzla kaplanma süresinin 
uzaması, donma ve çözülme zamanlanndaki de
ğişmeler, 

c) Sis ve tipi yoğunlukları; bunlar projeden 
etkilendiği gibi nüfus ve arazi kullanımından or
taya çıkan değişimlerden de kaynaklanmaktadır. 

d) Özellikle yeni bir rezervuar inşa edildi
ğinde buharlaşma hızlanndaki değişimler, 

e) Yöresel rüzgarlar, nemlilik ve hava kali
tesi doğrudan projeden veya projeye baglı geliş
melerden etkilenebilmektedir. 



5.2. Arazi Yapısı: 

Çevredeki arazi, baraj gölünün oluşumun
dan, inşaat tekniklerinden veya yaklaşım yapıla
nnın geliştirilmesinden etkilenebilecektir. Tüm 
proje faaliyetlerinden veya yalnızca birkaçından 
etkilenebilecek yaygın çevresel özelliklerden ba
zıları şunlardır; 

a) Rezervuara aşın su yüklenmesiı:ıden do
layı jeolojik kararlılı~ın etkilenmesi, 

b) Yatak kararlılı~ı ve erozyon, 

c) İnşaat ve işletme sırasında yüzey malze
melerinin uzaklaştırılması, 

d) Nadır arazi şekli, arkeolajik ve paleanto
lo jik bölgeler, 

e) Maden kaynakları, 

5.3. Su: 

Hemen hemen tüm proje çalışmalarının 
hem yüzeysel hem de yeraltısulanna etkisi ol
maktadır. 

Proje faaliyetlerinden etkilenebilecek en 
önemli özellikler; 

a) İnşaat faaliyetleri sırasındaki su kalitesi, 

b) İşletme ve bakım sırasındaki su kalitesi, 

c) Drenaj şekilleri ve sulamadan dönen su 
miktarı, 

d) Yeraltısuyu hidrolojisi, 

e) Şelale gibi nadir fiziksel olaylar, 

f) Sedimantasyon hızları, 

g) Donma gibi özel su problemleri, 

h) Su yolundan yapıJan çevrimlerden etki
lenen su miktarlarıdır. 

5.4. Bitki Örtüsü (Flora): 

Bölgenin do~al bitki örtüsü, iklimde, arazi 
yapısında ve hidrolojik rejimde ortaya çıkan de
~işimlerden etkilenmektedir. Bu de~işimler aşa
~daki konularda olmaktadır: 

a) Türlerin da~lımı ve bollu~u, 

b) Yabancı türlerin ortaya çıkması, 

c) Bitki canlılılı;ı, 
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d) Nadir bitki topluluklannın tahribi, 

e) Yaklaşım yapılarının artırılması sırasın
da tahrip olma, 

f) Balık ve yaban hayatı için anahtar bitki 
örtüsünün kaybedilmesi veya kazanılması. 

5.5. Hayvan Varlı~ı (Fauna): 

Bölgenin . faunasında görülen de~işimler 
yalnızca balık, kuş ve yaban hayatında de~l, be
sin zincirinden daha yukanlarda yer alan hayvan
lar için gıda teşkil eden mikroorganizmalarda da 
kolayca farkedilebilmektedir. 

Gözönüne alınması gereken önemli de~i
şimler; 

a) Çeşitlilik ve sayıda de~işme, 

b) Yabancı türlerin ortaya çıkması, 

c) Nadir ve tehlikede olan türlerin kaybol
ması veya azalması, 

d) Besin zincirinin bozulması, 

e) Tahribatın artması olmaktadır. 

5.6. Sosyal Durum 

Bir projenin inşaat ve işletme aşamasında 
özellikle yakın çevredeki insanların yaşam tarz
lannda önemli de~işimler olmaktadır. Etkiler in
şaat aşamasında kısa süreli olmakta, projeden do
layı bir hareketlilik ve gelişme sa~lanıyorsa 
uzun süre devam etmektedir. Bu de~işimler aşa
~ıdaki konulan kapsamaktadır; 

a) Nüfus, 

b) Yaşam tarzı karakteristikleri, 

c) İş durumu, 

d) Yerli halkın hakları, 

5.7. Toprak, Su ve Di~er Kaynakların 
Kullanımı: 

Bir su geliştirme projesiyle toprak, su ve 
dilı;er kaynakların kullanımı, bölgeye girişin ko
laylaşması ile yaygınlaşmakta veya bunların su 
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Bu sonuçlar bölgede yaşayan yerli halk için 
oldukça etkili olmaktadır. Proje , ürün miktarını 
ve kalitesini artıracak şekilde dizayn edilmelidir, 
böyle olmazsa sulamaya dayalı çiftçilik çalışma
ları tamamiyle degişecektir. 

Çal~~malar sırasında aşağıda verilen bazı 

önemli fay:törler gözönünde bulundurulmalıdır. 

a) Mevcut ve gelecekteki arazi kullanımı, 

b) İşletmede olan veya gelecekte işletilecek 
kaynaklar, 

c) Ulaşım, 

d) Endüstriyel faaliyetler, 

e) Rekreasyonal faaliyetler, 

f) Bölgesel, şehirsel arazi gelişim planları r 

5.8. Birleşik Etkiler: 

Her aşamadaki etkilerin üstüste birikmesi 
toplam etkide bir artışa yol açabilecektir. Bu alt 
bölümde, tek tek etkiler kadar birleşik etkilerin 
de gözönüne alınmasının önemi belirtilmelidir. 

6 

6. ÖNEMLİ ETKİLERİ AZAL TMA 
YÖNTEMLERİ 

Su ile ilgili projelerin çevreye olabilecek 
birçok önemli etkileri inşaat, proje ve işletme 
aşamalarında yapılacak degişikliklerle azaltıla
bilmekte veya ortadan kaldırılabilmektedir. Bu 
bölümde, beşinci bölümde tanımlanan önemli et
kiler, istenmeyen etkileri azaltıcı veya düzeltici 
yöntemler ile birlikte liste halinde verilmelidir. 
Toprak ve su kaynaklarının kullanım şekillerin
de, yüzeysel ve yeraltısularının miktan ve kalite
lerinde görülen önemli degişmeler, sulak alanlar, 
sahil şeritleri, balık ve yaban hayata yapılan mü
dahaleler üzerinde dikkatle durulmalıdır. 

Sulak alanlar konusu, özellikle yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalan veya tehdit altın
da olan canlı türleri bulundugunda önem taşı
maktadır. İstenmeyen çevresel etkilerin azaltıl
ması için değişik yöntemler de bu bölümde yer 
alabilir. 

7. KALlCI ETKİLER 

Beşinci bölümde verilen bazı önemli etkile
re karşı, teknoloji eksikliği, projenin hedefleriyle 
uyumsuzluk veya gerekli detayda bilgi bulunma
dığında zararlı etkileri azaltacak önlemler alına
mamaktadır. Bu bölümde kalıcı etkiler tek tek sı
ralanmalı ve bunların azaltılamama nedenleri 
açıklanmalıdır. 



BETON BARAJLARDA BÜZÜLME DERZLERİ 
ENJEKSİYONU VE 

GEZENDE BARAJI UYGULAMASI 

Yazanlar: ZekiVARLIK (*) 
Abdullah GÖKBUDAK (**) 

ÖZET 

Gezende barajı, lçel iline bag lı Mut ilçesinin 35 km güney-battsmda Ermenek çayı üzerin
de inşa edilmiştir. Ortalama debisi 49 m3 1 s olan Ermenek çayı üzerinde kurulan santralın 
her bir ünitesi 53.1 MW gücünde olan üç adet türbinjeneratör üretim ünitesi tesis edilmiştir. 
159.3 MW kurulu gücündeki bu santralle yılda 528 milyon kwh enerji üretilecektir. 

Temelden itibaren 75.00 m yüksekliginde ve 98 500 m3 dolgu hacmine sahip Gezende 
barajı asimetrik, çift egriliklt ince beton kemer bir barajdtr. 1Urkiye'de ilk kez çift egrilikli in
ce beton kemer baraj; Türk müteahhit. mühendis ve işçisiyle Gezende barajında gerçekleşti
rilmiştir. 

Beton barajlarda, bir yamaçtan diger yamaca ve baraj gövdesinin oturdugu temel kaya
dan başlayıp, barajtn kret kotuna kadar belli aralıklarla derzler oluşturulmaktadır. Suni 
olarak oluşturulan genleşme ve büzülme derzleri beton içinde meydana gelebilecek büyük 
boyutlu çatlaklarm teşekkülü sorununu bütünüyle çözmüştür. Ancak suni olarak oluşturu
lan bu derzler rezervuardaki sulan mansaba sızdırma problem in ide beraberinde getirmiştir. 
Büzülme derzleri enjeksiyonu; işte bu derzlerin çimento şerbeti ile doldurulmasım ve derz
lerdert olacak muhtemelsızmttlann önlenmesint amaçlamaktadır. 

1-GtRlŞ: 
Barajlar geçmişinde Avrupa'da çeşitli çat

lak oluşumlarını kontrol etmek için yapılan ilk 
girişimlerde beton barajlar enine bloklara bölün
müş ve bu blokların yüzeyleri mazot, gres, hava
gazı katranı veya asfalt sübyesi ile kaplanmıştır. 
Beton blokların arasındaki açıkhkların enjeksiyo
nu yapılamamıştır. Su sızıntısına karşı tek engel 
memba yüzündeki derzlerde bulunan ankastre 
(konsol) su tutucuları olmuştur. 

Beton içindeki çatlakların kontrolünde 
özellikle kemer tipi bar~·lar için Avrupa'da yo
ğun olarak kullanılan di er bir yöntemde bloklar 
arasında 3 ile 10 feet'lik 1 foot = 30.48) bir açık
lık bırakmaktadır. Bu açıklıklar betondaki gen
leşme ve büzülmeler tamamlandıktan sonra be
ton ile doldurulmuştur. 

Uygulanan bu yöntemler beton içindeki bü
yük boyutlu çatlakların oluşum yönlerini kontrol 
etme sorununu büyük oranda çözmüştür. Ancak 
bu yöntemlerin hiçbirisi suni olarak oluşan ve za
manla gelişen küçük fakat sürekli sızma kanalla
nndan suların sızmasını engelleyememiştir. 

(*) Zeki V ARUK, Jeo. Y. Mü h. Gezcnde Barajı ve HES 
(**) Abdullan GÖKBUDAK ,İnş . Y. Müh., DSİ IV. Bl. Md. 

Bugün gezende barajında olduğu gibi be
ton barajlarda bir yamaçtan diğerine ve Temel 
kayadan barajın en tepesıne kadar düzenli aralık
larla bölü~müş ~üzül~e dcrzleri oluşturulmakta
dır. BaraJ eksenıne dik olan ve memba yüzünden 
mansap yüzüne kadar uzanan onbir adet büzülme 
derzi Gezende barajı için yeterli görülmüştür. 
A.B.D'deki Hoor barajı , Grand Comle barajı 
Share ve Hungry Horse barajları gibi büyük su 
tutma yapılarmda enine derzlere ek olarak baraj 
aksına paralel olan boyuna büzülıne derzleride 
vardır. 

Beton barajlarda iki tür derz vardır. A. İn
şaat derzleri, B. Genleşme ve büzülme derzleri. 

A. ( İnşaat dcrzleri : Bir vibratörün daldın
lamayacağı kadar sertleşmi_ş ve yeterince uzun 
bir dökme kesilmesi öncesı teşkıl edilmiş olan 
satıhlara inşaat derzi denir.) Herhangi bir kesim
de beton dökme işlemleri iki saatten fazla bir sü
re için durdurulursa, bu kesim inşaat derzi olarak 
kabul edilir. Gezende barajında, gövde betonun 
da, iki metrelik beton lifler arasındaki yatay derz
ler, inşaat derzi olarak söylenebilir. Bu ôerzler 
2.00 m yüksekliğe sahip beton kalıplar vasıtasiy
le oluşturulmuştur. 
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B. Genleşme ve büzülme derzleri: Bir be
ton yapının kendine bitişik diğer bir beton yapıya 
nisbette genleşme, rötre veya temeldeki oturma 

nedeniyle deptasman yapmasına olanak sağlayan 
derzlere genleşme ve büzülme derzleri denir. 
Genleşme ve büzülme derzleri, bitişik yapıların 
birbirleriyle kenetlenmelerini sağlayabilmek için, 
düz ve eşit ölçülerde oluşturulacağı gibi gezende 
barajında olduğu gibi dişli olarakta teşkil edilebi
rilir. Şekil : ı 

Baraj gövdesindeki büzülme denlerinin 
enjeksiyonunu çubuklaştırmak amacıyle beton 
içerisine gömülmüş 25 mm lik (ı inç) çapındaki 
serpantinler (soğutma boruları) içensinde dola
şan soğutma suyu ile suni olarak soğutulur. Şekil 
: 2 Soğutma sisteminde kullanılan su, Gezende 
barajı için kaynak suyu ilaveli Ermenek çayından 
sağlanmıştır. 

Beton bu şekilde suni olarak 16 °C a kadar 
yanşantiyede kaydedilen 17.2 °C lik yıllık ortala
ma sıcaklığın 1.2 °C altında soğutulur. Tablo ı 
Soğutma, beLOn dökümünden yazın 24 saat ve kı
şın ise 36 saat sonra yapılınaya başlanıp ve dökü
len beton sıcaklığı büzülme derzlcri için pozitif 
enjeksiyon sıcaklığı olan 16 °C a ulaşınca veya 
beton sıcaklığı serpantinlere alınan su sıcaklığı
nın 2 °C üzerine ulaşınca soğutmaya son verilir. 
Soğutma işleminin bitiminden hemen sonra her 
serpanline ait çıktığı satıh kenarında kesilip, önce 
yaklaşık 100 cm lık kısmı çimenLO harcı ıle dol
durulur. Daha sonra çelik kaynaklı tapa ile iptal 
edilir. Veya soğutma borusunun tamamı enjeksi
yon harcı ile doldurulduktan sonra, çelik kaynak
lı tapa ile kapaLılıp iptal edilir. Çimento harcı I: ı 
oranında çimento: kum ilc minimum miktarda su 
karılmasıyla hazırlanmış olur. 

TABLO: 1 

AYLIK ORTALAMA HAVA SICAKLIGI- °C- (yıllık ortalama: 17.2 °C 

AYLAR O S M N M H T A E E K A 

SlCAKLIK 5 .7 7.6 11.5 15.8 20.8 26.2 29.2 28.4 24.4 18.0 11.7 7.6 

- Mut rasat istasyonunda yapılan 17 yıllık (1963-1979) rasatlarına göre aylık ortalama haliCilklıkları 

TABLO: 2 

A YLlK ORTALAMA SU SICAKLlGI- 0 c 

AYLAR O S M N M H T A E E K A 

SlCAKLIK 7 .O 8.2 9.8 12.0 15.8 19.9 22.0 21.5 18 .8 13.8 9.3 7.0 

- Grafik kayıtlarından çıkarılmış Ermcnck çayına ait ortalama su sıcaklığı 
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Gezende barajında gövde beton dökümüne 
ilk olarak 15 Nisan 1988 tarihinde başlanmış ve 
21 Eylül 1990 yılında tamamlanmıştır. Bütün 
bloklarda beton dökümünden sonra sogutmaya 
başlanmış ve 274.00 m katunun altındaki beton
ların sıcakligının şartname limitleri altına (16 °C) 
düştügü tesbit edildikten sonra 274.00 m katu
nun altındaki betonların sogutulmasına 22 Ocak 
1989 tarihinde son verilerek bu kısımların, derz 
enjeksiyonuna hazır hale getirilmiştir. Bu kesi
min birinci etap enjeksiyonu için çimento : su= 
1(2, ikinci etap enjeksiyonu için daha ince bir 
karışım olan 1/4 şerbet karışım oranıyla enjeksi
yona başlanmıştır. Gezende barajında kret katu
na kadar tüm derz enjeksiyonlarının 15 Nisan 
1991 de tamamlanması hedeflenmiş ancak birkaç 
ay gecikmeyle tamamlanmıştır. 

Baraj gövdesi içerisinde bırakılan (inşa edi
len) perimetrik (çevresel) galeride baraj temel 
en jeksiyonlarına (kontakkonsolidasyon-perde) 
başlanabilmesi için barajın 274.00 m ile 260.00 
m katları arasındaki büzülme derzleri enjeksi
yonlarına başlanıp bilirilmesi önem kazanmıştır. 
Aksi halde beton içerisine yerleştirilen derz en
jeksiyon borularını ve derze ilişkin diger aksesu
arları tahrip etmeden kontak ve konsolidasyon 
özelliklede tabanda birbirlerini makasiama kesen 
perde kuyularını açıp enjeksiyona tabi tutmak 
mümkün degildir. Bu nedenle barajın yukarıda 
belirtilen katlar arasında önce büzülme derzleri 
enjeksiyonları (1. ve 2. etap) tamamlanmıştır. 

Daha sonra kontak, konsolidasyon ve perde en
jeksiyon sondaj kuyularına sırayla girilmiştir. 

Barajın bu kesiminde sondaj kuyularının, sogut
ma suyu borularını (serpantinleri) kesmesi önem
li degildir. Çünkü yukarıdaki paragrafta belirtil
digi gibi, sogutma suyu boruları işlevini yerine 
getirmiş daha sonrada iptal edilmiştir. 

2. ENJEKSİYON İŞLEMİ: 

Büzülme derzleri enjeksiyonu, rezervuarın 
dolmasından ve baraj tabanındaki perde enjeksi
yonlarının yapılmasından önce normal inşaat 

programı ile birlikte yapmaya çaba harcanmalı
dır. Beton sogutma işlemlerinin gelişimi ve inşa
at programının organizasyonu derz enjeksiyonla
nnın başlanmasını kontrol eden başlıca faktörler
dir. 
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Büzülme derzleri, temelden başlayarak kret 
katuna kadar ayrı ayrı sıralar halinde, belirli yük
seklikteki (15.00 m) enjeksiyon hücrelerini en te
pesine kadar doluncaya dek belirli miktarlarda 
şerbet ile derzleri doldunnak ve barajda su tut
tuktan sonra sızdınp sızdırmadıgının neticesini 
birebir görülebilecegini bilmek gerçekten heye
can verici bir uygulama olmuştur. 

Büzülme derzleri enjeksiyonu için kullanı

lan ekipman, baraj temel enjeksiyonlarında kulla
nılan ekiprnanın aynıdır. Farkı sondaj makinala
rının kullanılmaması; enjeksiyonun, önce beton 
içerisnde bırakılan borular marifetiyle yapılması
dır. 

Temeldeki ilk sıralara girebilmek için bu 
kesimde dökülen beton sıcaklıgının 16 °C a dü
şürülmesi gerekmektedir. Beton sıcaklıgı, büzül
me derzleri için pozitif enjeksiyon sıcaklıgı olan 
16 °C a ulaşmadan, o kesimde derz enjeksiyonu
na başlanamaz. Aynı kattaki derz sıraları bitiril
meden, bir üst sıradaki derzlerin enjeksiyonuna 
geçilemez. Büzülme derzlerinin enjeksiyonu ya
pılırken arada bir dönüş borusunun tapası çıkarı
larak borunun içindeki enjeksiyon şerhetinin 

prizlenmesi önlenmelidir. Büyük yapılarda bu 
zorunludur. Ancak, daha küçük yapılarda eger 
enjeksiyon tutucuları dogru yerleştirilmişse ya
hut çeşitli nedenlerle bir kaçakta söz konusu de
gitse, buna gerek kalmadan derz doldurulabilir. 
Enjeksiyonu uzun süren derzler için dönüş boru
sunun tapası açılarak şerhetin prizlenmesinin 
önlenmesi önem kazanır. 

Boru sistemleri ve derzler; enjeksiyondan 
evvel mutlaka denenıneli ve basınçlı su ve hava 
vermek suretiyle dönüş suyu temiz görülünceye 
kadar temizlenmelidir. Deney boyunca enjeksi
yon yapılacak bütün kanalların açık ve sistemin 
çalışıp çalışmadıgı dikkatlice kontrol edilmelidir. 
Su ile yıkama ve deneme tamamlandıktan sonra 
enjeksiyon tutucuları ve betondan olan sızmala
rın boyutları ve yerini saptamak için derzler ba
sınçlı su ile doldurulur. Bu deney enjeksiyondan 
bir gün evvel yapılmalıdır. Böylece kalafatlamak 
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için yeterli zaman kalacaktır. Derzleri su ile yı
kamak ve doldurmak, yalnızca derzleri temizle
mek ve olası sızıntıları göstermekle kalmaz aynı 
zamanda derzleri ya~lamak suretiyle şerbet akışı
nıda kolaylaştıracaktır. Enjeksiyonlanacak sıra

daki derzlerde, enjeksiyon işlerinin başlamasın
dan hemen önce derzlerdeki sular basınçlı hava 
ile tahliye edilecektir. 

Enjeksiyon işlemi sırasında, enjeksiyonu 
yapılmayan bir üst sıradaki derzler su ile doldu
rulur. Enjeksiyon işleri bitineeye kadar bu derz
ler boyunca hafıf su akışı sa~lanır. Enjeksiyon iş
lemi biter bitmez bir üst sırada bulunan derzler
deki sular tahliye edilir. Enjeksiyon şerbeti, en
jeksiyonu uygulanmakta olan sıranın en altındaki 
dag-ınna borusundan pompalanır. 

Yıkama ve deneyler sırasında görülmeyen 
ciddi sızıntılar bazen enjeksiyon sırasında gelişir, 
enjeksiyonu zorlaştınr. Bu tür kontrol edilmeyen 
sızıntı lar gelişti~inde kaçak yerleri kalafatlanma
lıdır. Enjeksiyondan sonra dönüş borusu a~zı açı
larak boru tamamen temizlenmelidir. Böylece 
boru ikinci etap enjeksiyon için hazır hale gelir. 
lleinci etap enjeksiyona daha büyük basınç ve da
ha ince bir enjeksiyon karışımıyla başlanmalıdır. 
Şekil :3 

Gezende barajı için, temel kotu (260.00 m) 
ile 275.00 m arasındaki enjeksiyon hücrelerinde 
şerbet, üst borudan basılıp, alt borular dönüş ola
rak kullanılmıştır. 275.00 m ile 335.00 m arasın
da, aşa~ıdan yukarı do~u her hücrenin enjeksi
yonu ayrı ayrı yapılırken, enjeksiyon karışımı alt 
borudan basılıp, üst boru dönüş olarak kullanıl
mıştır. Şekil : 4 

İnşaat sırasındaki yanlış veya dikkatsiz yer
leştirmeden dolayı enjeksiyon tutucular; enjeksi
yon şerbetini, enjeksiyonu yapılan alandan, en
jeksiyonu henüz yapılmamış alana geçmesine 
izin verebilirler. Enjeksiyonu yapılmamış derzle
re bu tip enjeksiyon sızmaları varsa mutlaka en
gellenmelidir. Yoksa derz tıkanacak ve enjeksi
yonu yapılamıyacaktır. Enjeksiyonu yapılacak 

olan komşu büzülme derzleri, enjeksiyondan ön
ce olası do~sal genleşmeyi engellemek için bir 
yastık gibi davranacagından ve şerbel sızmaların
da boru sisteminin açık kalmasına yardırncı ola
ca~ından su ile doldurulmalıdır. 

12 

Enjeksiyon yapılmamış bir derze e~er şer
bel sızıntısı varsa şerbet henüz prizini almadan 
mutlaka yıkanmalıdır. Bütün şerbet sızıntıları arı
zalı yada kusurlu yerleştirilen metaller nedeniyle 
olur. Bununla birlikte bazen enjeksiyon tutucu
lardan uzaktabetonda büyük çatlaklar bulunabi
lir. Buda yo~un enjeksiyon sızıntısına neden ola
bilir. 

Aşa~ıdaki paragraf "Temel Kayanın Ba
sınçlı Enjeksiyonu için El Kitabı"ndaki Grand 
Coole barajından aktarılmıştır. 

"Büzülme çatlaklarından olan sızıntılır, ça
buk priz alan katı çimento ile basitce sıvanmak 
suretiyle doldurulabilir. Büyük sızmalarda ise 
sızmaya fındık başlı bir çekiçle hafice vurmak 
suretiyle veya çatla~ın içine bir kenarından üç
gen prizma şeklinde beton parçası sürmek sure
tiyle sızma durdurulabilir. Büzülme denlerinden 
olan sızmalar tahta takoz kullanılarak kallafatla
nabilir? Takozlar çatlak içinde olabildi~ince uza
~a itilmelidir. Takozlar sızma olan yerde iyice 
yerleşip şişinceye kadar pompaj basıncı mutlaka 
düşürülmelidir. Temel kaya yüzeyinde, inşaatta 
büzülme derzlerinde, büzülme çatlaklarında, tü
nel güzergahlarındaki gözenekli alanlarda, bara
jın memba ve mansap yüzeylerinde, araştırma 

galerilerinde ve şaftlarda gelişen tüm şerbet sı
zıntıları en kısa sürede kalafatlanmalıdır. E~er 
şerbet bir derzde enjeksiyon basıncına yakın bir 
de~erle sızıyorsa bunu ince şerbet karışımlarıyla 
tıkamak olanaksızdır. Betondaki gözenekli alan
lar mutlaka yontulmalı ve çabuk tamir edilmeli
dir. Bu yamanın katılaşması sırasında enjeksiyon 
pompası yamaya basınç veremiyecek bir şekilde 
kullanılmalıdır. E~er yama ustaca yapılmışsa sız
maya son verilir. 

3. REFÜ ŞARTI: 

Bir boru sistemi için ön görülen basınçlar
da 10 dakika'da o (sıfır) litre alış oldu~u takdirde 
refü elde edilmiş olacaktır. (0 litre/lO dakika/bir 
boru sistemi, belirtilen basınçlarda.) 

Refü elde edilen her boru sistemi refüden 
sonra düşük basınçta su sürkülasyonu ile temizle
nir. Sonra vidalı kapaktarla kapatılır. Aynca ha
valandırma borusunda düşük su ve hava ile te
mizlenmelidir. 
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4. KULLANILAN MALZEMELER: 

a. Çimento 
b.Su 
c. Katkı maddesi (sika Co. tarafından üreti 

len Intraplast katkı maddesi 

Derz enjeksiyonunda kullanılan enjek
siyon şerbeti; su, çimento ve enjeksiyon karışım
ının akıcılı~ını artırmak amacıyla özel olarak 
formüle edilmiş katkı maddesinin karıştırılma
sıyle hazrrlanır. Şerbet karışımında, ıntraplast en
jeksiyon katkı maddisinin kullanılmasının di~er 
etkileri şunlardır. 

1. Karışımın dış hareket şartları ve de~işik 
çimento imalatıarına gösterecegi hassasiyeti as
gari düzeye indirir. 

2. Mükemmel mukavemet, 

3. Prizden itibaren kısa bir süre (2 gün) 
sonra dona mukavemet kazandım. 

4. Bütün boşlukların enjeksiyonunda yo~un 
ve uzun ömürlü dolgu. 

Derz enjeksiyonunda kullanılan çimentonu
nu tipi çok önemlidir. Çimento; küçük derz ara
lıklarından geçebilecek incelikte, temiz ve derz
ler tamamen doluncaya kadar besleme ve dönüş 
borularında katılaşmayacak tipte olmalıdır. Bu 
tip tıkanma tehlikesini azaltmak için düşük ısılı 
çimento kullanılır. 

Intraplast, kalkılı ve kül ihtiva eden çimen
tolarla birlikte kullanıma uygun değildir. Bu ne
denle Gezende barajı gövdesinde kullanılan kat
kılı portland (KPÇ) değil, portlanı çimentosu 
getirilmiş ve karışımda kullanılmıştrr. 

Burcau of Reclarnation'a göre büzülme 
derzi enjeksiyonu için kullanılacak çimento 
100 no.lu Amerikan eleğinden %100 no.lu elek
ten %98 i geçen incelikte olmalıdır. Enjeksiyon 
planlamasında her derz için sarfedilecek olan çi
mento miktarı tahmin edilerek enjeksiyona baş
lamadan evvel depolanmalıdır. 

Derz de dahil tüm enjeksiyonlarda kullanı
lan su, Ermenek çayından alınmışttr. Anabatarda 
ile önbatardo arasında biriktirilip dinlendirilen su 
pompalarla sol yamaç ta 410.00 m korunda 
(14.50x21.50x5.00 m) boyutlarında hazırlanan 
havuza aktarılıp, buradan da beton soğutma ve 
enjeksiyonlarda kullanılmak üzere borularta va-

RSI J'EKNJK BÜLTENJ !994 SAYISI 

diye taşınmıştır. Bilahare bu suya kaynak sulan 
ayrıca takviye edilmiştir. 

5. KULLANILAN ÇİMENTO VE SU 
ORANLARI: 

Baraj büzülme derzlerinin enjeksiyonunda 
kullanılan sistem, büzülme derzlerinin gerek
ti~inde tekrar enjekte edilmesine imkan verecek 
şekilde düzenlenmiştir. 

Birici etap enjeksiyon için: 

Çimento: su= 1/2- 1 /ı karışım oranları, 

tkinci etap enjeksiyon için: 

Çimento : su 1/4- 1 /ı karışım oranlan kulla
nılmıştrr. 

Başlangıç olarak çimento: su= 1 /ılik ince 
şerbet karışımı iyi bir karışımdrr. Bu ince karı
şım derzlerle bir ya~ gibi hareket eder. Bir kaç 
mixer ince karışı m şerbelten sonra basınç ve alış 
durumuna göre 1/1 karışım oranına geçilir. Eğer 
manometre basınçlı yüksek (refü basıncına yakın 
ise), alış durum az ise, o takdirde 1/1 karışım or
anına geçilmez. 1/2 karışım oranına devarn edile
rek refüye gidilir. 

6. ENJEKSİYON BASINÇLARI: 

Barajdaki beton blokların boyutları, barajın 
tasarımı, yüksekliği, büzülme derzlerinin geniş
liği, gidiş ve dönüş borulannın tıkanınası ve be
tondaki anormal genleşmeler veya büzülmeler 
gibi beklenmedik zorluklar, enjeksiyonda kulla
nılması gereken bansınç miktarlarını belirler. 

Gezendc barajı büzülme derzlerinin enjek
siyonunda kullanılan basınçlar her kol'daki en
jeksiyon hücresi, birinci ve ikinci etap enjek
siyonlar için ayrı ayrı tesbit edilmiş ve uygulan
mışttr. Şekil :3 Buna göre : 

Birinci etap enjeksiyon için: 

Temel kolundan (260.00), 290.00 koluna kadar ........ .! O kg/cın2 
290.00 kotundan, 320.00 koluna kadar ......................... 6 kg/cın2 

320.00 kotundan krel koluna kadar (335.00) ............... .4 kg/cın2 

tkinci etap enjeksiyon için: 
Talvegden, 290.00 koluna kadar ............................... .! O kg/cm2 

290.00 kolundan, 320.00 koluna kadar ................. , ....... 8 kg/cm2 

320.00 kotundan krel koluna kadar (335.00) .. .............. 6 kg/cm2 
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7. DERZ ENJEKSlYON ÇELİK BORU 
LAR: 

Derz enjeksiyon boru hattı sistemi ; vana 
sistemleri, blonlar, flaş, dar baglantılar, vidalı tı
kaçlar ve benzeri aksesuarları ihtiva etmektedir. 
Şekil:5 

LASTiK TlKA Ç 
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Şekil - 5 Gezende barajı enjeksiyon valfı 

Borular; siyah çelik borular olup, bu boru
ların uçları dişli ve bu dişiere uygun koruma ka
pakları mevcuttur. Döşenmelerinden hemen son
ra boruların enjeksiyon hattına baglanacak uçları , 
yabancı maddelerle tıkanmalarına karşı vidalı tı
kaçlarla kapatılmıştır. Enjeksiyon sırasında açıl
mış, derzler enjeksiyon şerberiyle doldurulduktan 
sonra, boru hatları basınçlı su ile yıkanıp giriş ve 
çıkış a~ızlan tekrar vidalı kapaklarla kapatılmış
tır. 

8. ÇELİK LEVHALI ENJEKSİYON 
TUTUCULARI 

Çelik levhalı enjeksiyon tutuculan galve
nizli olup, levha kalınlıklan genellikle 0.8 mm 
ile 1.00 mm arasında degişmektedir. Enjeksiyon 
tutuculan barajın memba ve mansap yüzü tara
fından beton yüzeyine paralel; enjeksiyon hücre
leri arasında ise yatay olarak konumlandırılır. 
Gezende barajmda enjeksiyon hücrelerinin yük
sekligi 15.00 m olup, bu enjeksiyon hücreleri 
arasına denk gelecek şekilde yatay olarak levha
lar yerleştirilmiştir. Şekil :4 
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Enjeksiyon tutuculan kesiştikleri yerlerde 
bulunan ekler, iki levhanın perçinlenmesi ve 
mastikle sıvanınası suretiyle yapılır. Ek yerlerde
ki levhalann bindirme paylan 5.00 cm den az ol
mayacak şekilde alınmıştır. Ek sayısı mümkün 
mertebe en azda tutulmasına özen gösterilmiştir. 
Gezende barajı enjeksiyon tutuculan ek yerlerin
de silikomastik ve çekarnastik macun, elastik ya
pışıcı kullanılmıştır. Silikomastik bej, çekomas
lik siyah renklidir. Isı farkından ve sudan 
etkilenmezler. 

Enjeksiyon tutuculannın iki beton arasın
daki derze tekabül eden kısmı (0,10 m) beton 
yerleşim sırasında bir zarar görmemesi için 
(4.50x9.00 cm) boyutlannda straforlar (polystre
ne) kullanılmıştır. Sıraforlan enjeksiyon tutucu
Ianna baglamak için mastik kullanılmıştır. 

Çelik enjeksiyon tutucular baraj memba 
yüzünden itibaren 0,50 m; beton içinde bulunan 
(PVC) su tutucudan itibaren 0,25 m içeride ola
cak şekilde yerleştirilmiştir. Şekil : 6 

Ahşap 

Şekil -6 Gezende barajı baraj gövdesi mem -
ba tarafı büzülme derzi enjeksiyon ve 
su tutucuları detayı 



Enjeksiyon tutucular, baraj mansap yüzünden 
0,25 m beton içerisinde olacak şekilde konum
landınlmıştır. Şekil :7 

' ı 
lo2s! o.2s! 

Şekil -7 Gezende barajı baraj gövdesi man
sap tarafı büzülme derzi enjeksiyon ve 
su tutucuları detayı 

Enjeksiyon tutucular; baraj gövde betonu 
memba ve mansap yüzeyine paralel, baraj teme
linden itibaren başlayıp kret kotuna kadar bütün 
büzülme ve genleşme derzleri boyunca yerleşti
rilmiştir. 

9. PVC SU TUTUCULARI: 

Su tutucuları , polivinilklorid (PVC) reçine 
esaslı bir elastometrik plastik malzemeden imal 
edilmiştir. Çekilerek imal edilen su tutucuları ke
sif ve homojen yapıda olmalı ve delik, çizik ve 
benzeri hatalar bulunmamalıdır. 

DSlTEKNlKBÜLTENI 1994 SAYISI 

PVC su tutucuları: 
1. Genişlik .... .. .......... ... ..... .... : 350 mm(l4) 
2. Minumum kalınlık ...... ... ... : 6 mm 
3. Merkezi genleşme .... ......... : lsteyene 
bağlı olarak bulb veya Omeğa su tutucula-

n; ek yerlerinde, bitişik yüzeylerin sıcak olarak 
kaynatılmas ı ile yapılır. Ekleme sırasında sıcak
lık, plastiği yakmadan eritecek seviyede tutul
malıdır. Tüm ekler ek yerlerinde temiz ve ölçüle
rine uygun olacak şekilde yapılmalıdır. 

PVC su tutucuların merkez hattının derz 
açıklığına denk getirilmesi esas olmak kaydıyla 
simetrik olan diğer iki yarısı monolitlerin (bitişik 
bloklar) içinde kalacak şekilde monte edilir. Şe
kil: 6 Derzde sızmaya neden olabilecek bir hatalı 
montajı önlemek, su tutucularını betona uygun 
olarak gömülebilmesi için gerekli itina gösteril
meli ve tetbirler alınmalıdır. Su tutucuların etra
fındaki belonun özenle sıkıştınlması yapılmalı
dır. Böylece max beton kesafeti ve geçirimsizliği 
sağlanmış olur. 

10. ENJEKSİYON BORU TUTUCULA
RINI TESLİM ALACAK MÜHENDİSİN 

DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR : 

Devam eden baraj inşaatlarında, beton dö
külmeden evvel, kalıpların içersinde, büzülme ve 
genleşme derzleri enjeksiyonu ile ilgili çeşitli ale
sesuarların teslim alacak jeoloji mühendisinin 
dikkat etmesi gereken hususlar aşağıya çıkarıl
mıştır. 

a. Döşenen enjeksiyon borulannın açık 

olup olmadığını suya bağlayarak kontrol edilme
lidir. Açık olduğu anlaşıldıktan sonra boruların 
her iki ucu yabancı maddelerden korunmak ama
cıyla vidalı tıkaçlada kapatılmalıdır. 

b. Genelde her 3.00 metrede bir kullanılan 
çek-valfların kendi enjeksiyon basınçlan altında 
çalışıp çalışmadiğını kontrol etmek gerekir. Bu
nun için beton dökülmeden evvel, boruların ağzı
na bir manometre takarak su ile tecrübe etmek 
gerekir. Amaca uygun çalışmayan çek-valflar 
mutlaka değiştirlmelidir. 

17 
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c. Enjeksiyon valflarını beton içinde kalma
ması için beton kalıplarına çok iyi monte edilme
lidir. Çek-valfların, çalışacak olan yüzeyi beton 
derz yüzeyi ile aynı durumda olacak şekilde 

monte edilmelidir.Beton içinde kalan valflar ça
lışmazlar .Hemakadar gergi çubukları ile beton 
bloklara blonlanarak desteklenmişte (gergiye 
alınmış) olsa, beton döküm esnasında kalıplarda 
bazen 1 cm ye kadar varabilen, genellikle mili
metre mertebesinde bir esneme olur. Beton kalıp
larına tamamen sabittenmiş bir şekilde monte 
edilmiş enjeksiyon boruları ve valflar, kalıplar 
esnediğinde onunla birlikte hareket edeceği için 
bir problem oluşmayacaktır. Aksi halde beton 
içinde kalacaktır. 

d. Beton dökümünden ve kalıpların sökül
mesinden sonra enjeksiyon boruları tekrar suya 
bağlanarak valfların çalışıp çalışmadığı kontrol 
edilmelidir. Her kontrolden sonra boruların ağız
ları vidalı tıkaçtarla kapaulınalıdır. 

18 

e. Enjeksiyon tutucularının ek yerlerindeki 
bindirme payları 5.00 cm den az olınamalıdır. Ek 
sayısı mümkün mertebe en azda tutulmalıdır. 

f. enjeksiyon levhalarının kesiştikleri yer
lerde bulunan ekler iki levhanın mastikle sıvan
ması ve perçinlenmesi ile yapılmalıdır. 

g. Enjeksiyon tutucularının derze tekabül 
eden kısmı (0.10 m) ile yatay olarak konumlandı
nlan enjeksiyın tutucularının bir yüzü beton yer
leşim sırasında bir zarar görmemesi için strafor
lar (köpük) kullanıhr. 

h. Çelik levhaların ilk 0.15 m lik kısmı dö
külecek beton blok içinde kalacak şekilde ko
numlandınlırken; derz ve diğer beton (bitişik be
ton blok) blok içinde kalacak olan 0,25 m lik 
kısmıda tamamen beton kalıbına yasiandırmak 
ve arada hiç boşluk bırakmamak gerekir. Araya 
beton girmesi halinde tahrip etmeden çelik levha
ları derzlere yerleştirmek imkansız hale gelir. 



SOGUK HA V ADA 

PLASTİK RÖTRE ÇATLAKLARININ KONTROLÜ 

ÖZET 

Yazanlar: Ephraim Sanbetta (*) 
Mark Bury(**) 

Çeviren : Ali UGURLU (**) 

Plastik rötre çatlaklan, beton henüz tazeyken ve priz süresince ortaya çıkan bir beton 
hasandır. Yüzeyleri çok geniş ve terleme suyunun süratle buharlaştıgı yapı elemanlarında 
plastik rötre oldukça şiddetlidir. Alt tabakanın geçirimli oldugu yol, hava meydanları. sula
ma kanallan betonlannda sıkça görülür. lşlenebilme yönünden yeter bir kohezyona sahip 
olmayan betonlarda iri agregataneleri dibe çökmeye, çimentonunjlokülleşmesi sonucu ku
sulan su ise yüzeye çıkmaya başlar. Yüzeyde biriken bu su süratle buharlaştıgı takdirde 
şiddetli bir büzülme meydana gelir. Beton taze haldeyken bu büzülmeyi karşılayabile

cek- çekme dayanırnma karşı koyabilecek-mukavemete sahip olmadıgı için betonda çatlak
lar meydana gelir. Plastik rötre, yüzeyden buharlaşan su miktannın terleyen su miktannı 
aştıgı zaman iyice belirginleşir. Dökümü izleyen günün ertesinde iyice belirginleşen bu çat
laklann oluşumunda en büyük etkenler rüzgar ve kunı havadır. Plastik rötre çatlaklannın 
önlenebilmesi için şimdiye kadar degişik yöntemler kullanılmıştır. Aşagıda anlatılan çalış
malarda ise şimdiye kadar bilinmeyen degişik bir yöntem kullanılarak bu çatıaklann oluşu
mu önlenmiştir. 

GİRİŞ: 

Düşük sıcaklıklar çimento hidratasyonunu 
yavaşlatır. Soguk havalarda betonun arzu edilen 
şekilde priz alabilmesi için kullanılan degişik 
yöntemler vardır. Priz hızlandırıcı beton katkıla
nnın kullanılması bilinen en yaygın yöntem ol
makla birlikte, karışım suyu ve ageeganın ısıtıla
rak kullanılması da çok sık kullanılan bir 
yöntemdir. Her iki yak:laşımı!.l da başarısı ancak 
belli bir yere kadar olasıdır. üzeilikle çok soguk 
havalarda (düşük donma sıcaklıklannda) priz 
hızlandıncı katkılar etkili olmayabilir. Çünkü be
ton priz başlamadan önce donabilir.Karışım suyu 

ve ageeganın ısıulması ise betonun iç sıcaklı~ı ile 
ortam sıcaklı~ının artması sonucu plastik rötre 
çatlagı oluşumunu arturabilir. 

(*) ACI üyesi, Masler Builders Araştırma ve Geliştirme Şti ., 

Cleveland, Ohio, USA 
(**)Kim. Müh. TAKK Dai. Beton-Malzeme Lab. Şub. Md1üğü 
Bu makale Amerikan Beton Enstitüsünün (ACI) Cocrete In
ternational dergisinden (March 1991, vol13, No 3) çevrilmiş
tir. 

PLASTİK RÖTRE ÇA TLAGI 

Betonun prizini almasından önce beton yü
zeyindeki suyun hızlı bir şekilde buharlaşması en 
çok bilinen plaı,."' - rötre çatla~ı nedenidir. Yani, 
plastik rötre çatla~ı. .. yol açan ani buharlaşma
nın oranı beton yüz~yinde meydana gelen terle
me ile orantılıdır. Amerikan Beton Enstitüsünün 
305 no. lu komitesinin raporuna göre plastik röt
re çatlagı; beton yüzeyinden buharlaşan suyun 
buharlaşma oranı betonun terleme oranından bü
yük oldugu zaman ortaya çıkar. Özellikle buhar
laşma oranının 1 kg/m2/saat oldugu koşullarda 
sıkça görülür, [1]. 
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Bununla birlikte Shaeles ve Hover'in son 
çalışmalarında, di~er faktörlerin de( öme~in be
tonun hacmi, çimento hamurunun yapısı, yüzey 
koruma ve bitirme işlemleri gibi parametrelerin) 
plastik rötre çatiağı oluşumu üzerinde önemli et
kilerinin olduğu tesbit edilmiştir, [2]. Üniform 
yerleşmeyi engelleyen iri agrega taneleri veya 
betonarme donatısı nedeniyle betonun iyi bir şe
kilde yerleşmesi engellendiğinde de plastik rötre 
çatlaklan meydana gelebilir, [3]. 

SUYUN BUHARLAŞMASI 

Taze beton yüzeyinden buharlaşan suyun 
buharlaşma oranını üç faktör etkiler: 

- Yüksek sıcaklık ve rüzgar hızı ile düşük 
rutubet buharlaşma oranını arttırır. Buharlaşma 

oranını etkileyen bu faktörler ile ilgili yayınlar 
daha çok sıcak havada üretilen betonlar ve belo
nun kürü üzerine yapılmış çalışmalardır, [1,4]. 

- Beton kanşım oranları ve bileşenleri belo
nun karışım karekLerlerini etkiler. Örneğin, her
şey eşit olsa bile beton katkıları ile betona sürük
lenmiş olan hava betonun terlemesini azaltır, 

[3] .Kanşım suyu miktarını azaltan katkılar ise 
taze betonun hava miktarını az da olsa etkilerne
lerine (hava miktarını arttırır) karşın taze belO
nun terleme oranını da arttırır, [3]. Çimento ince
liği (özgül yüzeyi ) ve kompozisyonu (bileşimi) 
ise betonda terlemeyi şu şekilde etkiler: çimento 
inceliği, çimento içerisindeki C3A (trikalsiyum 
alüminat) ve alkali madde miktarının artması ile 
taze betonun terlemesi azalır, [3]. 

- Ortarn (hava) sıcaklı~ı ile beLOnun sıcaklı
ğı arasındaki fark. Suyun buhar basıncı sıcaklık 
ile artar ve su buharı bu yüksek basınçlı ortam
dan daha düşük basınçlı ortamiara doğru hareket 
eder. Betonun sıcaklı~ havanın sıcaklığından 

yüksek olduğu zaman beton yüzeyine yakın olan 
buhar basıncı ortamdaki havanın buhar basıncın
dan daha yüksektir ve bu durumda beton yüze
yinden buharlaşan suyun oranı da fazla olacaktır. 

Bu çalışmada farklı ortam ( hava) sıcaklık
lannın artması nedeniyle beLOnda da buharlaşma
nın artması ve bunun sonucunda ise plastik rötre 
çatlaklannın artacağı tezi araştınlmıştır. 
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LABORATUVAR ÇALIŞMALARI 

Yapılan laboratuvar çalışmalarında, tipik 
so~uk hava koşullannda kanşım elemanlannın 
(su, a~re~a) ısıtılarak karışıma verildiği ve düşük 
sıcaklıklarda betondan buharlaşmanın sağlanma
sı benzeşimi ile taze harçlardaki plastik rötre çat
laklannın oluşumu incelenmiştir. 

Sonuçta, sıcak su yerine so~uk hava beton 
katkısının düşük sıcaklıkta kullanılmasıyla birlik
te bu katkının betonda plastik rötre çatlaklarının 
oluşumunu engellediği tespit edilmiştir. 

Deneysel Çalışmalar 

Bu çalışmalardaki reney yöntemleri, Kraai, 
[6], Sheales ve Hover'in [2] çalışmalanndaki 

yöntemler esas alınarak hazırlanmıştır. Sadece 
harç numunelerinin boyutları seçilirken biraz da
ha büyük panaller (9140x9140x 190 mm) kulla
nılmıştır. Herbir deney paneli ve deney numune
sindeki nem kaybı ve buharlaşma kontrol 
edilmiştir. Deneyler için hazırlanmış olan harç 
panelleri ile harç numuneleri, plastik rötre çatlak
Ianna yol açacak şekilde yaratılmış kötü hava 
koşullannda bekletilerek test edilmişlerdir. 

Deney ortamında , hava sıcaklığı ±1 °C. rö
latif nem %67 ve rüzgar hızı 8-10 km/saat ola
cak şekilde koşullar yaratılmıştır. Rüzgar üretimi 
beş adet vantilatör ile gerçekleştirilerek deneyler 
sırasında herbir harç panelinin aynı miktarda rüz
gar alması sa~lanmıştır. Her bir deney paneli 
arasına kontraplak lcvhalar dik olarak konulup 
rüzgarın harç panel üzerinden doğrudan geçiril
mesi sağlanmıştır. Rüzgar hızını ölçmek üzere 
herbir deney paneli yüzeyine rüzgar hızını ölçen 
hız ölçerler yerleştirilmiştir. Bu çalışmalar, harç 
numunelerde nem kaybınadan 24 saat sonraki 
bozunma sonucu deney panellerinde ortaya çıka
cak olan çatlakları gözlernek üzere yapılmıştır. 
Çalışmalarda 5 adet farklı beton karışımından 

üretilmişnumuneler deneye tabi tutulmuştur, 

Tablo-ı. Birinci karışım tipik soğuk hava betonu 
koşullarında üretilmiştir; yani beton ılık, ortanı 

sıcaklığı ise soğuk olan koşullarda. Diğer karı
şımlar (kanşım no: 2,3,4,5) ise düşük karışım sı
caklı~ında ve bu kanşım sıcaklığına çok yakın 
ortam (hava) sıcaklığında üretilmiştir. 



Tabio-l 

Tablo-ı Deney harçlarının so~uk hava katkısı (SHK) dozajı ve karışım 
s ı caklıkları 

Karışım ı Soğuk hava 1 Karışım 
tJo katkısı dozajı sıcaklığı 

(grl , (°C) 
1 

ı -
·-r 

+ 18 

2 - ı ... 4 

) 567 + 4 

4 1701 • 4 

5 2552 + • 

Denenen beş karışırndan her biri, rastgele deney 
yerinde yerleştiriterek sıkıştırılmış ve yukarıda 
tanımlanan çevresel koşullara maruz kalacak 
özel odalara konulmuştur, Tablo-2. 

Tablo-2 

Tablo-2 Deney panellerinde gHrülen pla~tlk rtltre çatlaKları alanı(inçz) 

So~uk Hava Kat
kısı Oozajı(gr) 

+ lB (:. 

G,076 .. 0,111 M 

0,355 ,. O , Olı3 M 

0,288 ,. 

o 181 ,. 

{ ~t ) : 24 saat. sonra harç donrn..ıştur. 

Malzemeler 

567 1701 2552 

0,006 "-

Karışımlarda kullanmak üzere, herbir tor
basının ağırlığı 42,6 kg olan ve ASTM C 150 
standartma uygun tip I portland çimentosu (ho
mojenliği sağlamak üzere) elle karıştırılarak 

harman edilmiştir. Kum olarak da, tane dağılımı 
düzeltilmiş, köşeli ve incelik modülü 2,98 olan 
agrega kullanılmışLır. Herbir deneysel çalışma 
için hazırlanan karışımlar, üniforınluğu sağlamak 
üzere iyice harman edilmiş ve su geçirimsiz nu
mune kalıpianna dökülerek yerleştirilmiştir. 
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Kullanılan soğuk hava katkısı cok bileşen
li olarak fonnüle edilmiş olup betonu sadece 
-7°C'ye kadar olan sıcaklıklarda korumakla kal
mayıp aynı zamanda su azalLıcı ve priz hızlandı
ncı gibi özelliklere de sahiptir, [7].Hava sürükle
yici katkı maddesi olarak da vinsol reçinesi 
kullanılmıştır. 

Harç Karışımiarı 

Deney için üretilen herbir karışımda; 
462 kg/m3 çimento, 1475 kg/m3 kum, taze beto
nun hava içeriğini %6 ile %8 arasında ayariaya
cak şekilde 92 gr hava sürükleyici katkı maddesi 
ve %90 ile %100 oranında homojen bir akışkan
lık sağlayacak şekilde kafi derecede de su kulla
nılmıştır. Herbir kanşım için betonun akışkanlığı 
ASTM C 109'daki yöntem kullanılarak belirlen
miştir. Soğuk hava katkısı kullanılarak üretilen 
karışımlardaki katkı miktan Tablo-ı 'deki gibidir. 
Karışımlar hazırlanırken hacmi 0,08 m3 olan kısa 
kanatlı betonyerler kullanılmış ve karma işlemle
ri ASTM C 305'deki esaslar dahilinde yürütül
müştür, [9]. 

Numunelerin Hazırlanması 

Deney panelleri tahtadan yapılmış olup, su 
geçinneyecek ve harcın nemini emıneyecek bir 
şekilde kaplanmıştır. Bu şekildeki tasarım sonu
cu harç içerisindeki suyun sadece harç yüzeyin
den buharlaşması için gereken koşullar saglan
mıştır. Yerleştirilen harçlar nemli tahta bir mala 
ile sıkıştınlmış ve yüzeyi düzeltilmiştir. 

Herbir deney panelinin yüzeyi, iki kez aynı 
şekilde (5,08x10,20x21,90 cm)'lik tahta kullanı
larak düzeltilmiştir. Deney panelleri arasmda ho
mojenligi sağlamak üzere herbir test paneli özel 
bir dikkatle yerleştiriterek yüzeyi mastarlanmış
tır. Deney panelleri yaklaşık 30 dakika sonra, 
harç içerisindeki çimentonun kanşım suyu ile ıs
lanmış oldugu kabul edilerek rüzgar üreten van
tilatörlerin yaklaşık 2030 mm önüne yerleştiril
miştir. 

Nem kaybı ölçümü için hazırlanan numu
nelerin hazırlanması ve harcın yerleştiriterek 
sıkıştınlması ASTM C 156'ya göre yapılmış
tır, [10]. Nem kaybı ölçümü için hazırlanan de
ney numuneleri, vantilatörün ürettiği rüzgarı yü
zeyine aynı miktarda alabilmesi için deney 
panellerinin yanına yerleştirilmiştir. Nem kaybı 
için hazırlanan deney numunelerinin ilk ağırlıgı 
ve 24 saat sonraki bozunma (çatlama) anındaki 
ağırlıklan tarularak kaydedilmiştir. 

Deney numunelerinin priz alma oranı, sı

kışLırılması ve priz süresi tayininde ASTM C 403 
standartı esas alınmıştır, [ll]. 
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NORMAL HARÇ NORMAL HARÇ SHK 567 gr 

SHK 1701 gr SHK 2552 gr 

o + 4 oc + 4 (. 
Şekil- ı Harç panelierin çatıarnası üzerinde so~ k hava katkısının (SHK) etkisi 

SONUÇLAR 

Plastik Rötre Çatlakları 

Bu deneysel Çalışmalann sonucunda , plas
tik rötre çatlaldarına ait tipik örnekler Şekil
I 'deki gibidir. 

Deneyler sonucunda: karışı m sıcaklıgı + 18 
OC olan normal harç paneller üzerinde şiddetli 
plastik rötre çatlakları görülmüştür. Karışım sı
caklığı +4 °C olan normal harç panallerde ise test 
edilen beş numunenin iki adedine plastik rötre 
çatlakları gözlenmiştir. So~uk hava katkısı kulla
nılan diğer üç panelde ise plastik rötre çatlaklan 
gözlenmemiştir. 567 gr soğuk hava katkısı kulla
nılan bir panelin köşesinde çok küçük ve zor gö
rülebilen ince bir çatlak tespit edilmiştir. Çatlak
ların oluştuğu panellerde çatiağın meydana 
geldiği zamanı tam olarak tespit etmek güç olma
sına ragmen, bu çatlakların harcın yerleşmesin
den 4-5 saat sonra ortaya çıktığı görülmüştür. 

Karışı m sıcaklıgı + 18 °C olan ve üzerinde 
birçok çatlak meydana gelen panellerde ise mey
dana gelen çatlakların mastarlama ve rüzgar yö
nüne dik olarak meydana geldiği görülmüştür. 
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Bu olay Shaeles ve Hover'in diğer çalışma
lımdaki sonuçlara benzemektedir, [2]. Bir başka 
deyişle bu paneller üzerindeki çatlaklar, mastar
lama ya da rüzgar yönüne dik olarak kesiksiz ve 
rastgele meydana çıktıkları gözlemlenmiştir. 

Karışım sıcaklığı +4 OC olan panelierin iki
sindeki çatlak örneklerinde de mastarlama yönü
ne dik olan çatlaklar tespit edilmiştir. Bununla 
birlikte bu panelierin çatlama şiddeti kanşım sı
caklığı+ 18 °C olan panellere göre daha azdrr. 24 
saat sonra herbir panelde ölçülen yaklaşık çatlak 
alanı Tablo-2'deld \ gibidir. Kanşım sıcaklıgı 
+18 OC olan panellerde, çatlak alanının beklenil
diği şekilde çoğunlukla daha büyük olduğu gö
rülmüştür. Buna karşılık çatlak alanlannın bir ka
nşımdan diğerine yeniden üretilebilecek tipte 
olmadığı anlaşılmıştrr. 

Don ma 

lık 24 saatten sonra normal harç panellerde 
donma belirtileri gözlenmiştir. Bu gelişme, mik
roskop altında yapılan petrografik analiz sonucu 
da teyit edilmiştir. Soğuk hava katkısı kullanıl
mayan harç panelierin hepsinde donma belirtileri 
gözlenmiştir. 



Nem Kaybı 

Degişik veriler degerlendirildiginde Şekil 2 
ve 3 'de görülen nem kaybı degişikliklerinin plas
tik rötre çatlaklan üzerindeki etkisi anlaşılacak-

100 

90 

-;:; BO 
co 
~ 70 
.c 
> 60 ~ 

~ 
50 

'lO 

~ 30 .... 
"' 20 ... ... 
o 

10 

o 

D No:rmal Harç 
f§l~ 567 gr 
rm~ 1701 gr 
~SHK 2552 gr 

18 4 4 4 4 

Karışım Sıcaklığı (°C ) 

Şekil - 2 Harç panellerio çatiarnası üzerinde 
toplam nem kaybının etkisi 

15r------------------------------. 

~ 
.a ı o 
> ., 

:<: 

18 4 4 4 

O Normal Harç 
~~ 567 gr 
an ~ 1701 gr 
~ ~ 2552 gr 

4 

Karışım Sıcaklığı (°C) 

Şekil - 3 Harç panellerinin çatıarnası üzerinde, 
karışım suyu üzerinden gerçekleşen 
nem kaybının etkisi 
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Kanşım sıcaklıgı +ıs °C olan normal harç 
numunelerindeki nem kaybı diger numunelerden 
daha fazla olup soguk hava kalkılı harç numune
lerinin nem kaybı ise katkısız olanlara göre daha 
azdır. 

lçeriginde 567 gr ve ı 70ı gr sogtık hava 
katkısı bulunan deney numunelerindeki nem kay
bı , bu iki numuneyi birbirinden ayırt edebilecek 
kadar belirgin degildir. Aynı ilişki I 701 6T ve 
2552 gr soguk hava katkısı içeren numuneler ara
sında da mevcuttur. Buna karşılık soguk hava 
katkısı miktannın artması ile nem kaybında mey
dana gelen azalış açık olarak görülebilir. 

Harcın kanşım suyu miktannı da azaltan 
soguk hava katkısı , akışkanlıgı da %90 ile %ı ı o 
oranında arttırmıştır. Harçlarda meydana gelen 
nem kaybı, dogal olarak kanşım suyu üzerinden 
gerçekleşir. Meydana gelen nem kayıplan Şekil -
3'deki gibidir. Sonuçlar nem kaybı yüzdesi artış
lannın 24 saat sonra oluşan toplam nem kaybın
dakine benzedigini göstermiştir . 

Priz Süresi 

Yapılan deneyler sonucu; karışım s ıcaklıgı 
düşük oldugu zaman kullanılan soguk hava kat
kısı miktarının arunası ile priz süresinin önemli 
ölçüde geciktigi görülmüştür. Ayrıca bu olayda, 
beton yüzeyi düzellirken çevre s ıcaklıgının dü
şük oldugu dikkate alınacak olursa, karışım sı

caklıgı + 18 ve 4 °C olan normal harç panelierin 
priz süresindeki gecikmenin içerisinde sogıık ha
va katkısı olan diger karışımiann priz süresine 
benzemedigi görülecektir. 

18 r------------------------------ı 

... 15 ., 
~ 12 

;-_ı r.ıo:rmaı Harç 

i SIIK 567 gr 
~ 1701 gr 
~ 2552 gr 

Ortam Sıcaklığı -ı0c 
N 

r:: 6 
c.. 

~ 
·- 3 

o L---L--L--~~ww~ ~--------~ 
4 18 4 4 

Karışım SıcHkl ı ğı ( ° C) 

Şekil - 4 1 °C Hava sıcaklı~nda, soguk hava 
katkısının priz süresi üzerindeki 
etkisi 
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Çatlama ve Buharlaşma 

Terleme oranının yüksekliği, yüksek sıcak
lık farklılıkları ile sıcak harç ve soğuk ortam ara
sında buharlaşma oranının artması sonucu karı
şım sıcaklığı + 180C olan normal harç 
panellerinde pek çok plastik rötre çatiağı meyda
na gelmiştir. Bu sonuçlar, harcın kalıba doldurol
masından sonra ilk 8 saat içerisinde ölçülen her
bir harcın buharlaşma oranı deneyleri ile de 
doğrulanmıştır. Şekil-S' de karışım sıcaklıgı + 18 
°C olan harcın buharlaşma oranının karışım sı
caklığı +4 °C olan harçlardan çok yüksek olduğu 
görülecektir. 

Deney sonuçları, karışım sıcaklığı +4 OC 
olan soğuk hava kalkılı harcın buharlaşma oranı
nın yine +4 °C'de üretilen normal harçların bu
harlaşma oranına eşit ya da azıcık fazla olduğu, 
ayrıca soğuk hava kalkılı harç döşemelerinin çat
lamadığı buna karşın normal harç döşemelerin 
ise çatladığı görülmüştür. Bu olay soğuk hava 
katkısının harca hızlı bir dayanım kazandırarak 
plastik rötre çatlaklarını önlediği gerçeği ile açık
lanabilir. 

Bu çalışmada amaç, plastik rötre çatlakları
nın oluşum mekanizmasını açıklamak değildir. 
Çünkü bu çatlakların oluşumu ile ilgili birçok de
ğişik faktör mevcuttur. 

Deneyler sonucu elde edilen bilgiler saye
sinde, toplam nem kaybı ve buharlaşma oranı so
nuçları arasında çatlamış panallerle ilgili olarak 
güçlü bir korelasyondan bahsedebiliriz. 

SONUÇ 

Yapılan çalışmalarda, soğıık hava katkısı 

kullanılarak üretilen numuneler don olayından 
korunmuşlardır. Buna karşın normal harç numu
neler sıcaklığın -1 oc olduğu durumda 24 saat 
sonra donmuştur. 

İçeriğinde soğuk hava katkısı bulunan harç 
numunelerin yüzeylerinden meydana gelen bu
harlaşma, karışı m sıcaklığı + 18 ve +4 °C olan 
normal harç numunelerden daha azdır. Aynı za
manda sıcaklığı + 18 °C olan karışımın buharlaş
ma oranı karışım sıcaklığı +4 OC olandan önemli 
derecede daha fazladır. 

İçeriğinde soguk hava katkısı bulunan harç 
numunelerde deneyler sonucu herhangi bir plas
tik rötre çatiağı görülmemiş, buna karşılık nor
mal harç numunelerde önemli derecede plastik 
rötre çatiağı meydana gelmiştir. 

50.------------------------------------------, 

.... 
.cı 
> co 

40 1-

::c 20 t-
E 
OJ 

2 

.O Normal Harç 
:J Normal Harç 
A SHI'i, 567 gr 
cı SHI'i, 1701 gr 
~ SHI'i, 2552 gr 

Zaman (Saat) 

Şekil - 5 1 °C Hava sıcaklıgında soguk hava katkısının buharlaşma (nem kaybı) üzerindeki etkisi 
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REZERVUAR DEPOLAMASI BOŞALTMA ZAMANININ 

İNTEGRASYONLA HESABI (*) 

Küçük taşkınları kontrol projelerinin dizay
nında çogunlukla çıkış tesislerinin alçak seviyede 
kapasite boyutlarının bulunması zorunludur. 
Böylelikle önceden belirlenmiş bir zaman aralıgı 
içinde, genellikle bir haftadan iki haftaya kadar, 
en alçak dolusavak kretinin altındaki rezervuar 
depolamasını salıverrnek kabil olsun. Bu tür bir 
problem bir grafık taşkın dalgası analizi yapıla
rak veya boşaltma zamanını degişik boyutlu ceb
ri boruyla kontrol edilebilecek bir bilgisayar taş
kın dalgası programı uygulasıyla çözümlenebilir. 
Bu problemler içeriye akışın olmadıgı hallerde, 
veya rezervuar boşaltma süresinde içeriye akışı 
sabit sayarak, direkt integrasyon bir dereceye ka
dar çabuklukla ve makul bir dogtulukla çözümle
nebilir. 

Akış denklemi aşagıda entegre edilmiştir: 

hr s t= - dh 
h ı Q 

(1) 

açıklamak gerekirse; 

: h1 ve hz yükleri arısında, saat cinsin
den rezervuarın boşaltma zamanı 

h1 : Dolusavak kretinin en alçak seviyesine 
uygun rezervuar kotu olup feet cinsin
den cebri borular çıkışındaki yük. Re
zervuar suya batık olmayan cebri bo
rulann merkez hatuna kadar ölçülerek 
bulunur. 

(*) Cıvil Engineering Nisan 1971 'den 
(**) lnş . Y. Mühendisi 

Yazan: E. T. MOORE 
Çeviren : l. BA TUKAN (**) 

hz : Cebri borulardaki akışın sabit ve içeri
ye akışın eşit oldugu durumlarda feet 
cinsinden borular çıkışındaki yük 
olup boru girişinde kritik derinligi 
kontrol edilen titreşimsiz nihai bir akış 
durumunu belirtir. (Bu durum, borula
no uygun bir şekilde boyutlandınldıgı
nı kabul eder.) 

dh: Çıkıştaki yükün difrensiyeli 

S : Acre cinsinden rezervuar yüzey alanı, 
herhangi bir zamanda boru çıkışların
daki yük, h'ye bagh olarak ifade edil
miştir. 

S= c (h)ID 

C katsayısı ve n üssü daha sonra göste
rilecek olan rezervuar verisinden tesbit 
edilmişlerdir. 

Q : ÇIKIŞAKIŞI-GlRlŞAKIŞI= Herhangi 
bir sürede rezervuar depolanmasında 
net değişme, burada; 

( ) vı ıı 
ÇIKIŞAKIŞI= (OD825)a ~ (ıJ ıoe-fi/hr 

a : Sqft (feet kare) cinsinden toplam çıkış 
borusu enine kesit alanı 

g : Yerçekimi ivmesi= 32.2sZ (saniye ka
rede 32.2 feet) 

K : Çıkış borularında varsayılan toplam 
yük kayıpları , eşit boyutlandınlmış bo
rulardan birinin yük hızı katsayısı ola
rak ifade edilmiştir. 

h : Herhangi bir zamanda borular çıkışın
daki yük. 
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Q İfadesi 

Q = A (h) 
1
\ şeklinde kısaltılabilir burada, 

ın 

A=l0.0825) a(~) ve 

B: acre-feet/hr olarak varsayılan sabit giriş 
akışı. 

Rezervuarın boşaltıldığı zaman giriş akışın
nın olmadığı durumda yukarıda (l)'de akış denk
lemi entegre edilirse, 

t= fC(h)ndh Cf(h)(n-ı~h (2.a) 

hı A(h)ırı A hı 

olur. Rezervuar boşaltılırken giriş akışı sa
bit olduğu dururnda ise, 

t= T C(h)ndh 

•ı A(h) ır: B 

elde edilir. 

(2.b) 

Bu integral h= x2 ve dh= 2xdx koyarak ko-
layca izlenebilir duruma getirilir. 

Böylelikle yukardaki (2.b) 
L 

J 2n+ı -ı 
t = (X) (Ax- B) dx veya 

Lı 

L 

t=2C r 
ALı 

)
-ı 

2n B 
(x) ( 1- Ax dx 

(3) 

(Daha sonra açıklanacağı üzere, yeni Lı ve 
L2 limitleri sadece geçici olarak belirlendiğİnden 
ve kullanılmasına ihtiyaç olmadığından burada 
bir tanımlama yapılmamıştır.) 

( 
B ) - ı ifadesi iki tcrimli 

1-- genişletilmiş formüle uygun bir 
Ax şekilde açılıp, 

(1-+klm= ı41m) k+(ım)kı(Jm} k\ .. .'d:m=-1 vek=-~ 
Ax 

olmak üzere yerine konulduğunda, 

(ı-! -~l+(d(-!}+(ıt}{-! \{3-ı){-!f+ .... YeiiDi 

(2· ı) örneğin (- 1 )2'ye açıklık getirdiğinden, 

sonuçta 
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( )

2n--1 

[Genellikle :x den sonraki terimler, ce-

vapta etkisi olmadığından bırakılabilir. Bu du
rum örnek problemde belirgin bir şekildedir.] 
Bundan sonra yukarda açılmış ifade (3)'de yerine 
konu lunca: 

_2C n <ını B (2ıı-Il (~ 2 <aı -~ ~} 3 (2ıı3J ] t-- j X +-X + X + X + .... m 
A A A 

(4) 

elde edilir. 

Limitlerle t'nin değeri bulunmadan önce x2=h de
ğeri kullanılarak integralle sonuca ulaşılabilinir. 
Bu durumda kullanılan integrasyon limitleri yu
karıda (2.b)'de olduğu gibidir. 

Eğer istenilirse, boruların bir boyutu için boşal
ma zamanlarının bir sırasını elde etmek üzere sa
bit içeri akışın varsayılan bir takım değerlerinin 
silsite halinde hesaplamaları yapılabilir. Boşalt
ma periyodu esnasında eğer sabit olmayan bir 
içeri akışın yaklaşımı elde etmek zorunlu ise in
tegrasyonun limitleri arasında içeri akış aynca 
sabit artışlarta değiştirilebilir. 

Hesaplamalar zaman alıcı değildir. Gerekli iş

lemlerin basitliğini göstermek üzere örnek bir 
problem aşağıda sunulmuştur. 

Şekil-I Ogee kesitli bir dolusavakla bir çıkış tesi
sinin ayarlanışı göstermekte ve çıkış tesislerinde 
uygun yükleri vermektedir. 

Şekil-2 Bir pilot rezervuarın feet olarak su 
yüzeyi koludur, karşısı acres cinsinden rezervuar 
su yüzeyi alanı olup rezervuar projelerinin topoğ
rafik haritalarından planimetre kullanılarak tayin 
edilmiştir. 

Şekil-3 Bir logdur. Cebri boru yükünün be
lirtilmesi dışında Şekil-2'de verilen aynı donenin 
log pilotudur. Şekil-2'deki donelerin Şekil-3'e pi
lot bağlantısı yapılırken çoğu kez düz hatlar kul
lanılır. (eğer done (veri) pilotları bir eğri ise, aşa
ğıda açıklandığı üzere eğri genellikle integrasyon 
yapılmış silsite halinde bir takım kesişme nokta
ları arasında çeşitli düz hatlarla gösterilir.) 
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Şekil-3 'den ölçülece~i üzere noktalanmış 
hattın eğimi (yatay izdüşüm/dikey izdüşüm) S= 
C(h)n deki n üssünün değerini tayin eder. Bu 
denklemdeki C'yi tayin edebilmek için Şekil-
3'den S ve h'nın değerleri okunur ve buradan 

C'nin değeri verilen n'ye göre C=_S_ den hesap-
lanır. (h)n 

Örnek problemde, n= 4.00 için Şekil-3'de 
durum 840 rezervuar kotu altındadır, ve dolusa
vak kreti 838.5 kotunda olduğundan 840 kotu 
üzerindeki kısımla ilgili değildir. Bununla bera
ber, eğri hattın ilgili bir kısımda bariz kınkhk 
olacak olursa, S için nazarı itibara alınan iki 
denklemin integrasyonu yapılırken integrasyon 
limitleri arasındaki yalnız ilave bir takım dahil 
edilir. Örnek problemde: 

a= 12 sqft (3 bom, beheri 4 sqft) 
K= 1.75, A= 6.0, n= 4.0, C= 0.00076, 
hı= 30.0 ft'dır. 
B= O durumda, diğer bir deyişle, giriş akışı

nın olmadığında, h2= O ft sayarsak, o zaman yu
kardaki (2.a)'dan, 

t= 0·00076 j (h);dh=0.000127 
3f~(h)~:=125 

6 0 0l9 J 
saat yada 5.2 gün bulunur. 

lçeri akışın sabit bir değerde olması durum
da, B= 4 acre-ft/hr ve h2= 1.5 ft sayarsak yukar
daki (2.b)'den, 

t=0.00076 J (h)
4

dh ve 
ı 

1.
5 6 (h)2-4 

h= x2 ve dh= 2x dx yerine koyarak yukarı
daki(3)'den 

2x0.00076 J x s{ı-1..} -ıdx 
6 L 3x 

2 

olur. Yukarıdaki (4)'ün geliştirilmesiyle 

ve~a~~ur~da~ 6 s 4 ı 2 ı 
!::0!00253 ~~~~~~~~2--r ... 

9 12 15B 203 253 30.4 342 342 25.6 
u 

elde edilir. 

h= x2 ve hı ve h2 limitleri için Lı ve Lı de
ğerleri konulduğunda 

2 4 2 3 2 2 2 2 2 3t9 7 5 3 ı J 
t= 0000253 ~+!:...J:_+~+..!:_+~+..!:_~.J:_+_ 

9 ı2 ı5 . 8 lJ.3 253 30.4 34.2 34.2 25.6 

15 

ve buradan t = 0.000253 [ 570. 460] = 145 
saat veya 6.1 gün bulunur. 
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HAFiF AGREGALI BETONUN KULLANILMASI 

Yazanlar: Doç. Dr. Rüstem GÜL 
Atatürk Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi 
ög-e. Gör. Osman GEÇTEN 
Atatürk Üniversitesi 
Meslek Yüksek Okulu 

ÖZET 

Yapılarm inşaasmda; emniyet ekonomi ve estetik gözönünde bulundurulması gereken 
önemli hususlardır. Bunun temini için yapı elemanlannın çok iyi boyutlanduılması gerek
mektedir. Boyut/andırmanın iyi yapılması ölçüsünde yapmırı oturdugu alandan istifade art
maktadır. Boyut/andırma yapılırken kullamlan yapı malzemesinin özelliklerinin bilinmesi ol
dukça önemlidir. 

Bu yazıda hafif agrega ile üretilen betonun özelliklerinden bahsedilmekle ve bu beton in
şa edilen yapılar örnek gösterilecek normal beton yerine hafif betonun uygulanabilirl~i vur
gulanmaktadu-. 

1- GİRİŞ 

Normal a~ırlıklı beton; maliyetinin ucuzlu
~u, yüksek dayanımı, kolay işlenebilme özelli~i 
ve monolitik yapısı gibi özelliklerinden dolayı 
di~er yapı malzemelerine göre daha fazla kulla
nılmaktadır. Ancak bu betondan inşa edilen yapı 
elemanlarının birim a~rlıklarının fazla olması is
tenmeyen bir durumdın. Bu elemanlar kendi öz 
a~lıklarını taşıyabilmeleri için oldukça fazla 
enerjiye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle nor
mal betonda kullanılan tabii ageega yerine boş
luklu hafif malzemenin kullanımı ile daha hafif 
beton üretimi yoluna gidilmiş ve bu konuda 
önemli ilerlemeler sa~lanmıştır.Hafif beton üreti
minde kullanılan suni hafif ageega üreticilerinin 
azlı~ı ve bu malzemenin temininde zorluk çıkar
maktadır. Bununla beraber hafif ageegadan üreti
len betonun; düşük yo~unlu~u, ısı yalıtımı, yan
gına karşı dayanımı, ısı şoku dayanımı ve 
deformasyonla ilgili özellikleri önemli avantaj
lardır. 

Birçok ülkede hafıf beton kullanımı olduk
ça başarılı sonuçlar vermiş ve bu konuda çok 

de~erli tecrübeler elde edilmiştir. Bu yazıda hafif 
beton ve bunun üretiminde kullanılabilecek hafif 
ageeganın özellikleri, hafif beton un dünyada kul
lanımı ve yurdumuzda bu konuya duyulan ilgi 
kaleme alınmıştır. 

2- HAFİF AGREGALI BETONLAR 

Beton, şekil verebilme kolaylı~ fiziksel ve 
kimyasal dış etkilere karŞı dayanıklılıgı ile günü
müzde yapı malzemeleri içerisinde en fazla kul
lanılanı olup, inşaat denelince ilk akla gelen yapı 
malzemelerinden biridir. Betonun fazla kullanı
mının sebebi , maliyetinin ucuzlu~u, yüksek da
yanımı, kolay şekillendirilebilmesi, manotolik 
yapısı gibi özellikleridir (1). Çelik donatı ile des
teklenerek betonarmenin oluşturulması, öngeril
me yoluyla büyük açıklıkların geçilmesi, hafıf 
ageegalarla birim a~ırlıkları azaltılarak, ısı ve ses 
yalıtımı yüksek hafif betonlar üretilecek, bu mal
zemenin özellikleri iyileştirilmekte ve uygulama 
alanı genişlemektcdir (2). 

31 



DSI TEKNİK BÜLTENl 1994 SA YI 81) 

Betonarme inşaatta kullanılan geleneksel 
betonun birim hacim agıriıgının fazlalıgı (2300 
kg/m3 civarında) genellikle bu betonun sakınca
sıdır. Bu yapılar yada yapı elemanları oldukça 
agır oldugundan yüksek yapılarda önemli prob
lemlere sebebiyet vermektedir. Büyük açıklıkla
on geçilmesinde bu betonlar kendi öz agırlıkları
nı dahi taşıyamaz hale gelmektedir. Agırlıkların 
fazlalıgı nedeniyle bu yapıların depremden 
önemli derecede etkilenecekleri bilinen bir ger
çektir (3). 

Beton istenilen işlevini yerine getirebitmesi 
için, karışıma girecek malzemelerin (kum, çakıl, 
çimento ve su) uygun vasıflarda olmasını zorun
lu kılmaktadır. Agrega ve çimento inşaatta mali
yeti önemli ölçüde etkilediginden betonu meyda
na getiren bu malzemelerin yerini alabilecek 
aynı özellikte ucuz ve kaliteli malzemelerin kul
lanılması önem arzetmektedir. 

Ülkemizde 35 milyon metreküp'ü aşkın sa
dece taşıyıcı beton üretildigi ve beton hacminin 
en büyük bölümünü agregaların oluşturdugu dik
kate alınırsa bu malzemenin teknolojik oldugu 
kadar, en ekonomik şekilde kullanımı da gerek
mektedir (4). 

Bazı bölgelerde kaliteli normal agreganın 
olmayışı veya çok az oluşu çeşitli dogaı ve yapay 
agregaların beton agregası olarak kullanılmasını 
zorunlu kılmaktadır. Normal betonun sakıncalı 
yönlerini ortadan kaldırmak ve diger bazı sebep
lerle bugün sanayi ülkelerinin bir çogunda hafif 
betonlar kullanılmaktadır. 

Hafif beton denilince genelde birim hacim 
agırlıkları 2000 kg/m3 den az olan betonlar anla
şılmaktadır. Hafif betonlar birim hacim agırlık ve 
mukavemetlerine göre sınıflandırıldıkları gibi, 
kullandıklan hafif agregalara görede isim alırlar. 
Birim agırlıklan ve mukavemetlerine göre üç 
grup aluna toptanırlar (5); 

Yalıtım betonları : Birim agırlıklan, 700-
1400 kg/m3 basınç dayanımları 100 kgf/cm2 den 
küçüktür. 

Yarı taşıyıcı hafif betonlar: Birim ağırlık
ları 1400-1600 kg/m3, basınç dayanımları 100-
150 kgf/cm2 civarındadır. 

Taşıyıcı hafif betonlar : Genel olarak bi
rim agırlıklan 1850 kg/m3 ve basınç dayanımları 
170 kgf/cm2 den fazladır. 
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Hafif betonlar çeşitli metodlarla üretilmek
tedirler; hafif agregalarla, kimyasal köpüklerle, 
kum kullanılmadan yanlız iri agrega ile ve kim
yasal metodlarla gaz oluşturmak gibi. Bu metod
ların içinde en yaygın ve ekonomik olanı hafif 
agregalarla beton üretimidir. Üretildiklcri hafif 
agrega cinsine göre isim alırlar; bims betonu, 
uçucu kül betonu, tüf betonu, genleştirilmiş kil 
betonu, perlit betonu ve odun talaşı beton u gibi. 

Hafıf beton üretiminde kullanılan bazı hafif 
agregalar şunlardır; 

* Granüle yüksek fırın curufu, 
* Volkanik curuflar, 
* Uçucu küller, 
*Tahıl taneleri gibi bazı organik maddeler, 
* Polisiymen gibi bazı plastik maddeler, 
* Odun talaşı (Hızar talaşı) 
* Gentenmiş kil, 
* Genleşmiş şist, 
* Genleşmiş perlit, 
* Vermikülit (mikalı kayaçiann pişirilme 

si yle elde edilmektedir). 

Çizelge-l : Bazı hafif agregaların karekteris 
tikleri 

Gevşek Özgül Birim Hacim 
CİNSİ Birim Agırlık A~ırlık A~rlık 

kg/m3 kg/m3 kg/m3 

Tabii Bims 300-500 2500 400-700 

Yüksek Fırın Curufu 400-ll:Xl 2ıxxl-:ID) 500-1500 

Genleşmiş Kil ve Şist 300-1500 2500-27{X) 400-1900 

Genleşmiş Perlit 100.200 2300-2500 100-200 

Vernıikülit 100.300 2500-2700 100-l:Xl 

Odun Talaşı 200-300 1500-1800 400-HXXl 

Bugün dünyada en yaygın olarak kullanılan 
hafif agrega genleştirilmiş kil ve genleştirilmiş 
şist'ten olanıdır. Bu suni agregalar kuru olarak 
öğütülen kilin ve şisttin nemlendirme, şekil ver
me, sınıflandırma, genleştirme ve pişirme işlem
lerinden sonra elde edilirler, bu nedenle pahalı
dırlar. Ancak birçok ülkede birkaç tane agrega 
üreticisinin bulunması ulaşım mesafesinin artma
sına sebep olmakta buna karşılık tabii agrega her 
yerde kolaylıkla temin edilmektedir. Bu tür suni 

agrega ile yapılmış hafif betonun maliyeti normal 
betonun 2 ila 4 katıdır. Petrol fiyatlarındaki artış
lar bu tür hafif betonun dezavantajıdı r. A.B.D., 
İngiltere, Kanada, Belçika, Almanya, Danimarka ve 



Hollanda da başarılı olmuş ve geniş ölçüde kulla
nılmaktadır (1) 

Yüksek fırın curuflarıda aniden sogutula
rak, curufun boşluklu ve hücresel bir yapıya geti
rilmesiyle elde edilirler. Dünyada beton inşaatta 
artarak kullanılmaktadırlar. Bu curuflarla yapılan 
betonların hidratasyon ısıları düşük ve sülfat et
kilerine karşı dirençleri yüksektir. Avrupa ve Ja
ponya'da yapılan büyük hacimli betonlarda cu
ruflu betonlar geniş uygulama alanları için 
tavsiye edilmektedir. Granüle cııruflar sinterleş
miş oldugundan kimyasal olarak portland çimen
tosu ile reaksiyona girebilirler. Sonuçta agrega 
ve çimento hamuru arasında güçlü bir bag elde 
edebilebilir. Bu durumdaagrega-çimento hamuru 
sınırları boyunca sızıntı yollarını azaltacaktır. 

Uçucu küller ise, termik santrallerde yanma 
sonucu ortaya çıkan külün baca gazları ile fırın
dan çıkarken filtre edilerek tutulmasıyla elde edi
lirler. Puzolanik özelligi yanında toz halinde bir 
madde olması nedeniyle kısmen hafif agreganın 
granülometrisini tamamlayıcı ve ince malzeme 
olarak kııllanılabilmektedirler. 150 MW gücün
deki bir sanıralin günlük 225 ton uçucu kül üret
tigi dikkate alınırsa bu tür aLıklar beraberlerinde 
çözülmesi zorunlu teknik, ekonomik ve çevresel 
problemlerde getirmektcdirler. Bu atıkların kul
lanılması ile hem bir kaynagın etken ve verimli 
kullanımı saglanmış olacak ve hemde çevreye 
verdikleri zarar önlenecektir. 

Dogal hafif agregalar da ergimiş haldeki 
volkanik maddelerin soguması ile meydana gelir. 
Bu maddeler 900-1200 oC arasında akışkandır. 
Soguma ne kadar hızlı olmuşsa boşluk o kadar 
fazla ve yogunlukları o kadar düşüktür. Başlıca 
dogal hafif agregalar arasında tüf, volkanik cu
ruflar, pompa ve puzolanlar sayılabilir. 

Ayrıca, hafif agregalı betonlar içinde suni 
olarak oluşturulan hava boşluklarıyla hafif agre
galı köpüklü betonlar üreLınek mümkündür. Bu 
hava boşlugunun oluşması için, önceden hazır
lanmış köpük yada katkı maddesi kullanılmakta
dır. Bu köpüklerle belonun toplam hacminin 
%25'i yada daha fazla boşlu~u elde etmek için 
1200 kgtm3, 300 kgf/cm2 ile 700 kgtm3, 50 kgf/ 
cm2 arasında degişen kuru yoğunluk/basınç kom
binasyonları elde etmek mümkün olmaktadır. 
Hafif agregalı köpüklü beton yük taşıyan veya 
takviye edici nitelikli ısı izalasyonlu duvar yapı
mında kullamlabilmektedir. Hava boşluğu oluş
turmasıyla yoğunluk düşürülmüş ve ısı yalıtımı 
artırılmış olur. Ancak yüksek oranda mukavemet 
kaybına sebep olmadan yogunlugu düşürmek 
için, yapısal amaçlı hafif agregalı köpüldü beto
nun boşluk oranı %10- %30 arasında ve harç 
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hacminin %50sinden az olmayacak şekilde seçil
mesi gerekir. Bu yolla belonun yogunluğu %10-
%30 arasında azaltılmış olur. 

Hafif agregalar birçok ülkede normal agre
ga için benimsenenden farklı deneyiere tabii tut
lurlar. Çünkü homojenlik normal agregalara göre 
daha azdır. Yurdumuzda da hafif beton agregala
rıyla ilgili 1972 yılında TS 1114 nolu standart çı
kartılmıştır. Suni hafif agregalar, doğal hafif ag
regaların aksine çok değişik hammaddelerden ve 
çok degişik metodlarla üretildikleri için renk, gö
rünüm, biçim, yapı ve boyut bakımından farklı 
özelliider gösterirler. 

Teknolojinin büyük bir hızla değiştiği çağı
mızda her şeyin emniyeti yanında en ekonomik 
olanı da gözardı edilmemektedir. Sanayi ülkele
rinde hafif agrega ve hafif beton konusundaki ge
lişmelerin ışığı altında yurdumuzda da potansiye
li bulunan hafif agregaların ve bunlarla 
üretilecek betonların bilimsel olarak incelenerek 
uygulamaya yönelik sonuçların elde edilip, yay
gınlaşLırılması gerekmektedir. 

3- HAFİF AGREGALI B ETONUN ÖNEMİ 

Yapılan araşllrmalar normal beton yerine 
hafif beton kullanılmasının başlıca sebepleri ara
sında, hafiflikleri nedeniyle kesitierin küçülmesi 
dolayısıyla donatı ve malzeme ekonomisi sağla
ması yanında, kullanılabilir mekanların artması, 
ısı ve ses yalıtım ı için ikinci bir malzeme kullanı
mına ihtiyaç göstermemesi, donma çözülme ve 
ateşe dayanımlarının yüksek olması, ayrıca dep
reme dayanıklı olmaları gerekmektedir (8). 

Üretim yöntemi, agrega çeşidi, karışım 
oranları gibi etkeniere bağlı olarak hafif betonla
rın birim ağırlıkları dolayısıyla, dayanım ve yalı
tım özelliideri değişebilmekte<lir. Uygulama 
amacına göre değişik özelliklere sahip hafif be
tonlarla dolu ve boşluklu bloklar, prefabrik, yeri
ne dökülen taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan yalıtım 
elemanlan üretilebilmcktedir. Hafif betonlar ön
gerilmeli beton olarak da kullanılmaktadır (5). 

lik uygulamalarda hafif belonun ekonomik 
yararlarını birim hacim ağırlıklarının ve ısı yalı
tım katsayılarının küçüklüğü teşkil ediyordu. An
cak, dolgu ve yalıtım elemanı olarak kullanılma
larından başarılı sonuçlar elde edilince, bugün 
yalıtım görevine ilaveten taşıyıcı elemanlarda da 
kullanılmaya başlanılmıştır (3). Bunlara örnek 
olarak; 
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* Kiriş ve tabliyelerde, 
* Kuleler ve gökdelenlenn çekirdeklerinde, 
* Askılı çatı elemanlannda, 
* Köprülerde gerilme şeritleri nde, 
* Kaldınlabilir köprülerde, 
* Çerçevelerde, 
* Deprem bölgelerindeki az kütleli yapılarda, 
*Büyük yüzen yapılarda kullanılabilmektedir, 

4- HAFİF BETONLARlN ÖZELLİKLERİ 

ı. Hafif betonların birim hacim agırlıklan 
ı 600 kg/m3'e ulaşabilmekte, betonarınede kulla
nılan hafif betonlann birim agırlıklan ı900 kg/m3•e 
kadar çıkabilmektedir. Bu ise normal betonlara 
göre %20 daha hafiflik demektir. Hafif betonla
no düşük birim hacim agırlıkta olmaları etkili 
yük kapasitelerinin artmasına, yapılann kısa za
manda bitirilmelerine, taşıma ve yapım fiyatları
nın daha düşük deger almasına neden olur (ı,9). 

2. Hafif betonların basınç dayanımlan, ge
nellikle agrega çeşidi, kanşım oranlan ve sıkış
tırma gibi etkeniere baglı olarak ıoo kgf/cm2'den 
300 kgf/cm2'ye kadar degişmekte ise de bazı özel 
amaçlı betonlarda 1500 kg/m3 birim agırlıkta 
400-450 kgf/cm2'ye kadar basınç dayanımları el
de edilebilmektedir (1). 

3. Etkili çekme dayanımlan ve egilmede 
çekme dayanımları genellikle normal betondan 
küçüktür (1). Hafif betonlann çogunda çekme 
dayanımlannın, basınç dayanımiarına oranı ı/4'e 
kadar yüksekbilmektedir (1 0). 

4. Hafif betonların elastikiyet modülleri 
normal betonlara göre daha düşük bir durum gös
termekte ise de çogu kez bu deger normal beton
ların 1/4 - 2/3'ü arasında yeralabilmektedir 
(8,11,9). 

5. Isı iletkenlik katsayısı agrega çeşidine, 
beton dayanırnma baglı olmayıp, betonun birim 
ağırlıgı ve rutubet durumu ısı iletkenlik katsayısı
nı etkileyen başlıca etkendir (12). Hafif betonla
no ısı iletim katsayıları yapı malzemelerinin ço
guna göre daha küçük (0.33 - 0.48 kcaVmh0C) ve 
daha iyi durumdadır (10). 

6. Sıcaklık genleşme katsayısı yaklaşık ola
rak normal betonunkinden %25 daha küçüktür. 
Dolayısıyla hafif betonlar sıcaklık degişimine 
karşı dayanıklıdırlar (3). 

7. Hafif betonlar, normal betonlara göre do
natıyı ateşe karşı daha iyi koruyabilmekte (1). 

8. Hafif betonların boşluklu yapıdaki özel
likleri bunlann su geçirme ve su emme kapasite
lirio yüksek olmasına, bu nedenlerle de kimyasal 
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ve benzer etkeniere karşı dayanıksız bir durum 
göstermelerine yol açar. Dolayısıyla yalıtım 

amaçlı betonların su geçirmeyecek biçime geti
rilmesi gerekir (13). 

9. Hafif betonlann rötreleri ve sünmeleri 
normal betonlara göre daha fazladır (9). 

10. Önemli miktarda su emmelerine rag
men donmaya karşı dayanımlan yüksektir. Zira 
suya doygun olmayan 'çok sayıda gözenege sahip 
olmasından dolayı buz basıncının artmasına im
kan vermemektedirler (3). 

ı ı. Hafif betonlar düşük yogunluga sahip 
oldugundan yapılann kütlesini, dolayısıyla bun
ların maruz kalacagı statik yükleri ve deprem 
kuvvetlerini azaltacagından deprem tehlikesi için 
bir önlem olacaktır (7). 

ı2. Hafif betonların aşınınaya karşı dayanı
mı normal beLonunkinden azdır (3). 

ı3. Hafif betonlar kürleri sırasında boşluk
ları içerisinde su bulundurduklanndan çimento
nun hidrata<;yonu için normal betonlara göre da
ha olumlu bir durum ortaya çıkmakta ayrıca, 
çimento agreganın gözenekli yapısından dolayı 
agrega içine nüfuz euiginden daha iyi bir bag 
gerçekleşmektedir (14). 

14. Hafif betonun korozyona karşı dayanı
mı en az normal betonunki kadardır. Deniz suyu
na karşı dayanımlan yüksektir (3). 

5- DÜNYADA HAFİF AGREGALI BETON 

Son çeyrek yüzyılda hafif beton kullanımı 
bir çok sanayi ülkesinde özellikle ABD, Hollan
da, Belçika, Almanya, İngiltere, Fransa ve Japon
yada'da çok hızlı bir şekilde artmıştır. Bugün Ja
ponyada büyük köprüler ile kat adedi sekizden 
fazla olan yapılar hafif betondan yapılmaktadır. 
Dünyada hafif betonla yapılmış çok sayıda yapı 
mevcuttur. Bunların içinden birkaç örnek vermek 
gerekirse; 

1961-ı962 yıllan arasında Chicago (ABD) 
de inşa edilmiş "Marina City Towers" üç kuleden 
oluşmuş, her kulenin dış çapı 39 m dir. Beton 
genleştirilmiş kil, hafif agrega ve tabii kumdan 
yapılmıştır. Yogunlugu 1680 kg!m3 ve 28 günlük 
silindir mukavemeti 250 kgf/cm2 dir. Urbana 
(ABD)deki lllions Üniversitesinin toplantı salo
nunun çatısı hafif betonla 1959-1962 yıllan ara
sında inşa edilmiştir. Çatı çapı 122 m, kapladı-



gı alan 11600 m2 dir. Agrega olarale genleştiril
miş kilve kaba agrega kullanılmıştır. Yogunıugu 
1680 kg/m3 ve 28 günlük silindir mukavemeti 
280 kgf/cm2 dir. 

Dünyanın hafif betonla yapılmış en yüksek 
binası Huston (ABD)'deki "One Shell Plazza To
wer" dır. 1969 da "tube in-tubc" tipi olan bu ya
pı, merkez iç ve dı ş duvarları yakın açıklıklı ko
lonlarla oluşturulmuştur. Yükseklilı;i 218 m dir. 
Beton genleştirilmiş kil ve kaba agregayla, tabii 
kumdan oluşturulmuştur. Dikkate alınması gere
ken bir nokta yogunlukta 1840 kg/ın3 lük bir artı 
şa karşılık 28 günlük silindir dayanımında da 
420 kgf/cm2 lik bir artış salı;lanmıştır . Binanın tü
münde hafif beton kullanılmıştır. 52 kattan oluş
muştur. Bu yapının agırlılı;ı, normal betondan ya
pılmış 35 katlı bir binanın agırlıgına eşittir . 

Avrupa, Arnerikay la uzun binalardaki yarı
şına 1972 de BMW yönetim binasının yapımıyla 
başlamıştır. Yüksekligi 100 m dir. Beton tabii 
kum ve genleştirilmiş kilden yapılmıştır. Yolı;un
Iugu 166 kg!m3 ve 28 günlük dayanımı 410 kgf/ 
cm2 verecek şekilde oluşturulmuştur. 

1970'li yıllarda köprüİerde de hafif beton 
kullanımında gelişmeler görülür. Bu uygulamala
ra bir güzel örnek olarale Nijmegen (Hollanda) 
valcınlarındalci "Mass - Well kanalı" üzerindeki 
Dukenburgse köprüsü verilebilir. Köprünün baş
tan başa uzunlugu 188.8 m, genişligi 28.7 m, bo
yuna üç açıklık sırasıyla 37.4 m, 112.2 m ve 37.4 
m dir. Beton genleştirilmiş kil ve kumdan yapıl
mıştır. Yol1;unlugu 1750 kg/m3 ve 28 günlük si
lindir dayanımı 385 kgf/cm2 verecek şekilde 
oluşturulmuştur. 

Obertsdof (Almanya) daki nadir bir yapı 
olan kayak atlama platformu hafif beLonla inşa 
edilmiştir. Dagın başına yerleştirildiginden, rüz
gardan başka kendi alı;ırlıgı yüklemenin önemli 
bir bölümünü oluşturur. Betonun yolı;unlulı;u 
1800 kg/m3 ve 28 günlük dayanımı 450 kgf/cm2 
dir. 

Gelecekte ise hafif betonların en önemli 
uygulamaları yine bina bloklarında kullanımları 
olacaktır. Bu alanda özellikle bir gelişmenin ola
cagı tahmin edilmektedir. Ayrıca, hafif beton 
kullanımındaki devamlı artışın geniş açıklıklı 
köprülerde de olacagı ve son yıJiardaki ekono
mik, teknik çalışmalar bugünkü yapısal beton 
teknolojisi ile dünyadaki en uzun asma köprüle
cin daha ekonomik olarale inşa edilccelı;ini göster
mektedir. Uzun ömürlü olmaları , basit ve ucuz 
bakım bu köprülerin ek avantajlandır. 

DSITEKNlKBOl.TENl ı994 SAYIsı 

Sıvılaştınlmış tabii gaz taşıyan tekne yapımında, 
öngerilmeli hafif betonların alternatif malzeme
ler içinde oldugu söylenebilir. Geleneksel çelik 
taşıyıcılara kıyasla daha iyi oldugu, aşın ısınma 
şartlarında istenen davranışı fazlasıyla gösterdigi 
isbatlanmıştır. Ayrıca yangın ve çarpışmalar gibi 
olaylarda daha güvenlidir. 

Malzeme ekonomisi, işlemin hızlılıgı ve 
pratikte uygulanabilirligi hafif beLOnun gelişimi 
için yeterlidir diyebiliriz. 

6- TÜRKİYEDEKİ HAFİF AGREGALI 
BETON 

Hızla artan nüfus, kentleşme ve konut ihti
yaçları nedeniyle ülkemiz ekonomisinde inşaat 
sektörünün her zaman alı;ırlıklı bir yeri olmuş, 
yatırımlar için de %50 pay almıştır (2). 

Yurdumuzda beton üretimi çogunlukla çok 
az bilinçli ve denetimden uzak olarale yapıldıgı 
bilinen bir gerçektir. Küçük kuruluşlar, küçük 
kooperatifler ve halk tarafından üretilen ülke ge
nelinde de çok büyük miktarlara ulaşan betonlar
da proje dayanımı B 160 ve B 225 görünmekte 
ancak, fülen ulaşılan degerler bu sınırların altın
da kalmakta ve hatta 50-60 kgf/cm2'ye kadar 
düşmektedir. Prefabrikasyon sektörü, taahhüt 
kuruluşları ve hazır beton sektöründe bu iş biraz 
daha ciddi ve beton kalitesi istenen düzeydedir 
(2). Bu nedenle hafif betonların imalat ve yerine 
kanmasına daha çok özen gösterilmesi gerekti
ginden prefabrikasyon ve hazır beton sektöründe 
kaliteli hafif betonların üretilecegine inanmakta
yız. 

Türkiye topraklarının l/5'ini volkanik ka
yaçların oluşturdugu ve bu kayaçiarında dünya
nın en kaliteli kayaçiarı oldugu bilinmektedir (3). 
Dünyada yüksek fırın curufu 60, uçucu kül 30 
yıldır çeşitli ülkelerde kullanılmaktadır. İki atık 
malzeme de ülkemizde yeterince bulunmaktadır. 
Bu bakımdan Türkiye gerek dolı;al ve gerekse su
ni hafif agrega malzemesi yönünden zengindir. 
Buna ragmen Türkiye'de bildigirniz kadarıyla ha
fif betonla üretilmiş hiçbir yapı yoktur. 

Bugün yürürlükte bulunan deprem haritası
na göre, Türkiye topraklarının %92 si deprem 
kuşagı içerisinde bulunmaleta ve nüfusun % 96'sı 
ise bu kuşaga giren bölgelerde yaşamaktadır. Ha
fif yapılar depremden daha az elkileneceginden 
Türkiye için bctonarme inşaatta hafif beton kul
lanımı, deprem afetinden korunma yönünden de 
bir önlem olacaktır (3). 

Türkiye'de enerjinin %44'ünün ısıtınada 
kullanıldığı dikkate alınırsa, hafif betonların kul
lanımıyla bu alanda da çok büyük bir ekonomi 
sağlanacağı açıktır. 
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7.SONUÇ 

Yurdumuzda hafif betona yeterince güven 
duyulmamaktadır. Bu kötü intiba hafif betonun 
büyük bina ve köprü projelerinde kullanımıyla 
kınlabilir. Hafif beton bugün gerekli teknik bilgi 
tatbik edildigi sürece normal betonlardan daha 
fazla yük almadan kullanılabilir. Aynca hafif be
tonla yapılacak yapılar için de, normal beton kul-

lanılan yapılarda oldugu gibi dogru dizayn ve 
dogru malzerneye dayalı detaylandınna, aynntılı, 
özenli hesaplamalar gerekmektedir. Bu nedenle 
hafif betonların başta üniversitelerimiz olmak 
üzere, ilgili devlet kuruluşlarındaki elemanlarla 
araştırmalar yapılarak, uygulamaya yönelik so
nuçların elde edilip yaygınlaştınlması gerekmek
tedir. 
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ABTRACT 

Canal Hydraulic Models and 

Effects of Spatial Variability on 

Canal Hydraulic Modeling 

by 

Salih PAŞAOGLU 

There ara numerous Hydraulic Models which can be used for simulating the flow in open canal system. 

The "USU Main System Hydraulic Model" is an interactive menu-driven software package to perfom hydrody

namic simulations af water flow in cana! ıetworks . In the model, cana! reaches are assumed to be individual hi

draulic componets in a system. The program approximates the hyydraulic conditions using an averaged canal 

bed solope, an averaged raughness coefficient, and an averaged cana! crass-seetion as input data for each reach. 

Ein the thesis study (Paşaoglu, 1989) necessary changes in the pascal version of the Model have been 

made in order to enable the Model to deal with spatial variability in cross-section, slope, and hydraulic rouhness 

and several runs of the modified program vere made by using averaged and non-averaged spatial variables. For 

the interpretation of the results, graphical and tabular comparisons were made between the different cases. The 

discussion of the results was done and recommendations were given. 

This paper is to give information about hydraulic models, "USU Main System Hydraulic Model" and 

above mentioned thesis study. 
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KANAL HİDROLİK MODELİ VE MEKANA BAGLI 

DEGİŞİKLİKLERİN MODEL ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ 

Yazan : Salih PAŞAOÖLU * 

ÖZET 

USU Ana Kanal Sistemi Hidrolik Modeli, (Merkley, 1987) ABD Utah State Üniversitesinde 
hazırlanmış kanal şebekelerinde su akımının hidrodinamik simulasyonunu yapan bir bilgi
sayar modelidir 

Modelde tki kontrol yapısı (Çek yapısı) arasmda kalan kanal parçalan sistemin münferit 
hidrolik birtmleri olarak kabul edilmiştir. Bu birimlerin herbiri için sabit kanal taban egtmi, 
sabit kanal pürüzlülügü ve sabit kanal ertkesiti kabul edilmiştir. Bu varsayım uygulamada 
tam böyle olmadıgından ortalama degerler almarak simlllasyon yapılmaktadır. Burada her 
bir kanal birimi için ortalama tek bir egtm, pürüzlülük ve enkesit degeri almanın gerçekçiligi 
hakkında şüpheler beltrmekte ve ortalama bir deger kullanmak yerine mesela üç ayn pürüz
lülük, egim yada taban genişligi degeri gtrilse, ne gibi degişiklikler ve sonuçlar elde edilebile
cegi hususunun araştmlmasında yarar görülmüştür. Mekana Baglı Degiştkltklertn Kanal 
Hidrolik Modeli Üzerinde Etkilerinirl Analizi adlt tez çalışması (Paşaoglu 1989) bu ihtiyaçtan 
dogmuştur. Bu çalışmada önce yukanda antlan paket programa girilerek degişiklik yapılmış 
ve program her bir kanal birimi (iki çek yapısı arasında kalan kanal parçası) için bir, tki ya
da üç degişik hidrolik degeri kabul edebilir ve ona göre sirnilasyon yapabilir hale getirilmiş
tir. Sonra programın bu degiştirtlmiş şekli bir çok defalar çalıştmlmış, ortalama degerler kul
lanmakla gerçek degerler kullanmanın kanal birimi memba ve mansap su derinligi ve 
mansap su debisinde, prizlere alman su miktarında, suyun stabil hale gelmesi için geçen za
manda ne gibi degişik etkiler yaptıgı. sızma miktanndaki degişikligin sonuçlara etkisi, tablo
lar ve grafikler yardımıyle incelenmiştir. 

Bu tebligde hidrolik modeller, "USU Ana Kanal Sistemi Hidrolik Modeli" ve adı geçen tez 
çalışması hakkında bilgi verilmektedir. 

1. GİRİŞ 

Bir kanal sistemindeki zamana baglı degi
şen (unsteady = kararsız) su hareketini modeller
ken kullanılan esas denklemler daima Saint-

Yenant denklemleridir. Bu denklemler ilk olarak 
1959'da Yen Te Chow'un "~çtk Kanal Hidroliği" 
kitabında yayınlanmıştır. ünceleri simulasyon
larda Saint-Yenant denklemlerinin basitleştiril
miş şekilleri kullanılmıştır. Ancak son zamanlar-

• DSİ XII. Bölge Müdür Yardımcısı 
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da denklemler bilgisayar yardımıyla tamamen 
çözülebildiğinden basıtleştırilmiş denklemlerin 
kullanılmasının önemi azalmıştır. Diğer çözüm 
teknikleri de kullanılıyor olmakla birlikte, tam 
şekliyle denklemlerin çözümü için klasik yakla
şım "Karakteristikler Metodu" 'dur (Strelkof, 
1970 ve Jeppson, 1988). Bu metodun detaylı iza
hına burada girilmeyecektir. Ancak Saint - Ye
nant denklemlerinden kısaca bahsetmekte fayda 
görülmüştür. Profesör Jepson'a göre St. Yenant 
denklemleri iki kısmi diferansiyel denklemden 
oluşur. Birincisi maddenin sakınımı prensibini 
sağlayan (süreklilik denklemi), diğeri ise New
ton'un ikinci kanunundan elde edilendir. İkincisi 
aslında bir boyutlu hidrolikte momenturo denkle
midir ve çoğu uygulamalarda aynı zamanda ener
ji denklemıdir. Dolayısıyla, hem momenturo 
denklemi hem enerji denklemi Newton'un 2. ha
reket kanunundan, F=ma, elde edildiği için, bu 
eşitlige "Hareket Denklemi" denilebilir (Jepp
son,1988). 

Yine Jeppson, bu denklemlerde bagımsız 
değişkenierin X (mesafe) ve t (zaman) olduğunu 
ve eşitliklecin bağımlı değişkenlere göre değişik 
şekillerde ifade edilebileceğini belirtiyor ve ıki 
alternatif denklem çiftinin yazılabilecegini belir
terek bunları debi-derinlik: (Q-Y) denklem çifti 
ve hız-derinlik (V-Y) denklem çifti olarak adlan
dınyor. 

(Q-Y) Denklem Çifti 

ilQ_q*+iQ=O 
ax at 

(Süreklilik) 

2Q iQ 1 iQ 2 iN Q
2 

ilA <)ı* 
--+--+(1-R)--- S0+Sı+-+Fq=0 
gA2 ilxgAilt axgAıax gA2 

(hareket) 

(V-Y) Denklem Çifti: 

AoV +VToY +VoA_q*+TaY =O 
ax ax ax at (Süreklilik) 

V (N oY 1 (N 
--+- -S 0+Sf+Fq+--=0 
g ax ax q at (hareket) 

2. DÜNYADA HİDROLİK MODEL
LER: 

Açık kanallarda su akımını simule etmek 
için kullanılabilecek sayısız hidrolik modeller 
bulunmaktadır. Schuurmans Hollanda'da mevcut 
Hidrolik Modeller üzerinde bir inceleme yaparak 
1989'da bir kitap yayınlamı.ştır. Schuurmans'ın 
incelemesinde de bahsedildiği gibi Hollanda'da 
birçok hidrodinamik modeller geliştirilmiştir. 
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Hollanda'da geliştirilen ilk hidrodinamik: model
ler 1965-70 arasında geliştirilen "explicit" (Ba
gımsız degişkenin eşitligin bir tarafında yalnız 
bırakılıp bagımlı degişkenler cinsinden tariftene
bildiği eşitlikler) modellerdir. Daha sonraları 

FLOWS, NETFLOW,WAFLOW, DUFLOW gi
bi "implicit" (Bağımsız değişkenin eşitliği bir ta
rafında yalnız bırakılamadığı eşitlikler) modeller 
Delft Teknoloji Üniversitesinde geliştirilmiştir. 
Heidemij Müşavir Mühendislerince geliştirilmiş 
olan HYDRA, Bouman tarafından geliştirilmiş 
KNOTA, onun geliştirilmiş şekli NOSTAT ve 
EWAS ve Haskoning Bv ve Delft Mühendislik 
tarafından geliştirilmiş olan RUBICON Hollan
da'da geliştirilmiş diğer "implicit" hidrolik mo
dellerden bazılarıdır. 

Bunlardan RUBlCON hakkında biraz bilgi 
vermek yerinde olacaktır. RUBlCON, 1984'de 
kanal şebekesinde zamana bağımlı su akımını si
mule etmek için geliştirilmiş bir modeldir. Prog
ram, değişik: zamanlarda önceden belirlenen bir
takım noktalarda, su seviyesini, debiyi yada 
diger herhangi bir geometrik veya hidrolik değiş
keni hesaplamaktadır. Modelde branşlar (kanal 
kolları) şebeke elemanlarıdır. Branş sonlanndaki 
bileşim noktaları sınır şart elemanlan (boundary 
condition elements) olmakta ve branşlarda akım 
Saint-Yenant eşitlikleri ile tariflenmektedir. En
kesit hidrolik özellikleri olarak verilmektedir. En 
az kanal branşının bir başından bir de sonunda 
enkesit bilgisi verilmekte, mekana bağlı degişik:
lerin etkisini gözönüne almak için branş boyunca 
daha fazla sayıda enkesit bilgisi girilebilmekte
dir. Model düzgün geometrik: kesitler yada doğal 
kesitler için çalışmaktadır. Kullanıcı kolaylığı 

sağlamasına çalışılmıştır, fakat menü kotrollü bir 
sistem sağlanamadığından yine de Bilgisayarda 
kütük kullanımı ile ilgili bir ön bilgi gerektir
mektedir. Grafik ve tablosal çıktılar vermektedir. 
(Schuurmans, 1989) 

ABD, Califomia, Davis'de Army Corps of 
Engineers'in Hidroloji Mühendisliği Merkezinde 
HEC-1 ve HEC-2 matematiksel model paketleri 
üretilmiştir. Bu paketler bugün ticari bir firmaya 
(Haested-Methods) devredilmiş olup satılmakta
dır. 



HEC-1 Taşkın Hidrograf Paketi olup ya~ış 
ve kar erimelerinde hidrograflar üretip bunları 
süperpoze ederek kanallara yada rezervuarlara 
yöneltmek gibi simulasyonlar yapmmaktadır. 

Program de~şik işler için degişik metodlar kulla
nabilmektedir. Rezervuar taşkın ötelernesi yap
makta ve Ogee profile sahip dolusav~ar ve ya
muk şekilli enkesite sahip kanallar iç~ hacim
seviye e~leri hesaplamaktadır. Aynca de~şik 
metodlarla Kanal Ötelernesi yapmakta Kinema
tik Dalga, Muskingam, Normal Derinlik ve 
Straddle/Stagger Kanal Öteleme metodlarından 
istenileni kullanmak mümkün olmaktadır. 

HEC-2 ise mekana ba~lı tecricen de~işen 
akımlarda su yüzü profilini hesaplamak içindir. 
Sanat yapılarının tesirini de gözönüne alabilmek
tedir. 

ABD, Utah State Üniversitesinde ise "Su 
İdaresi sentezleri II Projesi" 'nin kapsamı altında 
Kanal Şebekesi Hidrolik Modelleri ile ilgili bir 
dizi çalışmalar yapılmış ve Utah State Üniversi
tesinin Ziraat ve Sulama Mühendisli~ Bölümün
de, halen Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. 
Wyin R. Walker'in, daha önceki tarihlerde, yü
zey sulaması için hazırladığı Hİdrodinamik Mo
del üzerinde Dr. Gichuki ve Dr. Merkley, FORT
RAN 77 ve P ACCAL programlama dillerinde 
paralel bir çalışma yapmışlar ve "U tah State Üni
versitesi Ana Kanal Sistemi Hidrolik Modeli" 
isimli modeli iki ayn dilde geliştirmişlerdir. 

3. USU ANA KANAL SİSTEMİ HİD
ROLİK MODELİ : 

Daha öncede belirtildi~ gibi bu model ka
nallarda su akımının hİdrodinamik simulasyonu
nu gerçekleştirmektedir. Bu modelin uygulama
ları kanal işletmesi, analiz, dizayn ve işletmeci 
e~itimi konularındadır. 

Model, karşılıklı sorulu cevaph çalışan, 

menülü bir kullanıcı kolaylığına sahiptir. Grafik
sel ve tablosal çıktılar vermekte, her simulasyon 
sonunda akım durumu özetleri grafıksel ve tablo
sal ekranda görülebilmektedir. 

Tablo- 1 'de örnek bir girdi kütüğü içeriği 

görülmektedir. Bu örnekte girdi, tek bir kanal bi
rimi içindir. lncelendi~inde görülece~i gibi iki 
priz yapısı vardır. Bunlar kanal biriminin sonuna 
yakın noktalardır. 
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T ABL0-1 : Örnek girdi kütü~ 

Data2 daıa mc for SALIH bydtaulic model version 26 Mar 89 

number of rcachca (max :ı::ıı: 9) 
Daıa for ReiGb 11 .......... .. ................ .. .... .... ....... ......... ............ .... ........... .... ..... .... . 

2 

33 
66 
2.000 
2.000 

2.000 
1.500 
1.500 
1.500 
0.0.16 

0.016 
0.016 
0.000300 
0.000400 
o.ooosoo 
2000.0 
2.500 
100.0 
0.611 
0.700 

2.000 
0.000 
0.000 

l....ocatioo of ICetion one 
Locatioo of ICetion two 
Caııal buc width. ICctioıı oııc (m). 
Cana! buc width. ııcctiioıı two (m). 

Caııal buc width. ııcctioıı tbnoc (m). 
Caııal aidc lliopc, ICCtioıı oııc (H:V). 
Cana! aidc lliopc, ııcction two (H: V). 
Cana! aidc lliopc, acction tbnoc (H: V) 
Manniııg bydraulic raughneao, accıion oııc 

Manniııg bydraul ic rauglmc•. acc:tiion two 
Mannin& bydraulic raughneao, acction ılır 
Canal bed alopc, seetion on:: 
Canal bed slope, seetion two 
Caııal bed alopc, ııcction throo 

Cana! reaclı lcngth (m) 
Canall inin& dcpth (m) 
Sccp"'I' looa ratc (mm/day) 
Frc:ıc Oow düscharge coefficicnt 
Submcraed Do w dixhuae c:ocfficiıcnt 
Widıh of the aluice &•te 
Upmeun bed clcvation chanF 
Downst:ream bedelcvation cb.an&c 

number of ıumoull(max = 9) 
Data for Tumout Ml 

0.611 Tumout di>cbargc cocfficient 
0.500 Tumout gaıı: width (m) 
0.500 Tumout gatc bci&Ju (m) 
1700.0 Tumoutlocation (m) 

0.1000 Tumout position (m) 

Daıa for Tumout 12 

0.611 Tumout ıllicbargc cocfficicnt 
0.500 Tumout gatc widıh (m) 

0.500 Tumout gatc bci&Ju (m) 
1900.0 Tumoutlocation (m) 
0.100 Tumout poaiton (m) 

Böyle bir girdi kütü!tü ile 12,5 saatlık bir 
simulasyon yapıldığında elde edilebilecek çıktı 
kütüklerinin içerigı Tablo 2'de görülmektedir. 
Burada program hafıza kapasitesi sınırlandırma
ları nedeniyle her bir çalıştırınada ancak 12,5 sa
atlık simulasyon yapılabilmektedir. Simulasyona 
devam edebilmek için 12,5 saat sonundaki hıdro
lik özellikler akım statüsü adı altında bir kütü!te 
saklanmakta ve bir sonraki çalıştırmaya girdi do
nesi olmaktadır. Simulasyon sonuçları, girdi ve 
çıktı kütüklerinin isimleri Tablo-3'tedir. Tablo-
2'de görüleceği gibi çıktı küLügünde hidrolik de
~erler simulasyonun her 5 dakıkası için verilmiş
tir. 

Tez çalışmasında, (Paşao~lu, 1989) USU 
Ana Kanal Sistemi Hidrolik Modelinin PASCAL 
diliyle yazılmış olanında degişiklik yapılarak 
program mekana ba~lı değişiklikleri göz önüne 
alabilir hale getirilmıştir. Her bir kanal birimi 3 
parçaya bölünebilmekte ve bu 3 ayrı bölüm için 
ayn kanal taban e~imi, kanal pürüzlülük katsayı
sı, kanal taban genişliği yada kanal şevi girdi ola
rak verilebilmektedir. Kanal biriminin degişik 
özellikli bölümlerini belitmek için degişikligin 
başladığı noktaların başlangıca uzaklığının top
lam kanal birimi uzuı:ı.luğuna göre yüzdesini gır
mek gerekmektedir. Ornek olarak kanal birimi 
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T ABL0-2 : Örnek çıktı kütügü ilk sayfası 

Canal Data for Reach 1 

Configuration File : DA T A2 

Continuation File: R21 

Control 
Tiıne Setting 
(hrs) (ın) 

00:00 0.000 
00:05 0 .000 
00:10 0.000 
00:15 0.000 
00:20 0 .000 
00:25 0.000 
00:30 0 .000 
00:35 0 .000 
00:40 0.000 
00:45 0.000 
00:50 0.000 
00:55 0 .000 
01:00 0 .200 
01:05 0.200 
01:10 0 .200 
01:15 0 .200 
01:20 0 .200 
01:25 0 .200 
01:30 0.200 
01:35 0.200 
01 :40 0.200 
01:45 0.200 
01 :50 0 .200 
01:55 0.200 
02:00 0 .200 
02:05 0.200 
02:10 0.200 
02: 15 0 .200 
02:20 0.200 
02:25 0 .200 
02:30 0 .200 
02:35 0.200 
02:40 0 .200 
02:45 0.200 
02:50 0 .200 
02:55 0 .200 
03:00 0 .200 
03:05 0.200 
03:10 0 .200 
03:15 0.200 
03 :20 0 .200 

uzunlu~u 1 km ise birinci de~işiklik 200 üncü, 
ikincisi 700 uncu metrelerde ise, % 20 ve % 70 
oranları girilmelidir. Tablo-I'deki örnek girdi kü
tügünde görüldügü gibi önce yüzdeler girilerek 
kanal birimi parçalara bölünmektc sonra her bö
lüm için kanal taban genişlikleri, kanal şevleri, ka
nal pürüzlülük katsayıları ve kanal taban egimleri 
sırasıyla girilmektedir. Eger bazı bölümlerde bu 
parametrelerden bazıları degişmiyorsa aynı de~er 
tekrar edilerek bu sagıanabilmektedir. Her para
metre için her üç bölümde de aynı degerler kulla
nılırsa program degiştirilmemiş hali gibi çalışacak 
yani her bir kanal birimi için tek bir kanal taban 
egemi, pürüzlülük, enkesit degeri kabul edilmiş 
olacaktır. 

Yine Tabio-l 'in incelemesinden görülecegi 
gibi kanal birimi uzunlugu, kanal beton yüksekli-
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Upstreanı Downstreanıı Reach 
FlowDepth Flow Depth Inno w 

(ın) (nı) (nı3fs) 

0.182 0.000 0.25 
0.304 0.000 0.50 
0.401 0.000 0.75 
0.483 0 .000 1.00 
0 .558 0 .000 1.25 
0 .625 0.000 1.50 
0 .687 0.000 1.75 
0 .745 0 .000 2 .00 
0 .772 0.000 2 .00 
0.788 0.455 2 .00 
0.799 0.755 2.00 
0 .808 0.920 2.00 
0 .814 0.918 2.00 
0 .820 0.978 2 .00 
0 .827 1.017 2 .00 
0.834 1.053 2 .00 
0 .841 1 .088 2 .00 
0.847 1.118 2 .00 
0 .852 1.147 2 .00 
0 .859 1.174 2.00 
0 .866 1.199 2 .00 
0.873 1.222 2.00 
0 .881 1.244 2 .00 
0 .888 1.264 2 .00 
0.896 1.284 2 .00 
0.904 1 .303 2 .00 
0.913 1.321 2 .00 
0 .921 1.338 2 .00 
0 .929 1.355 2 .00 
0.937 1.371 2 .00 
0 .946 1 .386 2 .00 
0.954 1.401 2 .00 
0 .962 1.416 2 .00 
0 .970 1.430 2.00 
0.979 1.443 2.00 
0.987 1.456 2 .00 
0.995 1.469 2.00 
1.003 1.481 2.00 
1 .Ol 1 1.494 2 .00 
1.019 1.505 2 .00 
1 .027 1 .517 2.00 

gi, sızma miktan (günde mm olarak), çek yapısın
da serbest akım yada batık akım durumlarında de
bi hesabında kullanılacak katsayılar, çek kapagı 
genişligi, varsa memba mansap kanalları arasında
ki seviye farkı girdi külü~ünde belirtilmelidir. 

Bütüıı bu bilgiler her bir kanal birimi için 
tekrarlanmalıdır. (Bu örnekte % 33 ve % 66 kanal 
biriminin üç eşit parçaya bölündü~ünü gösterir) 
Prograrn 9'a kadar kanal birimini peşpeşe sirnule 
edebilecek şekildedir. Her bir kanal birimi içinde 
yine 9'a kadar sayıda piriz ayırımı olabilir ve prog
ramca kabul edilebilir. Bu durumda peşpeşe 9'a 
kadar çek yapısı olan ve her çek yapısı arasında 
9'a kadar priz bulunan bir kanaldaki akım bu prog
ramla bir defada simule edilebilmektedir. Kanalın 
devamı için ise bu simulasyonun mansap debisi 
girdi olarak veriJip simulasyon devam ettirilir. 
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T ABL0-3 : Tezde yapılan program çalışmalarında girdi ve çıktı kütükleri ile 
simulasyon sonu hidrolik degerler 

Girdi Net Sistem Debisi 
Kütügü (Giren debi 

Mansap 
Debisı 

Menba 
Derinliği 

Case 1 ..... 

DATA!. 
FL11 
FL12 

Case 2 .... . 

DATA!. 
.r-ı.21 

Fl22 

Case 3 .... 

DATA3. 
FL3l. 
Fl32. 

Case 4 ... 

DATA4. 
FL41 
FL42 

Casela ... 

DATA lA 
FllA1 . 
FLlA2 

Case3a .. 

DATA3A 
FL3Al. 
Fl3A2. 

Case3b .. 

D AI'A3B 
FL3Al. 
Fl3A2. 

Çıkan Debi) 
(rn3 /sn) 

0 .095 
0 .021 
0 .005 

0 . 106 
0.025 
0.007 

0.094 
0 .021 
0.005 

0 .091 
0 .019 

0 .005 

0 .090 
0 .020 
0.005 

0.092 
0 .020 
0.005 

0 .096 
0 .022 
0.00.5 

1.525 
1 .581 
1.594 

1 .514 
1.576 
1.590 

1.576 
1.581 
1.594 

1 .537 
1.591 
1.602 

1 .527 
1.582 
1.594 

1 .527 
1.582 
1..594 

1 .524 
1..581 
1..594 

Prizler için ise, yine Tabio-l'de görüldü~ 
gibi priz sayısı, priz debi katsayısı, kapak geniş
ligi, kapak yüksekligi, priz tabanının ana kanal 
tabanından yüksekliği gibi bilgiler girdi kütügün
de verilmeli ve bu bilgiler tüm prizler için tekrar
lanmalıdır. Debi katsayılarının istenmesinden 
maksat gerek çek yapısında gerekse priz yapısın
da kapak şekliyle ılgilidir. Eger sürgülü kapak 
kullanılıyorsa orifis eşitligindeki katsayı kullanıl
malıdır ki bu 0,611 civarında bir degerdir. Eger 
savaklama şekilinde bir durum varsa bu katsayı 
değişecektir. 

Simulasyon kanal boş olarak başlamakta ve 
önce kanalın daldurulması yapılmaktadır. Bunun 
için de kanala su doldurma hızı, yani girdi hi
drografı, kullanıcı tarafından programa girilmek
tedir. MesaJa tez çalışmasında suyun 40 dakikada 
tedricen 2 m3/s debiye erişdiği ve bundan sonra 
sabit olduğu varsayılmışur. Su kanal sonuna eriş
likten sonra istenen zamanda çek yapısı kapağı 
ve priz kapakları istenen miktarda açılabilmekte
dir. 

1.322 
1.460 
1.491 

1.485 
1 .640 
1 .676 

1 . 314 
1.453 
1.485 

1 .252 
1.385 

1.415 

1.360 
1.486 
1.515 

1 .360 
ı .486 
1 .51.5 

1.310 
1.453 
1.485 

2.085 
2.234 
2.267 

2 .057 
2.220 
2.258 

2.088 
2 .234 
2.267 

2.115 
2.259 

2.291 

2.090 
2 .236 
2.268 

2.090 
2 .236 
2.268 

2.083 
2.233 
2 .267 

Akırn Statüsü 
KütüAü 

FL1l. 
FL12 
FL13. 

FL21 . 
FL22. 
FL23 

Fl31 
Fl32 
F133 

FL41 
FL42 

FL43. 

FLAl. 
FLIA2 
FLIA3 

FL3Al. 
FL3A2. 
FL3A3. 

FL3B1 . 
FL3B2. 
FL3B3. 

R11. 
R12. 
R13 

R21 . 
R22 . 
R23 . 

R31 
R32 
R33 

R41 
R42 
R43 

RIA1. 
RıA2. 

RIA3 . 

R3Al. 
R 3 A2. 
R3A3. 

R3Bl. 
R3B2. 
R3B3. 

4. TEZ ÇALIŞMASINDA Y APlLAN
LAR: 

Tez çalışmasında, programda yapılan degi
şiklik dışında, yapılanlar şöyle sıı-alanabilir; 

1-14 değişik girdi seti için simulasyon ya
pılmıştır (Tablo-4). Bu simulasyonlarda bazı 

degerler sabit tutulmuştur. Bunlar Tabio-l'de 
görülen girdilerden araştırmaya esas olan hidro
lik parametrelerin (egim, pürüzlülük, taban ge
nişligi ve sızma miktarı) dışında kalanlardır. Ya
ni sabit bir kanal uzunluğu, sabit bir kanal debisi 
için ve yerleri ve ebatları sabit 2 priz yapısı için 
simulasyonlar yapılmıştır. Simulasyonların 7 
sinde sızma miktarı 100 mm/gün diger 7 sinde 
SOOmm/gün alınmıştır. Bu 14 degişik simulas
yanda pürüzlülük, egim, taban genişligi ve sızma 
miktarı degerieri Tablo-4 de verilmektedir. Her 
simulasyonda birinci saat sonunda çek yapısı ka
pağı 20 cm, priz kapakları lO' ar cm açılmıştır. 
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2- Her simulasyon 37 saat için yapılmıştır. 
Simulasyonun akımın stabil hale gelmesine ka
dar sürdürülmesi uygun görülmüştür. Sisteme gi
ren net debi degeri ile sistemden çıkan net debi 
arasındaki fark giren net debinin yüzde birine eş
it yada az durama geldiginde stabil akımın elde 
edildiği kabul edilmiştir. Daha önce belirtildigi 
gibi program bir çalışmasında 12,S saatlik simu
tasyon yapmakta, simulasyonun devam ettirile
bilmesi için 12,S saatlik simulasyon sonundaki 
hidrolik bilgiler akım statüsü isimli kütüğe otom
atik olarak kaydedilmekte ve bu kütük simulas
yonun devamı için girdi kütüğü olarak kullanıl
maktadır. Stabil duruma, bazı girdiler için 2 inci 
simulasyon fazında, bazıları için ise 3 üncü simu
tasyon fazında ulaşılmıştır. Simulasyon fazları
nın karşılaştırılmasma imkan vermik için tüm 
simulasyonlar 3 faz sürdürülmüştür. Böylece 
12,S simulasyona tekabül eden 42 çalıştıTma ile 
37 saatlik 14 simulasyon yapılmış olup, bunlar 
Tablo-3'de özetlenmiştir. Tablo-2 görüldüğü gi
bi, program çıktısında kanal biriminin mansap ve 
memba debileri, mansap ve memba su derinlikle
ri ve prizlere alınan debiler ile çek yapısını ve 
priz yapılarının kapak açıklık durumları beş da
kikalık zaman aralıkları ile listelenmektedir. An
alizlerde kullanabilmek için bu çıktılardan gerek
li parametreler için saatlik değerler seçilerek ayrı 
tablolar haline getirilmiştir. Tablo-S'de bu tür 
saatlik tablolardan bir örnek görülmektedir. Ta
blo-S'de 37 saatlik tam simulasyon için kanal bi-

Tablo- 4: Yapılan değişik simulasyonlarda 
girilen parametrelerin değerleri 

SİMUL DEÖİŞEN 

~Q PARAMETRE PARAMETRE DEÖERLERI 

YOK n=O.OJ6, s=O.OOOI, b: 2.0 m., 

2 EÖIM 
sizms : 100 mm/gün 
n=O.OJ6, oi=0.0003, s2=0.004, s3=0.00S 

PÜRÜZLÜLÜK ni=O.Ol4, n2=0.016, n3=0.018, s=O.OOOI, 
b:2.3 m., sizms:!OO mm/gün 

4 TABAN GEN. n=O.Ol6., s=0.0004, bl=2.2 m., b2:2.0 m. , 
b3:1.8 m., sizms:!OO mm/gün 

s YOK n=0.022, s=O.OOOI, b:2.0ın. , 

sizms:!OO mm/gün 
PÜRÜZLÜLÜK ni=0.022, n2=0.014, n3=0.030, s=O.OOOI, 

b:2.0 m., sizms:100 mm/gün 
7 PÜRÜZLÜLÜK n1=0.014, n2=0.022, n3=0.030, s=0004, 

b: 2.0m., sizms:JOO mm/gün 
YOK n=0.016, s=0.0004, b:2.0m., 

sizms:800 mm/gün 
EÖIM n=O.OJ6, sl=0.003, s2=0.0004, s3 =0.005 

b:2.0 m., sizma:SOO mm/gün 
10 PÜRÜZLÜLÜK nl=0.014, n2=0.016, n3=0.018,s=0.004 

b=2.0 m., siı.ına:SOO mm/gün 
ll TABAN GEN. n=0.016,s=0.004, b1:2.2m., b2:2.0m., 

b3:1.8 m., sizma=800 mm/gün. 
12 YOK n: 0.22, s=0.004, b: 2.0 m., 

sizma = 800/gün 

13 PÜRÜZLÜLÜK nl=0.022, n2=0.014, n3=0.030, a: 0.004, 
b: 2.0m., siı.ına : 800 mm/gün 

14 PÜRÜZLÜLÜK n1=0.014, n2=0.022, n3=0.30, s=0.004, 
b:2.0 m., sizms:SOO mm/gün 
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riminde memba ve mansap debilerinin ve derin
liklerin ve priz debilerinin saat başlanndaki de
gerleri görülmektedir. Saatlik degerieri içeren ta
bloların hazırlanması bilgisayar yardımıyla 
yapılmıştır. Bunun için 37 saatlik simulasyonun 
üç ayrı kütükte saklı çakuları "Spread-sheet" 
(Lotos 1 2 3) programına aktarılmış ve burada 
ara degerler silinerek saatlik tablolar elde edil
miştir. 

Tablo 4 de 14 degişik girdiye takabül eden 
14 ayn simulasyonun özellikleri verilmektedir. 
Görüldügü gibi birinci simulasyon, tamamen or
talama degerierin kullanıldıgı, yani kanal birimi 
içinde hiç bir parametrenin mekana baglı degi
şiklige ugramadıgının varsayıldıgı duruma aittir. 
lkinci simulasyonda tüm diger parametrelerin 
sabit kalarak kanal taban egiminin degiştigi ka
bul edilmiştir. Üçüncü ve dördüncü simulasyon
larda da sırayla pürüzlülük ve kanal taban geniş
ligi degişen tek parametre olmuştur. Kanal 
biriimi üç eşit bölümde mütalaa edilmiş ve birin
ci, ikinci ve üçüncü bölümlerde degişen simulas
yonlarda değişik degerler verilmiştir. lik yedi 
simulasyonda son yedi sumulasyon arasında tek 
fark sızma miktannın artınlmasıdır. Özellikleri 
böylece Tablo-4 de listelenmiş olan simulasyon
ların her biri için saatlik hidrolik degerler elde 
edildikten sonra bunların karşılaştırmaianna 
geçilmiştir. Karşılaştırmalar, tabiatıyla, hiç bir 
parametrenin degişmedigi kabul edilen simulas
yonlara karşı yapılmıştır. Tablo 6 da debi akım 
derinligi gibi hidrolik parametrelerin saatlik de
gerlerinde sabit ve degişen durumlar arasındaki 
farklar listelenmiştir. MesaJa tüm parametrelerin 
kanal birimi boyunca sabit oldugu birinci simu
lasyonda elde edilen debi ve akım derinligi de
gerleri ile diger parametrelerin sabit fakat kanal 
taban egiminin değişken oldugu (diğer bir deyiş
le kanal birimi boyunca üç ayn bölümde üç ayrı 
kanal tabdn egiminin oldugu) ikinci simulasyon
da elde edilen debi ve akım derinliği değerlerinin 
farkları listelenmiştir. Tablo-7 de ise bu farkların 
azami ulaştıgı değerler verilmektedir. (Ancak bu 
tabloya, bazı durumlarda görülen, simulasyonun 
başlangıcında ilk bir kaç saatteki aşın farklar 
alınmamıştır) 

3- Tablo-S de listelenen saatlik degerler 
esas alınarak kanal biriminin, mansap debisinin 
memba akım derinliğinin, mansap akım derin
liginin ve her iki pirize giden debiterin zamana 
göre degişim grafıgi çizilmiştir. Sabit ve degişk
en parametreler için çizilen grafikler aynı koordi
nat eksenleri üzerine çizilerek karşılaştırma im
kanı yaraulmıştır. Bu şekilde SO adet grafik 
bilgisayar yardımıyla (LOTUS 1 2 3 Spreat 
Sheet programı kullanılarak) Çizilmiştir. ( Örnek 
grafik için Şekil-I 'e bakınız) 
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0.000 
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Tablo-S : Hidrolik parametrelerin saatbk degerieri için örnek tablo 

Upst.rea01. Do~st:rea01. Dlsch. Dlscb. D ls cb. Dlscb. 
deptb In reach dep tb in to out or :::~:::ıı~ ~~::~1~ In reach reach reacb 

(nı) (ın) (cuıın/sec) (cun:ıı/sec) (cuDJ./sec:) (cun:ıı/sec) 

0 . 179 0 .000 0.2:50 0 .000 0 . 000 0 .000 
0.770 1.002 2 .000 1.030 0.119 0 . 123 
0 . 821 1.3:53 2.000 1.210 0 . 141 0 . 146 
0.894 1.:531 2.000 1.290 0.1:52 0 . 1:57 
0.969 1.6SS 2 .000 1.3:50 0.1:59 0 . 164 
1.036 1.749 2.000 1.390 0 . 16:5 0.169 
1.09:5 1.824 2.000 1.420 0 . 169 0.173 
1.146 1.886 2 .000 1.4:50 0.172 0.176 
1.190 1.937 2.000 1.470 0 . 17:5 0.179 
1.228 1.981 2.000 1.480 0 . 177 0.181 
1.261 2.018 2.000 ı. soo 0.179 0 . 183 
1.289 2 .049 2.000 ı.s1o 0 . 181 0.184 
1.314 2 .077 2.000 1.:520 0 . 182 0 . 186 
1.332 2.097 2 .000 1.:530 0 . 183 0.187 
1.3:52 2 . 118 2 .000 1.:540 0 . 184 0 . 188 
1.369 2.137 2 .000 1.:540 0 . 18:5 0.189 
1.384 2 . 1:53 2.000 ı. s so 0 . 186 0 . 190 
1.397 2 . 167 2.000 1.:560 0 . 186 0 . 190 
1.409 2 . 180 2 .000 1.:560 0 . 187 0 . 191 
1.419 2.191 2 .000 1.:570 0.188 0 . 191 
1.428 2.200 2 .000 1.:570 0 . 188 0.192 
1.437 2 .209 2 .000 1.:570 0 . 188 0 . 192 
1.444 2.217 2.000 1.:570 0.189 0.193 
1.4:50 2 .223 2.000 1.:580 0 . 189 0 . 193 
1.4:56 2 .229 2.000 1.:580 0 . 189 0. 1 93 
1.460 2 .234 2 .000 1.:580 0 . 190 0.193 
1.46:5 2.239 2 .000 1.:580 0 . 190 0.194 
1 .469 2 .243 2.000 1.:580 0 . 190 0.194 
1.472 2 .247 2 .000 1.:590 0 . 190 0 . 194 
1.47:5 2.2:50 2 .000 1.:590 0.190 0.194 
1.478 2.2:53 2 .000 1.:590 0.191 0.194 
1.481 2.2:56 2.000 1.:590 0 . 191 0 . 194 
1.483 2.2:58 2 .000 1.:590 0 . 191 0.19:5 
1.48:5 2 .260 2 .000 1.:590 0.191 0 . 19:5 
1.487 2.262 2 .000 1.:590 0.191 0 . 19:5 
] .488 2.264 2.000 1.:590 0.191 o . 19.:5 
1.490 2 .266 2.000 1.:590 0 . 191 0 . 19:5 
1.491 2 .267 2 .000 1.:590 0 . 191 0 . 19:5 

MEMBA su DERiNLiG i 

c Or ta lama Pürüzlülük 

+ De§iske n Pürüzlülük 

10 20 30 L.O 

ZAMAN ı Saat ) 

Şekil: ı-Ortalama ve mekana bagh degişen pürüzlülük için zamamn fonksiyonu 
olarak memba su derinligi 
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4- Aynca programın çalışması sırasında su
yun kanal birimi sonuna ulaşma süreleri ve kabul 
edilen stabilizasyon durumuna ulaşma süreleri 

not edilmiş ve Tablo -8 listelenmiştir. Aynca bu 
degerierin sabit ve degişen durumlara tekabül 
eden simulasyonlar arasında farkları Tablo-6 ve 
Tablo-7 ye dahil edilmiştir. 

Tablo-6 : Ortalama ve Mekana baRh deRişen durumlar arasında hidrolik parametrelerdeki 
farklar için örnek tablo 

Sİ~ULASYON 1- S~ULASYON 2 

Time d US d DS Qout Q-+-1 Q-+-2 
(hrs) ~) ~) (C~S) (C~S) (C~S) 

1.000 - 0.003 0 .000 0.000 0.000 0.000 
2.000 - 0 .044 0.084 0 .050 0.003 0.005 
3.000 - 0 .075 0 .069 0 .030 0.003 0.004 
4.000 - 0 . 101 0 .062 0 .020 0.002 0.003 
5.000 - 0 . 117 0 .056 0 .020 0.001 0.003 
6.000 - 0 . 129 0.051 0 .020 0 . 002 0.002 
7.000 - 0.137 0 .046 0.020 0.001 0.002 
8.000 - 0.144 0.042 0 .020 0 .001 0.001 
9 .000 - 0.149 0 .039 0 .020 0.001 0.002 

10.000 - 0.153 0.036 0 .010 0 .000 0.001 
11.000 -0.156 0 .034 0 .010 0 .000 0 .001 
12.000 - 0.160 0 .031 0 .010 0.001 0.001 
13.000 - 0.162 0.029 0 .010 0.000 0 .001 
14.000 - 0.165 0 .028 0 .010 0 .000 0.001 
15.000 - 0.166 0.026 0 .010 0.000 0.001 
16.000 - 0.168 0 .025 0.000 0.000 0 .001 
17.000 - 0.170 0.023 0.010 0.000 0 .001 
18.000 - 0.172 0.021 0 .010 - 0 .001 0 .000 
19.000 - 0 . 173 0 .021 0.010 0 .000 0.001 
20.000 - 0.175 0 .019 0.010 0 .000 0 .000 
21.000 - 0 . 176 0 .018 0.010 - 0 .001 o.oo1 
22.000 - 0 . 176 0 .017 0 .000 - 0 .001 0.000 
23 .000 - 0 . 177 0.017 0 .000 0 .000 0 .001 
24.000 - 0 . 178 0 .015 0 .010 - 0 .001 0.000 
25.000 - 0 .179 0.014 0.010 - 0 .001 0 .000 
26.000 - 0 . 180 0 .014 0.000 0 .000 0.000 
27 .000 - 0 . 180 0 .014 0.000 - 0 .001 0 .001 
28.000 - 0 . 180 0 .013 0.000 - 0 .001 0 .000 
2 9 .000 - 0 . 182 0 .013 0.010 - 0 .001 0 .000 
30.000 - 0 . 182 0 .012 0 .010 - 0.001 0.000 
31.000 - 0 . 183 0 .011 0 .010 0.000 0 .000 
32.000 - 0 . 183 0 .011 0 .000 - 0 .001 0 .000 
33 .000 - 0 . 183 0 .010 0 .000 - 0 .001 0.000 
34. 000 - 0 . 184 0 .010 0 .000 - 0.001 0 .000 
35. 000 - 0 . 184 0.010 0.000 - 0.001 0 .000 
3 6 .000 - 0 . 185 0 .010 0.000 - 0.001 0 .000 
37. 000 - 0 . 184 0 .010 0.000 - 0.001 0.000 
3 8 .000 - 0 . 185 0 .010 0 .000 - 0 .001 0 .000 

5- Her simulasyon durumuna tekabül eden 
şartlar için kanal normal su derinlikleri de hesap
lanarak Tablo - 9 da verilmiştir. 

6- Tablolar ve grafiklar incelenerek yorum
lanmış ve tavsiyeler yapılmıştır. 

Tez çalışmasındaki yorumlar ve tavsiyer 
şöyle özetlenebilir; 

46 

Tablo-7 : De~işik simulasyonlar arasında hidrolik deRerlerdeki azami farklar 

MUKAYESE İLERLEME MEMBA MEMBA 
E DILE N ZAMANI DERİN. DERIN. 

SIM. "LAR (dk) ( m) ( m) 

1 -2 o - 0.185 0 .084 
1 -3 s 0 .014 -0 .018 

1 -4 o 0.077 -0.041 

S -6 o 0.000 0 .000 
S -7 10 0 .175 0.008 

8 -9 - S -0.170 O.OS1 
8 - 10 - S 0 .024 0.001 

8 - 11 - S 0 .067 -0 .0 3 8 

12- 1 3 o 0.000 0 .000 
12- 14 10 0 .089 0.004 

Notlar : 1) Mekana baıllı değitmenin olmad•
ğı (1 .S .8. 1 2) nolu sirnulasyonlar 
rnekana bağlı değitrnelerin oldulu 
diğerleri ile kar§ılqt:ı.nlrnıttır. 

2) NeJatif değerler del.işmesiz simu 
lasyonlarcla.lıci deAerierin daha bii
yük olduğunu gösterir. 

MANSAP PİR1Z.1 PtR1Z.2 
DEBtsl D EB İSİ DEBtsl 

(m) (m 3 / sn) (ın3/sn) 

0 .050 0.003 0 .005 

-0 .020 -0 .003 .0.003 

-0.020 0 .004 0.004 

0.000 0 .000 0 .000 
.0.130 -0 .016 -0.016 

0.020 0 .003 0 .003 

-0.030 -0 .001 .0.001 

.0.020 0 .004 0.004 

0.000 0 . 000 0 .000 
0.010 0.001 0.001 



Tablo-S : De~şik siınulasyonlar için su 
ilerleme ve akım stabilleşme zamanları 

SUYUN KANAL SONUNA AKlMIN STABIL 
SlMULASYON ULASMA ZAMANI OLMAZAMANI 

SAAT : DAK SAAT : DAK 

o 50 25 : 35 

2 o 50 26 40 
3 o 45 25 35 

4 o 50 24 40 
5 o 55 24 55 
6 o 55 24 55 

o 45 25 55 
8 o 45 20 !O 
9 o 50 21 05 

lO o : 50 20 lO 
l l o : 50 19 55 
12 o 55 19 35 
13 o 55 19 40 
14 o 45 20 : 15 

Tablo-9 : De~işik simulasyonlar için uniform 
akım derinlikleri ve sumule edilen akımda 

memba su derinlikleri 

DEGIŞEN VNIFORM SİMULEAKJM 
SIMULASYON PARAMETRE DERINLIK MEMBADERIN 

(m) (m) 

ı YOK Q784 1.491 
2 EG!M 0.845 1.676 

POR OZLOLOK 0.73 1.485 
TABAN GEN. 0.701 1.415 
YOK 0.926 1.515 
POROZLOLOK 0.926 1.515 
POROZLOLOK 0.73 1.485 

Yukarıda belirtilen şartlarda yapılan simu
lasyonlarda görülmüştür ki, kanal birimi boyunca 
mekana baglı degişikliler ancak memba su derin
liğinde önemli sayılabilecek farklılıklar dogur
muş, diger parametreler önemli derekcede etki
lenmemiştir. Tablo-9 dan da görüldügü gibi su 
yüzü profili membada bile uniform akım su de
rinliginin iki katıdır. Mansap su derinligi ise üni
form akım su derinliğinin 3 katı kadardır . Bu da 
ışık tutmaktadır ki kanal biriminin mansabında 
yani çek yapısı kapagının bulundugu yerde akım 
hemen tamamen kapak tarafından kontrol edil
mekte pürüzlülük, eğim, kesit boyutları gibi pa
rametrelerin etkisi çok zayıf kalmaktadır. Mem
baya dogru gittikçe durum biraz değişmekte ve 
mansabdaki kontrol yapısırun tesiri azaldı~ için 
egim, pürüzlülük, taban genişligi gibi kanal para
metrelerinin akım üzerine tesiri artmaktadır. Bu 
yüzden memba su seviyesinde değişiklikler mey
dana gelmektedir. Su yüzü profilini yaklaşık bir 
yaklaşımla Ml profili olarak düşünür ve diferan
siycl denklemleri bilgisayar yardımıyle çözen 
programlar kullanarak Ml profilini çizersek gö
rürüz ki su seviyesinin normal su seviyesine in
mesi için kanal biriminin boyunun en az 4 km ol
ması gerekmektedir. Şu kesinlikle söylenebilir ki 
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aynı şartlarda kanal boyu uzadıkça memba su 
seviyesinin söz konusu kanal parametrelerindeki 
mekana bağlı değişmelere göre farklılık göster
mesi artacak, kanal boyu kısaldıkca bu azalacak
tır. Priz yapıları tez çalışmasında mansaba yakın 
yerlerde olduğundan mansap su derinliğinde faz
la bir farklılık olmaması prizlere giren su mikta
nnında fazla degişmemesine sebep olmuştur. Ge
nelde priz yapıları çek yapısına yakın olur ama 
özel durumla membada olsalardı etkilenme daha 
fazla olacaktı. Bir de çek yapısı kapagının açılma 
miktarı akım üzerindeki mansap kontrolunun et
kisini azaltıp çoğaltabilecektir. 

Yapılan tavsiye, programda mekana baglı 
degişiklikleri gözönüne alması çin yapılan degi
şikliklerin programda tutulması ve ortalama yada 
degişen değerler kullanıp kullanmama tercihinin 
kullanıcıya bırakılması yolunda olmuştur. Böyle
ce kullanıcı, kanalın uzunluguna, prizlerin yeri
ne, mekana bağlı değişikligin kanal içinde vuku 
buldugu konuma, çek yapısı kapağının açılma 
miktarına ve kullanıcının maksadına göre progra
mın bu özelliğini kullanacak yada kullanmaya
caktır. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bilindiği gibi DSİ'de sulama şebekelerinin 
projetendirilmesi bir çok kabullere dayanmakta
dır. Bunlardan birisi de su akımının kararlı ve 
üniform akım olarak kabul edilmesidir. Bir sula
ma şebekesinin kararsız ve üniform olmayan 
akımlannın projetendirilmesi ancak "lmplicit" 
(bagımsız değişkenin eşitliğin bir tarafında yal
nız bırakılarak bagımlı degişkenler tarafından ta
riflenebildigi) eşitliklecin çözüldüğü 1 matematik
sel modellerle olmaktadır. Bugün bilgisayar 
imkanları bu tür modelleri mümkün kılmaktadır. 
Temelden Saint-Yenant denklemlerinin çözülme
sine dayalı hidrolik modeller dünyada yaygın bir 
uygulama alanı bulmaktadır. Bu modellerden bi
risi de "Utah State Üniversitesi Ana Kanal Siste
mi Hidrolik Modeli" isimli matematiksel model
dir. Bu modelin kanal işletmesi, analiz ve dizayn 
i şletmeci egimi konularında kullanım olanı oldu
gu belirtilmektedir. Bu model üzerinde bir de tez 
çalışması yapılmıştır. Yukarıda detayları verilen 
çalışmada mekana bağlı değişikliklerin model 
üzerine etkileri incelenmiştir. 

Bu yazıyla okuyucu bu konularda bilgilen
dirilmek istenmiştir. 

Sulama Kanalları şebekelerini gerçekçi bir 
şekilde modelleyen (simule eden) bu tür bilgisa
yar kullanımlı hidrolik modellerin öğrenilmesi 
ve kullanılmasının ülkemizde yaygınlaştınlma
sında yarar görülmektedir. 
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YENİ BİR PARAMETRE TAHMİN YÖNTEMİ 
OLASILIK AGIRLIKLI MOMENTLER YÖNTEMİ 

Yazan: Y.Doç. Dr. Bihrat ÖNÖZ (*) 

ÖZET 

Su mühendisıtginde karşılaşılan dogal olayların yapısUldaki belirsizlikler nedeniyle prob

lemierin çözümünde artan bilgisayar imkanlan ile birlikte istatistik yöntemlerin kullanımı da 

artmaktadır. Bu yöntemlerde, eldeki mevcut verilerden rastgele degişkenin olasılık yogunluk 

fonksiyonunun parametreleri tahmin edildiginden parametre tahmirı yöntemi güvenilir tah

mmler açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada yeni bir parametre tahmin yönte

mi olan olasılık agırlık momentler yöntemi (Probability Weighted moments, PWM} tanıtılmış ve 

diger yöntemlere olan üstünlükleri açıklanmıştır. Kolay uygulanabilmesi nedeniyle geniş kul

lanım alanı bulmuş olan bu yöntemle hidrolojide sıkça kullanılan bazı olasılık dagılımlarınırı 

parametre tahminleri verilmiştir. 

1. GİRİŞ 

Su mühendislig-i problemlerinin birçogunda 
dogaı olayların yapısındaki belirsizlikler nede
niyle sonucu kesin olarak bilmek mümkün olma
dıgından istatistik yömemler sıkça kullanım alanı 
bulmaktadır. Bir rastgele degişkenin toplumunun 
tümünü gözlernek mümkün 0lmadı!tından, bu 
rastgele degişkene ait bir örnekten bu toplumun 
olasılık dagılım fonksiyonunun parametrelerinin 
tahmin edilmeleri gerekmektedir. Ancak bu tah
minierin iyi bir yöntemle yapılmasıyla toplum 
parametrelerinin gerçek degerierine yakın deger
ler elde edilebilmektedir. 

Parametre tahminlerinde istenen en önemli 
özellik tahminierin tarafsız olmasıdır. Tarafsız 
tahmin edilen parametrenin beklenen degerinin, 
parametrenin gerçek degerine eşit oldugu tah
mindir. Ayrıca tahmin yöntemleri içerisinde ör
nekleme varyansı en küçük olan etkin tahminle-

• İTÜ İnşaat Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalı 
80626 Ayaza~a, İSTANBUL 

rin kullanılmasıda uygun olmaktadır. Başlıca tahmin 
yöntemlerinden biri olan mornetler yönteroL rastgele 
degişkenin olasılık yogunluk fonksiyonunun çeşitli Jll
rametreleriyle rneıke7..rel istatistik momentler arasındaki 
ilişkiye dayanmaktadır. Momentlerin eldeki öırekten 
tarafsız tahminleri yapıldıktan soora 

a=f1 (llı· ~-~2·1-13 · ·····> , 13= f2 (ll1, J.l2,1-13······) (1) 

denklemlerinden a, ~ ımımetrelerinin ~ ' p tahmin

leri elde edilmektedir. 

Diger bir ımametre tahmin yootemi olan maksi
mum olabilirlik yönteminde, olasılık yogunluk fonk
siyam f(x a, p, .... ) olan bir rastgele degişkene ait oc
nekteki X=Xj olayının meydana gelme olasılıgı f(Xj_; a, 
p, ... ) iJe orantılı oldı.®ından X=X1, X= Xz~····X = XN ba
gımsız olaylannın meydana gelme olasılıgı, 

N 

L=IT f(x;;a , p, .. ... ) (2) 
i= l 
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ifadesi ile orantılıdır. L olabilirlik fonksiyonu ve bu 
fonksiyonu maksimum yapan ~ , ~ .... degerleri 
a, b, ... parametrelerinin tahminleri olmaktadır 
(Bayazıt, 1981). Yukarıda tanımlanan yöntemler
den momentler yöntemi olasılık dagılım fonksi
yonlarının parametreleri için genellikle etkin tah
minler vermez. Maksimum olabilirlik yöntemi 
ise daha etkin tahminler vermekle birlikte çözü
lecek denklem takımları genellikle dogrusal ol
madıgından ve ardışık yaklaşımlarla çözüm elde 
edilebildiginden yöntemin kullanımı güçleşmek
tedir. 

2. OLASILIK AGIRLIKLI MOMET
LER 

Greenwood ve diğerleri ( 1979) tarafından 
Wekeby dağılımının parametre tahmini için ge
liştirilen olasılık ağırlıklı momentler yöntemi 
(Probability W eighted Moments, PWM) daha 
sonra Hosking (1986) tarafından kuramsal açıdan 
incelenmiş ve bu momentlerin merkezsel istatis
tik momentlerle eşdeğer özelliklere sahip olduğu 
gösterilmiştir. Bu momentlerin örnek tahminleri 
özellikle kısa kayıtlar için tarafsızdır ve aykırı 
degeriere "outliers"a karşı aşırı hassas değiller
dir. Ayrıca datanın lineer fonksiyonu olmaları 
nedeniyle diğer roometiere göre örnekleme degi
şimlerinden daha az etkilenmektedirler. Bu özel
likleri klasik yöntemlerin yanında önemli bir 
avantaj olmaktadır. 

Bu yöntem x = x (F) şeklinde ters formu 
açık olarak belidenebilen dagılımların paramet
relerinin belirlenmesinde kullanılabilmektedir. 

Greenwood ve diğerleri (1979) tarafından 
olasılık agırlık momenler 

i . k 
MıJ)(=E [X pl (1-F) ] (3) 

veya 

t i . k 
Mı,j,k= X (F) =P. (I-F) dF (4) 

o 
şeklinde tanımlanmışlardır. lfadelerde F = F (x) 
= P (X :$; x ) ve 1, j, k pozitif tam sayılardır. 
j=k=O ve 1 pozitif tamsayı ise M1 9 0 

momenti 
1 'inci mertebeden merkezsel istatishfC momente 
eşit olmaktadır. 

MıJ,o ve M1 O,k momentlerinin tarafsız ör
nek tahmınleri (HÔsking, 1986 ve Landwehr ve 
diğerleri 1979) aşağıda verilmiştir. (Gebeyehu, 
1989). 

50 

Mı~p=_!_ ~ r(t7ı)t(N~ı)] x(i) 
N i -1 J J (S) 

Mı,o,~c=~ i~l r(tJl)t(Nfl)] x(i) (6) 

J=O,l, ... N-1; k=O,l...N-1) ve x(i), i=l,2, ... N dü
zenlenmiş örnek olmak üzere j= 1 örnekteki en 
küçük degeri göstennektedir. 

Olasılık agırlık momentlerin örnek tahmini 
için bir başka yolda rastgele değişkenin i'inci de
ğere eşit veya küçük kalma frekansının aşağıdaki 
ifade ile hesabına dayanır. Yapılan pratik çalış
malar şayet dağılım dataya iyi uyuyorsa bu yön
temin daha başarılı oldugunu göstermiştir. 

F (i)= i-o:s (7) 

Bu ifadenin kullanılmasıyla (5,6) denklem-
ler _,... 

1 
N j 

Mı~p=- L. X (i)F(iJ (8) 
N i-1 

"' ıN k 
MıpJc=- L. x(i)[l-F(i)] 

N i-1 
(9) 

şekillerini alırlar. Bu denklemlerin herbiri bir 
olasılık fonksiyonunu tanımlamaya yeterli olup 
herbiri cinsinden yazılabilirler. 

k j 
Mı,o.k =. L. (J) (-1) . Mı.P 

j=Ü 

MıJ,o= ~ (~) (-I)k.Mıp,k 
k=O ..... 

(lO) 

(ll) 

Geuelde (9) denkleminden Mı,Qk tahmin 
edilir veMı,jo degerierine (ll) ifadesinden geçi
lir. lik üç momentin birbiri cinsinden ifadeleri: 

3. L-MOMENTLER 

Olasılık ağırlıklı momentler bir dağılımı 
belirleyebildikleri halde kendi başlarına diğer 

momentler gibi bir anlam taşımamaktadırlar. Bu 
nedenle olasılık dağılımlarının biçimlerinin be
lirlenmesinde Hosking (1986) tarafından elde 



edilen L-momentleri kullanılmaktadır. (Gebeyehu, 
1 989). Bilinen mometlere benzer olup olasılık 
agırlıklı momentler cinsinden ifade edilebilir ler. 

ri: 

Lr+ı = (-1) rI (- l)r-k(f)(rıdMı ,O,k (13) 
k-0 

llk birkaç L-momentlerinin örnek tahminle-

Lı=Mıoo 

Lz=Mıoo2Mıoı 

L3= Mıoo 6M ıoı+6Mıoz 

(14) 

Yüksek mertebeden momentler satandart
laştınlarak ölçüınierin birimlerinden bagımsız 
hale getirilebilirler. 

LT 
r 3 =-;;:-

Lı (15) 

r= 3,4 ..... 

r 3 ve r 4 L- çarpıklık ve L- kurtosis tahll)inleı:i 
olarak alınabilirler. L-Değişim katsayısı da Lı 1 L ı 
olarak tanımlanır. 

4.L- MOMENTLERİYLE PARAMETRE 
TAHMİNİ 

Bu bölümde kullanım alanı geniş olan bazı 
olasılık dagılımlarının parametre tahminleri ve
rilmiştir. 

4.1. Gumbel Da~ılımı (Ekstrem De~er 
Tip I, EVİ) 

Hidrolojide, taşkın tahminlerinde önemli 
bir yeri olan bu dagılım olasılık yoğunluk fonksi
yonu (oyf) f(x), eklenik da~ılım fonksiyonu (edf) 
F(x), ters eklenik da~lım fonksiyonu, yer para
metresi u ve ölçek parametresi a ile aşagıdak:i 
şekilde verilmiştir. 

f(x)=_!_exp [-(x-u)/ a-exp {-(x-u)/ a}] (16) 
a 

f(x)= exp (- exp {-(x-u)/ a}] (17) 

x=u-aln(-lnF) (18) 
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L- momentleriyle Gurnbel dajtılımının u ve 
a parametreleri arasındaki ilişki ile L çarpıklık ve 
L-kurtosis ifadeleri aşa~ıdak:i şekilde elde edilmiş
tir. (Hosking 1990). 

L 1=u+aE 

E= Eulersayısı= 0,57721 

L 2 = aLn2 

'tJ = 0,1699 

't4=0,1504 

Parametrelerin tahminleri ise : 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

Gumbel dagılırnının parametrelerinin bu 
yöntemle tahmini özellikle küçük örneklerde mo
menller yöntemine göre daha üstündür (Landwehr 
ve diğerleri, 1979). Maksimum olabilirlik yönte
mine göre de daha az etkin ve daha taraflı olması
na rağmen çok daha kolay hesaplanabilmektedir
ler. 

4.2 Ekstrem De~er Da~ılımları (GEV) 

Üç parametreli olan bu da~lımın u yer, a 
ölçek ve k biçim parametresidir. k=O için GEV da
ğılımı EVI (Gumbel) dağılımına indirgenmekte
dir. k<O degerieri için dagılım ekstrem değer Tp 
II (EV2) ve k>O için ekstrem değer Tip III (EV3) 
adını almaktadır. Dağılımın oyf, edf ve ters ekle
nik dagılım fonksiyonu aşağıda verilmiştir 
(NERC, 1975). 

f(x)=.!.exp {-(1-k)y} exp { -exp(-y)} (24) 
a 

ı {1-k(x-u)/a}, k*O y=- - 1n 
k 

x-u k=O 
a 

u+~:s;x <oo k<O 
(25) 

k 

-oo<] <+oo k=O 

-oo<x:s;u+a k>O 
k 

F(x)=exp{exp(-y)} (26) 

x=u+~{l-[-lnF(x)]) k*O (27) 
k 

Dağılımın parametreleri ile L-momentleri 
arasındaki ilişkiler Greenwood ve diğerleri (1979) 
tarafından elde edilmiştir. 

sı 
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L 1=u+a{1-r(l+k)}/k 

L2=a(1-2~r (1+k)/k 

't3= {2(1-3~/(1-2-k)} -3 

-k -k -k -k 
't4=(1-6,2 +10,3 -5,4 )/(1-2 ) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

Burada r (.) pozitif de~erler için tanımlan
mış ve tablo haline getirilmiş olan gamma fonk
siyonudur. 

Parametre tahminleri ise yukarıdaki ifade
lerden momentlerin örnek tahminleri kullanılarak 
basit bir şekilde hesaplanabilmektedir. 

--- ---3Mı2ırMıoo (1-3-k) 

2:Mı'w:Mı'oo (1-2-k) 

Z=-2- _log2 

3 +; log3 
3 

k= 7,8590 z + 2,9554 z 2 

L 2.k 
a=------k A 

(1-2 )r(l-+k) 

A .........._ ""' A A 

u=L 1 -a[1-r(1-+k)]/k 

4.3 Normal Da~ılım (Gauss) 

(32) 

(33) 

(34) 

(35) 

(36) 

Pratikte karşılaşılan birçok rastgele de~iş
ken normal da~ılıma iyi uymaktadır. Normal da
~ılım iki parametreli bir da~ılımdır. N (j.J., cr2) 
şeklinde ifade edilen bu da~ılımda ll rastgele de
~işkenin ortalaması, cr standart sapmasıdır. Da~ı
lımın oyf şu şekildedir: 

ı 2 2 
f(x) = cn'Zrt exp [exp [- (x-ı.ı.) /2o ] -oo <x <+ oo ( 37) 

Da~ılımın edf analitik olarak elde edileme
di~inden sayısal integrasyonla tablo haline geti
rilmiştir. 

Da~ılımın parametreleri ile L-momentleri 
arasındaki ilişkiler aşa~ıda verilmiştir (Hosking, 
1990). 
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-ı rı 
L 2=1t cr 

't3=0 

't4=0,1226 

(38) 

(39) 

(40) 

Bu ifadelerden parametrelerin örnek tah
minleri ise aşa~ıdaki şekilde elde edilir. (Hos
king, 1990). 

"' l/2 ....... 
cr=1t .L2 

4.4. Lognormal Da~ıhm 

(41) 

(42) 

Rastgele de~işkene y = lnx logaritrnik dö
nüşümü uygulandı~ında dönüştürülmüş y degiş
keninin da~ılımı normal ise x degişkeninin dagı
lımı lognormaldır. x>O için da~ılımın oyf: 

2 

f(x)=-1- . exp[-(nx-ı.y ].! (43) 
cr yf2it 2cr 2 x 

y 

Dekieminde J..LY ve 6Y y degişkeninin orta
lama ve standart sapmasıdır. Da~ılımda de~şke
nin alt sınınnın sıfırdan farklı bir x0 gibi de~er 
alması istenirde (43) dekieminde x yerine (x-x0) 
konularak 3 parametreli lognormal dagıhm elde 
edilir. 

Da~ılımın parametrelerinin L - momentle
riyle ilişkileri ve L-çarpıklık katsayısı şu ifade
lerle verilmiştir. (Hosking, 1990). 

2 

L 1=x 0+exp (J..Ly+ {) (44) 

2 
cry cry 

L2=exp(J..Ly+-)erf(-) 
2 2 

(45) 

Oy 

- 1{2 T X 2 (J 
t3= 61t . J erf (,-). exp ( -x ). dx /erf (___r) 

o v3 2 

dağılımın llv ve 6Y parametrelerinin örnek 
tahminleri ise aşağıdaki ifadelerden bulunur . 

. ~ l+t3.. 
Z=-y 3ıu (2J (47) 

"' 3 5 
cr =0,99928l.Z- 0,006118.Z +0,000127.Z (48) 

2 
L2 cry 

J..Ly=(ln{ }--) 
cr 2 

erf(_r) 
2 

2 
xo= L 1- exp ~+cr yf2.) 

(49) 

(50) 

ifadelerle erf (.) error fonksiyonunun gös
termekte olup, Bu fonksiyon 



2 ~ -z
2 

erf(0)=- J e dz 
fito 

(51) 

0 ·1 ise satandart normal dagılım fonksiyo
nunun tersini göstermektedir. 

4.4 Eksponansiyel Da~ıbm 

Dagılımın oyf ve edf ve ters eklenik dagı
lım fonksiyonu: 

f(x)=kexp {- (x-x0)/~} (52) 

F(x)=l exp{-(x-x0)/~} 

x = x0- ~log[l-F(x)] 

(53) 

54) 

ifadelerde x0 dagılımın yer parametresi a 
ise ölçek parametresidir. 

L-momentleri ile ctagılımın parametreleri 
arasındaki ilişki ve parametrelerin tahminleri 
aşagıda verilmiştir (Hosking,l990). 

L 1 =xo+~ (55) 

L 2=.!_ ~ (56) 
2 

(57 

(58) 

X0 'in bilinmesi durumunda ~ parametresi
nin örnek tahmini 

~=Lı-Xo 
şeklindedir. 

(59) 
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4.5 Uygulama 

Çalışmada yeni bir parametre tahmin yön

temi olan olasılık agırlık momentler yöntemi ta

nıtılmış, momentler yöntemi ile karşılaştırılmış 

ve çok kullanılan bazı dagılımların bu yöntemle 

parametrelerinin tahminleri verilmiştir. Bu bö

lümde susurluk (N=49 yıl) akım ölçüm istasyo

nundaki yıllık maksimum akım degerieri kullanı

larak Gumbel, ekstrem dagılımı, normal, log

normal, eksponansiyel dagılımlarının parametre

leri hem momentler yöntemiyle hem de olasılık 

agırlıklı momentler yöntemiyle hesaplanmış ve 

sonuçlar Tablo 1 ve 2'de verilmiştir. Dagıbmla

nn parametrelerinin momentler yöntemiyle hesa

bında kullanılan ifadeler kitaplardan kolayca bu

lunabilecekleri düşüncesiyle aynca burada veril

memiştir. Neticeler incelendiginde parametrelerin 

tahmininde önemli farklılıklar oldugu gözlenmek

tedir. Olasılık agırlıklı momentler yöntemi, yapı

lan parametre tahminlerinin özellikle kısa kayıtlar 

için tarafsız olması, gözlemlerin lineer fonksiyon

ları olmaları, örnekleme hatalarından daha az etki

lenmeleri ve de kolay kullanımları nedeniyle uy

gulamada gittikçe daha çok kullanım alanı 

bulmaktadır. 

Tabio-l: susurluk akım ölçüm istasyonunda hesaplanmış olasılık a~ırlıklı 

Momentler ve 1-momentleri 

-"' - - ........ ,.,.... -"' _,.... 
"" Mı o o Mı o ı Mıo2 Mı oJ Lı Lz L3 L4 

770.82 242.04 128.62 82.68 770.82 286.75 90.34 71.41 
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Tablo-2 : Çeşitli daRabmlarm parametrelerinin momentler ve olasılik aRtrhkh momentler 

yöntemleri ile tahminleri 

TABLO 2 
Çeşitli Dağılımların Parametrelerinin Momentler ve Olasılık Ağırlıklı Momentler 

Yöntemleri ile Tahminleri 

DAGILIM PARAMETRELER MOMENTLER YÖNTEMİ OLASILIK AGIRLIKLI 
MOMENTLER YÖNTEMİ 

""" GUMBEL u 506.62 532.03 
...... 
Cl' 457.71 413.69 

"" GEV u 501.97 519.16 
"" Cl' 365.43 329.52 
A 

k -0.14 -0.22 

NORMAL "' /J. 770.82 770.82 

DMlLlM "' a 587.04 508.25 

"" LOG-NORMAL 1-'y 6.41 6.45 

DMlLlM ....... 
0.69 a 0.67 y 

EKSPONANSİYEL 
....... 
B 587.04 573.50 

DM ILIM .A 
183.78 Xa 197 .32 
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SULAMA SUYU KALİTESİ VE TABAN SUYU DERİNLİGİNİN 

BİTKİ VERİMLERİNE ETKİSİ 

Yazan : Araş. Gör. Ahmet ÖZTÜRK (*) 
Doç.Dr.A. Zeki ERÖZEL (**) 

ÖZET 

Sulama projelerinin başansı toprak kaynaklannın uygunlugu yanında su kaynaklannın 

da kantite ve kalite yönünden uygun olmasına baglıdır. Sulu tarım alanlannda taban suyu 

derinlig i ve taban suyu tuzlulugu bitki gelişimi ve verimine etki yapan önemli bir krtterdtr. 

Bu çalışmada, taban suyu yüksekligi ve sulama suyu tuzlulugundan kaynaklanan top

rak sorunlan ile bitki gelişme veriminde ortaya çıkabilecek degişimlere ilişkin konular üzerin

de durulmuştur. 

1. GİRİŞ 

Dünya nüfusuna paralel olarak artan gıda 
ihtiyacı tüm dünya ülkelerini ilgilendiren bir 
problem olarak güncelli~ini korumaktadır. Gıda 
üretim ve tüketimi arasındaki denge tarımsal üre
timin arttınlmasına ba~lıdır. Tarımsal üretimi 
arttırmak ise tarıma uygun olmayan koşullarda 
da tarım yapabilme olanaklarının araştırılınasını 
gerektirmektedir. Bu nedenle son yıllarda, düşük 
kalitedeki sulama sularının kullanılması ve yük
sek tabansuyu koşullarından bitki ve toprak un
surlarının etkilenme durumlarını inceleyen araş
tırmalar artış göstermektedir. 

Tabansuyu ve sulama suyu kalitesinin top
rak ve yetiştirilen bitkiye olan etkileri; topra~ın 
fiziksel ve kimyasal özelliklerine, yetiştirilen bit
kinin uzluluk toleransına, bölgenin iklim duru
muna ve uygulanan sulama suyunun miktar ve 
frekansına ba~hdır. 

• A.Ü,. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bö
lümü Oğretlm Elemanı, 

•• A.Q. Ziraat .fakültesi Tanmsal Yapılar ve Sulama Bö
lümü Oğretim Uyesi. 

Belirli bir bitkinin gelişmesi, taban suyu
nun derinliğine bağlı olarak kısıtlanmaktadır. Sığ 
tabansuyu kök bölgesinin gelişebileceği alanı da
raltması ve oksijence yetersiz bir ortam yaratma
sı nedeniyle bitki gelişimini azaltmaktadH. Ta
bansuyunun bitkilerin yararlanamayacağı kadar 
derinde olması da toprakta kök bölgesinde oluşa
bilecek su cksikli~inden dolayı bitki gelişınesini 
kısıtlayabi lmektedir. 

Yüksek tabansuyunun ortaya çıkardı~ za
rarların başında uygun olmayan havalanma ko-

ss 
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şulları gelmektedir. Bunun yanısıra yabancı olla
rın gelişmesinin desteklenerek kültür bitkilerinin 
zarar görmesi. Isianan topraklarda kültürel faali
yetlerin güçleşmesi ve toprakta buharlaşma arta
cagı için kök bölgesinin serinleyerek topragın 
ısınmasının gecikmesi sayılabilir. 

2. Sulamalardan Kaynaklanan Tuzlulaş-
ma 

Genellikle tüm sulama suları bünyelerinde 
bazı tuzları içermektedir. Sulama sularının büyük 
bir kısmı, topraklardan sızarak tabansuyana ula
şan, buradan toprak altında hareket ederek akar
sulara karışan ve geçtikleri yerlerdeki tuzları 
bünyesine alan yagış sulanndan oluşmaktadır. 

Tabansuyunun sulama amacıyla kullanılması du
rumunda sulann önemli miktarlarda tuz içerebil
mesi, toprak ve bitkide önemli sorunlar ortaya çı
karmaktadır. Bu durum özellikle az yagışlı ve 
yüksel evapotranspirasyona sahip olan, taban su
yunun beslenerek tazelenemedigi ve tuz konsant
rasyonunun giderek artug1 kurak iklimlerde gö
rülür. 

Her sulama, bitkilerin genellikle saf su tü
ketmelerinden dolayı kök bölgesinde tuz birik
mesine neden olmaktadır. Bu durum şekil 1 de 
şematik olarak gösterilmiştir. 

S u+ Tuz 
ı 

ı 

Transpirasyon 

-~-~·~~;~: .. ___ - -i __ 
Ot rin t sızma 

Şekil!. Sulamalardan kaynaklanan 
tuzlulaşma. 

Sulama suyu ile kök bölgesine verilen tuz, 
kök bölgesinden belirli süreler içerisinde uzak
laştınlmazsa burada bir tuz birikmesi sözkonu 
olacaktır. 
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Bitkilerin tuz alımı çok küçük maktarlarda 
oldugundan toprakta tuzun uzaklaştınlması an
cak derine yıkanınayla ve bu suyunda drenaj sis
temiyle topraktan uzaklaştınlmasıyla mümkün 
olmaktadır. Bu tuzlulaşma şekli kök bölgesine 
giren tuz miktarının, kök bölgesinden çıkan tuz 
miktarından fazla oldugu koşullarda görülür. 

3. Tabansuyundan Kaynaklanan Tuzlu
laşma (Kapilar Tuzlulaşma) 

Toprak tuzlulaşmasının nedenlerinden biri
side tabansuyunun topraktan buharlaşmasıdır. 
Tabansuyu, bitki kök bölgesi içerisine kadar yük
selmiş oldugu durumlarda direkt olarak buharla
şabilir. Tabansuyunun kök bölgesinden daha aşa
gıda oldugu durumlarda ise kök bilgesine dogru 
kapilar bir yükselme söz konusudur. Suyun kök 
bölgesinden buharlaşmasıyla tuzlar toprakta kalır 
(Şekil 2). 

Eva po rasyon 
Trans piras yon 

"' w 

"' 
---===' Tuz =====: 

,o 

"' 
-" 

De ' 0 

"' 

Kapilar yüks r lmr 

Su t a blası 

Tuzlu ta bo n suyu 

Şekil 2. Kapilar tuzlulaşma 

Tabansuyunun sı~ oldugu durumlarda sula
ma uygulamaları çok daha önemlidir. Kurak böl
gelerde sulama mevsiminin başlangıcından önce 
tabansuyunun beslenmesi genellikle düşüktür. 

Çünkü bu dönemde sadece yagışlardan dolayı 
derine sızma sözkonusudur. 

Derine sızma bazı durumlarda sulama su
yunun % 20-30 kadarını oluşturur. Böyle du
rumlarda tabansuyu yükselmesi çok fazla ola-
bilir. Tabansuyu seviyesının 10-15 yıl 
içerisinde 20-30 m derinlikten 1-2 m derinlige 
kadar yükseldigi sulama alanlarına rastlamak 
mümkündür. 



3.1. Kritik Tabansuyu Derinlig-i 

Su tablası ile toprak yüzeyi arasındaki me
safe azaldıkça, tabansuyundan yukarıya dogru 
olan kapilar akış artar. Buna ba~lı olarak tuzların 
hareketi de artar. Yani su tablası ile toprak . yüze
yi arasındaki mesefe azaldı~nda, toprak yüzeyi
ne dogru olan tuz hareketi artmaktadır. (Şekil3). 

·~E 
.., u =- 200 
= i ö-ı 
c.:: 

. - c 

:~~ ,.. 

"' c 

! 

Şekil3. Farklı toprak bünyelerinde kapilar 
yükselme ile taban suyu derinlig-i 

ilişkisi 

Toprak yüzeyine dogru herhangibir tuz ha
reketi için kapilar akışın çok küçük oldu~ mesa
feye kritik kapilar yükseklik (He) denir. 

Kritik kapilar yükseklik şu faktörlere 
baglıdır. 

a. Toprak tipi : 

Küçük boyutlu toprak gözenek miktarının 
yüksek oldu~u topraklarda He de~eri yüksektir 
(İnce kum, tin, siltli tin). !yi yapıtaşmış orta ve 
ince topraklar orta, kaba kum gibi büyük göze
neklere sahip topraklar küçük He de~erine sahip
tir. 

b. Tabanrun tuz konsantrasyonu: 

Toprak yüzeyine do~ru tuz hareketi, yukarı 
akış miktarı ile tuz konsantrasyonunun çarpımın
dan bulunur. Bu yüzden He de~eri tabansuyu 
tuzlulugunun artmasıyla artmaktadır (Şekil 4). 
Genellikle tabansuyu tuzlulugunun 1.5 mmhos/ 
cm den az oldu~u durumlarda çok küçük bir ka
pilar tuzluluk görülür. 
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Tabansuyu Üstü rlcktrikscl r\ ctkrnlığı (mmhos / cm) 

Şekil 4. Kritik su tablası derinlig-i ile tabansu
yu tuz konsantrasyonu arasındaki 

ilişki 

He de~eri ; farklı toprak bünyeleri için aşa
gıdaki degerler arasında degişmektedir. 

Kum (kaba-İnce) 
Tınlı kum ,kumlu-tın 
!nce kumlu-tın,siltli-tın 
Tın, killi-tın, kil 

= 
= 
= 
= 

50-75 cm 
100-150 cm 
150-200 cm 
100-150 cm 

Bu de~erler uniform profiller için geçerli
dir. Toprakta tabakalaşma söz konusuysa ilk de
gerler küçülebilir. 

3.2. Kapilar Tuzlulaşmayı Etkileyen fak
törler 

Kapilar tuzlulaşmayı aşa~daki faktörler et
kilemektedir. 

a. Evaporasyon : 

Yüksek evaporasyon, kök bölgesindeki ne
mi tüketerek topragt korumaya zorlar. Buna baglı 
olarak üst toprakta yüksek bir emme kuvveti olu
şur. Kök bölgesindeki düşük nem ve düşük geçir
genlige ragmen bu emme kuvveti yukarıya dogru 
kapilar yükselmeye neden olur. Fakat bu kapilar 
yükselme ilk anda büyükken bir süre sonra ol
dukça azalır ve süreklilik oluşturmaz. Halbuki 
orta derecede evapotranspirasyonun oldu~u bir 
bölgede yukarı olan kapilar hareket belirli bir za
man aralı~ında küçükken, süreklilik göstermesi 
nedeniyle toplam kapilar yükselme daha fazla ol
maktadır. Bu nedenle tabansuyundan yükselerek 
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oluşan tuzluluk orta düzeyde kuru olan bölgeler
de daha fazla tehlike yaratmaktadır. 

b. Vegetasyon: 

Çıplak toprakta evaporasyon bölgesinin de
rinligi azdır ve genellikle 15-20 cm kadardır. Fa
kat bitki bulunan topraklarda bu derinlik bitkinin 
su aldıgı en derin noktaya kadar uzanır. 

Su tablası 

Şekil 5 de görüldüg-ü gibi tuzlulaşma, etkili ara
zide çıplak araziye nazaran daha fazla zarar oluş
turmaktadır. Ancak bazı durumlarda tuzlulaşma 
daha az görülebilir. Çünkü yetiştirilen bitkinin 
gerek sulandıgı dönemde gerekse yagışlı dönem
de ihtiyaç duydugu suyun bir kısmı derine sıza
rak yıkama etkisi göstermektedir. 

Çıplak araz"ı 

Su tablası 

Şekil 5. Kritik su tablası derinliginin bitkili ve bitkisiz alanlarda degişimi 

c. Tabansuyu beslenmesi : 

Tabansuyunun kapilar yükselmesiyle ta
bansuyu seviyesi düşmeye başlar. Bu düşüş kapi
lar yükselmenin bittigi noktaya kadar sürer. Ta
bansuyunun en düşük yagış seviyesinde toprak 
tuzlulugu en fazladır. Yagış yada sulama suyu
nun topraga verilmesiyle tuzluluk düşerken ta
bansuyu tekrar yükselmeye başlar (Sekil 6). 

Yağış/ suloma 
Yağıs/sulama 

Şekil 6. Tabansuyu seviyesi degişimine baglı 
tuzlutaşma döngüsü 
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4.Bitkilerin Tuza Dayanımı ve Tuzdan 
Verimin Etkilenmesi 

Bitkilerin tuza dayanımı, kök bölgesindeki 
eriyebilir tuzların belli bir seviyesi için bekleni
len verim azalması ile tuzlu olmayan koşullarda 
elde edilen verimin karşılaşunlması olarak açık
lanır. Dolayısıyla tuz toleransı, bitkilerin yetişme 
koşullarına bag-lı oransal bir degerdir. 

Bitki çeşidi ile tuzluluk toleransı arasında 
ilişki kurmak için seçi.!en parametreler, bitki bü
yümesi ve verimdir. üzel iyon etkileri dışında, 
büyümenin azalması temelde kök bölgesindeki 
toprak eriyiginin ozmotik basıncına baglıd.ır. 
Topraktaki tuz dagılımı genellikle yer ve zamana 
bag-lı olarak degişiklik gösterir. 

Kök bölgesinin üst kısımlannda daha fazla 
kök yogunlaştıgından dolayı bu bölgeden daha 
fazla su alımı olmaktadır. Bu nedenle agırlıklı 
tuzluluk ortalaması, kök bölgesinin üst kısmında
ki tuzluluktan, kök bölgesinin alt kısmına göre 
daha çok etkilenir. 

Birçok bitkinin tuz toleransı bir çok ülkede 
farklı şartlar alunda belirlenmiştir. Bu çalışma
larda toprak tuzlulugu ile verim parametreleri 
kullanılmışur. A.B.D. tuzluluk laboratuvan bu 



degerieri özetlerken verimlerde azalmanın görül

dügü ilk tuzluluk değerleri ile tuzluluktaki birim 
artışa karşılık gelen verimlerdeki yüzde azalma

ları dikkate almıştır. 

Bitki verimi ile tuzluluk arasındaki ilişki 

aşağıdaki eşitlikle ifade edilebilir. 

Y = 100- CECe- A) B 
Eşitlikte; 

Y= Oransal verim(%) 
ECe = Saturasyon eriyiği elektriksel ilet

kenliği 

A = Verimin ilk azalmaya başladığı elekt

rikslll!liletkenlik değeri 
B= Birim tuzluluk artışına karşılık gelen 

yüzde verim azalması 

Sınır değerinden küçük tuzluluklarda verim 
% 100 dür. Bu durum Şekil 7 gösterilmiştir. 

100 

;:: 

i= so 

~ 60 -
~ 

" "' ~ 20 

o 
10 15 20 25 30 35 

Satur .,syon tirsı raktı eleki rık sei il t tkcnı;ğı {mm hos/Cılı) 

Şekil 7. Bitkilerin tuza dayanım sınırlarına 
karşılık gelen verim azalmaları. 

Şekilde dört dayanıklılık sınıfında kabaca 
incelenen bitkiler, araştırma sonuçlarına dayanı
larak herbir bitki için % O, % 10, % 25 ve % 50 
verim azaimalarına karşılık gelen tuzluluk değer
leri olarakla verilebilir (Tablo-I) 
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Tablo -1: Bazı bitkilerde verim azalmasına 
neden olan toprak saturasyon eriyig-i tuzluluk 

deg-erieri (mmhos/cm) 

eri m Azalma Oranlar(%) 
Bitki Dayanıklılık 

Çf4id sınırı 
o 10 25 50 

Pamuk 
Dayanıklı 7.7 9.6 13.0 17.0 

Buğday 
6.0 7.4 95 13.0 Orta dayanıklı 

Domates 
Orta hassas 2.5 3.5 5.0 7.6 

Portakal 
Hassas 1.7 2.3 31 4.8 

5. Tabansuyu Oluşumu ve Etkileri 

Tarım alanlarındaki toprak ve topografya 
koşullarına göre sulama suyunun iletim ve uygu
lanmasındaki su kayıpları, artezyenik sular, aşırı 
sulamalardan dolayı gelen fazla sular ile yağış ve 
taşkın suları, toprak altında geçirimsiz bir kat
man üzerinde birikerek yada yeraltısuyuna ekle
nerek yüksek ıabansuyu oluşumuna neden ol
maktadır. 

Toprak boşluklarında yetişticicilik yönün
den hava ve suyun denge halinde bulunması iste
nir. Tabansuyunun kök bölgesine kadar yüksel
mesi bu hava-su dengesini bozar. Bunun sonucu 
olarak toprak havalanması olumsuz etkilenir, ae
robik bakterilerin faaliyetleri azalır yada tama
men durur. Islak ve soğuk koşullarda ekim ve ha
sat geçikir, mineralizasyon ve nitrifikasyon 
azalır. Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
özellikleri olumsuz yönde etkileneceği için bitki 
gelişmesi yavaşlar ve durur. 

6. Tabansuyunun Verime Etkisi 

Bitkilerin normal gelişmeleri için gerek 
duydukları suyun % 80'ini aldıkları derinlik, etki
Ii bitki kök derinliği olarak tanımlanır. Bu derin
lik bitkiden bitkiye değişiklik göstermektedir. 
Örneğin sebzelerde 30-60 cm tarla bitkilerinde 
60-90 cm ve meyve ağaçlarında 90-150 cm ara
sında değişebilmektedir. Bitkilerin çoğu, kök 
bölgesinin üst kısımlarından, alt kısımlarına 
oranla daha fazla su alırlar. Bitki kök derinliği 
ekim yada dikimden başlayarak artar ve olgun
laşma döneminde en yüksek değerine ulaşır. Bit
ki gelişiminin ilk dönemlerinde kök daha sığ ol
duğundan tabansuyundan daha az etkilenir. 
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Herhangi bir bitki için, farklı derinliklerde 
oluşan yüksek tabansuyu düzeyleri, farklı verim 
de~erlerinin ortaya çıkmasına neden olur. Yani 
kök bölgesinin farklı seviyelerinde bulunan ta
bansuyu, bitki verimini farklı miktarlarda etkile-
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mektedir. Bitkilerin en yüksek verimi, her bitki 
için araştırmalarla belirlenecek olan optimum ta
bansuyu düzeyinde elde edilir. Tabansuyunun 
belirtilen bu optimum düzeyde kontrol altında tu
tulması ancak drenaj sistemleri ile mümkün ol
maktadır. 

l.O 1.2 

Tabansuyu dÜzryleri (m) 

Şekil 8. Tabansuyu düzeyi ile pamuk verimi arasındaki ilişki 

Tabansuyunun farklı düzeylerinin pamuk 
bitkisi verimine olan etkilerini araştırmak ama
cıyla Menemen'de lizimetrelerde yürütülen dene
me, tabansuyu-verim ilişkilerini göstermesi açı
sından örnek olabilir. Deneme sonuçları şekil 8 
de gösterilmiştir. Şekilden görüldü.i!;ü gibi taban
suyunun yaklaşık 1 m derinlikte ofdu~ ko~ulda 
en yüksek venm elde edilmekte bu derinlikten 
daha az derinliklerde verim hızla azalmaktadır. 
(Anonymous 1986). 

Yukarıda verilen bilgilerin ışıgı altında, te
melde bitki verimini optimize edecek tabansuyu 
düzeyi hakkında şunlar söylenebilir. Tabansuyu 
düzeyi; yıkama mevsimi boyunca yıkama ihtiya
cının karşılanabilecegi kadar derinde olmalıdır. 
Hasat sonrası mevsimde kapilar tuzlutaşmayı mi
nimum kılacak kadar derinde olmalıdır. Ya~şlı 
mevsim boyunca toprak havalanmasında ortaya 
çıkabilecek zar.arı en aza indicilecek kadar derin
de olmalıdır. Ozellikle kurak periyotlar boyunca 
bitkinin tabansuxundan yararlanmasını maksi
mum kılacak şekılde yüksekte bulunmalıdır. 
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BİLGİSAY ARLA TAŞKIN ÖTELEME 
( FLOOD ROUTING) HESABI 

Yazan : lnş. Müh. Bahattin Y ANIK 
DSl XI. Bölge Müdürlügü 
Proje Şube Müdürlügü 
EDİRNE 

ÖZET 

Bu çalışma DS! bünyesinde geniş kapsamlı kullanımı olan Taşkın öteleme (F1.ood Rou
tıng) hesabının bilgisayarla yapılmasını içermektedir. Program Basıc dilinde yazılmış
tır.Dolusavak ve Tünel taşkın öteleme hesabı bu programla yapılabilir. 

1-GİRİŞ 

Bilindigi gibi taşkın öteleme hesabı çok 
uzun zaman almakta ve yorucu olmaktadır. Bu 
hesabın bilgisayarla yapılması zaman, dogruluk 
ve hassaslık açısından kullanıcıya büyük kolay
lık saglayacaktır. 

2- PROGRAMIN KULLANlLlŞI 

Taşkın hidrografı egTisi, deşarj egrisi ve ha
cim-satıh egrisi üzerinde çeşitli noktalar seçilme
li ve bu noktaların koordinatları ve bilgisayara 
data olarak girilmelidir. Bilgisayar iki nokta ara
sında egri parçasını bir dogru parçası olarak ka
bul edeceginden seçilen noktaların bu varsayıma 
uygun olması gerekir. Başka bir ifade ile; grafi
gin egriliginin arıtıgı yerlerde daha sık, azaldıgı 
yerlerde daha seyrek noktalar seçilmelidir. Sonu
cun hassasiyeti noktaların seçiminin uygunlugu
na baglıdır. 

Dataların sıralanışı aşagıdaki gibidir; 

I- Taşkın hidrografı üzerinde seçilen noktaların 
zaman (saat) degerieri 1440 nolu program satırına, 

2- Taşkın hidrografı üzerinde seçilen nok
taların debi (m3fs) degerieri 1460 nolu program 
satırına, 

3- Deşarj egrisi üzerinde seçilen noktaların 
kot (m3/s) degerieri 1470 nolu program satırına, 

4- Deşarj egrisi üzerinde seçilen noktaların 
kot (m) degerieri 1470 nolu program satırına, 

5- Hacim-satıh egTisi üzerinde seçilen nok
taların hacim (m3) degerieri 1480 nolu program 
satırına, 

6- Hacim-satıh egrisi üzerinde seçilen nok
taların kot (m) degerieri 1490 nolu program satınna, 

Taşkın hidrografı, deşarj ~grisi ve hacim
satıh egrisi üzerinde örnek olarak çeşitli noktalar 
aşagıdaki şekiller üzerinde seçilmiştir. 

Program çalışmaya başladıgı zaman taşkın 
hidrofrafı üzerinde seçilen nokta sayısı, deşarj 
egrisi üzerinde seçilen nokta sayısı, hacim-satıh 
egrisi üzerinde seçilen nokta sayısİ bilgisayar ta
rafından istenecektir. Burada verilecek nokta sa
yılan ile datadaki nokta sayıları birbirine eşit ol
malıdır. 

Hacim-satıh ve deşerj egrileri üzerindeki 
rezervuar kotunun başlangıç degeri olarak ötele
me hesabının başladıgı kot alınmaktadır. lik data 
olarak bu deger bilgisayara verilmezse sonuç ha
talı olacaktır. Bu başlangıç katunun degeri baz 
akım olup olmamasına baglıdır. Baz akım olma-
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ması durumunda başlangıç kotu olarak; dolusa
vak taşkın öte1eme hesabı yapılıyorsa kret ko
tu,tünel taşkın öteleme hesabı yapılıyorsa tünel 
giriş taban kotu alınmalıdır. 

Sonuçlan ekranda veya printerden almak 
mümkündür. Sonuçlar ekrandan alınmak istenir
se bilgisayırın kullanıcıya soracagı "sonuçları ek
randan mı almak istiyorsunuz (E!H)" sorusuna 
"E" cevabı verilmelidir. Eger sonuçlar printerden 
alınmak istenirse "H" cevabı verilmelidir. 

Taşkın hidrografı, deşarj egeisi ve hacim
satıh egeisi eksik veya yanlış olarak datalanusa 
programın çalışması esnasında "datalan kontrol 
ediniz" mesajı ekrana gelir ve program çalışması 
son bulur. Bu durumda datalar kontrol edilmelidir. 

Programda kullanılan tatanınan yöntemi 
aralıgı ikiye bölme yöntemi olup çok hassas so
nuç vermektedir. 

Program çıktısındaki tabloda kullanılan 
simgeler; 

T (saat) ....... .. .. . :Taşkın hidrografı üzerindeki za-
man degerieri 

QG (m3/s) .. ..... :Taşkın hidrografı üzerindeki 
debi degerieri 

QGO(m3/s) ..... :Rezervuara giren debi degerieri
nin ortalaması 

QGO* DT (m3) ..... :Rezervuara giren hacim 
de gerleri 

DT R.S.S ......... ...... :Tahmini rezervuar seviyeleri 
QÇ (m3/s) .. .. .. .. .. .... :Rezervuardan çıkan debi 

degerieri 
QÇO*DT(m3). :Rezervuardan çıkan hacim 

BIR.HAC.(m3) 

REZ.HACMl. 
REZ.KOT(m) 

degerieri 
:Rezervuarda biriken hacim 
de gerleri 
:Rezervuar hacim degerieri 
:Rezervuar kotu degerieri 

Bu program ile Tercan Barajı dolusavak 
taşkın öteleme hesabı yapılmış olup programda 
kullanılan datalar ve bilgisayar çıktısı aşagıdadır. 

1440 DATA 0,2.5,5,7.5, 10,12.5,15,17.5,20,22.5, 
25,27.5 ,30,32.5 ,35 ,37 .5 ,40,42.5,45 
1450 DATA 0,10,30,90, 200,380,620,940, 1320, 
1650, 1960,2240,2410,2520,2600,2590, 2530, 
2450,2320 
1460 DATA O, 60, 172, 326, 515, 735, 985, 
1264,1570, 1900, 2259,2405,2637 
1470 DATA 1463, 1463.5, 1464, 1464.5, 1465, 
1465.5, 1466, 1466.5, 1467, 1467.5, 1468, 
1468.2, 1468.5 
1480 DATA 178000000,194428000, 243709250, 
298971750, 362772000 
1490 DATA 1463,1465, 1470, 1475, 1480 
Yukanda görüldügü gibi 1470 ve 1490 nolu sa
tırlardaki data başlangıç degeri olarak ötelemenin 
başladıgı 1463 kotu alınmıştır. 

TERCAN BARAJI TAŞKIN Ö TELEME TABLOSU 

T QG QGO QGO•DT DT sonu QC QÇO*DT BIR.HAC. REZ.HAC REZ.HAC. 
saat m3/s m3/s 1000 m3 R.S.S m3/s 1000 m3 1000 m3 1000 m3 m 

0 .0 o 1463.00 0.0 178000 1463 .00 
5 .00 45 3 42 

2 .5 10 1463.01 0 .6 178042 1463.01 
20.00 180 H i 164 

5 .0 30 1463 .03 3.0 178206 1463 .0 3 
60.00 540 59 481 

7.5 90 1463.08 10.0 178687 1463.0 8 
145.00 1305 165 1140 

10.0 200 1463.22 26 .7 179827 1463 .22 
290.00 2610 387 2223 

12.5 380 1463.49 5 9.2 182051 1463 .49 
500.00 4500 963 3537 

15.0 620 1463.92 154.9 185587 1463.92 
780.00 7020 2184 4836 

17.5 940 1464.51 330.5 190423 1464.51 
1130.00 10170 420C 5970 

20.0 1320 1465.20 602.8 196393 ı465 .20 

1485.00 13365 68 34 653 1 
22.5 1650 1465.86 9 15.9 202924 1465.86 

1805 .00 16240 9841 6404 
25.0 1960 1466.51 1270.9 209328 1466.51 

2100.00 18900 13086 5814 
27.5 2240 1467.10 1637 .1 215143 1467 .10 

2325.00 20925 16184 4741 
30.0 2410 1467.58 1959.2 219884 1467 .58 

2465.00 22185 18757 3428 
32.5 2520 1467.93 2 209.0 223312 1467.93 

2560.00 23040 20668 2372 
35.0 2600 1468.17 2 383.8 225684 1468.17 

2595.00 23355 21946 1409 
37.5 2590 1468.31 2493 .2 227093 1468.31 

2560.00 23040 22597 443 
40.0 2530 1468.36 2528.4 227536 1468.36 

2490.00 22410 22762 -352 
42.5 2450 0.00 2530.0 227183 1468.32 

45.0 2320 
2385.00 21465 

0.00 
o o 

c 0 .0 o 
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10 REM ***TAŞKIN ÖTELEME PROGRAMI*** 
20 CLEAR 
30 COLOR 0,3,10 : CLS 

DSlTEKNİKBÜLTENI 1994 SAYI 81 

40 LOCATE 8,ıo : INPUT "TESİS ADI ............ .... "; A.$ 
50 LOCATE 10,ıO : INPUT "TAŞKIN HlDROQRAFI UZERlNDE NOKTA SAYlSI.. ............... :"; N 
60 LOCATE ı2 , ı0 : INPUT"DEŞARJ EGRlSl UZERl~,DE NOKTA SAYISI.. ............................ :",I 
70 LOCATE ı4,ıO : INPUT "HAClM-SATIHEGRlSl UZERlNDE NOKTA SAYISI... .............. :";L 
80 LOCATE 16,ıO : PRINT "SONUÇLARI EKRANDANMI ALMAK lSTlYORSUNUZ (E/H):?" 
90 LOCATE ı6,57 : INPUT "",S$ 
ıoo DlM T (N)- DT (N-ı)- QG(N), QGO (N-1)- VG (N-1)- QC (N)- QCO (N-1) 
ı ı o DIM VC (N-1), BH (N-ı) , RH (N), RK (N), A (I), B (I), C (L), D (L),RT (N) 
ı20 FORJ= ı TON 
130 READ T(J) 
140 NEXT J 
ı50 FOR J= ı TO: N 
ı60 READ QG (J) 
ı70 NEXT J 
ı80 FORJ= 1 TON-1 
ı 90 DT (J) = T(J+ ı) - T(J) * 3600 
200 QGO (J) = (QG(i+ ı)+ QG (J))fl 
2ı0 VG (J) = QGO (l)* DT (J) 
220 NEXT J 
230 FOR 1= ı TO I 
240 READ A (J) 
250 NEXT J 
260 FORJ= ı TOI 
270 READ B (J) 
280 NEXT J 
290 FOR J= ı TO L 
300 RAED C (J) 
310 NEXT J 
320 FOR J= ı TOL 
330 READ D (J) 
340 NEXT J 
350 RK (1)= D (1) 
360 RH (I)= D (ı) 
370 RT (1) =D (I) 
380 J= 2: P=l 
390 QC (P) = A (P) 
400 RU = RK (P) 
410 RB=RU+.005 
420 RS=RB 
430 GOSUB 1510 
440 lF J>I THEN ı500 
450 GOSUB 1700 
460 IF J>L THEN ı500 
4 70 IF RS>= RK (P+ ı) THEN 500 
480 RB= RB+.005 
490 GOT0420 
500 IF ABS (RS-RK(P+l)>.0005 THEN 640 
5ıO T= (RB+RU)(2 
520 RS=T 
530 GOSUB ı510 
540 IF> I THEN 1500 
550 GOSUB ı700 
560 IF J> L THEN 1500 
570 IF RS>= RK (P+ ı) THEN 600 
580 RU= T: RB=RB 
590 GOTO 6ıO 
600 RB= T: RU=RU 
610 IF BH (P) <O THEN 7ıO 
620 IF ABS (RS-RK (P+ 1))< .0005 THEN 640 
630 GOTO 5ıO 
640 RT (P+ı)=RS 
650P= P+ı 
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660 IF P+1> THEN 680 
670 GOT0700 
680 CLS : LOCA TE 12,30: PRlNT "DA T ALAR I KONTROL EDlNlZ!" 
690 GOTO 1500 
700 GOT0400 
710 IF S$= "E" THEN 1080 
720 LPRINT 
730 LPRINT TAB (15) A$; 
740 LPRINT "FLOOD ROUTlNG TAB LOS U" 
750 LPRINT 
7fiJ LPRINT"ı:: ==: ==::::::: ::::::::::: === ==: === === ::: ===: 

==========i 
770 LPRINT".! T ! QG ! QGO ! QGO*DT ! DT sonu ! QC ! QÇO*DT ! BlR. HAC. ! REZ.H 
ACMl!REz. KOT 
780 LPRINT" !saat! m3/s!m3/s ! 1000 m3 ! R.S.S !m3/s! 1000 m3 ! 1000 m3 ! 1000 
m3 m 
7 90 LPR INT" ! -:. -:. -:.ı -:. -:. -:.ı -:. -:. -:. -::::1 -:. -:. -:. -:. -:. -:.1::. -:. -:. -:. -:. -:::! -:. -:. -;:!-=. -:. -:. -:. -:: -:. -:!, -:. -:. -:. -:. -:. -:. -:!, -:. -:. -:. -:. ~ 
800 FOR J= 1 TO N. . . . 
810 LPRINT TAB(ı) "!" 
820 LPRINT TAB (2) USING "# # #.#"; T (J); 
830 LPRINT " ! " 
840 LPRINTTAB (8) US ING "# # # #"; QG (J); 
850 LPRINT TAB (12)"ı------ '------ -"' · 
8fiJ LPRINTTAB 30) US İNG " it##.#"; RT,(J); 
870 LPRINT "!" 
880 LPRINT TAB (38) US ING " # # #.#"; QC (J); 
890 LPRINTTAB (44) "!------ !------ -!" 
900 LPRINTTAB (63) " # # # # # # # # # "; RH (J)/ıOOO; 
910 LPRINT "!" 
920 LPRINTTAB (73) US ING "# # # # .# #"; RK (J); 
930 LPRINT " ! " 
940 tF J= N THEN ı050 
950 LPRINT TAB(ı) "!------ !------- !"; 
9fiJ LPRINT T AB(ı 3) US ING "# # # # .# #"; QGO (J); 
970 LPRINT T AB(20) USlNG " ! " 
980 LPRINT TAB(21) USING "# # # # # # # # "; VG (J)/1000; 
990 LPRINT TAB (29) "!- - - - - - ! - - - - - - - ! " ; 
ıooo LPRINT TAB (45) USlNG "# # # # # # # # "; VC (J)/1000; 
ıoıo LPRINT TAB (53) "!" 
ı020 LPRINTTAB (54) US ING "# # # # # # # # "; BH (J)/1000; 
ı030 LPRINT TAB(62) "!------ı-------!" ; 
1040 NEXTJ . 
l f\'fl' ' T DD Th.TT~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-~~=~~~~=!--------------------------------------------

ı060 LPRINT : LPRINT 
1070 GOTO 1500 
1080 CLS 
1090 PRINT TAB (15) A$ 
1100 PRINT "FLOOD ROUTING TABLOSU" 
1110 PRINT 
1ı20 LRINT" !::::::: = == =============== ====== ============= 
=========ı 
ı ı ı30 LRINT" ! T ! QG ! QGO ! QGO*DT !DT sonu ! QC ! QÇO*DT ! BİR. HAC. ! REZ.H. 

CMI! REZ. KOT"! ı ı ı ı ı 
ı ı40 LPRINT'! saat ·m3/s . m3/s ! ıooo m3 !R.S.S · m3/s · ıooo m3 ! 1000 m3 . ıooo 
m3 m ı __ ~--~-- __ ı_--- ----ı--- --1----1------1-------1-----

ı._ı~q._-=-.,r~~ .. r- -.---.-----------.-----:----.------:-------:-----
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1160 FORJ= 1 TON 
1170 PRINTTAB (1) "!"; 
1180 PRINTTAB (2) USING "# # #. #"; T(J); 
1190 PRINT "! "; 
1200 PRINT TAB (8) US ING "# # # #"; QG (J); 
1210 PRINT TAB (12) "!-------!----- --1 "; 

1220 PRINT TAB (30) USING "# # # #. #"; RT(J); 
1230 PRINT "!"; 
1240 PRINT TAB (38) USING "# # # #. #"; QC (J); 
1250 PRINT TAB (44) "!-------!------ -! "; 
1260 PRINT TAB (63)USING" # # # # # # # # # "; RH (J)/1000; 
1270 PRINT "!" 
1280 PRINT TAB (73)USING" # # # # .# # "; RK (J), 
1290 PRINT "!" 
1300 IF J= N TREN 1410 
1310 PRINT TAB (1) "!- -- - - - -! - - - - - - -! "; 
1320 PRINT TAB (13)USING" # # # # .# # "; QGO (J); 
1330 PRINT TAB (20) "!"; 
1340 PRINTTAB (21)US1NG" ######### "; VG (J)/1000; 
1350 PRINT TAB (29) "!- -- - - -- ! - ---- -- !"; 
1360 PRINT TAB (45)USING " # # # # # # # # # ";ve (J)/1000; 
1370 PRINTTAB (53) "!"; 
1380 PRINT TAB (54)US1NG " # # # # # # # # # "; BH (J)/1000; 
1390 PRINT TAB (62) "!- --- - - - ! - -- -- --! "; 
1400 NEXT J 
l4JQ. EB..INI"= = == == = = == = = = = = = = == == = == = == = === = == === === === = 
1420 PRINT: PRINT 
1430 GOTO 1500 
1440 DATA O, 2.5, 5,7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 22.5, 25, 27.5, 30, 32.5, 35, 37.5, 40, 42.5, 45 
1450 DATA O, 10, 30, 90,200,380,620,940, 1320, 1650, 1960,2240,2410,2520,2600,2590, 
253, O, 2430,2320 
1460 DATA O, 60, 172,326,515,735,985, 1264, 1570, 1900,2259,2405,2637 
1470 DATA 1463, 1463.5, 1464, 1464.5, 1465, 1465.5, 1466, 1466.5, 1467, 1467.5, 1468, 1468.2, 
1468.5 
1480 DATA 178000000, 194428000,243709250,298971750,362772000 
1490 DATA 1463, 1465, 1470, 1475, 1480 
1500 END 
1510 J=2 
1520 IFR S> B(J) TREN 1600 
1530 X2= A (J) 
1540 Xl= A (J-1) 
1550 Y2= B (J) 
1560 Yl= B (J-1) 
1570 Y= RS 
1580 QC (P+l) = ((X2-Xl)/(Y2-Y1)) * (Y-Yl)+ Xl) 
1590 GOTO 1650 
1600J=J+1 
1610 IF J> I TREN 1630 
1620 GOTO 1520 
1630 eLS : LOCATE 12,30:PR1NT "DATALARI KONTROL EDİNİZ!" 
1640 GOTO 1690 
1650 QCO (P) = (QC (P) +QC (P+l))/2 
1660 ve (P) = QCO (P) * DT (P) 
1670 BH (P) = VG (P) -VC (P) 
1680 RH (P+l)= RH (P) + BH (P) 
1690 RETURN 
1700 J= 2 
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1710 IF RH (P+ 1)> C (J) THEN 1770 
1720 X2= C (J) 
1730 Xl= C (J-1) 
1740 Yl= D (J-1): Y2= D (J) 
1750 X= RH (P+l) 
1760 GOTO 1820 
1770 J=J+l 
1780 IF J>L THEN 1800 
1790 GOTO 1710 
1800 CLS:LOCA1E 12,30:PRINT "DATALARI KONTROL ED1N1Z!" 
1810 GOTO 1830 
1820 RK (P+l)=((Y2-Yl)/(X2-Xl)*(X-Xl) +YI 
1830 RETURN 

PROGRAM AKIŞ DİYAGRAMI 

PROGRAM AKIŞ 
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DiYAGRAMI 

HACiM-SATlH EGRiSi 
DATALARINA GÖRE 

H HACiM DEGER iN E RiLEN KDT SEVi YE 
KARSILIK GELE N SINDEKi DESARJ 

KOT DEGERiN i N DEBi DEGER iNI N 

HESABI 



T=(RB+Rl,J)/2 

DESARJ EGRiSi ~TA
LARINA GÖRE VERiLEN 

KOT SEViYESiNDEKi DE

SARJ DEBi DEGERiNIN 

HESABI 

DATALARI 
KONTROL 

EDiNiZ 
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HACiM -SATlH EC.RISi DA 

TALARINA GÖRE HACIM 

'>-.ı.;ı...--IDEGERiNE KARSILIK GE-

SONUÇLARlN 

YAZIMI 

LEN KOT DEGERiNiN 

HESABI j 
'------,---
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