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YÜKSELİM DATALARlNDAN DEPOLAMANIN HESABI 

Yazan : P.N. Ballukraya ve K.K. Sharma (*) 

Çeviren : Ahmet H. Sargın (**) 

ÖZET 

Pompalama deneyi datalanndan akifer parametrelerinin tahmin edilmesinde, düşüm öl· 
çümlerinden ziyade yükselim datalannı kullanmanın avantajı oldugu bilinir. Cooper.Jacob's 
(1946) dan türetilen denklem, gözlem kuyusunda ölçülen artık düşüm ölçümlerini kullana
rak depolamanın tahmini için önerilir. 

Tanım 

Pompalama deneyleri genellikle akifer pa
rametrelerini degerlendirmede kullanılır. Pratik 
olarak pompalama deneyi kuyudaı:ı belirlenen de
bi miktarınc4i suyu pompalama)c ve pompalama 
kuyusundan çeşitli mesafelerde bulunan gözlem 
kuyulannda düşüm/yükselim degerierini gözle
mektir. Elde edilen düşilm datalan Theis, Coo
per-Jacob's ve Chow's metodlan gibi bir ya da 
daha fazla metodlar kullanılarak transmissibilite 
ve depolama gibi akifer parametrelerini belirle
mede kullanılır. Pompalama deneyi yaparken 
karşılaşılan zorluklardan biri debiyi sabit tutmak
tır. Debi, (1) boşalım yükünün artmasından ve 
(2) elektrik güç saglayan pompa motorunun vol
taj degişimlerinden dolayı zaman içinde küçük 
ölçekli degişirnlere egilimlidir. Volıaj sabitleyici
leri ile ikinci problemin üstesinden gelinebilir 
ama bu her zaman mevcut degildir. Su seviyesi
nin sürekli azalması (boşalım yükü artması) ile 
oluşan degişimlerin kontrol edilmesi çogu za
man zordur. Akım denklemlerinde degi-
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şik debili boşalımlar, akifer özelliklerini belirle
mede (Aron and Scott 1965, Stenberg 1967) göz 
önünde bulundurulursa da genel olarak kullanıl
maz. Yükselim datalan bu sınırlamalardan ba
gımsızdır, boşalım (debi) sabit oranda farz edilir 
ve bu yüzden akifer parametrelerinin tahmini 
için daha güvenilirdir. Yükselim ölçümleri ya
parken ilk önce pompa kapatılmalı ki kuyuya bo~ 
şalım borusundan su girişi engellenmelidir. Aksi 
takdirde ölçümler kuyu içine su sızması olaca
gmdan yanlış olacaktır. 

Transmissibilite ve depolama, Cooper
Jacob's (1946) metodunda yükselim zamanına 
(t') karşı hesaplanan yükselim degerieri (s-s') 
noktalanarak tahmin edilebilir. Bununla beraber 
bu metod yükselim peryodu süresince zaman
düşüro egeisinin uzamasma dayanır, bunun için 
düşilm dataları kullanımının dezavantajı vardır. 
Y ilkselim esnasında şartların gerçek yansımasını 
vermez (Driscoll 1986). Diger taraftan artık dü
şüm datalan bu çekilimden etkilenmez ve bun
dan dolayı akifer parametrelerini belirlemede ter
cih edilebilir. Cooper-Jacob's (1946) denklemini 
kullanarak artık düşilmlerden transmissibilite be
lirlenmesine ragmen literatürde yalnızca yükse
lim datalanndan depolamanın belirlenmesi için 
referans yoktur. Bu makalenin amacı basınçlı 
akiferlerde gözlem kuyularında ölçülen artık dü
şüm datalarını kullanarak depolamanın belirlen
mesi için bir metod önermektedir. 
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Theis Yükselim Denklemi 

Sonsuz yayılımlı basınçlı akiferler ve aşa
gıda belirtilen şartlar için Theis denklemi kulla
nılır. Bu şartlar şunlardır : Akifer homojen, izot
rop ve üniform kalınlıktadır, debi (boşalım oranı) 
sabittir, pompalama kuyusu akiferi tam olarak 
kateder, kuyu çapı ihmal edilebilecek boyuttadır, 
kuyu % 100 randımanlıdır, akifer mükemmel 
elastiktir ve yükün düşmesi ile boşalım hemen 
oluşur, Theis (1935) göre artık düşüm (s'); 

s'=_ç__[w (u)- W (u')] 
41tT 

denklemde 

u= /s ve u'= r~· dir. 
4Tt 4Tt' 

Q pompalama kuyusundaki debi, T akiferin 
transbissibilitesi, W (u) kuyu fonksiyonu yani; 

foo e ~du 

u u 

r pompalama kuyusu ve gözlem kuyusu 
arasındaki mesafe, S pompalama esnasındaki de
polama, s· yükselim esnasındaki depolama, t 
pompalama başlangıcından itibaren geçen za
man, t' pompalama durduktan sonra geçen za
mandır. Theis denklemi geçişli yeraltısuyu akımı 
içindir, sınır şartlan kesildigi zaman geçersizdir. 
Theis birde pompalama esnasındaki depolamanın 
(S) yükselim esnasındaki depolamadan (S') daha 
büyük olabilecegine dikkat çekmektedir. 

r' nin küçük, t vet' nin (u$ 0.01) büyük de

gerleri için Cooper-Jacob's denkleminde (1946) 
oldugu gibi W (u) ihmal edilir ve denklem şu ha
lini alır: 

s'=2.3Q [log2.25Tt_2.25Tt'] 
4 1tT ls rıS' 

S= S' oldugu zaman 

s'= 2·3 Q log (t/t') 
41tT (1) 

Sabit debi ve ideal akifer şartlan için S, s· 'ye 
eşit olacak ve artık düşüm e~isi s' (log t/t') 'ye 
karşılık bir dogru oldugunda (t/t) = 1, s'= O ve 
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dogrunun egimi 2.3Q/41tT olur. Denklem (l)'den 
görülecegi gibi depolamadan bagımsızdır ve 
bundan dolayı transmissibilite tahmin edilebilir 
ama depolama tahmin edilemez. 

Denklemin Türetilmesi 

Depolama için denklem elde edilen düşüm 
ve yükselim dataları ile Cooper-Jacob's denklemi 
kullanılarak türetilebilir. tı zamanında gözlem 
kuyusundaki s düşümü için Cooper-Jacob's denk
lemi; 

2.3 Q 2.25 Tt1 s=--log---
41tT ls 

(2) 

ve t2 zamanında gözlem kuyusundaki s' ar
tık düşümü için denklem; 

s.= 2.3 Q [log 2.25 Ttı_ 2.25 T((ı- to) ] 
4 1tT ls ls· 

s·= 2.3Q [logi.x_tı_] 
41tT s· <tı-to) 

ve s = s· oldugu zaman 

s·= 2·3 Q [log~] 
41tT (tı- to) 

(3) 

(3a) 

burada tO zamanı pompalamanın durdugu 
ve yükselimin başladıgı zamandır. tl ve t2 sem
bolleri pompalama başladıgından beri sırası ile 
yapılan s ve s' ölçümlerine karşılık gelen zamanı 
göstermek için kullanılır. 

Denklem (2)'yi denklem (3)'e bölüp ve 
s/s' =n kabul edersek 

ı 
s log[(2.25Tt1)/r S] 
-=n=-------
s' log [lı/( tı- t

0
)] 

veya 

2.25Tt1 n log [ tı/ ( tı- to)] =log [ ] 
/s 

veya 

n 2.25Tt1 
[tı/(tı-to)l =--

ls 



veya 

s 2.25Ttı 
(4) 

2 n 
r [ tz/ (t2- to)] 

Transmissibilite degeri (T) grafık metod 
(denklem 3a) kullanılarak yükselim datalarından 
elde edilebildiginden, akifer depolamasını elde 
etmek için tı ve tı zamanlarında sırası ile ölçü-
len s ve s' degerieri 4 numaralı denklemde yerine 
konabilir. Bununla beraber yalnız bir düşüm de
geri vardır ve bu da tı=to zamanında oluşan 

Smax' dır (maksimum düşüm veya pompalama
nın durdugu ve yükselimin başladıgı piezometrik 
seviyedir). 4 numaralı denklem şöyle yazılabilir: 

2.25Tto 
S=-----

2 n 
r [ tıf (t2- to)] 

(5) 

Bu denklemde n=Smax /s'' dir. Denklemde 
yerine koymak için s' degeri seçecegirniz zaman 
nisbeten geniş zaman aralıgındaki datalar tercih 
edilir çünkü yükselim datalarının başlangıç kı
sımları hızlı su seviyesi degişimlerden dolayı 
dogru olmayabilir. 

S = S' oldugu zaman 5 numaralı denklem 
direkt olarak kullanılabildiginden artık düşüm 
egrisi grafigin orijininden geçer ama gerçek arazi 
şartlarında bu her zaman olmayabilir ve egri x 
veya y eksenini orijinden farklı bir noktada ke
ser. Egri besienim etkisi oldugu zaman bir miktar 
sola, yatay geçirimsiz sınır oldugu zaman saga 
dogru kayabilir. Egrinin yerleşiminde üçüncü et
ken pompalama ve yükselim safhası esnasında 
depolamadaki degişimdir (Driscoll, 1986). 

Aruk düşüm egrisi (s'-log/t') tek bir dogTu 
olmayacaktır, beslenme ve geçirimsiz sınırlar ol
dugunda benzer şartlar altındaki zaman-düşüm 
egrisi gibi kısırnlara sahip olacaktır. Egrinin or
jinden kayan kısmı azdır ve tek bir dogrudur, ar
tık düşüm e~isi S=S' yapmak için grafik olarak 
grafigin orijıninden geçen paralel pozisyona kay
dırılarak düzeltilir. 

S=S' ve T=T' oldugunu düşündügümüz za
man artık düşüm egTisi orijinden geçer. T'nin 
T 'ye eşit oldugu varsayıldıgından egrinin orijin
den kaydınlması depolamadaki degişim ve S'i 
S' 'ye eşit yapmak için egriyi kaydırmadan dola
yıdır. Biz yalnızca yükselim esnasında depola
madaki degişimin etkisini etkisiz kılıyoruz. Bu 
artık düşüm dataları için 5 numaralı denklem 
kullanılarak belirlenen depolama sonuç olarak 
aynı gözlem kuyusunun pompalama safhası es
nasındaki depolamaya eşit olacaktır. llk önce bu 
metodla S belirlenir, sonra S' kolaylıkla elde edi-
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3 numaralı denklemin temsil ettigi dogru 
için x eksenini kesim noktası (artık düşüm sıfıra 
eşit olduğu zaman) şöyledir : 

s tı 
-. -- = 1 (QveT~O) 
s' (tz- to) 

veya S'= S [tı 1 (tı- to )lo 

Burada [tı 1 (t2 - to )lo x eksenini kesim 
noktasıdır (Şekil I) ve [t2 1 (t2 - to )l geleneksel 
sembol olan 1/t' 'ye eşittir. 

1.2..--------------, 

ı. o 

08 

/ 
p 

1 

1 
Gerçekp • 

1 

/ 

1 
1' 

/ 
Koydırıı,.., 

;" 
... o 1 ~ 

(t/t' lo= / 
0.2 (t2/( t2-tofl9' 

1 
/ 

o~~A=~~~~~~~~= 

0. 1 10 100 1000 

tlt' 

Şekil l - Artık düşüm ewisinin kaydınlması 

Örnekler 

. . Önerilen metodun geçerliliğini göstermek 
için bir örnek Todd (1980)'den aşağıdaki parag
rafiarda verilmiştir. 

Todd (1980, 134 s.) tarafından verilen yük
selim dataları pompalama kuyusundan 60 m me
safedeki gözlem kuyusunda ve 2500 m3/gün debi 
ile pompalama esnasında alınmıştır. Theis yükse
lim metodundan elde edilen transmissibilite 
0.7916 m2/dak. ve tı =to= 240 dakikada maksi
mum düşüm 1.12 m'dir. Farklı 1/t' 'ler için artık 
düş üm ler Tablo 1 'de verilmiştir. 

1/t' = 4 (tı = 240 dak. ve t2 = 320 dak.) alır
sak buna karşılık gelen artık düşüm s' = 0.24 m 
olup (5) numaralı denklemde yerine koydugu
muz zaman 

S (2.25) (0.7916) (240) 1.84 X 10-4 

(60) 2 
( 320/80) (J.ı. 210"24) 
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elde edilir. Tablolarda ; s' : ölçülen artık düşüro : 
s' corrected: T = 0.7916 m2/dak için (1) numara

lı denklem kullanılarak hesaplanan artık düşüro ; 

Storativity : s' için (5) numaralı denklerole hesap
lanır; S' corrected : s' corrected için (5) numaralı 
denklerole hesaplanan depolamalan temsil eder. 

Bu depolama Cooper-Jacob's kullanılarak 

düşüro datalarından elde edilen depolama ile ay

nıdır (Todd, 1980, 130 s.) 

t=t' 2.3 seçersek s'= 0.14 m olur. (5) numa
ralı denklem kullanılarak depolama 1.516 x ıo-4 

bulunur. Depolamadaki bu fark muhtemelen test 
esnasında yükselim ölçümlerinin yanlışlıgından 
kaynaklanır. Bu Tablo 1'de verilmiştir. Tablo 1 

gerçek artık düşüroler ve bir de denklem (3-a) 

kullanılarak T= 0.7916 m2/dak için düzeltilmiş 
düşüroleri içerir. Tablodan t/t' = 2.3 için s' = 

0.1453 m olduğu görülür. Düzeltilmiş s' değerle

rinden depolama 1.93x104 olarak bulunur (Şekil 
2). 

s' 
(m) 

TABLO 1. Yükselim Dataları ve Depolama 
(Todd, 1980) 

t' s' s s' S' 
düzeltilmiş düzeltilmiş 

1 .89 1.193995E-04 .9566538 1.93133E-04 

2 .81 1.565656E-04 .8364778 .93133E-04 

3 .76 1.828491E-04 .7664762 1.93133E-04 

5 .68 1.953191E-04 .6788081 1.93133E-04 

7 .64 2.324336E-04 .6215389 1.93133E-04 

10 .56 1.89984E-04 .5614337 ~ .93133E-04 

15 .49 1.8287E-04 .4941667 1.93133E-04 

20 .45 2.005006E-04 .4473763 1.93129E-04 

30 .38 1. 828481 E-04 .3832381 1.93133E-04 

40 .34 1.953191 E-04 .3394041 1.93133E-04 

60 .28 1.89984E-04 .2807168 1.93133E-04 

80 .24 1.840702E-04 .2417963 1.931329E-04 

100 .21 1.737971E-04 .2134499 1.93133E-04 

140 .17 1.650335E-04 .1741626 1.93133E-04 

180 .14 1.351397E-04 .147785 1.93133E-04 

0.9+----------.-----------.---+------.---------~ 
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Şekil 2 - Yükselim Grafigi (Todd, 1980) 

ICXX) 
t/t' 

(dak) 



Sonuçlar 

Bu makalede önerilen metod aruk düşüm 
datalarından yalnızca depolamayı bulmaktır. Bu 
teknik düşüm datalarının olmadıgı veya güvenir
liligini yitirdigi durumlarda kolay ve basit bir 
tekniktir. (5) numaralı denklem akifer özellikleri 
Theis dengesiz akım şartlarını taşıyorsa uygula
nabilir, sınır şartlarının kesildigi durumlarda kul
lanılamaz. Cooper-Jacob's metodunun uygulandı
gı yerlerde bu metoda güvenli olarak 
başvurulabilir. Bazı durumlarda düşüm dataların
dan elde edilen depolamanın kontrolu için kulla
nılacaktır. 

Önerilen metodun geçerliligini kontrol et
mek için Johnson ve Todd'un kitaplarında bulu
nan pompalama deneyi dataları kullanılarak The
is düşüm metodu ile elde edilen S katsayısı ile 
yükselim dataları kullanılarak bu yöntemle elde 
edilen S katsayısı karşılaşunlmıştır. Johnson 
(1966)'dan alınan datalar Tablo 2'de grafigi ise 
Şekil 3'de verilmiştir. Theis düşüm metodundan 
elde edilen depolamalar ile yükselim metodu ile 
hesaplanan depolamalar arasında pek fark göz
lenmemiştir. 

s' 
(m) 
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TABLO 2. Yükselim Dataları ve Depolama 
(Johnson 1966). 

t' s' s s' S' 
düzeltilmiş düzeltilmiş 

ı 3.16 8.899528E-04 4.254266 ~.562382E-03 

2 3.2 1.93571E-03 3.781283 ~.562382E-03 

3 3'.16 2. 724512E-03 3.505169 4.562384E-m 
4 3.07 3.156274E-03 3.309656 4.562381E-03 
6 2.96 4.048829E-03 3.034891 4.562382E-03 
8 2.81 4.332947E-03 2.840719 4.562383E-03 

.. 
10 2.63 4.091488E-03 2.690702 4.562382E-03 
20 2.21 4.37495E-03 2.229642 ~.56238E-03 
30 1.98 4. 726193E-03 1.965202 ~.562383E-03 
40 1.71 3. 7 49179E-03 1.781122 ~.562383E-03 
60 1.5 4.170599E-03 1.528534 ~.562384E-03 
90 1.22 3.52374E-03 1.286771 ~.562383E-03 
ıso .85 1.94575E-03 1.003472 ~.562383E-03 
210 .82 4.218065E-03 .8336325 ~.562381E-03 

270 .62 2.177441E-03 .7171657 ~.562383E-03 

330 .59 3.281648E-03 .6311885 ~.562384E-03 
390 .48 1.985086E-03 .5646308 ~.56238E-03 

3,2 +------.....,---------,-.--------.------, 

1.6 

o 

•• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• • 

10 100 IOJO 

Şekil3- Yükselim Grafigi (Johnson, 1966) 

t lt. 
(dak) 
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Aynca önerilen metodun geçerliligi DSİ iş
letme sondaj kuyulannda da denenmiştir. 44189 
numaralı işletme sondaj kuyusunda 427 m mesa

fedeki rasat kuyusunda ölçülen degerler kullanıl
mıştır (Tablo 3 ve Şekil4). 35889 numaralı işlet-

me sondaj kuyusunda da pompaj kuyusundan el

de edilen degerler kullanılmıştır (Tablo 4 ve Şe

kil 5). Jacob düşüm metodu ile önerilen metod
dan elde edilen depolamalar arasında oldukça 
fark vardır (Tablo 5). 

TABLO 3. Yükselim Dataları ve Depolama (Kuyu No: 44189) 

s' s s' S' 
t' düzeltilmiş düzeltilmiş 

ı 3.34 1.434662E-06 2.784201 2.884844E-07 
2 3.06 1.5851 77E-06 2.519124 2. 8 84844 E-07 

3 2.99 2.1694E-06 2.364174 2.884841E-07 
4 2.74 1.592859E-06 2.254312 2.884842E-07 
6 2.34 7.76522E-07 2.099627 2. 8 84846E-07 
8 2.07 4.186528E-07 1.990028 2.884843E-07 

lO 1.88 2.536015E-07 1.905135 2.884843E-07 
12 1.69 1.255427E-07 1.835869 2.884846E-07 
14 1.63 1.206689E-07 1.777386 2.884844E-07 
16 1.51 7.229114E-08 1.726795 2.884842E-07 
18 1.42 4.864502E-08 1.682232 2. 8 8484 7E-07 
20 1.36 3.897426E-08 1.642424 2.884846E-07 
25 1.32 5.06214ıE-08 1.558311 2.884844E-07 
30 1.22 3.42ı85E-08 1.489822 2. 8 84846E-07 
35 1.08 ı .245293E-08 1.432ı ll 2. 8 8484 5E-07 
40 1.04 1.208679E-08 1.38229 2.884843E-07 
45 ı 1.10432E-08 1.338493 2.884845E-07 
50 .96 9.547562E-09 1.299446 2.884846E-07 
55 .91 6.768479E-09 1.264243 2.884844E-07 

60 .89 7 .086923E-09 1.232213 2.884846E-07 
70 .85 7.174767E-09 1.175746 2.884844E-07 
80 .83 9 .148509E-09 1.127156 2. 8 8484 2E-07 
90 .78 6.69023 ıE-09 1.084578 2.884843E-07 

100 .72 3.633857E-09 1.046739• 2. 8 8484 2E-07 
110 .69 3.177501E-09 1.012731 2. 8 84846E-07 
120 .67 3.246462E-09 .9818842 2.884845E-07 
150 .66 8.203887E-09 .9037548 2.884846E-07 
ı8o .63 1. ı 40977E-09 .84ı 1161 2.884847E-07 
210 .58 8.926391E-09 .78913 2.884844E-07 
240 .53 5.789158E-09 .7449ı08 2.884846E-07 

8 
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Şekil4- Yükselim Grafigi (Kuyu No: 44189) 

t lt' 
(dak) 

TABLO 4. Yükselim Dataları ve Depolama (Kuyu No: 35889) 

t' s' s s' s· 
düzeltilmiş düzeltilmiş 

2 ı4.5 ı .449244 E-02 7.987869 3.ı511 ı 7E-06 

4 9.49 1.527174E-03 6.365104 3.151113E-06 

6 7.92 1.094518E-03 5.452569 3.15112E-06 

8 7.21 ı.555089E-03 4.828914 3.151112E-06 
ı o 6.95 3.427828E-03 4.362249 3. ı 5 ll ı 6E-06 

15 5.55 2.63502E-03 3.561264 3.15111 ıE-06 

20 4.82 3.27693E-03 3.036886 3.ı5ı 118E-06 

25 4.32 4.302587E-03 2.6592ı ı 3.ı5ıııE-06 

30 3.87 4.539364E-03 2.37ı ı 7 3. ı5 ı ı2ıE-06 

35 3.46 4.00976ıE-03 2.142818 3.151108E-06 

40 3.08 2.97ı806E-03 1.9566ı3 3.15113E-06 
45 2.77 2.238741E-03 1.80ı464 3.ı51108E-06 

50 2.52 1.775879E-03 1.66996 3.151115E-06 

55 2.31 1.4360ı5E-03 ı.556927 3.ı5ı115E-06 

60 2.ı3 ı.ı72ı88E-03 1.458634 3 . ı51122E-06 

70 1.8 6.062426E-04 ı.29585 3.ı5ııı9E-06 

80 1.92 5.008052E-03 1.166347 3.ı5ı 114E-06 
90 1.27 6.954808E-05 1.060733 3 . ı5ııı6E-06 

ıoo 1.05 ı .25 ı566E-05 .9728803 3.ı5ı 114E-06 

9 
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Şekil 5 • Yükselim Grafi~i (Kuyu No: 35889) 

t/t' 
(dak) 

TABLO 5. Depolamaların Karşılaştırılması 

THEIS YÜKSELİM JACOB 

TODD 2,0x10-4 1.9x10-4 -
JOHNSON 5,lx10-3 4.5x10-3 -

44189 - 2 .9x10-7 3.8x10-4 

35889 - 3.1x10-6 1.6x10-2 
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GÖL SU BÜTÇE ELEMANLARININ DOGAL İZOTOPLAR 
KULLANARAK BULUNMASI 

Prof. Dr. Ali GÜNY ANKI (*) 

ÖZET 

Göller, su girdisi ve çıkttsı arasındaki farka bag lı olarak su seviyesinde zamansal degt
ştm gösterirler. Bu degtştmin periyodu günlük, haftalık, aylık oldugu gtbt senelik olabUir. Bir 
gölün ana su giderleri; göl alnasına düşen yagış, yüzeysel akışlar ve yeraltı suyu karışunı 
tken su çıktı elemanlannı: buharlaşma ve terleme, gölden pompaj, yeraltı su kaçakları ve göl 
çıkışında bırakılan sular oluşturur. Bunlardan bir kısmı ölçülür, bir kısmı ampirik bagıntılar 
Ue tahmin edilirler. Ancak yeraltı su girdisi ve kaçaklar klasik hidrolojik yöntemlerle hesap
lanamazlar. Bu tkt denge elemanlannın en az yanılma Ue tahmininde dogal tzotoplardan 
faydalanılabilir. 

Dogal tzoplardan su bünyesinde bulunan oksljen-18, döteryum ve trttyum yagışlarla su 
çevirimine girerler. Buharlaşma, karışım. hava-su arasındaki alış-veriş ve radioaktif bozu
num (sadece trttyum tçin geçerli) nedentyle su çevrtmtndektfarklı elemanında degişik oran
larla bulunurlar. lzotop korı.santrasyonlan ölçülebtld.it}t tçtn kütlenin ve tzotoplann sakınunı 
yazılınca en az tkt denklem oluşur. Bu denklemler kullanılarak bir gölün yeraltı su girdisi ve 
kaçaklardan oluşan bUtnmeyen tkt su bütçesi elemanı hesaplanabUir. Burada tzotop yönte
mt kullanılarak göl su denge hesaplannın teortst ve uygulaması verilmektedir. 

DETERMINATION OF LAKE WATER BALANCE ELEMENTS BY USING 
NATURALISOTOPES 

SUMMARY: Lakes show water level vartations related wtth water balance between the 
total tnjlow and total outjlow. The period of such vartations may be daUy, weekly, monthly 
or yearly. For a lake, the basic tnjlows components are: prectpttation directly on the lake 
surfece and subsurface injlows tnto the lake whUe the outjlows are: evaparation and trans
piration. water pumping from the lake, and swjace outjlow. Some of these components are 
measured directly and some are esttmated by using empirical equations. However, the sub
surfece tnjlow and leakages cannot be calculated correctly by means of classical hyrologic 
methods. Natural isotopes can be usedfor the esitmation ofthese two components. 

Oxygen-18, detertum and trtttwn being main isotopes for elements of water molecules 
are included tn hyrologic water cycle by prectpttation. Their concentrations tn different water 
bodies tn this cycle are varytng due to natural phenomena ltke evaporation, mixing, ex
change between water surface and air moisture and radtoacttve decay (for only trtttum). 
Since the isotopic composttions are measurable, at least two equations can be wrttten by ap
plytng conservatton principle for mass and isotopes. 71ıe unkown components of a lake
budget equation can be computed by the help oftwo relationshtps. Here, the theory and ap
plicatton of natural isotopes used for the determtnation of water balance elements of lake 
are gtven. 

(*)Prof. Dr. Ali GÜNYANKI 
Kırıkkale Üniv. Müh. Fak. 
Yahtıyan/KIRIKKALE 
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GİRİŞ 

Göle olan girdiler ve gölden su çıktılan, 
Şekil lde görüldügü gibi, altı elemandan oluşur
lar. 

y E, 

Şekill • Göl su denge elemanıarının şematik 
görünümü 

Bunlardan göl yüzeyine olan yagış (Y), yüzeysel 
(1

8
) ve yeraltından {1

88
) olan su girdileri denge 

denkleminin artı tarafında; evapotranspirasyon 
(Et), göl tabanından olan su kaçakları (088) f ve 
yüzeyden kontrollü (pompajla çekilen ve ölçüm 
yapısından bırakılan ) veya kontrolsüz su 9ıkışı 
(OJ bütçenin eksi tarafında yer alırlar. Yagış, yü
zeyden olan su girdi ve çıktıları ve evapotranspi
rasyon do~dan veya dolaylı yoldan bulunurken 
yüzeyaltı su girdisi ve su kaçakları, göl su denge 
denkleminde bilinmeyenleri oluştururlar. 

Bir çok hidrolojik çalışmada oldugu gibi, 
göl denge denklemindeki bahsi geçen bilinmi
yenler izotop teknikleri uygulanarak hesaplanabi
lirler. Burada izotop tekniklerinin göl su denge
sinde kullanımı , teorik olarak ve bir örnek uygu
lama ile verilmektedir. 

SU ELEMANLARININ İZOTOP 
ÖZELLİKLERİ 

Agır izotoplar buharlaşma ve yagış esna
sında daha az hareketli olan ortamı tercih ettikle
rinden, dogal su döngüsünde yer alan su kütleleri 
degişik oranda izotop konsantrasyonu sergilerler. 

Yagışlarla su çevrimine giren oksijen-18 
(QlS), döteryum (D) ve trityum (T) istasyondan 
istasyona farklılık gösterdigi gibi bilinen bir is
tasyonda mevsimsel degişirn sergilerler. 

12 

Şekil 2, Güvenç havzası (Ankara'nın 20 km ku
zey batısında) için oksijen-18 ve döterywn de
gerlerinin ayiara göre degişimlerini temsil et
mektedir. 
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Şekil 2 - Güvenç havzası aylık ya~ışlarmda 
dogal izotoplarm ayiara göre degişimi [7] 

Aynı şekil üzerinde aylık ortalama sıcaklık 
degişimi de yer almaktadır. Görüldügü gibi, ay
lık yagmur örneklerinde bulunan kararlı izotop
lar, sıcaklık ile orantılı olarak degişerek, buhar
laşmanın yagış esnasındaki etkisini en güzel 
biçimde temsil ederler. Sıcaklık (9) dışında, ha
vadaki nem bulutunun okyanuslardan o noktaya 
gelinciye kadar oluşturdugu yagış sayısına ve 

miktarına (P), enlem derecesine (L) ve numune 

noktasının deniz seviyesine göre yükseltisine (A) 
baglı olarak izotop degeri 

[1] 

ifadesi ile verilir [4]. Burada C1, Cı_, C3, C4 ve 
C5 katsayılardır. o ( delta) degeri, milletlerarası 
satandart sembol olarak, ilgili su elemanının izo
top konsantrasyonunu temsil eder ve 

• 
o=( CRxiRst)-1) 1000 [2] 

bagıntısı ile ifade edilir [2,6]. Rx su numunesin

deki ilgili izotop miktarını ve Rst o izotopun 
standart sudaki (mesela, deniz suyu) konsantras
yonunu temsil eder. Belirli bir yagış istasyonun
da Lve Asabit olacagından delta degeri için 

o=Co+C29+C3P veC0=C 1+C4L+C5 A [3] 

yazılabilir. Burada Co bir katsayı olup istasyo
nun topografik ve cografık konumuna baglıdır. 



Göldeki izotop de~erleri (oJ, buharlaşma 
miktanna ba~lı olarak girdi elemanlardaki delta 

. de~erlerinden az veya çok uzaklaşır. Genelde 
göl, girdi elemaniarına göre daha zengin izotop 
konsantrasyonuna sahiptir. lzotop zenginleşmesi; 
aylık ortalama sıcaklık, rölatif nem, ya~ış mikta
n, yüzeyden ve yeraltından giren su miktan ve 
evapotranspirasyon miktan etkisinde karmaşık 
bir oluşumdur. 

Yüzeysel ve yeraltı su girdileri genelde 
farklı izotop oranına sahiptirler. Yüzeysel katkı, 
çok zaman o günkü yagışla taban akımının karı
şımı olan bir izotop degerine haizken, yüzeyalu 
katkısı oldukça sabit izotop de~erine sahiptir. Bu 
nedenle, göl havzası içinde yagış agından, yeralu 
suyundan ve göle giriş noktasındaki akarsudan 
alınan numuneler izotop analizlerine tabi tutula
rak sırasıyla oy, oi ve o0 de~erleri tesbit edilirler. 
Şekil 3 Güvenç liavzasında ilgili su bileşenleri
nin dogal izotop degerierini göstennektedir [7]. 

o 
60(,-ool 

o Va~•• } 
.o. Yüzey altımı Gtı venç 

@Yeraltı suyu 

o 

o + . 

o 

-loo+-,..-L--,,--,~c---ı~~-...--.--.-~~~-,---,-
-15 

-lO 6d"ı,-• .ı - 5 o 

Şekil3- Güvenç havzası su bileşenlerinde izo
top de~erleri [7] 

Yeraltı suyunun kayna~ını ya~ışlar oluştur
masına ra~men şu üç ana nedenden dolayı ya~ış
lara göre yeraltısuyu farklılık sergiler. 

1. Mevsimsel yagışların miktarlarında ve 
izotop de~erlerinde farklılık vardır. 

2. Toprak yüzeyine ulaşan ya~ışın bir kıs
mı, bilhassa sıcak mevsimlerde, tekrar buhartaşır 
ve derine sızan kısım izotop açısından daha zen
gin olur. 

3. Yeraltı su kütlesinin hacmi yeterince bü
yük oldugundan iyi karışmış yeraltı suyunu tem
sil eden kuyulardan toplananan örneklerin olduk
ça sabit kalan izotop degerierinde etkin 
yagışların mevsimsel izotop farklıhgt gözlene
mez (Şekil 3). 

Bir göl su dengesi için 

Y +l 5+lss- ET-0.-0 •• =d\i /dt [4] 

yazılabilir. Şekil 1 den görüldü~ü gibi burada 

y 
ls 

~s 
T 

Os 
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: göl yüzeyine olan ya~ış girdisi; 
: yüzeyden göle giren su; 
: yeraltından göle karışan su; 
: göl aynasından olan buharlaşma ve su 
bitkilerinin terlemesinin toplamı 

: pompajla çekilen ve çıkışda bırakılan 
suların toplamı; 

: göl tabanından olan kaçaklar; ve 
: göl hacminin zamansal de~işim oranı. 

Gölün izotop dengesi için, bir önceki ba~ıntıdaki 
elemanlar kendi izotop degerieri ile çarpılarak 

Y*S,.+I8*ô,+ Iss*ô8 s-Er*ô.-O,•Sı_ -o.•Sı_= ~(V*&.) [5] 

ifadesi yazılır. 

[4] ve [5] noglu bagıntılar ile verilen su ve izotop 
denge denklemlerindeki ya~ış (Y), yüzeysel girdi 
(Is), evapotranspirasyon (ET), gölden çekilen ve 
bırakılan su toplamı (Os) ve göl su seviyesindeki 
de~işim (d \i /dt) ile oehariç di~er izotop de~erleri 
ölçülebilir veya klasik hidrolojik yöntemlerle 
tahmin edilebilirler. Delta degerierinden sadece 
oe dogtudan bulunamaz. Bu nedenle, oe izotop 
yöntemdeki hatanın kaynagı olarak gösterilir. 
Craig ve Gordon (1965) [1] sadece su yüzeyin
den olan buharlaşmayı dikkate alarak. 

Öe= (n* oL- h* oA -e)/( 1-h +0.001 *&) [6] 

ba~ıntısını geliştinnişlerdir. Burada 
n : hava-su ortak yüzeyindeki sıcaklıga bag 

h denge aynşım katsayısı; 
oL : göl sulunun ortalama izotop de~eri; 
h : su yüzeyindeki sıcaklı~a indirgenmiş 

göreli hava nemi; 

OA: yerel hava nemindeki izotop de~eri; 

e= 1000 (1-n) + tıe 
ifadesi ile verilen toplam aynşım faktörü; 

tıe =K (1-h) 
ifadesi ile temsil edilen kinetik aynşım faktörü; 

K= izotopun fiziko-kimya özelli~ine ba~lı katsa
yı [oksijen- 18 için 14,3 olarak Glath ve Gonfi
antini (1983) [5] tarafından tavsiye edilmiştir.) 

Oksijen-IS ve döteryum arasında bir ba~ın
tı olduıtu için sadece biri bagımsız denklem oluş
turur. Ancak bilinmeyen sayısı fazla olursa veya 
bir göl havzasındaki degişik katmandaki ve farklı 
yaştaki yeraltı suyundan beslenme söz konusu 
olursa, bir radioaktif izotop olan trityum ilave bir 
denklem oluşturmakta kullanılır. 

Şekil 4' de görüldü~ü gibi göl etrafındaki 
serbest ve basınçlı akiferlerde bulunan su kütlele
ri, yaşlarındaki farklılık nedeniyle, göl suyuna 
göre farklı trityum konsantrasyonu gösterir. 

13 
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b) Yeraltı suyunda trityum konsontrosyonu(TU) 

o Göl suyu 
• Kuyu no 1 }Yeraltı suyu 
o ıı 11 2 m olarak serbest 
ı. 11 11 3 yüzeyden olon 
o ., 11 4 mesafe) 
• Verdun S.A . 
v Adeıoide, S.A. 
• Melbourne,Vic. 

-40 

-60 

c) Değişik su elemonlarının korarlı izotop -Bo de~erleri 

Şekil 4 -Mavi göl ve diger su kütlesinin izotop degerieri [8] 



Ancak yagışlarda Ty degeri mevsimsel degişiklik 
gösterir. Fakat atmosferdeki termonükleer dene
meler, konvasyiyonel ve nükleer termik santral
lerden çıkan veya nükleer kazalardan havaya ka
nşan trityum, yagışlarla yeryüzüne tekrar 
dönerek mevsimsel degeri degiştirebilir. Bu ne

denle yagışlardaki T Y' yeralu suyundaki T ss• yü
zey suyunun göle gırdigi noktadaki T s• göl su
yundaki ortalama T L• hava nemindeki TA ve göl 
serbest yüzeyindeki T LS• trityum konsantrasyonu 
bilinirse 

I..*T,+ I.s*Tu+Y* T-Er*~ *TLS-0,• TL-Oss*TL+ 

X(f A-~*TLs)-f..'VL* TL=! (VL*TJ 
dt [9] 

denklemi bir üçüncü denge denklemi ola
rak yazılabilir [8]. Burada 

~ : sıvı halden buhar haline geçişte "HTO
HHO" ayrışım faktörü (=0,9) 

X : hava nemi ile göl suyu arasındaki trit
yum alış-veriş oranı 

A. : trityum için bozunum hızı 
(= 0,0565/sene) 

Bunlardan en belirsiz terim 

X= E (h- e) 1 (1-h- ôe) 

ifadesi ile verilen hava ile su arasındaki 
alış-veriş oranıdır. 

[10] 

Bilinen bir denge durumundan başlayarak 
trityum bütçesi sonlu farklar şeklinde yazılabilir. 
Eger n, uygun bir zamandan başlıyacak geçen sil
renin zaman aralık sayısını gösterirse son ifade 

~·T,+I1111*T1111+Y/1' ~·E0* ~*T~r(0 1+01tWL) 

VL• ATı.n [ll] 
*T ı. ı+Xa (1' ... ~• Tıs ıl = --

....- "' p- IJ 

şeklinde yeniden yazılabilir. Degişiklik 1
55 

degerieri için, bilinen TL yakalanınca ya kadar 
hesap denemeleri devam eder. 

Göle girdisi olan bütün su elemanlarının 
kendine has izotop konsantrasyonlarına ve mik
tarlarına, buharlaşma miktarına baglı olarak gÖlü 
terk eden yüzey ve yüzeyaltı su elemanları belirli 
bir izotop konsantrasyonuna ulaşmış olurlar. 
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Gölde geçen süreye ve karışım mekanizmasına 
baglı olarak o

0 
ve 0 55 aynı trityum degerinde 

olurlar. Bu öze ikten yararlanarak göle giren bir 
kirleticinin karışımı ve kirleticinin göldeki geçiş 
süresi bulunabilir. Başka bir deyişle, göle karışan 
bir maddenin hareket yörüngesine ve geçiş süre
sine baglı olarak kirletiCi özelligi izlenebilir. 

ÖRNEK UYGULAMA 

Mavi göl, (Güneydogu Avusturalya'da 
Gambier dagtnda) 0,61 km2 yüzey alanı ve 77 m 
derinligi olan küçük bir göldür. 36 milyon metre 
küp hacimli ve dik yamaçlı bir kreter gölü olan 
Mavi gölün tek çıkışı yeraltından kaçaklardır [8]. 
Karstik alanda olması nedeniyle çıkış noktaları 
belirsiz ve kaçak miktan ile yüzeyalu su girdisi 
bilinmiyor. Gölden evsel su kullanımı amacıyla 
senelik 4- 6 milyon metreküp su pompalanıyor 
ve göl su kotu degişimleri 1885 senesinden beri 
kaydediliyor. Göl su seviyesi gölü çevreleyen 
kretten en az 60 m aşagıda ve yüzey çıkışı bulun
mamaktadır. Göl su bütçesindeki bilinmeyenleri 
tahmin etmek için, göl suyunda ve göl çevresinde
ki yeraltısulannda trityum, karbon - 14,oksijen - 18 
ve döteryum analizleri yapılmıştır. 

Göl civarında senelik yagış 775 mm dir ve 
gölün bilinmeyen beslenmesi dogrudan göl ayna
sına düşen yagışlardır. Yeralu su girdisi oldugu 
sanılmakla birlikte herhangi bir veri bulunma
maktadır. Göl çevresindeki piyezometre seviye
leri çok az fark gösterdiginden ve yeralu suyu 
hareketinin miktarını hİdrojeolojik yöntemlerle 
dogru biçimde hesap etmek oldukça zor oldugun
dan I

55 
için birdeger biçrnek güçtür. 

Trityum ile hesaplamalar 

Göle olan yüzeyalu karışımı ve gölden olan 
kaçak miktarlarını tesbit etmek için izotop yönte
mi uygulanmıştır. Su kütlesi ve trityumun sakmı
mı denklemlerinden [3] 

Dı IDr E= d; [121 

d Ili* TrTLLOrE*TE-)"L• \f*TL=dt(\f*TJ (13) 

(14) 

ifadeleri yazılabilir. Burada I.~ yi göl aynasına 
düşen yagış (Y), serbest ve basınçlı akifelerden 
su girdileri ( I ssl ve I ssV oluştururken Lij yi 
pompalan miktar (P0 ) ve kaçaklar (055) temsil 
eder. Başka bir deyişle denklem [12] 

I ss ı+" lss2+ y-Po- O ss· E =d'v'/dt 

şeklinde yeniden yazılabilir. 

[15] 

ıs 
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Bu son denklemdeki bilinmeyenleri, Issı• 

1552 ve Ü 55 oluştururlar. Serbest ve basınçlı akife
lerin trityum konsantrasyonları arasındaki farkın 
ölçüm hatası düzeyinde olması nedeniyle bu iki 
su elemanı birlikte hesaba katılabilirler. Ancak 
yöntemin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi 
için aylık yagışlardaki trityum konsantrasyonu
nun senelerce bilinmesi gerekir. Böylece yeraltı 
suyunu oluşturan yagışların dogru başlangıç de
gerleri kullanılabilir. 

Gözlem kuyularının açıldıgı 1976 senesin
den beri, 125 m derinlikteki basınçlı ak:iferin pi
yezometrik yüzeyi ile göl su seviyesi arasında 
9,40 m gibi sabit bir fark gözlenmektedir. Bura
dan ilgili aküerden göle olan katkının (15sı) sabit 
oldugu söylenebilir. Ancak basınçlı akiferin trit
yum degeri çok düşük ve hata degerine çok ya
kın olması nedeniyle (0,2 TU) trityum dengesin
deki etkisi ihmal edilmelidir. 

Trityum miktarındaki ve kararlı izotopların 
degerierindeki farkın iki akifeler için çok düşük 
olması nedeniyle 1551 ve 1552 nin aynimasında uy
gulanarnazlar. Ancak: 

16 

1- Akifer sularındaki erimiş dogaı uranyum 
konsantrasyonları kullanılarak Ramu
murthy ve Holmes (1984) [8 de] basınçlı 
ve serbest akifer katkılarını, sırasıyla 

%10 ve %90 olarak hesaplanmışlar; 

2- Serbest akiferin ortalama trityum degeri 
(Tj) 0,75 TU alınmıştır; 

3- Göl yüzeyindeki trityum degeri (Ts) gö
lün ortalama trityum degerine (T) göre 
1 TU fazlalık sergiler. Bu fark atmosfer 
ile göl yüzeyi arasındaki trityum alışve
riŞinden kaynaklanır. Zira Ta ile Ti ara
sında önemli bir fark vardır. Bu fark, bil
hassa atmosferde yapılan hidrojen 
bombası denemelerinin yogun oldugu 
senelerde daha büyük olmuştur. Ta nın 
bulunmasında hava nemi toplanarak ana
liz yapılır. Leventinat ve Libby (1970) 
[8 de] bu degerin yer yüzüne ulaşan 
yagmur suyundaki trityum degerine çok 
yakın oldugunu söylemektedir; ve 

4- [13] ve [14] nolu bagıntılann [12] nolu 
bagınu ile birleştirilmeleri sonucu olu
şan eşitligi sonlu- farklar biçiminde ya
zarak Tj nin zamana göre degişimi he
saplanır. 1950 senesinde göldeki trityum 
seviyesi 2 TU başlangıç degeri olarak 
alınarak ve zaman farkı 4 ay seçilerek 
hesaplar yapılmışnr. 

Tssl = 0,6 ve 1,4 TU alınarak sonlu- fark
lar yöntemi ile yaJ>ılan hesaplar, sırasıyla 
I~s = 4*106 ve 7*10 m3/yıl degerierini vermiş
tır. Bunlar gölde ölçülen TL degerierine uyumlu 
trityum degerleridir. 

D ve oıs ile hesaplamalar 

Aynı gölde bozunuma ugrayan trityum ye
rine kararlı dogal izotoplardan döteryum ve oksi
jen-18 ölçümleri yapılarak su bütçe elemanlı ça
lışılmıştır. Döteryum konsantrasyonu için [5] 
nolu denklem yeniden yazılırsa 

Y* Oy+I ss*&,-Fı •&-055•&_- P .* &..= &_( rN/ d)+ 
V(doJdt) [I6J 

bagınusı elde edilir. Burada ortalama degerler 
kullanılmalıdır. 

Büyük ve derin göller için oL deki mevsim
sel degişim farkedilmez ve senelik ortalama de
ger kullanılabilir. Yani Od/dt sıfır alınarak son 
bagıntıdan 

I ss={ Y (Öı_ -oy)+ E ( oe-oJ] /{055- OJ [17] 

ifadesi yazı labilir. Burada en kritik terim oe 
olup Craig ve Gordon (1965) [1] de verilen 

oe= [(l-e)*( 0ı_-hAoA-e-&)/(1-hA+6eJ [18] 

bagıntısından hesaplanabilir. Mavi göl hasapla
malannda By= -21 ± 8; oA = -118 ± 10; oe ±-
92; ois = -24 ± 2; OL= -12,6 ± 0,5; e= 0,097; & 
= 0,01; hA= 0,56 degerieri kullanılmıştır. 

Son bagıntılardan 1
55 

= 4,7± 1,3 106 m3/yıl 
hesaplanır. Başka bir deyişle trityum hesaplama
lanndan 4- 7•ıo6 m3/yıl degerieri ile kararlı iso
top kullanarak bulunan yeralu suyu katkısı uyum 
saglamaktadır. 

NETİCE VE T ARTlŞMA 

Su çevirimindeki buharlaşma, yayılım ve 
donma olayları esnasında dogal izotopların farklı 
davranışı sonucu her su elemanı kendine has izo
top konsantrasyonuna sahip olur. Yeraltı veya 
yüzeysel suların hareketini izlemekte ve den
ge denklemlerindeki bilinmeyenierin hesabında izotop 



teknikleri klasik hidrolojiye önemli katkılar yap
maktadır. Bir baraj gölünden (Keban barajı misa
li ) veya dogal gölden (Beyşehir gölü misali) 
önemli su kaçaklan olabiliyor ve bunların hesabı 
en az hata ile ancak dogal izotoplarla mümkün 
gözüküyor. Şunu unutmamak gerekir ki, klasik 
hidrolojik yöntemlere her zaman ihtiyaç vardır 
ve izotop yöntemleri ile mühendislik hidrolojisi
nin yönLemleri birlikte kullanılarak problemler 
daha dogru çözülebilir. 

NOTASYON 

A : deniz seviyesine göre yükselti 
ci : katsayılar 
D : döteryum 
Et : evapotranspirasyon 
h :nisbi nem 
Ii : göle giren su 
Is : yüzeysel su katkısı 
I ss : yeraltı suyu katkısı 
K :katsayı 
L :enlem derecesi 
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O :Oksijen 
oi : gölden çıkan su 
Os : gölden pompaj 
Oss : su kaçagı 
P : yagış miktarı 
R : agır izotopun en yaygın izotopa oranı 
T : trityum 
TU : trityum birimi 
t :zaman 
Y : Göl aynasına düşen yagış 
V : göldeki su hacmi 
X : göl yüzeyi ile hava nemi arasındaki 

izotop alış verişi 
D.t : zaman ara1ıgı 
.1E : kinetik ayrışım faktörü 
~ : sıvı halden buhar haline geçişde ayn-

şım faktörü 
8 : izotop konstrasyonu 
E : toplam ayrışım faktörü 
A. : trityum için bozunum katsayı 
e :sıcaklık 
X : göl yüzeyi ile hava nemi arasında 

izotop alış-veriş oranı 
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DEGlŞKEN ÇAPLI VE DEGlŞKEN ET KALINLIKLI ÇELİK 
CEBRİ BORULARDA EKONOMİK ÇAPIN BELİRLENMESİ 

ÖZET 

Sefık COFCOF 
lnş. Yük. Müh. 

DüLSAR Müh. ltd. Şti. 

Daha önce yapılan btr çalışmada (DS/ Teknik Bülteni Sayı:78), çelik cebri borularda eko
nomik çap seçimi detaylı btr şeküde incelenmiŞ ue cebri boru optimizasyon üe, ekonomik 
çap formüUert geltşttramtştL Daha önce yapılan bu çalışmada, geltşttraen formüller sabit 
çaplı ue sabit et kaltnlıklı çelik cebri borulan kapsamaktadır. 

Bu yazıda tse, daha önce yapılan bu çalışmadan ue çıkarılan ekonomik çap formüllertn
den yararlandarak, degişken çaplı ve degişken et kaltnlıklt çelik cebri borulann (degişik 
tmaZat durumlan dikkate alınarak) her degişik durumu içtn ekonomik çap seçtmt konusun
da incelenmiş ve açıklayıcı örnekler getirilmiştir. 

Yazının son kısmında, cebri boru saytsının seçimi ue tek cebri boru yerine çok sayıda 
cebri boru kultandması durumunda, bunun ekonomik etktst üzertnde durulnuıştur. Yazı, 

esas itibartyle "Çelik Cebri Borularda Ekonomik Çap Seçtmt" konusunda daha önce yapdan 
çalışmanın devamı niteligtndedtr. 

1. GİRİŞ 

Çelik cebri borularda ekonomik çap seçimi 
konusunda degişik tarihlerde birçok araştırmacı 
ve kurumlar tarafından geliştirilmiş olan formül 
ve abaklar, genellikle, sabit çaplı ve sabit et ka
lınlık çelik cebri borular içindir. 

Düşünün büyük, cebri borunun uzun olma
sı durumunda, cebri borunun parçalara aynlarak 
her klsım için farklı kalınlık seçilmesi, bazı du
rumlarda cebri boru imalatında önemli ekonomi 
temin edilir. Ekonomik düşüneeye dayanan diger 

bir tertip şeklide de, santrala dogru azalarak de
vam eden degişik çaplı cebri boru ve farklı et ka
lınlıgının kullanılmasıdır. 

Açıkta bulunan sabit et kalınlıklı çelik ceb
ri borular için daha önce geliştird igirniz ekono
mik çap for-müllerinin incelenmesinde görüle
cegi üzere, cebri borudan geçen yıllık ortalama 
debi için, ekonomik hız 2.5-4.9 m/s arasında de
gişmektedir. Tünel içinde gömülü çelik cebri bo
rular için ise, bu hız 2.9- 5.3 m/s arasında bulun
maktadır. Degişken çaplı çelik cebri borularda 
ise, bu· hızlar cebri boruyu temsil eden agırlık or
talama çap için geçerli olacakUr. Cebri borudarı 
(rezervuarda su seviyesinin düşmesi, kabul edilir 
sınırlar içinde kalmak üzere daha fazla enerji 
üretimi gibi nedenlerle) klsa süreli maksimum 
debi çekilmesi halleri için, kabul edilebilecek 
maksimum hız limiti 8 m/s olabilir (U .S Breau 
of Raclamation Engineering Monograph 
No:20'de bu maksimum hız limiti 9 m/s olarak 
kaydedilmiştir) . 
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Degişken çaplı cebri borularda, küçük ça
pın seçiminde, cebri borudan kısa zaman arall
gında geçecek bu maksimum debi dikkate alına
rak, bu çap için maksimum hız tirnitinin tahrik 
edilmesi gerekir. 

Aşagıda, degişken çaplı ve degişken et ka
lınlıklı çelik cebri borularda, ekonomik çap seçı
mi ile ilgili olarak şu degişik durumlar incelen
miştir. 

Sabit Çaplı ve Degişken Et Kalınlıklı 

Cebri Boru 
Degişken Çaplı ve Sabit Et Kalınlıklı 
Cebri Boru 
Degişken Çaplı ve Degişken Et Kalınlıklı 
Cebri Boru 

2. DEGİŞKEN ÇAPLI VE DEGİŞKEN 
ET KALINLIKLI CEBRİ BORULAR 

2.1 Sabit Çaplı ve Degişken Et Kalıniıktı 
Cebri Borularda Ekonomik Çap 

Cebri boru maliyeti, cebri boru agırlıgırun 
bir fonksiyonudur. Daha önce yapılan çalışmalar
dan hatırlanacagı üzere, açıkta bulunan ve tünel 
içinde gömülü olan cebri borular içın, cebri boru 
optimizasyonda kullan ılan bu ajprlıklar: 

. Açıkta bulunan cebri boru için, 

WL::;: DL (1.63 HD + 60.3) ................... (1) 

. Tünel içinde gömülü cebri boru için 
WL::;: DL (1.56 HD + 57 .8) .. ................. (2) 

Btırada, 

W : Cebri borunun 1.00 m uzunlügunun 
agırlıgı (kg) 

D :Cebri boru iç çapı (m) 

L : Cebri boru uzunlugu (m) 

H :Brüt düşü miktarı (m) 

Şekil 1 'de gösterilen sabit çaplı ve degişken 
et kalınhklı, L uzunlugundaki cbrı borunun top
lam agırhıP (açıkta bulunan cebri boru için) 
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Ho s At ı r iı k ii orıo lorrı o dUfÜ "" ik t orı 

Şekil 1 Sabit Çaplı Degişken Et Kalınhklı 
Cebri Boru 

(WL)::;:WıLı +WıLz+W3L3+ ............ . 
::;: DL1 (1.63 H1 D+60.3) + DL2(1.63 

H2D +60.3) + (1.63 H3D + 60.3)+ .. 
::;: 1.63 D2 (H1L1+H2L2+H3~+ .... ) 

60.3 DL ... .... ............................... (3) 

(1) eşitliginden yararlanılarak bulunacak 
toplam cebri boru agırlıgı, 

WL= DL (1.63 H
8
D + 60.3) .................... (4) 

H
8 

::;: Sabit çaplı ve degişken et kalınlıklı 
cebri boruda ekonomik çap hesabında, H yerine 
kullanılacak agırlıklı ortalama düşü miktarı (m) 

(3) ve (4) eşitliklerinin yardımıyle, 

1.63 D2H8L + 60.3 DL = 1.63 0Z (H ıLı+ 
HzLz + H3~+ .......... ) + 60.3 DL 

H =H ıL ı + HıLı+ H3L3+ ······· ··· ... ...... (5) 
a L 

Tünel içinde gömülü cebri boru toplam 
agırlıgından gidilerek de aynı (H8)agırlıklı ortala
ma düşü miktarını bulmak mümkündür. 



ÖRNEK 1: 

H (brüt düşü miktan) = 160 m 
Q (yıllık ortalama debi)= 25 m3/s 
Cebri boru sabit çaplı ve degişken et kalın

lıkta olacaktır. 

Hı =80m, 
H2 = 120 m, 
H3 = 160 m, 
Cebri boru uzunlugu, 

Lı= 65 m 
L2= 75 m 
L3 =?Om 
L=210m 

A~ırlıklı ortalama düşü miktan (Ha); 

H 80x65+120x75+160x70 = 121 
a 210 m 

Ekonomik cebri boru çapının belirlenmesi; 

i) cebri borunun açıkta olması , 

D (ek.)= 1.21 (Q)0.426 (Hat0.097 
= 1.21 (25)0.426 (121)·0.097 
= 3.00 m 

ortalama akım hızı, V = 3.54 m/s 

ii) cebri borunun tünel içinde gömülü ol
ması, 

D (ek.)= 1.01 (Q)0.420 (Ha)·0.063 
= 1.01 (25)0.420 (121)·0.063 
=2.90 m 

ortalama akım hızı, V= 3.78 m/s 

Bu cebri boru sabit et kalınlıklı yapılsa idi, 
(i)'den; 

Q = 25 m3/s, H= 160m, D= 2.90 m 

Cebri borunun degişken et kalınlıklı yapıl
masıyla malzemeden önemli ekonomi saglana
cak (1 ve 4 eşitlikleri kullanılarak bu örnek için 
yaklaşık % 17) diger taraftan daha büyük çap do
layısıyla sürtünme kaybının azalması sonucu yıl
lık enerji üretiminde artış olacaktır. 

2.2 De~işken Çaplı ve Sabit Et Kalınlıklı 
Cebri Borularda Ekonomik Çap 

a) Açıkta bulunan cebri boru için, 

Şekil: 2'de gösterilen L uzunlu~unda, de
gişken çaplı ve sabit et kalınlıklı bir cebri boru
nun toplam agırlıgı; (1) eşitligi ve Şekil:2 yardı

mıyla 
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ı ı--n 
1 

o, 

• ~o, 

Şekil 2 De~işken Çaplı ve Sabit Et Kalınlıklı 
Ceori Boru 

WL=1.63 H 
0
JL (Dx)2 dx +60.3 

0
JL (Dx) dx 

2 1 
=054HL(D1tDlDztD2 )+30.15L (Dı+D2) ...... (6) 

Bu cebri boru agırlıgına eşdeger netice ve
recek (1) eşitligindeki cebri boru çapını D ile 
gösterirsek. a 

WL= DaL (1.63 HDa + 60.3) .. .......... .. (7) 

Da = Degışken çaplı ve sabit et kalınlıklı 
cebri boruda ekonomik çap seçiminde, H brüt 
düşü miktanna baglı olarak, ekonomik çap for
mülleri ile bulunacak olan a~rlıklı ortalama çap 

(6) ve (7) eşitliginden, 

2 2 
D,Q.63HD,t603)=0.54H( D1tD ıD 2tD2)+3 0.15(D 1tDı) (8) 

Seçilecek Dı ve D2 çaplarının (8) eşitligini 
saglaması gerekir. 

b) Tünel içinde gömülü cebri boru için, 

(2) eşitli~i kullanılarak ve aynı işlemler 
tekrarlanırsa, 

2 2 
D10.56HD 1t57.8) =0.52H (Dı+D ıD 2tDı)+2 89(D 1 tDı) (9) 

Seçilecek D1 ve D2 çapları (9) eşitligini 
saglaması gerekir. 
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Degişken çaplı cebri borularda aynca, seçj
lecek küçük çap (D:z) için, cebri borudan geçen 

maksimum debi dikkate alınarak, maksimum hız 
tirnitinin tahkik edilmesi gerekir. (D:z) çapının 

belirlenmesinde diger önemli bir faktör de, türbin 
giriş vanası çapı ile uyum saglanmasıdır. Çap kü
çüldükçe imalat kolaylıgı ve teçhizatın ekonomi
si önem kazanır. Buna mukabil yük kayıplannda
ki artış da aynca dikkate alınması gereken diger 
önemli bir faktördür. 

ÖRNEK:2 

Degişken çaplı ve sabit et kalınlıklı olarak 
tespit edilecek bir cebri boruda, 

dir. 

22 

H (brüt düşü miktarı)= ııo m 
Q (yıllık ortalama debi)= 70 m3/s 
Qmax (maksimum çekilen debi)= 95 m3/s 
D2,D1 çaplarının belirlenmesi istenmekte-

i) Cebri borunun açıkta olması ; 

Da= 1.21 (Q)0.426 (H)-{).097 

Q = 70m3/s, H= 110 m, Da= 4.68 m 
D2 = 4.00 m seçilirse 

maksimum hız tirnitinin tahkiki , 

V (max)= Qmax 
A 

95x
4 

2 
= 7.56m/s<8 m/s 

1t (4.00) 

(8) eşitliginin sol tarafı , 

D
3
(1.63HD

3
+603) =4.68 (ı.63xl10x4.68+ ffi3) 

=4209 
2 2 

4209 =0.54 H (Dı +Dı Dı+ Dı) +30.15 (D1+ Dı) 

2 
=0.54 X 110 <Dı +4Dı + 16) + 30.15 (Dı+4) 

2 
=59.4Dı +267.7 0 1+1071 

2 
D ı +4.51 D 1-52.8 =0, I2ı = .i.3.im 

Dı+Dz 
veya yaklaşık olarak D1=-

2
- 'den de 

bulunabilir. 

ması; 

ii) Cebri borunun tünel içinde gömülü ol-

Da= 1.01 (Q)0.420 (H)-{).063 

Q = 70 m3/s, H= ı 10 m, Da= 4.50 m 

D2 = 4.00 m seçilirse 

(9) eşitliginin sol tarafı, 

4.50 (1.56 X ı 10 X 4.50 + 57.8) = 3735 
2 

3735 =57.2 D1 +257.70 1+1030.8 

2 
D 1+4.50D 1-47.3=0, Dı =.iOO.m 

2.3 De~işken Çaplı ve De~işken Et Kahn
Iıktı Cebri Borularda Ekonomik Çap 

a) Açıkta bulunan cebri boru için, 

Şekil: 3'de gösterilen degişken çaplı ve de
gişken et kalınlıklı, L uzunlugundaki cebri boru
nun toplam agırlıgı; (ı) ve (6) eşitliklerinden ya
rarlanılarak, 

lılııl · i JI.-ım• uw!,.sı 

- -----.---1 ------
1 

z; 

Ho • AQırhlt h ortalomod. mikta r ı 

Oo • Avwhkh ort alıııno çop 

Şekil 3 De~işken Çaplı ve Sabit Et Kahnhkh 
Cebri Boru 



WL=W~ 1+ W~z + WJ.-3 

2 2 
=054 H ıLı (D0+ DJ>ı+Dı )+30.15LıCD 0+Dı) 

2 2 
+0.54H21.ı(Dı+ DıD2+ 02) +30.15L 2(Dı+ Dı) 

2 2 
+0.54 H:J-3(Dı+Dı0 3+D3)+ 1).]5 L3(D2+DJ) (10) 

Bu cebri boru, agırlıklı ortalama Da sabit 
çapıyla ve degişken et kalınlıklı yapılsaydı (H 
yerine Ha)• bu agıtlıga eşdeger cebri boru agırlı
gı (l)'den yararlanılarak; 

WL= 0 8 (1.63 H8D8 + 60.3) L ............ (11) 

D0, Dı, Dz ve D3 degişken çaplı ve degiş
ken et kalınlıklı cebri boru agırlıgtnın (10) ve 
(ll) eşitlikleriyle verilen agıriıga eşdeger netice 
vermesi gerekir. 

H8 : (5) eşitliginden hesaplanacak agırlıklı 
ortalama düşü miktarı 

0 8 : H1 'ya baglı olarak ekonomik çap for
müllerinden bulunacak agırlıklı ortalama cebri 
boru çapı 

b) Tünel içinde gömülü cebri boru için, 

(2) ve (9) eşitliklerinden yararlanılarak ve 
aynı işlemler tekrarlanırsa, 

WL=W~ı+ W~z + WJ.-3 

2 2 
=052 H ıLı (00 + D0Dı +Dı )+28.9LıCD 0+D1) 

2 2 
+0.52H2Lı(Dı+ D1D2+ D2) +28.9L 2(D1+ Dı) 

+0.52H3~(Di+ D2D3 +D~ +289 L3(D2+ 0 3) (12) 

WL= 0 8 (1.56 H8D8 + 57.8) L ............ (13) 

Seçilecek D0, Dı, Dz ve D3 çaplı ve degiş
ken et kalınlıklı tünel içinde gömülü cebri boru 
agırlıgının (12) ve (13) eşitlikleriyle verilen agır
lı~a eşde~er netice vermesi gerekir. 

ÖRNEK:3 

Degişken çaplı ve degişken et kalınlıklı 
olarak tertip edilecek bir cebri boruda, 

H (brüt düşü miktarı) = 110 m 
Q (yıllık ortalama debi)= 70 m3/s 
Qmax (maksimum çekilen debi)= 95 m3/s 
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Hı =45 m, 

Hz= 80m, 

H3 = llOm, 

Cebri boru uzunlugu, 

Lı= 35 m 

Lz = 50m 

L3 =40m 

L= 125 m 

D0, D1, D2 ve D3 çaplarının belirlenmesi 
istenmektedir. 

i) Cebri borunun açıkta olması; 

Agırlıklı ortalama düşü miktarı 

H 45 x 35 +80x 50+ 110x40 
a 125 

=80m 

Agırlıklı ortalama çap, 

o.= 1.21 (70)0.4Z6 (80).{)·097 

=4.83 m 

D3=4.00m seçilirse,V(max)=7.56m/s<8 m/s 

D0 = 5.90 m ön seçimi ile; Dz ve Dı hesap 

edilecek, (10) ve (ll) eşitliklerinin eşdegerligi 

tahkik edilecektir. 

Dz= 4.00+ 5·90 - 4·00 x40=4.61 m 
125 

D =4.00+ 5·90 - 4·00 (40+50)=5.37m 
ı 125 

Do= 5.90m 

Dı= 5.37 m, Hı =45 m, Lı= 35 m 

Dz =4.6lm, Hz= 80m, Lz =50 m 

0 3 =4.00m, H3 = 110 m, ~=40m 

(10) eşitli~inden; 

2 2 
WL=054x45x 35 [(59~ +5.<xlx 537+(537) ]+ ~ .l5x 15(5!X}+5.37) 

-Hl54x8 Ox50[(5.37)
2
+537x4 .61+ (4.6ılJ +30.15x50(5.37+4 .61) 

2 2 
+054xl!Ox4 0[ ~hi) +4 h lx4 DO+( 4.00) ] +30.15x40( 4h 1 +4DO) 

= 92971 + 176709+142708 

= 412388 kg 

23 
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(ı ı) eşitliginden; 

WL= 4.83 (1.63x80x4.83+60.3) ı25 

= 416667 kg 

(10) eşitligi ile bulunan (WL) de~eri, (ll) 
eşitligi ile bulunan WL de~erine pratik olarak 
eşit kabul edilebilece~inden, degişik çaplı ve de
~işik et kalınlıklı bu cebri boru için yapılan çap 
seçimleri uygundur. 

Bu cebri boru sabit et kalınlıklı yapılsa idi; 

Q = 70 m3/s, H= 110 m, D( ek)= 4.68 m 

Cebri borunun de~işken çaplı ve degişken 
et kalınlıklı yapılmasıyla (1 ve 10 eşitlikleri ile 
bulunacak agırlıkların karşılaşurılması neticesi 
%20) önemli miktarda malzeme tasarrufu elde 
edilecek ve büyük ekonomi saglanmış olacaktır. 

ması; 

ii) Cebri borunun tünel içinde gömülü ol-

A~ırlıklı ortalama çap, (Ha= 80 m) 

Da= 1.01 (70)0.4ıO (80) -0.063 

=4.56m 

D3 = 4.00 m, D0 = 5.40 m ön seçi~iyle, 

Dı=4.00+ 5.4°- 4 ·00 x40=4.45m 
ı25 

D 1=4.00+ 5.4° -4·00 x (40+50) =5.0ı m 
ı25 

D0 =5.40m 

Dı= 5.01 m, 

Dı =4.45 m, 

D3 =4.00 m, 

Hı =45 m, 

Hı= 80 m, 

H3 = 110 m, 

Lı= 35 m 

Lı= 50 m 

L3 =40m 

(12)eşitligindenWL= 77ı26+ 153440+ 132411 = 

362977 kg 

(13) eşitliginden WL=4.56(1.56x80x4.56+ 57.8) 

125 = 357326 kg 
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(12) ve (13) eşitliklerinden bulunacak WL 
degerleri, pratik olarak birbirlerine eşit kabul edi
lebileceginden, yukarıda belirtilen degişik çap 
seçimleri uygundur. Eşitliklerin denk olmaması 
durumunda; D3 çapı önceden belirlendigine gö
re, Do çapı degiştirilerek yukarıdaki eşitlikler eş
deger olana kadar tatonmanla işlemlere devam 
edilecek ve nihai çaplar buna göre belirlenmiş 
olacaktır. 

3. TEK CEBRİ BORU YERİNE ÇOK 
SA YIDA CEBRİ BORU KULLANILMASI 

3.1 Genel 

Santralda birden fazla türbin ünitesi olması 
durumunda, her ünite için ayrı ayn cebri boru 
kullanılması veya uç kısmında her üniteye bag
lanusı olan branşmanlı tek cebri boru sistemi al
ternatiflerinin incelenerek degeriendirilmesi ge
rekir. Tek başına ekonomik düşünceden hareket 
edildi~i takdirde, branşmanlı tek cebri borunun 
kullanılması genellikle tercih edilmektedir. Bu
nunla beraber, projelendirmeyi yönlendiren ve 
etkileyen diger faktörlerin de dikkate alınması 
gerekir. Bunlar arasında dikkate alınacak en 
önemli faktörlerden biri, işletmenin kolaylıgı, 
uyum kabiliyeti yani kısaca işletmenin esnekligi
dir. Sistemin tek cebri boru ile beslenmesi halin
de; cebri borunun kontrol, bakım veya tamir du
rumlarında, santralın bütün üniteleri kapatılarak 
sistem devre dışı kalır. Diger taraftan, uç kısmın
da bulunan branşman yapısı ile tek cebri boru 
sistemi kampiike bir imalat gerektir. Ayrıca, gi
riş kısmında daha agır bir kaldırma teçhizatı ve 
donanıroma ihtiyaç gösteren büyük bir ızgara ve 
kapak teçhizatı bulunur. Beton barajlarda, teşkil 
edilen delikleri ve boşlukların mümkün oldugu 
kadar küçük boyutlu olmasının arzu edilmesi de 
bu tip yapılar için, cebri boru tertibinde dikkate 
alınması gereken diger bir husustur. 

Genelde, mümkün oldugu kadar az sayıda 
cebri boru kullanılmaya çalışılmaktadır. Burada, 
ünitelerin kapasitesi, ünite adedi ve santralın iş
letme prensibi etkili olmaktadır. Tek cebri boru, 
ekonomik üstünlüge sahip olmakla birlikte, belir
li bir çapın üstündeki boruların seçiminde (taşı
ma ve montaj güçlügü gibi nedenlerle) dikkatli 
olunması gerekir. Büyük çaplı boruların ekono
mik olmayacagı dikkate alınarak, degişik sayıda
ki cebri borular sistemlerinin birbiriyle karşılışta
nlması gerekir. En büyük çaplı cebri boru Keban 
HES'da D= 5.20 m, Atatürk HES'da D= 7.25 m 



(Ref.5) ve Hasan Ugurlu (Ayvacık) HES'da 6.40 
- 4.50 m yapılrnışur. 

Netice olarak, cebri boru tertibinin; santra
lın işletimi, projenin durumu, tasarım ve bütün 
teçhizatm maliyeti gibi faktörler dikkate alınarak 
projenin özelligine göre kararlaşurılması gerekir. 

3.2 Açıkta Bulunan Cebri Borularda, 
Tek Cebri Boru Yerine (n) Sayıda Cebri Boru 
Kullanılması 

Daha önce yapılan çalışmadan haurlanaca
gı üzere; 

Tek cebri borunun yıllık gideri, 

(YG TL/mt) = 0.0222 x 106 (D)l.716 H0-~86 

Tek cebri borunun yıllık enerji kaybı, 

(YEK TL/mt) =0.02805 x 106 (Q)3 (D)-16{3 

Toplam yıllık gider 

(TYG) = (YG TL/mt) + (YEK TL/mt) 

Q debisinin (n) sayıda cebri borudan geçi

rilmesi halinde, bir cebri borudan Q debisi geçe
n 

cektir. Bu debiyi geçirecek cebri boru için eko-

nomik Dn (ek) çapının belirlenmesi, 

Ekonomik Dn çapı, (TYG)'yi minimum ya
pan çap olacaktır. Toplam yıllık gider formülün
de Q yerine Q/n konup, bu ifadenin D'ye göre tü
revi alınıp sıfıra eşitlenirse 

( )

0.426 -0.097 
D n (ek)= 1.21 ; (H) 

( )

0.426 o 4215 .Q rm 
D n (ek)= ~ 1.21 (Q) · (H) · 

D n (ek)= (n) .Q.42~Dek) ············ ··· ····· (14) 

Burada, 

n : cebri boru sayısı 
Dn(ek): Q/n debisini geçirecek ekonomik 

Dek 

cebri boru çapı (m) 
(Q tek cebri boru yapılması halin
de yıllık ortalama debi m3/s) 

Q yıllık ortalama debisini geçiren 
tek cebri boruya ait ekonomik çap 
(m) 
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(14) formülünden görülecegi üzere (n) sa
yıda cebri boru yapılması halinde, bu cebri boru
ların ekonomik çapı, tek cebri boru sisteminin 
ekonomilc çapının (n)-0.426 katı olmaktadır. 

Tek cebri boru yapılması yerine (n) sayıda
ki cebri boru kullanılması halinde sürtünme ka
yıplarının karşılaştırılması: 

Daha önce yapılan çalışmadan hatırlanaca
gı üzere, 

Tek cebri boru için: 

MI1 = 1.48 x ıo-3 (Q)2 (Dek)·t6f3 

(n) sayıda cebri boru kullanılması halinde: 

t.~ = 1.48 x ıo-3 (Q/n)2 [(n)·0.426 Dek]-16{3 

= 1.48 x ıo-3 (Q)2 (n)0.27 (Dek)-16{3 

(n) sayıda cebri boru yapılması halinde sür
tünme yük kaybı, tek cebri boru sisteminden 
(n)0.27 fazladır. 

Tek cebri boru yapılması yerine (n) sayıda 
cebri boru yapılması halinde sistemlerin tesis be
dellerinin karşılaşurılması: 

Daha önce yapılan çalışmadan hatırlanaca
gı üzere, M (TL/m) tesis bedelini gösterdigine 
göre, 

Tek cebri boru için : 

M1 = 0.168 x 106 (Dek)!.716 (H)0-686 

(n) sayıda cebri boru kullanılması hali için, 

Mn = 0.168 x ıo6 [(n)-426 Dek]l.7t6 
(H)D.686 (n) 

= 0.168 x 106 (Dek)l.716 (H)0.686 (n)0.27 

(n) sayıda cebri boru yapılması halinde 
cebri borunun tesis bedeli, tek cebri boru siste
minden (n)0.27 daha fazla olmaktadır. Bir başka 
deyişle (n) sayıda cebri borulu sistem, tek cebri 
boru sisteminden (n)D.27 - 1 kadar daha pahalı 
olacaktır. 

ÖRNEK:4 

H (brüt düşü miktarı)= 160 m 
Q (yıllık ortalama debi)= 25 m3/s 
Cebri boru uzunlugu, L = 210 m 

25 
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Tek cebri boru sistemi ile, n=2 cebri boru 
kullanılması alternatiflerinin karşılaştırılması (sa
bit çaplı ve sabit et kalınlıklı cebri boru dikkate 
alınacak); 

i) Tek cebri boru yapılması halinde, 

Dek= 1.2ı (25)0.426 (ı60)-0.097 

=2.90m 

Cebri bornda sürtünme kaybı, 

(MI1) L = 1.48 x ıo-3 <25? (2.90)-1613 x 210 
= 0.66m 

ii) 2 cebri boru yapılması halinde (n=2), 

Bu sistemde cebri borunun ekonomik çapı , 

Dn(ek) = (2)-0.426 x 2.90 
= 2.15 m 

2 cebri borulu sistemde sürtünme kaybı, 

~~L = (2)0·27 x 0.66 
= 0.79 m 

Tek sisteme nazaran yıllık enerji kaybı, 

Illi {kWh) = 2.29 X ıo-3 X (25x31.536) X 

ı06 X (0.79- 0.66) 

= 0.235 X 106 

2 cebri borulu bu sistemin tesis bedeli, tek 
cebri boru sisteminden; 

(2)0.27 - ı = %20 daha pahalı olacaktır. 

3.3 Tünel İçinde Gömülü Cebri Borular
da, Tek Cebri Boru Yerine (n) Sayıda Cebri 
Boru Kullanılması 

Paragraf 2.2'de verilen işlemler tünel içinde 
gömülü cebri borular için tekrarlanırsa, 

( )

0.420 -0 06" 
Dn (ek)= 1.01 ~ (H) · -

Dn (ek)=(n)-D.42~ek) ···················· ·· ·· (15) 
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(n) sayıda tünel içinde gömülü cebri boru 
yapılması halinde, bu cebri boruların ekonomik 
çapı , tünel içinde gömülü tek cebri boru sistemi
nin ekonomik çapının (n)-0.420 katı olmaktadır. 

Tek cebri boru yerine (n) sayıda cebri boru 
kullanılması halinde sürtünme kaybı, paragraf 
2.2'de açıklandıgı üzere (n)0.27 daha fazla ola
caktır. 

Tek cebri boru yapılması yerine (n) sayıda 
cebri boru yapılması halinde sistemlerin tesis be
dellerinin karşılaştırılması, 

Tek cebri boru için, 

Mı (TL/mt)= 0.56 x ıo6 (Dek)ı.Sı4 (H)0.453 

(n) sayıda cebri boru kullanılması halinde, 

Mn (TL/mt) = 0. 56xıo6 [(n)-0.420 Dek]l.814 
(H)0.453x (n) 

= 0.56 x 106 (Dek)l.814 (H)0.453 (n)0.24 

(n) sayıda tünel içinde gömülü cebri boru
nun tesis bedeli, tünel içinde tek cebri boru yapıl
ması sisteminden (n)0.24 daha fazladır. Yani (n) 
sayıda cebri borulu sistem,. tek cebri boru siste
minden (n)0.24 - ı kadar pahalı olacaktır. 

ÖRNEK:S 

H (brüt düşü miktarı) = 110 m 
Q (yıllık ortalama debi)= 70 m3/s 
Cebri boru uzunlugu, L = ı25 m 

Tünel içinde gömülü yapılacak bu cebri 
boru sisteminde, tek cebri boru sistemi ile, n = 3 
cebri boru kullanılması alternatiflerinin karşılaş
tırılması, 

i) Tek cebri boru yapılması hali, 

Dek= 1.01 (70)0.420 (1 10)-0.063 

= 4.45 m 

Cebri bornda sürtünme kaybı, 



(Ml ı) L = 1.48 X ıo-J (lO'? (4.45t1613 X 125 
= 0.31 m 

ii) 3 cebri boru yapılması halinde (n=3), 

Bu sistemde cebri borunun ekonomik çapı, 

Dn(ek) = (3).0·420 (4..45) 
=2.80m 

3 cebri borulu sistemde sürtünme kaybı, 

~ L = (3)0·27 X 0.31 
=0.42 m 
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Tek sisteme nazaran yıllık enerji kaybı, 

illi (kWh) = 2.29 X 1Q·3 X (7Qx31.536) X 

lo<' (0.42-0.31) 

= 0.56x 106 

3 cebri borulu sistemin tesis bedeli, tek 
cebri borulu sistemden, 

(3)0.24 - ı = % 30 daha pahalı olacaktır. 
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HAFİF BETONLARlN DAY ANlKLlLlGI 

lbrahim ÖRÜNG* 

ÖZET 

Betonun çeşitli çevre koşullanna karşı özelliklerini koruma yeterıegi olan dayanıklılık, 
hafif betonlarda kullanılan agreganın sahip oldugu gözeneklilik ve hafifligine baglı olarak 
sanıldıgı kadar az degildir. Beton dayanıklıguun degerlendirilmesirıde önemli kriterlerdert 
olan su geçirgenlif}i. donma-çözülme ve ısıanma kuruma direnci, aynı dayanun amaçlana
rak (benzer kanşım oranları seçilerek ) üretilmiş normal betona göre hafif betorılarda daha 
iyi olmaktadır. Dolasıyla hafif betonlar da en az betonlar kadar olumsuz çevre koşullanna 
karşı dayanıklılık denilebilir. 

1. GENEL BİLGİ 

Hafıf betonlar, sahip olduklan pratiksel ve 
ekonomik üstünlüklerinde~ dolayı, son yıllarda 

önemli bir yapı malzemesi olmuştur. Hafif agre
ga beton u uzun yıllar yalıtım ve duvar blok ·ele
manı olarak kullanılmasına karşın, taşıyıcı amaç
lı yapısal uygulamalarda henüz yaygın bir 
şekilde kullanılmamaktadır. 

Yapılarda hafif agrega betonunun kullanı
mı, geleneksel normal betonlardan farklı l?ir çok 
üstünlük sunmaktadır. Bu üstünlükler arasında; 
dayanım/a~lık oranının fazlalı~ı. ısı ve ses yalı
tımının iyi olması ve yangına karşı direncin yük
sekli~i sayılabilir. Hafif agreganın sahip oldu~ 
gözeneklilik ve hafifli~ine göre hafif betonu nor
mal betondan ayıran bir çok farklı özelli~i bulun
maktadır. 

Hafif beton yapımında kullanılan agregalar 
sürekli özel bir malzeme olarak de~erlendirilmiş 
ve yapısal betonda onların kullanımı dünyanın 
hemen hemen her yerinde düşük kalmıştır. Kul 

(*)Yrd. Doç. Dr. Atatüric Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Tanmsal Yapılar ve Sulama Bölümü 

lanımı bu şekilde düşük olmasına, hafif agrega
nın gözenekli yapısından dolayı üretilecek beto
nun fonksiyonunu yerine getirmesinden ortaya 
çıkan şüphelerin büyük etkisi bulunmaktadır. 

Hafif betonların kullanım yerinde dış ko
şullara karşı dayanıklılı~ı da önemli bir konudur. 
Yapı elemanlannın çeşitli özelliklerinin yanında 
dayanıklılık ve kullanım ömrü ile ilgili de~erle
rin de bilinmesi gerekir. Bunlar daha çok malze
minin kullanıldı~ı yerin çevre koşullarına ba~lı 
olarak de~işmektedir. Betonun yapısının zamanla 
bozulmasına karşı gösterdi~i direnç olarak ta
nımlanabilen dayanıklılık, hem normal betonun 
hem de hafif betonun belirlenmesi gereken özel
li~idir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda hafıf 
betonların da normal betonlar kadar çeşitli dış et
kilere karşı dayanıklı oldu~u. hatta bazı olumsuz 
koşullarda daha fazla dayanıklılık gösterdi~ or
taya çıkmıştır. 

2. DAY ANlKLlLlGI ETKİLEYEN KO
ŞULLAR 

Bir malzemenin veya yapı elemanlannın 
görünüşünü bozmaksızın veya işlevini kaybet
meksizin çevresel etkilere dayanma yetene~ 
olan dayanıklılık; çeşitli kimyasal, fiziksel ve 
mekanik etkileşimiere ba~Jı olmaktadır. Bu etki-
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leşimierin oluşmasında ortamdaki serbest su ve
ya nemin etkisi çok fazladır. lleinci önemli etken 
ise sıcaklık ve sıcaklık de~şmeleridir. Nem ve 
sıcaklık farkhlıkları malzernede degişik meka
niksel gerilmelere sebep olur. Buna göre betonun 
dayanıklılı~ının de~erlendirilmesinde başlıca ge
çirgenlik, donma-çözülme ve ıstanma-kuruma di
rençleri gibi etkenierin gözönüne alınması geri-
kir. / 

2.1 Geçirgenlik 

Betonun dayanıklılık ile ilgili en önemli 
özelliklerinden biri geçirgenliktir. Geçirgenlik, 
dayanıklılıgın bir göstergesi olarak da gözönünde 
bulundurulur. Düşük geçirgenlik, betonda bozul
manın en az düzeyde olmasını sa~layacak gibi, 
bakım giderlerinin düşük kalmasına da olanak 
verir. Geçirimsizlik dı;nilince ilk akla gelen, be
tonun akışına karşı, su ve buhara karşı geçirim
sizli~idir. 

Sertleşmiş beton üzerindeki çevrenin oluş
turdugu dış etkiler genellikle temasta bulundugu 
zeminin ve suyun etkisinden dolayıdır. Su, ya tek 
başına veya zararlı tuz veya iyonların bir taşıyıcı 
olarak etkiyi oluşturmaktadır. Dayanıklılıgın iyi
leştirilmesi, genellikle geçirimsizli~in oluşturul
masıyla sa~lanabilmektedir. 

Son yıllarda yapılan araştırmalara göre, be
ton içindeki boşlukların büyüklük da~ılımı ve ge
çirgenlik arasındaki ilişki incelendi~nde; toplam 
boşluk oranından çok, büyük kapiller boşlukların 
(devamlı porların) beton içinde suyun akışını et
kiledi~ belirlenmiştir. Belirli büyüklügün üstün
deki boşlukların hacmi geçirgenlikle yakından il
gilidir. Bununla beraber, su geçirgenligi, 
genellikle betondaki çimento hamurunun yapısı
na ba~lı olmakta ve hafif betonun gözenekli ya
pısı nedeniyle beklendi~i şekilde suyun beton 
içerisine girmesi ve yayılması fazla olmamakta
dır. Bu durum, suyu içerisine alabilen agregaya 
koruyucu bir tabaka oluşturan, agrega ve çimento 
hamuru arasındaki ba~lanmadan ileri gelmekte
dir. Hafif betonlar benzer özellikteki normal be
tonlardan daha fazla su emme gösterebilmelerine 
ragmen, geçirgenlikleri bu derece fazla degildir. 
Çünkü betonda geçirgenlik çimento hamurunun 
özelligine baglı olmaktadır. 

Hafif agrega beton üzerinde geçirgenlikle 
ilgili yapılan bir çok araştırma sonucuna göre; 
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aynı bakım ve koruma koşullan uygulanmış, eş 
basınç amaçlanarak üretilmiş, karışım oranları 
birbirine benzer normal agrega betonuna göre ha
fıf agrega betonunun daha iyi veya eşit bir şekil
de geçirimsizlik gösterdigi belirlenmiştir. Bu du
rum, Şekil 1 'de de görüldügü gibi beton içerisine 
giren ve çıkan akış miktarları gözönüne alınarak 
geçirgenlik degerlendirildiginde; hafif betonda 
daha düşük, aynı dayanımlı normal betonda ise 
daha fazla oldu~u görülmektedir. 
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Şekil 1 Normal ve hafif beton için su geçirgen
ligi delterleri 

Beton içerisine suyun girişi, yayılması ve 
çıkışı üzerine, taze betona uygulanan başlangıç 
bakım ve korumasının büyük etkisi olmaktadır. 
Havada bakım ve koruma uygulanmış hafif be
tonlar aynı şekilde bakım ve koruma uygulanmış 
normal betonlardan daha düşük geçirgenlige sa
hip olmaktadır. Bu nedenle, aynı dayanım amaç
lanarak üretilmiş ve uygun bakım ve koruma ko
şullarında tutulmamış hafıf betonlar, normal 
betonlara göre daha az geçirgenlige sahip olacagı 
gibi buna baglı olarak daha fazla dayanıklılık 
göstermektedir. Suda korunmuş hafif betonlar da 
karışım oranlarına baglı olarak geçirgenlikte 
farklılık oluşturmaktadırlar. 



2.2 Donma-Çözülme 

ÖZellikle soguk iklim koşullannda su etki
sine açık beton elemanlarda donma-çözülme da
yanıklılıgtnın iyi olması gerekir. Beton boşlukia
nna giren suyun donarak hacmini genişletmesi 
ve eriyip yeniden aynı işlemlerin yinelenmesi so
nucu betonda bozulmalar oluşabilmektedir. Bu 
ise agırlık kaybı, dayanım azalması ve malzeme
deki defonnasyonlar ile kendini gösterir. Beto
nun donma-çözülme dayanıklılıgına beton için
deki ve yüzeyindeki su miktan büyük oranda 
etkili olmaktadır. Aynı zamanda betonun donma

çözülme dayanıklılıgına en düşük sıcaklık dere
cesinin etkisi fazla olmakta, en düşük sıcaklıkta 
kalma süresinin etkisi ise çok önemli olmamakta
dır. Donma-Çözünme tekrarlamalarının sayısı 

arttıkça dayanıklılık azalmaktadır. 

Donma-çözülme etkisinde kalan betonlar
da oluşan fıziksel gerilmeler; başlıca çekme ve 
sıcaklık gerilmeleri olarak ortaya çıkar. Hafif be
tonlar için ortalama ısısal genleşme katsayısı 8,5 
x 10 - 6 olup, bu deger nonnal betonlardaki orta
lama 1 Ix lO -6 degerinden daha düşüktür. 

Donma - çözülme olayına karşı hafif beto
nun dayanıklılıgı, nonnal betonun donma
çözülme dayanıklılıgını etkileyen hava katkısı, 

çimento toplam su miktan ve agreganın nem du
rumu gibi aynı etkeniere baglıdır. 

Yapılan degişik araştırmalarda; yinelenen 
donma-çözülme etkisine bırakılan ve aynı za
manda sadece suda tutulan hafıf beton örneklerin 

dayanımlan arasında önemli farklılık görülme
miştir. Degişik agrega çeşitleri arasında farklılık
lar olmakla birlikte, genel olarak belirli bir daya
nım amaçlanarak (benzer su/çimento oranı ve 
çimento dozajı) üretilen hafıf betonlar nonnal be
tonlardan çok daha fazla donma-çözülme daya
nıklıhgına sahip olabilmektedir. Donma - çözül
me tekcariarına baglı olarak betonda hacim 
genişlemesi, dolayısıyla çatlamalar, yüzeyden 
dökülmeler ve tahribat meydana gelmektedir. 
Şekil 2'de görüldügü gibi aynı dayanım amaçla
narak üretilmiş hafıf betonlarda belirli sayıda 
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donma-çözülme sonucu oluşan hacimsel genişle

me normal betona göre daha az olmaktadır. Bu
nun nedenleri arasında; agrega tanelerinin boş
luklu yapıya sahip olması, gelişmiş agrega
çimento hamuru bagı ve agregalann ve çimento 
hamurunun sertligindeki benzerlik olarak sayıla
bilir. 

"'o soo ·- Normal . --
~· 

Ha fif - ·- 1 LOO 

c i 
E 300 / 
u / c 

.<= 200 / 
:;: / 
" 100 / "'' o .-·""' o 

ioo 200 300 LOO soo 
Tol< ror l ano n donma -çözülme s oy rs ı 

Şekil 2 Tekrarlanan donma-çözülme sayısına 
göre normal ve harıf betonda meyda
na gelen hacim artışı 

2.3 Islanma- Kuruma 

Betonun ardarda ve kurumaya ugraması 
durumunda; ıstanınada şişme , kurumada büzül
me oluşabilir. Buna baglı olarak da beton bünye
sinde gerilme farkından dolayı çatlamalar ortaya 
çıkabilir. Nem degişimine göre belOnda oluşan 
hacim degişimleri; karışırndaki su ve çimento 
miktan ile kullanılan agreganın çeşidine, yapı 
elemanlannın büyüklügüne ve hava koşullarına 
baglı olmaktadır. 

Aynı dayanım degeri verecek şekilde karışım 
oranları seçilmiş ve üretilmiş hafıf ve nonnal be
tonlar arasında yinelenen ıslaruna- kuruma işlemle
ri sonucunda hacimde oluşan degişim, her ikisin
de de önemsiz degerde ortaya çıkmış ve aralarında 
önemli farklılık görülmemiştir. Bununla beraber 
genel olarak hafif betonların yinelenen ıslan
ma- kuruma işlemlerire karşı genleşme direncinin 

31 



DSl TEKNİK BÜLTENI ı 995 SA YI 82 

daha iyi oldugu söylenebilir. Şekil 3'de görüldü
gü gibi tekrarlanan ıslanma - kuruma sayısına 
göre normal ve hafif betonlarda oluşan ıslak ve 
kuru uzunluk).arın kümülatif degerieri verilmiştir. 
Burada, aynı dayanım amaçlanarak üretilmiş ha
fıf betonların normal betonlara göre daha fazla 
ısianma - kuruma direncine sahip oldugu görül
mektedir. 
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Şekil 3. Tekrarlanan ısianma - kuruma sayıla
rına baglı olarak normal betonda 
meydana gelen deformasyonlar 

Nem de~işimine ba~lı olarak hacim de~iş
mesi sonucu ortaya çıkan çatlamaların miktarı ve 
büyüklügü, hafif betonlarda normal belonlara gö
re daha azdır. 

3.SONUÇ 

Olumsuz çevre koşullarına karşı betonun 

özelli~ini koruyabilmesi bakımından, genel ola

rak hafif betonlar normal betonlara göre daha 

dayanıklı olmaktadır. Dayanıklılık üzerine büyük 

etkisi olan geçirgenlik, boşluklu yapıya sahip ha

fıf agrega kullanarak üretilen betonlarda fazla ol

mayıp bu deger normal betonlardaki gibi çimen

to· içerigi, su/çimento oranı, başlangıçtaki bakım 

koşulları gibi etkeniere göre degişmektedir. Be

tonun dayanıklılıgının azalmasında ortamda ser

best su veya nem bulunması durumunda tekrarla

nan donma - çözülme olayının etkisi büyüktür. 

Boşluklara giren suyun donması ve donmadaki 

hacim genişlemesi dolayısıyla bu olayın arka ar

kaya tekrarlanması sonucunda belonda çatlama

lar, deformasyonlar, yüzeyden dökülmeler ve 

tahribatlar meydana gelebilmektedir. Aynı daya

nım amaçlanarak üretilmiş hafif betonlar normal 
betonlara göre daha iyi donma - çözülme daya

nıklılı~ına sahip olmaktadır. Bu durum hafif be

tonlarda kullanılan agreganın fiziksel yapısına 

göre ortaya çıkmıştır. Betonun ıslandı~ında ha

cim genişlemesi; kurudugunda hacim daralması 

sonucunda oluşan gerilme farkı nedeniyle çatla

malar meydana gelebilir. Bu da betonun dayanık

lılı~ı ile yakından ilgilidir. Ardarda oluşan ısian

ma - kuruma olayına karşı çatiarnaya sebep 

olacak geritme farkları normal betona göre ben
zer özellikteki hafif betonlarda daha azdır. 
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SU KAYNAKLARI SİSTEMLERİNİN OPTİMİZASYONU 

Yazan: Doç. Dr. Nejat KELOÖLU (*) 

ÖZET 

Su kaynaklannın geliştirUmesi projelerinde, clüşünülen ekonomik ue sosyal amaçlarm 
a!)U'lıkll toplamının en büyük olmasını saglayan çözüme "optimum çözüm" denilmektedir. 
Böyle bir çözümde tüm amaçlarm hep birlikte maksimum yapılması mümkün olamayaca!)ın

dan, btıinci dereceden öncellgi olan amacın en büyük yapılması esas alınmaktadU'. 

Bu yazıda ekonomik amacın en büyük yapılmasının esas alınması halirıde, optimum çö
zümün bulunması ae, opttmizasyonda kullanılan başlıca yöntemler tamtılmış ue prattge yö
nelik örnekler üzerirıde çözüm metotlan gösterilmiştir. Ayrıca, su kaynaklannın pllınlama ue 
işletilmesinde opttmizasyonun yaygın olarak kullanılmasının önemine deginUmişttr. 

1. OPTİMİZASYON TEKNİGİNİN TA
NITILMASI 

1.1. Optimizasyonunamacı 

En iyileme olarak da adlandırılan optimi
zasyonu, mühendislik hizmetlerinin gerçekleşti
rilmesinde incelenen çok sayıda altematiften, 
teknik yönden yapılırlıgı bulunanlar arasında en 
ekonomik olanının seçilmesi işlemi olarak tanım
lamak mümkündür. Bir başka deyişle, optimizas
yon, en iyi çözümü bulmayı matematiksel esasla
ra baglamak yöntemidir. Özellikle, diger 
kaynaklar gibi, su kaynakları da sınırlı oldugun
dan, bu kaynakların geliştirilmesi projelerinde 
kaynak ısrafını önlemek için, optimizasyon tek
nigini yaygın biçimde kullanmak gerekmektedir. 

• DSİ V. Bölge Müdürlüıtü - ANKARA 

Optimizasyonun yapılabilmesi için çok sa
yıda seçenegin ortaya konması gerekmektedir. 
Bir problemin çözümünde tek bir seçenegin bu
lunması halinde optimizasyona gerek kalmaya
cak; ancak, tek seçenegin ekonomik analizi yapı
larak, öngörülen bir planlama hedefinden küçük 
olup olmadıgıkontrol edilecektir. 

Genellikle, su kaynaklarının geliştirilmesi 
projelerinde amaca ulaşmak için çok sayıda çö
züm yolu bulunmaktadır. Tecrübeli planlamacı
lar tarafından bunların bir çogu kademeli olarak 
ayıklansa bile, sonuçta yine birden fazla, çok 
maksatlı ve çok üniteli alternatifler grubu ortaya 
çıkmakta ve bunların arasında optimumu aran
maktadır. Bu konuda başlıca iki yaklaşım söz ko
nusudur. Bunlardan birincisi direkt olarak opti
mum çüzümü bulmak ve teklif etmek; ikinci 
yaklaşım yolu ise sadece kabul edilebilir çözüm
ler dizisini elde edip, optimum çözümün seçimi-
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ni karar organlarına bırakmaktır. Bütün bu yakla
şımlarda amaç, toplumu en fazla tatmin edecek 
ideal çözümün bulunmasıdır. 

Optimizasyon yöntemlerinin uygulanma
sında ve sonuçlara yeterli doWtıluk ve çabukluk
ta ulaşılmasında, bilgisayarın yaygın olarak kul
lanılmasının da önemli katkısı bulunmaktadır. 

Ancak, optimizasyon (en iyileme) yöntem
lerinin bir amaç de!til, araç oldu!tu ve karar veri
lirken bilimsel esasların yanısıra, tecrübe ve sag
duyununda daima gözönünde tutulması gerektigi 
unutulmamalıdır. 

Optimizasyon konusundan bahsederden, 
sistem; girdi ve çıktılar; üretim fonksiyonu ve 
amaç fonksiyonu gibi kavramları tanımlamak ge
rekmektedir. 

1.2. Sistemin tanımlanması 

Sistem, Şekil l'den görüldügü gibi verilmiş 
bir girdi vektörünü çıktı vektörüne dönüştüren 
bir üretim işlemi olmaktadır. 

Cr vrr ilr iH$kllrr 

sıstrm 

Şekil 1 : Sistemin şematik olarak tanımlanması 

Örnegin, su kaynaklarının geliştirilmesi 
projelerinde girdiler; su kaynagının kendisi (ham 
madde), akarsu üzerinde yapılacak depolama 
hacmi veya toprak, beton, çelik gibi inşaat mal
zemeleri ya da depolama, santral ve arıtma tesisi 
gibi yapıların maliyetleri (sermaye) olabilir. Bu 
unsurlar girdi vektörünün degişkenlerini ifade 
eder. Buna göre girdi vektörü bu degişkenlerin 
toplamı ile gösterilebilir. 

m 

X=L,Xi ........ ............ ........ ......... ....... ..... (!) 
i - 1 
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Burada; Xi, girdi vektörünün degişkenleri
ni; m, girdi elemanı sayısını göstermektedir. 

Ömegin, belirli bir girdi seviyesi, belirli 
yükseklikte bir baraj veya belirli kurulu güçte bir 
santral ile ifade edilebilecektir. Burada, baraj, 
santral ve arıtma tesisi gibi yapılar girdi vektörü
nü çıktıya dönüştüren sistemlerdir. 

Esasında, su kaynaklarını geliştirme proje
leri, çok sayıda sistemin meydana getirilmesi an
lamını taşımaktadır. 

Çıktı vektörü de benzer olarak çıku ele
manlarının toplamı olmaktadır. 

n 

y =I, Yi ................ ................................ (2) 
j=1 

Burada; Yj, çıktı vektörünün degişkenleri
ni; n, çıktı elemanı sayısını göstermektedir. 

Çıktı elemanları olarak, örnegin; bir baraj
dan bırakılacak içme veya sulama suyu, santralda 
üretilecek eneıji veya arıtma tesisinden çıkan te
miz su gösterilebilir. 

Girdi ve çıktı vektörleri bazen başlangıçta 
tam tahmin edilemedikleri gibi, zaman içerisin
de farklı degerler de alabilmektedir. Mesela, gir
di vektörü, ilk yatınm bedelinden başka, işletme, 
bakım ve yenileme giderlerini kapsamakta; çıktı 
vektörü ise ekonominin gelişmesine paralel ola
rak büyüyen degerler almaktadır. 

1.3. Üretim fonksiyonunun tanımlanması 

Optimizasyon yöntemlerinin uygulanma
sında sistem, üretim fonksiyonu niteliginde bir 
matematik model biçiminde de tanımlanmakta
dır. Üretim fonksiyonu girdi ve çıktı vektörünün 
bütün degişkenlerini kapsamakta ve degişkenler 
denklemin soluna alınarak, aşagıdaki gibi kapalı 
bir biçimde ifade edilmektedir. 

G = g(X,Y) = O ............ ... ........................ (3) 

Sistem, matematik modelle tanımlanırken, 
çevre ile ilişkiler sınır şartlarını vermekte; girdi
ler karar degişkenleri olmakta, çıktılar ise amaç 
fonksiyonunda degerlendirilmekte ve tekrar ka
rar degişkenlerine yan sı tılmaktadır. 

Buna göre, diger bir deyişle optimizasyon, 
sistemin matematik modelini kullanarak, beni sı
nır şartlan altında amaç fonksiyonunu saglayan 
sistem parametrelerinin belirlenmesi işlemi ol
maktadır. 



1.4. Fayda ve masraf e~rileri 

Bir üretim işlemini gerçekleştiren seçenek
lerin ekonomik yönden kıyaslanmalan, muhtelif 
üretim seviyeleri içiıi toplam masraf e~si ile bu 
üretim seviyelerine karşı gelen toplam fayda eg
risinin elde edilmesiyle mümkün olmaktadır. 
Toplam masraf egrisi, muhtelif üretim seviyeleri
ne ait girdi maliyetlerinin toplanması ; fayda e~
si ise aynı şekilde çıktıların degeriendirilmesi su
retiyle elde edilmektedir. 

Fayda fonksiyonu (F), önceleri hızlı, sonra
ları daha yavaş artış gösteren ve belli bir sınıra 
asimptotik olarak yaklaşan bir egri; masraf fonk
siyonu (M) ise, başlangıçta yavaş, daha sonralan 
hızlı artış gösteren bir egri niteliginde olmaktadır 
(Şekil2). 

61o4 , 11F .. .. 
f ., 
.ı 
L 
o 
::r 

(o) 

( b ) 

1 
ı 

Topt om mosraf ( M ı) <9r isi 

Opti m um yat ır ım Ilm tti 

Ort 1im s tv iyf s i (X ) 

l t-.4or jlnol mosraf (MM) 

eg rıs i 

Marjinal fayda ( lo4F) 
1 tğr lsi 
1 
1 
1 
1 Opt'ı mum (ÖZÜm 

Ürrtım stvl y t s i {X) 

Şekil 2 : a) Toplam fayda ve masraf ewileri 
b) Marjinal fayda ve masraf egrileri 

Bu egriler grafık olarak çizilebilecegi gibi; 
muhtelif üstel ve kuvvet fonksiyonlanyla ifade 
edilmeleri de mümkün olmaktadır. Üretim sevi
yesi olarak maliyetler veya yapıların karakteris
tikleri (Depolama hacmi, kurulu güç gibi girdi, 
ya da çıktı degişkenleri) gözönüne alınabilir. 
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Tek degişkenli bir üretim için, üretim mik
tan X ise, toplam masraf, 

M1 = f(X) = Ms + Md .. ...... .. ................. .. (4) 

Ortalama masraf, 

Mo = f(X) 1 X ......................................... (5) 

biçimlerinde ifade edilmektedir. Burada; 
Ms, Sabit masraf; Md ise degişken masrafı gös
termektedir. 

Toplam masraf ve fayda egrilerinin aşagı
daki biçimde türevleri alınmak suretiyle maıjinal 
masraf ve fayda egrileri elde edilmektedir. 

MM=ôM=dMt = d (Ms+Md) ~ ... (6) 
dX dX dX 

dFt MF=~=- ............ ............................. (7) 
dX 

Burada; MM , birim başına marjinal mas
raf; MF, birim başına marjinal fayda; Ft toplam 
faydayı göstermektedir. 

Sabit masrafların türevi sıfır olacagından, 

marjinal masraflar, aslında degişken masrafların 
türevi olmaktadır. Türevin tarifine göre bu egri
ler, aynı zamanda toplam fayda ve masraf egrile
ri üzerinde dikkate alınan bir noktadan geçen te
gelin egimini; bir başka deyişle üretimde 
yapılacak ilave artışa karş~ gelen fayda ile maSraf 
degerierini vermektedir. Uretime devam edilebil
mesi için yapılacak ilave masrafın, ilave fayda
-dan düşük olması gerekeceginden, marjinal fay
da ile masraf e~lerinin kesim noktası optimum 
yatınm sınırını verecektir. Bu noktadan sonra ila
ve üretim için yapılacak masraflar, ilave fayda
dan daha büyük olacagından ekonomik olmayan 
çözümler elde edilecektir (Şekil 2). 

Marjinal fayda ve masraf egrileri biliniyor
sa, bunlar yardımıyla toplam fayda ve masraf eg
rileri de bulunabilmektedir. Marjinal masraf egri
si arz; marjinal fayda egrisi talep eW'lsini göster
d.iginden, bu egrilerin altında kalan alanlar o üre
tim seviyesine ait fayda ile masraf degerierini ve
recektir. 

1.5. Amaç fonksiyonu 

Üretim fonksiyonu üzerindeki noktalardan 
(seçeneklerden), amaca en uygun düşecek alter
natifin seçimi için, girdi ve çıktı vektörlerinin 
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fonksiyonu şeklinde ifade edilen 

~= f (Xj,Yj~ ............................................ (8) 
(ı=l... ..... m; J=l... ... n) 

fonksiyonuna "Amaç (gaye)" fonksiyonu denil
mektedir. 

Su kaynaklannın geliştirilmesi projelerinde 
amaç olarak milli gelirin arıtınlması; (yani, fay
da-masraf farkının maksimum yapılması) esas 
alınırsa, amaç fonksiyonu, 

A =Mıks f(F-M)=Maks (tsi yi- İ,e;x;)·---(9) 
j=l i=l 

olmaktadır. Burada; Xj girdi vektörünün degiş
kenl~~ni; Yj, çıku vekt~r?nün degişkenle~ni: 
Ci, bırım masraflan ; Bj, bırım faydaları; m, gırdı 
sayısını; n, çıktı sayısını göstermektedir. 

Bütün seçeneklerin aynı faydayı saglamala
n halinde amaç, yalnız masrafiann mininum ya
pılması olaca~ndan, bu fonksiyon 

A= Mj~ C {() ................................. (10) 
.. ~\ ı~ı '} 

biçimini almaktadır. 

Amaç fonksiyonu birden fazla ise, diger 
fonksiyonlar bag fonksiyonları (sınır şartı) olarak 
gözönüne alınabilmektedir. 

1.6. Optimum çözümün bulunması 

Optimum çözüm, grafık yöntemlerle, fayda 
ve masraf egeilerinin çizilmesi ve bu egriler ara
sında kalan en büyük net faydanın bulunması; 
veya analitik yöntemlerle fayda ve masraf egeile
rinin matematik ifadelerinin bulunması ve sınır 
şartlarının ışı~ında amaç fonksiyonunu maksi
mum yapan girdi-çıktı degişkenlerinin bulunması 
biçimlerinde gerçekleştirilir. 

lster grafık, ister analitik yöntemlerle ol
sun, amaç fonksiyonunun maksimum oldugu 
nokta en iyi çözümü verecektir. Bu nokta, sınır 
şartlan mevcut degilse, dogrudan amaç_ fonksiyo
nunun türevinin alınıp sıfıra eşitlenmesiyla bu
lunmakta ve aynca fayda ve masraf egeilerinin 
türevleri olan marjinal fayda ve masraf e~leri
nin kesim noktasıyla da kontrol edilmektedir. 
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(Marjinal egrilerin kesim noktasında marjinal 
fayda ve masraf farkı sıfır olacagından amaç 
fonksiyonu maksimumdan geçmektedir (Şekil 2). 

Eger, amaç fonksiyonu ile beraber, sınır 
(bag) şartlan da varsa, matematikteki baglı mak
simumlar teorisinden faydalanılarak "Lagrange" 
fonksiyonu yazılmakta ve bu fonksiyonun eks
trem degerieri aranmaktadır. Fonksiyonun ifade
sinde kolaylık saglamak üzere bütün girdi ve çık
tı degişkenleri i= ı ,2, ... n olmak üzere X i ile 
gösterilirse, Lagrange fonksiyonu 

L =A+A. G .............................................. (l ı) 

şeklinde yazılabilir. Burada A=f(Xj) amaç fonk
siyonunu; A. Lagrange çarpanlannı; G=g (Xj) 
üretim fonksiyonu veya sınır (bag) şartlarını gös
termektedir. 

Amaç fonksiyonu, 

A =f (X ı ,X2···········.Xn) ........................ (ı2) 

sınır (kısıt) şartlan ve üretim fonksiyonlan ise 

G=gi(X 1 ,X~········x)~bi ....................... (13) 
< 

şeklinde yazılabilir. Bu ifadelerde n degişken sa
yısını; j= 1,2 ... m olmak üzere m, sınır şaru sayı
sını göstermektedir. Buna göre Lagrange fonksi
yonu 

L= f~ı.Xl ·····XJ-~ ~iiX~ıX2, •••• Xn)-bi) .. (I4) 

biçiminde elde edilir. Bu ifade ile amaç fonksi
yonu sınır şartsız hale getirilmektedir. Bu ifade
nin de kısmi türevleri alınarak L'yi maksimum 
veya minimum yapan girdi-çıktı degişkenleri bu
lunmaktadır. 

aL =0 (i=l, ... n) ............................. (ı5) a xi 

aL =0 (j=l, ... m) .............................. (l6) 
a A.j 
Buradan (n+m) adet denklem takımı elde 

edilir ve bu denklemlerle aynı sayıdaki degişken
ler çözülür. Bilinmeyen sayısı n adet girdi-çıkU 
degişkeni ve m adet Lagrange çarpanıdır. 

Bu metot optimizasyon probleminin mate
matik tanımlamasını yaptıgı gibi, çözümünü de 
saglamaktadır. Bunun için genel ifadede, f(Xj) 
ve g· (Xi) fonksiyonlarının sürekli ve türevleri
nin ;nınabilir olması gerekmektedir. Ancak, pra-



tilete Lagrange fonksiyonunun teşkili ve kısmi tü
rev lerinin alınarak (n+m) adet degişkenin çözü
mü her zamarı mümkün olmamaktadır. Bu hesap
ları kolaylaştırmak için muhtelif yaklaşım yolları 
ve "DogTusal programlama", "Simplex" ve ·"Di
namik programlama" gibi çok sayıda metot geliş
tirilmiştir. 

2. OPTİMİZASYONDA KULLANILAN 
BAŞLlCA YÖNTEMLER 

2.1. Grafik yöntemler 

Su kaynakları sistemlerinin optımızasyo

nunda pratikte, genellikle girdi ve çıktı vektörleri 
ile üretim ve amaç fonksiyonlarının analitik ifa
delerinj elde eunek mümkün olmadıgı zaman, 
grafik metotlar yardımıyla birçok problem çözü
lebilir. Girdi ve çıktı degişkenlerinden birisi esas 
degişken seçilerek bu degişkenin aldıgı degeriere 
göre tüm alternatiflerin fayda ve masrafları he
saplanır ve iki boyutlu bir eksen takımında grafi
gi çizilir. Bu grafık incelenerek maksimum fay
da-masraf farkının meydana geldigi nokta 
bulunur. Eger, varsa sınır şartları da nazarı dik
kate alınmalıdır. Fayda ve masraf e~lerinin far
kının maksimumdan geçtigi noktayı kontrol et
mek için, marjinal fayda ve masraf e~leri de 
çizilmelidir. Kesikli olarak çizilen bu egrilerden, 
yaklaşık olarak sürekli bir egri geçİ.rr.'lek de 
mümkündür. Sonuçta, fayda ve masraf e~leri 
vasıtasıyla , fayda-masraf farkının en büyük ol
dugu nokta optimum çözüm olarak bulunur ·ve 
bu nokta aynı zamanda marjinal fayda ve masraf 
e~lerinin kesim noktasıyla da kontrol edilir. 

Fayda ve masraf egrilerinin analitik ifade
leri elde edilebilirse, grafık metot analitik metot
la birlikte kullanılmak suretiyle daha güvenilir 
sonuçlar elde edilecektir. 

2.2. Analitik yöntemler 

Analitik yöntemlerin esasını Bölüm 1.6'da 
izah edildigi gibi sınır şartlarının kontrolunda 
amaç fonksiyonunun çözülmesi teşkil eder. 
Amaç fonksiyonu tek veya çok degişkenli olabi
lir; ancak, tek bir denklemle ifade edilir. Amaç 
fonksiyonu, fayda-masraf fonksiyonlarının farkı
nın maksimum yapılması; suyun degişik maksat
lar arasında kullanılmasında azami faydanın . elde 
edilmesi veya masrafların minimum yapılması 
hallerinden birisi olarak ortaya çıkar. 
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Amaç fonksiyonundaki girdi ve çıktı degiş
kenlerinin sayısı ile sınır şartlarını gösteren denk
lemlerin sayısı iki veya daha çok olabilir. Birden 
fazla amaç fonksiyonu varsa, diger fonksiyonlar 
sınır şartı olarak alınabilir. Amaç fonksiyonunun 
iki degişkenli halde grafık çözümü mümkündür. 
Aşagıda, pratikte optimizasyon hesaplarında en 
çok kullanılan analitik yöntemler kısaca veril
miştir. 

2.2.1. Çok dewşkenli dogrusal denklem
lerin çözümü 

DogTusal programlama olarak da bilinen 
bu yöntemde amaç fonksiyonu, en genel halde 

n 

f(X) = I,C;Xi ..................................... (17) 
i•l 

biçiminde ; m adet sınır şartı 
m 

gi(X} = I,ai;X;~bi ............................ (lS) 
j-1 

biçiminde yazılabilir. Bu denklemin ikinci tarafı 
açılırsa 

elde edilir. Burada amaç fonksiyonu ve sınır şart
ları "Simplex" tablosu teşkil edilerek çözülür ve 
n adet bilinmeyen Xi degişkeni bulunur. 

Yukandaki (17) denkleminde n= 2 alındıgı 
zaman, amaç fonksiyonu 

f (Xi) =Cı X 1 +C2X2 ........................... (20) 

olmaktadır. Bu denklem de düzlemde grafık ola
rak basitçe çözülebilmektedir. örnek 4'deki şe
kilden görüldügü gibi, degişkenlerden birisi ya
tay, degeri düşey eksende gösterilerek, üretim 
fonksiyonu ve sınır şartlarının grafikleri çizil
mektedir. Bu grafık vasıtasıyla geçerli çözüm 
bölgesi belirlenmektedir. Bu denklemleri, anali
tik olarak, (14) denklemindeki gibi, Lagrange 
fonksiyonunu yazarak çözmek de mümkündür. 
Ancak, degişken sayısı fazlalaşınca bu fonksiyo
nun çözümü zorlaşmaktadır. 
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2.2.2. Do~rusal olmayan (nonlineer) 
denklemlerin çözümü 

Amaç fonksiyonu ve sınır şartlann<lıtn her
hangi birisi dogrusaı degilse diferansiyel hesaba 
dayanan ag, egim arama gibi metodlar~ Newton
Raphson, Fletcher-Powel gibi formüllerle denk
lemler çözülmektedir. 

2.2.3. Kuadratik programlama 

Amaç fonksiyonu, 

2 
A = f (Xi ) ... .. ............ .......................... (21) 

biçiminde ikinci dereceden bir denklem; sınır 
şartları da 

gj = g(Xj) ............................................... (22) 

biçiminde dogrusaı denklemlerle ifade edilmişse, 
"kuadratik programlama" metoduyla çözüm elde 
edilmektedir. 

2.2.4. Dinamik programlama 

Lineer programlamada amaç ve kısıt fonk
siyonlarının dogtusal ve sürekli olmaları gerek
mektedir. Halbuki birçok su kaynakları geliştir
me projelerinde bu şartların saglanması mümkün 
olmamaktadır. Bu bakımdan, optimizasyon prob
lemlerini daha genel biçimde çözmek için sonu
ca kademelİ olarak ulaşan "Dinamik programla
ma" yöntemi geliştirilm iştir. Bu metotda her 
kadernede optimum çözüm bulunmakta; yani ka
rar verilmekte ve daha sonraki kaderneye geçil
mektedir. Burada amaç fonksiyonunun genel bi
çimi 

n 

A = L fi (Xi) ........................ ... ... ........... (23) 
i =ı 

sınır (kısıt) fonksiyonlarının genel biçimi, 
m m 

O:S:L, gi(X):S:L,b; ........ ..... ............ ..... (24) 
i=l j=ı 

olmaktadır. Bu metodun Bilgisayar programı 
Bellman (1957) tarafından geliştirilmiştir. 

2.2.5. Stokastik optimizasyon 

Amaç fonksiyonu ile sınır şartlarının sto
kastik özellik taşıdıgı durumlarda, istatistik ve 
ihtimal hesapları yardımıyla çözüm elde edil
mektedir. 

2.2.6. Matematik Benzetim Modeli 

Bu metotda amaç, incelenen projenin tam 
bir matematik modelinin kurulmasıdır. Bu model
de projenin bütün fiziksel şartları yanında, eko
nomik kıyaslamalarda kullanılmak üzere tüm 
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fayda ve masraf fonksiyonları nazan dikkate alı
nır. Projenin başlıca girdileri; hidroloji, tesislerin 
karakteristikleri ve maliyetler; çıktıları ise fayda
lardır. 

Sistemin matematik modeli kurulurken, 
akarsu ve yan kolları, depolama ve santral yerle
ri, sulama ve taşkın sahalarını gösteren şematik 
bir plan hazırlanır (Şekil 3). Matematik modelde 
sistemin bütün parametreleri (su temini; depola
maların hacim-alan e~leri; içme, kullanma ve 
sulama suyu ihtiyaçları; enerji talepleri; taşkın 
zararları e~si; yatırım, işleune ve bakım gider
leri) yer almalıdır. Bütün bu ba~ntılar uygun 
matematik fonksiyonlarla ifade edilmeye çalışı
lır. 

Model kurulduktan sonra sistemin işletil
mesin~ geçilir. Tesislerin yer ve kapasiteleri de
giştirilerek çok sayıda alternatif için, fayda, mas
raf ve net fayda degerieri bilgisayarda hesaplanır 
ve bu degerierin matematik ifadeleri elde edilir. 
Sonuçta grafık ve analitik yöntemler kullanılarak 
optimum çözüm bulunur. 

Çok degişkenli olan bu modelin kurulması 
ve işletilmesı kolay olmamaktadır. Bunun için 
model parçalara da ayrılabilir. Fakat, modelde 
basitleştirici kabullerin yapılmaması istenmekte
dir. 

3. UYGULAMALAR 

Örnek 1: OPTİMUM HAVZA GELİŞ
ME PLANININ BULUNMASI 

Batı Anadoluda, B. Menderes Nehrinin Çi
ne havzasında, Benzetim teknigine de uygun ola
rak optimum gelişme planı araştırılmıştır. Havza
nın şematik planı Şekil 3'de gösterilmiştir. 
Havzada tesislerin yer ve kapasiteleri degiştirile
rek beş adet gelişme planı incelenmiştir. Gelişme 
planı alternatiflerinin karakteristikleri en küçük
ten en büyüge dogtu sıralanarak Tablo 1 'de gös
terilmiştir. 

Tablo 1: Gelişme planı alternatifleri 

Alternaliner YB YF YM 
(I) Kayırlı Br. -Gökbel 

regülatörü 5600 725 430 
(2) Kayırlı- A. Gökbel 6900 933 574 
(3) Çine- A Gökbel 16 210 ı 990 ı 460 
(4) Kayırlı - Çine- A. 

Gökbel 18 400 2 208 ı 690 
(5) Y. Çine - A. Gökbel 21 400 2 219 I 971 

6 
(Birim : ıo TL) 

NF YF/YM 

295 1,69 
359 1,63 
530 1,36 

518 1,31 
247 1,13 

(YB, yatırım bedeli; YF, yıllık fayda; YM, yıllık masraf; NF, ııel fayda) 

Yıllık masraflar enerji, sulama ve taşkın 
kontrol tesislerine ait masrafları; yıllık faydalar 
ise aynı tesisiere ait faydaları ifade etmektedir. 
Serbest degişken olarak YB alınmışur. 
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Şekil 3 : Projenin şematik gösterilişi 
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Grafik yöntem : 

Alternatiflerin yatırım bedelleri yatay ek
sende, yıllık fayda ve masrafları da düşey eksen
de gösterilerek fayda ve masraf egrileri çizilmiş
tir. (Şekil 4.a). Tablo ve grafıkten görüldügü gibi 
en büyük net fayda 3 nolu alternatifte meydana 
gelmektedir. Fayda-masraf farkiarına göre sırala
ma 3, 4,2,1 ve 5; fayda-masraf oranlarına göre sı
ralama ise 1,2,3,4,5 olmaktadır. Maksimum net 
faydanın meydana geldigi alternatifi kontrol için 
marjinal fayda ve masraf egrileri de çizilmiş ve 
bu egrilerin birbirine kestigi nokta yine 3 nolu al
ternatif olarak bulunmuştur (Şekil 4.b). 

Analitik yöntem : 

Fayda ve masraf egrilerinin matematik ifa
deleri araştırılmıştır. Yatırım bedelleri (üretim 
degişkeni) ile, fayda ve masraflar arasında yapı
lan korrelasyonlar sonucunda fayda egrisinin 
kuvvet fonksiyonu; masraf egrisinin ise üstel 
fonksiyon biçiminde ifade edilmesinin mümkün 
oldugu görülmüştür. 

Fayda fonksiyonu : 

F = 0,432 (X)0,865 (r=0,993) 

Masraf fonksiyonu : 

M =276,5.EXP (9,65.10-5 X) (r=0,991) 

Burada X, yatırım bedelini göstermektedir. 

Amaç fonksiyonu 

A= Males (F-M) 

Amaç fonksiyonunun maksimumdan geçti
gi noktada türevi sıfır olacaktır. (Sınır şartı mev
cut degildir). 

. dA dF dM dF dM 
A=-=- --= 0=>-=-

dX dX dX dX dX 

-5 
A'= 0,373. (X) -0,135-0,0266 . EXP(9,65.10 X) 

A' = O'ı saglayan X degerini ardışık dene
melerle bulunur. 

X= 16000 için A' = -0,024 ==O 
X= 15000 için A' = -0,011 ==O 

Havzada optimum yatırım limiti olarak X = 
15000 milyon TL bulunur. Bu da 3 nolu alterna
tife çok yakın bir degerdir. Sonuçta, hem grafik, 
hem de analitik yöntemlerin ışıgında havzada op
timum çözüm "3 nolu alternatif' olarak bulunur. 
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Örnek 2 : ÇOK MAK SA TLI BİR BARAJIN 
OPTİMUM YÜKSEKLİGİNİN BULUNMA
SI 

örnek l'de Çine havzasında, optimum ge
lişme planı olarak seçilen "Çine-Alçak Gökbel" 
projesi içerisindeki "Sulama+enerji+taşkın kont
rolu" maksatlı Çine barajının optimum yüksekli
gini bulalım. Baraj yüksekligi arttıkça sulama sa
hası ve enerji üretimi artmaktadır. Taşkın 

kontrolu da belirli yükseklikte bir baraj ile sagla
nabilmektedir. Buna göre degişik baraj yüksek
likleri veya depolama (aktif) hacimleri için; fark
lı sulama, enerji ve taşkın kontrol faydaları 

oluşacaktır. Benzer şekilde, baraj yüksekligi art
tıkça tesislerin yıllık masraflarıda artmaktadır. 
Baraj aktif hacimleri serbest degişken olarak se
çilerek beş adet aktif hacim için hesaplanan yıllık 
fayda ve masraf degerieri aşagıda verilmiştir. 

Tablo 2 : Yıllık fayda ve masraf de~erleri 

(Birim :lt) 

Depolama 
hacmi (V) 

Alternatifler (hm') 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

160 
204 
248 
313 
350 

YF 
1173 
ı 321 
1430 
ı 480 
1541 

Grafik yöntem : 

YM NF YF/YM 
799 374 1,468 
890 431 1,484 
969 461 1,476 

ı 040 440 1,423 
1113 428 1,385 

Depolama degerieri yatay eksende, yıllık 

fayda ve masraf degerieri düşey eksende gösteri
lerek, fayda ve masraf egrileri çizilmiştir (Şekil 5 
a). Bu egrilerden görüldügü gibi en büyük net 
fayda 3 nolu alternatif civarında (muhtemelen 3 
ile 4 arasında) oluşmaktadır. Fayda-masraf fark
Iarına göre sıralama 3,4,2,5,1; fayda -masraf 
oranlarına göre sıralama ise 2,3,1,4,5'dir. 

Marjinal fayda ve masraf egrileri de çizile
rek, fayda-masraf farklarının maksimumdan geç
tigi nokta kontrol edilmiştir. Şekil 5b'den görül
dügü gibi marjinal fayda ve masraf egrileri 3 
nolu alternatifın biraz ilerisinde keşişmektedir. 
Dolayısıyla optimum çözüm 3 ile 4 nolu alterna
tifler arasındadır. 
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10 

4 5 

Yıllık fayda .r risl 

(F: 0.4316 .x0•865 > s 
Yıllık masraf c:§risi 

<M= 276•5. c: 9.6s.ıo-sx > 

Maks. nc:t fa oa 

atırım sınırı (3 nolu altuna lif) 

20 30 (X) 

Altc:rnatıflrr (VB)( m 'ılyar TL.) 

Şekil 4 a :Yıllık fayda ve masraf e~rileri (1) 

Marjinal fayda rgrisi 

sınırı 

2 3 5 Al trrrıatif lrr (VB) X 

Şekil 4 b: Marjinal fayda ve masraf e~rileri (1) 
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Yıllık masraf~ ris"ı 

(M : 1.04 . ~0.00166V) 

Optimum d~polama hacmi 

300 400 (V) 

O~polama hacmi (h ml) 

Şekil Sa :Yıllık fayda ve masraf egrileri (2) 

Marjinal masraf ( t:. M) eğrisi 

200 

-=4---t-, 
OptimuJn çözü~ 

ı 
ı 

300 400 (V) 

O~polama hacmi ( h m
3

) 

Şekil 5 b : Marjinal fayda ve masraf egrileri (2) 

c gr isi 



Girdi-çıktı fonksiyonu yaklaşımıyla op
timum çözümün bulunması : 

Diger bir grafık çözüm metodunda, yatay 
elesende yıllık masraflar, düşey elesende yıllık 

faydalar gösterilerek çizilen egride, orijinden ge
çen 45° e~imli do~nun üzerinde en büyük net 
faydanın oluştugu nokta optimum çözümü ver
mektedir. Orijinden geçen dogrunun denklemi 
F=M dir. Bu dogrunun altında kalan alternatifler 
ekonomik olmayan çözümleri göstermektedir. 
Zira, bu noktalarda yıllık masraflar yıllık f&yda
lardan daha büyüktür. Optimum çözüm F=M 
dopunun üzerinde kalan noktalardan, tegetinin 
egimi 1 olan noktadır. Bu nokta 3 nolu alternatif 
civanna tekabül eunektedir (Şekil Sc). 
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Fayda ve masraf eg-rilerinin analitik ifa
deleri: 

Fayda fonksiyonu : 

F = 220,85. (V) 
0

•
333 

(r=0,98) 

Masraf fonksiyonu : 

M= 626,05. EXP (0,00166 V) (r=0,99) 

Burada, üretim degişkeni olarak baraj aktif hac
mi (V) alınmıştır. 

Amaç fonksiyonu : 

A = Maks (F-M) 

Amaç fonksiyonun türevinin sıfır oldugu 
noktada marjinal fayda ve masraflar birbirine eşit 
olacak; dolayısıyla egri maksimumdan geçecek
tir. 

Ekonomik olmayan 

bölg~ 

45° 
500~~~----~------~----~------~ 

600 800 1000 1200 1400 

Y ı llık masral (TL) 

Şekil Sc: Girdi· çıktı fonksiyonu yaklaşımıyla optimum çözümün bulunması 

Bu noktayı matematiksel olarak,kesin bi
çimde belirlemek için fayda ve masraf e~lerinin 
analitik ifadeleri bulunmuş ve bu bagıntılar yar
dımıyla amaç fonksiyonunun maksimumdan geç
tigi nokta aranmıştır. 

A'= dA = dF _ dM = O=> dF = dM 
dV dV dV dV dV 

A'=?3,S4.(V)-0,667 -l,04.(e)0,00166 V 

A'=O'ı saglayan V degişkeni optimum çö
zümü verecektir. 
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Ardışık denemelerle, 

V= 248 için A' = 0,29 :FO 

V = 285 için A' = 0,26 :F O 

V= 289 için A' = O bulunur. 

Bu şekilde optimum baraj aktif hacmi ma
tematiksel biçimde daha kesin olarak bulunur. 
Gerek grafik, gerekse arıalitik yöntemlerle yapı
lan yaklaşımlar sonucunda optimum baraj aktif 
hacminin V=289 hm3 seçilmesi uygun olmakta
dır. 

Barajın yüksekiilc - hacim ba~ıntısı : 
0,292 

H(m) = 20,697 . VT .... (r=0,999) 

Minimum su seviye_sindeki hacim 37 hm3 oldu
~undan VT = 37+289=326=hm3; buna karşı gelen 
su yüksekli~i H=112 m; talvegden itibaren baraj 
yüksekli~i HBr=112+3=115 m; baraj kret kotu 
da 145+115=260 m bulunur. 

Örnek 3: CEBRİ BORU EKONOMİK ÇAP 
HESABI 

Debisi Q (m3/s), çapı D(m), düşüşü (H) 
(m), uzunlu~u L(m) olan bir hidroelektrik santral 
cebri borusunun optimum çapı analitik yöntem
lerle hesaplanmıştır. 

Cebri bornda hız (Q, azami debi) : 

Q -2 
V= 

2 
= 1,27.Q.D 

0,78540 

Cebri boroda yük kaybı ıçın Darcy
Weisbach formülünden faydalanılacak ve bu for
mülde, yersel kayıpları da karşılayacak şekilde 
A.=0,02 alınacaktır. 

Yükkaybı: 

dH=0,02 . V
2 

L = 0,02 (1,27.Q.6
2

) • L 
D 2g D 19,62 

2 -S 
= 0,00165.Q D .L 

Cebri boruda yıllık enerji kaybı : 

EK (kWh) = 8. Q.dH.8760.SF 

Burada; SF, santralın yıllık ortalama 
yük faktörüdür. Bir yıl 8760 saat oldu~undan 
SF=E/(Nx8760) . (E, yıllık ortalama enerji; N, 
kurulu güç). 
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Yıllık kayıp enerjinin bedeli : 

KEB = EK (kWh). EB(TL!kWh) 
KEB = 8xO,OOı65x8760xSF.L.EB.Q3 .o-S 
KEB = Kı.QJ.o-s .................................... (ı) 

Burada; K ı = 8xO,OOı65x8760x (SF.L.EB) 
K ı = 115,63.(SF.L.EB) 

Cebri boru bedeli : 

Cebri boru et kalınh~ını hesabında G em = 
ı200 kg/cm2; kaynak randımanı 0,90; azami ba
sınç normal basıncın ı,30 katı ve pas payı 3 mm 
alınırsa, cebri boru et kalınlı~ı (H(m); D(m); 
G em (kg/mm2)) : 

t(mm) 1•30H.D + 3=0,06HD+3 
2.Grm.0,90 

Açıkta geçen cebri borular için boru a~ırlı
gı %15 arttırılarak keşifbedeli bulunmuştur. 

Cebri boru agırlıgı : 

G(kg) = 24,5. D(m). t (mm). L(m) x ı,ı5 
G(kg) = 28,ı8 . D.(0,06 HD+3) . L 
G(kg) = 28,ı8 (0,06 HD2+3D) . L 

Keşif bedeli : 

KB=G(kg)xBF(TL!kg) =Kı(0,06HD2+3D) 
Kı= 28,ı8 xL x BF 

Keşif bedeli, tesis bedeli için %15; tesis 
bedeli, proje ve kontrolluk bedeli için %15; pro
je bedeli de yatırım bedelini bulmak için inşaat 
süresince faizler karşılıgı arttırılarak (i = %9,5 
faiz oranı ve n = 2 yıllık inşaat süresi için), tesis 
ve yaunm bedelleri sırasıyla aşa~ıdaki biçimde 
elde edilir (Kamulaştırma bedeli gözönüne alın
mamıştır). 

TB= 1,15. KB 
YB = (l,ı5 . KB)xı,ı5xl,095 = 1,45.KB 

Cebri boru yıllık masrafları, yatınm bedeli
nin 0,09603 olan amortisman; tesis bedelinin 
0,015 olan işletme-bakım ve 0,000813 olan yeni
leme katsayısıyla çarpımının toplam suretiyle bu
lunacaktır. 



Buna göre cebri boru yıllık masrafları : 

YM=YB.(0,09603)+ TB.(O,Oı5+ 0,0008ı3) 
YM = 0,139ı KB+ ı,ı5 x O,Oı58. KB 
YM = O,ı57 . KB 
YM = O,ı57 . Kı. (0,06 H.l)2 + 3D) 

K3 = O,ı57 Kı denilirse, 
YM = K3 . (0,06 H.D2 + 3D) ................. (ı) 

elde edilir. 

Cebri boru toplam yıllık masrafları (TM); 
kayıp enerji bedeli (KEB) ile, boru yıllık masraf
lannın (YM) toplamından oluşacaktır. 

TM= Kı.Q3 n·5+K3. (O,<X>HD2+ 3D) ....... (3) 

D de!tişkenine ba!tlı olarak TM fonksiyo
nunun minumumdan geçtigi nokta optimum çö

zümü verecektir. Bunun için TM fonksiyonunun 
D'ye göre türevi alınacak ve türevin sıfır oldugu 

çap aranacaktır. 

A = Min. TM(D) 

dA = d(TM) = TM ' =O 
dD dD 

(TM)'= -5 Kı. Q3 D-6 + K3 (O,ııHD +3) 
(TM)'= Cı. D-6 +Cı. D+ c3 ............... (4) 

bulunur. Burada; 

Cı=-5Kı.Q3 
Cı= O, ıı. K3 . H 
c3 = 3.K3 

olmaktadır. 

Sayısal Örnek : Q = ı8 m3/s, H=ı40 m, 
L=300m olan bir H.E Santralde, yıllık ortalama 
yük faktörü 0,40; ı994 yılında birim enerji bede
li (EB) ı030 1L/kWh ; ı994 yılı fiyatlarına göre 
cebri boru birim bedeli (BF) (Poz : B-ı3 D/4-a) 
35ı46 1L/kg olduguna göre, açıkta geçen cebri 
borunun optimum çapının hesabı. 

Kı. Kı.K3 ve Cı.Cı.C3 katsayılannın (pa
rametrelerinin) formülleri geneldir. Bu katsayılar 
(4) formülünde yerine konulacaktır. 
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K ı =ı ı5,63x0,40x300x1030=0,0ı43x(109) 
Kı=ı8,ı8x300x35146=0,ı97x(l09) 
K3 = 0,157xO,ı97=0,0467x(l09) 
Cı= -5x0,0143xl83=-417,0x(l09) 
Cı= O,ııx0,0467x140=0,78x(l09) 

C3 = 3x0,0467=0,ı4x(109) 

Bu parametreler türev fonksiyonunda yer
leştirilirse 

(TM)' =-417.D-6 + 0,78 D+ 0,14 elde edi
lir. Ardışık denemelerle 

D= ı,35 m için (TM)' = -0,50 ~O 
D= ı,45 m için (TM)'= O,ıı ~O 
D= 2,43 m için (TM)'= 0,01 .. O 

Optimum cebri boru çapı Dopt=2,43 = 2,45 m 
bulunur. 

Bu şekilde beş adet parametre ve istenilen 
bir yılın girdi ve çıktı fıyatlan yardımıyla açıkta 
geçen cebri borunun ekonomik çapı hesaplana
bilmektedir. 

Eger hesaplarda, yıllık ortalama yük kaybı
na eşit enerji kaybı veren efektif debi (Qe) kulla
nılmak istenirse, 

Qe=k.Q 
k= (SF)113 

olmaktadır. Örnekte, k=0,40113 = 0,74; Qe = 0,74 
x ıs = 13,3ım3/s'dir. 

Örnek 4 : SULAMA VE ENERJİ SUYU OP
TİMİZASYONU 

Sulama ve enerji maksatlı bir baraj yılda 
ortalama 360 hm3 su türbinleyerek eneıji üret
mektedir. Bu miktann 175 hm3'ü sulamaya veril
mektedir. Sulamaya verilen su da enerji üreti
minde kullanılmaktadır. Sulamadan elde edilen 
yıllık gelir 700 milyon 1L; enerjiden elde edi
len yıllık gelir ise ı milyar 1L dır. Kurak bir yıl
da baraj haznesinden verilebilecek toplam su 170 
hm3; sulama için en az verilebilecek su ı ı6 hm3, 
en fazla verilebilecek su ı66 hm3; güvenilir ener
ji için yılda verilebilecek su 80 hm3 olduguna 
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göre, toplam faydalan azami yapmak için kurak 
yılda sulama ve enerji üretimine verilecek su 
miktan "grafık çözüm" ve "Lagrange çarpanlan" 
yöntemleriyle hesaplanmıştır. 

Sulamaya verilen su Xl; enerjiye verilen su X2 
denilerek, iki degişkenlı denklem takımı çözüle
cektir. 

Birim su başınalıllık sulama faydası BSF = 700/ 
175 = 4,0 1L/m 
Birim su başınajlllık enerji faydası BEF = 1000/ 
360 = 2,8 1L/m 

Amaç fonksiyonu A = Maks (F) 

Fayda fonksiyonu : 
F= 4,0 X1 + [2,8 X1+2,8X2] 
F= 6,8Xı+ 2,8 X2 
Üretim fonksiyonu : 
Xı+X2~ ı70 

Sınır (kısıt) fonksiyonlan : 
116 ~ X1 ~ 166 
X2~80 
X1,X2~0 

Sulama suyu yatay eksende, enerji suyu dü
şey eksende gösterilerek, üretim ve kısıt fonksi
yonlan çizilmiş ve çözüm bölgesi bulunmuştur 
(Şekil 6). Çözüm bölgesinde en uygun çözümler 
olarak A(116,54) ve B(166,4) noktalan bulunur. 
Bu degerler fayda fonksiyonunda yerine konulursa; 

- 200 
s.. 
~ 

100 

o 100 

X ı= 116; X2 = 54 için F=940 
X ı= ı66; Xı = 4 için F=ll40 

Maksimum faydayı saglayan çözüm nokta
sı B(166,4)'dür. 

Bu durumda kurak bir yılda sulamaya 
ı66 hm3, enerjiye 4 hm3 su verilmelidir. Sulama
ya verilen su enerji üretiminde de kullanılacagın
dan, 4 hm3'lük su sulama mevsimi dışında enerji
ye verilen suyu ifade etmektedir. Eger, enerji 
faydası sulama faydasından büyük olsaydı opti
mum çözüm A noktası olacaktı. 

Lagrange çarpanları yoluyla çözüm : 

14 nolu denklemden faydalanarak, 
L= A+A.G 

L = 6,8 X ı+ 2,8 X2 -lq (X ı +X2- 170) 
-A. 2 (X2-80) - A. 3 (X ı -166) - A. 4 (116 -X ı) 

aL = 6,8-A.ı -A-3+ A.4= o 
axı 

aL =2,8-A.ı -A.ı =O 
X ı 

aL =-(X 1 +Xı-ı70) =0 
axı 

aL =-X 2 + 80 =O~ X 2 = 80 
dA.ı 

Sınır şortıorı (9J) 

Üretim fonksiyonu 

X ı (Sulama suyu) 

Şekil 6 : Sulama ve enerji suyu optimizasyonu 
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aL =-x, + ı66 =o~ x, = ı66 
aA.3 

aL =-116+Xı= o~ x, = ıı6 
aA.4 

Bu durumda X ı = 116 ve 166; Xı = 80 bu
lunur. Fakat, X ı +Xı = 170 olacagından, en uy
gun çözüm (166,4) seçilir. Denklemler dogrusal 
oldugundan Lagrange çarpanlarını hesaplamaya 
gerek kalmamıştır. 

Problemi Simplex yöntemiyle çözmekte 
mümkündür. 

4.SONUÇLAR 

Su kaynaklarının artık, tükenmez degil, sı
nırlı bir kaynak oluşları, bu kaynakların planlama 
ve yönetiminde optimizasyon yöntemlerinin kul
lanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Su kaynakla
n problemlerinin karmaşık yapıda oluşları ve çok 
sayıda degişkene sahip olmaları, bu yöntemlerin 
kullanılma alanını biraz sınırlamakla beraber, bu 
konudaki çalışmalar, sistem analizi mühendisli
ginin de yardımıyla oldukça ilerlemiş ve yaygın 
hale gelmiştir. 
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Optimizasyon yöntemlerinin uygulanma
sında, klasik grafık yöntemlerin yanında, modem 
matematik yöntemlerin de kullanılması, ortaya il
ginç sonuçlar çıkarmaktadır. Pratikten seçilen 
gerçek örnekler üzerinde yapılan çalışmalarda, 

alternatifiere ait fayda ve masrafların determinis
tik biçimde "transandant" fonksiyonlarla ifade 
edilebilecegi gösterilmiştir. Bu sonuç da opti
mum çözümün bulunmasında küçümsenmeyecek 
yaklaşımlar saglamaktadır. 

Özellikle, matematik benzetim modelleri 
gibi modem yöntemlerle optimizasyon çalışma
larının yapılması daha da anlamlı olacaktır. 

Optimizasyon konusunda uygulanan mate
matik yöntemler ve kurulan modeller, karar ver
meyi matematiksel esaslara baglamaktadır. So
nuç kararın verilmesinde yine, projenin, sanat, 
teknoloji ve estetik yönleri ile mühendislik tecrü
besi ve sagduyu etkili olmaktadır. Karar verilir
ken planlamanın yaşayan bir olay oldugu da gö
zönünde bulundurulmalı; ilk kararlarda etkili 
olan sınır şartlarının degişmesi durumunda elde 
edilen sonuçların, yeni sınır şartları çerçevesinde 
tekrar gözden geçirilmesi gerektigi unutulmama-
lıdır. 
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SULAMA KANALLARI ÜZERİNDEKİ DİK ŞÜTLERİN 

PROJELENDİRİLMESİ 

ÖZET 

Yazanlar: Erdogan Dogan (*) 

Akif Özkaldı (*) 

Bu çalışmada sulama kanallan üzerinde oldukça sık inşa edilen dik şütlere ait proje kri

terleri irdelerıerek, dik şüt taban genişligt (B) ve dik şüt havuz dertnligt (G)'nin hesabına aü 

yeni yöntemler sunulmuştur. Çalışmanın sonunda dik şüt yapısının karaktartst ik degerieri

nin hesabıyla ilgili hazırlanan bir bilgisayar programı ilave edilmiştir. 

1. GİRİŞ 

Dik şüt yapısı, bir sulama kanalı üzerinde 
suyu yüksek kottan daha düşük bir kota enerjisi
ni kırarak emniyetli olarak indiren yapıdır. Dik 
şütler genellikle şüt yüksekligi (h= 2.5 m) kadar 
olan yerlerde ve nehir rejimii kanallar üzerinde 
yapılırlar. 

2. DİK ŞÜTLERİN BOYUTLANDIRIL
MASI 

- Dik şüt taban genişligi (B) 

- Havuz derinligi (G) 

- Gövde kalınlıgı (C) 

-Yan duvar kalınlıgı (E) 

- Ricat duvarı kalınlıgı (F) 

- Radye kalınlıgı (K) 
Bir dik şüt projesinde aşagıdaki karakteris

tik degerler hesaplanır. 

(•) İnş. Yük. Müh. DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 

Yukarıdaki dik şüt ebatlarını bulmak için 

Moore, Bakhmeteteff, Feodoroff, Rand ve Etche

very tarafında çeşitli araştırmalar yapılarak çeşit

li formüller geliştirilmiştir. 

sı 
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Şekil : 1 DİK ŞÜT PLANI 

2.1 DİK ŞÜT TABAN GEN1ŞL1Gt 

Dik şüt taban genişliginin (B) seçiminde en 
önemli husus, memba kanalı ile dik şüt başlangı
cı arasında enerji eşitligini saglayacak bir taban 
genişliginin seçimidir. 

hl: Memba kanalı su yüksekligi 
Vl: Memba kanalındaki su hızı 

2 
V o 

E2 =h0+-+tıh 2g 

Burada: 

(2) 

Burada: 

2 
Yı 

El =hı+-
2g 

El :Memba kanalı enerji seviyesi 

(1) 
E2 : Dik şüt başlangıcındaki enerji seviyesi 
ho : Dik şüt başlangıcındaki su yüksekligi 
t.h : Enerji kaybı 
V o: Dik şüt başlangıcındaki su hızı 

sı 



Y0 = 0.715ye 

2 Y3 
Yc=(.2_) 

gB2 

ye: şüt başlangıcındaki kritik derinlik,m 
2 2 

V o-Yı 
&=k(--) 

2g 

k: Hızlanan akımda (0.50) 

(3) 

(4) 

(5) 

Yavaşlayan akımda (0.70) alınır. Bazı uy
fulamalarda : yo = ye olarak alınmakladır. Fakat 
-bu konu ile ilgili leteratür incelendiginde kritik 
derinligin (y J, dik şütun başlangıcında oluşma
yıp yaklaşık olarak (3-4 ye) kadar geride oluştu
gu görülmektedir. Bu nedenle daha gerçekçi bir 
çözüm için {Eı) degerini bulurken (yo=0.715yJ 
alınması uygun olacaktır. 

ŞEKİL: 2 

2.2. HAVUZ DERlNLİGİNİN HESAP
LANMASI(G) 

Havuz derinligi ile ilgili yapılan uygulama
larda, kritik derinlik (ye) ve dik şüt yüksekligi (h) 
göz önüne alınarak havuz derinligi bulunmaklay
dı. Bu konu ile ilgili yapılan çalışmalar incelen
diginde, havuzdaki sıçramadan sonraki su yük
sekligi (Yı) ile mansap kanalındaki su seviyesi 
arasındaki farkın da göz önünde bulundurulması 
gerektigi görülmektedir. Bu nedenle, havuz de
rinligi tespitinde; 

1. G=l/8*h 
2. G=lf2*Yc 
3. G=yı- hı 
işlemlerinin yapılarak, havuz derinligi ola

rak yukarıdaki degerierden hangisi büyükse onun 
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havuz derinligi olarak alınması daha uygun çö
zümler verecektir. 

2 
Yc=...9__ 

gH3 (6) 

Burada : 

D= Düşü sayısı (drop number), boyutsuz 
q= Birim debi, m"3/sn/m 
H= Dik şüt yüksekligi (Havuz derinligi da

hil), m 

Y
2

=1.66 ( yc) 0
'
1 H 

H 

Buradan 

(7) 

G= Yı-hı olarak havuz derinligi (g) bulu
nur. Bu çözümde; dik şüt yüksekligi olarak mem
ba kanal laban katundan (K2) mansap kanal la
ban kotu (K5) çıkarılıp buna havuz derinligi (G) 
de ilave edilmektedir. Hesaplarımızın başında 
havuz derinligii bilinmemektedir. Bu nedenle 
başlangıçla havuz derinllgi (G=O) kabul edilip 
hesaplara başlanılmakla daha sonra bulunan (G) 
degeri dik şüt yüksekligine ilave edilerek gerçek 
dik şüt yüksekligi bulunmakladır. Bu konu yapı
lacak sayısal bir örnekle delaylı olarak açıklana
eaktır. 

2.3 HAVUZ UZUNLUGU 

Havuz uzunlugunun tesbiti için çeşitli de
neysel çalışmalar yapılmışur. Bunlardan en çok 
kullanılanı : Etchevery ve More denklemleridir. 

2.3.1 ETCHEVERY DENKLEMİ 

Burada: 

Y c = kritik derinlik, m 
h= dik şüt yüksekligi, m 

Bu denklem, havuz boyunu Moore denkle
mine göre daha kısa vermektedir. Burada, hidro
lik sıçramanın larnamının havuz içinde olmayıp 
bir kısmının da mansap kanalında sönümlenecegi 
kabul edilmektedir. Bu çözüm dik şütten hemen 
sonra herhangi bir ayrım yapısı veya ölçüm yapı
sı çok ise sıhhatli çözümler vermektedir. 
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Mansap kanalında taşmaları önlemek için 
(Y2) ile mllnsap kanalı su yüksekligi ve beton 
hava payı (h2 + p2) arasında bir tahkik yapılma
sı gerekmektedir. 

a) Y2 < h2 + p2 ise hava payı yeterlidir. 
b) y2 > h2 + p2 ise mansap kanalı hava pa

yının M> = [y2 - (h2 + pı) ] kadar artırılması uy
gun olacaktır. 

tt ı ı 

ŞEKİL: 3 

2.3.2. MOORE DENKLEMİ 

Bu denklem ile havuz uzunlugu bulundugu 
zaman hidrolik sıçramanın tamamının havuz 
içinde oluştugu kabul edilmektedir. 

Ld=4.3 ( y c) o. sı H (9) 
H 

Lı= 6.9 (y2 - Y) 

L=Lp +Lı 

Yl = 0.54 (yJH)L275 H 

(10) 

(ll) 

(12) 

y2 için (7) nolu denklem kullanılacaktır. 

Eger dik şütten hemen sonra herhangi bir 
ayrım yapısı veya ölçüm yapısı var ise, kanal de
bisine göre aşagıdak:i denklemlerin kullanılması 
uygun olacaktır. 

a) Debi (Q) 0.425 m3/sn'den az ise: 

L= G+h2+ F+O.SO (13) 

54 

F : memba ve mansap kanalı su seviyeleri 
farkı 

b) Debi 0,425 m3/sn'den büyük ise, bu du
rumda Moore denkleminin kullanılması uygun 
olacaktır. 

ŞEKİL: 4 

2.4. DİGER BOYUTLAR 

Dik şütun diger karakteristik degerleri; 
Gövde kalınlıgı (C), yanduvar kalınlıgı (E), ~icat 
duvarı kalınlıgı (F) ve Radye kalınlıgı (K) dır. 

2.4.1 Gövde kalınlı~ı (C) 

C=0.35 + 0.08 (B+h) 

2.4.2. Yan Duvar Kalınlıjtı (E) 

E= 0.35 + 0.08 (h+h1+G) 

2.4.3 Ricat Duvarı Kalılıgı (F) 

F = 0.25 + 0.25*hı 

2.4.4. Radye Kablı~ı (K) 

K= 0.20 + 0.06 *h 0.15*yc 

3. SA YISAL ÖRNEK 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

Aşagıda özellikleri verilen bir kanal üzerin
de h = 0.90 m yüksekliginde bir dik şüt yapısı 
pro jelendirilecektir. 



Q V 

.,,. aı aı aı ... aı/ra 

o.ı65 o.so o.36 o.ıs o.J7 o.44 ı2o:ı.3s 1202.99 

Burada: 

Q :Debi 
Bı :Memba kanalı taban genişligi 
H1 : Memba kanalı su yüksekligi 
Pı :Memba kanalı beton hava payı 
A : Kesit alanı 
V :Hız 
Kı : Memba kanalı su kotu 
Kı : Memba kanalı taban kotu 

Q Bı 

aı3/m m m m 

A 

.,ı 

V 

m/rtı 

o.ı65 o.40 0.36 o . ıs o.37 o.44 t202.4S 1202.99 

Burada: 

bı : Mansap kanalı taban genişligi 
hı : Mansap kanalı su yüksekligi 
Pı : Mansap kanalı beton havapayı 
Kı : Memba kanalı beton hava payı 
K5 : Mansap kanalı taban kotu 

ÇÖZÜM: 

1. Havuz Genişligi (B) 

Öncelikle bir dik şüt genişligi (B) seçilir. 
Burada B= 0.75 m seçilmiştir. 

2 
Yı 

Eı ::hı+-
2g 

E ı= Memba enerji seviyesi 
Eı = 0.36 + (0.44 11 2/19.62) = 0.37 m 

Ye= (0.165 11 2/ (.75112 * 9.81) 11 (1/3) = 0.17 m 

Y0 = Ye* 0.715 

Y0 = 0.17 * 0.715 = 0.12 m 

dur. 

K s) 
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A0 = 0.12*.75 = 0.09 

Yo=_ç_ 
Ao 

V0 = 0.165/0.09 = 1.83 m/sn 

ı ı ı 
V o V o- V ı 

Eı=Yo-+k( ) 
2g 2g 

Burada k= 0.50 alınacaktır. 

2 2 2 

E2 = O.l2+.!.&L+0.5(1.83 · 0·44 ) 
ı9.62 19.62 

Eı = 0.37 m 

E1 = Eı seçilen havuz genişligi (B) uygun-

2. Havuz Derinligi (G) 

Mevcut dik şüt yüksekligi h= 0.90 m (Kı -

q = 0.16510.75 = 0.22 m3/sn/m 

1. adım 

D= 0.22ı 1 (9.81 * 0.903) 
D= 0.007 
yı= 1,66 * (0,007) A 0.27 * 0.90 
Yı= 0.39 m 
G = 0.39 . 0.36 = 0.03 m 

2.adım 

H = 0.90 + 0.03 = 0.93 m 
D = 0.22ı 1 (9 .81 * 0.933) ; D = 0.006 
Yı= 1.66* (0.006) 11 027 * 0.93; Yı=0.39 m 
G = 0.39 - 0.36 = 0.03 m 

2. adım (G) degerine ulaşılmaktadır. Bu 
durumda: 

G = 1/8 h = 1/8 * 0.90 = 0.11 m 
G = 1/2 * ye = 1/2 * 0.17 = 0.09 m 
G = y2 - h2 = 0.39 - 0.36 = 0.03 m 

Bu de~erlendirme sonucunda havuz derinli
~i olarak (G = 0.15 m) alınması uygun olacakur. 

ss 
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3. Havuz Uzunlugu (L) 
y y 3 0.5 

L=[2.5+1.1(-=)+0.7(-=) ](YJı) 
h h 

L = [ 2.5 + 1.1 (0.17 /J.CXJ) +0.7 (0.1 71 O.CXJf ]* (0.17*0.CXJ) t()5 
L = 1.06m; L = 1.10 m alınabilir. 

4. Gövde Kalınlıgı (C) 

C = 0.35 + 0.08 (B + h) 
c = 0.35 + 0.08 (0.75 + 0.90) 
C= 0.48 m. C= 0.50 m alınır. 

S. Yan Duvar Kalınlıgı (E) 

E = 0.35 + 0.08 (B + h 1 + G) 
E= 0.35 + 0.08 (0.75 + 0.36 + 0.15) 
E= 0.45 m 

6. Ricat Duvar Kalınlıgı (F) 

F = 0.25 + 0.25 *h 
F = 0.25 + 0.25 * Ö.36 
F= 0.35 m 

7. Radye Kalınlıgı (K) 

K= 0.20 + 0.06*h + 0.15*Y 
K= 0.20 + 0.06* 0.90 + 0.1S*.17 
K= 0.28 m, K= 0.30 m alınır. 

4.SONUÇ 

Daha önceki uygulamalarda şüt genişligi 
(B) seçiminde enerji denklemi yazılırken kritik 
derinligin (y J şüt başlangıcında oluştugu kabul 

edilmiştir. Ancak, daha gerçekci bir yaklaşım ol
arak, kritik derinligin şüt başlangıcından yaklaşık 

3-4 y c membasında oluşacagı ve şüt girişindeki 

derinligi y0 = 0.715 Ye oldugu kabul edilmiştir. 

Bu durum göz önüne alındıgında yapılan bir ça

lışmaya göre şüt genişligi (B) yaklaşık olarak o/o 

35 - o/o 40 oranında bir artış göstermektedir. Bu

na karşın bazı durumlarda havuz derinliginde (G) 

azalma oldugu görülmüştür. Sonuç olarak, şüt 

genişligi arttınldıgından dik şütlerde bazen şi

kayet konusu olan taşma problemi büyük ölçüde 
ortadan kalkmış olacaktır. 
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REM DİK SÜTHESABI ( A ÖZKALDI- E.I:X)ÖAN) 

10 INPUf" MEMBA KANALI DEBlSl... ..... = "; Q 

INPUf" MEMBA KANALI GENlŞLlGl .... =";B 
INPUf "MEMBA KANALI SU DERlNI..1Gl ="·H 

' 
INPUf "BEI'ON HA VA PA YI .......................... ="; P2 
INPUf "DIK sur YÜKSEKLlGl... ................... ="; HS 

INPUf "MANSAP KANALI SU DERlNLlGl ="; Y3: DlM D (50) 
A = B*H + 15 *H"2 

V1=Q/A 
El= H+ Vl A2/19.62 

INPUf "SEÇILEN B V ARMI ="; A$ 

IF (A$="E") 11ffiN GOTO 15 

GOT025 
15 INPUf "B"; BS 
GOT030 

25BS=B 
30: HK= ( (Q/BS) 1\ 2/9.81)" [1 (3) 

PRINT "HKR="; HK 

H2=.715*HK 

V2=Q/(BS * H2) 
HV2= V2A2/l9.62 

DH = 5 * (V2A- VI A2) /19.62 

E2=H2+HV2+DH 
IF (El > E2) 11ffiN GOTO 40 

BS=BS+.01 
GOT030 
40: L= (2.5 + 1.1 * (HK/HS) + .7* (HK/HS)/\3) * (HK *HS) 1\5 

C= .35 + .08 * (BS + HS) 

Gl=HS/8 

G2=HK/2 
GOSUB 200: PRINr "G3="; G3 
IF (G 1 > G2) TIIEN GOTO 41 

IF (G2 > G3) TIIEN G = G2 

GOT0140 

G=G3 
0010140 

41: IF(Gl >G3)1BENG=Gl 
GOT0140 

G=G3 
140: E= .35 + .00 * (HS + H + G) 

F=25*(l+H) 

K= 2+.06*HS+.l5*HK 

DSI TEKNIK BÜLTENI 1995 SAYI 82 
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ss 

a..s 
~"'================== 
~ "DlKSUfKARAK1ERlSTlKLER1" 

~"'================== 
PRINT" KR1TlK DERlNLtK (HK) ="; USING "###.##"; HK 
PRINT "DIK SUf GENlŞLlÖt (B) ="; USING "###.##''; BS 
PRINT "HAVUZ BOYU (L) ="; USING "###.##''; L 

PRINT" GöVDE KAI..lNUÖI (C) ="; USING "###.##";C 
PRINT "HAVUZ DERlNLlÖt (G) ="; USING "###.##''; G 
~"YANDUVARKALINLIÖI(E) ="; USING "###.##'';E 
~"RICATDUVARKAI..lNUÖI(F) ="; USING "###.##''; F 
PRINT" RADYE KALINUÖI (K) ::;"; USING "###.##"; K 

PRINT 

INPUf ''TAMAMMI DEV AMMI (fVEYA D)="; A$ 

IF (A$ ="D") THEN GOTO 10 
120END 
200:G=O 
1= ı 
QB=Q/BS 
210: Hl = HS + G 
D(I)=QB "2/(9.81 * Hl "3) 
Y2 = 1.66 * D (I) " .'1:7 * Hl 
G=Y2-Y3 
DH=D(I)-D(I-1) 
IF (D H<= . <XXXX)l) THEN GOTO 250 
1=1+1 
G=G+.Ol 
0010210 
250 : G3=G 
PRINT" G3=3; G3 
RE1URN 



MANYAS BARAJININ MANYAS GÖLÜ 

BESLEYiCi MADDELERiNE ETKİSİ 

Yazan : Tamer Çınar (*) 

ÖZET 

Bu çalışmada Aşagı Susw-luk-Manyas W. Merhale projesi kapsamında yapımı düşünülen 

Manyas barajının Avrupa Konseyi A smifı diplomas ma sahip ve ekolojik açtdan büyük öne

mi olan Manyas gölü'ne (Kuşcenneti'ne) göldeki dogal hayat için gerekli olan besleyici ( nut

rient) maddeler ve bazı diger önemli parametreler yönünden etkileri kantitatif bir şekilde in

celenmiştir. 

1. GİRİŞ 

Marmara bölgesinin güneyinde bulunan 
Manyas ovası ile Manyas ve Ulubat gölleri ara
sında yeralan Karacabey ovalarını kapsayan Aşa
gı Susurluk-Manyas IV. Merhale projesi Koca
çay'ın ve Kuş gölünün sularını düzenleyerek 
7300 ha arazinin taşkından korunması, 36225 ha 
arazinin sulanması ve yılda 73 milyon kWh eııer
ji üretimi gibi amaçlara hizmet edecektir. 

Planlanan Manyas barajının proje alanı 
içinde kalan Manyas gölünü kuzeyden besleyen 
Kocaçay üzerinde yeralması ve bu gölün Avrupa 
Konseyi A sınıfı diptoması ile ödüllendirilecek 
derecede ekolojik bir yapıya ve öneme sahip ol
ması Manyas barajının göldeki ekosistemle ola
bilecek olumlu veya olumsuz etkileşimini günde
me getirmektedir. Manyas gölünün mevcut 
durumdaki su ihtiyacının % 64'nü karşılayan Ko
caçayın hidrolojik önemi yanında Kuşcenneti'ne 
taşıdıgı besleyici maddeler açısından da Manyas 
gölü için hayati bir önemi vardır. 

• Kimya Yük. Mühendisi, DSİ 
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 

Manyas barajının yapımı tamamlandıgında 
Manyas gölüne Kocaçay üzerinden ulaşan besle
yici maddelerin ne şekilde degişime ugrayacagını 
ve bu degişimin Kuşcenneti havzasının toplam 
besleyici yükü gözönünde tutuldugunda ki öne
mini ve etkilerini irdelemek amacıyla iki aşamalı 
bir yaklaşım uygulanmıştır. İlk etapta Kocaçay 
havzasının Manyas gölüne taşıdıgı besleyici 
maddelerin kaynagı saptanmış ve Kocaçay yolu 
ile Manyas gölüne intikal eden besleyici madde
lerin daha çok Baraj gölü ile Manyas gölü arasın
da ki 30 kın'lik uzaklıgı oluşturan havzadan gel
digi ve dolayısı ile Manyas barajının göle ulaşan 
mevcut durumdaki besleyici madde yükünü en
gellemeyecegi tespit edilmiştir. 

tkinci aşamada ise Manyas gölünün bütün 
havzasındaki yük tespiti yapılmış ve gölün kritik 
azot ve fosfor yükleri hesaplanarak mevcut du
rumda göle giren yükler kritik degerlerle karşı
laştınlmıştır. Bu kısımda elde edilen sonuçlara 
göre Manyas gölü mevcut durumda özümleyebi
lecegi azot ve fosfor yüklerinin yaklaşık 3 katı 
daha fazla bir yük girdisine maruz kalmakta ve 
kirlenmektedir. 
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Sonuç olarak yapılan hesaplar göstermiştir
ki Manyas barajının Kuşcenneti besleyici yükle
rini kesmesi söz konusu olmadıgı gibi çok azda 
olsa kesecegi yill'Jerin manyas gölü ve Kuşcen
neti'ne olumlu katkısı olacak zira bu engelleme 
göldeki aşın ötröfıkasyonu kısmen engelleyecek
tir. Ayrıca sadece Kocaçay'ın göle taşıdıgı yükle
rio azalmasının yanında gölün bütün havzasında 
yapılacak bir besleyici kontrolü göldeki bu aşın 
ötröfıkasyonu ve kirlenmeyi ancak kontrol ede
cektir. 

2. KOCAÇAY HAVZASININ BESLE
Yİ Cİ DAGILIMI 

Kocaçay yolu ile Manyas gölüne intikal 
eden bazı önemli parametre ve besleyici madde
lerin kaynagını tespit amacıyle biri planlanan ba
rajın membasında, biri baraj çıkışında ve biride 
Manyas gölü girişinde olan üç su kalitesi gözlem 
istasyonunun (Şekil.l) son üç yıllık kalite verile
rinden yararlanılarak şu hesaplamalar yapılmıştır. 

Şekil!: Kocaçay üzerindeki su kalitesi gözlem 
istasyonları 

Bu üç istasyonun son üç yıllık su kalitesi 
gözlem sonuçlanndan yararlanılarak gerek besle
yici ve gerekse diger önemli bazı parameırelere 
ait analiz sonuçlarının ortalama degerieri ile is
tasyonlar arasındaki yük degişim oranlan Tablo 
1 'de verilmiştir. 

Tablo 1 : Besleyicilerin ve di~er parametrele
rin Kocaçay boyunca yük degişimleri 

Kad!7, Arabananoı Hanomıaıı Arabananıı K(l.xa 
Pannıetre yiik(f pl) yükartqı(') ~(foıı/y~) yükartııı(') yük onlyıl) 

Buuı 116.51 11.89 131.19 44.05 234.49 

NHJ-N 2.71 56.68 6.56 4132 11.18 

N03-N 49.29 Bu kımdaki yıl: 44.53 59.21 109.16 

N02·N 1.03 giriıiaz oq,OO. 0.73 70.68 2.49 

T.l.N 43.03 oiıfiııvedef 51.82 58.00 122.83 

().RJ4 8.22 ıimlırv. 5.o7 59.08 12.39 

DO 67339 0.76 678.57 7.60 734.37 

Tablo 1 'deki de gerler kullanılarak T.I.N ve O-P04 
yüklerinin baraj menbasından Manyas gölüne ka
dar olan degişimleri çizilmiş ve şekil.2 ve Şe
kil.3'de gösterilmiştir. 
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Ş~kil2: T.I.N yükünün kocaçay boyunca 
degişimi 

Şekil 3: O-P04 yükünün kocaçay boyunca 
degişimi 

Gerek Tablo 1 'den ve gerekse şekil 2 ve şe
kil 3'den görüldügü gibi Kocaçay yolu ile Man
yas gölüne ulaşan besleyici maddelerin kaynagı 
baraj ile Manyas gölü arasında kalan 30 km'lik 
mesafedeki havza alanıdır. T.I.N yükünde baraj 
çıkışından göl girişine kadar % 58 lik ve O-P04 
yükünde ise % 59.08 lik bir aruş vardır. Besleyi
ci maddelerin havzanın bu kısmında yogun olma
sının ve böyle artış göstermesinin nedeni ise hav
zanın bu kısmındaki yerleşim birimlerinin 
yogunluguna ve tarımsal faaliyetlere baglıdır. 

Tüm bunlar gösteriyor ki Manyas barajının 
olması durumunda Kacaçay yolu ile Manyas gö
lüne intikal eden gerek besleyici maddelerde ve 
gerekse diger parametrelerde kaydadeger bir 
azalma olmayacak olan azalmada Manyas gölü
nün mevcut durumuna önemli etkide bulunmaya
cakur. Zira Manyas gölüne Kocaçay yolu ile ula
şan parametrelerin kaynagı baraj çıkışından 

sonraki havzadır. 



3. MANYAS GÖLÜ HAVZASININ 
BESLEYİCİ DAGILIMI 

Manyas gölünü besleyen Kocaçay, Sıgırcı 
dere ve Dutlu dere ile Manyas gölünün çıkışı 
olan Karaderenin son üç yıllık su kalitesi verile
rinden yararlanılarak Manyas gölüne noktasal 
olarak giren ve çıkan toplam yükler tespit edil
miştir. (Tablo.2) 
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Şekil 3 ve Şekil 4'den görüldügü gibi Man
yas gölüne giren T.I.N. yükünün % 63'ü Koca
çaydan gelirken toplam O-P04 yükünün% 76 sı 
Sıgırcı dereden gelmektedir. T.I.N yükünün tam 
tersine sıgırcı deredeki bu aşın fosfor kaynagı bu 
derenin üst kısımlarında işletilmekte olan sanayi 
tesislerinden kaynaklanmakta dolayısı ile Koca
çay'daki sadece tarımsal kaynaklı olan fosfor gir
disi Sığırcı dereye göre düşük kalmaktadır. 

Tablo 2 : Manyas Gölü Havzasının Yük Dağılımı 

Besleyici ~ara metre ~<)l'l~Yı!L 
kaynağı Yıllar BODS NH3-N N03-N 

1990 44 . ıı 4 .52 15 . :l 1 

Kocaçay 1991 274.90 23.11 254.12 
1992 384.48 5.92 66.35 

Ortalama 234.50 11.18 109.61 
1990 40.00 21.96 5 . 11 

Sığırcı 1\/\/1 ou.82 89.:>\/ ~ 
1992 106.93 26.62 3 .46 

Ortalama 253.58 46.06 9.62 
1990 4.85 USY 4.22 

Dutlu dere 1991 5 .99 1.50 13.55 
1992 21.49 l.R5 9.89 

Ortalama 10.78 1.75 9.22 
1990 _375.14 _33.26 ~ 

Karadere 1991 424.82 40.75 245.77 
(Göl Çıkı§ı) 1992 1501.14 77.23 148.63 

Ortalama 767.03 50.41 142.69 

Manyas gölünü besleyen akarsulara ait yük 
dagılımı şekil 3 ve şekil 4'de gösterilmiştir. 

U% 30% 

Şekil 3: Manyas gölü T.I.N yükünün akar
sulara göre da~ılımı 

Şekil 4: Manyas gölü O-P04 yükünün akar
sulara göre da~ılımı 

N02-N T.I.N O-P04 DO 
O.tr.~ ,L..~/5 • 1 ;j ,/.. :l .O~ 

4 .51 281.74 19.34 1309.32 
2.88 75.15 19.10 680.10 
2.49 123.29 12.39 734.37 
0 .24 27.31 ı 1.22 46.00 
~ ~~ ~ ~ 
0.64 30.72 118.06 29.73 
2.14 57.82 68.66 40.55 
0 .22 ö . j3 5.22 MS~QIS 

9 .63 24.68 12.52 18.05 
0.36 12.10 __<Lilli __lA.2U 

3 .40 14.37 8.98 19.72 
ı.4.ı ~ _Q88~4 ~4 

56.25 342.77 107.84 1467.40 
7 .92 233.78 148.53 3440.81 

22.53 215.63 314.87 1904.72 

Ayrıca Kuşcenneti toplam besleyici bütçe
si Tablo 3'de verilmiş olup bunların dagılımı ise 
Şekil S'de gösterilmiştir. 

Tablo 3 : Kuşcenneti toplam besleyici bütçesi 
(Ton/yıl) 

Parametre Giren Çıkan Fark 

NH3-N 58.98 50.41 8.58 

N03-N 128.45 142.69 14.25 

N02-N 8.03 22.53 14.50 

T.I.N 195.47 215.63 20.16 

O-P04 90.03 314.87 224.84 

,..,. 

Şekil 5: Kuşcennetine giren besleyicilerin 
da~ılımı 
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4. MANYAS GÖLÜ KRİTİK AZOT VE 
FOSFOR YÜKLERİ 

Manyas gölünün kritik azot ve fosfor yük
lerinin hesabında şu yol izieniş ve aşa~ıdaki so
nuçlar elde edilmiştir. 

Lc=q
5
x ( 1+~) • 

Le: Kritik yük, mg. X/m2.yıl 
q5 : Hidrolik yük, m/yıl 
z: Ortalama derinlik, m 

~ = Q _ Ortalama giriş debisi 
T w A Ortalama yüzey alanı 

T w : Hidrolik bekleme süresi, yıl 

6 

V T =w ı 

Q 

663 X 10 _ 4.24 m/yıl 
6 

156.45X 10 

V: Ortalama hacim, m3 
Q1 : Ortalama çıkış debisi, m3/s 

6 
T w 276.91 X 10 =0.43 yıl 

645x10
6 

Z = Tw x q5 = 0.43 x4.24 = 1.82 m 

Kritik fosfor yükü : 

Lcır 10 X 4.24 ( 1+ V 1.82/4.24) 

Lcp = 70.18 mg.P/m2.yıl 

Kritikazotyükü içinde N = 7.2 oranından 
p 

yararlanılarak hesap yapılır. 

Lcn = L ep X 7.2 

Lcn = 70.18x7.2 = 505.30 mg.N/m2.yıl 

(*) Vollenweider, R.A. ( Advances In Derining 
Critical Loading Levels for Phosphorus 
In Lake Eutrophication) 
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Hesaplamalar için gerekli olan Manyas gö
lünün derinlik, hacim ve yüzey alan ilişkileri ile 
Manyas gölü su bütçesine ait pilgiler de 1987 -
1988 yıllarını kapsayan ve lTU İnşaat Fakültesi 
Çevre Mühendisli~i bölümünce hazırlanan Ba
dırma Kuşcenneti Havzasında Çevre Kirlenmesi 
Kontrolü' adlı rapordan temin edilmiştir (Tablo 4 
ve 5). 

Tablo : 4 Manyas Gölü Su Seviyeleri ve Alan 
Hacim İlişkisi 

AYLAR Ortalama derinlik Toplam hacim Yüzey alanı 
m ıo'm3 ıo'm 2 

Maıt,1987 2.85 453 15&.95 
Nisan 3.25 517 ..ıruı&. 
Mayıs 2.65 421 158.87 
Haziran 2.24 357 159.38 
Alustos 1.30 194 ldQ ?.1 
EylUl 0.79 118 14917 
Ekim 0.79 118 149.37 
Kasım 0.79 118 149.37 
Aralık 1.30 194 14923 
Ocak, 1988 1.80 286 158.89 
Şubat 1.70 270 158.83 
Ortalama 1.77 276.91 156.45 

Tablo: S: Man~ Gölü Su Bütçesi (Milyon m3fyıl) 

Kaynak Giren Çıkan 

Kocııçay_ 452 

S ı_ğ_ırcıdere 65 

Akıntıdere 34 
Ya_ğmurlar 112 

Buharla~ma 230 

Karadere 375 

Toplam 663 645 

Tablo.2'den görüldüğü gibi Kocaçayın göle 
taşıdığı toplam fosfat yükü 12.39 Ton/yıl olup bu 
değer fosfor bakımından tablo 4'deki ortalama 
yüzey alanına göre 26.40 mg. P/m2. yıl etrnekte
dirki, buda gölün kritik fosfor yükünün 2/5 sini 
oluşturmaktadır. Yine aynı tablolardan elde edi
len diğer bir sonuca görede Kocaçay'ın göle taşı
dığı toplam inorganik azot (T.I.N) yükü 785.15 
mg N/m2.yıl olup bu de~er gölün kritik azot yü
künden (505.30 mg N/m .yıl) fazladır. Ayn~a bu 
yükün % 58 nin (455.39 mg N/m2.yıl) baraj gölü 
ile Manyas gölü arasındaki havzadan geldiği dü
şünülürse barajın tüm yükleri tam anlamı ile kes-



mesi durumunda bile göle sadece Kocaçay'dan 
kritik yüke yakın azot girdisi olacaktır. Göl hav
zasının tamamına yakın bir kısmında hesaplanan 
toplam fosfor ve azot yükleri incelendiginde ise 
göle giren yüklerin gölün kritik yüklerindenyak
laşık üç katı fazla oldugu görülür. Zira Tablo 3 
ve 4'deki degeriere göre gölün tüm havzasından 
göle giren toplam fosfor yükü, gölün kritik yük 
degeri 70.10 mg P/m2. yıl iken 191.82 mg P/m2. 
yıl dır. Yine aynı şekilde gölün kritik azot yükü 
505.30 mg N/m2. yıl iken göle giren toplam inor
ganik azot yükü 1249.44 mg N/m2. yıl dır. 

DStTEKNIKBOLTENl .I99S SAYI82 

S. SONUÇ 

Tüm bu sonuçlar gösteriyorki Manyas gölü 
ihtiyacı olan besleyici maddelerin çok üzerinde 
bir besleyici madde girişine maruz kalmakta ve 
Manyas barajının yapılması durumunda bile bu 
aşırı yük girdisi engellenememektedir. Gölde ha
len mevcut olan aşırı ötröfikasyona azda olsa 
katkısı olacak olan Manyas barajının yanısıra gö
lün tüm havzasında ciddi bir şekilde besleyici 
kontrolu yapılmalı ve her türlü kirlilik kaynagı
nın üzerine gidilerek Kuşcenneti'nin gelecegi açı
sından münferit çareler bulunmalıdır. 
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