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SULAMA AMAÇLI HA VUZLARIN PLANLAMA ESASLARI 

Yazanlar: Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman HANA Y(*) 

Dr. Arş. Gör. Üstün ŞAHİN(*) 

ÖZET 

Türkiye, yeraltı ve yerüstü su kaynakları açısından yeterli potansiyele sahip 
ülkelerdendir. Bu su kaynaklarından başta sulama amaçlı yararlanmak, ülke 
tarımının geliştirilmesi için kaçınılmazdır. Türkiye'de sulama açısından öneme sahip 
olan büyük ve küçük akarsuların yanında. yaz aylarında debileri sulama 
yapılmayacak kadar azalan oldukça küçük su kaynakları da mevcuttur. Debisi, ba
raj ve regülatör yapımına yeterli olmayacak kadar az fakat devamlı akışa sahip olan 
küçük su kaynakları şayet sulama amaçlı kullanılacaksa öncelikle biriktirme havuz
ları planlanmalıdır. Havuz lu sulama sistemleri özellikle sulanacak arazinin ve suyun 
kıt olduğu dağlık kesimlerde çiftçilere yararlı olmaktadır. 

1. GİRİŞ 

Bugün dünyada gelişmiş ülkelere 
bakıldıgında, sanayi ülkesi dahi olsa toprak ve su 
kaynaklarını geliştirdikten sonra tarımda birim 
alandan maksimum verim almayı başarmış ol
dukları görülür. Su kaynaklarının geliştirilmesi; 
su kaynaklarını debi ve kalite olarak belirlemek, 
korumak, kontrol altına almak ve rasyonel bir 
şekilde kullanmak gibi amaçlara yönelik olarak 
yapılan tüm mühendislik çalışmalannı kapsar. 

Bir ülkenin su kaynakları denildiginde de
niz ve kıyı suları ile kıta içi sular akla gelir. 
Kıtaiçi su kaynakları da yerüstü kaynakları (akar
sular) ile yeraltı su kaynaklanndan oluşur. Ye
raltı su kaynaklarının cazibe ile (enerji kullanma
dan) yerüstüne çıkanlma olanagı olmadığından 
bu su kaynaklarının rasyonel kullanımı yerüstü 
kaynaklan kadar ekonomik değildir. Bu nedenle 
sulama ve diger amaçlı kullanımlar için öncelik
le yerüstü su kaynakları geliştirilmelidir. 

(*) Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal 
Yapılar ve Sulama Bölümü, Erzurum 

1.1. Türkiye'nin Arazi ve Su Kaynakları 
Potansiyeli 

Türkiye'de tanma uygun olan 28 milyon 
hektar alanın 8,5 milyon hektarı teknik ve ekono
mik bakımdan sulanabilir alandır. Bu 8,5 milyon 
hektarın 4,6 milyon hektarını DSİ barajlarla sula
mayı öngörmektedir. Halen ı milyon hektara 
yakın sahanın halk sulamalan yoluyla sulandıgı 
kabul edilirse, geriye kalan 2,9 milyon hektarın 
gölet, pompajlı sulama, küçük su kaynaklarının 
geli ştiriilmesi gibi yollarla Köy hizmetleri ta
rafından sulamaya açılacaktır. ı993 yılı sonu iti
bariyle halk sulamalan da dahil sulama yapılan 
4,145 milyon hektardır. Bu miktarın yine ı993 
yılı sonu itibariyle ı ıl3 507 hektanna Köy Hiz
metleri tarafından , ı 945 000 hektarına da DSİ 
tarafından sulama hizmeti götürülmüştür. 

Son yıllarda istikrarlı bir tarımsal kalkınma 
için , sulama alanlarını genişletmek amacıyla su
lama yatırımiarına hız verilmiş olup, her yıl 80-
90 bin hektar arazi sulamaya açılmakLa ve 
tarımsal yatırım için ayrılan paranın %65 kadarı 
sulu tarım yatırımiarına harcanmaktadır. Halen 
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devam etmekte olan cumhuriyet tarihimizin en 
büyük projesi olan GAP ile yeraltı suyu kul
Ianılarak yapılacak olan sulamalar da dahil, sula
maya katılacak arazi mikLarı 1,8 milyon hek
tardır. 

Türkiye'de yıllık yerüstü su potansiyeli 
olan 187 milyar m3 suyun 95 milyar m3'ü teknik 
olarak tüketici amaçlarla kullanılabilecek sudur. 
Kullanılabilir su varlıgı yeralu suyu da dahil 105 
milyar m3'ü bulmaktadır. Ancak yerüstü su
larının fiili tüketimi 26 milyar m3 yeralu su
larının fiili tüketimi ise 5,8 milyar m3 tür. 

Yerüstü kaynaklarından; içme ve kullanma 
suyu, sulama suyu hidroelektrik üretimi, taşkın 
ve erezyon kontrolü, akarsu Laşımacılıgı, reaksiy
on yeri oluşturulması ve su ürünleri yetiştirilmesi 
amaçlı olarak çok çeşitli şekillerde yarar
lanılmalıdır. 

1.2. Yerüstü Su Kaynaklarından Sulama 
Amaçlı Yararlanma Şekilleri 

Türkiye'de çeşitli cografik bölgeler itibariy
le yagışların mikLarı ve dagılımında çok büyük 
farklılıklar görülmektedir. Ornek olarak iki eks
trem deger vermek gerekirse; en çok yagış alan 
bölge olan Dogu Karadeniz'de (Rize) yıllık yagış 
mikLarı 3 000 mm iken, en az yagış alan lç Ana
dolu Bölgesi'nde (Tuz Gölü havzası) bu mikLar 
200 mm dolayındadır. 

Türkiye'nin yıllık yagış ortalaması 642 
mm'dir. Diger yandan Türkiye'de yetişen kültür 
bilkilerinin yıllık toplam su tüketimleri 600-1100 
mm arasındadır. Yıllık yagışların büyük bir mik
Ları sulamaya gerek duyulmayan kış ve bahar 
mevsimlerine dagıldıgında Türkiye'nin Dogu Ka
radeniz Bölgesi hariç diger bölgelerine düşen 
yagışların bitki su tüketimini karşılayamayacagı 
bir gerçektir. Bu durumda Türkiye'de tarımın ge
lişmesi başLa sulama olmak üzere modem tarım 
tekniklerinin uygulanmasıyla mümkündür. 

Günümüzde yerüstü su kaynaklarından su
lama amacıyla aşagıdaki şekillerde yarar
lanılmalıdır. 

a- Baraj veya göllerle yararlanma; Sula
nacak arazinin mevcut su kaynagının sulayabile
cegi alandan çok büyük olması halinde su kay
naklannın sulama mevsimi dışında kalan ölü 
zamanlarda bir rezervuarda (baraj veya gölet) de
polanarak kullanılması yoluna gidilir. Bu şekilde 
baraj veya göletlerde yeteri kadar su depolana
rak, söz konusu alanın sulanması için gerekli 
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olan proje debisi dipsavaklarla sulama tesisine 
verilir. Ana sulama kanalı bırakılan su cazibe ile 
(yerçekimi) sulanacak araziye iletilir. Baraj veya 
göleller aynı zamanda sulamanın dışında diger 
amaçlarla da yapılabilir. 

b- Pompajla yararlanma; Su kaynagının 
sulanacak araziden daha alt kollarda bulunması 
durumunda kabartma ve cazibe ile sulama arazi
ye götürme olanagı olmadıgından pompajla ya
rarlanma yoluna gidilir. Bu sistem cazibe imkan
lannın olmadıgı durumlarda ekonomik oldugu 
sürece uygulanır. Pompajla su kaynagından 
alınan su, sulanacak arazinin en üst koLundaki 
ana sulama kanalına terfi ettirilir. Bu sistemde 
pompaları çalıştıracak güç kaynagı olarak 
öncelikle elektrik ya da dizel yakıtlar kullanılır. 
Bu nedenle işletme masraflan oldukça fazladır. 

c- Cazibe ile yararlanma; Günümüzde su 
kaynaklanndan sulama amaçlı en çok bu şekilde 
yararlanılır. Çünkü diger sistemlere göre ilk tesis 
masraflan oldukça düşük, işletme masrafları ise 
yok denecek kadar azdır Cazibeli sulama sistem
lerinde su kaynakLan bir su alma yapısı ile önce 
bir mikLar kabartıldıkLan sonra saplinlarak ana 
kanala cazibe ile alınır ve tarla başına iletilmesi 
yine cazibe ile saglanır. Bu sistemde su alma 
yapısı olarak çok degişik yapılar kullanılır Ge
nellikle debisi ı m3/s'den büyük olan su kaynak
ları için "regülatör" veya "dolu gövdeli baglama" 
tipindeki su alma yapıları, küçük su kaynakları 
(dereler) için ise su kaynagının debisi, yatak 
egimi ve yatagın dogal yapısına göre "Li rol bent", 
"eşik tipi bent", "yan priz", "yeraltı ben li" veya 
"kapLaj'' tipi su alma yapılan tercih edilir. Şayet 
su kaynagının debisi 5- ı 5 ı;s arasında olursa ve 
bu suyun da sulama amaçlı kullanılması gerekli 
ise bu durumda kaynaklan basit bir benLle alınan 
su direkt olarak araziye götürülmez. Çünkü bu 
kadar az mikLardaki suyu, sulama sırasında orta
ya çıkacak kayıplardan dolayı toprakla (karık
larda) yürütmek (ilerletmek) oldukça zor olmak
tadır. Özellikle geçirgenligi yüksek, yarık ve 
çatlaklara sahip kaba bünyeli topraklarda I 5 ll 
s'nin altındaki debiterin sulamada yetersiz 
kaldıkları yapılan araştırmalarla tesbit edilmiştir. 
Yine söz konusu debilerle yapılan sulamalarda 
geçirgenligi düşük topraklarda derine süzülme 
kayıplarının fazla olmadıgı, buna karşılık sulama 
süresinin arttıgı gözlenmiştir. Sonuçta küçük de
biJi sularta yapılan sulamalarda su nakli ve su tat
bik randımanlannın oldukça düşük oldugu sap
tanmıştır. Bu nedenle küçük debili sulamaların 
randımanı ve etkinligini artırmak için tek alterna
tif, mecut su kaynagını direkt sulamada kullan
mayıp, bir havuzda biriktirdikten sonra kullan
maktır. Bu şekilde biriktirilmiş suyun araziye 
istenen debide verilmesi sağlanmış olur. 



Havuzlu sulama sistemleri yukarıda vurgu
landıgı gibi suyun ve sulanacak arazinin az ol
dugu daglık bölgelerle uygulanmaktadır. Türki
ye'nin de bir çok bölgesi (özellikle Dogu Anado
lu Bölgesi) daglık oldugundan bu bölgelerdeki 
kırsal kesimlere götürülecek sulama hizmetleri 
bu açıdan önem kazanmaktadır. Havuzlu sulama 
sistemlerinin teknik yönü kadar sosyal yönü de 
önemlidir. Çünkü daglık bölgelerdeki 
çitçilerimizin zaten yetersiz olan arazilere 
baglamanın bir yolu da onlara tarımsal altyapı 
hizmetlerini ekonomik olmasa dahi götürmektir. 

2. HA VUZLU SULAMA SlSMEMLE
RİNİN ELEMANLARI 

Yukarıda da deginildigi gibi sulama mevsi
mindeki minimum debisi 5-15 1/s olarak küçük 
akarsuların (derelerin) sulamada kullanılabilmesi 
için "havuzlu sulama sistemi" tercih edilmelidir. 
Bir havuz! u sulama sistemi Şekil 1 'de görüldügü 
gibi genellikle şu elemanlardan oluşur. 
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2.1 Su Alma Yapısı 

Havuzlu sulama sistemleri debisi 15 lls'nin 
altındaki akarsular için uygulandı~ndan su alımı 
için komplike bir yapıya gerek yoktur. Bu iş için 
çok basit bir su alma yapısı (eşik tipi bent) yeter
lidir. Dere yatagındaki talveg kotunun sabit tutul
ması için akışa dik dogrultuda atılacak bir beton 
brit, su alma yapısının en önemli elemanıdır. De
re yatagının egimi az ise bu brite bir miktar ka
bartma (25 cm) verilebilir. Aynca taşkınlardan 
korunmak için su alma yapısı kargir veya beton 
duvarlarla çevrilmelidir. Dere yatagında bir mik
tar kabartılıp saptırılan su basit bir priz kapakla 
(sürgülü) isale hattına alınır. Kum, çakıl gibi 
sürünlü malzemesi içeren sular için priz ka
pagından hemen sonra bir dinlendirme rögan ge
reklidir. 

Dere yatagında kaba malzemeden dolayı su 
kaybı fazla ise böyle durumlarda su alma yapısı 
olarak ya "yeraltı benti" veya "kaptaj tipi" bent
ler tercih edilebilir. Hemen iki tip su alma 
yapısından üstten süzülen suların geçirimsiz ta
baka seviyesinde toplanabilmesi ve cazibe ile 
tekrar talveg seviyesine çıkarılabilmesi için brit 

Şekil 1 : Topografik harita üzerine işlenmiş olan havuzlu sulama sisteminin konumu ve elemanlan 

a- Su alma yapısı 
b- lsale hattı 
c- Biriktirme ünitesi (havuz) 
d- Kanal şebekesi 
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derinligi fazla tutulmalıdır. Ayrıca süzülen su
ların toplanabilmesi için beton büz borular 
döşenir. Bu nedenle her iki tip su alma yapısı 
eşik tipi bentlere göre daha pahalıdır. 

Su alma yapısıyla dere yatagından saptırı
lan su arazi başına tamamen cazibe ile götürüle
ceginden su alma yapısı topografik yönden en 
uygun yere planlanmalıdır. Şekil 1 'de götürülece
gi gibi su götürülecek arazinin en üst kotu 1 690 
m oldugundan su alma yapısı, en az bu degere (1 
690 m) hidrolik yük ve birit kabartma yüksekli
ginin eklenmesiyle bulunacak kat seviyesinde 
yapılmalıdır. 

2.2. İsale Hattı 

Su alma yapısıyla dere yaıagından 
saptırılan su isale hattına alınır. Başka bir an
latımla isale hattı, su alma yapısından aldıgı suyu 
havuza taşır. lsale hattında su kayıpları minimum 
düzeyde olmalıdır. Bu nedenle isalc hattı su alma 
yapısıyla havuz arasındaki arazinin egim duru
muna göre açık beton kanal veya sistem olarak 
planlanabilir. Ekonomik yönden tercih edileni 
açık kanal sistemidir. Çünkü günümüz koşulla
rında en küçük çaplı birim uzunluktaki PVC bo
ru en küçük kapasiteli beton kaplamalı trapez ka
naldan daha pahalıdır. 

lsale hattı egimi şayet kanal yapımını 
güçleştirecek kadar fazla egimli ve zeminde ka
yalık degilse isale hattı için minimum kesitteki 
(b= 0,21 m; d= 0,25 m) bir trapez kanal yeterli
dir. Çünkü bu kesit boyutlarına sahip trapez ka
nal, %0,1 egimde 57 1/s, %0,7 egimde ise 15 1/ 
s'lik minimum debiye sahip olacağından havuzlu 
sistemler için yeterli olacaktır. Zemin koşulları 
dik kcsitli kanalı gerektirecek kadar kötüyse yani 
kazı yapma zorunlulugu mevcutsa yine mini
mum kesitteki (b= 0,50 m; d= 0,25 m) bir dik ke
sitli kanal yeterli olacaktır. lsale hattı fazla 
eğimli ise kanal yapımı zor olacagından borulu 
sistem kaçınılmazdır. Daha ekonomik olması 
balamından günümüzde PVC borular bu amaçla 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Boru çapının be
lirlenmesinde isale hattının eğimi ile sistem ka
pasitesi (maksimum 15 lls) etkilidir. Egim arttık
ça aynı debiyi taşımak için gerekli olan boru çapı 
küçülür. 

Boruların döşenmesi sırasında don derinligi 
dikkate alınmalıdır. Yani borular en az don de
rinliği kadar dcrine döşenmelidir. Borulu isale 
hattında dikkat edilmesi gereken diger önemli 
husus, borunun işletme basıncı sistemin çalışma 
basıncından (manometrik basınçtan) yüksek ol
malıdır. Çünkü borulu sistemler genellikle basınç 
etkisine göre çalıştıgından seçilecek borunun 
işletme basıncı bu açıdan önemlidir. lsale hattı-
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nın manometrik basıncı çok yüksek ise giriş ve 
çıkış rögarlarına ek olarak basıncı düşürmek 

amacıyla ara rögarlar da düşünülmelidir. 

2.3. Biriktirme Ünitesi (Havuz) 

Havuzlu sulama sistemlerinin en önemli 
elemanı, kuşkusuz isale hattıyla getirilen suyun 
depolandığı havuzdur. Havuzun yeri Şekil I 'de 
görüldüğü gibi sulanacak araziyi yakın ve uygun 
topoğrafyada olmaladır. Çünkü havuzdan alınan 
su en az kayıpla araziye iletilmelidir. Ayrıca ha
vuzun çalıştırılması (çıkış vanasının açılıp kapa
tılması) ve balamının yapılması arazide çalışan 
ve sulama yapan çiftçiler tarafından daha kolay 
olur. Diger yandan havuzdan alınan suyun cazibe 
ilc arazinin her tarafına iletilebilmesi için havuz 
arazinin üst katlarında ve düz bir yerde ol
malıdır. Olası taşkınlardan zarar görmemesi için 
havuzun yeri kesinlikle dere yatakları içerisinde 
olmamalıdır. 

Şekil 2'de lclrgir bir havuzun plan ve kesit 
görünüşlerinde yapı elemanları görülmektedir. 
lsale bını hatnyla gelen su vananın kapatılmasıyla 
birlikte havuzda birikıneye başlar. Havuzda ye
terli seviyede (hs) su birikince vana açılarak önce 
enerjisinin kırılması için bir rögara oradan da su
lama kanalına alınır. 

Havuzların yapı elemanlarının yapım 

şartnamelerine göre aşağıdaki özelliklere uygun 
olması gerekmektedir. 

- Temeller saglam zeminlere (kum-çakıl, 
kaya) atılmalı, killi ve kaygan zeminlere 
atılmamalıdır ve temelierin betonu 250 dozdan 
az olmamalıdır. 

- Blokaj üzerine atılacak taban betonu 200 
dozlu grobeton olmalı ve genişlemeye karşı ana
lar şeklinde atılmalıdır. Taban betonunun geçir
genliği en az 4 cm kalınlığında atılacak 450-500 
dozlu şapla önlenmelidir. Şaptaki analar (plaka
lar) arasındaki dilatasyon derzlerine sızınayı 
önlemek için zift, asfalt veya bakır levhalar yer
leştirilmelidir. 

- Duvarlar, şayet yakınlarda taş ocağı mev
cut ise kargirden yoksa 250 dozlu betondan 
yapılmalıdır. Kargir duvarların üstü harpuşta be
tonuyla mutlaka korunmalıdır. Ayrıca kargir du
varların iç yüzeyleri 2-3 cm kalınlığında ve 350-
400 dozlu sıva, dış yüzeyleri ise derz 
yapılmalıdır. Duvarların yatay boyutlan statik 
hesaptarla tespit edilirse de, uygulamada üst ge
nişlik 0,50 m, alt genişlik genellikle 0,75 m 
alınır. 



isa~hattı 
borusu 
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·ısalr hatt ı borusu (Su g'ı ri $ i ) 
A 

1 ' ı 1 ll 1 
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A- HAVUZ TABAN PLANI 

....,,__ ___ ___,,__ ___ __.,_......__,__...._. ____ r-K ö~t>b~rı t prof i ı 

Harpu~ta b~orıu 

B- K ES iT (A-A) 

Şekil 2 : Havuz taban planı ve kesit görünüşü (ölçeksiz) 
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- Çıkış borusu havuz taban kotu seviyesine 
yerleştirilmeli ve çelik konstrüksiyona sahip ol
malıdır. 

Havuzlarda kullanılacak vanalar 
kırdöküm volanlı, buşakleli veya alfa-alfa tipi 
vanalar olmalıdır. Bunlardan en çok kullanışlı 
olanı volanlı vanalardır. 

- Havuzda biriken suyun herhangi bir se
bepten dolayı dışarı taşmaması için istenilen se
viyeye (hs) duvar içerisine bir tahliye borusu yer
leştirilmelidir. Tahliye borusu devreye girdiginde 
suyunu vana gibi rögara başalırnalıdır. 

- Rögar, çıkış debisini taşıyacak kanalın 

boyutlarına uygun olmalı ve taban kotu kanalı 
silt girişini önlemek için kanal katundan bir mik
tar düşük olmalıdır. Rögar 250 dozlu betondan 
yapılmalı ve duvar kalınlıgı en az 20 cm ol
malıdır. 

- Havuza özellikle çocukların ve çiftlik 
hayvanlarının girmesini ve düşmesini önlemek 
için duvariann üzerine yeteri yükseklikte dikenli 
tel çit tesis edilmelidir. 

2.4. Kanal Şebekesi 

Havuzda istenilen hacimde biriken suyu 
arazi başına kanal şebekesi götürür. Havuzlu su
lama sistemleri ile oldukça az miktarda (50-150 
da) arazi sulandıgından kanal şebekesi genelde 
tek hattan oluşur. Yani klasik sulama tesislerinde 
oldugu gibi anakanal, sekonder ve tersiyerlerden 
oluşmaz. Minimum kesitli trapez veya dik kesiLli 
kanallar bu amaç için yeterlidir. Sadece arazinin 
topografyasına baglı olarak kanal uzunlugu 
degişir. Kanal üzerinde arazi sahiplerinin su ala
bilmeleri için yine minimum kesitli ve sürgülü 
kapaklı çiftçi prizleri de (tarlabaşı prizi) bırakıl
malıdır. 

3. HA VUZLARIN PLANLAMA ESAS
LARI 

Havuzların planlanmasında; 

- tsale boru çapı 
- Havuz kapasitesi, boyutlan ve duvar 

yüksekligi 
-Yana çapı ve boşalıma süresi 
- Sulanacak arazi miktarı 

belirlenir. 
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3.1.lsale Boru Çapının Belirlenmesi 

lsale boru hattı için açık kanal sistemi daha 
ekonomik olmasına karşın, kanal yapımını 
güçleştirecek derecede isale hattı egiminin fazla 
olması ve dik şevlerden sürüklenen malzemelerin 
açık kanalları doldurması ihtimalinden dolayı bo
rulu sistemler pahalı olmasına ragmen tercih edi
lebilir. 

Boru çapının belirlenmesinde iki yol takip 
edilir. 

a- lsale boru hattı aşagıdaki şekilde 
görüldügü gibi şayet açık kanallar gibi belirli bir 
egimdc planlanırsa, başka bir ifadeyle boru hattı 
basınçsız yani serbest atmosfer koşullarına göre 
planlanacaksa, boru çapı Manning Eşitligi ile 
aşagıdaki gibi bulunabilir. . 

Q=V.A 
Q= (1/n) . R2!3 . (~h/L) 1!2 . (1t. d2/4) 

Yukarıdaki eşitliklerde; 

Q= Borudan geçen debi (m3/s) 
V= Akan suyun hızı (m/s) 
A= Akış kesit alanı (Boru tam dolu akacak 

şekilde planlanırsa, A= 1t. d2/4) 
n= Manning pürüzlülük katsayısı (Beton 

borular için n= 0,016, PVC borular için n= 
0,011) 

R= Hidrolik yarıçap (Tam dolu akan boru
lar için R= d/4) 

~h/L= Boru hattı egimi (Hidrolik egim) 
~h= Boru hattının giriş ve çıkış noktaları 

arasındaki kot farkı (m) 
L= Boru hattı uzunlugu (m) 
d= Boru çapı (m) 

Bu yöntemde yukarıda da izah edildigi gibi 
borular herhangi bir basınca maruz kal
madıgından pisasadaki mevcut boruların çalışma 
basıncı en az olan borular kullanılabilir. Ancak 
bu olumlu yönüne karşılık, kanallar gibi 
münhani takip ederek güzergah boyunun uza
ması ve nisbeten egimin düşüklügünden dolayı 
boru çapının büyük çıkması bu yöntemin olum
suz tarafıdır. 



b- Boru hattı, su alma yapısıyla havuz 
arasındaki mesafeyi en kısa yoldan bir
leştirecekse, yani aşagıdaki şekilde görüldügü gi
bi arazinin topografik yapısına uygun döşenecek
se, boru hattı basınçlı (orifis gibi) çalışacaktır. 

Gin'~ rögarı 

Borudan akan debi aşagıdaki eşitlikten bu
lunur: 

Q=C. V. A 

Burada, V'nin bulunması için sistemin gi
nşı (1) ve çıkış (2) noktalan arasındaki enerji 
kayıp eşitliginden yararlanılır. 

Pl/y+ VI212.g + zı = p2f8 + V2212.g +z2+L. hk 

Yukarıdaki eşitlikte P1/y, P2/y z2, = 
0=V1212.g ihmal edilecek kadar çok küçük ol
ması ve yine hidrolik kaybın sadece isale boru
sundaki sürtünmeden kaynaklanması nedeniyle 
eşitlik aşagıdaki gibi yazılabilir: 

zl =V2212g + hk =~h (hk= f.L. vı;d.2.g) 
~h = V2212.g + f. L. V2/d.2.g 
~h = V2212.g (1 + fl/d) 

V= V2 =V2. g. ~h/(l+fL/d) 

A = (1t . d2/4) 

A 1 2!4 
Q=C.=V 2.g.~h/(l+fL/d).(1t.d ) 

Bu son eşitlikte; 

Q = Borudan geçen debi (m3/s) 
c = Orifis debi katsayısı (0,70-0,85) 
~h = Boru hattının giriş çıkış noktalan 

arasındaki kot farkı (m) 
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g = Yerçekimi ivmesi (9,81 m/s2) 

d = Boru çapı (m) 

f =Boru sürtünme katsayısı (0,015-0,020) 

L= Boru hattı uzunlugu (m) 

Ah 

;:::::=:~~~~~VJ. k .. zo 

3.2. Havuz Kapasitesi ve Boyutlarının 

Belirlenmesi 

Havuz kapasitesinin belirlenmesinde havu
za giren debi miktan ile biriktirme süresi dikkate 
alınmalıdır. Havuza alınacak suyun debisi daha 
önce belirtildigi gibi 5-15 1/s arasında olmalıdır 
Başka bir ifadeyle maksimum havuz kapasitesi 
için giren debinin 15 1/s, minimum olması için de 
5 lls olması gerekir. 

Havuzlarda biriktirme süresini kısıtlayan 

en önemli faktör tesisin ekonomik analizinin 
olumsuz çıkmasıdır. Yani havuzlar da devlet (ka
mu) yatınmı oldugundan yapılacak tesisin eko
nomik olması gerekir. Bir havuz göletlerde ol
dugu gibi bir sulama mevsimindeki gerekli olan 
sulama suyunun tamamını depolayacak kapasite
deki büyük planlanamaz. Çünkü tesis ekonomik 
olmaz. Havuzlar için en ideal depolama süresi 
sulama aralıgı kadar olmakla birlikte; yapılan 

ekonomik analizler, havuzlarda biriktirme 
süresinin bitki paternine göre hesabcdilen sulama 
aralıgı kadar (7-15 gün) bile olmayacagını 

göstermiştir. İdeal koşullarda ömegin, sulama 
aralıgı 10 gün olan bir arazide havuz 1 O günde 
dolduracak ve onbirinci günde boşaltılarak sula
ma yapılacaktır. Böylece bir sulama mevsimi 
süresince sadece sulama gerektiren zamanlarda 
havuz çalıştınlmış olacaktır . Oysa havuzlu sula-

7 



DSlTEKNlK BÜLTEN! 1997 SA YI 86 

ma tesisleri için yapılan ekonomik analizler 
göstermiştir ki; havuzun günlük bazda depolama 
süresi (td) ve boşalma süresi (tb) ise ancak td/tb 
~5 ve td ~10 saat oldu~u takdirde tesis ekonomik 
çıkabilir. Yani havuzlar, 10 saatte (td) dolup, 2 
saatte (tb) boşalma ilkesine göre planlanırsa eko
nomik olmaktadır. Bu ilkeye göre planlanan ha
vuzlar günde iki defa doldurulup iki defa 
boşaltılarak sulama yapılacaktır. Toplam sulama 
süresi günde 4 saat olup, bunun 2 saati sabah, 2 
saati akşam serin saatiere ayarlanmalıdır. Çünkü 
gündüz sıcak saatlerde sulama sırasında buhar
laşma kayıplan maksimum düzeye çıkmaktadır. 

Giriş debisi Qg olan bir havuzun 10 saatlik 
dolma süresine göre kapasitesi Vh ise; 

Vh= ı0.3600.Qg 

olur. Havuzlarda giriş debisi (Qg) en fazla 
ISI/s olaca~ından maksimum kapasitesi; 

Vhmax = ı0.3600.15 = 540000 L= 540 m3 
olur. 

Aynı şekilde minimum havuz kapasitesi; 

Vhmin= 10.3600.5= 180000 L = 180 m3 
olur. 

Havuz kapasitesi bu şekilde bulunduktan 
sonra havuzun taban alanı ile derinli~inin bulun
ması gerekir. Taban alanı boyutlarının bulunabil
mesi için önce havuzdaki müsade edilebilecek 
maksimum su derinli~i (hs) belirlenmelidir. Ge
nel bir kriter olarak havuzdaki su derinli~i (hs) 
kapasiteye bagtı olmaksızın normal boyutlu bir 
insanın bogulmayabilecegi bir de~erde (1 ,5-1 ,6 
m kadar) olmalıdır. Bu deger 1,50 m alınırsa ha
vuz taban alanı (A); 

Vh= A. 1,5 

A= Vh/1,5 olarak bulunur. 

Havuz tabanı dikdörtgen veya kare 
biçiminde olmalıdır. Daha az miktarda malzeme 
tüketimi için havuz tabanının kare biçiminde ol
ması gerekeceginden Şekil 2'de verilen havuz bo
yutları b= L olur. Böylece havuz taban boyuttan; 

b = L = fA= Y V h/ı ,5 

şeklinde hesabedilir. 

Yukandaki maksimum kapasiteye sahip ha
vuzun taban boyutları; 
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bmax=Lmax= Y 540/1 ,5 = ı8,97 = 19 m 

Aynı şekilde minimum kapasiteye sahip 
havuz ise; 

bmin=Lmin= Y 180/ı ,5 =ı ı m olur. 

Duvar yüksekligi de kapasiteye baglı ol
maksızın, havuzdaki su derinligine (hs) belirli bir 
miktar hava payı (hp) eklenmesiyle bulunur. 

hd= hs+hp 
hp= 0,20.hs 
h d= ı ,50+(0,20. ı ,50) = ı ,80 m 

Farklı giriş debilerine göre havuzların ka
pasiteleri ile boyutları çizelge 1 'de verilmiştir. 

Çizelge 1: Farklı Giriş Debilerine Göre Havuz -
ların Degişken Olan Elemanları 

Gir~ Havuz Taban Çıkış V ana Sulanacak Boşalma 
Debisi Pe_bisi Kapasilesi Boyutları Çapı Arazi 

(~:) Vh b xL (~~ d Miktarı (•) 
(m3) (m) (0mm) A, (da) 

5 180 llxll 30 ıoo 50 

6 216 ı2xı2 36 ıoo 60 
7 252 ı3xl3 42 125 70 

8 288 14xl4 48 ı25 80 

9 324 14,7xl4,7 54 125 'Xl 

10 360 15,5xl5,5 60 ı50 ıoo 

ll 396 ı6,3xl6,3 66 150 110 
12 432 17xl7 72 150 120 
13 468 17,7xl7,7 78 150 ı30 

14 504 ı8,4xl8,4 84 ı75 ı40 

ı5 540 ı9xı9 'Xl 175 ı50 

(•) : Sulanacak arazi miktarının belirlenmesinde modül ı Us/ha 
alınmışlır 

Süresi 
ı 

(h) 

2,64 
3,38 
2,27 
3,3ı 

3,18 
2,24 
2,55 
2,86 
3,2ı 

2,33 
2,56 

3.3 Vana Çapının ve Boşalma Süresinin 
Belirlenmesi 

Havuza doldurulan suyun boşaltılması vana 
ile saglanır. Bu nedenle havuzlarda kullanılacak 
vana çaplarının bilinmesi gerekir. Yana çaplarını 
etkileyen faktörler havuzun boşalma süresi (tb) 
ilc havuz kapasitesi, yani havuzun çıkış debisi 
(Qç) vana çapını belirler. Havuzlarda boşalma 
süresi (tb) 2 saat alındıgında çıkış debisi (Qç) 
aşagıdaki gibi bulunur. 

Qç= (Vh / (2.3600)) + Qg 

Bu eşitlikte 

---- -----------------------------------------------------------~ 



Vh= Havuz kapasitesi (L) 
Qg=Giriş debisi (devamlı akış) (1/s) 

Maksimum kapasiteye sahip bir havuz için 
çıkış debisi; 

Qçmax = (540000 1 (2.3600)) + 15= 90 1/s 
olur. 

Aynı şekilde minimum kapasiteli havuzun 
ise; 

Qçmin= (180000/ (2.3600)) + 5= 30 1/s 
olur. 

Yana açıldıgı zaman havuzdaki su orifis il
kesine göre boşalacagından aşagıdaki eşitlik 

yazılabilir. 

Q= c.A.V 

Eşitlikte; 

Q= Orifis debisi (ç ıkış debisi, Qç)(m3/s) 
c= Orifis debi katsayıs ı (0,82) 
A= Akış kesit alanı (vanalar daire kesitli

dir, A= 1t. r2)(m2) 

V= Suyun hızı (m/s) 

Yukardaki eşitlikte vana çapının bulunabil
mesi için öncelikle su hızının (V) bilinmesi gere
kir. Bunun için aşagıdaki şekildi görüldügü gibi 
1 ve 2 noktaları için enerji kayıp denklemi (Ber
noulli ) yazılırsa; 

z, 

~~~~~d~~~~~~~....,--- z.ıto 
Pl/y + V 1 112.g + zı = z2 + V22'2.g +z2+ I, hk 

Yukarıdaki eşitlikte Pl/y = O, Pl/y =O; V1 
çok düşük olduğundanVJ 1 12.g= O,z2= O ve hid
rolik yük kayıpları boru uzunluğunun çok kısa 
olmasından dolayı ihmal edilirse eşitlik 

aşağıdaki gibi yazılabilir. 

v 2212.g = zl 
z l= hs olduğundan; 
v2212.g = hs 

V2 = Y 2.g.hs 

yazılabilir (hs=havuzdaki su derinliği). 
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Görüldüğü gibi havuzdan çıkan suyun hızı 
tamamen havuzdaki su derinli~inin bir fonksiyo
nudur. Bütün havuzlar için derınlik (hs = 1,50 m) 
aynı oldugundan; 

V2=V2.9,81. 1,50 = 5,42m/s 

Maksimum kapasiteli bir havuzda çıkış de
bisi 90 Vs ve c= 0,82 alınırsa vana çapı aşağıdaki 
gibi bulunur; 

Q=c.A. V.=c.A. V2. g.h 

A= Q/(c.V) = 0,090/(0,82.5,42) = 0,020 m2 

A=ıtl => r= VA/rt= V0,020/3,14 =0,0798m 

V ana çapı; 

d= 2.r =2.0,0798=0,159 m = 159 mm çıkar. 

Günümüzde bu amaçla imal edilen vana 
çapları(0mm) 40,50,65,80,100,1 25,150,175,200, 
250,300,350,450,500 1000 - olduğundan yu
karıda bulunan sonuca göre maksimum kapasiteli 
havuz için 0 175 mm çaplı vana kullanılmalıdır. 
Aynı hesaplamalar minimum kapasiteli havuz 
için yapılırsa vana çapı (d= 0,093 m) 0 1000 
mm bulunur. Havuzlarda giriş debisine baglı ola
rak çıkış debileri ile vana çapları Çizelge 1'de ve
rilmiştir. 

Yukarıdaki eşitliklerden görülebileceği gibi 
çıkış debisi (vana debisi) suyun yüksekliğine (hs) 
bağlı olarak değişmektedir. Havuz boşalma 
sürecinde iken su yüksekliği zamanla 
düşeceginden su hızı (V) dolayısıyla debi de gi
derek azalacakur. Fakat vana çapı hesaplama
lannda maksimum su yüksekliği olan hs değeri 
dikkate alınmalıdır. Diğer yandan çıkış debisinin 
zamanla azalmasına baglı olarak boşalma süresi 
(tb) de 2 saatten fazla sürmektedir. Bu durum 
aşagıdaki şekile göre analiz edilebilir. 

(Qç-Qg)-ot=-oh A 

-oı=-oh A/(Qç-Qg) 

9 
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f ~dt= f hahA/(Qç-Qg) 
O ho 

t=A f hahA/(Qç-Qg) 
ho 

1/2 
Qç = c.A.Y 2.g . {h= K.h 

Qg= sabit 
Qç- Qg = K.hl/2- Qg 
K.hl/2- Qg= u denilirse 

. 1/2 
Clu=l/2.K.h .ah 

1/2 
dh= (2/K). h . dU 

!. hs fhs ırı 
t=A m/(Q;-Qg)=> ı=(2.A)/K (h /ıı).ilıyazılıbir. 

' ho ın 

lntegral kurallarına göre bu son eşitligin in
tegrali alınıp hs ve ho degerieri yerine konursa; 

t= (2.A) / K2 { K. (hs112- ho 112) + 
Qg In [K. hs112 - Qg) 1 (K.ho112 - Qg))] 

yazılabilir. 

t= Havuzun boşalması için gereken süre (s) 

A= Havuzun taban alanı (m2) 

K= c.A.Y 2.g =(sabit) 
hs= Başlangıçdaki su derinligi (m) 

ho= Çıkış debisinin giriş debisine eşit ol

dugu su derinligi (Qg=Qç=0,015=0,087 . hl 112) 

eşitliginden bulunur. 

Qg= Giriş debisi (sabit) 

Maksimum kapasiteli bir havuz için bu 

degerler, A= 19x19 m2, k= 0,087, hs = 1,50 m, 

ho= 0,15 m, Qg = 0,015 1/s eşitlikte yerine ko

nursa; 

t= (2.19.19) 1 0,0872. [ 0,087.(1,51/2 -

0.15112) + 0,015 In ((0,087 . 1,5112 - 0,015) 1 
(0,087. o,ı5ı12- o,o15))l 

t= 9223 s= 2,56 saat 

Görüldügü gibi havuzların boşalma süresi 

2 saatten fazla olmaktadır. 

Aynı işlemler minimum kapasiteli bir ha

vuz için yapıldıgında da bulunan sonuç 2,57 saat

tir. 
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3.4 Sulanacak Arazi Miktarının Belirlen-
m esi 

Havuzlu sulama projeleri diger sulama pro
jeleri gibi ekonomik analize tabi tutuldugundan 
sulanacak toplam arazi miktarının bilinmesi ge
rekir. Bunun için seçenek vardır. 

a- Giriş debisine göre yapılan hesaplama 

Qg= qd.A 

Eşitlikte; 

Qg= Giriş debisi (1/s) 
qd= Sulama modülü (devamlı akışa göre) 

(1/s/ha) 
A= Sulanacak arazi miktarı (ha) 

b- Çıkış debisine göre yapılan hesaplama 

Qç= qd.(24/t).A 

Eşitlikte; 

Qç= Havuz çıkış debisi (1/s) 
qd= Sulama modülü Vs/ha) 
A= Sulanacak arazi miktarı (ha) 
t= Günlük sulama süresi (h) 

Bu iki hesaplama yönteminde pratige daha 
yakın olan giriş yöntemine göre yapılanıdır. 

Çünkü , giriş debisinin sürekli sabit olmasına 
karşılık, çıkış debisi başlangıçta maksimum olup 
giderek azalmaktadır. 

Sulama modülünün 1 I/s/ha oldugu varsa
yılarak maksimum kapasiteli bir havuz için sula
nacak arazi miktarı; 

a= Giriş debisine göre; 

Qg=qd.A::::) A Qg/qd=l5/1=15ha=l50 

b= Çıkış debisine göre; 

Qg=qd. (24/t).A::::) A=Qç.4/qd.24 

A= 90.4 1 1.24 = 150 da 

Havuzların giriş debisi ve kapasitelerine 
göre sulayacaklan arazi miktarları Çizel ge ı 'de 
veri Im iştir. 
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ZARARLI KİMYASAL ETKiLERE DAY ANlKLI 
BETON Y APlM KURALLARI 

Yazan: Ali UGURLU (*) 

ÖZET 

Bu çalışmada degişik kimyasal etkiler altmda kalan ya da kalabilecek beton
larm üretiminde dikkat edilmesi gereken durumlar ve alınması gerekli önlemler 
tartışılmıştır. Bildirinin başmda genel olarak kimyasallarm betona etkisi özetlenmtş, 
ileriki bölümlerde ise DSI prat@i açısından özellikle bir çok sulama kanalmda 
görülen "betona sülfat etkisi" tartışılmıştır. Iç Anadoludan başlayıp Kuzey Dogu 
Anadoluya uzanan sulama şebekelerinin bir çogunda, özellikle zemin içerisindeki 
sülfatın varlı{Jmdan kaynaklanan, adına sülfat korozyonu denilen ve sonuçta kanal 
betonlannın 2-3 yıl gibi kısa bir sürede parçalanmasına yol açan bir durum 
yaşanmaktadır. Yazıda bu olgu hem betonun yapısal durumu hem de alınması ge
rekli önlemler açısından ayrıntılı olarak tartışılmıştır. 

1. GİRİŞ 

Günümüzde beton yapılardaki bozulma 
ekonomik ve teknik yönden ciddi sorunlar yarat
maktadır. Bu sorunlar, yapının bozulup işlevini 
yitirmesinden başlayıp çökerek yıktiması süreci 
ile insan yaşamını ve ülke ekonomilerini tehdit 
etmektedir. 1977 yılında U.S. Army Corps of En
gineer tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 
A.B.D.'deki 9000 barajın potansiyel tehlike 
oluşturdugu belirlenmiş ve ilk tasnif edilen 3948 
barajın 988'i tahribatlar yüzünden emniyetsiz bu
lunmuş, 58'inin ise çok acilen ~mir edilmesinin 
gerektigi belirtilmiştir. [1]. Ulkemizde beton 
yapıların tahrip olması ve bu konuda çıkan prob
lemler ile ilgili istatistiksel bir çalışma olmasa da 
özellikle sülfat etkisi ile tahrip olan su yapılan 
bu konuda verilebilecek önemli ömeklerdendir. 

Günümüzde, betonun çok degişik ortamlar
da kullanılması sonucu betondan beklenilen 
özellikler de artmıştır. Bu nedenle betonun kul
lanıldıgı ortam ile karşılaşugı fi ziksel ve kimya-

(• ) Kim . Müh ., DSl TAKK.Dai. Başkanlığı Beton ·Miz. 
Lab.Şb .. Müdürlüğü 

sal etkiler gözönüne alındıgında betonun dayanık
lılık (durability) özelligi sonucu ortaya çıkan 
"servis ömrü" kavramı oldukça önem kazanmak
tadır. Betonun; çevresinin etkisinde ilk şeklini, 
niteliklerini ve hizmet görme yetenegini uzun 
süre kaybetmeden devam ettirebilme yetenegi 
olarak tanımlanan servis ömrü; betonun teknik 
ve ekonomik tasarımı sonucu ortaya çıkmış bir 
kavramdır . [2] . 

Bu amacın gerçekleşmesi, betonun üretim 
öncesi, üretim süreci ve üretim sonrasındaki kali
te kontrol ve denetimleri ile büyük ölçüde 
olasıdır. Betona etki ederek tahribatma yol açan 
fiziksel ve kimyasal etkenierin betona tesiri ya 
betonun üretim süreçlerinde ortaya çıkan ak
saklıklar sonucu başlangıçta ya da özellikle dış 
fiziksel etkenler ile sonradan meydana gelmekte
dir. 

Betonların dayanıklılıgı , betonun kul
lanıldıgı yapıların emniyet ve ekonomisi 
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu etkileşim 
yapıların etüt, proje ve yapım süreçlerinde 
gözönüne alınarak yapı, servis ömrü boyunca 
karşılaşacagı fiziksel ve kimyasal etkilere karşı 
dayanabilecegi bir şekilde inşa edilmelidir. 
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Dogadaki herşey gibi yapı malzemeleri de kusur
suz degildir. Bununla birlikte özellikle etüt, proje 
ve yapım sırasında yapılan hata ve eksiklikler so
nucu bu malzemeler taşıdıklan zayıf unsurlan 
çogaltarak varolurlar. Giderek, malzernede hasa
ra yol açan etkenler çogalarak büyür. Bu büyüme 
sonucu hasar etkeninin kinetigi hızlanır ve beton 
hizmet görme yetenegini uzun süre devam ettire
mez. Bu süreç sonrasında beton yapının kul
lanımı güvenli ve ekonomik olmaktan çıkar, yani 
bozulan betonun güvenlik gerilmesi servis geril
mesinin altına düşer yada onarım ve bakım mas
rafları yeniden yapım maliyetinin üstüne çıkar, 
[3] . Klasik mühendislik yapılarında bile henüz 
dayanıklılık problemlerinin çözümlenememiş 
oldugu dikkate alınacak olursa gelişmiş ülkelerin 
inşaat yatırımlarının o/o40'ının bakım ve onarıma 
ayrılması gerçegi pek yadırganamaz, [3]. 

2. RETONUN BOŞLUKLU Y APlSI 

Betonun boşluklu yapısı, bu boşlukların 
beton içerisindeki dagılımı, miktar ve 
büyüklükleri, birbirleri ile olan baglanttları, 
sürekli ya da süreksizlikleri belonun tahribatina 
yol açan fiziksel ve kimyasal etkenler üzerinde 
birincil dereceden bir rol oynar. Yapı malzemele
rinin birçogu katı madde olmalarına ragmen iç 
yapılarında gözle görülen ya da görülmeyen 
büyüklü-küçüklü, sürekli veya süreksiz boşluklar 
bulunur. Boşlukların büyük ve sürekli olanları 
malzeme içerisindeki sıvı ve gaziann geçmesine 
olanak saglar. 

Beton içerisindeki boşlukları literatür 
17,18,1 9'a göre aşagıdaki şekilde sınıfiara 
ayırmak mümkündür. 

- Agrega boşlukları 
- Sertleşmiş çimento hamuru içerisindeki 

jel kılcal ve büyük boşlukları 
- Agrega yıgını içerisindeki kalan boşluklar 
- Betonun farklı oturması sonucu ortaya 

çıkan boşluklar 
- Küresel hava boşlukları 

Yukarıdaki tasniften de anlaşılacagı üzere 
beton içerisindeki boşluk sistemlerinin bazılarını 
iyi agrega seçimi, granülometri düzenlemesi , 
çimento dozajının arttırılması, betonun iyi 
yerleştirilmesi gibi işlemler sonucunda önlemek 
mümkündür. Burada önemli olan ve beton 
geçirgenliginde önemli rol oynayan sertleşmiş 
çimento hamuru içerisindeki boşluk sistemleridir. 

Şekil-2. 1 den de görülecegi üzere çimento 
hamuru içerisindeki (10-35) A0 boyutundaki 
boşluklar jel ve (60-106) A0 boyutundaki 
boşluklar da kılcal (kapiler) boşluklardır. Çeşitli 
literatürlere göre jel boşlukları beton dayanıklı
Iıgında önemli bir rol oynamaz. Buna karşılık 
işlenebilir bir karışım hazırlama zorunlulugu 
yüzünden beLona çimento hidratasyon için ge-
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gereken sudan fazla miktarda su konulması sonu
cu ortaya çıkan kılcal ve büyük boşluklann beton 
geçirgenligindeki dogrudan rolü çok önemlidir. 
Hatta betonda dayan"'lılık probleminin 
başlangıcı da denilebilir. üzeilikle su/çimento 
oranının 0.60'ın üzerinde oldugu betonlarda 
kılcal boşluklann sürekliliklerini kapatabilmeleri 
için yaklaşık 6 ay ile ı yıl arasında kür görmeleri 
gerekmektedir. 0.70 su/çimento oranından büyük 
su/çimento oranına sahip betonlarda ise bu olay 
imkansızdır, [7]. 
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Şekil-2.1 İyonların gaz moleküllerinin ve 
betondaki boşlukların relatif 
büyüklükleri 

2.1 Retonda Geçirgenlik 

Yapı malzemelerindeki dayanıklılık prob
lemleri incelenirken dikkate alınması gerekli en 
l?.nemli öge malzemenin geçirgenligidir. 
üzeilikle su yapılannda betonun dayanıklılıgını 
birinci dereceden etkileyen betonun geçirgenligi, 
beton içerisindeki boşluklar ile çimento hamurn
agrega ara yüzeyindeki mikro çatiaklann bir 
fonksiyonudur, [8). Betonlann porozitesi ile 
geçirgenlikleri arasında dogrudan bir ilişki yok
tur. Burada belirleyici olan bu boşlukların mik
tar, çap ve süreklilik gibi karakteristikleridir. 

Bctonun dayanıklılık problemleri betonun 
geçirimliligi ile başlar. Betonun geçirimsiz 
olması durumunda birçok dayanıklılık problemi
ne yol açan su ve zararlı sıvılar beton içerisine 
nüfuz edemez. Yani geçirimsiz ya da 
geçirgenligi çok düşük olan betonlarda don olayı 
veya beLonu kimyıısal olarak parçalayan reaksiy
onlar görülmez. üzeilikle beLonda tahribata yol 
açan kimyasal reaksiyonların, zararlı sıvılann 
beton içerisine sızması ya da beton tarafından 
emilmesi sonucu meydana geldigi düşünülecek 
olursa beton dayanıklılıgında geçirgenligin 
öııemi anlaşılmış olur. 



Betonda geçirgenligi azaltabilmek için şu 
önlemlerin alınması gereklidir; 

- Mümkün olan en düşük su/çimento 
oranına sahip betonlar yapmak, 

- Agrega maksimum tane çapını küçük 
seçmek ve granülomctrisi düzgün (ya da 
düzeltilmiş) agrega kullanmak, 

- Karma suyu miktarını optimum miktarda 
kullanmak, 

- Betonu en yüksek kampasitede (sıkılıkta) 
yerleştirmek, 

- Optimum çimento dozajının altında 
çimento kullanma.mak, ögütülme inceligi ve ko
hezyonu yüksek çımentatar kullanmak, 

- Betonu mümkün oldugu kadar fazla 
kürlemek, 

- Geçirimsizlik saglayan beton katkıları 
kullanmak. 

3. BETONDA KİMYASAL HASAR ET
KENLER! 

Beton bileşenleri gerek kendi aralannda ve 
gerekse maruz kaldıkları çevre koşullan ile, özel
likle sulu ortamlarda, çeşitli etkileşimiere girer-
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ler. Bu etkileşme sonucu malzernede çogu zaman 
istenmeyen degişiklikler ortaya çıkar. Bu 
dcgişim sonucunda beton yapı işlevini yerine ge
tircbilmesi için gerekli olan özelliklerin bir 
kısmını kaybedebilir. 

Bctonun bozulmasına neden olan kimyasal 
tcpkimcleri Tablo-3.1 'deki gibi özetlemek 
mümkündür, [9]. Tablo-3.1 'de verilen üç ana tep
kimcden herhangi birinin meydana gelmesi sonu
cu betonda iç yapı bozulur, mukavemet azalır, 
boşluk oranı büyür, büyük yerel şekil 
dcgiştirmeler sonucu bctonda kabarına ve 
çatlamalar görülür. Kısacası beton korozyona 
ugrar. Bununla birlikte betonun korozyonu, sadc
cc beLonun maruz kaldıgı kimyasal etkilerle 
açıklanamaz. Bu olgu betonun fiziksel 
özellikleri ile da yakmdan ilgilidir. 

Değişik kimyasalların beLOna olan etkisi ise 
ayrınuh bir şekilde Tablo-3.2'de verilmiştir. Bu 
tablo incelendiginde farklı kimyasal maddelerin 
bctonu çok farldı şekillerde tahrip ettigi 
görülecektir, [ 1 0]. 

Tablo-3.1 Betonun kimyasal zararlı etkiler sonucu bozulması [5). 

BETONUr~ KİMYASAL TEPKİI'ELER SOfUlJ BOZL.UIASI ı 
ı 

Zararl ı s ı vı ile sertleşmiş Sertleşmiş ç iri1ento hamuru ı Şişen ürün alu~um~ J ç1ınen to hamuru bileşenleri bi leşen l e r i n in hidrolizin i içeren tepkime l e r 
~ras ında yer değif;tirme t--- \'e çözülüp u zai<le:ş tı r ılma-

tec!<ileri sını içeren t epk i meler 

ı 
LL ++ 

iyar.un;.Jıı Ca++ iyonunun C- 5- fi larda 
l,~z:..ınen ürUn- şi şmeyen ve Ca++ ile yer 
ler olarak çö zünmeyen 

değiştirme 
uzaklaşınasr ürünler olarak tepkimel2ri 

uz8kl aşması 

ı ı ı 
ı 

ı 

ı İç ger ilme 

J ı Purozi te ve ge:çiriml ilkte artışı 

ı L ar tış L __ ------- --, 
1 

Alkelini te Kütle Uuzulmc r-1uk aveıııe t ve Ça t iamu , i<apa~ ~ek i! 

KayDı ~ayb ı ı:ıtkisinin rijitl i k kayD ı at ma , dökül rile değiş-

(pH azalma) h1zlanrrıesı tirme 
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KİMYASAL HADOE 

Aset ik Asit, lO'luk 

Asetik Asit, % lO'luk 

Asetik Asit, % 30'luk 

Aseton 

Asitli sular (PH 6,5 

\D 
veya daha küçük) 

Alkol 

Alizarin 

Al~inyum Klorür 

Ali•inyum Sülfat 

Anunyak (sıvı) 

Amonyak (Gaz) 

--

TABLO- 3.2 ÇEŞİTLİ KİMYASAL MADDELERİN BETONA ETKİSİ 

ETKİ ŞEI'Lİ KIMYASAL MADDE ETKİ ŞEI'Lİ 

Yavaş, yavaş parçalar 

Yavaş, yavaş parçalar Amı:ınyıııtıisülfat Parçalar. Poröz veya çatl<Pış tıetonda 

Yavaş, yavaş parçalar donatıya etki eder. 

Setona nüfuz etmesiyle birlikte sıvı Amonyum Karbon~t Zararlı değildir. 

kaybı meydana getirir. Bazen asetik Amonyum Klorür Yavaş parçalar. Poröz veya çatlamış 

asit de içerebilir. betonda donatıya etki eder. 

Yavaş, yavaş parçalar. Poröz veya çatla- Amonyum Siyanür Yavaş, yavaş parçalar. 

mış betonda donatıya etki eder. Amonyum Florür Yavaş, yavaş parçalar. 

Etil alkol ve metil alkale bakınız. Amonyum Hidroksit Zararlı değildir. 

Zararlı değil. Amonyum Nitrat Parçalar. Poröz veya çatlamış betonda 

Hızlı parçalar. Poröz veya çatlak beton- donatıya etki eder. 

da donatıy~ etki eder. Anunyum Okzalat Zararlı değildir. 

Parçalar.Poröz veya çatlak betonda dona- Amonyum Sülfat Parçalar. Poröz veya çatlamış betonda 

tıya etki eder. donatıya etki eder. 

s~dece amonyum tuzları içerirse zararlı- Amonyum Sülfit Parçalar. 

dır. Amonyum Sülfür Parçalar. 

Islak betonu yavaş yavaş parçalara ayıra Arnonyum süperfosfat Parçalar. Poröz veya çatlamış betonda 

bilir,poröz veya çatlamış betona nemli donatıya etki eder. 
ortamda etki edP.r. 
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KiMYASAL HADDE 

Amonvum tiosülfat 

Antres en 

Arsenik Asit 

Amonyak tuzu (Nişadır) 

Badem yağı 

Senzinli ve dizel 

motorların eksoz gaz-

ları 

Bary .... Hidrııks1 t 

Bi ra 

Benzerı (Benzol) 

Boraks 

Borik Asit 

Brom 

..... 
-....) 

TABL0-3.2 ÇEŞİTLİ KİMYASAL MADDELERİN BETONA ETKİSİ 

--~ 

ETKİ ŞEKLİ KÜlYASAL MI\DDE ETKİ ŞEKLİ 

Parçalar. Bütil Stearat Yavaş, yavaş parçalar. 

Zararlı deöildir. Bakır Klorür Yavaş, yavaş parçalar. 

Zorarlı deyildir. Bukır Kaplama Zararlı değildir. 

Amonyum kloride bakınız. Çözeltisi 

Yavaş, yavaş parçalar. Bakır Sülfat Sülfat dayanıklılığı yeterli olmayan be-

Karbonik, nitrik veya sülfüroz asit yar- tonu parçalar. 

dımı ile ıslak betonu parçalayabilir. Buz Çözücü Tuz Hava sürüklenmemiş, erken yaştaki betonu 

(Kaya Tuzu) pul pul parçalar. 

Zararlı değildir. Balık Yağı Yavaş, yavaş parçalar. 

Fermantasyon ürünleri, asetik, karbonik, Bezir Yağı Sıvı iken yavaş parçalar. Katı yada kuru-

laktik veya tannik asidieri içerebilir. muş durumdayken zararsızdır. 

Beton içerisine işlemesiyle malzernede Cüruf Ortamda sülfitler ve sülfatlar olduğunda 

sıvı kaybı meydana gelir. ve şayet ortam ıslak ise zararlıdır. 

Zararlı değildir. Ci va Klorür Civa klorit'e bakınız . 

Önemsiz derecede etki eder. Civa-2 Klorür Yavaş, yavaş parçalar. 

Gaz brom betonu parçalar. Sıvı bromda, Ceviz Yai;ı Yavaş yavaş parçalar. 

şayet yapısında hidrobromik asit v2rsa Çamaşır Suyu Hipoklorit asit, sodyum hipoklorit, sül-

nemli ortamda betonu ~arçalar. füroz asit gibi kimyasalıara bakınız. -
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KİMYASAL MAOOE 

Çinko Klorür 

Çinko Nitrat 

Çinko Sülfat 

Deniz Suyu(Tuzlu Su) 

Dinitrofenol 

Denir-3 Klorür 

Demir-) Nitrat 

Oemir-3 Sülfat 

Demir-J Sülfür 

Oemir-2 Klorür 

Demir-2 Sülfat 

Deniz Suyu 

Etil Alkol 

Etil Eter 

Etilen Gl1kol 

TABLO- 3.2 ÇEŞİTLİ KİMYASAL MADDELERIN BETONA ETKİSİ 

ETKİ ŞEKLİ KİMYASAL MADDE ETKi: ŞEKLİ 

Yavaş yavaş parçalar. Eksoz Gazı Sıcak olanı (400-1100 F) termal genleş-

Zararlı değildir. 
melere neden olur. Soğumuşu, sülfüroz 

ve hidroklorik asit içerir ve betonu 
Yavaş yavaş parçalar. yavaş yavaş parçalar. 

Sodyrnı klorit ve diğer tuzlara bakınız. 
~kşimiş Süt Laktik asittir, betonu yavaş yavaş 

Yavaş yavaş parçalar. parçalar. 

Yavaş yc;• :aş parçalar. Formaldehit(% 37'lik) Formik asit ve çözeltisi betonu yavaş 

Zararlı Leğildir. f-----
yavaş parçalar. 

~ 

Düşük ;c ,,•. ıteii betonu parçala!'. 
Formik Asit(% 10' ~ ık) Yc;vaş yavaş pc;rçalar. 

Demir sülfat içerirse zararlıdır. 
~ormik Asit(% 30'luk) Y5vaş yavaş parçalar. 

Yav&ş yavaş parçalar. 
Fo.rrnik Asi.t(X, 9G'lık) \'avaş yavaş parçalar. --
Fenantren Betona nüfuz etmesiyle birlikte sıvı 

Düşük kaliteli betonu parçalar. 
kaybına neden olur. 

Sülfat dayanıklılığı yeterli o~qyan be-
Ferıol (~ 5'lik) Yavaş yavaş parçalar. 

tonu parçalar. Bet011l61 porazi tesi yada . 
F enol ('i<> 15- j. 25 • lik) • .. 

çatlakları yardımıyla donatıya etki eder. 

Fosforik Asit(~ lL'luk • . • 
Setona nüfuz etmesiyle birlikte sıvı kay 

bı meydana getirir. Fosforik Asit(% B5'lik . • • 

Betona nüfuz etmesiyle birlikte sıvı kay Gübre Amonyum sülfat, amonyum süperfosfat, 
bı meydana getlrlr. potasyum, nitrat ve sodyum nitrata ba-

Vovoş yavaş porçalar kınız. 
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KİMYASAL HADllE 

Gaz Yağı 

Gü'lerçUe 

Glikoz 

Gliserin 

Hint Yağı 

Hayvansal Atıklar 

tan Petrol 

IUaik Asit 

Hidroklorik Asit 

(" ·lO' luk) 

Hidroklorik Asit 

(~ 30' l:ık) 

Hidroklorik Asit 

(l' 37'lik) 

Hidroflorik Asit 

(" lO'luk) 

Hidroflorik Asit 

(;l 30'luk) 

TABL0-3.2 ÇEŞİTLİ KİMYASAL MADDELERIN BETONA ETKİSİ 

ETKİ ŞEYLİ KİMYASAL ~lADOE ETKİ ŞEKLi 

Setona nüfuz etmesiyle birlikte sıvı kay- Hidroflorik Asit Donatılı t:ıetonda çeliğe etki ede!' ve 

bı meydana getirir . (';C. 40'lık) betonu hızla parçalar. 

Potasyum nitrat'a bakınız- Hidroflorik Asit . . . . . 
Yavaş yavaş parçalar. (% 75'lik) 

Yavaş yavaş parçalar. Hidrojen Sülfür Zararlı değildir. Fakat nemli ve ok-

Özellikle havanın varlığı durumunda beto-
sijenli ortamda sülfüroz aside dönü-

şerek betonu yavaş yavaş parçalar. 
nu pa .-çalar. 

Hipokloroz Asit Yavaş yavaş parçalar. 
Mezbaha atıklarına bakınız. 

(% 10' luk) 

Yavaş yavaş parçalar_ 
Hardal Yağı Özellikle havanın mevcudiyeti duru-

Yavaş yavaş parçalar. ııunda be tonu parçalar. 

Donatılı betonda çeliğe etki eder ve be- Haşhaş Yağı Yavaş yavaş parçalar. 

tonu hızla parçalar. 
İyot . . . 

Donatılı betonda çeliğe etki eder ve be-
İdrar Donatı korozyonuna neden olur. 

tonu hızla parçalar. 
Kok Ki:imürü Nemli kömür içerisinoen sızan sülfit-

Donatılı betonda çeliğe etki eder ve be- ler sülfüroz veya sülfirik asit ola-
tonu hızla parçalar. rak akside olabilir. 

• . . • • • 
Krezol Fenol bulunması durumunda betonu ya-

' 
vaş yavaş parçalar. . . ll . • . 
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TABLO- 3.2 ÇEŞİTLİ KİMYASAL MAODELERİN BETONA ETKİSİ 

tÜMYASAL MADDE ETI~ İ ŞEKL~ KÜWI\SAL WıDOC t:TKİ ;;ı=:: ı< .Li 

Kolza Tohumu Ya9ı Özellikle havanın mevcudiyeti durumunda Metil Alkol Setona nüfuz etmesiyle birlikte sıvı 

betonu parçalar. kaybı meydana getirir. 

Ksilerı (Ksilol) Eetona nüfuz etmesiyle birlikte sıvı kay- Hetil Etil Keten . • . 
bı meydana gelir. Metil İzoamil Keten • . . 

Kaya Tuzu Sodyum Klorit'e bakınız. Madeni Yağ Gres halinde betonu yavaş yavaş par-

Lağım Suyu(Atık s~) Genelde zararlı değildir. Hidrojen Sülfi-
çalar. 

te bakınız. Maden Suyu İçerisinde sülfat, sülfit veya asit 

Laktik Asit Yavaş yavaş parçalar. 
olması durumunda betonun porozitesi 

(% S'lik) 
yada çatlak olmasından yararlanarak 

donatıya etki eder ve betonu parça-
Laktik Asit • n . 

-lar. 
(% 25' lik) 

Melas(Şeker Pekmezi) 120 F'ın üzerinde yav~ş yavaş beto-
Magnezyum Klorür Yavaş yavaş parçalar. Çatlamış veya çat- nu parçalar. 

lak betonda donatıya etki eder. 
Metil Alkol Yağı Sıvı durumda yavaş yavaş parçalar. 

Magnezyum Nitrat Yavaş yavaş parçalar. Kuru yada kuruduğu durumlarda za-

Magnezyum Sülfat Sülfat dayanıklılığı yeterli olmayan be- rarsızdır. 

tonu parçalar. Nikel Kaplama Nikel Amonyum Sülfat betonu yavaş 

M-arıgaıı Sülfat • . • n Çözeltisi yavaş parçalar. 

-
Margarin Katı margarin yavaş, sıvı margarin is:~ Nikel Sülfat Sülfat dayanıklılığı yeterli olma-

hızlı parçalar. yan betonu parçalar. 

Nitrik Asit(% 2'lik) Hızla parçalar • 
. ,,__. 
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TABLO- 3.2 ÇEŞİTLİ KİMYASAL MADDELERİN B ETONA ETKİSİ 

KİI"'VASAL HA[)[)( ETKİ ŞEI't.. İ KİMYASAL P-\1\DOE ElK~ ŞEI'L 1 

Küller Ortamda s ülfat ve sülfltler olduğuntia ve Klor Gazı renıli betonu yavaş yavaş parçalar • 

şayet ortam ıslak ise zararlıdır . 
Krom Kaplama Çözeltisi Yavaş yavaş parçalar. 

Kabuk Tanen kabuğu. 
Kromik Asit(% 5'lik) Poröz yada çatlamış betonda donatıya 

Kalsiyum Bisülfid Hızlı parçalar. etki eder. 

Kalsiyum Klorür Poröz veya çatlamış betoııda dı:ırıatıya et- Kromik Asit(% lO'luk) . . • • 
ki eder. Çelik korozyonu betonun parça-

Kromik Asit(% 50'lik) • . . . 
lanmasına neden olur. 

Kromik Asit(% 60'lık) • . • . 
Kalsiyum Hldroksit Zararlı değildir. 

• • Kömür r~emli ki:inür içerisinden sızan sülfi t-
Kalaiyuıı Nitrat 

ler sülfüroz, sülfi rik asi t veya fer-
Kalsiyum Sülfat Sülfat dayanıklılığı olmayan betonu par- ro sülfit olarak okside olabilir. 

çalar. 
Kömür Katranı Yağı Antresen, benzol, karbazol, kresol, 

Karbaz ol Zararlı değildir. parafin, fenol, toluol, ksilol'a ba-

Kartıclik Asit Fenol' a bakınız. kı.nız. 

Karbondieksi t Gaz fazında betonda sürekli büzülmeye Kobalt Sülfat Sülfat dayanıklılıÇı olmayan betonu 

(rötre) neden olur. parçalar. 

Kartıondisülfi t Yavaş yavaş parçalayabilir. Xakao çek ~rdeği Yağı Özellikle havanın mevcudiyeti duru-

Karbontetraklorür Betona nüfuz etmesiyle birlikte sıvı munda betonu parçalar. 

kaybı meydana geti r i r. Katı Kaı..ao Yağ1 . . . • 

Karbonik Asit Yavaş yavaş betonu parçalar. Kurşun f4i trat Yavaş yavaş parçalar. 
\oı 
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KİMYASAL HADDE 

Nitrik Asit(% S'lik) . (% lD'luk) . (% 20'1ik) 

• (% 30'luk) . (% 40'1ık) 

Oleik Asit(% lOO'lük) 

lltzalik Asit 

Odun Yağı 

Parari n 

Pl!rklorik Asit 

(% lD'luk) 

Perkloreti len 

TABLO- 3.2 ÇEŞİTLİ KİMYASAL MADDELERİN BETONA ETKİSİ 

ETKİ ŞEKLİ KİMYASAL MADDE ETKİ ŞEKLİ 

Hızla parçalar Perol Yağları · Betona nüfuz etmesiyle birlikte sıvı 

• kaybına neden olur. Betonu yavaş ya-

vaş parçalar. . 
Panuk Yağı Özellikle havanın nevcudiyeti durumun-

• da betonu parçalar. 

• Potasyum Alüminyum Sülfat dayanıklılığı olmayan betonu 

Zararlı değildir. Sülfat parçalar. 

Zararlı değildir. Depoları asetik asit, Potasyum Karbonat Ortamda potasyum sülfat olmadığı za-

karbondioksit ve tuzlu suya karşı korur. man zararsızdır. 

İçmesuyu depolarında kullanılmamalıdır, Potasyum Klorür Ortamda magnezyum klorür varsa betu-
zehirlidir. nun porozitesi yada çatlakları yardı-

Sıvı halde betonu yava;.; yavaş parçalar, mıyla uonatıya etki eder. 

katı halde zararlı değildir. Potasyum Siyanür Yavaş yavaş parçalar. 

Düşük penetrasyonlarda zararlı değildir. Potasyum Dikromat Parçalar. 
Fakat harçlarda olduğu gibi yüksek düzey 

porozitesine sahip betonlarda zararlıdır. Potasyum Hidroksit Zararlı değildir. 

(% lS'lik) 
Parçalar. ' 

Pota5yum Hidroksit Betonu parçalar. 

(% 25'1ik) 
Betona nüfuz etmesiyle birlikte sıvı kay-

Potasyum Hidroksit . 
bı meydana getirir. 

(% 95'lik) 
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KİMYASAL HADI)( 

Potasyum Nitrat 

Potasyıın Permanganat 

Potasyum Persülfat 

Potasyum Sülfat 

Potasyum Sülfür 

Reçine 

Reçine Yağı 

Soda Tuzu 

Sadalı Su 

Sodyum Bikarbonat 

Sodyıın Bisülfat 

Sodyum Bisülfit 

Sodyum Braıiir 

Sodyum Karbonat 

TABLO- 3.2 ÇEŞİTLİ KİMYASAL MADDELERİN BETONA ETKİSİ 

ETKİ ŞEKLİ KİMYASAL MADDE ETKİ ŞEKLİ 

Yavaş yavaş parçalar. Sodyıın Klorür Ortamda magnezyum klorit varsa, beto-

Ortamda potasyum sülfat olmadığı zaman 
nun porozitesi yada çatlakları yardı-

zararsızdır. 
mıyla donatıya etki eder ve donatı ko-

rozyonu betonu parçalar. 
Sülfat dayanıklılığı yeterll olmayan be-

tonu parçalar. 
Sodyıın Siyanür Yavaş yavaş parçalar. 

. . . • Sodyıın Dikromat Seyreltik çözücüsü yavaş yavaş parça-

lar. 
Ortamda potasyum sülfat olmadığı zaman 

Sodyum Hidroksit Zararlı değildir. 
zararsızdır. 

(% 1-lO'luk) 

Zararlı değildir. 
Sodyum Hidroksit Yavaş yavaş parçalar. 

.. .. (% 20'lik ve üzeri) 

Sodyum Karbonat'a bakınız. SodylJlı Hipoklori t Yavaş yavaş parçalar. 

Karbonik asite bakınız. Sodyum Nitrat . . 
Zararlı değildir. Sbdyum Nitrit . . 
Parçalar. Sodyum Fosfat . . 
. Sodyum Sülfat Sülfat dayanıklılığı yeterli olmayan 

Yavaş yavaş parçalar. 
betonu parçalar. 

Kalsiyum alüminatlı çimento hariç, zarar Sodyum Sülfür Yavaş yavaş parçalar. 

lı değildir. Sodyum Ticsülfat Sülfat dayanıklılığı olmayan betonu 

yavaş yavaş parçalar. 
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KİMYASAL HAOOE 

Stronsiyum Klorür 

Sülfit Çözeltisi 

Sülfür Dioksit 

(Kii<ürtdioksit) 

Sülfürik Asit 

(%10-00' lik) 

Sülfürik Asit 

'" 93'lük) ,.__--
Sülfürik Asit 

(Konsantre, % 100' lük 

Sülfürik Asit(Oleum) 

Sülfüroz Asit 

Sıcak Cüruf 

Sıcak Küller 

Sığır İliği Yağı 

Süt 

Şap 

Şarap 

TABLO- 3.2 ÇEŞİTLİ KİMYASAL MADDELERİN B ETONA ETKİSİ 

ETKİ ŞEt<Li KİMYASAL MADDE ETKİ ŞEKLİ 

Zararlı değildir. Şili Güherçilesi Sodyum Nitrata bakınız. 

Kalsiyum bisülfid'e bakınız. Şeker Yavaş yavaş parçalar. 

Nemle birlikte sülfüroz aside dönüşür, Tannik Asit . . 
(bakınız). 

Tartari k Aı:;i t Zararlı degildir. 
Parçalar. Çözeltisi 

Tütün Ortamda organik asitler varsa betonu 
• yavaş yavaş parçalar. 

Toluen (Toluol) Setona nüfuz etmesiyle birlikte sıvı 

" kaybı meydana getirir. 

Triklor Etl.len . " . 
" Trisodyum Fosfat Zararlı değildir. 

Hızlı parçalar . 
Terebentin (Neft) Hafif etki eder . Setona nüfuz etme-

!sıl genleşmelere neden olur. siyle birlikte sıvı kaybı meydana ge-

!sıl genleşmeye neden olur. tirir. 

Katı yağ yavaş yavaş, sıvı yağ hı z lı ola Üre Zararlı değildir. 

rak parçalar. Yayık Ayranı Yavaş yavaş parçalar. 

Zararlı değildir. Zeytinyağı . " 
Potasyum alüminyum sülfata bakınız. Zift Zararlı değildir. 

Zararlı değildir. 
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TABLO- 3.2 ÇEŞİTLİKİMYASAL MADDELERİN B ETONA ETKİSİ 

KİMYASAL I1ADDE ETKİ ŞEKLİ KİMYASAL MADDE ETKİ ŞEKLİ 

Kok. Köııürü Nemli kömür içerisinden sızan sülfitler 

sülfüroz veya sülfirik asit olarak akside 

olabilir. 

Krezol Fenol bulunması durumunda betonu yavaş 

yavaş parçalar. ı 

Sirke Yavaş yavaş parçalar • . 
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Gerek DSİ'nin inşa ettigi yapı tipleri ve ge
rekse de en çok karşılaşılan kimyasal hasar tiple
ri açısından betona etki ederek tahribatma 
yolaçan zararlı kimyasal etkileri sınıflandıracak 
olursak; 

- Betona Sülfat Etkisi, 
- Betona Asillerin Etkisi, 
- Magnezyum ve Amanyum Tuzlannın Et-

k isi, 
olarak sayılabilir. 

4. RETONA SÜLFAT ETKİSİ 

Sülfat korozyonu betonlarda en sık rastla
nan bir hasar tipidir. Bunda en büyük etken 
sülfat bileşiklerinin belonla çok degişik ortarnlar
da temas edecek şekilde dogada bulunması 
gerçegidir. Dogada sodyum, potasyum ve mag
nezyum bileşikleri (tuzları) halinde bulunan 
sülfat; agrega, kanşım ve temas suyu ya da ze
minlerde bulunabilir. 

4.1. Sülfatın Bulundugu Ortamlar 

4.1.1. Agregada Sülfat 

Agrega içerisinde sülfat olarak alçıtaşı, an
hidrit, barit, markasit gibi minerolojik kökene 
sahip taneler bulunabilir. so3 eşdegeri olarak ı 

litre belonda toplam 1,2 gr'dan fazla bu tip mine
rallerin bulunması durumunda agrega beton için 
zararlıdır. 

4.1.2 Zeminde Sülfat 

Zeminler farklı minerolojik kökenieri itiba
ri ile bazen beton için zararlı bileşenleri 
içerebilirler. Betondaki sülfat problemlerinin 
çogu zemindeki sülfat oluşumlanndan kaynak
lanır. Sülfat; ya dogal zeminlerde ya da bataklık 
ve endüstri atıgı dolgu zeminlerde genel olarak 
trias, jura ve tersiyer oluşumlannda jipsli, anhid
ritli katmanlara rastlanır. Magnezyum sülfat ve 
sodyum sülfat gibi kolay çözünebilen tuz yatak
ları civarında bulunabilir. Jips içeren katmanlar
daki zemin suları fazla miktarda CaS04 içerir. 
Böyle zeminlere oturmuş betonlann bu su ile 
teması sonucu betonda tahribatlar ortaya çıkar . 

Beton üzerine sülfat etkisi reaksiyon 
ortamında ancak su bulundugu zaman mümkün 
olabilir. Bu nedenle böyle zeminler üzerine otur
muş beton yapılar suya karşı korundugu 
müddetçe sülfat korozyonu sözkonusu olamaz. 

Zemindeki sülfatın zararlı etkinlik derecesi 
konusunda literatürler farklı degerler verseler de 
bunlar kısmen birbirine yakındır. Tablo 4.1 'de bu 
sınır degerler şu şekilde verilmiştir, [11], [12] . 

26 

Tablo- 4.1 Zeminierin Zarrarlı Etkinlik 
Dereceleri İçin Sınır Degerler, [ll] 

Sıra İncelenen Üzelik 
Zararlı Etkinlik Derecesi 

No. Kuvvetli 

1 Baumann-Gully meto- 20 den büyük -
du ile asidile derecesi 

2 Hava kurusu durumda 200-500 SOOOden 
(SO/) miktan mg/kg büyük 

4.1.3 Beton Karma Suyundan Sülfat 

Beton karma suyu için kirlilik derecesini 
gösteren geliştirilmiş sınır degerler olmamasına 
karşın karma suyunda aşındırıcı karbonilc asit, 
mangan bileşikleri, amanyum tuzları, serbest 
klor, silt, yag, organik maddeler, evsel ve 
endüstriyel atıklar bulunmamalıdır. Karma suy
unda çözünmüş halde en çok 15 g/1 tuz ve 3g/1 
S03 bulunabilir. Suyun PH'ı ise ?'den küçük ol
mamalıdır, [13]. 

Tablo- 4.2 Zemin ve Sudaki Sülfat İçin 
?.-ararlı Etkinlik Dereceleri, Etkiyi 
Onleyici Çimento Tipleri ve Su 1 
Çimento Oranları, [12]. 

Tesiri n Zemin Içinde Suda ki Sülfat Çimento En Fazla 
Derecesi Çözünmüş Konsantrasyonu Su/Çimentfj 

Haldeki SM(% (ppm) m2rnitre Oranı 

Zaran;ız 0.00-D.10 0.150 
Az ıesirli 0.10-D.20 150-1500 Tıp ll 0.50 
Çok ıesirli 0.20·2.00 ı soo. ı o !XX) Tip V 0.45 
Parçalayıcı > 2.00 > ıo.ıxxı Tıp V+ 0.45 

Pıızıolan 

Karma suyunda S03 miktarı % 0,5 ile % 
0,1 arasında ise zararsız kabul edilir, fakat bu 
miktar dayanımda %4 ile %10 arasında kayba 
neden olur. 

4. 1.4 Beton Temas Suyunda Sülfat 

Beton ile temas eden suların niteligi 
tartışılırken bu suların temas sırasında betonu 
tahrip edip etmeyecegi gözönüne alınarak karar 
verilir. Betonun yapısı gerepj belli ölçüde 
geçirgen olması nedeniyle beton temas suyunda 
betonu tahrip edecek nitelikte kirliligin olmaması 
gerekir. 

Dogadaki suların zararlı etkinlik dereceleri 
incelenen özelik ve madde balamından TS 
3440'da verilen (Tablo-4.3) sınır degerler 
gözönüne alınarak tayin edilir. Bu degerler dur
gun veya yavaş akan, büyük miktarlarda bulunan 
ve beton ile dogrudan dogruya temas halinde 
olan sular için geçerlidir, [ll]. 



Tablo - 4.3 Do~adaki Suların Zararlı Etkinlik 
Dereceleri İçin Sınır De~erler 
(Durgun veya yavaş akan ve beton 
ile dogTudan dowuya temas halinde 
olan sular için), [1 1]. 

İncelenen Özelik Zararlı Etkinlik Derecesi 
Zayıf Kuvvetli Çok Kuvve11 

pH dega-i 6,5-5,5 5,5-4,5 4,5 
Kireç çözücü (COı mg/1} 15-30 30-60 60 
(Heyer mermer deneyi ile 
Amonvum !NI-L +) ml!/1 ıS- 30 30-60 60 
Magnezyum (Mg2+) mg/I 100-300 300-1500 1500 . 

Sülfat (S04 2-) mg/I 200-600 600-300 300 

J 

4.2 Sülfatın Betona Etki Mekanizması 

Sülfat korozyonu, reaksiyon ortamında 
ancak su bulundugu zaman mümkündür. Bu ne
denle özellikle su yapılarında ve suya maruz 
yapılarda, ortamda bulunan sülfat miktarı düşük 
alsada yapının her aşamasında dikkate 
alınmalıdır. 

Ortamda bulunan sülfatın konsantrasyonu, 
etkime şekli, betonun fiziksel yapısı (şekli, vs.) 
ve çimento cinsi korozyon üzerinde önemli dere
cede rol oynar. 

Betona sülfat etkisi iki ayrı reaksiyon sonu
cunda meydana gelir; 

1- Çimento hidratasyonu sırasında ortaya 
çıkan Ca (OHı) (serbest kireç) ile sülfat anyon
larının birleşmesi sonucunda kalsiyum sülfat 
(alçı) meydana gelir. 

-2 CaS04. Hp 
Ca(OH)ı+ SO +Hp---) ............ (tU) 

Alçı 

Alçı, Ca(OH)ı kristalleri üzerinde iyon 
degişimi yoluyla oluşursa %124'Iük bir hacim 
artışı dogurur. 

2- (4.1)'de meydana gelen alçı, çimentonun 
en önemli bileşenlerinden biri olan trikalsiyum 
alüminat ile reaksiyona girerek trikalsiyum 
sülfoalüminat'ı meydana getirir. Beyaz renkte ve 
igne kristali olan bu tuza candlot tuzu (etringit) 
veya çimento basili adı verilir. 

4CaO.AI20 3.19H20 + 3CaS04.2H20+ 16H20--) 

Trikalsiyum Alüminat Alçı 

3CaO.AI20 3.3CaS04 . 3 I H20+Ca(OH)ı. .... (4.2) 

Candlot tuzu 

DSI TEKNlK BÜLTENl ı996 SAYI 86 

Denklemden de görülecegi üzere Candlot 
tuzu yapısında 31 molekül su tutar. B u nedenle 
bu tuzun oluşumu sırasında çok büyük bir hacim 
artışı (%227) meydana gelir. Hacim genleşmesi 
sırasında beton dokulannda meydana gelen içsel 
gerilmeler betonu zayıflatarak çatlatır, bazen de 
tamamen parçalanmasına yol açar, Foto-4.1, 4.2 

Foto-4.1,4.2 Sülfat Etkisi ile Parçalanarak 
Tahrip Olmuş Bir Kanal Kaplama 
Betonundan Görüntüler 
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Ortamda MgS04 bulunması halinde bu etki 
daha şiddetli olur. Çünkü gerek MgS04 ve ge-
rekse etki etti~i kalsiyum silikatın 
(3Cao.2Si02.H20) çözünürlüklerinin düşük 

olması nedeni ile reaksiyon bu maddelerden biri 
tükenene kadar devam eder. 

Beton karışım suyu içerisinde bulunan 
sülfat; genellikle çimento bileşiklerinin yaklaşık 
%20'sini meydana getiren Lrikalsiyum alüminata 
yeterli gelmez. Ama belonla temas eden suda az 
miktarda sülfat iyonu olsa bile-e~er su hareketli 
ise-betonla sürekli temasta oldu~u için etkisi 
şiddetli olur. Keza zemin içerisinde bulunan 
sülfat konsantrasyonu da düşük olsa bile dikkate 
alınmaladı.r. Çünkü kılcal yolla yeraltı su 
düzeyinin üstündeki yapı bölümlerine taşınan 
sülfat, buharlaşma sonucu beton boşluklarında 
birikerek konsantrasyonunu arttınr. Bu durumda 
zemin ve zemin suyundaki sülfat içeri~i zararlı 
etkinlik derecesi, tahmin edilenin çok üstüne 
çıkar,[l4]. 

Beton ile temas eden su ve zemin içinde 
bulunan sülfatın konsantrasyonu çogu zaman en 
önemli faktör olarak algılanır. Bu durum bir yere 
kadar dogrudur. Şöyle ki; beton ile temas eden su 
ve zemin içerisinde sülfat bulunması korozyon 
için yeterlidir. Ancak sülfatın suyun sertleşmiş 
çimento hamuru (yada beton) ile olan temasına 
sadece kimyasal bir olay olarak bakılmamalıdır. 
Sülfat korozyonu heterojen bir faz içerisinde me
ydana geldiginden ötürü reaksiyona bir çok 
faktör etki eder. Betonun geçirgenligi, sülfatlı 
suların beton içerisine diffüzyonu, kapilarite ve 
özellikle kütle transferi reaksiyon hızına etki
diginden sülfat konsantrasyonunu tespit etmek 
güçleşir, [15]. Sülfatlı sularla sürekli ıslanıp ku
ruyan ve zaman içerisinde bu olayla devamlı ola
rak karşı karşıya bulunan beton boşlukları önce 
sülfatlı suyla dolar, sonra bu su çekildiginde ise 
boşluk içerisindeki suyun buharlaşması sonucu 
boşluklarda sülfat konsantrasyonu yiikselir çok 
şiddetli korozyona ugrar. Bu durum; sülfatın be
tona zararlı olabilecegi konsantrasyon limitini 
diger olaylar ile birlikte degerlendirme zorunlu
lugunu ortaya çıkarır. Bu nedenle zemin ve beton 
temas suyundaki sülfat konsantrasyonu zararlı et
kinlik derecesinin altında olsa bile yapının her 
aşamasında dikkate alınarak önlem alınmalıdır. 

Sülfat koroıyonuna ugramış beton açık gri 
renkte ve elle parçalanabilecek şekilde 
dayanıksızdır. Sülfat etkisi, beton yüzeyinde 
önce beyazımsı bir çökeilinin meydana gelmesi 
ile fark edilir. Etkinin başlangıcında önce yapının 
derz uçları, sivri köşeleri ve kenarlarında tahri
batlar ortaya çıkar. Reaksiyonun ilerlemesi ile 
kabarma, çatlama ve parçalanma şekline görülen 
hasarlar her tarafa yayılı.r, Foto-4.3 ,4.4 
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Foto-4.3,4.4 Beton Yüzeyinde Heyazımsı 
Sülfat Çökeltisi ve Tahrip 
Olmuş Beton Yüzeyi 

4.3 Sülfat Etkisine Dayanıklı Beton 
Üretimi 

4.3.1 Etüt ve Projelendirme Süreci 
İçerisinde Alınması Gerekli Önlemler 

Sulama yapıları ile ilgili kati projeler 
hazırlanmadan önce yapı ile temas edecek olan 



bileşenler sülfat etkisi açısından aynnulı bir 
şekilde araştırılmalıdır. Etüt aşamasında temas 
suyu ve zeminden numuneler alınarak içerisinde 
sülfat olup olmadı~ tespit edilmelidir. Zeminde
ki sülfat konsantrasyonu TS 3440'da {Tablo-4.1 
ve 4.2) verilen zararlı etkinlik derecesinin altında 
olsa bile bu husus gözönüne alınarak projede 
inşaat sırasında alınacak önlemler ve izlenecek 
yapım teknikleri seçilmelidir. Eger zararlı etkin
lik derecesinde bir sülfat konsantrasyonu mev
cutsa, mümkünse yapının yeri, güzergahı 
degiştirilmelidir, Foto-4.5,4.6 

Foto-4.5,4.6 Anakayası Jips Olan Zeminin 
Erimesi Sonucu Tahrip Olmuş 
Sulama Kanalları 
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Zeminden kaynaklanan bir sülfat etkisi 
sözkonusu ise zemin ile beton arasına jeomamb
ran türü geçirimsiz örtüler konularak zeminden 
beton içensine sülfat transferi önemlidir, Foto-4.7 

Foto-4.7 Sülfatlı Zeminden Geçen Bir Sulama 
Kanalında Jeomambran Uygulaması 

Yeraltı suyunda sülfat bulunması durumun
da, yeraltısuyu seviyesi temel katunun aluna 
düşürülmeli, yüksek oldu~u durumlarda ise ye
raltısuyu drenaj edilmelidir, Foto-4.8 Çeşitli ne
denler ile bırakılan derzlerin geçırimsizligi 
saglanmalıdır. 

Foto-4.8 Sülfatlı Yeraltısuyu Drenaj Edilmeden 
Beton Dökümü Yapılan Kanalda 
Beton Tahribatı 
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Temas suyunda sülfat bulunması durumun
da ise en iyi Çözüm sülfatlı su ile temas ed~n 
beton yüzeyicnn uygun bır yalıtım malzemesı ıle 
kaplanmasıdır, Tablo-4.4 

Yine temas suyundaki sülfata karşı sandviç 
beton diye adlandınlan ve arada geçirimsiz bir 
örtünün bulundugu beton kaplamalar projelendi
rilmelidir. Donatılı beton kaplamalarda TS 
3440'da verilen (Tablo-4.5) paspayı degereleri 
gözönüne alınmalıdır. Tablo-4.4 Bitümlü Yalıtım Katmanı Sayıları ,[ll]. 

Zararlı Su Düzeyi Altında Su Basıncı Bitümlü Yalıtım 4.3.2 
Özellikleri 
Önlemler 

Beton Bileşenleri ve 
Açısından Alınması 

Beton 
Gerekli 

Kalan Kısım, m 

3 

3-6 

6-12 

>12 

M Pa 

0,05 

0,05-0,1 

0,1-0,2 

0,2-0,5 

(Kat Sayısı) 

3 

4 

5 

6 

- Agrega içerisinde sülfat korozyonuna 
neden olabilecek kütlelerin bulunması durumun
da o agrega kullanılmamalıdır. 

Tablo-4.5 Zararlı Etki karşısında Bulunan 
Betonarme Yapı Elemanlarında 
Minimum Pas Payı Degerieri, [ll]. 

- Agrega tane da~lımı maksimum kompasi
teyi sa~layacak şekilde düzgün olmalıdır. 

Beton geçirgenliginin azaltılabilmesi 
açısından maksimum tane çapı küçük 

Beton Sınıfı (l) Minimum Pas Payı, 
(diğer hallerde), cm 

(160) BS12 4,0 

(225) BS20 3,5 

(300) BS25 3,0 

( Klorürler Söz 
Konusu olduğunda), 

cm 

5,0 

4,5 

4,0 

seçilmelidir. 
- C3A (trikalsiyum ülüminat) yüzdesi 

düşük sülfata dayanıklı çimentolar kul
lanılmalıdır. Tablo-4.6 esas alınarak çimento 
dozajı 300 kg/m3'ün altında çimento kul
lanılmalıdır, [16]. 

1) TS 500 Betonanne Yapıların Hesap ve Yapı m Kuralları 

Su /Çimento oranı düşük beton 
karışımiarı kullanılmalıdır, Tablo-4.7, [1 1]. 
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Tablo-4.6 Sülfat Etkisi Altında Kalacak Beton İçin Yerine Getirilmesi Gereken Şartlar, [16]. 

SULFAT MIKTARl 
(S03 Cinsinden) 

ZEMİNDE 

TOPLAM 
so3 

% 

2:1 Su 
Içinde 

çıkarılan 
so3 g/ıt 

Çimento Tipi 

UYGUN AGREGA, SlKlŞMlŞ 
YOGUN BETON 

En düşük çimento dozaJı 

En büyük kaba agrega 
boyutlu (mm) 

40 20 10 

0 .2 den 
az 

300 den 
az 

Normal portland çimentosu veya kg/m3 kg/m3 kg/m3 

0 .2-0.5 

0.5-1 .0 

1.0-2.0 

2 .0 dan 
çok 

1.9-3.1 

yüksek fırın p.ç. 240 280 330 0.55 

Normal portland çimentosu veya 
300-1200 yüksek fırın p.ç. 

Sülfat dirençli porttand çimento 

Süpersülfat portland çimento 

Sülfat dirençli porttand veya 
1200-2500 süper sülfat çimento 

Yüksek alimürıli çimento 

Sülfat dire nçli porttand veya 

290 

240 

270 

290 

290 

330 

330 380 0,50 

280 330 0.55 

310 360 0.50 

330 380 0.50 

330 380 0 .45 

370 420 0.40 

3.1-5 .6 2500-5000
1
_s_ü.!..p_er_ s_ü_lf_a_t .!..çim:c._e_n_to ____ -+--::-::-::--l---::-:-::,--j--:-::-:;:---+--::-:-=---1 

300 340 410 0.45 

5.6 dan 
çok 

Yüksek alimürıli çimento 

Sülfat dirençli p.ç . veya 
süpersülfat çimentosu ile yapılan 

5000 d 
beton üzerine yeterli koruyucu 

en örn ' 
çok 

Yüksek alimünlü çimento 

330 370 420 0.45 

330 370 420 0 .35 



Tablo-4. 7 Zararlı Etki Derecesine Göre 
İzin Verilebilecek En Yüksek Su/ 
Çimento Oranı ve Su İşleme 
Derinligi Degerleri, [ll]. 

Beklenen Zararlı Su İşletme Derinliği Su/Çimento 
Etkinlik Derecesi (max) cm Oranı (max) 

Zayıf 5 0,60 

Kuvvetli 3 o 50 

Çok Kuvvetli 
Beton un Koruyucu Ozel Onlemler 
Gereklidir. 

5. BETONA ASİTLERİN ETKİSİ 

Hemen hemen bütün asitler kireç, çimento, 
harç ve beton üzerine degişik şekillerde etki 
ederler. Asitler PH'larının ?'den küçük olmalan 
ile tanınan sıvılardtr. 6-6,5 PH degerinden itiba
ren asitler betonu etkilerler, bu degerin azal
masıyla etki şiddeti daha artar. Asitterin etkisi 
daha çok çimento hamuru ve agrega içerisindeki 
karbonat esaslı tanecikler üzerinde görülür. 

. . ~sitlerin betona etkisi betonun çimento 
c~nsı ıle de yakından ilgilidir. Kireççe zengin 
çımentolar asit etkisi altında daha çok tahribata 
ugrarlar. Alüminli çimentolar ise bu etkiye karşı 
daha dayanıkladır. Bu açıklamalara ragmen PH 
degerinin 6'dan küçük olması durumunda hiç bir 
çimento cinsi asit etkisini önlemek için çözüm 
olamaz. Ayrıca kuvvetli asitlerin betona etki 
e~e mekanizması da karışık ve hızlı olup bu 
gune kadar bu konuda kesin çözümler 
üretilememiştir. Organik asitlerin belona etkime
si ise biraz daha düzenlilik gösterir. Bu tür asitler 
betonda daha çok aşındırma tahribauna neden 
olurlar. Etki kinetiklerinin de düşük olması iti
barı ile bu asitlere karşı önlem almak daha kola
ydır. 

5.1 Karbondioksitli Suyun (Karbonit 
Asit) Betona Etkisi 

Su içerisinde bulunan karbondioksitin asit 
gibi davranması ve yine dogal sularda karbondi
o~sidin ~özünmesi sonucu meydana gelen karbo
nık asıt beton üzerine etkiyerek beLonda 
aşındırıcı etki sonucu tahribatlar meydana getirir. 

Dogal sularda C02'nin çözünmesi sonucu 

COı + HıO~ HıC03 ~H++ HC03 .... (5.1) 

tepk.imelerine göre karbonik asit meydana 
gelir. 
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. Dogal suların ~şındıncı etkisi içerdigi C02 
mıktarına baglı degıldır . Karbondioksitli suların 
aşındırma etkisi bu sulann PH'Iarı ile de 
yakından ilgilidir. Bundan başka aşındırıcı etki-

nin şiddeti ve yayılma hızını etkileyen 
faktörler ise; beton içerisinde C02'Ji suların 
sızması, beLona işleme derinligi ve aşındırıcı 
C02'nin dışardan gelen sularla yenilenmesidir. 

. Kaı:bondiok_sitli sular; çimentoyu meydana 
getıren bıleşenlen, betonun yapıldıgı çimentonun 
cinsi ve belonun kompasite derecesine göre 
ya~aş ~~ya hı~lı olarak parçalar. TS 3440'a göre 
su ı~ensındekı serbest C02 betona; litrede 15-30 
mg ıs_e nyıf, _30-6~ mg ise kuvvetli, 60 ıng'dan 
fazla ıse çok şıddeti ı olarak etkir. 

6. MAGNEZYUM VE AMONYUM 
TUZLARININ ETKİSİ 

Magnezyum sülfat (MgS04) ve magnezy
um klorür (MgCI) gibi magnezyum tuzları sert
leş~iş ç~mentod~i kals.iyum hidroksit (Ca(OH)4 
- .kıreç) .ılereaksıyona grrerek yumuşak ve jelali
nımsı bır malzeme olan magnezyum hidroksiti 
ve CaS04 . H20 kimyasal formüllü alçıyı mey
dana getirir. Bu reaksiyon sonucunda meydana 
g~~en. alçı ~ime?to içerisindeki C3A (trikalsiyum 
alumınat) ıle bırleşerek Candlot tuzu dedigirniz 
büyük ha~i.mli trikalsiyu.m sülfo alüminatı mey
dana gettrır. Bu reaksıyon (4.2) reaksiyonun 
aynısı olup beton üzerindeki tahribatı da aynıdır. 
(NH4)ıS~4 (Amonyum Sülfat)'da benzer şekilde 
aynı tepkıme sonucunda meydana gelen hacim 
artışı sonucu betonu parçalar. 

~u tuzlardan betonu korumak için alınması 
gereklı önlemler bölüm 4.3 ile aynıdır. 

7.SONUÇ 

Yukandaki bölümlerde ülkemizde DSİ'nin 
inşa ettigi yapı tipleri açısından betonun bozul
masına yol açan kimyasal etkiler incelendiginde; 

Bozulmayı Azaltan Faktörler 
- Düşük su/çimento oranı 
- lyi seçilmiş çimento cinsi 
- Düşük su emme ve geçirgenlik 
- Yüksek kompasite ve iyi sıkışma 
-Yalıtım 

Bozulmayı Arttıran Faktörler 
- Eksik kalite kontrol 
- Yüksek sıcaklık 
- Suyun basınç alunda veya yüksek 

dozda etkimesi 
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-Yetersiz kür 
-Aralıklı ısianama-kuruma 
- Donatıların paslanması 
-Yapı elemanının fiziksel şekli 

(ince kesit, keskin kenar ve köşe) 

degişik faktörlerin varlıgı anlaşılır. Beton yapılar 
inşa edilmeden önce, etüt safhasında betonun 
karşı karşıya kalacagı kimyasal etki ve bu etkinin 
hangi ortamdan kaynaklanacagı bilinirse, proje
lendirme sürecinde seçilecek dogru kriterler ve 
yapım sırasında alınacak tedbirler ile bu etkinin 
yapacagı tahribatları başlangıçta önlemek büyük 
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ölçüde olasıdır. Yapının etüt sürecinde, betonun 
zararlı etkiye maruz kalacagı ortamda zararlı et
kinlik derecesinin alunda kimyasalların olması 
durumunda bile bu olgu önemle 
degerlendirilmelidir. Bu degerlendirme 
içerisinde betonun bileşenleri, yapısal durumu, 
çimento dozajı ve cinsi, agrega cinsi ve 
granülometrisi, su/çimento oranı, geçirgenligi, 
kimyasal reaksiyonun kinetigi ve oluşum biçimi, 
yapının fiziksel şekli gibi özellikler gözönüne 
alınarak yapı inşa edilmeden önce önlemler 
alınmalıdır. 
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SULAMA SUYU 

Yazan: Dr. M. Naili ÖZER(*) 

ÖZET 

Devlet Su işleri Genel Müdürlü{}ü bünyesinde çalışanlarm büyük kesimi sulama 
ile ilgili çalışmalar yapmakta ve sulama suyu kalitesi ile kalitedeki de{}işim büyük 
önem kazanmaktadır. Bu yazıda kısaca genel bilgilerden sonra son yıllarda 
endüstriyel gelişmeler nedeniyle giderek etkisi artan iz elementlerin su kalitesine 
etkisi ve akarsu kaynaklarmda su kalitesinin de{}işimiyle. rezervuarlarda oluşacak 
su kalitesi arasındaki ilişki Kızılırmak üzerindeki bir gözlem istasyonundan elde 
edilen veriler kullanılarak açıklanmaya çalışılmıştır. 

1- GİRİŞ 

Genel olarak sulama; bitki gelişmesi için 
gerekli olan fakat dogal yagışlarla 
karşılanamayan suyun topraga verilmesidir. 
Yerüstü ve yeraltı su kaynaklarından saglanan 
sulama suları, üzerinden veya içerisinden 
aklıkiarı toprak ve kayalardan erittikleri bir 
takım kimyasal maddeleri içerirler (Şener, 
1983). Toprak içine sızarak yeraltında veya 
yerüstünde bulunan bir rezervuara ulaşan sular 
toprak zerreleri ile daha fazla temasta bulunma
ları nedeniyle yüzey sularından daha fazla tuzları 
eritebilirler. Yüzey suları genellikle eriyebilir 
materyali fazla olan yataklardan akmadıkça nadi
ren yüksek tuz konsantrasyonlarından olurlar. 
Bu nedenle akarsular, düşük akım devrelerinde 
yani yeraltı sularını drene ettikleri devrelerde, 
yüksek akım devrelerine, yani yüzey akışlarını 
drene ettikleri devrelere nazaran daha yüksek 
konsantrasyonda tuz bulundururlar (Ayyıldız, 
ı 976). 

• Şube Md., Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı 

Çözünmüş maddelerin cinsi ve konsant
rasyonu sulama yönünden suların niteligini etki
ler. sulama suyu analizleriyle su içinde bulunan 
tuzların toplam konsantrasyonu belirlendigi gibi 
önemli tuzların veya elementlerin miktarları da 
belirlenir (Şener, 1983). 

2. SULAMA SUYU SINIFLANDIRILMA
MASINDA GENEL DÜŞÜNCELER 

Sulu tarım amacıyla su kalitesinin 
degerlendirilmesinde; toprak , bitki ve ikiimin 
birbiriyle ilişki ve elkileri göz önünde bulundu
rulmalıdır. Bu etkenierin her biri oldukça 
degişken özellik göstermektedir. Belirli koşullar 
altında sulamada kullanılacak suyun kalitesinin 
saptanmasında bu etkenierin beraberce düşünül 
mesi yerinde bir davranış olacaktır (Ayyıldız, 
1976). 

Toprak: 

Sulamayı takiben yelişen bitkinin karşılaşa
cagı kök rolgesi çevre koşullarını bu topragın fizi
ko kimyasal özellikleri belirler. Sulama s uları ile 
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topraga ilave edilen bileşiklerin, 

a) Topraktan yıkanması 

b) Toprakta bitkilerin yararlanabilecegi du
rumda kalması veya fikse edilmesi 

c) Bitkilere yarayışsız hale gelme durum
larının miktarı genellikle toprak özelliklerine 
bag !ıdır. 

Buharlaşma (evaporasyon) topraktan saf 
suyu olarak geride tuzları bırakmaktadır. Bitkiler 
tarafından alınan tuz miktarı da ihmal edilecek 
düzeyde oldugundan tuzlar toprakta birikir. Bu 
birikmeleri önleyerek bitki kök bölgesinde 
uygun bir tuz dengesinin oluşturulması, ancak 
bitki gereksiniminden fazla olarak verilen sulama 
suyu ile yıkama yapmak suretiyle mümkündür. 
Aynca taban suyunun yükselmesini önlemek ve 
toprak havalanmasını sagıamak için iyi bir drenaj 
saglanması zorunludur. 

Bitki: 

Bitki çeşitlerinin sulama suyunun kalitesine 
karşı dayanıklılıkları oldukça farklıdır. 

İklim: 

Sulama gereksinimi yagış miktar ve 
dagılımına, sıcaklık, radyasyon, rüzgar hızı ve 
nisbi nem durumuna baglıdır. Yagış miktar ve 
<;~;agılımı da su kalitesinin seçimini etkiler. 
Omegin etkili yagışı fazla veya sulama aralıkları 
uzun olan bir bölgede kötü kaliteli sular daha 
emniyetli bir şekilde sulamada kullanılabilir. 

Su kalitesinin bitki gelişmesine etkileri 

Sulama suyu kalitesinin bitki gelişimine 
dolaysız ve dolaylı olarak başlıca iki şekilde etki
si vardır. 

Dolaysız etkiler; 

1) Bitki öz suyunda yüksek ozmotik 
koşulların yaratılması, 

2) Sulama suyunun fitotoksik (bitkileri ze
hirleyen) bileşikler içermesi nedeniyle bitki 
gelişmesinin zarar görmesi, 

3) Bitkilere zararlı olmayan fakat bitkilerde 
toplanması halinde insan veya hayvaniara zararlı 
olabilecek elementlerin sulama sularından bitki
lere geçebilmesidir. 
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Sulama suyunun dolaylı etkisi ise suyun 
kötü kalitesi nedeniyle topragın fiziksel ve kim
yasal olarak zarar görmesi ve daha sonra bitkile
rin topragın bu niteliklerinden etkilenmesidir. 

3. SULAMA SUYU KALİTESİ 
KRİTERLERİ 

Sulama sularında bulunabilecek tuzların 
konsantrasyonları çeşitli yöntemlerle sınıflandı
nlmasına ragmen, bu sınıflar aşagıda verilen ne
denlerle mutlak degildir. 

a) Sulama suyunun gerek bileşimi gerekse 
konsantrasyonu arasında belirli bir ilişki yoktur 
ve genel olarak toprakta bulunan suyun konsant
rasyonu sulama suyunun konsantrasyonunun 2 
ila 10 katı arasında degişir. 

b) Bitkiler gerek toplam tuzluluga dayan
ma, gerekse özel iyon toksisitesi yönünden bir
birlerinden büyük farklılıklar gösterirler. 

c) Bitkilerin sulama suyu kalitesi ile 
ilişkilerine yagış, sıcaklık ve bagıl nem gibi 
iklim koşulları, toprak tipleri ve sulama 
işlemleri oldukça etki ederler. 

d) Sulama suyundaki bileşikler arasında 
~lişkiler de önemlidir. Bir iyonun etkisi diger bir 
ıyonun bulunması ile degişebilir. Karşılıklı 
ilişkilere örnek olarak kalsiyum ile sodyum, bor 
ile nitrat ve selenyum ile sülfat gösterilebilir. 

Yukanda özetleneo etkenler nedeniyle su
lama sularındaki tuzların sınırını net olarak 
çizmet mümkün degildir. 

Sulama suyu kalitesinin saptanmasında en 
önemli dört ölçütaşagıda verilmiştir: 

1) Eriyebilir tuzlann toplam konsantrasyonu 
2) Sodyum iyonunun diger katyonlara 

oranı 

3) Bor gibi toksik olabilecek özel iyonların 
konsantrasyonu 

4)Bazı koşullarda kalsiyum + magnezyum 
konsantrasyonu ile ilgili olarak bikarbonat iyonu 
konsantrasyon udur. 

Eriyebilir tuzların toplam konsantrasyonu 

Sulardaki tuz miktarı ile suyun elektrigi 
iletmesi arasında dogrusal bir ilişki olması ve 
elektriksel iletkenligin kolayca ölçülmesi nede
niyle, sulann tuz içerigi bakımından kalitesi bir 
elektriksel birim olan micromhos/cm olarak ve
rilmektedir. 



Sulu tarımda başarılı olarak kullanılan 
suların pekçogunun iletkenligi 2250 micromhos/ 
cm'den azdır. 

Sodyum iyonunun di~er katyonlara 
nispi oranı 

Sodyum iyonunun suda bulunan diger kat
yonlardan özellikle kalsiyum ve magnezyum 
miktarlarına oranı da sulama suyunun kalitesine 
büyük ölçüde etki elınektedir. Bu orana sodyum 
adsorbsiyon oranı (SAR) denmekte ve aşagıdaki 
şekilde formüle edilmektedir. (US Salinity 
Laboratory Staff, ı954). 

+ 

SAR=------N_a ____ _ 
++ ++ 

[ı/2(Ca +Mg ))112 

FormüJde Na, Ca ve Mg konsantrasyon 
degerieri me/1 olarak ifade edilmektedir. 

Özel İyonların Konsantrasyonları 

Sulama sulannın toplam tuz konsantras
yonları genel olarak toprak eriyiginde yaratacak
ları ozmotik basınç nedeniyle bitkiler tarafından 
suyun kullanılma derecelerine etki ederler. 
Bunun dışında eriyigin ozmotik basıncıyla ilgili 
olmayan fakat bitki gelişmesine etki eden bir ni
telik vardır. Bu nitelik suda bulunabilen bazı 
iyonların toksik (zararlı) etkileridir. Toksik etki
de bulunan iyonlar ve uzun vadeli kullanımda za
rarlı olabilecek konsantrasyonları Tablo-ı 'oe ve
rilmiştir . 

Tablo 1 : Sulama sularında bulunan iz 
element tolerans sınırları (USDI, 1968) 

Hertürlü Hafif 
Toprakta Topraklarda 
Devamlı Kısa Süreli 
Kullanım Kullanım 

Element Sınırı Sınırı 

Alüminyum ı. o m.?f! 20.0 m,şfl 
Arsenik ı. o 10.0 
Berilyum 0.5 " ı. o " 

Bor 0.75 " 2.0 " 

Kadmiyum 0.005 
. , 

0.05 .. 
Krom 5.0 " 20.0 " 

Kobalt 0.2 
., 

10.0 " 
Bakır 0.2 

,. 
5.0 " 

Kurşun 5.0 " 20.0 " 

Lityum 5.0 .. 5.0 " 
Mangan 2.0 " 20.0 " 

Mobilden 0.005 .. 0.05 .. 
N ik el 0.5 " 2.0 " 

S elenyum 0.05 .. 0.05 .. 
Vanadyum 10.0 .. 10.0 .. 
Çinko 5.0 " 10.0 .. 
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Alüminyum: Aliminyum hem alkalin, 
hem de asidik topraklarda toksit etkileri 
görülmuş olup; bitkilere muhtemelen nötrale 
yakın pH derecelerinde daha az etkili olabilir. 
Bazı koşullarda 0.5 ppm dahi toksik etki yap
maktadır (Chapman, ı966). 

Arsenik : Arsenik limon ve sudan otu gibi 
bazı bitkilerde herhangi bir zararianma meydana 
getirmeden oldukça yüksek konsantrasyonlarda 
bulunabilir, Ancak diger bitkilerde ı ppm kon
santrasyonda dahi zararianma meydana gelmiştir 
(Mckee ve Wolf, ı 963) . 

Berilyum: Berilyum bitkilere ve hayvanla
ra toksik etki yapmaktadır. Fasulyelerin 
gelişmesinin 0.5 ppm konsantrasyonda engellen
miş oldugu görüldügünden (Bollard ve Butler, 
1966) bu deger tolerans limiti olarak seçilmiştir. 

Bor: Bor bitkiler için mutlak gerekli bir 
mikro element olup; hemen hemen sulama suy
unda 0.5 ppm konsantrasyona kadar bulun
dugunda faydalıdır denebilir. Fakat hassas bitki
lerde sulama suyunda 0.5 ile 1 ppm arasında 
bulundugunda bile zararlanmalara sebeb olmak
tadır . 

Kadmiyum: Yapılan araştırmalara 
dayanılarak ve kadmiyumun bitkiler tarafından 
alınmasının ve topraktaki reaksiyonunun çinkaya 
benzer nitelikte oldugu varsayılarak, tolerans li
milinin 0.005 ppm olması önerilmiştir. 

Krom: Kroma tolerans bitki çeşitlerine 
göre degişmekle birlikte hassas bitkiler 5 ppm'e 
yakın degerierde olumsuz olarak etkilen
mişlerdir . 

Kobalt: Kum kültüründe yetiştirilen çeşitli 
bitkilerde toksik etkiler görülmüş, ancak normal 
ıanm işlemlerinde kobalt toksisitesine az rast
lanmıştır. Domates bitkisinin zararianma degeri 
olan 0.1 ppm den bir miktar yüksek olan 0.2 ppm 
degerinin tolerans limiti olarak alınması 
önerilmiştir. 

Bakır: Bitki besleme solüsyonlarında 0.1 
ppm bakır bulundugu zaman bile toksisile 
gözlenmiştir. Tolerans limiti olarak 0.2 ppm 
degeri önerilmiştir. 

Kurşun: Araştırmalara göre ı ppm de tok
sisite görüldügü gibi bazı durumlarda epey 
yüksek konsantrasyonlarda zararianma 
olmamıştır. Tolerans Jimili olarak 5 ppm 
degerinin alınmas ı önerilmiştir. 
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Lityum: Sodyumluluga hassas bitkiler lit
yuma da hassastırlar. Tolerans limili olarakS ppm 
degerinin alınması uygun görülmüştür. 

Mangan: 2 ppm degerini birçok bilkinin 
tolere edebilecegi saptanmış ur. 

Molibden: Bitki besleme ve toprak 
solüsyonlarında 0.01 ppm molibden bulun· 
dugunda baklagil bilkilerinin dokusunda 5 mg/kg 
molibden toplandıgı ve bu miktann sıgırlara tok
sik etki yaptıgı saptanmıştır. Bu nedenle 0.005 
ppm degerinin limit olarak alınınası uygun bu
lunmuştur. 

Nikel: Dogada nikel toksisitesi serpanlin 
kayaları üzerinde bulunan yüksek derecede kroın 
içeren topraklarda oluşmaktadır. 0.5 ppm kon
santrasyonunun liınit olarak alınması 
önerilmiştir. 

Selenyum: Selenyuma tolerans limitleri 
bitkilerden daha çok hayvaniara olan toksik etki 
ye dayandırılmalıdır. Bitkiler 4-5 ppm selenyum 
içerdiklerinde hayvaniara toksik etkide bulun
maktadırlar. Suda 0.05 ppm selenyum bulunması 
bitkilerde 5 ppm düzeyinde selenyum 
oluşmasına neden oldugundan bu degerin limil 
olarak kabulu uygun bulunmuştur. 

Vanadyum: 10 ppm vanadyum degeri bit
kilerde toksik elkilerde bulundugundan bu deger 
sulama suyu limiti olarak kabul görmüştür. 

Çinko: Çinko sulama suyunda 3 ile 10 
ppm arasında bulundugunda çeşitli bitkilerde 
toksisile seınptonlarına rastlanmıştır. (Chapman, 
1966). Bu nedenle 5.0 ppm limiti alınması uygun 
görülmüştür. 

Yurdumuzda da sulama sularının içerebile
cekleri maksimum agır metal konsantrasyonları 
hakkında çalışmalar yapılmış ve bu çalışmaların 
sonuçları 7 Ocak 1991 tarih ve 20 748 sayılı 
resmi gazetede yayınlanmıştır (Şener ve ark., 
1994). Sulama sularının kullanımında önemli bir 
ölçüt olan agır metal konsantrasyonları ile ilgili 
degerler Tablo 2'de verilmiştir. 

- Kalsiyum ve Ma~nezyumla 
Bikarbonat Konsantrasyonu 

ilgili 

Sulama suları yüksek konsantrasyonda bi
karbonat kansatrasyonlarını bulunduruyorlarsa 
topra eriyiginin daha konsantre hale gelmesi du
rumunda bu sularda kalsiyum ve magnezyum 
karbonat olarak çökelmeye başlarlar. Bu durum-

Tablo: Sulama Sularında İzin Verebilen Maksimum A~ır Metal 
Konsantrasyonları (Şener ve ark., 1994) 

Birim alana verile- Izin verilen maksimum konsantra~onlar 
bilecek maksimum Her türlü zeminde sürekli pH değeri 6.0-8.5 arasında 

ElemenC.~r toplam miktar 
sulama yapılması durmun - olan kil zeminlerde 20 

kg/ha 
da sınır değerleri yıldan daha az sulama 

yapıldığında 
mg/I mg/I 

Alüminyum (Al) 4600 5.0 20.0 
Arsenik (As) 90 0.1 2.0 
Berilyum (Be) 90 O.! 0.5 
Kadmiyum (Cd) 9 0.01 0.05 

Krom (Cr) 90 0.1 ı. o 
Kobalt (Co) 45 0.05 5.0 

Bakır (Cu) 180 0.2 5.0 
Rorür (F) 920 ı. o 15.0 
Demir (Fe) 4600 5.0 20.0 
Kurşun (Pb) 4600 5.0 10.0 

Lityum (Li) 1/ - 2.5 2.5 
Manganez (Mn) 920 0.2 10.0 

Molibden (Mo) 9 0.01 o.s2/ 

Nikcl (Ni) 920 0.2 2.0 
Selenyum (Se) 18 0.02 0.02 
Vanadyum (V) 0.1 ı. o 

Çinko (Zn) 1840 2.0 10.0 

1/ Sulanan narenciye için 0.075 mg/1 'dir. 
2/ Yalnı z demi r i çe ri ği fazla olan as it! i killi topraklarda izin verilen konsantrasyondur. 
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da toprak eriyiginde kalsiyum ve magnezyum 
azalır ve sodyum oranı artar bunun sonucu olarak 
sodyum iyonları dominant hale gelerek sodyum 
zararına neden olurlar. 

Eaton (1950) tarafından geliştirilen kalıcı 
sodyum karbonata göre sulama sularının 
sınıflandırılmaları Tablo 3'te verilmiştir. 

Tablo 3 : Kalıcı Sodyum Karbonat 
lçeri~ine Göre Sulama Sularının Sınıflandırıl
ması 

SUYUN SINIF! KAUCI SODYUM KARBONAT (RSC) 
\ (me/!) 

1. sınıf kabul edilebilir 115 den az 

2. sınıf Marjinal 115-2.50 

3. sınıf uygun değil 2.50 den fazla 

Bikarbonat iyonuna bitkilerin dayanıklılıgı 
da türlere göre degişir. Bazan düşük ozmotik 
konsantrasyonlarda dahi önemli zarariara neden 
olacak biçimde toksik etkiler yapabilir. 

4. SULAMA SUYU SlNlFLANDlRMA 
SİSTEMLERİ 

Sulama sularının kalitelerin sınıflandırıl
ması için başlıca 5 . sistem geliştirilmiştir. 
Kronolojik sıraya göre sistemler şunlardır. 

(I) Scofield sistemi 
(2) Wilcox ve Magistad sistemi 
(3) Wilcox grafik sistemi 
(4) ABD Tuzluluk Laboratuvarı sistemi 
(5) Efektif ve potansiyel tuzluluk sistemi 

Bu sistemlerden dünyada ve ülkemizde en 
çok kullanılanı olan ABD Tuzluluk Laboratuvarı 
sistemi aşagıda ana hatlarıyla verilmiştir. 

-ABD Tuzluluk Laboratuvarı Grafik 
Sistemi: 

Bu sistem Riverside, Califomia'da ABD 
Tuzluluk Laboratuvan Elemanları tarafından 
1954 yılında geliştirilmiştir. Bu sistemde toplam 
tuz konsantrasyonu ve sodyum adsorbsiyon oranı 
dikkate alınarak 16 katogori meydana getiril
miştir. 

a) Elektriksel iletkenlik de~erine göre 
sınıflama 

Bu sistemde sudaki tuz konsantrasyonu ile 
elektriksel iletkenlik arasındaki yakın ilişki göz 
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önünde bulundurularak; elektriksel iletkenlik 
degerierine göre sular başlıca dört sınıfa 
ayrılmışlardır. 

1. Sınıf Az Tuzlu Sular. (C1 Elektriksel 
iletkenlik de~eri 0-250 micromhos/cm) 

Bu sular her toprak ve her bitki için uygun 
olup tuzluluk sorunu yaratmadan sulamada kul
lanılabilirler. Permeabilitesi çok düşük topraklar 
dışında normal sulama koşullarında yıkama ken
diligindt-n oluşacagından sorun çıkartmazlar. 

2. sınıf Orta Tuzlu Sular. (C2 Elektriksel 
iletkenlik degeri 250-750 micromhos/cm) 

Bu sular tuza orta derecede dayanıklı bitki
ler için rahatlıkla kullanılırlar. Tuza hassas bitki
lerde yıkarnaya önem verilmelidir. 

3. Sınıf Yüksek Tuzlu Sular·. (C3 
Elektriksel iletkenlik de~eri 750-2250 microm
hos/cm) 

Bu suların devamlı kullanılması halinde 
tuzluluk sorunu olmaması için düzenli yıkama ve 
özel toprak işleme prograrnının uygulanması ge
rekir. Drenajı iyi olmayan topraklarda kul
lanılmamalıdırlar ve ancak tuza dayanıklı bitkile
rin sulanmasında kullanılabilirler. 

4. Sınıf çok yüksek tuzlu sular. (C~ 
Elektriksel iletkenlik degeri 2250 micromhos/ 
cm 'den fazla) 

Bu sular normal koşullarda sularnaya 
uygun degildirler. 

b) Sodyum durumuna göre sınıflama 

Bu sınıflamada sulama suyunun sodyum 
adsorpsiyon oranı gözönüne alınmaktadır. Bu 
yönden sınıflama degişebilir sodyumun topragın 
fiziksel özellikleri üzerine olan etkisine dayan
maktadır. Bununla birlikte sodyuma hassas bitki
ler, topragın fiziksel özelliklerine zarar verebile
cek konsantrasyondan daha az sodyumum 
bulunması halinde bitki dokularında sodyumun 
birikmesi sonucu zarar görebilirler. 

1. Sınıf Düşük Sodyumlu Sular (S1) 

Bu sular her toprak ve her bitki için uygun 
olup sulamada sodyum zararı meydana gelmeden 
kullanılabilirler. Ancak taş çekirdekli meyve 
agaçları ve avakada gibi sodyuma hassas bitkile
rin sulanmasında daha dikkatli davranılmalıdır. 
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2.Sınıf Orta Sodyumlu Sular (S2) 

Bu sular kaba bünyeli ve permeabilitesi iyi 
olan organik topraklarda rahatlıkla kul
lanılabilirler. Yüksek katyon degiştierne kapasite
sine sahip agır bünyeli topraklarda özellikle 
düşük yıkama koşullarında ve toprakta jipsin bu
lunmaması halinde kullanılmaları sakıncalıdır. 

3. SınıfYüksek Sodyumlu Sular (S3) 

Bu sular genellikle permeabilitesi yüksek, 
toplam tuz konsantrasyonu düşük kumlu toprak
larda kullanılırlar. Uygun drenaj, bol yıkama ve 
organik madde ilavesi gibi bazı özel toprak 
işleme programı uygulanmadıkça bu suların kul-
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lanılması sakıncalıdır. Jips içeren topraklarda 
kullanımları mümkün olabilir. 

4. Sınıf Çok Yüksek Sodyumlu Sular (S.ı) 

Bu sular genellikle sulamaya uygun degil
dir. Ancak toplam tuz konsantrasyonu düşük, eri
yebilir kalsiyum miktan yüksek topraklarda 
yıkamaya önem vererek jips ve benzeri kimya
sal ıslah maddelerinin de beraberce verilmesi 
koşuluyla kullanımları mümkün olabilir. 

Suların ABD Tuzluluk Laboratuvarına göre 
sınıflandırılmasında kolaylık saglayan grafik 
Şekil I 'de verilmiştir 

Cı-Sı 

Cı-Sı 

Cı-Sı cı-sı 

750 2250 5000 

Elektriksel üetkenfık < mcromhos/cm, 250 c ) 

Şekill: ABD Tuzluluk Lab. Sulama Suyu Sınıflandırma Çizelgesi 
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S. SU ÖRNEKLERİNİN DEGERLEN
DİRİLMESİ 

Genel olarak sulama projeleri planlanırken 
ana su yatagından alınan bir adet su ömeginin 
yeterli oldugu varsayılarak; su ömegine ait labo
ratuvar raporu degerlendirilmekte ve sulamaya 
uygunlugu hakkında karar verilmektedir. Eski 
yıllarda düzenlenmiş birkısım raporlarda suyun 
renksiz, kokusuz ve tortusuz oldugundan bahisle 
sulamada kullanılıp kullanılamayacagına ait ka
rarlar verildigi görülmüştür. Yukandaki 
bölümlerde anlatıldıgı gibi suyun renk ve koku
sunun sulamayla hiçbir ilgisi yoktur. 

Suyun kalitesi yüzey akışlarından veya top
raktan süzülerek gelmesine, sulamadan veya 
başka kullanımlardan gelen atıkları almasına ve 
yöreye göre degişmektedir. Keza aynı su 
yatagında mevsimlere ve yagışlara baglı olarak 
büyük degişimler görülebilmektedir. Bu durum 
suyun çevirme veya depolamadan sonra kul
lanılıp kullanılamıyacagını veya hangi koşullarda 
kullanılabilecegini belirlemektedir. 

Genenikle akarsular yaz aylarında kış 
ayianna oranla daha kötü kaliteli sulara sahip ol
maktadırlar. Tipik bir ömek olarak Kızılırmak 
üzerinde Y arnula ci vannda ElE tarafından 
düzenli olarak akım gözlem istasyonundan alınan 
su örneklerinin kalitelerinin aynı istasyondaki 
debi ve yılın periyodları arasındaki ilişkisi ince
lenmiştir. Yamula istasyonunun seçilmesinin ne
deni; akarsu üzerinde istasyona kadar herhangi 
bir depolama tesisinin olmaması nedeniyle akışın 
dogaı olması ve yıllık debi kalite ilişkisini çok 
iyi göstermesidir. Bu istasyonda 1992 ve 1993 
yıllarında yapılan gözlem çalışmaları sonunda 
elde edilen debi ve su kalitesi degerieri Tablo 
4'te verilmiştir. 

Bu istasyonda 1992 ve 1993 gözlemlerine 
göre akım 12 m3/s'den 676 m3/s'ye kadar, suyun 
EC degeri de 830 micramhos/cm'den 2580 mic
romhos/cm'ye kadar degişim göstermektedir. 
Akımın fazla oldugu dönemlerde su kalitesinin 
göreceli olarak iyileştigi görülmüştür. Keza yılın 
kurak periyodlan ile yagışlı periyadiarına 

bagımlı olarak debi ve su kalitesi degişmektedir. 
Ayrıca bir ayda yüksek veya düşük akım 

olmasının bir sonraki aydaki su kalitesini etkile
mekte oldugu görülmektedir. Su kalitesi ile debi 
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arasındaki ilişkinin belirlenmesi için regresyon 
analizi yapıldıgında; iki parametre arasında Loga
ritmik-lİnear bir ilişkinin varoldugu ve özellikle 
akımın düşük oldugu aylarda bu ilişkinin daha 
kuvvetli oldugu görülmektedir. 

Tablo 4: Yamula İstasyonu 1992 ve 1993 
Yıllara Gözlem De~erleri 

1992 YILI 
AYLAR (1) (1) (1) ... (2) 

EC*l06 DEBI 

ı ı 519 25 37 975 
2 1400 100 ı40 000 
3 ı 306 186 242 916 
4 831 447 371 457 
5 ı 306 145 189 370 
6 ı 392 85 118 320 
7 2 342 19 44498 
8 2 532 14 35 448 
9 2 580 12 30 960 

10 2200 19 41800 
ll ı 800 30 54 000 
12 ı 506 42 63 252 

TOPLAM ı 124 ı 369 996 

ORTALAMA EC*ldi: ı 219 

1993 YILI 
AYLAR (1) (1) (1) ... (2) 

EC*I06 DEBİ 

ı ı 642 24 39 408 
2 ı 499 48 71952 
3 ı 682 115 193 430 
4 886 676 598 936 
5 860 409 351 740 
6 ı 321 lll 146 631 
7 ı 784 45 80 280 
8 ı 976 27 53 352 
9 2 ı 10 23 48 530 

10 ı 959 22 43 098 
ll ı 990 29 57 710 
12 ı 851 32 59 232 

TOPLAM ı 561 ı 744 299 

ORTALAMA EC*lo6: ı 117 

Tablo 4'te verilen rakamların daha kolay 
degeriendirilmesi için şekil 2 ve 3'de verilen gra
fikler oluşturulmuştur. Bu grafikler debi ile su 
kalitesi arasındaki ilişkinin de daha iyi görülme-
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sini saglayacaktır. Yılın çeşitli dönemlerinde 
farklı kalite ve miktarda gelen bu sular bir rezer
vuarcia toplanırsa rezervuardaki su kalitesi; 
agırlıklı ortalama alınarak bulunabilir. Ömegin; 
ı992 yılındaki her ay gelen suyun kalitesi ile de
bisi çarpıldıktan sonra elde edilen sayılar top
lanınca ı 369 996 sayısı elde edilir, bu da debi 
toplamı olan ı ı24'e bölününce, rezervuarda top
lanan suyun tuzlulugu olan ı 2ı9 micromhos/cm 
degeri bulunur. Aynı yöntemle ı993 

Tablo 5 : Regresyon analizi sonuçları 

1992 YILI REGRESYON ANALİZİ 

Başlangıç sabit say. 7.153453 
Y tahmini std hatası 0.490718 
r2 0.836378 
Gözlem sayısı 12 
Serbestlik derecesi 10 
X katsayısı -0.00188 

Katsayı std hatası 0.000264 

Ln Y= 7.153453- 0.00188 X 

1993 YILI REGRESYON ANALİZİ 

Başlangç sabit say. 8.279165 
Y tahmini std hatası 0.465906 
r2 0.853433 

Gözlem sayısı 12 
Serbestlik derecesi 10 
X katsayısı -0.00256 

Katsayı std hatası 0.000336 

Ln Y= 8.279165- 0.00188 X 

yılı için hesaplama yapılırsa rezervuarda toplana
cak suyun ııı7 micromhos/cm elektriksel ilet
kenlige sahip olacagı bulunur. 

Yukarıda belirtilen hesap tarzına göre bulu
nan elektr'ik:sel iletkenlik degeri, akım gözlem is
tasyonunun bulundugu kesitteki suyun mansaha 
deşarj edilmeksizin tamamının rezervuarda depo
lanacagı varsayımına dayandırılmıştır. Dolayı
sıyla, degişik amaçlara yönelik olarak bir rezer
vuardan kullanıma sunulacak suyun kalitesine bu 
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dogrultuda daha gerçekçi bir yaklaşım 

yapılabilmesi için, su temini, çekim patemi ve 
depolama kabiliyeti parametrelerinin hep birlikte 
degeriendirilmesi suretiyle projeci tarafından 

daha detaylı bir çalışma yapılmasının gerekecegi 
hususu, aynca göz önünde tutulmalıdır. 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Su kalitesi, suyun kullanıldıgı arazının 

topragının su tutma kapasitesi, ekilen bitkinin to
leransı ve arazinin bulundugu iklim koşulları göz 
önünde bulundurularak degerlendirilmelidir. 
Suyun genel olarak tuzlulugunun ve SAR 
degerinin yanısıra içerdigi iz elementlerin mik
tan da suyun kullanılabilirligini belirlemektedir. 
Bu nedenle sularda zaman zaman iz element 
miktarını belirlemek için analizler yapılmalıdır. 

Sulamada kullanılması düşünülen su kay
naklarının kalite ve akımları en az 2 yıl 

gözlenmeli ve degerlendirme bu aşamadan sonra 
yapılmalıdır. 

7. MAKALEDE KULLANILAN TE
RİMLER 

me: Bir ekivalanın bindebiridir. Miliekiva
lan olarak ifade edilir. Bir ekivalan ise ı gram 
hidrojenle birleşen veya yer degiştiren bir iyon 
veya bileşigin gram olarak agırlıgıdır. ligili iyon 
veya bileşigin atom agırlıgı veya formül 
agırlıgının birleşme degerine bölünmesiyle elde 
edilir. 

me/1 : Çözeltinin ı litresinde miliekivalan 
olarak çözünen madde miktandır. 

mg/I : Çözeltinin ı litresinde mg olarak 
çözünen madde miktandır. 

mikromhos/cm : Elektriksel iletkenlik bi
rimidir. Elektriksel direncin tersidir. Elektriksel 
direncin birimi olan ohm'un tersi mhos olarak 
ifade edilir ve mikromhas mhos'un milyoncia bi
ridir. 

ppm : milyoncia bir kısım demektir. mgı 
ve mg/kg birimlerinin diger bir ifade şeklidir. 
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Şekil 4: Debi ile Su Kalitesi Arasındaki llişki 

Ozmotik Basınç: Canlı oganizma 
gövdelirindeki hücre zarının her iki tarafında me
ydana gelen basınçur. Su düşük konsantrasyon
lu taraftan yüksek konsantrasyona sahip tarafa 
geçer ve olay membran veya hücre zarının iki 
tarafında basınç aynı düzeye gelinceye kadar 
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devam eder. Genel olarak bitkiler, topraktan su 
ve besin maddelerini bu yolla alırlar. Toprakta su 
miktan azaldıkça konsantrasyonu yükseldigi için 
bitkinin su ve bitki besin maddeleri alımı da 
düşer. Bu nedenle de ozmotik basınç sulamada 
önemli bir konudur. 
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SULARIN BETONA AGRESİF ETKİSİNİN 

TAYİNİ İÇİN YENİ BİR METOT 

OZET 

Y azanlar: Mark ALEXANDER * 
Brian ADDIS 
Jack HASSON 

Çeviren : Güner AÖACIK ** 

Bu yazıda suyun betona agresif etkisinin tayini için kullanılmış yeni bir metodun pratik
teki bazı uygulamalan verilmiştir. Metodun kısa bir özetinden sonra, iki beton rezervuar, bir 
kül toplama durultucusu ve bir beton altyapıdaki çalışmalar anlatılmıştır. Agresif sulann 
gözlenen korozif etkilerinin bu metotla açıklanabilecegi gösterilmiştir. Yazıda aynca metot 
hakkındaki görüşler ve metottan yeni yapı projelendirilirken nasıl yararlanılabilecegi veril
miş, agresif sularla temasta olan beton yapıların sahip ve projecilerine önertlerde bulunul
muştur. 

Mühendislerden beton yapılann, agresif ortamlarda daha. dayanıklı ve daha. ömürlü ol
ması istenmektedir. Bu konuda uluslararası bazı standardiann yaran olabilir, fakat gertel
likle onlar çok belirgin degildir ve sülfat. konsantrasyonu gibi tek ortam parametresini 
içerirler. Çeşitli agresif faktörlerin birleşik etkisini düşünmek gereklidir. Degişik standard
Iann sınır degeriert arasında büyük ayrılıklar vardır. Bu nedenle sulu ortamlarda beton ko
rozyonu ile karşılaşınca, mühendis genelde karmaşık bilgileri bırakarak, daha. az karmaşık 
yollardan uygun ölçümlere başvurur. 

Betonun sulu ortamlarda korozyon mekanizmasının anlaşılması için oldukça iyi, ileri 
çalışmalar yapılmıştır. Bununla birlikte suyun agresifliginin derecesini bulmak için belli bir 
metot yoktu. Su kalitesinin standard ölçümüne dayanan, beton teknolojisinde ve su kim
yasında temel bilgisi olan mühendisin kolayca uygulayabilecegi hesaplama metodunun 
geliştirilmesiyle son senelerde bu eksik gidertlmiştir. Bu yazının amacı bu metodu kısaca 
gözden geçirmek, pratikteki bazı uygulamalannı göstermek ve daha. önce gelen önertlerin 
tartışmasını yapmaktır. Bu metotla gerçek problemler çözülebilir, fakat çok az da olsa 
düzeltme ve açıklamalar da geliştirilmelidir. 

METODUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 

Metot suyun betona korozif etkisinin meka
nizmasını, beton parçalayan ve çözmeye neden 
olan suyun özelliklerini, hız etkileyen suyun bi
leşimi, iyonları, çözünmüş gaz ve tuzları, 

sıcaklık ve su hareketi gibi çevre faktörlerini, 

çeş_itli parametreler için kabul edilmiş sınır 
degerlerın tespitini, korozyon indekslerinın kul
lanımını ve anlikorozif ölçümleri kapsar. Anali
tik amaç için sudan numune alınması ve suda 
yapılması gerekli deneyleri de içermektedir. 

• ACI Materials Journal V.91, No. 2. March-Aprill994 
•• Kimya Y. Müh, DSl TAKK Dalresi Raşkanlıgı 

Beton korozronunda önemli olan esas pa
rametreler tablo 1 de verilmiştir. Burada tavsıye 
edilen sınır degerler aşa~ıda verilen standard nor
mal şartlarda agresitTıgi hesaplamakta kul
lanılabilir; su sıcaklıgı 20°C, laminer akım 
şartlan (yavaş, türbülansız) ve bütün korozif 
ıyonlar en az korozif şekilde olmak koşuluyla. 
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Tablo 1 : Agresinigin belirlenmesi için degerler 

Suyun agresiflik derecesi 

Suyun Özelliği 
Orta Yüksek Çok yüksek Aşırı AnallUk metot 

pH 8,0-6,0 6,0-5,0 5,0 - 4,5 <4,5 Potansir;ometrik; 
cam/ka ome! 
elektrod çifti 

ôpH (pH-pHs) ( -0,2) - ( -0,3) (-0,3)- (-0,4) (-0,4)- (-0,5) <-0,5 DIN 30404-CJO 

Kalsiyum iyonu 120-80 80-40 40-20 <20 EDTA titrasyonu pH 12-13 de ve 
(mg/1) asit amonyum puıpurat indikatörn 

Toplam amonyum 30-50 50-80 80-100 >100 Alkali permanganal çözeltileri ile 
iyonu (mg/1) açıga çıkan NH3 tayini 

Magnezyum iyonu 100-150 500-1000 1000-1500 >1500 Atomik absorpsiyonla 285,2 nm; 
(mg/1) asetilen/azot oksit alevi 

Toplam sülfat 150-1000 1000-2000 2000-3000 >3000 Gravimetrik (Baryum tuzu ile) 
iyonu (mg/1) 

Klorür iyonu 500-1000 1000-2500 2500-5000 >5000 Standard gümüş nitrat titrasyonu 
(mg/1} 

Tablo 2 : lndekslerin hesabı ve çevresel şartlar için düzeltme 

indeksierin hesabı indeksierin düzeltilmesi 

Özellik Analitik değerler Formül Şart Çarpma Formül 

pH Yı Nı =200(9,5-V,) Hareket! ix LCI Fı = 1,75 

ôpH* Yı - Vz Nz = 2000 (V ı-V 2) Durgun X 
LCL F2 = 0,5 

Kalsiyum miktan 
v3 N3 = 5,5 (200-V 3) Sıcaklık;t F3 = 1+[0,05([-20)) (mg/1) LCI, SCI~ 

Çözün me korozyon indeksi = LCI = (N ı + N 2 + N3) /3 

Toplam amonyum v4 N4 = 10xV4 
(mg/1) 

Magnezyum iyonu vs 5 = 0,6xV5 
Eger birden fazla dözeltme istenirse o faktörlerin 

(mg/1) 
hepsiyle çarpılır. 
(Fı X F 3) gibi 

Toplam sülfat 
iyonu (mg/1) 

v6 
N6 =0,3xV6 

Parçalanma korozyon indeksi = SCI = (N 4 + N5 + N6) /3 

Korozyon indeksi OCI = LCI + SCI 

* V2 =kalsiyum karbonat-doygunluk pH 
x SCI hareketli ve durgun için düze1tilmez, çünkü parçalanma korozyonu biraz derinde oldugundan 

bu şartlardan etkilenmez. 
;t Senelik ortalama sıcaklık oC 
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Korozyon indeksleri ve düzeltme faktörleri 
türetme- Bu metot çözünme indeksi (leaching 
corrosion index) (LCI); parçalanma korozyon in
deksi (spalling corrosion index)(SCI); korozyon 
indeks (overall corrosion index) (OCI) lerini he
saplamakta kullanılabilecek, suyla ilgili paramet
relere baglı sayısal indeksierin türetilmesini kap
sar. Bu indeksler sırasıyla beLonu korumak için 
gerekli anlikorozif ölçümlere karar vermek için 
kullanılır. İndeksleri hesaplamada kullanılan kat
sayılar ve formüller tablo 2'de verilmiştir. Fakat 
daha sonraki paragraflarda tartışılacagı gibi OCI, 
LCI ve SCI nın toplamı olarak belirlenmiştir. 

Aşagıdaki semboller kullanılmı ştır: 

V= Uygulanan analitik deney ve diger iste
nen parametrenin deger ve sonucu. 

N = Hesaplama sonucu bulunan ve alt in
deksleri gösteren sayı 

İndeksler standard normal şartlara uygula
nacagından, tablo2'de gösterildigi gi bi çevresel 
faktörlerin hareketli , hareketsiz oluşuna ve 
s ıcaklıga göre düzeltilebilir. Düzeltilmemiş in
deksleri ayırmak için düzeltilmişler LCic, SCic 
şeklinde yazılır. Hesaplanan indeksler tablo3'de 

ÖNERİLEN KOROZYON ÖNLEYİCİ 
ÖLÇÜMLER 
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gösterilen degerlerle karşılaştınlarak suyun koro
ziOik (aşındıncılık) derecesi belirlenir. Son ola
rak, önerilen korozyon giderici önlemler için ge
rekli ölçümler aşagıda anlaulacagı gibi yapılır. 

Önce korozyonun çözünme veya parçalanma 
şeklinde mi oldugu belirlenir, betondayeterli su
çimento oranı ve çimento miktarı ve tipi saglanır 
veeger gerekli ise daha ileri koruma için koroz
yon önleyici kaplamalar uygulanır. 

Tablo 3 : Hesaplanan indekse göre suyun ag
resifligi 

Gerekli ise çevre şartları için Agresitlik 
düzeltilmiş korozyon indeksi 
(OCI) 

<350 Yok ........... az 

350-750 az ............. . ona 

750-1000 Yüksek 

> 1000 çok yüksek 

belirlenir. b) Eger çözünme korozyonu etkense 
tabl9 4'e başvurulur. Eger parçalanma korozyonu 
hakımse, tablo S'e başv4.rulur. Eger klorür varsa 
tablo 6'ya başvuru! ur. c) Incelenen duruma en uy-

Bunlar kolayca başvurulacak cetveller gun önfeyici ölçümleri belirlemek için ilgili tab-
şeklinde düzenlenmiştir ve şu şekilde kul- fodan faydalanılır. Tavsiye edilen beton 
lanılmalıdır : a) Etken olan korozyon, LCic, özellikleri için tablo 7 kullanılır. Korozyonu 

önleyici kaplamalar ayrı bir konu oldugundan 
SCic'nin hangisinin daha büyük olduguna göre yazının kapsamına alınmamışur. 

Tablo 4: Çözünme korozyonuna karşı önlemler 

Düzeltilmiş çözünme Diger uygulanan Önerilen beton Önerilen 
korozyon indeksi faktörler sınıfı ( +) kaplama tipi 

< 350 SCic<300 ı 

kaplama yok 
veya A 

350-750 SCic300-500 2 

350-750 
SCic< 500 

3 veya 4 

750-1000 3 veya 4 Üreticinin özel 
> 1000 3 veya 4 şartlar için önerdigi 

kaplama 

(+) Tablo 7 
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tablo 5 : Parçalanma koroıyonuna karşı önlemler 

Düzeltilmil parçalanma Dl~er uygulanan Önerilen beton Önerilen 
korozyon Indeksi faktörler sınıfı kaplama 

< 350 LClc<300 1 veya 2 kaplama yok veya par-
tarçalanma sadece sUl-

350-750 LCic<500 3 veya 4 at nedeniyleyse tercih 
veya 5 edilen tip 

SUlfat indeksi 3 veya4 
750-1000 (N6) 800 

veya 5 Üreticinin özel şartlar 
> 1000 SUlfat indeksi için önerdigi kaplama 

(N6) 800 

Tablo 6 : Klorür koroıyonuna karşı donatı çeligini koruma önlemleri 

Klorür korozyon Diğer uygulanan faktörler Çelik üzerindeki minimum 
indeksi kalınlık (pas payı) mm 

< 350 25 

350-750 35 
Tablo 4 ve 5 deki gibi 

750-1000 50 

> 1000 75 

Tablo 7 : Agresif sular için beton 

Minimum 
Sınıf Çimento sınıfı + çimento 

miktarı 
kg/m3 

ı NPC 340 
50/50 NPC/SL 
70/30 N PC/FA 
90/10 NPC/CSF 

2 NPC 420 
50/50 NPC/SL 
70/30 NPC/FA 
90!10 NPC/CSF 

3 50!50 NPC/SL 420 

4 70/30 NPC/FA 420 

5 SR PC 420 
20/80 NPC/SL 

+ NPC =Normal porttand çimentom (ASTMI) 
SRPC = Sülfata dayanıklı porttand çimentosu 
(ASTM II) 
FA= Uçucu kül 
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Maksimum 
su-çimento 

oranı Açıklama 

0,55 Tatlı su şartları için minimum kalite 
önerilmiştir . 

0,45 
Deniz veya tuzlu su şartlan için mini 
m um kalite önerilmiştir. 

0,45 Deniz ve tuzlu su şartlarında çelig · 
klorür bağlama özelligi nedeniyle ko 
rur. 

0,45 Puzolanik gözenek iyileştirmesi nede 
niyle kompakt, az geçirgen ve 

1 çözünmeye dayanıklı beton 

0,45 Bazı sülfatlara orta derecede dayanık-
lı dır . 

SL = Ögütülmüş granüle yüksek fırın cürufu 
CSF = Kondense silis 



METODUN UYGULANMASI 

İşletmede bazı yapılarda çalışmalar 

Beton rezervuar- 1968'de inşa edilen beton 
bir rezervuar 1990'da incelenmiş, dış cephe be

ton yüzeyinde korozyon belirtileri görülmemiştir, 
yüzey pürüzsüz ve serttir. Rezervuarın suyla te
mas eden beton yüzeyinin pürüzlü ve korozyona 
uğradığı, kaba iri agrega tanelerinin görünür ol

duğu gözlenmiştir. Fakat korozyon derinliği 

değişiktir. Çevre duvarında kaba iri agrega tane

leri aşağı yukan harç yapısı ilc aynı düzeydedir, 

merkez kulede ise, bünyeden ayrılmıştır. Zemin 

ve duvardan alınan karotlarda gözle inceleme, 

basınç dayanımı, petrografik inceleme, kimyasal 
analiz ve karbonizasyonun derinliği tayinleri 

yapılmıştır. Uzun bir peryotta yapılmış su analiz 

sonuçları temin edilmiştir. 

Gözle inceleme Döküm yüzünün 

görünümü, daha önce tanımlanan bütün olarak 

yapının gözlemlerini doğrulamıştır. Korozyon 

derinliği 5-10 mm bulunmuştur. Silindirik yüzey 

kesitleri pürüzsüz, görünür boşluklar çok azdır, 

bu da kompaktlığın ve dayanırnın iyi olduğunu 

göstermiştir. Betondaki 1,9 mm Ii.k taş muntazam 

dağı! mıştır. 

.Petrograrik inceleme - Rezervuarın zemi

ninden alınan karot, kuru testere ile yaklaşık 15 

mm kalınlığında 4 mm genişliğinde dilimiere ke

silmiştir. 6 ardışık dilim, rezcrvuarda su ilc temas 

eden yüzeyden başlıyarak petrografik yönden in

celenmiş ve çözünmenin hangi derinlikte etkili 

olduğu araştırılmıştır. Numuneler yüzeyden 

içeriye doğru Fl ........ F6 şeklinde numara-

lanmıştır. İnce kesitler çalışma için hazırlanmış 
ve aşağıdaki petrografik sonuçlar bulunmuştur. 

a) Bütün numunelerde çimento pastasında cüruf 

bulunmuş ve yaklaşık %20 olarak hesap

lanmıştır. b) Dış yüz Fl de çimento pastası ko

rozyonu gözlcnmiş, agrega partikülleri korozyo-
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na uğramış yüzeyde açığa çıkmıştır. Mikresko

pik çalışma karbonasyon tabakasının 0,5 mm 

kalınlığında olduğunu göstermiştir. Bunun 

altındaki derinlikte, pasta etkilenmemiş ve anor

mal bir durum göstermemiştir. c) Fl 'in alt pas-

tasının diğer Fl ....... F6 numunelerinin pasta-

larıyla fazla bir farkı bulunmamıştır. Bu çalışma 

sonucu çözünmenin betonun yüzünde oldu~ be

lirlenmiştir. 

Kimyasal analiz - Rezervuar duvarından 

alınmış karot numunesi daha önce petrografik in

celemede anlatıldığı gibi dilimiere kesilmiş ve 

dilimler Wl ... .... W6 şeklinde numara-

landırılmıştır. Wl rezervuarın suyla temas eden 

yüzeyidir. Her dilim kalsiyum hidroksit mik

tarını bulmak için analiz edilmiştir. Sonuçlar tab

lo 8'de gösterilmiştir. 

Tablo 8 : Rezervuar duvarından alınan beton

daki kalsiyum hidroksit miktarı 

Kalsiyum hidroksit % 
Dilim 
işareti (OH)2 olarak Ca(OH)2 olarak 

Wl 0,1 0,2 

W2 1,05 2,3 

W3 1,75 3,8 

W4 1,50 3,3 

W5 1,22 2,7 

W6 1,99 4,3 

Karbonasyon derinliği - Rezervuarın or

tamla tcmasta olan dış yüzeyinden karbonasyon 

derinliği fenaftaicin indikatörü kullanılarak 5 

mm den az bulunmuştur. 

Su analizi - ligili su özelliideri tablo 9'da 1 

den 5'e kadar olan sütunlarda gösterilmiştir. 
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Tablo 9 : Suyun özellikleri 

Çalışma I 
Suyun Ö7-ellikleri 

I 2 3 

1978/9 1972/3 1977/8 

pH 7,4 7,4 7,4 

CaC03 
Doy~unluk pH, 

Kalsiyum iyonu, 7 6 5 
mg/1 

Toplam amonyum, 
min 

çok az 

Magnezyum iyonu, 
mg,ii 

Toplam sülfat 
iyonu, mg/1 

Toplam çözünmüş 79 62 73 
katılar, mg/1 

Klorür iyon u, 
mg/l 

Sodyum iyonu, 
ml!ti 

Potasyum iyonu, 
mg/1 

lletkenlik mS/m 

Görüş 

1. Gözle yapılan incelemeye, dayanım de
neylerine ve karbonasyon derinligine göre, beton 
bünyesi kompakt ve geçirgen degildir. 

2. Petrografik inceleme ve kimyasal analiz, 
beton yüzeyinde sertleşmiş çimento pastasında 
kalsiyum hidroksitin çözündügünü göstermiştir. 
Çözünmenin dcrinligi hakkında iki metotla 
çelişkili bilgi elde edilmiştir. Petrografi 
çözünmenin gözle görülenden daha dcrine gitme
digini; kimyasal analiz ise kirecin ilk 15 mm de 
olmadıgını ve bir sonraki dilimde biraz 
azaldıgını göstermiştir. Betondaki kalsiyum hid
roksit, çimentonun kimyasına dayanarak ve be
tondaki çimento miktarına göre hesaplanabilir. 
100 kg portland çimentosu hidratasyonla 26 kg 
Ca(OH)ı oluşturur. Çüruf. Ca(OH).ı o~~şturmaz 
ve aralarındaki reaksıyon ıhmal cdılcbılır. Belo
nun toplam çimento miktan 350 kg/m3 dür. Bu
nun %80'i, (280 kg) portland çimentosudur. Kuru 
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Çalı~ma 
(2 

Çalışma (4) 

4 5 6 7 8 

Durul- Yeraltı Atık I984/5 1988/9 tu cu suyu 

7,6 7,2- 12,1 7,3 12,5 
8,6 

12,3 

10 7 880 33 293 

86 39 ll 

<1 

21 6 2150 160 78 

104 69 6&00 997 1881 

970 250 421 

258 379 

2,7 29 

560 

beton yogunlugu 2250 kg/m3 olduguna göre 1 
m3'de Ca(OH) miktarı bütün çimento hidratasy
ona ugradıgın~a %3,2 bulunur. Eger çimentonun 
%90'ı hidrate olmuşsa, betondaki Ca(OH)z mik
tarı %2,9'dur. Bu hesaplamalar ve ölçii;!en Ca 
(OH)2 miktarları şekil l'de gösterilmiştir. Olçülen 
degerierde farklılıklar vardır. W2 dilimi 
çözünmüş Wl dilimin, çözünmemiş bölgeye 
geçişi göstermektedir. 

3. Su analizlerinde agresiflik için hesapla
nacak bütün indeksler için gerekli parametreler 
olmamasına ragmen korozyonun çözünme rneka
nizmalı oldugu anlaşılmaktadır. pH ve kalsiyum 
sertligi parametreleri 7,5 ve 17 mg/1 alındıgında; 

N = 200 (9,5- 7,5) = 400 
N;= 5,5 (200- 7) = 1 062 

Düzeltilmiş LCI (Çözünme indeksi) 

400 + 1 062 = 731 
2 



O 10 20 30 40 !Xl 60 70 80 90 100 110(mm) 
Yüzeyden uzaklık 

Şekil 1- Rezervuar duvarından alınan beton 
dilimterindeki Ca(OH)ı 

Sıcaklık içın <lüzeıtme uygün olmayabilir, 
fakat durgun şartlar için düzelLme yapılabilir ve o 
zaman LCI = 365 bulunur. Bu degere göre zayıf 
ve orta agresif şartlar vardır. 18 yıldır korozyona 
karşı bu rezervuann dayanması bu nedenledir. 

Kül-boşallma-duruiLma tesisi- Petrokimya 
tesisinde olan bu yer 1990'da incelemeye 
alınmış, duvarlardaki çok büyük çallak ve gözle 
görülür bozulma nedeniyle sahipleri uyarılmıştır. 
Inceleme tesisteki proses hakkında bilgi almak, 
belonun gözle incelenmesi ve suyun analizi 
şeklinde yapılmışur. 

Prosesin tanımı - Gazlaştıncıdan ve kuvvet 
santralından külü ayırmak için kullanılan su, 
büyük yuvarlak beton durulluculara pompalanır, 
özel floklaşurıcı katılarak yer çekimiyle kül 
çökmeye bırakılır. Bu atık her bir durultucunun 
merkezine 90C0 'ye varan sıcaklıkta girer ve tankı 
çevreleyen çılaş kanalına yavaşça akarken yak
laşık 32C0 'ye sogur. 

Görünüş - Her durultucu ilk bakışta aktif 
olarak korozyona uğramış görünmektedir, duvar 
ve tabanda dikey ve yatay sayısız sızmalar 
vardır. Kanal tabanın ıç yüzünde, duvardaki 
çatlaklara yakın yerde atık sızmış ve buharlaşıp 
kristalleşerek sarkıtlar oluşmuştur. Bununla bir
likte beton genelde jeoloji kazmasıyla vurolduğu 
zaman sert ve sağlam görünmektedir. 

Analizler- Yapının iç yüzünden alınan be
ton numunesinin ve dış yüzünde oluşan birikinti
lerin kimyasal analizleri yapılmış ve sonuçlar 
Tablo 10 da verilmiştir. Çıkış kanalından alınan 
su numunesi analiz edilmiş ve sonuçlar daha es
kileriyle karşılaşurılmıştır. Sonuçlar tablo 9'da 
6'ıncı kolonda verilmiştir. 
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Tablo 10 : Betonun ve birikintilerin kimyasal 
özellikleri 

% 
Parametre 

Beton Birikinti 

Suda çözünen S04 1,24 -

Toplam S04 1,63 2,47 

Sodyum Na 0,17 0,33 

Potasyum K 0,56 0,18 

Kalsiyum Ca - 34,05 

Sonuçların değerlendirilmesi - Alçı port
land çimentosunun bir katkısı oldugundan, bütün 
betonlarda biraz sülfat vardır, fakat bu miktar 
alçıdan gelen miktann yaklaşık 3 katıdır. BS 
12'de asiıle çözünen sülfat miktarı çimentoda %4 
kabul edilmiştir. Bu belonda %0,6'ya denktir. 
Beton numunesinde analiz sonucu bulunan sülfat 
miktan bundan daha fazla bulunmuştur, fakat in
celendiğinde sülfatların etkisinde kalmadığı 
görülmüştür. Betondaki sodyum ve potasyum 
miktan da çimentodan gelebilecek miktardan da
ha büyüktür. Bunların da beton üzerine fazla bir 
etkide bulunmadıgı gözlenmiştir. Suyun 
özellikleri de eskilere uygun bulunmuştur. Agre
siflik indeksleri aşağıdaki gibi hesaplanmıştır ve 
sonuç negatif çıkmıştır. Bu da koruyucu etkiyi 
göstermektedir. 

N1 = -520 
N2 = 400 
N3 = -3740 
LCl = -1287 

N4 = 860 
N5 =dikkate alınmayabilir. 
N6 = 645 
SCI = 502 

Yüksek konsantrasyonda sülfat ve amon
yum bileşiklerine karşı belonun bozulmamasının 
bu nedenle oldugu kanısına varılmıştır. 

Çatlak rezervuar - Beton rezervuar BS 
8007'ye göre projelendirilıniştir. İnşaat sırasında 
duvarlarda O, 1 mm genişliginde çatlaklar 
gözlenmiş, fakat projeciler, rezervuar servise 
kondugunda bu çatlakların kendiliginden iyi
leşeceginden emin olmuşlardır. Rezervuar doldu
rolduğunda omulduğu gibi kaçaklar görülmüş, 
fakat bir çok ay süresince su kaybı artış 
göstermemiştir. Rezervuardaki sudan numune 
alınarak analiz edilmiş, pH 7,5 ve Ca 9 mg/I bu
lunmuştur. Kalsiyum karbonat doygunluk pH, 
elde edilememiştir. LCI bilinen iki özelligine 
göre hesap edilmiştir. 

49 



DSI TEKN1K BÜLTEN1 ı 997 SA YI 86 

Nı= 200 (9,5- 7,5) = 400 
N3 = 2,2 (500-22) = 1050 
N1+N3 = 1450 

LCI= 1450 = 725 
2 

LCI'nın 725 olması agrcsifliğin yüksekçc 
olduğunu göstermektedir. Çünkü çatlaklardan 
akan su durgun değildir, serıleşen çimento hamu
runda gözeneklerdeki kalsiyum hidroksit, 
çatlaklarda birikip havanın karbondioksidi ilc 
kalsiyum karbonata dönüşlüğünde kendiliğinden 
iyileşme olur, çözünme agresifliği yüksek dere
cede olan suda kalsiyum hidroksit çatlaklardan 
akarkcn birikemez ve kalsiyum hidroksidi çözcr. 

Tanım - Alışveriş merkezinin taban seviye
si normal yoğunlukta beton döşemedir ve alt 
yapı gözenekli betondur, zemin yeraltısuyu 
tarımsal drenaj borularıyla, pompayla boşaltılan 
drenaj kuyusona iletilmektedir, 4 yıldan fazla 
ömürlü olan bu zemin drenaj sisteminde arasıra 
drenaj borularında beyaz birikintilcr 
oluşmaktadır, pompaların pervanclcri aynı biri
kinti ilc kaplanınakla ve pompanın tutukluk yap
masına neden olmaktadır. Yapının sahiplerine 
göre, büyük miktarlarda birikinti drenaj sistemin
den çıkarılmaktadır. 

Su numunelerinin ve katı birikinti malze
melerinin değerlendirilmesi - Tabanın etrafındaki 
yeraltısuyunda, gözenekli beton döşemeden ve 
drenaj sisteminden drenaj kuyusona akan sudan 
alınan numunelerin, zemindeki drenaj boru
larından alınan birikinti katı malzemenin kimya
sal analizleri yapılmış ve sonuçlar tablo 9'da 7 ve 
8 inci kolonlarda gösterilmiştir. Kalsiyum karbo
nat saturasyon pH, bulunmamıştır. Bu yazıda Ca
C03 çökmesi veya çözünme özelliğini gösteren 
Langelicr indeks (LI) bahsedilmemesine rağmen, 
atık su numunesinin LI sı +6'dır, bu da çok kuv
vetli çökme yapma özelliğini göstermektedir. 
Yeraltısuyu numunesi agresiflik bakımından 
aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir. 

Nı =440 
N2 = kullanılınamış 
N3 = 890 
LCI = (440+890):2=665 
N4 = kullanılmamış 

N5 = 18 
N6 = 48 
SCI = (18+48):2=33 
ocr = 665+33=698 

Tablo 3'e göre su bctona karşı çok agresif
tir. Çözünmc indeksi LCI etkendir. Tablo 4'de 
yüksek kaliteli koınpakt beton (minimum 
çimento miktarı 420 kg/ın3) ve uygun kaplamay
la birlikte böyle yeraltısularına dayanıklıdır. Iyi 
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kaliteli beton bu şartlarda yavaşça çözünccektir. 
Çok gözenekli, çok geçirgen betonun yüzeyi 
büyük ve çimento miktarı düşük olduğu için bu 
yeraltısularından çok çabuk etkilenir. Sülfatların 
agrcsifliği düşük olmasına rağmen uzun sürede 
gözenekli bctonu, eğer su devamlı olarak betonla 
temas ederse zayıflatır. 

Zemin drenaj suyu çok kuvvetli çökme 
yapıcıdır. Bu sudan drenaj sisteminden çıktıktan, 
çökmc yaptıktan sonra numune alınmıştır. 
Atıktaki Ca 293 mg/1; yeraltısuyunda 38 mg/1; 
bakiye kalsiyum 255 mg/1; Ca(OH)2'in suda 
maksimum çözünürlüğü, OOC'de 1800 mg/{ dir. 
Bunun 970 mg/{ miktarı kalsiyumdur. Bakiye 
değer 255 mg/C düşünüldüğünde, drenaj sistemin
de sudan çok miktarda kalsiyum çöktüğü an
taşı lmaktadır. 

Çöketti (birikinti) analizi - Katı birikinti 
analizi : Ca 343 mg/g (%34,3 ağırlıkça); mag
nezyum 7,3 mg/g (%0,73 ağırlıkça); aluminyum 
0,86 mg/g (%0,086 ağırlıkça); saf kalsiyum kar
bonatta (CaC03) , kalsiyum 400 mg/g (%40 
ağırlıkça)dır. Bu nedenle katı bir~~intinin ol
dukça saf CaC03 olduğu söylenebılır. HÇI. ı.le 
numunenin köpürmesı C02 çıkışının bclırtısıdır. 
Burda agresif yeraltısuları gözenekli beton zemi
ne kolaylıkla sızarak, kalsiyumu Ca(OH)2 
şeklinde bünyesine alır. Kireçce zengin su drenaJ 
borularına girince, atmosferik C<;>2 ile temas et
tiğinde suyun aşağıdaki şekılde karbonat
laşmasına neden olur: 

Ca(OH)2 + C02 -4 CaC03 + H20 

Kalsiyum karbonat (CaC03), suda daha az 
çözündüğü için bu madde drenaJ borularında ve 
aynı zamanda drenaj kuyusunda ve poınpanın 
pcrvane bıçaklarında toplanır. Yağışlı zamanlar
da ve yüksek akışta bu çöketen tabaka boru 
çeperlerinde kuvvetli yapışına için drenaj koyu
suna taşınır. Daha ileri hesaplamalar, gözenekli 
beton döşemeden yeteri kadar kalsiyumun drenaj 
borularına taşındığını göstermiştir. Bunun 
çözümü daha büyük drenaj boruları ve daha me
yilli döşemeydi. Bu çözüm bina sahiplerince de 
kabul edilip, tamirata başlanılmıştır. 

YENİ YAPlLARDA PROJE AŞAMA
SINDA BU METODUN KULLANILMASI 

Bu metot yeni yapıda yeterli performans 
sağlayıcı proje ve şartname yapımında yardımcı 
olarak kullanılabilir. Pratikte belonun daya
nıklılığıyla ilgili birçok çalışmalar vardır, bu me
tot en az 3 avantaj sağlar : 

1. Uygun malzeme seçiminde kullanılacak 
tck bir korozyon indeksi bulunabilir. Bunun için 
başlıca bozucu mekanizmalar aynı anda düşünü-



lür ve tck bir indckstc birleştirilir. Bu metotla uy
gun ve doğru bir yaklaşıma ulaşılır. 

2. Projeciyc daha tam ve uygun taslak 
sağlar. Bazen çeşitli kesimlerden yetersiz ve zıt 

öneriler gelebilir. Örneğin projeciler, deniz ke
narında ki yüksek klorür, orta sülfat yeralusuyu 
şartlarında üç önemli kesim arasında zıtlıklarla 

şaşırtılabilirler. Bazılan bu şartlar için donatı pas 
payını 30 mm - 90 mm vermektedir, bu metotta 
ise belirgin bir şekilde çimento tipi, karışım 
oranı , pas payları verilmiştir. (Tablo 4-7) 

3. Su numunelerinde hangi tip kimyasal de
ncylerin yapılacağı ve sonuçların nasıl yorumla
nacağı açıkca belirlenmiştir. Böylece gereksiz ve 
pahalı deneyler yapmak gcrckmemektedir. 

SONUÇ 

Yazıda anlatılan örnek çalışmalar bütün 
analitik deneyierin gerekli olmadığını 

göstennektedir. Ancak bu bilgi eksikliğinden 

olabilir ve bu bazı deneyierin gereksiz olduğunu 
göstennemektedir. Bu yazıda ki metotla projeci
ler beton yapının sulu ortamda korozyona hassa
siyetini tespit edebilirler. Bunu birçok önemli su 
parametrelerini (pH, CaC03, doygun pH, kalsi-
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yum sertliği, toplam amonyum iyonu, magnezy
um iyonu, toplam sülfat iyonu, klorür iyonu ve 
toplam çözünmüş katılar) ve iki önemli koraz
yon indeksini [(LCI) çözünme korozyon indeksi 
ve parçalanma korozyon indeksi (SCI)] 
düşünerek yaparlar. LCI ve SCI toplamı OCI 
(Korozyon indeksi) beton korozyon probleminin 
olup olmadığına karar vermek için kullanılır. Bu 
metot akış şartları, sıcaklık ve ıslak/kuru 
dönüşümü için düzeltme faktörlerini kapsar. Ko
rozyonun şekli belirleni nce, antikerozif ölçümler 
yapılır, yazıda bunların taslağı verilmiştir. Bu 
nedenle metot muhtemel korozif sulu ortamların 
belirlenmesi ıçın ve koruyucu önlemlerin 
alınmasında uygun ve mantıklı bir yaklaşım 
sağlar. 

Bu metot servisteki birçok yapıya uygu
lanmış ve yeni yapılar için önlem projeleri 
yapılmasında kullanılmışur. Bu çalışmaların 
bazıları bu yazıda verilmiştir. Bir kısım 
çalışmalarda suların gözlenen korozif etkilerini 
açıklamak için metodun yeterli olduğu, diğer bir 
Jusmında yapıların ekonomik olarak korun
masında başvurulacak parametrelerin bu metotta 
belirtildiği vurgulanmaktadır. Bu nedenle sulu 
ortamda beton korozyonuyla karşılaşan 
mühendisiere bu metot önerilmektedir. Gelecek
te bu metodu deneyip kullananların çalışmaları 
sonucu daha da ilerleme ve öneriler artabilir. 

sı 





HİDROLOJİK VERİ ANALİZLERİNDE BAZI ÖN İSTATİKSEL 

ANALİZ TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI 

Yazanlar: Zir. Yük. Müh. Mahmut ÇETİN(*) 

ÖZET 

Su yapılarının boyutlandırılmasında temel parametreler yapının servis ömrü ve 
bu süre içerisinde olası maksimum kritik debidir. Proje debisi olarak bilinen bu debi, 
akım gözlemi bulunan yörelerde gözlem verilerinin frekans analizine tabi tutul
masıyla belirlenebUmektedir. Gözlemi bulunmayan havzalarda ise, komşu havza is
tasyon verileri bölgesel taşkınfrekans analizine tabi tutulduktan sonra oluşturulan 
bölgeselfrekans e{]risi yardımıyla bulunabilir. Sadece yagış gözlemi bulunan havza
larda da, belirli yinelenmeli yagışdan oluşacak dolaysız yüzey akış, bilinen bir 
yöntemle hesaplandıktan sonra, ampirik formüllerle proje debisinin hesaplanması 
yapılabilmektedir. 

Yagış ve akış gibi meteorolojik ve hidrolojik veriler rastgele bir def]işken gibi 
davranırlar ve bu rastgele de{]işkenin sahip oldugu bütün özellikleri taşırlar. Bu 
özelliklerden dolayı da olasılık teorisi ve istatistik yöntemler kullanılarak analiz edi
lirler. Dogal ekolojik dengenin bozulması. gözlem biçimi ve kullanılan ekipman, 
beşerifaktörler, gözlem yerinin def]işmesi, .. . vb. gibi çok sayıdakifaktörün etkisiyle, 
verilerin dogasında varolan rastgele karakter yerini sistematik bir def]işime bırakır. 
Bu durum genelde ortalamada bir gidiş, sıçratma. stabil olmayan ve zamanla 
degişen bir varyansla kendini gösterir Sonuçta. verinin istatistik dengesi bozulur. Te
sadüfi ranstgele def]işken özellif]i olmayan veri ise. hidrolojik sistem simülas
yonundu veyafrekans analizlerinde kullanılamaz. Aksi halde elde edilen sonuç an
lamsız ve yanıltıcı olacaktır. Bu nedenle. su kaynaklarının geliştirilmesine yönelikfi
ziki tesislerin planmasında kullanılan hidrolojik veriler stasyoner, homojen ve tutarlı 
olmalıdır. Bu veriler kullanılmadan önce basit fakat etkili yöntemlerle ön istatistiki 
analize tabi tutularak. bu özelliklerin saglanıp saglanmadıgı denetlenmelidir. 

Bu çalışma ile, hidrolojik verilerin kullanılabilirliklerinin bir ölçüsü olan temel 
bagımsızlık ve homojenlik testlerinin tanıtımı ve pratikte uygulama olanakları ince
lenmiştir. Bu amaçla. Ceyhan havzasında yeralan, birbirine komşu, nispeten küçük 
dranaj alanına sahip; Kalecik, Karaçay ve Yarpuz çayına ilişkin aylık minimum, 
maksimum ve ortalama akım verileri üzerinde bazı temel istatistik testlerinin uygula
ması yapılmıştır. Gidiş bileşeni Spearman Sıra Korelasyon Testi (SP), varyansın 
duraganlıgı Fisher Testi, ortalamanın de{]işmezlif]i Student t testi ardışık gözlemlerin 
bagımlılıf]ı Otokorelasyon analizi. aynı havzadaki istasyonların gözlem def]erleri 
arasındaki uyum ve homojenlik ile belirli dönemlerdeki eksik verilerin tamamlan
ması ve sıçratmaların önemlilif]i Çift Kütle Analiz (Double-Mass Curve) teknif]i kul
lanılarak belirlenmiştir. Test sonuçları %95 güven sınırları içinde degerlendirilerek, 
gözlem verilerinin sistem simülasyonundu ve frekans analizlerinde kul
lanılamayacagı sonucuna varılmıştır. 
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I. GİRİŞ 

Su h ynaklarının planınasına yönelik, ba
raj, gölet ve benzeri depolama tesislerinin kapa
sitelerinin tayininde, rezervuar işletme çalışmala
rında, nehir santrallarının kurulması ve 
çalıştırılmasında, yagış-akış modellerinin kurul
masında, sulama planlamalarında, drenaj sistem
lerinin dizaynında; köprü, menfez, dolu savak, 
taşkın koruma seddeleri gibi sanat yapılarının bo
yutlandırılmasında hidrolojik gözlem degerieri 
kullanılmaktadır. 

Bir nehir kesitinden geçecek yıllık maksi
mum veya minimum akım degerleri, herhangi bir 
bölgeye düşecek maksimum yagış miktarı, olası 
muhtemel ekstrem rüzgar hızları, maksimum ve
ya minumum sıcaklıklar, buharlaşma miktarı, ... 
vb. gibi hidrolojik ve meterolejik olayların, de
terminisLik olarak önceden belirlenınesi 
günümüz bilim ve teknolojisi ile mümkün 
degildir. Hidrolojik olaylar dogada çok sayıda 
degişkenden etkilenir ve bu degişkenlerin bir bi
rini ne ölçüde etkiledigi kesin olarak belirlene
mez. Dolayısı ile, olayın deterministik kanunları 
belirlenemez. Bu tür meteorolojik ve hidrolojik 
olaylar olasılık kurallarına baglı olarak, rastgele 
oluşurlar. Bu yüzden de olasılık teorisi ve istatis
tik kurallarına göre analiz edilirler. 

Rastgele karakterli . hidrolojik olaylar; 
dünyadaki global degişimler, dogal afetler, insan 
faktörü, gözlem metodu ve verilerin saklan
masındaki sistematik hatalar,... vb. gibi çok 
sayıdaki faktörlerin etkisiyle tesadüfi olma 
özelliklerini kaybederek, homojenlikleri bozul
maktadır. 

Gözlem serisindeki tutarsızlıklar, zaman ve 
mekan boyutunda sistematik hataların degişiınin
den kaynaklanır. Homojenlikten ayrılış, insan 
eliyle ya da dogal faktörlerin sonucunda meyda
na gelen, dogadaki temel degişimler sonucunda, 
hidrolojik gözlem serisinde sıçramalar şeklinde 
kendini gösterir (YEVJEVICH and JENG, 
1969). 

Istatistiki olarak dengede olmayan tutarsız, 
homojen olmayan ve rastgele degişken özelligi 
göstermeyen hidrolojik veriler, frekans analiz 
çalışmalarında ve sistem simülasyonunda dogaı 
hali ile kullanılamaz ve istatiksel sonuçlar 
çıkarılamaz. Bu tür çalışınalara başlanmadan 
önce, verilerin varyans ve ortalamalarının du
raganlıgı, hoınojenligi, ardışık gözlemlerin 
bagımsızlıgı, gidiş özelligi ve tuturlılıgı kontrol 
edilmelidir. Bu nedenle; veriler kullanılmadan 
önce, basit fakat etkili yöntemlerle ön istatiksel 
analizlere tabi tutularak kullanılabilirlikleri de
netlenınelidir. 

54 

Bu amaçla, çalışına alanı olarak; Ceyhan 
havzasında yeralan birbirine komşu, genelde 
küçük drenaj alanına sahip ve DSI'ce gözlemi 
yapılan Kalccik, Karaçay ve Yarpuz çayiarına 
ilişkin minimum, maksimum ve ortalama akım 
gözlemleri seçilmiştir. Gözlem degerieri aşagıda 
açıklanan temel istatistiki analizlere tabi tutul
muş ve kullanılabilirliklerj irdelenıneye çalışıl

mıştır. 

2. MA TERY AL VE METOD 

2.1 MATERYAL 

2.1.1 Çalışma Alanı Co~rafi Konumu 

Çalışına alanı Akdeniz bölgesinde, Ceyhan 
havzasında, Ceyhan nehrinin dogu ve güneydogu 
kısmında yeralır (TÜLÜCÜ ve ÇETİN, 1993). 

2.1.2. Akarsuların Akım Gözlem 
İstasyonu (AGl) Degerieri ve Niteligi 

Bu çalışmada kullanılan akım gözlem is
tasyonlarına ilişkin bazı temel bilgiler ve aylık 
bazda kullanılabilir rasat süreleri Çizel ge 1 'de ve
ri !ın iştir. 

Bu çalışınada ele alınan akarsu havzaları 
topografik, morfolojik, meteorolojik ve jeolojik 
açıdan benzer özelliktc olup, genellikle küçük 
drenaj alanına sahiptirler. Kalecik çayı üzerinde 
1986 tarihinde su tutmaya başlayan Kalecik ba
rajı inşa edilmiş olup diger iki akarsu üzerinde 
henüz bir depolama yapısı mevcut degildir. 

Çizelge 1: Çalışmada Kullanılan AGİ İlişkin 
Bazı Temel üzellikleri 
(DSİ, 1962-1990) 

Drenaj Takribi Kullanılabilir 
DSI No. Istasyon Yeri Alanı Ra kım Rasaı Süresi 

km2l (m) (Günlük bazda) 

20-04 Osmaniye-K. Maraş 178.0 260.0 1962-1986 
yolunun 18. km'sinde, 

Kalecik Kanlı geçit köyü 
köprüsünün 300 m 
manbaında 

20-05 Osmaniye- K. Maraş 94.4 265.0 ı962-ı990 
yolunun 8. km'sinde, 
aşağı 

Yarpuz Çona köprüsünün 3 
km mansabında. 

20-08 Osmaniye-Karaçay ı3ı.ı 255.0 ı 964. ı 986 (1966-
Karaçay mahallesine 2,5 km 1967 ve ı 982 yılı 

uzuklıktaki hıdroelekt- gözlem değerleri 
rik sanıralinde eksik. 



2.2METOD 

2.2.1. Verilerin Grafiklenınesi 

Gözlem verileri, milimetrik veya yan
logaritrnik grafik kagıdı üzerine, zamana karşı 
grafiklenerek; varsa trend, süreksizlik ve sıçrat
malar görsel olarak saptanabilir. Verilerin bu 
şekilde bir ön analize tabi tutulması, zamanla 
degişimler ve kullanılabilirligi hakkında bazı 

önemli ipuçları verebilir (TÜLÜCÜ ve ÇETİN, 
1993). 

2.2.2. Gidiş (Trend) Analizi 

Bir gözlem serisinin parametreleri, zaman 
içinde sürekli olarak artar veya azalırsa, serinin 
bir gidişe sahip oldugu söylenebilir. Gidiş, genel
de dogal faktörlerle ya da insan etkisiyle homo
jenligin bozulması sonucunda meydana gelir. 

Zaman serisinin çizilmesi ve görsel olarak 
incelenmesinden sonra, gözlemlerin toplanış 

sırası ile aldıgı degerler arasında önemli bir kole
rasyonun bulunmadıgından emin olunmalıdır. Bu 
ise yapılacak trend analizi ile belirlenebilir. Gi
dişin olup olmadıgına karar vermede, çok sayıda 
test kullanılmaktadır. Bunlardan, Dönen Nokta 
Testi gidişin belirlenmesinde etkin degildir 
(KOTTEGODA, 1980). Kendall sıra kalerasyon 
ve lineer trend için regrasyon testi etkin birer test 
olmasına ragmen, Sparman sıra kalerasyon testi
nin kullanılması önerilmektedir. (DAHMEN ve 
HALL, 1990). Bu test, lineer ve non-lineer gi
dişlerinin ortaya çıkarılmasında etkili, basit ve 
dagılımından bagımsızdır (distribution-fee) Yön
tem, Spearman sıra korelasyon katsayısı R5P'nin 
hesaplanmasını ve test edilmesini esas alır. Rsp 
şöyle tanımlanır: 

i=l 
R5p= 1 - ............... (.1) 

n* (n* n- 1) 
Burada: 

n= Toplam gözlem sayısını, 
i = Kronolojik sıra numarasını, 

Di= Kxi-Kyi; Sıralamalar arasındaki farkı, 
Kxi = x gözleminin kronolojik gözlem sıra 

numarası 
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Kyi = Gözlemler küçükten büyüge sıralan
dıgında; elde edilen yi gözleminin kronolojik 
gözlem sırasında aldıgı i degerini temsil eder. 
Eger gözlenen degişken, gözlem süresince mü
teakip zamanlarda t defa aynı X=x degerini al
mışsa ve bu gözlemin sıralanmış haldeki ilk sıra 
degeri Kxi = k ise, bu gözlem için 

Kxı=[ .± (k +i-1)]/t olarak atanır. 
ı=l 

Rsp hesaplandıktan sonra, gidişin ol
madıgına ilişkin Ho: Rsp = O ve alternatif hiJX>
tez, H1:Rsp :t= O hipotezi kurulur. Rsp, v= n-2 ser
bestlik dereceli t dagılımı gösterdiginden; 

tı_=Rsp*[ n-2 Jı~ ............... ~2) 
1- R5p* Rs~ 

hesaplanarak, %5 önem düzeyinde tablo degeri 

ile kıyaslanarak test gerçekleştirilir. Eger, tcetvel 

{ v, %2.5} < tı_ < tcctvel { v, %97.5} koşulu 

gerçekleşirse, H0 hipotezi kabul edilir ve gözlem 

serisinde gidişin olmadıgına karar verilir. Aksi 

takdirde, gözlem serisi gidişe sahip olacagından 

dolayı, veriler frekans analizinde veya modelle

me çalışmalarında kullanılamaz. Gidişe neden 

olan fiziksel süreç bilinebildigi durumlarda, veri
den gidiş bileşeni uzaklaştırılarak, veri kul-
lanılabilir. / 

2.2.3. Varyans ve Ortalamanın Du
raganlık Testleri 

Trend analizine ilave olarak, verilerin varyans ve 

ortalamasının zamana baglı olarak degişimlerinin 

test edilmesi gerekir. lik olarak varyans du

raganlık testi yapılır. Bunun iki nedeni vardır; 1-

Varyansın duragan olmaması, zaman serisinin 

periyodik dalgalanmalardan arınmamış oldugunu 

gösterir. Böyle bir veri grubuna belirli olasılık 

kuralları uygulanamaz ve seri bir modelle 

gösterilcmez (KAYIM, 1985). 2- İki alt grub için 

birleştirilmiş varyans kullanıldıgında ortalamanın 

durağanlık testi daha kolay olacaknr (DAHMEN 

and HALL, 1990; YURTSEVER 1984). 
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2.2.3.1. Varyansın Duraıtanlık Testi 

Test istatistigi, gözlem degerierinin üst üste 
çıkışmayan iki alt grubuna ait varyansların oranı 
olarak tanımlanmakta ve Fhesap olarak gösteril
mektedir. Pay ve paydanın serbestlik derecesi 
sırasıyla v1 = n-1 ve v1= m-1 dir. 

ı ı 
cr ı Sı 

Fhesa'j52=2 ................. (3) 

<rı Sı 
oranı olarak hesaplanır. Burada: 

sı ı== n elemanlı ı. alt gruba ait varyansı, 

sıı= m elemanlı 2. alt gruba ait varyansı 

gösterir ve sıl > Sıı dir. n elemanfı, Xj gözlem 
grubuna ait varyans ve ortalama Denklem (4) ile 
verilir. 

n ı -ı 
I, xi-n*x 

sı _i=_ı ___ _ 
n-1 

n 
L Xj 

- i=ı 
x=-

n 

..................... (4) 

Fhesap degeri ile Fceıvel degeri karşılaştırılır. 

Eger, Fceıveı { V ı Vı, %2.5} < Fı < lııesap { Yı Yı, 
97.5}koşulu saglanırsa, varyansların bir birlerine 

eşit olduguna karar verilir. 

2.2.3.2. Ortalamanın Dura~anhk Testi 

Varyanslann sabitliginin test edildigi aynı 
alt gruplara ait, ortalamalar arasındaki farkın te
sadüfi olup olmadıgının kontrolü, Student-t testi 
ile yapılabilir. Sıfır hipotezi H0'ın, Hı alternatif 
hipotezine karşı test edilmesi için Denklem (5) 
ile hipotez kurulur ve thesap test istatisligi hesap
lanır (YEVJEVICH, 1975). 

lııesap istatistigi populasyon varyansı bilin
meyen, küçük hacimli örneklere uygulanabil
mektedir (HAAN, 1979). t testi bu tarzda uygu
lanırsa, varyanslar sadece örnekleme degişkenli
ginden dolayı farklı olabilir. Bu ise, alt gruplara 
ilişkin varyansların istatiksel olarak önemli dere
cede birbirinden farklı olmaması gerektigi an
lamını taşır. Bu nedenle de ortalamanın du
raganlık testi yapılmadan önce, varyansın 

duraganhgı test edilir (DAHMEN and HALL, 
1990). 
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H0 :xı =xı 

H1 : xı txı 

Burada: sırası ile alt grupların, 

- -
x ı vexı: ortalamalannı, 
ı ı 

S ı ve Sı: varyanslarını, 

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

n1 ve nı: gözlem sayılarını gösterir. 

Normal dagıhm gösteren örneklerden he
saplanan istatistik, Student-t dagılımı gösterir. t 
testının uygulanmasında verilerin normal 
dagılıma uyması koşulu, F-testine kıyasla daha 
az önem taşır. Herhangi bir dagılıma uyan 
gözlemlerede t-testi uygulanabilir. Eger dagılım 
çarpıksa, alt grupların eşit uzunlukta olmasına 
özen gösterilmelidir. 

Hesaplanan tııesap istatistigi ile tceıvel 
degeri layaslanarak ortalamanın duragan olup ol
madıgma karar verilir. t{ v, %2.5) < t hesap1 { v, 
%97.5) koşulu, v= nı + nı-2 serbestlik derecesi 
ve %95 güvenle saglandıgı takdirde, alt gruplann 
ortalamaları arısndaki farkın istatiksel olarak 
önemsiz olduguna ve H

0 
hipotezinin kabulüne; 

sonuç olarak ise, gözlem verilerinin ortala
masının zamanla degişmedigine karar verilir. 

Ortalamanın duraganiıgının test edilmesin
de, ortalamadan olan ayrılışların kümülatif ola
rak grafiklenınesi ve bu grafigin şeklinden bazı 
sonuçların çıkarılması da olasıdır. Ancak, ortala
manın degişim gösterebilecegi düşünülen nokta
lara yakın bölgelerde, f ve t testleri yapılarak, 
verilerin kullanılabilirligine karar verilmesi daha 
avantajlı olmaktadır. 

2.2.4. Bagımsızlık ve Homojenlik Testi 

Hidrolik gözlemler, mühendislik çalışmala
rında kullanılmadan önce aşagıdaki sıraya uygun 
olarak işleme tabi tutulması gerekmektedir 
(RETHATI, 1983). Bunlar: 



- Kayıtların homojenlik ve bagımsızlık 

kontrolü, 
- Dagılım fonksiyonlarının örnek istatistik

Ierinden parametlerinin tahmini, 
- Dagılım fonksiyonlarının uygunlugu ve 

güven sınırlarının belirlenmesi şeklinde sıralana
bilir. 

2.2.4.1 Ba~ımsızhk Testi 

Su kaynaklarının planlanması ve emenaj
manına yönelik çalışmalarda, özellikle sistem 
simülasyonu ve frekans analizlerinde, kul
lanılacak hidrolojik verinin ardışık eleman
larının birbirinden bagımsız olması gerekmekte
dir. Böyle bir bagımsızlık, gözlem serisindeki i. 
olayın olma olasılıgının i-1 . ve i+ 1. olayların ol-· 
ma olasılıgından bagımsız olması ile sağlanabi
lir. Bu şart gerçekleştiği takdirde, gözlemler 
büyükten küçüğe (veya aksine) sıralanarak, ka
rarlaştırılan bir noktalama pozisyon formülü ile 
olasılıkları hesaplanabilir. 

Bir gözlem serisinde, ardışık elemanların 
bağımsızlık testi: a) Bir gecikmeli (lag 1) otokol
relasyon katsayısının önemliliğinin kontrolu, b) 
Toplam bagımsızlık testi (Wald Wolfowitz Teo
remi) olmak üzere iki yöntemle yapılabilir 

(CHOW, 1964; RETIIATI, 1983). 

2.2.4.1.1 Otokorelasyon Katsayısının 

Önemlilik Testi 

Bir gözlem serisinde, ardışık gözlemler 
arasındaki bir gecikmeli (lag= I) otokorelasyon 
katsayısının büyüklügü, ardışık gözlemler arasın
daki bağımlılıgın bir ölçüsüdür. Her bir gözlem 
değerinin tesadüfen gözlendigi bir serinin, popu
lasyon otokorelasyon fonksiyonu, Iag ;tO için, 
sıfır veya sıfıra önemli ölçüde yakındır. Örnekten 
hesaplanan otokorelasyon katsayıları, sadece 
örnekleme hatalarından dolayı sıfırdan önemsiz 
ölçüde sapma gösterir. Mühendislik 
çalışmalarında, hidrolojik gözlemlerin bir geeik
ıneli otokorelasyon katsayısının hesaplanması 

yeterli olmaktadır. 

Bir gecikmeli katsayısı, Denklem (6) ile 
hesaplanabilir (SALAS, DELLEUR, YEVJE
VICH and LANE, 1980). 
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n - ı - -
I_(Xj-x. l(Xi+ t"Xl 
i= ı 

rı= -----... ...... ... ..... .. .. (6J 
2 

n -
I_(Xj-x.) 
i= ı 

Burada: Xı ve xi+ı sırasıyla i. ve i+l. 

gözlem degerini x gözlem serisinin ortalamasını, 

n serisindeki gözlem sayısını göstermektedir. 

rı hesaplandıktan sonra, o/o 5 önem 
düzeyinde, Ho : rı = O hipotezi, H ı: rı "# O alter
natif .hipatezine karşıtest edilir. Hesaplanan rı 
değerı, o/o 5 önem düzeyinde, Denklem (7) ile he
saplanan alt ve üst güven sınırları arasında kal
malıdır. Bu koşul gerçekleştigi takdirde, o/o 95 
güvenle ardışık gözlemler arasında korelasyonun 
olmadığına karar verilir. 

CL(rı)= -1 ± 1.96 ~ .... ... ........... (?) 
n-1 

Burada: n, serideki toplam gözlem sayısını 
göstermektedir. 

2.2.4.1.2.Toplam Bagımsızlık Testi (Wald
Walfowitz Metodu) 

Örnek elemanlarının toplam bağımsızlık 
testi, W ALD-WOLFOWITZ teoremi yardımıyla 
yapılabilir. Bu teorem gereğince; bir gözlem seri
sindeki her gözlem, xi, bağımsız ve aynı popula
syona aitse, Denklem (8) ile verilen toplam, R, 
normal dağılım gösterir ve bu toplarnın beklenen 
değeri ve varyansı, sırasıyla Denklem (9) ve 
Denklem (10) ile i.f.!:\de edilebilir. 

R=xi X n+ 2, XjXj+1 ............ (8) 
i= ı 

2 
Sı-Sı 

M=(R)=-- .......... ......... (9.) 
n-1 

Burada: 
n : Örnek hacmini 
xi: Gözlemler azalan sırada (büyükten 

küçüğedoğr~ı~) 9,izildiğinde i. elemanı 
Sj= 2. Xj'yigösterir. ' 

i= ı 
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Bagımsızlık testinin kontrolündeR yerine 
[R-M(R)] mutlak degeri tercih edilmektedir. Bu 
takdirde hipalezin sadece pozitif degerieri ile 
çalışılarak, karann temelini oluşturacak olan Phe
sap olasılıgı, De~ kle~ (ll) ile hesaplanabilir 
(DİLER, 1982; RETHATI, 1983) 

[R-M(R)] 
Phesap200[1-F(z);z D[R) 

f 
+z ı 2 

1 --z 
F(z)=- e 2 dz 

2fl 
-00 

.......... (11) 

F (z) degeri, normal dagılım tablolarından 

da alınabilir. Eger, Phesap > Pkritik (Pkritik olasılıgı 
belirlenen önem düzeyini gösterir ve genelde % 
5 alınır) koşulu saglamrsa, ardışık gözlemlerin 

birbirinden bagımsız olduguna karar verilir. 

Bu metod, gözlem sayısı 25 ve daha fazla 

olan serilere uygulandıgında güvenilir sonuçlar 

alınabilmektc ise de, daha az elcmanlı serilerde 

de zorunlu durumlarda uygulanabilmektedir. 

2.2.4.2. Homojenlik Testi 

2.2.4.2.1 Seri Elemanlarının Homojenlik 
Testi (Smirnov Metodu) 

Örnek seri elemanlarının homojenlik testi 
ile her elemanın aynı populasyondan gelip gel

mediginin kontrolü amaçlanır. Gözlenen hidrolo

jik olayı ifade eden dcgişken sürekli bir dagılıma 

sahipse, o zaman seri elemanlarının aynı populasyon

dan gelip gelmediginin testi SEMlRNOV tea

reınierinden biri ile yapılabilir (HAAN, 1979). 

Bu amaçla; gözlem serisi mümkün oldugunca 

birbirine eşit uzunlukta veri içerecek şekilde k ve 

1 elemanit iki alt seriye bölünür. Her bir serinin 

olasılıkları, seçilen noktalama pozisyon formülü 

ilc ayn ayn hesaplanır. Yatayda gözlemler, 

düzeyde ise olasılıklar olacak şekilde aynı mili

metrik grafik kagıdı üzerine işaretlenir. İki alt se

ri ye ait amprik olasılık dagılım fonksiyonları 

arasındaki en büyük olasılık dk ı, grafikten oku

nur. Denklem (I 2) ile~ n,z ve' P hesap degerieri 
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hesaplanır. Eger k ve 1 yeterli büyüklükte ise z 
degeri Kolmogorov fonksiyonu ile karakterize 
edilebilir (RETHATI, 1983) 

Vn=·fkl 
'Vk+ı 

Phesap 100 [l-L (z)] 

Burada: 

··-·······--··· ···-······· (12) 

P hesap : Homojenligin ölçüsünü gösteren 
olasılık degerini, 

L (z) : z degişkenine baglı, Kolmogorov 
dagılım fonksiyonunun tablo degerini gösterir. 

Eger Phesap olasılıgı, belirlenen bir önem 
düzeyinden daha büyük bulunmuşsa ( Phesap > 
Pkriıik ), gözlem verilerinin aynı populasyondan 
geldigine karar verilir ve verilerden istatistiksel 
sonuçlar elde edilebilir. Gözlem degerieri kesikli 
degişken ise, homojenlik kontrolü x2 testi ile 
yapılmalıdır. ( RETHA TI, 1983) 

2.2.4.2.2. Bölgesel Homojenlik Testi 

[Kayıtların Homojen Hale Getirilmesi 
"Çift Kütle Eğrisi Yöntemi" (Tutarlık Analizi)] 

Bir gözlem istasyonunun yerinin degişme
si, istasyon yakınına bazı fiziki tesislerin yapıl
ması veya mevcutların ortadan kaldırılması, hav
zadaki arazi kullanımında meydana gelen degi
şiklikler, agaçlandırma veya yaygın gibi dogal 
afetler, beşeri faktörlerin etkisiyle meydana ge
len degişimler, gözlem metodundaki farklılıklar 
vb. çok sayıdaki faktör, hidrojolojik verilerin ho
mojcnligini bozar. Homojan olmayan veri ise ho
mojen hale getirilmeden önce kullanılamaz ve is
tatistiki sonuçlar çıkanlamaz. Bölgesel istasyon 
verileri kullanılması gerektiği durumlarda, bu ve
rilerin de kendi içinde tutarlı ve homojen olması 
koşulu aranu. Kayıtların homojen hale getirilme
sinde ve homojenlik kontrolünde; çift kütle egrisi 
yöntemi, artık kütle egrisi yöntemi, ortalamadan 
sapmaların kütle egrisi yöntemi gibi aynı temele 
dayanan yöntemler geliştirilmiştir. 



Hidrolojik gözlem serisi, aynı zamanda 
gözlenmiş bir başka seri ile orantılı ise bu seriye 
nispi tutarlıdır denir (CHANG AND LEE, 1974). 
Nispi tutarlılık, bunu sadece fiziksel olarak 
dogrulayan bir gerçek varsa dogru tutarlılıkur. 

(DAHMEN AND HALL, 1 990). E ger iki istas
yon gözlem degerieri nispi tutarlı ise, isıasyanun 
birinde gözlenen hidrolojik olayı etkileyen 
faktörlerin, aynı oranda diger veriyi de etkiledigi 
sonucuna varılır. 

Nispi tutarlılık, çift kütle egrisi yöntemi ile 
belirlenebilir. Bu yönteme tutarlılık analizi de 
denir. Çift kütle yöntemi ile; hidrolojik verilerin, 
belirli istasyonların temsil eıtigi bölgenin, dola
yısıyla aynı havzada yeralan isıasyonların kendi 
içinde hidrolojik açıdan homojen olup olmadıgı 
kontrol edilebilir. Bu yootemle, eş zamanla istasyon 
gözlemleri kullanılmaz ise degişimler belirlene
mez. 

Çift kütle egrisi yönteminde, Şekil l'de 
görüldügü gibi temel isıasyon (patern) ve test 
edilecek isıasyon olmak üzere iki temel veri kul
lanılır. Temel isıasyon olarak, bölgedeki aynı ik
lim koşullarından etkilenen, en az 10 istasyona 
ait eş zamanlı gözlemlerin ortalaması ve bunların 
en son tarihten geriye dogru yıgıştırılması ile 
oluşturulan veri kullanılır. Bu şekilde, temel ista
syon verisinde çok sayıdaki istasyon ortala
masının kullanılmasıyla, tutarsız kaydı olan isıasya
nun etkisi yumuşatılmış olacagından, daha 
saglıklı sonuçlar elde edilebilir. Paterndeki her 
istasyon verisi, en son tarihten geriye dogru 

ı 6()(r-- - -, -r 
·e 
~ ooq--r--t· ·-+--+--++--1·- -r+--

! ~~~r-
~ 31oor~-~~-~~~-~L_/-++-+-~' 

~ /V ·B, ·Bı i 
~ K 
§ ,()( v"" ~ .j 
~ o V =-;;;---;;: -· ı 

50 100 150 200 -;2;:.50:~300~-::-'350 400 450 

Temelistasyonlatin Yıllik Yıgıs imlı akımları {mm) 

Şekil 1. Çift Kütle Egrisi ve Parametreleri 
(Searcy and Hardison, 1960'dan) 
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yagıştırılır ve patern ile karşılıklı olarak milimet
rik bir kagıda grafiklenerek tutarlılık analizi 
yapılır. Bu şekilde, patern ile tutarsız olan istasyonlar 
belirnerek paternden çıkarılır. 

Çift kütle analizinde, temel ve test istasyo
nu verileri arasında bir lineer ilişki oldugu varsa
yılır . Hidrolojik olarak homojen bir bölgede, bir 
istasyona ait gözlem verilerinin geriye dogru 
yagıştırılması suretiyle oluşturulan degerlerle, 
komşu istasyonların oluşturdugu temel istasyon 
verileri orantılıdır. Bu oran lineer olabilecegi gi
bi, non-lineer de olabilir. Bu çalışmada lineer du
rum incelenmiştir. 

Test edilecek gözlem istasyonu gözlemleri 
Yi· temel isıasyanun ortalama degerieri xi ise, Yj 

= Ixi ve Xi = Ixi = yıgışımlı degerierinin 
karşılıklı olarak grafiklenınesi ile orijinden geçen 
ve egimi şekil I' de gösterildigi gibi B = Y n!Y n 
olan bir dogru elde edilir. B ortalama egimi 
gösterir. Belirli bir dönemde veri gidiş özelligi 
gösterirse, bu dönemin başlangıcından önceki ve 
sonraki peryotlara ait egimler (Bı ve B2) ortala
ma egimden farklı olur. 

Çift kütle egrisindeki kırılmalar, test edilen 
istasyon verisinde, hangi dönemlerde tutarsızlık 
oldugunu gösterir. Kırılma noktalarına karşılık 
gelen zamanlardaki gözlem istasyonunun ta
rihçesi incelenerek, gözlem istasyonu ve havzada 
meydana gelen degişimler araştırılır ve kırılma
nın sebebi açıklanmaya çalışır. Bu kırılmalar te
sadüfi olabilecegi gibi, bir olayın etkisiylede me
ydana gelmiş olabilir. 

Kırılmaların sebebi manuksal bir olayla 
ilişkilendirilmezse, varyans analizi yapılarak 

egimler arasındaki farkın önemli olup olmadıgı 
test edilir. Eger tutarsızlıgın sebebi mantıksal 

olarak açıklanamazsa, tutarsızlık istatistiksel ola
rak kanıtianmadan kayıtlar düzeltilmemelidir. 
Egri üzerinde çok sayıda kırılma varsa ve bu 
kırılmalar önemli bulunmuşsa, en sonrdaki 
kınlmadan başlanarak, tutarsız devreler için 
kayıtlar düzeltilir. Ayrıca, aynı yöntem kul
lanılarak eksik gözlemlerde tamamlanabilir. 

Tutarsız devredeki homojen olmayan 
kaylllann düzeltilerek homojen hale getirilmesi 
Denklem (13) ile yapılabilir. 

Bı 
Pa=- Po ...... .............. (l3) 

Bı 
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Burada : 
Pa: Düzeltilmiş degeri , 
P 0 : Gözlenen degeri, 
Bı: Kayıliann düzellilecegi grafigin egimini, 
Bı: P 0'ın gözlendigi peryouaki grafigin egi-

mini gösterir. 

Kayıtları eksik olan A istasyonu verilerinin, 
kayllları tam olan B istasyonu verileri kul
lanılarak, bu yöntemle tamamlanabilir. Eksik 
gÖ7Jem peryodundaki B istasyonu verileri, A isıasyonu 
çift kütle egrisi egiminin, B istasyonu çift kütle 
egrisi egimine oranı ile çarpılarak eksik kayıtlar 
bulunabilir. 

Çift kütle teknigi, günlük gözlem verilerin 
düzeltilmesi için uygun bir yöntem degildir. 
Akışların homojenlik kontrolünde çift kütle 
egri si yönteminin kullanılabilmesi için, akışların 
kıyaslanabilir bir birime dönüştürülmesi (mm, 
m3/snfkm2, ... vb.) gerekmektedir. (SEARCHY 
AND HARDISON, 1960). 

3. UYGULAMA SONUÇLARI VE 
lRDELENMESl 

3.1. Gidiş Analizi 

Gidişi n varlıgı, Denklem (2) kullanılarak 

belirlenmeye çalışılmış ve sonuçlar Çizelge 2'de 
sunulmuştur . 

Çizelge 2. Spearman Sıra Korelasyon 
Testi Sonuçları 

Akaııu GöıJemler Rsp lı ıs ap Seı!X\Iılik ı .......ı (a= 0.05, Sııı~ 
Adı Dereı::esi(v) ikiyönlü 

Maksimum -0.010 -0.172 4 
Kalecik 

Oıt~mıa -0.050 -o.m 298 -1.96, 1.96 T 
Minimum -0 .~0 -0.612 T 
Maksimum 0.003 0.045 _i_ 

Karıray -0.161 -0.943 
238 -1.96, 1.96 _i_ Oıt~ama 

Minumım -0.127 -1.976 n 
Maksimum .Q.(}IJ -o.m 4 

YiljllZ Ortalama -0 .~2 -1.131 336 -196, 1.96 -r 
MDıumım -0.005 -0.006 

-ı 
~ 
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Analiz sonuçlarına göre, Karaçay' ın mini
rnun akımları 1970 y ılı sonlarına doğru degişim 

göstermiş ve bu tarihten sonra gidiş özelligi o/o 5 
önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Diger 
akım gözlemleri gidiş bilcşeni içermemektcdir. 

3.2. Varyans ve Ortalamanın Dura~anlık 
Kontrolü 

Gözlem verilerinin varyans ve ortalama
l arının zamanla degişimlcrinin ortaya konulması 

Denklem (3) ve Denklem (5) yardımıyla 

yapılmış tır. Gözlem istasyonları verileri bir biri
ne eşi t olacak şeki lde iki alt gruba ayrılarak , aynı 

gruplar üzerinde yapılan F ve t testleri ile du
rağanlıkları test edi lmi ştir. Test sonuçları çizelge 
3'de verilmiştir. 

Çizelge 3. Varyans ve Ortalamanın Du
ra~anlık Testi 

FTısi ı Testi 

Akuıu G'iılernla u fDeıap FcıMJ Soooç u Itap b.i Sooııç 
Adı 

(uı =uı) 
(a=005) 

Kıld 'ıfıhiıııum 2J3 n ~.82 4 
On ılıını l.fJ - 1.36 298 ~ "T 1.63 n 
'ıfimııum w ~ """iii r:I_ 

Kıııçıy 
'ıfıksim um 2J6 n 

238 .J]_ -1.96, 4 
119 - 1.43 

~ n-Onalım ı 1.11 
~ + 1.96 - im" ~ 'ıfiııımım ~ -ll.l9 

Mıksiıııum 2.18 11 .Jl!tL ~ 
Yll]XJZ On ılıını - 336 

~ 
167 1.30 1.00 '1'1 ....Q..2L 

'ıfiııımım - n ""T 1.05 0 .~ 

% 5 önem düzeyinde çift yönlü olarak 
yapılan, onalamal arın zamanla degişmedigi hi
potezi bütün gözlemler için doğrul anmı ştır . An
cak, gözlem veri lerinin varyansın ın aynı önem 
düzeyinde zamana bağımlı olarak değişim 

gösterdiği, dolayısı ile durağan olmadığ ı sonucu
na varılmış tır. 

3.3. Ardışık Gözlemlerin Ba~ımsızlık 

Testi 
Ardışık gözlemlerin bağım sızlıklarının 

kontrolü, bir gecikmeli otokorelesyon katsa-



y ı s ının test edilmesi ve toplam bagım s ı z lık testi 
olmak üzere iki yöntemle yapılmıştır. Elde edilen 
sonuçlar Çizelge 4'de özetlenmiştir. Hipotezlerin 
test edilmesinde, s ırası yl a Denklem (7) ve Denk
lem (1 1) kullanılmı ştır . 

Çizelge 4'e göre; Karaçay' ın maksimum 
ardı şık akımlarının her iki yönteme göre de 
bagım sı z olduguna, Yarpuz Çayı minimum 
ardı şık akımlarının ise, toplam bagım sız lık testi 
sonucuna göre bagım s ı z olduguna % 95 güvenle 
karar verilmi ştir . Diger gözlem verileri için, 
ard ış ı k gözlemlerin bagımsız lıgına ili şk in hipo
tez reddedilmi ştir.% 5 önem düzeyinde,veriler 
arasındak i bagımlılıg ın tesadüfi olmadı g ı , istati s
tiksel anlamda önemli oldugu sonucuna 
varılmış tır . 

Çizelge 4. Otokorelasyon ve Toprak Ba
gımsızlık Testi Sonuçları 

Akırru 
Oıokorebıyoo Tes i To~aın B~unsız!He~i (1\;n =0.05) 

Göılanltl' n 
Adı 

L( r ı) &ın uç ~ &ın uç rı z F(Z) 

K~d Maksin um 0.26 n 4.~ n mı nıxm n -
Q-ulaını 300 O. fA 0.11 n 12.05 O. m! O.troı n -
Miniınıun 0.67 11 11.8) o. mı O.troı rı 

......:,:__ 

Matsinum 0.10 ~ 159 0.9441 O. Illi ~ 
Kıraçay -:----

0.15 Ortılaını lfA 0.67 n ILlE O. m! O.troı 11 
MiiiUiij;- OJl n 917 O. m! O.troı 11 

Maksimum OJ! n 5.77 O. m! O.troı n 
Yarpuı Qıalaını ııo 0.62 O. ll n 15.49 O. m! O.troı n 

--:--
Mmumun 0.57 n O.!Xi 0.5239 0.9122 4 

3.4. Gözlem Verileri ve Gözlem İstas
yonla rı Homojenlik Testi 

Aynı istasyona ait gözlemlerin kendi ara
larındaki homojenlik leri Smimov metoduna 
göre, Denklem (1 2) kullanıl arak test edilmiş tir. 

Gözlem i s tasyonlarının temsil enigi havzanın 

hidrolojik olarak homojenligi de Çift Kütle 
yöntemi kullanılara k belirlenmeye ça lı şılmıştır. 
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Analiz sonuçları Çizelgc 5'te özetlenm işt i r. 

Kayıt uzunlugu en büyük olan Yarpuz çay ı temel 
istasyon olarak alınmı ştır . I stasyonların aylık 
gözlemleri , kıyaslanabilir bir birime (l /s/k:m2) 
çevrildikten sonra çift kütle analizi yapılmıştır. 
Gözlemlere il işk in çift kütle egrileri şeki l 2'de 
sunulmuştur. 

Smimov metoduna göre belirlenen maksi
mum olasılık farkları dk 1 ve bu farkın önemli
ligi, Denklem (12) ile tes edilmiş tir. Buna göre; 
% 95 güvenle, Kalecik çayı minumum 
akımlarının homojen olmadıg ı , dolay ıs ı ile aynı 
populasyondan gelmedigi, diger gözlemlerin ise 
homojen oldugu sonucuna varılmıştı r. 

Çizelge S. Homojenlik Testi 

Örıd 8mmıları fbrojııı!nısı i ~minıoı MıtOOu) OOıesd HmojııılikTısti 

Alarıu Gmmılır 
!tt~~~~~~~ defıri,P ı11 =U !ll (ÇifiKütlıMm) 

Adı 
~ı d ~ı z L(Z) 13J18ı ~~~~ Bpd 1\aıp &nı~ 

Kala:~ MisOnıun 
.!ll~ (l5Jffi O.tMJ b9l97 1 OJJJ o.ııı 

Omlmıı llO,l.IO 
. ıııı Ll411 O.ill4 P.l4!6 1 0.612 0.612 

~ 

Mm .1712 ı. ı m 0.9"t61 0.02!6 ıı QJOO o.xxı 

Miıiıun .Ol! U lll! o.ooıı umı ~ Lll! Q4!0 nfffi1 
Kaıa\'3Y r-- mıro Omlaıııı .1014 Uil22 0.5018 0.4962 ~ 0.9!1 o. m 

Minnmm .14!! Lll2l O. &ı !O mı ~ J,()j() lfliO 

Miıiım 0.112 J.Ol)\ QJ(j] 0.00 1 
Yarp.rı 

f--- 16!, 16! 
Omlaıııı 0.011 0.6.11! n m o:rıro 1 Tmıd iııaı)m (Paı~ 
.,..____ 

ılarat sıçim~r . 
Mi11ıımın 0.!111 0.4!!1 QOlXl 0.9100 ~ 

Şek i l 2'de verilen çift kütle egrilerin in ince
lenmesi ile, karaçay maksimum akımlarının 

I 968- I 978 ve 1978-1 992 yılları arasındaki per
yollarda egimlerin birbirinden görsel olarak 
farklı oldugu bel ir l enm işti r . Kırılma, 1978 y ılı 

o rtasında meydana gelmişti r. Kırılmanın meyda
na geldigi noktadan sonraki deg i şimin süresi 5 
y ıldan daha kısadır. Kırılma öncesi ve sonrası 

dönemlerdeki egimler arasındaki farkın önemlili 
gi, varyans analizi ile test edilerek, % 5 önem se
viyesinde kırılmanın önemli olmadıg ına karar 
veri Im i ş tir. 

61 



DSlTEKl\1K DÜLTE:"-.1 1997 SAYI 86 

Temel Istasyon (Yarpuz Ca yı) Aylık Mı.ksimum Yigısımli Akımları (l/s/km2) 

3.~ 4,000 4.500 

Temelistasyon (Yarpuz Cay) AylikOrtalama Yıgisımlı Akimları (lls/km2) 

rı_ L _ j 
, 987 r 

1 -t'- -+- t! 
' - ~.---L~~ ~~ - J 

ı 000 "()() 2000 2.500 3.000 

Temel Istasyon (Yarpuz Ca yi) Aylık Mnımum Yigıs.mıı Akımlan (l/s/km2) 

Şekil 2. İstasyonla rın Çift Kütle E~rileri ve Parametreleri 
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Çift kütle e~rinin incelenmesi ve varyans 
analiz sonuçlarına göre bölgenin hidrolojik 
yönden homojen ve gözlemlerin tutarlı oldugu 
sonucu çıkanlabilir. İstasyonların çift kütle egrısi 
egimleri belirlendikten sonra, eksik kayıtların 
ui'.atılması Denklem (13) kullanılarak yapılabilir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Karaçay minimum akımları için belirlenen 
gidişin nedeni ortaya konulduktan sonra veriler
den bu gidişin bilinen bir teknikle uzak
laştırılması yoluna gidilmelidir. 

Bütün gözlemlerin ortalaması duragan 
olup, varyansı ise genelde zamanla degişmekte
dir. Bu ise verilerin periyodik dalgalanmalardan 
arındırılmamış oldugunu göstermektedir. 

Karaçay maksimum akımları için bir geeik
ıneli (lag 1) otokorelasyon katsayısı, r 1, % 5 
önem düzeyinde güven sınırları içinde kalırken, 
eliğer bütün gözlemler için hesaplanan otokorelasyon 
katsayılarının güven sınırları dışında kalması, ve
rilerin olma olasılıklarının gözlem sırasına bağlı 
olmadığı hipotezininin rcddcdilmesini sağlamış
ştır. 
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Bağımsızlık testinde homojenlik, homojen
lik testinde bagımsızlık aranır. Karaçay maksi
mum ve Yarpuz çayı minimum akımları bu 
koşulları sağlam ı şlardır. Böylece, bu gözlem ve
rilerinin her birinin aynı populasyondan geldiği 
ve rastgele karakter taşıdığı sonucuna varılmıştır. 
Yapılan çift kütle analiz sonuçlarına göre, 
bölgenin hidrolojik yönden homojen olduğuna 
karar verilmiştir. 

Sonuç olarak; incelenen gözlemlerin hiç bi
ri, bütün testler için % 5 önem düzeyinde asgari 
koşulları saglayamamıştır. En iyi uyumu Ka
raçay maksimum gözlem verileri göstermiştir. 
Elde edilen bu analiz sonuçlarına göre, incelenen 
gözlem değerleri mevcut durumda frakans analiz 
çalışmalarında, sistem simülasyonunda, nehir 
santrallerinin em niyetli verimlerinin belirlenmesi 
için akım süreklilik eğrilerinin oluşturulması, ... 
vb çalışmalarda kullanılamaz ve istatistiksel so
nuçlar elde edilemez. Aksi halde sonuçlar an
lamsız ve yanıltıcı olacaktır. Doiayısı ile, su 
yapılarının tasarımında kullanılacak mevcut hid
rolojik veriler gidiş, durağanlık, bağımsızlık ve 
homojenlik testlerine tabii tutulduktan sonra kul
lanılmalıdır. 
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SULAMA SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİ İLE İŞLETME VE 

BAKIMINA ÇİFTÇİ KA TILIMI 

Yazan: lan W Makin 1 

Çeviren : Lütfi Şahin 2 

GİRİŞ 

Sulama projeleri için su kaynaklarının 

geliştirilmesi, çogu ülkelerde sosyo-ekonomik 
koşulların geliştirilmesinde önemli rol oynar. 
Bununla birlikte, son yıllarda sulama 
şebekelerinin çogunun sürdürülebilirligi ve ve
rimliliginde gittikçe artan başarısızlık 
görülmektedir. Geliştirme çalışmaları ile tesisle
rin işletme ve bakırnma ayrılan bütçelcrin 
küçülmesi, şimdi ve gelecekte proje perfor
mansının geliştiritmesini zorunlu hale getir
miştir. 

Sulamadan faydalanan grupların aktif 
katılımının bulunmaması nedeniyle pek çogu 
başansız gelişmelerle karşılaşılmıştır. Bu durum, 
özellikle proje formülasyonunun ilk 
dönemlerinde faydalananların hariç tutuldugu 
yerlerde olmuştur. Sonuç olarak, faydalananlar 
projeye sahip olma duygusunda başarısızlıga 

ugraşmışlar ve böylece tarla' içi sistemlerin 
bakım standardının düşük olmasına yol 
açılmıştır. Bu başarısız sulama yatırımları, çogu 
durumlarda kurumsal yapıdan daha çok teorik 
teknik başarısızlıkları ortaya çıkarmıştır. 

Gelecekte olası güçlüklerden kaçınmak için sula
ma yönetimi; teorik teknik bir meydan okuma 
olarak degil, sosyo-ekonomik bir konu olarak 
görülmelidir. Yeni gelişmelerin olabilecegi yer
lerde, mevcut sulama sistemlerinin performansını 
geliştirmeye yönelik büyük çabanın varlıgı da 
açıkça görülmektedir. 

I ODU, HR Wallingford, UK. 
2 DSI Işletme ve Bakım Dairesi 

Rchabilitasyon projelerinin dizaynı ve uy
gulanmasındaki belirtilerin çogu; gelişen etkin 
kuruluşları, tesisleri işletme ve bakımlarını yapa
bilmeye yönlendircbilmelidir. Belirli bir amaç 
için birlikte çalışan, sulama hizmeti verenler ile 
kullanıcılar olarak ifade edilen deneyimli etkin 
kuruluşların görevleri çok önemlidir. Bununla 
birlikte, sulamanın fiziksel yanlarını da tam 
manasıyla anlamanın önemi küçümsenmemelidir. 

Dünyada küçük yönetim birimlerince 
işletilen ve faydalananlar tarafından ortaklaşa 

yönetilen sulama sistemleri çok yaygındır, ancak 
faydalananların katılımıylı:ı yönetilen büyük 
ölçekli projeler fazlaca denenmemiştir. Bununla 
birlikte, Filipinler, Pakistan , Bengaldeş ve 
Mısır'daki deneyimlerden bazı önemli sonuçlar 
çıkarılmıştır. 

Halkın katılıma yönlendirilme nedenleri 

Sulama sistemlerinin geleneksel yukarıdan 
aşagıya (merkezi) yönetimi, suyu temin edenler 
ile kullananlar arasında uyuşmazlıkların ortaya 
çıkmas ına neden olmaktadır. Sistem eleman
larının işletme ve bakımı kurumun sorumlulugu 
olarak görülür, suyu kullananlar daha az sahip
leome duygusu taşırlar ve böylece su teminine 
fırsat vermek ıçın tek yanlı davranışı 
önemsemezler. Kullanıcılar ile suyu temin eden
ler arasında iletişim zayıflıgı nedeniyle, su 
dagıumları genellikle güvenililebilir ve yeterli 
degildir. Bu durum kullanıcılar açısından koruma 
duygusunu öne çıkarır ve su kaynaklanndan ye
tersiz raydalanma ilc uyuşmazlıklara yol açar. 
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Kullanıcılar ve su temin edenleri birlikte 
kapsayan gelişme işleminde, her sistemin kendi
ne özgü fiziksel, ekonomik ve kültürel çevresine 
iyi uyum saglayan geliştirilmiş kuruluşları kanıt 
olarak göstermek mümkündür. Bu kuruluşlar su
lama suyunun dagıumını, yerini aldıkları 
yukarıdan aşagıya yönetim altındaki tarzdan 
daha etkili düzenleyebilirler. 

Sulama sistemlerinden daha iyi faydalan
maya öncülük eden katılımcı yönetimi daha iyi 
tanımak için gittikçe artan bir gereksinim ortaya 
çıkmıştır. Örnegin, Asya Gelişim Bankası"Bir 
sulama projesinin başarısı, çiftçilerin büyük 
ölçüde aktif katılımı ve bir araya gelmelerine 
baglıdır. Sulama teknisyenleri tek başlarına, sis
temi memnuniyet verici tarzda işletip bakımını 
yapamazlar." diyerek, çiftçilerin organize olma
ları ile katılımcı yönetimin oluşumunda öneride 
bulunmuştur. 

Sulamanın kurumsal yapısının degiştiril
mesi, pek çok ülkede sulama kurumlarını, su 
yönetimi problemlerinin çözümü olarak, tersiyer 
kanal bazında su kullanıcı organizasyonlarını 
adapte etmeye yöneltmiştir. Bununla birlikte, re
habilitasyon ve geliştirme projelerinin kısıtlı 
zaman dilimleri, uygun kuruluşların acele 
gelişmelerini zorunlu kılmış ve etkili katılımı 
zayıflatmıştır. 

Sulama kurumları; halk katılım program
larını, tersiyer kanalların işletme ve bakımında 
katkılarını azaltıcı mekanizma olarak; masrafları 
azaltmak için adapte edebilirler. Tersiyer siste
minden kurum personelini çekmekle işgücü ve 
masrafların azaltılabilecegi gerçegi yanında, 
katılımın teşvik edilmesindeki amaç; ödenmeyen 
su ücretleri ve kamu personelinin transferini ba
sitleştirmeden daha çok kullanıcıların işletme 
hizmetlerini geliştirmelerine olanak sagtamaktır. 
Ana sistemin işletilmesi ve bakımında kaynakları 
iyi kullanmak için izin verilen kurumlar, su 
kaynagı ve dagıtım sisteminin etkili yöneticileri 
olacaklan düşünülerek göz önüne alınmalıdır, 
böylece tersiyerlere su kullanıcılarının aralarında 
paylaşmaları için, daha güvenilir su temin edil
miş olur. 

Su kullanıcıların gruplar içinde organize 
edilmesi, kuruluşun "abone" sayısını azaltır ve 
bunun sonucu olarak, sistem işleticileri su kul
lanıcıların ihtiyaçlarını daha çabuk sagtar. 
Kurum adına su ücretlerini toplamaya da yetkili 
su kullanıcı grupların yönetim giderleri azalır ve 
böylece geri ödeme miktarı da artar. 

Faydalar 

Grup katılımının tamamen saglandıgı pro
jelerde, proje amaçlarında bazı cesaretlendirici 

·' . 
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sonuçlar elde edilmiştir. Faydalananlardan elde 
edilen bilgilere göre ortaya çıkan sonuçlar: 

- Su kaynaklanndan daha iyi faydalanma, 
-Tesisiere yapılan kasıtlı zararlaıın 

azaltılması ile yapıların bakımında meydana 
gelen olumlu gelişmeler, 

- Tarımsal üretim artışı, 
- Su ücreti geri ödemesinde artış olarak 

açıklanabilir. 

Faydalanan organizasyonların kuroldugu 
yerde, tersiyer sistemin işletme ve bakırnma 
uyum saglamış olup, buralarda sulama idaresinin 
kurulması işletmenin masrafını azaltmaz. 

İçerik 

Rehabilitasyon profeleriı:ıin amaçlan içinde 
genellikle katılımcı yönetim önemti--biı: }'el tutaL 
Bununla birlikte halkın katılımı süratli bir çözüm 
önermemekle ve böylece ana dagıtım sisteminde
ki deneyimli işletme personeli ihtiyacını azaltma
maktadır. 

Büyük ölçekli sulama sistemlerinin işletme 
ve bakırnma halkın etkili katılımının sagtanması, 
çiftçi gruplarını su kullanıcı organizasyonları 
teşkil etmeye iknadan daha kanşık ve güç bir 
iştir. Gruplar oluştugunda, tersiyer sistemin 
işletme ve bakım sorumlulugunu hemen devret
mek çogu kez mümkün olamamaktadır. Bu grup
lar tesislerin işletme ve bakımını üstlenmek için 
yeterli mali kaynaklar ile yeterli deneyimlere 
sahip olamayabilir. 

Su yönetimini elinde tutan kurumlar, 
geçmişte su kullanıcılarının ihtiyaçlan içinde 
önefl)li bir yer tutan su dagıum sistemlerinin 
işletme mekanizmalarını genellikle ikinci plana 
iterek, sistem yönetiminde atadan kalma ve mer
keziyetçi bir yaklaşım göstermişlerdir. Katılımcı 
yönetim modellerinin benimsenmesi, ilgili kuru
luşlar nezdinde ulaşılması güç degişiklikleri 
içerir. Personelin su kullanıcılara karşı dav
ranışlarında önemli degişimler ile su kul
lanıcıların ihtiyaçlarının garantilenmesi gibi 
sürdürülebilir degişikliklere ihtiyaç duyulmak
tadır. 

Kurumlar gelişmeyi yönlendirmede daha 
esnek olmalıdır. Geliştirilmekte olan projeden 
yararlananlar, önemli ihtiyaç olarak neleri 
görmek istiyorlarsa, onların sonuçlarını 
görmelidir. Bunlar kurumun tanımladıgı daha dar 
görüşlerden ayrılmalıdır. Esneklik ihtiyacı, 

katılımcı yönetimin bürokrasiye en çok meydan 
okuyan görünüşüdür. Bununla birlikte 
yönetimdeki başarısızlık ortak gelişirnde ihtiy
açları azaltacaktır. Kurum katılımcı organizas
yonların oluşumunu düşünmelidir. 
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Organizasyona ait çatının dışandan empoze edil
digi yerde, etkisizlik söz konusu olabilir. 

Katılımcı yönetimin başlamasında grup
ların temsilci ve üyelerinin e~itimine önem veril
melidir. E~itim, sadece tersiyerin işletme ve 
bakımının yürütülmesi için degil, özellikle yerel 
demokratik kurum geleneginin yerleşmedigi yer
lerde, su kullanıcı organizasyonların işletme ve 
yönetimi için de bir ihliyaçtır. 

Su kullanıcılarının motivasyon güçlülderi
ne ilave olarak, kurumların arazi personeli, kendi 
işlerini riske edenden daha az heyacanlı olabilir. 
Kurum geleneksel olarak faydalandıgı mevcut 
deneyimli arazi personeli sayısını azaltma gerek
sinimi ile karşılaşabilir ve iş kaybından 
kaçınıldı~ yerde arazi personeli işlerinin 
degişmiş oldugunu görebilir. 

DeAişimden alınan dersler 

Filipinler, Nepal, Endonezya ve Mısır gibi 
ülkelerin herbiri su yönetim sisteminin 
degişmesinde, su kullanıcıların katılımıyla bazı 
başarılar elde etmişlerdir. Bu deneyimlerden 
çıkarılan önemli dersler şunlardır; 

- Halkın katılımı sulama kurumu ile 
yönetim içinde kurumlaşmalı, 

Faydalananlar gelişmenin tüm 
aşarnalarına katılmalı, 

- Faydalananların oluşturdukları organiza
syonlar kuvvetli destekle kök sal malı, 

- Gelişmede katılımcı kurumlar projelerin 
dizayn ve objektiflerinde esnek olabilmeli, 

-Katılımcı kurumlar üyelerin güvenlerini 
kazanmak için tüm işlemlerinde şeffaf olmalı, 

- Gelişirnde faydalanan gruplar ve kurum
lar birbirini ortaklar olarak tanı malı, 

-Kurum ve faydalanan grup başanlacak 
hizmetin seviyelerinde sözleşme yükümlülükleri
ne ulaşabilme kurallannda anlaşmalı, 

Tüm ilgililer zaman ve özveri isteyen sula
ma sisteminin iskelet teşkilini tanıınalıdır. 

Filipinler 

Filipinler'de Ulusal Sulama İdaresi (NlA), 
sosyal konularda egitim yapmış çok sayıda 
üniversite mezununu, katılımcı yönetimin 
degişen ihtiyaçlarını karşılamak ve su kullanıcı 
organizasyonların oluşumuna destek saglamak: 
için toplum organizatörleri olarak işe almıştır. 
Bununla birlikte, sulama sistemlerinin işletme ve 
bakımında, halkın sulama topluluklarına katılımı 
için yapılan politik baskıdan yirmi yıl sonra dahi 
NlA çogu salama toplulugunun desteklenmesin
de belirgin bir rol oynamaya devam etmektedir. 
Bu katılımcı yönetim prensibine uzun süreli so
rumluluk gereksinimini gösterir. 
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Bengaldeş 

Bengaldeş Su Geliştirme Konseyi (BWDB) 
büyük projelerinin işletme ve bakırnma halkın 
katılımını saglamak için, degişik organizas- yon 
modellerinin geliştifilmesini desteklemiştir. Su 
kullanıcı toplulukları, gelişmenin en son aşaması 
olan tersiyer ünitelerinin işletme ve bakımından 
sorumludur. (Khan ve ark 1994). BWDB'nin 
taşkın kontrolu, sulama ve drenaj programı 
içinde tüm su kaynaklannın geliştirilmesinde 
halkın katılımı için rehberler hazırlanmış bunu 
desteklemek ve gelişmeyi cesaretlendirrnek için 
merkezi birim belirlenmiştir. Sulama sistemleri 
içinde gelişmesi desteklenen TWUA'nın (tersiyer 
WUA) başarılı olup olamayacagını belirlemek 
şimdiden erken olmakla birlikte, BWDB'nin de
neyimi başarılı olur ise, sorumluluk üstlenmede 
demonstratif bir çalışma olarak 
degcrlendirilmelidir. 

Pakistan 

Su kullanıcıların ihtiyaçlarını belirlemedeki 
başarısızlık, katılımcı yönetimin önerdigi fayda 
ile başarılı ve sürdürülebilir bir yönetim sistemi
nin gelişmesini sınırlar. Ömegin; Pakistan'da su 
kullanıcı grupların, kendilerinden ucuz iş gücü 
kaynagı olarak yararlanılmakta olduguna inan
matan, bunların hızlı dagılmaları ve çiftlik sevi
yesindeki yapıların bakımlannın yapılamaması 
ile sonuçlanmıştır. 

Sonuçlar 

1. Halkın sahip oldugu sulama 
şebekelerinde su dagıtım sisteminin daha düşük 
düzeylerde işletme ve bakırnma katılım, sulama 
sistemi performansının gelişmesinde, bir dönem 
noktası olarak düşünülür. Sulama sistemlerinin 
yönetiminde bazı ihtiyaçlan saglanan çiftçilerin 
sulama yatırımlanndan daha iyi faydalanmak 
için, katkıda bulunacaklan görülmüştür. 

2. Sulama kurumunun ana sistemlerin 
işletme ve bakımını ve su da~tım performansını 
geliştirilmesindeki ihtiyacı, su kullanıcı organi
zasyonların teşkili yoluyla çiftçi katılımının 
başarı veya başarısızlıgında odaklanmaktadır. 
Kendi kendini yöneten tersiyer organizasyon
lannın sayısı çogaldı~ zaman, su yönetiminde 
deneyimli personel ihtiyacı da artacaktır. 

Sulama suyu yönetimini tersiyer ve tarla 
seviyesinde geliştirme düşüncesi, katılımcı 
yönetim hareketinin ilk objektifidir. Ana siste
min işletme ve bakımındaki gelişmeler 
eşzamanlı olmadan, tüm proje performansında 
elde edilmesi beklenen gelişmeler olmayabile
cektir. Sulama kurumları , mevcut suyu gruplara 
zamanında ve eşit dagıtmayı garanti ederek, sis
temin işletme ve bakımında su kullanıcıların 
artan rolüne cevap verebilmelidir. 
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LABİRENT DüLUSA V AKLARlN 

PROJELENDİRİLMESİ 

Dursun YILDIZ (*} 

İhsan KAŞ ("'*) 

ÖZET 

Labirent dolusavakların deşarj kapasiteler toplam su yükünün, etkili kret 
uzunlugunun ve deşaTj katsayısının bir fonksiyonudur. Deşarj katsayısı ise top
lam yüke, savak duvarı yüksekliğine. kret geometrisine, labirent dilimi uç noktası 
şekline, ve yan duvarların açısına baglı bir katsayısıdır. 

Bu makalede yan duvarlan 6° ve 35° arasındaki açılara sahip labirent dolu
savaklann projelendirme yöntemi verilmiştir. Bu projelendirme yöntemi, Labirent 
duvarlannın açılarını ve labirent göz sayısını istenen genel yerleşim ve deşarj ka
pasitesi elde edilene degin degiştirilebilmesine olanak tanır. Labirent dolusavak
ların projelendirme yöntemi için makalede verilen tablo yardımı ile labirent boyut
lannın sistematik bir şekilde hesabı yapılabilir. Ancak labirent dolusavakların 
projeZendirilmesinde detaylı kriterler bulunmasına ragmen bu tip dolusavakların 
kapasiteleri ve performanslannın hidrolik model çalışmaları ile de test edilmesi 
önerilir. Hidrolik model çalışmaları. projelendirmede gözönüne alınamayan 

yaklaşım akım koşulları ve deşarj kanalındaki akım koşullan gibi etkilerinde 
gözönüne alınması olanagını saglar. 

GİRİŞ: 

Labirent dolusavaklar şekil l'de de 
görüldügü gibi belirli bir dolusavak genişliginde 
dogrusal dolusavaklara nazaran planda çok daha 
uzun bir kret uzunlugu saglayan serbest yüzeyli 
akımın yer aldıgı bir dolusavak tipidir. Bu dolu
savaklar standart ogee profillerine veya dogrusal 
tipteki dolusavaklara göre bazı avantajiara sahip 
olup toplam kret uzunlukları genellikle standart 
*DSİ TAKK Dairesi Başkan Yardımcısı 

bir dolusavagın kret uzunlugunun 3 veya 5 katı 
olmaktadır. Deşarj kapasitesi ise su yükü ile 
degişmekte olup aynı genişlikteki dogrusal veya 
standart bir dolusavak deşarj kapasitesinin 
yaklaşık iki katı olmaktadır. 

(**) DSI TAKK Dairesi Hidrolik Laboratuvarı Şube 
Müdürlüğü 

Labirent dolusavaklar belirli bir kret kotu 
ve dolusavagın yerleştirilecegi genişlik 

degiştifilmeden dolusavak deşarj kapasitesini 
arttırmak veya kret kotunu yükselterek deşarj ka
pasitesini düşürmeden, rezervuarın depolama ka
pasitesini arttırmak amaçları ile kullanılabilir. 
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ÖN GÖRÜNÜŞ 

Şekil 1- Labirent dolusava~ın genel yerleşimi 
ve detayları 

Labirent dolusavakların projclcndirilrncsin
de gözönüne alınan dcgişkcnlcr krct uzunlugu, 
dolusavak genişligi, krct yüksckligi, labirent 
savak yan duvar açısı, labirent göz sayısının 
yanı sıra . ~u var kalın lı~~· krct şekli, labirent uç 
formu gıbı daha az etkılı olan dcgişkcnlcrdir. 

Labirent dolusavakJarının davranışı ve per
formansı ile ilgili olarak Taylor (1968) 
tarafından çok detaylı çalışmalar yapılmıştır. 
Hay ve Taylor tarafından yapılan çalışmalarda 
ısc üçgen ve trapezoidal forrna sahip labirent do
lusavakların projelendirme metodu ve deşarj ka
pasiteleri ele alınrnışllr. [5 J 

Darvas (1971) ve Maycr (1980) tarafından 
yapılan birçok model çal ışması ilc bazı barajiara 
uygulanan labirent dolusavaklar incelenmiştir. 
Lux (1984) ise laboratuvar test kanallarında ve 
uyg ulanacak projeler üzerinde yaptıgı çalışma-
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latda la~irent ~olusavakların hidrolik perfor
mansını ıncelernış ve deşarj kapasitesi ile ilgili 
bir eşitlik geliştirrniştir. USBR tarafından bu ko
nuda yapılan çalışmalarda Ute ve Hyrurn baraj
l arın ın labirent dolusavaklan test edilmiştir. [7 ,8] 

Ute ~arajı~ın 10 gözlü olan ve Hay ve 
Taylor proJe egrısıne göre [5] projelendirilen la
birent dolusavale model çalışmaJannda dolusa
vagın maksimum göl kolunda proje debisini 
gcçirernedigi tespit edilmiştir. Modelden elde 
edilen so~uçlarla Hay ve Taylor proje kriterleri 
arasındakı farkın su yükü tanırnındaki 
farklılıktan oluştugu belirlenmiştir. Houston 
(1982-1983) ve Lux (1984) projelendirme 
e~rilcrindc kret üzerindeki piyrzornetrik yük ye
rıne toplam su yükü gözönüne almıştır. 

Toplam su yükü yerine P.iyezornetrik 
yükün kullanılması halinde yaklaşım kanaJı 
hızları arasındaki farklılıklan gözönüne 
alınmaması sonuçta önemli oranda farklılıklara 
neden olmuştur. 

Yakın geçmişte USBR da Ritschard Barajı 
labirent dolusavagı model çalışrnaJarı tamarn
lanmıştır [ 1 5]. Bu model çalışmasından elde edi
len sonuçlar Standley Lake labirent dolusa
vagının projelcndirilrnesinde de kullanılmıştır. 
[141. 

Bu güne degin birçok araştırmacı labirent 
dolusavaklar ile ilgili bilgilerin arttırılması ve 
projelendirmenin basitleştirilmesi için birçok 
çalışma yaprnışllr. 

Utah su kaynakları laboratuvannda 
(UWRL) çeşitli kret formlarına sahip labirent do
lusavakların deşarj katsayılarını için birçok 
araştırma yapı lrnışur. [2,16]. 

m geni şligindcki bir laboratuvar 
kanalında yapı lan model çalışmalarında plan 
görünüşü ve form ları Şekil 1 'de verilen bir labi
rent dolosavak kullanı lrn ış tır. 

Bu çalışmada kullanılan savak yüksekligi 
152 ve 229 mm arasında, HI/P oranı 0,05-1 
arasında degişrniştir. Bu çaJışrnalardaki labirent 
yan duvar açısı 60 ile ve 350 arasında 
dcgiştirilrniştir. Model çalışmalannda en çok 
152 mm yüksekliginde ve 25.4 mm kalınlıgında, 
çeyrek ve yarım dairelik kret forınianna sahip 
savak kullanılmıştır. Bu çalışmalardan elde edi
len sonuçlar bir veri tabanı ve projelendirme 
yönteminin geliştirilmesine yardırncı olmuştur. 

rıı 



Özel lcret geometrilerinde gozonune alan 
bu yöntem yan duvar açılan ve göz sayısı konu
sunda birçok alternatif sunar. Ancak labirent 
duvar yüksekligi ve genişlik/uzunluk oranı 
degerierinde bazı sınırlamalar mevcuttur. Bu 
yöntem ile hazırlanacak projelendirme tablosuna, 
seçilen başlangıç verilerinin girilmesi ile bu veri
lere en uygun labirent dolusavale boyutlarını ko
layca elde etmek mümkündür. 

Bu yöntem ile başlangıç degerieri 
degiştiTilerek proje debisini aynı su yükünde 
geçirebilen birçok labirent savak boyutlan ve 
yerleşimleri elde edilebilir. Ancak nihai seçim 
projenin genel yerleşimi, maliyeti ve uygun bir 
çıkış hidrografı gibi konular da gözönüne 
alınarak yapılmalıdır. 

SA V AK EŞlTLlCt 

Bir labirent savagın projelendirilmesi için 
önerilen bu metodda savaklann temel eşitligi 
kullanılmıştır. 

ı 
Q=2!3cdL i2gH /5 ........... .. . (1) 

Cd= Boyutsuz debi deşarj katsayısı 
g= Yerçekimi ivmesi (m/sn2) 
L= Savagın etkili uzunlugu (m) 
Hı= Kret üzerindeki toplam su yükü (m) 

Toplam yük savagın kısa bir mesafe 
membaında ölçülen akım derinligine ölçüm nok
tasındaki yaklaşım hız yüksekliginin de eklenme
si ile elde edilir. Yaklaşımı kısa olan ve giriş 
kayıplannın ihmal edilebilecegi durumlar için 
toplam yük (Ht) rezervuar su seviyesi ile lcret se
viyesi arasındaki fark olarak alınır. 

Yan büzülmelerin ve aynimaların 
olmadıgı, yaklaşım akım koşullannın düzgün 
oldugu bir dogrusaı savak için savagın etkili 
uzunlugu bu savagın ölçülen gerçek uzunlugu 
olarak alınır. Deşarj katsayısı ise HJP oranına, 
duvar kalınlıgına (t) , lcret formu ve napın hava
lanmasına baglı bir katsayısıdır. 

Şekil 2'de tiP= 1/6, memba yüzü P/12'1ik 
bir yançapı olan dairesel forma sahip, serbest 
naplı dogrusal bir savaktan 3 ayrı araşurmacı 
tarafından elde edilen savak katsayılarının Ht/P 
oranı ile degişimi verilmiştir. 

Labirent dolusavakların deşarj katsa
yılarının analizinde dogrusal savakların deşarj 
katsayıları ilc ilgili güvenilir verilerin elde edi!-
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mesi çok önemlidir. Çünkü bu degerler Cd 
deşarj katsayısı degerinin üst sınırına karşılık ge
lirler. 

0 .80 

;; 0 . 70 

~ 
~ 0.60 

! Cd 0 .50 tttlTtttttl-ttttttl-ttttttl-ttttttl-ttt++tl-ttt+t+ftH-H 
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o.oo o . ıc 0 .20 o.3o o.•o o so o.ao 0.10 o.ao o. eo ı.oo 

H ti P 

1-- Etifiili O Wakıron • Amanlan O Baulrl 1 

Şekil 2 - Dogrusal savaklarda debi deşarj 
katsayısı [ 1] 

(I) nolu eşitlikte yer alan ve bir labirent 
savagın etkili kret uzunluguna karşılık gelen 
uzunluk (L) şekil I 'de görülmektedir. 

Bir labirent dolusavagın deşaıj katsayısı, 
dogrusal bir dolusavagın deşarj katsayısını etki
leyen degişkenlerin yanısıra Iabirenlin genel 
yerleşimine, labirent uç bölgeleri geometrisine 
ve yan duvar açılarına da baglıdır. 

LABİRENT DOLU SA V AGIN DEŞARJ 
KATSA YISINI ETKİLEYEN DEGİŞKEN
LER 

Labirent savak duvarının yüksekli~, 
kalınlıgı ve kret şekli deşarj katsayısı üzerinde 
önemli etkiye sahiptir. [2] Labirent savale kret 
şekli için ana alternatifler Şekil 1 'de verilmiştir. 

Labirent dolusavagın duvar kalınlıgı, duvar 
yüksekligine, hidrolik kuvvetiere buz ilkisisine 
ve özgün yerel koşullara bagh olarak yapılacak 
bir yapısal analiz sonucu tespit edilir. Yapının 
ekonomisi ve gerilmeler dikkate alındıgında 
duvarın mansap yüzünün egimli yapılması .tavsi
ye edilmektedir. Labirent duvarlannın bu formu 
deşarj katsayısını etkilcmez. Bu makalede veri
len kaL~ayıları kullanabilmek için Şekil l'de de 
görüldügü gibi kret memba yüzü formunun 
yarıçapının R=P/1 2 degerine sahip olması gerek
mektedir. [ 1] 

Keskin kenarlı ve düz kretli savaklar, bu 
savakların deşarj katsayılarının , memba yüzü 
deşarj katsayılarının yuvarlatılmış kret formuna 
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sahip savaldardan daha düşük olmalan nedeniyle 
genellikle tercih edilmemektedir. En uygun ve 
pratik kret formu çeyrek daireli form olarak 
kabul edilmektedir. [2) 

Çeyrek daireli kret formu, küçük debilerde 
(HJP<O,S) yarım da~eli kret formuna na~an_ın 
daha küçük bir deşarJ katsayısına (Cd) sahıptır. 
Ancak bu form yüksek debilerde daha büyük bir 
deşarj katsayısı ve yapım kolaylıgı saglar. Bu ne
denle bu makalede önerilen projelendirme 
yöntemi için memba yüzü çeyrek daireli kret 
formuna sahip, t=P/6 kalınlıgında bir labirent 
duvar veya kret formu egrilik yarıçapı R=P/1 2 
olan mansap yüzü egimli bir labirent duvar kabul 
edilmiştir. Labirent duvarlarının inşaat kriterleri 
nedeniyle daha kalın yapılması deşarj katsa
yısında çok küçük bir azalmaya neden olur. 
Ancak duvar kalınlıgında ve kret formu egrilik 
yarıçapındaki önemli bir azalma, akımda 
ayrılmalara neden olacagından debi deşarj katsa
yısını düşürür. 

Bunun yanısıra savak yüksekligi (P), 
yaklaşım kanalındaki kayıpların ve dolusavak 
deşarj kapasitesinin üzerinde etkili olur. 

Dolusavak deşarj katsayısı dogrusal bir sa
vakta büyük Hı/P degerieri için maksimum 
degere ulaşır ve sabit kalır (Şekil 2). 

Labirent dolusavakla ise su yükü arttıkca 
Cd azalmaya devam eder Vt: doJusavak kapasitesi 
aynı genişlige sahip bir dogrusal savak deşarj ka
pasitesine yakJaşır. Bu nedenle labirent dolusa
vagın etkinliginin saglanması için H1/P oranının 
belirli sınırlar içerisinde kalması gereklidir. 
Maksimum debide Ht!P oranının yakJaşık 0,9 
olarak alınması önerilmektedir. Bu durumda labi
rent dolusavak yüksek debilerde de fonksiyonu
nu ekkili bir şekilde yerine getirir. Ancak su 
yükünün artmaya devam etmesiyle labirent dolu
savak projelendirmesinin getirdigi avantajlar 
azalır. Bu durumda nihai karar ekonomik 
faktörler gözönüne alınarak verilir. 

Şekil I 'de görülen Labirent ucunun A 
genişligi de dolusavak deşarj kapasitesini etkiler. 
Bu parameiTe labirent savagın net genişligini 
azaltarak dolusavak kapasitesini düşürebilir. Bu 
nedenle A degeri mümkün oldugu kadar küçük 
alınmalıdır. A degerinin iç uzunlugu genellikle 
duvar kalınlıgının bir veya iki katı olarak alınır. 
[I] 

Bu makalede sözü edilen çalışmada Iabi
rentİn oturdugu tabanın memba ve mansap 
bölümlerinin kotu eşit olarak alınmıştır. 
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Batıklık etkisini ortadan kaldımbilmek için 
labirent dolusavak mansabındaki akımsel reji
minde olmalıdır. Burada verilen projelendirme 
kriterleri mansap kanalının en azından belirli bir 
bölümünün yüksek egimde yapılması ve 
batıkhgm önlenmesi saglanarak kullanılabilir. 

Yaklaşım kanalındaki akım hatlarının 
savak ekseni ile yaptıgı açı (B) yaklaşım kanalı 
geomeiTisi ve labirent dolusavagın yerleşim 
şekline baglı olarak degişebilir. 

B = ıso, 300 ve 4S0 oldugu durumlarda 
yaklaşım akımı açısının deşarj kapasitesi üzerine 
etkisini inceleyen çalışmalarda deşarj kapasite
sindeki azalma oranları 1%, 4% ve 6% olarak 
elde edilmiştir. [2] 

Akımın savak eksenine yaklaşım açısının 
ıso'den daha büyük olmasının uygulamada az 
rastlanır bir durum olması nedeniyle bu açının 
deşarj kapasitesi üzerine etkisi genellikle ihmal 
edilir. Yaklaşım kanalının ve yaklaşım akım 
koşullarının çok özel olması halinde fiziksel 
model çalışmaları yapılır. Bu makaledeki tüm 
sonuçlar B açısı etkisinin. olmadıgı koşullarda 
elde edilmiştir. 

Dogrusal savaklar üzerine geçmişte yapılan 
araştırmalar napın havalanmasının dolusavak 
deşarj katsayısını ve dolayısıyla dolusavak deşarj 
kapasitesini etkiledigini ortaya koymuştur. Savak 
üzerindeki akımın havalandırılması halinde nap 
altındaki boşlukta basınç atmosfer basıncına 

oldukça yakın olup deşarj katsayısı minimum 
degere sahip olur. 

Hı/P=0,7 degerinin altındaki degerler için 
dogrusal bir savagın havalandırılması oldukça 
basittir. Dogrusal bir savakla akımının hava
landırılmasının ana amacı nap altındaki basınç 
degişimlerinden kaynaklanan vibrasyon etkisini 
azaltmaktır. Şekil 2'de görülen veriler hava
landırılmış naplar için elde edilmiştir. Dolusa
vaktan geçen akımın havalandırılmaması duru
munda şekil 2'de verilen deşarj katsayısı ve 
dolayısıyla dolusavak deşarj kapasitesi artar. 
[2, 161 Hı/P'nin küçük degerierinde havalan
mamış bir akım için dolusavak deşarj katsayısı 
Cd=0,7S degerinden çok az miktarda yüksek ola
bilir. 

Sabit bir kret formu ve napın benzer hava
lanma koşullarında bir labirent dolusavagın cd 
degerieri bir dogrusal savak için şekil 2'de veri
len değerlerden yüksek olamaz. 



Birçok farklı deney setinde elde edilen ve 
yayınlanan deşarj katsayısı (Cd) degerieri küçük 
su yüklerinde 0,75 degerini aşmaktadır. Bu 
degerler Şekil 2'de dogrusal savak için verilen 
egrinin üzerinde kalır. Bu degerler ancak dolusa
vagın negatif basınca çalışması durumunda elde 
edi lebilir. 

Labirent dolusavaklar H tiP nin O, ı ile 0,2 
degerieri arasında düşük negatif basınç degerieri 
ile çalışır. Küçük su yüklerinde labirent dolusa
vagın deşarj egrisinin saglıklı bir şekilde tespit 
edilebilmesi için fiziksel model çalışmaları 

yapılmalıdır. 

UWRL'de yapılan araştırmaların en önemli 
bölümünü üzerinde çalışılan degişkenlerin en 
geniş aralıgında Cd deşarj katsayısını tespit 
etmek oluşturmuştur. Labirent duvar açılarının 
(x) 6o ile 350 arasındaki degerieri için elde edi
len deşarj katsayıları Şekil 3'te verilmiştir 

[2,14,16] 
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a açısındaki çok küçük degişmeler Cd 
deşarj katsayısında büyük degişiklikler yaratmaz. 
Bu nedenle eşitliklerden her biri verilen a 
degeri ne çok yakın degerler için de kullanılabilir. 

(2)-(9) nolu eşitliklerde belirtilen açılardan 
farklı açılar için yeni regresyon eşitlikleri 

geliştirilmeli veya şekil 3'te verilen degerler en
terpolasyon ile düzenlenmelidir. 

(2)-(9) verilen regresyon denklemlerinin 
deneysel verilerle karşılaşurılması ile yapılan 

analizde 6°-ıgo arasındaki x açıları için hesap
lanan ve ölçülen degerler arasındaki standart 
sapma +% 3'den daha az çıkmıştır. Maksimum 
fark ise yaklaşık + 6% olarak elde edilmiştir. 
Bundan dolayı (2)-(6) no'lu eşitliklerio O, ı <Ht/P 
< 0,9 degerieri için saglıklı sonuçlar verdigi 
kabul edilmiştir [1]. Labirent dolusavakların per
formansında azalmanın görüldügü Ht/P=0,9 dan 
daha büyük degerieric çalışma yapılmamıştır. 

Cd = 049 - 024(H1 1 P) - ı 2o(H, - ry + 2 . ı7(H, - P)
3

- ı O:ı(H , 1 P)'. ... a = 6" (2) 

Cd = 049 - ı Os( H, 1 P) - 527(H, - P)
2 

+ 6.79(H, - P)
3 

- 2 83(H, 1 P)
4

• a = 8° (3) 

Cd = 049 - 1.06(H, 1 P) - 4 43(H, - P)
2 

+ S.is( H, - P)
3

- ı 07(H, 1 P)
4

, a = ı2• (4) 

Cd = 049 - i.oo(H, 1 P) - 3.57(H1 - P)
2 

+ 3 82(H1 - P)
3 

- 1.38(H1 1 P)
4

• a = ıs" (5) 

Cd = 049 - L32(H 1 1 P) - 4 ı :ı( H, - P)2 + 4.24(H, - P)3 - ı so( H, 1 P)
4

, ... a = ı 8° (6) 

Cd = 0.49 - 1.5 ı (H , 1 P) - 3.83(H, - P)
2 

+ 3.4o(H, - P)3- !.Os( H, 1 P)
4 

, ..... a = 25° ... (7) 

Cd = 0.49- ı 69(H, 1 P) - 4.0s(H, - P)
2 

+ 3.62(H1 - P)
3 

- l.l o(H, 1 P)'; ..... a = 35" .. (8) 

Cd = 049 - 1.46(H, / P) - 256(H, - P)
2 

+ ı 44(H , - P)
3
. H, / P(07 ve a = 90° (9) 
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Şekil : 3 · Labirent dolusavaklarda debi deşarj katsayıları 

(2)-(9) no'lu eşitlikler ve deneysel Ht/P nin O, 1 den daha küçük degerierinde 
çalışmalardan elde edilen sonuçlar Şekil 3 ise Cd'nin deneysel olarak belirlenmesi, 
üzerine işaretlenmiştir. ölçümlerde yapılabilecek hatalar nedeniyle 

oldukça zordur. 
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Yukanda sözü edilen deneylerde duvar 
yükseklikleri 15-30 cm olan labirent savaklar 
kullanılmıştır. [1] 

a. = ıso ve 350 lik açılar için Şekil 3'te 
görülen e~ler enterpalasyon ile elde edilmiş 
olup yaklaşık + 10% hata içerrhektedir. Bunun 
nedeni de Deneysel sonuçların farklı kret for
munda elde edilmiş olması nedeniyle bu açılarda 
elde edilen sonuçlar şekil 3 üzerinde noktalan
mamıştır. [1] 

PROJELENDİRME YÖNTEMİ 

Amanian tarafından önerilen projelendirme 
yönteminde [1], Denver (A.B.D) yakınlanndaki 
Standley Lake labirent dolusavagının UWRL de 
yapılan model deneyi çalışmalanndan (Tullis 
1993) elde edilen veriler kullanılıp yine aynı 
araştırmacı tarafından açıklanmıştır. [1]. 

Bu labirent dolusavagın proje hesaplan 
Amanian tarafından Tablo 1'de görülen bir 
çizelge formatında verilmiştir. [1]. Tablodaki üst 
bölüm proje hidrolojisi hesaplanndan elde edilen 
giriş verilerini kapsar. Bu veriler Qmax=1539 
m3/s, maksimum göl seviyesi 1680,91 m ve labi
rent duvar kret kotuna karşılık gelen gölün nor
mal su seviyesi 1678,80 m dir. 

Tablo 1'deki ikinci bölüm seçilen degerieri 
kapsar, maksimum debideki giriş kaybının 
gözönüne alınması halinde ise bir ön hesap 
yapılır. Tabloda verilen örnek için bu kayıp 13 
cm olarak hesap edilmiştir. Labirent göz sayısı 
dolusava~n genel yerleşiminde önemli bir etkiye 
sahiptir. Bu nedenle göz sayısı (N)'in en düşük 
maliyeti ve hidrolik açıdan en etkili genel 
yerleşimi saglayacak şekilde belirlenmesi 
önerilmektedir. [I] 

Tablo 1. Labirent dolusavakların projelendirme çizelgesi 
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Pammctrclcr 
(1) 

Maksimum debi 
Maksimum göl su seviyesi 
Ytıldaşım kanalı taban kotu 
Dolusavak kıet kotu 
Toolıım su ~iikü 

Q_'ta t..·ıhmin edilen giriş yük kaybı 
Labirent göz sayısı 

Labirent duvarı yWcsekligi 
Labırent yan duv:u açısı 

Duvar knlınlıgı 
Duvar ucu iç gcnişligi 
Duvar ucu dlŞ genişligi 
Toplam yük 1 Sav~ yüksc.k.li&i 
fk$.11) katsayısı 
Elkilı kret uzunıugu 
Taban umnlugu (akıma paralel) 
Yan duvarların gerçek uıtınlugu 
Lıbırcnt yan duvarlannın etkili uıunlugu 
Duvariann toplam uzuıılu~u 
Labirent gözleri arasındaki mes:Ue 
Labirent genişligi (ak.ıma normal dogrultud..ı) 
Aynı debi için dogrusal savak uzunlu~u 

Gözler arasındaki mes."tfe 1 Duvaı yüksekli&i 

Sembol J De&er Birim 
2 ı ( 4 

( a Proje verileri 

O- 1,538 (m~) 

1,680.9 1 (m) 
1,673.73 .(m) 

;;, 1,678,80 , .Y (m) 
1 9'75 m 

(b ilen de rler 
Kayıp O. ll (m) 

N 13 
p 3.05 (m) 
a 8.0 (m) 

c Hesa !anan de_Aerler 
t o.s1 (m) 
A 0.95 (m) 
D l.83 (m) 

H,/ p 0.648 
c, 0.3255 
L 576.6 (m) 
B 22.15 (m) 
Lı 22.45 (m) 
L, 22.02 (m) 
L, 620 (m) 

9.42 (m) 
w 123 (m) 

249 (m) 

w/P 3.09 

d Beton hacmi 

Kaynak 1 Eşıı..lik 1 Nollar 
i s) 

Proje için belirlenen veriler 
Proje için beli rlenen veriler 
Proje için belirlenen veriler 
Proje için belirlenen veriler 
Rezervuar su kotu-kret kotu-kayıp 

Tahmin 
w 1 P = 3 - 4 olacak $dcilde seçilecek 
p..., 1,4 . Hı 

Normal olarak 8°- 16° 

t•P/6 
t ve lt arasında bir degcr seçilir 
D • A + 2u:ın (45-a./2) 

Eşitlik (3) 
I.SQ../ ((Cd.H," ).(2g)" ) 
B-(L/(2N) + t.ıan (45-a / 2)) cos(a )+t 

Lı •(B·t)/cos(a) 
Lı • Lı · l tan (45- a./2) 
Ll• N(2Lı +D+A) 
w •2L1.sin (a) + A +D 
W•N.w 
UQ../( (Cd.H,' 1).(2g)'·' );(C, do&rusal 
• 1 savak için) 
Normal ol:ırak 3- 4 arasında 

Duv:ır beton u h.ıcmi 293 (m ) Hacim - Lı.P .l 
Taban bctoııu h.acnıi c • ı 431 (ın1) Haci m • W.B.t 
Toplam 655 (nı1) 

( • J Taban beton k:.ıplauıası ıçııı kapl;ıuQ IG!Iııılıtı duvar k.alııılıgı ile eşit :ı ınını~ur . 



Tablodaki üçüncü bölüm ise labirent dolu
savagın geometrisini belirleyecek detaylı hesap
lan ve herbir parametrenin hesabı için kul
lanılacak kriterleri ve eşitlikleri içerir. Tablo I 'de 
verilen hesap çizelgesi bu hesapların en uygun 
şekilde yapılabilmesi olanagını tanıması 

açısından oldukça kullanışlıdır. 

Tablo I 'de aynı zamanda bazı 

degişkenlerin oranlannın uygulamada kabul edi
lebilir sınırlan Ht/P <0,9 ve 3<W (P <4 olarak ve
rilmiştir. Projelendirmenin ekonomik ve hidrolik 
açıdan uygun olabilmesi için bu sınırlara uyul
ması önerilmektedir. [1] 

Tablo I 'deki en son bölüm ise beton hacmi 
açısından bir ön maliyet analizi olanagını tanır. 

Tablodaki veriler ile labirent duvarlarının beton 
hacmi kolayca hesaplanabilir. Labirent tabanı 

beton kaplama kalınlıgının duvar kalınlıgına eşit 
kabul edilmesi sonucu elde edilen beton hacmi
nin , duvar beton hacmi ile toplanması , toplam 
beton hacmini ortaya koyar. Bu ön maliyet anali
zi , farklı göz sayılan ve labirent yan duvar açılan 
gözönüne alınarak beton hacmi açısından tekrar
lanabilir. 

Labirent yan duvarlan açılan (a), Iabiren
lin deşarj kapasitesini ve yerleşim şeklini önemli 
ölçüde etkiler. Omax = 1538 m3/s, P=3,05 m, 
Ht= 1,975 'm, verileriyle farklı a degerieri için 
Amanian tarafından elde edilen dolusavale 
genişlikleri Tablo 2'de verilmiştir. Tablo 2 de de 
görüldügü gibi sabit bir B taban uzunlugunda la
birent yerleşimi saglayabilmek için her bir a 
açısı degerinde labirent göz sayıs ı degişmektedir. 

Daha önce de söz edildigi gibi a açısı labi
rent savagın maliyeti ve performansı üzerinde et
kili olur. Tablo 2'deki veriler bu açının optimum 
aralıgının sabit bir debi için labirent genişliginin 
(W), ve B nin en küçük degerini veren 70-160 
arasında oldugunu ortaya koymuştur [1] 70 nin 
altmda ve 16°'nin üstündeki açı degerierinde 
geni şlik artmaktadır. Labirent savagın toplam 
uzunlugu daproje maliyeti açısından etkili olan 
diger bir faktördür. Açı arttıkça savak uzunlugu 
azalır. Bu nedenle savagın oturdugu genişligin 

en aza indirilmesi ile en düşük maliyet elde edi
lemeyebilir. 
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Küçük a degerierinde dolusavagın etkili 
uzunlugundaki artış nedeni ile deşarj kapasitesi 
artar. [I] 

(2) - (9) nolu eşitliklerden veya Şekil 3'ten 
elde edilen Cd degerieri ile dolusavagın çeşitli 
işletme koşullanndaki göl seviyesi-debi egrileri 
çizilebilir. Yapılan çalışmalardan elde edilen 
sonuçlar küçük a açıları ile rezervuarın düşük 
seviyerinde deşarj kapasitesinin oldukça 
yükseldigini göstermiştir. 

Tablo 2. Labirent yan duvar açısının (a) 
dolusavak genişliitine (W) etkisi [1]. 

Açı Genişlik Uzunluk Labirent c, Etkili uzunluk 
(W) (B) goz sayısı (L) 

(Cl) (m) (m) (N) (m) 
(ll ( 2 ) ( 3) (4) (m) (6) 

6 139 20.2 20.0 0.232 8 11 
i' 126 20.1 16.5 0.280 670 
s' 122 20.2 14.0 0.327 572 
9' 120 19.9 13.5 0.346 543 

10' 127 20.6 12.5 0.359 523 
12° 133 20.1 12.0 0.381 493 
16° 136 20.3 10.0 0.445 42 1 
32' 176 20.2 6.5 0.604 311 
49° 213 20.1 4.5 0.682 275 

Do~nısal 249 -,., _ ("l 0.755 249 

(•) Uygulanabilir det,il 

Labirent dolusavaktan n maliyetini ve genel 
yerleşimini etkileyen bir diger önemli parametre 
ise labirent göz sayısıdır (N). Geçmişte yapılan 
araştırmalar dolusavale deşarj katsayısının labi
rent ucu sayısından etkilenmedigi ortaya 
koymuştur. [16] 

Bu durum (2) - (9) no'lu eşitliklerio göz 
sayısını dikkate almadan kullanılması olanagını 
tanıyarale projelendirmeyi kolaylaştırmaktadır. 

Tablo 3'den de görüldügü gibi göz sayısı (N) 
azaldıkça platform uzunlugu (B) artmakta ve 
platformun (W) genişligine eşit veya bu 
genişlikten büyük olabilmektedir. Bu durum ise 
beton hacmini ve maliyeti arttırmaktadır. Tablo 
3'deki sonuçlann Tablo 2'de göz sayısı (N) 
dışındaki diger verilerin sabit alınması ile elde 
edildigi belirtilmiştir. [1] 
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Tablo 3. Labirent göz sayısının dolusavak genel yerleşimi üzerine etkisi [1]. 

Labirent ~öz Taban uzunlu~ Taban genişliği 

sayısı <· B w 
N ( m ) ( ın ) 

( ı ) ( 2 ) ( 3) 
7 40.5 103 
8 3H 106 
9 31 ..:1 108 

lO 28.3 lll 
ll 25.6 ll-l 
12 23 .5 11 6 
13 2 1.6 11 9 
14 20.1 122 
15 18.9 12-l 
16 17.7 127 

( *) a = 8° için N = 10 • 13 tercih edilir. 

Bu sonuçlar (N) sayısındaki artışın gerçek 
savak uzunlugu üzerinde çok küçük bir etkisi 
oldugunu ancak (B) degerini azaluıgını, (W) 
degerini arturdıgını ve beton hacmini azaltugını 
ortaya koymuştur. Çok az veya çok fazla sayıda 
labirent gözünün seçilmesi maliyeti düşük ve 
hidrolik açıdan etkili bir genel yerleşimi ola
naksız kıldıgından, labirent uzunlugu ve 
genişliginin uygun oranlarda seçilebilmesi için 
3<w/P<4 kriterinin kullanılması önerilmektedir. 

Yaklaşım ve deşarj kanalı maliyetleride, 
maliyet açısından önemli faktörlerdir. Artan göz 
sayısı (N) ve a açısı ile beton haçmi azalsa bile 
(W)'nin artışı ilc yaklaşım ve deşarj kanalları ma
liyeti artar. Belirlenen proje debisini 
geçirebilmek için birçok labirent dolusavak proje 
alternatifi uygulanabilir. Nihai proje ise tabiatta
ki kısıtlara ve detaylı bir ekonomik analize da
yandı.rılmalı-

dır. 

En uygun labirent dolusavak prOJesı 

seçiminde gözönüne alınan diger bir faktör de 
yaklaşım ve deşarj kanalındaki birim debidir. 

Proje su yükü yüksek ve a ve N degerieri 
de minimum dolusavak taban genişligini verecek 
şekilde seçilmişse bu durumda mansapta birim 
debi artar. ve yüksek hızlar oluşur. Bu durum ise 
ekonomik bir enerji sönümleme yapısı projelen
dirmesini zorlaştı.rabilir. Bu faktörler dolusa
vaıtın geniş yapılması durumunda yaklaşım ve 
deşarj kanalı için artan kazı ve inşaat maliyetleri 
gözönüne alınarak karşılaştırılmalıdır. 
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Savak uzunluğu Beton hacmi \V 1 p 
L3 

( ın ) ( ın] ) 

( 4) ( 5 ) ( 6) 
1.209 3.034 U3 
1, 12-l 2.821 4.34 
1.058 2.655 3.95 
1.006 2,525 3 . 6-ı 

963 2.41 7 3.39 
928 2.329 3. 18 
899 2.255 3.00 
874 2, 192 2.85 
852 2. 138 2.7 1 
833 2.092 2.60 

BELKAYA BARAJI LABIRENT 
DüLUSA V AGI MODEL ÇALIŞMALARI 
SONUÇLARI 

Belkaya Barajı Aksu deresi üzerinde 
Acıpayan yakınlannda sulama suyu amaçlı ola
rak inşaa edilecektir. Zonlu toprak dolgu tipinde 
inşaa edilecek olan baraj yandan alışlı kontrolsuz 
bir dolusavaga sahip olacaktır. Baraj ile ilgili ka
rakteristikler aşagıda verilmiştir. 

BARAJ 

!<ret kotu 
!<ret uzunluğu 
!<ret genişliği 
Temelden yüksekliği 

DOLUSAV AK 

Yeri 
Tipi 

Maksimum deşarj 

: 1119,00m 
306,00 m 

10,00 m 
61,00 m 

:Sağ sahil 
: Yandan alışlı, 

kontrolsuz 

kapasitesi : 464,25 m3/s 
Yaklaşım kanalı taban 
kotu : 1114,30 m 
Maksimum hesap yükü: 2,32 m 
Savak kret k otu : 1115,30 
Savak kret uzunluğu 60,00 m 

YANDAN ALIŞLI DOLUSAV AK 
MODEL ÇALIŞMALARI 

Belkaya Baraj ı yandan alışlı kontrolsüz do
lu savağı model çalışmaları 1/40 ölçeginde bir 
model üzerinde yürütülmüştür. (Foto 1). Yandan 
atışlı dolusavagın membadan görünüşü ise Foto 
2'de verilmiştir . 
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sonra, bu makalede önerilen projelendirme 
yöntemi kullanılarak bir labirent dolusavale pro
jetendiri tm iştir. Projetendirilen labirent dolusa
vagın genel yerleşimi ve detaylan şekil 4 ve şekil 
5'te verilmiştir. 

Foto 1-Belkaya Barajı 
dolusavak modeli 

Bu çalışmada amaç, yaklaşık aynı taban 
genişligine makalede önerilen projelendirme 
yöntemi ve kriterleri kullanılarak yerleştirilen bir 
labirent dolusavagın performansının yandan 
alışlı orijinal dosavakla kıyaslanınası ve önerilen 
proje yöntemi- nin uygunlugunun kontrol edil
mesi olmuştur. 

Karakteristikleri Şekil 5'te verilen labirent 
dolusavak projelendirilirken savale kret kotu yan
dan alışlı savak kret kotu ile aynı tutulmuş 
(1115,30 m); yaklaşım kanalı kotu ise labireııt 
duvar yüksekliginin 2,5 m olarak tespiti nedeniy
le orijinal durumdaki kotlan 1,5 m düşürülmüştür 
(Foto 3) 

Foto 2- Belkaya barajı yandan alışlı dolusava~ı Q=464,25 m3/s 

Genel yerleşim planı Şekil 4'de verilen 
yandan alışlı dolusavagın modelde elde edilen 
debi deşarj egrisi şekil 7 de verilmiştir. 

LABİRENT DOLUSAVAK MODEL 
ÇALIŞMALARI 

Belkaya Barajının yandan alışlı kontrolsüz 
dolusavagının model çalışmaları tamamlandıktan 

Önerilen metod ile yapılan proje hesap
larında ll 16,80 m göl seviyesinde O max = 
464,25 m3/s'lik debinin geçecegi sonucu elde 
edilmiş, modelde ise bu debi degeri Q=451 m3/s 
olarak elde edilmiştir. Hesapla bulunan debi 
degeri modelde elde edilen de~ere göre %+2.93 
fazla bulunmuştur. Bu da projelendirme meto
dunda sözü edilen + % 1 O' luk sınır içerisinde 
kalmıştır. 

77 



DSI TEKNIK B ÜL 1T:Nl 1997 SA YI 86 

- 77 
/ 

Şekil4-Belkaya Barajı labirent dolusava~ının genel yerleşim planı 

Foto 3-Belkaya Barajı labirent dolusavaAı Q=464,2S m3/s 

Hesaplanan ve modelden elde edilen göl 
su seviyesi -debi e~leri şekil 6'da verilmiştir. 

Belkaya Barajı Labirent dolusava~ın 
model çalışmaları sonuçlan önerilen proje 
yönteminin uygun oldugunu ortaya koymuştur. 

Diger taraftan Belkaya Barajı labirent ve 
yandan alışit dolusavaklarının deşarj kapasitele
rinin karşılaştırılabilmesi için her iki dolusavagın 
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modelden elde edilen deşarj e~rileri şekil 7'de 
verilmiştir. 

Bu şekilden de görüldügü gibi yaklaşık ola
rak aynı genişlige yerleştirilen labirent dolusa
vagın deşarj kapasitesi aynı göl su seviyelerinde 
digerinin yalclaşık 2 katına erişebilmektedir. 

Yapılan morel çalışmalarında Q rrnx = 
464.25m3/s1ik debinin yandan alışit dolusavaktan 
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Maksimum debı Om:ıx 464 .:25 m'ls 
Maksimum göl su seviyesi 1116 80 nı 
Yak laşım kanalı taban kolu 111:2.80 nı 
Dolusavak kret koru 1115 30 lll 
Labirent duvar yüksekliği p :2 .5 lll 
Labirent cmöz sayı s ı N 6 adet 

AK IM 

ı ~ 
Toplam su yüku H. 1.5 nı 
Labirent yan duvar açısı a s• 
Labirent duvar kalınl,!ğı t 0.60 nı 

Duvar ucu ıç genişliği A 1. 00 nı 

Du var ucu dış geniiliği D :2 .043 nı 
Labırent deşarj katsayısı cd 0 . 34067~ ... :·/ 
Etkili kret uzunluğu L :251 .:200 nı 
~kıma paralel taban uzun~uğu B :21.846 m 

Yan duvar nerçek uzunluou Lı :2 1.455 ın 
Yan duvar etk ıli uzunluğu L, :20.933 nı 

1 
t' -t • • 

Duvarların toplam uzunltığu L, :275 .718 ın 
Labırent oözlerı arasındaki mesafe w 9 . 0149nı 

Labirent gen ı şlıği w 54.089 nı w A-A Kesıl ı 

Memba yüzü eğrilık yarı çapı R 0.20 ın 
PLAN 

Şekil 5 - Belkaya Barajı labirent dolusavagı detayları 

1117-,---.,-----,-----,--- ------,-----,------,----:----,.--, ....----, 

Deneysel 
1116.7:S ........ 

Hesapı anan 

! 
111 6.5 

o; 
~ 1"116.2:S 

~ 
" ;:::) 1116 

" o 
" ı 115.75 

1115.0: 

50 

DEDI ( mJ/s ) 

Şekil 6 - Labirent dolusava~ın hesaplanan ve modelden elde edilen debi deşarj e~rileri 

ll 17.80 m göl su seviyesinde, labirent dolusa
vaktan ise ı 1 ı 6.84 m göl su seviyesinde geçtigi 
tespit edilmiştir. 

ÖNERİLEN PROJELENDİRME ME
TODU SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRIL
MASI 

Amanian tarafından önerilen proje metodu 
9 adet labirent dolusavak projesi ilc 
karşılaşttrılarak kontrol edilmiş ve elde edilen 
sonuçlar Tablo 4'te verilmiştir [Jl . Bu tabloya 

önerilen metod kullanılarak projclcndirmesi DSl 
TAKK Dairesi Başkanlıiı;ı Hidrolik Laboratuva
rında yapılan Belkaya Barajı labirent dolusavag-ı 
modeli sonucu da ilave edilmiştir. Sözkonusu 
karşılaştırma sadece proje debileri için yapılmış 
ve debi degerieri arasındaki o/o ı O'dan daha 
küçük farklar elde edilmiştir. Bu karşılaştırmayı 
yaparken krct şekillerinde ve su yüklerindeki 
farklılıklar nedeniyle proje metodunda küçük 
düzcnlcmclcrc ihtiyaç duyulmuştur. Örneğin Utc 
Barajında krcLin dairesel formunun yarıçapı P/30 
olarak alınmışur. Bu dcgcr burada P/12 olarak 
önerilen elegerden oldukça küçüktür. 
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Tablo 4- Önerilen projelendirme yöntemiyle elde edilen sonuçların çeşit 
projelerle karşılaştırılması 

Baraj 
adı 

(ı) 

Banletts ferry 
U te Barajı 
Avon Barajı 
Boardman 
Woronora 
N avet 
Rollins Barajı 
Ritchsard Barajı 
Belkaya Barajı 

Kaynak 

( 2 ) 

Meeks( 1983) 
Houston ( 1 982) 
Hi nchiili ( 1984) 
Cassidy ( ı985) 
Hinchliff ( 1984) 
Hunchliff (ı 984) 
Tu ll is ( 1986) 
Vermeyen( 199ı) 
Kaş (1996) 

11 16.00 1 

111 7.75 

11 17.50 

; 111725 

~ 11 17 .00 
w ,.. 
·;;: 
w 

"' 
1116 .75 

~ 1116 .50 

-' 
•O 
"'1116.25 

1116 ,00 

Yan Sav ak 
duvar yüksek. 
açısı ( p) 
(a) (m) 
( 3 ) ( 4) 

14.50° 3.43 
ı2 . ı5° 9.14 
27.50° 3.05 
ı9.44° 3.51 
25.40° 2.23 
23 .58° 3.05 
9.23° 3.35 
8. 13° 3.05 
8.00° 2.50 

Toplam Toplam Etkili Maksimum Hesaplanan Fark 
yük k ret kret debi debi 
(H,) uzunluğu uzunluğu 

(ın) (ın) (m) ( m3
/ s) ( m3

/ s) % 
( 5) ( 6) ( 7 ) ( 8) ( 9) ( 10) 

2.44 1,441 1,412 6,796 6,740 -0,82 
5.80 1,024 ı ,020 ı5 , 574 15,065 - 3.33 
2.16 265 252 ı ,4ı6 ı ,417 + 0.60 
1.77 107 104 387 399 + 3.10 
1.36 344 344 1 ,0ı9 991 -6.20 
1.52 137 ı37 481 477 - 3. 20 
2.74 472 457 1,841 1.890 + 2.70 
2.7-ı 4ıl 399 1,555 l.5-l9 - o. -ıo 

1.50 276 251 -ısı -l64.25 +2.93 

' ' Yondon alışii dolu9JIIOk 

DEBi ( m3/s) 

Şekil 7 - Belkaya Barajı yandan alışlı ve labirent dolusavaklarının 
modelden elde edilen debi-gül su seviyesi egrileri 

Bu durum akımda daha fazla ayrılmaya 
neden olarak Utc Barajı modelindeki deşarj kat
sayısının ve debinin bu makalede önerilen 
eşitliklerle elde edilen değerden daha küçük 
olması sonucunu doğurmuştur. Bu nedenle bu 
dcşarj katsayısı, çeyrek daireli ve düz kret form
ları için verilen değerler arasındaki bir değer ola
rak kabul edilmiştir. Tablo 4'teki Utc Barajı do
lusavagı deşarj katsayısı değeri yukarıda sözü 
edilen bu iki değerin ortalaması olarak alınmıştır. 
Yapılan bu kabul ile Ute Barajı için verilen ve 
hesaplanan debiler arasında % 3,3'Iük bir fark 
çıkmıştır, [1]. 

BarticLLs Ferry Barajında ise su yükü piyc
zometrik yük olarak alınmıştır. Önerilen proje 
metodu ilc yapılan hesaplarda ise bu yükc hız 

yükü de ilave edilerek elde edilen 2,44 m değeri 
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kullanılmıştır [1]. Bunun yanısıra verilen toplam 
krct uzunluğu değerleri şekil 1 'de tanımlanan et
kili kret uzunluğunu elde edebilmek için 
kısaltılmıştır. 

Tablo 4'te sonuçları verilen karşılaştırmalar 
aynı zamanda Ht/P'nin sınır değerleri için hesap
lanan debilerle de yapılmıştır. HJP=0,3 değerleri 
için hesaplanan debiler verilen debi değerlerinin 
% IO'u kadar bir fark aralığı içerisinde kalmıştır. 
rıı 

Küçük su yüklerinde ise hesaplanan debiler 
verilen debi değerlerinden % 20 oranında düşük 
çıkmıştır. Buda (2) -(9) nolu eşitliklerle hesapla
nan dcşarj katsayılarının serbest ve yapıya 

yapışmamış naplar için geçerli olmasından kay
naklanmıştır. 



Yukarıda yapılan açıklamalar labirent dolu
savakların hesaplanan nihai debi-göl su seviyesi 
eğrisinin model çalışmaları sonuçları ilc de uy
umlu olacağını ortaya koymuş, Belkaya Barajı 
labirent dolusavağı model çalışmaları sonuçları 
da bu görüşü doğrulamıştır. 

SONUÇLAR 

Labirent dolusavakların dcşarj kapasitesi 
toplam yük (Hl), ctkjli kret uzunluğu (L), ve do
lusavak dcşarj katsayısı (Cd)'nin bir fonksiyonu
dur. Cd ise savak yükscligıne (P), toplam yükc 
(Hı), savak duvar kalınlığına (l), savak krcti 
şekline, savak gözünün uç şekline, ve savak yan 
duvarları açısına (a) bağlı bir katsayısıdır. 
Önerilen proje metodu maksimum dcbidc HJ 
P=0,9, t= P/6, krct memba yüzünde daire yayı 
çapı R=P/1 2 değerlerini sağlayan bir labirent 
savak için geçerlidir. 

Bu makalede verilen debi dcşarj katsa
yıları, krcttcki daireselliğin yarıçapı R=P/1 2 
olduğu sürece dolusavak duvarının mansap 
yüzünün eğimli olmasından ctkilcnmczler. 

Sabit bir kret formu için Cd dcşarj katsayısı 
sadece a ve krc~. üzerindeki su yükünün bir 
fonksiyonu olur. ünerilen savak yerleşimi ve a 
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açısının 60-350 arasındaki değerleri için Cd 
dcşarj katsayısı şekil 3'tcn veya 2-9 nolu 
eşitliklerden elde edilebilir. 

Seçilen a değerleri ve labirent göz sayısı 
(N), Iabirenlin genişliğini, uzunluğunu ve diğer 
geometrik özelliklerini önemli bir şekilde etkiler. 

N ve a değerlerindeki scrbcsti ölçüsünde 
birçok labirent dolusavak projesi alternatifi elde 
edilebilir. En uygun projelendirme yönteminde 
ise a~azi kısıtları , hidrolik ve ekonomik analiz 
sonuçları, proje hidrolojisi verilerinin 
güvenilirliği gözönüne alınmalıdır. 

Projelendirme metodlan labirent dolusa
vakların dcşarj kapasiteleri için hassas analizler 
yapma olanağını tanısalar bile labirent dolusa
vakların performansalarının hidrolik model 
çalışmaları ilc de test edilmesi gerekli 
görülmektedir. 

Hidroli model çalaşmaları, özel topografik 
şartlardan etkilenen yaklaşım akımı koşulları, 
giriş kayıpları, oyulma, batıklık, enerji 
sönümlcnmcsi dcşarj kanalındaki şok dalgaları, 
su yüzü koLları gibi parametrelerin daha hassas 
bir şekilde incelenmesi olanağını tanır. 
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SEMBOLLER 

A= Labirent gözü ucunun iç genişligi 

B= Labirent taban uzunlugu 

Cd =Dolusavak deşarj katsayısı 

Ht=Kret üzerindeki toplam yük 

L= Dolusavak etkili uzunlugu 

N= Labirent göz sayısı 
P= Labirent savak yüksekligi 

Q= Debi 

Qmax =Maksimum proje debi si 

R= Kret formu daire yayı yarıçapı 
t= Kretteki duvar kalınlıgı 

W= Labirentin toplam genişligi 

w= Bir labirent gözünün genişligi 

a= Labirent yan duvarları açısı 

13 = Labirent savak eksenine göre yaklaşım 

akım hatlarının açısı 



DÜZELTME 

DSl Teknik Bülteninin 81. sayısında yayınlanan "BİLGİSA Y ARLA TAŞKIN ÖTELEME 
(FLOOD ROUTING) HESABI" isimli makalcınde bazı baskı ve yazılım hataları bulunmaktadır. 

Belirtilen programa ait düzeltilmiş yazılım aşagıda sunulmuştur. 

ÖZET 

Yazan : lnş.Müh. Bahattin Y ANlK 
DSI XIV. Bölge Müdürlügü 
Planlama-Proje Şube Müdürlügü 

İSTANBUL 

Bu çalışma DSI bünyesinde geniş kapsamlı kullanımı olan Taşkın Öieleme 
(Flood Rouiing) hesabının bilgisayarla yapılmasını içermektedir. Program Basic di
linde yazılmıştır. Dolusavak ve Tünel taşkın öteleme hesabı bu programla 
yapılabilir. 

1- GİRİŞ 

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

2- PROGRAMIN KULLANlLlŞI 

Taşkın hidrografı egrisi, deşarj egrisi ve 
hacım-satıh egrisi üzerinde çeşitli noktalar 
seçilmeli ve bu noktaların koordinatları bilgisa
yara data olarak girilmelidir. Bilgisayar iki nokta 
arasındaki egri parçasını bir dogru parçası olarak 
kabul edeceginden seçilen noktaların bu varsa
yıma uygun olması gerekir. Başka bir ifade ile; 
grafigin egriliginin arttıgı yerlerde daha sık, 

azaldıgı yerlerde daha seyrek noktalar seçilmeli
dir. Sonucun hassasiyeti noktaların seçiminin uy
gunluğuna bağlıdır. 

Dataların sıralanışı aşa~ıdaki gibidir; 
1- Taşkın hidrografı üzerinde seçilen nok

taların zaman (saat) değerleri 1440 nolu program 
satın na, 

2- Taşkın hidrografı üzerinde seçilen nok
taların debi (m3/s) degerieri 1450 nolu program 
satın na, 

3- Deşarj eğrisi üzerinde seçilen noktaların 
debi (m3/s) degerieri 1460 nolu program satırına, 

4- Deşarj eğrisi üzerinde seçilen noktaların 
kOL (m) değerleri 1470 nolu program satırına, 

5- Hacım-satıh eğrisi üzerinde seçilen nok
taların hacım (m3) değerleri 1480 nolu program 
saunna, 

6- Hacım-satıh eğrisi üzerinde seçilen nok
taların kot (m) değerleri 1490 nolu program 
saLJnna sırasıyla girilmelidir. 

Taşkın hidrografı, deşarj egrisi ve hacım
satıh eğrisi üzerinde örnek olarak noktalar 
aşagıdaki şekiller üzerinde seçilmiştir. 
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Program çalışmaya başladığı zaman taşkın 
hidrografı üzerinde seçilen nokta sayısı, deşarj 
eğrisi üzerinde seçilen nokta sayısı, hacım-salih 
eğrisi üzerinde seçilen nokta sayısı bilgisayar 
tarafından istenecektir. Burada verilccek nokta 
sayıları ilc data sayıları birbirine eşit olmalıdır. 

Hacım-satıh ve dcşarj eğrileri üzerindeki 
rezervuar katunun başlangıç değeri olarak 
ötclcmc hesabının başladığı kot alınmalıdır. Ilk 
data olarak bu değer bilgisayara verilmezse 
sonuç hatalı olacaktır. Bu başlangıç kolunun 
değeri baz akım olup olmamasına bağlıdır. Baz 
akım olmaması durumunda başlangıç kotu olarak; 
dolusavak taşkın ötcleme hesabı yapılıyorsa do
lusavak krct kotu; tünel taşkın ötelcme hesabı 
yapılıyorsa tünel taban giriş kotu alınmalıdır. 

Sonuçları ekrandan veya printerden almak 
mümkündür. Sonuçlar ekrandan alınmak istenir
se, bilgisayarın kullanıcıya soracağı "Sonuçları 
ekrandan mı almak istiyorsunuz (E/H)" sorusuna 
"E" cevabı verilmelidir. Eğer sonuçlar printerden 
alınmak istcnirsc "H" cevabı verilmelidir. 

Taşkın hidrografı, deşarj eğrisi ve hacıın
satıh eğrisi eksik veya yanlış olarak datalanırsa 
programın çalışınası esnasında "dataları kanırol 
ediniz" mesajı ekrana gelir ve programın 
çalışınası son bulur. Bu durumda datalar kontrol 
edilmelidir. 

Programda kullanılan tatonman yöntemi, 
aralığı ikiye bölme yöntemi olup çok hassas 
sonuçlar vermektedir. 

Program çıktısındaki tabloda kullanılan 
simgeler; 

T (saat) ................... : Taşkın hidrografı üzerindeki 
zaman değerleri, 

QG (ın3/s) .............. :Taşkın hidrografı üzerindeki 
debi değerleri, 
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QGO (m3/s) .......... : Rezervuıra giren debi değer-
lerinin ortalaması, 

QGO*DT(m3) ....... : Rczcrvuara giren akımın 
hacim dcğcrlcri,DT sonu 

R.S.S ..................... :Tahmini rezervuar 
seviyeleri 

QÇ (m3/s) .............. : Rezervuaradan çıkan debi 
değerleri, 

QÇO*DT(m3) ....... : Rezervuardan çıkan akımın 
hacim değerleri, 

BIR.HAC.(m3) ...... : Rczervuar0a biriken hacim 
değerleri, 

REZ. HACMI (m3) :Rezervuar hacım değerleri, 
REZ. KOT (m) ....... : Rezervuar kotu değerleri 

Bu program ilc Tercan barajı dolusavak 
taşkın öteleme hesabı yapılmış olup programda 
kullanılan datalar ve bilgisayar çıktısı aşağıdadır. 

1440 DATA 0,2.5,5,7.5, 10,12.5,15,17.5,20,22.5, 
25,27 .5;30,32.5 ,35 ,37 .5,40,42.5,45 

1450 DATA 0,10,30,90,200,380,620,940,1320, 
1650,1960,2240,2410,2520,2600,2590,2530, 
2450,2320 

1460 DATA 0,60,172,326,515,735,985, 1264, 
1570,1900,2259,2405,263 7 

1470 DATA 1463,1463.5,1464,1464.5,1465,1465.5, 
1466,1466.5,1467' 1467.5,1468,1468.2,1468.5 

1480 DATA 178000000,194428000,243709250, 
298971750,362772000 

1490 DATA 1463,1465,1470,1475,1480 

Yukarıda görüldüğü gibi 1470 ve 1490 
nolu satırdaki data başlangıç değeri olarak 
ötelemcnin başladığı 1463 kotu alınmıştır. 



10 REM *** FLOOD ROUTING **** 
20 CLEAR : KEY OFF 
30 COLOR 7,1,2 : CLS 
40 LOCATE 8,8 : INPUT "TESIS ADI. ..... ... ......... . .......... .... . .. .. . :",A$ 
SO LOCATE 10,8:INPUT "TASKIN HIDROGRAFI UZERINDE NOKTA SAYISI . ........ :",N 
60 LOCATE 12,8:INPUT "DESARJ EGRISI UZERINDE NOKTA SAYISI .. . ........ . :",I 
70 LOCATE 14,8 :I NPUT "HACIM - SATIH EGRISI UZE RIN DE NOKTA SAYlSI .. . . ... . :",L 
80 LOCATE 16,8 :PRINT "SONUCLARI EKRANDAN MI ALMAK ISTIYORSUNUZ (E / H) ... " 
90 LOCATE 16 ,S7 : INPUT "",S$ 
91 IF S$ •" E" THEN 100 
92 IF S$•"H" THEN 100 
93 IF S$•"e" THEN 100 
94 IF S$•"h" THEN 100 
9S CLS :GOTO 80 
100 DIM T(N) ,DT(N-1) ,QG(N) ,QGO(N-1) ,VG(N-1) ,QC(N) ,QCO(N-1) 
110 DIM VC(N-1) ,BH(N-1) ,RH(N) ,RK(N) ,A(I) , B(I) ,C(L) ,D(L) ,RT(N) 
120 FOR J•1 TO N 
130 READ T (J) 
140 NEXT J 
lSO FOR J•l TO N 
160 READ QG(J) 
170 NEXT J 
180 FOR J•1 TO N-1 
190 DT(J)•(T(J+1)-T(J))*3600 
200 QGO(J)•(QG(J+1)+QG(J) )/2 
210 VG(J)•QGO(J)*DT(J) 
220 NEXT J 
230 FOR J • l TO I 
240 READ A(J) 
250 NEXT J 
260 FOR J•l TO I 
270 READ B(J) 
280 NEXT J 
290 FOR J•l TO L 
300 READ C(J) 
310 NEXT J 
320 FOR J•l TO L 
330 READ D(J) 
340 NEXT J 
350 RK(l)•D(l) 
360 RH(l)•C(l) 
370 RT(l)•D(l) 
380 Ja2 : Pal 
390 QC(P)•A(P) 
400 RU•RK(P) 
410 RB•RU+.OOS 
420 RS·RB 
430 GOSUB 1510 
440 IF J>I THEN 1SOO 
4SO GOSUB 1700 
460 IF J>L THEN 1SOO 
470 IF RS>•RK(P+1) THEN SOO 
480 RB•RB+ . OOS 
490 GOTO 420 
500 IF ABS(RS-RK(P+l))< . 0005 THEN 640 
510 T•(RB+RU)/2 
520 RS•T 
530 GOSUB 1S10 
540 IF J>I THEN lSOO 
S50 GOSUB 1700 
560 IF J>L THEN 1500 
S70 IF RS>•RK(P+1) THEN 600 
580 RU·T : RB · RB 
590 GOTO 610 
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600 RB=T:RU=RU 
610 IF BH(P)<O THEN 703 
620 IF ABS(RS-RK(P+l))<.0005 THEN 640 
630 GOTO 510 
640 RT(P+l)=RS 
650 P=P+l 
660 IF P+l>N THEN 680 
670 GOTO 400 
680 CLS:LOCATE 12,30:PRINT "DATALARI KONTROL EDINIZ!" 
690 GOTO 1500 
700 GOTO 400 
703 IF ABS(P-N)=<l THEN 710 
704 IF RU=<D(l) THEN 710 
705 GOSUB 2100 
708 GOTO 640 
710 GOSUB 1900 
711 GOSUB 2000 
712 IF S$="E" THEN 1080 
715 IF S$="e" THEN 1080 
720 LPRINT 
730 LPRINT TAB(l5) A$; 
740 LPRINT " FLOOD ROUTING TABLOSU" 
750 LPR.INT 
760 LPRINT "rr===9F==~=======r======~=======p=====,========r=======~==== 

770 LPRINT "ll T 1 QG 1 QGO 1 QGO*DT 1 DT sonu 1 QC 1 QCO*DT 1 BIR. HAC. ı REZ. H 
MI ı REZ. KOTiı" 
780 LPRINT "llsaatlm3/sı m3/s 1*1000 m31 R.S.S.I m3/s 1*1000 m3l*l000 m3l*l000 
3 1 m ll" 
790 LPRINT "IP==l===f====F====:f====!====9====1====F=== 
===f==={l" 
800 FOR J=l TO N 
810 LPRINT TAB(l) "ll"; 
820 LPRINT TAB(2) USING "##.#";T(J); 
830 LPRINT "ı"; 
840 LPRINT TAB(7) USING "####";QG(J}; 
850LPRINTTAB(ll}" "; 
860 LPRINT TAB(29) USING "####.##";RT(J); 
870 LPRINT "l"; 
880 LPRINT TAB(37) USING "####.#";QC(J); 
890 LPRINT TAB(43) " "; 
900 LPRINT TAB(62) USING "#########";RH(J)/1000; 
910 LPRINT "1"; 
920 LPRINT TAB(72) USING "####.##";RK(J); 
930 LPRINT "ll" 
940 IF J=N THEN 1050 
950 LPRINT TAB(l) "ll 1 ı"; 
960 LPRINT TAB(l2) USING "####.##";QGO(J); 
970 LPRINT TAB(l9) "l"; 
980 LPRINT TAB(20} USING "########";VG(J)/1000; 
990 LPRINT TAB(28) " "; 
1000 LPRINT TAB ( 4 4) US ING "########"; VC (J) /1000; 
1010 LPRINT TAB ( 52} "1 "; 
1020 LPRINT TAB(53) USING "########";BH(J)/1000; 
1030 LPRINT TAB (61} " ı" 
1040 NEXT J 

• 1 O 5 O LPR I NT " ll===='======"'=======±:========="'=======!:======'======="========::!:::=== 

1060 LPRINT :LPRINT 
1065 LPRINT TAB (30} "MAXIMUM DESARJ DEBISI (m3/s} ....... ="; 
1066 LPRINT TAB(65) USING "IIIIH#.#";Q 
1067 LPRINT : LPRINT TAB (30) "MAXIMUM REZERVUAR KOTU (m) ........ ="; 
1068 LPRINT TAB,(65) US ING "# llllll. Illi"; K 
1070 GOTO 1500 
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1080 CLS 
1090 PRINT TAB(l5) A$; 
1100 PRINT " FLOOD ROUTING TABLOSU" 
1110 PRINT 
1120 PRINT "rr====r====r=======r=======~======~====~========T========T===== 

1130 PRINT "ll T 1 QG 1 QGO 1 QGO*DT 1 DT sonu 1 QC 1 QC'O*DT 1 BIR . HAC. j REZ. B 
MIIREZ . KOTII" 
1140 PRINT "llsaatlm3/sl m3/s 1*1000 m31 R . S . S . 1 m3 / s 1*1000 m3l*l000 m3l*l000 
3 1 m ll" 
11 50 PRINT "il====f======f=====F======f====F===I====4=====f=== 
==f==~l" 
1160 FOR J =l TO N 
1170 PRINT TAB(l) "ll"; 
1180 PRINT TAB(2) USING "## . #";T(J); 
1190 PRINT "l"; 
1200 PRINT TAB(7) USING "####";QG(J}; 
1210PRINTTAB(11}" "; 
1220 PRINT TAB(29} USING "####.##";RT(J}; 
1230 PRINT "1"; 
1240 PR1NT TAB(37) USING "#### . #";QC(J}; 
1250 PRINT TAB(43} " "; 
1260 PRINT TAB(62) USING "#########";RH(J)/1000; 
1270 PRINT "i"; 
1280 PRINT TAB(72} USING "#### . ##";RK(J}; 
1290 PRINT "ll" 
1295 IF J<8 THEN 1300 
1297 B$=INKEY$:IF B$="" THEN 1297 
1300 IF J=N THEN 1410 
1310 PRINT TAB(1} "il 1 i"; 
1320 PRINT TAB(12} USING "####.##";QGO(J}; 
1330 PRINT TAB(19) "i"; 
1340 PRINT TAB(20} USING "########";VG(J) / 1000; 
1350 PRINT TAB(28} " " ; 
1360 PRINT TAB(44} USING "########";VC(J } /1000; 
1370 PRINT TAB ( 52} "1 "; 
1380 PRINT TAB(53) USING "########";BH(J)/1000; 
1390 PRINT TAB (61} " i" 
1400 NEXT J 
1410 PRINT "~==~====~======================================~=======±===== 

1420 PRINT:PRINT 
1425 PRINT TAB (30} "MAXIMUM DESARJ DEBISI (m3/s} . . . . ... ="; 
1426 PRINT TAB(65} USING "####.#";Q 
14 27 PRINT : PRINT TAB(30) "MAXIMUM REZERVUAR KOTU (m} . .. . . .. . ="; 
14 28 PRINT TAB(65} USING "####.##";K 
14 30 GOTO 1500 
14 3 5 REM**** TASKIN HIDROGRAFININ SAAT DEGERLERI **** 
1440 DATA 0,2 . 5,5 , 7.5 , 10 , 12 . 5,15,17 . 5,20,22.5,25,27 . 5,30,32.5,35,37.5,40,42.5 

45 
1445 REM**** TASKIN HIDROGRAFININ DEBI DEGERLERI **** 
1450 DATA 0,10,30,90,200 , 380,620,940,1320,1650,1960,2240,2410,2520,2600,2590 

253 o ,.24 so' 2320 
1455 REM**** DESARJ EGRISININ DEBI DEGERLERI **** 
1460 DATA 0,60,172,326,515,735,985,1264,1570,1900,2259,2405,2637 
1465 REM**** DESARJ EGRISININ KOT DEGERLERI **** 
1470 DATA 1463,1463.5,1464,1464.5,1465,1465.5,1466,1466 . 5 , 1467,1467 . 5,1468 

1468 . 2,1468 . 5 
14 "15 REM**** HACIM - SATIH EGRISININ HACIM DEGERLERI **** 
1480 DATA 178000000,194428000,243709250,298971750,362772000 
148 5 REM**** HACIM - SATIH EGRISININ KOT DEGERLERI **** 
1490 DATA 1463,1465,1470,1475,1480 
1500 END 
1510 J =2 
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1520 IF RS>B(J) THEN 1600 
1530 X2=A(J) 
1540 Xl=A(J-1) 
1550 Y2=B(J) 
1560 Yl=B(J-1) 
1570 Y=RS 
1580 QC(P+l)=((X2-Xl)/(Y2-Yl))*(Y-Yl)+Xl 
1590 GOTO 1650 
1600 J=J+l 
1610 IF J>I THEN 1630 
1620 GOTO 1520 
1630 CLS:LOCATE 12,30:PRINT "DATALARI KONTROL EDINIZ!" 
1640 GOTO 1690 
1650 QCO(P)=(QC(P)+QC(P+l)l/2 
1660 VC(P)=QCO(P)*DT(P) 
1670 BH(P)=VG(P) -VC(P) 
1680 RH(P+l)=RH(P)+BH(P) 
1690 RETURN 
1700 J=2 
1710 IF RH(P+l)>C(J) THEN 1770 
1720 X2=C(J) 
1730 Xl=C(J-1) 
1740 Yl=D(J-1) :Y2=D(J) 
1750 X=RH(P+l) 
1760 GOTo' 1820 
1770 J=J+l 
1780 IF J>L THEN 1800 
1790 GOTO 1710 
1800 CLS:LOCATE 12,30:PRINT "DATALARI KONTROL EDINIZ!" 
1810 GOTO 1830 
1820 RK(P+l)=({Y2-Yl)/(X2-Xl))*(X-Xl)+Yl 
1830 RETURN 
1900 Q=O 
1910 FOR J=1 TO N-1 
1920 IF Q>QC(J) THEN 1940 
1930 Q=QC(J) 
1940 NEXT J 
1950 RETURN 
2000 K=O 
2010 FOR J=l TO N-1 
2020 IF K>RT(J) THEN 2040 
2030 K=RT(J) 
2040 NEXT J 
2050 RETURN 
2100 RB=RK(P) 
2110 RU=RB-.005 
2120 RS=RU 
2130 GOSUB 1510 
2140 GOSUB 1700 
2150 IF RS=<RK(P+l) THEN 2180 
2160 RU=RU-.005 
2170 GOTO 2120 
2180 IF ABS(RS-RK(P+1))<.0005 THEN 2290 
2190 T=(RB+RU)/2 
2200 RS=T 
2210 GOSUB 1510 
2220 GOSUB 1700 
2230 IF RS>=RK(P+l) THEN 2260 
2240 RU=T : RB=RB 
2250 GOTO 2270 
2260 RB=T:"RU=RU 
2270 IF ABS(RS-RK(P+1) )<.0005 THEN 2290 
2280 GOTO 2190 
2290 RETURN 
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TERCAN BARAJI FLOOD ROUTING TABLOSU 

T QG -- QGO QGO*DT DT sonu QC QCO*DT BIR.HAC. REZ . HACMI REZ.KOT 
saat m3 / s m3 / s *1000 m3 R . S . S . m3 / s *1000 m3 *1000 m3 *1000 m3 m 

0 . 0 o 1463 . 00 0.0 178000 1463 . 00 
5 . 00 4.5 3 42 

2 . 5 10 1463 . 01 0.6 178042 1463.01 
20 . 00 180 16 164 

5 . 0 30 1463.03 3 . 0 178206 1463 . 03 
60.00 540 59 481 

7.5 90 1463 . 08 10.0 178687 1463.08 
145.00 1305 165 1140 

1.0. o 200 1463.22 26.7 179827 1463.22 
290 . 00 2610 387 2223 

12.5 380 1463.49 59.2 182051 1463.49 
500.00 4500 963 3537 

ıs.o 620 1463.92 154.9 185587 1463.92 
780.00 7020 2184 4836 

17 . 5 940 1464.51 330 . 5 190423 1464.51 
1130.00 10170 4200 5970 

20.0 1320 1465.20 602.8 196393 1465.20 
1485 . 00 13365 6834 6 S ll. 

22.5 1650 1465.86 915.9 202924 1465 ,' 86 
1805.00 16245 9841 64 04 

25.0 1960 1466.51 1270.9 209328 1466 . 51 
;no o, o o l§~QQ 13086 5814 

27.5 2240 1467 . iö i6j'7 . 1 2B10 1H7. 10 
2325.00 20925 16184 4741 

30 . 0 2410 1467.58 1959.2 219884 1467.58 
2465.00 22185 18757 3428 

32 . 5 2520 1467 . 93 2209.0 223312 1467.93 
2560.00 23040 20668 2372 

35 . 0 2600 1468.17 2383 . 8 225684 1468 . 17 
2595.00 23355 21946 14 09 

37.5 2590 1468.31 2493 . 2 227093 1468 . 31 
2560.00 23040 22597 443 

40.0 2530 1468.36 2528.4 227536 1468.36 
2490.00 22410 22664 -254 

42 . 5 2450 1468.33 2508.1 227282 1468.33 
2385.00 21465 22581 -1116 

45.0 2320 0.00 2510.0 226166 1468.22 

MAXIMUM DESARJ DEBISI(m3/s} _ .. . ... =2528 . 4 

MAXIMUM REZERVUAR KOTU (m} ........ =1468.36 
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PROGRAM AKIŞ DİY AGRAMI 

RK(I)•D(I) 
RH(I)aC(J) 
RT(I)•D(I) 
J z 2 
P.J 
QC(P)•A(P) 

DI!.ŞARJ EGRisl DATALARINA 
GÖRE VE.R!LEN KOT SEVIVI'.SINDJ!.KI 
DI!.ŞARJ DEBI DEGERİNI.N HI'.SABI 

HACIM-SATlH EGRISI DATALARINA 
GÖRE IlACIM DEGERI NE KARŞILIK 
GELEN KOT OECERLEJ:dNIN III!.SAUI 



6 

DEŞARJ ECRiSi DATALARiNA 
GÖRE VERiLEN I..:OT SEViYESiNDEKi 
DEŞARJ DEBi DECERiroilN HESABI HACi!'>I-SATIH ECRisi DAT ALARJNA 

GÖRE IlACiM DECERiNE ~LLIK 
GELEN "OT DECE.RLıı:RiNiN lti!SABI 

ll 
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IlACIM-SATlll I!.GRISI DATALARINA 
CÖRI!. IlACIM DI!.GI!.RINI!. KARŞILIK 
Ct:Lt:N KOT DI!.GI!.RLI!.RININ III!..SABI 

DI!.$ARJ I!.GRISI DATALARINA 
CÖRI!. VI!.RILI!.N KOT SI!.VIYI!..SINDOO 
DI!..';ARJ DI!.BI DI!.GI!.RININ III!.SABI 

DI!..';ARJ I!.GRISI DATALARINA 
CÖRI!. VI!.RİLI!.N KOT SI!.VIYI!..SINDI!.KI 
DI!..';ARJ DI!.BI DI!.GI!.RINLN HI!..SABI 

IlACIM -SATlH I!.GRISI DATALARINA 
CÖRI! IlACIM DI!.GI!RINI! KARŞILIK 
CI!.Lt:N KOT DI!.Gt:Rlt:RININ III!..SABI 
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ReJırrvuar 

lotu (m ) 

Rezervuar 
kotu (m) 

1 

T~lua llidroırarı F-trlsl 

Dqarj f.&rw 

Hadm-Saııb EliisA 
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