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ASIDAKi TAŞINIM MALZEMESİNİN 

HESABI İÇİN YENİ FORMÜL 

Dr. Fuat ŞENTÜRK -Dr. Ali ŞENTÜRK 

1. Meyer-Peter, E. Müller taban malze
mesi taşınımı formülü 

Meyer-Peter ve E . Müller laboratuvar
larında yaptıklan araştırmalar sonucunda bir 
formüle ulaşmışlar ve 1930-1934 yıllarında bu 
formülü yayınlarnışlardır. Formül, taban malze
mesinin taşınımı ile ilgiliydi (1948, (i)). O 
günden sonra yayınladıkları bu formül şöhrete 
kavuşmuş ve birçok memlekette kullanılmıştır. 

Meyer-Peter ve Müller tarafından ilk tekli f 
edilen formül şu idi : 

ın ın ' V3 
qbJi _C C qbw --- - ı+ ı--

Dm Dm 

Burada C 1 ve Cı parametrclerdir. 

(1) 

Bir boru içinde hareket eden s ıvı kitles i 
gözönüne alınırsa harekete karş ı gelen çeperin 
direnci muhtelif şekillerde ele alınabilir . Meyer
Peter ve Müller, strickler formülünü kullanmış lar 

ve ortalama bir direnç katsayısı teklif etmi şlerdir , 

ks : 

(2) 

(ı) Meyer-l>eter and Muller : Formuls for bed load trans
port AIRTH 2. Appendix, Second mceting. Stockholm 
7-9Vl 1948 

Bu formül yalnızca çeper gözönüne alın
dığ ı zaman: 

ı ( 2 4/l 
Sr= U / kr R 5 J 

şeklinde yazılır ve, 

~ = (~s\2 
sk kJ 

(3) 

şeklinde ifade edilir. Yine Meyer-Peter ve 
Müller'in verdikleri hareket başlangıç formülünü 
alalım , 

(4) 

Denklem (4) ve (1) i bir arada inceleyecek 
olur ve her ikisinin de qbw 2!3 s2!3 !Dm in fonksi
yonu olduğu düşünülecek olursa, 

(5) 

bulunur (i). Meyer-Peter ve Müller rüsup hareke
tinin daha ziyade taban pürüzlülüğüne bağlı 
olduğunu düşünmüşlerdir, o vakit : 

,ın 
yRsSr q bw 
- -=C3+C4-

D m Dm 

(i) D. B. Siınons -F. Şentürk : Sediment Transport 
Technology 
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yazılabilir. Sr'in de~eri yukarıda verilen denk
lemden çıkartılabilir : 

(6) 

Taşınan malzeme taban pürüzlülü~üne 

baglı ise: 

(7) 

yazılabilir. Burada S toplam enerjiyi ifade et
mektedir. Denklem (7) deki degeri S'te) yerine 
koyarsak: 

1/3 2{3 ' 2!3 
YRsSk Sr _C C qbw 
------ 3+ 4--

Dm Dm 00 

bulunur. Yukarıda verilen ifadeden, 

4/3 

Sr
2

{3 = (~1 Sk
2

{3 

çıkar. Bu de~eri (8) de yerine koyarsak, 

0.2 

(9) 

elde edilir. Dikkat edilirse Denklem 6 da (ks 1 kr) 
in kuvveti 2'dir. Halbuki bu de~er 4/3 ile 2 
arasında de~işir. Ortalama deger olarak 3/2 
alınırsa gerçege daha yakın düşülmüş olur : 

3n 2!3 
'V~j RsSk = A+ B q' bw 
' k D (10) m Dm 

Bu denklem deneysel sonuçlar gözönünde tutularak, 

(

kj3n 1!3 
Y ~ RS=A"...JD+B''{I) q'2f3(ll) k s k l s m g bw 

şeklini alır. 

A" = 0.047 B"= 0.25 ve Ys = Ys- Y 
deneysel degerieri yerine konularak, 

3/2 

( ~\ ı 113 ı 2/3 
y kJ RsSk = 0.047 y Pm+ 0.25 Q q bw (12) 

~ 
~ 

~ ----0.1 

---------.047 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8 

v-; (q'b/{3 

y' s Dm 

Şekill Meyer Peter'in formülü 

4 



nihai şeklini alır. Şekil ı bu denklemi 
göstermektedir. Çok geniş bir kanalda Rs = d ve 
kJkr 1 için denklem : 

ı t3 2(3 
ydS = 0.047y'sDm +0.25Q q'bw (13) 

ı t3 

ydS 
0 047 

0.25 Q ,m 
veya ---- . + q bw 

YsDm YsDm 
(14) 

olur. Bu denklem çok geniş bir kanalda ksfkr = ı 
için taban hareketini verir. 

2. Asıdaki maddeler için akım paramet
releri 

Denklem ı4 asıdaki maddeler için de kul
lanılabilir. Yazarlar bir çok hareketi tarif için 
onun fiziksel özelliklerini göz önüne almışlardır. 
Elde edilen formüller, aşağı yukarı , aynı 

değerleri verir. Bu da oldukça fakir bir sonuca 
götürür, bizleri. Halbuki Meyer-Peter-Müller'in 
analizleri yeter bir sonuç verebilir. 

Çok geniş bir yatağı göz önüne alalım. 

Böyle bir yatak için ksfkr olsun. Meyer-Peter
Müller'in böyle bir hal için verdikleri parametre
ler şunlardır. 

Bu parametrelerden yararlanarak yapılan 
çalışma çok verimli olmuştur. 

Yukarıda tarif edilen enkesit için : 

Y=YRsS =~=~ 
YsDm Ys 1.7 Dm 

- Dm 
y 

, '1J3 
ı t3 q bw y l /3 

X=Q Q 
Ys DmY 

, '1J3 
q bw 

y', D 
Y- m 

/ 'Y 
2(3 

ı t3 q' b w 'Y 
X =Q 1.7yDm bulunur. 

3 
Burada: i s= 1700 kg/m 

R5 =d 

alınmıştır. Tabii kumiann özgül ağırlıkları bu ci
vardadır. q 'bw =q dir. Bu basitlik içindir. O vakit 

DSlTEKNIKBÜLTENI ı998 SAYI 88 

ve 
'}/3 

1/3 q 
X= Q bulunur. 

1.7y Dm 

Halit Mahmud ve Haque, Pakistandaki 
Acop kanalları üzerindeki komple deneyler 
yapmışlardır ve elde ettikleri sonuçları Acop 
Canals Equilibrium Data (i) ismi altında 
yayınlamışlardır. 

,_ 
ır• 
...J 

1 

ı i 
1 ı 1 

1 V 
1/~ 

V I 

7~' 1 

1 

0.2 

' 

o.• 
Log X 

Şekil 2 

lL:_ 
L l 

vı 
ı 
1 
ı 

ı 

1 

0.0 0.0 

Elde edilen noktalar bir doğru üzerinde 
sıra lanmı ştır. Şekil 2 bu doğruyu göstermektedir. 
Doğrunun denklemini yazalım (bu doğru için 
log-log kağıdı kullanılmıştır) 

log Y = log lO + __!_Q_ log X 
9.95 

log Y log ı O X 1019·95 

y = 10 X 10/9.95 

Halbuki X ve(ril~ ~ştir. '1J
3 

ı 
Y=10 Q 

1 

q 10/9 .9~ 
1700 Dm 

y 9.95tıo 113 2(3 

O halde : Y =-- Q ...,--=:-::-q'::----::c-
9.95/10 1700 Dm 

10 
(i) Report ·o. EWR -84-1 

Acop Canals Equ ilihrum Data 
Volume TX -l'an Tl 
Combined 1979-1 980 Data 
Khali d !VIahmood 
'\!! .!. 1-laque 
A. Masud Choudri 
Maqbool A. Malik 
June 1984 Environmental and Water Resources Program 
CiviJ, Mechanica l and EnvironmentaJ Engineering 
Depanmcnt 
The George Washington University, D.C. 20052 

5 
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elde edilir ve buradan da: 

q =( 1700 ~3~D~~\ 1.
4

' bulunur. 
9.95/ı 112 

10 Q 

(1~~~ı~3/2= 2.26103::::2.2103 kabul edilir 

3 1 3/2 1.49 
ise, o halde: q =2.2 10 Uı Dm Y 

Q 

çıkar. Bu denklem asıdaki maddelerin debisini 
verir. 

3- Tartışma 

1- Qı tı terimi y nın bir fonksiyonudur: 

Q = 9 .~l şeklinde yazılabilir. (q)nün he

sabında etkisi azdır. 

3 ( Y's )
3

!2 2- 2.2 10 = 
ı o 9.9.5' 10 

Burada ys ve y gibi iki faktör rol oynar, 

y, ısının bir fonksiyonudur. 

ys, malzerneye tabidir. 

y, suyun yogunlugu, ısıya göre degişir. Bu ısının 
0° ile 300 arasında oynadıgı göz önüne alınarak, 

e 
4° 1000 kg 
30° 995.7 kg 

oldu~u görülür. ys, ise malzerneye göre 2.1 ilc 
1.6 arasında kalmaktadır. O vakit, 

( 
2100 )

3
!2 < (1 y' )

3
!2 ( 1600 

109.95/ıO 10995/ıO < 10995/10 

arasındadır, yani : 

3096<~ < 2059 
10 9 .9 5/ıO 

arasında kalır ki bu da ortalama : 
2200 = 2.2 1 03 

demektir. 

3{2 

Formülele istcnilirse ( Y ' ) de bınıkılabilir. 
10995!10 

6 

S aynı kesiti ilgilendiren iki değer halinde 
verilmiştir. Biri %95 bir emniyet Jimili ile veril
mektedir, diğeri iki dirsekarasındaki düz parçayı 
alakadar etmektedir. Mesela, 

% 95 emniyet ölçümlü deneyler 

Yukarı Ortalama Aşagı 
Deney kesiti .3204 E-3 .2993 E-3 .2782 E-3 
Doğrusal mesafe.3204 E-3 .4080 E-3 .4080 E-3 

Bu hal ölçümlerdeki belirsizlikten dogar. 
Ye her ölçümde değişiktir. Bu çeşitierne bazı hal
lerde büyük dc~erler alabilir. 

Dm, rüsup hareketine etkeyen bir faktör
dür. Yalnız ölçüm anında geçerlidir. Büyük bir 
zaman fasılasında değişik dc~erler alır. 

Bu şartlar altında tabii akarsularda rüsup 
ölçümü an, an dc~işik bir şekil alır. Çünkü nehir 
yaşıyan bir büyüklüktür. Mühendis nehri anla
mak mecburiyctindedir. Nchir şartlarını mühen
dis uydurmaz. Ölçümler, parametreleri, yalnızca 
belirli bir zaman için verebilir. Başka bir zaman
da bulunacak parametreler farklı olur. 

Acop Cnanals Equilibrium Data ile bulu
nan formül uygulanarak yapılan de~erlendirme
ler ve bunların Einstain metoduna göre bulunan 
sonuçları ekteki tabloda verilmiştir. Tablodaki 
123 no.lu dcne~in sonuçları ve formül aracılığı 
ile dcğcrlcndirilmcsi şöyledir: 

q = 2.2 X 103 (1/Ql/2) Dm3/2 y1.49 

R := d, ('(5 / y) / (1.7 X 125 X 10-6) = 1.92 

y su = 997.3 g = 9.81 y/g = Q = 101.7 

C)= 2.2 X 103 X (1/(101.7) 1/2) (I 25 X lQ-6) 3{2 

ı.nı.49 = 8.058 x ıo-4 kg/ (m2. see) 

ı ı 
-4 -6 

q ö ~~lbw X l(X) = 8.058 X 10 - 851 X J0 = 5.61 % 

8.058 X 10
4 



~ 

1: IDENTIFICATION No 123 

CANAL NAME: DA DISTY .. RUN: EQ - DA- 0004 ... DATE: 19-09-1979 STUDY 
REACH : 53+400 TO 55+400 Fr ... AIR TEMPERATURE : 24.50 C WATER 
DISCHARGE : 49 CFS ... WATER TEMPERA TURE : 230 I oc 
KINEMA TIC VISCOSITY X !.ES : 1.007 SQ FTISEC 

2: CROSS SECTIONALDATA 

NO AREA w OH p R V Al A2 A3 A4 
SQFT Fr FT FT FT FPS % % 

ı 33 23 1.5 23 1.4 1.46 -1.34 55.20 .00 -1.15 
2 37 18 2.1 18 2.0 1.30 .sı 49.94 .00 -1.00 
3 35 16 2.2 17 2.1 1.37 -2.54 51.S9 .03 -.94 
4 33 19 ı.s 19 1.7 1.45 -.56 52.84 -.03 -1.06 
5 37 22 1.7 23 1.6 1.29 -.16 51.26 .02 -1.15 

AVG= 36 20 ı.s 20 1.7 1.38 -.82 52.23 .00 -1.06 
ETA% 5.90 13.86 15.74 13.23 14.86 5.91 -143 3.77 519. -8.73 

3 : HYDRAULIC GRADIENT 

CONFIDENCE LIMITS ON SLOPE 
UPPER MEAN 

AT95 %LEVEL 
LOWER 

INTERCEPT 
(FI) 

STUDY REACH .3204E-03 

STR. TO STR. .3204E-03 

4: DERIVED PARAMETERS 

WIDTH DEPTH RATIO (W/D)= 10.9 

.2993E-03 

.4080E-03 

.27S2E-03 

.4080E-03 

ffiOUDE NO (F) = .181 

.1019E+04 

.1021E+04 

MANNING N= .0271 STREAM POWER= .045 LB 1 FT- SEC 

A VG. BOUt-mARY SHEAR STRES S = .033 LB/SQ FT 

GRAIN ASSOCIA TED SHEAR VELOCITY = .053 Ff/SEC 

LACEY SILT FACTORS: FVR = .82 (*) FRS = 1.04 (*) 

AREA =X SECTIONAL AREA W= WATER SURFACE WIDTH 
OH= HYDRAULIC DEPTH P = WETTED PERIMETER 
R = HYDRAULIC RADIUS V = A VG. VELOCITY 
Al, A2, A3, A4 =MOMENT COEFFICIENTS OF X-SECTION (SEE TEXT) 
ETA = COEFF. OF V ARIA TION : (*) IN CONVENTIONAL H' S UNITS (SEE TEXT) 

5 : SEDIMENT TRANSPORT NO 123 

SEDIMENT SIZE DISTRJBUTION 
BED MATERJAL MEASURED SUSPEt•mED LOAD 

(FALL DIAMETER) (FALL DIAMETER) 
SIZE (MICRO~ PFT PERCENTILE SIZE (MICRON) SIZE (MICRON) PFT(+) 

850.0 100.0 090 260.0 ı 180.0 
710.0 99.8 084 237.8 1000.0 
500.0 99.2 065 196.4 710.0 
355.0 97.7 050 174.2 500.0 
250.0 87.7 035 154.4 355.0 
180.0 54.2 016 127.5 250.0 
125.0 14.4 DIO ı 17.1 180.0 
90.0 1.5 125.0 
62.0 .o 90.0 

62.0 
31.0 
16.0 
8.0 
4.0 

SEDIMENT LOAD- COMPUTED BY MODlf!ED EINSTEIN PROCEDURE 
SAMPLERS: BED MATERIAL BM- 54, SUSPEl'mED D- 49 
UNSAMBLED DEPTH = 0.33 FT 

SEDIMENT LOAD CONCENTRATION (PPM) 

100.0 
99.6 
99.3 
98.9 
98.6 
98.2 
97.6 
96.2 
94.0 
91.1 
37.9 
20.0 

9.0 
3.6 

SAMPLED (COMPUTED) 
SUSPENDED (SUSPE:-JDED BED LOAD TOTAL) 

< 2 MICRONS 44 44 O 44 
2-62 MICRONS 735 1059 O 1059 
> 62 MICRONS 72 596 5 601 
TOTAL 851 1699 5 1704 
BED MATERIAL LOAD PARAMETERS : 
084 = .260MM 050 = .180 MM 
GRADA TION COEFFICIE:'\'T = 1.439 

6: BED FORM ALONG .LEFT. 
HT LT CL HT 

016=.125 !vl!vl 

.CENTER. 
LT CL 

.R lGI rr. TRA VERS () 
HT LT CL 

PFT =% Ht\'ER THAN. RI=RIPPLE D~= DUi\'E PL = PLA:'\'E BED TR= TRANSIT!(J)I 
(*) BASED 0:-1 LEAD SOUNDING OVER 100 Ff LENGHT- SEE TEXT 
(+)SIZE DISTRIBUTION FOR FRACTI0:--1 ABOVE 2 MICR 

o 
ii!! 

i 
aı ; 
:8 
00 

"' > :s 
00 
00 
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Kullanılan işaretler 

Cı, C2, C3, C4, Cs, C6 : katsayılar 

d :derinlik 

Dm : KarakLerisLin dane çapı 
k : Toplam direnç katsayısı 

kr : Strichler'in çepcr direnç kaLsayıs ı 

k5 : Strichler'in ortalama direnç katsayı s ı 

q :qbw 
'hıes =~w : hesaplanan ası malzeme debisi 
qö : ölçülen ası malzeme debisi 
qEi : Einstein'e göre hesaplanan ası malzeme debi si 

qbw 
qbw 
R, R

5 

s 
Ss, Sk 

sr 
u 
Ys 
y 

Q 

8 

: ası malzemesinin debisi 

: taşınan rüsubun su alLında ölçülen agırlığı 
: hidrolik yarı çap 

: Enerji hatu meyli 

: M eyer-Peter tarafından tarif edilen egimler 

: Çeper pürüzlülüğüne bağlı olarak tarif edilen eğim 
: ortalama hız 

: Malzemenin özgül ağırlığı 
: Suyun özgül ağırlığı 
: suyun yoğunluğu 
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LİSTE 

No y s X .Q,~ .. ıoo .Q,~_ ıoo 

'lııcs 'lE 

1 999.1 1354 2.68 0.1003-3 127 1.245 1.235-1 4.325-4 213.1 25.92 
3 998.1 76 1.52 0.169-3 116 1.303 1.292-1 4.041-4 -81.19 50.00 
4 998.9 137 1.25 0.1109-3 132 6 .178-1 6 .157-2 1.613-4 -15.07 5.84 
5 998.0 594 1.68 0.105-3 78 1.33 1.3t9-1 2.299-4 158.4 4.88 
7 995 .9 183 1.95 0.1 609-3 133 1.388 1.376-1 5.457-4 -66.46 111.00 
8 996.0 307 2.10 0.8783-4 114 9.517-1 9.458-2 2.469-4 24.36 43.46 
9 996 .1 644 2.23 0.9744-4 109 1.173 1.164-1 3.15-4 104.4 9.94 

10 994.8 705 2.41 0.9254-4 57 2.302 2.274-1 3.255-4 116.6 9.65 
11 995 .1 561 2.44 0.1012-3 132 1.100 1.093-1 3.82-4 46.85 9.10 
12 995.4 995 2.59 0.9819-4 51 2.933 2.893-1 3.953-4 151.7 1.70 
13 995.3 790 2.35 0.1092-3 109 1.385 1.373-1 4.038-4 95.66 7.56 
14 995.5 783 2.59 0.1068-3 84 1.937 1.916-1 4.503-4 73.89 4 .09 
15 995.5 151 2.5 0.1019-3 118 1.270 1.26-1 3.997-4 -62.22 65.79 
16 996.1 421 2.56 0.1082-3 125 1.303 1.293-1 4.529-4 -7.039 43.47 
17 999.1 172 1.16 0.854-3 83 7.010 6.885-1 3.007-3 -94.28 8.96 
19 998.1 372 1.19 0.8107-4 80 7.094-1 7.064-2 9.356-5 297.6 6.99 
20 997.6 272 1.1 0.8271-4 78 6.861-1 6 .834-2 8.574-5 217.2 7 .71 
21 995.9 285 1.19 0.7938-4 82 6.776-1 6.75-2 9.079-5 213.9 9.47 
22 996.1 498 1.58 0.8433-4 100 7 .838-1 7.799-2 1.519-4 227.9 36.35 
23 996.0 735 1.74 0.9004-4 95 9.701-1 9.64-2 1.932-4 280.4 19.85 
24 994.7 604 1.77 0.9012-4 95 9.874-1 9.813-2 1.986-4 204.1 24.01 
25 994.5 445 1.83 0.9019-4 83 1.17-1 1.161-1 2.087-4 113.2 8.09 
26 995.1 1674 1.71 0.1117-8 93 1.208 1.199-1 2.597-4 544.7 12.25 
27 995.4 995 1.92 0.1041-3 97 1.212 1.203-1 2.779-4 258.1 19.60 
28 996.2 747 1.43 0.1016-3 86 9.938-1 9.873-2 1.725-4 333.1 11 .51 
29 995.8 1448 1.68 1181-3 58 2.012 1.99-1 2 .734-4 429.6 8.63 
30 995.8 157 1.95 0.1074-3 106 1.162 1.153-1 2.981-4 -47.34 78.34 
31 999.2 154 2.1 0.9491-4 99 1.184 1.175-1 2.763-4 -44.26 44.16 
32 998.2 162 1.65 0.9262-4 84 1.07 1.063-1 1.858-4 -12.79 6.79 
33 998.0 458 2.29 0.9675-4 87 1.498 1.484-1 9.232-4 41 .7 5.90 
34 996.8 315 2.32 0.9783-4 82 1.628 1.612-1 3.35-4 -5.983 7 .94 
35 996.9 270 2.32 0.8946-4 89 1.372 1.36-1 2.935-4 -7.997 5.19 
36 996.5 379 2.26 0.9104-4 83 1.458 1.445-1 2.895-4 30.89 9.80 

-·· 
37 996.2 392 2.38 0.9332-4 105 1.244 1.234-1 3.253-4 20.5 46 .15 
38 996.0 398 2.59 0.9835-4 81 1.85 1.83-1 3.979-4 0.028 7.35 
39 994.1 652 2.44 0.9361-4 99 1.357 1.346-1 3.392-4 92.21 9.81 
40 995.1 1096 2.53 0.9793-4 86 1.695 1.68-1 3.85-5 -71.74 2.28 
41 995.0 925 2.53 0.9132-4 85 1.599 1.586-1 3.47-3 -73.34 3.38 
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42 994.6 765 2.16 0.1031-3 59 2.22 2.194-1 3.25-4 135.4 6.80 
43 995.6 1217 2.53 0.8911-4 104 1.275 1.265-1 3.327-4 265.8 7.15 
44 995.6 175 2.47 0.9406-4 66 2.121 2.097-1 3.59-4 -51 .25 16.00 
45 995.6 840 1.89 0.7162-4 91 8.75-1 8.701-2 1.554-4 363 12.90 
46 996.3 412 2.23 0.7162-4 103 9.69-1 9.633-2 2.179-4 89.08 26.70 
47 996.5 424 2.87 0.1043-3 125 1.409 1.396-1 5.083-4 -16.58 31.38 
48 996.3 745 2.83 0.1031-3 81 2.119 2.095-1 4.872-4 52.92 25.61 
49 994.7 608 2.71 0.1003-3 98 1.632 1.616-1 4.396-4 38.32 17.76 
51 995.1 925 2.93 0.9822-4 74 2.288 2.26-1 4.772-4 93.86 2.70 
52 994.7 767 2.23 0.8614-4 95 1.189 1.18-1 2.62-4 192.8 56.06 
53 995.2 911 2.47 0.1069-3 69 2.251 2.224-1 4.195-4 117.2 3.62 
54 995.4 245 2.68 0.953-4 110 1.366 1.354-1 4.009-4 -38.89 35.91 
61 996.8 419 1.00 0.2085-3 130 9.34-1 9.377-2 2.966-4 41 .26 85.68 
64 999.6 79 1.00 0.6496-4 112 3.412-1 3.414-2 5.204-4 51.82 367.00 
65 997.8 305 1.04 0.226-3 163 8.482-1 8.436-2 3.549-4 -14.06 333.00 
66 997.2 334 1.16 0.2018-3 119 1.157 1.148-1 3.521-4 -5.132 101.00 
68 997.3 456 1.25 0.1656-3 189 6.443-1 6.419-2 2.945-4 54.86 265.00 
69 997.6 188 1.13 0.1624-3 108 9.995-1 9.93-2 2.474-4 -23.17 352.00 
70 999.2 35 1.00 0.1654-3 126 7.722-1 7.685-2 2.097-4 -83.31 740.00 
71 999.9 71 1.01 0.1778-3 123 8.588-1 8.541-2 2.37-4 -70.01 726.00 
72 997.3 392 1.00 0.3334-3 139 1.411 1.399-1 5.972-4 -34.36 309.00 
73 996.0 500 1.00 0.2783-3 118 1.382 1.375-1 4.558-4 9.69 72.00 
75 996.1 285 1.00 0.2736-3 84 1.916 1.895-1 4.429-4 -35.65 43.86 
77 996 .6 93 1.00 0.279-3 189 8.683-1 8.635-2 4.596-4 -79.26 225.00 
78 998.3 655 1.00 0.3029-3 82 2.173-t 2.148-2 5.147-4 27.27 37.80 
79 997.5 382 1.04 0.2374-3 154 9.431-1 9.373-2 3.821-4 -0.0206 0.145 
80 997.3 497 1.04 0.2507-3 134 1.145 1".136-1 4.138-4 20.1 87.00 
81 999.8 1756 1.00 0.202-3 168 7.073-1 7.073-3 2.832-4 520 -45.8 
91 999.8 75 1.00 0.2975-3 65 2.672 2.692 4.995-4 -84.99 2+3 
93 998.5 1898 1.00 0.3162-3 71 2.62 2.59-1 5.479-4 246.4 173.00 
94 998.1 635 1.00 0.3293-3 111 1.745 1.73-1 5.847-4 8.594 119.00 
96 997.3 71 1.00 0.3641-3 140 1.53 1.518-1 6.81-4 -89.57 304.00 
98 998.4 983 1.00 0.2903-3 87 1.963 1.944-1 4.834-4 103.4 122.50 
99 998.0 707 1.00 0.3005-3 90 1.964 1.966-1 592-4 38.86 211.00 

103 998.1 636 1.80 0.311-3 99 3.326 3.233-1 1.288-3 -50.61 91 .80 
106 997.8 141 1.71 0.2789-3 168 1.67 1.656-1 1.02-3 -86.17 153.00 
108 999.4 65 1.55 0.3273-3 167 1.787 1.771-1 1.117-3 -94.18 53.85 
109 999.8 1280 1.34 0.2311-3 128 1.423 1.41;3-1 5.339-4 201 .2 143.00 
110 997.0 190 1.22 0.1991-3 79 1.809 1.793-1 33.705-4 48.72 6+3 
111 997.3 3905 1.22 0.1938-3 137 1.07 1.06-1 3.84-4 916 32.55 
112 998.0 752 1.13 0.2338-3 120 1.292 1.283-1 4.199-4 -79.34 2.7+3 
113 999.4 72 1.00 0.2076-3 138 8.849-1 8.812-2 2.945-4 -75.55 45+3 
114 999.5 45 1.00 ' 0.2725-3 180 8.905-1 8.868-2 4.428-4 -89.84 673.00 
115 998-:1 580 1.00 0.234-3 127 1.084 1.078-1 3.519-4 64.8 399.00 
116 997.6 610 1.20 0.2091-3 137 1.077 1.071-1 3.909-4 56.04 137.00 
118 998.1 64 1.00 0.2934-3 132 1.307 1.299-1 4.932-4 -87.02 697.00 
119 995.5 48 1.00 0.2922-3 95 1.809 1. 793-1 4.892-4 -90.19 41 .67 
120 997.8 765 1.00 0.1632-3 112 8.571-1 8.538-2 2.055-4 272.3 195.00 
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121 997.8 819 1.00 0.3634-3 124 1.724 i .709-3 6.781-4 20.78 351 .00 
123 997.3 851 1.00 0.408-3 125 1.92 1.902-1 8.06--4 5.585 99.65 
127 999.3 399 3.96 0.6973-4 126 1.289 1.281-1 4.501-4 -11 .33 5.41 
128 999.4 96 3.87 0.7044-4 156 1.028 1.023-1 4.425-4 -78.3 18.46 
129 999.1 80 3.69 0.8209-4 149 1.196 1.188-1 5.176-4 -84.54 22.22 
130 998.0 56 3.93 0.7165-4 139 1.192 1.184-1 4.642-4 87.94 30.61 
131 998.0 43 4.24 0.9392-4 169 1.386 1.376-1 7.794-4 -94.48 34.88 
132 997.3 206 4.05 0.886-4 148 1.426 1.416-1 6.668-4 -69.1 20.39 
133 997.6 1178 3.90 0.8093-4 54 3.438 3.393-1 5.451-4 116.1 74.03 
134 997.7 516 3.99 0.8294-4 75 2.596 2.566-1 5.869-4 12.08 74.00 
136 997.3 24 3.66 0.8009-4 143 1.206 1.198-1 4.931-4 -95.13 75.00 
137 998.4 37 4.88 0.9025-4 169 1.533 1.521-1 9.055-4 -95.36 37.50 
138 998.9 33 4.15 0.9043-4 183 1.206 1.199-1 7.138-4 -95.38 42.40 
139 999.2 35 4.15 0.9067-4 196 1.129 1.123-1 7.17-4 -95.12 54.80 
140 999.4 99 3.54 0.1211-3 142 1.776 1.76-1 8.68-4 -88.5 30.30 
141 999.3 653 3.17 0.1171-3 227 9.619-1 9.574-2 7.036-4 -7.192 1.68 
142 998.9 70 3.38 0.1201-3 173 1.38 1.37-1 8.019-4 91.27 47.60 
143 997.8 102 3.29 0.1198-3 162 1.431 1.421-1 7.633-4 -86.71 30.10 
144 997.5 483 3.32 0.1198-3 205 1.141 1.135-1 7.797-4 -38.06 50.60 
145 997.3 648 3.41 0.1205-3 136 1.777 1.762-1 8.152-4 -20.51 1.54 
146 996.6 676 3.35 0.1187-3 59 3.965 3.909 7.701-4 -12.21 5.77 
147 996.8 339 3.60 0.1164-3 110 2.241 2.218-1 8.38-4 -59.54 33.00 
148 997.2 79 3.54 0.1211-3 73 3.454 3.409-1 8.63-4 -90.85 24.10 
149 997.5 32 2.82 0.1136-3 138 1.37 1.361-1 5.656-4 -94.31 53.10 
150 998.3 25 3.08 0.1173-3 203 1.047 1.041-1 6.753-4 -96.3 96.00 
151 999.1 81 3.80 0.1161-3 173 1.263 1.255-1 7.026-4 -88.47 66.70 
152 999.6 660 3.57 0.1192-3 153 1.636 1.623-1 8.589-4 -23.16 21.90 
153 999.3 105 3.63 0.1197-3 169 1.512 1.501-1 8.87-4 -88.16 20.20 
154 997.6 91 3.47 0.1145-3 156 1.508 1.496-1 7.763-4 -88.28 54.90 
155 997.6 841 3.51 0.1195-3 120 2.056 2.036-1 8.394-4 0.1836 5.57 
156 997.3 843 3.51 0.1209-3 109 2.29 2.266-1 8.534-4 -1 .223 7.24 

-
157 997.5 832 3.47 0.1208-3 141 1.749 1.734-1 8.4-4 -0.956 8.05 
158 996.8 665 3.63 0.117-3 133 1.878 1.861-1 8.564-4 -22.35 24.50 
159 997.0 56 3.63 0.1 198-3 135 1.895 1.877-1 8.872-4 -93.69 268.00 
160 997.0 146 3.69 0.1231-3 132 2.024 2.005-1 9.465-4 -84.57 67.10 
161 998.4 35 3.32 0.1184-3 188 1.23 1.222-1 7.652-4 -95.43 50.00 
167 998.5 131 3.57 0.1118-3 162 1.449 1.438-1 7.816-4 -83.24 45.80 
168 998.1 162 3.60 0.1095-3 147 1.557 1.565-1 7.666-4 -78.87 33.10 
169 997.3 121 3.63 0.1091-3 103 2.262 2.238-1 7.695-4 -84.23 36.10 
170 997.3 963 3.57 0.1096-3 158 1.457 1.446-1 7.59-4 26.87 630.00 
162 999.1 444 3.41 0.1188-3 159 1.499 1.487-1 7.987-4 -44.41 52.30 
163 999.2 476 3.47 0.1235-3 152 1.658 1.645-1 8.681-4 -45.17 43.40 
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164 999.3 87 3.08 0.8206-4 146 1.018 1.013-1 3.951-4 77.98 18.40 
165 999.2 275 3.47 0.1088-3 116 1.914 1.897-1 7.168-4 -61.63 11.70 
166 998.8 98 3.32 0.9155-4 134 1.334 1.325-1 5.197-4 -81.14 33.70 
171 996.5 492 3.57 0.1101-3 126 1.835 1.818-1 7.628-4 35.5 7.11 
172 996.6 407 3.54 0.1105-3 131 1.756 1.741-1 7576-4 -46.28 16.50 
183 997.7 80 1.58 0.1047-3 103 9.01-1 8.972-2 2.096-4 -61.83 16.90 
184 996.0 273 2.90 0.1-157-3 91 2.158 2.136-1 5.94-4 -54.2 9.41 
185 995.5 571 2.93 0.1212-3 74 2.800 2.76-1 6.445-4 -11 .41 7.85 
186 995.0 595 2.23 0.1103-3 106 1.365 1.355-1 3.79-4 56.99 25.60 
187 995.8 321 2.13 0.1079-3 101 1.339 1.329-1 3.422-4 -6.207 11.80 
189 998.1 171 1.46 0.1044-3 67 1.338 1.329-1 1.85-4 -7.384 7.60 
190 997.8 206 1.46 0.1225-3 124 8.484-1 8.451-2 2.358-4 -12.63 57.80 
191 997.6 230 1.37 0.123-3 82 1.209 1.20.1-1 2.149-4 7.03 31.80 
193 995.1 472 2.25 0.1399-3 95 1.949 1.931-1 5.467-4 -13.66 32.00 
194 995.8 394 2.38 0.1576-3 77 2.865 2.831-1 7.082-4 -44.36 18.60 
195 995.5 734 2.62 0.1366-3 81 2.599 2.57-1 6.608-4 11 .08 11.30 
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ATA TÜRK BARAJI AKS SAHASINDA 

YERALTISUYU HAREKETLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Yazanlar: Jeoloji Y. Müh. Erol ÖNHON (*) 

Kimya Müh. Ali KAPLAN (*) 

1. GİRİŞ 

Atatürk Barajı ve rezervuar sahasının 

etüdü esnasında aks yerının tespi ti için 
mühendislik jeolojisi etütleri ile beraber genel bir 
hİdrojeolojik inceleme de yapılmıştır. Bu incelc
mcler esnasında, özellikle aks sahasında muhtelif 
derinliklerde araştırma kuyuları açılmı~ ve elde 
edilen bilgiler çerçevesinde barajın kati projesi 
hazırlanmıştır. Ancak, sol sahildeki Tl, T2 ve T3 
numaralı derivasyon tünellerinin açılması 

esnasında, özellikle Fırat nehrine en yakın olan 
Tl tünelinden önce az miktarda başlayan ye
raltısuyu boşalımının artarak 1.2 m3/sn mertebe
sine ulaşması endişelcre neden olmuştur. Konu 
ile ilgili olarak Karst Araştırma Şube Müdürlüğü 
incelemelere başlamış ve yapılan incelemeler so
nucunda nchir ile derivasyon tünellerinden 
boşalan sular arasında bir ilişki bulunamamışur. 
Bunun üzerine yeraltısuyu hareketini tespit 
etmek amacı ile izleyici deneylerinin 
yapılmasına karar verilmiştir. 

2. GENEL JEOLOJl 

Atatürk Barajı aks sahasında en altta dolo
mitik kireçtaşları ile bunlann üzerine gelen Üst 
Kretase'ye ait, alt seviyeleri bitümlü olan marnlı 
plaketli kireçtaşları bir antiklinali oluşturur. Pla
ketli kireçtaşlan üzerine marnlar ve yeşilimsi 
marn ara tabakalı kireçtaşları gelir. Stratigrafik 
konum olarak daha üstte Eosen ve Miyosen'c ait 
Kircçtaşları, Pliyosen ve Kuvatemcr'e ait 
çökcller, yamaç molozları ve birikinti konileri 
bulunur. 

(*) Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı 

3. İZLEME DENEYLERİ 

İzleme deneylerine başlanılmadan önce, 
hidrolojik veriler incelenmiş, su kotları tespit 
edilmiş, projelerinin hazırlanması sureti ile izle
yici verilccek sondaj kuyuları açtırılmıştır. 

lzleyici kaybını önlemek üzere su seviyesinin en 
az 2 m altından izleyiciler enjekte edilmiş ve en
jeksiyon anından itibaren örnek toplama işlemine 
bir sistem içinde başlanılmıştır. Örnek alma 
aralıkl<ırı genel olarak 2 saattir. Ancak şartlara 
göre örnek alma aralığı 15 dakikaya kadar indiri
lebilir. Gözlem noktalarının seçimi enjeksiyon 
noktasının seçiminden çok daha önemli 
olduğundan, bu noktalar hİdrojeolojik verilere 
dayanılarak özenle seçilir. Deneyler esnasında 
gerekli görülen durumlardaabaklar hazırlanarak 
alınan izleyicinin miktarı, tablolar ve grafikler 
hazırlanarak izleyicinin gözlem noktalarından 

geçiş zamanları ve akım hızları tespit edilebilir. 
Dolomitik kireçtaştannın boşalım yerlerinin be
lirlenmesi mümkün olmadığından, bu birimde iz
leme deneyleri yapılaınamış, deneyler plaketli 
kireçtaşları içerisindeki yeraltısuyu hareketleri
nin araştırılmasında yoğunlaştırılmıştır. 

Atatürk Barajında yapılan izleme deneyleri 
esnasında mevcut olan veya açılan özel kuyulara 
yapılan cnjcksiyonlar birçok noktadan 
gözlenmiştir. Bütün cnjeksiyon ve izleme nokta
Iann isimlerinin krokide belirtilmesi mümkün 
olamadığından enjeksiyonların yerleri ve verilen 
izleyicinin cinsi harflerle, izleyicilerin gözlendiği 
yerler ise oklarla (Şekil 1) de gösterilmiştir. 

13 
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a) Deney I 

Deney ile ilgili hidrojeolojik çalışmalar ta
mamlandıktan sonra sol sahilde özellikle özleyici 
enjeksiyonu için açılmış olan IF (Fiuorescein en
jeksiyon kuyusu) ve IR (Rhodamine B enjeksiy
on kuyusu) numaralı kuyulardan 5/4/1984 günü 
2.5 kg Ouorcsl;ein rf numaralı kuyuya, 2.5 kg 
rhodamine B IR nurnuralı kuyuya enjekte edil
miştir. Gözlem noktaları olarak Tl tüncli içinde 
bulunan kaynaklar ve HK- 35 numaralı kuyu 
seçilmiştir. 

Fluoresccin Tl tüncli içerisinde bulunan 
gözlem noktalarının bir tanesi dışında tüm nokta
lardan gözlenmiştir. Yeralusuyu hızı HK-35 kuy
usu istikametinde 420 m/saat, derivasyon tüncli 
yönünde 46.8 ın/saat bulunmuştur. Rhodaıııiııc B 
ise bazı gözlem noktalarında eser miklarda 
gözlenmiştir. 

b) Deney II 

Derivasyon tünellerinde çeşitli debilerde 
boşalan kaynak sularının sıcaklıklarının 17-22 
OC arasında dcgişmcsi ve Fırat nehrinin su 
sıcaklığından farklı olması (8-15 °C), bazı göz
lem noktalarından hiç izleyici gözlenınemiş 
olması, sol sahilde boşalımları gözlenen suların 
orijinieri hakkında şüpheler uyandırınıştır. Sağ 
sahile ulaşımının sağlanmasından sonra, enjcksi
yon noktası olarak seçilen IIR kuyusu ıslah edil
miş ve derinlcştirilerek izleyici verilebilecek 
şekilde teçhiz edilmiştir. Ayrıca liF kuyusu 
şartlara uygun olarak projclcndirilmck sureti ilc. 
izleyici enjcksiyonu amacı ilc açılmıştır. Gerekli 
hazırlıklar tamamlandıktan sonra, 21/9/1985 
günü IIR kuyusundan rhodamine B ve liF kuyu
sundan nuorcscein enjekte edilmiş olup Santral 
1-2-3, memba batardosu 4, derivasyon tünelle
rinde bulunan Tl A, Tl B ve TIC kaynakları göz
lem noktaları olarak tespit edilmiştir. 

Rhodamine B memba batardo (İst : 4), San
tral 1 ve Santral 3 kaynaklarında gözlenmiş olup, 
Santral 2 kaynağında gözlenememiştir. Buna 
göre yeralusuyu hızları Santral 1 yönünde 63.6 
m/saat, Santral 3 yönünde 40.2 m/saat memba 
bcterdosu yönünde 12.6 nı/saat olarak bulun
muştur. 

Fluoresccin santral 1-2-3, memba batardo
su (İst:4), TlA ve Tl B kaynaklarında gözlen
miştir. Yeraltısuyu hızları santral sahası yönünde 
2.01 M6saat, İstasyon 4 yönünde 22.2 nı/saat 
olarak tespit edilmiştir. 
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c) Deney III 

1984 ve 1985 yıllarında yapılan izleme de
neylerinden sonra Atatürk Barajındaki DSl 
Müşavirliği AEJV'nin talebi üzerine üçüncü bir 
izleme deneyi yapılmıştır. 

R-4 galerisi içinde açılan temel sondaj kuy
usu ve sol sahilde bulunan sondaj kuyusu IIIF 
enjeksiyon noktası olarak seçilmiş, L-4 ve kazı 
sahasında ortaya çıkan boşalınılar, elektrik sant
ralı hafriyat sahası, sol sahilde gözlem noktası 
olarak açılan DSİ 35098 numaralı kuyu, bazalt 
sahasındaki bir sığ kuyu ve "cut and cover" da 
meydana çıkan boşalımlar gözlem noktaları ola
rak tespit edilmiştir. Fluorezccin 9/10/1986 günü 
R-4 galerisinde bulunan temel sondaj kuyusun
dan, sulplıorhodamine G ise 11/10/1986 günü 
liiR istasyonundan enjekte edilmiştir. 

Fluorcsccin izleyici galeri boşalım istasyo
nu (l ), Balıklıgöl (2), kazı sırasında orLaya çıkan 
kaynak (3), DSİ 35098 numaralı kuyu (6) ve 
santral hafriyat sahasında gözlenmiştir. Ye
ralusuyu hızları; 

1 numaralı istasyon yönünde 21.60 m/saat 
2 numaralı istasyon yönünde 1.54 m/saat 
3 numaralı isıasyon yönünde 1.44 m/saat 
6 numaralı istasyon yönünde 9.00 m/saat 
7 numaralı istasyon yönünde 10.20 m/saat 

bulunmuştur. 

Sulphorhodaınine G ise hiçbir istasyonda 
göl.lencıncıniştir. Bu izleyicinin nchir boyunca 
hareket ederek gözlem noktaları dışına doğru ha
reket ettiği düşünülmüŞtür. 

d) Deney IV 

At<ıtürk Barajı L-4 ve R-3 enjeksiyon gale
rilerinde ve gövdenin mansabında çıkan kaynak
ların besienim alanlarını belirlemek ve birbirleri 
ilc olan ilişkilerini araştırmak amacı ilc bir izle
mc deneyinin yapılması DSİ Müşaviri AEJY'nin 
isteği üzerine kararlaştırılmıştır. Fluorcsccin 24/ 
6/1988 tarihinde R-4 galerisi kın 479+35 metre
de açılan IVF kuyusundan, rhodaıninc B ise 29/ 
6/1988 t<ırihinclc L-4 galerisi kın 1+609 daki IVR 
kuyusundan enjekte edilmiş olup, mansapta bulu
nan kaynaklardan ve kuyulardan alınan su örnck
lcrinclc izleyici gözlenememiştir. Daha önce 
yapılmış olan izleyici deneyleri esas alınarak de
neye son verilmiştir. 

ıs 
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e) Deney V 

Atatürk Barajında ı 3/0cak/1993 tarihinde 
su tutulmuş olmasına ragmen çalışmalara devam 
edilmiştir. Su tutulması işleminden sonra kaynak 
debileri, gözlem kuyularındaki artezyen 
basınçları ve su seviyeleri, göl su katuna paralel 
olarak yüksclmeye başlamıştır. Ayrıca sağ sahil
de, SP 15 ve SP ı 7 kaynaklan oluşmuştur. Bu 
nedenle enjeksiyon perdesinin mevcut durumu 
ve memba-mansap ilişkilerini araştırmak amacı 
ilc izleme deneyinin yapılması kararlaştırılmıştır. 

Gerekli çalışmaların tamamlanmasından 
sonra 24/5/1990 tarihinde sag sahilde projelendi
rilen VF kuyusundan fluorescein ve VR kuyu
sundan rhodamine B enjekte edilmiş, mansapt.aki 
bütün kaynaklar ve gövde mansabındaki gözlem 
kuyuları (PH-1, PH-2, PH-19, PH-20) ilc galeri 
içindeki karakteristik piezomctre kuyuları 
gözlem noktaları olarak seçilmiştir. 

Fluorescein enjcksiyondan 15 dakika sonra 
R4 750 Dl piczometrc kuyusunda, ayrıca baraj 
gövdc mansabındaki OW kuyuları ve MS 
kaynagı ilc PH-12 kuyusunda ve SP 15 ve SP 17 
kaynaklarında, rhodamine B ise PH-4 kuyusunda 
gözlenmiştir. 

Yeraltısuyu hızları muhtelif gözlem nokta
ları arasında 250-800 m/saat olarak hesaplanmış 
olup, örnek olarak bu hız Antalya travcrtcnlcrin
dc 220 m/saat ve Eynif palyesi-Oymapınar 
kaynagı arasında 41.5 m/saat olarak tespit edilen 
hıziara göre çok fazladır. 

()Deney VI 

Mayıs 1990 da sag sahilde yapılan bir ev
velki deneyden elde edilen bilgilere dayanılarak 
sol sahilde benzer bir deneyin yağışlı mevsimden 
önce yapılınası ve yeraltısuyu hareketlerinin 
hangi yönde olduğunun araştırılması plan
lan ın ış tır. 

Hİdrojeolojik çalışınaların sonunda 2/11/ 
1990 tarihinde nuorescein VIF kuyusuna ve rtıo
damine B ise VIR kuyusuna enjekte edilmiş 
olup, toplam 68 gözlem noktasından su örneği iz
leyici tespiti için alınmıştır. Fluorescein gözlenen 
istasyonlar ve yeraltısuyu akım hızları: 

VIF-L3 1950 U2 kuyusu 150 m/saat 
VIF-L3 1750 D2 kuyusu 154 m/saat 
VIF-PH/A kuyusu 52 ın/saat 
VIF-L3 ı 950 U2 kuyusu 30 m/saat 

olarak bulunmuştur. Ayrıca enjeksiyon perdesi 
mansabındaki L3 ı 950 D2 kuyusunda da lluores
cein gözlenmiştir. 
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VIR kuyusundan enjekte edilen rhodamine 
B izleyicisi hiçbir gözlem istasyonunda 
gözlenememiştir. Ayrıca PD olarak tanımlanan 
ve dolomitik kireçtaşlarında bitümlü seviyenin 
altına kadar inen gözlem kuyularında da izleyici
ye rastlamlmamıştır. 

g) Deney VII 

Mayıs ı990 da baraj aks yeri sağ sahilde ve 
Kasım 1990 da yapılmış olan izleme deneyleri 
sonunda ınansaptaki bazı piczomctrelerde, kuyu
larda, ve galeriler içerisindeki boşalım nokta
larında izleyiciler tespit edilmiştir. Yapılan de
ncylcrin sonuçlarının yeterli olmasına rağmen, 
sağ sahilde kın 0-800 ile 0-900 arasındaki ye
raltısuyu hareketini araştırmak amacı ile izleme 
deneyi yapılmasına karar verilmiştir. 

Bu amaçla yapılan değerlendirme 
çalışınalarının sonucunda 42 noktadan su örneği 
alınmasına karar verilmiş ve ı5/4/1992 tarihinde 
fluoresccin VII F ku yusuna enjekte edilmiştir. lz
lcyici gözlenen noktalar ve yeraltısuyu hızları : 

VIIF- 750 D1 5.20 m/saat 
VIIF- 850 D2 1.60 m/saat 
VIIF-1 ı69 DP 1.30 m/saat 
VIIF-1350 D1 0.04 m/saat 

bulunm uştur. 

Daha önceleri sağ sahilde yapılmış olan iz
leme deneyinde yeraltısuyu akın hızları 250-800 
ın/saat olarak tespit edilmiş olmasına rağmen, bu 
deney sonucunda akım hızlarının önemli ölçüde 
azalmış olduğu gözlenmiştir. Bu sonuçlar yapı
lan cnjeksiyon çalışmaları sonunda perdenin et
kinliğini azalan yeraltısuyu hızları ile ortaya koy
maktadır. 

4. SONUÇ 

Karst hidrojcolojisi çalışınaları ve buna 
bağlı olarak, tck veya birkaç izleyici kullanılması 
sureti ilc yapılan izleme dcneyleri, karstik forma
syonlardaki yeraltısuyu hareketlerinin tespitinde 
önemli rol oynamaktadır. Bu verilere dayanılarak 
mühendislik jeolojisi ve/veya projelendirme ça
lışmalarında gerekli düzeniemelerin yapılması ve 
önlemlerin alınınası mümkün olabilmektedir. 

Makaleden anlaşılacağı gibi, Atatürk bara
jında, derivasyon tünelinin açılmasından başlaya
rak geçirimsizlik perdesinin yapımının sonuna 
kadar yedi defa izleme deneyi yapılmıştır. Bu 
izleme deneyleri ile baraj gövdesi altındaki yer-



alusuyu harekeı.leri yönleri ve hızları ilc ayrıntılı 
olarak belirlenmiştir. Yapılan deneyieric perde
nin etkinligi kaba hatları ilc orLaya konulabil
miştir. Ancak, enjeksiyon perdesinin yeterliği 
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konusunda başka izleme teknikleri mevcut olup, 
bunlar düşey ve yatay olarak perdenin etkin ola
madıgı yerleri konumları ile beraber ortaya 
çıkarabilmektedir. 

17 



MÜHENDİSLİK JEOLOJiSiNDEKAYA VE ZEMiN 

KA VRAMLARI VE KAZI SINIFLAMASI (KLAS) 

İLE İLGİLİ BAZI DÜŞÜNCELER 

Yazan :Dr. Erdal ŞEKERCİOGLU(*) 

ÖZ ET 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca kazılara esas oluşturacak ödeme miktar
larının belirlenmesi amacıyla yaklaşık 30-35 yıl önce hazırlanmış bir kazı 
sınıflaması (klas) bulunmaktadır. Bu sın!}Iama Bakanlığa bağlı kuruluşlarca aynen 
alınmış olup, o tarihten beri kullanılmaktadır. Ancak mühendislik jeolojisi biliminde 
son yarım yüzyıl içinde oldukça önemli gelişmeler olmuştur. Kaya ve zemin paramel
relerinin belirlenmesinde artık matemaWcsel yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışma 
yöntemlerinin kazı sınıflamalarında da kuLlanılması değerlendirmelerde daha 
gerçekçi ve somut sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. 

Bu yazıda mühendislik jeolojisi biliminde yer alan kaya ve zemin kavramları 
açıklarıma/cia ve kazı sınıflaması ile ilgili bazı düşünceler sunulmaktadır. 

1. MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİNDE 
KAYA VE ZEMİN KA V RAMLARI 

1. G1R1Ş 

Jcoloji biliminin mühendislik işlerinde söz 
sahibi oluşu bütün dünyada yeni olmakla beraber 
memlekclimizde çok daha kısa bir tarihe sahiptir. 

Geçmişte jeolojik etütler daha çok 
başarısızlık ile sonuçlanan mühendislik 
yapılannın onarılınası ve tartışılması amacıyla 

yapılırdı. Ancak zaman içinde edin i ten 
tecrübeler, jeolojik etütlerin proJenın 

başlangıcında ilk adım olarak yapılması gereken 
bir iş oldugunu ortaya çıkarmıştır. 

Mühendislik jeolojisi, mühendislik bilimi
nin ana bilim dallarından bir tanesini oluşturur. 
Bu bilim dalında özellikle son 50 yıl içinde bü-

(•) Jeotcknik Hizmetler ve Yeraltısuları 
Dairesi Başkan Yardımcısı 

yük gelişmeler kaydedilmiştir. Artık kaya 
tanımlanıaları uluslararasında standartiaşmış pa
rametreler ve simgeleric bclirlilmcktc ve mate
matiksel yöntemlerle hesaplanmaktadır. Böylece 
bir proje üzerinde çalışan jcoloji mühendisi ile 
inşaat mühendisi birbirlerini daha iyi anlayabil
mckte,_ daha hızlı ve başarılı projeler 
gel iştirnıcktedir. 

Mühendisi ik jcolojisindcki bu gelişmeler 

özell ikle matematiksel çalışma yöntemleri, jeolo
jik ve jcotcknik verilerin kişisel bilgi ve yorum
lara bırakılmaksızın daha gerçekçi ve somut ola
rak hesaplanabilmesini sagtaınakı.adır. 

Bu çalışma yöntemlerinin her türlü inşatta 
en önemli harcama kalemlerinden birini 
oluşturan kazı sınıflamasında da uygulanması 

büyük yara rlar sağlayacaktır. 

Uzun yıllardan beri Genel 
Müdürlüğümüzdc kullanılmakta olan kazı 

s ınınamasının mühendislik jcolojisindcki bu ge-
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lişmelerin ışıgı altında gözden geçirilerek gerekli 
degişiklik ve düzenlernelerin yapılması, bu konu
da yapılan çalışmalara ışık tutacak ve daha 
gerçekçi sınıflamalar yapılmasına yardımcı ola
caktır. 

1.2. GENEL JEOLOJİ BİLGİLERİ 

Jeoloji biliminde yer kabugunu oluşturan 
kayalar kökenierine ve yaşianna göre olmak 
üzere iki ana başlık altında sınıflandınlırlar. 

Yaşianna göre yapılan sınıflandırmada ka
yaların oluşum yaşları esas alınmış ve dört ana 
zaman birimine bölünmüştür. Kayalar dogada 
belirli bir yaş sıralamasına göre stratigrafik ola
rak dizilim gösterirler. Her zaman üstteki kaya 
alttaki kayadan gençtir. Bunun tersi olması 

büyük bir yapısal olayı, şaryaj veya ters fayı 

işaret eder. (Tablo-I) 

Tablo 1 :Ana stratigrafi ve zaman 
bölümleri 

ZAMAN SİSTEM Y AŞ(Milyonyıl) 

4 Kuvatemer 1,5 

3 Senozoyik 65 

2 Mesozoyik 225 

ı Paleozoyik 570 

Kökenierine göre yapılan sınıflandırmada 
ise kayalar magmatik, sedimanter ve metamorfik 
olmak üzere üç ana gruba aynlırlar. 

Magmatik kayalar ma~manın katılaşması 

ile meydana gelen kütlelerdir. Bir kısmı arz 
kabuğu içinde, derinlerde soguyup katılaşarak 

oluşur. (Plutonik veya derinlik kayaları) Örneğin 
granit. Diğer kısmı ise mağmanın yeryüzünde 
veya yeryüzüne yakın kısımlannda soğuyup 

katılaşmasıyla oluşur ki volkanik kaya olarak ad
landırılırlar. (Örnegin andezit, bazalt.) 

İkinci grubu oluşturan sedimanter kayalar 
tortullaşma yolu ile oluşurlar. Genellikle taba
kalıdırlar ve fosil içerirler. 

20 

Üçüncü grubu oluşturan metamorfik kaya

lar ise sedimanter veya ma~matik kayaların 

büyük ısı ve basınç içeren ortamlarda de~işime 

u~raması sonucu oluşurlar. Genellikle şistli bir 

yapı gösterirler. Oluşum kayacının cinsine ve 

metamorfizmanın şiddetine göre çeşitli isimler 

alırlar. (Mermer, mikaşist, gnays vb.) 

Kayaların bij yaş ve köken özellikleri jeo

teknik özelliklerini dogrudan etkilemekte, 

dolayısı ile bir mühendislik projesi için daha işin 

başında bilinmesi gereken ana verileri 

oluşturmaktadır. 

Mühendislik özellikleri yönünden ise 

yapıların temelini oluşturan ortamlar kaya ve 

zemin olmak üzere başlıca ikiye ayrılır. Genel 

mühendislik anlamında zeminleri kayalardan 

ayıran temel özellik, zeminierin taneli, di~er bir 

deyişle granüler olmalarıdır. Gerçekte zeminleri 

kayalardan veya yumuşak kayalardan ayıran 

kesin bir sınır saptamak olana~ı yoktur. Özellikle 

son zamanlarda yumuşak kaya-sert zemin kav

ramları tartışılmaya başlanmış ve bu iki 

oluşumun sınırları ve birbiri ile ilişkileri 

düşünülmeye başlanmıştır. 

Kaya ve zemin terimi 1925 yılına kadar 

ortak bir kavram olarak kullanılmakta iken 1925 

yılında Terzaghi tarafından kesin ayırtlaması 

yapılmış ve o tarihten sonra zemin mekanigi ayrı 

bir bilim kolu olarak dogmuştur. Terzaghi ayrık, 

çimentolanmamış veya az çimenLolanmamış, ya 

da kütlelerin aynşması ile oluşmuş killi, siltli, 

çakıllı birimleri zemin olarak kabul etmiştir. Bu 

ayrı k parçalar ana kayanın özelliklerini taşımakla 

beraber bir araya geldiklerinde ana kayadan daha 

değişik özellikler gösterirler. Dolayısıyla zemin

lerde yapılan projelerle kayalarda yapılan proje

lerin özellik ve duraylılıgını etkileyen faktörler 

farklı olmaktadır. (Tablo-2). Bu nedenle zemin

Ierin duraylılığında kullanılan formülasyon ve 

analiz yöntemlerinin kayalarda uygulanması ya

rarlı görülmemektedir. 
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Tablo 2: Kaya ve zeminierin mühendislik özelliklerini belirleyen parametreler 

LlTOLOJİK 
ÖZELLİKLER 

Renk 
Doku 
Tane Yönlerımesi 
Yapı 

YAPISAL 
ÖZELLİKLER 

Tipi 
Sıklığı 
Açıklığı 
Dolgusu 
Pürüzlülüğii 

Yönelimi 

KAYALAR 

A YRIŞ:vtA 
DURu:\1U 

DAYANIM 

Çimento 
Hamur 
Taşlaşma 
Sertlik 

JEOMEKANİK 
ÖZELLİKLER 

Karot Yüzdesi 
Kaya kalitesi 

ZEMİNLER 

ı ı ı ı 
TANE KlVAM ŞİŞME KONSOLİDASYON İNDEKS DAYANlM 

DAGILIMI LİMİTLERt ÖZELLİGİ ÖZELLIKLERİ ÖZELLİKLERİ ÖZELLİKLERİ 

Likit Liınit Sıkışma Indisi Tek Eksenli Serbest Şişme Özgül Ağırlık 
Plastik Limit Şişme Basıncı Yeniden Sıkısına Indisi Tabii Yoğunluk Basınç Dayanımı 
Plastisite Ön Konsolid~syon Tabii Su Muhtevası Kayma Dayanımı 
indisi Basıncı Kuru Yoğunluk -C 
Rötre Limiti Deformasyon Modülü Porozite -0 

Şişme Modülü 

1.3 MÜHENDİSLİK JEOLO.JiSt 
ÇALIŞMALARINDA KA YA TANIMLAMA
LARI 

Yer bilimciler kayaları bilim dalına göre 

degişik açılardan tanımlarlar. Örnegin mincralog 

ve petrograflar mineral ve kayalan atomik iç 

yapılarına, kimyasal bileşimlerine, oluş ve 

dogada bulunuş şekillerine, dokularına bakarak 

tanımlamış ve sınıfiara ayırmışlardır. Jeoloji ilc 

ugraşanlar ise kayalan oluşlarına, oluş zaman

larına, yapısal özelliklerine, paleontoiojik ve lito
lojik özelliklerine göre tanımlamışlardır. Bu 

tanımlama ve sınıflamalarda sayısal verilerender 

olarak kullanılmakta, dolayısıyla mühendislik 
projelerinde pek yararlı olmamaktadır. 

Mühendislik projelerinde kayalar, temel, 

yapı malzemesi, kazılabilirlik, endüstriyel ham
madde vb. degişik amaçlar için incelenirler. Bu 

nedenle kayalann tanımlamaları ve 
sınıflandırılmalan amaca uygun olarak çeşitli 

yöntem ve parametreler kullanılarak yapılır. 

Doygunluk Derecesi 

1.3.1. KAY ALARIN LİTOLOJİK 
ÖZELLİKLERİ 

Renk 

Doku{Textür): Bir kayayı oluşturan tane
lerin görünümünü, taneterin boyu, biçim ve 
düzenini içerir. Dokunun tanımlanması amacıyla 
aşagıdaki teri m ler kullanılır. 

1. Klivajlı 
2. Foliasyonlu 
3. Lineasyonlu 
4. Masif 
5. Akma Bantlı 
6. Damarlı 
7. Porfiritik 
8. Homojen 

9. Sedimanter 
9.1 Düzenli tabakalı 
9.2 Düzensiz tabakalı 
9.3 Larninalı 
9.4 Çapraz larninalı 
9.5 Dereceli 
9.6 Çamur izli 
9.7 Dalga izli 
9.8 Kuruma çatiaklı 

Tane ytinlenmesi (Fabric) 

Kayayı oluşturan elementlerin 
yönlenınesidir. (Dokunun sadece tane düzenini 
kapsar) 

Yapı (Strüktör) 

Tabakalanma, foliasyon, eklem ve klivaj 
gibi daha büyük ölçekli özellikleri ifade eder. 
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1.3.2. Y APlSAL ÖZELLİKLER 

Mühendislik yap ılarının projelendirilmesi 
sırasında kayaların yapısal özellikleri büyük 

önem taşır. Bu yapısal özelliklerin en önemlileri 

süreksizlikler ve kıvrımlardır. Kayaların tanım
lanması ve sınıflandınlmalannda süreksizlik ve 
bunların özellikleri sınıflandırma parametreleri 

olarak kullanılmaktadır. Kayaların içerdigi 
süreksizlikler tabaka, fay, eklcın, klivaj, folias

yon gibi mekanik süreksizlik düzeyleri veya 

kırıklardır. 

Kayaların tanımlanması sırasında yapısal 

özelliklerden süreksizlik !ere ait: 

1. Tabaka kalınlığı 

2. Süreksizlik sıklığı 
3. Süreksizlik açıklıgı 
4. Süreksizlik dolgusu 

5. Süreksizlikpürüzlülügü ve dalgalılı~ 

6. Süreksizlikyönelimi 

7. Süreksizlikdevamlılıgı 

özellikleri sınıflandırma ve tanımlama 

parametreleri olarak kullanılır. 

Tabaka kalınlığı : 

Tabaka, çökelme veya oluşum sırasında 

duruşu denetleyen yüzey veya yüzeylerdir. 

(Shroc, 1948) Duruşu ve kalınlıgı ile tanım lanı r. 

Günümüzde tabaka kalınlı~ına göre yapılan 

sınıflandırmalar içinde en yaygın olarak kul

lanı Ianlar (Deere-1963) ve (Londra Mühendislik 

Jeolojisi Grubu)'nun önerdikleri sınıflan~ırmalar
dır. (Tablo-3). Metamorfik kayalardaki foliasyon 

ve volkanik kayalardaki akma yapı ları için de 
aynı tablo değerleri kullanılabilir. 

Tablo 3: Tabaka kalınlığına güre değişik sınıtlandırmalar 

TABAKA KALINLIGI (cm) 
KAYATANIMI 

DEERE (1963) LONDRA MÜH. JEO. GRUBU 

Çok kalın ıabakalı >300 

Kalın tabakalı 300-100 

Orta lllbakalı 100-30 

İnci tabakalı 30-5 

Çok ince tabakalı <5 

Larninalı (tortul) -

lncc larninalı (tortul) -

Süreksizlik sıklığı: 

Kaya içinde belirli bir uzaklık arasındaki 

süreksizliklcrin tekrarlanma sayısı süreksizlik 
sıklığı olarak tanımlanır. Sayılan toplam 

süreksizlik sayısının o uzunluğa bölünmesi ilc 
bulunur. Bu parametre sondajlı çalışınalarda bir 

22 

>200 

200-60 

60-20 

20-6 

6-2 

2-0.6 

<0.6 

ilerlcmccleki (ınanevradaki) toplam süreksizlik 

sayısının ilerleme (manevra) boyuna oran ı dır. 

Süreksizlik sıklıgının tanımlanmasında 

Tablo-4'den yararlanılır. 
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Tablo 4: Süreksizlik sıklı~ına göre kaya tanımlaması 

ORTALAMA SÜREKSİZLİK SIKLIGI 
KAYA TANIMI 

(m-1) 

<1 Masif 

1-3 Az çatlaklı-kırıklı 

3-10 Kınklı 

10-50 Çok çatlaklı-kırıklı 

>50 Parçalanmış 

Süreksizliklerin arasındaki uzaklı~ın tanımlanması amacı ile kullanılan sınıflandırmalardan iki tane
si Tablo 5'de görülmektedir. 

Tablo 5: Çatlak ara uzaklı~ına güre sınıflandırmalar 

KAYATANIMI ÇATLAKLARA UZAKLIGI (cm) 

DEERE (1 ;63) 

Çok scyrck çatiaklı (kaıı) >300 

Seyrck çaılaklı (masif) 300-100 

Orıa çatiaklı (bloklu) 100-30 

Sık çatiaklı (çatlaklı) 30-5 

Çok sık çatiaklı (kınlmış 
<5 ve ezilmiş) 

Aşırı sık çatiaklı -

Süreksizlik açıklıgı: 

Aynı süreksizli~in iki duvarı arasındaki dik 
uzaklı~a süreksizlik açıklıgı denir. Açıklık bazı 
durumlarda dolgu malzemesinin genişli~i 
ölçülerek de bulunabilir. (Şekil -1 ). 

.@ 'Lffj 
kopalı sürcLtsl:rtfk Açık aÜıfekaiztik 

Şekil -1: Süreksizlikleriniki yüzeyi arasındaki 
açıklıgı tanımlayan blok diyagramları 

İNGİLTERE 

>200 

200-60 

60-20 

20-6 

6-2 
<2 

Süreksizlik açıklıgına göre kayalar Tablo-
6'da görüldügü gibi sınıflandınlırlar. 

Tablo 6: Süreksizlik açıklı~ına göre kayaların 
tanımlanması 

SÜREKSIZLIK ARALlGI TANIM 
{dolgu, damar, fay kalınlığı) mm 

>200 Çok geniş aralıklı 

60-200 Geniş aralıklı 

20-60 Orta genişlikte aralıklı 

6-20 Orta derecede aralıklı 

2-6 Dar aralıklı 

0-2 Çok dar aralıklı 

o Sıkı 

Süreksizlik dolgusu: Bir süreksizli~in 
açıkligını dolduran ve genel olarak ana kayadan 
daha zayıf özellikteki malzerneye dolgu denir. 
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Kum, silt, kil, breş veya milonit özelliginde 
oldugu gibi kalsit, kuvars gibi minerallerden 
oluşan damarlar da dolgu malzemesidir. 

Süreksizlikler boyunca kaymaya karşı 
direnç, dolgu malzemesinin kalınlıgına, cinsine 
ve dayanırnma baglıdır. Bu nedenle dolgu mal
zemesinin kalınlıgı, cinsi, dayanımı ve ayrışma 
derecesi ayrıntılı olarak tanımlanır. 

Süreksizli~in devamlılı~ı: Bir kaya 
içindeki süreksizlik izinin gözlenen uzunlugu dc
vamlılık olarak tanımlanır. Devamlılık bir 
düzlem içindeki süreksizlik boyutunun veya 
alansal yayılunının ölçüsüdür. Bir süreksizligin 
ölçülen devamlılıgı Tablo-7'de verilen kriteriere 
göre tanımlanır. 

Tablo 7: Süreksizliklerin devamlılı~ının 
tanımlanması 

SÜREKSİZLİK İZİNİN TANTMLAMA 
ÖLÇÜLEN UZUNLUGU 

<1 Çok düşük devamlılık 

1-3 Düşük devamlılık 

3-10 Orta devamlılık 

10-50 Yüksek devamlılık 

>50 Çok yüksek devamlılık 

1.3.3. A YRlŞMA DURUMU: 

Kayaların çeşitli etkenlerle, fiziksel, meka
nik, elastik ve petrografik özelliklerinin 
degişimesi olayına ayrışma denir. Ayrışmanın 

derecesi ayrışmaya neden olan etkenierin etkime 
şiddetine ve sUresine baglı olarak degişir. Aynı 
kayada görülen farklı derecedeki ayrışma 

kayanın mühendislik özelliklerinde de 
farklılıklar oluşturur. Bu nedenle ayrışmanın 

mühendislik jeolojisinde önemi büyüktür. 

Ayrışmanın derecesi deney çukurlarında, 

kazı yüzeylerinde, tünel ve galerilerde ve sondaj 

karot örneklerinde gözlenebilir. Kayaların 

ayrışması, ayrışmaya uğramış malzemenin 
kütledeki dagılımına, süreksizlikler üzerindeki 
elkisine ve kayadaki renk degişimlerine göre 
degcrlendirilcbilir. 

Kayaların ayrışma derecelerine göre 
tanımlanması için aşagıdaki Tablo-8 kullanılır. 

Bu tanımlama magmatik ve volkanik kayalar için 
olumlu sonuçlar vermektedir. Ancak sedimanter 
kayalar için kullanılması genellikle uygun olma
maktadır. 

Tablo 8: Kayalarda ayrışma derecelerinin tanımlanması 

TANTMLAMA KRİTERLERİ TANIM SİM GE 

Ana kayada renk değişimi yok. Dayanımda bir azalma veya diğer Taze Wl 
ayrışma etkileri söz konusu değildir. Ancak kırık düzlemleri lekeli 

(Ayrışmamış) 
veya renk değiştirme olabilir. 

Kayanın süreksizlik lerine yakın olan kesimlerinde çok az renk Az W2 
değişimi vardır. Süreksizlik yüzeyleri açık ve renkleri çok az 

ayrışmış 
değişmiştir. Kaya, ayrışmamış kayaya oranla farkedilebilir bir zayıflık 
göstermez. 

Kayanın rengi değişmiştir. Süreksizler açık olabilir. Ayrışma kayanın Orta derecede W3 içine nüfuz etmeye başlamıştır. Kaya farkedilir ölçüde zayıflamıştır. 
ayrışmış 

Kaya oranı %50-90 arasındadır. 

Kayanın rengi değişmiştir. Süreksizlikler açık olabilir ve yüzeylerinin Çok W4 rengi değişmiştir. Süreksizliklere yakın kesimlerde orjinal doku 
değişmiş, ayrışma kayanın iç kesimlerini daha fazla etkilemiştir. Kaya 

ayrışmış 

oranı %50'den azdır. 

Kayanın rengi değişmiş ve kaya toprak haline gelmiştir. Fakat kaya Tamamen W5 dokusu hala tanınabilir. Seyrek olarak küçük ana kaya parçaları bulu-
ayrışmış nur. Ayrışma ürünü zeminin özellikleri kısmen ana kayanın 

özelliklerini yansıtır. 
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1.3.4. DAY ANIM: 

Kayaların dayanımını etkileyen faktörler 
doku, kristalleşme derecesi, çimentolanma, 
süreksizlikler, porozite, anizotropi ve ayrışma 
derecesidir. Kayalara statik kuvvetler uygulana
rak bulunan dayanım özellikleri basınç, çekme, 
kesme ve bumlma dayanımlarıdır. Kayaların 
dayanımı ile ilgili olarak yapılan 
sınıflandırmalarda tek eksenli basınç ve nokta 
yük dayanımlan kullanılmaktadır. 

Tek eksenli basınç dayanırnma göre 
yapılan kaya sınıflaması Deere ve Miller 
tarafından verilmiştir (Tablo-9). 

Tablo 9: Tek eksenli basınç dayınırnma güre 
kayaların sınıflandırılması (Deere ve 
Miller 1966) 

TEK EKSENLİ 
KAYA SINIFI BASI!'iÇ DAY A!'iiMI 

(kg/cm2) 

Çok yüksek dayanımlı >2000 

Yüksek dayanımlı 2000-1000 

Orta dayanım lı 1000-500 

Düşük dayanımlı 500-250 

Çok düşük dayanımlı <250 
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Bieniawski, nokta direncine göre kayaları 

Tabio-lO'da görüldügü gibi sınıflandırmaktadır. 

Bir kayacın tek eksenli basınç direnci, örnek 

çapına baglı olarak nokta yük direncinin 18-24 
katı arasında degişir. 

Tablo 10: Kayaların nokta yük direncine göre 
sınıflandırılması (Bieniawski 1975) 

TEK EKSENLİ 
KAYA SI~'IFI BASlNÇ DAYANIMI 

(kg/cm2) 

Çok yüksek dayanımlı >80 

Yüksek dayanımlı 80-40 

Orta dayanımlı 40-20 

Düşük dayanımlı 20-10 

Çok düşilk dayanım lı <lO 

Arazi çalışmalan sırasında eldeki 

araçlardan yararlanarak kayaların dayanımları 

yaklaşık olarak tahinin edilebilir. Tablo-ll 'de bu

nunla ilgili tanımlama kriterleri verilmektedir. 

Tablo ll:Kayaların dayanımının arazide yaklaşık olarak tanımlanması için kriterler 

DAYANlM Y AKLAŞlK TEK 
TA~IM SlNlFI BASlNÇ DAYANIMI 

S İMGESİ (kg/cm2) 

ÇOK ZA YJF KA YA : Rl 10-250 
Jeolog çekicinin sivri ucunun serı darheleri altıncia parçalanır. Bıçakla 
kesilebilir. 

ZAYlFKAYA: 
Bıçakla kesilmesi ve kazınması zordur. Jco log çekicinin s ivri ucu s ıkı R2 250-500 
bir darbe sonucu derince saplan ır . 

AZ DAY ANlKLI KAYA: 
Bıçakla yüzeyi kazınamaz . J co log çekicinin sivri ucunun s ılu darbesi R3 500-1000 
ile sığ bir delik açılabilir. 

DAY ANTKLI KAYA : 
Avuç içinde tutulan örnek, jt>.o log çekici ile vurulan sert bir darbe ilc R4 ı 000-2000 
kırılır . 

ÇOK DAYANIKU KAYA : 
Çatiaksız bir örneğin lunlmas ı için jcolog çekici ilc çok sayıda darbe R5 >2000 
gerekir. 
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Kayanın dayanırnma etki eden faktörler 

Çimento: Taşiaşmış taneli kayaların tane

leri arasındaki boşlukta kimyasal olarak çökeimiş 

malzemedir. (Silikat, karbonat, demiroksit, jips, 

barit vb.) Kil mineralleri ve diger ince klaslik ta

neler çimento degildir, hamuru (matrix) 

oluşturur. 

Çimentolanma: Herhangi bir kayadaki mi

neral veya taneler arasındaki bir baglayıcı malze

menin çökelme işlemidir. (Kuvars, kalsit, dolo

mit, siderit vb.) Çimentoianma gevşek, sıkı ve 

çok sıkı şekilde tanımlanabilir. 

Hamur(Matrix): Herhangi bir kayada be

lirli iri taneler arasındaki ufak tanclere denir. 

Ömegin porfirik magmatik kayadaki kristallen

memiş malzeme hamuru oluşturur. 

Taşlaşma(Diyajenez): Çökelmeden sonra 

çökellerin fiziksel ve kimyasal katılaşma 

işlemidir. Bu işlem sıkışma, çimentolanma, 

rekristalizasyon ve metasomatoz (doloınit

leşmede oldugu gibi) olaylarını kapsar. 

Sertlik: Kayaların sertligi, kaya türüne, 

içerdigi minerallerin cins ve miktarına, kristal

lcnme, ~imentolanma ve ayrışma derecelerine 

baglı olarak degişir. Sertlik çizme, oyuk açma, 

aşınma ve geri sıçrama yöntemleriyle belirlen

ıneye çalışı !ır. 

Çizme yönteminde esas, mincrallerin 

çizme ve çizitme özelliiderine dayanır. Düz 

yüzeyler üzerinde yapılan bu işlem sonucunda 

hangi mincralin çizildigine, çizitme sonucu 

oluşan tozun ve çizitme oyugunun hangi mineral 

üzerinde oluştuguna dikkat edilir. Çizme denc

yinden yararlanılarak Friedrick Mohs (1812) mi

neralleri sertiiiderine göre sınıflanclırmış ve 1 O 

ın ineralden oluşan sertlik çizelgesi ni vermiştir. 

(Tablo 12). 
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Tablo 12: Minerallerin sertliklerine göre 
sınınandırılması 

ÇİZİLME MOHS SERTLİGİ 

Talk 
Tırnak ile Jips 

Kalsit 

Çakı ile Fluorit 
Apatit 

Çelik ile Ortoz 

Kuvars 
Cam ve çeliği çizer Topaz 

Kore n don 

Her şeyi çizer El mas 

Günümüzde en çok kullanılan sertlik dene
yi ve aleti Schınidt çekici ve deneyidir. Önceleri 
bctonun sertligini, dolayısıyla da mukavemetini 
ölçmedekullanılan Schmidt çekici daha sonraları 
degişik tipleri geliştirilerek kayalarda uygulan
maya başlanmıştır. Geri tepme sayısı 

sınıflandırma parametresi kabul edilerek Beer 
(1967) tarafından yapı lan sert! ik sınıflandırması 
Tablo-13'de verilmiştir. 

Tablo 13: Schmidt çekici geri tepme sayısına 
göre kayaların sınınandıniması (De 
Beer, 1967) 

SCHMİDT ÇEKİCİ 
KAYA SNIFI GERİTEPME 

SAYISI 

Çok aşırı sert kaya >60 

Çok sert kaya 60-45 

Sert kaya 45-30 

Yumu~ak kaya 30-24 

Çok yumuşak kaya 24-20 

Çok sert (kau) toprak 20-16 

1.3.5 . .JEOMEKANİK ÖZELLİKLER 

Yapısal özellikler, ayrışma durumu veya 
dayanım parametrelerine göre yapılan 
sınıllandırmalar kayaların temel olma durum
larının veya kazılabilirliklerinin belirlenebitmesi 
için çoğu zaman yeterli olmaz. Bu nedenle kaya
lar jeolojik özellikleri yanında mekanik 
özellikleri de göz önüne alınarak birden fazla 



özcllige göre 
sınıflanclırmalara 
denir. 

sınıflanclırılırlar. Bu tür 
jeomekanik sınıflandırma 

Karot yüzdesi: 

Temel araştırmalarında sondajlardan alınan 
tüm karot uzunluklan ölçülerek, alınan karot ile 
açılan sondaj deligi arasındaki orantı karot 
yüzdesi olarak isimlendirilir. 

KarotYüzdes· Alınan karot uzunlugu x 100 
Açılan sondaj uzunlugu 

Karot yüzdesi tanımı ile, kayaların niteligi, 
çatlak sıklıgı vb. özellikleri konusunda sayısal 

dcgerler verilmez. Sadece iyi, saglam yada kötü, 
larıklı gibi özellikler konusunda yaklaşık varsa
yımlar yapılır. 

Karot yüzdesi hesaplanmasında insan 
faktörü, karotiyer cinsi, dcrinlik ve ortanı 

şartlarının etkisi büyüktür. Bu nedenlerle karot 
yüzdelerine göre kayalar rakamsal verilerle 
sınıflandırılmamışttr. 

Kaya kalitesi (RQD-Rock quality desig
nation): 

Son yıllarda, özellikle son 25 yıl içinde 
araştırmacılar sondajlardan alınan karotlların 

boylarından yararlanılarak kayaların jcomekanik 
özellikleri konusunda bazı sonuçlar 
çıkarılabilcccgini ileri sürmüşlerdir. 

Deere (1 968) temel kayaların kalitesini be
lirlerken sondaj karotlarını inceleyerek 
süreksizliklerin' cinsi, sayısı ve ayrışmasını da 
göz önüne almıştır. Karot boylarından yararlana
rak kayaların kalitesini sayısal veriler ile 
tanımlamış ve RQD (Rock Quality Dcsignalion) 
deyimini kullanmıştır. 

RQD, karot yüzdesinin degiştirilmiş şekli 

olup aşağıdaki ifade ile verilmiştir. 

10 cm ve daha bUyUk karolların toplam uzunlu~u 
RQD% = X 100 

Açılan sondaj uzunlugu 

Bu hesaplamadan alınan sonuçlara göre ka
yalar kalite yönünden Tablo-14 'deki gibi 
sınıflandırılmışttr. 
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Tablo 14: Kayaların kalitesine (RQD) göre 
sınıflandırılması 

RQD KAYA TANIMI 

>100-90 Çok iyi kaliteli 

90-75 İyi kaliteli 

75-50 Orıa kaliteli 

50-25 Kötü kaliteli 

<25 Çok kötü kaliteli 

Mühendislik jeolojisi çalışmalarında her 
zaman yeterli sayıda sondaj yapma olanagı bu
lunmayabilir. Dolayasıyla kayaların jeomekanik 
sınıflandırılmaları güçleşir. Bu gibi durumlarda 
kayaların RQD yüzdeleri arazideki kaya mostra
lanndan, yol yarmalarından, galeri ve tünellerden 
alınan çatlak ölçümleriyle belirlenir. Palmsırom 
(1974) RQD yüzdesinin belirlenmesi için 
aşağıdaki bağıntlyı öncrıniştir. 

RQD = 115-3.3 jv 
Burada jv, 1 m3'1ük kaya bloğundaki çatlak 

sayısıdır. 

Uv = 4.5 ise RQD = %100 olarak kabul 
edilir.) 

Bu yöntemde, özellikle doğadaki mostra
larda 1 m3 hacimdeki kaya bloğundaki çatlak 
sayısını bulmak oldukça güçtür. Bu güçlüğü göz 
önüne alan Priest ve Hudson (1976) RQD 
sayısını belirlemek için başka bir yöntem 
öncrmişlcrdir. Bu yönteme göre RQD yüzdesi: 

-0 ı. 
RQD= 100c · (0.1 A+ 1) bağınusilehesaplanır. 

A= Bir metre uzunluğundaki ortalama 
çatlak sayısı 

1.4. MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ 
ÇALlSMALARlNDA ZEMİN T ANIMLA
MALARI 

Genel mühendislik anlamında zeminleri ka
yalardan ayıran temel özellik, zeminierin taneli, 
diğer bir deyişle granüler olmalarıdır. Gerçekte 
zeminleri kayalardan veya yumuşak kayalardan 
ayıran kesin bir sıntr saptarna olanağı yoktur. 
Yeryüzünü oluşturan malzemelerin en önemli 

' mühendislik özellikleri, bu zeminierin kayma di
renci (kesme mukavemeti) ve geçirgenlik (per
mabilitc) !eridir. Bu iki özellik iki ana zemin gru
bunda büyük ölçüde farklıdır. Bunlar, kumlar ve 
çakıllar gibi kohezyonsuz zcminlcrle, killer ve 
siltler gibi kohezyonlu zeminlcrdir. 
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Herhangi bir zemin ömegi aşagıda verilen 
fazlardan bir kısmını veya tamamını kapsamına 
alır. 

( a.) Katı faz 
Primer kaya mineralleri 
Kil mineralleri 
Taneler arası çimento 
Organik madde 

( b. ) Sıvı faz 
Su 
Suda erimiş tuzlar 

(c.) Gaz faz 
Hava (ve bazen diger gazlar) 
Su buharı 

Zeminierin mühendislik özellikleri, kap
samlarında bulunan yukarıdaki fazların oran
larıyla yakından ilgilidir. 

1.4.1. Kohezyonsuz zeminler 

Kohezyonsuz zeminierin en önemli 
özellikleri, mevcut durumda sahip oldukları 

sıkılıklarını, sahip olabilecek sıkılık aralıgı ilc 
karşılaştırmak sureti ile elde edilen relatif 
sıkılıklandır. Bu zeminierin en önemli ikinci 
özellikleri ise tane boyutlan ve granülometrileri, 
diger bir deyişle derecelcnmelcridir. Bu iki temel 
özelliklerine .de bağlı olarak kohezyonsuz zemin
ler, kohezyonlu zeminlere göre çok daha 
geçirgendirler. Eğer iyi derecelcnmişler ve relatif 
sıkılıkları da yüksek ise kohczyonsuz zeminler, 
kayma dirençlerinin yüksekliği ve sıkışma karak
teristiklerinin düşüklüğü nedeniyle duraylılık 
yönünden sağlam bir temel oluştururlar. 

Kohezyonsuz zeminler genellikle deprem, 
vibrasyon, patlamalar gibi dış olayların kısa 

sürekli etkilerine karşı çok duyarlıdırlar. 

Lös diye adlandırılan özel bir zemin türü 
vardır ki, kuru durumdayken kohezyonlu zemin 
özclligi gösterir. Lösler rüzgarla taşınarak 

çökcrtilen, efektif tane boyutu 0.2-0,006 mm 
arasında değişen, düşük uniformluk katsayılı ze
minlerdir. Löslerin kohezyon özellikleri hafifçe 
çimentoianmış olmalarından ileri gelir. Suyun et
kisi ile bünyesindeki çimentonun yıkanması du
rumunda lösler, kohezyonlarını kaybederek ko
hezyonsuz zemine dönüşürler. 

1.4.2. Kohezyonlu zeminler 

Killer bir çok şekilde sınıflandırılabilir. 
Terzaghi killeri dört sınıfa ayırmaktadır . 
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1. Yumuşak intakt (çatlak s ız) killer 
2. Sert intakt (çatlaksız) killer 
3. Sert fısürlü (çatlaklı) killer 
4. Yumuşak fisürlü (çatlaklı) killer 

Bu ayırım esas olarak killerin likidite in
dekslcrinc, diger bir deyişle kıvamlarına dayanır. 
Sert killerin likidite indeksi 0.5'den küçük, 
yumuşak killerinki ise 0.5'e eşit veya daha 
büyüktür. K illerin önemli karakteristikleri jeolo
jik geçmişlcrine, gerilme tarihlerine, mineraloji
lerine, yapılarına, kıvam limitlerine ve aktivitile
rine bağlıdır. 

Kohezyonsuz zeminierin aksine olarak, 
geçirgenliklerinin çok düşük olması nedeniyle 
kohezyonlu zeminlerde karşılaşılan sorunlar 
uzun süreli bir karakter gösterirler. 

1.4.3. Karmaşık zeminler 

Karmaşık zeminler, kohezyonsuz ve ko
hezyonlu zeminierin çeşitli kombinasyon
larından oluşur ve bu nedenle de özellikleri bu 
iki zemin türü arasında degişir. Ömegin, içinde 
% 12 gibi düşük oranda kil bulunan karmaşık bir 
zeminin geçirgenliği çok düşüktür. 

1.4.4. Zeminierin sınıflandırılması ve in
deks özellikleri 

Mühendislik açısından zemin, katı taneler 
ile taneler arasını dolduran sıvı veya gazın 

oltJşturduğu bir malzeme olarak tanımlanabilir. 

Bir zeminin sınıflandırılmasında amaç, farklı ze
minler arasından yaklaşık aynı mühendislik 
özelliklerine sahip olanları guruplandırmaktır. 

Birleşik zemin sınıflandırma sistemi 
şimdiye kadar önerilmiş bir çok sınıflama içinde 
değiş ik mühendislik uygulamaları için en yaygın 
kabul göreni olmuştur. Tablo-lS'de verilmiş olan 
Birleşik zemin sınıflandırma sistemi, zeminierin 
sadece mekanik analiz ve kıvam limitleri 
özelJiklerini dikkate alır. Ancak mühendislik uy
gulamalarında zeminierin eksiksiz 
tanımlanabilmesi için diğer özelliklerinin de ve
rilmesi gerekir. Bu tür bilgiler genellikle birleşik 
zemin sınıflandırılmasının yanı sıra söz konusu 
olur. Zeminierin kazılabilme özelliklerini 
oluşturan bazı tanımlandırmalardan aşağıda sıra 

ile söz edilecektir. 
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Zeminierin dayanımı 

Zeminierin dayanımı , bozulmamış kohez
yonlu zeminler için temel parametrelerden biri
sidir. Genellikle serbest basınç dayanımı cinsin
den ifade edilir. Tablo -16 kohezyonlu zeminie
rin serbest basınç dayanımı açı sından 

tanımlanmasını göstermektedir. 

Tablo 16 : Kohezyonlu zeminierin dayanımı 
(Terzaghi ve Peck, 1967) 

SERBEST BASlNÇ 
TA~IM DAYANIMI 

kg/cml kN/ml 

Çok yumuşak 0-0.25 0-25 

Yumuşak 0.25-0.50 25-50 

Orta 0.50-1.00 50-100 

Katı 1.00-1.50 ı 00-150 

Çok katı 1.50-2.00 150-200 

Sen >2.00 >200 

Zeminierin sıkışabilirli~i 

Kohezyonsuz zeminlerde önemli paramct
relerden bir tanesi relali f sıkılık (Dr) dır. Zemi
nin sıkılıg ı ve dolay ısıy l a dayan ım ı hakkında 
fikir veren relatif sıkılık yukardaki şeki lde hesap
lanabilir. 
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Relatif sıkılıl(. Dr, •J. 

Dr= yk max yk -ykmin 
--X -:'---''--:--

yk ykmax -ykmin 

emax -c = Zeminin en gevşek durumundaki 
boşluk oranı 

emax = Zeminin en sıkı durumundaki boşluk 
oranı 

c = Rclatif stkılıgı ölçülecek zeminin boşluk 
oranı -

y ~ax = Zeminin en sıkı durumundaki kuru 
birim hacim agırııgı 

y ~in = Zeminin en gevşek durumundaki kuru 
birim hacim agırlıgı 

yk = Relati f stkılıgı ölçülecek zeminin kuru 
birim hacim agırlıgı 

Tablo 17: Kohezyonsuz zeminierin relatif 
sıkılık degerierine göre tanımı 
(Bowles, 1984) 

TANIM RELA TİF SlKILIK 

Çok gevşek 0-20 

Gcvsck 20-40 

Orta s ıkı 40-70 

S ı k ı 70-90 

Çok s ı kı 90-100 

Zeminierin kayma direnci açısı (0) ve SPT 
deneylerinden elde edilen (N) darbe sayıları ile 
relatif s ıkıl ık ları ara s ında bag l antı vardır. 
(Şekil-2) 
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Şekil 2 : Kumlar için SPT sayıları , Dr ve 0 arasındaki bag ıntı. (Terzaghi-Peck, 1948) 
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Zeminierin sılaşabilirligi laboratuvar deney
leri ile dogrudan ölçülebildigi gibi likit limit ve 
tabii boşluk: oranı de~erlerine baglı olarak ampi
rik yaklaşımlarla da belirlenebilmektedir. 

Tablo- I 8 de zeminierin genel sıkışabilirlik 
özellikleri tanımlanmıştır. 

Tablo-18: Zeminierin sıkışabilirli~i 
(Sowers, 1979) 

SIKI~MA LİK lT 
TANIM İNDİS (Cc) LİMİT (%) 

Dü~Uk sıkı~abilirlik 0-0.19 0-30 

Orta sıkı~abilirlik 0.2-0.3.9 31-50 

Yüksek sıkışabilirlik >0.40 >51 

Zeminierin plastisitesi 

Plastisite, kil minerallerinin ve organik 
maddenin zemin içerisindeki varlıgı ile oluşur. 
Genel anlamda zeminierin hacim degişimine 
u~amadan ve kırılıp da~ılmadan geri dönmeyen 
deformasyona ugrama özelligidir. 

Atterbcrg ve Casagrande'nin çalışmalan so
nucu tanımlanmış olan üç kıvam limiti (Atter
berg limitleri) zeminierin su içerigine baglı ola
rak sahip olabilecekleri dört fiziksel durumu 
belirler (Şekil-3). 

Şekil-3 : Kıvam limitleri ve zeminin fiziksel 
durumları 

Sıvı 
Zemin-su karışımı Likit durum 

Likit limit (WL) 

Kuru zemin 

Plastik durum 
---- Plastik li mit (W P) 
Yarı katı durum 
---- Rötre limiti (WR) 
Katı durum 

Likit Limit (LL veya W J = Zeminin kendi agırlıgı 
altında aktığı minimum su içcrigidir. 
Plastik Limit (PL veya Wp) =Zeminin kınlma
dan yaklaşık 3 mm çapında bir silindir haline ge
tirebildiği minimum su içerigidir. 
Rötre Limiti (RL veya WR) = Daha fazla su 
kaybının zeminin hacminde bir azalmaya sebep 
olmadıgı andaki su içerigidir. 
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Zeminin plastik davranış gösterdigi su 
içeriği değer aralığı plastisite indisi (PI veya ~) 
olarak tanımlanır. Likit ve plastik limitler 
arasındaki farka eşittir. 

Zeminierin tabii su içeriği (W) ile likit ve 
plastik limit değerlerini kıyaslayan di~er bir pa
rametre de likidite indisidir. 

W-W 
IL= P olarak tanımlanır. 

WvWp 

Tablo-19: Plastisite derecesinin plestisite indi

sine güre belirlenmesi (Leonards, 
1962) 

PLASTiSITE 
1:\DİSİ PLASTİSİTE KURU DAYANlM Pl (%) DERECESI 

0-5 Plastik de~il Çok dü§ük 

5-15 Az plastik Düşük 

15-40 Plastik Orta 

>40 Çok plastik Yüksek 

Tablo-20 : Kohezyonlu zeminierin plasti
site indisine göre sınıflandırılması (Burmister, 
1951) 

YUVARLAN-
PLASTISITE DIGINDA PLASTİSİTE TANIM-INDISI EN KÜÇÜKÇAP 

Pl(%) (mm) DERECESİ LAMA 

o - Plastik deği 1 Silt 

1-5 6 önemsiz derecede Killi silt 
plastisiteli 

5- 10 3 Düşük plastisitcli Silt ve kil 

10-20 1.5 Orta plastisite! i Kil ve silt 

20-40 0.8 Yüksek plastisitcli Siltli kil 

>40 0.4 Çok yüksek Kil 
plastisiteli 

Arazi çalışmaları sırasında zeminierin plas
tik özelliklerinin tanımlanması için kullanılan 

bazı yardımcı kriterler bulunmaktadır. Bunlar 
Tablo-21 'de verilmektedir. 
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Tablo 21 : Arazide zeminierin plastisitesini tanımlama kriterleri 

TANIM DEGERLENDİRMEDE YARDlMCI KRİTERLER 

Plastik degil Örnek avuç içinde su içerigine baglı olmaksızın 3 ının kalınlıgında 
bir çubuk şeklinde yuvarlanınaz. 

Düşük plastisiteli Örnek güçlükle çubuk şeklinde yu varlanabil ir. Plastik liınit durumun-
dan daha kuru iken yumru yapılmaz. 

Orta plastisiteli Örnegin çubuk şekline getirilmesi kolaydır. Plastik limite kısa sürede 
erişilir. Çubuk şeklini almış örnek plastik limite eriştikten sonra tek-
rar yuvarlanmaz. Plastik tirnitten daha kuru konumdaki örnek topagı 
kınlır. 

Yüksek plastisiteli Plastik limite erişilmesi için örnegin çubuk şekline getirilmesi Uzun 
~j.irer. Plastik limite erişildikten sonra da çubuk tekrar yuvarlanabilir. 
Ornek plastik limitten daha kuru olsa da kırılmadan topak haline geti-
ri lebilir. 

1.4.5. ZEMİNLERİN ARAZİDE TANlMLANMASlNDA KULLANILAN KRİTERLER 

Zeminierin arazi çalışmaları sırasında tanımlanabilıneleri için kullanılan kriterler şu şekilde sıralanabilir. 

TANIM ARAZİDE BELİRLEME KRİTERLERİ 

ÇAKIL Çapı Ölçülebilir 

KUM 
İ ri Taneler gözle ayırt edilebilir, çapı ölçülebilir 
Orta Taneler gözle ayırt edi lebilir 
İnce Taneler gözle zor ayırt edilebilir 

KUM-SİLT 
Nemli zemin ömcgi avuç içinde s ı kıştınlarak top haline getirilir. (Top deneyi) Bu 
durumda örnek dağılmadan 35 mm çapında bir top haline getirilebilirse kum-silt 

KARlŞIMLAR I kanşımı olarak tanımlanır. 
Orta ve ince taneli kumların top haline getirilmesi güçtür. Baş parmak ve işaret par-
makları arasında ezilmeden toplanamaz. 
Karışımda %20 silt varsa top güçlükle yapılır. 
Karışımda % 35-50 silt varsa top kolay yapılır. 

Taneler lupla ayırt edilebilir. 

SİLT 
Zemin örneği havada kurululduğu zaman dayanımı düşer ve kolaylıkla ufalanır. 
Kıvam lı halde iken avuç içinde çalkalandığında ıslak ve parlak bir görünüm verir. 
Ancak avuç kapatılanık örnek s ıkıştırıldığında yüzeyi donuklaşır ve kurur. 
Örnek su içinde karıştırıldığında tanecikler 15 dakika ilc 60 dakika arasında dibe 
çökerse silt olarak adlandırılır. 

Örnek havada kurudugu zaman dayanıını yüksektir, kolay kırılmaz. 

KİL 
Su ilc karıştırılarak hamur haline getirildiğinde avuç içinde sıkıştırılınca şekli degişir. 
Ancak rengi değişmez. Elle yağurularak ince çubuk haline getirilebilir. Çubugun 
inccligi kil minerclojisine ve tane boyunun küçüklügüne baglıdır. 
Yapışkan ve yaglı görünümlüdür. 
Bıçakla kesildiginde parlak bir yüzey oluşur. 

ORGANİK 
Havada kurutulduğunda yüksek dayanımlıdır. 
Çürümüş organik madde ve gaz içerir. 

ZEMİN Organik ve bitkisel maddeler içerir. 
Aşırı derecede büzülmeye uğra r. 
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2. KAZI SINIFLAMASI 

Kazılarda uygulanmak üzere Bayındırlık ve 
İskan Bakanlı~ınca oldukça eski tarihlerde 
hazırlanmış bir sınıflama bulunmaktadır . Bu 
sınıflama bakanlı~a ba~lı kurumlarca aynen 
alınmış olup o tarihten beri uygulanmaktadır. 
Bazı kuruluşlar sınıflamanın özüne dokunmadan 
sadece teriınierde ve cümlelerde küçük 
dc~işiklikler yapmış, bazıları ise hiçbir değişiklik 
yapmadan günümüze kadar getirmiş ve halen 
kullanmaktadırlar. 

Tablo-22'de Devlet Su Işleri Genel 
Müdürlüğü ile T.C. Karayolları Genel 
Müdürlüklerinde halen yürürlükte olan kazı 
sınıflamaları görülmektedir. 

Tablo 22: De~işik kuruluşlarda kullanılan 
kazı sınıflamaları 

TCK DSİ 

1- TOPRAK KAZISI A· TOPRAK ZEMI~LER 
Yumwıak toprak A-1 Yumu1ak toprak 
Sert toprak a-2 Sert toprak 
Batak_ ve b.~lçık 

B· KCSKCLCK ZE:\ılNLER 2· KUSKULt:K KAZISI 
Yumwıak küskülük 8-1 Yumusak küskülük 
Sert küskülük b-2 Sen hisküllik 
J. YUMUŞAK KA YA KAZISI C· KA YA ZEMI\LER 
4- SERT KAYA KAZISI c- 1 Yumwıak kaya 
5- ÇOK SERTKAYA KAZISI c-2 Sen kaya 

c-3 Çok sert kaya 
D- IlATAK VE RALÇlK 

ZE\11\LER 

2.1 DSİ'DE KULLANILMAKTA OLAN 
KAZI SINIFLAMALARI 

DSl Genel Müdürlüğünde Barajlar ve HES 
Dairesi Başkanlı~ı ilc Proje ve Inşaat Dairesi 
Başkanlığında halen uygulanmakta olan kazı 
sınıflaınaları birbiriyle tam uyumlu olmayıp bazı 
farklar bulunmaktadır. Tablo-23'dc her iki Daire 
Başkanlığınca uygulanan kazı sın ıflamaları 
görülmektedir. 

Proje ve Inşaat Dairesi Başkanlı~ında kul
lanılan kazı sınıflaması 

A- TOPRAK ZEMİNLER 
a-1 Yumuşak toprak : Kürekle kazılabilen 

gevşek toprak, bitkisel toprak, gevşek silt, kum 
vb. zeminler 

a-2 Sert toprak : Kazmanın yassı ve ara sıra 
sivri ucu ile kazılan toprak, kumlu kil, siltli kil, 
çakıllı ve bloklu (kürekle atılabilecek büyüklüktc 
kil ve zemin ler). 
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B- KÜSKÜLÜK ZEMİNLER 
b-1 Yum uşak küskülük : Kazmanın sivri ve 

ara sıra küskü, kama ve tokmak ilc kazılan sıkı 
kil , yumuşak marn vb. ile parçalanabilip el ile 
atıiabilen en çok 0,1 m3 büyüklükte bloklar, kazı 
güçlüğü olan çaınur vb. zcminler. 

b- ı Sert küskülük : Kazmanın sivri ucu, 
küskii, kaına, tokmak ve kırıcı tabanca ile kazılan 
çürük ve çatlamış kaya, çürük ve yumuşak gre 
vc:{a şi st, taşiaşmış marn, taşiaşmış kil, O, 1-0,4 
m büyüklükte parçalanmış, cl ile atıiabilen her 
cins blok taşlar ve benzeri zcminlerclir. 

C· KAYA ZEMİNLER 
c- ı Yumuşak kaya : Küskü, kıncı tabanca 

veya patlayıcı madde kullanılarak kazılan killi 
kircçtaşı, ınam katmanlı kircçtaşı, kumtaşı 
gevşek konglomera, jips, gevşek volkanik tüfler, 
şis t vb. ilc bu kayaların 0.4 ın3 den büyük blok
ları ve benzeri zeminler. 

c-2 Sert kaya : Patlayıcı madde kullanılarak 
atılan, kırıcı tabanca ile parçalanıp sökülen kalın 
katınanlı veya som kuıntaşı, kircçtaşı, sıkı 
ç.imentolu kongloınera, volkanik kayaçlar (trakit, 
andezit vb.) ayrışınamış scrpantin, sıkı tüfler, ba
zalt tüfleri , mermer vb. mctamorfik kayalarta bu 
kayaların 0.4 m3 den büyük blokları ve benzeri 
zemin ler. 

c-3 Çok sert kaya : Patlayıcı madde kul
lanılarak atılan, kırıcı tabanca ile parçalanıp 
sökülcn, ayrışmamış mağmatik ve mctamorfik 
kayaçlar (granit, diyorit, siycnit, andezit, bazalt, 
gnayas, kuvaris, porfir vb.) la bu kayaların 0.4 
m3 den büyük blokları ve benzer zcminlcr. 

D- BATAK VE BALÇlK ZEMİNLER 
Su içeriği yüksek, akıcı, genellikle çok 

plastik, killi zeıninler. 

Tablo 23: DSİ Genel Müdürlü~ünde iki ayrı 
Daire Başkanlığında kullanılan kazı 
sınıflamaları 

PROJE \'E İ\ŞAAT BARAJLAR VE HES DAİRESt 
DAIRESI HAŞKA\LIGI BAŞKA~LIGI 

.\-TOPR.\ K ZE\11\'LER A· ZEMİ:-i KAZISI 
a-1 Yumuşak toprak 
a-2 Serttoprak ll· BAT AK ZEMlN KAZISI 

2- KiiSKÜLK K.\ZISI C- KA YA ZEMIN KAZISI 
b-1 Yumuşak küskülük - Yum uşak kaya 
b-2 Sert küsklilük - Kaya 

C· KAYA ZE\li\'LER D· HEYELA'l MALZEMESI KAZISI 
c-1 Yumuşak kaya - Kaya heyclanı 
c-2 Sert ka ya 
c-3 Çok sert kaya 

- Kayadan başka malzeme heyelanı 

D· IlATAK VE H.\LÇIK 
ZE\1İ\'LER 
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2.2. KAZI SINIFLAMASI İLE İLGİLİ 
DÜŞÜNCELER 

Mühendislik jeolojisinre özellikle son 50 
yıl içinde büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Artık 
kaya tanımlamalan uluslararasında standart
Iaşmış parametreler ve simgeleric belirtilmekte 
ve matematiksel yöntemlerle hesaplanmaktadır. 

Mühendislik jeolojisindcki bu gelişmeler 

özellikle matematiksel çalışma yöntemleri, jeolo
jik ve jeoteknik verilerin kişisel bilgi ve yorum
lara bırakılmaksızın daha gerçekçi ve somut bir 
şekilde hesaplanabilmesini sa~lamaktadır. 

Bu çalışma yöntemlerinin her türlü inşaatta 
en önemli harcama kalemlerinden birini 
oluşturan kazı sınıflamasında da uygulanması 
büyük yararlar sa~layacaktır. 

Uzun yıllardan beri Genel 
Müdürlü~ümüzdc kullanılmakta olan kazı 

sınıflamasının mühendislik jeolojisindeki bu 
gelişmelerin ışı~ı altında yeniden gözden 
geçirilerek gerekli de~işiklik ve düzenlernelerin 
yapılması, bu konuda yapılan çalışmalara ışık tu
tacak ve daha gerçekçi sınıflamalar yapılmasına 
yardımcı olacaktır. 

Halen yürürlükte olan kazı sınıflamalarında 
terim yanlışlıkları vardır. Zemin terimi, yer, 
ortam anlamında kullanılmaktadır. Oysaki bu 
terim artık mühendislik biliminde ayrı bir 
araştırma konusu olarak gelişmiş ve kendi 
tanımını oluşturmuştur. Zemin, kayalardan çok 
farklı olarak "Çimentolanmamış veya az 
çimentoianmış ya da kütlelerin ayrışması ile 
oluşmuş killi, siltli, çakıllı birimleri" ifade et
mektedir. Bu nedenle "kaya zeminler" terimi 
do~ru olmamaktadır. 

Sınıflamalar kaya ve zeminierin jelojik ve 
jcoteknik özellikleri göz önüne alınmadan 
kazma, küskü, tokmak gibi günümüz teknoloji
sinde ilkel sayılan aletlerin kol gücü ilc kul
lanılmalarına dayanan yöntemlere göre 
yapılmaktadır. 

Bu sınıflandırmada ayrımı yapılan her 
gruba örnek olarak kaya adı verilmektc ancak bu 
kayaların kazılabilirli~ini do~rudan etkileyen pa
rametreler (dayanım, ayrışına, tabakalanma, 
süreksizlikler vb.) göz ardı edilerek sınıflamayı 
yapan yanlış yönlendirilmektedir. Kayaların mi-
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ncralojik olarak isimlendirilmesinde Si02 tenörü, 
renk indisi, silis'e olan doygunluk, karakteristik 
bazı mincrallerin varlı~ı ve miktarı rol oynamak
tadır. Öme~in; 

GRANlT: Yerkabu~unun derin zonlarında 
veya sı~ derinliklerinde oluşmuş en önemli 
kayadır. 

GRANİT=KUV ARS+ALKALİFELDlSPAT 
+ASlTPLAJYOKLAS+BİYOTlT +HORNBLEND 

Plajyoklas oranın artması ile granodiyorit 
ve kuvars monzonit'e dönüşür. 

RlYOLIT : Granit bileşimli ma~madan 
oluşan volkanik kayadır. 

RlYOLIT=KUV ARS+SANlDlN+OLlGO
KLAS+ BlYOTlT +HORNBLEND 

Sanidin miktarının azalmasıyla kuvars'lı 
latit'c, kuvars miktannın azalmasıyla trakit'e 
dönüşür. 

ANDEZlT : Açık renkli ve porfirik dokulu 
volkanik kayadır. 

ANDEZlT =PLAJYOKLAS+KUV ARS+ 
HORNBLEND+BİYOTlT 

Kuvarsın artmasıyla dasit'e dönüşür. 
GABRO : Tüm kristalli ve taneli sokulum 

kayasıclır. 

GABRO=LABRADOR+PlROKSEN+OLI-
VlN 

Plajyoklaslardaki anortit miktarı arttıkça di
yorit'c dönüşür. GABRO,DlY ABAZ ve BA
ZAL Tın bileşimi aynıdır. Yerkabu~unun derin
liklerinde oluşursa gabro, sı~ derinliklerde 
oluşursa diyabaz, yeryüzünde oluşursa bazalt 
adını alır. 

Bu örneklerden görüldü~ü gibi, özellikle 
ma~ınalik kayalarda kayanın isim ve yapı 
dc~işikli~i çok küçük ayrıntılara dayanmakta, bu 
durumun ise kayanın kazılabilirli~i ile hiçbir ilgi
si bulunmamaktadır. 

2.3. ÖNERİLER 

Kazı sınıflaması 
kolay anlaşılır ve 
dönüştürülmclidir. 

basitleştirilerek daha 
uygulanabilir şekle 

Sınınamada kazı ortamları, kaya ve zemin 
olmak üzere iki ana sınıfa ayrılmalı, her iki sınıf 
jeolojik ve jeotcknik özellikleri dikkate alınarak 
kendi içinde alt bölümlere ayrılmalıdır. 

Her kazı gurubunun tanımlanmasında 
tanımlama kriterleri olarak kaya ve zeminierin 
isimleri yerine, bunların jeolojik ve jeoteknik 
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özellikleri (sertlik, aynşma, yapısal durum, 
dayanım, jeomelcanik özellikler vb.) dikkate 
alınmalıdır. 

terim çimentolanmamış veya az çimentolanmış, 
ayrışmış, kumlu, siltli, killi malzeme için kul
lanılmaktadır. Bu nedenle "kaya zeminler, toprak 
zeminlcr, balçık zeminler" terimleri yerine, 
"zemin kazı ları, kaya kazılan" terimleri kul
lanılmalıdır. 

Degerlendirme kriterleri, sınıflamayı yapa
cak kişi veya kişilerin yorumuna bırakılmayacak 
şekilde sayısal ve objektif verilere day
andınlmalı, gereken durumlarda laboratuvar de
neylerine başvurularak sonuçlar desteklenmeli
dir. 

Sınıflama içinde yer alan ve jeolojik 
yönden bir anlam ifade etmeyen veya yanlış 

anlamı olan "çürük kaya, betontaşmış konglome
ra, taşiaşmış kil" gibi tanımlar kullanılmamalıdır. 

Kazı sınıflamasında yer alan terminoloji 
yanlışlıkları düzeltilmelidir. Zemin terimi 
sınıflama içinde "yer, ortam" anlamında kul
lanılmaktadır. Oysa ki mühendislik biliminde bu 

Bu öneriler dogrultusunda hazırlanmış ve 
daha gerçekçi oldugu düşünülen bir kazı 

sınıflaması aşagıda (Tablo 24) de verilmektedir. 

A 
ZEMİN KAZlLARI 

B 

Tablo 24 : Önerilen yeni kazı sınıflaması 

A-l YUMUŞAK ZEMiN 
Kürekle veya tırmıkla kazılabilir. Parmakla yoğrulabilir. Agaç çivi kolaylıkla 
5 cm dcrine sokulabilir. Rclatif sıkılık degeri % 0-40, SPT deneylerinde N 
darbe sayısı 0-30 arasındadır. Serbest basınç dayanımları 1 kg/cm2'nin 
altındadır. Gevşek kum, silt gibi kohczyonsuz zeminler bu sınıfa girer. 

A-2 SERT ZEMİN 
Kürekle kazılamaz. Kazma gerekir. Parmakla yoğrulamaz. Relatif sıkılık 
değeri % 40-100, SPT deneylerinde N darbe sayısı 30-50 arasında olup, ser
best basınç dayanımları 1 kg/cm2'nin üstündedir. Çakıllı, kumlu, siltli kil gibi 
kohczyonlu zeminler ile O, 1 m3'e kadar büyüklükteki bloklar bu sınıfa girer. 

A-3 BATAK VE BALÇlK ZEMİN 
Su içcrigi yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan genellikle akıcı ve çok 
plastik özellikteki zeminlcrdir. 

B-1 YUMUŞAK KAYA 
Tırnak ilc çizilcbilen sedimanter kayalar ile çok ayrışmış (W4) magmatik ve 
metamorlik kayalar bu sınıfa girer. RQD 0-50 arasında, çatlak sıklıgı >ı om-ı 
dir. (çok çatlaklı-kırıklı-parçalanmış kaya). Çatlaklardaki çimento yumuşak 
(kil veya silt) veya hiç yoktur. Tabaka kalınlıkları <10 cm dir. (çok ince taba
kalı) 0,1-0,4 m3 büyüklükteki parçalanıp el ilc atıiabilen her tür kaya blokları 
da bu sınıfa girer. 

KAYA KAZlLARI B-2 SERT KAYA 
Çakı ile çizilcbilir sertlikteki sedimanter kayalar ile orta derecede ayrışmış 
(W3) magmatik ve mctamorfik kayalar bu sınıfa girer. RQD 50-100 arasında 
ve çatlak sıklığı <lom-I (az çatlaklı-kırıklı)dır. Tabaka kalınlıkları <10 cm 
olup, çatlaklar sıkı çimento (kalsit veya silis) ilc doludur. 

B-3 ÇOK SERT KAYA 
Cam ve çeligi çizer. Bünyesinde %30'dan fazla kuvars ihtiva eden 
ayrışmamış (Wl) ve az ayrışmış (W2) mağmatik ve mctaınorfik kayalar ile 
10 cm'dcn daha kalın silcks ara tabakası içeren sedimanter kayalar bu sınıfa 
girer. 
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İRTİFAK HAKKI KURULMASININ TEORiK ESASLARI VE 
TÜRKİYE'DEKi UYGULAMALARI 

Yazanlar: Dr. HARUN TANRIVERMtŞl 

ÖZ ET 

Kamu kuruluşları. çeşitli kamu hiZmeLlerinin yapılabilmesi için, iaşınmaz mallar 
ve kaynaklar üzerinde, eÇjer amaç için yeLerli ise, çeşiili yasalarda açıkça beliriilen 
hükümler çerçevesinde irtifak halekı tesis edebilmekLedir. İrtifak hakkı Lesisinin en 
önemli aşaması ise, üzerinde irtifak hakkı kurulan taşınmaz mallar ve kaynakların 
degerlerinin ve dolayısıyla irtifak hakkı karşılıÇjının saptanmasıdır. Bu amaçla uz
manlar, gelir ve pazar degeri yöntemlerini kullanabilirler. Ülkemizde ise, 1983 tarih 
ve 2942 sayılı KamulaşLırma Yasası'nın ilgili hükümleri nedeni ile irtifak hakkı 
karşılıklarının belirlenmesinde. gelir yönteminin kullanılması gereklidir. Bu 
çalışmada, irtifak hakkı karşılıklarının belirlenmesinde kullanılan yöntemler ve 
ülkemiZdeki uygulamaları incelenmiş ue konu ile ilgili çözüm önerileri sıralanmıştır. 

1. GİRİŞ 

Toprak, tarımsal üretimin temel öğesidir. 
Topragın hangi amaç için olursa olsun değerinin 
bcçilmesi hem sosyal, hem ekonomik, hem ele 
politik yönlerden büyük önem taşımaktadır. Dev
let veya ilgili kamu kuruluşları kalkınına proje
lerini gerçekleştirebilmeleri için, ıaş ınınaz ınal
ların ınülkiyetine, kiralanınasına, geçici i~galine 
ve taşınınazlar üzerinde irtifak hakkı tesis eelil
ınesine gereksinim duyınaktadır. MülkiyeL 
hakkının dogal bir sonucu olarak, kanıulaştırma 
karşılığı taşınmaz ınal değerinin tam karşılığı 

olmalıdır. Sosyal hukuk devleti ilkeleri açısından 
devletin kaınulaştırına veya inifak hakkı gibi 
zorla alım hakkını kullanması sonucu , mülk sahi
binin taşınınazının gerçek değerini i stcyebilınc.>i, 

haklar arasında dengenin sağlanmas ı bakımından 
oldukça önemlidir. 

Endüstriyel ve teknolojik gelişmelere bağlı 
olarak, Devlet birçok etkinliklerde bulunmakta 
ve tarım toprakları üzerinde kamu yararı için irti
fak hakkı kurulması gcrckcbilıncktcdir. Hukuk
sal yönden irtifak hakkı , başka birisinin tarım 
arazisi, ağaçlık , arsa vb. taşınınazlarıncla, belirli . 
ölçülerde yararlanma hakkının elde edilmesini 

1 Ankara Üniversitesi Ziraat F:ıkültcsi Tarım Ekonomisi 
Bölümü 16110 Dışkapı/Ankara 

ifade eder. Üzerinde irtifak hakkı kurulacak ara
zinin kalitesi ve değer biçme niteliklerine bağlı 
olarak, irtifak hakkı karşılıklarının belirlenmesin
de çeşitli değer biçme yöntemleri kullanılabilir. 

Ülkemizde özellikle kırsal alanda enerji ile
tim hatları. su, doğal gaz ve petrol boru hat
larının tarım arazilerinin altından veya üzerinden 
geçirilmesi nedeniyle irtifak hakkı kurulması 
başvurulan bir yönteındir. Örneğin, DSI Genel 
Müdürlüğü baraj inşaatı, havza düzenleme 
çalışınaları ve içme suyu temini ilc ilgili 
çalışmalarında tanı, kısmen ve irtifak kaınu
laştırması, Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. (TEAŞ) 
ve Türkiye Elektrik Dağıtını A.Ş. (TEDAŞ) ener
ji üretim tesislerinin inşaatı ve enerji iletimi 
çalışınalarında tanı, kısmen ve irtifak kamu
laştırması yapmaktadır. Karayollan Genel 
Müdürlüğü, BOTAŞ, yerel yönetimler ve diğer 
kamu kuruluşlarının da faaliyetlerini 
yürütebilnıeleri için, aynı kanıulaştırma 
yöntemlerini kullanınaları gerekli olmaktadır. Bu 
işlemler sırasında karşılaşılan en önemli sorun, 

irtifak hakkı karşılıgı veya değerinin hangi 
yöntemlerle saptanacağıdır. Nitekim yüksek 
yargı organlarına ulaşan dava sayıları ve bu or
ganların irtifak hakkı ilc ilgili olarak çok sayıda 
kararının bulunması, bu sorunun büyüklügünü 
açıklamaya yeterlidir. tnirak hakkı bedelinin be
lirlenmesinde kullanılacak değer biçme 
yöntemlerinin bilirkişilcrcc iyi bir şekilde kav-
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ranması ve uygulanmasıyla, yargı organlarına 
ulaşan anlaşmazlıkların (davaların sayılarında bir 
gerileme olabilir. 

Yatırırncı kamu kuruluşları, kaınulaştırına 
işlemlerinin yürütülmesi, bedeli artırma (tezyidi 
bedel) ve bedeli indirmc (tcnkisi bedel) dosya
larının izlenmesi gibi görevleri yürütrnek üzere 
emlak ve kamulaştırma birimleri kurınuşlardır. 
Yalnızca DSİ Genel Müdürlüğü Emlak ve Ka
ınulaştırına Daire Başkanlığı ve baglı bölge 
müdürlüklerinde ilgili şubelerde Kıyınet Takdiri 
Komisyonu (degcr biçme komisyonu) oluşturul
muştur. Komisyon biri Ziraat Mühendisi en az 3 
kişiden oluşmakta olup, Bölge Müdürlüklerinin 
çalışma alanı içinde kamulaştırılacak olan 
taşınınaziara DSl adına degcr biçmek ve kamu
laştırma bedeline ilişkin kurum görüşünü belirle
mek için kurulmaktadır. Diger yatırımcı kuru
luşların emlak ve kamulaştırma ile ilgili birimleri 
ise, kamulaştırılacak taşınmazalara kurumları 
ad ına herhangi bir değer biçme işlemi yapma
maktadır. Bunun en önemli nedeni ise, DSI 
hariç, diger yatırımcı kamu kuruluşlarının ve 
yerel yönetimlerin emlak ve kamutaşurma birim
lerinde, değer biçme işlemlerini yürütebilecek 
yeterli sayıda ziraat mühendisini istihdam etme
mcleri ve bu işleme gereken önemi vermcmdcri
dir. Bu durumda bu kuruluşlar sadeec bilir
kişilcrcc belirlenen bedellere itiraz ederek yargı
ya başvurmaktadır. Bu kurumların da kendi 
adiarına deger biçme yaptıracakları değer biçme 
komisyonlarını oluşturmaları, faaliyetlerinin et
kinliğini artırabilmeleri için gerekli görülmekte
dir. 

Bu çalışmada; irtifak hakkı kurulmasının 
teorik yönü ve bu işlernde kullanılacak değer 
biçme yöntemleri öncelikle incelenmiş ve konu 
ilc ilgili olarak 1983 tarih ve 2942 sayılı Kamu
laştırma Yasası ve Yargıtay Kanırları ile yaLınnı
cı kuruluşların çeşitli sorunları tartışılmış ve 
çözüm önerileri sıralanmıştır. 

2. İRTİFAK HAKKI KURULMASININ 
TEORİK ESASLARI VE MEVZUATI 

Bir şey veya varlık üzerinde kurulan irtifak 
hakkı ilc malın mülkiyetine sahip olana sağladığı 
avantajların irtifak hakkı sahibince kullanılması 
sağlanmaktadır. Böylece mal sahibinin (malikin) 
o malı belirli bir süre veya sonsuza kadar kullan
ması veya tasarruf olanakları kısıtlanmış ,>lmak
tadır. Aslında irtifak hakkı, bir taşıımıazı 
doğrudan doğruya kullanma veya ondan yarar
lanma yetkisi veren sınırlı ve aynı bir haktır (8). 
Mal üzerinde kurulan irtifak hakkı tapu 
kütüğünde kayıt (şerh) edilir. 
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Genel olarak irtifak, kullanım hakkı 
anlamındadır. Bu amaçla taşınınazın mülkiyeti
nin tamamen kaınulaştırılınası yerine, belirli bir 
kesimi, yüksekligi, derinligi veya üzerindeki 
kaynagın belli bir süre kullanıını için irtifak 
hakkı kaınulaştırması yapılınaktadır (2,12). 

lrtifak hakkını, irtifak hakkının kurulması 
yönünden üç grup altında toplayabiliriz (14) 

(i) Taşınmaz Mal lrtifak Hakkı (Taşınmaz 
Lehine lrtifak): Bu durumda taşınmaz mal 
üzerinde irtifak hakkı kurulmuş olacagından, mal 
sahibinin taşınmaz üzerindeki tasarruf hakkı ya 
sınırlannıakta veya tamamen kaldınlmaktadır. 

Ancak ınal sahibinin mülkiyet hakkı devarn et
mektedir. Bu durum Yurttaş Yasası'nın 793. 
maddesinde düzenlenmiştir. 

(ii) İdari lrtifak (Yönetiınsel Yüklenim): 
Yönetimi n, kamu yararı adına kişilere ait 
taşınmaz üzerinde hiçbir bedel ödemeksizin 
kurduğu yükümlülüklür. Bu tür irtifak hakkı, 

Yurttaşlar Yasası'nın 793. maddesindeki 
taşınmaz mal irtifak hakkından çok farklıdır. 

telari 1rtifak; kamu sağlıgı, ulusal savunma ve 
diğer kamu yararına yönelik amaçlar ve yasama 
gücüne dayanılarak tesis edilmektedir. Ömegin, 
mezarlıkların yakınındaki arsa ve tarım arazileri
ne kuyu açılması, okul, hastane vb. kurumlara 
yakın yerlere eğlence merkezlerinin açılmasına 
izin verilmemesi, patlayıcı madde depolama yer
lerine yakın arsalara inşaat için izin verilmemesi 
gibi idari irtifak türleri söz konusudur (14). Bu 
tür irtifak hakkı tesisi, kamu yararına uygun ola
rak, mülkiyet hakkına getirilen sınırlamalar ol
maktadır. Bu nedenle idari irtifak 1982 Anaya
sası'nın 46. ve 2942 sayılı Karnulaştırına Yasa
sı'nın 4 maddesinde belirtilen irtifak hakkından 
ayrılmaktadır. 

İdari irtifakın kurulmasında herhangi bir 
ödeme söz konusu olmadıgından, işlem çok ko
layca yapılır. Bu nedenle idari irtifakın dcger 
biçme açısından fazla bir önemi de yoktur. 
Ancak Kaınulaştırma Yasası'na göre de idari irti
fak kurulabilir. Bu durumda kamulaştırma yoluy
la idari irtifakın kurulması söz konusu olmak
tadır. 

(iii) Kişisel lrtifak Hakkı: Bir mal veya hak 
üzerinde bir kişi yararına kurulmuş bir haktır. 

Ki şisel irtifak hakkına sahip olan bir kimsenin 



mal veya hak üzerindeki ıasarruflarına malik kat
lanmak zorundadır (14). 

Yurttaşlar Yasası'nın 703. maddesinde 
taşınınaza ilişkin irtifak hakkı, bir ıaşınmaz 
üzerine diger bir taşınmaz yararına yüklenen bir 
sorumluluk olarak tanımlanmaktadır. (8) Kanıu
laştırma Hukukundaki irtifak hakkı ise bu 
tanımlamanın dışındadır. Çünkü Kamulaştırma 
yöntemi olarak irtifak hakkı kurulmasında, ka
mulaştırmayı yapan idarenin yararı dikkate 
alınmaktadır. 

1983 tarih ve 2942 sayılı Kamulaşurma 
Yasası'nın 4. maddesinde "ıaşınmaz malın 
mülkiyetinin kamulaştınlması yerine, amaç için 
yeterli oldugu takdirde taşınmaz malın belirli bir 
kesimi, yüksekliği, derinliği veya kaynak 
üzerinde irtifak hakkının kurulabilecegi" ifade 
edilmektedir (3). Böylece taşınınazın maliki 
değişmeden, idare lehine taşınmaz üzerinde irti
fak hakkı kurulmaktadır. 1982 Anayasası'nın 46. 
maddesi de bunu önermektedir. 

O halde kanıulaştırma açısından bir 
taşınmaz üzerinde irtifak hakkının kurulabilmesi 
için "amaç için yeterlilik" en önemli koşul ol
maktadır. lrtifak hakkının kurulması ile 
taşınınazın mülkiyeti yine mal sahibinde kalmak
ta, irtifak ile sınırlı olarak mal sahibi taşınınazını 
kullanmakta ve yararlanmaktadır. Örneğin, belir
li bir yükseklikten sonra bina yapımı, ağaç 
yetiştirilmesi sınırlanmakta veya toprağın derin
liğinden boru geçirilmekte veya bir kaynaktan 
belirli bir kullanma hakkı alınmaktadır (7). 
Taşınınaziarın yararlanma haklarının belirli bir 
süre veya süresiz olarak başkasına devredilmesi, 
taşınmaz değerlerini etkilemektedir (2). 

Maden işletmeleri ve tünel açınada durum 
farklıdır. Toprağın derinliginden geçen maden 
galerileri veya tünelleri için irtifak hakkı kurul
masına gerek olmayabilir. Çünkü bunların arazi
ye zarar verecekleri beklenmcz yani idari irtifak 
söz konusudur (14). Ancak zaman zaman meyda
na gelebilecek galeri veya tünellerin çökmesi du
rumunda ise, zarar ziyan belirlenerek tazminat 
ödenir. Bu durumda zarar gören üreticilere çiftçi 
mallarının korunması ile ilgili yasalar 
çerçevesinde tazminat ödenir. Bu durumda bilir
kişi, ürünlerde meydana gelen eksilmeleri, zarar 
oranlarını, zarar gören alanın genişliğini, omca 
ve agaçların sayısını, yaşlarını ve verimlerini 
saptamalı ve ödenmesi gereken lazminatı bu ve
rilere dayanarak hesaplamalıdır. 

Karayolları Genel Müdürlügü'nün plan
ladığı tünel derinden geçmeyecek ise o bölge ka
mulaştırılır. Açık maden işletmelerinde maden 
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rezervine göre kısa süreli irilifak hakkı da kuru
labilir. Bu durumda irtifak hakkı süresinin so
nunda, maden ocağını işleten araziyi düzelterek 
tekrar kullanılabilir duruma getirmek zorundadır 
(14). 

lrtifak hakkının kurulmasıyla mal sahibinin 
malından yararlanma hakkı kalmıyorsa, bu du
rumda irtifak kamulaştırması yerine tam kamu
laştırma yapılabilir. Nitekim Danıştay kararları 
da bu yöndedir (7). lrtifak hakkı kurulması 
amacıyla yapılan kamulaştırma, tıpkı tam ve 
kısmen kamulaştırmada olduğu gibi, yasal 
işlemlere bağlıdır. Yani Kamulaştırma Yasası'nın 
kamulaştırma bedelinin saptanması, değer biçme 
komisyonlannın oluşturulması, dava hakkı ve 
diğer hükümleri irtifak hakkı için de geçerlidir. 
Tam, kısmen ve irtifak kanıulaştırma bedelleri
nin nasıl hesaplanacağı Kanıulaştırma Yasası'nın 
I 1. maddesinde yasa koyucularca belirlenmiştir. 

lrtifak hakkının geçerli olduğu süre belli 
olabilir (süreli irtifak) veya tesis edilen irtifak 
hakkı sonsuza kadar geçerli olabilir (süresiz irti
fak). Bazen idareler irtifak hakkı kurarken süre 
belirler. Genellikle 2-1 O yıllık süre için geçerli 
olan irtifak hakkı, süreli irtifak olarak 
tanımlanır. 99 yıllık ve daha uzun süreli irtifak 
hakları ise süresiz irtifak olarak kabul edilebilir. 
Süresiz irtifaklar, mülkiyetİn tamamına yakın 
aynı bir hak niteliğinde olmasına karşın, 2-10 
yıllık irtifaklar geçici bir kullanmayı gösterir. 

irtifak hakkı, genellikle kamu tüzel 
kişilerince kurulabilir. Bunların içine devlet, il 
özel idareleri, belediyeler, köyler, üniversiteler, 
YÖK, TRT, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kuru
mu, Katma Bütçeli kamu kuruluşları, barolar, Ti
caret ve Sanayi Odaları, Menkul Kıyınet ve 
Kambiyo Borsası, TMMOBve KİT'ler girmekte
dir. Bununla birlikte Kamulaştırma Yasası ve 
özel yasalara dayanılarak gerçek ve özel hukuk 
tüzel kişilerinin de yararına irtifak hakkı kurula
bilir. 

3. İRTİFAK HAKKI DEGERENİN 
KARŞILIGININ) BELİRLENMESİNDE KUL
LANILAN YÖNTEMLER VE TÜRKİYE' 
DEKİ UYGULAMALARI 

irtifak hakkı kurulmasından dolayı araziler 
iki veya daha fazla parçalara ayrılmış olabilir. 
Arazilerin büyüklüğünün parçalanması nedeniyle 
değer düşüklüğü ortaya çıkabilir. Enerji, petrol, 
su , doğal gaz vb. iletim hatları arazileri küçük ve 
büyük olarak iki veya daha fazla parçalara 
ayırabilir. Örneğin, bu parçaların ayrı ayrı 
satılınası durumunda ekonomik işletmede büyük-
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lügünden daha küçük olan araziler, göreli olarak 
normale oranla daha az satış fiyatı ile alıcı bula
bilir. Çeşitli amaçlar için irtifak hakkı kurul
masındaki en önemli sorun üzerinde veya altında 
irtifak hakkı kurulan taşınınaziarın sahiplerine 
ödeııecek bedelierin nasıl hesaplanacagı yada ir
tifak hakkı karşılıklarının nasıl belirlencccgidir. 
irtifak hakkı değerinin belirlenebilmesi için, 
taşınmaz mal veya kaynakta meydana gelecek 
değer düşüklügünün hesaplanması gereklidir. 
Böylece mal sahibinin irtifak hakkı kurulması 
nedeniyle oluşan zararının karşılanması söz ko
nusudur. Burada hesaplanacak degcr düşüklügü, 
irtifak hakkı karşılıgı olarak dcgerlendirilir 
(11.12). 

lrtifak hakkı bedelini hesaplayan bilir
kişinin, üzerinde irtifak hakkı kurulan taşınınazın 
hem bugünkü kullanım durumu (aktuel), hem de 
gelecekteki kullanım durumu yönünden yarata
cagı bütün olumsuzluklar, deger biçmedc dikkate 
alınmalıdır. Örneğin, bir enerji iletim hattı 
altındaki bir arazinin 'gelecekteki kullanımında 
uzun boylu bitkilerin yetiştirilemeyecegi ve kule
ler ilc direkler nedeniyle tarım makinalarının kul
lanımında üreticinin olumsuzluklar ile karşılaşa
bilecegi dikkate alınmalıdır. Aynı zamanda bu 
tür enerji ilctim hatlarının o araziye olan talebi 
etkileyip etkilemeyccegine de dikkat edilmelidir 
(9). 

Toprağın derinliğinden geçen doğal gaz ve 
petrol boru hatları, toprak üzerinde agır iş maki
nalarının çalışmasını sınırlayabilir. Ayrıca bu tür 
boru hatları arazinin drenajının bozulmasına 
neden olur. Aynı zamanda üzerinde ilctim hattı 
geçen veya toprağın derinliğinden doğal gaz ve 
petrol boru hattı geçen bir işletmenin veya arazi
nin satış değerinin düşmesi de söz konusudur (9) . 
Genellikle insanlar psikolojik nedenlerle bu tür 
arazileri satın almak istemezler. Özellikle yüksek 
gerilim hattının kanserojen etki yaptıgı şeklinde
ki yargılar, bu tür arazilere olan talebi ve 
dolayısıyla arazilerin değerlerini düşürebilmcktc
dir. Aslında bu tür enerji hatlarının belirli bir ma
nyetik alan oluşturması ve bu alanda kısmen de 
olsa clektriklenmelere neden olması, emek ve
rimliliğini azaltabilmcktedir. Bütün bu olumsuz
luklar, bu arazilerde yapılacak tarımsal faaliyet
lerin ekonomikliğini de etkilemektedir. 

Doğal gaz ve petrol boru hatları ilc elektrik 
enerjisi ilctim hatl~ırının mal sahibi üzerinde 
neden oldugu sosyal ve özellikle psikolojik 
olumsuzluklar arazinin rahatlıgını olumsuz ctki
lcycccktir. Bu tür faktörler arazinin rahatlığını 
azaltacaktır. Arazinin rahatlıgı azaldıkça kapitali
za yon faiz oranı yükselir ve dolayısıyla arazinin 

.. () 

değeri azalır. Arazinin rahatlıgı arttıkça kapitali
zasyon faiz oranı düşer ve dolayısıyla arazinin 
değeri artar. (12). 

Elektrik direklerinin dikildiği yerler (pilon 
yeri) ile su kaynaklarının kontrolü amacı ile top
rak üzerinde yapılan tesislerin mülkiyeti ilgili 
idareye geçer. Bu yerlerin tam kamulaştırma 

degerierinin hesaplanarak mal sahibine ödenmesi 
gerekir. Su borusu ve elektrik direklerinin tarım 
arazilerinin üzerinden geçirilmesi amacı ile irti
fak hakkı kurulmasında, sadece su borusu geçen 
veya elektrik tellerinin izdüşümünde kalan yerle
rin yüzölçümünü dikkate alarak irtifak hakkı be
delinin hesaplanması dogru degildir. Bu amaçla 
irtifak hakkı kurulmasında taşınmaz mal veya ka
ynakta meydana gelebilecek deger düşüklüğü, 
gerekçeleri ile birlikte incelenerek açıklanmalıdır 
(2). Su, doğal gaz ve petrol iletim sistemlerinde 
gelecekte olabilecek arızalar ve boru hattının 

taşınınaza olabilecek zararları nedeniyle, sadece 
üzerinde irtifak hakkı kurulan alan degil, 
taşınınazın tamamındaki değer azalması dikkate 
alınmalıdır. 

Inifak hakkı değeri hesaplanırken, 

taşınınazın irtifak hakkı tesisinden önceki değeri 
ilc irtifak hakkı kurulduktan sonraki değeri 

arasındaki fark esas alınır (14). Bu işlem 

sırasında karşılaşılan en önemli sorun, irtifak 
h<ıkkından sonraki değerin saptanmasıdır. 

Gerçekten de fiziksel varlığı olmayan zararlar 
için parasal bir değer belirlemek oldukça zor bir 
i~lcmdir (4,9). 

Irtifak hakkı lçurulan taşınmaz mal 
üzerinde daha önce, aynı veya başka bir kurum 
tarafından irtifak kamulaştırması yapılmış olabi
lir. Bu durumda deger biçilirken önceki irtifak 
durumu ve degeri göz önüne alınmalıdır. lrtifak 
hakkı kurulmadan önceki taşınınazın değeri be
lirlenirken, mal sahibinin önceki irtifak nedeniy
le almış olduğu irtifak hakkı değeri taşınınazın 
normal değerinden çıkarılacaktır. Yargıtay 5. 
Hukuk Dairesi kararlannda aynı taşınmaz için 
daha önce hesaplanan irtifak kamulaştırma 

değeri de dikkate alınarak daha sonra kurulacak 
irtifııkların degerierinin biçilmesinin gerektigi 
ifade edilmektedir (7) 



3.1. lrtifak Hakkı Değerinin Belirlenme
sinde Kullanılan Değer Biçme Yöntemleri 

lrtifak hakkı değeri; pazar değeri ve gelir 
yöntemleri kullanılarak belirlenebilir (4,9,7). Li
tcratürdc kamulaştınlan taşınınaziarın malikinc 
taşınmaz.lann tam veya gerçek karşılıklarının 

ödenmesi gerektiği bildirilmektedir. Genellikle 
bazı araştıncı lar, pazar değerinin tam karşılığa eş 
değer olduğunu ifade etmektedirler. Çünkü 
mülkü kamulaştırılan veya irtifak hakkı kurulan 
kişiye eğer kamulaştırma bedeli pazar değeri 

üzerinden ödcnirse, aynı kişi eşdeğer bir mülkü 
satın alabilir. Çiftçi mülkü satın alırken piyasa 
değerini ödeyecektir (9). Bilirkişiler, irtifak 
hakkı öncesi arazi değerini pazar fiyatlarından 

hareketle belirler. Bu amaçla genellikle aynı 
yörede boru hattı veya enerji iletim hattı 

örnekleri incelenir. Üzerinde irtifak hakkı kuru
lan araziye benzer ve gerçek satış fiyatları bili
nen arazilerden karşılaştırma yoluyla irtifak 
hakkı öncesi ve sonrası ortalama arazi değerleri 
belirlenir. 

Arazinin geliri belirlenerek de irtifak hakkı 
değeri hesaplanabilir. ABD'de genellikle gelir 
yöntemi, mahkemelerce irtifak hakkı ve kaınu
laştırma değerlerinin hesaplanmasında, pazar 
veya satış değerleri yöntemini destekleyici bir 
delil olarak kabul edilir ve kullanılır. Bu duru
mun nedenleri ise şöyle sıralanabilir (4,9): 

(i) Gelir, mülkün değerinin bütün yönlerini 
tam olarak gösteremcz. Manevi ve gelir dışı 

özellikler, toprağın değerini önemli ölçüde etki
ler. Gelir yönteminde bu tür unsurların 

değerlendirilmesi subjektiflikler içerir. 

(ii) Gelir yönteminde yıllık ortalama net 
gelir (rant) ve kapitalizasyon faiz oranının hesap
lanması çok zordur. Bu iki faktörün seçiminde 
yapılacak çok küçük hata sonuçların oldukça 
farklı çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle iki 
farklı bilirkişi aynı arazi için gelir yöntemine 
göre çok farklı iki de~er elde edebilmektedir. 

Ülkemizde irtifak hakkı değerinin hesap
lanmasında kullanılacak yöntemler yasa koyucu
larca belirlenmiştir. 1983 tarih ve 2942 sayılı Ka
mulaştırına Yasası'nın 11. maddesinde 
kaınulaştırılan taşınmazların değerlerinin hesap
lamasında da kullanılacak ölçütler, irtifak hakkı 
değerinin hesaplanınasında da kullanı lmaktadır. 

Bu yasal bir zorunluluktur. Yani, irtifak hakkı 
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kurulmasında kamulaştırma tekniğindeki tüm 
işlemler yapılır. 

Değer biçme komisyonları, belirtilen 
günde, irtifak hakkı kurulacak taşınmaz ınal veya 
kaynağın bulunduğu yere giderek, hazır bulunan 
ilgilileri de dinledikten sonra taşınmaz mal veya 
kaynağın: 

a.Cins ve nevini, 
b. Yüzölçümünü, 
c.Değerini etkileyecek bütün nitelik ve un

surlarını ve her unsurun ayrı ayrı 

değerini, 

d. V arsa vergi bcyanını, 
c.Kaınulaştırma tarihindeki resmi makam

larca yapılmış değer biçmeleri, 
[.Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın 

irtifak hakkı kurulduğu tarihteki mevki 
ve koşullarına göre ve olduğu gibi kul
lanılması halinde getireceği net gelirini, 

g.Arsalarda, irtifak hakkı gününden önceki 
özel amacı olmayan emsal satışiara göre 
sauş değerini, 

h.Yapılarda, irtifak hakkının kurulduğu ta
rihdeki resmi birim fiyatları ve yapı ma
liyet hesaplarını ve yıpranma payını ve 

i.Bedclin belirlenmesinde etkili olacak 
diğer objektif ölçüleri 

esas alarak düzenleyeceği raporda, bütün bu un
surların cevaplarını ayrı ayrı belirterek gerekçeti 
bir değerlendirme raporu hazırlar. Kaınulaştırına 
yoluyla irtifak hakkı tesisinde, bu kumulaştırma 
sebebiyle taşınmuz mal veya kaynakta meydana 
gelecek değer düşüklüğü gerekçeleriyle belirtilir. 
Bu değer düşüklüğü, irtifak hakkı bedeli olmak
tadır. 

Arazilerde irtifak hakkı değeri net gelire 
göre hesaplanacaktır. 1956 tarih ve 6830 sayılı 
lstimlak Kanunu'na göre, arazilerde irtifak hakkı 
karşılığının hesaplanmasında hem pazar değeri, 
hem de gelir yöntemi kullanılabiliyordu. Bu 
Yasa'nın 11. maddesinin son fıkrasında "kamu
laştırma nedeni ilc taşınmaz malda ortaya 
çıkacak değer düşüklüğü gerekçeleriyle belirtilir" 
denilmiştir. Bulunacak değer düşüklüğünün irti
fak hakkı karşılığı olduğu yargı organlarınca 

kabul edilmiştir. Ancak 1983 tarih ve 2942 sayılı 
Kanıulaştırma Yasası araziler için sadece gelir 
yönteminin kullanılmasını öngörmüştür. Arsalar
da eğer irtifak hakkının kurulması söz konusu 
olursa, bu durumda pazar fiyatı yöntemi kul
lan ılaeakur. 
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Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren kamu
laştırma değerinin belirlenmesi ile ilgili 
tartışmalar devam etmektedir. Tarihsel gelişim 
perspektifi için Anayasalarda, bu konu ile ilgili 
hükümler aşağıda kısaca özetlenmiştir. Çünkü 
kamulaştırma kaynağını Anayasa'dan almaktadır. 

1924 Anayasası'nın 74. maddesinde "Kamu 
faydasına gerekli olduğu usulüne göre 
anlaşılmadıkça ve özel kanunları gereğince 
değeri pahası peşin verilmedikçe hiç kımsenin 
malı ve mülkü kamulaştınlamaz" denilmiştir. 
Görüldüğü gibi, 1924 Anayasası kamulaştırma 
karşılığı olarak, rayiç bedel yani pazar değerini 
esas almıştır. 1961 Anayasası'nın 38. maddesin
de ise "devlet ve kamu tüzel kişileri, kamu 
yararının gerektirdiği hallede, gerçek 
karşılıklarını peşin ödemek koşuluyla, özel 
mülkiyette bulunan taşınmaz malların kanunda 
gösterilen esas ve usüllere göre tamamını veya 
bir kısmını kamulaştırmaya veya bunlar 
üzerindeki idari irtifaklar kurmaya yetkilidir" de
nilmiştir. 1961 Anayasası'ndaki "gerçek karşılık" 
terimi Anayasa Mahkemesi'nce rajiç bedel (pazar 
değeri) olarak yorumlanmışLır. Ancak bu ifade 
20.9.1971 gün ve 1488 sayılı Yasa ile 
değiştirilerek ve bu maddeye 2. ve 3. fıkralar ek
lenın iştir. 1961 Anayasası'na eklenen fıkralarda 
"ödenecek karşılık taşınınaz malın tamamının ka
ınulaştırılınası halinde o malın ınalikinin kanun
da gösterilecek usül ve şekle uygun olarak bildi
receği vergi değerini, kısmen kamulaştırmalarda 
vergi değerinin kısmen kamulaştıralan kısmına 
düşün miktarını aşamaz. Kamulaştırılan taşınmaz 
ınal karşılığının vergi değerinden az takdir edil
ınesi halinde malikin itiraz ve dava hakkı 
saklıdır" denilmiştir (13). 

Böylece vergi yüküınlülerinin, ta~ınmazla
rının değerini rayiç bedele göre bildirmeleri için 
zorlandıkları ve devletin vergi kaçakçılığından 
doğan zararının olabildiğince azaltılabileceği 
düşünülmüştür. Yapılan Anayasa değişikliğinin 
esas amacı, o tarihlerde ülkemizde yapılınası ka
rarlaştırılan geniş kapsamlı toprak reformu uygu
lamasının mümkün olduğunca düşük maliyet ilc 
gerçekleştirilebilmesidir. Ancak uygulamada sa
dece toprak reformu için değil de, bütün kamu
laştırmalarda bu yöntemin uygulanması nedeni 
ile arsa ve tanm arazilerinin vergi değerini çok 
düşük gösteren kişilerin bu taşınınaziarı çok 
düşük değerler üzerinden kamulaştırılmışur (1 2). 
Bu durum ülke genelinde bütün ilgililerde büyük 
bir hoşnutsuzluk yaratmıştır. Bütün bu nedenler
Ic 1971 'de yapılan Anayasa değişikliği Anayasa 
Mahkemesi tarafından 12.10.1976 tarihinde, 
Anayasa'nın özüne aykırı bulunarak iptal edil
miştir (1). 1971 yılında yapılan Anayasa deği-
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şikliği 1982 Anayasası'nın hazırlanmasında da 
tekrar gündeme gelmiştir. Danışma Meclisi 
tarafından hazırlanıp Milli Güvenlik Konseyi'ne 
sunulan Anayasa tasarısında kamulaştırma konu
su 48. maddede düzenlenmiştir. Bu maddede 
"devlet ve kamu tüzel kişileri, kamu yararının ge
rektirdiği hallerde karşılıklarını peşin ödemek 
koşuluyla özel mülkiyette bulunan taşınmaz mal
ların tamamını veya bir kısmını, kanunla 
gösterilen esas ve usüllere göre, kamulaştırmaya 
ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetki
lidir. Kamulaştırma, mjiç bedel üzerinden 
yapılır. Rayiç bedelin hesaplanma tarz ve usülleri 
kanula belirlenir" denilmiştir. 

Milli Güvenlik Kurulu'nca kesinleştirilip 
halk oyuna sunulan Anayasa tasansında kamu
laştırma 46. maddede yer almıştır. Danışma Mec
lisi'nin hazırladığı tasarının 48. maddesinin 1. 
fıkrası aynen tekrarlanmış ancak 2. fıkra "kamu
laşurına bedelinin hesaplanma tarz ve usülleri 
kanunla belirlenir. Kanun kaınulaştırma bedeli
nin tespitinde; vergi beyanını, kamulaştırma tari
hindeki resmi makamlarca yapılmış kıyınet tak
dirlerini, taşınınaz ınalların birim fiyatlarını ve 
yapı maliyet hesaplarını ve diğer objektif ölçüleri 
dikkate alır. Bu bedel ile vergi beyanındaki 

farkın nasıl vcrgilcndirilcccği kanunla gösterilir" 
şeklinde değiştirilmiştir. Bu maddeye paralel ola
rak hazırlanan ve 1983 yılında yürürlüğü giren 
2942 sayılı Kamulaştırma Yasası ile ülkemizde 
kumulaştırma işlemleri çok karmaşık bir duruma 
gelmiştir. 

Eğer bilirkişiler inifak kamulaştırmasından 
dolayı taşınınazın değerinde hiçbir azalma olma
yacağını raporunda belirtirlerse, bu durumda ka
mulaşurına karşılığının ödenmesine gerek kalma
yacağına ilişkin Yargıtay kararları vardır (7). 
Değer biçme komisyonlarının belirlediği irtifak 
hakkı değerini artırma davası açılabilir. lrtifak 
hakkı tesis eden idarelcrce komisyonların ve bi
lirki şilcrin belirlediği değeri azaltına davası 

açılmı~ ise, değer düşüklüğü olmamasına karşın, 
ınal sahibi değer biçme komisyonlarının belirle
diği karşılığı alır (7). 

3.2. Değişik Kalite Taşınınaziarda 
irtifak Hakkı Kurulması 

Irtifak hakkı değerinin belirlenmesinde kul
lanılacak yöntemin seçilmesindc; irtifak hakkı 

süresi ve taşınınazın kalite sınıfı (tarla arazisi, 
arsa, orman arazisi, kaynak vb.) etkili olmak
tadır. Ilctim hatlarının inşası için irtifak hakkı 



kurulması, kent içi ve dışındaki agaçlann kesil
mesine, tarım arazilerinde ve arsalarda değer 

kaybına neden oldugu gibi, hatlar boyunca tek
nik bakım ve onarım amacıyla yapılan yollar da, 
dogal çevrenin tahrip .olmasına neden olabilmek
tedir. 

3.2.1 Tarla arazilerinde irtifak hakkı ku
rulması 

Tarla arazilerinden geçirilen petrol ve 
dogaı gaz boru halları ile elektrik enerjisi iletim 
hatlarının neden olduğu gelir eksitmesinin hesap
lanması gerekir. lrtifak hakkı kurulmasında bilir
kişi aşagıdaki iki soruya yanıt bulmalıdır (12): 

(i) Dogal gaz ve petrol boru hatları ile 
elektrik ilctim hatları geçirilen arazinin değeri, 

(ii) Bu geçiş veya yararlanma nedeniyle 
ugranılan zararın değeri. 

lrtifak hakkı kurulan arazinin değeri, 2942 
sayılı Yasa'nın ll. maddesinde belirtilen 
taşınmaz ınal veya kaynağın tam kamu
laştırılmasında kullanılan yöntemlere göre bulu
nacaktır. 2942 sayılı Yasa'nın 11. maddesine 
göre, irtifak hakkı kurulmamış gibi varsayılarak 
taşınınazın değeri bulunacak (arazilerde gelir 
yöntemi ve arsalarda pazar değerine göre) ve 
sonra irtifak hakkı değeri belirlenecektir. Tarım 
arazilerinde irtifak hakkı tesisi nedeniyle oluşan 
değer kaybı, irtifak tesisinden önceki arazi değeri 
ile sonraki arazi değeri arasındaki fark olup, 
bunun 2942 sayılı Yasa'nın 11. maddesi 
geregince gelir yöntemine göre belirlenmesi ge
reklidir. 

Uğranılan zarar veya gelir eksilmesi ise 
arazinin irtifak hakkı kurulmadan önceki ve son
raki net gelirleri arasındaki farktır. Tarla arazile
rinde irtifak hakkı kurulmadan önceki net gelir 
kolayca bulunabilir. inifak hakkı kurulması ne
deniyle taşınınaziarda çeşitli olumsuz geli şıneler 

gözlenebilmektcdir. Bunlar kısaca aşagıdaki gibi 
sıralanabilir: 

(i) Pilon yerlerinin ve diger ilctim hat
larının arazide agır tarım iş makinalarının 

çalıştınlmasını engellemesi ile etkinlik kaybının 
oluşması, 

(ii) Sürüm derinliginin sınırlanması ve dre
najın bozulması, 

(iii) Ekilebilecek veya dikilebilecek bitkile-
rin sınırlanması ve üretim desenindeki 
değişiklikler, 
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(iv) Boru hatlarının açılınası sırasında tarla
da verimli üst toprak tabakasının azalması veya 
yok olması, 

(v) Bir parçadan diğerine işgücü, girdiler, 
alet ve makinalarla hayvanların geçisinin göreli 
olarak fazla zaman alması ve üstelik geçişlerde 
tehlikenin söz konusu olması. 

(vi) Biçimsiz parsellerin oluşumu ve eskisi
ne oranla daha fazla sınır boyunun oluşması ne
deniyle makine ile ekilcıneyen veya hasat edile
meyen alanların kalınası ve bunların 

işletmecilikte etkinlik kaybına neden olması ve 
işletme masranarını artırması, 

(vii) Kazı işlemleri sırasında tarla yüzeyine 
çıkan taşların ve sert zemin toprağının toprak 
i~leıne, bakım ve hasadı zorlaştırması, 

(viii) Yol, su kanalı veya borularının inşası; 
hendek, çit gibi arazi ıslahı yatınmlan, işletme 

binaları ve çiftlik avlusunun bir kısmının tahribi
ne neden olması ve bunların tekrar çalışabilir du
ruma getirilebilıneleri için bazı masranarın 

yapılınasının gerekli olması, 

(ix) Psikolojik nedenler ve çalışanların iş 

verimlerinin azalması, 

(x) Diğer risklerdir. Yukarıda sıralanan 

faktörler, tarla arazilerinin dekara ortalama ve
rimleri ve dolayısıyla net gelirlerinde bir azalma 
meydana getirebilmekteclir. Bu gelir azalması, ir
tifak hakkı değerinin hesaplanmasında dikkate 
alınır. Bilirkişi, gelir azalması veya deger 
düşüklüğünün gerekçelerini belirlemek duru
mundadır. Yukarıda s ıralanan faktörler pazarda 
bu tür araziler için daha düşük bir talep yaratır. 
Enerji ilctim hatlarının inşasında, pilon yerlerinin 
tam kaınulaştırınasından dolayı tamamlayıcı 

değerin belirlenınesi gerekir. Burada tamam
layıcı değer, arazinin tamarnının degerinden ara
ziden pilon yerleri ayrıldıktan sonra elde kalan 
kısmın değerinin çıkarılınası ile bulunur. 
Böylece uzman bölünme ile oluşan zararı 

ölçıneye çalışmış olacaktır. Kaldı ki yukarıda 

sıralanan faktörler verim kaybı veya gelir 
düşüklüğüne neden olmasa bile, irtifak hakkı ku
rulması sebebiyle arazinin rahatlıgı azala
cağından, kapitalizasyon faiz oranı yükselecek 
ve arazi değeri yine normale oranla azalacaktır. 
Bu nedenle kapiı.alizasyon faiz oranını etkileyen 
faktörler göz önüne alınarak oranın arttırılması 
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veya azaltılması gerekir. Ancak bu amaçla 
yapılacak düzeltme, belirlenen ortalama kapitali
zasyon faiz oranının% 1'ini gcçmemclidir2. 

Gelir yönteminde irtifak hakkı değerinin 

hesaplanmasında "gelir eksilmcsi" bulunduktan 
sonra irtifak hakkının süresi belirlenir. Bilir
kişilerin irtifak sürelerine göre değer biçmeleri 
gerekir. Burada iki durum söz konusudur. 

(i) Süreli lrtifak: Eğer irtifak hakkı kuru
ması 2-1 O yıl yani (n) yıl olup geçici ise, bu du
rumda (n) yılda meydana gelecek net gelir eksil
mesi, irtifak hakkı kurulduğu tarihe biriktirilir ve 
böylece ödenmesi gereken zarar miktarı hesap
lanır (12). Bu zararın değeri de; 

n-1 

So=s.L 
n 

f.q formülü ile hasaplanır. Bura-
da ; S

0
: belirli bir sürede meydana gelecek gelir 

eksilmelerinin bugünkü değeri yani irtifak hakkı 
değeri, S: irtifak hakkı kurulmasının neden 
olduğu gelir eksilmcsi, f: normal faiz oranı ve q: 
l+fdir. Örneğin, 10 yıl süreli olarak kurulan pel
rol iletim hattı tarla arazisinde 4 000 000 Tl'lik 
gelir azalmasına neden olmuş ve faiz oranı da % 
10 ise irtifak hakkı değeri şöyle bulunur. 

ıı-1 10 

&ı=s.-9-=4000000 (I ,IO) ·l 4000000.6,4177=25670800TL 

f.q o ~10)(1,10) 10 

Bu tür geçici irtifak hakkı kurulması daha 
çok, yol geçirme veya su borulannın geçirilme
sinde söz konusu olmaktadır. Yol geçirme duru
munda, tarla arazisinin belirli bir kısmından hiç 
ürün alınamayacağından buradan elde edilecek 
normal gelir miktarı doğrudan gelir eksilmcsini 
verecektir. Çünkü geçici bir süre için yol 
geçirilen alandan hemen hemen yaralanına 

olanağı kalmamaktadır. 

(ii) Süresiz lrtifak: lrtifak hakkı kurulmas ı 
süreksiz ise yani sonsuz yıl için geçerli ise bu du
rumda yıllık gelir eksilmcsinin kapitalizasyon 
yapılması gerekir (12). Yani sonsuz yıl için ini
fak hakkı kurulması nedeniyle meyadana gelecek 

2 Bu konuda daha fazla bigi için bakınız: 
Z.G. Mülayim, A. Erkuş ve H. Vural, Atatiirk ve Karaka· 

ya Barajları Göl Alanlarında Kalan Taşınmazların Değer 

Takdirinde Uygulanabilet:ck Kapitalizasyon Fair 
Oranının Tespiti Üzerine Bir Araştırma, TC Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü 1 9XIi, 

Ankara, s.28·30 
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yıllık gelir düşüklüğünün belirli bir indirgeme 
oranı ilc bugüne biriktirilmesi gerekecektir. Bu 
durumda irtifak hakkı değeri; D= R/f formülüyle 
bulunabilir. Burada; D: irtifak hakkı değeri, R: 
yıllık ortalama net gelir (rant) cksilmesi ve f: ka
pitalizasyon faiz oranıdır. 

lrtifak kamulaştırması, bir parselin tamamı 
veya bir kısmı üzerinde kurulabilir. lrtifak hakkı 
kurulan taşınınazın bazı parçalarının 

mülkiyetinin irtifak hakkı kuran idareye geçmesi 
gerekebilir. Yani bir taşınmaz hem kısmen ka
mulaştırmaya, hem de irtifak hakkına konu olabi
lir. Örcneğin, petrol boru hattı geçirilmesi ve 
yerüstü pompa istasyonlannın kurulması, elekt
rik direklerinin dikildiği yerler (pilon yerleri), su 
kanallarını ve su düzeyini kontrol etmek 
amacıyla açılan kuyu gibi yerlerin tam kamu
laştırmasının yapılması gerekir. lrtifak kamu
laştırması değeri hesaplanırken, tam kamu
laşurılan alanın miktarı toplam arazi 
genişliğinden çıkarılır ve kalan taşınınazın 

yüzölçümü dikkate alınarak değer düşüklüğü he
saplanır(5). 

Örneğin, 10 dekar genişliğindeki bir tarla 
arazısının üzerinden enerji iletim hattı 
gcçirilmiştir. arazi üzerinde 4 adet direk yeri 
(pilon yeri) bulunmakta olup, herbir direk için 
7x7 m'likalan tam kamulaştırılmıştır. Arazinin 
kaınulaştırına günündeki mevki ve koşullarda ve 
olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net 
gelir 5 000 000 TL'dafdır. Bölge için kapitaliza
syon faiz oranı % 5 olarak belirlenmiştir. !rtifak 
hakkı kurulmasından sonra ortalama olarak 500 
000 TL/da ' lık gelir eksilmcsinin olacağı tahmin 
edilmektedir. 

Pilon yeri olarak mülkiycti kamulaştırılan 
kısım , toplam parsel genişliğinden çıkarıldıktan 
sonra, geri kalan alanın irtifak hakkı tesisinden 
önceki değeri ilc bu hakkın tesisinden sonraki 
değeri arasındaki fark belirlenir. Bu durumda ir
tifak hakkı değeri şöyle bulur: 

irtifak kanıul~tırma Tam Kamulaştırılan irtifak Kanıulaştırma 

Değeri (karşılığı) = Parçanın Değeri + Degeri (karşılığı) 

Elektrik direkierin (pilon) yerleri için tam 
kamula~tırılan alan= (7x7)x4 = 196 m2'dir. Top
lam alan 10 000 m2-196 m2 = 9804 m2'Jik alanda 
ise irtifaktan dolayı değer düşüklüğü oluşacaktır. 
irtifaktan önce arazinin değeri ; 5 000 000/0,05 = 
100 000 000 TL'dir. 1rtifaktan sonraki arazi 
değeri ise; 4 500 000/0.05 = 90 000 000 Tl'd.ir. 



lrtifaktan dolayı oluşun degcr düşüklügü; 100 
milyon Tl/da - 9 milyon TL/da= 10 milyon TL/ 
da'dır. Arazinin tamamındaki dcger düşüklüğü 
ise 10 milyon TL/da x 9,804 da = 98 040 000 
TL'dir. 1% m2 alan ise tam kamulaştırılacaktır. 1 
m2 arazinin degeri; 100 000 000/1.00 m2 = 100 
000 TL/m2'dir. Buna göre tam kamulaştırdan 
alanın toplam degeri 100 000 Tl/m2 x 196 m2 = 
19 600 000 TL'dir. Toplam i rtifak kamutaşurma 
degeri ise 98 040 000+ 19 600 000 = 117 640 000 
TL olacaktır. 

Uygulamada su, dogal gaz ve petrol boru
sunun geçtigi yer veya enerji iletim hatlarının 

izdüşümünde kalan yerlerin yüzölçümüne göre 
deger düşüklügü hesaplanabilmektedir. Ancak ir
tifak hakkı tesisi nedeni ile oluşan dcger 
düşüklügü taşınmaz malın tamamında meydana 
gelmektedir. Bu nedenle taşınmaz malın 
tamamının irtifaktan önceki degerinin bulunmas ı, 
daha sonra irtifaktan sonraki degerinin hesaplan
ması ve her ikideger arasındaki farkın da irtifak 
kamulaştırma değeri olarak değerlendirilmesi ge
rekir. Yargıtay kararlan da bu yöndedir3. 

Bir arazi üzerinden yüksek gerilim hattının 
geçirilmesi nedeniyle oluşan deger düşüklügü
nün hesaplanmasında, sadece pilon yerleri ve tel
Ierin o arazi üzerindeki izdüşüm alanı üzerinden 
işlem yapılması doğru olmamaktadtr. Çünkü irti
fak tesisi nedeniyle oluşan zarar veya değer 
düşüklügü, taşınınaziann parçalara ayrılmasın
dan ileri gelmektedir. Zira yüksek gerilim hattı, 
su, doğal gaz ve petrol iletim hatlan ile ilgili ola
rak oluşan bazı olumsuzluklar daha düşük bir 
birim arazi degerinin bulunmasına neden ola
caktır. Bu yüzden arazi üzerinde inşa edilecek 
iletim sistemlerinde ortaya çıkabilecek kazalar ve 
zararların neden olabilecegi ölüm tehlikesi, 
çıkabilecek bir yangın ile ürünlerin zarar görme 
riskleri ile yukarıda sıralanan diğer faktörler, ara
zinin cazibcsi ve buna baglı olarak talebin 
düşmesine neden olur. Arazinin cazibcsi ve tale
binde oluşan azalma dolayısıyla oluşacak bu 
deger kaybı, irtifaktan dolayı tamamlayıcı değeri 
ifade etmektcdir (2). 

Araziler üzerinden elektrck hattı 

geçirilmesi nedeniyle irtifak hakkı tesisinde, ınal 
sahibine ödenecek irtifak hakkı değerinin hesap
lanmasına yönelik bazı pratik yaklaşımlar da var-

3Daha fa7Ja bilg.i için bakınız: A. Arcak ve Y.K. Kitiş, 
Açıklamalı lçtihat!J Kamulaştırma Davaları ve Devclcştirmc, 

1. Cilt, Seçk in Yayıncvi, 1992, Ankara, s.741-753 
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dır. Örneğin, önce elektrik direklerinin dikildiği 
alanın tam kamulaştırma değeri bulunur. Sonra 
telierin geçişinden doğan gelir eksitmesi bulunup 
kapitalizasyon yapılır. Gelir cksilmesinin kapita
lizasyonu sonucu bulunacak değerin ortalama 
olarak telierin geçtiği alanın değerinin l/4'ü 
alınarak da bulunabileceği bildirilmektedir (12). 
Ancak bu yaklaşımın uygulanması ile ilgili ola
rak ülkemizde yapılmış herhangi bir araştırma 
bulunmamaktadır. Bu bakımdan bu yaklaşımın 
ne ölçüde doğru sonuç verebileceği de 
tartı~ılabilir. 

3.2.2. Meyve bahçeleri ve orman alan
larında irtifak hakkı kurulması 

Meyve bahçelerinden ve ormanlardan elde 
edilecek periyodik gelirde irtifak hakkı tesisi ne
deni ile oluşacak azalma dikkate alınarak, irtifak 
kamulaşıırma karşılıgı hesaplanabilir. Meyvelik 
ve ağaçlık alanlarda irtifak hakkının tesisi 
sırasında, irtifak hakkı kurulan alandaki 
ağaçların tamamı kesilir. Örneğin, BOTAŞ doğal 
gaz boru hattını geçirdiği meyvelik ve agaçlık 
alanda 20-25 metre genişliğindeki bir şerit 

üzerinde hiçbir çok yıllık bitkinin 
yetiştirilmesine ızın vermemektedir. Aynı 

şekilde, enerji ilctim hallının geçirildiği alanlar
da, irtifak alanının içinde yüksek boylu bitkilerin 
yetiştirilmesi de olanaksızdır. Gelir yöntemine 
göre irtifak hakkı değerinin hesaplanmasında, 

normal koşullarda meyvelikten elde edilen periy
odik gelir ile irtifaktan sonraki gelir arasındaki 
farkın bulunması ve kapitalizasyon yapılması ge
rekir. Çünkü meydana gelen gelir eksilmesi, nor
mal periyodik gelirde meydana gelen azalmadır. 

Zeytinliklcrin ekonomik ömürleri 80 yıldan 
daha fazladır. Belirli bir t yılındaki zeytinliğin 
değeri, normal üretim dönemi sabit ve sonsuz 
varsayılarak D= R/f formülü kullanılarak belirlc
nebilir (11,12). Bu durumda irtifak hakkı 
karşılığı da aynı yönteme göre belirlenebilir. 
Özellikle doğal gaz sistemi geçirilen Bursa ilinde 
zeytinliklerde irtifak hakkı kurulması durumu ile 
karşılaşılmaktadır. Örnegin, doğal gaz boru hattı 
geçirilmesi nedeniyle irtifak hakkı kurulan bir 
zcytinliktc 15 000 000 TL'lik gelir eksitmesi 
olmuş ve kapitalizasyon faiz oranı da % 4 olarak 
belirlenmiş olsun. Buna göre irtifak hakkı 

ka:şılığı; D=R/f= 15 000 000/0,04= 375 000 000 
TL olacaktır. 
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Su, doğal gaz, elektrik hattı vb. geçirilen 
alanın dışında kalan kesim, kamulaştırmadan arta 
kalan kesimdir. İrlifak hakkı kurulan kesimden 
arta kalan kısmın işe yaramaması söz konusu 
olabilir. İrtifak hakkının kurulması nedeni ilc 
malikin taşınınazdan yararlanma olanağı tama
men ortadan kalkarsa, bu durumda taşınınaz 

mülkiyeti yani tam kamulaştırma yapılır4. İrlifak 
hakkı tesisinde diğer önemli bir nokta da normal 
olarak enerji, su, doğal gaz ve petrol boru hat
larının üzerinden geçtiği arazilerde değer 
artışının olup olmayacağıdır. Ancak inifak ka
mulaştırrnası yapılan alanlarda Kamulaştırma 
Yasası'nın 12. maddesinin uygulanamayacağına 
ilişkin Yargıtay Kararları vardır (7). 

3.2.3. Kaynaklar üzerinde irtifak hakkı 
kurulması 

Kaynaklar üzerinde irı.ifak hakkı kurul
masında, su kaynağının halihazır durumda 
taşınmaz malın değerinde bir fazlalık yaratıp ya
ratmadığı ve eğer bir fazlalık yaratıyorsa bunun 
miktarı belirlenir. Su kaynaklan tam kamu
laştırılabileceği gibi, eğer amaç için yeterli ise 
kaynak üzerinde irtifak hakkı da kurulabilir. 

Su kaynakları ilc tarım arazilerin değeri 
arasındaki ilişkinin değer biçmede dikkate 
alınması gereklidir. Örneğin, taşınınaziarda bulu
nan su kaynağı sayesinde orada sulu tarımdan 
elde edilen gelire göre değer biçiliyorsa, su 
kaynağına ayrıca değer biçilmemelidir. Aynı 
şekilde bir tarla arazisinde açılan artezycn kuyu
su veya diğer bi su kuyusu varsa, sulu koşullarda 
elde edilen verim ve dolayısıyla gelire göre değer 
biçileceğinden, bu kuyular için ayrıca değer hc
saplanmamalıdır (5). Bu gibi durumlarda, kuyu
nun veya kaynağın sağladığı faydaların ayrıca 
değerlendirilmesi gerekir. Yargıtay'ın kararları 
da bu yöndedir (7). 

Taşınmaz malın kendisine gereksinim 
olmayıp sadece içindeki su kaynağı kamu
laştırılıyorsa, bu durumda kaynağı taşınmaz ınal
dan ve gelirinden ayn olarak değerlendirmek ge
rekir. Kaynakların irtifak hakkı kuruldugu 
tarihteki kullanma şekli dikkate alınarak değeri 
biçilir. 

Kaynak, üzerinde bulunduğu toprağı sulu
yar, sulu tarım yapılıyorsa ve kaynaktan başka 
bir amaç için faydalanılamıyorsa, su kaynağının 

4 Bu konu ile ilgili olarak; D.6.D., 31.5.1978, E.l977/4676, 
K.1978/2537 ile D.6.D., 17.12.1986,E.l986/961, K.l986/ 
1141 tarih ve sayılı Danıştay Kararları örnek olarak veri
lebilir. 
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değerini hesaplayabilmek için önce sulu 
tarıma göre toprağın değeri bulunıır. Sonra su 
kaynağında irtifak hakkı nedeniyle meydana ge
lecek azalmadan dolayı toprak kısmen veya ta
mamen sulanamadığından, kuru tarıma göre 
değeri belirlenir. Bulunan iki değer arasındaki 

fark, su kaynağının irtifak değeri olacaktır. eğer 
su kaynağmdan komşu tarlalarda faydalanıyor 
ve bunun karşılığı olarak kaynak sahibine bir 
ücret ödeniyor ise, bu durumda hem sulu tarlanın 
kuru tarla haline dönüşmesinden doğan değer 
farkı, hem de kaynak sahibinin komşularından 
elde edeceği ücretin toplamı kadar irtifak kamu
laştırma karşılığı hesaplanabilir (7). 

3.2.4. Arsalar üzerinde irtifak hakkı ku
rulması 

Arsaların değerleri kamulaştırına tarihin
den önceki özel amacı olmayan emsal satış 

değerine göre bulunacaktır. Bu nedenle arsanın 
bulunduğu bölgede benzer arsaların alım satım 
fiyatlarının belirlenmesi gerekir. Emsal olarak 
alınan fiyatların serbest piyasada oluşmuş 

olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca mümkün 
olduğunca fazla sayıda benzer arsa fiyatları bu
lunmalı ve daha sonra arsaların satış fiyatlarını, 
genişlikler toplamına bölerek ı m2 arsan ın fiyatı 
bulunmalıdır. 2942 ·sayılı Yasa'nın ll. maddesi
ning bendinde bu yöntem öngörülmüştür. 

Büyükşehirlerde su ve doğal gaz boru hat
larının bazen arsalardan geçirilmesi zorunluluğu 
ortaya çıkabilir. bu durumda, irı.ifak kamu
laştırma karşılığı, kamulaştırma nedeniyle 
arsanın tamamında meydana gelen değer 

düşüklüğüdür. Taşınmaz mal imar planı içinde 
ve arsa niteliğinde olduğundan, öncelikle emsal 
satışiara göre irtifak kamulaştırması yokmuş gibi 
normal alım satım değeri bulunur. Daha sonra ir
tifak kamulaştırmasından sonra arsanın tümünün 
değerinin ne olabileceği araştırılır. Bu iki değer 
arasındaki fark, irı.ifak kamulaştırma değeri ola
caktır. Örneğin, arsanın bulunduğu bölgede belir
lenen c.msal satışiara göre ı m2 arazinin ortalama 
değeri 2 000 000 TL olarak belirlenmiş olsun. 
Bu arsadan doğal gaz boru hattı geçirilmesi ne
deniyle arsanın kullanılabilir alanı azalmış ve 
1 m2'sinin değeri 1 800 000 TL olarak tahmin 
edilmiştir. Bu arsanın toplam alanı 350 ml 
olduğuna göre irı.ifak hakkı degeri; (2 000 000-1 
800 000).350 = 70 000 000 TL olacaktır. 



Büyükşehirlerde arsaların m2 değeri çok 
hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu nedenle çoğu 
kez ilgili idaraler mümkün olduğunca arsalar 
üzerinde irtifak hakkı kurulmasından kaçınmak 
durumundadır. Nitekim Yargıtay'ın da arsalar 
üzerinde irtifak hakkı kurulmasından kaçınmak 
durumundadır. Nitekim Yargıtay'ın da arsalar 
üzerinde irtifak hakkı kurulması ile ilgili olarak 
yalnızda birkaç tane kararı bulunmaktadır (7). 

3.3.Bi_lirkişi Raporunun ve lrtifak Hakkı 
Bedelinin Odenmesi 

Tarım arazilerinin kamulaştıolması ama
cıyla değeri ziraat mühendislerince, arsa ve bina
ların değeri ise mimarlar ve inşaat mühendisle
'nın ilgili hükümleri çevçevesinde illerde kuru
lan değer biçme komisyonları 5 üyeden 
oluşmaktadır. Bunların 1 'i deftedarlık memur
larından 1 'i resmi kuruluşların ziraat 
mühendislcrinden, 1 'i mimar ve mühendis oda
larından ve 2'si ise il belediye encüınenince 
taşınınaz sahipleri arasından seçilir. Değer 
biçme komisyonları; raporlarını belirli bir süre 
içinde hazırlamak ve ilgili idareye vermek duru
mundadır. Kaınulaştırına Yasası'nın 11. madde
sinin 6. fıkrasında "değer biçme komisyonu rapo
runu tespit tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
idareye verir. lşin niteliğinin zorunlu kıldığı hal
lerde bu süre 3 ayı geçemez denilmiştir. 

Kamulaştırma Yasası, değer biçme komisy
onlarının görevlerini en kısa sürede bitinnesini 
ve raporun da en kısa sürede hazırlanarak idareye 
verilmesine olanak vermektedir. Böylece ilgili 
idare de tebligat çıkararak irtifak hakkı kaınu
laştırmasını ivedilikle yürütebilir. 

Bilirkişiler, raporlarını 11. maddedeki 
esaslara göre hazırlayarak 15 gün içinde idareye 
vermelidir. Ancak işin niteliğinin detaylı incelc
me ve değerlendirıneyi gerektirmesi halinde 
rapor 3 ay içinde hazırlanmalıdır. Değer biçme 
komisyonları uzmanlıkları dışında kalan konular
da; kamulaştırılan malın cinsine göre uzman bi
lirkişilerdcn danışma niteliğinde görüş alır ve bu 
durumu gerekçeleri ilc raporlarında bildirir. 
Böyle bir görüşün elde edilmesi 15 günden fazla 
bir süre alabilir. Yasa'da komisyonların rapor
Jarını hazırlayıp verıneleri için sürenin belirlen
miş olmasıyla, kamulaştırına işlemlerinin düzen 
içinde yürütülmesi amaçlanmıştır. Raporlarını 
bu süre içinde vermeyen bilirkişiler hakkında -
geçerli bir neden göstcremezler ise-Türk Ceza 
Kanunu'nun 230. maddesi uyarınca görevi ihmal 
suçundan ceza kavuşturınası yapılabilir (7). 

lrtifak kamulaşurmasında bilirkişiler, 
taşınmazı inceledikten sonra gerekli verileri top
lar ve bu verileri dikkatlice analiz eder. Daha 
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sonra rapor yazılır. Raporun yazılması sırasında 
bilirkişiler; yansızlık, açıklık, mantıksallık, ke
sinlik ve doyuruculuk gibi ilkelere uymalıdır 

(ll), Bir irtifak kamulaştırma bilirkişi raporu 5 
bölümden oluşmalıdır. Raporun başlığı, giriş 

dava konusu, inceleme özeti ve sonucu bulun
malıdır. 

İrtifak hakkı kurulması kesinlik ka
zandıktan sonra, kanıulaştırma planı hazırlanır ve 
taşınınaziarın kayıtlı olduğu tapu dairesine ilgili 
idare bir yazı ile başvurarak, ilgili taşınmazlar 
üzerinde irtifak kamulaştırması yapılacağını bil
dirir. Bu işleme tapuya şerh verilmesi denir. Şerh 
verilmesinin süresi 2 yıldır. Bu süre içinde ilgili 
idare Noter aracılığıyla taşınmaz sahibine kamu
laştırınayı tebliğ etmiş olmalıdır. Tapuya şerh ve
rilmesi , kaınulaştınlan taşınmazı uçuncü 
şahıslara karşı korur. Eğer 2 yıl için kamu
laştırma yapılmaz ise, tapu kütüğündeki şerh sili
nir. 

lrtifak hakkı kurulmasından sonra 
taşınınazın mülkiyeti devredilemeyeceğinden, ta
puya kayıt işlemleri biraz farklıdır. Taşınmaz 

üzerinde harhangi bir şekilde irtifak hakkı kuru
lursa, tapu kütüğünde "hak ve mükellefiyetler" 
sayfasına tescil edilir. Bunun nedeni ise "beyan
lar" sayfasına tam ve kısmen kanıulaştırma 

işleminin yazılmasıdır (14). 

Taşınınaz mal sahibine irtifak kanıu
laştırmasının tebliğ edilmesi sırasında; irtifak ka
m ulaştırma kararı, irtifak sahasının krokisi, 
banka dckontu ve değer biçme komisyonunun ra
poru birlikte gönderilmclidir. lrtifak hakkı kurul
masında, noter aracılığıyla yapılan tebliğde, irti
fak hakkı koşulları yazılmalıdır. Bu koşullardan 
bazıları şunlar olabilir: 

(i) Arazi sahibi irtifak hakkı kurulan alanda 
bazı kısıtlamalar çerçevesinde tarım yapabilir. 

(ii) 2,1 O ve 99 yıllık olarak tesis edilen irti
fak hakkı için belirlenen bedel, parsel sahibine 
bir defada ödenir. 

(iii) lrtifak hakkı alanında sabit tesis inşa 
edilmeyecektir. Ağaç gibi uzun boylu bitkiler 
ekilıneyecek veya dikilıneyecektir. Toprağın de
rinliğine inen tesisler kurulamayaeaktır. 

(iv) lrtifak alanı boru hattına dik olarak 
sürülecektir. 
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(v) Boru ve enerji iletim hattının bakım ve 
onarımı sırasında irtifak hakkı kurulan alanda 
kazı yapılabilir. Ancak ilgili idare bu alanı tekrar 
eski haline getirecektir. Bakım işlemleri 
sırasında ürüne zarar verilse dahi, arazi sahibine 
irtifak hakkı karşılı~ı daha önce ödendi~inden, 
bakım işlemleri sırasında oluşan zarar ve ziyan 
için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 

(vi) Irtifak hakkı alanında can ve mal 
güvenli~inin sa~lanması için gereken önlemler, 
arazi sahibince alınacaktır. 

Irtifak kamulaştırma karşılığının nakit ve 
peşin olarak ödenmesi gerekir. Anayasa'nın 46. 
maddesinin 3. fıkrasında "kamulaştırma bedeli 
nakden ve peşin olarak ödenir" şeklinde bir hü
küm vardır. E~er kamulaştırma karşılıklan taksit
le ödenecekse tak:sitlere, peşin ödeme gü-nünü 
takip eden ödeme gününden itibaren devlet 
borçları için öngörülen en yüksek faiz haddi uy
gulanır. Bunun için taksitlendirmenin yapıldığı 
günde devlet borçları için ne miktarda faiz 
ödendi~i, Maliye Bakanlı~ı'ndan sorularak belir
lenmeli ve bu miktar üzerinden faiz ödemesi ya
pılmalıdır. Ancak taksitlcndirme daha çok tam 
kamulaştırma işlemlerinde başvurulan bir yön
temdir. 

Bilirkişiler irtifak kamulaştırma raporunda 
Kamulaştırma Yasası'nın 11. maddesinde belirti
len unsurları ayrı ayn gerekçeleri ile ineelemeli 
ve bunlara dayanarak irtifak kaınulaştırına bedc
lini belirlemelidir. Bu amaçla aşa~ıdaki şekilde 
incelemeler yapılabilir: 

a. Taşınınazın cins ve nevi: Taşınınazın 
cinsi arazi, bina, kaynak, arsa gibidir. Taşınmaz 
arazi ise bunun nevi; tarla (sulu, kuru) ba~, mey
velik, a~açlık, orman, çayır, sazlık ve kamışlık 
arazisi olabilir. Kesiflcrle taşınınazın cinsi, nevi 
ve halen kullanım durumu saptanır. 

b. Taşınınazın yüzölçümü: Taşınmaz 
arazi ve arsa ise herbir parselin ayrı ayrı 
yüzölçümü belirlenmelidir. Binaların ise kapasi
tesi veya büyüklü~ü ile ilgili ölçümler 
yapılmalıdır. Uygulamada taşınınaziarın 
yüzölçümleri tapu kayıtları ilc ispat edilmektedir. 

c. Taşınınazın de~erini etkileyebilecek 
bütün nitelik ve unsurları ve her unsurun ayrı 
ayrı de~eri: Burada arazinin yıllık net geliri ve 
kapitalizasyon faiz oranını etkileyen bütün 
faktörler incelenmelidir. Bu amaçla toprağın fi
ziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ile ve
rimlilik düzeyleri incelenir. Ayrıca taşınınazın 
ulaşımının kolaylığı, mevcut karayoluna ve yer-
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lcşim yerlerine yakınlı~ı, imar planı içinde 
olması yada olmaması, sulanma kolaylı~ı, 
mülkiyet güvencesinin varlı~ı gibi arazinin ra
hatlı~ı olarak tanımlanan faktörler incelenmeli
dir. Ayrıca her unsurun de~cr üzerindeki olumlu 
ve olumsuz etkileri araştırılmalıdır. Her unsurun 
ayrı ayrı de~ere etkisinin incelenmesinde, 
ço~unlukla objektiflikten uzak olarak bilir
kişilerce kişisel de~erlendirmeler yapılmaktadır. 

d. Varsa vergi beyanı: Bilirkişiler Emlak 
Vergisi Yasası'na göre taşınınaziarın ilgili vergi 
dairelerine beyan edilen vergi değerini 
araştırmalı ve bunları raporlarında belirtınelidir. 
Bilirkişiler kamulaştırma tarihinden önce mal sa
hibi tarafından taşınınazın beyan edilen vergi 
değerinin hangi yıla ait olduğunu, vergi 
değerinin arazinin normal değerinden yüksek 
veya düşük mü oldu~unu tartışmalı ve değer 
biçmede vergi beyanını dikkate alıp almadı~ını 
bclirtmclidir. 

e. Kamulaştırma tarihindeki resmi ma
kamlarca yapılmış de~er biçmeler: Arazinin 
bulunduğu bölgede ve bu araziye benzer araziler 
üzerinde daha önce çeşitli kamu kuruluşlarınca 
kamulaştırma yapılıp yapılmadı~ı araştırılır ve 
bu incclcmclcr raporlarda belirtilir. Bu değerler 
bağlayıcı olmamakla birlikte, üzerinde tartışma 
yapılabilir ve çoğunlukla emsal olarak da 
alınmamaktadır. Ancak daha önce aynı yörede 
benzer taşınmuzlar için biçilen değerlerin saptan
ması, bilirkişilere yaptıklan değer biçme 
işlemleri ilc ilgili olarak kontrol olanağı sa~lar. 

f. Arazilerde taşınmaz mal veya 
kayna~ın karoutaştırma tarihindeki mevki ve 
koşullarına göre ve oldugu gibi kullanılması 
halinde getirecegi net geliri: Bilirkişiler arazi
nin o günkü durumuna göre kullanılması halinde 
getireceği net geliri saptarnalıdır. Bunun için ara
zide uygulanan münavebe sistemi, yetiştirilen 
ürünler ve verimleri, ürün ve girdi fiyatları belir
lenerek yıllık net gelir saptanır. Daha sonra 
bölgede yürürlükte olan kapitalizasyon faiz oranı 
saptanır ve yıllık ortalama net gelir kapitalizasy
on faiz oranına bölünerek gelir yöntemine göre 
arazilerin değeri bulunur. 

g. Arsalarda, kamulaştırma gününden 
önceki özel amacı olmayan emsal satışiara 

güre satış degeri: Bilirkişiler kaınulaştınlacak 

arsalara benzer ve emsal olarak kabul edilebile
cek arsaları araştırınalı ve bunların gerçek satış 
fiyatlarını saptamaları gereklidir. Benzer arsala-



nn gerçek satış fiyatları toplamı, arsaların 
genişliğine oranlanarak 1 m2 arsanın değeri sap
tanmalıdır. Ancak emsal olarak alınan arsaların 
özel bir satış amacı (icra yoluyla satış gibi) olma
malıdır. 

h. Yapılarda, kamulaştırma tarihindeki 
resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesapları ve 
yıpranma paylan: Bilirkişiler yapıların 
değerlerini resmi birim fiyatlarını kullanarak sap
tamalı ve bu yolla bulunan değerden yapıların 
geçmiş yıllarına ilişkin yıpranma payları (amor
tismanları) çıkarılarak yapıların net değerleri bu
lunmalıdır. 

i. Bedelin tespitinde etkili olacak diğer ob
jektif ölçütler: Bilirkişiler taşınınaziarın 
değerlerini etkileyebilecek bütün unsurları 11. 
maddenin c bendinde incelemekte ve 
değerlendirmektedir. lrtifak hakkı kurulan arazi
nin niteliklerinden bazıları net gelir ve bazıları 
ise kapitalizasyon faiz oranını etkilemektedir. Bu 
faktörler c bendinde değerlendirildiğinden, i ben
dinde bunların tekrar dikkate alınması, ikileme 
neden olur ve irtifak kamulaştırma karşılığı, nor
male oranla daha farklı olarak bulunur. Ancak 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, objektif 
ölçüllerin niteliği ve dava konusu taşınınazın 
değerine katkısı dikkate alınarak, gelir 
yöntemine göre belirlenen değerin % lOO'ü 
geçmeyen bir oranda artırılabilcceğinc karar 
vermiştir 5. Diğer objektif ölçütler gerekçe 
gösterilerek gelir yöntemine göre belirlenen arazi 
değerlerinin % 50, % 80 veya % 100 oranında 
artırılması objektif bir uygulama olmamaktadır. 
Çünkü değerin belirlenmesinde etkili olabilecek 
faktörler; arazinin nevi, cinsi, yüzölçümü, pazar 
değeri, net geliri olabilir. Bunlar da daha önce 
dikkate alındığından kamulaştırma ilc ilgili bilir
kişi raporlarında 2942 sayılı Yasa'nın ll. madde
sinin i bendinin uygulamada dikkate alınmaması 
daha doğru olacaktır. 

Bilirkişi raporlannda gelir yöntemine göre 
belirlenen değerin i bendinc göre artırılınasına 
gerekçe olarak gösterilen taşınınaziarın ulaşım 
kolaylığının olması, pazarlama sorununun olma
ması, yerleşim yerlerine yakın olması, kara ve 
demiryoluna yakın olması, altyapı hizmetlerin
den yararlanması, belediye mücavir alan sınırları 
içinde veya yakınında olması gibi özellikleri, söz 
konusu taşınınaziarın net gelirini (rantını), kapi
talizasyon faiz oranını veya her ikisini birlikte et
kilemektedir. Raporlarda sıralanan ölçüllerin bu 
iki unsurun hesaplanmasında dikkate alınınası 
gereklidir. Bu unsurların ayrıca i bendinde dikku
te alınması, tekrara neden olmaktadır. Bu 
baktında söz konusu kararın bilimsel yönden 
doğru olmadığı ve bu karara göre yapılacak 
değer biçme ilc gelir yönteminin uygulanma-
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masındaki amaca büyük ölçüde ulaşılamadığı 

açıktır. Nitekim f bcndine arazilerin değeri, ka
mulaştırma tarihindeki mevki ve koşullara ve 
olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net 
gelire göre biçilebilcceğinden, i bendinde 
sıralanan unsurların belirlenen değer üzerinde 
artışa neden olmaması gerekir. Ancak 1992 
yılından itibaren ülkemizde taşınınaziarın kaınu

laştırılmasında hemen bütün bilirkişilerce i ben
ctine dayanılarak yapılan değer artışı uygula
masının bilimsel yönden doğruluğu yapılacak 

detaylı araştırmalarla ortaya konulmalıdır. Aksi 
halde yatırımcı kamu kuruluşlarının yatırım faa
liyetleri için gerekli olan taşınınaziarı kamu
laşurmaları için gereğinden fazla mali kaynağın 
ayrılması gerekecektir. Bu durum ülkemizde 
önemli altyapı yatırımlarının daha uzun bir süre 
içinde gerçekleşmesine neden olabilecektir. 

4. SONUÇ VE ÖNERiLER 

Tarım arazileri, orınanlar, kaynaklar vb. 
taşınınaziarın çeşitli amaçlar için değerlerinin 

biçilmesi büyük önem taşımaktadır. Ekonomik 
ve teknolojik gelişmelere paralel olarak doğal 
gaz, pctr<'ı horu, su ve enerji ilctim hatlarının ku
rulması sırasında irtifak hakkı tesisi söz konusu 
olmaktadır. Bu konu ziraat mühendislerinin uz
manlık alanları ilc ilgili olduğundan, bilirkişi ola
rak bu alanda görev yapabilmektedirler. Böylece 
tarım uzmanları adalet dağıtma gibi kutsal bir 
görevin yapılmasında yargıca yardımcı olmak
tadır. Ziraat mühendislerinin bu konuda yeterli 
teorik bilgi ve uygulama becerisine sahip olma
maları nedeniyle irtifak hakkı kurulmasında 

büyük sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu konuyla 
ilgili olarak açılan dava sayısı her geçen gün art
makuıdır. Halbuki DSİ, TEDAŞ, TEAŞ, 
BOTAŞ, madcn işletmeleri, yerel yönetimler, 
Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kurumlar sık 
sık irtifak hakkı tesisi sorunu ilc karşılaşmakta
dır. Yatırımcı kamu kuruluşlarının emlak ve ka
mulaştırına müdürlükleri, ziraat mühendisleri 
için çok önemli ve yeterince değerlendirilmeyen 
bir istihdam alanıdır. Bu nedenle değer biçme bi
lim inin ziraaL fakültelerinde formal düzeydeki 
eğitimine ve bu konu ile ilgili araştırmalara önem 
verilmelidir. Ayrıca yatırımcı kamu kuru
luşlarında çalışan ziraat mühendislerinin, kamu-

5 Bakınız: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 16.12.1992, 1992/ 

18, E.715, K.740. 
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!aştırma tekniği ve değer biçme ilc ilgili bilgi ve 
deneyimleri, söz konusu kurumlar, meslek 
örgütleri ve üniversitelcrcc organize edilecek ve 
yürütülecek örgün eğitim programları ilc 
artınlınalıdır. 

Bütün yatırımcı kamu kuruluşlarının faaliy
et yoğunlukianna paralel olarak DSİ Özel 
Kıyınet Takdiri Komisyonu gibi kaınulaştırma 

bedellerinin saptanması ve bu konularla ilgili da
vaları izlemek için komisyonlar oluşturması, uy
gulamada kamulaşurma davalarının kısa sürede 
ve en doğru biçimde sonuçlanması açısından ge
reklidir. Bütün kuruluşlar DSİ gibi kamulaştırma 
işlemlerini başından itibaren kaınulaşurma ta
mamlanıncaya kadar hem değer biçme, hem de 
idari ve hukuksal yönlerden izlcmclidir. 

Bilirkişilerin irtifak hakkı kurulmasının be
limsel ve yasal yönlerini çok iyi bir şekilde kav
raması, irtifak hakkı kurulacak ınülkü çok iyi in
celemeleri ve dcğerlcndirınclcri, raporların kısa, 
yeterli, tutarlı, sistematik, gerçekçi olması, 

gerekçeler ve sonuçlan birbirine bağlayan iyi bir 
mantık yürütmeleri ve bunu açıklayabilınclcri 

gereklidir. İrtifak hakkı değerinin bclirlcrııncsiıı
de uygulanacak yöntemler, toplanan verilerin 
değerlendirilmesi ve sorıuçlandırılınası, doğru ve 
objektif bir mantık yürütmeyi gerektirir. Gencl
likle bütün değer biçme işlemleri objektif bir 
mantık dizisine dayandırılmalıdır. 

Genellikle bilirkişiler değer düşüklüğünü 

enerji iletim hattının izdüşümü veya boru 
hattının geçirildiği alan için hcsaplaınaktadır. Bu 
uygulama hatalıdır. Çünkü değer düşüklüğü, 

taşınınazın tamamında meydana gelir. irtifak 
hakkı kurulması nedeniyle kalan kısım 
değcrlendirilemcyecck durumda ise. ıaşınınaz 

tam kamulaştırılmalıdır. Uygulamada bilir
kişilerin tarım arazilerinde kapsamlı bir 
değerlendirme yapmadan rastgele rapor 
düzenledikleri dikkati çckmcktcdir. Ayrıca bu 
çalışma amacıyla incelenen bütün bilirkişi rapor
larında, irtifak hakkı kurulan arazide 1 m2 arazi 
değerindeki azalmanın bclirlcndiği ve daha sonra 
bu değerin arazi genişliği ilc çarpılarak irtifak 
hakkı değerinin hesaplandığı görülmektedir. Bi
lirkişiler tarım arazilerinde irtifak hakkı tesisi n 
neden olduğu gclircksi lmcsini öncelikle sapıa-

so 

malı ve daha sonra bu hakkın geçerli olduğu 
süreyi de dikkate alarak irtifak hakkı karşılığını, 
ilke biriktirme ve gelir yönteminden uygun 
olanını kullanarak bclirlcmclidir. 

irtifak hakkı değerinin hesaplanmasında; 

tarla arazileri, meyve bahçeleri, ormanlar ve kay
naklarda gelir, arsalarda pazar değeri ve 
yapılarda ise maliyet yöntemi esas alınacaktır. 
Ancak bu ıaşınmazlar için değer biçmcdc irtifak 
hakkı süresi mutlaka dikkate alınmalıdır. Çünkü 
irtifak hakkı süresine bağlı olarak irtifak değeri 
önemli miktarda dcğişcbilmcktcdir. Ayrıca irti
fak hakkı kurulmasında üreticilere verilccek za
rarları n uızınin edilebilmesi için, arazinin tekrar 
eski haline dönüştürülmesine yönelik çalışmala
rın maliyetinin de hesaplanması gerekecektir. 
1983 tarih ve 2942 sayılı Yasa ilc tarım arazile
rinde irtifak hakkı değerinin arazinin net gelirine 
göre hesaplanınası yasal bir zorunluluk olmuştur. 
6830 sayılı Yasada ise, bu amaç için hem gelir, 
hem de pazar değeri yöntemi kullanılabiliyordu. 
Böylece 1983 tarihinden itibaren, bütün kamu
laş tırına , i ş lemlerinde olduğu gibi, irtifak kamu
laştırına işlemleri de zor ve karmaşık bir hale 
gelmiştir. Çünkü gelire göre değer biçınck zordur 
ve hata yapılınası olasılığı fazladır. Bu bakımdan 
Kaınulaşurına Yasası'nın yeninden gözden 
geçirilmesi sırasında, tarım arazilerinin kamu
laştırnın karşılıklarının saptanma- sında, pazar 
değeri ve gelir yöntemlerinin her ikisinin de kul
lanılınası ilc ilgili olarak ll. maddede yeni 
düzcnleıııclcr yapılmalıdır. Böylece bilirkişiler 

her iki yöntemi birlikte veya her iki yöntcmden 
birisini kullanarak irtifak hakkı değerini kola
ylıkla bclirlcyebilcccktir. Ayrıca uygulamada bu 
sorunlara neden olan ve Yasa'nın ll . maddesinin 
i bendinde yer verilmesine kaınulaştırma tekniği 
bakımında hiç gerek bulunmayan "bcdelin tesbi
tinde etkili olabilecek diğer ölçütler" ifadesi de 
Yasa'dan çıkarılmalıdır. Eğer bunlar ll. madde
de sıralanan diğer ölçütlerden farklı ise ve bu 
madde kapsaınından çıkarılınayacak ise, bu 
ölçüllerin neler olduğu açıkça yazılınalı ve bun
ların kanıulaştırma bedelinin saptanmasında nas ıl 

dikkate alınaca~ı belirtilmelidir. 
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Maslak 1 İSTANBUL 

ÖZET 

Bu çalışmada öncelikle kıyılarda tatlı su - tuzlu su girişimi ile ilgili daha önce yapılmış, 
deni=e boşalan yeraltT suyuna ait bağınlllann da bulunduğu çalışmalara yer verilmiştir. Daha 
sonra tatlı su tıdu su girişimini fi=iksel olarak izlemek amacıyla bir seri deney yapılmıştır. 
Deneylerde aralarındaki mesafe 1 cm. olan pleksiglas plakalardan oluşmuş Hele-Shaw aleti 
kullanılmıştır. pSi 'nin ha=ırladığı "Türkiye Yeraltı Suyu Potansiyeli ve Kullanım Envanteri " 
çalışmalarmdan, hidrojeolojik etüt raporlarından, Nato-Tu Waters projesindeki İzmit Körfezine 
ait sıcaklık ve tıduluk ölçüm/erinden, sigma-t tablolarından, İzmit Körfezi batimetrik 
haritalarmdan yararlamlarak İ=mit Körfezinin güneyinde yer alan Taşköprü, Hersek, İzmit -
Sapanca- Gölcük ovalarından denize boşalan yeraltı suyu miktarı tahmin edilmiştir. 

ı. GİRİŞ 

Suyun bütün canlılar, özellikle insanlar 
için öneini herkesçe bilinmektedir. Su, dağılımı 
homojen olmamakla beraber yeryüzünde en 
çok bulunan ve mevcut maddeler arasında 

sayısız niteliklere sahip bulunan bir maddedir. 
Denizler, göl ve akarsular, dağlardaki kar, 
kutuplardaki buzullar, yeraltı suları, 

atmosferdeki su buharı başlıca su kaynaklarıdır. 
Su yeryüzü, yeraltı ve atmosfer arasında yağış, 
buharlaşma ve terleme, yüzey akışı, süzülme 
şeklinde sürekli bir çevrim halindedir. Bu 
çevrimin bir parçası olan yağışlarla yeryüzüne 
inen su, yüzey suları ve yeraltı sularının 

kaynağını oluşturmaktadır [ 1]. 

Yerküresin deki tatlı suyun büyük bir 
kısmı yeraltında bulunur. Yeraltındaki su, 
yeryüzünde akarsularda bulunan suyun 7500 
katı kadardır. Yeraltında ve yeryüzündeki 
suların sürekli ilişki halinde bulunmaları yeraltı 
suyunun önemini arttım [2]. 

Bu çalışmada İzmit Körfezi'nin 
güneyinde yer alan ovalardaki yeraltı suyundan 
denize boşalım ele alınmış, bu değerler daha 
sonra [3 ]'de sınır koşulu olarak kullanılmıştır. 

2- KlYlLARDA TA TLI SU-TUZLU 
SU GİRİŞİMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

Serbest ve basınçlı akiferlerdeki yeralu 
suyu tablası genellikle topografyaya bagh bir 
egimle denize ulaşmaktadır. Ancak, yeralu suyu
nun hidrolik egirninin bazı dogal olaylar veya 
insan eli ile bozulması ya da yeterli beslenmenin 
olmaması halinde deniz suyunun yeraltı suyunun 
yüzey tabakalarına da karışugı (yeraltı suyunun 
tuzlanması olayı) görülmektedir [4]. 

Avrupa kıyılarında yaptıklan çalışmalar 
sonunda Ghyben-Herzberg (1889), sahillerin 
kara kesimlerinde, yeraltı suyu seviyesinin 
deniz yüzeyinden yüksekliğinin 40 katı 

derinliğinde (deniz seviyesinden itibaren) tuzlu 
su mevcut olduğunu gözlemişler ve daha sonra, 
matematiksel olarak da aynı sonucu elde 
etmişlerdir. Bu bağıntı , "Ghyben-Herzberg 
Bağıntısı" olarak tanınır. 

Şekil 1 ' deki sahil kesimi gözönüne 
alındığında A ve B noktalarındaki hidrostatik 
basınçlar 
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h. g P. 

hr gpr +h, gpr 

olur. Burada; 

(1) 

(2) 

h r: Su tablasının (yeraltı su seviyesinin) 

denizden yüksekliğini 
h. : Tuzlu suyun gözlendiği derinliği, 

g : Yerçekimi ivmesini, 
P. : Tuzlu suyun özgül kütlesini, 

Pı : Tatlı suyun özgül kütlesini, 

göstem1ektedir. Girişim yüzeyinde bu basınçlar 
eşit olacağından , sonuçta 

h = s 
Pr Pr - -'--- ·h = -·h 

r Ap r P. - Pr 

bulunur. Tatlı suyun özgül kütlesi 
Pr = 1.000 g/cm3

, 

tuzlu suyun özgül kütlesi 
P. = 1.025 g/cm3 

kabul edilirse 

(3) 

h.= 40hr (Ghyben-Herzberg Bağıntısı) (4) 

elde edilir. 

Şekil 1: Serbest bir kıyı akiferinde tatlı su 
tuzlu su girişiminin Ghyben-Herzberg 
bağıntısına göre şematik gösterimi [5] 

Bu teoride tatlı su ve tuzlu su arasında 
statik bir denge kabul edilmiştir. Gerçekte 
yağış, buharlaşma gibi nedenlerle su tablası 

sürekli değişir. Şekil 1 'den de görüldüğü gibi 
kıyı çizgisinin izi, girişim yüzeyi, su tablası ve 

deniz yüzeyinın aynı bir noktada birleştikleri 

varsayılrnıştır. Dolayısıyla YAS'nin noktasal 
olarak ve deniz yüzeyinde boşaldığı 
varsayılmıştır. Doğada ise bazen yeraltı suyu 
deniz seviyesine kadar inmeden yamaçlarda 
yüzeye çıkmakta, bu sular sızma yüzeylerini 
oluşturmaktadır (Şekil 2). Ghyben-Herzberg 
Teorisinde böyle yüzeyler gozonune 
alınmamıştır ve deniz seviyesinin altından 

denize yeraltı suyu boşalması yoktur [6]. 

Hubbert (1940) tatlı su - tuzlu su 
arasındaki girişim yüzeyinin hidrostatik dengesi 
yerine dinamik denge halini ele almıştır. 

Araştıncının sonuçlanna göre, dinamik 
faktörler gözönüne alındığında, yeraltı suyu, su 
tabakasının toprak sathına çıktlğı yer ile girişim 
yüzeyi arasından denize doğru boşalmaktadır 
(Şekil 2) ve girişim yüzeyi akım hızlanna ve 
ortamiann perıpeabilitelerine bağlı olarak 
oluşmaktadır . 

Tuzlu su z 

Şekil 2. Hubbert tarafından ileri süriilen 
girişim yüzeyi [6] 

Glover [7] akım ağından hareketle 
potansiyel ve akım fonksiyonlanndan 
faydalanarak 

2q 

yK 
o (5) 

ifadesini elde etmiştir. Tatlı su - tuzlu. su 
arasındaki gınşım yüzeyi bu ifadeden 
çizilebilmektedir. Bağıntıda, 



x : Kıyı çizgisinden karaya doğru yatay olarak 
ölçülen mesafeyi [m], 
z : Deniz seviyesinden aşağıya doğru ölçülen 
mesafeyi [m], 
q : Kıyı çizgisinin birim genişliğinden boşalan 
tatlı su debisini [m3 1 s 1 m], 
K : Tatlı su taşıyap ortamın permeabilite 
katsayısını [m 1 s], 
Y : (p. - P r) 1 p r : deniz suyunun rölatif 

özgül kütlesini 

göstermektedir. Buna göre deniz seviyesi ile 
girişim yüzeyi arasındaki düşey uzaklık 

(6) 

olur ve sahil ile denizin kesiştiği kesite ait 
büyüklükler "O" indisi ile gösterilerek x = O için 

q 

yK 

elde edilir. (5) ifadesinden z =O için 

_q_ 
2yK 

(7) 

(8) 

bulunur. Bu değerler denize boşalma olan tatlı 
su boyunu ve derinliğini göstermektedir. 
Bağıntıdan görüldüğü üzere yağış ve sızmanın 
etkisiyle su tablası yükselip denize boşalan tatlı 
su debisi arttığında Xo da artmaktadır. Glover, 
potansiyel fonksiyondan yararlanarak, 

_[ )1 /2 h~ 2y:x (9) 

ifadesini elde etmıştır. Bağıntıda h, x absisli 
kesitte su tablasının yüksekliğini 

göstermektedir. 

Cooper [8] , su tablasındaki yükselme ve 
düşüş gibi nedenlerle statik bir dengenin, 
dolayısıyla keskin bir gırışım yüzeyınin 
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olamayacağını belirtmiştir. Cooper' a göre tatlı 
su - tuzlu su arasında tuzluluğu gittikçe azalan 
bir "difuzyon zonu" bulunmalıdır (Şekil 3). 

Yeryüzü Su Tablası 

,( 1 --=-3tf De= 

T'""" ~,~i;:JJT~ 
Şekil 3: Tatlı su - tuzlu su arasında bir 
difüzyon zonunun oluşması [8] 

Mc Whorter ve Sunada [9], Darcy 
kanunundan ve Ghyben-Herzberg 
bağıntısından faydalanarak su tablasının ve 
girişim yüzeyinin denizden mesafelerini, denize 
boşalan tatlı su boyunu veren ifadeleri elde 
etmişler ve Glover ile karşılaştırmışlardır. Birim 
genişlikten denize boşalan tatlı su debisi q ile 
gösterildiği takdirde Darcy kanununa göre 

d h 
q =K(z+h)

dx 
(10) 

elde edilebilmektedir. (3) bağıntısı kullanıldığı 
takdirde bu ifadeden, Ap << p yaklaşımıyla 

Kıyı çizgisi qp 

Yeryüzü 2 / X ~ ---

' 
0 

26.pK 

./.~Deniz 

Tatlı su 

z 
Şekil 4. Kıyı akiferinde su tablası ve girişim 
yüzeyi (9) 
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h ) 

ı / 2 
2qAp 

(K(p + Ap) X 
_ (\~~p x)uı 

····· (12) 

) 

ı 1 2 
p 2q~p 

z = ~ (K (p + ~ p) X 
= (·~ x)' '2 

~pK 

..... (13) 

elde edilir. Yukandaki bağıntılar su tablası ve 
girişim yüzeyinin su tablası ile deniz yüzeyinin 
kesişim bölgesinde birleşmesi hali içindir. 
Fiziksel olarak kabul edilerneyeceği yukarıda 

belirtilmiş olan bu durum akımın düşey 

bileşeninin ihmal edildiği Dupuit-Forchheimer 
yaklaşımının kullanılmasının bir sonucudur. Bu 
nedenle Glover'in akım analizi daha uygun 
gözükmektedir. Su tablasının denizden 
yüksekliğini veren (12) ifadesi Glover'in elde 
ettiği (9) ifadesi ile aynıdır. Buna karşılık deniz 
seviyesi ile girişim yüzeyi arasındaki düşey 

uzaklığı veren (13) bağıntısı ile Glover'in elde 
ettiği ( 6) ifadesi yukarıdaki nedenden 
uyuşmamaktadır. Ghyben-Herzberg Teorisiyle 
ve x = O için z = O elde edildiği halde Glover 
Teorisinde z 0 = qp 1 ~pK bulunmaktadır . 

Bu çalışmada düşey hız bileşenlerini de 
gözönünde bulunduran Glover Teorisi 
kullanılacaktır. 

3. TATLI SU TUZLU SU 
, GİRİŞİMİNE AİT HİDROLİK MODEL 
DENEYLERİ 

56 

3.1 Hele-Shaw Aleti 

Bu çalışmada deney metodu olarak 
viskoz sıvı analojisi (Hele-Shaw) seçilmiştir. lik 
kez ı 897 yılında Hele-Shaw tarafindan 
tasarlanan Hele-Shaw aleti birbirine çok yakın 
iki (enine boyut, düşey ve boyuna uzunlukların 
yanında ihmal edilebilecek mertebede) paralel 
cam veya pleksiglas plaktan oluşur. Klasik 
Hele-Shaw aleti teorisinde aşağıdaki kabuller 
yapılmaktadır: 

z 

-b/2 

Şekil5: İki paralel plak arasındaki akım [6) 

a) Eksen takımı Şekil 5'deki gibi 
alındığı takdirde x ve y yönlerindeki kütlesel 
kuvvetler sıfirdır ve yerçekimi akıma tesir eden 
tek dış kuvvettir. 

b) Plakalar arasındaki akım çok 
yavaştır. Dolayısıyla Atalet kuvvetleri hızın 

karesi viskoz kuvvetlerse hız ile orantılı 

oldu~ndan atalet kuvvetleri burada ihmal 
edilebilir. 

c) Plakalara dik doğrultudaki hız 

bileşeni sıfirdır. 

d) y ekseni yönündeki hız gradyanları 
yanında z ve x yönündeki hız gradyanları ihmal 
edilebilir. 

Bu kabullerden hareketle STüKES ilk 
defa, Navier-Stokes denklemlerinin 
integrasyonu sonucu plakalar arasındaki 

ortalama hızların Darcy kanunu ile tam bir 
analoji temin ettiklerini ve dolayısıyla Hele
Shaw aletindeki hız potansiyeli ile tam bir 
benzerlik mevcut olduğunu göstermiştir. Hele
Shaw aletinde kapilarite tesiri yok denecek 
kadar azdır. Tam homogen ve izotrop bir 
ortam sağlanabilmektedir. Heterojen akiferdeki 
akımı da incelemek mümkündür. Plakalar 
saydam yapıldığı takdirde olay rahatça 
izlenebilmekte, akım çizgileri boyama suretiyle 
görülebilmekte ve fotoğraf çekilebilmektedir 
[ı O]. 

3.2 Deneyler 

Hele-Shaw aletinde tatlı su - tuzlu su 
girişimini fiziksel olarak izlemek amacıyla bir 
seri deney yapılmıştır. Deneylerde aralarındaki 
mesafe ı cm. olan pleksiglas plakalardan 
oluşmuş Hele-Shaw aleti kullanılmıştir. Aletin 



genel görünüşü Şekil 6' da verilmiştir. Yıkanmış 
kum Hele-Shaw aletine Şekil 6' da görüldüğü 
gibi yerleştirilmiş, deniz suyunu temsilen 
hazırlanan tuzlu suyun tuzluluğu salinometre ile 
ölçülmüştür. Hareketin permanan olabilmesi 
için hem tatlı, hem de tuzlu su tanklan sürekli 
beslenmiş, seviyenin sabit tutulabilmesi için i~e 
besleme depolanna birer taşma savağı 

yerleştirilmiştir. Yeraltı suyunu temsil eden tatlı 
suya zeminin içindeki hareketini ve tuzlu suya 
ulaşmasını izleyebilmek için potasyum 
permanganat katılmıştır . Tatlı su tankı ile tuzlu 
su tankının Hele-Shaw aleti ile birleşim 

yerlerine kum taşınımını önlemek için ince 
filtreler yerleştirilmiştir . Söz konusu deney için 
tuzluluğu 29.5 ppt olan tuzlu su hazırlanmıştır. 
Şekil 7' de I nolu poz tatlı su vanalan 
açılmadan önceki durumu göstermektedir. 2 
nolu pozda tuzlu su vanası açılmış ve tuzlu su 
Hele-Shaw aletinin içini, kumu kaplarruştır. 

Fotoğrafta tuzlu suyun kum zemin içinde 
ilerlemiş olduğu kesim açık olarak 
görülmekteair. 4 ve 5 nolu pozlarda tatlı suyun 
iledeyişi 6 nolu pozda tuzlu suya ulaşması, 7, 8, 
9, ll nolu pozlarda ise arayüzeyin oluşması 

görülmektedir (Sol taraftaki koyu lekelere 
dikkat ediniz). Aynca, 6 nolu pozdan sonraki 
pozlarda tatlı suyun tuzlu su üzerindeki yayılışı 
belirgin olarak izlenebilmektedir. ll nolu 

345cm 

<D Tatlı su tankı 
<Z> Giriş borusu 
<3> Giriş taşma savağı 
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pozda arayüzey kararlı hale gelmiş, 12, 13, 14, 
15, 16, 17 nolu pozlarda arayüzeyin konumu 
değişmemiştir (3 saat 45 dakika boyunca). 
Bundan sonra deneyler durdurulmuştur. 

Şekil 8, 15 nolu pozun yakın çekimi 
olup tatlı suyun tuzlu suya ulaştıktan sonraki ' 
yükselişini göstermektedir. Diğer taraftan bir 
karşılaştırma yapabilmek amacıyla Şekil 9' da 
Hele-Shaw aletindeki tuzlu su miktannın 

sürekli olarak azaldığı başka bir deneye ait 
yakın çekim de verilmiştir. Görüldüğü üzere 
ortamlardaki akım koşullan birbirlerinden farklı 
olduğu halde tabandan giren ve yükselen boyalı 
tatlı su ipçiklerinin genel görünümleri çok 
benzerdir. Tabandan giren tatlı su önce bir 
miktar sola yönelmekte, bir müddet benliğini 
korumakta sonra kanşım gözlenmektedir. Bu 
durum haliçlerdeki duran tuzlu su kamalannın 
içindeki su kütlelerinin hareketine 
benzemektedir (Şekil I I). Gerçekten de 
arayüzeyin sabit olduğu duran tuzlu su kamalan 
halinde, sürükleme etkisi ile alt tabakadan üst 
tabakaya taşınan tuzlu suyun karşılanabilmesi 

için haliçierin tabanında menba' a yönelik bir 
dip akıntısının olması gerekir. Şekil 8, 9, 
I O' daki durum ise analog bir duruma karşı 

@ 

@ Deniz suyu besleme tankı 
~ Deniz suyu tankı 
<ID Çıkış taşma sava~ı 
Ql Vana 

Şekil 6: Deney düzeneğinin genel görünümü 
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Şekil 7. Tatlı suyun ilerlemesi, tuzlu suya ulaşması, arayüzeyin oluşması 
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Şekil 7. (Devam) 
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Şekil 8. 15 nolu pozun yakın çekimi 

Şekil 9. Başka bir deneye ait yakın çekim 

Şekil 10. Deneylerde gözlenmiş tatlı-tuzlu su arayüzeyleri 
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geldiğinden benzer akım koşullan 4. İZMİT KÖRFEZİNİN 
gözlenmektedir. 

Bu deneylerde Glover' in Teorisindeki 
arayüzey ile gözlenmiş arayüzeyin farklılığı 
göze çarpmaktadır. Başka bir deyişle Glover 
Teorisinde arayüzey tabana dik açı ile 
birieşirken deneylerde bu açının dik olmadığı, 
deneylerdeki arayüzeyin teorik arayüzeyden 
saptığı gözlenmiştir. Bu durum kum dolgunun 
içinde oluşması gereken arayüzeyin tabanda 
tuzlu su hareketi ile bir miktar yıkanmış 

olmasının sonucudur (Şekil 12). 

Deniz 

Neru.---. 

Şekil ll. Haliçlerdeki duran tuzlu su kaması 
içindeki su kütlesi hareketleri 

su hareleeti ile 
yıloırunış bölge 

Tuzlu su 

Şekil 12: Duran tuzlu su kaması içindeki su 
hareketi nedeni ile gözlenen arayüzey profili 
ve teorik arayüzeyden sapma 

Gerçekten de kum dolgunun içinde 
oluşması gereken arayüzeyin tabandaki tuzlu su 
hareketi ile bir miktar yıkanmış olması 

beklenmelidir. 

GÜNEYİNDEKi OV ALA RA AİT 
ÖLÇÜMLERİN DEGERLENDİRİLMESİ 

4.1 Çalışmada Esas Alınacak Yeraltı 

Suyu Potansiyeli 

Bu konuda DSİ [ll] ' den yararlanılmış, 
ovalardan denize boşalım bu çalışmadaki 

değerlere göre hesaplanmıştır. 

Denizle bağlantılı olan bu ovalarda 
akifere tuzlu su girişinin önlenebilmesi için 
denize her ovanın hidrolik özelliklerine göre 
değişen miktarlarda tabii bir boşalmanın 

sürdürülmesi gerekmektedir. Bu bakımdan Dil 
ovası, Y anmca-Tütünçiftlik-Derince ovalannda 
beslenmenin % 80' nin, Taşköprü, Hersek, 
İzmit- Sapanca-Gölcük ovalannda % 65 ' nin 
işletme rezervi olarak kabul edilebileceği 

belirtilmektedir [ı 2 ]. Tablo ı 'de toplam 
tahsisierin işletme rezervinden büyük olduğu 

göze çarpmaktadır. Bu durum rezerv olarak 
beslenmenin küçük bir yüzdesinin alınmasının 

sonucudur. Dolayısıyla rezerv olarak toplam 
tahsis ve işletme rezervinden büyük olanı 

alınabilir. Bu değerden önce beslenme, daha 
sonra beslenme ile suni boşalmanın farkından 
denize boşalma bulunabilir. 

Dil ovası için 

yeraltı suyu rezervi 

b ı 2.4 X ı 06 
X 100 

esenme: -----------

suni boşalma 
denize boşalma 

80 

: 2.4x ı06 m3 / yıl 

= 3 x l0 6 m3 / yıl 

: 2.4xl06 m3 1 yıl 
: 3x l06

- 2.4x l06 

: 0.6x106 m3 1 yıl 

Yanmca-Tütünçiftlik-Derince ovalan için 

yeraltı suyu rezervi : 6.3x l06 m3 / yıl 

b ı 6.3 X 1 Ü6 
X J 00 6 3 f ) es enme: = 7.87 x lO m yı 

suni boşalma 
denize boşalma 

80 
: 6.3x l06 m3 / yıl 
: 7.87x l06

- 6.3x106 

: 1. 57x l06 m3 / yıl 
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Taşköprü ovası için 

yeraltı suyu rezervi 

b ı 5.} X ı 06 
X ı 00 

es en me:-----
65 

suni boşalma 
denize boşalma 

Hersek ovası için 

yeraltı suyu rezervi 

b ı 6.5 x l06 x l00 
esenme: ----------

65 
suni boşalma 
denize boşalma 

: 5. ı x ı 06 m3 1 yıl 

= 7.84 x 106 m3 1 yıl 

: 5. 1 x 106 m3 1 yıl 
: 7 . 84xı06 - 5. ı x ı06 

: 2. 74x106 m3 1 yıl 

: 6.5x ıo6 m3 1 yıl 

= ıo x 10 6 m3 /yıl 

: 6 . 5 x ı06 m3 1 yıl 
: 10x 106-6.5x106 

: 3.5x l06 m3 /yıl 

4.2 Ölçüınierin Değerlendirilmesi 

Ayiara göre (özellikle 1984- ı 985 
Mayıs) ovalardan denize boşalım değerleri, 

veri eksikliği nedeniyle belirlenemediği için 
yıllık denize boşalım değerleri esas alınarak 

' Şekil 13 ' deki Zo, Xo, d hesaplanmıştır. 

{ 

Şekil 13: Zo, :xo, d'nin gösterimi 
İzmit-Sapanca-Gölcük ovalan için 

Şekil 13 ' de görüldüğü gibi 
yeraltı suyu rezervi : 43 .6x l06 m3 1 yıl 

43.6 X ) 06 
X ı 00 

= 67 x 1 06 m3 1 yıl d = x0 tana 
beslenme: 

65 ve 

(14) 

suni boşalma : 43 .6x 106 m3 1 yıl a = 45° ~ d =: x0 

denize boşalma : 67x l06
- 43.6x106 

a 90° ~ d~ Z 0 
: 23.4x l06 m3 

1 yıl 
~ oo d~ o a ~ 

(ı 5) 

olmaktadır. 

Tablo 1: Körfezi Çevreleyen Ovalardaki Yeralta Suyu Potansiyeli ve Kullanım Envanteri 

Ovaadı 
ve üniteleri 

tSTANBUL-tzMlT 
ARASI SAHIL OVALAR1 

Dil Ovası 
Yanmca-Tüt-Derince 

YALOVA-TAŞKÖPRÜ-IIERSEK 

Taşköprü 

Hersek 

tzMlT -SAPANCA-GÖLC(JK 

İşletme Rezcrvi 
( 106 m3 1 yıl) 

2.0 
4.5 

3.5 
6.5 

37.0 

Tahsis Edilen Su· Miktan (I 06 m3 1 yıl) 
Sulama Belgeli Sulama Toplam 

DSİ ve Toprak İçme. Kullanma Tahsis 
Su Koop. ve Sanayi 

2.4 
6.3 

4.9 
4.0 

43 .4 

0.2 
2.5 

0.2 

2.4 
6.3 

5.1 
6.5 

43 .6 



4.2.1 Taşköprü Ovası 

Taşköprü ovasından denize boşalım 

4. ı' de belirtildiği gibi Q = 2. 74x I 06 m3 /yıl' dır. 
Yeraltı su seviyesi (Y ASS)nin ı m. kotunda 
·olduğu eş su seviyesi çizgisi boyunca ölçülen 
deşaıj boyu yaklaşık olarak [12)'de 6700 m. 
olduğuna göre birim boydan boşalan debi: 

= 0.013 lt/s/ m 

Deniz suyunun tuzluluğu ve sıcaklığı 

ayiara göre değişmektedir. Taşköprü ovası 

açıklıklarında yer alan istasyonlarda (2 nolu 
istasyon) Anilık ı984'de tuzluluğun %o 27, 
sıcaklığın 10.5 °C civarında olduğu 
görülmektedir [13]. Bu durumda, özgül kütle 
P. ı .02077 g/cm3 Pr 1 Ap = 48 
olmaktadır (Tablo 2). 

Bilindiği · gibi , birim genişlikte bir akifer 
kesitinden birim eğim altında birim zamanda 
geçen su miktarına zeminin iletim kapasitesi 
denmektedir. Buna göre Ti (iletim kapasitesi) 
için aşağıdaki ifade yazılabilir: 

2lf2Cf ııı·;,o· 
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• Q 

BI 
(16) 

Burada B, akiferin genişliğidir. T/nin boyutu 
uzunluk2/zamandır. m akiferin kalınlığı, V r 
fiktif hız, K permeabilite katsayısı olduğuna 

göre 

Q = mB Vr = mBKI (17) 

ifadesinde T ile K arasında 

(ı8) 

bağintısı elde edilebilir . 

Taşköprü ovasında, belgeli kuyuların 
iletim kapasitesinin ortalaması 

Ti = 200 m3 /gün/m, akifer kalınlığı 80 m. 
olarak alınabilir [12]. Bu durumda K, 
2.5 m/gün veya 2 . 9 x ıo·5 m/s alınacaktır. 

İzmit Körfezi batimetrik haritasında 
(Şekil ı4)'de görüldüğü gibi kıyı eğimi 

tana :::: ı o; 500· = 0.02 'dir. (-10 m. derinlik 
hattı gözönüne alınarak) . 

Şekil 14: İzmit Körfezi batimetrik haritası 
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"" 
s 

o/oo o 2 
o -0.16 -0.06 
ı +0.66 +0.75 
2 1.48 1.57 
3 2.30 2.38 
4 3.12 3.19 
5 3.94 4.00 
6 4.76 4.81 
7 5.58 5.63 
8 6.40 6.44 
9 7.22 7.24 

10 8.03 8.05 
ll 8.85 8.86 
12 9.66 9.67 
13 10.48 10.48 
14 ı 1.29 11.28 
15 12.10 12.09 
16 12.92 12.90 
17 13.73 13.70 
18 14.54 14.50 
19 !BS 15.31 
20 16.16 16.11 
21 16.97 16.91 
22 17.78 17.72 
23 18 . .59 18 . .52 
24 19.40 19.32 
25 --.._20..20 20.12 
26 ito~.92 
27 21.81 2t 72 
28 22.62 22 . .52 
29 23.43 23.32 
30 24.23 24.12 
31 25.03 24.91 
32 25.84 2.5:71 
33 26.64 26.51 
34 27.44 27.30 
35 28.24 28.10 
36 29.04 28.90 
37 29.84 29.69 
3 8 30.64 30.48 
39 31.44 31.28 
40 32.24 32.07 

Tablo 2: Sıcaklık (T) ve tuzlulukla (S) değişen sigma-t ( a 1 ) değerleri 

6 
-0.06 

8 
-0.15 

lO 
-0.30 

4 
-0.03 

+0.78 
1.58 
2.39 
3.19 
4.00 
4.80 
5.61 
6.41 
7.21 
8.02 
8.82 

+0.74 +0.64 +0.49 
1.54 1.44 1.28 
2.34 
3.14 
3.94 
4.73 
5.53 
6.33 
7.12 
7.92 
8.71 

9.62 9.51 
10.42 10.30 
11.22 ı 1.10 

2.23 
3.02 
3.81 
4.61 
5.40 
6.19 
6.98 
7.77 
8.56 
9.35 

10.14 
10.93 

2.06 
2.8.5 
3.64 
4.42 
5.21 
6.00 
6.78 
7.57 
8.35 
9.13 
9.92 

12.02 ı 1.89 11.71 
12.82 12.69 12 . .50 

10.70 
ı 1.48 
12.27 

13.62 13.48 13.29 13.0.5 
14.41 
15.21 
16.01 

14.27 14.08 13 .83 
1.5.06 
1.5.8.5 

14.86 14.61 
1.5.65 15.39 

16.81 16.64 16.43 16.18 
17.60 17.44 17.22 16.96 
18.40 18.23 18.00 17.74 
19.19 19.02 18.79 18.52 
19.99 19.80 19.57 19.30 
20.78 20.59 20.36 20.08 
21.58 21.38 21.14 20.86 
22.37 22.17 21.92 21.63 
23.16 22.96 22.71 22.41 
23.95 23. 7.5 23.49 23.19 
'24.75 24.53 24.27 23.97 
2.5.54 2.5.32 25.05 24.75 
26.33 26.11 25.84 2.5 .52 
27.12 26.89 26.62 26.30 
27.91 27.68 27.40 27.08 
28.70 28.46 28.18 27.85 
29.49 29.2.5 28.96 28.63 
30.28 30.03 29.74 29.41 
31.07 30.81 30.52 30.18 
31.86 31.60 31.30 30.96 

12 
-0.50 
+0.28 

1.06 
1.85 
2.63 
3.41 
4.19 
4.97 
5.75 
6.53 
7.31 
8.09 
8.87 
9.65 

10.43 

14 
-0.75 
+0.02 

0.80 
U8 
2.36 
3.13 
3.91 
4.69 
.5 .46 
6.24 
7.01 
7.79 
8.56 
9.34 

10.11 
ı 1.21 10.89 
ı 1.99 11.66 
12.76 12.43 
13.54 
14.32 
15.10 
15.87 
16.6.5 

13.21 
13.98 
14.7.5 
15.53 
16.30 

17.42 17.07 

16 
-1.06 
-0.28 
+0.49 

1.26 
2.04 
2.81 
3.58 
4.3.5 
.5 .13 
5.90 
6.67 
7.44 
8.21 
8.98 
9.75 

18 
-1.40 
-0.63 
+0.14 

0.90 
1.67 
2.44 
3.21 
3.98 
4.75 
5.5 ı 

6.28 
7.05 
7.82 
8.58 
9.3.5 

10.52 10.11 
ı 1.29 10.88 

ı 1.65 
ı2.4ı 

13.18 

20 
-1.79 
-1.03 
-0.26 

+0.50 
1.27 
2.03 
2.80 
3.56 
4.32 
5.09 
5.85 
6.62 
7.38 
.8 . ı4 

8 .9ı 

9.67 
ıo . 43 

11.19 
11 .96 
12.72 

12.06 
12.83 
13.60 
14.37 13.94 13.48 
1.5.14 14.71 14.24 
15.91 1.5.47 15.00 
16.67 16.24 15.77 

ı8.20 17.84 17.44 ı7.00 16.53 
18.98 18.6ı ı8.21 ı7.77 17.29 
19.75 19.38 18.98 18.53 ı8 .05 

20.53 20.15 ı9.74 19.30 ı8.81 

21.30 20.93 20.51 20.06 ı9. 57 

22.07 21.70 21.28 20.82 20.33 
22.8.5 22.47 22.05 21..59 21.09 
23.62 23.24 22.81 22.35 21.8.5 
24.40 24.01 23.58 23.11 22.61 
25.ı7 24.78 24.34 23.88 23.37 
25.94 25.54 2.5.11 24.64 24. ı3 
26.72 26.3ı 2.5.88 25.40 24.89 
27.49 27.08 26.64 21>.16 25.65 
28.26 27.8.5 27.4ı 26.93 26.41 
29.03 28.62 28. ı 7 27.69 27. ı 7 
29.80 29.39 28.94 28.45 27.93 
30.58 30.16 29.70 29.21 28.69 

T(>C) 
22 

-2.23 
-1.47 
-0.70 
+0.06 

0.82 
U8 
2.34 
3 . ıo 

3.86 
4.62 
5.38 
6.14 
6.90 
7.66 
8.42 
9. ı8 

9.94 
10.70 
ı 1.46 
ı2.22 

12.98 
13.74 
14 . .50 
ı5 .26 

16.02 
16.77 
ı7. 53 

18.29 
ı9.0.5 

19.81 
20.56. 
21.32 
2io8 
22.34 
23.59 
24.35 
25.11 
2.5.87 
26.62 
27.38 
28 . ı4 

24 
-2.70 
-1.94 
-1.18 
-0.43 
+0.33 

26 
-3.21 
-2.46 
-1.70 
-0.9.5 
-O. ı9 

1.09 +0.56 

28 
-3.76 
-3.01 
-2.26 
-1.5) 
-0.75 
0.00 

1.85 1.32 +0.75 
2 .6ı 2.07 1.50 
3.36 
4.12 
4.88 
5.64 
6.39 
7.15 
7.91 
8.66 
9.42 

ı o. ıs 
ıo .93 

11.69 
12.45 
13.20 

2.83 
3.58 
4.34 
.5.09 
.5.84 
6.60 
7.3.5 
8.11 

8.86 
9.61 

10.37 
11'.12 
11.88 
12.63 

13.96 13.38 
14.71 
15.47 

14.14 
ı4. 89 

2.2.5 
3.01 
3.76 
4.51 
.5.26 
6 .0ı 

6.76 
7.5.2 
8.27 
9.02 
9.77 

10.52 
11 .27 
12.02 
12.77 
ı3 . .52 
ı4.28 

16.22 1.5.64 15.03 
16.98 ı6.39 15.78 
17.74 17. ı5 

18.49 
ı9. 2.5 
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Bu değerlerin (7), (8) ve (14) nolu 
ifadelerde yerlerine· konulmasıyla, 

X = o 

__2_1_ 
Ap K 

pq 

2ApK 

u x w-j 
48 ----

2.89 x 10-j 

_ 10.8 m. 

d = X0 tana. = 0.22 m. 

21 .6 m. 

bulunmuştur. Şekil 13 'den a = x0 1 cosa. 

olup a = 10.8 m. ' dir. Birim alandan boşalan 
yeraltı suyu debisi, 

2 .74 x 106 

q' = Q 
A 365 X 86400 X 6700 X 10.8 

olmaktadır. 

4.2.2. Hersek Ovası 

Hersek ovasından denize boşalım 

4 . ı 'de belirtildiği gibi Q = 3.5 x ı06 m3/yıl'dır . 
YASS'nin ı m. kotunda olduğu eş su seviyesi 
çizgisi boyunca ölçülen deşaıj boyu yaklaşık 

olarak 8000 m. olduğuna göre birim boydan 
boşalah debi, 

35 x 106 m 3 1 yıl 
q= 

365 X 864()() X 8000 
1.4 x ıo-s m3 / s / m 

Hersek ovası açıklıklannda yer alan 
istasyonlarda Aralık ı 984' de tuzluluğun 

o/0o 28, sıcaklığın ı ı °C civannda olduğu 
görülmektedir. Bu durumda, özgül kütle 
P, 1.02146 g/cm3 Pr 1 Ap = 47 
olmaktadır. 

Hersek ovasında, belgeli kuyulann 
iletim kapasitesinin ortalaması 
Ti=300 m3 /gün/m, akifer kalınlığı 80 m. olarak 
alınabilir . Bu durumda K, 3.75 m/gün veya 
4 . 3 x ıo-5 m/s olacaktır. 

Hersek ovasında da kıyı eğimi, -1 O m. 
derinlik hattı gözönüne alındığında 
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tana. _ 10 / 500 
14) 

0.02 olmaktadır ( Şekil 

Bu değerlerin aşağıdaki ifadelerde 
yerine konulmasıyla, 

X = o 

pq 

Ap K 
pq 

2ApK 

15 .2 m. 

= 7.6m . 

d = x0 tana. = 0.15 m. 

a = x 0 1 cosa. = 7.6 m. 

elde edilmektedir. Birim alandan boşalan yeraltı 
suyu debisi, 

q' = Q 
A 

3. 5 X ) 06 

365 X 86400 X 8QQQ X 7.68 

olmaktadır. 

4.2.3 İzmit-Sapanca-Gölcük Ovalan 

İzmit-Sapanca-Gölcük ovalarından 
denize boşalım Q = 23 .4x ı 06 m3 /yıl olduğu 
4. 1 ' de belirtilmiştir . Yer altı suyunun denize 
doğru aktığı kesitin genişliği harita üzerinden 
yaklaşık 20000 m. alınmıştır. Buna göre birim 
boydan boşalan debi; 

23.4 x ıo " m 3 / )ıl 
q = = 3. 71 x 1 0"5 m 3 1 s 1 m 

365 X 86-WO Y. 20000 

İzmit Körfezinın İ zmit-Sapanca-Gölcük 
ovalarının çevrelediği bölümünde Aralık 
1984' de tuzluluğun %o 28, sıcaklığın l l °C 
civannda olduğu görülmektedir (13]. Bu 
durumda, özgül kütle p , = 1.02146 g/cm3 

p r 1 A p = 4 7 olmaktadır. 

Söz konusu ovalarda kuyulara ait iletim 
kapasitesi değerleri belirlenınediği ıçın, 

permeabilite katsayısı diğer ovalarda olduğu 

gibi hesaplanamamıştır Ancak, [ 14] mevcut 
kuyu loglanndan zeminin genellikle killi kum 
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çakıl olduğu sonucuna vanlarak K ıçın 

1 o-2 cm/s değeri alınmıştır. 

Gölcük .ovasında kıyı eğimi 
tana ::: 10/ 250 = 0.04 olarak alınabilir 

(Şekil 14). (Nümerik çözümde denize boşalım 
bu ovalan temsilen Gölcük ovasından 
yapılacağı için kıyı eğimi olarak Gölcük ovası 
gözönüne alınmıştır) . 

Mevcut değerlerin aşağıdaki ifadelerde 
yerine konmasıyla, 

X = o 

pq 

~pK 

pq 

2~pK 

17.4 m. 

= 8.7 m. 

d= X0 tarıa = 0.35 m. 

a = x 0 1 cosa = 8. 7 m. 

bulunur. Birim alandan boşalan yeraltı suyu 
debisi, 

q' 
Q 

A 

olmaktadır . 
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23.4 X 106 

365 X 86400 X 20000 X 8.7 

4 .26 x 10-6 m3 / s / m2 

5. SONUÇLAR 

Çalışmada öncelikle kıyılarda tatlı su 
tuzlu su girişimi ile ilgili daha önce yapılmış 
araştırmalara yer verilmiştir . Ghyben-Hyzberg 
bağıntısında YAS ' nın noktasal olarak ve deniz 
yüzeyinde boşaldığı varsayılmıştır. Daha sonra 
Hubbert ve Glover yeraltı suyunun, su 
tabakasının toprak sathına çıktığı yer ile girişim 

yüzeyi arasından denize doğru boşaldığı 

sonucuna varmışlardır . Glover akım ağından 
hareketle denize boşalan tatlı suyun boyunu ve 
derinliğini gösteren ifadeleri elde etmiştir. 

Düşey hız bileşenlerini de gözönünde 
bulunduran Glover Teorisi ' nin daha uygun 
olduğu sonucuna vanlmış, boşalma 

hesaplannda bu teori kullanılmıştır. 

Daha sonra olayı fiziksel olarak izlemek 
amacıyla Hele-Shaw aleti kullanılarak bir seri 
deney yapılmıştır. Deneylerde ara yüzey 
oluşmuş, kararlı hale gelmiştir. Tuzlu su 
miktannın sürekli olarak azaldığı· başka bir 
deneye ait yakın çekimde tabandan giren tatlı 

suyun önce bir miktar sola yöneldiği, bir süre 
benliğini koruduktan sonra kanşımın oluştuğu 
gözlenmiştir . Bu durum haliçlerdeki duran 
tuzlu su kamalannın içindeki su kütlesinin 
hareketine benzemektedir. Bu deneylerde 
Glover Teorisindeki arayüzey ile gözlenmiş 

arayüzeyin genelde aynı olduğu ancak uç 
noktada sapma olduğu göze çarpmaktadır. 

Başka bir deyişle Glover Teorisindeki arayüzey 
tabana dik açı ile birieşirken deneylerde bu 
açının dik olmadığı , arayüzeyin ötelendiği 

gözlenmiştir. Bu durum kum dolgunun içinde 
oluşması gereken arayüzeyin tabanda tuzlu su 
hareketi ile bir miktar yıkanmış olmasından 
kaynaklanmaktadır. 

Glover Teorisi kullanılarak İzmit 
Körfezi ' nin güneyinde yer alan ovalardan 
denize boşaltın , birim boydan boşalan debi, 
birim alandan boşalan debi ayn ayn 
hesaplanmış ve Tablo 3 ' de gösterilmiştir. 
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Tablo 3: Ovalardan denize boşalan yeraltısuyu debileri 

Ovalar Taşköprü Hersek İzmit-Saparıca-Gölcük 
Denize boşalım (m3/yıl) 2,74xl06 3,5x106 23,4x106 

Birim boydan boşalan debi (m3/s/m) 1,3 xl0 -5 - 1,4x l0 -5 3,7l x l0 -5 

Birim alanlardan boşalan debi (m3/s/m2
) ı,2x ı0 -6 1 ,83 x ıo -6 4,26x ıo -6 
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ŞANLIURFA TÜNELLERİ ÇlKlŞ Y APlLARI VE 
LABORATUVARDENEYLERİ 

Yazanlar: Dr. Şevket ÇOKGÖR (*) 

Prof. Dr. İlhanAVCI (*) 

ÖZET 

Şanlıurfa Tünelleri, Atatürk Baraj Gölü'nün sularını Gii.neydoğu ovalanna ileı
rnek için inşa edilmektedir. Bu lünellerin çıkışında yer alem çıkış yapılarının amacı. 
tünellerden geçecek akım miktarını ve tünellerdeki akun koşullarını konirol etmektir. 
Bu kontrol yapılarının işletme koşullarının ve hidrolik perJonnanslarının belirlenmesi, 
yapıların kendilerirıden beklenen iŞlevlerini tam olarak yeıine gelinnesi bakunından 
önemlidir. Bu çalışmada, çıkış yapılarınu1 kesin proje kriterlerinin ve iŞletme 
koşullarının belirlenmesi için yapılan laboratuvar model deneyleri anlatılmış ve kont
rol kapakları vibrasyon deneyleri ile eneıji kırzet havuzun stabilile deneylerinden 
elde edilen sonuçlar verilmiŞ tir. 

1. GİRİŞ 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) 
Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı projesid ir. 
Projenin sağlayacağı diğer katkılann yanında '•ı
lama en önemli rolü oynamaktadır. Proje 
içerisinde, sulama kısmının en büyük yiiküıı ü , 

Fırat Nehri üzerindeki Atatürk Baraj Gölünün 
suları ile Şanlıurfa-Harran ve ,Vlardin
Ceylanpınar ovalannda 0.5 m ilyo ı ha tarım 
alanının sulanmasını sa~layac:ih Şanlıurfa 
Tünelleri ve bunlara bağlı kanallar si temi 
çekecektir. Bu tüneller, Şekil l'de gör(: .. ıt.:c, u g ıbi 
Atütürk Barajının menbatarafında ve rezervuarın 
sol salıilinden başlayıp 26.4 km. sonra Şanlıurfa 
yakınında son bulmaktadır. (Şekil 1). Tüneller 
7.62 m iç çapında dairesel kesitli ve birbirine pa
ralclel olarak inşa edilen ikiz tünellerden 
oluşmaktadır. Tiinellerin akstan aksa araları 40 
m'dir. Tünellcrin iç cidarları beton ilc kaplan
maktadır. Herbir tünelin uzunluğu 26 400 m, 
eğimi 0.0006439 olarak projelcndirilıni~ t ir. 
Tünelleri n son 200 ın'l ik kı sınınd,ı tünel i c,; 

basıncına üzr.rindck i toprak yü kiinün ycı tıW) L

ceği dü~· i:nül ;rek. , sonradan türı •1 iı; ç 'ıpı 6.5 ııı'yc 

dü~ürülınüş ve iç ci(l:\rt 2.5 cm kahnlı~ ında çelik 
ile k::ıplanmı)!ır. 

Dünyanın en uzun sulama tünelleri olan 
Şanlıurfa Tünelleri tam kapasite ile çalıştığında 
Aı ,ıt ürk Baraj 'ındaki su yüzü kotu 542 ın iken 
~'·~ X m3/s'lik debi sağlayacaktır. 

(*) Istanbul Teknik Üniversitesi, ln~aat Fakültesi, 

Hidrolik Anabilim Dalı, 80626, M aslak, lstanhl!' 

Şekil I. Şanlıurfa Tünel Sistemi Vaziyet 
Planı 

Bu tıi ncl sisteminin işletilmesi, tünellerin 
ımıı ı sabında yeralan çıkış yapılarının en önemli 
parças ı olan radyal hidrolik kapaklar ilc 
yapılacaktır. Bu önemli özeJligi nedeniyle çıkış 
yapılanııda yer alan elemanların ayrıntılı bir 
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etüdüne ihtiyaç duyulmuş ve bunların laboratu
var model deneyleri ile hidrolik performansları 
ve dinamik etkilere karşı güvenilirliği 
araştırılmışt.ır. Bu çalışmada, çıkış yapılarında 
uygulanması düşünülen sistem hakkında bilgi ve
rilmiş, bu yapılarla ilgili olarak laboratuvarda 
yapılan model deney sonuçları verilmiştir. 

2. Şanlıurfa Tünelleri Çıkış Yapıları 

İşletmede, tüneller sürekli basınçlı olarak 
çalışacaklarından, tünellerin çıkışında, ana isale 
kanalına alınacak debinin mansaptan kontrol 
edilmesi için uygun bir kontrol yapısının 
oluşturulması gereklidir. Tünellerden çıkışta, 
Şekil 2'de de görüldüğü gibi, tünellerin son 200 
m'sindc çelik kaplama olarak inşa edilen 6.5 m 
çaplı daire kesitten kare kesile geçen (6.50x6.50) 
bir rekortınarı vardır. RakoLmandan sonra menba 
batardo kapaklan yer almaktadır. Normal işletme 
koşullarında bu kapaklar devamlı açık olarak bu
lunacak, sadece çıkış yapılarında bakım-onarım 
gerektiğinde kapan(\caktır. Menba batardo ka
paklanndan sonra akıma dik doğrultuda 
Şanlıurfa'ya kullanma ve sanayi suyu sağlama 
amaçlı su alma ağızları mevcuttur. Su alma 
ağızları, 2020 yılına kadar Şanlıurfa'nın günlük 
yaklaşık olarak 800 .000 nı3 'lük su ihtiyacını 
karşılayacak şekilde projelerıdirilm iştir. Tck veya 
çift tünel işletmesi durumunda tck su alma ağzı 
su teminide kullanılacaktır. Konik su alma gi:-iş 
ağzından sonra alınan su çapı 2.0 nı'lik borulada 
ponıpa istasyonu ve arıtma tcsisinc, oradan da 
Şanlıurfa'ya iletilmektedir. S u alma ağzından 
hemen sonra, mansap kısmında tünellcrin işletme 
koşullarını sağlayan ve alınacak debi miktarını 
ayarlayan- radyal hidrolik kapaklar vardır. Ka
paklar Atatürk Baraj Gölündeki su yüzü koluna 
göre hedef alınan akını miktarını ayarlamak için 
değişik açıklıklarda çalışacaklardır. Radyal ka
paklardan sonra mansap batardo kapakları vardır. 
Normal işletme koşullarında bu kapaklar da 
nıenba batardoları gibi sürekli açık tutulacak, sa
dece radyal kapaktaki bir arıza veya onarını du
rumunda memba batardosu ile birlikte kapaula
rak radyal kapakların bulunduğu bölüm boşaltı
lacaktır (Şekil 2.). Çıkış yapılarının sonunda ra
dyal kapaklardan çıkan suyun enerjisinin kırılıp 
sakinleşmesi için USBR ı tipi bir enerji kırıcı 
havuz vardır. Enerji kırıcı havuzun taban kotu 
kapakların bulunduğu kısmın taban kolundan 2.0 
m daha düşüktür. Bunun sebebi radyal kapaklar
dan çıkan yüksek enerjili suyun direk olarak 
enerji kırıcı havuzun tabanına çarparak beton 
yüzeyde hasar meydana gelmesini engellemek 
amacıyla bir su kütlesinin bulunmasını sağla
maktır. Enerji kırıcı havuzun ilk 75 m'lik kısmı 
yataydır. Bu yatay kısımdan ana isalc kanalına 
kadar 209m'lik kısım ise O.Oı246'1ık ters eginıc 
sahiptir. (Şekil 3). Enerji kırıcı havuzdan sonra 
4.0 km uzunlugunda ve 328 m3/s'lik dcbiyi ge-

70 

çirecck şekilde boyutlandırılmış, trapez kesitli 
ana isale kanalı mevcuttur (Şekil 3). (Bayazıt ve 
Avcı, ı992), (Çokgör, 1992). 

3. Şanlıurfa Tünelleri Çıkış Yapıları La
boratuvar Modelleri 

Çıkış yapılan fiziksel modeli, t.T.Ü. !nşaat 
Fakültesi, Hidrolik Laboratuvarında geometrik 
ölçeği 1/25 olmak üzere Froude benzeşimine 
göre yapılmıştır. Hidrolik model; tünellerin 200 
m'lik son kısmını, dairesel kesitten kare kesite 
geçen rakortmanları, su alma ağızlarını, menba 
ve mansap batardo nişlerini, radyal kontrol ka
paklarını, enerji kırıcı havuzu ve ana isale 
kanalının giriş kısmından itibaren ı 00 m'Jik 
kısmını kapsamaktadır. Modelde, tüneller 300 
ının. iç çaplı çelik borudan, rakortmanlar, su 
alma ağızları ve akım kontrol yapılarının bulun
duğu kısım akımın izlenebilmesine olanak ver
mesi açısından pleksiglastan imal edilmişlerdir. 
Radyal kapaklar ve takviye kirişleri pleksiglas 
lcvhadan, kapak kollan kutu kesilli çelik profil
den yapılmıştır. Enerji kırıcı havuz ve ana isale 
kanalı ise beton olarak inşa edilmiştir. 

4. Model Deneyleri 

Laboratuvar deneylerinin en önemli 
kısmını akımı kontrol eden radyal kapaklann 
hidrolik performansının belirlenmesi ve kapak
akım etkileşimi sonucunda ortaya çıkabilecek 

Litreşim probleminin incelenmesi ile enerji kırıcı 
havuzun stabilete deneyleri oluşturmaktadır. 

Çıkış yapısının hidrolik performansının belirlen
mesi için planlanan bütün işletme koşullarında 
deneyler yapılmıştır. Her bir deney serisinde 
önce, radyal kapaklar belirlenen açıklıkta 

açılmakt.a, tünelin başındaki vana yardımıyla 

debi ayarlanmaktadır. Debi isale kanalı sonunda
ki dik açıl ı üçgen ölçüm savağı ilc belirlenmekte
dir. Ana isale kanalı anahtar eğrisinden, geçen 
debiye karşı gelen su seviyesi belirlendikten 
sonra bu su seviyesi seviye kontrol kapagı 

yardımıyla ayarlanmaktadır. Bu mansap koşullan 
ve tünellerden geçen debiye karşılık radyal 
kapağın menbamdaki (tünel sonundaki) mano
mctre ilc piyezomctre kolu belirlenmekte ve bu 
değere hız yüksekliği, tüneldeki sürekli yük 
kaybı, tünele giriş ve ızgara kayıpları eklenerek 
Atatürk Barajı Gölündeki su yüzü kotu belirlen
mektedir. 
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Belirlenen koşullar sa~landıktan sonra, ra
dyal kapaklarda titreşim ve enerji kırıcı havuzda 
de~işik işletme şartlan altında (tck ve/veya çifl 
tünel) stabilite deneyleri yapılmaktadır. 

4.1. Şanlıurfa Tünelleri Çıkış Yapıları 
Hidrolik kapak Model Deneyleri 

Tünel çıkışındaki radyal kontrol kapak
larında titreşim ve rezonans tehlikesi olup 
olmadı~ının incelenmesi için kritik akım 
şartlarında deneyler yapılmıştır. Bu deneyler, rijit 
kapak deneyleridir. Rijit kapak deneylerinde 
amaç, kapak sabit tutulup, her do~rultudaki dcp
lasmanı engellenip, kapak üzerindeki kritik nok
talarda akım etkisiyle oluşan basınç çalkanlıları 
ölçülerek bu çalkanLıların kapakta titreşime yol 
açabilecek frekanslarda hakim bileşenlerinin 
olup olmadı~ının araştırılmasıdır (Kolkman, 
1984), (Naudascher, 1991). Bu amaçla, Şekil 
2'dcn görüldü~ü gibi kapaklardan birinin üzerine 
üç basınç dönüştürücüsü yerleştirilmiştir. Bunlar
dan biri kapa~ı dönme mafsalına baglayan iki 
kolu birleştiren krişin (rijitlik levhası) üzerine bu 
k i ri şe dik olarak yerleştirilmiş olup (9 no'lu 
basınç dönüştürücü) Hottinger P1 1 tipi indüktif 
bir bas ınç dönüştürücüdür. Diğer ikisi ise Endev
co 8510B-5 tipi piezorezistif minyatür tip basınç 
ctönüştürücüdür. Bunların çapı sadeec 3.8 mm 
olup, akımı etkilerneden dinamik basınçların 
ölçülmesine imkan vermektedir. Basınç ölçme 
bölgesi -4.0 m ile + 4.0 m su sütunu arasındadır. 
Bunlardan biri kapa~ın altucu yakınında kapağa 
dik olarak (radyal do~rultuda) manbaya dönük 
şekilde (10 no'lu basınç dönüşLürücü), diğeri yine 
kapa~ın alt ucu yakınında ve kapa~ın man
sabındaki takviye levhaları üzerinde, bu levhala
ra dik olarak (kapa~a tcğetscl doğrultuda) 
yerleştirilmiştir (11 no'lu basınç dönüştürücü) . 
Serbest akım halinde sadeec 10 no'lu 
dönüştürücü, batmış akım halinde her üç 
dönüştürücü su ile temas halindedir. 9 no'lu 

iııdüktif ve Piezorezistive 

Basıç Dönüştürücüleri 

(l-fBM Pl 1 ve ENDEVCO 

8510B-5) 

AMPLİFİKA TÖR 

(HBM KWS GA 5) 
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basınç dönüştürücüde ölçülen basınç çalkanlıları 
baglantı kirişine gelen dinamik basınçlar 
hakkında bilgi vermektedir. 10 nolu 
dönüştürücüdeki basınç çalkantıları, kapak lev
hasına dik (radyal) do~rultuda, ll nolu 
dönüştürücüdck:i basınç çalkanLıları ise kapak 
levhasına teğet doğrultuda kapaga etkiyen dina
mik basınçları vermektedir. 

Her üç basınç dönüştürücüsündcn çıkan 
sinyaller, Şekil 4'de verilen ölçme ve 
değerlendirme diyagrafından da görüldü~ü gibi, 
Houinger KWS6A-5 tipi bir aınplifikatör ile kuv
vetlcndirildikten sonra koaksiyel kablolarla 
MINC DECLAB/23 laboratuvar bilgisayarına 
iletilmektedir. 

Bilgisayardaki analog-dijital çevrici, bu 
siııyalden saniyede 150 defa örnek olarak bilgisa
yar diskinde depolamaktadır. 2048 noktalık bir 
örneğin istatistik analizi ilc basınç çalkantılarının 
ortalaması, standarclt sapması, minimum, maksi
mim değerleri, ve frekans histogramı elde edil
mektedir. Burada fast Fouricr dönüşümü ile be
lirlenen Fourier bileşenlerinden spcktruma 
gcçilınektedir. Şekil S'te tek tünel işletmesi duru
munda % 60 kapak açıklığı için 10 nolu noktada 
ölçülen basınç çalkantılarının spektrumu ve fre
kan · histogramı görülmektedir. 

4.2 Şanlıurfa Tünelleri Çıkış Yapıları 

Enerji Kırıcı Havuz Model Deneyleri 

Modelde enerji kırıcı havuzdaki akım duru
ınunu belirlemek ve havuz tabanındaki dinamik 
basınçları ve basınç çalkanularını ölçmek için bir 
seri deneyler yapılmıştır. Dinamik basınçları 

ölçmek için modelde havuz tabanına dört adet 
basınç dönüştürücü yerleştirilmiştir. Hottinger 
Pll tipi indüktif dönüştürücülerin ikisi tüneller-

15 ch multipexer 

MINC/DECLAB 23 

IAD Converter 

Digital 
PDP 11 23 

Şekil 4. Model Deneylerinde Kullanılan Ölçme ve Deı::erlendirme Sistemi Akış Diyagramı 
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.. 6 e 
FauAas (Mz) 

Deney No URT60 
Tünel sayısı ı 

40 

Kapak acıkhğıff!l_ 60 % 
Debi (m'/sl 186.04 30 
Çıkış kanalı 503.72 
su kolu (m) 
Kapak memba 506.85 20 

_jliyezomcıre kotu(m) 
Nokta no lO 

Ortalama 524 
lO 

Basınç Yüksekliği St. Sapma 40 
(cm) Maksimum 658 

Minimum 381 
o 

370 440 510 580 650 

Basınç Y ükselc.liği (cm) 

Şekil S. Tek Tünel İşletmesi,% 60 Kapak Açıklı~ı İçin 10 nolu Noktada Ölçülen Basınç 
Çalkantılaranın Spektrumu ve Frekans Histogramı 

den birinin (f2 tüneli) ekseni üzerinde (8 ve 9 
nolu dönüştürücüler), ikisi de enerji kırıcı havuz 
ekseni üzerine (1 O ve I I nolu dönüştürücüler) 
olmak üzere protatipte havuz girişinden sırayla 
5.0 m ve 32.5 m uzaklıktadır (şekil 2). Basın~· 

dönüştürücülerinden alınan sinyaller şekil 4'de 
akış diyagramı verilen kapak deneylerinde kul
lanılan ölçme ve degerlendirme sistemi kul
lanılarak, enerji kırıcı havuz tabanında oluşan 
basınç çalkanularının istatistik parametreleri ilc 
frcJr.ans histogramı elde edilmektedir. Tablo 1 'de 
çeşitli işletme koşullarında ve denenen değişik 
enerji kırıcı havuz konfigrasyonlarında enerji 
kırıcı havuz tabanına yerleştirilmiş basınç 

dönüştürücülerden prototip değerlerine 

dönüştürülerek elde edilen sonuçlar verilmiştir 

(Çokgör ve diğ . 1995); (Konca, 1993). Deneyler 
sırasında, enerji kırıcı havuzda su yüzey in deki 
dalgalanmalar da incelenerek salınımlar sonucu 
suyun havuzdan taşıp taşmadığı da incelenmiştir. 

74 

5. Sonuçlar 

Deneyler sonucunda, tek tünel işletmesi ha
linde kapağın mansabında daima serbest hidrolik 
sıçrama oluşmaktadır. Çift tünel işletmesinde ise 
küçük açıklıklarda kapağın mansabında kararsız 
bir akım durumu görülmekte, % 20 ve daha 
büyük açıklıklarda ise baırnış sıçrama meydana 
gelmektedir. 

Radyal kapak üzerinde çeşitli noktalarda 
yapılan dinamik basınç ölçümlerinde, tek tünel 
işletınesinde basınç çalkantılarının çok küçük 
olduğu ve yüksek frekanslarda bileşenlerinin 

olmadığı görülmüştür. Çift tünel işletmesinde ise 
kapağın ınansabındaki akımın kararsız olması 

halinde kapak levhasına tcğet doğrultuda oldukça 
büyük basınç çalkantılan görülmekte, ancak 
yüksek frekanslı bileşenler bulunmamaktadır. 
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Deney IŞLETMEDEKI KAPAK KAPAK MEMBA DEBI çııaş ENERJİ KIRICI HAVUZ T ABANINDAKİ BASINÇ YÜKSEKLİKLERİ 

No TüNEL AÇIKLIÖI PIYOZOMETRE Q KANALl SU [NOKTA NO: 8 

SAYISI (%) KOTU (m'lsn) VOZOKOTU Min. Max. Ort. St.Ssp. NcgatifBuı.nç •;.'si Min. Ma>< Ort. 

EK08• ı lO ~31.60 77.40 

EK07• ı ıs 527.47 106.12 

EK06• ı 20 S22.65 127.00 

EKli • ı ıs sı7 .47 106.12 

EK09f ı s S30.72 79.39 

EK04M 2 10 532.47 161.~ 

EKOIM ı 19.6 ~27.8S 237.00 

EK OSN 2 ıo 523 .60 2~.00 

EK02M 2 37 SIS.22 328.00 

EK03M 2 37 ll6.72 328.00 
-

• Tek tünel işletmesi 

_l ~~ 

~ 
~ 

~1.93 -2S4 1101 428 201 1.6 277 ~59 457 

~2.~ -522 133~ 464 197 0 .6 265 699 485 

~2.84 -ll ı o sı S2~ ısı 0 .1 334 783 577 

~2.~ -216 1273 448 213 1.1 119 839 490 

~1.97 389 796 S86 S4 o 318 719 S40 

503.37 345 899 682 71 o S91 833 707 

~.04 726 ıııı 9~3 79 o 573 1152 903 

~UI ~ 1002 805 62 o 636 968 802 

~S .26 686 1122 922 67 o 708 1073 888 

~.43 828 1197 100~ 70 o 811 1146 980 
-----

,_ 

+ Tek tünel işletmesi, ayınna duvarı seçene~ 

_l -

~-----------
~ 
--+ 

9 lO ll 

St.Ssp. Ne&~tif Basınç •;.•si Min . Max. Ort. St.Ssp. Min. Max. Ort. 

41 o 348 523 448 28 402 673 S41 

63 o 381 589 499 26 417 102 595 
60 o 431 648 sı1 31 419 796 627 

104 o 

48 o 421 633 S4ı 32 378 796 j79 

36 o 573 713 644 24 ~97 . 804 70S 

76 o 773 1042 907 36 732 1070 932 

48 o 666 ~~ 769 29 669 923 SIS 

S3 o 783 946 864 27 787 1003 887 

ss o 8~ 1007 938 26 841 1128 976 
---

# Çift tünel işletmesi 
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Radyal doğrutuda ise çalkantılar çok 
küçüktür, fakat 2-5 Hz. arasındaki frekanslarda 
bileşenler görülmektedir. Batık sıçrama halinde 
ise bağlanlı kirişi üzerinde büyük basınç 
çalkantıları oluşmaktadır. Radyal ve teğetsel 
doğrultudaki çalkanLıların gerek şiddetleri, ge
rekse frekansları küçüktür. 

Kararsız akım halinde teğetsel doğrultuda 
görülen büyük basınç çalkantılarının frekansları 
teorik olarak hesaplanan kapağın doğal frekansı 
(20 Hz.) yanında çok küçük olduğundan, rezo
nans tehlikesi beklenmemektedir (Bayazıt ve 
A vcı, 1992). Radyal doğrultuda nispeten yüksek 
frekanslarda (2-5 Hz) bişenler bulunmakla birlik
te, basınç çalkantılarının şiddeti çok küçük 
olduğu ve bu doğrultuda kapağın rijitliği de çok 
büyük olduğu için kapağın stabi lites i açı sından 
tehlikeli bir durum sözkonusu değildir. Kapak
ların menbaında, Şanlıurfa şehri için ahnacak 
suyun kapakta titreşim problemi oluşturmadığı 
ğörülmüştür. 

Çeşitli akım koşullarında (çift, tet tünel 
işletmesi, değ işik kapak açıklıkları ve debilerde) 
yapılan deneylerde enerji kırıcı havuzun perfor
mansının yeterli olduğu belirlenmiştir. Debi ve 
ana kanaldaki su kolunun en yüksek değerlerinde 
bile hav uzda su seviyesi yan duvarların 
üzerinden aşmamakta, duvarların üzerindeki 

/ 

konsollar havuzda oluşan dalgaları havuzun içine 
yansıtmak bakımından yararlı olmaktadır. Enerji 
kıncı havuzda oluşan dalgaların ana kanal boy
unca devam ettiği gözlenmiş ise de, dalgalar bu 
uzun kanal içinde sönümleneceklerinden zararlı 
olması bcklenmemektcdir. 

Enerji kırıcı havuz tabanında çeşitli nokta
larda yapılan dinamik basınç ölçümlerinde, tek 
tünel işletmesi halinde özellikle küçük kapak 
açıklıklarında büyük debiler alınırken, kapak 
altından çıkan su jetinin havuz tabanına çarptığı 
bölgede çok şiddetli basınç çalkantılarının 

oluştuğu görülmüştür. Bunun sonucunda bu 
bölgede çok kısa süreli büyük pozitif ve negatif 
basınçlar oluşmaktadır. En olumsuz koşullarda 
maksimum pozitif basınç 14.5 m minimum nega
tif basınç ise -6.0 m civarındadır. Ancak bu 
basınçlar zamanın çok küçük bir yüzdesinde 
görülmektedir. 

Teşekkür 

Bu çalışma DSl Genel Müdürlüğü 
tarafından desteklcnın iştir. Yazarlar gösterilen 
yakın ilgiden dolayı kuruma teşekkür ederler. 
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DEGiŞiK ÇAPLI BETON KAROT NUMUNELERiN 
BASlNÇ MUKA VEMETİ İLE ST ANDART SİLİNDİR 
BETON NUMUNELERiN BASlNÇ MUKA VEMETİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Doç. Dr. Rüstem GÜL 
.. Arş. Gör. MuratYAVUZ 

Atatürk Vniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü 

öZET 

Değişik çaplı beton karallann basınç mukavemeU ile standart silindir beton nu
munelerin basınç mukavemeti arasındaki ilişki diğer araştırmacılann yaptığı 
araştırmaların verileri toplanarak incelenmiştir. Yapının basınç mukavemetinin be
lirlenmesinde kullanılan karot numunelerin basınç mukavemetinin değişik 
yükseklik - çap oranlarındaki mukavemet değişimi incelenerek küçük çaplı karot
ların kullanımı amaçlanmıştır. 

1- GİRİŞ 

Günümüzde yapının herhangi bir aşama
sında basınç mukavemetinin belirlenmesinde 
değişik metotlar bulunmaktadır. Bu metotları 
kısaca tahribatlı deney metodu ve tahribatsız 
deney metodu olmak üzere iki kısımda inceleyc
biliriz. 

Tahribatsız deney metodunun oldukça 
fazla avantajları olmasına rağmen yapının basınç 
mukavemetinin sağlıklı olarak bulunma<>ında tck 
başına güvenilir olm:ımaktadırlar. Ancak belirli 
standartiara uyularak alınan karot örnekleri yapı
nın basınç mukavemetinin bulunmasında yeterli 
emniyet ve güvenilirliği sağlamaktadırlar. Yapı
nın basınç mukavemeti tayininde en güvenilir 
çözüm tahribatlı ve tahribatsız deney metotları
nın her ikisinin de birlikte uygulanmasıyla sağ
lanır. 

Bctonun basınç mukavemetinin değerlen
dirilmesinde küçük karotların kullanımı daha el
verişlidir. Küçük karatların yapıya verdiği zarar 
daha az olmakta ve büyük karotlara nazaran daha 
fazla alınarak yapının basınç mukavemetinin 
sağlıklı olarak değerlendirilmesi mümkün olmak
ta ve yine sık donatılı yapılarda donauya zarar 

rar vermemektedir. Bununla beraber küçük çaplı 
karatların yapının basınç mukavemetinin değer
lendirilmesinde güvenilir olmadıkları yaygın ola
rak tartışılmakla bu konuda yapılan araşurma
larda bazı araştırmacılar herhangi bir etki gör
mcmiş diğer bazıları ise küçük çaplı karatların 
basınç mukavemetinin büyük çaplı karotlardan 
daha düşük olduğunu görmüşlerdir. TS 10465 1 
Kasım 1992 karot çapı olarak 100-150 mm ola
rak belirtmekte özel durumlarda mesela narin 
yapı bilcşc.nlerinde veya teçhizaun fazla olduğu 
ycrlc.rdc minimum 50 mm çaplı karatların alın
masına müsaade etmektedir. Bu konuda ASTM 
C 42-90 standardında ise minimum karot çapı 
100 mm olarak belirtmiştir. 

Bu araştırmada yapının basınç mukaveme
tinin değerlendirilmesinde tahribatlı deney meto
du olan k<trot alma yöntemiyle alınan numunele
rin basınç mukavcmcti ile standart silindir 
numunelerin basınç mukavemetleri arasındaki 
ilişki ortaya konmuştur. Yapının mukavemetinin 
tahribatlı yöntemle değerlendirilmesinde küçük 
çaplı kıtroLların alınmasıyla yapıya daha az zarar 
vermek ve yapının daha büyük bir bölümünün 
mukavemetinin ar.ışurılınası runaylanınışur (1, 2, 4) 
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2- KAROT ÇAPININ BASlNÇ MUKA
VEMETİENE ETKİSİ 

Çap etkisi diger araştırmacılar tarafından 
kabul edilen Weibull'un ideal ve kırılgan malze
melerde önemli olan "boyut etkisi" prensipleri, 
Tucker ve Bolotin'in prensipleri ile diger bazı 
çalışmaların verileri bu araştırmada toplanarak 
incelenmiştir. 

Weibull sabit yükseklik - çap oranlanndaki 
karotlar için çap etkisinin sabit oldugunu kabul 
ederek özellikle ideal kırılgan malzemeler için 
önemli olan "boyut etkisi" prensiplerini ortaya 
koymuştur. Bu teori özellikle büyük çaplı karot
lar için daha etkili olmaktadır. Bolotin farklı ha
cimlerdeki türterin dayanımlannın varyans ve 
beklenen degerieri için aşagıdaki eşitliği gcliştir-

miştir. { :/affı} 
E[f) = E~r] Cı+ Cı"/* 

Burada 
f :V hacmindeki numtıneılln mukavemeti 
fr : Vr hacmindeki referans örneginin 

mukavemeti 
E [] : Beklenen değerler 
Var[] :Varyans 
Cl, C2 ve a pozitif en uygun degerler. 

Plal= n ro+~l \ 
~ \rıo+~) j 

olarak verilir burada 
r (.): Gama fonksiyonunu belirtir. 

Tucker silindir numunelerde yapugı testler
de boyut etkisini göremedi~inden Weibull'un te
orisini kabul etmemektedir ve bunun yerine 
"Toplam Dayanım" teorisini geliştirmiştir. 
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Buna göre 

E[f] = E[fr] 

Var[tJ={~} Var [Jr] 

Burada 
f: A alanına sahip örneğin mukavemeti 
fr : Referans örneginin mukavemeti 
Ar : Referans örneğinin alanı 

Betondan karot alınırken betonun basınç 
mukavemetindeki homojensizlik de dikkate 
alınmalıdır mesela beton döşemelerin alt 
kısımları üst kısımlanna göre daha mukavimdir. 
Bu homojensizlik küçük karatiarda daha etkili 
olmaktadır. 

Her iki teori de malzemenin uzaysal boyu
tunu ihmal ettiğinden bu teoriler kusurludur (1). 

3- KÜÇÜK ÇAPLI KAROTLARDAKl 
MUKA YEMETİN DÜŞME SEBEBİ 

Karot numuneler alındıklannda, karot 
yüzeylerinde mikro çatlaklar oluşmakta ve yine 
agregalann kesilmeleri test esnasında agregaların 
dışarı fırlamasına neden olmaktadır. Bu sebeple 
karot nuınunelere uygulanan yükü bulmada karot 
numunenin örselcnmeıniş bölgesinin taşıdıgı yük 
ve örselcnıniş bölgesinin taşıdıgı yük toplanarak 
bulunur. 

yükü 

Örsclenmiş bölgenin taşıdıgı yük 

P = fı Aı +k* fı * A0 

Burada 
P : Örselenmiş bölgenin taşıdığı yük 
fı : A ı alanında örselenınemiş iç bölge 

k* fı : A0 alanında örselenmiş bölge 
yüküdür 

Eğer örselenen bölge üniform bir t 
kalınlığına sahip ise ve karot çapı d ise 

Ao=3 .75*(~) * A 

Burada 
A : Toplam kesit alanı 
Kırılma gerilmesi fe ise 

fc=fı* {ı -3 .75*(~)* (I -k)} 

olarak verilir. 
Burada 
fı, t, k: bagımlı degişkenler 
fe degeri ise 

E [fe J =E rtı)* { 1 -(
3

:
5

) *E [ t] *(I -E [k])} 

fe nin varyansı ise 

Var rtcl=Var [fı)* { 1+(3 ·~ 5 r•E[d*(l+E[k]2)} + 

e·:5 
(*E [f1]

2 
* f (1 +E [k]

2
) Var [t]

2 
+* Var [k]} 



Tucker'in teorisinde ortalama mukavemet 
çaptan ba~ımsızdır fakat Weilbull'un teorisinde 
bu farklıdır ancak her iki teoride küçük çaplı ka
rotların mukavemetinin büyük çaplı karotlara 
göre dalta deg-işken oldu~unu göstermektedir (1, 
3). 

Meininger'in Verilerinin Analizi 

Karot çapı ile karot basınç mukavemetinin 
araştırılması için Meininger'in verileri toplanmış 
ve incelenmiştir. Meininger kalın bir duvar, 
döşeme · ve · 28 günlük ba<;ınç mukavemcti 
218.633 kg/cm2 olan standart test si lindiri deney
c tabi tullu. Duvar ve döşeme 90 gün boyunca 
buharla kür edildi ve daha sonra duvar ve 
döşemeden 50, 100 ve 150 mm lik karotlar alındı 
bu karotların 100 mm lik olanlarından 6 adedi 
duvarın yaklaşık 254 mm içinden alındı ve bun
ların analizi yapıldı. 

fe = f3o O+f3ıx + f3ıx2) O+f33y) O+f34z) 
(l+f35d) (l+f36za) * (1+[37zb0 ) +e 

re ler 
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Bu eşitliktc 

fe : Kırılma yükü 

~O - ~7 : Regrasyonda etkili olan paramet-

x, y, z: Koordinatlar 

d : Karot çapı 

Za : 40 günlük ıslak kür ve 91 gün hava 

kürü için O 

28 günlük ıslak kür ve 121 gün hava kürü 

için 1 dir. 

Zb<ı : Karot kırılırsa I aksi halde ihmal edi-

I ir. 

Kınlma kuvvetindeki sabit degişkcn ise or

talama sıfır da~ılımı gösterir ve bu deger E ile 

gösterilir. Döşeme ve duvar parametreleri Tablo 

1 de gösterilmiştir. Tüm parametreler % 95 

güvenilirdir. 

Tablo 1 : Döşeme ve Duvarlardan Alınan Karotların Mukavemet De~işimi için 
Tahmin Edilen Parametreler 

Döşemcdc tahmin Duvarda tahmin 
edilen parametreler edilen parametreler 

Re gressor Parametre Birim (1+h5d)* (1 +b5d)** (l+b5d)* (l+b5d)** 

Po kg/cd 

X 13ı 1/in 

x2 l3ı 1/in 2 

y 13:3 1/in 

z 134 1/in 

d 135 I/in 

Za. 136 
zbo ~ 

* : Yukarıdaki eşitlikle (1 + l35d) dahil 

** : Yukarıdaki eşitlikte (1 + ~5d) hariç 

144 .8 18 

-0.00499 

0.000141 

0.00287 

0.0149 

0.00513 

0 .0647 

Ortalama dcgerlcr, Standart sapma ve 
Varyasyon katsayıları Tablo 2'dc verilmiştir. 

Duvarda karot çapı arttıkça mukavemet 
azalmış döşemede ise karot çapı arttıkça muka
vemet artmıştır. 

147.63 170.126 160.987 

-0.00516 -0.00771 -0.00775 

0.00141 0.000125 0.000105 

0 .00286 0.00580 0.00589 

0.0148 -.00434 -0.00452 

-0.0140 

0 .00667 0.0609 0.0631 

-0.0628 -O.a745 

Tablo 2'deki döşeme verileri Weilbull'un 

teorisini desteklemektedir zira artan karot çapıyla 

karot ınukavemeti artmaktadır ancak duvarlardan 

alınan karotlar Weilbull'un teorisine uymamak

tadJJ. 
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Tablo 2: Ortalama Karot Mukavemeti, Standart Sapma ve Varyasyon Degerieri 

Element d, in n fd, kg/cm2 S, kg/cm2 Va dj, Vtot,% Vs,% 
% 

Döşeme 1.9 28 146.927 7.1003 4.85 9.14 7.74 

4.0 12 147.63 2.6011 1.75 6.78 6.55 

5.9 12 149.739 6.2567 4.15 3.69 o 
Duvar 1.9 33 165.205 10.1232 6.13 7.67 4.61 

4.0 18 157.472 7.2409 4.57 6.86 5.12 

5 .9 12 156.769 6 .6082 4.24 7.14 5.75 

Gerçekte yapılan araştırmalarda Tablo 3'de görüldügü üzere numune boyutları küçüldükçe dayanım 
artmaktadır buna "Boyut Etkisi" denmektedir ancak karotta dayanım düşme sebepleri açılandıgı nedenler
den dolayı bu teorem karotlar için geçerli olmamaktadır (3,5). 

Numune 
geometrisl 

Küp 

Küp 

Küp 

Küp 

Silindir 

Silindir 

Silindir 

Tablo 3: Numune Boyutunun Basınç Dayanırnma Etkisi 

Numunenin boyutları 
(cm) 

30 X 30 X 30 

20 X 20 X 20 (Stand.) 

15 X 15 X 15 

10x 10x 10 

25 X 50 

15 x 30 (stand.) 

10 X 20 

Basınç dayanımının, standart 
numune basınç dayanımına 
oranı 

0.90 

1.00 

1.10 

1.25 

0.95 

1.00 

1.05 

Yüksekliğin kesit boyutuna oranı da dayanımı etkilemektedir. 
Karot çapı ile karot dayanımı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan 9 kaynak Tablo 4'de verilmektedir. Bu 

kaynaklardaki araştırmalar standart test numunelerinin dayanımı 1440-13400 psi arasında degişen 860 
karot ömegi için olup 36 degişik beton karışımından mevcuttur. 

Tablo 4: Degişik Araştırmacıların Karot Mukavemeti Verilerinin Özeti 

Fe' nin Karot 
Referans Karışım No: oranı çapı n Piriz yaşı Uyum 

Bartlctt & 4 63RO to 2-4 43-35 46to 52 
MacGregor 13.3RO 
Bhargava 4 3440 to 4-6 8-8 28 

6500 
Champell & 2 4510 to 4-6 16-16 28-84 
Tobin 6300 
Lewis 4 3260- 4-6 48-24 30 

6500 
Mciningcr 3110 1.9-4 61 -30 91 

5.9 24 
M on day & 50aı 2+-4 6-6 28 
D h ir 
Ram i rez & 3 1440 to 2+-4 96-96- 90 
Barcem 276) 96 
Yip& Tam 12 2330 -2-4 120-72 28-84 

72RO 
Confidcntial 5 3020to 2.25 - 37-10- 28 
Communicatio 4320 3.75- 10 
n 5.75 

TOPLAM 36 862 
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Karotlar belonun durumuna göre paralel 
veya dikey olarak alınmış ve tamamında uzun
luk-çap oranı 2 dir. Nurnunelen 23±2 °C 
sıcaklıkta ıslak küre tabi tutulmuş olup deneden 
ı gün önce havada kurutulmuştur. Deneyler 1. 3. 
aylar içerisinde yapılmıştır. 

Çap etkisinin karotun ortalama 
dayanımının 100 mm çapındaki karotun 
dayanırnma bölünmesiyle elde edilmiştir. 

Rd = fd/f4 

Bu işlernde karot dayanımını etkileyen 
delmc yönü, uzunluk-çap oranı, test yaşı ve 
beton kalitesi gibi diğer etmenler göz önüne 
alınmamaktadır. 

Burada Rd nin normal dağılıma uyması ve 
büyük varyansasahip olması nedeniyle analizler 
daha karmaşık olmaktadır. 

Analiz öncelikle 50 ve 100 mm çaplı karot
lar için ortalama ınukavcıneti hesap edilmekte
dir. 

E [fe]= E[fı} {ı-~} 
Burada 
b: regresyon analizinde bilinmeyen para

metre olup 

b= 3.75 * E [t] (1- E [k]) ya eşittir. 

Bu eşitliktc karotun bozulmamış kısmının 
ortalama dayanımının karot çapından bağım sız 
olduğunu kabul etmektedir. 

E [fe] =E [fı] { 1-
0 ·2~65 } 

Bu regresyon lineer olarak düşünüldüğünde 

1 ı-z \ 
E[fc] =E[rı]\ ı-0.308*T l 

Burada 

Zt : Karotun 7 gün havada yada 40 gün 
suda küre tabi tutulduktan sonra ı dir. 

Bu eşitlikte karot numunelerinin havada 
kür edilmesi geçerli olduğundan pek doğru 
gözükınemcktcdir. 

Tablo 4 de 7 kaynaktan alınan verilerin 
rcgrcasyon analizi yapılarak karot çapının etkisi 
araştırılmıştır. Bu veriler ı450-ı3400 psi lik dayanıma 
sahip standart silindir numunelerden 780 karot 
alınmıştır. 
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Her dayanıının doğruluğu varyasyon katsa
yılarına bağlıdır bunun için Meininger, Barlett ve 
MacGrcgors'un verileri bu etkileri yok etmek 
içindir. Tablo 2 de verilen karot dayanım 
değişkenleri eleman örneklemeden önce dayanım 
ve kalınlık arasındaki varyasyon ile 
araştırılmıştır. 

Varyasyon ve beklenen değerler için bir 
model oluşturulmuştur. 

Bu model 
2 

Vf
2 
= { V~c+ Vs

2 
+ Vza2} ı K+ 3·75 *Var[~ +e 

(d- 0.2265) 

şeklindedir. 
Burada 
Vf: !stenen varyasyon katsayısı 

fe', Vs' ve V za standart silindir 
dayanımında varyasyon katsayıları ve test 
anındaki yaş ıdır. 

f 1 +(0.2265) \ 

K= \ d 1 
/ ' ı 0.2265 \ 
\ --d-/ 

olarak verilir. 

2 

Non Lineer regrasyon analizi ile yapılan 
hesaplaınalarda 

vrı)(7?)\ıco .048Z/+((0.027 zl\ * k+0.00692ı 
\ Ic f (d-0.2265) 

Burada 
fe' : 28 günlük standart silindir mukaveıneti 
Z. : Gözlenen V1 nin mukavemet varyasya-

nun atLırılınası durumunda 1 e eşit olan aksi 
halde O alman, belonun 1ı-15 haftalıkken ı 
al ınan dcğişkcnidir. 

Çapları ı50 ının ten büyük olan karotlar 
için karot mukavemetinin varyasyon katsayısı 
önemli ölçüde hasar görmemiş iç bölgenin 
değişimine bağlıdır ve bu nedenle Vfc', Vs ve 
Vza ya bağlıdır. Çapları 50 mm olanlar için karot 
mukavcmcıinin varyasyon katsayısı önemli 
ölçüde hasar görmüş bölgenin kalınlığının 
değişimine bağlıdır. 

4. KAROT UZUNLUK-ÇAP ORANININ 
KAROT BASlNÇ MÜKA VEMETİ ÜZERİN
DEKİ ETKİSİ 

Taınin ve Yip'in verileri analiz edilerek 
toplam 576 karot test edilmiştir. Ortalama 50 
mm çaplı karatların dayanımlarının ıoo mm çap
lı karotlara dayanımları oranı R2 ile gösterirsek 
<ıralarındaki lineer ilişki 
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R2= 1.091 -0.012 * (~) 

Şeklindedir. 

1/d = 2 olan karotlar için çap etkisi ihmal 
edilmiştir. 

5. KAROT - STANDART SİLİNDİR 
NUMUNE MUKA VEMETİ ARASINDAKİ 
İLİŞKİ 

TS 10465 1 Kasım 1992 de 100 mm 
çapındaki ve 50 mm yüksekliğindeki silindir 
karot numuneleri mukavemeti 200 mm kenar 
uzunluğundaki küp basınç mukavemetine eş it 

olduğunu kabul etmiştir . 

Fküp200 = Fsil 100 
Fküp200 = Fsil 150 

Fküp2oo= Kenar uzunluğu 200 mm olan 
küpün basınç mukavemet 

Fsilıoo = Çapı 100 mm olan silindirin 
basınç mukavemeti 

Fsil150 =Çapı 150 mm olan silindir basınç 
mukavemeti 

Yukarıdaki eşitliklerdende görüleceğ i 

üzere 100 mm çapında ve 100 mm yüksekliğin -

ki karot numuneleri mukavemeti standart silindir 
basınç dayannnma eşit olmakla bu durumda 
diğer değişik çaplı karatların standart silindir 
basınç dayanımları ile ilişkisi Tablo 3 teki katsa
yılar kullanılarak bulunabilir. 

6. SONUÇ 

1- Küçük karatiarda mukavemeti azaltan 
yüzey ıabakasının tahribatı test işlemlerinde dü
zenli eğilme ya da güçsüz bağ teorisi ile ilgilidir. 

2- Karot çapı ile karot basınç mukavemeti 
arasındaki ilişki Tablo 1 de gösterilmiştir. 50 mm 
çaplı karolların ortalama mukavemeti, 100 mm 
çaplı karatların ortalama mukavemetinin %94 ü 
ve 1 50 mm çaplı karotları n ortalama mukaveme
tinin %92 sidir. 

3- 50 mm ve 100 mm çaplı karatların orta
lama mukavemet oranı oldukça değişiktir. 

Do layı s ıyla daha fazla numune üzerinde test 
yapılınaladır. 

4- Küçük çaplı karatların ölçülen mukave
meti oldukça değişkendir. 

5- Döşemelerde kalınlık boyunca mukave
met değişimi daha fazladır. 
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DÜZELTME 

"Hidrolik Veri Analizlerinde llazı Ön İstatistiksel Analiz Teknikleri ve Uygulamaları" 

1- Birinci sayfada yazarın adresi verilme-
miştir. Makalenin gönderildigi tarillleki yazarın 
adresi : 

Mahmut ÇETİN 
Ziraat Yüksek Mühendisi 
DSİ 6. Bölge Müdürlü~ü 
Planlama Şube Müdürlüğü 
01330 ADANA 

Sayfa Yeri Yanlış 

55 2. sütiln, 1. 
K.;= ['f(k+i- 1)]/L paragraf sonu 

i=l 

56 1. sütiln 1. v1 =n-I veu m-1 dir 
para gr af sonu 

56 1. sütün 3. S 2 ı =EJ n eleınanlı ı. alt gnıba ai t varyan s ı, 
para gr af 

56 2.2.3. ı Eğ"·:~ bölüm sonu F cetvel (vlv2 %2.5) <Fccıvcl 
<t hcsa v 1 v~. 97.5) koşulu sağlanırsa, 

57 Sırası ile ni 

Denklem 8,9 R =XGJ X n + L,x; X; ETI 
ve 10 j,j 

2 

IM= (R) ~ Sı-Sı 
n- 1 

2 4 2 2 
2 S2-S4 S 1 -4S 1 S2 +4S 1 S3+Sı-2S4~ 

D (R)=-+ M 
n-1 (ıı-1) (n-2) '-'-'-

58 1. sütün, 1. B ağımsızlık testinin kontrolünde R yerine 
para gr af i] R-M(R)[ıııutl ak değeri 

58 Denklem ll 
P hcsap=200 [1-F(zf];z= IR- M (R) 1 

ı DJjR) 

1 f +z !._ 2 
F(z) =lll e2zclz 

59 2. sütun, 3. ve eğimi 
paragraf 5. 
satır Şekil ]'de gösterildiği gibi ~ = Y n ~olan 

Doğru 

l 

K .;=[2, (k+i-1)1/ L 
i=l 

v1 = n-1 vev2 = m-1 dir 

S2 ı =n elemanlı ı . alt gruba ai t varyansı, 

Eğer, 

Fccıvcl (vl.v2. %2.5) <Fhcsap 
<F ccıvcl(v 1 .v 2 . 97.5) ko~ulu sağlarursa, 

n·l 
R =X,Xn + L,xixi+l 

i=l 

2 

M(R)=Sı-Sı 
n- 1 

2 4 2 2 
2 Sı-S4 S1-4S1 S2+4 S1S3+ S2-2S4 ı 

D (R) =-+ -M(R) 
n-1 (n-l)(n -2) 

B:.ığınısızlık testinin kontrolünde R yerine 

ı R-M(R) ı mutlak değeri 

Phcsap= 200[ 1-F(z)] ; z IR- M(R) ı 

ı D(R) 

f +z ı 1 - 2 
F(z)=- e2zdz 

211 --
ve cğin1i 

Şekil l 'de gösterildiği gi bi ~ = y n 1 xn olan 
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