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TUZ KONTROLU İÇİN SULAMA YÖNETİMİ 

Ana Prensipler 

Tuz kontrolu için etkili sulama yönetiminin 
güvence altına alınmasında dikkate alınması ge
reken başlıca parametreler; bitkinin su ihtiyacı ve 
sulama suyunun kalitcsidir. Uygun sulama, ge
reksiz ve potansiyel olarak zararlı olan fazla su 
uygulamalarından kaçınırken, topragın su eksik
ligini gidermclidir. Fazla su, kasıtlı olarak ancak 
tuz seviyelerini katrol etmek için uygulanabilir. 

Çiftlik uygulamaları sulama alanının birin
den ötekine dcgişmekte ise de, aşagıdaki tuz 
kontrol prensipleri yaygın uygulamalardır (Ric
hard, I 954). Bitki büyümesi, tuzluluk ve toprak 
suyunun matrik potansiyelinin bir fonksiyonu
dur. Tuzluluk yıkama ile, matrik potansiyel ye
terli ve zamanında su uygulamalarıyla kontrol 
edilir. Sulama suyunun içerrugi çözünebilir tuz
lar, topraktan buharlaşma ve bitkiden terleme yo
luyla suyun atmosfcre verilmesi sonucu toprak 
çözeltisinde konsantre olur. Çözünebilir tuzlar 
suyla taşınırlar ve böylece tuz kontrolu, sulama 
suyunun kalitesi ve miktarı ilc akış yönüne tabi 
olmaktadır. Bitkinin su alması ve yüzey buhar
laşması yukarı dogru bir akımaneden olabilir; bu 
işlem özellikle su tablasının toprak yüzeyine 
yakın oldugu yerlerde, toprakların tuzlanmasına 
yol açmaktadır. Bitki yetiştirme sezonunda bitki
nin kullandıgından fazla su uygulandıgı zaman, 
tuzlar kök bölgesinden yıkanır ve su hareketi 
aşagıya dogru olur. 

• Tarımsal Araştırma Organizasyonu Su ve Toprak 

Enstitüsü, Bet Dagan, İsrail 
•• ABD Tuzluluk Laboratuarı Tarımsal Araştırma 

Servisi, Riverside, California, Birleşik Devletler 

••• Şube Müdürü, DSIIşietme ve Bakım Dairesi 

Başkanlıgı 

Yazanlar :I. SHAİNBERG(*) 

J.D.OSTER ** 
Çeviren : Lütfi ŞAHİN ••• 

Belirli bir zaman içinde yıkama ile uzak
laşorılan tuz miktarı, bitkiyi dayanabilecegi sevi
yenin üzerindeki tuzluluk oluşumundan koruma
ya yeterli olmalıdır. Önceleri, uzaklaşunlan tuz 
miktarının sulama suyu ile verilene eşit olması 
gcrckligi düşünülmcktcydi. 

Ancak, yakın zamanlardaki lizimetre ve 
model çalışmaları, yıkanan tuz miktarının , toprak 
minerallerinin ayrışması ve tuz çökelmesi gibi 
kimyasal reaksiyonlar tarafından 
değiştirilebilcccgini göstermiştir. Yıkama 
oranının düşmesi ile mineral ayrışma azalır ve 
tuz çöketmesi artar. Sonuçta, yalışkın (kararlı) 
durum koşullarında, yıkama sonucu drenaj suyu 
ilc uzaklaştırılan tuz miktarı, sulama suyu ile 
kaulan tuz miktarından daha çok, daha az veya 
ona eşit olabilir. 

Kimyasal reaksiyonlar toprak ve çözeltisin
deki değişim kompleksi üzerindeki katyonlar 
arasında olur. Toprak çözeltisi içindeki tuz kon
santrasyonu clcrinlikle arttığından, toprak 
eriyiğinin sodyum adsorbsiyon oranında (SAR) 
da aynı yönde bir artış söz konusudur. Bu sebep
le, değişebilir sodyum yüzdesi (ESP) de kök 
bölgesinin aşagı kısmında artar ve toprak 
yapısına zararlı düzeylere ulaşabilir. Toprak 
çözeltisinde yüksek düzeylerdeki sodyum da, 
bitki büyümesine toksik etki yapabilir. Bu etkile
ri ortadan kaldırmak için, jips gibi bazı kimyasal
l <ır kullanılabilir. 

Tuz Dengesi ve Yıkama İhtiyacı 

I. Genel Eşitlik 

Tuz dengesi, toprak profiline giren ve 
ç ıkan akım ile tuz değişimi (~Sg)'ni etkileyen tüm 
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işlemlerin göz önüne alınmasıyla belirlenir. Bu, 
matematiksel olarak kütle muhafaza eşitlig-i ile 
açıklanabilir; 

1'1S& = DrCr + DgCg+ D;C; +Sm- DdCd- Sp-Sc (1) 

formü lde D su miktan (topragın yüzeyinde 
üniform olarak yayLlmış olan suyun derinligi); C 
tuz konsantrasyonu; indisler; r,i,d ve g s ırası ile 
yagış , sulama, drenaj ve yeralll su tablasından 
yukarıya hareket; sm toprak minerallerinden 
çözünmüş tuz miktan; S kök bölgesinde 
çöketen tuz miktan; Sc hasar edilen bitki içinde 
taşınan tuz miktarıdır. 

Toprak mineralleri çözeltisinden önemli 
katJiım olmadıgı, bitki tarafından alınan ve kim
yasal ayrışma yoluyla çözünebilir tuz kaybının 
olınad1gı, yagışla tuz katılımının o lmadıgı ve su 
tablası derinliginin tuzun yukarıya dogTu hareke
tini önleyecek düzeyde oldugu varsayı ldıgında; 
kararlı durum sabit koşullarında Eşitlik (1) 
aşagıdaki şek le dönüşür . 

(2) 

Bu eş i tlik , varsayılan koşullarda tuz denge
sini korumak için, sulama mevsiminde ilave edi
len tuz miktarının drene edi len miktara eşit 
olması gerekligini göstermektedir. Bu kavramın 
önemi dogruluk dereecsinden daha büyüktür. Bu, 
sul u tanmda drenaj ya da yıkamanın güvence 
altına alınmas ı gerektigini, aksi halde toprak 
çözeltisi içindeki tuz konsantrasyonun ileride 
toksik düzeylere ulaşacagını göstermektedir. Bu 
kavramın ışıgı altında, bitkilerin su ih tiyaçları ve 
sulama suyu tuzlulugunu yıkama ihtiyacı ilc 
ili şkilcndircn basit eşitlikler gel iştirilmiştir. 

2. Yıkama Ihtiyacı 

Yıkama oranı (LF = DııfDi) kök bölgesi 
altından drene olan su ile uygulanan sulama suyu 
arasındaki orandır. Önemsiz yagış ve ihmal edi
lebilir kimyasal reaksiyon koşulları altında, dre
naj suyunun elektriki iletkcnligi (EC) yıkama 
oranı ile kontrol edilir. Eşitlik (2)'de açıkça 
görüldügü gibi, bu oran sulama ve drenaj suyun
daki tuz konsantrasyonu ile de ilgilidir . 

(3) 

Yıkama oranı (LF)'nın tanımı ve Eşitlik 
(3)'ten anlaşıldıgı üzere, EC/LF oran lannın 
eşitlig i saglandıgında, ECd degcrleri , ECi'lcri 
farklı olan sular için eşit olabilir. Bu, kontrollu 
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lizimetre deneme sonuçtaoyla da dogTulanmıştır 
(Bcrnstein ve Francois, 1973b) (Şekil 1) 
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Şe kil 1 : Sul a ma suyu tuzlulugu ve yıkama 
oranının fonks iyonu olarak toprak profilinde 

tuzluluk dagılımı 

Yatışkın (kararlı) durum koşullannda, tuz
luluk, sulama suyunun EC'si tarafından kontrol 
cdildigi toprak yüzeyinden, tuzlulugun esas ola
rak LF tarafından bclirlendigi bitki kök bölgesi 
tabanına dogru tedricen artma egilimindcdir. 
Böylece, y ıkama oran ının deg i şmesiyle, drenaj 
suyunun EC'si üzerinde ve kök bölgesindeki EC 
dagılımında bir dereceye kadar kontrol saglamak 
mümkündür. 

Sulanan bir topragın minimum yıkama ihti
yac ını hesaplamak için; öncelikle, toprak suyu 
tu;.lulugunun , önemli düzeyde verim azalmasına 
yol açacak düzey in alunda tutulabilmesi için, su
lama suyu gereksinimine ilave su derinliginin be
lirlenmesi gerek ir. Bu ilave su gereksinimi, 
a~agıdaki eş itlikten hesapla!labilir: 

• 
LR = ECJECDd= D d/ D; (4) 

Eşitlik (4), gerek duyulan düzeyleri 
gösteren "* " i şaretleri hariç, Eşitlik (3) ile ben
zcrd ir. Burada; yüksek verimler elde edebilmek 
içi n, izin verilebilir en yüksek toprak suyu tuzlu
luğu EC~ ilc, izin verilebilir en düşük drenaj 
suy u miktarı D ~ ile gösterilmiştir. 

LF, gerçekte uygulanmış olan su miktannın 
kök bölgesinin alt sınırından geçen bölümü iken, 
LR toprak-su tuzlulugunu tolere edilebilir 
s ınır l arı tu tabilecek tahmini yıkama gereksinimi
dir. 



LR'nin dogru olarak degerlend.irilmesi, 
uygun EC ~ degerierinin seçimini gerektirir. Bu 
degerler, bıtkinin tuz toleransına baglı olarak 
degişir ve Tablo 1 'de saglanan verilerden hesap
lanabilir. 

Sulama suyunun düzgün dagıldıgı ve 
yüzey akışı nedeniyle kayıpların olmadıgı varsa
yıldıgında, sulama için gereksinim duyulan su 
miktarı, evapotranspirasyon (Deı) ile yıkama için 
gerekli olan su miktarının toplamına eşittir. Yani; 

Di =Deı + Dd (5) 

Eşitlik (5) kullanılarak, Eşitlik (4)'ten Dd 'yi eli
mine edersek aşagıdaki eşitlik elde edilir. 

Di =Deı 1 (1 - LR) (6) 
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Eşitlik (6) 'dan hesaplanan sulama ihtiyacı ; 
sulama suyunun tuzlulugu, bitkinin su ihtiyacı ve 
tuz toleransına göre yapılan bir tahmindir. Top
rak içine dogru infiltrasyondaki degişim dikkate 
alınmamıştır. Ölçülen uygulama randımanı nadi
ren %85'i geçer ve yüzey sulama ile %25'e kadar 
düşcbilir. Tablo 1 'de verildigi üzere, EC'si 3'ten 
düşük sulama suları ve %1 O'dan düşük verim 
azalmaları için hesaplanan yıkama ihtiyaçları na
diren %1 5'i aştıgı için, düşük sulama 
randımanlarının, daha dogru LR tahminlerinin 
gerekliligini ortadan kaldırıyor gibi 
gözükmektedir. Bununla birlikte, tuzlu suların 
gittikçe artan kullanımı ve daha etkin sulama 
yöntemleri ile Eşi tlik (6)'nın kıs ıtları önem ka
zanmaktadır . 

Tablo 1: Tarımsal bitkilerin tuz toleransları (Mass ve Hoffman (1977)) 
Sulama suyu tuzlulugu nedeniyle verimde beklenen azalmalar 

Verim Antlması %0 % 10 %25 EC,." 
Bitkiler EC.' EC,.' LR' EC. EC,. LR EC. EC,. LR 

Mc~ \C Bitkiltri 
Hurma 4 0 2.7 6 .8 4 j 7 ll 7.1 12 64 
Portakal ı 7 ı ı D 16 it) 2 2 14 !Co 
K3\1SI 16 ı ı 2.0 1.1 12 ı~ 15 12 
Şeftalı ı 7 1.1 2 2 ı 5 ll 19 15 ll 
Badem ı 5 1.0 2.0 ı 4 10 1.9 ll 14 
Uz Om ı 5 1.0 2.5 1.7 7 ı . 7 l l 24 
Eri k 1.5 1.0 2.1 1.4 lO 1.9 14 14 
Çilek ı. o 0.7 1.3 09 ll ı 2 15 8 

Sebze Birkileri 
Pancar 4 0 ı . 7 5 ı 34 ll 7 45 15 10 
1. Kamabah:ın 28 1.9 3 .9 2.6 lO 6 ı 7 14 ı7 

HJvar 2.5 1.7 3.3 27 l l ı9 15 2\1 
OÔmates 2.5 1.7 3.5 2.3 9 34 13 ıs 
Ispanak 2.0 1.3 3.1 2 ı 7 3 5 12 10 
Lahana ı 8 1.2 2.8 1.9 8 2.9 12 24 
Patates ı 7 1.1 2.5 ı 7 8 2 .5 13 20 
Tatl ı mısır ı 7 ı ı 2.5 1.7 8 ı . 5 13 20 
Biber 1.5 10 22 ı 5 9 2 2 13 17 
Marul 1.3 0.9 2 ı ı 4 8 ı . ı 12 18 
SotJn ı ı 0.8 18 ı ı 8 18 ı ı 15 
Turp 1.2 0.8 2.0 1.3 7 ı . ı 12 18 
Havuç 1.0 07 1.7 ı ı 1 9 ll ı r. 

Y cm Bitkjlcri 
Bcrmuda çımi 6 .9 4.6 10 8.5 5.6 ll ll 72 16 45 

Arıxı 60 4.0 lO 7 4 49 12 lO () _] 16 40 
Karaça) ır 56 37 lO 69 4.6 12 9 !i9 16 1K 
Gazal boynuzu 50 3.3 l l 6.0 4 0 ll 7 50 17 lO 
Yumrulo kanyaş 46 3 . 1 9 5.9 3.9 ll 8 5 ı 15 16 
Domtu aynğı 3.5 2 .3 60 4.0 7 lO 6 .5 ll 57 
Adı fığ 3.0 2.0 ~ 3.9 2.6 l l 5 1 5 15 24 
Sudan çıını 2~ 1.9 4 5. 1 34 7 9 5.7 ll 52 
Üçgül 21 1.5 lO 2.8 1.9 13 24 16 15 
Yonca 20 1.3 H 2 ı 7 3 .6 ı ı 11 
Mera çayın 20 1.3 32 2 ı 8 11 12 28 
Tilkıkuyruğu u ı. o 25 ı 7 2.7 12 24 
Melez üçgül 1.5 1.0 2 .3 16 24 12 20 

Tarla Bitkileri 
ArJ>ı 80 5.3 10 10.0 67 12 11 87 ll 56 
Pamuk 77 5. 1 lO 9.6 6 4 12 13 83 16 54 
Şeker pancarı 70 4 7 !O 8.7 5.8 12 ll 7.5 16 48 
Buğd:ı) 60 4.0 lO 74 4.9 12 10 6 .1 16 .ıo 

Soıa 5.0 3.3 17 5.5 3 7 18 6 4ı ı ı ll 
Yer fıstıtı ı 2 2. 1 16 3 5 2.4 18 2.7 ı o 13 
Çeltik Hl 2.0 9 3.8 ı6 ll H 15 ıl 

Mısır (dane) ı 7 ı ı 6 2.5 1.7 8 ı . 5 13 20 
Şeker kamı şı 1.7 1.1 3 3.4 2.3 6 40 l l 17 
Bakla 1.6 1.1 4 2.6 1.8 7 28 12 24 
Keten ı 7 ı ı 6 2.5 ı 7 8 2.5 13 20 
BOrülcc 1.3 0.9 5 20 ı 1 8 2 ı ı ı 17 
Tarla f~sulvesi ı. o 07 5 1.5 10 8 1.5 12 12 
ı EC •. bıı.kı kök bölgesı nın saturasyon ckstr.ıkunın clel1.rikscl i lclkcnlığ.idir (25 C ' de mmhos/cm) 
2 EC ... sulama suyunun elektriksel iletkcnhAi olup. 3 EC...=2 EC~ ~ith~dcn hcsaplanmışur: sulama su) unun tw 

konsantrasvonu üçe katlanır ki bu s:uur:ıS)on ckstaktınınkının 2 katıdı r. 
1 Yıkama ihtiyavı Eşıtlık 4 ' ten hesapl~mmışur 

4 EC& bitkilerin su a labıldi&J. cnyüksek c lcktrıksclılctkcnlik değeri olup. bu sıru rda bitkJ gelışmesı dummktadır 
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Yukanda sunulan eşitliklerin kuJlanımını 
göstennek için, aşagıdaki ömegi düşünelim : 
Pamuk bitkisi EC'si 4 mmhos/cm olan sulama 
sıyı ilc sulanmaktadır. Tablo ı kuJlanılarak, ECct 
54 mmhos/cm olrak hesaplanmıştır. Bu 
degerierin Eşitlik (4)'te yerlerine konması sonucu 
4/54 degeri elde edilir. Böylelikle, LR yaklaşık 
olarak 0,08 veya %8 olarak hesaplanır. Bu LR 
degeri, ihtiyaç duyt:lan sulama suyu derinligi ve 
minimum drenaj ihtiyacını hesaplamak için kul
lanılır. Pamuk tarafından tüketilen su 50 mm ise, 
tuzluluk kontrolu için ihtiyaç duyulan minimum 
drenaj suyu derinligi Dd (Eşitlik 4'ten) 4 cm ve 
istenen sulama suyu derinligi 54 cm olarak bulu
nur. 

Sulama suyunun kalitesi, yagış miktarı ve 
bunun mevsim içindeki dagılımından etkilenir. 
Yagış büyüme mevsimi boyunca dagıldıg ı 
zaman, yagış tartılı ortalaması ve sulama suyu
nun kalitesi genellikle aşagıdaki gibi hesa planır 
(Richards, 1954) 

EC· _EC; D;+ ECrDr 
ı+r ___ D_·_+_D __ 

' r 

(7) 

LR'yi hesaplamak ıçın Eşitlik(4)'tcki EC i 
yerine ECi+r degeri yerleştirilir . 

Akdeniz ikliminde oldugu gibi yagmurlu 
mevsim kısa ve yogun oldugu zaman, yagış tuz
ları kök bölgesinden yıkamaya yeterli olabilir. 
Böyle koşuHar altında Eşitlik (7) uygulanamaz. 
Ilave olarak, ıoprag ın depolama kapasitesindeki 
farklılıklar nedeniyle toprak tipi dikkate 
alınmalıdır (Shalhevet, 1 973). Ömegin, kumlu 
bir ıoprakta tarla kapasitesinde (agırlık bazında 
%1 2) gözenek hacmini 75 cm dcrinligc kadar bir 
kez boşaltmak için 120 mm etkili yagışa gereksi
nim duyulmasına karşın , killi bir toprak (tarla ka
pasitesi agırlık bazında % 12) için bu dcgcr 320 
mm'dir. Yagışın %70'inin topraga girdigi varsa
yıldıgında, yukarıdaki degeriere karşılık gelen 
toplam yagış miktan, sırasıyla, 170 ve 460 mm 
olacaktır. Buradan, yagışlı mevsim boyunca 
yagmur 300 ının 'yi geçerse, tuzluluk kontrolu 
için yıkama ihtiyacının, kumlu toprakta çok az , 
fakat kiJli toprakta önemli olabilcccgi 
anlaşılmaktadır. Yagış tuzluluk kontrolu için ya
rarlı olmasına karşın, potansiyel sodyumluluk za
rarlarına olumsuz etki yapar. 

3. Tuzun bitkiler tarafından alınmas ı 

Tuzun bitkiler tarafından alınması, tuz den
ges ini muhafaza etmek için, çogunlukla, yeter-
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Su 

sizdir. Bununla birlikte, yem bitkilerinin, 
özeJlikle sulama suyu tuzsuz ise, önemli miktar
da tuz kaldırdıklan bilinmektedir. Pratt ve ark. 
(ı967) mısır bitkisi ve Richards (1954) yonca 
bitkisinin, kuru agırlıklannın yaklaşık % 7'si 
kadar tuz içenliklerini belirtmektedir. Hektara 
yıllık 20 ton yonca topraktan ı ,4 ıon tuz kaldırır. 
EC'si ı mmhos/cm olan bir sulama suyunun hek
tara 950 mm uygulnadıgını düşündügümüzde, 

ıoplam t~z uygulamsı 6 ton alacaktır. (TD~ (P.P'!1) 

= 640 EC(mmhos/cm0· Bu durumda bıtlCının 
aldıgı tuz miktarı uygulananın %20'sini temsil et
mektedir. 

4. Kimyasal Reaksiyonlar 

Eşitlik (l)'de belirtildigi üzere tuz dengesi; 
jips, kireç ve silisyum mineralleri gibi çok az 
çözünebilir tuzlan içeren kimyasal reaksiyonlara 
da baglıdır. Bu reaksiyonlar, üç yıkama oranlı 
sekiz farklı sulama suyu ile sulanan yonca ekili 
toprak üzerinde, üç yıl süreli lizimetre deneme
sinde çalışılmıştır (Rhoades ve ark., ı974). Tablo 
2 sulama suyunun gözlenen kimyasal özellikleri 
ile net ve oransal tuz denge sonuçlarını 

göstermektedir. Kimyasal reaksiyonlar ve tuz 
alımları önemsiz ise, drene olan tuz uygulanmış 
olana eşit olmalıdır. Veriler, drenaj suyundaki 
tuz miktarının, uygulanan sulama suyunun tuz 
miktarından daha az ya da daha fazla olabile
cegini göstermektedir. Bunun nedeni de !Oprak
tan katılım ve/veya çekilmedir. En az tuzlu 
suyun LF'nin 0,3 degerinde mineral ayrışma so
nucu tuz artışı %ıOO olmuştur. Bu şekildeki tuz 
artışı , sulama suyunun tuzlulugu arttıkça ve 
yıkama oranı azaldıkça azalmaktadır. 

Tablo 2 : Kullanılan suyun elektirigi ilet
kenli~i (EC), pHc•, tuz yükü (D1C1) ve tuz den
geleri (drenaj suyu ile uygulanan suyun tuz 
yükü arasındaki farklılıklar) 1 

Sui.Suyu Tuz dengesi 1 

EC 
Tuz Yukü D .C• Kaunıın-KJıyıp Yüzdesi 

Dı c; (lonlha.y~) (Dh· D f=ı)ID 1C1 xıoo 
Kayna~ı (mmhos/cm) (lon!ha.m) PH; LF: 0.1 LF = 0.3 LF = 0.1 LF : 0.3 

Feather o. ı o 0.64 8.6 0.60 2.5ı 93 300 

Grand 0.94 6.00 7.3 -1.66 0.40 -27. 

'A ıs . .o;ourı 0.91 5.80 7.3 -0.45 0.75 -8 lO 

Salı 1.56 ıo.co 7.5 -0.90 1.70 -9 13 

C'olmado 1.27 8.00 7.0 -2.06 .o.ıo -25 .ı 

.Scvıer 2.03 13.00 6.9 -2.36 0.65 - ı8 

Gıla 3.14 20.00 7.1 -1.66 1.56 -8 

Pecos 3.26 21.00 6.8 -8.28 -2.46 -40 -9 
1Rhoades ve ark. (1974) 
2 Su tukeıinu 900 ınmlyd alınm~l~ . 



LF degeri O,l'e düşürüldügü zaman, sekiz 
durumun yedisinde, toprak çözeltisinin konsant
rasyonunun artması ile toprak kireci ve jipsin 
çökelmesi nedeniyle negatif bir tuz dengesi 
oluşmaktadır. Drenaj suyunun kompozisyonu ve 
içerdigi tuz miktarı, toprak kireci ve jipsin 
çözünebilirli~inden hesaplanır (Oster ve Rhoa
des, 1975). Uç sulama suyu için drenaj suyunun 
deneysel ve hesaplanmış tuz yükü Şekil 2'de 
gösterilmiştir. 
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Şekil 2 : Farklı sulama sularında, drenaj 
suyundaki tuz yükü ile yıkama oranı 

arasındaki ilişki 

Sulama suyunun tuz yükü de Şekil 2'de 
görülmektedir. Tuz yükünün LFye baglılıgı, su
lamadan dönen suların tuz yükünü azaltmak için 
sulama yönetiminin optimize edilebilecegini 
göstermektedir. Bu durum Yan Schilguarde ve 
ark. tarafından tartışılmıştır (1974). 

Normal koşullar altında, orta derecede tuz
luluk ve yıkama oranlarında, yıkama ihtiyacı he
saplanırkcn çözülme ve çökelmenin net etkisinin 
önemi azdır. EC'si 3,3 mmhos/cm olan Pecos 
Nehri suyunun kullanılması buna örnektir. Yagış 
ve kimyasal reaksiyonların olmadıgı varsayımı 
ile baklagiller ve yonca bitkisi için LR sırasıyla 
0,27 ve O, 1 O'dur. Kimyasal reaksiyonlar dikkate 
alındıgında, düzeltilmiş LR 0,18 ve 0,04 olur. 
Mevcut erişebilir tarla uygulama randımanları 
dikkate alındıgında, azalmanın önemli olmadıgı 
görülür. 

Gelecekte, mevcut su kaynakları üzerinde 
artan baskı ile sulama randımanlannın kuşkusuz 
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yükselmesi , daha iyi bir tuz kontrolWlu gerekti
recektir. Yıkamanın iyi kontrol edilmesinde bir 
başka sorun da, bitki su ihtiyacını yeterli 
dogrulukla hesaplamanın zorlugudur (Jensen, 
1973; Doorenbos ve Pruitt, 1975). 

Ömegin, De1'nin %10 gibi oldukça küçük 
miktarda eksik tahmin edildiginde, gereksinilen 
yıkama oranı %lO' dan daha düşük oldugu du
rumlarda, herhangi bir yıkanma söz konusu ol
mayacaktır. Eger yalnızca hesaplanan su uygu
lanır ise, uzun sürede toprak tuzlulugunda artma 
görülecektir. 

Kış yagışları ile dogal yıkanmanın 
olmadıgı yerlerde, gelecekte uygulanacak olan 
bir sulama kontrol sistemi, yeterli sulamayı 

güvence altına alabilmek için, toprak tuzlulugu 
ölçümlerini kullanabilir. Hesaplanmış olan 
LF'den beklenen seviyelerin altındaki tuzluluk 
aşırı sulamayı gösterirken, kök bölgesi tuzlu
ıugundaki devamlı artış yetersiz su uygulandıgını 
gösterir (Oster ve Rhoades, 1975). Rhoades ve 
Ingvalson (1971) tarafından 4-probe elektiriki re
zistivite teknigi kullanılarak, toprak tuzlu
ıugunun yerinde hızlı ölçümü amaçlanmıştır. 
Bunun tcknigi ile teşhis, sürvey ve yönetim uy
gulamalarındaki yaran Rhoades (1975)'le 
açıklanmıştır. 

Sodyumluluk Zararı 

Sodyumluluk zararını hesaplamak için 
önerilen eşitlikler; pHc• kavramına dayanmak
tadır. Zarar aşagıdaki eşitliklerden, kök 
bölgesinin en alt (1) ve en üst (u) kı sımları için 
hesaplanan SAR'a göre degerlcndirilmektcdir. 

SAR u= SARi w (1 + (8,4- pHc•)) ve (8) 

SARı= k SARU (9) 

k faktörü (Rhoades, 1974) yıkama oranına 
baglıdır ve LF'nin O, 1, 0,2 ve 0,3 degerieri için 
s ıras ı ilc 2,1, 1,4 ve 1 ,O' e eşittir. SAR'ın hidrolik 
ilctkenlik üzerindeki elkileri toprak çözellisinin 
tuz konsantrasyonuna baglıdır. Şekil 3 tuz kon
santrasyonuna baglıdır. Şekil 3 tuz konsantras
yonu kombinasyonları ve bazı topraklar için hid
rolik ilelkenlikte %25'lik bir azalma ile 
sonuçlanan ESP'yi göstermektedir. (toprakların 
çoğunda ESP "' SAR). Toprak özelliklerine göre 
hidrolik ilclkcnlikte azalmayı hesaplamak için 
ampirik ve teorik eşitlikler mevcuttur (Mc Neal, 
1974). 

7 
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Bununla birlikte, standart koşullar altında, 
tuz konsantrasyonu ve SAR'ın bir fonksiyonu 
olarak sature durumda hidrolik iletkenligin belir
lenmesi gerekmektedir. Sodyumluluk zararından 
kuşkulanılıyorsa, aşagıdaki önleyici eylemler uy
gulanabilir. 

I. Sulanacak bölgeyi temsil eden topraklar 
üzerinde Şekil 3'te belirtilen, EC-SAR eşik 
ilişkilerinin deneysel olarak belirlenmesi. 

2. Toprak çözeltisi içinde kalsiyum kon
santrasyonunu artırmak için , jips gibi kimyasal 
katkılann uygulanması. 
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Şekil 3 : Bazı toprakların tuz konsant
rasyonu kombinasyonları ve hidrolik iletken
likle %25 azalma sa~lamak için ihtiyaç duyu
lan toprak ESP'si 

Ayers ve Branson (1975) tarafından sulama 
suyunun EC'si ve hesaplanmış SARu'ına göre 
permeabilite zararı için aşagıdaki degerlendirme 
önerilmektedir. 

EC(mmhos/cm) SARu 

Sorun yok 
Gittikçe artan sorun yok 
Şiddetli sorun var 

>0.75 
0.75-0.3 

<0.2 

<6.0 
6.9-9.0 

>9.0 

pHc•'si 8,4'ten daha az olan suyun kalsiyum 
iyonu konsantrasyonunu, bu su sature olmuş kal -
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siyum bikarbonat çözeltisi olmasına karşın, jips 
ilavesi ile artırmak mümkündür. llave edilen kal
siyumun bir kısmı, kireç halinde çöketir. Bunun 
sonucunda bikarbonat iyonu konsanuayonu 
azalır ve aynı zamanda çözelti içindeki kalsiyum 
miktarı artar. 

Sulama Yöntemlerinin Tuzluluk Kontro
lu Açısından lrdelenmesi 

Düşük kalitede bir suyun sularnada kul
lanılabilirligi, önemli ölçüde kullanılan sulama 
yöntemine baglıdır. 

1. Yüzey Sulama 

Etkili yüzey sulama, suyun düzgün 
dagılımına baglıdır. Tuzluluk kontrolu işlemleri; 
uzun tava şeritleri, tava ve karıkların yeterli ve 
hızlı bir şekilde ve en düşük düzeyde yüzey akış 
kaybı ile saglanan kontrollu su uygulaması ve 
arazi tesviyesini kapsar. Tuzluluk kontrolunun 
yetersizligi, çogunlukla toprak su alma hızındaki 
dogal farklılıklar ile yetersiz arazi tesviyesi nede
niyle ortaya çıkar. Toprak permeabilitesinin 
yüksek oldugu alanlarda veya çukur yerlerde 
aşırı yıkama olurken, yüksek noktalar ve su alma 
hızının düşük oldugu yerler yetersiz su alır. Ara
zinin her yerinde yeterli sularnayı saglamak için 
ilave su uygularnası ise, su tablasının yükselme
sine yol açabilir. 

Su tablası seviyelerini kontrol etmek ıçın 
ekseriya suni drenaja gereksinim duyulur. Su 
tablası, yeraltı suyunun bitki kök bölgesi içine 
yükselmesini önlemek için yeterli düzeyde 
aşagıda olmalıdır. Sonuç olarak, arzu edilen su 
tablası seviyesi toprakların sature olmamış ilet
kenliklerine baglıdır. Nispeten yüksek su tablası 
(100 cm), kaba tekstürlü topraklarda tolere edile
bilir. Genellikle, yaklaşık 180 cm derinlikteki bir 
su tablası orta tekstürlü topraklar için önerilir. 
Çok yıllık bitkiler, yıllık bitkilerden daha düşük 
bir su tablasına ihtiyaç duyarlar (Shalhevet, 
1973). 

İnce tekstürlü topraklarda düşük infiltrasy
on hızı nedeniyle yetersiz sulama ve toprak tuz
lanması görülür. Bu durum özellikle yonca gibi 
suya fazla ihtiyaç duyan bitkilerde görülür. Top
rak permeabilitesi yıkama ihtiyacını karşılamada 
yetersiz ise, daha az su ihtiyacı olan veya tuza 
daha fazla dayanan bitki yetişlirilmelidir . Diger 
hir seçenek, çok su tüketen bitkiler ile az su 
tüketen bitkileri rotasyonlu olarak yeliştirmektir. 



Toprak özelliklerinin gerçekleşürilebilir 
yıkama oranları üzerindeki kısıtlan, detaylı ola
rak, Bemstein (1967) ve Rhoades ( 1974 )'de 
açıklanmıştır. 

Karık sulama, yaygın olarak sıra bitkileri 
için kullanılır. Tuzlar, suyun toprak içinde hare
keti sırasında ısianma sınınnda birikme egilimi 
gösterdiginden, karık sulamada karıklar arasında 
birikir (Şekil 4). 

Karık sırtında dikim yeri tuz birikim dese
nine göre belirlenmelidir. Meyilli yatak sistemi, 
tohum yatagında tuz birikimini önler (Bemstein 
ve Fireman, 1957). Büyüme mevsiminde düşen 
yagmur, tuzları kök bölgesine yıkayarak zarara 
neden olabilir. Zarar riski, yagıştan hemen sonra 
yapılacak yıkama sulaması ile büyük ölçüde 
azaltılabilir. Tarla bir sonraki ekim için 
hazırlandıgı zaman, büyüme mevsimi boyunca 
karık sırtında biriken tuzlar, yüzey topragının 
tümüne karıştırılmış olacaktır. Müteakip bitkinin 
ilk sulaması çogu kez tohumun çimlcnmesi için 
yeterli yıkama saglayacaktır. 

0.1 3.7 

3.1 

0.11..8 

0.3 5.2 

1.6 6.3 0 .2 

3.7102 

Şekil 4 : Karık sulama altında tuz 
dagılımı (karık şekilleri A ve B). Sayılar satu
rasyon çözeltisinin EC'sini göstermektedir. 
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2. Yagmurlama Sulama 

Yagmurlama yöntemiyle sulama, birçok 
nedenle gittikçe yaygınlaşmaktadır. Suyun kısıtlı 
oldugu ülkelerde su tasarruf edilebilir, çünkü 
yagmurlama sulama ile yüksek randımanlar elde 
etmek salma sulamadan daha kolaydır. Arazi tes
viyesi gerekmez ve suni drenaja ihtiyaç azalır, 
çogunlukla dogal drenaj yeterlidir. 

Yagmurlama sulama toprak yüzeyinde tuz 
konsantrasyonunun azalmasını saglar. Bu neden
Ic marul gibi tuza hassas sıra bitkilerinin 
başlangıç döneminde yagmurlama yöntemle su
lanması gittikçe artmaktadır. Büyüme mevsimi
nin geri kalan bölümde karık sulama uygulanabi
l ir. 

Odunsu bitkilerinin bu yöntemle sulanması 
sırasında, yaprakların ısianınası nedeniyle mey
dana gelen yaprak yanmasını en aza indirmek 
için, özel düşük açılı yagmurlama başlıkları kul
lanılabilir. 

3. Damla Sulama 

Bu yöntemle su, bitkinin yakınına 

yerleştirilmiş damlatıcılar yoluyla düşük miktar
larda uygulanır. Evapotranspirasyondan kaynak
lanan su eksiklikleri günlük bazda giderilebilir. 
Damla sulama, EC'si 3 mmhos/cm'den fazla, 
yüksek derecede tuzlu sularla bile başarılı bir 
şekilde kullanılabilmektedir. Son veriler, bitkile
rin bu yöntemle daha yüksek düzeydeki tuzlu
Iuga diger sulama yöntemlerinden daha fazla da
yanabileccgini göstermiştir (Bemstein ve 
Francois 1973a). Bu artan toleransın, dam
latıcılar altında düşük tuzluluk ve yüksek nemli
lige yol açan devamlı ve sabit su saglanmasmdan 
kaynaklandıgına inanılmaktadır. Bu koşullar 

altında, kök bölgesinin tartılı ortalama tuzlulugu 
kı smen sabit olup, O, 1 yıkama oranı için, sulama 
suyunun yaklaşık 2,5 katıdır (Rawlins ve Raats, 
1975). Salma sulama koşullannda ise, topragın 
tartılı ortalama tuzlulugu, sulam suyunun tuzlu
loguna yaklaşık olarak eşit olan minimum 
degcrdcn, müteakip su uygulaması öncesindeki 
de ger olan on katına kadar degişcbilir. 

Damla sulama ile, büyüme mevsimi boyun
ca ısianma sınırında tuz konsantrasyonu yüksek 
bölgeler oluşur. Biriken bu tuzların, sıra bitkile
rinin eski sıra yerlerine dikilmeleri hariç, yeni bir 
bitki ekilmedcn önce yıkanması gerekmektedir. 
Pamuk bitkisinden sonra bugday ekiminde, ekim 

9 
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öncesi 100 mm su verilmiş olmasına karşın, 
bugdayın noktasal olarak çimlendigi (düzgün 
çimlenmedigi) belirlenmiştir (Yaron ve ark., 
1973). 

Toprak lslahı 

1. Sodyumlu Toprakların Islahı 

Sodyumlu toprakların ıslahı, topraktaki 
degişebilir sodyumun kalsiyum ile yer 
degiştirilmesiyle saglanır. Kalsiyum, topraga 
çözünebilir tuz formunda verilebilir veya asit ya 
da asit oluşturan maddeler topraga ilave edilerek 
toprak kirecinin çözünmesi saglanır. En yaygın 
katkı maddesi jips (CaS04.2Hı0) olup, toprak 
veya sulama suyuna katılır. Egcr yakın çevredeki 
kimyasal endüstrilerden ucuz CaCI2 saglanabilir 
ise, bu tuz da kullanılabilir. Toprak kireç içerirse, 
asit veya asit formundaki katkılar (sülfürik asit, 
demir veya aluminyumun sulfat ya da sülfürlü 
bileşikleri) uygulanabilir. Kalkerli toprakların 
ıslahı da salma sulama alunda çeltik yetiştirilerek 
gcrçekleştirilebilir. Kök ve mikrobiyolojik faali
yetler, toprak kirecinin çözünebilirligini arttran 
C02'in kısmi basıncını artınr. Bununla birlikte, 
devamlı salma sulama yalnızca permeabilitesi 
düşük topraklarda uygulanabilir. 

Aşagıdaki 

toprakla nasıl 

Topraga jips 
şöyledir: 

reaksiyonlar degişik katkıların 
etkileştiklerini göstermektedir. 
ilave edildiginde reaksiyon 

Burada X degişim yerini göstermektedir. 
CaC12 ile benzer reaksiyonlar görülür. Kalkerli 
topraga sülfirik asit katılırsa reaksiyon şöyle 
olur: 

Yukarıdaki reaksiyon sonucu ortaya çtkan 
CaS04 degişebilir sodyum ile rcaksiyona girer. 
Kirecin bulunmaması halinde, sülfirik asit ve 
değişebilir sodyum aşağıdaki gibi reaksiyon 
gösterecektir. 

Reaksiyon sonucu oluşan hidrojenli toprak 
bileşikleri (H-toprak) stabil değildir ve aynşarak 
aluminyum veya demirli toprak bileşikleri (Al
toprak veya fe-toprak) oluşturur. Topraga sülfir 
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elementi katıldıgı zaman, aşagıdaki iki reaksiyo
na göre mikrobiyolojik oksidasyonlayavaş yavaş 
sülfirik asıde çevrilir. 

S03 +Hp- H2S04 

İhtiyaç duyulan katkı maddesi miktarı, 
katyon degişim kapasitesi ve topragın sodyum 
değişim seviyelerinden hesaplanabilir. Islahta en 
yaygın olarak jips kullanıldıgı için, aşagıdaki 

tartışma bu katkı maddesiyle sınırlandırılmıştır. 
Topraga jips katılıp su uygulandıgı zaman, 
yıkanma jipsle saturasyanun üçte biri ile yarısı 
arasındadır (Quirk ve Schofield, 1955; Chaudhry 
ve Warkentin, 1968). Buradan, hektara uygulana
cak 1 m sulama suyunun 8,6 - 13,2 ton arasında 
jipsi çözeccgi anlaşılmaktadır. Hektara 15,6 ton 
jips, % 75 randıman varsayımı ile toprakta 1 m 
dcrinligc kadar 1 meq/100 g degişebilir sodyum
la yer değiştirir. Y tkama çöz el Li si üçte bir 
oranında sature olmuş ise, yıkamayı saglamak 
için ı ,8 m suya ihtiyaç duyulacaktır. Degişebilir 
sodyum fazlalıgının gerçek miktarı, uygun bir 
toprak hidrolik ilctkenligini saglamak için ihti
yaç duyulan son dcgişebilir sodyum miktanna 
baglıdır. Çogu koşullarda, 0.2 ve 1 m toprak de
rinl i klerinde 5 ve 15 ESP yeterlidir. 

Sodyumlu topraklar için genellikle kade
mcli ıslah önerilir. llk aşamada sadece üst toprak 
ıslah edilir. Müteakip ıslah tarlada yetiştirilen 

bitkiler ilc yapılabilir. 

Diger bir ıslah yöntemi, kademeli olarak 
scyrcltilcn deniz suyu gibi yüksek düzeyde tuzlu 
su ilc topragın yıkanmasıdır (Rceve ve Bower, 
1960). İlk aşamada, suyun yüksek tuzlulugu top
rak kolloidlerinin dağılmasını önleyerek yumak
laşmasını ve kalsiyum içerigi de sodyumla yer 
dc~iştirmek için kalsiyum kaynagını saglar. Sey
rclımc ilc birlikte suyun SAR'ı azaltılmakta ve 
tuzlu suyun iki değerlikli iyon konsantrasyonu 
toplam katyon konsantrasyonunun en az % 
30'unu oluşturması durumunda, en son seyreltme 
ilc uygun SAR düzeyleri saglanmış olur. Seyrel
tcın faktörü d, aşağıdaki gibi tanımlanabilir: 

Yw 
d=- +1 

v. (10) 



Eşitliktc V w seyreltme için kullanılan tuz
suz suyun hacmi ve V

5 
tuzlu suyun hacmi olup, 

buradan; 

(ll) 

Seyreltmenin her adımında yeterli su uygu
landıgında, istenilen toprak derinliginde bir 
degişim dengesi saglamak için, ıslah amacıyla 

uygulanacak suyun toplam derinligi, ıslah edile
cek toprak derinliginin yaklaşık dokuz katı 

olmalıdır (Rceve ve Dooring, 1966). Her seyrclt
me adımı için Lam dengeleme elde edilcmediysc 
ve jips ilc doygun (satııre) dıırumdaysa, bu mik
tar azaltılabilir (Muhammed ve ark., 1969). 

2. Tuzlu Toprakların Islahı 

Tuzlu topraklar normal olarak göllendirme 
yoluyla ıslah edilir. Yıkama peryodu süresince 
yıkanan toprak derinligi, yaklaşık olarak aynı 

süre içerisinde infiltre olan suyun derinligine eşit 
olur. Topragın gözenek hacmi kadar suyun yer 
degiştirmesi tuzlulugu yaklaşık yarısına düşürür. 
Aynı şekilde gözenek hacminin 1,5-2,0 katı 

kadar toprak suyunun yer degiştirmesi ise tuzlu
lugu yaklaşık % 80 azalır. Toprakların oransal 
gözenek hacmi yaklaşık % 50 oldugundan, 
gözenek hacminin 2 katı kadar suyun yer 
dcgiştirmcsi, yaklaşık olarak birim toprak derin
ligine eşdcgcr suyun yer degiştirmesi demektir. 
Bu durum, Rceve ve ark., (1955) tarafından 

oldukça yüksek tuzlu (ECe>40 mmhos/cm) siltli 
killi tın topraklarda elde edilen tarla verilcriyle 
Şekil 5'te gösterilmiştir. 
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Şekil 5 : Yüksek derecede tuzlu bir 
topragı yıkamak için birim toprak derin
liginin ihtiyaç duydugu su derinligi 
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Aralıklı göllendirme veya yagmıırlama, de
vamlı göllendirmeden daha az su kullanır. Miller 
ve ark., (1965), satııre dıırıırnda hidrolik iletken
ligi yaklaşık 30 cm/gün olan kilJi tın bir toprak 
üzerinde farklı salma sulama teknikleri için 
yıkama randımarunı incelemişler. Elde edilen 
bulgulara göre, 5 ve 10 cm'lik aralıklı 

göllendirme, devamlı göllendirmeye göre sırası 
ilc % 33 ve % 20 daha az suya ihtiyaç 
göstermiştir. (Oster ve ark. (1972) tarafından, 
siltli kil bir toprakLa aralıklı göllendirme ve 
yagmurlamanın, yıkama suyu ihtiyacında 

sırasıyla % 50 ve % 30'Iuk azalma sagladıgı bil
dirilmektedir. S il tl i kil topraklarda tuzlulugu 
%50 azaltmak için ihtiyaç duyulan süre tüm de
nemeler için aynı olmakla birlikte, daha geçirgen 
killi ton toprakta devamlı göllendirme yüksek 
kenar setleri gerektiren, aralıklı göllendirme ek
seriye mevcut tava setleri ilc gerçekleştirilebilir, 
böylece tarla hazırlama masrafı azalır. 

Aralıklı göllendirme ve yagmurlamanm 
üstün performansı, topragm su ile tam doygun 
olmadıgı (kısmen dcsatııre oldugu) zaman, tuzun 
daha etkin bir şekilde yıkanması gerçegine 
baglanabilir. Tuzun taşınma oranı suyun akış 
hızına baglıdır (Brcsler, 1973). Bu hız topragm 
gözenek yapısı lalafından belirlenir; büyük 
gözenekler içindeki akış küçüklerinden daha 
hızlıdır. Böylece topragın ıslaklıgı arttıkça bayak 
gözenekler içinde hareket eden suyun oransal 
miktarı da artar. Suyun büyük gözenekler içinde 
akması ile tuzun yer dcgiştirmesi, küçük 
gözenekler içindekinden daha az etkilidir; 
böylece, topragın ıslaklıgı arttıkça yıkama işlemi 
daha az etkili olur. 

Dogaı drenaj sınırlayıcı oldugu zaman, 
salma ve aralıklı sulamanm yıkama randımanı da 
yapay drenaj sistemine baglıdır. Hidrolik egim 
kapalı drenlerin üzerinde daha yüksek 
oldugundan, topraga drenlerin üzerinden drenler 
arasındakinden daha fazla su girer. Dren aralıgı 
27 rn olan bir tarlada 30 cm su uygulaması, dren 
hatları yakınında 60 cm dcrinlikteki tuzun % 
74 'ünü yıkarken, dren hatları arasında aynı derin
likteki tuzun sadece % 20'sini yıkadıgı belirlen
m iştir (Talsrna, 1967). Dren aralıgı 20 m ve su 
uygularnası 22 cm olan diger bir tarlada, tuz 
yıkama yüzdeleri sırası ile % 73 ve % 55 
olrnuştıır. Sonuç olarak, dren aralıgı azaldıkça 
daha iyi yıkama gerçekleşir. Eger drenler 
üzerindeki yıkama sınırlı ise, o takdirde drenler 
arasındaki yıkamanın da gözden geçirilmesi ge
rekebilir. 
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KANAL KAPLAMA BETONLARININ HAZlRLANMASI, 
YERLEŞTİRİLMESİ 

VE 
BAKIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

1- GİRİŞ 

1966 yılı verilerine göre ülkemizde DSl 
tarafından inşa edilerek sulamaya açılmış alanlar 
yaklaşık 2 milyon ha olup 760 bin ha alan 
üzerinde de sulama inşaatlan devam eunektedir. 
Bu sulama inşaatları kapsamında önemli bir yer 
tutan beton kaplamalı kanallar 1991 yılı itibarı 
ile 26 450 km olup diger sulama kanallarına (ka
nalet, boru, vs.) oranla toplam içerisindeki payı 
%57.9'dur, [1]. Proje geregi büyük kapasiteli; 
iletim, ana kanal ve yedek kanallann zorunlu 
olarak beton kaplamalı (trapez kesit) kanal ola
rak inşa edildigi ayrıca kanal debisinin 1.6 m3/ 
s'yi geçtigi hallerde, 5 bin Ila'dan küçük sulama 
alanlannda ve derin drenaj sorunu olan yerlerde 
beton kaplama kanallann tercih edilmesi durumu 
dikkate alınırsa bu oranın fazla büyük olmadıgı 
anlaşılacak tır. 

Bu olguya karşın sulama inşaatlannda, 
özellikle de beton kaplamalı kanallarda gözlenen 
bir durum vardır ki o da bu tip yapılarda görülen 
hasar büyüklügüdür. 1992 yılı itibariyle 500 635 
ha'lık sulama alanında 12 050 177 m kanal uzun
lugunda 81 477 m3 beton kullanılarak 30 116 
153 x 103 TL tutarında onarım yapılmıştır. Yani 
başka bir deyişle her bir metrede kullanılan 
beton miktan 7 dm3 olup, ha başına ise 16 
dm3'tür, Şekil 1 [1]. 1992 sonu itibari ile kanal 
bakım onarım giderleri Tablo ı 'deki gibidir. Bu 
tablodan da görülecegi üzere toplam bakım
onarım giderleri içerisinde onarım ödeneklerinin 

(•) DSİ TAKK Beton·Malzeme Laboratuvarı ANKARA 

Yazan: Ali UGURLU (•) 

önemli bir bölümü beton kaplamalı kanallar için 
harcanmaktadır. Tablo 2'de ise ı992 yılına kadar 
tamamlanıp işletmeye açılmış beton kaplamalı 
kanallar projelerine göre tasnif edilmiştir. Bu 
tablo incelendigi zaman yaklaşık 50 ile 5 yıl 
önce farklı tarihlerde işletmeye açılmış +ı O ko
tu ndan +ı soo kotuna kadar degişik şebekeler 
oldugu görülecektir. Bu sulama şebekeleri hiz
met verdikleri bölgeler açısından degişik iklim 
koşullan ile karşı karşıyadır. Tarafımızdan bu 
bölgelerdeki sulama kanallarına yapılan geziler
de görülen odur ki bütün katlarda ve farklı iklim 
koşullarında beton kaplamalı kanallarda farklı 
nedenler ile ortaya çıkmış hasarlar mevcuttur. 

ONARlM 
MAUYETI 

TL/ha 
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Şekill: Klasik, kanalet ve alçak basınçlı borulu 
sulama sistemlerinde bakım onarım giderleri 
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Tablo 1: Klasik ı kanalet ve borulu şebeke 
bakım onarım maliyetleri (TL/ha) 

Sulama Şebe"es Bakıııı-Oııanm 

Vd Tipi Maliyet (TI)ha) Açıklama 

1981 
Klasik 75 548 1992 yılına çevrilmiş değer 

Kanalet 56125 1992 yılına çevrilmiş değer 

Borulu 29167 1992 yılına çevrilmiş değer 
Klasik 00156 1992 yılı değeri 

1992 Kanalet 24 263 1992 yılı değeri 
Borulu 24 773. • Eşen sulaması hariç tutulmuştur . 

Beton kaplamalı sulama kanallannda 
degişik hasarlar görülmekle birlikte bunlar kate
gorize edilebilecek kadar benzerdir. Bu nedenle, 
hasarların ortaya çıkmasını saglayan eksiklik, ak
saklık ve yanlışlıklar da bir projeden digerine 
benzerdir. Betonun; çevresinin etkisinde ilk 
şeklini, niteliklerini ve hizmet görme yetenegini 
uzun süre kaybetmeden devam ettirebilme ycte
negi olarak tanımlanan servis ömrü kavramının 
yukarıdaki veriler dikkate alındıgında beton kap
lamalı kanallar için anlamlı olmadıgı sonucu or
taya çıkmaktadır. Retonun servis ömrü boyunca 
özelliklerini kaybetmeden hizmet görebilmesi; 

beton ya da yapının üretim süreci boyunca 
sürekli bir kalite kontrol ve denetimi ile 
mümkündür. Retonun tahribatma yol açan fızik
sel ve kimyasal etkenierin betona etkisi, ya beton 
üretim sürecinde ortaya çıkan alesaklık ve 
yanlışlıklar sonucu başlangıçta yada dış fıziksel 
ve kimyasal etkenler ile sonradan meydana gel
mektedir. Sulama kanallarında görülen olumsuz
lukların temelinde zemin ve beton işleri ile ilgili 
olgular yatmasına ragmen hasarlar genellikle 
beton yapı üzerinde görülür. Bu durum zaman 
zaman yanılsamalara yol açsa bile bu konuda 
çözümler ürelirken etüt, proje ve yapım süreçleri 
bir bütün olarak degerlendirilmelidir, [2]. 

Sulama inşaatlan yapılırken sözleşme ekin
de verilen ve yüklenicinin uygulamak zorunda 
oldugu DSİ Sulama İnşaatları Teknik 
Şartnamesi de yukanda sonuçlan verilen hasar 
olgusunun büyüklügü karşısında yeniden deger
lendirilmelidir, [3]. Gerek beton ve zemin disip
linlerindeki gelişmeler, gerek DSİ'nin sulama ko
nusunda kazanmış oldugu birikimler ve gerekse 
de inşaat teknolojisinin varmış oldugu aşama göz 
önüne alındıgında anılan bu şartnamenin yeniden 
degcrlcndirilme zorunlulugu ortaya çıkmaktadır. 

Tablo: 2 Klasik Sistem Sulama Şebekelerinde Beton Onarım Maliyeti (1992 Yılı) 

ı . BETON 
BETON BETON SULAMA IŞLETMEYE KANAL J BETON ONARIMI BETON BETON 

BÖLGESI SULAMA 
ALANI AÇlLDI GI KOTU UZUNLUG ONARIMI MALIYETI ONARIMI ONARIMI ONARIMI ONARIMI ADI 

(ha) YIL (m) (m) (~) (to3TLl (m3/ba) (~/m) (TL!lıa) (TU•) 
--t -

2 Saruhanlı ı3540 ı988 40 377 400 ı 300 107489 0,022 o.ooı 7938 285 

3 EskiıeJıir 17500 ı9.'Xl 800 316 513 3 3.'Xl ı 003 261 o,ı9ı 0,010 57 329 5ı4 3ı69 

lnönü ı 8.'Xl ı977 800 49921 2200 952 55ı ı,ı89 0,044 892 ı900 

Kütahya ı 700 ı962 !Wl 93 777 1 299 ıt8294 o,ı76 0,003 69584 ı 26ı 

Tavıanlı 56'Xl ı985 8.'Xl ı45tm ı 453 156 562 o.~o 0,003 27 5ı5 ı075 

Pamukova 6400 ı986 100 124 480 ı 677 217430 o.ı06 0,005 33973 1747 

4 KOS 65300 ı9ı2 ı oı4 489 564 630ı 2 ı6ı 000 o.r:m 0,013 33!m 44ı4 

Aılaııu ıOO.'Xl ı970 ı 026 146 965 ı 910 ıı55 000 0,190 O.Oı3 114925 7859 

U!uınnak 20422 1962 9ffi 554 079 835 330000 0,04ı o.ooı ı6 ı59 596 

Gevrekli 5100 1987 ı1.'Xl 53 552 329 154012 ı 0,064 0,006 30198 2876 

5 Kö(riiköy 6(ffl ı970 785 175~0 ı !.'Xl 325 973 ı 0,174 0,007 49390 ı862 

Güldürecek 6tm ı986 14ı4 162 734 6100 ı 936 843 0,924 0,037 293 46ı ll~ 

Gökçeöreıı ı8.'Xl 1983 700 49823 ı 200 406287 0,6.'Xl 0,024 2ı96ı5 8ı55 

Bolu 9800 ı970 771.) 226029 ı 1040 367 411 o,ı06 0,005 3749ı ı626 

6 Anamur 3027 ı966 20 ı 19072 . 6.'Xl 256048 0,2ı5 0,005 84588 2ı.'Xl 

Silifte 5\W ı958 10 ı89203 1 ıso 83 767 om ı o.ooı ı4ı97 442 

Kırıkhan ı0700 ı975 387 435 536 2ı.'Xl 838497 o.ıoı 0,005 78364 ı925 

7 Tokat ı8 (Xl) ı945 6.'Xl 
743 964 1 2 779 739453 o.ı52 0,004 4ıOO 993 

Niksar 5\W ı969 2.'Xl 160202 633 ı 49029 o.ıo7 0,004 25259 930 

Erbaa 4tm ı9ffi 220 202 130 ı 55 ı29798 0033 0001 282ı6 642 

14 



DSI TEK.NlK BüLTENI 1998 SAYI 91 

Tablo: 2 Klasik Sistem Sulama Şebekelerinde Beton Onarım Maliyeti (1992 Yıh) 

BÖLGESt SULAMA SULAMA IŞLETMEYE KOTU KANAL BETON BETON BETON BETON BETON IETON 
ADI ALANI AÇILDICI (m) UZUNLUCU ONARIMI ONARIMI ONARIMI ONARIMI ONARIMI ONARI.MI 

(ha) YIL (m) (rJ) MALİYETI (m31ha) (nf/m) (fLiha) (fUm) 

(to3TL) 

7 Zik 4!KXI ı987 650 ı92026 1730 3ı5 567 0,360 0,009 65 743 ı 643 

Amasya 38.50 ı949 420 ı59821 394 ı24~ 0,102 0,002 32Zl2 n6 
Ycriozlu 2500 1985 450 57tm 595 188 222 0,238 0,010 75288 3296 

Uluköy ııxxı ı984 300 20647 794 304 210 0,794 0,038 304210 14734 

8 lldD' 37 flX) ı969 900 783 002 8430 3 512 (XXJ 0,224 0,010 93404 44&5 

Eqkin 3226 1966 ı soo ı04492 2450 992525 0,759 0,023 307600 9471 

EızinCIII ı9225 ı958 ı200 597 541 1380 459 054 0,07ı 0,002 zırn 768 

9 Akçadal 7500 ı97ı ı ıoo 259 703 ı 549 630350 0,206 0,006 34046 2427 

Ywlıan 6!KXI 1975 700 222 954 81 ı 281 958 0,119 0,004 41464 ı2fı4 

Göynük 2500 ı980 ı ın 85157 640 327 588 0,256 0,007 131035 3846 

Kınkoçan 900 ı975 900 30622 143 183 800 0,159 0,005 204222 6002 

J:lolaıııc:hir ı 8.50 1966 1250 51585 377 163468 0,203 0,007 88361 3 ı52 

lO Batınan-Silvan 7590 1972 550 21 ı 310 ı 770 527862 0,233 0,008 69547 2498 

12 Zammı 3300 ı963 ı435 ı22 627 2 279 ı 02ı 400 0,690 0,019 309 5ı5 8329 

KOitqıe 2350 ı963 900 98798 500 ı69717 0,212 0,005 72220 ı 7ı7 

Çolıın 3250 ı975 ı 220 127 013 500 158 575 0,154 0,004 48792 ı 248 

Kovalı-Al~ ı5530 ı987 ı050 494 538 170 67617 0,010 o.ooı 4354 ı36 

13 Alıııya ı300 ı948 25 57731 148 ı74589 0,1 ı3 0,003 ı34300 3024 

17 Are~ 2500 ı963 1700 104 780 850 336 24ı 0,340 0,008 ı34496 32D9 

Ahlat 3(XXJ ı975 ı700 108 (XXJ 500 ı26 327 0,167 0,005 42100 ı 169 

17 Van 7500 ı950 ı 740 146527 1 ı 100 341952 0,147 0,007 45593 2333 

Anncık 9750 1976 ı 261 263 595 1400 359 407 0,144 0,005 36862 1363 

Malız&in 21XXJ ı97ı !SOO 72345 600 170396 0,300 0,008 85 ı98 2355 

M uradiye 6400 1972 ı 700 155163 1 130 75 610 0,020 0,001 ll 814 487 

ı8 Selevir 7750 1967 ı on 82 51 ı 2080 W9732 0,268 0,025 78675 7390 

ÇıldD'llD 2!KXI ı980 750 ı02641 2 700 ı ı5o 4ı5 0,964 0,026 4ı0862 ıııaı 

Seyiıler 2930 ı965 ı034 71807 ııxxı 466 956 0,341 0,014 159 370 6502 

ı9 y ıldızırmaıı 2050 ı969 ı300 116094 641 195 064 0,312 0,006 95 ı53 1680 

MWııılu 400 ı982 ı200 19393 409 184166 1,023 0,021 460415 9496 

GeıııaU 2150 ı970 ı ı50 62426 ı 286 103944 0,133 0,005 48346 1665 

Yapıalım ısso ı986 1750 
96'm l 

369 156493 0,196 0,004 83240 1615 

20 KM111f ı9I50 1971 650 484104 653 369296 0,034 0,001 19284 763 

21 Aiçay 15650 1965 50 207 475 ı ıso 91218 0,011 0,001 5829 440 

SaraykOy 14250 1946 292 286 279 3 592 ı 292 000 0,252 0,013 90667 4513 

Çivril 4!KXI ı964 840 152 038 973 312 (XXJ 0,202 0,006 65(XXJ 2052 

Sökı: 26(XXJ ı98I ll 715 582 3 500 ı 416 (XXJ 0,134 0,005 54462 ı979 

Nazilli 14995 ı943 76 163 900 ı 462 538 350 0,097 0,009 35902 3258 

Çllrtlksu 7 550 1986 292 99 053 160 130000 0,021 0,002 17218 ı 312 

23 Kmçomak 1530 ı976 750 46696 ı 588 499 283 0,037 0,034 326 329 10692 

TOPLAM soo '35 U050I~ 1- 81(17 :ıo 116 ı53 

ORTALAMA ı 0,162 0,007 60~ 2500 
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2- SULAMA İNŞAA TLARI PROJE
LENDİRİLİRKEN BETON İLE İLGİLİ 
EKSİKLİKLER VE Y ANLlŞLIKLAR 

Bilindigi üzere, ülkemizde beton 
tanımlanırken TS 500 (Betonarme Yapılann 

Hesap ve Yapırn Kurallan) bu sın11landırmayı si
lindir {l 5x30 cm) veya küp (20x20:UO cm) nu
mune basınç dayanırnma göre yapmaktadır, [4]. 
Bu tasnifin yapıldıgı ı.abloda tanımlanan her 
beton sınıfı için çekme dayanımı ve elastisiı.e 

modülü ile ilgili ibareler vardır. Projeci, beton 
kaplamalı açık kanallan projelendirirken önce 
sulama yönLeminin seçimini yapar. Bu seçim etüt 
çalışmalannın degeriendirilmesi sonucu ortaya 
çıkar. Planlama raporunda klasik olarak projelen
dirilmesi belirtilen sulama sahasının varsa 
bütünlemeli, yoksa topografik (uçuş) 1/5000 
ölçekli haritalan Lernin edilir. Su kaynagının yeri, 
başlangıç su kotu, sulama modülü, sulama sahası 
büyüklügü, varsa derin drenaj ve çiftlik drenaj 
alanlan ile sınırlan planlama raporundan alınır 

ve harita üzerine işlenir. Daha sonra iletim kanalı 
ve ana kanallann egimi seçilerek sıfır hatLı 

geçilir. Bunu takiben ana kanalların egimi, kanal 
kapasitesi, boyutlan, kanalda akım rejimi tayini, 
yarınada geçen kanallann beton ve toprak hava 
paylan gibi özellikler hesaplanır, [5]. Açık kanal
lar için beton sınıfı seçilirken DSİ Sulama 
İnşaatlan Teknik Şartnamesi geregi BS 14 
(B. 160) betonu seçilmektc ve minimim 250 kg/ 
m3 çimento dozajı tarifi yapılmaktadır. Bunun 
yanında DSİ Sulama İnşaatlan Teknik 
Şartnamesinde beton kaplamalı kanallar için 
degişik sınırlamalar da mevcuttur. 

Sıralarsak: 

- Kanaldaki su hızının 2,5 m/s'den büyük 
olması durumunda BS 16 (B.200) beton sınıfı 

kullanılacakur (maksimum 275/m3 çimento 
dozajında) 

-Su/çimento oranı 0.55'i aşmamalıdır 

- Beton çökme (slamp) degeri en fazla 8 
cm olmalıdır 

- Agrega en büyük tane çapı 32 mm 
olmalıdır 

- Taze beton un sıcaklıgı +I 5 OC den az 
+ 30 °C den fazla olmamalıdır 

16 

- Beton döküm yerinde hava sıcakhgı + 1 
OC'nın allina düştügünde idarenin izninin haricin
de beton dökümü yapılmamalıdır 

- Beton un 1,5 m'den daha yüksek bir sevi
yeden dökülmesine izin verilmemelidir, Foto I 

- Beton bir oluk yardımı ile dökülmelidir, 
Foto2 

- Beton uygun vibrasyon teknikleri kul
lanılmak suretiyle sıkışurılıp yerleştirilmelidir 

- Beton döküldükt.en sonra her türlü hasara 
karşı korunmalıdır. Portland çimentolannda bu 
süre en az 7 gün, traslı çimentoların kullanılması 
durumunda ise bu süre 14 günd~n az olma
malıdır, [3] 

gibi 

Görülecegi üzere yukarıda verilen paramet
reler genel bir beton şartnamesinde bulunması 
gereken ölçütlerdir. Beton kaplama kanallann 
karşı karşıya kaldıgı koşullar ve etkilenimler 
gözönüne alındıgında yukarıda sıralanan husus
ların yeterli olmadıgı görülecektir. Bunun yanı 
sıra Türkiyede sulama kanallan projelendirilir
ken cografik bölgelerin birbirinden çok farklı 

iklim ve zemin şartianna sahip oldugu da 
düşünülürse mevcut şartnamenin yeniden ele 
alınıp degeriendirilmesi durumu kaçınılmaz ol
maktadır. 

Türkiye genelinde beton kaplamalı sulama 
kanallarında yapılan incelemeler sonucu sisLema
Lik hale gelmiş olan hasar tipleri ı.espit edilmiştir. 
Bunlar, beton çökmeleri, don hasarlan, beton 
çatlaklan ve kimyasal etkiler sonucu meydana 
gelen parçalanmalardır. Bunlardan soguk 
bölgelerde en sık görüleni don hasarlandır, [2]. 
Mevcut şartname geregi sulama kanalı için beton 
üretilirken beLonun maruz kalacagı iklim şartlan 
gözönüne alınmamaktadır. Yani şartnamede, 

Antalya'da ve ve Kayseri'de birbirinden çok 
farklı doga koşuHanna maruz kalan sulama ka
nalları için aynı özelikte beton (sınıf) tarif edil
mektedir. Üretilen beton Antalya ikiliminde 
sorun yaraLınamasına karşın Kayseri ikliminde 
bir süre sonra donma-çözülme neticelerinde tah
rip olmaktadır. 

Yapılan çalışmalar neticesinde beton kapla
malı sulama kanallannın bir çogunun 
dayanıklılık problemleri (donma-çözülme, kim-
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Foto 1 Yüksekten beton dökülmesi sonucu ayrışmanın 

ortaya çıkması, (yanlış düküm teknigi) 

Foto 2 Oluk yardımı ile beton un ayrışmadan 

finişere verilmesi, (dogru döküm teknigi) 
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yasal hasarlar, vs.) ile karşı karşıya oldugu 
görülmüştür, [1,2,8,9]. Yurdumuzun çok degişik 

iklim bölgelerinde yapılmakta olan sulama ka
nallan ne yazık ki yürürlükteki şartnameler 

geregi karışım tasarımı açısından bir farklılık 

göstermemektedir. Daha önce yapılan bir 

araştırma sonucunda, sulama kanalı beton kapla

malannın Türkiye iklim bölgelerine göre karışım 

tasarımı açısından degişiklik göstermesi gerek

tigi ifade edilmişse de bu konuda ayrıntılar belir

tilmemiş ve araştırma dikkate alınmamıştır, [10]. 

Anılan araştırmada beton, karşı karşıya kalacagı 

iklim koşulları açısından; ılımlı, orta ve şiddetli 
dış etki alanı olmak üzere üç iklim kuşagına 

ayrılmıştır. Her bir etki alanı su/çimento oranı, 

çimento dozajı ve beton mukavemeti açısından 

ayrı ayrı tanımlanmıştır. Buradaki sınırlamalar 

günümüz için pek anlamlı olmamakla birlikte 

böyle bir tasnifın yapılması ise bu gün için 

kaçınılmazdır . 

Bizim yaptıgımız tasnife göre ise haritada 

naklalanmış yerler şiddetli, taranan yerler orta, 

işaretsiz olarak gösterilen yerler ise ılıman iklim 

bölgesi olarak kabül edilmiştir, şekil 2. Bu 

sınıflandırma meteorolojik verilerden çok 

gözleme ve bulgulara dayalı bir sınıflamadır. 

Şiddetli ve orta şiddetli dış etki bölgelerinde inşa 

edilecek olan beton kaplamalı sulama kanalları 

inşa edilirken donmaya dayanıklı beton 

üretilmelidir. Donmaya dayanıklı beton için 
aşagıdaki sınırlarnalara uymak bir zorunluluk 

olarak addedilmelidir, [1 1]; 

- Uygun beton bileşenleri seçimi. 

Çimento (min) dozajı : 330 kg/m3 

Agrega: Daha dayanıklı, mukavim, maksi
mum tane çapı geçirgenligi azaltmak üzere en 

fazla 32 mm. 

Su çimento oranı: Şiddetli bölge için max. 
0.45 

Orta şiddet bölge için max. 0.50 

Katkı: Hava sürükleyici (belirli bir su/ 

çimento oranında işlenebilirligi saglayabilmek 
için akışkanlık verici) katkı kullanımı 
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- Beton vibratör ile sıkıca yerleştirilmeli 

-Yeterli kürterne yapılmalı 

- Geçirgenligi düşük beton tasarımı ve ge-
k.iyorsa geçirgenligi önlemek amacıyla yüzey 
kaplama malzemeleri ile beton yüzeyinin kaplan
ması gereklidir. 

Keza anılan teknik şartname, şişme potan
siyeli yüksek olan ya da göçebilen zeminler 
üzerine inşa edilen kanallar projelendirilirken ze
minin en az 0,3 m en çok da 1.0 m kazılarak 
seçilmiş dolgu malzemesi ile doldurulmasını şart 
koşmaktadır. Bu çözüm projeciler tarafından be
nimscnmekle birlikte bunun yanısıra diger bir 
çözüm yöntemi olarak ta suyun kanal beLOnu ve 
derzlerden sızarak killi zeminle temasını 

önlemek üzere beton ile kil zemin arasına marn
hran türü bir örtü serilmesini de önermektedir, 
[6]. Görülecegi üzere bu çözüm yöntemi birinci 
çözümün alternatifi olabilecek düzeyde degildir. 
Bunun yanı sıra şişme olayı daha çok serbesttop
rak yüzeyinden sızan sular yardımı ile meydana 
gelmektedir. Ayrıca belirlenen şişme yüzdesine 
bag lı olarak hangi derinlige kadar topragın hafre
dilccegi de belli degildir, Foto 3. 

Aynı şekilde jipsli kesitlerden geçen kanal
lar için de teknik şartnamelerde herhangi bir 
sınırlama yoktur, Foto 4. Buna karşılık Proje ve 
Inşaat Dairesi Başkanlıgının yayınlarında [5,7] 
ana kanal güzergahının jipsli bölgelerden 
geçmesi durumunda, mümkün se güzergahın 

dcg i ştirilmesi, eger bu yapılamıyorsa aşagıdaki 
önlemlerin alınması önerilmektedir; 

-Şevlerin yatmlması 

- Jips yüzeyinin geçirimsiz malzeme ile 
örtülmesi ve gerekli drenaj saglanması 

Kaplama kalınlıgının ve çimento 
dozajının arttırlması 

- Özel cins çimento kullanılması 

- Derzlerin yalıttiması 

- Çift kat (arada tecritin oldugu) kaplama 
uygulaması 
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Foto 3 Şişme potansiyeli yüksek zemin üzerine inşa edilmiş bir sulama kanalında zeminin şişme 
basıncına baglı olarak taban betonunuda meydana gelen çat lamalar 

Buradaki çözüm önerilerinin bazılan 

ıaruşma konusu olmakla birlikte dikkat edilirse 
bu çözümlerin kanal güzergah1 ana kayasının jips 
olması durumunda önerildigi görülecektir. Buna 
karşılık zeminde (toprakta) sülfat bulunması du
rumunda; TS 3440'da tanımlanan zararlı etleinlik 
derecesinde olan zeminler üzerine oturacak beton 
kaplama kanallar için herhangi bir önlem 
alınmamakta ve bir süre sonra zeminden beton 
içerisine taşınan sülfat reaksiyonları nedeniyle 
ortaya çıkan şişen ürünlerin yarauıgı gerilmeler 
sonucu beton tahrip olmaktadır, [7]. Yapılan in
celemeler sonucu; zeminde bulunan sülfat kon
santrasyonu zararlı etkinlik derecesinde olmasa 

20 

bile sülfaun çözünerek kütle transferi yolu ile 

taşınması sonucu beton boşluklarında sülfat kon
santrasyonunun tahmin edilen düzeyin üzerine 
yükselmesi nedeniyle şiddeıli etkinlik derecesi 
için hangi önlemler alınıyorsa o önlemlerin 
alınması gerektigi ortaya çıkmışur, [8]. 

Görülecegi üzere, beton kaplamalı sulama 
kanalları yaşanan birtakım eksiklikler sonucu 
daha başlangıçta bazı etkeniere karşı zayıf olarak 
projelendirilmektedir. Beton kaplama, bu hasar 
etkenleri ile karşı karşıya kalınca muhakkak ki 
bu etkilere dayanarnıyacak ve tahrip olacakur. 
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Foto 4 Zeminde ve yeraltısuyunda bulunan sülfata karşı önlem alınmadan inşa edilen sulama 
kanalında ortaya çıkan hasarlar 

3. KANAL KAPLAMA BETONLARI
NIN ÜRETİMİ 

Kanal kaplama betonları hazırlanırken DSİ 
Sulama İnşaatları Teknik Şartnamesi ve ilgili 
Türk Standartları esas alınmaktadır. Anılan 

şartname ve ilgili standartlarda bazı sınırlam.alar 

olmakla birlikte günümüz bilgi birikimi ve tek
nolojisi ile bakıldıgında bu bilgilerin yeterli 
olmadı~ı görülecektir. 

3.1 Beton Karma Suyu 

Şartname, beton karma suyu olarak kul
lanılacak suyun arzu edilmeyen oranda silt, orga
nik madde ve tuz içermemesini, endüstri atıkları 
ile kirlenmiş ve bataklık sularının kul
lanılmamasını şart koşmaktadır. Ayrıca şartname 

bu suda pH'ın ?'den küçük olmamasına ve litre
sinde çözünmüş olarak en çok 15 gr madeni tuz 
ve 2 gr sülfat bulunmasına müsade eder. 

Görülece~ üzere yukandaki degerler TS 
1247'de beton karma suyu için verilen degerler 
ile uyuşmaktadır, [12]. 

3.2 Çimento 

Anılan şartnameTS 19 ve TS 26'ya uygun 
olması koşulu ile portland ve traslı çimentoların 
kanal kaplama betonu üretiminde kul
lanılabilece~ini belirtir, [13,14]. Aynca bu 
çimentoların kimyasal özelliklerinin TS 687'ye 
uygun olması da aranılır, [15]. Verilen bu bilgile
rin yanısıra kanal kaplaması beton sınıfı tayini 
yapılırken de asgari çimento dozajı belirtilir. BS 
14 sınıfı beton için bu rakarn 250 kg/m3'tür. 
Çimento konusunda burada bazı koşullar ileri 
sürülmesine ra~men bazı eksiklikler de 
sözkonusudur. Pratikte kanal kaplama betonu 
üretimindeki en çok kullanılan çimento tipi olan 
kalkılı çimento ile ilgili herhangi bir ibare yoktur. 

3.3 Agrega 

Anılan şartnarnede genel olarak ageeganın 
TS 706 standardına uygun olması aranılmaktadır, 
[ 17]. Bununla birlikte yassılık-uzunluk (tane 
şekli), özgül a~ırlık ve su emme, aşınma, dona 
dayanıklılık konusunda da bazı sınırlamalar 

vardır. Şartnarnede bu sınırlarnalara dair verilen 
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bazı rakamlar ise malesef anılan standartlam uy
mamaktadır. Ömegin TS 699 standardına göre 
belirlenen taşın (agrega üretiminde kullanılması 
düşünülen kırmataş) suya doygun haldeki basınl 
dayanımının (7x7x7 cm) minimum 1500 kgf/cm 
çıkması durumunda taşın (dolayısıyla da agre
ganın) "dona dayanıklı oldugu kabul edilecektir" 
denilmektedir, [19]. Yine devamında, suya doy
gun haldeki basınç dayanımının (7x7x7 cm) en 
az 1000 kgf/cm2 olması durumundaagrega tane 
dayanımının yeterli kabul edilecegi belirtilmekte
dir. 

Görülecegi üzere bu iki ifade arasında 
çelişkiler vardır. Yukardald ifade TS 7~ stan
dardında bulunmakla birlikte agrega olarak kul
lanılması düşünülen kayaçlar için bir başka stan
darda (TS 699) ise istenilen deneyler yapıldıktan 
sonra TS 2513'te verilen degerlendirmeler ile 
taşın kalitesinin belirlenmesinin gerekliliginden 
bahsedilmektedir. TS 2513'te ise yapı taşları 

basınç dayanımı açısından taşın cinsi esas 
alınarak sınıflandırılmıştır. Burada; ömegin, kal
ker ve traverten için en az 350 kgf/cm2 basınç 
dayanımı aranırken, granit, siyenit, diorit vs. için 
ise basınç dayanımının en az 1200 kgf/cm2 

olması istenilmektedir. Taşın dayanıklılıgı test 
edilirken de don sonu agırlık kaybı hesaplanması 
yapılarak agırlık kaybının % 5'ten fazla olma
ması koşulu aranmaktadır. Buradaki 
degerlendirme kriterleri de şarttıame ile 
çelişmektedir. 

Keza anılan şarttıamede agrega için verilen 
özgül agırlık ve su emme %'si degerieri de her
hangi bir standarda ait olmayıp sadece arzu edi
len degerlerdir. Yine şarttıame, tane dagılımı için 
de TS 706 da 32 mm maksimum tane çapı için 
verilen tane dagılımının kullanılarak ince agrega/ 
iri agrega oranının 1/1,5 ile 1/2,5 arasında 
de~işti~i grega oranlarının kullanılmasını şart 
koşmaktadır. 

Şartnarnede agrega ile ilgili olan bu özet 
bilgiler incelendiginde bu verilerin kendi 
içerisinde dahi tutarlı olmadıgı, bazı yanlışlıklar 
içerdigi ve pratikte yaşanan agrega sorunlarını 
dogru yansıunadıgı görülecektir. Bu nedenle 
şartnarnede verilen bu bilgilerin TS ve ilgili 
diger uluslararası standarda göre, DSİ birikimi ve 
deneyiminden yararlanılarak yeniden düzeltilme
si gereklidir. Aksi durumda agrega seçimi ve 
beton üretiminde bazı sorunların yaşanınası 
kaçınılmazdır. Bu nedenle agregalar için ilgili 
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standartlarda verilen degerierin kullanılmasında 
fayda vardır. Kırmataş olarak kullanılması 

düşünülen kayaçlar için ise TS 699, TS 2513 ve 
Tablo 3 göz önüne alınmalıdır, [20]. 

Agrega konusunda en önemli hususlardan 
birisi de tane dagılımı e~inin belirlenmesidir. 
Yapılan çalışmalarda TS 7~ geregi en büyük 
tane çapı 32 mm olan standard sınırlar içerisinde 
kalan egri seçilir. TS 706 standardı inceleniTse 
burada standard sınır degerler içerisinde kalan iki 
bölge (uygun ve kullanılabilir bölgeler) ve üç 
adet tane dagılımı egrisinin (A32, B32, C32) 

tanımlandıgı görülür. Agregatane dagılımı belir
lenirken genellikle uygun bölge içerisinde kala
cak şekilde tane dagılımı seçilir. Yani bu dagılım 
A32 ile B32 sınırları arasındadır. İlk bakışta 
böyle bir seçimin dogru oldugu kanaati 
yaygındır. Çünkü bu bölge içerisine düşen tane 
dagılımının kullanılması halinde agrega incelik 
mödülünün diger dagılımlara göre daha yüksek: 
olması nedeniyle karışım için ihtiyaç duyulan su 
miktarı azalacaktır. Fakat bu bölgeye düşen· tane 
dagılımlarının kullanılması halinde pratikte de 
görülmüştür ki işlenebilme problemleri ortaya 
çıkmaktadır. Özellikle elle yerleştirilen kanal 
kaplama betonlarının yerleştirilmesi sırasında or
taya çıkan bu işlenebilme güçlügü döküm yerin
de betona ilave su eklenerek aşılmaya 
çalışılmakta ve bunun sonucunda boşluk:lu, 

dayanımı düşük, geçirgen bir beton dokusu mey
dana gelmektedir. lşlenebilirlikteki bu azalış 
kırmataş agrega ile üretilen betonlarda daha be
lirgin hissedilir. Bu durum köşeli-sivri tanelerio 
içsel sürtünme nedeni ile mekanik kilitlenme
kamalama hareketinin bir sonucudur. Yuvarlak 
tanelerio kullanılması durumunda, bu tanelerio 
bilya gibi birbirleri üzerinde kayması nedeniyle 
işlenebitir bir karışım elde eunek kolaylaşır. 
Yuvarlak tanelerin kullanılması durumunda 
özgül yüzeyin küçük olması nedeniyle daha az 
harca ve suya ihtiyaç duyulur. Köşeli tanelerio 
kullanılması durumunda ise harç ve su miktan 
artar, [21] . GranülometTi düzenlemesi yaparken 
işlenebilirlikteki bu sorunları aşmak üzere B32 
egrisine yakın, B32-A32 egrileri içerisinde kalan 
agrega tane dagılımları seçilmeli, maksimum 
tane çapı 32 mm den 25 yada 19 mm'ye 
düşürülmelidir. 

Finişer ile dökülen ya da vibrasyon ile 
yerleştirilen betonlarda yukarıdaki degişiklikleri 
yapmak gereksizdir. 
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3.4 Beton Üretimi, Taşınması, 
Yerleştirilmesi ve Bakımı 

DSİ Sulama İnşaatlan Teknik Şartnamesi 
kanal kaplama betonlarının üretilmesi ile ilgili 
bazı sınırlamalar getirmiştir. ligili şartnameye 
göre kanal kaplama beıonlan; 
W /C oranı : 0.55 (max) 
Çökme : 8 cm /max) 
Maksimum tane çapı : 32 mm 
Taze beton sıcalclıgı : +15 OC- +30 OC 
Döküm sıcaklıgı : + 1 OC'nin altındaki 
sıcaklıklarda beton dökümü idarenin izni ile 
gerçekleşecektir. 
Beton sınıfı :BS 14 (B.160), U>2.5 
m/s'den sonra BS 16 (B.200) 
Çimento dozajı : 250 kg/m3 (min) 
Taşıma süresi : 1- Çimentonun su ile 
temasıyla betonun yerleştirilmesinin tamamlan
ması arasında 30 dakikadan fazla zaman olmaya
caktır. 2- Beıonun taşınması özel karıştırma alet
leri ile donatılmış kamyonlar ile yapılacaksa 
taşıma süresi 45 dakikayı geçmeyecektir. 
Döküm Yüksekligi : 1.5 m (en çok) Beton 
dökülürken içerisinde hız kırıcı engeller bulunan 
oluk kullanılmalıdır, foto 2 
Yerleştirme : Anolar birer atianarak 
ve taban anolan şev analarından önce 
dökülecektir. Şev anoları aşagıdan yukanya 
dogru dökülecek ve aynı şekilde sıkıştırılacaktır. 
Beton mastarlandıktan sonra mala ile perdahla
nacalctır, foto 5 

Sıkıştırma : Vibrasyon ile yapıla-
caktır. İdarenin izni ile elle sıkıştırma da 
yapılabilir. Beton kalınlı~ı 20 cm'ye kadar yüzey 
vibratörleri, kalınlı~ın 30 cm'yi geçmesi duru
munda ise daldırma tipi vibratörler kul
lamlacalctır. 

Kür ve Koruma : Beton dökümünden iti-
baren en az 7 gün süreyle don, ya~mur, rüzgar ve 
sarsıntılardan korunacaktır. Beton yüzeyi kaplan
madı~ı taktirde sürelcli nemli tutulacak (ıslak 
telis uygulaması ya da sulanacak şekilde) kür 
edilecektir. Traslı çimento kullanıldıgı vakit kür 
süresi 14 gün olacaktır. 

Görülecegi üzere, DSİ Sulama İnşaatlan Teknik 
Şartnamesinde beton üretimi, yerleştirilmesi ve 
bakımı ile ilgili birçok husus vardır. Bu 
s ınırlarnalara ragmen DSİ tarafından inşa edilen 
birçok sulama kanalında neredeyse sistematik 
hale gelmiş olan hasar tipleri görülmektedir. Bu 
hasarların ortaya çıkmasında; 

- DSİ Sulama İnşaatlan Teknik Şartname
sinin günümüz inşaat teknolojisine yeterince 
cevap verememesi 

- DSİ Sulama İnşaatlan Teknik Şartname
sinin tam olarale uygulanmaması durumlan yat
maktadır. 

Foto 5 Teknik şartnameye aykırı olara k yukarıdan aşa~ıya do~ru 

şev betonunun yerleş tirilmesi 
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3.4.1 DSİ Sulama İnşaatları Teknik 
Şartnamesinin Tam Olarak Uygulanmaması 

Anılan şartname günümüz inşaat teknoloji
sinin varmış oldu~u aşamayı sulama kanalı 
inşaatıarına tam olark yansıunamasına ragmen 
içerik itibari ile belli bir kalitede beton üretimini 
saglayacak yeterliliktedir. Teknik şartnamenin 
tam olarak uygulanması ve pratikteki çalışmalar 
genel beton bilgisi ile desteklendigi zaman mev
cut hasarlar ortadan kalkmasa bile en azından ni
celik olarak azalacaktır. Bu konuda tesbit edilen 
aksakhklan kısaca sıralayacak olursak; 

- Genellikle, ortalama 7 cm çökme 
degerinde tasanmlanan beton, şaruıamede 0,55 
olarak sınırianan su/çimento oranının üzerinde 
gerçekleşmektedir. Bu durumda akışkanlık veri
ci-su azaltıcı katkı kullanımı zorunlu hale gel
mektedir. Pratikte çogu zaman katkı kullan
maksızın 7 cm ve daha yüksek çökme 
degerierinde hazırlanan betonlar yeterli dayanım 
ve dayanıklılık kriterini saglayamamaktadır. 

- TS 706 standardına uygun olmayan ve 32 
mm tane çapının üzerinde taneler içeren ageega
lar kullanılarak beton üretilmekte ve işlenebilme 
güçlüklerinin ortaya çıkmasına neden olunmak
tadır. 

Beton yerleştirilirken taşıma ve 
yerleştirme için öngörülen maksimum 45 daki
kalık süre aşılmakta, döküm yerine fazla sayıda 
transmikserin yıgılması sonucu beton çogu 
zaman kurallara uygun olmayan bir şekilde ya 
geciktirilcrek ya da iyice sıkıştırmadan 
dökülmektedir. 

- Beton dökülürken ı ,5 m'den daha yüksek 
seviyelerden dökülmekte, çogu zaman oluk kul
lanılmamakta ve betonda aynşmaya sebebiyet 
verilmektedir, Foto I. 

- Şev anoları yerleştirilirken çogu kez 
yerleştiTenin kolayına geldigi için yerleştirme 
aşagıdan yukarıya dogru yapılması gerektigi 
yerde yukarıdan aşagıya dogru yapılmakta ve 
beton içerisinde yer yer kopukluk ve boşluklara 
neden olunmaktadır, foto 5. 

- Sıkıştırma işlemi yapılırken vibratör kul
lanılmamakta·, sadece elle yapılan yerleştirme 
sonrası beton yüzeyi bir mala marifeti ile perdalı
lanırken sıkıştırma(!} yapılmaktadır. 

- Beton döküldükten sonra, sıcak hava ve 
kuvvetli rüzgar varlıgı sonucu ortaya çıkan plas
tik rötre çatlagı tehlikesine karşı korunmamak
tadır. 

- Çimento tipine göre degişen kür süreleri 
genellikle kısa tutulmakta ve beton yeterli 
dayanımı kazanmadan degişik etkilere maruz 
bırakılmaktadır. 

DSI TEKNIK BÜLTENI 1998 SAYI 91 

Yukanda sıralanan ve neredeyse sistematik 
hale gelmiş olan bu hatalar anılan teknik 
şartnameye ragmen, şartname hükümlerine aykırı 
olarak yapılmaktadır. Bu uygulamalar sonucu or
taya çıkan hasarlar teknik şartnameye uyuldugu 
vakit ortadan kalkabilecek niteliktedir. 

3.4.2 DSİ Sulama İnşaatları Teknik 
Şartnamesinin Günümüz İnşaat Teknolojisine 
Yeterince Cevap Verememesi 

llgi şartnamenin bazı bölümleri son olarak 
ı 993 yılında yeniden gözden geçirilmişse de şu 
andaki durumu itibari ile günümüz inşaat tekno
lojisini sulama kanalı kaplama betonlarının 
üretim sürecine aletarabilecek yeterlilikte 
degildir. Bunun yanısıra kanal kaplama betonlar
da neredeyse sistematik hale gelmiş olan beton 
hasarlarını önleyebilecek bazı hususlan 
içermekten de yoksundur. Bunları sıralarsak; 

- Anılan şartname, kanal kaplama betonunu 
tasarımlarken sadece yüke karşı koyacak bir mal
zeme gibi degerlendirmektedir. Halbuki 
günümüzde betondaki bozulmaların nedeni daha 
çok betonun dayanıklılıgı (durabilite) sorunsalı 
ile ilgilidir. Şartnarnede kanal kaplama betonu 
tarif edilirken belli bir beton sınıfı (BS 14) 
amaçlanacak şekilde dayanım, çimento dozajı ve 
su/çimento oranı gibi parametreler tanımlan
mıştır. 

- llgi .şartnamede degişik iklim koşullarına 
haiz cografik bölgeler için degişik nitelikte beton 
tarifleri yoktur. Bir iklim kuşagından digerine 
bctonun maruz kaldıgı şartlar (etkiler) çok 
farklıdır. Şartnarnede verilen degerler ile üretilen 
aynı özellikteki beton Antalyadan ve Kayseriye 
uzanan çok farklı iklim koşullarında kul
lanılmaktadır. Bu durumda Antalya ikliminde 
servis problemi yaraunayan beton Kayseri iklimi 
koşullarında kolayca tahrip olmaktadır. 

- İdarenin izni ile + 1 OC'nin alundaki 
sıcaklarda beton dökümü için verilen izin 
kaldınlmalı ya da "+5 OC'nin alunda antifıriz 
katkı maddesi kullanılması koşulu ile" şeklinde 
düzeltilmelidir. Zira TS 1248'e göre beton 
dökümünde +5 °C hava sıcaklıgına kadar izin ve
rilmektedir, [22]. 

- Keza sıcak hava koşullarında dökülecek 
betonlar için de yapım döküm ve bakım kuralları 
ile ilgili şartnarnede herhangi bir husus bulunma
maktadır. 

- İnşaat makinaları sanayinin gelişmesi ile 
bir çok ülkede ve bu arada birkaç yıldan beridir 
ülkemizde de silindir (yamaç) ve tamkesit fınişer 
betonlama makinaları kanal kaplama betonları
nın yerleştirilip sıkışunlmasında kullanılmakta
dır, foto 6,7. Bu makinalann çalışma prenpisleri 
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Foto 6-7 Tam kesit finişer ile reglaj yapılması, 

betonun dökümü ve yüzeyin düzeltilmesi 



oldukça farklı olup vibrasyon devirleri de 
oldukça yüksektir. Ömegin Massanza 6000 tipi 
tam kesit finişerin 10 adet hidrolik vibratörü olup 
bunların herbiri 10 000 devir yapmaktadır, [23]. 
Bu makina tarafından yerleştirilecek olan beton 
özellikleri elle yerleştirilen beton özelliklerinden 
dogal olarak farklı olacaktır. Yüksek vibrasyon 
frekansına sahip bu makinalar ile yerleştirilen be
tonlarda slamp degerinin 3-4 cm'den büyük 
olması durumunda beton yüzeyinde dalgalanma
lar meydana gelmekte ve karışım içerisindeki su 
yüzeyde toplanarak istenmeyen hasarların ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle finişer 
ile yerleştirilen betonlar daha düşük slamp 
degerinde yerleştirilebildigi için 0,55'ten daha 
küçük su/çimento oranlarında hazırlanabilmeleri 
gereklidir. 

-Finişer olarak tanımlanan bu makinalar
dan, özellikle silindir finişer olarak adlandırılan, 
şevlerden birisi ile taban betonu dökümünü bir
likte yapan, genellikle çok: eski Cinişerlerin yerli 
taklidi olarak üretilen Cinişerler ise sadece 
yerleştirme yapmakta betonu sıkıştırmamaktadır. 
Görülecegi üzere piyasada fınişer olarak ad
landırılan degişik makinalar olmakla birlikte 
bunların betonu aynı kalitede yerleştirip 
sıkıştırdıgı söylenemez. Bu nedenle bu makinalar 
ile ilgili bazı temel özelliklerin anılan 
şartnarnede bulunması gereklidir. 

- Gelişmiş ülkelerde zeminden kaynakla
nan ve zararlı etkinlik derecesinde olan sülfatın 
betonu tahrip etmesini önlemek amacıyla zemin 
ile beton arasında geçirimsizlik amacı ile kul
lanılan jeomambran tipi malzemeler ile ilgili 
anılan şartnarnede herhangi bir bilgi bulunma
maktadır. 

-Keza yine; zemin ile beton arasında takvi
ye, ayırtman ve drenaj gibi amaçlar için kul
lanılan ve jeosentetikler olarak adlandınlan mal
zemeler ile ilgili de DSİ Sulama İnşaatları 
Teknik Şartnamesinde herhangi bir bilgi bulun
mamaktadır. 

Verilen örneklerden de görülecegi üzere 
Sulama İnşaatları Teknik Şartnamesi günümüz 
inşaat teknolojisinin varmış oldugu düzey dikka
te alınarak yeniden degerlendirilmelidir. 

4.1.3 Beton Üretiminde Dikkat Edilmesi 
Gerekli Hususlar 

Yukarıda sıralanan tesbitierin ışıgında 
kanal kaplaması için beton üretiminde şu husus
lara dikkat edilmelidir; 
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4.1.3.1 Kanal Kaplama Betonu Üretimi 

a- Beton üretiminde kullanılacak olan agee
ga TS 706 ve agrega üretiminde kullanılması 
düşünülen kayaçlar da TS 2513 standardianna 
uygun olmalıdır. 

b- Beton üretiminde kullanılacak çimento 
TS 19, TS 26 TS ve 10156 standartlarına uygun 
olmalıdır. Kimyasal etkilerin sözkonusu oldugu 
ortamlarda etkiyi azaltacak cinste çimento kul
lanılmalıdır. 

c- Özellikle, elle yerleştirilen ve 
işlenebilme problemlerinin görüldügü durumlar
da maksimum tane çapı 19 yada 16 mm'ye 
düşürülebilir. 

d- Daha iyi bir işlenebiiirlik için standart 
A-B sınırları arasında kalan, B egrisine yakın 
tane dagılımı egeileri seçilmelidir. 

e- Betonun sulçimento oranı hiçbir zaman 
0.55'i geçmeyecek şekilde tasarımlanmalı, sık sık 
donma çözülme etkisinde kalan iklimler için 
üretilecek kaplama betonlarında bu oran şiddetli 
bölgeler için en fazla 0.45, orta derecedeki 
bölgelerde ise 0.50 olacak şekilde ayarlan
malıdır. Donma-çözülmeye açık ortam ve iklim
lerde hava sürükleyici katkı maddesi kullanımı 
zorunlu hale getirilmelidir. 

f- Kanal kaplama betonlarında iyi bir 
görünüş elde edebilmek amacıyla kum oranı hiç 
bir zaman çakıl oranından büyük seçilmemelidir. 

g- Beton hangi etki alunda kalacak ise, 
tanımlanan beton sınıfının yanısıra maruz kala
cagı etkiye karşı koyabilecek özelliklere sahip 
beton üretimi tasarımlanmalıdır. 

h- Beton, hangi araçlar yardımı ile 
yerleştirilip sıkışunlacaksa taze beton özellikleri 
de ona göre tasarımlanıp ayarlanmalıdır, bu de
taylar şartnarnede açıkça belirtilmelidir. 

4.1.3.2 Kanal Kaplama Betonunun 
Taşınması, Yerleştirilmesi ve Sıkışbrılmasa 

a- ligili teknik şartnaml'..de verilen taşıma 
sürelerine dikkatle uyulmalı, daha uzun mesafe
lerde ise karışım transmikser ile kuru olarak 
taşınıp su ve katkı ilavesi döküm mahallinde 
yapılmalıdır. 

b- Yüksek oranda su azaltıcı-akışkanlık ve
rici beton katkılannın kullanılması söz konusu 
ise bu betonlarda taşıma süresi içerisinde meyda
na gelecek olan slamp kaybı dikkate alınarak, 
kaıkı döküm mahallinde ilave edilmeli veya ka
demeli dozlama yapılmalıdır. 

c- 30 °C'nin üzerinde ve 5 OC'nin altında 
beton dökümü yapılmamaladır. Yapıldıgı talc.tir
de TS 1248 geregince önlemler alınmalıdır. 

d- Beton kanal tabanı ve şevlere 
dökülürken içerisinde hız kırıcılar bulunan oluk
lar kullanılarak döküm sırasında betonun 
ayrışması önlenmelidir, Şekil 3, [24]. 
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Hız 

kesici 

Doğru 

Eger oluk çıkışında betonun düşerken 
hızını kesecek herhangibir hız kırıcı 
varsa beton döküldüğünde ayrışmaz . 

Vibre edilmiş 
beton yüzeyi 

Vibre edilmemiş 
beton 

Daldırma tip -
vibratör 

Yanlış 

Beton oluktan dökülürken düşme 
sırasında iri taneler hızlanarak 
şevin tabanına düşüp ayrışırlar. 

yan kalıp 

Eğer tutucu ipin üstünde 
tutucu bir boru kullanılırsa 
kayıcı kalıp daha düz olarak 
yukarı doğru hareket eder. 

Şekil 3 Trapez kesitli kanal şevlerine beton dökümü 
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e- Dökülen beton yüzey vibratörü yada 
Şekil 3'de görülen düzenek yardımıyla yerleş
tirilecek sıkışurılmalıdır. Şeve dökülen beton 
aşa~ıdan yukanya do~ yerleştirilecek 
sıkıştuılmalıdır. 

f- Yamaç yada tam kesit finişer yardımı ile 
beton dökümü yapılacaksa başlangıçta deneme 
dökümleri yapılarak makinanın özellikleri ile be
tonun en iyi işlenebilirli~i arasındaki parametre
ler belirlenmelidir. Finişerin belonu yerleştirme
sinden sonra beton yüzeyi ile fazla oynanarak 
yüzey hassaslaşurılmamalıdır. 

g- Finişer derz kesme bıça~ ile derzleri 
oluşturmadan önce yerleştirilen betonun kanal 
içerisinde stabil hale gelmesi için bir süre bek
lenmelidir. Bu süre yatay derzlerin üzerinde 
meydana gelen ve betonun derze do~ akacak 
yarılması halinde görülen beton kopukluklannı 
önlemek için de gerekli bir işlemdir, foto 8. 

•. 
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4.1.3.3 Kanal Kaplama Betonunun Bakuna 

a- Beton döküldükten sonra en ez 7 gün 
süre ile don, ya~mur, rüzgar, sarsıntı ve gerilme
lere karşı korunmalıdır. 

b) Sulama kanallarında sıkça görülen plas
tik rötre çatiaklarına karşı, beton yüzeyindeki 
serbest su buharlaşır buharlaşmaz ya sıvı kür 
bileşeni uygulaması yapılmalı ya da ıslak telisler 
beton yüzeyine serilecek beton korunmalıdır. 

c- Beton dökümünden itibaren herhangi 
özel bir kür maddesi ile yüzeyi kaplanmamışsa; 
porttand çimentoları ile üretilen betonlar en az 7 
gün, traslı çimento ile üretilen ise en az 14 gün 
süre ile kür edilmelidir . 

... 

. . 

;-., ,.\., 

., 

Foto 8 Yatay derzlerin verilmesi sonrasında taze betonun 

derz boşluguna dogru akması sonucu 

yatay derz üzerinde beton un çatıarnası 
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TAŞKIN SEDDELERİNDE GÖRÜLEN HASARLAR VE ÖNLEJ\1E 
YÖNTEJ\1LERİ 

OZET 

Yazanlar · Tarkan Mutlu (•) ( .. ) 
Figen Hatipoglu (•) 

Taşkın seddelerinin errmiyeili bir şekilde fonksiyon görebilmeleri için yağmur suyu 
ve sızıntı sularının sedde gövde dolgusu içerisinde ve temelde borularımaya sebep olma
ması ve suların sedde üzerinden taşmaması gerekmektedir. Taşkın sırasında önlem 
almak güç oldugu için bunun dışındaki zaman diliminde alınacak önlemler çok büyük 
önem kazanır. Bu çalışmada taşkın seddelerinde görülen hasarlardan kısaca bahsedile
rek. taşkın periyodu dışında kalan zaman aralıgında alınabilecek önlemler tartışıla 

caktır. 

GİRİŞ: 

Taşkın kontrolü yapılan olarak bılınen 

seddelerin fonksiyonlannı tam olarak yerine 
gelirebilmeleri için stabilitelerinin sağlanması 

çok önemlidir. Üzeilikle dolgu yapılar olmalan 
nedeniyle, seddelerde stabilite açısından dikkat 
edilmesi gereken en önemli iki nokta, 
üzerlerinden su aşmaması ve sımıa suyunun 
sedde içerisinde ve temelinde borulanmaya 
sebep olmamasıdır. Taşkın sırasında yapı 

üzerinden su aşmasını veya borulanma olayının 
meydana gelmesini önlemek çok zor olduğu 

için, taşkın periyodunun dışında kalan 
zamanda yapılan ciddi uygulamalar önem 
kazanır. Bu nedenle, seddelerde ve benzeri pek 
çok toprak dolgu mühendislik yapısında. sımıa 
ve üzerinden su aşma mekanizmalan dikkatle 
incelenmeli ve izlenmelidir. İzlemenin temel 
nedeni bu fenomenlerin detemıinistik 

süreçlerinin olmamasıdır. 

(') Araş Gör., !Tl) Inşaat fak_ H idro lik Anabilım Dalı 806~6 

Ayaza~a. Istanbul 

(") f3u çalışma yazann 26 Nisarı-6 Mayıs 1994 tanhkrınde 

Buda~e-Macaristan ' da luıtıldıgı "Defence from Fl <>OJ< and 

Floodplai n Mıınagement" isimlı l"ATO-AS!toplantısı i1Jenım ve 

notlanndan faydalanılarak derlenmiştir 

SlZMA 

Seddelerde çoğunlukl:ı dış şev ve temelde 
görülen dairesel kama k a;.ması , yersel erozyon, 
borJ lanma ve benzeri hasariara sebep olan 
sımıa olayı iyı anlaşılnıalı. iyi tanımlanmalı \ 'C 

uzun süreli. uygun çözümler üretebilmek için 
de i~ı analı z edılmelıdır . Bu amaçla sedde 
ıçindeki akım alanı tam anlamıyla 

modcl lenerek, hı z ve boşluk suyu basıncı gibi 
akını bü)iıklükleri , her nol-..iada 
tanımlanmalıdır Bu şekilde , yapının statik 
stabilılesinde rol O)nayan ağırlık kunetlerinin 
yanında. sızma kmYetleri de her alanda 
hesaplanabilır Bir sedde içerisindeki akım 

alanını tarin erken sızan su tarafından , suya 
doygun bıriın hacimdeki zemine etkiyen sımıa 
kmYeti . (!) denklemiyle tanımlanmıştır \ 'C 

sızan suyun etkısınde kalan yapıların stabilite 
analı zi nde hayati önemi ıııe\ ·cut1ur Burad:ı Pw, 
su~11n özgül 1\utlesi. g.ycrçcl--ım ı imıesi . dJ-i/dL 
ise hıdrolik eğimdir 

d H 
S - p g - "' . dL 

(ı) 
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Zemin daneciklcrint' etkiyen sınna kuvveti, 
onlara etkiyen ağırlık kuvveti ilc aynı yöııde 

iken zeminin konsolide olmasını sağlar Oysa, 
özellikle dış şevin topuk bölgesinde, akım 

çizgilerinin konumu gereği ağırlık kuvveti ile 
ters yönJü oldu~nda, bu bölgedeki zemini 
kaldırma eğilimi gösterir. Hareket 
başlangıcında, zeminin batmış birim hacim 
ağırlığı, suya doygun birim hacimdeki zemine 
etkiyen sınna kuvvetine eşit olur ve denklem 
(2)' de görüldüğü gibi zemin ağırlıksız hale 
geçer. Bu duruma "AJucı kum" durumu denir 
(Şekil ı) 

S=y .i = YwCY,-1) 
"' cr ı+e 

(2) 

Ve hareketin başlangıcını tarifleyen kritik 
hidrolik eğim, 

r.-ı 
ler = 

l+e 
(3) 

olarak tanımlanır . 

ı 

1 o 

o e 1\ 
E 
~0.6 1\ 

"' b.,. Akıcı ~um Bölgesi .!o( 

~ cı 

Stab;ı;ı, Bölgo~~ ı ı... 

"O 
i 0) 

1 ı lı 0.0 
2 6 10 15 20 25 l O 35 

u= d6o 'd ı o 

Şekil ı . Akıcı kum durumuna göre 
stabilite bölgesi 

En üstteki akım çizgisi ve boşluk suyu 
basınçlan hesaplandığında stabilite 
probleminin çözüldüğü ifade edilebilir. 
Toplam sınna suyunun yanında (q), sızınanın 
yüzey uzunluğu (L), kaldırma basıncı ve deşaıj 
sınınnda oluşan maximum hidrolik eğim (çıkış 
hidrolik eğimi) belirlenmelidir (Şekil 2) Bu 
amaçla sedde içi ve temeli kapsayan tüm 
akım ağı eliptik fonksiyonlar , kompleks 
de~işkenlcr tcori si,analitik kapalı çözümleri ve 
nümenk yöntemler (sonlu farklar , sonlu 
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elemanlar vb) ilc belırlencbılır Ancak bu 
yöntemlerin tümü zemin profılınİ homojen
izotropik olarak kabul eder Bu ise gerçek 
durumdan oldukça farklıdır . Bu nedenle en 
genel matematik ve nümerik modeller kurulsa 
da, bu sonuçlann saha ölçümlerı ile 
kalibrasyonu önem kazanır Saha ölçümleri 
ise izleme sürecinin önemini ortaya çıkartır . 

Bu konudaki ayrıntılı bilgi çcşitlı ka)naklarda 
me\·cuttur (Harr, M E 1962, Da\idenkoff, 
R. 1 964) Özellikle kuyruk suyunun olmadığı 
durumlarda (Şekil 2) sızınanın serbest yüzeyi 
her koşulda dış şev ilc kesişecel·-.'lır . Bu nedenle 
bu bölgede beliren maksimum hidrolik eğim 
(çıkış hidrolik eğimi) belirlenmelidir Şekil 2' 
de L uzunluğunda gösterılen sınna serbest 
yüzeyi, sedde yüzeyi ile kesiştıği nok1ada, L 
uzunluğu fazla ve sızma hızl arı yüksek ise, 
erozyon ve muhtemel şe\ · göçmelen 
gözlemlcrıcbilir . 

0 .3 o 

1 1 • ' 

~~-~~~~~~-' - -~~~?.~. 
- d -- -- -- _Jf-

Şekil 2 İzotropik bir seddedeki sızma olayı 
(Ubcll, K, 1994) 

Bu tip durumlar için Ş ekil 3. de görülen topuk 
drenaj sistemleri gibi yapısal önlemler, yapısal 
göçmclerde en büyük rolü O)nayan en üst akım 
çızgıs ınin , tabana doğru ötelcnmesini 
sağlayacak ve L boyunu sıfırlayacal1ır . 

Seddelerde meydana gelen sızma ola)ının 
mekaninnası incelenirken stabilite açısından 

önemli olan taşkın debisinin etkime süresi ilc 
ilgili olan iki temel durum söz konusudur 
a)- Kararlı akımda oluşan sınna (Uzun süreli 
yüksek su seviyesi) 
b)"- Zamana bağlı değişken akımda sınna 

(Taşkın dalgas ı) 



Bunun yanında sınırlanmış (geçirimsiz temel 
zemini) ve sırurlanmamış (geçirimli temel 
zemini) sızma mekanizmalanda bu temel 
koşullann altbaşlıklannı oluşturur. 

Şekil 3 Topuk drenajı olan bir topuk 
dolgudaki sızma akım alanı (Ubell, K, 1994) 

Sızma mekanizmasının bu denli aynntılı 

incelenmesinin nedeni, sedde kesitini belirle~ici 
en önemli yük olmasıdır . Yapının etkisinde 
kaldığı sızmanın, kararlı akımda veya zamana 
bağlı değişken akımda oluşması pek önemli 
değildir. Zira tasanında gü\'erılik için, kararlı 
akımda oluşan, maksimum ~kın SC\iyesi esas 
alınmalıdır. 

Borulanma 

Hidrolik eğimin belli bir kritik değeri 

aşması sonucu (Şekil ı), basınç altındaki 

suyun, dolgu yapının içinde küçi.ık kanallar 
şeklinde akması olayı borulanma olarak ifade 
edilir. Ancak homojen yapı için analıtik olarak 
çözülcbilcn sızma olayı sonucu oluşan 

borulanma, genel anlamda toprak yapının 

anizotropık özelliğinden ka)naklandığı ,.c lokal 
bir düzensizlik olduğu için analitik çözümü 
mümkün değildir Zeminin Sl\ılaştığı bu lokal 
olay sonucu tüm yapı göçerek de\Te dışı 

kalabilir. Genelde en za)ıf bölgeler, zayıf 

sıkıştınlmış veya geçirimli katmanlar ilc 
gevşek toprak katmanlan olarak ifade 
edilebilir. Dolgunun dikkatli ve ıyı 

sıkıştınlmasının stabilite)i olumlu yönde 
etkileyeccği muhakaktır . 

Taşkın olaıı sırasında, korurıma önlemleri 
alabilmenin zorluğundary dolayı, olay meydana 
gelmeden önceki pcriyotda, dolgu yapı 

içerisindeki ve temelindeki potansiyel göçmc 
(sı\1laşma) bölgelerınin belırlcnmcsi çok 
öncmlidır . Hıdrolik ölçmeler, geoclc"1rık , .c 

DSI TEKNIK BÜLTENI ı998 SA Y1 9ı 

termal metodlar ile dolgu yapı ve yüzeyinin 
sıcaklık ölçüm yöntemleri bu noktada efeJ...'tif 
olarak kullanılır. İ7Jeme teknikleri ile ilgili 
losımda bu konu irdelenecektir. 

Sedde Üzerinden Su Aşması 

Paralel ~kın koruma seddeleri, nehir 
boyunca maksimum taşkın se\iyesinden alçak 
bölgeleri korumak için inşa edilir. Bu 
yapılann tepe kotlan olabilecek maksimum 
~kın veya dizayn taşkınına göre yapılabilir . 

Buna rağmen yapı üzerinden su aşması ·olayı 
söz konusu olabilecek durumda ise, yapının dış 
şe vi üzerinden akacak SU) un yapıya zarar 
vermemesi için önlem alınmalıdır . Su aşma 
mik'tan fazla değilse, geçici olarak kum 
torbalan ile önlem alınabdır Tasarımda ne 
kadar iyı hesaplama yapılırsa yapılsın 

,sözkonusu debinin iletilmesı durumunda, 
~ıma kapasitesi (kom·eyans) düşük kesitlerde 
sedde üzennden su aşması olayı görülebilır Bu 
konuda ilk nümerik hesaplanıalarda zamana 
bağlı değişken akım modeli olarak, 

Sureklilik Denklemi 

öA öQ 
- +- = q 
öx öx 

(4) 

Hareket Denklemi 

denklem takımı kullanılmıştır Burada Q, 
debı , A, erıkesit alanı , H, su seviyesi, K, kesitin 
deşaıj kapasıtesİ . q, nehir kanalının bırim 

genişlİğınden yatay doğrultuda geçen akım , t. 
zaman, g, yerçekimi i\mesi \ 'C x, mansap 
doğrultusunda yatay mesafe olur Sözkonusu 
bu denklemler daha önce ifade edilen nümerik 
yöntem lerden herhang ı bin ilc çözü lcbılır 

Giiçnıe Süreci 

Taşkın esnasında veya sonra nchir seddelc
rindeki göc,:nıeler sedde üzerinden suyun aşması. 
sedde gövdesindcn veya temelinden sızan suyun 
borulanmaya neden olması sonucu olu~ıugu bclir
tilnıi~ti . 
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Seddenin stabilitesi bilhassa seddedeki 
do)ma se\iyesinc baglıdır. Yağmur ve nchir 
suyu seddenin içine sızdı~ında Şekil 4' te 
gösterildı~i gibi seddenin dış şev topu~nun 
stabilitesini bozarak göçmesine yol açar. Bir 
seddenin ya~mur ve nehir SU)1l etkisiyle 
stabilitesinin bozulması Şekil 4' de 
gösterilmiştir. Ayrıca geçirimli veya 
geçirimsiz olan zemin çeşidi için, arazi 
koşullan altında, nehir SU)1l temel yatagının 
ıçine stzarak şev topuğu ci\annda 
borulanmaya ve kaynamaya sebep olarak, 
seddenin göçmesine yol açabilir. 

CD 

~ 
® 

~ 
® 

_j_z~. 
® 

® 

1. Yağmur Suyunun sı mı as ı , 

2. Yağmur Suyunun sınnas ı ve topuk göçnıcsi , 

3. Nchirdc su SC\iycsinin yüksclnıcs i , 

4. Dı ş şe \ · t opuğunda sı zma ak ımı , 

5. Dı ş şe v topuğunun göçmcsi, 
G Tum ya pının göçmesi 

Şekil 4 Taşk ın Seddes ı n ın goçıııc su rec ı 
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Nümerik Metodlar 

Hidrolik mühendisli~inde kullanımı 
giderek artan matematik modeller, seddelerde 
görülen sınna olayının daha ayrıntılı 
incelenmesi imkanını sa~lamı~ır . Sızma 
analitik yöntemler, saha ölçmeleri, hidrolik 
model deneylerinin yanında nümerik 
yöntemlerle de incelenebilir. Pratik çözümü 
açısından nümerik çözüm yöntemlerinin, 
analitik çözüm yöntemlerinden her zaman daha 
iyi oldu~unu söylemek mümkün olmasada, 
heterojen ve aniwtropik ortam ve karmaşık 
sınır koşullan altında çözümün daha esnek 
olduğu bir gerçektir. 

Sedde içerisinden ve altındaki geçirimli 
temelden oluşan toplam akım alanı düşey 
düzlemde iki boyuta indirgenerek incelenebilir. 
Bu durumda zamana bağlı değişken akımlar 

için suya doygun ortamda geçerli , 

temel denklemi kullanılır. Burada kx ,kz, x ve 
z doğrultularındaki pcmıcabilite katsayı lan, h= 
pfy +z =4> hidrolik yük yada potansiyel, n= 
cfcJ..1if porozite. q = birim gcnişlil..1cn geçen 
debi olarak ifade edilir Akım eğer kararlı ise, 
zamana bağ lı terimler düşer . Ayrıklaştınlmış 
bir akını alanı Şekil 5 · tc verilmiştir 

z 

·-----y 

Ş c l..il 5 Sedde kesitinde iw tropik cl c ınanlarla 
a ~ rıkl::ı ~t ırılıııış bir a l\ım alanı (D:ınır:ıılı , R 

1 9Uı ) 



İzleme TeknikJeri 

Taşkın kontrol yapılan hesaplanmış dizayn 
verileri ile boyutlandınlır. Bu veriler ise, sınır 
koşu11an, yükler, b0)11llar, yük dayanma 
kapasitesi ve güvenlik parametrelerinin 
belirlenmesinden ka)naklanan belirsizliklerden 
dolayı çok güvenli olmayacak1ır. Bu nedenle 
bu tür yapılar genellikle yüksek güvenlik 
standartlan ile inşa edilir. Taşkın periyotlan 
bo)11nca yapılacak sürekli iz.leme ve kayıt, 

diza)n tekniklerinin geliştirilmesinde ve 
tecrübe kazanılmasında, taşkın dalgası 

gelmeden önce önlem alınmasında (flood 
waming systems) önem kazanır. Yapının 

başlangıçtaki dayanımı , yapım teknolojisine ve 
malzerneye dogrudan bagımlıdır. Ancak 
şiddetli yağmur, yılksek su seviyesi ve su 
aşması gibi durumlar sonucu oluşabilecek 

(özellikle ilk yüklemede) fokal hasarlar İ)~ 
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belirlcncbilirse büyük 
zararlardan kaçınılabilir . 

hasarlardan \ 'C 

Günümüzde kullanılan en modem izleme 
tekniklerinden bazılan, 
a)- Nükleer yoğunluk alıcılan ile seddenin 
yoğunluğunun belirlenmesi . Bu yöntem 
hasarsız zemin numunesi alınarak yapılan 

incelemelere göre daha uygundur. Her türlü 
zemin için ideal olup, 5-1 Om \ 'C hatta daha 
derin profı11er ıçın daha sağlıklı ölçi.ım 

yapılabilir. 

b)- Polarizasyon metodu ile ince kil tabaklan 
incelenebilir. Bu tabakalar seddenın da\Tanışı 
açısından oldukça önemlidir. 
c)- Uzun sedde kesitlerinin incelenmesi 
gereJ..1iğinde ise geoelek1rik yöntemler oldukça 
idealdir. Elektrod kullanmadan, elektro 
manyetik dalgalar ku11anılarak sedde yapısı 

belirlenir. 

Tablo I. İzlem e Süreci 

Izleme sıstemının planlanması 

ı 
Olçum &Q ının seçımı ve kurulmas ı 

ı 
Süreldı ""Y3 duzerıh olarak OZellıkle 

taşkın sıras ında oıçumlerın yapılması 

ı 
Elde edılen venıene tıır ven ıatıan ı oluşturulmas ı 

ı 
J ı 

Yapılara gelen yükle< açı&ından hıdrolojık Taşk ın kontrol yapılarının statıılrtesı 

ve hıdrolık sCıreçlenn tıelınenmesı (Dış yükler defC>ffi"\asyonlar. genlme- şekıl deQıştırme 

(Su sevryesı , dalga oluşumu ve detıo ) suyun kaldırma k~tı ve hasarlı-hasarsız malzeme deneylerı) 

Taşkın kontrol sıstemlerının gelıştırılmesı 
---( Izleme !eknık1en ) 
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d)- Sedde içinde ve temel bölgesindeki zeminin 
yapı s ının belirlenmesi açısından düşey elel..ırik 
sonda yöntemlerı ile yatay ve düşeydeki 
geçirimli ve geçirimsiz zemin katmanlan 
belirlenebilir. 
c)- Suya doygunluk ile termal kapasite 
arasındaki ilişkiden faydalanılarak, yapının 

ha\ -adan lani ötesi fotoğraflan uygun 
spel..1rum bandında çekilir. Bu şekilde taşkın 

esnası ve sonrası durumlarda zeminin suya 
doygunluğunun gelişimi incelenir. 

Sonuçlar 

Sızma süreci tam olarak belirlendığinde 

(dolgu içi ve temelinde) seddelerde sımıa 

mekanizması ve sonucunda meydana gelen 
zarar verıcı olaylara karşı önlemler 
alınabilecektir. Sızma ku\Yetlerine maruz 
kalan bir dolgu seddenin stabilite problemi, 
enkesitin her nol..1asındaki akım hın ve boşluk 
suyu basıncı hesaplandığında belirlenmiş 

demektir Ayrıca deşarj sınınnda çıkış hidrolik 
eğimi , kritik eğimden küçük olmalıdır. 

Özellikle nehirin taşıma kapasitesinin herhangi 
bir nedenle azaldığı bölgelerde sedde üzerinden 
su aşmas ı olayı görülme1..1edir. Bu noktalarda 
taşkın su se'iyesi ve debi tasannıda kullanılan 
değerleri aşmış demektir. Seddelerin 
güçlendirilmesınde bu bağlamda kullanılacak 

en önemli parametreler, sedde tepe kolundan 
olan su se\~yesi farkı ve bu farkın meydana 
getirdiği akarsu boyunca oluşan uzunlul..ıur. 

Seddelerde stabiliteyi olumsuz etkileyen 
borulanma ve yapı üzerinden su aşması 

problemleri ne kadar iyi bilinirse bilinsin 
bunlara karşı özellikle de taşkın sırasında 

önlem almak çok zordur. Seddeleri tak\~ye 
etmede en umut verici metod, düşük fiyatı ve 
yapını kolaylığı nedeniyle drenaj sistemi olarak 
görülmekle birlil..1e, güçlü bir izleme ağı ve 
değerlendirme sistemi ile taşkın pel)·odlannın 

dışındaki zamanda verilen çabalar çok önem 
kazanır. 
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MENEMEN SULAMASINDA 

YETERLi VE KlSlTLI SU KOŞULLARINDA 

İŞLETME OPTİMİZASYONU VE OPTİMUM SU DAGITIMI 

Ahmet ŞEREN. 
(Ziraat Mühendisi 1 Sayısal Yöntemler Uzmanı) 

.--------------------------------ÖZET --------------------------------. 
Ça!t şmada, uygulama alam olarak seçilen .\lenemen .'>ulama alanmda hitkilenn ·'" tüketım/en ıle 

yeterli Fe /.a sıt!t su koşullarmda sulama programlanmn helırlenmesı, aım koşullar ıçın ınaksımun; ge!trın elde 

edileceği en uvgun bitki deseni ı ·e su daf!.llım planlan mn oluşturulması amaçlwmu,,tır. 

,\lenemen Su/amasm da: ortalama 76. -10 da sulu tarım al am na sahip :!-1 işletmeden oluştuj!.u kah u/ 

edilen f 6 kanalt sulama a/am ele alınmıştır. Ru alamin hakim toprak hü1~ ı ·esine ait optımum hllkı ılesem 

sonuçlanna güre işletme geliri : _l'l! lerli su koşullannda Y 1-1, kanal kapasitesinm ~o HO 'e düşmesı durumunda 

778, % 60 'a düşmesi durumunda 56 7. kanalıla su bulunmamasi dunllllllllda ise 19-1 mı/nın Tl. olarak 

bulunmuştur. J.:analda tüm işletmelere _ ı ·etecek miktarda su bulunmamasi durw11unda, hu alandan elde erlilecek 

toplam gelirin maksimuma Çikartiiabiimesi için meı·cu t suyun eşit daj!.llı/111 yerine, hazı işletmelenn !uç su 

a/amamcaf!.ı bir su daj!.ınm plam ortaya çıkmı ştır. Bu dal!.ılllll mei'CUI a/amn tammmnda gelır ariiŞI _,a:J.Iamak/a 

birlikte, üreticiler aras111da sosyaladaletsi;:/iğe neden olacaklır. Bu adaletsi::liğin giderilebilmesi ı çin: tanmsal 

üretim, su dağtflmt ve sulama konusunda ortak karar alıp ı~ıgulamhilen Fe liim çifiçi leruı iil'e ortak o/acajtt yem 

bir örgütsel oluşımı gerekmektedir. 

1. GiRiŞ 

Ülkemizin nüfusu sürekli YC hızlı olarJk 

artış göstcnncktedir. Buna bağlı olarak artan 

nüfusun yeterince bcslcncbilmcsi. tarıma da~·alı 

sanayinin hanunaelde ihtiyacının karşılanabilmesi 

ve ihracatın artırılması tanm alanındaki üretim 

artışına bağlıdır. 1950- li yıllarda lu~: lı olarak 

genişleyen. 1 96<l" lı yıllardan itibaren çok 

yavaşlayan tanm arazilerinin günümÜZde genişleme 

olanağı kalmadığı gözönünde bulundurulursa. 

üretim ye gelirlerin artınlabilmcsi için ka~ nak 

kullanımındaki etkinliğin artırılması gerekir. Bu 

amaçla özellikle son yıll arda. toprJk , .e su 

kaynaklannın optimunı biçimde kullanılması \"C 

üretim planJanrun hazırlaıunasına \Önelik 

• İşletme \ 'C Bakım Dairesi Başkanlığı 

ça lı şmalar ağırlık ka~:anmaktadır 

Arazilerinin bü~iik bir kısmını k-urak \"C 

yarı kurak ara1.1lcrin oluşturduğu ülkelerde ürünün 

sulama yoluyla artırılması tarım faaliYetlerinın 

önemli bir kısnunı oluştumıaktadır . GünümLi/de 

sulama ,-apılmaksıt.ın insanlığın gcreksınıın 

du~duğu ürünü sağlama olasılığı düşüktür. 

Ancak bii~iik bir kısmı~ arı kurak Akde nı; 

ikliminin etkisinde ohın ıilkcrnıt.dc . 'ağı ş alan 

bölgelerde de ~ağı ş ın kurak pcmotlara 

rastlamaması nedeni~ Ic tanı su lama ~crınc kısıntılı 

su lama ~ apı l arak sulanacak ala m olabildiğince 

artımlak gerekli olmaktadır Bu da sulamadan 

maksiınwn ~ararın saglanabi lınesı ıçın sulama 
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projelerinin bölge koşullarına uygun şekilde 

planlanmasının önemini artırmaktadır. 

Sul<ım<ı projelerinin ekonomik mı;ılizinin 

gelirler kısmında yeralan sulamadan elde edilecek 

fayda . sulama sonrası için belirlenen bitki desenine 

biiyük ölçüde bağımlıdır . Anc;ık özellikle sulamaya 

açılan alanlarda. sulama ekonomisinin gerektirdiği 

bıtki desenleri istenilen biçimde oluştunılamanuş 

ve tanmS<ıl üretimde değer artışı istenilen düzeye 

ulaşamamıştır . 

Uygun sulama zanıanııun bilinmesi. 

özellikle suyun kıt ve pahalı olduğu z<ınıanlarda 

önem kazanmaktadır. Uygun bir sul<ınıa 

programıyla verimde artış elde edilebilir ve su 

kullanma yararlılığı artar ( Oğuzer ve Tü! ücü 1 977). 

Sulam<ı prograrnlan için en uygun ölçütün 

yöreden yöre\ c değiştiği açıktır. Örneğin . suyun 

pahalı , .c kıt olduğu yerlerde birim sudan 

maksimum ürünün eldesini sağlayacak progranılar 

'apı lmalıdır. Buna karşı. ekilebilir <ıl<.ın kısıtlı ise bu 

ket birim ;ılandan en ~iiksck ürünün alırunasını 

sağ!<ı~<ın progranıl;ır dÜ/.cnlcnnıelidir (Tckinel ve 

Kambcr 1 ')79). 

T:.ınmS<II üretimde an:.ı anwç. t<ınms<ıl 

işletmelerin kendi koşul ve ol:.ın;ıklarına göre 

toprak. iklim. su. bitki \ "C insan gücü k<ıyn<ıklanıun 

en , ·c rinıli , .c en u~1ımlu bir şekilde kull;ınmasııu 

s:.ığlam<ık surcti~· lc işletmenin üretimini . 

\ crinıliliğini artınııak \ "C lıarca n:.ıbilir gelir 

sc, · i~ csini yükselterek tannıs<ıl işlctmelcrinıizi 

giıçıcndirmck \ "C bunların milli gelire katkıl;ırııu 

arıırıııaktır . 

Yeterli ve kısıtlı su koşullarında birim 

:.ıl<ından maksimum geliri sağlay<ıcak en uygun bitki 

deseni (opl imum c:rop pallemJ çalışmaları. 

genellikle kabul edilen , ·crilcrin etkileri ve sınırları 

içerisinde tarımsa l işletmenin toplanı gelirini 

maksimum düzeye çıkaracağı beklenen bitki 

desenini bulm:.ıya yöneliktir (Sönmez 1 975). 
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Çalışmada mc,·cut problem iki koşulda ele 

alınmıştır. Bunlar : 

Yeterli sulama su~11 koşulunda. yörede 

yetişen ürünlerin net bitki su tüketimi değerlerini 

dikkate alarak uygun sulama zamaıu planlannın 

hazırlanması ilc toplanı gelirin maksimum olacağı 

optimum bitki deseninin belirlenmesi. 

Kısıtlı (yetersiz) sulama su~11 koşulunda. 

yörede yetişen ürünlerin net bitki su tüketimi 

değerlerini dikkate alarak uygun . sulama zamarn 

planlanlarının hazırlaımıası ilc toplam gelirin 

nı;ıksinıum ol<ıc<ığı optimum bitki deseni ve 

optimum su d<ığıtmu programlannın hazırlanması. 

Çalışma: mevcut koşullar dikkate alınarak. 

belirli bir alandan elde edilecek gelirin 

maksimizasyonunun sağlaıunası amacıyla en uygun 

bitki deseninin tespiti ve en uygun su dağıtım 

organizasyonunun gerçekleştirilmesi konulanın 

kapsamaktadır. 

Bu kapsamda ~iiriitülcn çalışmada. Aşağı 

Gediz Ha\"Zası içerisinde yer alan Menemen 

Sulam;ısı uygulama alanı olar.ık seçilmiştir. Bu 

scçimdc temel neden. işletme çalışmalarııun 

istenilen düzeye ulaşamaması ve yetersiz su 

kaynağııun kısıntılı sulamayı 7.onuılu kılmasıdır. 

Ancak bu çalışma. Menemen Sulaması 

sulama ;ıl;ııu 22 .000 hektarlık bü~iik bir alaıu 

kapsadığınd<ın. , ·eri topl;ıma çalışnıalanıun güçlüğü 

dikkate alınar..ık. Maltepe kesimi Y6 yedeğine ait 

sulama alaıu ilc sııurlandırılnuştır. 

Buna bağlı olarak belirlenen problemin 

çöt.iimündc aşağıdaki temel varsayımlar dikkate 

alııınuştır. 

• Y6 sulama kanalııun Maltepe ana 

kan<ılınd<ın ayrıldığı nok-tadaki maksimum debisi. 

u~ gulama al<ınının su kanıağı kapasitcsidir. 

• U~gulama alaıunda ~cr alan etken toprak 

gnıpları. yöredeki topr.ık dağılımını temsil 

ct ıııdt1cdir . 



• YG sulama alanında yetiştirilen bitkiler. 

yörede tanını yapılan ana bitkiler arasındadır. 

Topr.ıklarının bü~iik bir kısmı yarıkurak \ 'C 

kurak Akdcni1. ikliminin etkisinde olan ülkemizde 

Doğu Karadeniz Bölgesi dışındaki hemen tüm 

bölgelerde. düşen yağışın yeterli olmaması ya da 

kurak periyotlara rastlamaması nedeniyle bitki su 

ihtiyaçları karşılanamamaktadır. Bölge genelinde 

yıllık yağış 600 ilc 900 mm arasında değişmesine 

r.ığıncn. Menemen (}. ·asında U/.un nllar ortalaması 

592 mm· dir. Sonuç olarak. OYa ya düşen yağış bitki 

su ihtiyaclarını karşılayamamakta \'C bu nedenle 

sulanan alanı artırmak amacıyla bölgede tam 

sulama yerine kısıntılı sulama ~apılmaktadır. 

Çalışmanın amacı : yeterli \'C ~·ctcrsiz 

(kısıtlı) sulama su~u koşullannda elde edilecek 

optimum ürün desenlerine bağlı olarak toplam 

gelirlerin kı~asl;:ınması Ye yctcrsi1. sulama suyu 

koşulunda uygulanan kısıntılı sulamanın bitkilerin 

Yerimlerinde bü~ük mikt;.ırlard;.ı w.;.ılm;.ı~· ;.ı neden 

olma~ acak şekilde planlanmasıdır. Bun;.ı b;.ığlı 

olar.ık su dağıtımında ~ aş;.ın;.ıbilccck 

haksıziLkların ortadan kaldırılacağı optimum su 

dağıtımının sağlanmasıdır. 

2. YÖNTEM 

Uygul;.ım;.ı alanı ol ;.ırak belirlenen 

Menemen Sulaması Y6 sahasında 'eterli 'e~ etersiL 

(kısıtlı ) su koşullannda optimum bitki deseni \ 'C 

optimum su dağıununın bulunnı;.ısı amacıyla . 

öncelikle genel bilgiler derlcnmişt i r. Bun;.ı göre 

Şekil l 'de \·erilen uygulama akış di<ıgr.ımına göre 

bitki verileri \'C ekim tarihleri am;.i çalışmalan ilc 

elde edilmiştir . Çalışmanın ~ürütüldüğü Y6 sulama 

alaıunda mcycut koşullardaki bitki deseni 

Çizel ge 1 ·de , ·crilnı.iş. ;.ıraştınna için seçilen 

bitkiler ise Çit.elge 2 ·deki gibi isimlendirilrniştir. 

Topr;.ık , ·erileri ise yörede yapılan araz i 

sınıflandırma çalışmalannın nı porlanndan 

alınnuştır. Buna göre uygulama çalışmalarında 
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kullanıl<ın toprak bünyeleri Ç it.clgc Ydc 

yerilmiştir 

Çizclgc 1. Mcııc nıcıı Ova~ ı Maltq'll:: Sulaması Y(ı Kana lı 

1\196 Y ılı Ili ıki 1 k seni 

L'rl/11 .-ldı Ekim .-Ila m Ekiliş Oram 
(da) ("u} 

H ağ xx n -IX 5 

Şe !la li 1:\5 ı 73 

Ka\'ı s ı 7.0 o-

Eri k 70 05 

Huhuh:ı ı (huğd:ı , ·) 927 50 

Pamuk 2X6 7 1 5Cı 

Mısır ı o x o :i X 

Rosıa ıı (l,.arput) -100 2 ı 

S.: ht e ( doınaı .:s ı xx 7 -1 X 

Susa nı 2 ı -1 ı 2 

FiJmı <:ıclia l i) X-l O -1 5 

Şelıeke /) ı ş ı 58.5 ' ' .ı , _ 

Sulı1 Tarım Toplamı I Sifı . -1 lll.) ll 

A.'u111 Ta 11111 I' 5 1 () 

TOPSCL .· IL 1.\'1 I 833. 9 Jflfi. IJ 

Çizcıgc 2. /\nıştım1ada !,.u llanılan h ı t l,. ı l.:r. .;!,.ını ıaıılıkıı 

\ ' <.: '<.:lı~ınc doıı.:nıı su ı d.:ıı 

Hı ıkı /.kflll·ffaH II )'/IS* 

,\'mı~L' ('/11\l Tartlti rgun/ 

Sulu Bitkill'l' (SB) 

S HO l Bağ (ıl tü ın ,d. ırdd.,ll) ı ı - 10 ı ı 27' 

SH02 H<"1.ın (~.ır]HII) ) 5. ) 5 ~ )07 

S HO ı llugda\ (~ ı ~ lı~ ) 2' ı()- ı ı ' 21 ,, 

Sl30-l DunıJ t~ 1 5 · 1' X )()7 

SB05 F rı ~ ı ı- 10 ı) 17' 

Sll06 ~"""1 ı ı - 1() ı ı :!7' 

Sll07 ~ l ı :-. ı r ı ' - ı 1 X ı: ı 

SHO~ Pamu~ ) ' - ı ı lll IX 1 

S llOY ~ ell a lı ı ı . 10 ı ı 27' 

SB l ll )),ı ın at ,.,_ ( ll ('nın ) 20 7. 1() ı ll ı m 
Sil l 1 \ lı " r ( ll C' n in ) ı 5 7. ı 5 ı li ')1 

Kuru Bitkiler (KB) 

K BOl Hugd.l\ ( ~ı~lı~ ı "' )( j . ı ı ' ::!\'} 

*ı f)S · ı <'II Şnl <' don em ı surelaı . 
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GENEL BİLGİLER 

~ ~ ~ ~ 

[ Bitki Verileri ı [ Ekim Tarihleri ı [ İklim Verileri ı [ Y ıığış Verileri ı l Toprak Verileri ı 

( 
ET0 l/esapla11ması ı l 

( Bitki Su Tüketiminin ı Bitkiye Verilccek Sulama 
Hesaplanması Su~u Miktarı 

(Yeterli - Kısıtlı) 

.. 
Bitkilerili Sulamıı 

Pmgramlar111111 Bulımması 
(Optimum- Kı.mıtılı) 

( 
Ürün Miktarı ı r Üretim ~irdileri J 

ve Fi~·atı J l Miktan ve Fiyatı 

( Bitkilerin Brüt Kar J Değerlerinin Hesaplanması 

İşletme Tarım İşletme Su Kaynağı 
Arazisi Kapasitesi 

Büyüklüğü (Yeterli- Yetersiz) 

( İşletme İçin Optimum Bitki 

J Deseninin Bulunması 

Proje Alanı 
Tanm Arazisi 
Büyüklüğü 

t--
Proje Alanı Su 

Kaynağı Kapasitesi 
(Yeterli- Yetersiz) 

P~oje Alanındaki }--
Işl"m' s.,,., [ 

Proje Alanı İçin Optimum 

ı Su Dağıtımının Bulunması 

Şekil 1. Uygulama Akış Diagranu 
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Çizc!gc 3. l hgulanı:ı /\laıundakı Toprak BlinYekıi ve Su 
Tutma Kapasitelen 

Sim;: e .- !çıklama sn: • 
(l_ıımlml_ 

Tl Kıllı toprak 200 

T2 Killitınlı topnık 170 

n Kumlutınlı toprak 9tl 

•sn-.:: Su lu/ımı h'!'"-'"' lesi. 

Elde edilen bu Yerilere göre aşağıda 

:.ıyrıntıları , -c sonuçlan , -erilen hcsapbmal:.ır 

yapılmıştır. 

2. 1. Bitki Su Tüketimi De~erlerinin 

Hesa1ılanması 

Maltepe Sulaması için bitki su tüketimi 

değerleri on.ır günlük dönemler için. Modilicd 

Penman ~·öntcnli~ Ic IRSIS bilgis.ıy.ır ~ <ıt.ılımından 

~amrlanılarak hcsapbnm1ştır. 

Pcnm.ın Yöntemi . bitkı su tükeli mini 

cık ilc~ ebilecek birçok iklim f.ık t örüııü 

ıçcrmckıcdir Bunlar: sı caklık . nem. rü1.gar YC 

guncşlcnmc süresı 'a da ncı r.ıd~ as\ o nd ur. Bu 

nedenle su lama progr.ıml.ım.ıl;ırında oldukç.ı 

s.ığlıklı so ıııı ç l.ır ' cnncktcdir. Bu ~öntemle 

hcs.ı plan:.ın günlük bitki su tüketimi değe rl e ri bile 

oldukça gii\ cnlıdir. 

Yöntemde b ılki su tüketiminin 

hcsaphınm:.ısı : doğrudan iklim , -eri lerinin 

bulunm.ım:.ısı koşulunda . bunların tahmini için b.ızı 

:ııııprık eşıtlıklerden ~ .ır.ırl:.ınılımsı neden ı~ Ic bir:.ız 

karnıaş ıktır Önıcğı n . net ra d\ aS\ on ö l çuııılcriııiıı 

bulunmadığı ~erlerde bu değer sol .ır rad' .ıs~ on 

ö lçiimlcrindcn. güncşlcnnıc sü resinden y.ı da 

bulutluluk göt l cml crındcn elde edilmektedir. 

Rcfcrcns bitki su tüketiminin tahmininde kull.ınıl.ın 

eşitlik . 

ET, = c.[( W R,+ (I-W) f(u) . (c. -c.ı l) 

biçınıindcdir 
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Eşitlikte: 

ETıı : bitki su tüketimi (mm/gün) 

c : düzclımc faktörü 

W : ağırlık faktörü 

Rrı eşdeğer buharlaşma cinsinden ncı 

radyasyon (nun/gün) 

f (u) : rüzg.ır fonksiyonu 

C,, : ort.ıi<Jnıa h.ıv.ı sıcaklığındaki doygun buhar 

basıncı (mb) 

: ortalam.ı h<ıY<ı sıc.ıklığındaki gerçek buhar 

b.ısıncı (mb)'dır. 

Uzun yıllar ortal.ım.ısı iklim f.ıktörlcrindcn 

y.ırarbrularJk ortalam.ı yıl için onar günlük bitki su 

tüketimi (ET, ) değerleri bulunmuştur. Çi1.elgc .ne. 

Modilicd Pcnm.ın yöntemine göre bulwıan onar 

gü nlük bitki su tükcıinli değerleri Ycrilmiştir. ETo 

değerlerinin ~·ağış değerleriyle kıyaslanması da 

Şekil 2'dc görülmektedir. 

2.2. Yeterli w Kısıtlı Su Ko~ullarında 

Sulama Programlarının Hazırlanması 

Ar.ıştırnıada. yeterli su koşull.ırı (bitki su 

ihtiyacının ıam.ımının k.ırşıl.ındığı durum) ilc 

birlikte kısıtlı su koşullanndaki (bitki su ihtiyacının 

% 75 , ·c 'Yo so·sinin k.ırşıl.ındığı durum) sulama 

progranılannın elde edilmesi hcdcncnmişlir. Buna 

göre bitki su ihliy.ıcının k.ırşılanm.ı durumun.ı göre 

sulama su~u seçenekleri Çv.elge s ·tc Ycrilmiştir. 

Bu amaçla. bitki su tüketimi değerlerine 

bağlı olarak bitkilerin gelişme aşamalanndaki 

ka ı sa ' ılan \ 'C du~ arlılık aşamalarındaki \'eri m 

f.ıktörlcri tespit edilmiştir . 

Gelişme .ışamalarındak.i katsa~· ılann (kc) tespiti 

için : yöredeki ilk \'C son don tarihleri . bitkinin 

ckim-h.ısat tarihi , ·c buna bağlı olarak yetişme 

dönemi süresı. yetişme dönemindeki rcfcrcns bitki 

su tükelimi (ET, ) değeri. minimum bağıl nem. 

maksimum rü1.gar hız ı ye bu döncmdeki ortalama 

etkili yağış süresi dikkate alırumştır. 
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Çizelge 4. Penman Yöntemine Göre ET0 Değerleri 

Dönemler ET o Dönemler ET o Dönemler ET o Dönemler ET o 

(mm/gün) (mmlgiin) (mmlgiin) (mmlgiin) 

Ocak I 2.1 Nisan I 4.2 Temmuz 1 7.9 Ekim 1 4.0 

Ocak ı 2.1 Nisan ı 4.5 Temmuz ı 8.5 Ekim ı 3.4 

Ocak3 2.2 Nisan3 5.1 Temmuz 3 8.3 Ekim3 2.9 

1 Şubat I 2.4 Maı•ıs I 5.8 Ağustos 1 8.0 Kasım I 2.3 

1 Şubat ı 2.8 Mavısı 6.2 Ağustos ı 7.5 Kasım ı 2.2 

1 Şubat 3 3.0 Maı•ıs3 6.8 Ağustos 3 6.5 Kasım 3 2.1 

Man/ 3.0 Ha:.irmıl 7.0 Eıı/ii/1 6.0 Aralık 1 2. ı 

Man ı 3.5 Ha:.irmıı 7.7 Evlii/ı 5.4 Aralık ı 1.9 

Man3 4.0 Ha:.iran3 8.0 Evlii/3 4.7 Aralık 3 2.0 

Şekil2. Menemen Yöresi İçin ET0 ve Yağış Değerlerinin On Günlük Dağılımlan 

45,0 .-------------------------------------~---------------, 9,0 

40,0 

35,0 7,0 

~.o 

25,0 

20,0 

15,0 

10,0 
o o 

5,0 

0,0 
(") ın r-- Ol 

Dö11emler 

O Yağış -D-ETo 

Çizelge 5. Uygulama Alanındaki Sulama Suvu Seçenekleri 

S imge Oratı Açıklama 

sı % 100 ( veterli su) Bitki su ihtivaemın tamanurun karşılandığı dunım. 

S2 %75 ( kı sıtlı su) Bitki su ihtiyacının % 75 ' inin karşılandığı durum. 

S3 % SO (kısıtlı su) Bitki su ihtivaemın % 5()' sinin karşılandığı durum. 
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Duyarlılık aşamalanndaki verim 

faktörlerinin (ky) tespitinde ise. nisbi bitki su 

tüketimi ve nisbi verim azalması değerleri dikkate 

alınnuştır . Ayrıca bitkilerin etkili kök derinlikleri 

(D) ile bitki türtine. maksimum su tüketimine ve 

toprak bünyesine göre değişim gösteren p (kritik 

sev i ye) faktörleri belirlenmiştir. 

Sulama programlanrun hazırlanmasında 

gerekli olan verilerden birisi olan topraktaki rutubet 

miktannın tespiti amacıyla. KAR (Kıştan Artan 

Rutubet) hesabıyla ilgili programdan 

yararlarulmıştu. Bu yönteme göre Menemen 

yöresindeki değişik toprak bünyeleri ıçın su 

dağılımlan bulunmuştur. 

Elde edilen tüm veriler IRSIS bilgisayar 

yazılımında değerlendirilerek. çalışmada kullanılan 

bitkilere ait sulama programlan elde edilmiştir . 

Bitki-toprak bünyesi-su miktan kombinasyonlanrun 

herbirisi için elde edilen sulama programlan 

sonuçlanndan yararlanarak hazırlanan. mevsimlik 

toplam sulama suyu miktan (I). sulama sayısı (N) 

ve gerçek verimin maksimum verime orarundan 

(Y. 1 Ynı) yararlanarak hesaplanan gerçek verim 

(Y .) değerleri Çizelgc 6 de. sulama suyu miktarlan 

ilc verim arasındaki ilişki Şekil 3 ' de verilmiştir. 

Değerler incelendiğinde ağır bünyeden 

hafif bünyeye doğru gidildikçe sulama sayısının 

arttığı görülmektedir. Aynca kısıntılı sulama 

uygulamalarında. sulama suyu miktanndaki 

azalmaya bağlı olarak sulama sayısında ve verimde 

azalma ortaya çıktığı görülmektedir. Örneğin 

pamuk bitkisi (SB08) için hazırlanan sulama 

programlarında. yeterli su koşulunda (S 1) ağır 

bünyeli topraklarda 8, orta bünyeli topraklarda 10 

ve hafif bünyeli topraklarda 21 sulama yapılacaktu. 

Verim değerlerinin değişimi de hafif bünyeli 

topraklar için S 1 koşulunda 3 10.0. S2 koşulunda 

258.0 ve S3 koşulunda 199 .O kg/da olarak 

bulunmuştur. 

Aynca bitkilerin sulama programlan 
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sonucunda elde edilen net sulama suyu ihtiyaçlan 

(bitki su tüketimi değerleri) su iletim randımanı 

(0 . 90) , .e su uygulama randımanı (0.60) ile 

düzchilerek brüt sulama suyu ihtiyaçları elde 

edilmiştir. 

2.3. Yeterli \ 'C Kısıtlı Su Koşullarında 

Brüt Kar Değerlerinin Hesaplanması 

Doğrusal programlama gibi ekonometrik 

planlama yöntemleri doğrusal olarak seyreden 

eşitliklerle çalışır. Bu nedenle doğrusallığı bozan 

kıymetlerin elemine edilmesi ve üretim kollarının 

daralıp genişlemesi ile orantılı olan planlama 

kıymetlerinin bulunması gerekmektedir. Bu 

nedenle. genellikle her bir üretim faaliyeti için ayrı 

ayrı hesaplanan brüt kar. doğnısallığı bozan 

kıyınetlerden annmış bir değer olup. işletme 

planlamasında karar kriteri olarak büyük önem taşu 

(Erkuş ve Demirci 1996). 

Brüt kar (BK). gayri safi üretim 

değerinden (GSÜD). değişen masrafların (DM) 

düşülmesiyle elde edilmektedir. 

BK = GSÜD- DM 

Gayri safi üretim değeri . ürtinün çiftlik 

avlusu fıyatını ifade eder. Değişen masraflar ise 

bitkisel üretimde: 

• Tohum. 

• Satın alınan gübre. 

• Tarımsal mücadele ilacı. 

• Benzin. mazot. yağ. tamir-bakım gibi makinaya 

ait değişen masraflar. 

• Geçici işçi ücreti. 

• Makina kirası. 

• Sulama suyu ücreti. 

• Ürünün sigortası. 

• Pazarlama masraflan (nakliye bedeli dahil). 

• Döner sermaye faiz i unsurlanndan oluşmaktadır 

(Erkuş ve Dcmirci 1996 ). 
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Çizelge 6. Bitkilerin yeterli ve kısıtlı su koşullannda sulama programlan ve gerçek verimleri 

Bitki -toprak bünyesi- Bitki - toprak 

Sıra su miktan !* N* y * Sıra bünyesi- su miktan !* N* y * 
kombinasyonu 

(/ 

kombinasyonu 
Q 

No mm adet kg/da No mm adet kg/da 

1 SBO I-T I-S I S2S.O s 4SO 52 T3-Sl ı 190.0 27 3SOO 

2 S2 386.7 3 399 53 S2 878.6 ll 2790 

3 S3 26 1.7 2 347 54 S3 S86. 1 7 21 04 

4 T2-S l S40.0 6 4SO 55 SB07-T l-SI 660.0 9 1200 

5 S2 40S .7 3 394 56 S2 SOS.6 s 922 

6 S3 274 .1 2 340 57 S3 328.2 3 S78 

7 T3-S l 6 10.0 14 4SO 58 T2-S l 700.0 lO 1200 

8 S2 4S6.8 7 38S 59 S2 528.2 6 9S9 

9 S3 302.1 4 3 16 60 S3 360.2 4 6 16 

10 SB02-TI -SI S60.0 8 2400 61 T3-SI 70S.O 19 1200 

ll S2 424.4 4 2040 62 S2 S28.8 ll 872 
12 S3 283.4 3 1500 63 S3 377.3 8 S53 
13 T2-S I S86.0 lO 2400 64 SB08-T I-S I 8 15.0 8 310 

l.J S2 439.8 6 2035 65 S2 626.8 6 258 
15 S3 299.S 4 1469 66 S3 417.8 4 199 
16 T3-SI S95 .0 16 2400 67 T2-Sl 840.0 lO 310 
17 S2 4S7.6 10 1963 68 S2 628.7 8 252 
18 S3 287.7 8 1250 69 S3 424.3 5 19S 
19 SB03-T I-S I 220 .0 3 620 70 T3-S l 900.0 2 1 310 

20 S2 160.1 2 574 71 S2 674.5 12 248 

21 S3 ı 13.0 2 525 72 S3 474.5 8 193 

22 T2-S I 225.0 4 620 73 SB09-T I-S l ı ı ı 5.0 ı ı 3800 
23 S2 171 .2 3 589 7.J S2 84 1.5 5 3124 
2.J S3 ı ı 9.5 2 53 1 75 S3 S60.4 4 2424 

25 T3-S I 2SO.O 8 620 76 T2-S I ı 120.0 14 3800 

26 S2 184 .7 5 556 77 S2 837.7 6 3124 
27 S3 ı 19.2 3 485 78 S3 S66.4 s 2440 

28 SB04-T I-S l 720.0 12 S200 79 T3-S I ı 190.0 27 3800 

29 S2 542 .0 6 4306 80 S2 878.6 ı ı 3029 

30 S3 357.2 3 3130 8/ S3 586. ı 7 2284 
3/ T2-S l 750.0 ı s 5200 82 SB 1 O-T l -S I S8S .O 12 50 16 

32 S2 S70.8 8 43S2 83 S2 445 .S 7 4 153 

33 S3 377. ı s 3 ı lO 8.J S3 29S .8 4 3020 

3.J T3-S l 7SO.O 26 S200 85 T2-S I 5SO o 13 S0 16 

35 S2 S60.3 14 4 129 86 S2 4 14 .8 6 4198 

36 S3 378.2 7 28SO 87 S3 287.0 4 3000 
3 7 Sl305-T ı -S ı ııı 5 . 0 ll 2600 88 T3-S ı 550.0 23 50 16 

38 S2 84 l. S 5 2 137 89 S2 4 12 .9 12 3983 

39 S3 560.4 4 16S9 90 S3 28 1. ı 7 2749 

.JO T2-S I ı 120.0 14 2600 YI SB ! l-T I-S I 49S .O 7 ı 150 

.Jl S2 837.7 6 2 137 92 S2 377.9 s 883 

.J2 S3 566.4 s 1669 93 S3 269.S 4 554 

.J3 T3-S I ı 190 o 27 2600 9.J T2-S I 460 .0 8 ı ı 50 

.J.J S2 878.6 ı ı 2072 95 S2 350.0 5 9 ı 9 

.J5 S3 586 . ı 7 1563 96 S3 252 .2 4 590 

.J6 SB06-T ı -S ı ııı 5 . 0 ı ı 3SOO 97 T3-S ı 440.0 ı 3 ı 150 

.J7 S2 841.5 5 2877 98 sı 342 .0 9 836 

.J8 S3 S60.4 4 2233 99 S3 239Jl 7 530 

.J9 T2-S ı ı 120.0 1'-1 3500 * / : ;\!evsimlik net sulama Sll\'11 miktan 

50 S2 R37.7 6 2877 X : Sulama sayısı 

51 S3 5664 5 2247 r, : ( lerçek ı ·eri nı 
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Yeterli sulama suyu koşulunda : diğer 

üretim girdileri de optimum düzeyde tutulduğunda 

verim maksimum düzeyde (Y m) olacaktır. Bu 

durumda birim alan için brüt kar değeri aşağıdaki 

gibi hesaplanabilir: 

BK = (Y m x SF) - DM 

Eşitlikte ; 

BK : brüt kar (TL/da) 

Y m : maksimum verim (kg/da) 

SF : ürünün satış fiyatı (TL/kg) 

DM : değişen masraflar (TL/da) 

değerlerini göstermektedir. 

Bitkiye kısıtlı su verilmesi durumunda: 

yapılan kısıt miktarına bağlı olarak verim 

düşmekte, ayrıca verime bağlı olan işletme 

masraflan ile sulama suyu miktarına. sulama 

sayısına, SU}'IUll kaynaktan alınıp sulama alanına 

iletilmesi. dağıtılması ve uygulanmasına bağlı 

olarak işletme masraflan da azalmaktadır. Bu 

durumda, değişen masraflan oluşturan unsurlar : 

A. Sulama işlemleri ile ilgili olanlar 

B. Sulama işlemleriyle ilgili olmayanlar 

• Verime göre değişen üretim masrafları. 

• Verime göre değişmeyen üretim 

masraflan 

şeklinde gnıplandınlabilirler. 

Kısıtlı su koşulunda elde edilen verim Y. 

(gerçek verim) olarak isirnlendirilirse. brüt kar 

değeri Mannochi ve Mecarelli 'den alınarak Kodal 

1996 'da verilene benzer şekilde. aşağıdaki eşitlikle 

hesaplanabilir: 

Eşitlikte; 

BK=GSüD-DM 

BK = (Y. x SF) - (DMı + DM2 + DM3 + 

DM4 + DM5+ OM ) 

Y. : gerçek verim (ka/da) 

DMı : verim düzeyine göre değişmeyen 

üretim masraflan (TL/da) 
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DM2 : verim düzeyine göre değişim 

gösteren üretim masrafları (fL/da) 

DM3 : sulama suyu masrafı (TL/da) 

DM.1 : sulama suyu iletim. dağıtım ve 

uygulama masrafı (fL/da) 

DM5 : sulama işlemleri masrafı (fL/da) 

OM : ortak masraflar 

değerlerini göstermektedir. Bu değişen masraf 

unsurlanndan ilk ikisi olan DMı ve DM~. sulama 

işlemleriyle ilgili olmayan üretim masraflarını: 

DM3. D~ ve DM5 sulama işlemleriyle ilgili olan 

üretim masraflannı ve OM de bütün bu masraflara 

bağlı olarak değişen ortak masrafları 

oluşturmaktadır. 

Değişen masraflan oluşturan bu unsurların 

içerisinde yer 

sınıflandınlrruştır. 

DAlı 

alan masraflar aşağıda 

1. Toprak hazırlığı . ekim vı::va dikim işlemleri 

Sürüm. ikileme. üçleme. ekim vb. işlemler için 

gerekli olan insan işgücü ve makina masraflan 

2. Bakını işlenıleri 

Gübreleme, ilaçlama vb. işlemler için gerekli olan 

insan işgücü ve makina masrafları . 

3. Çeşitli girdiler 

Tohum, gübre (N) ve ilaç bedelleri. 

DM., 

4. Hasat-harman işlemleri 

Hasat ve taşıma işlemleri için gerekli olan insan 

işgücü ve makina masrafları . 

DMJ 

5. Sulama suy u ücreti 

Kullanılan sulama suyu miktanna bağlı olarak 

değişen sulama suyu bedeli. 

DM~ 

6. Su i /eti nı ve dağıtım i şlemleri 

Kullanılan sulama suyu miktanna bağlı olarak . 

suyun kaynaktan alınıp sulama alaruna getirilmesi. 

dağıtılması ve toprağa uygulanması için gerekli 

olan insan işgücü ve makina masrafları . 



DMJ 

7. Sulama işlemleri işçilikleri 

Kullanılan sulama suyu miktanna. uygulanan 

sulama yöntemine göre değişen sulama sayısına 

bağlı olarak değişen insan işgücü masraflan. 

OM 

B. Ortak masraflar 

Yukanda sayılan sulama işlemleri ile ilgili olan ve 

olmayan üretim masraflannın toplamının yansı 

düzeyinde alınan sermaye faizi ve beklenmeyen 

giderler. 

Bitki-toprak türü-su miktan kombinasyonu 

için brüt kar değerlerinin hesaplanmasında verime 

göre değişen ve değişmeyen üretim masraflanndan 

oluşan brüt kar unsurlan Menemen Köy Hizmetleri 

Araştırma Enstitüsü'nün yörede yaptığı 

araşUrmalardan yararlanılarak düzenlenmiştir 

Yeterli su koşullan için hazırlanan verime 

göre değişmeyen üretim masraflan toprak türleri ve 

kısıtlı su koşullan için de ayru kabul edilmiştir. 

Verime göre değişen üretim masraflan da gerçek 

verimin maksimum verime eşit olduğu C'!. = Y m) 

yeterli su koşulu (Sl) için hesaplanmış, yetersiz su 

koşullannda (S2, S3) bu değer, toprak türlerine 

göre değişen verim düzeyi C'l.JY m) kullamlarak 

düzeltilmiştir . 

Verime göre değişen üretim masraflan 

arasında yer alan sulama suyu ücretlerinin yılı 

değerleri yörede hizmet veren Menemen Ovası Sol 

Sahil Sulama Birliğinden alınmıştır. Uygulanan 

sulama suyu ücretlerinin araştırma alanında ölçülü 

sulama yapılarnaması nedeniyle TL/da olarak tahsil 

edilmesi, bu unsurun verime göre değişmeyen 

masraflar sınıfında değerlendirilmesini 

gerektirmiştir. 

Değişen masraflar içerisindeki bir diğer 

unsur olan aile işgücü değeri O kabul edilmiştir . Bu 

da, işletmenin üretim aşamasında kullandığı 

işgücünün tamamıru dışandan karşıladığı anlamına 

gelmektedir. Aile işgücünün O kabul edilmesi, 
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geliştirilen modelin daha avantajlı koşullarda 

planlanmasını sağlarruştır. Araştırmada geliştirilen 

modelin yöredeki işletmeciler tarafından 

kullanılması durumunda. aile işgüçleri önerilen 

bitki deseni için yeterli ise işgücü masraflan 

işletmenin kasasında kalacağı için işletmenin kan 

daha fazla olacaktır. 

Ayru kapsamda yer alan su iletim ve 

dağıtım işlemlerine ait masraflar. yörede cazibe 

sulama yöntemleri uygulandığı için O kabul 

edilmiştir. 

Brüt kar değerleri hesaplarurken. 

profesyonel işletmecilik yaklaşımı dikkate alınarak 

masraflar üzerine sermaye faizi değerleri de 

eklenmiştir. Sermaye faiz oranlannın kabulünde 

Ziraat Bankası Zirai Krediler Müdürlüğü'nün 1996 

yılında uyguladığı. bitkisel ürün kredi fazi oraru 

(% 50) dikkate alınrruştır. Uygulamada yöredeki 

işletmeciler belirli bir sermayeye sahipse. bankadan 

kredi kullanarak faiz ödemek zorunda 

kalmayacaktır. Bu durumda da işletmecilerin brüt 

kan yükselecektir 

Araştırmada kullanılan tüm ürünlerin brüt 

kar değerleri. yukanda verilen bilgiler ışığında 

hesaplanmış, bu değerleri içeren toplu sonuçlar 

Çizelge 7'de verilmiştir. 

Çizelge 7' deki ürünlerin yeterli su 

koşullan (SI) için hesaplanan brüt kar değerleri 

incelendiğinde, 1996 yılı birim fiyatlan ile en çok 

kar getiren ürünlerin kayısı (39.232.000 TL/da), 

şeftali (36.628.000 TL/da) ve erik (26.249 .000 

TL/da) gibi sabit tesis ürünleri olduğu 

görülmektedir. Aynca çizelgede karpuzun brüt kar 

değerinin 1996 yılında o yörede çok düşük olarak 

. gerçekleştiği görülmektedir 

Sulama suyu miktarlanna (S 1. S2, S3) 

göre brüt kar değerleri incelendiğinde. uygulanan 

su miktanrun azalmasıyla brüt kar değerlerinin 

azaldığı görülmektedir. Çizelge 6'de yer alan 

sulama programlaması toplu sonuçlan da 
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Çizelge 7. Bıüt Kar Değerleri ( 10° TU da) 

Bitki-toprak Ortalama Bitki-toprak 
bünyesi-su miktan Brüt Kar bünyesi-su miktan 

kombinasvonu Değeri kombinasyonu 

SBOI- Tl- SI 15.269 S2 
S2 11.634 S3 
S3 7.829 SB05-Tl-Sl 

T2- sı 15.269 S2 
S2 11.301 S3 
S3 7.318 T2- sı 

T3- sı 15.269 S2 
S2 10.600 S3 
S3 5.565 T3- sı 

SB02- Tl- SI 3.402 S2 
S2 1.851 S3 
S3 - SB06- Tl- SI 

T2- sı 3.402 S2 
S2 1.744 S3 
S3 - T2- sı 

T3- sı 3.402 S2 
S2 1.334 S3 
S3 - T3- sı 

SB03- Tl -SI 6.430 S2 
S2 5.699 S3 
S3 4.853 SB07- Tl- SI 

T2- sı 6.430 S2 
S2 5.948 S3 
S3 5.007 T2- sı 

T3- sı 6.430 S2 
S2 5.408 S3 
S3 4.231 T3- sı 

SB04-TI-Sl 15.992 S2 
S2 11.087 S3 
S3 3.971 SB08- Tl- SI 

T2- sı 15.992 S2 
S2 11 .332 S3 
S3 3.701 T2- sı 

T3- sı 15.992 

incelendiğinde su miktan azatelıkça verimin 

azaldığı. bunun da brüt kan direkt etkilediği 

görülebilir. Optimwn su uygulanması durumunda 

toprak bünyelerine göre verim değişikliği 

olmamaktadır. Ancak kısıntılı sulama koşullannda 

toprak bünyelerine göre verim değerlerindeki 

değişime bağlı olarak brüt kar değerleri de değişim 

göstermektedir. Bitkilerin gelişim gösterebilmeleri 

için gerekli toprak bünyeleri göz önünde 

bulundurulmaksızın. ağır bünyeden hafif bünyeye 

doğru sulama aralıklannın azalması nedeniyle 

sulama işlemleri işçilikleri artmakta ve buna bağlı 

olarak brüt kar değeri azalmakıadır. 
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S2 

Ortalama Bitki - toprak Oıtalama 

Brüt Kar bünyesi-su miktan Brüt Kar 
Değeri kombinasvomı Del{ eri 

9.892 S3 2.370 
2.141 T3- sı 8.032 

26.249 S2 5.045 
20.899 S3 2.319 
14.933 SB09- Tl- SI 36.628 
26.249 S2 27.946 
20.922 S3 18.471 
15.071 T2 - sı 36.628 
26.249 S2 27.971 
20.121 S3 18.687 
13.814 T3- sı 36.628 
39.232 S2 26.695 
31.750 S3 16.657 
23 .216 SBIO- Tl- SI 20.001 
39.232 S2 14.481 
31.594 S3 7.774 
23.406 T2- sı 20.001 
39.232 S2 15.106 
30.468 S3 7.587 
21.616 T3 - sı 20.001 
13. 144 S2 13 .724 
8.834 S3 6.030 
3.185 SBII-Tl-Sl 12 003 

13. 144 S2 7.800 
9.425 S3 2.412 
3.753 T2- sı 12.003 

13.144 S2 8.371 
7.967 S3 2.969 
2.663 T3- sı 12 003 
8.032 S2 6.922 
5.464 S3 1.950 
2.577 KBOI- Tl 2.533 
8.032 T2 2.533 
5.167 T3 2.533 

2.4. Yeterli ve Yetersiz Su Koşullarında 

Optimum Bitki Deseninin Bulunması 

Araştırmada yeterli (K 1) ve yetersiz (K2. 

K3. K4. K5 . K6) su koşullarında ağır (Tl). orta 

(T2 ), hafif (T3) veya bunların tümünü temsil eden 

toprak bünyesine (T) sahip bir işletme için optimum 

bitki desenleri doğrusal programlama tekniğinden 

yararlarularak bulunmuştur. 

Belirli büyüklükteki bir arazinin belirli 

dönemlerde ekilebilir ürünlere tahsisi sonucunda 

elde edilecek karın maksimwn olduğu progranun 

geliştirilmesi olarak da tarumlanabilecek optimum 



bitki deseninin (optimum crop pattern) 

belirlenmesinde kurulan doğrusal programlama 

modelinde: 

karar değişkeni : bağ. şeftali . kayısı . erik, 

buğday. pamuk. mısu. bostan (karpuz). domatesten 

oluşan bitki türü - su miktan kombinasyonu ile 

ürünler. 

katkı katsayılan : ürünlerin yeterli ve 

kısıtlı su koşullannda üretilmesi sonucw1da elde 

edilecek brüt kar değerleri. 

sınulı kaynak miktan : birinci ürün toplam 

ekim alanı. sabit tesis aiaru. ikinci ürün ekim alaru. 

maksimum ekim alaru. aylık ve toplam sulama suyu 

kısıtlan olmak üzere 22 adet kısıtlayıcı fonksiyon 

ve 102 adet kanır değişkeni yer almaktadır . 

Doğrusal programlama modelinde amaç 

fonksiyonunu oluşturan değişkenierin kalsayılarım 

oluşturan brüt kar değerleri Çizelge 8'den 

alınnuştu. 

Y -6 yedeğinin 1833.9 da olan hizmet 

alaru. kabul edilen ortalama işletme bü}iiklüğü olan 

75 .35 da değerine bölündüğünde bu alan 

içerisindeki işletme sayısı 2-U~ çıkmaktadır. 

İşletme sayısırun 24 olması için ortalama işletme 

büyüklüğünün 76.40 da olması gerekmektedir. Bu 

nedenle. modelde 75.35 da alman ortalama işletme 

büyüklüğü. hesaplama kolaylığı açısından 76.40 da 

olarak kabul edilmiştir . 

Sulu tannıa ilişkin nıaksimum ekiliş 

oranlanrun belirlenmesinde. yöre koşullan ve 

Menemen Köy Hizmetleri Araştımıa Enstitüsü 'nün 

yörede yaptığı araştırma çalışmalan dikkate 

aluunıştu. Maksimum ekiliş oranlan belirlenirken 

sabit tesisiere ait alanlar toplam ekili alandan 

çıkarılarak. yörede uygulanan pamuk - pamuk -

buğday münavebesine göre düzenleme yapılmıştu. 

Yörede mevcut şartlarda suyun yetersiz olduğu 

gözönünde bulundurularak. kuru tarım ürünlerinde 

herhangi bir sırurlama yapılmanuştır. Belirlenen 

maksimum ekiliş oranları Çizelge 8 'de verilmiştir. 
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Çizelge 8. Sulu tanm için bitkilerin maksimuı_n ekiliş 

oranlan 

Bitkiler Maksinuurı Ekiliş Oranı {0 o) 

Pamuk 67 
Hububat (Buğday) so 
Mısır 20 
Domates 20 
Bostan (Karpuz) 20 

Modelde sabit tesisiere ait kısıtların 

kapasite değerleri olarak. bu ürünlerin toplam ekim 

alaru içerisindeki değerleri Çizclge 1 _' den alırunıştu. 

Maksimum ekim alanianna ait kısıtların kapasite 

değerleri de Çizelge 8'den yararlarularak 

belirlenmiştir. 

İkinci ürün ekim alaru kısıtı: toplam ekim 

alaru içerisindeki ürünlerden sadece buğdaydan 

sonrn n. ürün üretimi yapılması nedeniyle. bu 

ürünlerin (domates. nusu) toplam ekim alanlanrun 

sulu ve kuru buğdayın toplam ekim alanından 

küçük veya eşit olmasına göre düzeniei1111İştir. 

Sulama suyu kısıtlarında değişkenierin 

katsayıları olarak kullamlan değerler. bitkinin 

belirli bir dönemde ihtiyaç duyduğu sulama suyu 

miktarlarıdır. Dönem olarak geliştirilen modellerde 

IRSIS 'de elde edilen sulama programianna uygun 

olarak 1 O gün ve i ay alınmıştır. Sulama 

programlarından elde edilen gerçek bitki su 

tüketimi değerleri su uygulama ve su iletim 

randımanlan ile düzeltilerek modelde kullamlan 

brüt su değerleri elde edilmiştir. Sulama suyu 

kısıtlannın kapasite değerlerini . kanalın bir aylık 

sulama suyu kapasitesi oluşturmaktadır. 

Yeterli sulama suyu (K 1. % 100) koşulu 

için hazırlanan modelin çözümü ve optimum bitki 

deseninin elde edilmesiyle. kullarulan ve artan 

sulama suyu miktarlarından yararlarularak optimtınl 

bitki deseni için ilitiyaç duyulan sulama suyu 

miktarlan değişik toprak bünyeleri için elde 

edilmiştir . Daha sonra bu değerler dikkate alınarak 

yörede hakim toprak bünyesi olan T3 için kanaldan 

geçen su miktanrun yeterli olmadığı kısıtlı su 

koşullarındaki sulama suyu kapasiteleri. yeterli su 
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koşulundaki değerlerin Çizelge 9'daki katsayılar ile 

çarpılmasıyla elde edilmiştir . 

Çizelge 9. Çalışmada kullanılan kanal kapasitesi 

seçenekleri 

S imge Oran Açıklııma 

KI ~.ıoo Kanalın tanı kapasiteyle i şlaildiği durum 

K2 0 o 80 Kanalın ~. 80 kapasiteyle işlaildiği durum 

KJ ~. 60 Kanalın ~. 60 kapasiteyle işlaildiği durum 

K4 0 o 40 Kanalın ~. 40 kapasiteyle işl.ıildiği durum 

K5 0 o 20 Kanalın ~. 20 kapasitt!yle işltiildiği durum 

K6 ~. o Kanalda su bulunmaması durumu 

Geliştirilen modeliere ait çözümler toplu 

olarak Çizelge lO ' da verilmiştir. 

Buna göre: kanal kapasitesinin tamamııun 

kullamldığı yeterli su koşulannda T3 toprak 

bünyesi için elde edilen optimum çözümde: bağın 

22.37 dekarı SI. 14.73 dekarı S3 yaklaşınıında 

olmak üzere toplam alan içerisindeki % 48.5 '1ik 

payı 37.05 da ile sağlanmıştu . Çözümde yeterli su 

koşullarında bile bağda S3 yaklaşımımn yer alması 

kanal kapasitesinin sulama alanı için yetersiz 

kaldığım göstermektedir. Bağda olduğu gibi erik. 

kayısı ve şeftalinin de toplam ekim alanı 

içerisindeki değerleri korunınuştur. Ayrıca desende 

sabit tesis dışındaki bitkilerden sadece buğday 

16.50 da ilc yer almıştır. Geriye kalan 16.51 da 

alanda da su yetersiz geldiği için kuru buğday 

desene girmiştir. II. ürün olarak da domates 5. 95 da 

ile desende yer almaktadır. Modelde yer alan 

domates. mısır. pamuk. karpuz (bostan) ve ikinci 

ürün mısır optimum bitki deseni içerisine 

girememiştir. Brüt kan domates. mısu ve pamuktan 

düşük olan buğdayıın desende yer alması. ekim 

tarihleri nedeniyle ll . ürünlerin sadece buğdaydan 

sonra ekilebilmesinden kaynaklanmaktadu. Diğer 

bir deyişle buğday ve ikinci ürün domatesin 

üretilmesinden elde edilecek gelir. diğer ürünlerden 

elde edilecek gelirlerden daha yüksek olacaktır. Bu 

koşulda bağın bir kısmı ve diğer ürünlerin su 

ihtiyacının karşılandığı S 1 yaklaşımı yer almıştır. 

so 

Kanaldaki sulama suyu kapasitesinin % 80'e 

düştüğü K2 koşulunda elde edilen optimum bitki 

deseninde yine sabit tesisiere ait alan zorunluluğu 

sağlanmıştu. Fakat yeterli su koşullannda dahi 

oluşan su açığı, kapasitenin düşmesi durumunda 

daha da artmış, sabit tesisler dışındaki sulu bitkiler 

desene girememiştir. Sabit tesislerde ise bağ 

6.47 da SI. 15.01 da S2. 15.57 da S3, erik ve kaysı 

0.38 da S3 yaklaşımı ile girmiştir. Şeftali brüt karı 

en yüksek olan ürün olduğu için bu aşamada 

herhangi bir su kısıtı uygulanrnamıştu. Sabit 

tesislerden geriye kalan 33.01 da alanın tamamında 

yine su açığı nedeniyle kuru buğday desene 

girmiştir. II. ürün domates için ayrılan alanın 

tamamı kullaıulmıştır. 

Kapasitenin % 60 olduğu K3 koşulunda 

sabit tesisiere ait alan zorunluluğu sağlanmakla 

birlikte. su açığı nedeniyle bağ. erik ve kayısımn 

tamamı S3. brüt en yüksek olan şeftali bile 3.85 da 

S2. 17.73 da S3 yaklaşımı ile desene girmiştir. Geri 

kalan 33 .05 dekarlık alanın tamamında yine kuru 

buğday yer almıştır. İkinci ürün ekim alanında da 

yine domates için ayrılan kısmın tamamı 

kullanılmıştır. 

Kanaldaki sulama suyu kapasitesinin 

% 40. % 20 ve % O olduğu koşullarda bitkiler için 

gerekli su miktarları karşılanamadığı yani, 

uygulanan su kritik seviyenin altında kaldığı ve 

bitkiler su stresi ile karşılaştığı için hazırlanan 

modeller çözüm vermemiştir. 

Çizelge IO'da verilen araştuma sonuçlan 

genel olarak incelendiğinde: çözümlerin tarnamında 

sabit tesisiere ait alan zorunluluğunun sağlandığı 

görülmektedir. Mevsimlik toplam net su tüketimleri 

bütün toprak bünyelerini kapsayan T modelinde 

59 280. Tl modelinde 53 828. T2 modelinde 

51 053 ve T3 modelinde 60 075 m3 olarak 

gerçekleşmiştir. Ayrıca KI koşulu için en yüksek 

gelir T modelinde 976.81 milyon TL olarak elde 

edilmiştir. T3 bünyesine sahip bir işletmenin geliri 
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Çizelge 10 : Optimum Bitki Desenleri 

Toprak türü- Su kapasitesi 

Değ. Bitlıi-toprak türü- T Tl T2 T3 

No su miktan kombinasyonu Kl Kl Kl Kl K2 K3 K4 K5 K6 

{'lolOO) (%100) ('lolOO) ("oiOOJ ('oSO) ("o60) ("o40) f'lo20) ("oO) 

xl SB01-T1-S1. Bağ 10.03 

x2 SB01 -T1-S2. Bağ 14.62 

x3 SB01-Tl-S3. Bai!. 13.52 12.40 

x4 SB01-T2-S1. Bağ 0.42 

x5 SBOJ-T2-S2. Bağ 36.63 

x6 SB01-T2-S3. Bağ 8.63 

x7 SBOJ-T3-SI. Baji 14.90 22.32 6.47 

x8 SBOJ-T3-S2. Bağ 14.73 15.01 

x9 SB03-T3-S3. Bağ 15 .57 37.05 

xl9 SB03-TJ-SJ. Buğday 16.50 

x22 SB03-T2-S1. Buğday 16.50 16.50 

x25 SB03-T3-SJ. Buğday 16.50 

x31 SB04-T2-SJ. Domates 2.17 

x37 SB05-TJ -S1, Erik 0.38 0.38 

x42 SB05-T2-S3. Erik 0.38 

x45 SB05-T3-S3. Erik 0.38 0.38 0.38 Oetimum ı;Q;;üm alam 

x46 SB06-TJ -SJ. Kayısı 0.38 0.38 !f.erisüıe g_iretı bir ürün 

x51 SB06-T2-S3. Kayısı 0.38 deselli b!llullamamıstır. 

x52 SB06-T3-SJ. Kayısı 0.38 

x54 SB06-T3-S3. Kayısı 0.38 0.38 

x73 SB09-Tl-S1. Şeftab 5.58 5.58 

x76 SB09-T2-SJ . Şeftali 5.58 

x79 SB09-T3-Sl . Şefialı 5.58 5.58 

xBO SB09-T3-S2. Şeftah 3.85 

x81 SB09-T3-S3. Şeftali 1.73 

x82 SB/0-TJ-SJ. Domatesll 

x85 SBJO-T2-SJ. Domatesll 0.84 

xBB SB JO-T3-S1. Domatesll 6.60 5.95 6.60 6.60 

x91 SB / 1-Tl-S J. Mısır ll 0.69 

x97 SB/ l -T3-S1. Mısır ll 5.92 

xJOO KBOI -TI. Kum buğday 16 .5 1 

x/Ol KBOJ -T2. Kuru buğday 0.84 14.34 

xl02 KBOJ -T3. Kuru bu{!,day 15.67 16.5 ı 33.01 33.01 

Bırinci ürün toplami (da) 76.40 76.40 76.40 76.40 76.40 76.40 

İkınc1 ünln toplami (da) 12.52 7.29 0.84 5.95 6.60 6.60 

Sulu bilkiler topimm (da) 59.89 59.89 62.02 59.89 43.39 43.39 

Kuru bitkiler toplamı (da) 16.51 16.51 14.34 16.5 1 33 .01 33.0 1 

İşletme ge/m (X uf TL) 9-6.81 9T.-6 83-~.r 9J.I.2./ -78.00 566.87 

Kullamlan su miktan (m' !m ev s.) 59280 53828 5 1 05_~ 60075 48564 36423 24282 12141 o 
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KI koşulunda 91-U4 milyon TL. K2 koşulunda 

778.0 milyon TL. K3 koşulunda 566.87 milyon TL 

ve K6 koşulunda 193.52 milyon TL olarak 

uygulanan su miktarıyla birlikte azalma 

göstermiştir. 

2.5. Yetersiz Su Koşullarında Optimum 

Su Dağıtımının Bulunması 

Çalışmada yörede hizmet veren bir birliğin 

sulama alaru içerisindeki 24 işletmelik bölümü (Y -6 

sulama alaru) dikkate alınrruştır. Sulama alanına 

hizmet eden Y -6 kanalında sadeec 15 işletmeye 

yetecek kadar sulama suyu (15 x % 100 =% 1500) 

bulunduğu varsayılanık bu birliğin ortalama bir 

yılda toplam gelirinin maksimuma çıkartılabilmesi 

için gerekli optimum su dağıununın bulunması 

amacıyla bir dinamik programlama modeli 

kurulmuştur. Kurulan modelin genel yapısı aşağıda. 

2-l aşamada çözülen modelin optimum dağıtım 

sonuçları ise Çizclgc ll 'de verilmiştir . 

Çizelge ll 'de görüldüğü gibi. Y-6 

kanalında yalruz 15 işletmeye yetecek kadar 

(15 x % 100 = % 1500) sulama suyu bulunması 

durumunda arnştırma alanından maksimum gelir 

elde edilebilmesi için. sulama birliği 3 işletmeye 

tam su (% 1 00). 15 işletmeye kısıntılı su (% 80) 

vermeli. 6 işletmeye ise hiç su vermemelidir. 

Kanalda 14 işletmeye yetecek kadar (14 x %100 = 

% 1400) su bulunması durumunda: 2 işletmeye tam 

su (% 100). 15 işletmeye kısıntılı su (% 80) 

verilmeli. 7 işletmeye ise hiç su verilmemelidir. 

Kanalda 12 işletmeye yetecek kadar (12 x %100 = 

% 1200) su bulunması durumunda: 15 işletmeye 

kısıntılı su (% 80) verilmeli. 9 işletmeye ise hiç su 

verilmemelidir. Kanalda 1 O işletmeye yetecek kadar 

(lO x % 100 =% 1000) su bulunması durumunda: 2 

işletmeye tam su(% 100). 10 işletmeye kısıntılı su 

(% 80) verilmeli. 12 işletmeye ise hiç su 

verilmemelidir. Kanalda 8 işletmeye yetecek kadar 

(8 x % 100 =% 800) su bulunması durumunda: 10 

işletmeye kısıntılı su (% 80) verilmeli. 14 işletmeye 

ise hiç su verilmemelidir. Kanalda 6 işletmeye 

yetecek kadar (6 x %100 = % 600) su bulunması 

durumunda: 2 işletmeye tam su (% ı 00). 5 

işletmeye kısıntılı su (% 80) verilmeli. ı 7 işletmeye 

ise hiç su verilmemelidir. Kanalda 4 işletmeye 

yetecek kadar (4 x % 100 =% 400) su bulunması 

durumunda: 5 işletmeye kısıntılı su (% 80) 

Yerilmeli. 19 işletmeye ise hiç su verilmemelidir. 

Kanalda 2 işletmeye yetecek kadar (2 x %100 = 

% 200) su bulunması durumunda: 2 işletmeye tam 

su (% 100). 22 işletmeye ise hiç su verilmemelidir. 

-Dinamik Programlamanın Modelinin Genel Yapısı
ı. GENEL BİLGİLER: 

Sulamanın adı 

Uygulama alanı 

İşletme sayısı 

Su kapasitesi 

Su miktarlan 

: Menemen Ovası Maltepe Sulaması (Y -6 Ünitesi) 

: 1833.9 da 

: 24 

: % 1500 ( 15 işletme için yeterli su) 

:% 100.%80.%60.% () 

Su dilimi (Dq) : %20 

İşletmenin Su Gelir ilişkisi : 

Su Miktarı 
(m· / mevsim) ("o) q; 

o o 
36 423 60 
48 564 80 
60 075 100 
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Işletme Geliri 
(milymı TL) r · 

ı 93 ,52 
566,87 
778,00 
9 14,24 



Il. DİNAMiK PROGRAMLAMA MODELİ : 

Aşama Sayısı : (n = 2./) 

Aşamalar: j=2.J j=23 

--+ Q --+ Q:4 --+ Q:.l 

ııı ııı 
q:4 q:.ı 

İşletme İşletme 
No: 2.ı No: 23 

--· ------ --·- --· -

Yineleme Eşitliği 

Kısıtlar O< QJ< Q q = 1500 
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j=2 j=l 

--+ Q: __.,.Qı 

ı ıl ııı 
q: ql 

İşletme İşletme 
No: 2 No: 1 

O < q, < Q1 ve 

Qı = 'lı+ Q,., 

O < q, < 100 Dq = 20 

( j = L LL .... . 24 ) 

Çizelge 1 L Optimum su dağıtım sonuçları 

Mevcut Su Herbir İşietmeye 1 erilecek Sıt .\liktun ( 0o) .\luksimıtm 

Mikturl (Q) o 60 8(} JfJO Gelir 
o o İ şletme Suyı.w milymr TL 

/500 6 -

/./00 7 -

1200 9 -

/000 12 -

800 14 -

600 17 -

./00 19 -

200 22 -

Elde edilen bu sonuçlara göre: su 

kaynağırun yetersiz olduğu durumlarda işletmeye 

% 80 su verilmesiyle toplam gelirin maksimum 

olduğu söylenebilir. Sonuçlarda % 60 su \'erilmesi 

durumu yer alamamaktadır. Bu durum: işletmenin 

su-gelir ilişkisinden kaynaklanmaktadır (Çizelge 

12). Işletmeye yeterli su (% 100) Yerilmesi 

durumunda işletme geliri 914.24 milyon TL iken. 

Yerilen su % 80'e düşürüldüğünde işletme geliri 

15 3 15573,8./ 

15 2 /./853. 12 

ı s - / 3.///.68 

lO 2 1/938.72 

lO - /0./89.28 

5 2 90/632 

5 - 7566.88 

- 2 6085.92 

% 14.9 azalarak 778 milyon TL"ye düşmektedir . 

Verilen suyun aynı miktarda azaltılması Ye % (ıO·a 

düşürülmesi durumunda. işletme geliri % 23.1 daha 

azalarak 56 7 milyon TL 'ye düşmektedir. 

Görüldüğü gibi su miktan aynı oranda düşürüldüğü 

halde. gelirde oluşan azalma aynı oranda 

olmamaktadır. % 80 su uygulanması durumunda 

işletme geliri. % 60 su uygulanınasına oranla 

oldukça yüksek elde edilmektedir. Bu nedenle 
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optimum su dağıtımında. su kaynağının yetersiz 

olması durumunda % 80 su uygulanması ön plana 

çıkmaktadır. 

Kanalda I 5 işletmeye yetecek kadar olan 

bu suyu optimum dağıtmak yerine. her işletmeye 

eşit miktarda dağıtılması durumunda 21 işletıneye 

% 60 ve 3 işletmeye % 80 k1sıntılı su uygulaması 

yapılması gerekmektedir. Bunun sonucunda 

araştınna alanında elde edilecek gelir 1-U milyar 

TL olmaktadır. Fakat araştırma alanındaki bütün 

işletme sahipleri sulama birliğine her yönden 

(üretim girdilerinin sağlanması. üretimin 

gerçekleştirilmesi . ürünün pazarlanması) ortak 

olamaları durumunda araşurmaya konu olan 

optimwn su dağıuın programı uygulanacak ve bu 

alandan 15.6 milyar TL gelir elde edilecektir. Bu 

durumda optimun1 su dağıtım plam gereğince 6 

işletmede kuru tarım yapılması. bütçenin ortak 

olması nedeniyle kişisel zarariara neden 

olmayacaktır . Ayrıca birim alandan maksimum 

gelir elde edildiği için milli ekonomiye katkı 

sağlanacaktır. 

Bu aşamada optimun1 su dağıtım 

planlannın yarar!ılığının sağlanması açısından 

sulama birliği . araştırma alanı için yetersiz su 

koşullannda % 80 kısıntılı su dağıtımını sağlayacak 

planla~ yapılmalıdır. 

3. SONUÇ VE DEGERLENDİRME 

Aşağı Gediz ha\7.asında yer alan 

Menemen sulamasında bitki deseninin büyük bir 

kısmın ı sabit tesisler oluşturmaktadır. Sabit tesisler 

dışındaki alanda ise ağırlıklı olarak pamuk tarımı 

yapılmaktadır. Havzanın tamanuna yakin kısımnda 

su yetersizliği nedeniyle kısıtlı sulama 

yapılmaktadır. Buna nığınen meycut alanın 

tamamında tarım yapılmakta ve nadas 

u y gulaıuna ma ktadır . 

ArJştım1ada Menemen sulamasında : 

ortalama 76..+0 da sulu tarım alamna sahip 2~ 
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işletıneden oluşan ve 1833 .9 da alana hizmet eden 

Y6 kanalı sulama alanı ele alınmıştır. Bu alanda 

yetiştirilen 12 bitki için yörede etken toprak 

gruplarına göre yeterli ve kısıtlı sulama suyu 

koşullannda sulama prograrnlan 

gerçekleştirilmiştir. Kısıtlı su koşullarında. sulama 

suyu miktannın azalmasının sulama sayısında ve 

verimde azalmaya neden olduğu belirlenmiştir. 

Brüt kar değerlerinin hesaplanmasında 

toprak bünyesi ve uygulanacak sulama suyu miktan 

dikkate alınm1ştır . Buna bağlı olarak kısıtlı su 

koşullarında: sulama sayısı. su miktarı ve verimdeki 

azalmayı gözönünde bulunduran bir brüt kar 

yaklaşımı uygulanmıştır. Bu yaklaşımla 1996 yılı 

birim fıyatlan ilc en çok kar getiren ürünlerin 

kayısı. şeftali ve erik gibi sabit tesis ürünleri olduğu 

gözlenmiştir. Bunlardan kayısının yeterli su 

koşullanndaki brüt kan 39.2 milyon TL/da iken 

kısıtlı su koşullarında azalmakta ve hakim toprak 

bünyesinde % 75 su uygulamasında 30.5 milyon 

TL/da. % 50 su uygulamasında 21.6 milyon TL/da 

değerine düşmektedir. 

Araştım1ada ele alınan 76 .~0 dekarlık bir 

işletme için yeterli (% 100) ve yetersiz (% 80. 

% 60. % ~0 . % 20. % O) su koşullannda maksimum 

gelirin elde edileceği optimum bitki deseni 

çalışmaları yapılnuştır. Sulama SU)U kapasitesinin 

% ~0. % 20 \'C % O olduğu koşullarda bitkiler için 

gerekli su miktarları karşılanamadığı için 

hazırlanan modeller çözüm verınemi ştir. Hazırlanan 

modellerde sabit tesis alanı . maksimum ekiliş oranı. 

ikinci ürün ekim alanı ve su bynağı kapasiteleri 

kısıtlayıcı fonksiyonları oluşturmaktadır. Hakim 

toprak bünyesinde (T3) yeterli su koşullannda 

işletmenin optimum bitki deseni : 37.05 da bağ 

(22 .32 da SI+ 1~ . 73 da S2). 16.50 da buğday (SI). 

0.3 8 da eri k (S3). 0.3!1 da kayısı (S ı) . 5.58 da 

şeftali (SI). 5.95 da domates IL ürün (SI) ve 16.51 

da kuru buğday şeklindedir. Buna göre mevsimlik 

bitki su tüketimi 60.075 m3
• işletme geliri 



914 milyon TL'dir. 

Su kaynağı kapasitesinin% 80 ve % 60 'a 

düştüğü koşullarda elde edilen işletme gelirinin 

azaldığı belirlenmiştir. Buna göre kapasitenin 

% 80 'e düşmesi durumunda işletme gelri 778 

milyon TL.% 60·a düşmesi durumunda 567 milyon 

TL olarak gerçekleşmiştir. Kanalda su 

bulunmaması durumunda (% O) ise kuru tarımdan 

elde edilecek gelir 194 milyon TL olmaktadır. 

Araştırmada su-gelir ilişkisi dikkate 

alınarak. 24 işletmeden oluşan Y6 sulama kanalında 

yalnız 1 5 işletmeye yetecek kadar su bulunması 

durumunda (% 1500). bu alandan elde edilecek 

toplam gelirin maksimuma çıkartılabilmesi için 

mevcut suyun optimum dağıtım planı elde 

edilmiştir. Bu koşulda mevcut suyun mümkün 

olduğunca eşit dağıtılması durumunda elde edilecek 

gelirin. optimum dağıtınu sonucunda elde edilecek 

gelirden daha düşük olduğu belirlenmiştir. Eşit 

dağılımda 2 1 işletmeye % 60. 3 işletmeye % 80 su 

dağıtılarak 14.2 milyar TL gelir elde edilmektedir. 

Suyun optimum dağıtılmasında ise yaklaşık % 1 O 

oranında gelir artışı sağlanmaktadır. Aynı 

yaklaşımla 14. 10. 8. 6. 4 ve 2 işletmeye yetecek 

kadar su bulunması durumlannda optimum su 

dağıtım planları bulunmuştur. Su dağıtım 

planlamalan sonucunda % 60 su verilmesi durumu 

yer almamış. maksimum gelirin elde edilebilmesi 

için % 80 su verilmesi sonucu çıknuştır. 

Mevcut alandan maksimum gelirin elde 

edilebilmesi için eşit su dağılımı yerine % 80 su 

verilmesi durumu. bazı işletmelerin kuru tanm 

yapması sonucunu doğurmuştur. Bu yaklaşımla 

bazı çiftçiler daha az gelir elde etmekle birlikte 

sözkonusu alanın tamanu dikkate alındığında kar 

artışı sağlanacaktır. Bu da dotaylı olarak milli gelire 

katkı sağlayacaktu. 

Bu çalışma yağışlann Türkiye 

ortalamasının altında olduğu Menemen ovasında 

kısıtlı su koşullannda yapılnuştır. Bitki patemi ve 
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kanal kapasitesi kısıtlı su koşullarını etkileyen 

faktörlerdir. Çalışmada bitkilerin yeterli ve kısıtlı su 

koşullanndaki verimleri ve buna bağlı olarak elde 

edilecek brüt karlar incelenmiş. uygulama 

alanından en yüksek gelirin elde edilebilmesinde 

ekim ve su dağıtınu planlamasının öncelikli olduğu 

ortaya çıknuştır. Dolayısıyla işletme gelirini 

etkileyen kısıtlı su koşullan nedeniyle ortaya çıkan 

zarann rninimuma indirilebilmesi için şu önlemler 

alınmalıdır : 

• Yöredeki tanm örgütleri sulama ve tarımsal 

üretim konulannda eğitim. yazılı ve görsel 

yayın çalışmalanna ağulık vererek çiftçiyi bu 

konuda eğitmelidir. 

• Su dağıunu işini yapan örgüt elemanları nitelikli 

ve konunun önemini bilen kişiler olmalıdır. 

• Sulama tesisinde yıl içerisinde yapılması 

gereken bakım onanm çalışmaları. sulamadan 

sorumlu örgüt tarafından sulama işletmesini 

aksatmayacak şekilde. zamanında yapılmalıdu. 

• Su dağıtım planlamalan sonucunda ortaya 

çıkabilecek. eşit alandan farklı gelir elde 

edilmesi durumunun sosyal adaletsizliğe neden 

olmaması için tarımsal üretim. su dağıtımı ve 

sulama konusunda ortak karar alıp 

uygulayabilen ve tüm çiftçilerin üye/ortak 

olacağı yeni bir örgütsel oluşum şarttır. 
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ÖNGERMELi ZEMiN VE KAYA ANKRAJI TESTLERi içiN DÜNYA STANDARTLARI 

Arş. Gör : İ b rahim ÇOBANOGLU (*) 

~------------------------------- öZET ----------------------------------~ 
Ankrajın zemin içerisindeki hareket ve davranışları önceden gözlenemed iğinden oluşacak deformasyonlar da 

çoğu kez tespit edi lememektedir. Bu yüzden projelendirme aşaması da dahil olmak üzere tasarianacak ankrajlar test 

edilerek proje yükleri il e uygunlukları ve zemin içindeki davranışları incelenir. Ankrajların öngörülen proje yüklerini 

cnıniyetli bir şekilde taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi, daha sonra meydana gelebi lecek olumsuzl uk l arın gideri lmesi 

bakımından önem taşımaktadır. Yeni ankraj sistemlerinin gel i ştirilerek uygulamaya konulabilnıesi, sistenı l e ilgili proje 

kabullerinin deney sonuçları ile doğrulanmasını gerektiıınektedir. 

Öngermeli zemin ankrajlarının tasarımlan için belirlenıııiş bir Türk standardı bulunınamaktadır. Ayrıca bu 

konuda ele alınıp kullanılabilecek genel bir şartname de mevcut değildir. Ankrajlarla ilgili değişik ülkelerin 

sıandartlaştırdıkları bazı noımlar diğer dünya ülkelerince de kısmen kabul göıınektedir. Bu standarı lardan en önemlileri ; 

DI 4 I 25 (Alman Standard ı) 

BS 808 1 (İngiliz Standard ı ) 

S lA I 91 ( İ sviçre Standardı)'dir. 

Değişik durumlar için farklı normlardan alıntı lar yapıl abilmektedir. Bu yazıda bu normlar ile ilgili 

karşı l aştııınalar yapılm ış ve değerlendiııne kriterleri üzerinde durulmuştur. 

!.GİRİŞ 

Ankrajlar üzerinde yapılan testler hem 

ankraj larla ilgili tasarını değerlerinin doğruluğunun 

kontrolü hem de ankrajın yeterliliğinin anl aşılınası 

açısından önemlidir. Ülkemizde de özellikle baraj ve yol 

inşaatlarında yaygın olarak kullanılmaya başlanan 

öngemıeli ankraj lar üzerinde yapıl acak testler, onlarla 

ilgili doğru ve gerçekçi bilgilerin elde edilmesini 

sağlayacaktır. Yazar bu çalışmada. daha önce çalışmış 

olduğu baraj ve derin yüzey kazıl arından elde etmiş 

olduğu tecrübeler ı ş ığında bazı değerlendirme ve 

yorumlarda bulunmuştur. Ankraj testl eri sırasında 

değerl end iril en kriterlerden biri olan sünıne miktarı 

o lduğundan alt başlık altında bu konu ile ilgili gerekli 

bilgi verilmiştir. 

* Pamukkale Üniversitesi Müh.Fak. Jeo loji Müh.Böl. 

Kın ı k lı Kampüsü DENİZLİ 

2. SÜNME OLA YI ve YÜK KAYBI : 

Sünıne olayı, deği şmez tendon yükü a ltında 

tendamın hareket etmesidir. Yük kaybı ise, tendon içinde 

ve tendon değ işmez bir yük a ltında tutulurken yükteki 

azalma olarak basit olarak tariflenebilir. Bu iki olay 

genelde birlikte meydana gelir. Tecrübeler, sürmıe ve yük 

kaybı o l aylarının genellikle yüklemeden birkaç saat 

sonraki süre içinde meydana geldiğini göstemıekıedir. 

Ankraj yüklerindeki değişmeler sadece enjeksiyonlu 

bölgenin yer değiştiıınesine bağlı değildir. Duvar 

hareketleri , plaka üzerinde oluşan deformasyonlar da 

buna sebep olabilirler. 

Bahsedilen her iki olayın ankraj testl eri ile 

sayı sal olarak ifade edilmeleri ve değerlendirilme l e ri 

önemli olmaktadır. Bu değerlendimıelerde sünme 

katsayısı (ks) ad ıy l a bilinen bir değerin tespiti yap ılır. 

Bunun için daha ileride bahsedilmiş olduğu gibi ankraja 
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ait yük/yer değiştirme eğrilerinin çizilmiş olmasına gerek 

duyulur. Sünme katsayısı şu bağıntı ile ifade edilir (DIN 

4125, 1990); 

Sı- Sı 

Bağıntıdaki S değerleri uzama değerlerini ve t 

değerleri de zamanları gösteımektedir. Ostermayer 

~ servis yükünün (F,.) I .5 katında sünme 

katsayısının I ınnı . 'den büyük olmaması gerektiğini 

belirtmiştir. Hanna ( I 980), genel olarak 24 saatlik süre 

içinde % 5- I O gibi bir yük kaybırun tatmin edici 

olabileceğini belirtmiştir. UygLın.iuk ve kabul tesılerinin 

yapıldığı durumlarda sünnıe katsayısı değerinin uygun 

servis yill.iinün 1.5 katı yükleme altında 2 mm. 'den daha 

küçük olması istennıektedir (Ostermayer, 1975). 

Bazı durumlarda sünme kaısayısırun doğru bir 

şeki lde tespit edilmesi mümkün olmayabilir. Bu sebeple 

ankrajlı bir yapıda meydana gelebilecek yana! 

deplasmanların da, sünmeden sonra yük kaybı gibi 

görülerek yanlış değerlendirilebileceği de ıasarımcı ve 

yapımcılar tarafından unutulmaınalıdır. 

Zeminlerde meydana gelen sünnıe (krip) olayı. 

ankrajın yüklenme sonrası zemin içinde oluşan yer 

değiştinnelerle oluşur. Sürune sonucu oluşan öngenne 

olayları ile zaınan içerisinde bir denge durumu has ıl olur. 

Büyük ve uzun süre li yükler altında bile olsa sert 

kayalarda krip miktarı iluııal edilebilecek kadar azdır. 

Kaya aııkraj lannda öngenne azalnıasının, büyük 

çoğLın.iuğu gemıeden 7 gün sonra ve yaklaşık % 3 olarak 

gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu gevşemenin genelde 

aııkraj öngerme çeliğinin gevşemesinden kaynaklandığı 

tahmin edilmektedir. Yunıaşak kaya ve zeminlerde ise 

zaman içinde oluşan defonnasyonların oluşumu nispeten 

yavaş olabilmektedir. Araşt ırınalar 20-25 ın. 

uzunluğunda. I 0-15 cm. çapında teşki l edilmiş 

aııkrajlarda gevşeme miktarırun sert killerde % 6 ve 

yumuşak killerde % I 2 civarında olduğunu ortaya 

koymuştur. Oluşabilecek krip problemini önlemek üzere 

aııkraj taşıma güçlerinin uygun ortam için doğru olarak 
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tespit edilmiş olması ve bu değerlerin büyük ölçüde 

aşılmaması gerekir. 

Bu tür durumlardan en az derecede etkilennıek 

için ankrajların yüksek sık ı şab ilirli ğe sahip ve büyük 

miktarda organik madde ihtiva eden çok yumuşak 

zeminlerde özel önlemler aluunadan teşk il edilmeleri 

sakıııcalı olabilmektedir. 

3. ANKRAJ TESTLERİ: 

Standartların geneli tüm ankrajlar için 3 çeşit test 

önenııektedirler. Bunlar: 

1. ispat testleri 

2. Arazide uygunluk tesıleri 

3. Kabul tesıleri 

3. 1. İs pat Testleri: 

ispat testleri , ankraj planlanmadan önce yer 

koşullarına göre ankrajın kalitesini ve yeterliliğini, 

kullanılacak malzemenin yeterliliğini ve güvenlik 

miktarını incelemek için yapılırlar. Dolayı s ı yla bu tip 

testler sadece aııkrajları kapsaınayıp, ankraj kafalarını. 

germe işlemi için kullamlacak krikoları, koroıyon önleme 

sistemlerini ve diğer ankraj elemenlarını da 

kapsaıııakıadırlar. Bu testler sırasıııda ayrıca ankraj 

yükleri tendon gücü açısından da belirlenerek uygun olan 

çalışma yükü onaylanır. Geçici ankrajların da kalıcı 

aııkrajlar gibi kullanını öncesi ispat testleriyle yada 

geçmişte yapılan testierin incelenmesiyle kontrol 

edilmelidir. Test sonucunda ankrajla ilgili malzemelerin. 

ek ıııalzeıııelerin, işçilik metotlarının uygun olup 

olmadığına karar verilir. Bu testierin arazide yapılma 

zonınluluklan da yoktur. 

ispa t testleri sırasında ankraj, germe işlemlerine 

tabi tutulur. Test sonucunda ankrajın istenen maksimum 

yüke ulaşmadan yenilmesi durumunda olabilecek 

sebeplerin araştırılması yapı lır. Yükleme testine tabi 

tutulan ankrajın yük/deplasınan bilgilerı %5-%80 J;.., 
değerleri arasındaki yük artışları şeklinde ve tendon 

dayanıınırun % 1 O'undan fazla olmayacak şekilde 

alınmalıdır. f,,. değeri. aııkraj öngerme tendonunun 
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Tablo I : ispat testinde kullanılan yük devirleri ve uygun gözlem süreleri (BS 8081). 

1. Devir 2. Devir 3. Devir 4. Devır 

(%) (%) {%) (%) 

5 5 5 5 

ı o 20 30 40 

ı 5 25 35 45 

20 30 40 50 

ı 5 20 30 40 

ı o ı o ı 5 20 

5 5 5 5 

dayanım değeridir. Deney sırasında kalıcı 

deforınasyonJarı ölçebilmek için yük boşaltınalarını da 

kapsayacak devirli yüklemeler yapılır. Tablo I , yükleme 

dereceleri ve bu yüklerdeki bekleme sürelerini 

vermektedir (BS 808 I). 

Testin tamanılanınasından sonı·a, ankrajın zemin 

içinden kazılarak oı1aya çıkarılınası ile ankraja ait 

gözlemler tespit edilerek hasarlar incelenir. Bu işlem 

sayesinde; 

I .Kök bölgesinin şekli , boyutları ve uzwliuğu. 

2.Enjeksiyon malzemesinin nüfuz edebildiği ve 

edemed i ğ i kısımlar. 

3.Korozyona karşı korunan yerin zemin ya da kaya ortaını 

içindeki durwnlan incelenmiş olur. 

Yük-yer değiştirme verilerinin elde edilmesi 

ıras ında oluşacak uzama miktan klasik mekanik 

bilgilerinden de hatırlayacağımız şu teorik bağıntı ile 

hesa planır ; 

P.L 
t<,.e =-

A.E 

Burada; 

P · Başlangıçtaki yük değeri olup servis yükünün % 1 ' i 

olarak alın ır (% I T .. ). 

L: Serbest bölge uzunluğu . 

A: Halat kesit alanı. 

E: Tendon elastisite modlilüdür. 

3.2. Aı·azidc Uygunluk Testleri: . 

Bu deneylerde, çok az yada hakkında hiç bilgi 

olunamayan zemin koşullarına bir ankraj tipinin 

uygunluğu araştınimak istenir. DJN 4 I 25 şartnamesi. BS 

5. Devir 6. Devir 7.8. Devir Minimum 

(%) {%) {%) gözlem süresı 

5 5 5 ı 

50 60 70 ı 

55 65 75 ı 

60 70 80 ı 5 

40 50 50 ı 

20 30 30 ı 

5 5 5 ı 

8081 'deki sürune katsayısı değerinin bulunmasını bu test 

için de istemektedir. Şartname aynı bağıntının 

kullanılmasını benimsemektedir. Bu testte her bir yük 

artışı için zaman-deformasyon grafiği çizilerek grafik 

üzerinden de sünme katsayısı bulunabilir (Şekil 1 ). 

k, (mm) 

2 ............... . 

Maksimum servis 

·.i. ı ·. ~. S' 
QL-~------~~=---~~~----.vuk 

0.2T.,0.4T., O.BT., 12T., l5T., 

%20 %40 %80 %120 %150 

Şekil I: Ankraj testleri il e elde edilen sürune katsayısı 

(DIN 4 I 25, I 990'dan değiştiriterek alınınıştır). 

Zamaniyer değiştirme grafiği ilişkileri ile slinme 

katsayısı değeri hesaplanabilir. İngiliz standardında 

ankrajın 24 saatlik öngeııne yükünü tutma yeteneği 

esastır. Bu süre içinde yük kaybının % 5 'den daha az 

olmas ı istenir. Elastik dayanına yapılarının imal edi ldiği 

durumlarda bu değer % I O'a kadar yükselebilir. Bu süre 

içinde yük değişikliği % 5- I O değerinden fazla ise detaylı 

a raştırmal ar yapılarak sebeplerinin belirlenmesine 

ça lı ş ılır. 

Arazide uygun! u k testleri sı ras ında gerekirse 

ankraja deneme yük leri uygulanarak yük-deptasınan 
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bilgileri de elde edilebilir. Maksimwn deneme yükü 

değerleri geçici ankraj lar için % I 25 T., ve kalıcı 

ankrajlar için % I 50 T,.. değerlerine kadar çıkarılır (T .. 

ankraj servis yükü değerleridir) . YUk-yer değiştinııe 

bilgilerinin elde edilmesi sırasında belirtilen yük değerleri 

% I O T,. değerinden başlana rak ve yük artışları % 50 T,., 

değerinden büyük olmayacak şekilde uygulanır. Geri 

boşaltma sırasında da ayııı işl emler takip edilir. Test 3 

yük leme devri şek linde yap ılır ve 3. yilideme devri 

tamamlandığında % I I O 7~, değerine çıkılarak kilitleme 

işlemi yapılır. Aynı işlem kabul deneyleri sırasında da 

yapılır. Test SLrasında maksimum deneme yükünde I 5 

dakika beklenir. Bu 15 dakikalık süre içinde meydana 

gelen süıınıe % 5 l'.e'den daha az ise ankrajın yeterli 

olduğu sonucuna gidilir. Eğer bu değerden büyük ise 

yerinde uygunluk testi ile ilgili deney aşarnalarına 

geçilmesi gerekir. Kilitleme işleminin yapılmasından 

sonra % I I O T,. değerine ait yük-zaman verilerinin elde 

edilmesi için de kullanılacak yük hücreleri yardımı ile 

I O'ar günlük gözlem süı·e leri il e istenen bilgiler elde 

edilebilir. Ancak bu süre içeris inde yük te devam eden bir 

deği şme varsa, bu durwnda ?'şer günlük aralıklarla 30 

gün veya yük değeri deği şmez yada çok az değişen bir 

değere gelene kadar gözlem e devanı edilir. 

İ sviçre standard ı S lA I 91, yapılan deneyler ile 

tespit edilecek elastik ve plastik deformasyonlar ile 

olması gereken serbest tendon uzunluğunun Şekil 2'de 

gösterilen diyagram yardımıyla ve aşağıdaki bağıntının 

kullaııılnıasıyla hesaplanabileceğini belirtmektedir. 

11/, (x).F. 
IF= *ı: 

V(x)- V
4

- R • 

Bu bağıntıda ; 

F, : Tendon kesit alanı. 

E, : Tendonun elastisite modülü. 

l'.l,(x): Tendonun V(x) yükü altındaki elastik uzaması. 

VA : Test başlangıç yükü değeri . 

R: Sürtünme kuvveti . (Bu değer yük-uzama 

diyagramından elde edilir). 
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V (test yükü) 
____________ '!_p 

1'.1, +------------+------• t. I bı 

Şekil 2: Test sırasında yük ile elastik ve plastik (kalıcı) 

deformasyonların di ya gram şeklinde 

gösterilmesi (S lA I 9 I, 1977). 

R sürtünme kuvveti değeri , 1'.1, eğrisinin doğrusal 

olan kısmının düşey eksen ile kesiştirilmesi ile bulunan 

noktarun başlangıç yükü noktası olan A noktası arasındaki 

mesafenin bulunması ile hesaplanır. Burada x yük değeri 

genellik le maksiınwn test yükü değerinden düşük olacak 

bir test yükü değeri olarak alını r. 

BS 8081 şartnamesi de aynı test için benzer 

olarak bir yük-deformasyon diyagramını kullanmakta ve 

bu diyagram vasıtasıyla serbest ankraj boyunu 

hesaplamaktadır. İngiliz şartnamesi de deney ile ölçülen 

deformasyonların elastik ve kalıcı olmak üzere iki 

kısımdan oluştuğunu ve dolayısı ile ölçümlerinde bu 

şekilde yap ılınası gerektiğini bildirmektedir. BS 808 I , 

serbest ankraj boywıun deneysel hesabı için şu bağıntının 

kullaru lmasını önermektedir; 

s •. ı:.F 
1=-

p 

Bu bağıntıda; 

/: Ankraj serbest boyu. 

S,: Hesaplanan yük kademesindeki elastik uzama 

değeridir. 

P : Ankraj öngerilıııe kuvveti değeri. 

t: :Tendonwı elastisite modülü. 

F: Tendon kesit alanı. 
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Tablo 2: Arazi uygunluk ve kabul testleri için zemin ve kaya ortamJannda teşkil edilecek ankrajlara ait yük kademeleri ve 

gözlem süreleri (DIN 4125, 1990). 

Minimum gözlem süreleri (dakika) 

Uygunluk Testi Kabul Testi 

Geçici ankraj Kalıcı ankraj Geçici ankraj Kalıcı ankraJ 

Yük devirlerı Kohezyonsuz Kohezyonlu Kohez- Kohezyonlu Kohezyonsuz Kohezyonlu Kohez- Kohez-

zemin ve zemin yonsuz 

kaya zernın ve 

kaya 

F,:S02 Fw ı ı ı 

O S fw ı ı ı s 
O 7S fw ı ı ı s 

1 O fw ı ı 60 

1 2S fw ı ı 60 

~· Fw(max) ı s 30 ııo 

Aynı şartnaıne, denkleınle hesaplanan serbest 

ankraj boyunwı, ankraj serbest uzunluğunun % 80' inden 

küçük (bazen % 85 olarak alınabilmektedir) ve ankraj 

gövdesi uzunluğuna yarısının eklenıııesi ile bulunacak 

boydan büyük olmanıası gerektiğini bildirmektedir. 

f Kök 
0.80< fo.nklcm < (/ş.,öcs>+ -

2
-) 

j Kok 
0.85< lo.nklcm < Us"öcsı+ 2 ) 

Weatherby (I 982) bu şartın sağlanmış olması 

durumunun, serbest bölge uzunluğunun tatmin edici 

olduğunun doğrulanması için gerekli olduğunu 

belirtmektedir. Özellikle geçici ankrajlar için 

kullanılabilecek bu deney yöntemi , yük artış 

kademelerinin daha da az alınınası ile kalıcı ankrajlara da 

kolaylıkla uygulanabilir. 

Tesı sırasında uygulanan yük kademelerinde 

uygun bekleme sürelerinde elde edilecek defonııasyon 

miktarları da ayrıca kaydedilir (Tablo 2). 

Baz ı sıaııdarılar ilk iki hızlı yükleme boşalıma 

devirlerinden sonra zeminde kripin ölçüldüğü daha yavaş 

yükleme-boşaltma devirlerine geçilmesini tavsiye 

etmektedir. Maksimum test yükünde 1 S dakika 

beklenerek zeminde krip gözlenıııekte , bu sırada. 

maJ..simuın test yükünde bir değişik lik olmanıası 

zernin 

ı 

30 

30 

120 

180 

ı440 

zemin ve kaya zernın yonsuz yon lu 

zemin ve zeının 

kaya 

ı ı ı ı 

ı ı ı ı 

ı ı ı ı 

s IS ı ı 

s ı s 

durumunda veya ölçülen deformasyonun aşağıda 

belirtilen eşitlikle ifade edilen değerden az olması 

durumunda ankraj zemindeki krip bakımından güvenlikli 

kabul edilmektedir. Aksi durumda ise 1 gün ara ile 7 gün 

ve 7 gün ara ile 28 günlük deformasyon-zaman ölçümleri 

yapı lmaktadır. 

0.55.//'( ./Subw !!. = -----"----'--'----'=;:;_ 

F. c 

Bu bağıntıda; 

}~., : Öngenııe çeliğinin maksimum dayanımı. 

lsubesı : Aııkraj serbest bölgesi uzunluğu. 

F : Tendon kesit alanı. 

ı· · Öııgerme çeliği elasti site modülüdür. 

İ sviçre standardı S lA I 91 (I 977), yük

deformasyon eğrilerinin değerlendirilmesi hususLuıda 

diğer standartlardan farklı olarak yükleme ve boşalıma 

eğrilerinin eğimlerini de kullanmaktadır (Şeki l 3). Buna 

göre test yükü 200 k 'dan küçük olan ankrajların 

df!ğerlendirilmesinde standarı aşağıda belirtilen durumun 

gerçekleşmesini istemektedir; 

tga , 
--- ~ 0.80 
tgaı 

Aynı standart tüm ankrajları n 200 kN 'dan büyük 

bir test yükü ilc test edi lmelerini de önerıııeJ..tedir. Bu 

durum için de aynı değerin en az 3 ayrı yükleme ve 
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boşaltma devri sonunda 0.90 'a eşit yada büyük olması isterunektedir. 

Yük 

v. Boşaltma eğrisi 
VJ ··· ············ · 

Yı 

Yükleme eğrisi 

Şekil 3: Ankraj testi ile elde edilen yilideme ve boşaltma eğrilerini veren grafik (SIA I 91, 1977). 

3.3. Kabul Testleri: 

Bu testler ile ankraj servis yükünün ve kök 

bölgesinin hareketliliği kontrol edilir. Test aynı zamanda 

bir kalite kontrol deneyi niteliğindedir . ingiliz standardı, 

maksimum test yükünün geçici ankrajlar için% 125 T, ., ve 

kalıcı ankrajlar için % 150 T, olarak alırunasını 

önermiştir. Yük-deformasyon eğrilerinin elde edilmesi 

için geçici ankrajlarda % 1 O T, değerinden % 125 T.., 

değerine kadar ve kalıcı ankrajlarda % 1 O T, değerinden 

% ı 50 T, değerine kadar ve yük artışları % 50 T..,'den 

büyük olmayacak şekilde artırılır. Test için beklenilmesi 

gereken süreler Tablo 1 'de gösterilen şekilde alınır. Test 

sırasında maksimum yüke ulaşıldığında bu yük değerinde 

1 5 dakika beklenir. Ankraj kafası % 1 O civarındaki yük 

kayıplan da dikkate alınarak kilitleıne işlemi yapılır. 

DIN 4 ı 25 standardı kabul testi için 3 ayrı deney 

uygulaması önermektedir. Birinci tipte, ankraj servis 

yükünün % 1 O'u kadarı ile yüklenerek gerildikten sonra 

servis yükünün 1.2 katına kadar yüklenmektedir. Bu yük 

kohezyonsuz zeminlerde 5 dk. ve kohezyonlu zeminlerde 

ı 5 dk. tutularak defonııasyonlar kaydedilmektedir. 

Ank.rajların yarısından fazlası bu teste tabi tutulmaktadır. 

İkinci tip deneyde, ankraj servis yükünün 0.4. 0.8. ı .O ve 

ı .2 katına kadar yüklenerek her yük kademesinde 

deformasyon ölçümleri yapılmaktadır. Bu deney ilk 1 O 

ankraja ve daha sonra her 1 O ankrajdan birine 

uygulanmaktadır. Üçüncü tip test ankrajların% S' ine 
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uygulanmaktadır. Ankrajlar servis yüklerinin 1.5 katına 

kadar yüklenirken ı;ıaksimwn deney yükünün çelik abna 

dayarumırun% 90'ıru geçmemesi istenir. 

DIN 4 I 25 standard ı , her ankrajın kabul testine 

tabi turulmasını gerekli göıınenıektedir. Kalıcı 

ankrajlarda ilk 1 O ankrajda ve daha sonra lıer ı O 

ankrajdan birinin servi s yükünün 1 .5 katına kadar 

yüklenerek deney yapılması önerilmektedir. Kabul testi 

için gerekl i temel şart, standaı1ta şu şekilde 

belirtmektedir; Belirleruni ş test yükü değerinde, 

kohezyonsuz zemin ve kayalar için 2. ve 5. Dakikalar 

arasındaki yerdeğiştiııne miktarı 0.2 mnı'yi ve 

kohezyonlu zeminlerde 5. ve I 5. dakikalar arasında 0.25 

mm'yi geçmezse veya her iki durum için onak bir değer . 

0.5 ınnı ' den küçük olduğunda test başarılıdır. 

Çoğu uygulaınalarda beliniten standaıı larla ilgili 

test işlemlerinin özellikle kabul testlerinde uzun 

zamanlara ihtiyaç gösteıınesi, yapılan işi fazlasıyla 

yavaşlatacağından sürelerin ve yükleme boşaltına 

devirlerinin azaltılması yoluna gidilınektedir. Ancak bu 

konuda da uygul anıacılar birbirlerinden çok farklı test 

kriterleri onaya koyabilmek te. · bunların o ankraj için ne 

derece geçerli olduğu ise çoğu zaman belirsiz olmaktadır. 

Pratikte çeşitli standartlardan yapıl an alıntılarla 

oluşturulan test kriterlerini şu şeki lde belirıebiliriz: 

a) Ankrajııı zahiri serbest boy uzunluğu (denl-.lcm il~ 

bulunan), gerçek serbest boy uzunluğunun % 85'inden 



az olmayacak ve gerçek serbest boy uzunluğuna kök 

boytuıun yarı uzunluğunun eklenmesinden elde edilecek 

uzunluktan büyük olmayacaktır. Zahiri serbest boy için şu 

bağıntı kullanılmaktadır; 

A.t:.t.s 
1 =----

Serbm \.25Fp - F, 

Bu ifadede; 

A . Öngemıe halatlarının toplam kesit alanı. 

ı·: Öngeıme halatı elastisite modülü. 

Lls : l.25FP - F, yükü altında tendonlarda ölçülen 

uzama miktarı . 

FP: Servis yükü değeri. 

F,: Başlangıç yükü değeri ( DIN 4125 'e göre servis 

yükü değerinin 0. 1- 0.2 ' si alınır). 

b) İkinci devir yüklemede 1.25FP yükü değerinde 15 

dakika bekleme sırasında uzanıa miktarı 1.25 FP- F, yükü 

a ltında ölçülen tendon uzarna miktarının % 5'ini 

aşmamalıdır. 

c) Her 5 ankrajdan biri 50 dakikalık zanıanla gevşeme 

testine ve her 50 ankrajdan biri ise I O günlük gevşeme 

testine tabi tutulduğunda gözlem sürelerindeki müsaade 

edilebilir yük kayıpları Tablo 4 'de % olarak gösterilen 

değerleri aşmamalıdır; 

d) Her test yükÜ kademesinde elde edilen 

deformasyonlar. teorik serbest uzunluğun elastik 

deforrnasyonuntın % 80'inden fazla olmalıdır. Bunun 

sağlanması ile, yükün kırılma yüzeyinin dışına aktarılmış 

olması durunıunun sağland ığı kabul edilir. Düşük 

değerler yükün kırılma yüzeyinin içinde kalmış olduğunu 

ve kazı duvarının stabilitesinin güvenli olamayacağını 

göstermektedir. Bu koşulları sağlamayan ankrajlar için 

zemin koşulları yeniden değerlendirilerek ankrajlarla 

ilgili bazı değişikliklerin yapılmas ı yoluna gidilir. Bunları 

genel olarak şu şekilde sıralayabiliriz ; 

1) Kök boyunun istenen maksinıunı boya kadar 

uzatılması. 

2) Ankraj açısının değiştirilmesi . 

3) Enjeksiyon basıncının artırılması. 

4) Ankraj çapının büyütülmesi. 
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Tablo 4: Teste tabi tutulan ankrajlarda olabilecek yük 

kaybı değerleri sınırları (D IN 41 25). 

Gözlem sürelerı ı tO F, yııkıınde nı usaade edılecek 

(dak ı ka) yük kaybı( %) 

5 ı 

ı s 2 

so 3 

ıso 4 

500 s 
ı SOO ( ı günl 6 

SOOO (3 gun) 7 

ı5000 ( ı o giın ) g 

Ankraj geıme işlemi sırasında i lk olarak, yük ün 

uygulandığı noktaya en yakın olan kök bölgesi uzayarak 

yükü zemine ileınıeye çalışır. Kuvvet kök boyunca 

ileti ldikçe zem inlenjeksiyon arasındaki tutunma 

kuvvetleri hareketlenıneye başlar. Bu sırada uygulanan 

kuvvet artt ıkça ankraj kökü daha derinlerden de süıtünrne 

lnıvvetl eri oluşturmaya çalışır. Bu sebepledir ki ankrajın, 

teşkil ed ileceği zemin içerisinde yeterli derinliğe 

gömülmesi gerekir. Kök bölgesi tutunma kuvvetlerini 

artırabilmek için kendisi de de bir miktar hareket etmek 

zorunda kalabilir. Uygulanan yük kök bölgesinin sontuıa 

ulaştığında maksimLUn sürtünme geri lmesini aşacak 

büyüklükte ise bu durtunda da ankrajın zemin içinden 

sıyrı lması olayı gerçekkşir. 

Serbest bölge uzunluklarının belirlenınesinde 

ikinci kademe yükleme test verilerinden faydalanılır 

Ikinci kademe yükleme değerlerinin alırunasının sebebi 

ilk kademe yüklemeler sırasında tekrar geri dönen 

hareketler olabileceğinden bunların tanı olarak tespitinin 

yapılmasının zor olmasıdır. Littlejohn ( 1991) serbest 

ankraj bölgesi uzunluğu hesabı için şöyle bir ifade 

önemıiştir (BS 8081 ); 

A , .E.t:ıx 
Serbest ankraj uzunluğu = T 

Bu bağınııyı kullanabilmek için yüh.-deplasman 

ölçümlerinin diyagramsal olarak ifade edilmiş olmas ı 

gerekir (Şekil 4). 
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Yük kademeleri 

l'ı.x 

Şekil 4: Ankraj öngerme testi sırasında elde edilen yük

yer değiştirme diyagraını. 

Yukarıdaki bağıntıda ; 

A,: Anhaj halatınııı kesit a l anı. 

T: Anhaj halatma ait elastisite modülü değeri. 

l'ı.x: Tedondaki yer değiştirme miktarı. 

T: Uygulanan deneme yükü- başlangıçtaki yük değeridir. 

Bu bakımdan bu yerleşmeden dolayı meydana gelecek 

kayıpların germe işlemi yapmadan önce gözönüne 

alınarak öngerme yükü bir miktar aıtırı l abilir. Ankraj 

öngerme demeılerinde genel olarak aşağıda belinilen 

sebepler dolayısıyla yük kayıpları meydana gelir; 

1. Öngerme tendonları ndaki sürtünme kayıpları. 

2. Kama oturması sonucu meydana gelen kayıplar. 

3. Öngenne çeliğinin rölak sasyomı. 

4. Betonun rötre ve sünmesi. 

5. Anhaj plakalarının kazı yüzeyindeki destek yapısına 

doğru hareket etmesi. 

Bilindiği gibi öngerme yükü ile gerilmiş bir 

ankrajda, halatın zamana bağlı gerilme kaybına 

rölaksasyon adı verilmektedir. Bu olay malzemenin 

niteli ğine ve çevre ı s ı sına bağlıdır. Halatl arın 

laboratuarlarda yapılan testleri sonucunda onamın 

sıcaklığı belinilir ki, bu da halat ile ilgili değerlerin 

önemli bir kısmının çevre ısı s ı ile değişebileceğini 

gösterir. Uzun süreli bir öngenne yükü a ltındaki öngemıe 

çeli ğinin gevşeme miktarı genel olarak % 5-1 O 

civa rındadır. Yapılan deneyler sonucunda öngeııne 

çeliğinin yüklemeden 1 00 saat sonraki gevşemesin in, 1 
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saa ı sonrak inin yaklaşık iki katı olduğu ve toplam 

gevşemenin % 60'ıııın yüklemed<!n 1000 saat sonra. % 

40'ıııın ise 30 yıl onra oluştuğu bd i rlenmiştir. Ge' şeme 

miktarının aynı zamanda öngerıııe çeliği ni n yükleme 

miktarına da bağlı o lduğu bilinmektedir. Eğer çelik, 

dayanımının % SO'si kadar yüklenirsc gevşeme miktarı 

önemsiz olabilmektedir. Bu bakınıdan kullanılacak 

malzemenin ın ekanik ö..:ellikleri yanında malzeme) e 

uygun servis ve test yükü değerlerinin bi linebilmesi 

uygulamalar aç ı sından önemli olacaktır. 

.t. SONUÇ 

Uygun olarak yapı l an her ankraj testi . ankraj 

uygulanıa l arı ile ilgili her türlü bilgi) i doğru olarak 

verebilecek birer veri ni teliğinded i r. 

Ankraj testl erinde çoğu zaman uygulamalar 

sırasında yapıl an tek yükleme ve boşaltına devri ankraj ile 

ilgili gerçek bilgileri verememekted ir. Bu yüzden iki veya 

üç devir yükleme ve boşaltına yapmak daha gerçek 

sonuç l arın bulunmasını sağlayacak tır. 

Anhajların yerleştirilıııel erinden sonra 

üzerlerindeki yükü ne kadar bi r süre ve ne oranda 

kaybetmeden taşıyabildiklerini görebi lmek için yük 

hücreleri (load cell) ile denet lenmeleri gerekmektedir. 13u 

sayede ihtiyaç halinde yeniden enjeksiyonlaıııa. yeniden 

gernı e ya da ek ankraj yapma gibi i ş l cııılcrin biri veya 

birkaçının zamanında yapılabi lmesi imkanı doğar. 

Yap ıl acak ankraj uygulamalarında ilerideki 

teorik çalışınalara temel oluşturacak deneykriıı yaygın 

olarak yapı lması gereklidir. Zira anhaj imalatının 

tamamlanmas ı , a nkraj l a rın başarıl ı bir şek ilde görevlerini 

yerine gelirebildikleri an l amına gelmez. 

Ankraj ı cstkri bc.:nzcr özel likkrc sahi p zemin ve 

kaya onaın i arında daha gerçekçi. çabuk ve ekonomik 

ankraj tasarımlarının yapılınasına da katkıda bulunacaktır. 
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BETON İÇİNDEKİ ÇELİGİN KATODİK KORUMASI 

ÖZET 

Yazan : R.C. ROBINSON (•) 

Çeviren : Güner AGACIK( .. ) 

Uygun projelendiıilmfş ve yapılmış beton yapılarda çelik donatının betonun ko
ruyucu özelltgi nedentyle katadik korumasına gerek yoktur. Betonun alkaLi or
tamında, d.oruıtmın üstünde korozyonu önleyen ve ek korumayı gereksiZ yapan 
pasif bir demir oksitfılmi oluşur. (2.3} Kompakt ve geçirimsiZ iyi kaliteli bir betonla 
örtülü çelik donatı için koruyucu bir film elde edilir ve zararlı korozif elemanlarm 
girmemesini satılamak için yeterli kalınlıkta belonla öriülür. Beton iyi kaliteli 
oldugu sürece. içindeki çeltgin korozyonu genellikle önlenir. Bu yazıda çok korozif 
ortamlarda donatılı ve öngerilmeli beton yapılarm çeliklerinin korozyonunu önlemek 
için katadik koruma kullanımı anlatılmaktadır. 

GİRİŞ 

Agresif ortamda kalOdik koruma veya ko
ruyucu kaplama kullanılarak korozyon minurou
na indirilmeli veya önlenmelidir. Yüksek kon
santrasyonlarda klorür veya sülfürler oksijen ve 
nemli ortamda koruyucu filmi bozarak çeligin 
korozyonunu başlatırlar. (5) Deniz kıyılarındaki 
gibi yüksek klorürlü ortamlarda donatılı beton 
yapılarda koroıyon fazladır. Beton porözse veya 
çelik yüzeyinde büyük hava boşlukları varsa ko
rozyon olabilir. (2) Bundan başka çelikten kaçak 
do~ akım boşalımı, çimentonun alkalinitesini 
azaltarak belonun bozulmasına ve elektrolizle 
çeligin koroıyonuna neden olur. (6) Bu şartlar 
için uygun çimento ve agrega üzerindeki pas 
payının önemi gözardı edilmemelidir. 

DEG ERLENDlRME 

Koruma Teorisi ve Kriteri 

KalOdik koruma d-c (dogru) akımda çeligi 
katot yaparak korozyonu durduran elektrokimya-

• Corroslon of MetalsIn Concrete, American Concrete 

Institute SP-49 

•• DSI TAKK Dairesi, Kimya Y. Müh. Güner ACACIK 

sal prensibe dayanan bir önleyici işlemdir. 
Klorür ve sülfür gibi çözünmüş krozyon tuz
larının elekırolitik etkisinden çeligi korur. Hasara 
ugramış betondaki çelikierin korozyonu katodik 
koruroayla önlenebilir. (8.9. 10.11.12) Çelik açık 
devre anod potansiyeline polorize oldugu zaman 
koruma tamamlanır. 

Betondaki çelikler için, yaygın olarak 
kabul edilmiş katodik koruma kriteri yoktur. 
Beton yapılardaki donatılar bazen çıplak, bazen 
organik kaplanmış olarak kullanılır. Betondaki 
çeligin ancak çelik potansiyelini bakır sülfat 
elekroduna karşı (CSE) - 0,85 volt (850 m V) ya
pacak yeterli akım kullanıldıgında korunacagı 
kabul edilmiştir. Bu leriterin beLOndaki çelik 
döküm için kullanılamıyacagı gösterilmiştir. 
Kullanıldıgında genellikle aşırı korumaya neden 
olur. (1 ,2,5) 

BeLOnda korozyona ugramamış çeligin 
CSE ye göre potansiyeli (O)- (-30) voh arasında
dır. Bu deger toprak veya sudaki organik kaplı 
veya çıplak çelikten yaklaşık 0,30 - 0,50 volt 
daha az negaliflir. Betondaki çelik korozyona 
ugradıgında pazivasyon bozulur ve çelik potansi
yelinde farklı bir degişme olur. (1,2,5) Potansiyel 
çabucak yaklaşık 0,30 volt daha negatif degeriere 
kayar. Eger çeligin .polarizasyon potansiyeli CSE 
ye göre -0,50 volt kay du ılacak kadar yeLedi ka-
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todik koruma akımı uygulanırsa, yüksek klorürlü 
ortaında betonun içindeki çeligin korozyonu 
önlenebilir. 

Kaçak akım girişimine karşı donatılı beton 
yapının bozulmasını önlemek için farklı kriter 
uygulanmalıdır. Eger yapı lokal hücre korozyo
nunun olmayacagı şekilde iyi tasarlanmışsa, 
yapıyı katot yapmak için yeterli katodik koruma 
akımı uygulayarak, kaçak akım boşalımı gideri
lebilir. Eger çelik polarizasyon potansiyeli CSE 
ye göre -0,40 volta kaydırılırsa bu temin edilebi
lir. Çelik donatının korozyon oldugu ve yüksek 
klorür ortamında oldugu diger durumlarda, daha 
negatif potansiyel kriteri kullanılmalıdır. 
Ömegin, klorürle kirlenmiş betondaki çeligin ko
rozyonunu durdurmak için çeligin polarizasyon 
potonsyeli CSE'ye göre -0.71 volta kaydınlma
lıdır. Kısmen gömülü 54 "(137, 16 cm) silindir 
şeklinde olmayan özel baglantısız ön gerilmeli 
beton borunun deneysel katadik koruma uygula
madan önce ve sonraki çelik potansiyel egrileri 
şekil 1 'de verilmiştir. Bu boru için ortalama kato
dik koruma potansiyeli CSE ye göre -0,50'dir. 
Korunmamış ortalama potansiyel -0,25 voluur. 
0.25 voll negatif kaydınlması sonucu bu deger 
elde edilmiştir. Bazı korozyon mühendisleri po
larizasyon potansiyelinin 0,10 volt kaydınlma
sının bile uygun koruma için yeterli oldugunu 
düşünmektedirler. (13) Seçilen degere bakılmak
sızın CSE ye göre maksimum negatif potansiyel 
-1,1 voltu geçmemelidir. Bu şekilde aşırı akım 
ihtiyacı ve hidrojen çıkışı önlenir. 

+0.
2 
or----'6;::ıo~ _ __:l=;26~o--~~8~90~-~2!120 

o 

~- -0.2 

l 
§ 
& -04 

~ 

·~ 
ı.-0.6 ... 
"' u 

TEL UZUNLUiU, f"U:T 

önce _.._ Ort,-25V 

.----- ---- --------· 
ıHaıi••• 191oı - -r-----

• Sırasında • 

(Ni son 1972) 

Kotadik Koruma 

• 

CSE ye Ql!re - 0.85 Voll 

Ort,-0.!10 V 

• • 

10 15 20 
.oftU LIZUNLUAU, HIT 

C!l 

Io DENEY OÜZENEGININ DiYAGRAMI 

Şekil 1: Ön gerilmeli telin katodik korumadan 
önce ve sonra potansiyeli 
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Katodik Korumaya Karşı Onarım 

Genellikle hasar görmüş donatılı beton 
yapılarda katadik korumadan çok onanın yapılır. 
(4,8,10) Yanlış inşa edilmiş donatılı beton 
kazıklannın korozyonunda oldugu gibi, eger 
hasar sınırlıysa, hasarlı alan çıkanlabilir, koraz
yon ürünleri temizlenebilir ve gerekirse donatı 
konur ve iyi kaliteli betonla tekrar örtülür. Eger 
hasar ciddi, önemli boyuttaysa katodik koruma 
uygulaması kapsamlı onarımlardan daha ekono
miktir. 

Betondaki çeligin katodik koruması dış 
akım kaynaklı (impressed current) veya galvanik 
(kurban) anot (sacrificial anad) sistemleriyle 
yapılabilir. (9, 10, 14) Genellikle dış kaynaklı sis
temler, ayarlama kolaylıgı, daha uzun servis 
ömrü nedeniyle kullanılır. Dış akım kaynaklı ka
todik koruma grafit veya demir silikon anotlann 
redresöde yapıya baglanmasıyla yapılır. Galva
nik anot sistemleri genellikle çinko ve magnez
yum anatların dogrudan yapıya baglanmasıyla 
olur. Seçimde ekonomik koşullar da dikkate 
alınmalıdır. 

ÇELİGİN DEV AMULIK ŞARTI 

Katadik korumanın etkili olması için be
tondaki çeligin elektriksel olarak devamlılıgı ge
reklidir. (11,12,14) Çelik ·donatı yapımsırasında 
birlikte baglanarak bu saglanır. (4) Ömegin 
donatılı beton temellerde bu baglama, 
yerleştirme sırasında ufak çivi kaynagıyla 
yapılabilir. Katadik koruma önceden yapılacak
sa, çeligin proje ve yapım sırasında baglanması 
(birleştirilmesi) saglanmalıdır. İnşaat bittikten 
sonra baglamak, birleştirmek pahalı ve zor olabi
lir. 

Büyük ön gerilmeli tanklar ve borular bir 
kaç bin feet öngerilmeli çelik telle sanlır. Yapı 
katadik korumaya alınınca, telin do~sal direnci 
oldukça fazla potansiyel düşmesine neden olur . 
Korumayı daha iyileştirmek, ilerietmek için, ön 
gerilmeli telin efektif direnci yapım sırasında 

ç,elik sargıyı boyuna baglamakla azaltılabilir. 
Ongerilmeli tel baglanmış ve baglanmamış de
neysel katadik koruma yapılmış 72 inchlik 
öngerilmeli beton silindirde kısa süreli potansi
yel düşmesi Şekil 2'de gösterilmiştir. No,6 
öngerilmeli teli iki çelik şerille alttan boyunca 
bağlayarak, telin ll 800 feet boyunca potansiyel 
düşmesi 0,34 ten 0.06 volta indirilmiştir. Düşme 
azaldıgından, etkili koruma için akım ihtiyacı da 
azaiLC ve daha düzenli bir koruma saglanır. 
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DENEY OÜZENEGiNiN ŞEMATiK oiYAGRAMI 

Şekil 2: Ön gerilmeli beton silindir boru 
katodik koruması 

PRA TİK UYGULAMALAR 

Donatılı ve öngerilmeli beton yapıların 

çok azına katodik koruma uygulanmıştır. Kısaca 
II. Dünya Savaşından sonra İsrail, Fransa ve 
Kuzey Afrikada zarar gören çok az beton bornda 
katadik koruma yapılmıştır. (12,ı5) Birleşik 

Devletlerde boru hatlarına, köprülere, depolama 
tankiarına bazı uygulamalar vardır. (8,9,ıO) 

Bunlar Birleşik Devletlerin daha çok güney ve 
batı kısımlarında şiddetli korozif toprakların 

olduğu yerde veya deniz kenarındadır. 

Güney Kalifomiya'da su dağıtım sistemin
de, kaçak akım girişimi olan harçla kaplı çelik 
boruda korozyon kontrolu için kotadik koruma 
yapılmıştır. (9) Boru hattı ı 954 de döşenmiş, bir 
çok yıl sonra, girişimin çok şiddetli olduğu yerde 
çelik korzyonu görülmüştür. Katodik koruma ve 
gırışımı kontrol ıçın magnezyum anatlar 
yerleştirilmiştir. CSE ye göre -0,60 volt ortalama 
boru potansiyeli elde edilmiş ve çelik silindir 
boru için yeterli koruma sağlanmıştır. 

DSITEKNlKBÜLTENl ım SAYI 9ı 

Depolama tanklannda donatılı temele kato
dik koruma uygulanmıştır. Temeldeki bağlanmış 
çelik donatı kısmen çok korozif kil tipi toprağa 
gömülmüştür. Toprağın direnci ıso ohm-cm, pH 
7,8 ve deniz suyuyla kısmen doymuş ve içinde 
binler mertebesinde ppm klorür, sülfat ve bikar
bonat vardır. Donatıyı korumak için betonun 
yanına gömülü kalıcı referans elektrot ve otoma
tik potansiyel kontrollu redresöre bağlı demir 
anattan oluşan dış akım kaynaklı sistem kul
lanılmıştır. Korunmamış çeliğin potansiyeli CSE 
ye göre (-020)-(0,25) volt arasında değişmiştir. 
Koruma için çelik potansiyeli CSE ye göre -0,60 
volt yapılmıştır. Başlanğıçta, donatı için ortalama 
akım yoğunluğu yaklaşık ı mNft2 ken, polari
zasyonla akım sabit şekilde azalmış ve bir kaç 
hafta sonra oldukça sabitleşerek 0,08 mNft2 ye 
ulaşmıştır. Bu sonuçlar akım yoğunluğu için 
yayınlanmış diğer sonuçlara uygunluk 
göstermektedir. (6,ı2) Katodik korunmuş, diren
ci 25 ohm-cm olan deniz suyundaki harç kaplı 
çelik borunun zamanla akım yoğunluğundaki 
değişimi Şekil 3'de gösterilmiştir. Boru CSE ye 
göre -0,85 volt sabit polarizasyon potansiyelinde 
tutulmuş ve koruyucu akım 30 ay kaydedilmiştir. 
Başlanğıç akım yoğunluğu ı ,6 m Nft2, 2 hafta 
sonra 0,06 mNft2 ye düşmüştür. Bu zamanda 
boru tamamen polarize olmuştur ve akım 

yoğunluğunda daha sonra oluşan de~işimler 
ihmal edilebilir. (I mNftZ:: ı mA/929 cm ) 

15 20 

ZAMAN , GÜNLER 

Şekil 3: Harç kaplı çelik borunun deniz 
suyunda zamanla akım yogunluguo
daki degişim 
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SONUÇLAR 

Hasar gönnüş, kaçak akım girişiminde 
kalmış çok korozif ortamdaki betonların çelik 
donatıtarının korozyonunu önlemek veya durdur
mak için katodik koruma kullanılabilir. Dogal 
toprak ve su ortamlarının ço~unda, iyi, uygun 
tasarımianmış ve yapılmış betonlardaki çeli~in 
katadik korumasına gerek yoktıır, betonun koru
yucu elleisi yeterlidir. 

Birçok halde hasar görmüş betonda koroz
yona u~ramış donatı ve korozyon ürünleri 
çıkarılarak, gerekliyse tekrar donalt konup, iyi 
kaliteli betonla kaplanarak etkili bir şekilde 
onarılabilir. E~er korozyon çok ciddi boyutlarda 
ise katadik koruma çok pahalı, geniş bir 
onarımdan daha ekonomik olabilir. 

Betondaki çelik donaLının katadik koru
ması için uygulanan kriterler çıplak veya orga
nikle kaplanmış çelik yapılar için olanlardan 

farklıdır. Yüksek klorürlü ortamdaki betonun 
çelik donaLısının korozyonunu önlemek için çe
lik polarizasyon potansiyelini CSE ye göre -050 
volta kaydırılacak şekilde katodik koruma akımı 
uygulanır. 

Bu potansiyel çelik yapılar için genellikle 
uygulanan -085 volttan 0,35 volt daha az negatif
tir. 

Klorürle kirlenmiş betondaki korozyona 
uwamış çelik için farklı kriterler kullanılmalıdır. 
Bu polarizasyon potansiyelini CSE ye göre -071 
volta kaydıracak yeterli katodik koruma akımı 
uygulanmalıdır. 

Elleili katodik koruma için çelik donaunın 
elektriksel olarak devamlılıgı gerekir. Koruma 
tasarianırken projelendirme ve yapım sırasında 
donaLının baglanması için karşılıklar bırakıl
malıdır. Büyük yuvarlak ön gerilmeli beton 
yapılardaki öngerilmeli çelikleri koruma için 
özel çelik sargılar gereklidir. 
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