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ÇELİK HASIRLA VE ÇELİK LİFLE GÜÇLENDİRİLMİŞ 
PÜSKÜRTME BETON'UN (ŞATKRİT'İN) KIYASLANMASI 

Yazan: Marc VANDEWALLE (*) 

Çeviren : Dr. Yusuf Ziya GÜRESİNLİ (**) 

.----------------------------ÖZ ET-----------------------------, 
<<Eğimli Jcayalıiclarda destekleyici> olarale veya yeraltı kazıları gibi uygulamalarda 

denenebilen çelilc l!fie güçlendirilmiş şatkrit (SFRS) çelilc hasırla güçlendirilmiş 

püskürtme beton ile karşılaştırıldığında yükleme koşullarında nasıl bir performans 
gösterir.?» sorusu sıkça sorulan bir sorudur. 

Illinois Üniversitesinde yapılan az sayıdaki çalışmalar ve bazı yeni İskandinav 
araştırmaları SFRS'nin uygun ve iyi bir performansa sahip olduğunu gösterdi. 

ı. GİRİŞ 

J. HOLMGREN , İ sveç Kaya Mühendisliği 
Kuruluşu (Be Fo) ve İsveç Tahkimat Yönetimi 
(Fort F) ile işbirli ğ i içerisinde 1972 yılında 

araştırmasına başladı. Onun "Çenge lli Çelik Lifle 
Güçlendirilmiş Şatkrit Kaplamalar" konusundaki 
raporunda bel iı1ilen bazı son uçlar : 

• Genel uygulamalara göre güç lendirilmiş 

şatkrit kaplamalada aynı sağlaınlıkta ve 
bükülmede eşdeğer esnekliğe sahip olan çelik 
lifle güçlendirilmiş şatkrit kaplamaların uygu lan
ması mümkündür. Bu araştırınalar takriben %0.5 
hacminde ve uzun, ucu çengelli çelik lifler ile 
normal has ırla güçlendirilmiş şatkrit kaplanıalar 

üzerinde yapılarak bunların karşılaştırılnıasıyla 

oı1aya çıkarı lmıştır. 

(*) N.V. Bckacrt S.A. 

Dramix·Tıınnclliııg the World. 

Bckacrtstraat 2, 8550 Zwcvcgcm, Belgium 

Sixth Edition 1998 

(**) DSİ, TAKK Dairesi Başkan Yardımcıs ı 

• Soğuk çekme demirli tel hasır, esnekliğin 

istendiği durumlarda stabi lite yönünden kay
a ların güçlendirilmesi için uygun değildir. Bu 
durumlarda yumuşak çelik kullanılmalıdır .. 

• Çelik lifle güçlend irilmi ş bir kaplanıanın 
kesme nıukavemeti, normal olarak güçlendiri len 
bir kaplanıanın kesme ımıkavemetinden çat la
madan sonra da daha üstündür. 

• Bu sonuçlar çimento hamurundan (harç 
fazı) lifterin sıyrılmasına sebep olabilecek yeterli 
yüksek gergin liğe sahip, en son ebada göre tespit 
edilen çengelli çe lik lifl er için geçerlidir. 
Püskürtme betonun plastik davranışı gerçek 
püskürtme beton ile bağ l anınas ı s ırasında çelik 
liflerin kayma mukavemetine göre esneklik özel
liklerine bağlıdır. 

Yük-Deformasyon İlişkileri : 

MORGAN ve MOVVATT'ın l979'da bir
likte yapmış oldukları araştırın ada donatısız, 

hası rlı donat ılı ve çelik lifle güç lend irilmi ş püs-
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küı1me beton uygulamalarının yük-deformasy9n 
davranışlarını ayrıntılı bir şek ilde incelemişlerdir. 

Bu çalışınanın sonuç l a rı Şeki l I 'de belirtilmiştir. 

~-r-----------------------------, 
___ ...__ 
-·-· ~0.75- ZPI0/10~ Ufl -h .. - ~US-ZPJOISO~UIII-" ......ç:.a....., ...... 

ı o 

~ .. 
10 

o 10 10 10 10 

-~
Şolıii : I-Uhiı,ÇIIIı- ...... - .................. ....... ,.,_....,.......,_........,...._ 

~ckil-1 Lifsiz, çelik hasırlı ve çelik lifle 
güçlendirilmiş püskürtme betonun yük 
taşıma kapasitesi yönünden mukayesesİ. 

Büyük paneller üzerinde yapıl an yük-deformas
yon deneyleri gösterm i şt ir ki ilk çatlak oluşu ncaya 

kadar o lan küçük deformasyonlarda malzemeler 
aras ı nda tel kafesle (hasır) g üç l endirilmiş 

püskürtme betona göre yük taşıma kapasitesi 
yönünden herhangi bir fark bulunamamış, buna 
karşın büyük deformasyonlarda çe lik lifl e 
güç lendirilmiş püsküı1me beton (SFRS) çok daha 
iyi performans (etkinlik) göstermi ştir. Bu sonuçlar 
benzer ça lı şma net ice leriyle daha sonra yük 
taşınmasına a it o la rak LITTLE, T. (1 983) 
tarafından (Brit ish Columbia Hydro and Power 
Authority) desteklenmiştir. 

Bu sonuç l arın elde ed ilmesinden son ra 
İskandinav Ülkelerinde "B lok düşmesi" deneyi 
adı verilen ve bir kaya blokun düşmesine benzer 
koşullar sağ l anmak suretiy le yapıl an gen i ş çaplı 
araşt ırmal a rl a desteklenerek SFRS ve hasırla 

güçlendirilmiş püskürtme betonun performansı 

yeniden mukayese ed ilmi ş tir. 

Bu deneylerde tünelin tepe k ısmında askıda 

ka lan (gevşek) kaya veya blokların değişik 

durumlardaki yük lerine maruz kalan püskürtme 
beton kap l amaların durumuna benzer bir sistem 
tasarımlanmıştır. Çelik li fli püsküı1me betonlara 
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uygulanan blok düşmesi deneyine göre meydana 
gelen o lumsuz değişik durumlara ait örnek ler 
Şeki l -2'de gösteri lmi ştir. 

~··d 3 . ı . \ .. , ........ ··:•..:.'j'-• ';; . ... ' . .. . 

...,.__--...... qilıM- .... _ 

Şelliı : 2-Çetik wtıi ~ betonlcra ..,......_._ dii i ... 

ney;" ne ............. kır- yapolalı....,..,. -·· 
rln deti•iın dıru-ı. 

Şekil-2 Çelik lilli püskürtme betonlara uygulanan 
" blok düşmesi deneyi"ne benzer koşullar 
altında yapılan deneylerde örneklerin 
değişim durumları. 

Yer değiştiren blokun ebad ı ve temel zemine 
bağlantı-yapışma durumu şatkritin mukavemeti ve 
kalınlığı gibi hususları ihtiva eden değişik faktörler
den birisi ne bağlı olan farklı değişimlerde en çok 
elde edi len belirgin değerin bu deneylerde SFRS'nin 
hasırla güç lendirilmiş şatkrite göre yüksek defor
masyonlarda genellikle gayet iyi performansa sahip 
olduğunu göstermes idir. Tipik bir blok düşme 
deneyi ile elde edilen değerlere göre haZLrlanan yük
deformasyon grafiği Şekil 3'te gösterilmi ştir. 

.-ı ı: 5- Çelik lifli .. ~ hoarlı püllü-- belonun blok .......... IIIMri lle..._....,. ____ dıı • ..-,ıan. 

Şekil-3 Çelik lifli ve çelik hasırlı püsküı·tme beto 
nun blok düşme deneyi ile bulunan geritme 
- deformasyon davranışları. 



Pratikte Uygulama Farklılıkları : 

Müteahhitlerce çe lik lifli püskürtme betonu 
cazip kılan nedenlerin baş ında çelik h as ırın mon
taj ihtiyacının ortadan kalkmas ı gelir. 

Has ırın tünel yüzey ine tutturulmas ı zordur. 
Masra flı ve bazan tehlikeli bir uyg ulama olmak
la beraber uzunca bir zaman cia ge rek tirir. Kaz ı 
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yüzeylerinin düzensiz olmas ı dolayısıyla hasır 

tünel yüzey ine projeele belirtilen noktalardan tes
bit bulonlarıyla bağlanır. 

Bulonlarla bağlantı sağ lan an h ası rın 

arkas ınd a geni ş çapta engebeli -düzensiz durunı
lar neden iyle daha faz la küçük çukurlukl arla 
desteklenen boşluklar vard ır. (Şeki l 4). 

Şekil-4 Çelik litli ve çelik hasıı·lı püskürtme belonun uygulanmasında 
tesbit edilen farklılıkların karşılaştırılması 

British Columbia 'da Fraser Vadisinele bir 
demiryolu rüneli rehabilitasyon projesine ait 
ça lı şmada , 3 saat süren her h as ırl amanın şatk ri tl e 
kaplanmas ının 1 saat s ürdüğ ü ancak SFRS uygu
landı ğ ı takdirde 4 saat süreyle şatkrit yap ıl abi ldi ği 
müteahhit tarafından rapor edildi . 

SFRS ' nin diğer bir avantajı kayanın dı ş 
yüzeylerine tam olarak temas ının mümkün 
olmasıdır. Hasırla güç l e ndirilmi ş şatkrit 
kullanılması durumunda has ırın arka tarafında ki 
tUm boşlukların iyi bir şekilde betonla doldu
rulup, hasır yüzeyinin de s ıkca talep edilen 
kalınlık olarak 30-50 mm betonla· kaplanması 
gerek lidir. 

Has ırın arka tarafındak i boş lukl arın doldu
rulmas ı ayrıca- daha fazla alanın betonla takviye 
edilmes ine yol açar. Hatta şatkrit il e kaplan
mamış çelik hasır bölümleri kalabilir. 

Eğer operatör püskürtme beton uygul a
masında nozulu h atalı kullanırsatalep edilen spe
sifik minimum kalınlık yerine has ır yüzey ine 
çarpma son ucunda fazladan beton sarfiyatın a 
neden olur. Bu durumda belki hasır yüzeynin 
tamamen kaplanamama ihtimalini gündeme 
getirir. Has ırın arka kı s ımlarına betonun gitmesi 
yeterli olmadığından boyluklar kalır ve ince 
madde (kum) içeri ğ i fazla olan cepler meydana 
gelir. Buna bağ lı olarak beton kaya yüzey ine iy i-

ce yapı şamaz. Halbuki çe lik lif'li şatkrit uygu la
masında h as ırl a güçlend irilene göre da ha az beton 
sa rfi ya tı söz konusudur. Operatör püskürtme 
tek niğ ine uymayan bir tatbikatta bulunursa SFRS 
uyg ulanmas ı pahalıya mal olab ilir. Şatkritte 
fena laşmaya ve kayaya bağlanamamaya neden 
olur. Taban suyunun söz konusu olduğu durum
larda bilhassa has ırın hı z l a korozyona uğramas ı 
( pas l anmas ı ) baş l ar. Tünelele s ı z ıntı ve kapla
manın bozulması gibi agres iv hava şartları ve 
donnıa o l ay l a rı karşısında arzu ed ilmeyen durunı-
lar meydana getirir. · 

En büyük agrega l a rın hasırın çelik tellerine 
çarpmas ı nedeniyle daha fazla bir geri s ı ç ramanın 
meydana ge lmes iyle hasırların arka t a rafı nda 
düşük ka litede bir şatkr it ve zem in s uyu mın 
drenajı gibi olumsuzluklar meydana gelir. 

H asıı· l ara çarpan iri ebattaki agrega tl a rın 

h as ırl a rı sürek li titreştİrmes i son ucuncia o lu şa n 
olumsuz etki nedeni yle kaya il e şatk rit tabaka 
a ra s ınd a bağ (aderans) sağ l a n a nıaz . Esasen yeter
li bir şatkrit tabakas ı için en önem li husus beto
nun kayaya bağlanmasıdır. 

Genel olmama kl a beraber bloklu, yahut 
ça ti ak lı kaya yüzeylerin kaplanmasında h as ırl a 
g ü ç l e ndirilmi ş şatk ritl e SFRS a ras ınd a bir 
mukayese yap ılınca has ırl a kaplamada önemli 
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miktarda fazla beton kullanılmakta olup her iki 
uygulama arasında beton saıfiyatı açısından % 40 
fark vardır. 

Ekonomik Mukaycsc: 

Sadece malzeme bazında fiyat mukayesesi 
yapıldığında SFRS'nin umumiyerle hasırla 

güçlendirilmiş şatkrirten pahalı olduğu görüle
cektir. Bununla beraber temelde, uygulamanın 

nihai maliyeti esas alınınca SFRS rekabet oıtamı 
içerisinde teklif verme durumlarında daha fazla 
ekonomik üretim o l anağı vermektedir. 

K. Garshol ( 1990) Norveç 'te hasırlı şatkrit 
ile çelik lifli şatkrit arasında ekonomik ınukayese 
konusundaki raporunda : 

Has ırla güçlendiri lmi ş bir çe lik telli 100 
mm şatkrit uygulanıasında üç geçişe (üç defa 
püskürtme) ait ın2'sinin maliyeti 125 Norveç 
kronu kabul edildi. 

Her m3'de 50-70 kg iyi kalitede çelik lifin 
bulunduğu 100 mm şatk rit uygulamasının 1 ge-

6 

çişte (bir püsküıtıne) yapılınası uygun karşılandı 
ve böylece en azından uygulama bedelini %50 
düşürdü. 

Kayanın pürüzlülüğüne göre ihtiyaç duyu
lan desteklenecek şatkrit yanlış hesaplandığı 

zaman daha yüksek bir şatkrit sarfiyatına neden 
olur. Buda SFRS'nin ımıhtemelen ekonomik 
yönden maliyetini yükseltir. 

Keza hızı ilerleyen bir iş programı 

ekonomik yönden mukayese edildiğinde diğerine 
göre üstün olmasında pozitif bir etkiye sahiptir. 

Fransa'da RN 202 yolu lizerindeki 
Reveston karayolu tünelinin (L=300 m) inşaatı 

için çelik hasır yerine Draınix ZP 30/50 çelik lif 
kullanıldı. 

DDE des Alpes Maritimes'in ahibi (1991) 
raporunda çelik liflerin kullanılmasıyla önemli 
seviyede maliyeti azaltarak şatkritiıı toplam 
maliyetinin %40'ına eşdeğer olan 1,2 milyon FF 
(Frans ı z Frangı) kar sağladığını bildirmiştir. 



17 AGUSTOS 1999 MARMARA DEPREMi 
INCELEME VE ARAŞTIRMA SONUÇLARI 

1. GlRİŞ 

I 7 Ağustos I 999 günü ülkemiz Marmara 
bölgesinde İ zmit, Adapazarı, Yalova il ve GölcUk 
il çe merkezinde meydene gelen 7,4 bUyUkiU

ğUnde ve 45 saniye süren deprem, bUyUk can ve 

mal kaybına neden oldu. Cumhuriyet tarihimizin 

bu en büyUk fe laketinde 20.000 in sanımı z canını 
kaybederken, yine yak l aş ık 80.000 konut ve 
i şyeri yıkıldı veya oLurulamaz hale geldi. 

Depremin çok şidde tli ve uzun sU reli 

olması can ve mal kaybının bu kadar ağır 

olmasında önemli bir rol oynadı. Ancak yaşanan 

fe laketin tek ana nedeni olarak kabul etmek 

mUmkUn değildir. ÇLinkU, deprem sonrası tUm 

bölgeyi kapsayacak şeki lde yapılan gözlem, 

teknik inceleme ve araştırına l ar sonucu, gerekli 

mühendislik şartlarını yerine getiren yapı l arın 

hasar görmed i ği veya çok az hasarta ayakta 

kaldığı görUlnıüştür. 

Deprem nıUh e ncli sl i ği aç ı s ından tanı bir açık 

hava müzesi durumunda bulunan bölgemizde, 

yapıların y ıkılm a ve hasar görme nedenleri, 
in şaatın yap ını aşama l arına ve tespit eeli len hata
lara bağlı olarak dört ana baş lık a ltınd a 

toplanmıştır. 

1- Zemin a ra ştırm as ı ; 

2- Projelendirme 

(*) DS i IS. Şube Müdürü 

Yazan : Cemalettin SEZER(*) 

3- İn şaat, 
a) Malzeme 
b) İ şç ilik 

4- Kontrolluk hizmetleri. 

ZEMiN ARAŞTIRMASI 

Ülkemizde genellikle in şaa t öncesi gerekli 
zemin araşt ırmaları yapılmadan, uygun olmayan 
zemin lerele her tUrlU yapılaşmaya gidilmektedir. 
Bunun sonucu olarak, buralarda in şa edi len 
yapı lar bir deprem s ırasında öncelikle zemin şart

larından kaynaklanan nedenlerle yık ılnıakta veya 
ağır hasar görmektedir. 

1) İzmit ve Adapazarı gibi , zeminierin 
alüvyon dolgusu ve balçık olduğu alanlarda 
yoğun bir yapıtaşmaya gid ilmi ştir. Oysa bu 
zemin ierin taşıma gücü çok küçüktür. Örneğin, 

bu eleğer Adapazarı'nda 0,4 kg/cnı2 civarındadır. 

2) Bu alanlarda özellikle yeraltı suyunun 
yUksek olması ve zemin in kil, silt ve ince kum
dan olu şması nedeniyle, deprem s ıras ında ortaya 
çıkan boşluk suyu basıncı ve zeminin yapısı sonu
cu S IVILAŞMA meydana gelmektedir. 

3) Çok düşük olan zemin taş ı ma gücU 
sıvı laşma sonucu yok olarak, yapının y ı kılmasına 

veya çökerek yerinde otu rması n a neden olmak
tad ır. 

4) Bu tür zemin lerde in şa eelilen eski ve 
yaş lı yapılar daha şa ns lı görUnmektedir. Çünkü, 
özellikle kurak mevsimlerde, zemi nler YAS'nun 
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Foto: 1- Fay hattı ve zeminde çökme, Gölcük -Kavaldı 

Foto:2-Deprem sonrası sahilden görünüm, Gölcük-Kavakit 
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düşmesiyle birlikte zamanla azalan bir oranla 
çökınelerini tamamlamakta ve konsolide olmak
tadırlar. Bunun sonucu olarak zeminin ta ş ıma 

güclinde bir artma meydana gelmekte ve zemin 
daha kararlı bir davranış gös termektedir. 

5) Gölelik Kavak lı ' da yapılaşmanm yoğun 
olduğu geniş bir alanda zeminde ortaya çıkan 
çökme olayı, incelenmesi ve ders alınınası 

gereken teknik bir konudur. Deniz ve fay hattı 

arasında kalan doğal ve sonradan doldurulan 
dolgu alanlarında yaklaşık 2-3 nı arasmda bir 
çök me meydana gelmiştir. 

Çökme ve oturmanın, zeınının yüzeydeki 
fay çatiağı çizgisinden baş layarak denizin derin
liklerine doğru inen bir kayma aynası üzerinde 
hareket etmesi sonucu gerçekleştiği düşünül

mektedir. Konuyla ilgili gerçek bilgiler, yerbilim
cilerin araştırmaları sonucu ortaya çıkacaktır. 

6) Deprem bölgelerinden geçen fay hat
larının yeri kesin olarak belirleıınıediği ve imar 
planiarına işlennıediği için fay hatları üzerine 
veya çok yakınına inşa edilen yapılar büyük oran
da yıkılmakta veya ağır hasar görmektedirler. 

7) Fay hatımı n her zaman bir doğru boyun
ca hareket etmemes i, yer yer kırıklar ve eğ riler 

boyunca devanı etmesi veya ana fay çatiağının 

yüzeyde birden çok olması nedeniyle, yapılarda 
bir dönme ve yer değiştirme meydana gelmekte
dir. Bunun sonucu temellerde burulma kuvveti 
ortaya çıkmakta ve yapı ağır hasar görmektedir. 
Bu durum Ford Otosarı fabrika inşaatında açık bir 
şekilde görülmektedir. 

8) Bazı dere güzergah ları veya batak 
zeminler üzerinde gelişigüzel cloldurularak 
in şaa t yapılmaktadır. Taşıma gücü düş lik zemin 
üzerine uygun olmayan malzeme ile 
sıkıştırılınadan dolgu yapılınası nedeniyle , 
deprem sırasında büyük çökme ve farklı otur
nıalar gerçekleşmektedir. Bunun sonucu yapıda 
beklenmedik iç kuvvetler meydana gelmekte ve 
yapı hasar görerek yıkılınaktaclır. 

9) Yapıların projelendirilınesinclen önce 
zemin emniyet gerilmesinin sağlıklı bir şekilde 
belirlenmesi gerekmektedir. Zaman zaman bu 
alanda büyük yanlışlıklar yapılmaktadır. Deprenı
den önce yapımı devam eden Kocaeli Üniversite-
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si Tıp Fakültesi Yeniköy Araştırma Hastanesi 
inşaat alanında zemin taşıma gücü 2,4 kg/cnı2 

alınmışken, ya pm ı n depremde hasar görmesi 
sonucu fay hattmın çok yak ınmda bulunan bu 
alanda gerçek zemin taş ıma gücü nün 0,8 kg/cm2 
olarak saptandığı rektörllikçe ifade edilmiştir. 

PROJELENDİRME 

Konut ve i şye ri projesi hazır l ayan 

mühendislerin bir kısmı a lanlarında yeterli ve 
uzman değildirler. Proje öncesi, bu konuda 
otorite sayılabilecek birimlerde bir eğitim 

almadan ve gerekli bilgi birikimi sağlamadan 

yapımma ve uygulamasına başlamaktaclırlar. 

Üzerine inşaat yapılacak zeminierin özel
likleri her zaman projede dikkate alınmamak
tadır. Birinci derece deprem bölgelerinele taş ıma 

glicli zayıf zeminlerde kesinlikle yüksek yapılar
dan kaçmılnıalıdır. Bu bölgelerde yapılar, radye 
temel olarak projelendirilıneli ve kat adedi il gili 
kurumların zemin cinsine göre belirleyeceği 

değeri aşmamalıdır. 

1) Marmara deprem bölgesinde çoğunlukla 
üç veya daha az katlı yap ıl a r depremden büyük 
zarar görmezken, yüksek yap ıl ar veya ağır h asarlı 
hale gelmiştir. 

2) Ülkemizin büyük oranda birinci derece 
deprem bölgesi olması nedeniyle yapıların radye 
temel ve tünel kalıp sistemi olarak proje
lendirilmeleri konusu ciddi bir şekilde ince len
nıeli, gerekirse yaygın ve zorunlu hale getirilme
lidir. 

3) Özellikle bu sistenıle uygun olmayan 
zemin üzerine ekiz kat olarak in şa edilen İ zmi t 
Yahya Kaptan konutları depremde herhangi bir 
hasar görmemiş ve iyi bir sınav vermiştir. 

4) Yapılarda narin kolonlardan kaçı

nılmalıdır. Çünkü deprem bölgesinele yapılar, 

genellikle taş ıyıcı sistemin öncelikle zem in kat
larda tümüyle tahrip olması ve görevini yerine 
getirememesi sonucu yıkılnııştır. Kolonların 

hasarlı da olsa, yapıyı ayakta tutması bir yana, hi ç 
bir varlık gösteremeclikleri ve çok kolay bir 
şekilele kınldıkları yaygın olarak gözlenmiş tir. 

9 
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Foto: 3- Taşıma gücü düşük zeminde yapıların yan yatması, Adapazarı 

Foto:4-Paı·çalanmış kolon, etriye sayısı yetersiz, Değirmendere 
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5) Yapıların yıkılmasında önemli nedenler
elen biri ele zemi n katların "yumuşak kat" olarak 
projelenclirilnıesidir. Zemin kat yüksekliğinin 

normal kat yüksekliğinden fazla alınması sonucu 
deprem sırasında bu kat kolon ve perdelerinde 
büyük moment ve kesme kuvvetleri meydana 
gelmektedir. Bu örnek kapsamına giren yapıların 
büyük bir kısmının ağır hasarla olduğu tespit edil
miştir. 

6) Öze ll i kle zemin kat kolonlarının , yeteri i 
sayıda etriye kullanılmaması nedeniyle kesilerek 
kınld ıkları çok yaygın bir şekilde görülmüştür. 
Bunu, hemen hemen kırılan tüm kolonlarda 
görmek mümkün olmu ştur. Etriye ara lıkl arının 

orta bölgelerde 30-40 cm, sık sarma bölgelerinele 
20-25 cm alındığı tespit edilmiştir. 

7) Perdelerin zemin kaılarda, deprem 
sıras ında oluşan büyük eğil me momenti ve kesme 
kuveti sonucu yetersiz kesit ve etriye sayıs ı 

nedeniyle kesilerek kınldıkları ve hatta ötelend ik
leri görülmüştür. Perdelerin, yapının oturma planı 
dikkate alınmadan seçilerek yerleştirilmesi bu 
sonuçta etk ili olmuştur. 

8) Aş ırı yüklenen ve sü rekli bir kiriş sis
teminin e l eman ı olmayan konsol kirişlerin, sap
landıkları perele ve kolonlara büyük za rar vererek 
hasar görmelerine ve kırılmaianna neden olduk
ları tesp iı edilmiştir. 

9) Yapı yüksek li ği; deprem bölgesi derece
si, zemin şartları seçilen yapı sistemi ve yapının 
oturma alanına bağlı olarak sınırlandırı l nıalıcl ır. 

Ancak deprem bölgesinele bu husunun yerine 
getiri ınıediği görü 1 müştür. 

10) Deprem bölgesinde bulunan hasarlı 
yapıların yaklaşık %6-8 kadarı esasen sağlam 

olmakla beraber, bitişiğinde veya yakında yıkılan 
ya da ağır hasar gören diğer yapılar nedeniyle 
za rar görmüştür. Bu zararları n en aza indirilmesi 
için yap ıl a r arasında minimum bir derz aralığı 

bırakılmalı ve bitişik nizanıcia projelendirilen 
yapıları n kat yükseklikleri, düğüm noktaları 

çak ı şacak şekilde aynı seçilmelidir. 

ll) Bazı binaların, inşaat sonrası yapı lan ve 
yapının emniyeti tümüyle yok eden hatalar 
yüzünden yıkıldı ğ ı saptanmı şt ır. Yapıyı ayak ta 
tutan ve yük taşıyan bazı kolonların çeşit li neden
lerle kırılarak iptal edilmesi sonucu bir çok bina 
yıkılmış, gövdc l eriııden kalorifer borusu geçi rilen 
kirişlerde ha ar meydana gelmi ş tir. 
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12) Kolon ve perdeler üzerine eksenel 
olarak oturmayan kirişler, düğüm noktalarında 

büyük eksantrik kuvvetler meydana geıirmekıe
dir. Bu durum, yapının deprem sırasında bu nok
talardan kolayca tahrip olmas ına neden olmak
tadır. 

13) Zemin kat üzerinde bulunan kat alan
l arın ın konsol kiriş ve döşemelerle büyütülmesi, 
deprem bölgelerinde, yap ıların y ıkılm asına veya 
ağır hasar görmesine neden olan en öneml i proje 
hatalarından birisidir. Bu durum, deprem 
sırasında oluşan yüzey dalgaianna bağ lı olarak 
sal ınan yapıda çok büyük kuvvetler meydana 
getirmekte ve yapının y ıkılmas ına neden olmak
tadır. 

İNŞAAT 

A- MALZEME 

Birinci derece deprem bölgesinde in şa 

edilen tüm betonarme yapılarda donatı olarak 
nervürlü demir ve BS 20 beton kullanılması şart
name gereğidir. Ancak, deprem bölgesinde 
yaptığımız inceleme ve araştırma l arda yaygın bir 
şek ilde düz demir kulanıldığı, dökülen betonun 
kalitesiz, dayanaksız ve kül malzeme görün
tüsünde olduğu tespit edilmiştir. 

1) Kullanılan kum-çakıl malzeme granüler 
değildir. Beton içinele yak l aşık %40 oranında 

olması gereken kum malzemenin çok yüksek 
oranda kullanıldığı görülmüştür. 

2) H az ır beton öncesi inşa edilen yapı l arda 

çok iri taş l a rın ayıklanmadan beton içerisinde 
kullanıldığı tespit edi lmi ştir. 

3) Kullanılan kum-çakıl malzeminin kirli 
old uğu, içinde si lt, mil ve kil ora nının yüksek 
olduğu göz l enmi ş tir. 

4) Betonun, elde kolayca ufalannıası ve 
görüntüsü nedeniyle dozajının, yani çimento 
oranın ın düşük olduğu tahmin ed ilmektedir. 

5) Tespit ed il en en önemli hata lardan biri 
de betonun yanmasıdır. Betonun , dökülmesinden 
sonra yaklaşık bir hafta -1 O gün sulanması gerek
mektedir. Bunun yerine getirilmemesi durumun
da beton bi.iyi.ik bir dayanım kaybına uğramak
tadır. 

ll 
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Foto: S-Perde kc~ il ~ ı·ck ağır hasar görmüş, Dcrince-İzmit 

Fotu:6-Pcrdc kesilerek ötelennıiş, beton ve donatının durumu, Dcrinec-İzmit 
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6) Yayg ın olarak yapılan bir di ğer hata da, 
ak ıc ılık sağ l amak amacıyla betona ilave su veril
mes idir. Bunun sonucu olarak betonun 
mukavemeti düşmekte ve aş ırı su çinıentoyu 

taş ımaktad ır. Setona su verilmes i yerine akıcılık 
sağlayan katkı maddesi ve vibratör kullanılması 
daha uygu ndur. 

7) Bazı yap ıların sadece deniz kumu ile inşa 
edi ldi ği bilinen bir gerçektir. Yıkanmadan kul
l a nıl a n eleniz kumu içinde tuzlar ve diğer 

kimyasal atıklar bulunmaktadır. Bunlar belonun 
mukavemetini clü ş ürınekte ve donatıya zarar 
vererek kesitini küçültnıektedir. Ayrıca, pas 
nedeniyle donatı ile beton arasındaki aderans çok 
azalmak tadır. 

n-iŞÇiLİK 

in şaat aşamasında yapılan i şçilik hataları, 
yapıların bir deprem sırasında çok büyük hasarlar 
görme ine neden olabilmektedir. Bu hataları, 

kalıp, demir ve beton işçili ğ inele yapılan hatalar 
olarak özetteyebi I i ri z. 

I) Kalıp h a ta l a rı nedeniyle, kolanların plan
da belirlenen yerl erinde ve düşey eksen lerinde 
sapmalar meydana ge lmektedir. Bunun sonucu 
olarak kolonlarda büyük eksantrik kuvvetler 
oı1aya çıkmakta ve yapıya zarar vermektedir. 
Buna örnek olarak, Derince Belediyesi koope
ra tİf evlerini verebiliriz. Perele eksenleri ikinci 
katın üzerinden itibaren yak laş ık 10- I 5 cm 
dışarıya kaymıştır. 

2) Kalıp çalışınalarının taına ıııl anınas ınclan 

sonra tüm yüzeyler ahşap kırıntıları ve diğer artık 
maddelerden iyice teınizlennıeli ve daha sonra 
donatı döşenmesi ve beton i ş ine devanı edilme
lidir. Deprem bölgesinde, kırılan kesitlerde özel
likle kolon başlarında çimento tarbal arına ve 
ahşap parçalarına raslannıı ştır. 

3) Genellikle, kiriş ve kolonlara ait detay 
projelerele sık etriye bölgelerinin belirlenmesine 
rağmen, deprem bölgesinde kırılan ve hasar gören 
kolonlar üzerinde yapılan incelemelerde bu 
kurall ara uyulmadığı görülmüştür. Kolonların sık 
etriye sarına bölgelerinde etriye aralıkları 20-25 
cm, açıklıkta ise 30-40 cm olarak ölçülmüştür. 
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4) Yapılan i ncelemelerde, bazı kolon ve 
kirişlerde pas payının bulunmadığı, bazılannda da 
donatının kesit iç ine doğru kaydığı tespit edil
miştir. Donatıların yanlış yerleştirildiği bu tür 
kesitierin öngörülen yükleri alınası mümkün 
değ ildir. 

5) Kalan baş lannın pürüzlü bırakılınamas ı 

ve yeni kat betonu dökUlUrken çimento şerbeli 
kullanılınaması sonucu, yen i ve eski beton 
yüzeyler arasında bir kaynaşma olmadığı ve 
soğuk derzler meydana ge ldi ğ i , deprem so nrası 
tespit edilmiştir. 

KONTROLLUK HİZMETLERİ 

Deprem bölgelerinde meydana gelen hasar
ların bu derece büyiik olmasının y ukarıda 

açıklanan ana nedenleri yanında, in şaa t önces i ve 
inşaat sırasında yapılması gereken kontrolluk 
hizmetlerinin gerektiği şekilde yapılmama ı da 
büyük rol oynaınanııştır. Bu eksiklikleri ve yerine 
getirilmesi gereken hus usları ş u şekilde özetl eye
biliriz: 

1) inşaat yap ılacak alanlarda, yapı m öncesi 
gerek li jeolojik ve jeofizik incelemeler yapılarak 
zeminin ı s lahı içi n alınacak tedbi rl er belirlenmeli 
ve bir proje kapsaınınd a uygulanmalıdır. 

2) Hazırlanan yapı projeleri doğru ve tanı 

olarak uygulanmalı, belirlenen kolon ve perde 
eksenlerinin kaymasına neden olacak kalıp hata
l a rına izin verilmemelidir. 

3) Özellikle projede belirlenen dona tı mik
tan doğru ve tanı olarak yerinde kullanılmalıdır. 

4) Beton dökülmeden önce tüm yüzeyler 
artık maddelerden ıenıizlennıeli ve pürüzlü 
bırakılması gereken kolon baş larına bir miktar 
çimento şerberi dökülerek, eski ve yeni beton 
yüzeyleri arasında gerekli kaynaşma sağ lan 

malıdır. 

5) Yapının en önemli iki elemanından biri 
olan beton konusuna i ş in başından sonuna kadar 
gerekli kontroller yapılarak, teknik şartname ve 
standaı1ların tüm gerekleri yerine getirilmelidir. 
Bu amaçla belirli aralıklarla betoııla il gili tüm 
deneyler yapılınalı ve beton çok iyi korunmal ıdır. 

13 
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Foto: 7- Yıkılarak üst üste oturan döşemeler ve hasar gören sağlam yapı, Çınarcı k- Yalova 

Foto:8-Giı-iş kat ayakta, üst katlar yıkılmış, Gölcük-İzmit 
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GABYON SAVAKLAR 

1- GİRİŞ 

Gabyon savaklar, entegre bölgesel havza 
yönetim projelerinde uygulanan su ve toprak 
koruma yapılarıdır. içme, kullanma ve sulama 
suyu temini , il etimi, rezervuar olu şumu infil
trasyon bentleri ve akarsu düzenlemesinde 
(Taşkın Koruma) yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Gabyon, esas olarak akarsu ve yanderelerde 
suyun aşı nd ırma ve oyma gücüne karşı korunmak 
amacıyla geliştirilmi ş içerisine düzenli ve sıra lı 

olarak taş doldurulmu ş esnek (fleksibl) bir tel 
kafes sistemid ir. Gabyonlar bir yapıyı oyulma ve 
aşındırmalardan korumak için mansap tarafına 

yerleştirilen içi dökme taş dolu madeni kafes 
biçimindeki "Tarungar" lardan farklıdır. Eğimi i 
yüzeylerin, özellikle şevlerin korunması 

amacıyla, pere,kaya dolgu v.b. kaplanıanın uygu
lanıldığı taş tahkimatı çalışması da "Anroşman" 
olarak bilinmektedir. Fildöfer ise bir tel ağ ile 
taşların yerinde tutulması ve korunması işlemidir. 
Gabyon savaklar, savak gövdesi ınansap yüzeyi 
biçimine göre inşa edi lmektedir. Bu sebepten 
serbest su napıııın (nappe: su hüzmesi) savak 
ınansap yüzeyine yapışına biçimine göre üç tip 
olarak sınıflandırılmaktadır. 

(*) Zir. Yük.Miih. 

Adiiye Lojınaııları 

U Blok 0: 18 Manisa 

Fahrettin KAllUKÇU (*) 

-Düşey (Yerti ca l) tip savak lar 
- Basanıaklı (Stepped) tip savaklar 
- Eğimli (Siopped) tip savaklar 

Düşey tip Gabyon Savakla r, özel likl e 
dağlık bölgelerde, ağ ır yatak yükü -erozyon, 
rU subat ve sürüntü maddesi- taşıyan çay ve yan
dereler üzerinde s ıkça uygulanan basit ve çok 
kliçük yapılardır. Bu savak lardan en iyi perfor
nıansı sağlamak iç in savak yüzeyi bir tel ağ ile 
örülmekte, böylece eğimli yüzey konınınaktadır. 
Ayrıca bu örgü te ll er, oyu imalara karşı yapı 

temeli veya topuğuna ankrajla bağlanmaktadır. 
(Resim 1 ve Şekil I) 

l{csinı -1 
Düşey tip gabyon savak göı·ünüşü (Amerika) 

ıs 
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At A.: KEsifi 
· B --, 

·.=;· 

:- ~ ... .... ·: · .. ' ~ ..... 

.. ·. ~· .... . 
'':"~. ~ ... •: . 
\ ... ;,. ~ .... 

Şekil 1 - Düşey tip Gah.\ lHt savak kesiti (Anıeı-ica) 

Hidrolik davranı ş i arına göre üç çeşit düşey 
tip savak mevcuttur. 

A-A KESiri 

a) Mansabınd a Kontur savak düşey tip 
Gabyon savaklar (Şeki l 2) 

B -B KESiTi 

Şekil 2- Kaplanmamış düşü havuzu ve konlur ~avak içeren bir düşey tip Gabyon savak kesiti 
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b) Akarsu yatağı il e aynı düzeyde inşa ed ilen düşey tip Gabyon savaklar (Şe kil 3) 

A-A KESITI 

r-----'~~---
IL 

:"""' ··-- --

Şekil 3- Kaplaıııııı~ uii~ii ha vuzu iı;cı·c ıı , sıçrama kontrollu lıir dü~cy tip Gabyon savak kesiti 

c) Subkritik akış şartl ardan dolay ı , nehir yatak tabanı altında inşa edi len mansap hidrolik s ıçrama kontrollu, 
düşü (dinlendirme) havuzlu , düşü yatağ ı (radye) korumalı tip gabyon savaklar (Şeki l 4) 

A-A KESITI 

;..- ---·- ·i ·--·-" 
1 

~·--· --~---·-"ı 

o; 

~-·--- " - : ·· -A-.· :. --.:..:~=::..::.:..:~c.:ı:-

r:::J.:':i~~~~rf.8~~~Wi1 ·' .. ; .. ,:,.,.·· .... . . ı 
ol 

ll 
. A 
1 -, ... . ,.,<_j .. ... . 

Şekil 4 - Aniden yükselen hidrolik s ıçrama kontrollu kaplanmış düşü havuzlu düşey tip Gabyoıı 
savak kesiti 

17 
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A-A KESiTI 
l : Orij inal nahir yatai~ 
2 : Menba do.lauau (bacltfill) 
J Depolanan .. lzeae 
4 Kalta i .u. oyuntu derinlili 
5 Kaaaap yan duvar~ 
6 laton ltoru.a 

B- B KESiti 

Şeki l 5- ilasamaklı tip Gabyon savak kesiti ( İta lya ) 

Ancak basamak lı tip Gabyon savak lar; 
düşey ti p Gabyon savak lardan fark lıdır. Çünkü bu 
savak üzerinde n aka n su herbir savak 
ba anıağ ı nda kinet ik ene ıj i yi tirmek tedir. Bu 
savak lar genelde debis i çok kliç i.i k ve hiç ağ ır 

ya tak yi.ik i.i taş ını aya n çay ve yan dereler iç in 
uygu ndur. (Res im 2) ve (Şek il 5) 

ıs 

Resim 2- ilasamaklı t ip Gabyon savak 
görünüşü ( İtalya ) 

Eğ imli tip Gabyon savaklar ise hidrolik ve 
statik görüş noktas ında n oldukça büyük debili , 
hafi f yatak yükü içeren ve taş ım a kapas ires i 
dü şlik zeminierin (Topraklar) yer a ldı ğ ı akarsu
l a rın düzenlenmesi ve i y il eştirilmes inde tercih 
edilmektedir. Savak gövdesi mansap y üzey ının 

tercihan beton veya kumlu ın astik asfalt il e 
ka pl a nınas ı öneril mektedir. 

2- DÜŞEY VE ilASAMA KLI SAVAK
LARDA PROJE ÖLÇÜTLERİ 

Düşey ve basama klı tip Gabyon savaklarda 
proje ölçi.itl eri esas olarak; Hidrolik yatay bas ın ç, 

savak ağ ırlı ğ ı, suyun savak üzerindeki ağırlığ ı, 
zeminin (Toprak) kayma direnci, s ı zma suyunun 
ka l d ırm a direnci, s ı zma suyunun ka ldırm a 

ku vveti , zeminin düşey doğrultud a ki direnci, 
deprem etki siy le ilave hidrolik ba ı n ç miniımım 

ve maksimu m toprak geri limi v.b. hesap l arı içer
ı ıı e ktccl i r. 

Hidrolik Hesapl ar 

a)Proje ta ş kın debi sine bağ lı bir savak 
gövdes i t asarımı 



b) Savak gövdesi ınansap yatağıncia su 
aş ınımını ve oyulmasın ı ön leyici bir dli ş li havuzu 
boyutlaııclırı lmas ı 

c) Su aşınımı ve malzeme sürüklenmesinin 
önlenmesi bakımından savak çevres i ve altındaki 

sızmanın kontrolu 

Statik Hesaplar : 

a) Savak gövdesinin yata; kayma ve 
devrilmey..: kar~ ı elengesinin (S tabilitcs i n ııı) ince
lenmesi 

b) Du ~ li ha \'Lı llı _·,ııa.,.ı nın hidrolik 
kaldırınaya J...ar~ ı stabilitesinin 1-- )ıı ı ro lu 

c) Temel zemini cınnı yct g..:ri!iıni kont rulu 

2.1. SAVAK GÖVDESİ (KRET) 
TASARIJ\11 

0~'~>., ! 2,3 ve 4'tc gösteri len dikdörtgen 
kesitli savaklar aşağıda verilen, formüle göre 
tasarlanabi 1 ir. 

( ı ) 

Bu eşitlikte; 
Q : Proj e debisi (nı3/s) 
1-1 : Yaklaş ık 0.385- 0.600 arasında değişen 

mansap kinetik yükünün bir fonksiyonu olan 

ak ını katsay ı s ı 

g : Yerçekim ivnıes i ( nı /s2) 

l g: Savak geni ş li ği (nı) 

r:: Savak yüksek li ği (ın) 
o ~ 

Q debisi bilindiği ve~~ akım katsayısı tah-
min edilcli§:incle formül ( ! )'elen 1 Z ve f ._, g' o ~ 

değerl e ri hesaplanabi 1 ir. Seçilen sava k gen i ş i i ğ1 
lg,+ oyuntuları önleyecek ve poıje taşkın debisini 
geç iribilecek boyutta o lmalıdır. Ayrıca fornılilcle 

kullanılan ( Z0 - fg) değe ri q spesifik (özgül ) akım 
katsayısından yararlanarak Abak 1 ' dende bulu

nabilir. ( Z0 - f..) değeri bulunduktan sonra ise 
savak üzerincieki ( Z, - f,) su yüklinli n belirlen
mes i mümkündür. Sav;~k üstü su yüksek li ği 
genelele memba su yüklinli n 2/3 kabul edi lmek te
dir. Savak kanat du varı yap ıl arı fa ise daima 
Z 0 ' dan 30-40 cm daha yüksek in şa ecli lıne liclir. 

Savak elikdörtgen değil, yam uk ve eğri 

kesit! i i se ınenba su y ükü ( Z., - f..) kritik su derin
li ğ ine bağlı Q debisi şöy l e lı;sapl an ır. 
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fgA 
Q : ve. A =v ı;-
A : Islak kesit alanı (ın2) 

b: Savak taban genişliğ i (nı) 

V c : Su akış hızı (nı/s) 

Alıak l - ( Z0 - fg) değeri ilc~~ akını katsayısı 

ve q, spasifik akım katsayısı ilişkisi 

2.1.1. KAPLANMAMIS ZEMiNLERDE 
DÜŞÜ HAVUZU TASARIJ\II 

Bilindiği gibi savak üzerinden akan su, 

akarsu ya tağ ını aşınclırmakta böylece suyun 
kinetik eneıjisi azalmak t adır. O nedenle savak 
yapıs ı temel derinliği, suyun oyma derinliğinelen 
daha derin olmalıdır. (Şek il 6 ve 7). 

Bu durunıda çay veya dere ya t ağ ıııa 

sıç raya n suyun savağa o lan X maksimum 
uzaklığının (radye) hesaplanmas ı gerekmektedir. 
Suyun, savak gövcles inclen serbest clü ş ü mesa fes i 
ise, 

(2) 

formülüyle lıesaplaııabilir. re = r3 ve z2. = 23 ı se 

basit olarak abak 1 'den (Zg - f3) ve (Z" - f") ye 
karşı X hidrolik sıç rama mesafesi bulunabilir. 
Ayrıca oyuımı cleriııliğicle Schoklitsclı formUILiıı

deıı saptanır. 

(
'7 z )0 .2 O S7 

ZJ - fb = 4. 75 L..t ı - ·1 q ·-
d 0.32 (3) 

formi.ilde; 
1 

d1 = dere yatağ ı içerisindeki malzeıneııiıı 

%90' nının geç ti ği elek delik çap ı (mm) 
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Şekil 6- Kontur savaksız düşey tip savak boy kesiti 

o gı ı l 

r-'-'~~-~~~------·-· !,_p 

r...:....:....:.~..:..JC.:.~~..:..:....:...:..:..::.J~·---- --- _ _j· .. / 
'' 21 

'·,i 

Şekil 7- Düşü havuzu uzunluğu ve hidrolik davranışa ilişkin savak boy kesitleri 

20 



q = Spesifik (Özgül) debi (m3/s/m) oyulma 
derinliğ i Abak 2'den (Z0 - Z3)e karşı lı k q ve dt 
değerlerinden yararlanmak suretiyle de bul u
nabi lir. (Z3 - f3) değeri artarsa oyuntu derin li ğ i 

aza Ima ktad ı r. 

! ı . 
~-~' 

Q 

• 
"" "1 • ı....- -i; .. .')ı; .r.• 

,,...- -iF.> .. 
l .. \. .. , 

....... -...... ~· .. .. 
'..:>"" .. . 

3 - ~ı · . 
ı .. -1- ... 

2 
.;..-:- -, ı 

ı ı 
! 1 ı ı 

2 3 • • 1 ' • 1 ı.,:; 

•o- 'J l ... lj 

Abak 2 - Schoklitsch formülüne göre oyulma 
derinligi hesa bı 

Kontur savak üzerindeki akım miktarı ise 
aşağ ı da veri len eşi tl ikten hesap l an ı r. 

Q = ı-t le. (Zı - fe) Y2g (Zı- fe) (4) 

z 3 'ü hesaplamak için ise savak maıısab ı ııda 

üniform akış koşu ll arı sağ l ayan şu formü l uygu
l anmaktad ır. 

Q = n. A ill formü lde ; 

Q = Proje debisi (m3fs) 
A = (Z3 - f3) için ıs l ak kesit a l anı (m2) 
R = Hidrolik yarıçap (m) 
J = Nehi r yatağ ı taban eğim i (m/m) 
n = Pürüzlülük katsay ıs ı 

(Bazin, strick ler, Kutter, Colebrook Wh ite v.b) 
Q,J ve yatak biç imi b il indiği taktirde formü l (5) 
k ull anı l arak z 3 ' ü be lirl emek mümkündür. 

2.1.2 KAPLANMIŞ ZEMi NDE DÜŞÜ 
HAVUZU TASARIMI VE HİDROLİK 
SlÇRAMA KONTROLU 

Kaplanm ı ş zeminde düşü havuzu taban ı bir 
radye (aproıı) içermekte olup, fb kotu , hemen 
hemen neh ir yatağ ı kotu f3 düzeyi ile aynıd ı r. 

Ayrıca (fe - f3) yüksekliğ i nde bir kontur savak 
içermektetir. Ancak düş ü havuzu içerisinde mey-
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dana gelen kritik akış koş ullarının , bu kontur 
savağa olumsuz etki s i bulunmamaktad ır. Bu 
savaktaki aş ı rı su kaybı süper kritik koşullarda 
o l duğu ndan ; 

Q2 . Q2 
(Zo - fb) + -- = (Z,- fb) + (6) 

2 ? ? 
2g A 2g (Z,- fbf li) 

Q 
--ve (Z, - fb) ihmal edi lebi lir. 
2g A~ 

Böylece formül aşağıdaki gibi basitleşir. 

(Z, - fb) ---;:=Q=== 
Tb Y2g (Zo- fb) 

(7) 

Hidrolik s ı çramadan dol ay ı mansap kritik ak ımına 
ilişkin ard ı ş ık derinlik miktarı ise şöy l e hesaplan
maktad ı r . 

(Zı- fb) = ·( Zı -fb) + A 1 2 Q
2 

+ z.- fb)2 (8) 
2 V g ı ~ (Z, - f"t,) 4 

Bu derinlik mikta rı , kontur savaktan yararlanarak 
elde edi lebi lir. Kontur savaktaki su ak ı ş eş i tliği 

ı se; 

Q = ı-t (Zı-fe) fe Y 2g (Zı - fe) (4) olup, 

(Z,-fb), (Zo-fb) ile (Zı-fb) ve (Z,-fb) den Q yi 
Ib 

Abak 3'den belirlemek mümkündür. Bununla 
birlikte düşü havuzu tasa rınıanda Zv yüksekliği 
de gerekmektedir. 

(9) 

Aba k 3- (Z,-fb) ve (Zı - fb) ile _ç_ ili şk i s i (i) 
Ib 
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Oüşü havuzu uzunluğu (Şeki l 3,4,7) 

Lb=L8,+Lı2 
r-----::::--::---

~ 
z ., -f., = (Zg+fg-2frb) o o + 6.9 (Zı-Z,) 

Zg +fg - 2Zv 
(lO) 

Savak dolgusunda 
malzemelerin hesaplanması için 
formüller kullanılmaktadır. 

kullanılacak 
ıse aşağıdaki 

Lg, 1 (f8-fb) = 4.30 0°. 27 

(Zv-fb) / (fg-fb) = 1.00 0°"22 

(Z,-fb) 1 (fg-fb) = 0.34 0°"425 

(Zı-fb ) 1 (fg-fb) = I .66 0 °" 27 

Lıı = 6.9 (Z2-2ı) 

(ll) 

(12) 

( 13) 

( 14) 

( 15) 

Oüşü havuzu boyutu O'nin bir fonksiyonudur. 

( 16) 

q =B irim savak gen i şliği için debi (m3fs/m) 
g = Yerçekimi İvınesi (m/s2) düşü havuzu boyut
lan Abak 4'den bulunabilir. 

2.1.3 KAPLANMIŞ ZEMİN_D~. DÜŞÜ 
HAVUZU TASARIMI, SUYUN ANI YUKSEL
MESİ VE SlÇRAMASININ KONTROLU 

Oüşü havuzunda taban kotu fb nin , nehir 
yatağı tabanı f3 kotundan daha düşük olması 
nedeniyle akım şartları olumsuz etkilenmektedir. 
Bu durumda formü l ( l) (6) ve (8) uygulanarak 
hidrolik s ıçrama hesaplanmaktad ır. 

Q 2 Q 2 
(Z3 - fb) + --2 :<: (Z, - fb) + 

2 2 ( 17) 
2 g A 3 2 g Ib (Z2 - fb) 

Oüşü hav uzu radyesi inşaasında herbiri 
0.30 ve 0.50 m yüksek likte iki gabyon tabakası 
önerilmektedir. Ayrıca havuz enerji kırıcı olarak, 20-
30 cm büyüklüğünde, kayalarla doldurulmaktadır. 

3- SAVAK GÖVDESİ STAllİLİTE 
KONTROLU 

Gabyon savak bir kütle yapısı olup, stabi lite 
kontrolunda aşağıda be.irtilen koşulların 
gözönüne alınması gerekmektedir. 

a) Ağırlık l ar 
- Su : Normal olarak bulanık suyun 

yoğun luğu 1000- I 100 kgfm3 arasında değişmek
tedir. C:k) 

:ı a ::z:;:ıg .. " ........ -sı· a a ~uqq 1 ~ §!§1~1 
,_ ____ +-+-t-•1-+----~~~-·--t---t-t- ·t----t-:----t-·t··_....., · --~------

Abak 4 - Düşü havuzu boyutları 
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- Gabyonlar : Savak gövdes i inşas ında kullanılan 
dolgu malzemesi nin yoğunluğu biliııi yorsa birim 
gabyoıı kütles i yoğunluğu şöy l e hesa planır. (Yo) 

" 
Y g =Ys ( ı-n ) ( ı 9) 

Burada, 
n : porozite (Toplam hacmin boşluk 

hacmine oranı olup genelde 0.3' tür) 

Gabyon savaklarda dolgu materya li olarak 
kullanılan baz ı kayaçlar ve yoğunlukları Tablo 
2'de verilmiştir. Ayrıca Abak S'den yararlanarak 
Ys ve n ye karşılık Yg değerini bulmak 
mümkündür. 

Tablo 2- Bazı kayaçiarın birim ağ ır lıklan 

Kaya Tipi 

Bazalt 
Granit 
Sert Kireçtaş ı 

Trak it 
Kumtaşı 

Birim Ağırlığı CK~fm3l 

2.900 
2.600 
2.600 
2.500 
2.300 

Yumuşak Kireçtaş ı 

Tüf 
2.200 
ı .700 

;:; .. ~;~:.. . 7"' ...... •He. aD·lOooo 

(,~ o 
• f<.o..l 

o Gl0 
/~ . J.-':V~ ~ 

' L7ı./.~ 
l/':: ~ ~ 

~ ~~ 
/ ~ ~ V 

ııaao ~ ~ t:?' 
~ ~ 
V 

'" 
-~--

.. lll» . 1500 ~~::.. 

Abak 5- Ys ve n'e karşılık Yg i lişk is i 

2.1.4 SlZMA KONTROLU VE 
ÖNLENMESİ 

Sızma olayı, yapı gövdesi ve temelinde 
borulanmaya, dolayı s ıyla çatl ak ve yarıkiarın 

oluşmasına, ayrıca ince malzeme ve eriyebilir 
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tuzların yıkanmasına sebep olmaktadır. 

Malzeme doygunlaşmas ı sonucu oturma ve kay
malar dolayı s ıyla , yapı gövdesi stabil it esi olum
suz yönde etkilenmektedir. 

Bir Gabyon savak ve çevre indeki toplam 
sızma uzunluğu ; Bligh formülüne göre saptan
maktadır. 

L >C. t.h ( 18) 
t.h = Menba ve man sap aras ı ndaki su 

düzeyi farkı (hidrolik yi.ik farkı ) 
C =Zemin tipine bağlı bir katsay ı (Tablo 1) 

Baraj ve gö let v.b. yüksek su yapıları 

inşaas ında ise, s ı zma sonucu ince materyalin 
yıkanmasının önlenmesi içi n beton veya kil 
oluşumları, çekirdek ve perde (Cut off) öne
rilmektedir. Özellikle g ra nül ome ıı·es i uygun 
doğa l ve sentetik filtre malzemesi il e geç irimsiz 
tabaka (beton veya kil) uygul anmak tad ır. Ayrıca 

yapı mansap tabanında filtre ve süzme sistem leri 
tesis edilmektedir. Bölyece s ızma o l ay ı kontrol 
edilmekte ve önleıımektedir. (Şek il 8) 

Tablo 1- Sızma kontrolu için C katsayısı 
değerleri 

C Graııülonıctrik Tane 

Katsayısı Biiviikliiğii ( ının ) Toprak CZc nıiııil Tipi 

20 

18 

15 

12 

10 

4-9 

3-6 

0.01-0.05 

0.06-0.10 

0.12-0.25 

0.30-0.50 

0.60-1.00 

2.00 

Çamur ve si lt 

Silt ve çok ince kuın 

ince kum 

Orta kuııı 

Kaba kum 

ince kumdan kaba 

çak ıl a kadar 

Kil, serıten çok s ıkıya 

kadar (heavy cl ay, claypan) 

Eğer toprakta, boşluklar su il e do lu ysa veya 
u doygunluk düzeyinde ise 

(u : %saturasyon) yoğunluk hesabı 
You= [y5 ( ı-n)+ n u Yw] (20) 
u": 1 ise; -

Gabyona ili şk in kuru toprak yoğunluğu 
Yı o = Ys ( ı-n ) 

Gabyoııa ili ş kin doygun toprak yoğu nluğu 

(21) 

Yı ı= Ys (ı-n) + ll Yw (22) 

ve Gabyona ili şkin karışık toprak yoğunluğu ise; 
Yı w= [Ys -Yw) ( ı - n ) (23) 
formülünden belirlenebilir. 
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" 
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Şekil 8- Bir geçirgen zemin üzerinde inşa edilen bir savaktan sızma kontrollu (Bligh formülü) 

AÇIKLAMA: 1) Su düzeyi 
2) Nehir yatağı 

3) Dolgu 
4) Geçirimsiz tabaka 

Lf) Temel boyunca F ve O arasındaki mesafe 
y) Temel boyunca X ve O arasındaki mesafe 

b) itme Kuvvetleri (Şek il 9) 

1 1 

\ \ 

1 1 

1 ' 

' ' 

. .. - ..... 
oynayan kuvvet1er 

Şekil 9 - Savak üzerinde rol oynayan kuvvetler 
Açıklama: 

1- Nehir yatağı 
2- Su yüzeyi 
3- Beton koruma 
4- Dolgu 
5- Sentetik filtre veya geçirimsiz tabaka 

- Hidrostatik Basınç : 
Savak gövdesi memba yüzeyindeki Hwm 

ile mansap yüzeyindeki Hwv hidrolik basınçları 
aşağıdaki formüllerden hesaplanır. 

ı [ 2 2) Hwm = H w, : - y w (h, +hı+h3 ) -hı 
2 (24) 

24 

Hwv = Hwı +Hw3 : l_ y w [ h4 +lı s] (25) 
2 

- Toprak Basıncı : 
Memba zemininin aktif toprak basıncı; 

Hı m=} Yı w (hı + hd'!a (26) 

'ta = t~ cil- ~) zemin kayma açı sı olup mansap 
4 2 

zemin inin aktif toprak basıncı ise; 

Hıv = j__ tw h~ 'ta 
2 (27) 

Basınç kuvvetleri temelde (h2+h3)/3 ve h5/3 

noktalarına uygulanır .. 



-Hidrolik Kaldırma : 
Savak gövdesi memba ve mansap 

yüzeyinde rol oynayan yatay bir hidrolik basınç 
dağ ılımı mevcuttur. Ayrıca yapı temelindeki 
sızma suyu miktarı ile düşü havuzundaki su 
yüküne bağlı hidrolik kaldırma basınç söz 
konusudur. 

Gabyon savaklardaki hidrolik kaldırma 

basıncı sw ye ilişkin minimum ve maksimum 
değerler aşağıda verilmiştir. 

y w (hı +hı+h3 ) ve y w (h4+hs) 

c) Devrilıneye Karşı Stabilite 

Şekil 9'da görülen F noktas ındak i denge 
kuvveti momentinin devrilme kuvveti momentin
den daha büyük olup olmadığının belirlenmesi 
stabilite kontrolu ile sağlanmaktadır. 

Denge Kuvvetleri; 
-Yapı ağırlığı (pg) kuyruk suyu düzeyi CZv) 
Savak gövdesi üzerindeki su ağırlığı CPw) 
- Memba ve mansaptaki su ağırlığı Cpw) ve 

toprak ağırlığı (p1) 

- Ayrıca yatay itme kuvvetleri H wv ve H1v 
hesaplama yolu ile bulunmaktadır. 

Özetle devrilme kuvvetleri; 
- Yatay itmeler CHwv) ve (H1nı) 
- Hidrolik kaldırma (Sw) 
- Diğer kuvvetler (Süper kritik akış, sismik 

kuvvetler v.b.) 
Eğer devrilme kuvvetinin momenti mr ve 

denge 'kuvvetinin momenti ms ise devrilmeye 
karşı denge kuvveti katsayısı şöyle belirlenınek 
tedir. Sr = M s 

Mr (28) 

olmalıdır. Küçük yapılar için ise Sr ~ I uygundur. 

d) Kaymaya Karşı Stabilite 
Savak gövdesinde kaymaya karşı yatay 

kuvvetler temeldeki sürtünme ve kohezyon 
kuvvetleri ile dengelenınektedir. 

(Şekil 9) devrilmeye karşı S5 stabilite kat-
sayısı 

Ss = L V x tgi} > 1.3 
LH (29) 

Kohezyonsuz zeminlerde t qı 0.7 olup 35° 
lik toprak kayma açısı karşılığıdır. 

e) Düşü havuzu radyesinin hidrolik 
kaldırmaya karşı stabilitesi: şekil 9'a görülen 
düşü havuzu radyesindeki hidrolik kaldırma 
basıncı (p) şöyle bulunmaktadır. 
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h: Havuz radyesindeki su derinliğ i (m) 
s: Radye kalınlığı (ın) 

(30) 

Düşü havuzu hidrolik kaldırmasına karşı S0 

b ·ı· k . yo,S+Ywh (3 l) I o sta ı ıte atsayısı ıse Sg = o o up, 
p 

sg değeri 1.1 -1.2 arasında kabul edilmektedir. 

f) Temel zemini gerilmesi: temel zemini bas ınç 
gerilimini hesaplamak için aktif kuvvet R değeri 
ile X basınç değeri gerekir. 

Gs= 6 V. X M 
- 2 

100 x AB 

V (kg) R'nin bir düşey öğesi olup 

(32) 

Kg/cın2 ve cm'de xm ve AB ye gelen bas ınçtır. 

Gs = 2 __ V_,___ 

100 x AB 
(33) 

Gs = 2 ___ V,__ __ 

3 X XB X 100 
(34) 

Eğer G8 < K1 ise zeminin taşıma kapasite
si uygundur. Ayrıca Gabyon yapılarında farklı 

konsolidasyon (oturma) durumuna göre temel 
zemin gerilmesi gerekir. Ancak Gabyon yapıları 
için, arzu edilen temel zemini gerilmesi genellik
le I O kg/cm2'dir. Çeşitli toprakların (zeıninlerin) 
taşıma kapasiteleri tablo 3 'de verilmiştir. 

Tablo 3- Zeminierin Taşıma Kapasiteleri (Kt) 

TAŞIMA KAPASİTESİ Kg/cmı 

1. Sıkışık olmayan ariyet zeminler (Toprak) 0-1 
2. Sıkışık kohezyonsuz zeminler 

a) Kum (tane çapı 1 ının) 

b) Kum (tane çapı 1-3 mm) 
c) Kum ve çakıl (l ü çakıl) 

3 

2 

3 
4 

3. Kolıezyonlu zeminler (su içeriğine göre sııııflandınlır). 
a) Akıcı , plastik akıcı O 
b) Yumuşak plastik 0.4 

c) Sen(sıkı) plastik 0.8 
d) Oıta sert (sıkı) 1.5 
e) Sen (sıkı) 3.0 

4. 

Çatlak durumu agregaılaşınaıııa (küıneleşıneme) 
özelliğine bağlı olarak; 10-15 

Kuıntaşı , kireçtaşı, volkanik kayalar v.b 
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Sonuç olarak savak kitlesinde dengede 
tutulması gerekli kuvvetleri; yatak doğrultudaki 
kuvvetler; düşey doğrultudaki ağırlıklar 

toplamıdır. Bu kuvvetlerin dengede bulunması 
halinde yapı; kayma, devrilme ve emniyet gerili
mi bakımından güvencededir. 

ÖRNEK: 
Karakteristikleri aşağıda verilen dere 

yatağına bir gabyon savak inşa edilecektir. (Şekil 
10 ve ll) 

- Dere yatağı eğimi 
- Proje debisi 
-Yatak taban genişliği 

: J = o/o 1.5 
: Q = 30 m3/s 
:I= 20 ın 

A-A KESiTi 

B -B KESI_Tl 

Vniform Akım Hızı 

V= _ Q-"'----= 30 = 2 .58 ın. 
l. (Z3-f3) 20 x 0.58 

Krıtik hız ise; 

V kr = Y (g3 - f3) = 9.81 x 0.58 = 2.38 ın/s 

V> V kr olduğundan akım süperkritiktir. 

Dikdörtgen kesitli savak için savak 
genişi i ği lg = 7.50 ın kabul edildiğinde özgül 

akım debisi q; 

q = Q = J.Q_ = 4 ın 3 Isi m olarak hesaplanır; 
lg 7.5 

ü 
] 
~ı 

ı 

Şekil 10 - Kontur savak içermeyen bir savak kesiti 

,, 

Şekil ll - Kontur savak içeren bir savak kesiti 

Vniform Akım Derinliği 

(Z3-f3)= -- = JO _ ( 
Q 

)
3/5 ( )3/5 

C.l.Jı ll 30 X 20 X 0 . 015ı /Z - 0·58 ın 

püıi.izlülük katsayısı C= 30 alınmıştır. (Strickler) 
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Abak l 'den J..L=Ü.4 ve q=4 ın3fs/ın karşılığı 
Z0 -fo = 1.70 ın bulunur. Aynı sonuç aşağıdaki for
mül "uygulanarakta belirlenebilir. 

Q = J..Llg (Zo - fg) y 2g ('Zo-fg) 



Savak üstü yüksekliği fa- fo = 2.0 m 
ise, Schaklitsch formülünd~n oyma derin

liği şöyle bulunur. 

( 7 ı· )0.2 ..{J .57 4 75 (4 12)0.2 40.57 
Zı-fh=4.75L.Q-J ·'1 =. X •• =3.18nı 

. d, 0.32 100 0.32 

dı = 100 mm aynı sonucu; Abak 2'dende 
belirlemekte mümkündür. 

frfb = 3.18 - 0.58 = 2.60 m 

Yapı temel derinliği fb kotunun enaz 0.50 nı 
altında olacak şekilde; mansap su seviyesini 
artırmak için kontur savak inşasına karar verilir 
böylece oyulma azaltılmış olur. 

Kontur savak yüksekliği hesabı : (Şekil ll) 
Kontur savak genişliği le= 12.0 nı ise 

Özoü[ akını debisi q = Q = 30 = 2.5 nı 3 /s/ nı oluı 
b k 12 

Q = ).!Ic X (Zı-fc) V 2g (Zı -fe) 

30 = 0.4xl2x (Zı- fe ) V2x9.81x (Zı-fc) Zı-fc=l.25 m 

olarak hesaplanır. 

Aynı sonuç Abak l 'den 
q = 2 .5 nı3/s ve )l=Ü.4 kullanılarakda belir

lenebilir. Kontur savak yüksekliği en az fe- f3 = 
0.50 nı olmalıdır. Schoklitsch formülü ve abak 
2'den faydalanarak q = 4 m3fs/nı ve Z0-Zı (u Z3) 

= 2.95 nı 
dı= 100 nım 
z 3 - fb = 2.97 nı f3-fb = 1.22 nı böylece temel 

seviyesi fb'nin enaz 2.0 m altında inşa edilir. 
Ayrıca kontur savaklar mevcut savaktan 10.0 m 
uzağa yerleştirilir. 

Zv'nin Hesaplanması : 

0.22 

2 
3. 30 = I.! O nı olarak saptanır. 

9.8 ı x ı 82x 33 

Sızma Kontrolu : 

Bligh formülüne göre sızma uzunluğu (L) ~C 
x Ah olup Genelde mineral özellikteki topraklar 
üzerine inşa edilen savaklar için C = 6 alınabilir. 
L> 6 x 3.6 = 21.6 m olup savak temel uzunluğu 
uygun değildir. O nedenle kontur savak nıan

basına yaklaşık 5.0 m uzunluğunda bir radye 
yapısı inşa edilir. 
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Dolgu Malzemesi Yoğunlukları Hesabı : 

Gabyon savaklarda genelde 15-25 cm 
büyüklüğündeki kireçtaşları ile dolgu yapılır. 

(y5 = 2600 Kgfm3) Gabyon dolgusunun 
yoğunluğu Abak 5'den 

Yg = !800 Kgfm3 olarak belirlenir. 

Su İçinde Doygun Durunıda Olan 
Gabyonun Yoğunluğu : 

Ygı = Ys (ı-n) + n Yw = 2600 X 0 .7 + 0.3 x 

l 000 = 2!20 Kgfnı3 

Mineral Toprak Yoğunluğu : 

Ys = 2200 Kg/m3 

Yıı = Ys (ı - n) + n Yw = 2200 (ı-0.2) + 0.2x 

1000 = 1960 kgfm3 

Sature (Doygun) Toprak Yoğunluğu : 

Yıw = (Ys - Yw) (ı -n)= (2200- LOOO) (ı-0.2) 

= 960 Kgfm3 

KUVVETLER : (Şekil 12) 

Memba ve mansaptak i yatay itme kuvvetleri : 

Menıbada: 

ı [ 2 2] ı Hwın= -Yw (hı+h2+h3 ) -hı = - 1000 
2 2 

[cu+ 3+2)
2 

- ı. i]= 2ı.ooo Kg 

EF üstünde kuvvet uygulama noktası 2.23 nı 

(hı+hı+h31 3 1.7+3.0+2.0 = 2.23 nı) dir. 
3 

Mansapta: 

Hwm =lyw(h4+hd= 1000 (1.1 +i=4805Kg 
2 2 

EF üstünde kuvvet uygulama noktası 

!.03 m (h4+hs = l.l +2.0 = !.03 m)dir. 
3 3 

Membada Toprak Kuvveti : 

Hıın = l Y ıw (h2-?hd fq 1960(3+2)
2 

X 0.27 = 3240 
2 2 

kg hesaplanır. 

Toprak Kayma Açısı qı = 350 ise 

= tg2(1l- ~) = tg2 (45° - 35° = 0 .27 
4 2 2 

EF üstündeki kuvvet uygulama noktası 1.66 

m'dir. (hı+h2 ) = 3.0 + 2.0 = 1.66 m. 
3 3 
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Şek il 12 - Savak kütlesi üzerinde rol oynayan kuvvetler 

Mansapta Toprak Kuvveti : 

Hıv = 1 Yıw.h~ . 1 a = 960 X 22X 0.27 = 518 Kg olup 
2 2 

EF üstündeki kuvvet uygulama noktası 0.66 

m'dir. (hs/3 =ı= 0.66 m) 
3 

Düşey Hidrol ik Kaldırma Kuvveti (S w) 

Sw=6700+3100 x6=29400Kaolup 
2 

"' F üs-

tündeki 3.35 m'ye uygulanır. 

(hı+hı+hJ ) Ys = (1.7 + 3.0 + 2.0) X 1000 Kg/m
3 

= 6700 Kg/m~ (h4+hs) Ys = (1.1 + 2.0) x 1000 

= 3.100 Kgfm2, Kuru (Gabyon) ağırlığı (P gı) ise 

P gı = (4x2) x 1800 = 14400 kg olarak hesaplanır. 

Devrilme Kontrolu : 

Sature Gabyoıı Ağırl ığı (P o2) 
" 

(P g2) = (5x2+6x 1 )x 2120 = 33920 Kg 

Kuvvet Noktaları Koordinatları : 

Xoı = 5x2.5 + 5x2.5 + 6x3 = 2.69 m 
"' 16 

Xoı = 6x0.5 + 5x 1.5 + 5x2.5 = 1.44 111 
"' 16 

Savak üzerindeki suyun ağırl ı ğ ı (F'in üstündeki 
kuvvet uygulama noktasında) 

Pw1 =(1.13x4)x 1000=4520Kg 

Pw2 = (1.13x2) X 1000 = 2260 Kg 

Toprak Ağırlığı (pt) 

P1 = (4xl + 2xl) x 1960 = 11760 Kg (Kuvvet 

uygu lama noktası F üstündeki 5.17 m'dir.) 

S,= Ms = PgıXXgı+PgıXXgı+PwıX2.00+Pwı.5.00+pıX 5.17+HwvX 1.03+HıvX0.66 

M, 21 000x2 .23+3240x 1.66+29400x3.35 

= 14400x2.00+ 33920x2.69+4520x2.00+2260x5.00+ 11760x5.17 +4805x 1 ,03+ 518x0.66 = l.37> 1.3 ol up 

21 000x2.23+3240x 1.66+29400x3.35 
Yapı stabilitesi devrilme yönünden uygundur. 

Kayma Kontrolu: Ss = V. tg<p = (Pgı+Pgı+Pwı+Pwı+Pı-Sw) 0.7 

L H Hwnı+HTM-Hwv-HTv 

= ( 14400+33920+4520+2260+ 11760-29400) 0.7 = 1.39 > 1.3 

21000+3240-4805 -518 

Yapı stabilitesi kayma yönünden uygundur. 

Düşü Havuzu ve Kontur Savak Tasarımı (Şekil 13) 
? 2 

I b 18 ın gözönüne alınırsa formül; (Zo-fb)+ ___Q=._ = (Z,-fb)+ Q 
2 2 2gA0 2g (Z,-fb) Ib 
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Şek il 13 - Hidro lik s ı çrama ko ntrollu ve düşii havuzu kaplanmış bir savak kesiti 

Abak 3'den Q = I .66 m3/slın ınterpolasyonla 

Ib 
z, - fb = O. I 65 ın olarak belirlenir. 

(Zı-fb) = _ (Z, -fb) + 2Q
2 

+ (Z,-fb) 
2 g l~ (Z,-fb) 4 

Abak 3'den z,- fb =O. I 65 m 

Q = I .66 m3fs/m 

Ib 
Z2 - fe = I .25 m olarak hesap l an ı r. 

Kontursavak Yüksekli ğ i : 

fe - fb = 1.65 - 1.25 = 0.40 ın Hid ro lik 

s ı çrama mesafes i ise; 

L .. , = (Zg- fb+fg-fb)~ = (4. I 3+3)Yl.l3 = 3_36 111 
0 

Y (Zg-Zv) + (fg-Zv) Ü2+ 1.9 

Oüşü Hav uzu Uzunluğu : 

Lb = Lg ı +Ll 2 = 3.36+6.9 ( 1.65-0.1 65) = 

I 3.6 I nı yak l aş ı k I 4.0 ın olarak hesa pl anır. 

Sı zma Kontrolu : 
Bligh formülüne göre, C=6 kabul ed ilirse, 
L:2:: 6x4. I 2 = 24.72 m 

Buna göre tasa rl anan savak temel uzunluğu 
uygundur. Kontursavak ın a n sa bınd a ki dü ş ü 

havuzu uzun l uğucia yaklaş ık 3.0 nı olma lıdır. 

Hidrolik Kaldırma : 
Düş ü havuzu (radye) temelindek i X nok

tas ın a uygulanna hidrolik ka ld ırma ku vveti ise, 

So (y g ıS + y wıı = ( I 960x3+ I OOOxO. I 65) = I. O? 
o p 5622 

Hidrolik k a ldı rma kontrolu kabul edi lebilir. 
Çünkü Sg= I. I - I .2 a ras ında değ i şmek tedi r. 

SONUÇ 

Bilindi ği gibi , ülkemizde taşk ın koruma ve 
erozyon kontrolu amac ıy l a, çeş itl i ti pte akarsu 
ı s l ah şekille ri ve dü ş ü ya pıl a rı in şa edilmekted ir. 
Oysa akarsu h avza l a rı yönetiminde hidrolik ve 
deri vasyon sistemleri iç in bir enine esnek su 
yapı s ı olan Gabyon sava kl a rında tasa ri a nınas ı 

gerekmektedir. Bu uyg ul ama bir doğa l yapı 

malzemesi olan, taş ın değerlendirilmes i ya nı s ıra 

hem çevrese l ve esteti k, hemde yap ı ekonomisi 
yönünden son derece önem l i dir. 

ŞEKİL 2,3,4,6, VE 7 ' n i ıı Aç ı k l a nı a s ı 

: Eneıj i h a ttı 

2 : Serbest su yüzeyi profili 
3 : Orijinal toprak (zemin) profili veya oriji nal 
nehir ya tağ ı 

4 : Makmimuın yatak oyuntu profili ile düzen
lemeden sonra nehir yatağ ı profili 
5 : Gabyon yapı s ı 

6 : Memba dolgusu (backfill ) 
X : Suyu savak yüzünden serbest d üş ü mesafes i 
lg : Savak geni ş li ğ i 
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A : Gabyon savak 
B : Kaplanmış düşü havuzu 
C : Kontur savak 
D : Mansap yan duvarları 
E : Mansap düşü yatağı (radye) 
F : Memba dolgusu 
Lb : Düşü havuzu uzunluğu 
L12 : Hidrolik sıçrama için gerekli ınınımuın 

uzunluk 
Ib : Düşü havuzu genişliği 

KOTLAR: 
Z : Su seviye katları 
f : Nehir yatağı ve yapı katları 

KESiTLER: 
o : Nehir yatağı memba kesiti 
g : Savak gövdesi kesiti 

: İlk derinlik kesiti 
2 : Son derinlik kesiti 
3 : Savak ınansap kesiti 
C : Kontur savak kesiti 
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AKSU (ANTALYA) HAVZASI 
SU KANALLARI VE ÇEVRESİ BİTKİLERİ 

Yazan : Hüseyin AKKAYA(*) 

r-------------------------------Ö ZET------------------------~ 
Bu çalışma, Antalya Aşağı Aksu Ovası Sağ Sahil Sulaması'nın güneyinde 4 490 

ha alanın sulama ve drenajını sağlayan kanallarda yapılmıştır. Çalışmada 762 bitki 
örneği toplanmış tır. Örneklerin değerlendirilmesi sonucunda 42jamilyaya ait 93 cins, 
3 tanesi tohumsuz, 129 tanesi tohumlu bitki olmak üzere 132 tür tespit edilmiştir. 132 
yabancıotun 6'sı endemiktir. Fitocoğrafik bölgesi bilinen 45 türün % BO'i Akdeniz, % 
15.6'sı Avrupa-Sibirya, % 4.4 'ü İran-Turan elementi, diğerlerinin çok bölgeli ve bölgesi 
bilinmeyenler olduğu saptanmıştır. En fazla yabancıot içeren jamilyalar, sırası ile 
Leguminosae, Compositae, Geraniaceae ve Labiatae olarak tesbit edilmiştir. 

GİRİŞ 

Kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, 
yağışlardan karşılanamayan eksik su miktarının , 

bitkinin ihtiyacı olduğu zaman, tarım arazisine 
suni olarak, kontrollü ve ölçülü bir şeki lde ver
ilmesine sulama; bitkilerin ihtiyacından fazla 
suyun, bitkiye zarar vermeden kök bölgesinden 
uzaklaştırılınasına da drenaj denir. (Kızılkaya, 
1988). Bitkilerin ihtiyacı olan suyu , su kay
naklarından tarımsal alan lara ulaştıran yapılara 
sulama kanalı; bitkilerin ihtiyacından fazla suyun 
uzaklaştırılınasını sağlayan yapılara dranaj kanalı 
denir. 

Sulama ve drenaj kanallarının kapasiteleri, 
kanalların taşıyacağı su miktarı gözönüne alınarak 
belirlenmektedir. Kanalların kapasiteleri ve 
kanallardaki akımlar; kanalın, derinliği, geniş li ği 

ve en kesitinin biçimine, eğimine, akıma karşı var 

(*) Zirat Mühendisi İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı 

olan direnci (yatak ve şev pürüz lüğü , su bitkisi 
örtüsü, kanal boyunca enine ve boyuna 
kesitlerdeki değişim l er) bağlıdır. Sulama ve 
drenaj kana ll arının kapasitelerini düşürerek, sula
ma ve drenajdan beklenen verimin sağ l anmasmı 

önleyen etkenlerden birisi de yabancıotlardır. 

Yabancıotlar, kanalların taban, şev, banket ve 
servis yollarında sorun yaratırlar. ilgili elemanlar
ca istenmeyen ve zarar oluşturan bu bitkiler 
yabancıot olarak tanımlanır. Sulama s istem
lerindeki yabancıot l ar, yaşama yerlerine göre: 
Kara ve su yabancıotları olarak iki gruba ayrılır 
(DSİ, 1 993) . 

Kara yabancıotları : Yaşam dönenılerinin 

tümünü karada tamamlayan bitkilerdir. Değ i ş ik 

iklim ve toprak şart l arına uyum sağ l ay ı p, zor 
şart l ar altında bile yaşama ve yayılma yeteneğine 
sahiptirler. Kültür bitkilerine bulaşa rak verimi ve 
kaliteyi düşürürler; kültür bitkilerine zararlı ola
bilecek hastalık ve zararlılar için beslenme, üre-
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me ve yaşama ortamı sağl ay ıp bulaşma kay
nakl a rı oluştururlar; kanalların bakım-onarım 

çalışmalarını, yaklaşımı ve gözlemi güçleştirirler; 
oyuncu-kemirici hayvaniara barınma ortamı 

oluştururlar; derin köklü odunsu bitkiler kanal 
kaplamalarını bozarak su kaçaklarına neden 
olurlar; kuruyan yabancıotlar suya düşerek çeşitli 
sulama yapılarını ( ızgara, sifon) tıkar ve taşmala 
neden olurlar; erozyonu önlemek için yapılan 

bitkisel kaplama materyallerinin ge li şmes ini 

engellerler; kuruyan yancıotlar yangına neden 
olurlar. 

Su yabancıotları: Suyun farklı kesim ve 
derinliklerinde ya da ıslak topraklarda yaşayan 
bitkilerdir. Su bulunan alanlara kolay uyum 
sağ l ay ıp, her iklim ve bitki coğrafyasında 

görülürler (M uensher, 1 944), Dar yayılışlı ve 
endemik bitki azdır. Çok bölge li olup, dünyadaki 
yayılışları çok geniştir. Doğa l yayılış alanları 

dışında da gelişen, 172 türden: yaklaşık o/o 
30 ' nun Eski ve Yeni Dünya'da yaygın olduğu; o/o 
32'sinin Eski Dünya'ya ait türler olmakla birlik
te, Yeni Dünya'da da yayıldığı; o/o 38'nin ise Yeni 
Dünya kökenli olmakla birlikte, Eski Dünya'da 
da yayıldığı, bilirtilmektedir (Pieterse and 
Murphy, 1 990). 

Türkiye'de Ege Bölgesi, iç Anadolu batı s ı 
ve Akdeniz Bölgesi' nin bat ı s ında 

(B l,B2,B3 ,C l ,C2,C3) yapılan çalışmalar sonu
cunda saptanan 288 adet bataklık ve su bitkisinin 
floristik bölgelere dağılımı konusundaki 
değerlendirmelerde: Türlerden 193 'ü (%67 .05) 
çok bölgeli; 26'sı (% 9.02) kozmopolit; 22'si (% 
7.63) Avrupa-Sibirya; 1 9'u (% 5.59) İran Turan; 
14' ü (% 4.86) Akdeniz; 6'sı (% 2.08) ise Doğu 
Akdeniz; (% 2.77) endemik olduğu 

kaydedilmektedir. Yalnızca sualtı bitkileriyle 
yapılan çalışmalar sonucunda ise saptanan 37 tür
den: 23'ü (% 62.7) çok bölgeli; 9'u (% 24.32) 
kozmopolit ; 4'ü (% 10.8) Avrupa-Sibirya; 1 'i(% 
2.7) Akdeniz kökenli olarak saptanmıştır. 

(Seçmen ve Leblebici, 1982). 

Su bitkileri ile kara bitkileri arasında bazı 
morfolojik farklar ortaya çıkmıştır. Su bitkilerinin 
yaprak yapıları, bitkinin ortama uyumu için çok 
büyük deği ş ikliklere uğramı ş tır: Su yüzeyinde 
geniş tabanla yayılım gösteren, geni ş yüzeye sa-
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hip yüzüca yapraklar (Nymphaea spp); su içinde 
gelişen, uzun ve dar şeritsi yapraklar 
(Potamogeton spp.); su içinde gelişen, parçalı ve 
ipliksi durum gösteren, ana gövde üzerinde 
parçalı yapraklar (Myriophyllum spp.) görülmek
tedir (Güner, 1 985). Su bitkilerinde kara bitki
lerinin aksine iyi gelişmiş kök sistemleri yoktur. 
Zayıf ve tutunucu özellik kazanmış kökler ile 
kalın rizomlu kökler mevcuttur (Seçmen, l 994). 

Su bitkileri gelişmeleri için ı ş ık, besin mad
deleri ve yaşama yerine gerek duyarlar. Kökleri 
aracılığıyla su altındaki tabana tutunmuş olarak 
yaşayan sualtı, sualtı-yüzen ve suüstü 
yabancıotlarında gelişme temelde, taban 
toprağının fiziksel yapısına bağ lıdır. Yüksek 
yağunlukta ve çok say ıda türden oluşan yabancıot 
topluluklarının, ince organik s ilt, kil ve organik 
çamurun bulunduğu alanlarda geli ş ti ğ i bilinmek
tedir. Gelişim su derinliği ile de yakından ilgi
lidir. Suüstü yabancıotları derin sularda 
gelişememekte, sualtı yabancıotları ile sualtı

yüzen yabancıotlarıngel i şe bil ecek le ri derinlik te, 
ı ş ık geçirgenliğine bağ lı olarak, 3.0-3.5 m (ençok 
1 O m) ile sıııırlanmaktadır. Su sıcaklığı, derinli ğe 
de bağ lı olarak gelişimi etkilemektedir. Bu fak
törler dışında, su hızı , sudaki oksijen ve çözün
müş inorganik karbon, pH, besin maddeleri 
(özellikle N ve P ile bunların oranları), geniş bir 
tanımlamayla su kalitesi de gelişimi etkilemekte
dir (DSİ, 1 993). 

Su bitkilerinin dağılımında en önemli etken 
hiç kuşkusuz su faktörüdür. Bu bitkiler nemli 
alanlardan, su derinliğ inin fazla olduğu yerlere 
kadar yayılış gösterirler. Buna bağlı olarak 
heliofitler olarak iki grup altında topl a nırl ar. 

Heliofitler; çoğunlukla suyun kara ile kesiştiği 

çaınurlu alanlarda bulunurken, hidrofitler ise 
doğrudan su derinliğinin fazla olduğu yerlerde 
gelişme gösterirler (Seçmen ve Leblebici , 1982). 
Hidrofitler: Yüzücü hidrofitler (Lemna minor), 
asılı hidrofitler (Lenına tri sculca), su içi köklü 
bitkiler (Ceratophyllum spp., Potamogeton spp. ), 
üstünde yüzen köklü bitkiler (Nymphaea alba), 
su üstüne çıkan köklü su bitkileri (Typha spp.) 
olmak üzere 5 ınorfoekolojik gruba bölünebilir 
(Ş işli, 1996). 

Sulama sistemlerindeki su yabancıotları 
gelişme yer ve durumlarına göre: Yüzen 
yabancıotlar; sualtı yabancıotları; sualtı-yüzen 

yabancı otlar; su üstü yabancıotları; algler olarak 
sınıtlandırılır .. Ancak bazı türlerin gelişme ve 
yaşama yerleri su derinliği ve suyun akış koş ull a-
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rına bağ lı olduğundan , s ınıflandırmadaki yerleri 
kes in değ ildir (DSİ , 1993). 

Yüzen yaban c ıotl a r : Su yüzeyinde ya da su 
yüzeyi altında özgürce yüzen bitkilerdir. Su 
içinde yüzen türterin (koş ull a ra bağ lı olarak 
değ i şmekle birlikte, Ceratophyllum demersum, 
Myriophyllum verti ci ll atum) yaprak ve 
gövdelerinin tümüyle s u a ltında bulunmas ın a 

karş ılı k; su yüzey inde yüzen (Sa lvinia natans, 
Lemna gibba) türlerde, yaprak ve gövde lerinin 
büyük bölümü su yüzey inin dı ş ındadır. Yüzen 
yaba nc ı o tl a r, su hareketl e ri yle kolayca ye r 
değ i ştirdikl erinden , gene llikle su hı z ı dü ş ük 

drenaj kana ll a rı ile sı ğ göllerde sorun yaratırl ar. 

Su a ltı yabanotl arı: Ge li şme organl arının 

hemen hemen tümü su yüzey inin altınd a bulunan, 
kök leri ya da kök benzeri organ l a rı ile su 
taba nın a tutunmu ş olarak yaşayan, üreme organ
l a rı çoğu zaman su yüzey i üzerine ç ı kab ilen bitk
ilerdir. (Potamogeton pec tinatus, Zannichellia 
palustri s). Sulama sistemlerinde sorun yaratan 
önemli yabancıotl a r bu grupta bulunmaktadır. 

Sua ltı - Yüzen yabanc ı otl a r: Ya prakl a rı il e 
çiçeklerinin tümü ya da büyük bir bölümü su 
yüzey i üzerinde bulunan, ancak kökleri ile su 
ta ba nına tutunmu ş ola rak yaşaya n 

yabanc ı otl ardır. (Nynıphaea alba, Nuphar lutea, 
Trapa natans) . Genellikle su ak ı ş ı s ınırlı olan 
drenaj kana ll a rı ile s ı ğ gö llerde aş ırı düzeylerde 
geli ş ip sorun yaratmaktadırl a r. 

Suüstü yaba nc ıotl a rı : Yaprak, gövde ve 
çiçekl erinin hemen hemen tümü su yüzey i 
üzerinde bulunan, kökleri il e tabana tutunarak 
yaşayan bitkilerdir ( Phragınites spp., Typha spp., 
Cyperus spp.) Drenaj k a n a ll a rında sorun 
olu şturan en önemli yabancıot grubudur. 

Algler: Gerçek kök , gövde ve yaprakl a rı 

bulunmayan, genelli kle sularda yaşayan talli 
il kel bitkilerdir (Anabaena spp., Ciadopbora spp., 
Yaucheria sp.). Şekille ri , büyüklükleri ve renkleri 
aç ı s ından büyük farklılıkla r gösterirler. Tatlı sular
da yaşayan çok sayıda türl eri vardır. Tek hücreli , 
çok hücreli , ipliksi ve yüksek bitkilere benzeyen 
türleri bulunmaktadır. Sulama sistemlerinde 
sorun yaratan türler, ipliksi yeş il ve mavi-yeş il 

alglerl e, çoğu zaman diğer sua ltı yabancıotl a rı ile 
kanş tırıl an su avizeleridir (Chara spp.) Su yüze-

yinde ya da içinde özgürce yüzen türleri il e su 

tabanına tutunmuş olarak yaşayan türleri bulun
maktadır. Sulama ve drenaj kan a ll arında, genel

likle di ğer su yabanc ıo tl a rı ile birlikte bulunmak

ta ve sorun o lu şturm aktadırl a r. Algler ( ınakrosko

bi k algler), suü stü yaba n c ı ot l a rı ve s u a ltı 

ya ba nc ı otl arından sonra, özellikle sulama kanal
l a rınd a sorun ya ratan 3.önem li gru p o larak 
değe rl enciiri 1 nı ek tedir. 

Sulama sistemlerinde ya pıl a n ça lı şma l a r 

sonucunda, saptanan su yabanc ı otu say ı s ı toplam 
11 6 adettir. Bunlardan S l adedi su üstü , 36 adedi 
s u a ltı -y üzen, 14 adedi yüzen ve 1 S adedi alg 

grubuna gö ren yabanc ı otl a rdır. ( DSİ , 1993). 

Yaşamsa l , t a rımsa l ve endüs triyel etkin 
li kler sonucunda; ta rı nısa l alanl ardan ge len 
yüzeysel sular; fa bri ka a tı k l a rı ; tem izli k mad
deleri ; arıtma tes islerinden boşa l an sular; ka nal
izasyon ve gübre; su kay nak l a rının bes in mad
delerince zeng inleş ip aş ırı su bi tk isi geli ş ınes ine 

neden olmaktadır (DSi , 1993). Su ve toprak kay
nak l arının kull anımınd a ki değ i ş iki ik ler sonucun

da, su bitkileri aş ırı derecede geli şe rek doğrudan 

ve do l ay lı olarak zara rlı olurlar (Pieterse and 
Murphy, l 990). 

Su yabancı otl arının zarar l a rı : Sulama, 
boşaltm a, içme, kull anma ve endüstri yel amaç lı 

depolama il e sul ama dağ ıtım tes islerinin kapa
sitelerini dü ş ürürl er; kanall arda su a kı ş ını 

s ınırl ayıp , taşma la ra yol açarl ar; sul ama ya pıl arını 

( ı zgara . s ifon, kapak, yağmurl ama sistemleri , 
pompa is tasyonl a rı ) tı kaya rak; ba lıkç ılı ğ ı , su 

a raç l a nnın kull anımını, yüzme ve di ğer su 
sporl arının yapılmas ını engelleyerek; parça l anına 

ve ayrı şmay la balı k ölümlerine yo l açarak; suda 
tad ve koku sorunl a rı yaratarak; başta mav i -yeş il 

alg türleri olmak üzere, bazı algler sa l g ıl ad ı k l a rı 

öldürücü zehirler nedeni yle insanlar ve hayvanlar 
iç in tehlike ya ratırlar ( DSİ l 993). Buharl aşmay l a 
su kaybına; bazı insan has ta lıklarının taş ıy ı c ıi anna 

ya taklık yaparl ar; hı z lı vejetatif geli şme göster
di klerinden, kontrol edilmezler ise öze lli kle s ı ğ 

sul arın batakl ı k haline gelmes ine neden olurlar ( 
Pieterse and Murphy, 1990) 
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Türkiye'de modern sulama sistemlerinin 
yapıını ile birlikte yabancıot sorunları dikkati 
çekmiş , bu sorunlar 1954 yılına kadar geleneksel 
yöntemlerle çözümlenıneye çalışılmıştır. 1958 
yılında ise DSİ bünyesinde Ziraat Fen Heyeti 
Müdürlüğü kurulmuştur. 1987 yılında Ot 
Kontrolu ve Bitkisel Kaplama Şube Müdürlüğü 
ve 1994 yılında Yabancıot Şavaşımı ve Bitkisel 
Kaplama Şube Müdürlüğü adını alan bu birium 
yabancıot sorunlarının belinlenmesi ve çözüm 
yolları konusunda çalışmalara devam etmektedir. 

Su betkileri, sulama sistemlerindeki 
oluşturdukları zararları dışında, su bulunan 
çevrelerin doğal ve yararlı varlıklarından olması 
nedeni ile de önem kazanmaktadır. Bu bitkiler su 
böcekleri, su memeli haıyvanları, su kuşları ve 
balıklar için; koruma, beslenme ve üreme ortamı 
sağladıkları; suyun niteliklerini iyileştirdikleri; 

kıyıların ve su tabanının aşınmasını önledikleri 
bilinmektedir (Altıayar, 1988). 

Su yabancıotlarının zararları yanında, 

yukarıda da belirtildiği gibi önemli yararlan da 
bulunmaktadır. Bu nedenle ve özellikle de gün 
geçtikçe doğanın tahrip olmasını göz önünde 
tutarsak yabancıotlarla mücadele yönteminin 
önemi ortaya çıkar. Yabancıotlarla mücadelede; 
koruyucu önlemler; kültürel fiziksel, mekaniksel, 
kimyasal ve biyolojik savaşım yöntemleri mev
cuttur. En iyi yöntem; en ekonomik, etkililiği 

yüksek, etki süresi uzun ve çevresel etkileri 
olmayan yöntenıdir. Mücadele yaparken doğal 

dengeyi düşünerek yabancıotların tamamen 
ortadan kaldırılması yerine, zararın ortadan kalk
nıası seviyesinde mücadele edilmelidir. Etkin ve 
mücadele ıçın yabancıotların ; türlerinin , 
yoğunluklarının ve gelişme dönenılerinin belir
lenerek; mücadele yönteminin seçilmesi gerek
mektedir. 

Bu çalışma ile araştırmanın yapıldığı alan
lardaki yabancıotların; türlerinin, yoğunlukları
nın, gelişme dönenıJerinin belirlenerek en etkin 
mücadele yönteminin belirlenınesi ve ülkemizde 
çok az sayıda yapılan su bitkilerinin belirlenınesi 
çalışmalarına katkıda bulunulmas ı amaçlanmıştır. 
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2-MATERYAL VE METOT 

Bitki örnekleri, vejetasyon dönemi olan 
Nisan-Eylül ayları arasında araziye çıkılarak 

toplanmıştır. Arazi çalışmaları sırasında bitkiler, 
sulama ve drenaj kanallarının; şev, banket, kanal 
içi ve servis yolları kenarlarından, ayrıca alan 

içindeki diğer nemli alanlardan toplanmıştır. 

Bitkiler uluslararası herbaryum tekniklerine 
uygun olarak nunıaralandırılıp kurutulmuş, 

teşhise hazır hale getirilmiştir. 

Bitkilerin adlandırılmasında Flora of 
Turkey and The East Aegean Islands (Davis, 
1965- J 985), Flora Europaea (Tutin Heywood, 
J 964- J 98 J ), Flora of Iraq (Towsend, and Guest, 
1966-1980), A Flora of the Marshes of California 
(Mason, 1957), Aquatic Plants of the United 
States (Muenscher, 1944 ), Manual of the Grasses 
of the United States (Hıtchcock, 1950), Copıniete 
Illustree En Coulers de France Su isse et Belgique 
(Bonnier, 1934 ), The Arable Weeds of w ith the ir 
Seedlings and Seeds (Hanf, 1983) adlı eserler 
kullanılmıştır. Teşhisinde güçlük çekilen bazı 

bitkiler Prof. Dr. Mecit Vural'ın yardımı ile 
adlandınlmıştır. Teşhis edilen su bitkileri Prof. 

Dr. Özcan Seçmen tarafından kontrol edilip, 
onaylanmıştır. Toplanan örnekler DSİ Yabancıot 

Şavaşımı ve Bitkisel Kaplama Şube Müdürlüğü 
herbaryumuna konulmuştur. Toplanan bitkilerin 
C3 karesi için durumlarının belirlenmesinde 
Distribution Map to P.H. Davis, "Fiora of Turkey, 
1-1 O (Donner, 1990) adlı eser taranarak yeni 
kayıtlar belirlenmiştir. 

3-ALANININ TANIMI 

3.1 Coğrafi Durum 

Araştırma alanı Batı Akdeniz bölgesinde, 

Antalya 'nın 20 kın doğusunda yer almaktadır. 

Alanın kuzeyinde Antalya-Alanya karayolu, 
batısında Çalkaya, Karaçal lı, ve Kemer ağzı köy
leri, güneyinde Akdeniz 'e paralel olarak uzanan 
kum eksibeleri, doğusunda Aksu Çayı ile çevri
lidir. Yükseltisi güneyden kuzeye doğru 0-30 m 



arasında değişmektedir. Davis'in Grid kareleml' 

sistemine göre C3 karesinde bulunan araştırm;ı 

alanı, Aksu ovasının güneybatısındadır. 

Alan; Yukarı Kemerağzı, Mandırlar ve 

Aksu Nahiyesi gibi yerleşim alanlarının bulun

duğu muhtelif yerlere dağılmış olan bazı münfer

İt tepecikler hariç, muntazam meyilli bir durum 

arzeder. Genellikle meyil kuzeyden güneye 

doğru o/o O. I -0.2'dir. Aksu N ahiyesi ' nden itibaren 

doğu ve batı istikametinde de o/o 0.00+0.05 

oranında bir meyile sahiptir. 

Bölgede bulunan köylerin hepsi köy yolları 

ile Antalya-Alanya karayoluna bağlıdır. Bölgede 

yaşayan halkın büyük çoğunluğu geçimini 

tanınl R ::.ağlamaktadır. Mülk Rrazileri genelde 

parçalanmış küçük parsellerden ibarettir. 

Bölgenin ekolojik şartlarının uygun olması 

nedeniyle sulu ziraat önem kazanmış olup 

genelde sebze tarımı, bazı alanlarda sere 

çiçekçiliği yapılmaktadır. Genellikle domates, 

biber, fasülye, soğan, kabak, maydonoz, salatalık, 

kavun, karpuz, çilek yetiştirilmektedir. 

Sulama suyu, Aksu Çayı üzerinde tesis edil

miş olan Aksu regülatöründen temin edilmekte

dir. Sulamanın tamamına yakını DSİ tarafından 

yapılmakta iken son yıllarda çiftçi sulama örgüt

lerine devredilmiştir. 

3.2 Jeoloji 

Ova toprakları alücyonlarla kaplıdır. IV. 

zamana ait holosen yaşlıdır. Tersiyer jeolojik 
zamana ait alanlar esas olarak güneyden başlayıp 

Aksu boyunca kuzeye doğru uzar. Burada esas 

formasyon nıiosen olup denizsel miosen kalkeri, 

marn, siltli kil, kumtaşı ve konglomera sediment

lerinden oluşur. Bu sedimentler bazen sertleşerek 

konglonıera veya greler halinde, bazen de gevşek 

kum, çakıl kalıntıları halinde bulunur. (TOPRAK

SU,l970). 
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3.3. Toprak 

Alan; kuzeyden güneye doğru akan Aksu 
Çayı, Acısu, Kapak Çayı ve yan derelerinin getir
diği materyallerden teşekkül etmiş allüvyal 
topraklara sahiptir. Bazı zamanlarda meydana 
gelen kısa süreli taşkınlar ve yatak değiştirmeleri 
sonucunda kil, silt, kum ve diğer rusubat avaya 
taşınarak değişik bünyede topraklar meydana 
gelmiştir. Ova topraklarında kilden, kum ve 
çakıla kadar her çeşit toprak bünyesine rastlamak 
mümkündür. Bünye hafiften ağıra kadar kısa me
safe ve derinliklerde değişmektedir (DSİ, I 971 ). 

Toprak rengi koyu kahverengiden kırnıızıya ve 
açık kahverengiye kadar değişmektedir. Yapı 

genellikle granülerdir (DSİ, 1 980). Hakim toprak 
tipi sığ ve taşlı kırmızı Akdeniz (terraroza) toprak
larıdır. 

4.İKLİM 

Alanının içinde bulunduğu Batı Akdeniz 
Bölgesinde kış aylan ılıman ve yağışlı, sonbahar 
ve ilkbahar ayları az yağışlı, yaz aylan sıcak ve 
kuraktır. Bu özellikleriyle subtropikal bir iklim 
karekıeri taşır. Yaz mevsiminde 4-5 ay gibi uzun 

bir kuraklığın oluşu , kış aylarının ılıman oluşu 

yağışlann genelde kış aylannda düşmesi 

Akdeniz ikliminin özelliğidir. 

Araştırma alanı fazla yağış almaktadır. 

Bunun sebebi, araştırma alanının bulunduğu böl

genin kuzeyinin dağlarla çevrili olmasıdır. Özel
likle sahil şeridi yağış alnıaya çok müsaittir 
(Saraçoğlu, I 990). 

S. ARAŞTIRMA ALANININ GENEL 

BİTKİ ÖRTÜSÜ 

Araştırma alanınında , tarım yapılmayan 

tepelerde bölgeye özgü olan Pistacia terebinthus, 
Arbutus andrachne, Myrtus communis, Quercus 
coccifera gibi bu alanlarda yaygın bazı nıaki veje

tasyon u görülmektedir. Özellikle sulama ve 
drenaj kanallan banketlerinde Rubus sanctus, 
Rosa canina yoğun yoğunluğu görülmektedir. 
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Toprak kanal (drenaj kanalları) kenarlarında 

Acacia cyanoplıylla yanında Populus nigra ve 

Salix alba gibi ağaç türleri göze çarpmaktadır. 

Güneyde salıile yakın kısımlarda Ononis natrix 

yoğun olup, yine bu kesimde, deniz kıyısının bir 

kısmını resmi ve özel turistik tesisler işgal etmiş 

olup, bu bölgenin flora ve vejetasyonu aşırı 

bozulmuştur. 

6. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Araştırma alanı Akdeniz Bölgesi' nde, 

Antalya il sınırları içinde yer almaktadır. 

Antalya ' nin 20 km doğusunda olup, Aksu 

Ovasının güneybatı kısmını oluşturmaktadır. 

Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesine görmektedir. 

Bitki toplama çalışmaları, Aşağı Aksu 

Ovası'nın, Antalya-Alanya karayolunun güney 

kısmında kalan 4 490 ha alanda yapılmıştır. 

Alanın sulama sistemini oluşturan: Sulama ve 

drenaj kanallarının, şev, banket, kanal içi ile ka

nalların servis yollarından; pompa İstasyonunun 

yaklaşım lıavuzunun, şev, banket ve havuz için

den; kanalların taşmasıyla oluşmuş nemli alan

lardan toplam 762 adet bitki örneği toplanmıştır. 

Toplanan bitkilerin adlandirilması sonucunda, 42 

familyaya ait 93 cins, 132 tür belirlenmiştir. 

(Tablo 1 ). 

Çalışma alanından toplanan taksoniardan 

l 'i Pteridoplıyta, 2'si Thalloplıyta, 129'u 

Spermatophyta bölümlerine ait olmak üzere 132 

yabancıot türü belirlenmiştir. Sperınatoplıyta 'ya 

dahil olan 129 toksonun tümü Aııgiospermeae'ye 

dahildir. Angiospermeae'lerin 24'ü 

Monocotyledones, 105' i Dicoty le~ones sıııı fında 

yer alınaktadır (Tablo.2). 

Toplanan 132 yabancıot türünün, 6'sı 

endeıniktir. Endeınik türler esas sulak alanlardan 

değil, yakınlarındaki banketlerden toplanmıştır. 

Bu endemik bitkiler içinde hakiki su bitkisi yok-
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tur. Yapılan çalışına yabancıotlara yönelik olduğu 

için endeınizm oranı hakkında fikir yürütmek 

hatalı olacaktır. Yabancıotlar, genellikle koz

mopolit bitkiler olduklarından aralarında endemik 

bitkilerin az olması doğaldır. 

Toplanan endemik türler yaygınlıkları ve 

yoğunlukları bakımıııdan yabancıot olarak kabul 

edilmeyebilirler. Su yabancıotlarında dar yayılışlı 

veendemik bitki azdır. Bunlar genellikle çok böl

geli olup, dünyadaki yaydışları çok geniştir 

(Pieterse and Murphy, 1990). 

Araştırma alanından toplanan endemik bitk

ilerin oranı % 4.5'dir. Arenaria pamplıylica 

subsp. Pamphylica, Saponaria pamphylica, 

Antlıemis ammophila, Ceplıalaria cilicica, 

Scabiosa reuteriana, Limonium effusum tür

lerinden oluşan endemik türler, genellikle 

araştırma alanının güney kesimindeki, sahile 

yakın kumlu araziden toplanmıştır. Toplanan 

6'endemik türden 6'sı da Akdeniz elementidir. 

Araştırma alanının Akdeniz Fitocoğrafik Bölge 

içinde yer alnıası nedeniyle bu sonuç normaldir. 

Araştırma alanından toplanan yabancıotları n 

ait olduğu fitocoğrafik bölgeler tespit edilmiştir 

(Davis, 1965-1988). Buna göre Akdeniz 

Fitocoğrafik Bölgesi 36, Avrupa-Sibirya 

Fiticoğrafik Bölgesi 7, İran-Turan Fitocoğrafik 

Bölgesi 2 türle temsil edilmektedir. Çok bölgeli 

ve bilinmeyenierin sayısı ise 87'dir (Tablo 3) . 

Fitocoğrafik bölgesi bilinen 45 türün: 36'sı, 

başka bir deyişle % 80'i Akdeniz Fitocoğrafik 

Bölgesine; % 1 5.6'sı Avrupa-Sibirya Fitocoğra

fik Bölgesine aittir (Tablo 4). Akdeniz 

Fitocoğrafik Bölgesine ait türlerin çok olması 

çalışma alanının bu bölge içinde yer 

almasındandır. Avrupa-Sibirya bitkilerinin 

oranının İran-Turan'dan çok olmasının nedeni ise 

çalışma ortanıının o bitki coğrafyasının iklimsel 

özelliğine yakın karekterinden, yani su ile ilgili 

olmasındandır. Çok bölgeli ve bilinmeyenler 



Tablo ı. Araştırma Alanmda Tespit Edilen Bitkiler 

FAMILYA CINS TUR 

CHARACEAE CHARA Valliant 
C. globularis Thill. 

C. vulgaris L. 

EQUISETACEAE EQUISETUM L. E. ramossimum Desf. 

ALISMAL. A. /ane e olatum W ith. 
ALISMATACEAE 

SAGITTARIAL. S. sagittifo/ia L. 

ALKANNA Tausch 
A. tinctoria (L.) Tausch subsp. 

anatolica Hub-Mor. 

ANCHUSAL. 

ECIDUML. E. angustifolium Miller 
BORAGINACEAE 

H. hirsutissimum Graver 
HELIOTROPIUM L. 

H. supinum L. 

NONEA Medicus 
N melanocarpa Boiss. 

N obtusifolia (Willd.) DC. 

CAPP ARACEAE CAPPARISL. C. spinosa L. var. inermis Turra 

ARENARIAL 
A. pamphylica Boiss. & Heldr. 

subsp. pamphylica 

CERASTIUM L. 
C. illyricum Ard. subsp. comalum 

(Desv.) P.D. Seli & Whitehead 

CARYOPHYLLACEAE P. velutina (Guss.) Bali & Heywood 
PETRORHAGIA (Ser.) 

Li nk. 
P. pamphylica (Boiss & Bal.) Bali & 

Heywood 

SILENEL. 
S. kotschyi Boiss. var. maritima 

Boiss. 

CERATOPHYLLACEAE CERATOPHYLLUM L. C. demersum L. 

HELIANTHEMUM 
CISTACEAE H. sa/icifolium (L.) Miller 

Adans. 
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Tablo 1 (Devamı). Araştırma Alanında Tespit Edilen Bitidier 

FAMll..YA CINS TUR 
/ 

CEPHALARIA Selırader 

DIPSACACEAE ex Roemer & Schultes 
C. cilicica Boiss. Kotschy 

SCABIOSAL. S. reuteriana Boiss. 

CHROZOPHORA A. Juss. C. tinctoria (L.) Rafın. 

EUPHORBIACEAE 
EUPHORBIA L. 

E. helioscopia L. 

E. terracina L. 

C. pu/chellum (Swartz) Druce 

GENTIANACEAE CENT AURIUM Hill 
C. tenuijlorum (Hoffmanns. & Link) 

Fritsch subsp. acutiflorum (Schott) 

Zeltner 

- E. cicutarium (L.) L'Herit. subsp. 

hipinnalum (Cav.) Tourled 

ERODIUM L'Herit. 
E. cicutarium (L.) L'Herit. subsp. 

cicutarium 
GERANIACEAE 

E. gruinum (L.) L'Herit. 

E. moschatum (L.) L'Herit. 

G. dissectum L. 
GERANIUML. 

G. mo/le L. subsp. mo/le 

AVENAL. A. wiestii Steudel 

BROMUSL. B. tectorum L. 

PHRAGMITES L. P. austra/is (Cav.) Trin. ex Steudel 

GRAMINEAE 
P. maritimus Willd. subsp. 

POL YPOGON Desf. subspathaceus (Reg.) Aschers. & 

Graebn. 

SORGHUM Moench 
S. ha/epense (L.) Pers. var. 

ha/epense 

HALORAGIDACEAE MYRIOPHYLLUM L. M verticil/alum L. 

IRIDACEAE IRIS L. I. pseudacorus L. 
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Tablo ı (Devamı). Araştırma Alanmda Tespit Edilen Bitkiler 

FAMİLYA CINS TUR 

ANTIIEMISL. 
A. ammophila Boiss. & Heldr. 

A. auriculata Boiss. 

BELLISL. B. perennis L. 

CALENDULA L. C. arvensis L. 

C. nutans L. subsp. nutans 

CARDUUSL. C. pycnocephalus L. subsp. 

pycnocephalus 

COMPOSITAE C. fraasii Schultz B ip. 

C. micrantha Czer. 
CREPIS L. 

C. palaestina (Boiss.) Bornm. 

C. reuterana Boiss. subsp. reuterana 

PICRISL. P. altissima Delile 

PULICARIA Gaertner P. dysenterica (L.) Bemh. 

SCOLYMUSL. S. hispanicus L. 

SENECIOL. S. verna/is Waldst. & Kit. 

CONVOLVULACEAE CONVOLVULUSL. C. arvensis L. 

BISCUTELLA L. B. didymaL. 

CAPSELLA Medik. C. bursa-pastoris (L.) Medik. 

C ARDAMINE C. hirsuta L. 

CRUCIFERAE NASTURTIUM R. Br. N. officinale R. Br. 

RAPHANUSL. R raphanistrum L. 

RAPIS1RUM Crantz R rugosum (L.) All. 

SINAPIS L. S. arvensis L. 

CYPERUSL. 
C.longusL. 

C. rotundus L. 
CYPERACEAE 

SCHOENOPLECTUS 

(Reichb.) Palla 
S. lacustris (L.) Palla 
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Tablo 1 (Devamı). Araştırma Alanmda Tespit Edilen Bitkiler 

FAMILYA CINS TUR 

J. acutusL. 

J. articu/atus L. 
JUNCACEAE JUNCUS L. 

J. bujonius L. 

J. injlexus L. 

LAMIUML. L. amplexicau/e L. 

LYCOPUSL. L. europaeus L. 

MELISSAL. M o.fficinalis L. subsp. a/tissima 

LABIATAE (Sm.) Arcangeli 

MENTHAL. 
M aquatica L. 

M pu/egium L. 

SALVI~L. S. viridis L. 

CO RüNILLA L. C. parvijlora Willd. 

' GL YCYRRHIZA L. G. echinata L. 

L. corniculatus L. var. corniculatus 

L. corniculatus L var. tenuifolius 

LOTUSL. L. halophilus Boiss. & Sprun. var. 

halophilus 

L. pa/ustris Willd. 

MEDICAGOL. M polymorpha L. var. vulgaris 

LEGUMINOSAE (Benth.) Shinners 

M albaDesr. 
MELILOTUS L. 

M o.fficinalis (L.) Desr. 

ONONISL. O. natrix L. subsp. hispanica (L. fıl.) 

Coutinho 

T. campestre Schreb. 

TRIFOLIUM L. 
T. lappaceum L. 

T. resupinatum L. var. 

microcepha/um Zoh. 
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Tablo ı (Devamı). Araştırma Alanmda Tespit Edilen Bitkiler 

FAMILYA CINS TUR 

TRIFOLIUM L. T. tomentosum L. 

LEGUMINOSAE V. sativaL. subsp. nigra (L.) Ehrh. 
VICIAL. 

var. nigra 

LILIACEAE ASPHODELUS L. A. aestivus Brot. 

LYTHRACEAE LYTHRUML. L. hyssopifolia L. 

ALTHAEAL. A. cannabina L. 

MALVACEAE M nicaeensis All. 
MAL V AL. 

M sylvestris L. 

NYMPHAEACEAE NYMPHAEAL. N. a/ba L. 

P AP A VERACEAE PAPAVERL. P. rhoaesL. 

P. cretica L. 
PLANT AGINACEAE PLANTAGOL. 

P. lanceo/ata L. 

PLUMBAGINACEAE LIMONruM Miller L. e.ffusum (Boiss.) O. Kuntze 

POLYGONUML. 
P. persicaria L. 

POLYGONACEAE P. salicifolium Brouss. ex Willd. 

RUMEXL. R conglomeratus Murray 

P. crispus L. 

POTAMOGETONACEAE POT AMOGETON L. P. natansL. 

P. pectinatus L. 

A. arvensis L. var. arvensis 

ANAGALLIS L. A. arvensis L. var. caeru/ea (L.) 
PRIMULACEAE 

Go uan 

L YSIMAClllA L. L. dubia Sol. 

ANEMONEL. A. coronaria L. 

R arvensis L. 

RANUNCULACEAE R constantinopo/itanus (DC.) d'Urv. 
RANUNCULUSL. 

R sphaerospennus Boiss. & 

B lanche 
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Tablo ı (Devama). Araştanna Alanmda Tespit Edilen Bitkiler 

FAMILYA CINS TUR 

POTENTILLA L. P. reptans L. 

ROSACEAE ROSAL. R caninaL. 

RUBUSL. R sanctusL. 

G. tricomutum Dandy 

RUBIACEAE GALIUML. G. verum L. subsp. glabrescens 

Ehrend. 

RUPPIACEAE RUPPIAL. R marilimaL 

SCROPHULARIACEAE VERONICAL. 
V. anagal/is-aquatica L. 

V. anaga/loides Guss. 

SP ARGANIACEAE SPARGANIUM L. 
S. eretum L. subsp. neglectum 

(Beeby) K. Richter 

TYPHACEAE TYPHAL. T. angustifolia L. 

APIUML. A. nodijlorum (L.) Lag. 

DAUCUSL. D. littora/is Sibth. & Sm. 
UMBELIFERAE 

SCANDIXL. S. pecten-veneris L. 

TORDYLIUM L. T. aegaeum Runem. 

PHYLALour. P. nodijlora (L.) Greene 
VERBENACEAE 

VERBENAL. Verbena officina/is L. 

ZANNICHELLIACEAE ZANNICHELLIA L. Z. palustris L. 

Tablo 2. Toplanan Türterin Dağalama 

SPERMATOPHYTA 

BÖLÜM PTERIDOPHYTA THALLOPHYT A - Angiospermeae 

Monocotyledones ı:Jıcotyledones 

TURSAYISI 2 24 105 

TOPLAM 2 129 
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olarak bahsedilen ılirlerin çoğu dünyada yay ılı ş 

a l a nl a rı faz la olan kozmopolitlerdir. Yabanc ıo tl a r 

ekolojik tolerans ı yüksek bitkiler o ldukları için 
tek bölge li ve iki bölgeli olabildi kleri g ibi çok 
bölge li de ol abilirl er. Öze llikle de su 
yabanc ı otl a rının dağılımı çok bölgeli ve geni ş 

olduğu için bitki coğrafyası bakımında n heterojen 
bir durum gösterirl er. 

Türkiye' de sulama sistemlerinde yayg ın 

olan türler: Phragmites australi s, Typha angusti 
fo li a, Typha latifoli a, Sparganium erectum , 
Arundo donax , Schoenoplectu s lacustri s, 
Schoenoplectus 1 itoralis, Bolboschoenus mar
itim us, Juncus articul atu s, Juncus gerardii , 
Potamogeton pectinatus, Potamogeton nodosus, 
Potamogeton perfoliatus, Potamogeton pa nornıi 

tanus, Potanıogeton berchtoldii , Groenlandi a 
densa, Ceratophyllunı denıersunı , Myriophyllunı 

spicatum . Zannichellia palustri s, Ranunculus 
s phaeros pe rnıu s, Ranunculus tri cohophyllu s, 
Lemna minor, Lemna gibba, Chara vulga ris ve 
Chara globularis türleridir (DSİ , 1993). 

Al andan toplanan ve Türkiye'deki sulama 
sistemlerinde yayg ın olan türler: Phragmites aus-
trali s, Typha angustifo li a, Sp~rganium erectum, 
Schoenopl ectus Jacustri s, Juncus arti culatus, 
Potaınogeton pectinatus, Ranunculus sphaeros
permu s,Zann ichellia palu s tri s ,Ce ratophylluın 

demers unı, Chara vulgari s ve Chara globulari s 
türleridir. 
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Toplanan yaban c ıoll a rın en çok tür içeren 
fa mily as ının I 6 tür! e l eguıninosea fa mil yas ı 

olduğu görülür. Bunu 14 türle Coınpos itae; 7 
türle Borag in acede ve Crucife rde; 6 türl e 
Gereniacede ve Labi atae; 5 türle 
Caryophyllaceae ve Gramineae; 4 türl e junaceae, 
Potanıoğeto n aceae, Ranuncul acege ve 
Uınbeliferae; 3 türle Cyperaceae, Euphorbiaceae, 
Malvaceae, Polygonaceae, Prinıul aceae ve 
Rosacede; 2 türle Ali snı a taceae, Dipsacaceae, 
Genti anaceae, Pl antag inaceae, Rubiaceae, 
Scrophulariaceae, Yerbenaceae ve Characeae; tek 
türle Capparaceae, Ceratophylaceae, Cistaceae, 
Convolvulaceae, Halorag idaceae, lridaceae, 
Liliaceae, Lythraceae, Nyınphaeaceae, 

Plumbag in aceae, Ruppi aceae, Papaveraceae, 
Typhaceae, Zannichelliaceae, Sparganiaceae ve 
Equisetaceae izler. En çok tür içeren cinsler ise: 5 
türle Trifoliunı; 4 türle Lotus Crepis, Erodiunı , 

Juncus , Potamogeton; 3 türle Ranunculus; 2 türle 
Chara, Heli otro piuın , Nonea, Petrorhag ia, 
Anthemi s, Carduus, Cyperus, Euphorbi a, 
Centauriuın G e ra niunı , Mentha, Melilotu s, 
Mal va, Plantago, Polygonum, Anagallis, Galium, 
Yeronica cinsi izler. 

Sadece su bitkilerini ince l ediğ imizde, en 
fazla türe sahip olan fa milya lar 4 türle J uncaceae, 
Potamogetonaceae; 3 türle Cyperaceae; 2 türle 
Ali smataceae, Gramineae, Labiatae ve 
Characeae familya la rıdır. Su bitkilerini kapsayan 
diğer familyalar: Ceratophyllaceae, Cruciferae, 
Haloragidaceae, Iridaceae, Liliaceae, 
Nymphaeaceae, Ranuncul aceae, Ruppiaceae , 
Sparganiaceae, Typhaceae, Umbellifeae ve Zan

Tablo 3. Çalışma Alanında Toplanan 132 Yabancıot Türünün Fitocoğrafık Bölgelere Dağılımı 

Fitocoğrafik Bölge Tür Sayısı Toplam Yabancıotlara Oranı (%) 

Akdeniz 36 27.3 

Avrupa -Sibirya 7 5.3 
Iran-Turan 8 1.5 

Çok Bölgeli ve Bilinmeyenler 87 65.9 

Tablo 4 : Fitocoğrafık Bölgesi Bilinen 45 Türün Fitocoğrafik Dağılımları 

Fitocoğrafik Bölge Tür Sayısı Toplam Yabancıotlara Oranı( % ) 

Akdeniz 36 80 
Avrupa -Sibirya 7 15.6 
Iran-Turan 2 4.4 
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nichelliaceae familyaları tek türle temsi l ed ilmek
tedir. içerdikleri tür say ı s ına göre cinsler ise: 4 
türle Juncus ve Potamogeton; 2 türle Chara ve 
Cyperus; tek türl e Alisma, Sagittaria, 
Ceratophyllum, Nasturtium, Schoenoplectus, 
Phragmites,So rghum , Myriophyllum, Iri s, 
Lycopus, Mentha, Asphodelus, Nymphaea, 
Ranunculus, Ruppia, Sparganium, Typha, Apium 
ve Zannichellia olarak s ıra l anır. 

Toplanan bitkiler geli şme ve yaşama yer
lerine göre s ınıflandırıldı ğıııda : 99 türle (% 75) 
banket yabancıotları; 2 1 tür! e (% l 5.9) su üstü 
yabancıotları; S türle (% 3.8) yüzen yabancıotlar 
ve sualt ı yabanc ı ot l a rı ; 2 türle (% 1.5) algler 
(makroskobik) olarak s ıra lanır. 

Ça lı şına esn as ında yapıl an göz l e ınl erde: 

Kanalların banketlerinde Alkanna, 
Anchusa, Echium, Nonea, Capparis, Carduus, 
Crepis, Picris, Senecio, Scolymus, Convolvulus, 
Raphanus, Sinapis, Erodium, Geranium, Bromus, 
Coronilla, Lotus, Med icago, Trifolium, Vicia, 
Althaea, Malva, Papaver, Plantago, Anagallis, 
Ranunculus, Potentilla, Rosa, Rubus, Scandix, 
Phyla; Şev lerde özellikle su ile temas halindeki 
şev kısımlarında Nasturtium, Phragmites, 
Lycopus, Mentha, Po lygonum , Lysimachia, 
Yeronica, Apium; kanal içinde Myriophyllum 
Ceretophy llum , N ym phaea, Potamogeton, 
Ruppia, Zannichellia ve Chara cin slerinin 
yağunluklarının fazla olduğ u saptanmımştır. 

Chara türlerinin, tortu birikimi olan beton 
zeminlerde yağunlaşt ığ ı , Nyınphaea a lba' nııı su 
akış hızının yavaş ve rusubat birikimi olan 
kısımlarda yoğunl aşt ı ğ ı görl.ilmü ştür. Phrag ınites 

australis, Potaınogeton spp. Typlıa angustifolia, 
Nymphaea alba topluluk ol u şturmu ş l ard ır. Özel
likle Phragmites aust ri ali s yoğu n olup, kanalların 
banket leri ni ve şev l e rini tamamen kaplamış 

durumdadır. Potamogeton spp., Ceratophyllum 
demersu m, Myriophyllum verticill atuın türleri su 
ak ı ş ını yavaşlatmak ta, Chara spp. ise yoğun gru
plar o luşturarak kanal kapasitelerini düşürmekte
d ir. Cupparis sp inosa var. İnermi s, Rosa canİna, 
Rubus sanctus türleri şev ve banketl er il e tama
men kapatarak kanallara yaklaş ımı imkans ı z hale 
geti rmi şt ir. 

44 

Araştırma alanında yoğunlukları diğer bitk
ilere göre az ve zarar seviyesinde olmayan bitkil
er: Heliotropium hirsutiss imum, H. supimum, 
Arenaria pamphylica subsp. pamphylica , 
petrorhagia velutina, P. pamphylica, Cerastium 
illyrcum subsp. Comatum, Silene katselıyi var. 
Maritima, Helianthemum salicifolium, Biscutella 
didyma, Capsella bursapastoris, Bellis perennis, 
Centaurium pulchellum, Plantago cretica 
Centauriuın tenuiflorum subsp. Acutiflonım, 
Erodium cicutarium subsp. Bipinnatum, Erodium 
cicutarium subsp. Cicutarium, Limonium 
effu s uın türleridir. 

Toplanan bitkilerin büyük çoğunluğu bir 
yıllık ve çok y ıllık olmakla birlikte, iki yıllık bitk
ilere de rastlanabilmiştir. Toplanan bitkilerin C3 
karasinde bulunup bulunmadığ ı araştırılmıştır. 

Bunun sonucunda: Anagallis arvensis var. 
Arvensis, Anthemis auriculata, Carduus pycno
cephalus subsp. Pycnocephalus, Cephalaria cili
cica, Cerastium illyricum subsp. Coınatum, 

Crepis fraasi, Euphorbia terracina, Galiunı verum 
subsp. Glabrescens, Limonium effusum, Lotus 
corniculatus, Medicago polymorpha var. 
Vulgaris, Nonea ınelonocarpa , Ruppia maritima, 
Typha angustifolia'nııı C3 karesi iç in yeni kayıt 
olduğu tespit edilmiştir (Donner, 1990). 

Yabanc ıot sorunlarını ortadan kaldırmak 

iç in mekaniksel, kimyasa l ve biyolojik mücadele 
yöntenıle ri mevcuttur. Mekanik mücadele yön
teminin, uygul amanın uzun zaman alması, uygu
l amanın s ık s ık tekrarlanınas ı gerekti ğ i, s ınırlı bir 
mücadele sağlaması, maliyetinin yüksek olması, 
fazla i şgü cü istemesi ve sualtı yabancıotlarının 

yayılmasını kolaylaştırması gibi olumsuz yöntem
leri bulunmaktadır. Kimyasal mücadele yön
teminin , maliyetinin yüksek olması ve özellikle 
de çevre açısından sorunlar yaratması gibi olum
suz yönleri bulunmaktadır. 

Biyolojik mücadelenin uygulanınas ı iç in 
DSİ sulama sistemlerinde, otçul balıklar özellikle 
Çin Sazanı (Ctenopharyngodon ideila Ya!). kul
lan ıl mas ı araştırmaları na 1970' 1 i yıllarda 

baş l a nmı ş, konu 1984 'den sonra yeniden gün
deme gelmiş olup araştırma çalışınaları 
sürdürülmektedir (DSİ, L993). 

Mücadelede en etkili yöntem, yabancıatla
rın zarar oluşturacak sev iyeye gelmesini önle
mektir. Bu yöntem, ilişkilerin gözönüne alınarak, 
çevrenin yabancıot ge li şmes i iç in uygun olmayan 



duruma getirilmesiyle sağlanan koruyucu yön
temlerdir. Sulama kanallarında yabancıotların 

gelişimini etkileyen en önemli etkenlerden birisi, 
su tabanındaki toprağın fiziksel nitelikleridir. 
Sulama kanallarının betonla kaplanması ve beton 
kaplamalı kanallarda tortu birikiminin önlenmesi 
gerekmektedir. Kanallarda tortu birikiminin 
önlenmesi tesislerin projelendirilınesi safhasında, 
çeşitli olanaklar bulunmakta ve bunlarla ilgili 
kriterlerin uygulanması gerekmektedir. Drenaj 
kanallarının tabanları yabaııcıot gelişimi için 
genelde uygundur. Sulama kanallarında ise 
tabanda ince organik silt, kil ve inorganik çamu
run bulunması durumunda gel işın e için en uygun 
şartlar oluşmaktadır. Bu şartların oluşumunu 

önlemek için kanal taban kotlarının, şev 

eğimlerinin drenaj kanalına su giriş yapılarının 
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proje kriterlerine göre gerçekleştirilmesi gerek
mektedir. 

Araştırma alanında, sık sık görülen taşkınlar 
özellikle drenaj kanallarının proje kriterlerinden 
uzaklaşmasına neden olmuştur. Bu nedenle 
drenaj kanallarında tortu birikiminin bazı alanlar
da yoğunlaştığı, buna bağlı olarak da yabancıot 
yoğunluğunun arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca, 

kanallara yapılan bakım-onarını çalışmalarında, 

kanalların proje kriterlerine uyulması gerekmek
tedir. Drenaj kanallarının banketlerindeki toprak 
erozyonunun önlenmesi, böylece kanallara ıortu 
girişinin önlenmesi için kanal banketlerinde 
bitkisel kaplama yapılınası gerekmektedir. 
Kaplama materyali olarak, araştırma alanında 

doğal olarak yetişen Latus spp., Medicago spp. 
ve Trifoliuın spp. gibi türleri kullanmak 
mümkündür. 
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BİR AKARSUYUN TAŞIDIGI ASKlDAKi SEDİMENT MİKTARININ 
PRATiK YOLDAN HESAPLANMASI 

Yazan: Dr .Y. Müh. Fuat ŞENTÜRK 
Araştırma Dairesi Emekli Başkanı 

r-------------------------------Ö ZET------------------------, 

Bu çalışmada bir akarsuyun taşıdığı askıdaki sediment miktarının tespit edilme
sine yönelik pratik bir yöntem geliştirilmiştir. Önerilen bağıntıda yer alan parametrel
erden akışkanla ilgili olanlar,p ve y, sediment ile ilgili olanlar, ys ve Dm, ve akımla ilgili 
olanlar, R ve S, arazi ölçüm değerlerinden elde edilmesi öngörülmüştür. Bağıntıda yer 
alan katsayı için iki farklı yaklaşımda bulunulmuştur. Birinci yaklaşımda katsayı 
2200 sabit değeri alınırken, ikincisinde katsayı PPM değerinin bir fonksiyonu olarak 
verilmiştir. Her ekisinden de elde edilen sonuçlar gerçek ölçümlerle karşılaştırılmıştır. 
Elde edilen sonuçlara göre bu iki katsayıdan PPM'infonksiyonu olarak türetilen kat
sayının yerinde yapılan ölçümlere daha yaklaşık değerler verdiği bulunmuştur. Sonuç 
olarak, su mühendisliğinde önemli bir yere sahip olan askıdaki sediment miktarının 
belirlenmesi amacıyla önerilen bu yöntem PPM'in bir fonksiyonu olan katsayı ile bir
likte kullanıldığı takdirde bir akarsuyun taşıyacağı askıdaki rusubat miktarı pratik 
yoldan kolaylıkla hesaplanabilir. 

ASKlDA SEDİMENT MİKTARININ 
TESPİT EDİLMESİ 

Şentürk ( 1 996) tarafından elde edilen 
bağıntıya göre askıda malzeme taşıyan bir akar
suyun taşıdığı malzemenin miktannı aşağıdaki 

şekilde tanımlanabilir: 

D 312 C 1) 
CJw = 2200 _ın_ y !.49 

pl /2. 

Y= y RS 
D (2) Ys ın 

Burada; 
qw : katı malzemenin debisi (kgfm3/s) 
Dm : Askıdaki malzemenin karakteristik 

dane çapı (m) 
y : Suyun özgül ağırlığı (Nfm3) 

A: Suyun ısiattığı alan (m2) 

P: Bu alana ait ı s l ak kesit (m) 

R: A/P (m) 

S: Enerji hattının eğimi 

y5: Katı malzemenin özgül ağırlığı ( N/ m3) 

p: y/g (kgfm3) 

dir. Genellikle lı = 1.7 almabil ir. y ise 
y 

1000 ile 994 N/m2 arasmda değişmektedir. g 

değeri ise 9.81 mfs2 dır. Bu değerleri yerlerine 

koyarsak lıdeğeri ise tam olarak bulunabilir ve 
y 

ortalama 1.7 alınması büyük bir fark yaratmaz. 

y = _R_Ş_ = ___R_S_ 
lı Dm 1.7 Dm 

(3) 

y 
Bu denklemi tahkik için N ord in ' in ( 1 965) 

yaptığı deneyler kullanılmıştır. 
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Bu denk lemi tahkik için Nardi n' in ( 1965) 
yapt ığ ı deney ler kull anılmı ş tır. Bunun için : 

ır X = Pı tıqwJ 
y'Dnı 

y =__BL 
y' - Dm 
y 

koordi natl a rı k ull a nıl acaktır. 

(4) 

(5) 

Bulunan noktalar Şek il I 'de gösterilmi ş ti r. 
Burada 0.50 ; -0.50 ha tları da ç i zilmi ş t i r. Tablo 
I 'de verilmektedi r. 

( I ) numa ra lı denklemin sabit say ı s ı 

değişti ği zaman temsi li doğru aşağ ı yu ka rı oynar. 
Böylelikle, ıso - 93 100 = 6 ı. 3 rakamı daha 
da i y il eş ir. 93 

Ş imdi bunun nas ıl yapıldığını gösterelim. 

Denklemdeki 2200 ka tsay ı s ı I 900 il e 2700 
a ras ındadİr. Bu değerlerin nas ıl ölçülmesi gerek
ti ğ i bir sonraki kı s ımda gösterilecektir. Bi r akar
suyun sed iment debis i bu yo ld an kolayca 
bulun ur. Fakat bu debinin gerçek debi ile olan 
fa rk ı beli rlenemez. Bu i ş için bir d i ğer fo rmül 
türetilmi ş ve bu ikisi karş ıl aştırılmı ştı r. 

Formüldeki 2200 katsay ı s ı yerine: 

( 
;rM )ıt3 

Dnı n y' 
6 s 

say ı s ını koyalıın . Burada y s = y s - y , ve PPM 
(pa rt per million) t aş ın a n sedimentin kon
santrasyo n değeri olarak gösterilmi ş tir. 

( 

PPM 

)

2/3 D3tı ı 49 
q - lll y . 

w - 3 1/2 
Dııı ny 's p 
6 

bulunur. ( I) numara lı fo rm ül ku ll an ıl arak qw elde 
ed ilir, bu değer (2) numara lı fo rmülele PPM yerine 
konul arak yeniden qw bulunur. W.R. 
Brownlie' nin "Complilation of alluvial channel 
data: laboratory and field" isimli kitapta n fay
da l a nıl a ra k elde edilen misa ll er üzerinde bu 
metot uygul anmı ştır. Burada yukarıda ki bilin
meyenler il e birlikte PPM değerl e ri de 
ö l ç ülmü ş tür. Do l ay ı s ı y l a tam bir hesap 
yapıl ab ilmek tedir. Ekte misa l o larak buradan 
a l ı n a n bi r örnek değerl endirilmi ş tir. Neti ce tat
mi n edicidir. 

Birinci forın ü l de elde ed ilen qw değeri de 
problemin bir çözüınüdü r. İkinc i fo rmül , birinci 
fo rmülLin verd i ği sonucu esas kabul ederek qw·Y İ 
ve rd i ğ inden bu değerin çok daha büyük bir 
önemle neticeye götüreceğ ini kabul etmemiz 
gerekir. Misallerde bunu göstermektedir. 

İkinc i formül kullanıl a rak bir sonuca daha 
gidilebilir. Bu formülden elde edilen ç ıktıları for
müllin girdileri yerine koyarsak sonunda akar
suyum taş ıma kapas ites i bulunur ki bu da yerinde 
yapılan ö lçüınierin ne kadar yak l aş ık olduğunu 
göstermes i bakımından önem taş ı r.. 

Formüldeki bilinmeyenicı-in yerinde 
ölçülmesi 

Formüldeki tatbik için y,ys,R,D1ll' p,S bi -lin
ıneye nlerin ölçülmesi gerek ir. Bu ölçümler iç in 
aşağıda önerilen basamaklar s ıras ıyla uygulan
abilir. 

1- Ölçüm Yerinin Seçilmesi 

Nehrin her geçtiğ i yerde ölçüm yapıl amaz. 
Seçilen yer c i va rında yapay bir malımuz bulun
mamalıdır. Bu yerde ters akımla rın bulunmamas ı 
gereklidir. Gelen sedimentin olduğu gibi mansa
ba geçmes i, yani birikme veya oyulma i ş l e rinden 

hiç birisinin yer a lınama ı icap eder. Memba 
kes itinden giren sedimentin o lduğu gibi ınan sap 
kes itinden ç ı k ınas ı gerek lidir. Böyle bir ye r 
bulunmamas ı halinde o kes it bırakıl arak başka bir 
yer aranmas ı gerekli olur. 

2- y Dcğcı·inin Ölçülmesi 

y değeri suyun s ı caklı ğ ın a bağlıdır. Bu 
s ı cak lı ğ ı yüzen bir te rınometre il e bulmak 
mümkündür. Bu değerde hata t e rınometrey i 

okuma hatas ı kadardır. 

3- Ys ve D111 Dcğc..tcı-inin Ölçümü 

Bu değe rl erin ölçü lmes i iç in askı dak i 
ın a l zemin i n belirl e nınes i gereklidir. Bundan 
sonra Ys ve D111 belirlenebilir. 

Ys = 2700 kgfm3 ortalama bir değerdir. 
Bundan farklı değerl e r iç in formUlde gerekli 
değ i ş iml er ya pılmalıdır. (*). Dın ' in tespiti önem 
taş ır, çünkü bu değer formülele de önem taş ımak 

tadı r. D50<D111<D60 olarak a t anır. FormUlde Dm= 
0 50 alınmış tır. 



4-R Sayısının Belirlenmesi 

Ölçümler, kesitin takriben sabit kaldığı bir 
yerde yapı lır. Bu yer ölçüm kesimi içinde 
olmalıd ır. 

S-S, Değeri nin ölçülmesi (siınons ve 
Şentürk, I 992) 

Bu işlem için gerekli olanlar aşağıya 

çıkarılmıştır .. 

-Seçilen kesimde ters akınılar bulun
madığından emin olunuz. Ayrıca durgun su da 
bul u nmamal ıdır. 

-Sahilde bir müracaat uzunluğu tespit edi
niz ve ölçüm kesitindeki su yüzünü ve profildeki 
su yüzünü bu müracaat uzunluğuna göre ölçerek 
belirleyiniz. 

-Ölçüm kesiminde iki kesit daha belir
leyiniz. Bunlardan biri ölçüm kesitin I SO metre 
ınembasında diğer I SO metre mansabında olsun. 

-Yüzen bir c i siın ile su hattını iki nihai kesit 
arasında belirleyiniz. Ölçümler bu hat üzerine de 
yap ılacaktır. 

-Müracaat hattına bağ lı olarak su yuzunu 
belirleyiniz. Bu işlemi üç kere tekrar ediniz. 

-Memba ve mansap kesitlerinin ölçüm 
kesitinden olan uzaklığ ını yeterli bir takribiyetle 
ölçü n üz. 

-Esas ölçüm kesitinden memba ve mansap
ta kalan su hattı meyillerini ölçünüz. Bu i şlemi en 
az üç kere tekrar ediniz. Elde edilen değerler en 
çok % I O farklı olmalıdır. 

-Su hattı üzerindeki su hızını ölçünüz. Bu 
işlem için bir muline kullanabilirsiniz. Böylelikle 
S bulunmuş olur. 

S ~h + (Uy -U~/2g 
L 

(8) 

Burada; ~h: memba ve ınansap yüzleri 
aras ındaki fark, L: memba ve ınansap kesitleri 
arasındaki mesafeyi ifade etmektedir. 

Bu formül su hattının tabana paralel olması 
halinde geçerlidir; aksi halde enerji hattı eğimi 
şöyle olur. 
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uz uz 
Zı +dı+ _ı =Zz +dı-2- +~h 

2g 2g (9) 

Burada; 

Zı : memba kesitinde su yüzünün ölçüm 
hattına nazaran düşey mesafesi 

Zz: ınansap kesitinde su yüzünün ölçüm 
hattına nazaran düşey mesafesi 

d ı: memba kesitinde su derinliğ i 
d2: ınansap kesitinde su derinliği 
U ı: memba kesitinde ortalama akım hızı 
U2: ınansap kesitinde oı1alaına ak ım hızı 
~h: SL 
S: ene~i hattı eğiıni 
L: ölçüm kesitlerini ayıran mesafedir. 

uL 
Hı +Zı +dı -ı 

2g 

uz 
Hı + zı +dı - 2- + ~h 

2g 

uz 
Ho =zo + cb + - 0-

2g 

Sı= Ho- Hz 
Lı 

S ı= Hı- Ho 
Lı 

Burada; 

( 1 O) 

(ı ı ) 

( 12) 

( 13) 

(14) 

Lı : memba kesiti ile esas ölçüm kesiti arası 
mesafesi 

Lz: mansap kesiti ile esas ölçüm kesiti arası 
mesafesidir. 

S ı ile S2 'yi mukayese ediniz. 

S= Sı -Sı 
Sı ( 15) 

olmalıdır. Bu i ş lemi seç ilmiş üç kesit için 
tekrar ediniz. Her tekrar için ~S<O.I O olmalıdır. 

Uygulama (Tablo 2) 

y = 997.8 kgtın3, d= ı.o6 ın, S=0.79 ıo-3, 
Dm =34Sx 1 o-6 m için bu kesimdeki sediment 
debisi şöy l e bulunur. 

D3!2 
q.. = 2.2 xıo3 ____m_ y1.49 (16) 

V pl/2 
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Y- RS 
1.7 Dm 

_ __,d""S'---
1.7 Dm 

formüllerini uyguluyalım. 

Y- dS = 1.06x0.79.10-3 = 1.43 
1.7Dın l.7x345xlo-3 

-6 3/2 
qw= 2.2x ı o-3 (345x ı o ) 1.43 1.49 

(997 .8 )"
2 

9.81 

qw = 2.38x ı o-3 kg/see m 

( 17) 

qw'nin bu değerini (2) numaralı formüJde 
PPM yerine koyarak tekrar bir hesap yaparsak 
gerçek qw değerini elde ederiz. 

- (2.38x ı o-3l 13 (345x ı o-6)312 
q_v- 1.431.49 

(345x ı o-6 ny 5)213 (997 .8 )' 12 

9.81 

qw = 1.75 10-3 kg/see m 
ölçülen rüsup debisi 
qwT = 1.852 ıo -3 kg/see-ın 

!:!.ı = 2.38x ı o-3- 1.85x ı o-3 ı 00 = 28.5 
1.852xl0-3 

!:!.ı= 1.75xı0-3 -1.85x!0-3 100=5.507 
1.852x ıo -3 

bulunur. 1:!. 1> !:!.2'dir, bu da metodun yaklaşımını 
göstermesi bakımından önemlidir. 

Tablo 2'nin Okunuşu: 

Kolon 1: Numara 
Kolun 2: Suyun özgül ağırlığı 
Kolun 3: Su derinliği 
Kolon 4: Enerji hattı eğimi ( 1 Q-3 i le 

çarpılacaktır). 

Kolon 5: Karakteristik dane çapı ( 106 ile 
çarpılacaktır). 

Kolon 6: Y =(dS)/( 1.7 D ın) 
Kolon 7: Formül 1 'den elde edilen qw 

=PPM'e eşit alınacaktır. 
Kolon 8: 1:!.2= (qw-qw1)/qwt X 100 
Kolon 9: 1:!. 1= (qw-qwT)/qwT XIOO 
1 O numaralı kolu n yerinde yapılan deney

den elde edilen sonuçtur. 1:!.1 ise bu sonuçtan elde 
edilen nihai neticeyi verir. Colorado nehrinde de 
yapılan deneylerde bu netice görülmektedir, Bu 
konuçlar forıni.ilün emniyetle kullanılabileceğini 
gösterir. 
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TABLO 1 

Nardin ı965 

No y PPM Dm s 
(10-6) (10-6) oo-3) 

ı 99913 53ıo 3ı4 23 
2 999 27 3:120 429 2 46 
3 998 80 1500 527 2 40 
4 999,52 2700 371 2,35 
5 998,8 1710 1009 6,73 
6 998 97 5190 565 22 
7 998 8 ı690 474 2 3ı 
8 998 43 2690 42ı 2ı 63 
9 997 80 ııoo ıo984 ı 31 
lO 999 63 1300 1407 ı 44 
ı ı 999,27 ı540 932 133' 
12 999,40 1620 384 ı , 59 

13 997 07 S3ı 569 72 
14 997 56 2000 655 8ı 

ıs 999 13 3060 ı ı90 ı 96 
ı6 999 13 2620 380 93 
17 996, 8ı 445 53ı ,92 
ı8 999,52 ı78 472 1,29 
ı9 999 63 43 629 ı 29 
20 999,27 135 3 ı ı 29 
2ı 999,27 273 ı 5 ı 29 
22 998 8 ı030 6ıo ı 29 
23 998 43 ı400 339 ı 29 
24 998,43 469 33ı ı,29 

25 998,62 3ı4 363 ı,29 

26 997,07 499 24 ı,29 

27 997,5ı 472 32ı ı 29 
28 998 02 ı49 29ı ı 29 
29 998 02 639 335 ı 29 
30 997,8 ı29 3ı4 1,29 
31 997,8 92 382 ı ,29 

32 999 27 276 349 1,29 
33 999 81 877 378 ı 29 
34 999 99 ı290 415 ı 29 
35 999 77 1850 41ı ı 29 
36 999 99 1800 404 ı 2"9 
37 999,97 . 1200 389 1,29 
38 1000 ı390 406 ı 29 

dS 
y = y' 

_s D 
m y 

d 
(m) 

2 47 
3 ı2 
2 86 
3ıı 

2 73 
ı 91 
2,ı9 

1,43 
044 
ı 6ı54 

2,33 
1,45 
ı 012 
ı 10 
2 29 
ı 03 
0,765 
0,36 
3078 
2987 
3719 
5273 
576ı 

4084 
,5273 
373 
3109 
2926 
4572 
,2774 
,3597 
4877 
4542 
4759 
5029 
S2ı2 

,52ı2 

5425 
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y X 

ıo 7 2 66-1 
10 5 ı 59-1 
766 6 83-2 • 
ıı,5 ı 42-1 
5 66 2 06-2 
4 37 ı 46-ı 

6 28 8 22-2 
3 26 ı 26-1 
3 ı8-2 2 67-3 
9 73-ı 2 33.-2 
ı 96 3 93-2 
3 53 9,87-2 
7 53-ı 3 ı7-2 
8 00-1 6 66-2 
2 22 4 87-2 
ı 48 ı 37-ı 

7,8-1 3 02-2 
5 73-ı ı 84-2 
3 7ı-ı 5 36-3 
73 ı 2,33 
188 7 7ı 
6 56-ı 4 59-2 
ı 29 ı 01-1 
9 36-1 5,01-2 
ı ıo 3 5-2 
ı 08 6 62-2 
7 35-1 5 ı9-2 
7 63 - ı 2,65-2 
ı 04 6 08-2 
6 7-ı 2 23-2 
7,ı5-ı ı 47-2 
ı 06 3 34-2 
9 ı2-ı 6 66-2 
8 7-ı 7 85-2 
9 28-ı ı oı-ı 

9 79-ı ı Ol-ı 

ı ,02 7 98-2 
1 Ol 8 43-2 

s ı 
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No y PPM Dm s d y X 

(10-6) (ı 0-6) oo·3) (m) 

39 99999 598 474 ı 29 5578 8 91-1 411-2 
40 999,81 1330 499 ı 29 5304 8 07-1 6 66-2 
4ı 999, 8ı 543 643 ı ,29 ,4846 5 72-ı 2 84-2 
42 999 52 39 609 2 29 ,3292 4,1-1 5 19-3 
43 999 27 374 525 ı 29 ,3962 5 73-1 2 72-2 
44 999 97 2220 690 ı 29 ,4633 5 1-1 6 78-2 
45 999 32 222.- 3ıo ı 29 5309 ı 30 3 25-2 
46 999,56 46 282 ı 29 5356 ı 44 ı 25-2 
47 997,32 244 2ıı ı ,29 ,59ı3 213 5 08-2 
48 996 54 24 409 ı 29 ,4328 8 03-ı 5 59-3 
49 997 32 1410 408 ı 29 3749 6 07-1 8 47-2 
50 997 80 2600 360 ı 29 4450 9 38-1 ı 44-1 
sı 997 56 23'4 478 ı 29 4481 7 11-1 2 18-2 
52 999 88 5 99-3 486 ı 29-3 4846 7 57-1 ı 86-1 
63 999.88 4470 462 1,29-3 ,4389 7 21-1 1,61-1 
64 999 63 5000 325 " 442 ı 03 2 47-1 
65 999,13 1930 256 " 4968 ı 47 3 14-1 
66 999,., 13 1630 272 " 2865 7 99-1 ı 40-1 
67 998 4'3 ı750 386 " 3993 7 85-1 ı 03-1 
68 997 56 ı2ıO 333 " 3749 8 54-ı 9 37-2 
Q9 997,07 ı9 258 " ,4268 ı 26 7,58-3 
1o 996,54 2 352 " ,2743 5 91-1 1,24-3 
71 999 52 2920 249 " 7772 2 57 2,25-ı 

72 998,20 3630 36ı " 765 1,61 1,8-1 
73 998,20 5210 393 " ı Ol ı 95 2 1-1 
74 999 43 4740 361 " 954 2 Ol 2 15-1 
75 999 40 4220 400 " ı 198 2 27 ı 79-1 
76 999,27 4ı60 442 ı 2 ı 247 ı 99 ı 61-1 
77 / 999,27 2680 623 " ı 329 1,51 8 51-2 
78 999 97 2480 3ı3 ı 27 ı 338 3 19 ı 61-1 
79 998 8 3ı40 608 " ı 478 ı 82 9 69-2 
80 998 8 ı0700 603 ı 23 ı 110 ı 33 2 2ı-ı 
8ı 998 8 ı ı400 645 113 ı 228 ı 27 2 16-1 
82 998,02 7230 473 ı 18 683 ı 00 2 7-1 
83 997,32 556 705 " , 52ı 5,13-ı 2,64-2 
84 996 63 ı630 337 ı 34 665 ı 56 ı 13-1 
85 999 27 ı820 444 ı 37 8600 ı 5ı 9 22-2 
86 999 ı3 3300 429 " 729 ı 39 ı,44-ı 

87 997 32 304 1036 ı 28 332 2 41-1 5 88-2 
88 999,40 367 395 1,50 ,420 9,38-1 3,57-2 
89 999,52 320 575 ı,5 4ıı5 4 3ı-ı 2,29-2 
90 998 80 529 395 " 4633 ı 03 4,48-2 
9ı 998 62 667 402 " 4938 ı 08 5 ı4-2 
92 998 62 879 sı6 " 6ı57 ı 05 4 8ı-2 
93 997 56 2090 soo " 6309 lll 8 86-2 

52 
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No y PPM D nı s d y X 
(ı O~) (ı O~) oo-3) (m) 

94 997 80 596 863 " 4755 ı 16 5 27-2 
95 998,23 553 397 " 4602 102 4 59-2 
96 996,54 ıı20 344 " 4147 ı 07 8 49-2 
97 997 32 405 460 " 3505 6 72-1 3 2ı-2 
98 997 56 1550 174 " 253 ı 28 2 09-1 
99 997 56 1080 453 " 4359 8 49-1 6 29-2 
100 998 08 256" 397 " 3261 7 25-1 2 74-2 
10}- 997,56 496 438 " 3292 . 6,63-1 3,87-2 
102 998 97 681 469 " 317 5 96-1 4,46-2 
103 996 63 748 247 " 2835 1 Ol 902-2 
104 996 63 1260 343 " 3505 9 02-1 9 21-2 
105 996 63 ı 190 398 " 3231 7 16-1 7 64-2 
ıo6 996 63 ı280 294 " 326ı 9 79-1 ı 09-1 
107 996 63 1260 365 " 5608 I 36 8..65-2 
108 996,63 ıı20 397 " ,3871 8 6-1 7 3~-,2 
109 996 63 1360 399 " ,4084 9 03-1 ~~3:.,2 
ı ı o 999,8 ı ı420 375 ı,5 4267 9 99-1 9 13-2 
ı ı ı 999 8ı 722 305 " 378 109 7 14-2 
112 999 81 3ıı 542 " 463 7 54-1 2 29-2 
ı B 999 8ı ı53 405 " 8473 ı 85 ı 9-2 
ıı4 998,02 329 291 " 8931 2 71 4,42-2 
ıı5 997,32 213 420 " 3536 7<63-1 2,29-2 
116 997 32 ı45 445 " 4176 8 28-1 ı 67-2 
ıı7 997 32 34ıo 4ı4 " 2957 6 3-1 ı 49-ı 

ıı8 995 95 3350 452 " 6553 ı 28 ı 34-ı 

ıı9 997 56 4580 374 " 6ı87 ı 46 2-1 
120 998 02 1180 375 " 3414 8 03-1 8 06-2 
ı21 997,56 924 544 " 2957 4 8-1 4 72-2 
ı22 998 82 719 525 " 32 5 38-ı 4 13-2 
123 999 93 ı700 372 " 3566 8 46-ı ı 04-1 
ı24 999 93 1380 3ı8 " 4054 ı ı2 ı 06-ı 

ı25 999 93 1680 3ı2 " 4328 ı 22 ı 23-ı 

126 1000 ı730 439 " 506 102 8 9-2 
ı27 ıooo ı780 334 " ,5395 ı 43 ı ı9-ı 

128 999 .97 ı670 294 " ,3993 ı 20 ı 3-ı 

ı29 999 97 ı660 20ı " 381 ı 67 ı 89-ı 

130 1000 2260 2ı5 " 2896 ı 19 2 ı7-ı 
13ı 999 88 1300 336 " 4785 ı 26 9 6-2 
132 . 999 88 2ı lO 495 " 3901 6 95-1 9 oı-2 
133 999,63 98ı 237 " 5975 222 ı 13-ı 
134 . 999,63 ı230 379 ı,5 445 104 8 2-2 
135 999 73 ı750 332 " 4572 ı 22 ı ı9-ı 

136 999 27 2000 303 " 4481 ı 30 ı,42- ı 

137 999 63 2430 390 " 5395 ı 22 L26-ı 

138 998 02 1320 40ı " 52ı2 ı ı5 8 ı3-2 
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No y PPM Dm s d y X 

(10-6) (10-6) oo-3) (m) 

139 997 32 876 298 " 442 ı 3 ı 8 3ı-2 
ı4o 996,39 5 343 " 262ı 6 74-ı 2,28-3 
ı4ı 996 39 671 578 " 37ı9 -5 68-ı 3,59-2 
ı42 999 27 2710 380 " ı 5057 35 ı,39-ı 

ı43 998 97 2410 291 " ı 213ı 3 68 ı 68-ı 

ı44 998 97 2620 371 " ı 6977 404 ı 39-ı 

ı45 997 56 3030 7ı2 " ı 6338 2:"03 7 98-2 
ı46 999,13 3700 517 ı 76 ı6947 3 4-2 ı2 6 
147 99913 2020 480 1,8 ı,7845 3 94 9,02-2 
ı48 998 43 2460 1077 1,93 ı,8806 ı 98 4 59-2 
ı49 998 43 2310 560 1,68 ı,8288 3 23 8 46-2 
ı5o 998 43 7880 513 ı 5ı ı 3686 2 37 2,ı-ı 

ı5ı 998 43 4170 1000 " ı 3625 ı 2ı 7 48-2 
ı52 999 27 1627 433 91 8321 ı 03 8 66-2 

~ 

153 996,8ı ı230 536 1,0 6614 7 26-1 5,8-2 
ı54 999,27 1540 232 I, ı5 823 2-4 

~ 

c ı,56-1 

ı55 998,80 2740 293 1,26 ı,2ı92 3 08 ı,8ı-t 

ı56 998 80 ı450 238 ı 08 9449 2 52 ı,46-ı 

157 997 32 729 454 ı 97 5364 ı 37 4 83-2 
158 997 32 4930 233 89 7498 ı 69 3 ı-ı 
ı59 999,8 4930 408 84 ı , 1064 ı 34 1,77ı 

160 999,02 2150 300 83 1,1552 ı 88 ı ,5 ı- ı 

_161 997 80 2340 345 79 ı 0698 ı 43 ı 39-ı 

162 998 02 1520 323 76 ı ı6 ı 6ı ı 11-1 
163 997 32 1260 27Ö 80 8199 ı 43 ı ı 7-1 
ı64 999,).7 1427 340 86 6553 9 75-1 ı oı-ı 

165 999 27 544 293 86 38ıo 6 58-ı 6 15-2 
166 998 62 ı7IO 343 93 8ı03 1,29 ı 13-1 
ı67 997 80 1460 342 86 7803 ı ı5 ı 02-1 
ı68 998 80 1290 336 83 7559 ı ıo 9 55-2 
169 999 60 1200 330 86 6575 ı 00 9 27-2 
ı7o 999 60 2576 372 " 4389 5 97-ı ı 37-1 
I7ı 999 60 ı 133 276 " 3597 6 59-1 ı oı-ı 

172 998,80 1310 368 " 3740 s ı5-ı 8 81-2 
173 998 80 1230 325 " 3932 6 2-1 9 56-2 
174 998 80 3210 329 " 4013 6 19-1 ı 79-ı 

175 998 80 2880 314 " 4327 6 97-1 ı 75-ı 

176 998 80 ı8IO 246 " 4572 9 4-ı ı,64-l 

177 998 80 1310 279 " 3982 7 13-ı ı ıı-ı 

178 998,80 1310 215 " ,3414 8,03-ı ı , 51-ı 

ı79 997,32 26ı 361 " 45ıı 6 3-ı 3 05-2 
ı8o 997 32 262 337 " 2428 3 62-ı 3 28-2 
ı8I 997,32 152 197 86 326ı 8 37-ı 3 9-2 
182 997,32 7240 364 " 5182 7 2-ı 2 79-ı 
ı83 997 32 985 224 " 3139 7 09: 1 ı 2-ı 
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No y PPM Dm s d y X 

(ı 0-6) (ı 0-6) ( ıo-3 ) (m) 

ı84 997 32 759 302 " 3993 6 69-ı 7 45-ı 
ı85 996,8ı 237 344 86 ,3853 4,93-ı 3,0-2 
ı86 997,56 562 318 " ,5ı82 8,24-ı 5, 79-2 
ı87 996 54 3660 277 " ı593 ı,08 2 33-ı 
ı88 996 54 74ı 278 " 2836 6 29-ı 9 7ı-2 
ı89 996 81 200 300 " ı585 2 67-ı 8 07-2 
ı90 997 32 183 296 " ı768 3 02-ı 2 94-2 
ı9ı 999, ı3 4600 348 " ,4694 6, 82-ı 2, 16- ı 

ı92 999,67 5830 286 " ,9327 ı ,65 3 08-ı 
193 998 97 5050 30ı " 6675 ı ı2 2 66-ı 
ı94 998,62 2810 265 " 7437 ı 42 2 04-1 
ı95 998 62 4ı40 278 " 9906 ı 80 2 52-ı 
ı96 997 56 2460 254 " 9235 ı 84 ı 95 - ı 

ı97 999 27 3930 329 80 ı ı2ı 7 ı 60 2 05-ı 
ı98 998,97 4500 303 " ı , 3594 2, ı ı 2 ,44-ı 

ı99 998 43 5080 394 79 ı 2527 ı 48 2,04-ı 

200 997 56 2940 30ı 80 ı 460 2 29 ı 85-ı 

20ı 998 43 2800 3 ı ı 83 ı 3228 2,08 ı 73- ı 

202 998 62 3950 363 74 ı 0453 ı,26 ı 07-ı 

203 998 8ı 36ıo 372 76 8138 9 78-ı ı 72-ı 

204 999,43 4390 274 76 ,_9082 ı ,47 2 , 66-ı 
. 

205 997,56 5760 379 80 ı,0363 ı 28 2, 30-ı 

206 999 93 ı270 332 86 5608 8 54-ı 9 57-ı 
207 999 ı3 1480 328 83 7803 ı ı6 ı 07- ı 

208 999 62 ı280 3ıo 83 1 0485 1 65 ı 03- ı 

209 997 56 894 283 82 893ı ı 52 8 87-2 
2ıo 999 27 ı640 224 83 8097 ı 75 ı,68-ı 

211 998 43 2040 230 " 95ıo 2 02 ı 90-ı 

2ı2 . 998 80 934 2ı8 85 7102 ı 63 1 39-1 
213 998 62 3ı60 254 86 98ı5 ı 96 2 3-ı 
214 997 80 2730 369 80 4674 5 96-1 1 44-1 
215 996 81 315 424 79 3048 3 34-1 1 38-I 
2ı6 999 93 466 378 ı ıo 5334 9 13-ı 4 3-2 
2ı7 999,54 6 396 " 3686 6 03-ı 2 23-3 
2ı8 999,88 ı060 303 " 335.3 7 ı6-ı 9,29-2 
2ı9 999 27 729 235 " 2ı34 5 90-ı 9 32-2 
220 999 63 63 277 " 3505 8 19-1 ı 54-2 
22ı 998 80 85ı 328 " _..3200 6 3ı-1 7 4ı -2 

222 999 27 539 311 " 4724 9 83-1 5 76-2 
223 998,62 ı450 233 " ,4785 1,33 1,49-1 
224 998 80 572 322 " 3353 6 74-1 5,78-2 
225 998,43 1060 337 " 4968 9 54-1 8 35-2 
226 998,43 ıo40 348 " 5273 9 80-1 7 98-2 
227 998 43 204 248 " 6309 1 65 3 77-2 
228 998 43 415 352 " 3932 7 23-ı 4 27-2 
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No y PPM D nı s d y X 

( 1 0-6) (1 0-6) (1 o-3) (m) 

229 998 43 574 372 1,10 5090 8 85-ı 5 02-2 
230 998 97 651 265 " 2316 5 66-1 7 66-2 
231 996 54 700 316 " 4633 9 49-1 6 75-2 
232 996 54 149 282 " 4ı45 9 5ı-ı 2 62-2 
233 998 02 94 381 " 4145 7 04-ı ı 46-2 
234 997,32 2900 242 1,1 4054 1_,08 2 22-1 
235 998 80 2640 360 " 442 Iı_94-l ı 40-ı 

236 996 81 274 328 " 4ı76 8 24-ı 3 35-ı 
237 998 62 252 397 " 2804 4.._57-ı 2 67-2 
238 999 27 89 362 " 2ı64 :!._87- ı ı 42-2 
239 999 81 509 325 " 262ı 5 22-ı 5 13-2 
240 999,97 505 376 " 3475 5 98-ı 4 4ı-2 
24ı 999,97 996 234 " 2987 ~26-ı ı 12-ı 

242 999 93 594 299 " _,320 ~93-ı 6 ı9-2 
243 999 97 1730 341 " 259 4.._92-1 ı 11-ı 

244 999 73 406 337 " 4115 7 9-ı 4 25-2 
245 999 88 263 266 " 3505 .8 53-1 4 02-2 
246 999 93 53 365 " 3383 5 o-ı 996-2 
247 999 27 637 357 " ,4359 7 9-1 5 43-2 
248 999,80 831 296 " ,3658 8 0-1 7 84-2 
249 998 8 8ı6 364 " ,4633 8 29-ı 6~29-2 
250 999 13 140 294 " 2042 4 49-ı 2 38-2 
251 997 80 97 211 " 3505 ı 08 2 59-2 
252 997 80 1070 333 " 4633 9 o-ı 8 26-2 
253 997,3 2 5820 300 " ,6005 ı 30 2 87-1 
254 997,32 3080 250 " ,3749 9 7-1 ~24-ı 
255 997 56 2920 427 " 4420 6 7-ı ı 27-ı 
256 998 43 53 452 " ı798 2 57-ı 8 55-3 
257 998 23 ı43 370 ı ı 20ı2 3 53-ı ı 99-2 
258 999 81 570 361 ' " 3962 7 ı-ı 5 ı5-2 
259 999,97 807 345 " ,4546 8,53-ı 6 8-2 
260 999,81 1210 319 " 5639 ı ı4 9 64-2 
261 999 81 1063 327 " 5304 ı04 8 62-2 
262 99997 1650 344 " 4237 7 97-1 ı 1-1 
263 999 93 2464 403 .. 4267 6 85-ı ı 23-1 
264 999 73 1420 374 .. 4023 696-ı 9 ı5-2 
265 998 08 5860 281 .. 8443 ı 94 3 ı4-ı 
266 998,56 7550 298 .. _,9208 220 . 3 5ı-ı 
267 998 62 3730 189 .. 7315 2.ı_50 3 45-1 
268 998 43 4990 362 .. 

ı 23ı4 22P 2 ı9-ı 
269 997 32 8470 327 .. 14082 2 79 3 46-ı 
270 99940 24 356 o 69 32 3 65-ı . ~27-3 
27ı 999 56 ı76 313 .. 3879 5 02-ı 5 8ı-ı 
272 997,32 371 3ı4 " ,2804 3 62-ı 446-2 
273 997,80 ll 325 .. ,3444 4 3-ı 4 08-3 
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No 'Y PPM D nı 
(ı 0-6) (ı 0-6) 

274 998 2S 199 173 
27S 997,32 123 297 
276 996,61 63 231 
277 996 61 1270 2S9 
278 997 S6 ss 311 
279 998 80 48 304 
280 999 S8 81 327 
281 999,99 497 2S8 
282 1000 SS8 3S7 
283 999 99 S49 174 
284 999 93 SS3 3Sl 
28S 999 27 229 284 
286 998 97 87 328 
287 997 S6 407 2SJ 
288 997,32 13SO 3SJ 
289 996 81 !SOO 32S 
290 998,97 4890 289 
291 998 62 33SO 2S9 
292 997 32 2820 224 

Tablonun okunuşu 
Sütun 1 = Deney numarası 

2 = Suyun özgül ağırlığı 
3 = Taşınan rüsup ( 1 0-6) 
4 = Dane çapı ( 1 0-6) 
S = Hidrolik eğim ( 1 o·3) 

6 = Su derinliği (m) 

dS 
7 y = , 

'Y s D 
lll 

'Y 

DSi TEKNiK BÜLTENi 2000 SAYı94 

s d y X 

oo-3
) (m) 

" 7071 ı 66 s 31-2 
" ,3170 4,33- ı 2,84-2 
" ,2073 3,64-1 1,84-2 
o 69 2896 4 S4-l ı 23-1 
" 2347 3 06-1 9 24-3 
" 411S s 49-1 ı ı 7-2 
" 44SO s S2-l ı S4-2 
" 4663 7,34-1 6 S7-2 
" ,41 ıs 4,68-1 4 97-2 
" ,4328 1 Ol 1 Ol-1 
" 40S4 4 69-1 s 92-2 
" 3993 s 71- ı 3 43-2 
" 2438 3 02-1 ı SS-2 
" 3292 s 32-1 s 71-2 
" ,3780 4,83-1 1,01-1 
" 47SS s 94-1 ı 06-1 
" ,7803. ı 10 2 6S-l 
" 6S23 ı 03 2 30-1 
" 7803 ı 41 2 36-1 
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Riv Tofaletti 
1968 

No y 

ı 997.56 
2 998.43 
3 998.97 
4 998.43 
5 999.27 
6 997.56 
7 998.80 
8 " 
9 998.43 
lO 998.80 
ll " 
ı2 997.80 
13 998.62 
ı4 998.02 
ı5 999.27 
16 999.13 
17 997.32 
18 " 
19 998.62 
20 998.23 
2ı " 
22 998.80 
23 997.80 
24 998. ı 7 
25 997.07 
26 998.02 
27 997.8 
28 998.43 
29 " 
30 997.56 
31 " 
32 998.62 
33 " 
34 998.02 
35 998.8 
36 996.2 
37 997.8 
38 998.2 

d 
1.46 
1.25 
1.36 
1.32 
1.12 
1.04 
1.05 
0.81 
0.90 
ı.ıı 

1.16 
1.06 
0 . 95ı 

0.84 
0.75 
0.78 
0.82 
0.893 
1.05 
0.805 
0.67 
0.777 
0.80. 
0.655 
0.637 
0.65 
0.695 
0.58 
0.63 
0.66 
0.75 
0.5334 
0.3597 
0.7346 
0.3322 
0.4816 
0.4389 
0.4029 

TABL0-2 

Cı = 2200 

s. ı o-J Dm.l04i y 

.80 3ı5 2. ı8 
0.79 " 1.84 
0.80 " 2.03 
0.83 " 2.05 
0.80 " 1.67 

" 1.55 
0.74 " 1.45 
0.76 " 1.15 

" 1.28 
0.84 368 1.49 
0.83 300 1.88 
0.79 345 1.43 
0.83 2 ı9 2 . ı2 

0.76 323 1.16 
0:89 225 1.75 
0.83 328 1.16 
0.80 270 1.43 
0.82 283 1.52 
0.83 3ıo 1.65 
0.80 315 1.20 
0.79 ·' .988 
0.80 " 1.16 
0.83 " 1.28 
0.80 315 9 . 79-ı 

" " 9.52- ı 

0.74 " 8 . 98-ı 

0.76 " 9 . 86-ı 

" ' • 8.23-1 
0.84 362 8 . 6-ı 

0.83 329 9.79-1 
0.79 341 1.02 
0.83 207 1.26 
0.89 3ı6 5.96 
0.76 333 9.86-1 
0.83 328 4.94-1 
0.80 354 6 . 4-ı 

0.82 283 7.48-1 
0.83 310 6 . 34-ı 

-· 
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[ ] 

2/3 

C = PPM 
2 03 

____!!!... 1tY ı s 
6 

q,..ıo ... /i, li 
39 -ı8 . 5 -37. ı 
30.3 -3.63 28.5 
35.1 -ı2 . 5 -13.4 
35.4 -13.1 ·-33.7 
26.2 6. ı8 +22 . ı 

23.5 14.2 93 .2 
21.2 22.3 69.5 
15.0 54.1 99.0 
17.6 38.8 109 
27.9 39.1 -9.59 
29.2 -10.3 -26.6 
23.8 36. ı -22. ı 
21.7 -41.7 -20.2 
ı5 . 8 56.3 -29.7 
16.9 -27.3 49.5 
16.2 58.9 -38. ı 
ı6 . 5 6.37 -43 .9 
ı9.4 4.73 -69.2 
25.2 5.69 -68.9 
ı6. 0 47.4 347 
ı2 . 0ı5 . 79. ı 215 
2 52.6 ı52 

ı7 . 7 38:o 56.6 
ıı.8 80.8 268 
ı u 85 .8 149.2 
10.4 96.9 169 
11.9 79.4 204 
9.12 115 217 
12.0 ı36 140 
12.6 88.7 91.7 
14.2 87.4 49.5 
9 . ı4 -7.4 79.2 
5.66 741 416 
13.0 89.7 -44.1 
4.54 271 146 
7.48 210 -20.2 
6.74 112 28.8 
6.04 174 -23 .2 

Qwı104i 

2454 
2825 
2995 
2348 
321ı 

4544 
3597 
2985 
3663 
2522 
2143 
1852 
1727 
1114 
2522 
1002 
925 
598 
784 
7172 
3777 
3841 
2774 
4350 
2826 
2797 
3631 
2888 
2876 
2420 
2ı22 

1638 
2923 
725 
1118 
597 
868 
464 
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BREZiLYA HÜKÜMETi 
ULUSAL SU KAYNAKLARI POLİTİKASININ TESPİTİ 

Burada Ulusa l Su Kayn akl a rı Po litik as ı 

be lirtilmi ş tir. Ulusal Su Kaynakları Yönet im 
Sistemi oluşturulmu ştur. Düzenlemeler Federal 
Anayasas ının 19. paragraf 2 1. maddes ine göre 
yapılmış olup 28 Aralık 1989 tarihli 7990 say ılı 
kanunu değ i ş tiren 13 Mart 1990 tarih 8001 sayılı 
kanunun ı . maddes inin yeniden düzenlennıesidir. 

BAŞLIK I 
ULUSAL SU KAYNAKLARI POLİTİKASI 

BÖLÜM I 
TEMEL ESASLAR 

Madde ı . Ulusal Su Politikas ı aşağ ıdaki 

esas lara dayanmaktadı r : 

1. Su kamu malıdır. 

2. Su, ekonomik değeri olan s ını rlı doğa l bir 
kaynaktır. 

3. Herhangi bir yokluk anında su kaynakla rı 

kullanımanda öncelik insanların kullanımına ve 
hayvanların s ulanmas ına verilmi ş tir. 

4. Su Kaynakları Yönetimi suyun çok 
amaçlı kullanımın a müsade etmelidir. 

5. Ulusal Su Kaynakl a rı Politikas ının yerine 
getirilmes inde ve Ulusal Su Kaynakla rı Yönetim 
Sisteminin uygulanmasında Nehir Havza l a rı esa 
alınır. 

6. Su kaynaklarının yönetimi merkezileşti 

rimemeli ve bu kaynakl a rın yönetimine 
kullanıcıların, ilgili kuruluş ların ve hükümetin 
katılımı olmalıdır. 

(*) Jcoloji Yük. Müh. 

Jeotcknik Hiz. ve YAS Dai. Bşk. 

Çeviren : Ahmet H. SARGIN(*) 

BÖLÜM Il 
AMAÇLAR 

Madde 2. Ulusa l Su Kay n a kl a rı 

Politikasınm amaç l a rı aşağ ıda belirtilmi ş tir : 

1. Şimdiki ve gelecek nes illere çeş itli kul 
l a nınılar iç in uygun niteli kte suyu temin etmek. 

2. Sürekli ge li şmeyi başarmak amac ı y l a 

nehirler yolu il e taşınıacılık dahil su kay nak l a rı 

kull anınıınd a rasyon e lli ğ i ve entegrasyo nu 
sağ l amak . 

3. Doğa l sebepler veya doğa l kayn akl arın 

uygun olmayan kullanınıının yol açacağ ı su kriz
lerine karş ı kayna kl a rı korumak ve krizleri önle
mek. 

BÖLÜM III 
UYGULAMALAR 

REHBER 
İÇİN GENEL 

Madde 3. Ulusa l Su Kayn a kl a rı 

Politikas ının yerine getirilmes inde aşağ ıd a ki 

genel kriterler rehber ol acaktır. 

l . Su kay nak l arının nitelik ve nicelikle ilgili 
olarak sistematik yönetimi . 

2. Su kayn akla rı yönetiminin Brez il ya' nın 

fa rklı bölge lerindeki f izikse l, biyo loj ik, 
demografik , ekonomi k, sosyal ve kültüre l 
farklılıklara göre düzenlenmesi. 

3. Su kaynakları yönetimi ile çevre yöneti
nıinin entegre hale getirilmesi . 

4. Su kaynakl arı pl anl amasının kullanı c ı 

sektörlere göre bölge, eyaJet ve ulusa l bazda 
koordinasyonu. 
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5. Su kaynakları yönetiminin arazi kul
lanımı ile uyumlu hale getirilmesi. 

6. Nehir havzası yönetiminin kıyı bölgesi ve 
haliçler yönetimi ile bağdaştırılması. 

Madde 4. Federal Birlik, eyaletlerle birlikte 
su kaynakları yönetiminin genel faydalarını koor
dine edecektir. 

BÖLÜM IV 
ARAÇLAR 

Madde 5. Ulusal Su Kaynakları Politikasına 
ulaşınada kullanılacak yöntemler şunlardır: 

1. Su Kaynakları Planları. 
2. Temel kullanım esaslarına göre su 

kütlesinin sınıflandırılması. 
3. Su kaynakları kullanımında hakların 

belirtilmesi. 
4. Su kaynakları kullanımında Ucretler. 
5. Belediye ihtiyaçlarının karşılanması. 
6. Su Kaynakları Bilgi Sistemi. 

KlSlM I 
SU KAYNAKLARININ PLANLANMASI 

Madde 6. Su Kaynakları Planları, Su 
Kaynakları Yönetimi ve Ulusal Su Kaynakları 

Politikasının uygulanmasında esasların ortaya 
konmasını üstlenen bir master plandır. 

Madde 7. Su Kaynakları Planları, program
ların ve projelerin uygulanabileceği uzun dönem
li planlardır ve şunları içerir. 

1. Su kaynaklarının mevcut durumunun 
tanımlanması. 

2. Nüfus artışı alternatifleri, üretim 
aktiviteleri gelişimleri ve arazi kullanım patemi 
değişimleri için analiz. 

3. Nitelik ve nicelik açısından su kaynakları 
için gelecekteki talebin ve temin imkanlarının 

tahmin edilmesi ve muhtemel problemli böl
gelerin belirlenmesi. 

4. Rasyonel kullanımı sağlama, artan talebi 
karşılama ve su kalitesinin iyileştirilmesi için 
hedefler. 

5. Alınacak önlemler, tasarlanan amaçlara 
ulaşmada geliştirilecek programlar ve uygu
lanacak projeler. 

6. Su kullanım hakkındaki öncelikler. 
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7. Su kullanım ücretleri için ana esaslar ve 
kriterler. 

8. Su kaynaklarını koruma amacıyla su kul
l~nımına yasaklama getirilecek sahaların belirlen
ınes ı. 

Madde 8. Su kullanım planları, nehir 
havzası, eyaJet ve Ulke için bütün olarak 
yapılacaktır. 

KlSlM III 
SULARIN TEMEL KULLANIM 
AMAÇLARINA GÖRESINIFLANDIRilMASI 

Madde 9. Temel kullanıma göre yapılan 

suların sınıflandırılması şu amaçları taşıyacaktır. 

1. En fazla talep edilen su kütlesine uygun 
olan su kalitesini sağlamak. 

2. Su kirliliğini önleyici faaliyetlerle, 
kirliliğe karşı mücadelede fiyatları azaltmak. 

Madde 1 O. Suların sınıflandırılması çevre 
kanunları tarafından yapılacaktır. 

KlSlM III 
SU KULLANIM HAKLARI TASARRUFU 

Madde 1 1. Su kullanım rehberinin amacı su 
kullanımında nitelik ve nicelik kontrolU ile su 
hakkında etkinliği sağlamaktır. 

Madde 12. Aşağıdaki su kullanım hakları 

hükümetin tasarrufu altındadır. 

1. Suyun kamu yararına tüketilmesi veya 
nihai tüketim için suyun akış yönünün değiştiril
mesi ve depolanması. 

2. Nihai tüketim veya üretim işlemlerinde 
kullanım için suyun akiferlerden alınması. 

3. Arıtılmış/arıtılınaınış kanalizasyon 
atıklarının ve diğer sıvı/gaz atıkların sulandırma, 
taşıma veya elden çıkarma amacıyla su 
kütlelerinin içine boşaltılması. 

4. Hidroelektrik mevcut olan niteliği, 

niceliği ve akımını etkileyecek diğer kullanımlar 

# 1 Aşağıdaki tanımlanan düzenlemeler için 
hükümet kararları gerekmez 

1. Kırsal alanda yayılmış olan küçük nüfus 
gruplarının ihtiyaçlarını karşılamak için su kay
naklarını kullanma 



2. Önemsiz derecede su akım yönünü 
değiştirme, toplama ve boşaltma 

3. Önemsiz derecede su hacmi depolama 

lf2 Elektrik üretimi için su kaynaklarından 
yararlanma Ulusal Su Kaynak l a rı Planında belir
tilecektir. 

Madde 13. Su Kaynak ları Planında belir
lenen haklar arazi kullanım önce li ği ne bağ lı ola
cak, su kütlelerinin s ınıfl amas ına uyacak ve 
mümkün olunca suyun kanaletlerle ul aştırılnıas ı 

şa rtl a rı yerine getirilecektir. 

Su kullanını hakkı , suyun çok amaçlı kul
l an ınıını muhafaza edecektir. 

Madde I 4. Karar; Federal Hükümet in , 
Eyalerierin veya Federal Bölgenin sorumlu ve 
yetk ili yönet im kurulları tarafından a lınacaktır. 

# I Federal Yönetim Kurulu , Eyalet ve 
Federal bölge yetkililerini su kaynakları kullanım 
h ak l a rı konusu nda düzeni sağ l amak üzere 
görev !enel i re bi leeekti r. 

Madde I 5. Su kullanım hakları aşağıdaki 

durumlarda kı smen veya tamamen belirli bir süre 
için askıya alınabilir: 

I. Hakl ar açısından uygulanıada başarısızlık . 

2. Kaynak kull anınıınd a 3 yıl üst üste 
başarısızlık 

3. Felaket anında ac il su ihti yac ı 

4. Önemli çevrese l bozunmanın ön lenmesi 
ihtiyacı 

S. Alternatif kaynak olmadığı zaman halkın 
yararına kullanımda öncelik verme ihtiyacı. 

6. Su kütlelerinin korunma ihtiyacı. 

Madde I 6. Su kullanımı için hiç bir hak 35 
y ıllık peryoclu aşacak şek ilde düzenlenemez: 

Madde 18. Karar hiç bir şekilde su h akkının 
devredilmes ine atıfta bulunamaz: 

KASIM IV 
SU KULLANIM ÜCRETLERİ 

Madde I 9. Su kullanımı iç in ücretler şu 

şeki lde tasarlanmıştır. 
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2 . Su kull a nınıında rasyone lli ği teş vik 

etmek. 
3. Su Kayn akları Pl a nl arında bulunan prog

ra nıları finanse etmek için geliri arttırmak. 

Madde 20. Ücretler mevcut kanunun I 2. 
maddes inin tasarrufu a ltınd a su kaynakları kul
l an ımı için belirlenir. 

Madde 2 I. Su kaynakları kullanıını için 
ücretierin bt>liı·Ienmesinde di ğerl erinde n başka 

aşağ ıd aki unsurlar dikkate alınacaktır: 

I. Suyun dağıtımı, topl anmas ı , yeraltından 

ç ıkarılmas ında hacim ve akını değ i ş ikliğ i oldu ğ u 

zaman. 
2. Kanali zasyon a tıkl a rı ve diğer/gaz 

a tıkl a rın kaynağı boşa ltılm as ı durumunda, 
hac inıdek i , ak ınıdak i fiziksel, kimyasal ve biy
olojik karakterleri ve at ıkl a rın toksitesinin 
değişikliği halinde. 

Maclde22. Su kullanımı için toplanan ücret
lerin , toplandığı nehir havza l arında kullanılmasına 

öncelik ver il ecek tir ve sonra ş u a nıaçiarda kul
l a nıl acaktır. 

I. Su Kaynakl a rı Pl anlarındak i program
l a rın, ça lışma ların ve projelerin finanse edilmesi 

2. Bürolar ve Ulusal Su Kaynak l a rı 

Yönetim Sistemi içindeki kurulu ş ların ve birinı 

lerin giderl erinin ve uygulama ücretl erinin öden
mes i. 

# I. Ödemeler toplanan to pl anı miktarın 
%7.5'i ile s ınırlıdır. 

#2. Bu maddenin başında belirtilen proje
lerde ve kamu ça lı şmal arında toplumun yara rı 

ı ç ın su kütleleri nite li ği, niceliği ve ak ı ş 

miktarında s ınırl ama olmadan kullanılabilir. 

KlSlM VI 
SU KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ 

Madde 25. Su Kaynakları Bilgi Sistemi, su 
kaynakları bilgil erinin toplanmas ını, i ş l ennı es ini, 

depo l anmasını içeren bir sistem olup ve kay
nakların yönetiminde gerekli olan faktördür. 

Ulusal Su Kaynakları Yönetim Sisteminde 
bürolar tarafından olu şturul an Ulusal Su Kaynak
l a rı Bilgi Sisteminde toplanır. 
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Madde 26. Su Kaynakları Bilgi Sisteminin 
işletilmesinde aşağıdaki prensipler geçerlidir. 

I. Data ve bilgilerin üretilip toplanmaması. 
2. Sistemin standart koordinasyonu. 
3. Bütün toplum için data ve bilgilere 

erişim güvencesi 

Madde 27. Ulusal Su Kaynakları Bilgi 
Sisteminin amaçları şunlardır: 

I. Brezilya'nın su kaynaklarının niteliği ve 
niceliği ile ilgili veri ve bilgileri toplamak,stan
dart hale getirmek ve bilgileri dağıtmak. 

2. Ülke bazında su kaynakları talebini ve 
elde edilen bilgileri düzenli olarak 
güncelleştirmek. 

3. Su Kaynakları Planlarınııı hazırlanınasına 
yardımcı olmak. 

BÖLÜM VI 
HÜKÜMETiN FAALİYETLERİ 

Madde 29. Ulusal Su Kaynakları 

Politikasının yerine getirilmesinde Federal 
Yönetim Kurulunun fonksiyonları: 

l. Ulusal Su Kaynakları Yönetim 
Sisteminin işletilmesi ve uygulanınası için gerek
li önlemlerin alınması. 

2. Su kaynaklarının kullanım haklarına 

karar verilmesini ve kullanımları yetki alanı 

içinde düzenlemek ve kullandırmak. 
3. Su Kaynakları Bilgi Sisteminin ulusal 

seviyede kurulması ve yönetilmesi için kurum
laşma. 

4. Su kaynakları yönetimi ile çevre yöneti
mini entegrasyona teşvik etmek ve gelişimini 

sağlamak. 

Federal Yönetim Kurulu ülkenin varlığı 

olan su kaynaklan kullanım haklarına karar veril
nıesi için büroların sorumluluklarını belirleyecek
tir. 

Madde 30. Ulusal Su Kaynaklan 
Politikasının uygulanması için, EyaJet ve Federal 
Bölge yönetim kurulları yetki sınırları dahilinde 
aşağıdaki sorumlulukianna sahip olacaktır: 

l. Su kullanım haklarına karar verilmesi, 
kullanımın düzenlenmesi ve izlenmesi. 
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2. Su temin projelerine teknik yardım 

yapılması. 

3. EyaJet ve Federal bazda Su Kaynakları 
Bilgi Sistemini kurmak ve yönetmek. 

4. Su kaynakları yönetimi ile çevre yöneti
minin entegrasyonunu teşvik etmek ve gelişimini 
sağlamak. 

Madde 31. Ulusal Su Kaynakları 

Politikasının uygulanmasında Federal Yönetim 
Kurulu ve belediyeler sağlık şartları, arazi kul
lanımını, toprak muhafaza ve çevre koruma konu
larında eyaJet ve federal politikaları ile temel olan 
yerel politikaların işbirliğini teşvik edecektir. 

BAŞLIK II 
ULUSAL SU KAYNAKLARI YÖNETİM 
SİSTEMİ 

BÖLÜM I 
AMAÇLAR VE İÇERiK 

Madde 32. Ulusal Su Kaynakları Yönetim 
Sistemi aşağıdaki amaçlar için oluşturulmuştur. 

l. Birleşik su yönetimini koordine etmek. 
2. İdare kademe olarak, su kaynakları ile 

ilgili anlaşmazlıklarda hakem rolü oynamak. 
3. Ulusal Su Kaynakları politikasını uygula

mak. 
4. Su kaynaklarının kullanımını, korun

masını ve iyileştirilmesini desteklemek için plan 
yapmak. 

5. Su kaynakları kullanınımda ücretierin 
tahsil edilmesini teşvik etmek. 

Madde 33. Ulusal Su Kaynakları Yönetim 
Sistemi aşağıdakileri birinıleri içermektedir: 

I. Su Kaynakları Ulusal Konseyi. 
2. Su Kaynakları EyaJet ve Federal Bölge 

Konseyi. 
3. Nehir Havzası Konıiteleri. 
4. Su kaynakları yönetimi ile ilgili olan 

belediyeler, eyaJetler ve federal organlar. 
5. Su Ajansları. 

BÖLÜM II 
SU KAYNAKLAR[ ULUSAL KONSEYİ 

Madde 34. Su Kaynakları Ulusal Konseyi 
şu birimlerden oluşur: 



1. Su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi 
ile ilgili Başkanlıklar ve Bakanlık temsilcileri 

2. Su kaynakları eyaJet konseyi tarafından 
seçilen temsilciler. 

3. Su kaynakları kullanıcıları temsilcileri. 
4. Su kaynakları ile ilgili sivil toplum kuru

luşları. 

Federal Yönetim Kurulu temsilcilerinin 
sayısı, Su Kaynakları Ulusal Konseyi üye 
sayısının yarısından bir fazlası olamaz. 

Madde 35. Su Kaynakları Ulusal Konseyi 
aşagıdaki sorumlulukianna sahiptir: 

!.Su kaynakları planlamasını ulusal, bölge
sel ve eyaJet bazında yapmak ve bunların kul
lanıcı sektör planları ile entegrasyonunu teşvik 
etmek . 

2. Su Kaynakları EyaJet Konseyleri 
arasındaki idari problemlere hakemlik etmek. 

3. Salıası eyalet sınırını aşacak olan su kay
naklarından faydalanma projelerini görüşmek. 

4. Nehir Havzası Komitesi veya Su 
Kaynakları Eyalet Konseyi tarafından kendilerine 
iletilen problemleri görüşmek. 

5. Mevcut su kaynakları politikası ve su 
kaynakları yasalarının iyileştirilmesini önermek. 

6. Ulusal su kaynaklarının yerine geti
rilmesinde ve Ulusal Su Kaynakları Yönetim 
Sisteminin işletilmesinde yönlendirici görevi 
yapmak. 

7. N ehir havzaları komitelerinin oluşum 

tekliflerini onaylaınak ve kuralların koyulması 

için kriterleri belirlemek. 
8. Ulusal Su Kaynakları Politikasının 

işlemesini izlemek ve amaçlara ulaşnıada gerek
li adımlara karar vermek. 

9. Tahsil edilecek ücret ve su kullanını hak
ları için gerekli kriterleri kapsamlı olarak belir
lemek. 

Madde 365. Su Kaynakları Ulusal 
Konseyi yöneticileri şunlardır: 

1. Çevre, Su Kaynakları ve Amazon 
Bölgesi Bakanı olan başkan 

2. Genel Sekreter, Çevre, Su Kaynakları ve 
Aınazon Bölgesi Bakanlığının içindeki kurumlar
dan birinin başkanı olabilir, yani su kaynakları 

yönetimi sorumlusu. 
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BÖLÜM III 
NEHİR HAVZASI KOMİTELERİ 

Madde 37. Nehir Havzası Komitesi 
aşağıdaki konularda faaliyet gösterir: 

I. Bütün nelıir havzası 
2. Havzanın başlıca su kaynağı olan nelıir 

alt havzaları veya onun alt lıavzaları. 
3. Bitişik nelıir veya nelıir alt havza grup-

ları . 

Ülkenin varlığı olan nehirler için Nelıir 
Havzaları Komiteleri kurulması Devlet Baş

kanının onayı ile olacaktır. 

Madde 38. ehir Havzası Komitesinin 
sorumlulukları şunlardır: 

I. Su kaynakları ile ilgili konuları taı1ı ş ınak 
ve ilgili birimlerin çalışınaları koordine etmek . 

2. Su kaynakları ile ilgili tartışmalarda ilk 
idare merkezi olarak hakemlik yapmak. 

3. Nehir havzaları için su kaynakları plan
larını onaylaınak. 

4. Nelıir havzaları için su kaynakları plan
larının işleyişini gözlemlemek ve amacına 

ulaşmak için gerekli önerileri yapmak. 
5. Su Kaynaklarının Ulusal ve Eyalet 

Konseylerine önerilerde bulunmak. 
6. Su kaynakları kullanımı için ücretleri 

toplama mekanizmasını oluşturmak , ücret mik
tarlarını önermek. 

7. Genel faydaları olan çok amaçlı kullanım 
projelerinin mali yükünü paylaştırınak. 

Nehir Havzası Komitesi kararlarını yetki 
alanı dahilinde Su Kaynakları Ulusal veya EyaJet 
Konseyine sunabilir. 

Madde 39. Nelıir Havzası Komitesi şu 

temsilcilerden oluşur: 

1. Federal Hükümet. 
2. Bulunduğu yerdeki EyaJet veya Federal 

Bölge Temsilcileri . 
3. Bulunduğu yerdeki belediyeler. 
4. Su kullanıcıları. 
5. Havzada faaliyet gösteren sivil su kay

nakları büroları. 
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/l l Temsilcilerin s ay ı s ı ve a tanınas ı iç in 
kritc rl t' r komite dli z..:nkmelerinde be lirıilıııi ~ tir. 

Federal Hiiküme ı. Eya l e ı , Federal Bölge ve 
Be k:di ye k rin sorumlu t e nı s ilcilcriııin s ay ı s ı 

ı o pl a ııı liye s ay ı s ının yarı s ı ilc s ınırlı o lacaktırtır. 

112 S ınırı aşan nelıir h avzas ı yönetiminde 
N elıir Ha vza s ı K o miı..: s in tk , Dı ş İ ş l e ri 
B akan lı ğ ınu a n bir temsil ci bulunacaktır. 

113 Yeri i ( Kı z ılde ri 1 i) t oprak l a rınıda ı çe ren 

Ne l ıi r H avzas ı Komites i a~ağ ıda ki temsilcileri uc 
i çe rııı e lidir. 

-U lusal Ycrli Birli ğ i tcımil c i s i 

- ll ; ı v zad a y a~ay an veya ili ~ kil e ri bulunan 
yerli t o plulukların tenı s ilcil e ri 

1/.f faaliyet al a nı cyalet s ınırl a rı içindeki 
ıH: Iıir hanas ı il e s ınırlı olan Nelıir H avza l a rı 

Komite le ri Birli ğ i kendi dli z..: nl emeleri uyarınca 

yönetilir. 

M <ıdd e 40. Ne lıir Ha vzas ı !<. omites i. liye leri 
;ıras ından seç il en ba ş kan ve se krc ı..:r tararından 

yönet ilir. 

BÖLÜM IV 
SU BÜROLAR I 

Madck 4 1. Su B ü roları, Ne lıir Ha vzaları 

Ko nıite lerinin icra sekrcterkri olarak çalı ş ır. 

Madde 42 . Su Büro ları. bir yada daha fa zla 
Nelıir Havzas ı Konıites inin raali ye t alanı ile ay nı 

ai <11lcla ça lı ~ acaktır. 

Su Biiro ları ya Su Kay nakları Ulu sal 
Konsey i yada bir veya daha razla Nc lıir Havzas ı 

Komites inin gerekli günJü ğ ü Su Kay nakları 

Eyakı Konseyi ııırafınd a n talep üze rine yetki 
lendi rilir. 

Madde 43. Su B üro l a rının kurulmas ı için 
a ~ağ ıdaki ~anların yerine ge tirilmes i gen:klidir: 

1. Ne lıir Havzas ı Komites i veya Koınitc

lerin k urulu ş unu a n ünce olmas ı. 

2. Faal i y eı s alıas ında ki su k ay nakları kul 
l a nımında tahs il edilen licr..: tlerde mali i ~ l e rli ğ in 

ı c ınin edilmes i 
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Maduc 44. Su !3li nı l a rı ra a li ye ı sa lı a l a rında 

aşağ ıdaki sonınılulukla ra sahiptir: 

1. Çalı ~nıa salıas ınd a ki ım: vc uı su kay
nakları kay ı tlarının g liıı cdle~ıirilıııe s ini yapmak. 

2. Su kay nakları kullanı c ıları çize lgcsini tut -
mak. 

3. Su kull anım ücretl erini topl amak . 
4. Su kullan ı nıınJ a elci..: ed i l ecı.: k ii c rc ıl e rl e 

proje tcklifleri haz ırl amak ve Önl·rilerini su kay
n ak l a rı iJares inucn sorumlu birimkrc iktmek. 

5. Çalı ş ına s alıa s ında toplanan su k ull a nını 

ücn: tlcrinin mali yönetimini izlemek. 
6. Çalı ~ma salıa s ında Su K ; ıy nakları Bilgi 

Sistemini yönetmek. 
7. Sorumlulukları yerin e ge tirecek 

hi zmetl er ve nakit ko nuları i ~· in söz le şme l e ri yap
mak . 

S. Öneri bütçes ini ha z ırl am a k ve Nehir 
Havza Komites ine görü ş almak için göndermek . 

9. Çalı ş ıııa saha s ınd a ki Su K ay na k l a rı 

Yönetimi iç in ge rekli çalı ş ın a ları dü zenlemek. 
10. Su kaynaklan pl a nl a rını görü ş almak 

üze re ilgili Nchir Komites ine sunmak . 
ll . Ne lıir Havza s ı K o ınitcl crin e ö ıı e riler 

yapmak üzere: 
a. Suların kullanımi ara göre s ınıflandırılm as ı 

b. Su kullanııııı iç in toplanacak ii crctkrinin 
belirlenmes i 

c. Su kullaııınıı için toplanacak ücreti erin 
kullanımında plandaki ye rinin tesbit edilmes i. 

ıııas ı 

d. Gcncl a nı a~·lı projeler i ı; in rinans sağ l a n -

BÖLÜM V 
SU KAYNAKLAHI ULUSAL KONSEYİNİN 
YÖNETİCİ SEKRETERi 

Madde 45.Su kay n a kları yönetiminden 
sorumlu olan Çevre, Su Kay nakları vc Amazon 
Bölges i Bakanlığ ı'nın içindeki birimler Ulusa l Su 
Kay n a kları Konsey inin icra se kreteri olarak 
lıi z ıııd edecektir. 

Mallde 46. Su Kaynakları Ulusal Konsey i 
Yönetimi İ c ra Se kretc rinin sorumlulukları 
ş unlardır: 

1. Su Kaynakları Ulusa l Konsey ine idari . 
teknik ve ınali yardım sağ l amak . 

2. Ulusa l Su Kaynakları Pl a nl a rının 

haz ırlanm as ını koordine etmek ve onay için Su 
Kayn a kları Ulusal Konsey inin onay ına sunmak . 



3. Nehir H avza l a rı Komiteleri ve Su 
Kay n a kl a rı Eya let Konsey lerinin i ş l e mleri 

hakkında görü ş bildirmek. 
4. Su Kaynakları Bilgi Si steminde 

i ş birli ğini sağ l amak . 

5. Yıllı k bütçe teklinerini ve ça lı ş ına prog
raml arını hazırl amak ve onay için Su Kayn akl a rı 

Ulusal Konsey ine sunmak. 

BÖLÜM VI 
SİVİL SU KAYNAKLARI 
ORGANİZASYONLARI 

Madde 47 . Mevcut kan ı ın un amaç l a rı 

a ras ında aşağ ı dak i kuruml ar siv il su kaynakları 

k uruluş l a rı olarak dikkate a lın acakt ı r: 

I. Beledi ye ler aras ı konsorsiyum ve nehir 
h avza l arı ile ilgi lenen bi rlikler. 

2 ">ölgese l, yerel ve sektörel su kull anı c ıl a rı 

birl ikl eri 
3. Su kaynak l a rı il e ilgili tek nik, eğitic i ve 

a raş tı rına organi zasyonl a rı. 

4. Toplumun kollekti f fayda l a rını savunan 
sivil toplum örgütl eri . 

5. Su Kayn akl a rı Eyalet veya Ulusal kon
sey i ta ra fından t a nınan di ğer kuruluş l a r. 

Madde 48. Ulusa l Su Kaynak l a rı Sistemine 
katılmak iç in sivil su kay nak l a rı orga ni zasyon
l a rının yasal kurulu ş u ka nunen kabul edilmi ş 

olma lı d ır. 

BAŞLIK III 
iHLALLER VE CEZALAR 

Madde 49. Aşağ ıdaki duruml arda yera lt ı ve 
yüzey su kay n a kl arını kull anma hü kümlerinin 
ihlal edildi ğ i kabul edilir. 

I. Kull anım hakkına sahip olmaks ı z ın her
lı a n gi bir amaç içi n su kaynak ların ı n kull anıını 

veya k ull anını amacının değ i ş tiril mes i . 

2. Yüzey ve yera ltı s uy u kayn a kl arınd a n 

yararl anma ve kull anım amac ını değ i ştirmek iç in 
herhangi bir faa li yeti üstl enmek (so rumlu büro 
veya yetkililerden izin a lmaks ı z ın akını oranını , 

n i te li ğ ini ve nice li ğ ini değ i ştirmek). 

3. Yönetme li ğe karş ı gelecek şekilde su 
kaynak l a rını kullanmak veya bu yö nde ça lı ş ına l a r 

yapmak. 
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4 . Yera ltı s ula rını çıkarmak için izinsiz kuyu
lar açmak veya böyle kuy ul a rı i ş l etmek. 

5. Kullanıl an su hacmini hile yapmak veya 
ölçülenden farklı rakam beyan etmek. 

6. Mevcut kanunun düzenl emelerini ve 
sorumlu büro ta rafından belirlenen ta lim atları ve 
prosedürleri ihlal etmek. 

7. Sorumlu görevlerini yapmas ına engel 
olmak veya tehd it etmek. 

Madde 50. Su i ş l e ri ve hi zmetlerinin yeri 
ne getirilmesinde, su kay n akl a rından faydalan
ınada, birli k yönetimi ile ilgili düzenleme veya 
kanunl a rın ihlalinde veya gereklilikleri yerine 
gerinnede başa rı s ı z lıktan sorumlu ki ş i a ş ağıd a ki 

cezalara s ıra gözetilmeksi'zin maru z ka l acak tır : 

l. Yaz ılı uya rı , aksaklıkl a rı düzeltmek ı ç ın 

zaman la s ınırlı uyarı . 

2. İhl a lin önemi il e o ra ntılı olarak tek 
ka lemlik veya günlük para cezas ı. 

3. Geçici olarak mahkeme yoluyla u yarı, su 
kaynak l arının korunmas ı , kontrolü ve k ull anımı 

il e ilgili düzenlemeler ve kanunlarl a veya karar
larl a uyumlu gerekli etkin hi zmet ve akti viteler 
yapılınas ın a izin vermek. 

4. Mahkeme yo luyla sü rekli u yarı , eğer 

uygunsa kararın değ i ş tirilmes i , su kayn akl arının 
nehir ya tak l arının ve ne lıir ba nkl a rını il k durumu
na getirmek içi n restorasyona su ka nununun 58. 
ve 59. maddeleri uya rınca müsade etmek. 

# I Eğer k anunl arın ihlali kamuya su temin 
hizmetl erini a ksatır, sağ lı k şa rtl a rını tehli keye 
sokar, hay vanl arın telef olmas ına veya üçüncü 
şahı s l a rd a herhangi bir zarara yo l aç ırsa uygu
lanacak ceza belirtilen maksimum cezanın I ,5 
katından az olamaz. 

#2 3. ve 4. prog ra rı a rd a t a nıml a n a n 

cezalarda başka bir suçlu , bu paragrafiarda şa rt 

koş ul a n kriterl eri yerine getirmek için idare 
t a rafı nda n belir til en ücreti Su Kunununun 
36,53,56 ve 58. maddeleri uyarınca o l uşa n za rar 
iç in herhangi bir ön ödeme yapmaks ızın ödemek 
durumundadır. 

#3 Bu baş lık a ltında belirtilen ceza nın yük
lenilmes i halinde kanunlar çerçeves inde idari 
soruınluya ilirazda bulunulabilir. 

#4 İhl a lin tek ran halinde ceza ikiye kat
l a nacak tı r. 

67 
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BAŞLIK IV 
GEÇİŞ ŞARTLARI 

Madde 5 J. Belediyeler arası korsorsiyum 
ve 47. maddede belirtilen Nehir Havzaları Birliği, 
Su Bürolannın kurulmasında önceki görevlerini 
yerine getirmede belirli bir süre için Ulusal veya 
Eyalet Su Kaynakları Konseyinden yetkiliyi 
kabul edecektir. 

Madde 52. Ulusal Su Kaynaklan planı 

onaylanıp düzenlenene kadar elektrik üretimi 
amaçlı hidrolik potansiyelden faydalanma belirli 
yerel yasalar tarafından yönetilmeye devam ede
cektir. 
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Madde 53. Bu kanunun yayınlanmasından 
sonra 120 gün içinde sorumlu birim, su büro
larının oluşturulmasını kanun taslağı halinde 
Ulusal Kongreye teslim edecektir. 

Madde 55. Federal Yönetim kurulu, kanun 
ıçın gerekli düzenlemeleri yayın tarihinden 
itibaren J 80 gün içinde yayınlayacaktır. 

Madde 56. Kanun yayın tarihinden itibaren 
yürürlüğe girer. 

Madde 57. Uygun olmayan maddeler 
değişti ri 1 ir. 
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