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SAMANDAG POMPAJ SULAMA SİSTEMİNİN 
DEGERLENDİRİLMESİ 

ÖZET 

Yazan: Serınet ÖNDER(*) 
Cafer ÇİFTÇİ(**) 

Çalışma Samandağ pompaj sulamasının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 
Projede önerilen konular ile mevcut uygulamalar karşılaştırılmış ve proje hedefierine ne 
ölçüde ulaşıldığı araştırılmıştır. 

Projenin uygulama aşamasında, bazı yönlerden planlama değerlerine uyulmadığı 
belirlenmiştir. Sulama randımanı %58 ile %81 arasında bulunmuştur. Uygulanan 
sulama suyunun, gereksinimini tamamıyla karşılamadığı (%76, 1-91 ,9) saptanmıştır. 
Genel Sulama Planlaması ile Planlı Su Dağıtım Raporu arasındaki uyum bitki 
deseninde %85, alan yönünden %83 olarak bulunmuştur. Pompaların bir günde 
ortalama 13.5 ile 21.5 saat süreyle çalıştığı ve bunun da yeterli olmadığı saptanmıştır. 
Proje öncesi ve sonrası ürün desenleri çok büyük oranda değişmemiştir. Sulama oranı, 

"'o47 den %70'lere yükselebilmiştir. 

1. GiRiŞ 

Türkiye'nin ekonomik yapısı, sulama 
projelerinin hayata geçirilmesinde kaynakla
rın en iyi şekilde değerlendirilmesini zorunlu 
kılmaktadır. Söz konusu projelerin her aşa
masının özel dikkatle ele alınması , izlenmesi, 
ve değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Sulama projeleri planlama, projeleme, 
uygulama ve işletme olmak üzere dört temel 
aşamadan oluşur. Dolayısıyla bir sulama 
projesinin başarısı veya başarısızlığı bu 
aşamalarda gösterilen özene, duyarlılığa, 
doğruluğa ve güvenilirliğe bağlıdır. Önceki 

(*) Yrd. Doç. Dr., Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi 

(**) Zir. Yük. Müh. DSi 63. Şube Müdürlüğü 

Antakya/HATAY 

projelerden elde edilen gözlemlerin, 
değerlerin ve deneyimlerin yorumlanarak 
daha sonraki projelere aktarılması 

gerekmektedir. Sözü edilen bilgi akımının 

sağlanabilmesi ise iyi bir izleme ve 
değerlendirme ile olasıdır. 

Büyük sulama projelerini izlemenin 
amacı, tüm düzeylerdeki proje yönetici ve 
işletmecilerine geriye bilgi akışı sağlayarak, 
etkin ve randımanlı bir proje performan-sını 
gerçekleştirmektedir. Değerlendirme ise, 
projenin amaçlarının ışığı altında, sistematik 
ve açık bir şekilde, amaçların uygun olarak 
saptanıp saptanmadığının, faaliyetlerin etkin 
bir şekilde yürütülüp yürütülmediğinin 

belirlenmesine yönelik işlemleri kapsar. 
(TEKiNEL ve ark, 1988). 
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Sulama şebekelerinde işletmeye ilişkin 
hizmetlerin temel amacı , bitki su gerek
sinimini karşılamak için gerekli miktardaki 
suyun zamanında verilmesidir. Bu amacın 
gerçekleştirilmesine yönelik hizmetler 
işletmenin sulama planlarının hazırlanması , 

hazırlanan plana göre su dağıtımının 

gerçekleştirilmesi , fazla suların tarım 
arazisinden uzaklaştırılması , su kallanımına 
il i şkin verilerin taplanması ve bunların 

değerlendirilmesinden oluşan izleme 
etkinliklerini kapsar (BALABAN ve ark., 
1986). 

Ülkemizde sulama projeleri hazırlanış 
yönünden birer mühendislik örneği olmakla 
birlikte aynı başarıyı bu tesislerin işletme ve 
yönetimlerinde görmek olası değildir. 

Değişen koşullara ve gelişen olanaklara 
göre her yıl alternatif işletme planları 

hazırlanmalı , sistemin en verimli şekilde 

işletilmesini sağlayacak organizasyonlar 
kurulmalıdır. Bunun için, çok iyi eğitilmiş , 
yetenekli ve bigili teknik elemanlara 
gereksinim vardır (DELiBAŞ ., 1992). 

Bu çalışmada, Hatay-Samandağ 

pompaj sulama projesinin değerlendirilmesi 
yapılmış ve projede öngörülen hususlar ile 
mevcut uygulamalar arasındaki farklılıklar 

incelenerek hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı 

araştırılmıştır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal 

Çalışmanın değerlendirilmesinde , 
Samandağ Pompaj Sulama Projesi için 
hazırlanmış Planlama Raporu (DSi; 1974) 
ve sulama alanı işletme değerlerinden 

yararlanılmıştır . 

Samandağ Sulama sahası , Hatay ili 
sınırları içerisinde, Asi Nehrinin denize 
ulaştığı yerin sağ ve sol sahilinde yer 
almaktadır (Şekil 1 ). 

Samandağ Ovası , Hatay ilinin 
batısında Asi Nehrinin mansabında batı
kuzeybatıdan güneydoğuya doğru 13 km 
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uzunluğunda , dağlardan denize doğru 2 ile 
2.5 km genişliğinde bir arazi parçasıdır . 

Projenin hizmet alanı planlama 
aşamasında toplam 2167 ha, net 1950 ha 
olarak belirlenmiştir . Samandağ ovasının 

temel su kaynağı Asi Nehri'dir. Proje, Asi 
Nehri ile sağ ve sol sahil olmak üzere ikiye 
ayrılmıştır . Proje alanı toprakları alüviyal 
oluşumludur. Sebze ve meyve tarımı için 
uygun özelliklere sahiptir. 

Proje alanının su gereksinimi, kalitesi 
C3S1 olan Asi Nehrinden pompajla 
sağlanmaktadır. Bu amaçla 3 adet pompa 
istasyonu (P1,P2,P3) kullanılmaktadır . 

P1 (1. Kademe) pompa istasyonu, Asi 
Nehri sağ sahilinde ve Sutaşı Beldesi içinde 
net 1755 ha sahanın sulanmasına hizmet 
eden 1.702 m3fs'lik debiyi 3.00 m katundan 
21 .00 m katuna terfi ederek dinlendirme 
havuzuna buradan da (S1) ana kanalına 
vermektedir. 

P2 pompa istasyonu S2 ana kanalı 
sonundaki 0.805 m3fs'lik debiyi 19.00 m 
katundan alarak 46.00 m kotundaki 
sakinleştirme havuzuna yükseltmektedir. 

P3 Çöğürlü Pompa istasyonu Tekebaşı 
Beldesi içinde nehrin sol sahilindedir. Pompa 
0.195 m3fs debideki sulama suyunu +0.40 
m'den alarak 10.00 kotunda S4 ana kanal 
başlangıcına yükseltmektedir. Pompa 
sulama alanı brüt 217, net 195 ha olarak 
planlanmıştır. 

Samandağ drenaj planlama raporunda 
nehrin mansabına yakın sağ ve sol sahilde 
tabansuyu tuzluluğunun (5000 ı.ımhos/cm), 
238 ha'alanda sorun yarattığı belirtilmiştir 
(DSi , 1975). Dolayısıyla, sol sahilde 131, 
sağ sahilde 144 ha alanda derin drenajın , 
121 ha alanda ise çiftlik drenajının yapılması 
önerilmiştir . Projenin derin drenaj alanından 
gelecek suyun, drenaj pompası ile D1 kanalı 
aracılığıyla denize boşaltılması planlan
mıştır. Pompanın 0.2 m3fs debi ile Ocak ve 
Ekim ayları arasında 24 saat süreyle 
devamlı olarak çalışması düşünülmüştür. 
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Şekil 1 Samandağ Pompaj Sulama Projesi Haritası 

2.2. Yöntem 

Projenin değerlendi ri lmesi ıçın ilk 
aşamada ; planlama, projelendirme ve 
inşaat , ikinci aşamada ise projenin işletme 
çalışmaları ele alınmıştır. 

Planlama, Projelendirme ve inşaat 
aşamasının değerlendirilmesinde , planlama 
raporunda değinilen bilgiler ve veri len 
değerler esas alınmış ve bugünkü 
durumlarıyla kıyaslanmıştı r . (DSi , 1975; 
DS i, 1977; DS i, 1988; DS i, 1989; DS i, 1990a 
ve 1990b). 

Projenin işletme Aşamasının Değerlen
dirilmesinde, DSi sulama işletmelerinde 
belirli aralıklarla hazırlanan raporlardan 
yararlanılmıştır. Ayrıca, proje alanındaki bazı 
ölçüm ve gözlemlerden, işletmede görev 
alan mühendisler ve yetiştiricilerin bilgi ve 
deneyimlerinden, DSi Samandağ işletme 
kayıtlarından da yararlanılmıştır. 

Sulama sistemi için ortalama sulama 
randımanı , sulama sezonu sonunda 
hazırlanan planlı su dağ ı tım raporundaki 
bilgilerden yararlanarak hesaplanmıştır . 

Samandağ sulama proje alanında 
drenaj çalışmalarının etkinliğini belirlemek 
için Tabansuyu Kritik En Yüksek ve En 
Düşük Eşderi nlik Haritaları ile Sulamanın En 
Yoğun Olduğu Ayda Tabansuyu Eşderinlik 
ve Tuzluluk Haritalarından yararlanılmıştır 

(DSi , 1987). 

Genel Sulama Planlaması ile planlı su 
dağıtım sonuçlarının ne ölçüde birbirleriyle 
uyuştuğunu görebilmek için ürün desenleri, 
sulama alanları ve su gereksinimleri 
kıyaslanmıştır . Bu amaçla, yıllara ilişkin 

planlanan ve gerçekleşen bitki desenleri ve 
gerçekleşen desenin planlanan oranları 

verilmiştir . 

Pompaların çalışma yeterliliğin i n 
belirlenmesinde, pompa debilerinin gidilerek 
pompalanılabilecek maksimum su miktarı ile 
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uygulanan su miktarları kıyaslaması 

yapılmıştır. OSi işletmelerinde pompa su 
dağıtım programlarında tahmin edilen 
değerlerin ne ölçüde gerçekleştiği de 
incelenmiştir . 

Samandağ işletmesine ait tesis 
fonksiyonlarının tam olarak yapıp yapma
dıklarını irdelemek amacıyla , her yıl 

hazırlanan bakım-onarım raporlarından 

yararlanılmıştır. Bunlar, yıl yıl irdelenerek 
kaydedilen sorunları n ne ölçüde 
çözümlendiği de araştırılmıştır (DSi , 1988). 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE 
TARTIŞMA 

3.1 Planlama, Proje ve inşaat 
Aşamasanın Değerlendirilmesi 

Samandağ pompaj sulama proıesının 

22 karakteristiğinden 18'inde (%82) 
planlama değerlerine uyulmadığı veya 
sonuçların öngörülen şekilde gelişmediği 

saptanmıştır. Ancak, ele alınan özelliklerin 
tümü, sulamanın başarısını çok büyük 
ölçüde etkileyen faktörler değildir . Buna 
karşın özellikle P1 ve P2 pompalarının pik 
debilerinde planlama ölçütlerine kıyasla %13 
(P1) ve %30 (P2) daha düşük, P3 
pompasında ise %3 daha fazla akışın 

olduğu yapılan ölçümler sonucunda 
belirlenmiştir. 

Ana ve yedek sulama kanallarında 

farklı debi, kanal kesiti ve tipinde 24 segment 
planlanmıştır. Kanal uzunlukları yönünden 
24 segmentin 4'ü aynı şekilde uygulan
mıştır . Genel olarak sulama kanallarının 

toplam uzunlukları planlanan değerlere 

yakındır . Ancak kesitleri tamamıyla 

değişmiştir. Sulama kanalları , trapez veya 
dikdörtgen kesitli olarak planlanmışken 

uygulamada kanalet şeklinde inşa edilmiştir. 

Arazinin çok az ve değerli olmasından 
kaynaklanan kamulaştırma sorunları nedeni 
ile planlanan yedek kanalların çoğunluğu 

yapılmamış; ana kanallar ve birkaç yedek 
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kanalla yetinilmiştir . Planlama aşamasında 
tersiyer düzeyinde sulama kanalı düşünül
memiştir. Uygulamada ise, debisi 93 ile 253 
Us arasında değişen kanalet tipinde toplam 
6863 m uzunluğunda tersiyer kanal inşa 
edilmiştir. 

Uygulanan drenaj kanalları 

incelendiğinde , açılan drenaj kanallarının 

uzunluk ve akış miktarları yönünden 
planlanandan çok farklı olduğu saptanmıştır. 
Planlamada 03 ve 04 kuşaklama kanalları 
düşünülmüşken, uygulamada bundan 
tamamen vazgeçilmiştir. Tersiyer düzeyin
deki drenaj kanallarının ise hiçbiri açılma

mıştır. Ovada drenaj sorunun henüz tam 
olarak çözümlenememiş olması , anılan bu 
eksikliklere bağlanabilir. 

Sonuç olarak, kanal özellikleri 
değiştirilmiş olsa bile debinin istenen değere 
sahip olması durumunda sorun yoktur. 
Ancak, bu durumda şeçilen sistemler 
arasında avantaj ve dezavantajlar ön plana 
çıkmaktadır. Kanaletli sulama sistemlerinin 
en önemli olumsuzluklarından biri, yetiş

tiridierin istedikleri yer ve miktarda suyu 
almaları ve denetimlerindeki zorluklardır . 

Samandağ gibi arazinin çok değerli 
olduğu ve yerleşim yeri içerisinde kalmış 
sulama projelerinde, daha planlama 
aşamasında kanalet veya alçak basınçlı 

kapalı sulama sistemleri düşünülme
lidir.Projenin, planlaması 1974 yılında 

yapılmış, 1976 ylılında inşaatına başlanmış 
ve 1985 yılında tamamlanmıştır. Samandağ 

projesinde planlama ve i nşaata başlama 
arasında çok kısa bir süre geçmiştir . Sözü 
edilen süre içerisinde ülkemizde kanaletli 
sulama projelerine başlanmış , hatta Aşağı 
Sayhan Ovasında inşaatı hızla devam eden 
bir örnek bulunmaktadır . Sonuçta, yerinde 
ve doğru bir karar verilerek kanalet 
sistemine geçilmiş olmasına karşın, iki yıl 

gibi bir sürede, proje için ikinci bir emek ve 
zaman harcanmıştır. Bu durum, planlama 
aşamasında yeterli irdelemenin yapıldığını 
düşündürmektedir. Benzer durum BALAMAN 
ve Ark. (1986) tarafından da belirtilmiştir . 



3.2 Projenin işletme Aşamasının 
Değerlendirilmesi 

Planlama dönemi ile projede önerilen 
bitki deseni Çizelge1 ' de verilmiştir. Proje 
öncesi ve sonrası ürün desenlerinde ne bitki 
ne de oranlar yönünden çok büyük değişiklik 
olmamıştır . Projede, bitkilerin hemen hemen 
aynı oranda ancak, sulu koşullarda 
yetiştirilmesi esas alınmıştır. Projede baskın 
olan bitkiler narenciye ve sebzedir. 
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sağlayacak önlemler alınmalı ve eğitim 
çalışmaları yapılmalıdır. 

Proje hazırlama aşamasında önemli 
konulam biri de bitki su tüketimi 
hesaplarında hangi yöntemin ve kaç yıllık 
iklim verilerinin kullanılması gerektiğidir. 
Yapılan bu çalışmada, Samandağ sulama 
projesinin planlama aşamasında kullanılan 
iklim verileri ile 1997 yılı itibariyle uzun yıllık 
iklim verileri kıyaslanmıştır. 

Çizelge 1 Proje Öncesi Mevcut Durum ile Projede Önerilen Bitki Desenleri 

Proje Öncesi Bitki Deseni (1975) 

Bitki Oranı(%) Verim (Kg/da) 
Hububat 19 250 
Sebze 30 2400 

Serada Sebze 1 3500 
Narenciye 43 2000 
Meyve 7 1500 
Yerfıs(Hub-2 Ur.) 10 200 
Yerfıs(Seb-2 Ur.) 20 175 
TOPLAM 100+30 -

Projede önerilen bitkiler temel alınarak 
desenin oransal değişimine bakıldığında 
Narenciye'nin 1989 yılından itibaren önerilen 
%60 oranın da veya üzerinde olduğu 
görülmektedir (Şekil 2). Dolayısıyla proje 
öncesi %43 olan değer, sulama işletmesinin 
devreye girdiği yıllar içerisinde önerilen 
orana erişmiştir. 

Diğer bitkilerde sebze, proje öncesinde 
olduğu gibi %30'1ar düzeyinde değişmiştir. 
Ancak son yıllarda sebze oranında düşme 
eğilimi vardır. 

Bitki desenleri oran bazında 
değerlendirildiğinde Narenciye'nin projede 
önerilen oranın üzerinde, diğer bitkilerin 
henüz önerilen oraniara erişmediği 
görülmektedir. Halbuki alan bazında 
değerlendirme yapıldığında meyve dışında 
hemen hemen tümünde projede önerilen 
oraniara karşılık gelen alanlara henüz 
ulaşılamadığı anlaşılmamaktadır. 

Projede öngörülen ürün desenlerinin 
seçiminde çok iyi tahminler yapılmalı , bu 
desenin yetiştirici tarafından uygulanmasını 

Projede Önerilen Bitki Deseni 

Bitki Oranı(%) Verim (Kg/da) 
- - -
Sebze 30 3000 
Serada Sebze 5 4000 
Narenciye 60 3000 
Meyve 5 3000 
Sebze(2. ürün) 10 2500 
Yerfıs(2. ürün) 20 350 
TOPLAM 100+30 -

Şekil 3'de görüldüğü gibi planlama 
raporunda verilen sıcaklık değerleriyle 1997 
yılı itibariyle uzun yıllık ortalama değerler 
arasında hemen hemen hiç fark yoktur. 
Buna karşı, yağış değerlerinde yalnızca 
Ağustos ile Ocak arasındaki dönemde bir 
miktar farklılık ortaya çıkmıştır. Ancak, bu 
değerlerin, sulama mevsiminin dışında 
kalması nedeniyle proje alanının su 
gereksinimine etkisi yoktur. 

Mevcut bitki deseni ve 1997 yılı 
itibariyle uzun yıllık iklim verileri kullanılarak 
bitki su tüketimiyle sulama modülü 
hesaplanmıştır (Çizelge 2) . 

Gereksinilen sulama modülü planlama 
raporunda 0.97 1/s/ha verilmiştir (Çizelge 2). 
1997 itibariyle gereksinilen ise 1.25-1.26 
1/s/ha'dır . Görüldüğü gibi planlama 
aşamasında önerilen bitki çeşidinde çok 
büyük değişiklik olmamasına karşılık 
yetiştirilme oranlarında meydana gelen 
farklılıklar sonucunda, modülde önemli 
değişikiiiklar ortaya çıkmıştır. 
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Şekil 3 Sıcaklık ve Yağış Değerlerinin Ayiara Göre Değişimi 

Çizelge 2 Fark Kaynaklarından Hesaplanan Sulama Modülleri 

Sulama Modülüne Esas Net Su Ea Ei Sulama Modülü 
Verilerin Kaynağı mm % o/o 1/s/ha 

DS i Rehberi Değerleri (1) 170.2 0.60 0.85 1.25 

Hesaplama Değerleri (2) 172.0 0.60 0.85 1.26 

Planlama Değerleri (3) 132.6 0.60 0.85 0.97 

(1) : DS i, 1988. DS i Su Tüketim Rehberinden Alınan Değerler , (2) : 1997 Yılı Dahil Uzun Yıllık iklim Verilerinden 

Hesaplanan Değerler , (3) : DSi , 1974. Samandağ Projesi Planlama Raporu Değeri 

8 



Proje Uygulanan Alanın ve Parsel 
Büyüklüğünün Değerlendirilmesi 

Projede sulama alanı 2100 ha olarak 
ele alınmış ve tüm işler buna göre 
yürütülmüştür. Ancak, 1989 yılında yapılan 
bir çalışmayla proje alanı içerisinde tarım 

dışı kalan yerleşim , arsa, okul, otoyol , hara, 
mezarlık, DSi dışı kamulaştırma alanı, balık 
havuzu, endüstri , kum ocağı , kayalık ve 
taşlık gibi kullanımlardan dolayı sulanabilir 
net alanın 1575 ha'a indiği belirlenmiştir 

(DSi , 1989). Ayrıca , ortalama parsel 
büyüklüğü 2,64 da'dan 1 ,47 da'a kadar 
azalmıştır. Belirtilen durum, tarım arazilerinin 
özellikle miras yoluyla parçalanmasının en 
belirgin sonuçlarındandır. Değinilen her iki 
konuya ilişkin yasal önlemler alınmalıdır. 

Sulama Oranlarının Değerlendirilmesi 

Sulamanın başladığı 1986 yılında %47 
olan sulama oranı, 1989 yılına kadar 
ortalama %50 dolayında gerçekleşmiştir. 

1990 yılından itibaren sulama oranı %70'1ere 
yükselmiştir. Bu değer 1990 yılında da 
korunmuş ancak 1992 yılından sonra tekrar 
düşme eğilimine girmiştir . Ancak, 1989 
yılında yapılan bir çalışmayla sulama 
alanlarının tarım dışı amaçlı kullanımı 

saptanmış ve net sulama alanının 1575 ha'a 
indiği saptanmıştır . Dolayısıyla sulama 
oranlarında yapay bir yükselme görül
mektedir. Toplam Sulama Oranı ise ilk yıl 

%47, 1989 yılında sonra %80-90 '1ara çıkmış, 
sonra daha da yükselerek %105'e 
ulaşmıştır. Ancak, 1995 yılında sonra %105' 
den %76' ya doğru azalma eğilimi 

gözlenmektedir(Şeki14). 

Sulama oranları değerinden yararlana
rak projeyle hedeflenen alanın ne kadarının 
suladığı yorumunu yapmak mümkündür. 
Buna karşın, toplam sulama oranı mevcut 
akış ile ne kadar alanın suladığını ifade 
etmektedir. Buna bağlı olarak toplam sulama 
oranı, fiiliyeti daha çok yansımaktadır. 
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Projeye ilişkin sulama oranının düşük 
olmasının bir nedeni de şebeke dışı 

alanların sulanmasıdır. Sonuç olarak, 
şebeke içinde henüz planlanan sulama alanı 
ve oranına erişilmişken şebeke dışı sulama 
alanının ortalama %20-25 olması kabul 
edilemez görülmektedir. Şebeke dışı 

alanlarda yapılan sulamalar, denetimindeki 
zorluklar nedeniyle kontrol dışı sulama 
olarak değerlendirilebilir . Dolayısıyla , konuy
la ilgili teknik önlemler alınmak zorundadır. 

Sulama Randımanlarının Değerlerdi
rilmesi 

Samandağ sulama projesi ıçın 

hesaplanmış bazı sulama randımanları 

Çizelge 3'de verilmiştir . 

Planlama düzeyinde çiftlik randımanı 

%60 kabul edilmiştir. Uygulamada ise 1987 
ve 1994 yılları arasında %65, 1995 yılından 
sonra ise %60 olarak kullanılmıştır . Su iletim 
Randımanı ise planlamada %85, işletme 

aşamasında ise %95(1987-1994) daha 
sonra %85 alınmıştır. Bunlara bağlı olarak 
projenin teorik toplam randımanı 1995 yılına 
kadar %62, sonrasında %51 kabul edilmiştir. 

Sulama sonuçları değerlendirme 

rapodrlarından alınan ve 3. sütunda verilen 
proje sulama randımanı , taorik toplam 
randımana kıyasla daha düşük bulunmuştur. 

Planlı Su Dağıtım raporlardaki 
sonuçlardan hesaplanan toplam sulama 
randımanları (6.Sütun), %58 ile %81 
arasındadır. Bu değerler %81 ' den (1989) 
%58' e (1997) doğru sürekli azalmıştır. Bu 
durumun, ilk yıllarda yaygın olan gece 
sulamasının yıllar itibariyle azalmasından ; 

son iki yılda da sulama birliğince birim alana 
uygulanan aşırı su kullanımından ve 
sistemin yıpranmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Tüm yıllarda hesaplanan 
toplam randıman değeri proje randı

manından daha yüksektir. 

9 
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Yıllar 

Şekil 4 Proje Alanına ilişkin Sulama Alanı ve Oranı 

Çizelge 3. Sulama iştetmesinin Yıllara Bağlı Olarak Performaslan 

Yıl Teorik Uyg. S. Suyu Hesap Gereksinim DSi 1 Sul. Sulama Proje 1 
Top. Sul. Sul. Su ihtiy. Toplam Karşıianma Sulama Oranı Etkinliği 

Ran d. Ra nd. (Et-re) Ran d. Oranı Ra nd. 
(%) (%) (m3/ha) (m31ha) (%) (%) (%) (%) (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=5/4 (7)=4x2/5 (8) (9) (10)=9/8 

1989 62 65 7365 6002 81 76.1 68 53 42.9 

1990 62. 65 9073 6255 69 89.9 61 70 48.3 

1991 62 65 7927 5855 74 83.9 64 70 51 .8 

1992 62 65 6172 4534 73 84.4 - 64 46.7 

1993 62 65 7872 5333 68 91 .5 58 66 44.9 

1994 62 65 7588 5157 68 91.2 66 63 42.8 

1995 51 60 7965 5289 66 76.8 65 64 42.2 

1996 51 60 9114 5229 65 88.9 58 80 52.0 

1997 51 60 9607 5329 58 91.9 - 75 43.5 
(1) DSI Sulama Sonuçları Değerlendırme Raporlarından Alınmıştır. 

Hesaplanan randımanların olması 

gerekenden büyük çıkması sonucunda, 
sulamanın planlanandan daha başarılı 

olduğu yorumu yapılmamalıdır. işletme ka-

10 

yıtlarının incelenmesi sonucunda hiçbir yılda 
sulama programında kısıntı yapılmadığı 

saptanmıştır. Dolayısıyla, randıman yük
sekliğinin nedeni olarak kısıntılı sulama ge-



rekçe gösterilemez. Ancak Çizelge 3'ün 7. 
kolonu incelendiğinde tüm yıllarda 

uygulanan sulama suyunun gereksinimi 
tamamıyla karşılamadığı ( %76,1-91 ,9) 
görülmektedir. Dolayısıyla, Samandağ Sula
ma işletmesinde sulama randımanın yüksek 
olma nedeni eksik olarak düşünülebilir 

(KANBER ve Ark., 1996). 

Samandağ sulama işletmesi sulama 
etkinliği %42 ile %52 oranında değiş
mektedir. Dolayısıyla, proje için alınan su 
%42 ile %52 arasında etkili kullanılabilmiştir. 
Sulama randımanı ve sulama etkinliği 

yetersizdir. Ülkemizde birçok sulama 
şebekesine ilişkin yapılan çalışmalarda da 
durum farklı değildir. Su uygulama randı

manını ŞENER(1976) %23-89, GÜNGÖR 
ve KANBUROGLU (1979) %55, ERTAŞ 
(1979) %50, ŞiMŞEK (1993) %52-57, 
ÇEViK ve Ark.(1990) ise %47 olduğunu 
belirtmişlerdir. 

Projede kullanılan iletim ve çiftlik 
randımanı değerleri proje alanında hiçbir 
ölçüme dayanmayan, literatürlerden alınmış 
veya başka bir projeden elde edilmiş 
sonuçlardır. Gerek çiftlik gerekse su iletim 
randımanın proje alanında araştırmalar, 

ölçümlerde belirlenmesi çok daha sağlıklı 
olacaktır. Çiftlik sulama randımanlarının 
saptanması oldukça yorucu, zaman alıcı ve 
duyarlı çalışmaları gerektirir. Ancak su iletim 
randımanlarının belirlenmesi, işletmecilik 

görevini yapan DSi kuruluşuunun yapısal ve 
teknik olanakları düşünüldüğünde zor 
değildir. Dolayısıyla bu değerlerin mümkün 
olduğunca yerinde ölçümlerle belirlenmesi 
çok daha doğru olacaktır. 

Tabansuyu Sonuçlarının irdelenmesi 

Tabansuyu derinliğinin 0-1 m arasında 
olduğu alanlar yıllara bağlı olarak %39 ile 
%51 arasında değişmiştir. Sulama alanında 
tabansuyu derinliğinin yıl boyu 0-1 m 
arasında bulunduğu alan saptanmamıştır. 1-
2 m arasındaki alanların oranı ise yıldan yıla 
artma eğilimindedir. 
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Tabansuyu elektriksel iletkenliği 5000-
7500 J..i.mhos/cm'ye sahip alan toplamı 139 
ha'dır (%7). Bu alanda, tuzluluk sorunun 
giderilmesine yönelik önlemler alınmalıdır. 

Genel Sulama Planlaması ve Planlı Su 
Dağıtım Sonuçlarının Kıyaslanması 

Genel Sulama Planlaması ile planlı su 
dağıtım sonuçlarının ne ölçüde birbirleriyle 
uyuştuğunu görebilmek için ürün desenleri, 
sulama alanları ve su gereksinimleri 
kıyaslanmıştır (Çizelge 4). Çizelge 4'de 
yıllara ilişkin, planlanan bitki sulama alanları 
ve gereçekleşen desenin planlanan oranları 
(%) verilmiştir. 

işletme ve Bakım Hizmetlerinin DSi'ce 
yürütüldüğü 1989-1995 yılları arasında bitki 
deseninin planlanana göre gereçekleşme 

oranı %63-72 arasında bulunmuştur. işletme 
ve Bakım Hizmetlerinin Sulama Birliğine 
Devredildiği 1995 yılından itibaren ise bu 
oran %80-85 arasında gereçekleşmiştir. 
Bunun en büyük nedeni; sulama birliğinin 
planlamada baz alınan sulama beyan
nameleri konusunda daha hassas olması; 
daha az ücrete çalıştırdığı daha fazla sayıda 
elemanlarla kontrolü daha iyi yapması; 
sulayıcılara yaptırım gücünün daha fazla 
olmasıdır. 

Genel sulama planları hazırlanırken 
şebeke dışına su verilmeyeceği 
hesaplanmasına karşın her yıl şebeke dışına 
da su verileceği gerçeği planlamacı 
tarafından bilinmektedir. Dolayısıyla genel 
sulama planlaması hazırlanırken belirtilen 
gerçek gözardı edilmektedir. 

Genel sulama planlamasında hedef
lenen alan hiçbir yılda sulanamamıştır. 
Gerçekleşen sulama alanı planlanan alanın 
%74 ile %92 arasında değişmiştir. 

DSi tarafından sulama sezonu 
sonunda hazırlanan, planlı su dağıtımı 
uygulama raporlarında fiilen sulanan alan 
1989-1996 yılları arasında 1303-1442 hektar 
arasında değişmiştir. 1989-1995 yılları 
arasında fiilen sulanan alan, planlanan 
alanın ortalama %84'ü olmuştur. 
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incelenen birkaç ölçüt yönünden, Q_enel 
sulama planlaması ile planlı su dagıtım 
raporları arasında önemli farklar saptan
mıştır. Geçmişte elde edilen deneyimlerden 
yararlanılarak bir sonraki sulama dönemi için 
daha doğru tahminler yapılmaya çalışıl
malıdır. (BOS ve WOL TERS, 1992). 

Pompa Yetkilerinin Değerlendirilmesi 

Sulama şebekelerinde bulunan pompa
ların uyguladığı su miktarları, pompa 
debileri, çalışma süreleri, sulama modülleri 
ve bunların yeterliliğine ilişkin Çizelge 5'de 
verilmiştir. 
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tır. Ancak, verilen değerlerden de görüldüğü 
gibi hiçbir koşulda pompa çalışma süreleri 
24 saat olmamıştır. Aynı sonuç, maksimum 
pompa modülü ile uygulanan sulama modülü 
arasındaki farktan da ortaya çıkmaktadır. 
Maksimum pompa modülü 1.0-1.4 lt/sn/ha 
iken, uygulanan sulama modülü 0.7-1 .3 
1/sn/ha arasında değişmiştir . Hesaplanan 
modül yeterliliği %52.7 ile %116.5 arasında 
bulunmuştur . 

Pompalanabilecek maksimum su 
miktarı ile uygulanan su miktarları 
kıyaslandığında, pompalanabilecek mak
simum suyun, %40.4'ü ile %79.2'si arasında 

Çizelge 5 Pompalanan Su ve Pompa Modüllerinin Kıyaslanınası 

Aylar Yıllar Uygulanan Pompa Pompa Fiili 
Su Miktarı Debisi Çalışma Sulama 

P1+P3 P1+P3 Süresi Alanı 

(1000"m3) Us (sa/ay) ha 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1989 2224 1669 392 1331 

T 1990 3227 1669 573 1482 
e 1991 3350 1669 590 1409 
m 1992 1807 1669 322 1303 

m 1993 3022 1669 536 1442 

u 1994 2012 1669 360 1355 
1995 2813 1669 509 1653 

z 
1996 2512 1669 448 1521 
1997 3542 1669 633 1195 
1989 2476 1669 439 1331 

A 
1990 3180 1669 555 1482 

ğ 1991 2309 1669 406 1409 
u 1992 2999 1669 537 1303 

s 1993 2557 1669 446 1442 

t 1994 1866 1669 323 1355 
1995 3151 1669 566 1653 

o 
1996 3100 1669 551 1521 

s 1997 2967 1669 521 1195 

Pompalar sulamanın en yoğun olduğu 
Temmuz ve Ağustos aylarında, günlük 
çalışma süreleri ise 13.5 ile 21.5 saat 
arasındadır. Planlama aşamasında yapılan 
sulama modülü hesaplamalarında porn
paların 24 saat çalışacağı esas alınmış su 

Po m pa Uyg. Modül Pompa Pompala-
Modülü Modül Yeter- Kapasi- nan Su 

li ği tes i Yeterliliği 

1/slha lls/ha m3 

(7) (8) (9)=(817) (10) (11 )=(3/1 O) 
1.25 0.83 66 4470 50 
1.13 1.20 107 4470 72 

1.18 1.25 106 4470 75 
1.28 0.67 53 4470 40 
1.16 1.13 97 4470 68 
1.23 0.75 61 4470 45 
1.01 1.05 104 4470 63 
1.1 o 0.94 85 4470 56 
1.40 1.32 95 4470 79 
1.25 0.92 74 4470 55 
1.13 1.19 105 4470 71 
1.18 0.86 73 4470 52 
1.28 1.12 87 4470 67 
1.16 0.95 82 4470 57 
1.23 0.70 57 4470 42 
1.01 1.18 116 4470 70 
1.10 1.16 105 4470 69 
1.40 1.11 79 4470 66 

pompalandığı belirlenmiştir. Bu sonuçlardan 
da görülmektedir ki; pompalar yeterli 
çalışmamıştır. 

Samandağ sulaması gibi birim su 
maliyetinin yüksek olduğu pompajla sulama 
sistemlerinde ortalama pompa çalışma süre-
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sürelerinin 24 saatten daha az olması , 
işletmede uygun bir su dağıtım plan
lamasının yapılmadığını veya çiftçilerin gece 
sulamasına rağbet etmediğini ortaya 
koymaktadır . Ancak, sebebi her ne olursa 
olsun, tüm yıl boyunca yetiştiricilik yapılma 
olanağı bulunan Samandağ ovasında 
pompa kapasitesinin yeterince kulla
nılmaması yanında , sulama alanının halen 
1575 ha'a ulaşmamış olması su planlaması 
ve dağıtımında önemli bir düzenleme 
yapılması gerektiğini göstermektedir. 

Samandağ pompaj sulamasında 
bulunan Sutaşı (P1 ), Kuşalanı (P2) ve 
Çöğürlü (P3) pompalarında herhangi bir ölçü 
tesisi bulunmaktadır . Proje de pompa 
istasyonlarının debisi sırasında 1720; 840 ve 
225 lt/sn olarak planlanmıştır. Ancak, 1990 
yılında yapılan ölçümle pompa debilerirıin 
yine aynı sıra ile 1 474 563 ve 195 lt/sn 
olduğu saptanmıştır. Bu tarihten sonra 
başka ölçüm de yapılmamıştır. ilk 4 yıl 
içerisinde % 13.80' lik bir kapasite azalması 
gösteren pompaların 1990 yılından bu yana 
sürekli aynı debiyi pompaladıkları 
varsayılmaktadır. Tüm hesaplamalar buna 
göre yapılmaktadır . Geçen süre içerisinde 
pompaların veriminde azalma olduğu 
düşünülebilir. Bu nedenle pompa verdileri
nin tekrar ölçülmesinde yarar vardır . 

Samandağ sulama projesinin bakım
onarım muayene raporlarından, toplam 63 
sorun olduğu kaydedilmiştir. Bunların %78 i, 
işletmeye açıldığı yıldan günümüze kadar 
devam eden ve henüz çözülmemiş sorunlar
dır. Ayrıca, projenin başlangıç yıllarında 
olmayan ancak, son yıllarda ortaya çıkan ve 
günümüze değin devam eden sorunların 
sayısı 8 (% 13)'dir. Bazı yıllar ortaya çıkan ve 
çözülen ancak, sonradan tekrarlanan 
sorunlar 2 (%3) ile projenin başlangıçından 
sonra, 5-6 yıl devam edip daha sonra 
çözümlenen sorunların sayısı 3 (%5)' dir. 
Listelenen toplam 63 sorundan sadece bir 
adedi (%2), bir defa ortaya çıkmış ve 
çözümlenmiştir. Görüldüğü gibi sorunların 
büyük bir kısmı (%78) çözümlenmiştir. 

Pompa Giderlerinin Değerlendirilmesi 

P1 pompası ile sulanan alan 735 ha'dır . 
Bir sulama sezonunda pompalanan su 
miktarı yıldan yıla yaklaşık aynı olmasına 
karşın tüketilen enerj ilerde çok büyük dalga-
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lanmalar olmuştur . Özell ikle, 1994 yılında 
itibaren fiilen sulama alanı azalırken enerji 
tüketimi dört katına çıkmıştır . Bunlara bağlı 
olarak bir hektar alan için enerji tüketiminin 
yıllara göre farklılık göstermesi ; pompanın 
sağlıklı çalışmamasından , elektrik sayacının 
arızalı veya anormal çalışmasından , yanlış 
sayaç okumasından ileri geldiği 
düşünülebilir . 

P2 pompasında da belirtilen durum 
geçerlidir. Sol sahilde bulunan P3 porn
pasında ise tüketilen enerji ile pompalanan 
su miktarları arasında orantılı bir ilişki vardır. 

Pomı;ıa istasyonlarında yıllara bağlı 
olarak 1 m3 su için tüketilen enerji , P1 ' de 
80 Wh, P2' de 140 Wh, P3 ' de ise ortalama 
35 Wh olmuştur. Pompalar arasında çok 
büyük farklılıklar vardır . Dolayısıyla , 
hazırlanan raporlarda yukarda değinilen 
durumlar irdelenerek, sorunların çözümüne 
yönelik önlemler alınmalıdır . KELLEY ve 
JOHNSON (1991) denetim li bir işletim 
sistemi ile 1 m3 suyun enerji tüketiminin çok 
aşağılara çekilebildiğiini belirtmiştir. 

Pompa istasyonlarına yapılan harca
malar bakım onarım, enerji ve diğer giderler
den oluşmaktadır (Çizelge 6) . 

işletme-bakım hizmetlerinin DSi'ce 
yürütüldüğü yıllarda (1989-1995) personel 
giderlerinin toplam giderler içerisindeki payı 
ortalama %64'dür. işletme-bakım hizmet
lerini sulama birliğinin yürüttüğü 1996-1997 
yıllarında ise personel giderleri ortalama 
%15'e düşmüştür. DSi'nin işletme yıllarında 
%7 olan bakım-onarım payı, sulama 
birliğinde %10'a çıkmıştır . 1989-1995 yılları 
arasında, enerji giderlerinin toplam giderler 
içerisindeki payı ortalama % 14'dür. Sonraki 
yıllarda bu pay %72'ye yükselmişti r. Benzer 
dönemlerde, diğer masraflarda % 15'den 
%2'1ere inm iştir. 

DSi ile sulama birliğine ilişkin değerler 
kıyaslandığında, işletmenin sulama birliğine 
devredildiği yıldan sonra personel giderleri 
diğer masraflar yönünden çok azalmasına 
karşın , bakım-onarım giderleri bir miktar, 
enerji giderleri bir miktar, enerji giderleri ise aşırı 
ölçüde artmıştır . Bunun nedeni de sulama 
birliğinin, pompaları plansız ve programsız 
çalıştırmasından kaynaklanmaktadır. 
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Çizelge 6 Pompalanan Su Maliyetinin Oransal Dağılımı 

Harcamalar 1989 1990 

Personel (%) 63 45 

Bakım-Onarım 1%) 18 6 

Enerji(%) 5 9 

Diqer (%) 13 41 

Top. Maliyet (milyon) 361 1204 

SONUÇ 

DSi, izleme ve değerlendirmeyi , 
sulama projeleri yönetiminin ayrılmaz bir 
parçası olarak görmeye başlamış ve bazı 
yeni uygulamalar başlatmıştır. Ancak, 
bugünkü durumdan farklı olarak, daha çok 
ciddi önlemler alınmalı ve yeni modeller 
geliştirilmelidir. Başkan ( 1994) ve Beyribey 
(1995)'de aynı yönde görüş bildirmişlerdir. 
DSi teşkilatının içerisinde yetişmiş çok 
değerli elemanlardan da yararlanarak konu-

Yıllar 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

75 65 60 75 63 13 17 

4 7 4 4 10 8 12 

12 9 19 19 24 76 68 

8 18 17 2 3 3 2 

558 1234 1157 3112 5680 6975 9171 

yu ilgili uzmanlaşmış grup oluşturulmalı, bu 
grubun olduğu kadar işletme mühen
dislerinin konuyla ilgili eğitime önem 
verilmelidir. Ayrıca bölge ve genel müdürlük 
düzeyinde izleme ve değerlendirme amaçlı 
birimler oluşturulmalıdır. Üstelik DSi 'nin, 
sulama işletmeiirini sulama birliklerine hızla 
devretmesiyle teşkilatta işletme mühen
disleri büyük ölçüde rahatlamıştır. Dola
yısıyla söz konusu işgücünden, izleme ve 
değerlendirme amacıyla yararlanılması 

mümkündür. 
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POMP AJ ANALİZİNDE NONLiNEER AKlMIN ETKİSİ 

Yazan: Dr. Mesut ÇİMEN(*) 

ÖZET 

Bir akiferden pompaj yapılması durumunda, akiferden maksimum faydayı 
sağlamak içi, özellikle gözlem kuyularında ölçülen düşüm değerlerine göre akiferin 
davranışı hakkında bilgi edinilmeye çalışılır. Homojen ve izotrop basınçlı bir akiferde 
yapılan pompajın geç zaman peryotlarındaki düşümlerin değerlendirilmesi Jacob 
metodu ile yapılır. Bununla beraber, Jacob metodu yeraltısuyu akımının lineer 
karekterli olduğu zamanlarda doğru bir şekilde uygulanabilir. Akımın nonlineer 
karakterde olduğu durumlarda ise, Jacob metodu geçerli olmaz. Şen (1988) 
yeraltısuyu akımının nonlineer olması durumunda, akifer parametrelerinin 
belirlenmesini bir türbülansjaktörüne bağlıolarak ifade etmiştir. Türbülansjaktörünün 
sifır olduğudurum lineer akım yasasını vermektedir. Bu çalışmada, lineer akım metodu 
ve nonlineer akım metodu, arazide gözlenmiş düşüm değerlerinde akifer 
parametrelerin belirlenmesi için uygulanmış ve karşılaştırılmıştır. 

1. GiRiŞ 

Yeraltısuyu kaynaklarınnın değerlendi
rilmesinde, yeraltısuyu akımının matema
tiksel olarak analizi önemli bir rol oynar. 
Yeraltısuyu hareketi, ortamın ve akışkanın 
özelliklerine bağlı dinamik bir harekettir. 
Yeraltısuyu hareketi düşük hızlarda mey
dana gelmesine rağmen , yeraltısuyunun 
bulunduğu alan çok geniş olduğundan büyük 
miktarlarda su taşınır. 

Yeraltısuyu, yüksek enerji seviye ~ 
lerinden düşük enerji seviyelerine doğru 
hareket ederken, enerjisinde biraz alma 
meydana gelir. Yeraltısuyu akımı , laminer 

(*) Süleyman Demirel Üniversitesi, Müh.-Mim. 

Fakültesi, inşaat Müh. Bölümü, Isparta 

akımı meydana getirebilecek kadar küçük 
olduğundan, hızın karesi ile orantılı olan 
kinetik enerji daima ihmal edilir. Bu yüzden, 
yeraltısuyu enerji, bulunduğu yerin 
posizyonuna ve basıncına bağlıdır. 
Yeraltısuyu akarken, sızma yolu boyunca 
granürler ortamının duvarları ile temas 
halinde olduğu için sürtünmeden dolayı 
enerjisinde bir kayıp oluşur. Hareket ettiği 

mesafenin birim uzunluğundaki bu kayıp 
veya hidrolik eğim (gradyen), akiferlerdeki 
laminer akım rejimindeki yeraltısuyu hızı ile 
basit bir orantıya sahiptir. Hidrolik eğim ile 
yeraltısuyu hızının orantılılığı, Darcy Kanunu 
olarak adlandırılan ve akımın lineer bir 
yasası olan matematiksel bir denklem ile 
ifade edilir. 

Yeraltısuyu hareketi genellikle üç 
boyutludur. Ancak, pek çok akiferin yatay bo-

17 
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yutları düşey boyutları (kalınlığı) yanında 
çok fazla büyük olduğundan , akifelerdeki 
akımın her yerde yatay olduğu ve düşey 
akım bileşenlerinin olmadığı kabul edilir. Bu 
kabul yatay, homojen, izotrop, sabit kalınlıklı 
ve kuyunun akifere tamamen girdiği basınçlı 
akifeler için tamamen doğru kabul edilir 
(Bear 1979). 

YERALTISUYU AKIMI VE JACOB 
DOGRUSU 

Akiferden pompaj ile su alınması 

durumunda, akiferin boşluklarında bulunan 
suyun büyük bir kısmı pompaj kuyusuna 
doğru akar. Boşluklarda kalan su ise 
moleküler kuvvetlerin etkisi ile deneye 
yapışır . Pompaj kuyusundan itibaren 
ilerledikçe, yeraltısuyu hidrolik yükünün 
arttığı ve hidrolik eğimin ise azaldığı görülür. 
Kuyuya doğru hidrolik eğiminin fazla olması 
nedeni ile, bu bölgelerde yeraltısuyu hızı 

yüksektir. 

Yeraltısuyu akım 

komposizyonuna ve 
gradyenine bağlıdır . 

denklemlerinden olan 

denklemi, ortamın 

akımın hidrolik 
Yeraltısuyu akım 

süreklilik denklemi 
üniversal olup, bütün mühendislik daliarına 
uygulanabilir. Süreklilik denklemi; bir kontrol 
hacmine giren ve çıkan akımlar farkının, o 
hecminde depolanmış olan suyun zamanla 
değişimine eşit olması olarak ifade edilir. 
Yeraltısuyu zamanla değişimi dinamik bir 
olay olup, ortamın komposizyonuna göre 
( yani, ortamın yeraltısuyunu depolayabilme 
özelliği) değişir. 

Yeraltısuyunun hareketini sağlayan 

denkleme ise hareket denklemi denir. 
Hareket denklemi, genellikle Darcy kanunu 
olarak bilinen lineer akım denklemidir 
(Denklem1 ). 

q=Kah 
ar 

{1) 

Burada q yeraltısuyu hızını, K 
ortamının hidrolik iletkenlik katsayısını ve 
ah 1 ar ise hidrolik eğimi ifade etmektedir. 
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Darcy denklemi, doğadaki bütün akifer 
tipierindeki akım analizinde kullanılmıştır. 

Ancak, Darcy kanununun geçerli olmadığı 
pek çok yer vardır. 

Pompaj kuyularına, membalara ve 
galerilere yakın yerlerde (hidrolik gradyenin 
ve dolayısıyla yeraltısuyu hızının büyük 
olması nedeni ile) Darcy denkleminin 
uygulanması, yeraltısuyu akımının değer
lendirilmesinde yanlışlığa yol açmaktadır. 
Aynı şekilde, kaba daneli veya çatiaklı 

akiferlerde de Darcy kanununun uygu
lanması bir takım hatalara neden olmaktadır. 

Basak (1977), çeşitli araştırmacıların 
yaptığı çalışmaları ele alarak akım hızı ile 
hidrolik gradyen arasındaki ilişkiyi, aşağıdaki 
şekil 1 'de görüldüğü gibi 5 farklı bölgeye 
ayırmıştır . Lineer kısım, Darcy kanununun 
geçerli olduğu bölgeyi göstermektedir. Bu 
bölgenin alt ve üst sınırları kesin olarak 
belirlenememiştir, fakat genel bir kanı olarak, 
Reynolds sayısının 1-10 arasında bir değer 
alması durumunda lineer akımın gerçek
leştiği belirtilmiştir. 

Homojen, izotop ve basınçlı bir akiferde 
bir kuyuya doğru akışın matematiksel ifadesi 
Theis (1935) tarafından elde edilmiştir. 
Cooper and Jacob (1946) Theis denklemini 
aşağıdaki gibi basıtleştirmişlerdir. 

4nT s= W(u)= -0.5772-in (u) 
· o 

us0.01 

Akım hızı , 

q 

!Hidrolik 
!gradyen, i 

L ı 2. ı 3. l 4. : 5. bölge 

(2) 

Şekil1. Akım Hızı ile Hidrolik Gradyen 
Arasındaki ilişki (Basak 1977) 



Burada W(u) boyutsuz kuyu 
fonksiyonunu, u= (Sr2f4Tt) boyutsuz zama
nı , S akiferin depolama katsayısını , r gözlem 
kuyusunun pompaj kuyusuna olan 
mesafesini, t pompaj başladıktan sonraki 
zamanı , T= m.K olup akiferin iletim 
kapasitesini , m akiferin kalınlığını, Q pompaj 
debisini ve s kuyudaki düşümü 

göstermektedir. 

Basınçlı akiferlerin depolama ve iletim 
kapasitesi parametrelerinin belirlenmesin
de , genellikle Denklem 2 kullanılmaktadır . 

Yarı logaritmik bir kağıt üzerinde Denklem 2' 
nin grafiği 2.3 eğimli bir doğruyu (Jacob 
doğrusu) vermektedir (Şekil 2) . Arazide 
ölçülmüş düşüm değerlerinin logaritmik 
zamana göre işlenip , sonra Jacob 
doğrusunun bu veriler üzerinden 
geçirilmesiyle akifer hakkında ( akiferin 
depolama katsayısı ve iletim kapasitesi) bilgi 
edinilmektedir. 

Yeraltısuyu akımı doğrusal olmadığı 

zaman, yani yeraltısuyu hızı ile akımın 

hidrolik eğiminin lineer olmadığı durumlarda 
nonlineer akım söz konusudur. Pek çok 
araştırmacının deneysel olarak yaptığı ve 
nonlineer etkileri ifade eden farklı hareket 
kanunları vardır . Şen (1988) bu kanunlardan 
biri olan ve Forchheimer tarafından verilmiş 
olan aşağıdaki bağıntıyı ele almıştır . 

ah = a.q+b.cf 
ar (3) 

4nT s= W(u',fJ) = -0.5772-ln(u')-Jt.[0.5772+1n (2u')] 
Q fif 

u's0.01 (4) 

Burada 

u'= a.S.r2 
4.m.t 

'(} = b.Q 
a .2;1n .m .r 

(5) 

(6) 
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u=O doğrusu Jacob doğrusunu gös
termektedir (Lineer akım durumu). Denklem 
6'ya bakıldığında , Forchheimer katsayıs ı 

b=O ve a=1/K 'dır. 

Burada a ve b ortamın ı n ve yeral
tısuyunun özelliklerine, hız dağılım ı na ve 
akımın gerçekleştiği ortamın sın ırlarına bağ l ı 
sabit katsayılardır . Şen (1988) bas ınç l ı 

akiferlerdeki akım analizinde hareket 
denklemi olarak Denklem 3'ü ele alarak, 
basınçlı , homojen ve izotrop akiferler için 
yeni bir bağıntı elde etmiştir (Denklem 4). 
Yarı logaritmik bir kağıt üzerinde boyutsuz 
nonlineer akım düzeltme zaman faktörüne, 
(u ') karşı nonlineer kuyu fonksiyonu , W(u ',u), 
çizildiğinde , bu ikisi arasındaki ilişk i nin bir 
türbülans faktörüne, (u), bağlı olarak farklı 
eğimlerde ve doğrusal olarak meydana 
geldiği belirlenm i ştir (Şek il 2). 

3>.,---:-=-----------, 

30 

2l 

>: 20 

::. ı ~ 
:lo 

l E~ IE·3 IE-2 
u' 

Şekil 2 . Nonlineer Akımda Türbilans 
Faktörünün Etkisi (Şen 1988) 

Şekil 2'de görülen doğ ruların eğimleri 
türbilans faktörü ile doğrusal bir orantıya 
sahiptir. Benzer şekilde , aynı zaman 
periyodu gözönüne alındığında , düşüm 
miktarın ı n türbilans faktörüne bağlı olduğu 

açıktır. Şen (1988) akifer parametrelerinin 
(a, b ve S) değerlendirilmes i için aşağıdaki 

bağıntıları vermiştir. 

m= 2•3· 0 . [1+0.5642 '(}] 
a 4 . n. ~ s 

s = 4.m.to .e_ 0.5772+0.7167 .'(} 
a.r2 1 +0.5642. '(} 

(7) 

(8) 

19 



DSI TEKNIK BÜLTENI 2000 SA YI 95 

Burada /J.s logaritmik zaman ekseninin 
bir devri için düşümler arası farkı (veya 
doğrunun eğimi) ve t0 düşümün sıfır olduğu 

zamanı göstermektedir. 

ARAZi UYGULAMASI 

ABD lllinois eyaleti Gridley 
bölgesindeki akiferden 0= 1200 m3fgün'lük 
sabit miktarda deşarj yapılmıştır . Pompaj 
kuyusundan r=251 m mesafedeki bir gözlem 
kuyusunda ölçülmüş olan düşüm değerleri 
aşağıda verilmiştir . (Walton 1970). Akifer 
kalınlığı 5.5 m ve akışın gerçekleştiği 

malzeme çakıl olup, akifer homojen ve 
izotrop olarak düşünülmüştür. Aşağıdaki 

veriler yarı logaritmik bir kağıt üzerinde 
işlenmiştir. Yatay eksen zamanın ters 
logaritmik değerlerini ve düşey eksen ise 
gözlem kuyusundaki düşümleri göster
mektedir. Denklem 4 yardımıyla , boyutsuz 
nonlineer akım düzeltme zaman faktörüne 
karşı nonlineer kuyu fonksiyonunun grafiği , 

l1'nün -1, -0 .5 ve 0.0 değerleri için 
çizdirilmiştir. Daha sonra, bu iki grafik uygun 
şeki lde çakıştırılmıştır Şekil (3) . 

Zaman Gözlem kuyusundaki 

t, {dak) düşüm, s, (m) 

o o 

3 0,09 

5 0,21 

8 0,40 

12 0,64 

20 0,98 

24 1 '10 

30 1,25 

38 1,43 

47 1,55 

50 1,62 

60 1,74 

20 
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Şekil 3 Gözlem Kuyusu Ölçümleri için 
Tip Eğri Çakıştırtlması 

Tip doğru çakıştırma sonucunda 
düşünüm sıfır olduğu zaman 1/t0 = 1.9x1 o-1 
ve düşümler arası fark IJ.s= 1.68 m olarak 
bulunmuştur . Böylece, Denklem ?'de bu 
değer yerine konduğu zaman, a= 0.059 
gün/m olarak ve ayrıca, Denklem 6'ya göre 
ise, b= -0.12 gün2fm2 olarak elde edilmiştir . 
Buradan, Denklem 8'e göre akiferin 
depolama katsayısı 8= 1.6x1 o-s olarak 
bulunmuştur. Yukarıdaki pompaj verilerinin 
Walton (1970) tarafından Jacob dağrusuna 
göre verilmiş olan depolama katsayısı 
değeri , S= 2.2x1 o-s'dir. 

Zaman Gözlem kuyusundaki 

t, {dak) düşüm, s, {m) 

70 1,86 

80 1,92 

90 2,04 

100 2,13 

130 2,29 

160 2,53 

200 2,59 

260 2,80 

320 . 2,96 

380 3,11 

500 3,32 



SONUÇLAR 

Basınçlı akiferlerde, pompaj sonucu 
gözlem kuyularından elde edilmiş düşüm 

miktarları ndan akifer parametrelerinin 
değerlendirilmesi bu çalışmada ele 
alınmıştır. Bu tür akiferlerde, pompajın geç 
zaman verilerinin kullanılması ile akifer 
parametrelerinin belirlenmesi, pratikte Theis 
denkleminden elde edilmiş Jacob doğrusu 
ile yapılmaktadır . Pompaj analizlerinde, 
genellikle akifer malzemesinin homojen ve 
izotrop olduğu ve yeraltısuyu akımının da 
lineer olduğu düşünülür . Ancak, yeraltısuyu 
akımı her zaman lineer değildir . Forchheimer 
kanunu olarak bilinen nonlineer akım yasası , 

Şen ( 1988) tarafından yeraltısuyu akışına 
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uygulanmış ve akım denklemi basit bir 
şekilde verilmiştir . Böylece, nonlineer 
yeraltısuyu akımından akifer paramet
relerinin nasıl belirleneceği ifade edilmiştir. 
Bu çalışmada da, bir sahanın pompaj verileri 
kullanılmış ve akiferin depolama katsayısı 

değeri, hem lineer akım ve hem de nonlineer 
akım için farklı olarak elde edilmiştir . 

Bununla beraber, Şekil 3'deki düşüm 

değerleri üzerinden çizilen bir doğrunun 

Jacob doğrusundan daha az bir eğime sahip 
olduğu gözlenmiştir. Şen (1988) tarafından 
basitçe verilen nonlineer akım deneklemleri, 
akiferdeki akımın nonlineer olması 

durumunda, akifer özelliklerinin 
belirlenmesinde kullanılmalıdır. 
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BİLGİSAYAR YARDlMlYLA BETON KARlŞIM HESABI 
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ÖZ E T 

Bu çalışmada, Türk Standartları Enstitüsünün beton karışım hesapları ile ilgili 
standardı TS-802 esas alınarak beton karışım tasarımı yapan bir bilgisayar programı 
geliştirilmiştir. Program TS-802 'e göre bulduğu ilk deneme karışım oranlarını Amerikan 
Beton Enstitüsünün beton karışım hesapları ile ilgili standardı ACI 211.1 ve İngiliz 
genel beton şartnamesi CP-11 O'a benzer şekilde y eniden ayarlanmaktadır. Program 
Microsoft Visual Basic programlama, dilinde, grafik windows ortamının tüm özellikleri 
kullanılarak kişisel bilgisayarlar için geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelime: Beton, Karışım hesabı, Programlama 

COMPUTER AIDED CONCRETE MiX 
DESiGN 

ABSTRACT 

In this study, A concrete mix propor
tioning method based sepecifed in TS-802 
has been computerized This program find 
out fırst trail mix properties according to TS-
802. Then the result of mix proportions cor
rected according to ACI-211 and CP-11 O 
Thefare sutable values are find. This pro
gram has been computerized for personal 
computerizes in visual basic which have all 
graphics windows properties. 

Key Words: Concrete, Mix design, 
Computerize 

• Atatürk Üniversitesi, Pasinler M.Y.O, Erzurum 

•• Atatürk Üniversitesi, inşaat Müh. Bölümü, 

Erzurum 

GiRiŞ 

Beton, inşaat mühendisliği alanında 

eskiden beri çok yaygın olarak kullanılan bir 
malzemedir. Beton; çimento, ince agrega, 
kaba agrega, su ve gerektiğinde çeşitli 

kimyasal ve/veya mineral katkılar içeren bir 
kompozit malzeme olarak tanımlanır. 

Setonun büyük bir kısmı doğal agregadan 
oluştuğu için, beton güçlü, dayanıklı ve aynı 
zamanda ekonomiktir "Akman (1990)" ve 
Ersoy (1985)" iyi kalitede bir beton yapmak 
için su, portland, çimento, agrega ve bazı 

durumlarda katkı maddelerinin doğru oran
larını belirlemek yapı mühendisliği için 
önemlidir. Beton hacminin %60 ile 70'ni 
agrega oluşturmaktadır. Agregalar çok geniş 
aralıkta değişen tane boyutuna, tane şekline, 
tane dağılımına ve dayanıma sahipti 
"Postacıoğlu (1987)" ayrıca çevre şartları 

daima değişkenlik gösterir. Bu yüzden 
karışım oranlarını belirlemek kolay bir görev 
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değildir. Karışım oranlarının hesabı sabit yük
ler altındaki bir yapı çerçevesinin anal izi gibi 
kesin sonucu olan bir problemin çözü
müne benzernemektedir "Haktanır(1986)". 

Günümüzde beton karışım hesapları 
tamamen yeni bir yaklaşıma göre yapılmak
tadır. Bu yaklaşımda; betonun kalitesi çimento 
dozajıyla ifade edilmernekte olup, yapının 
cinsi , iklim şartları , işlenebilme özelliği , 
mukavemet ve dayanıklılık dikkate alınarak 
belirlenen sulbağlayıcı madde oranı ön plana 
getirilmiştir. "Beyazıt (1988)" ve "Anonymous, 
(1990b)". 

Beton karışım tasarım metotları büyük 
ölçüde ampriktir ve genel olarak hesaplanmış 
verilere ve deneyiere dayanırı ."ACI 211-1 
(1991), CP-110(1972) ve TS-802 (1985a)". 
Ameriki da ve Avrupa da yaygın olarak kul
lanılan metot, Amerikan Beton Enstitüsünün 
ACI 211.1-91 metodudur. ingiliz Profesör 
Neville ACI metodundan mükümmel olarak 
bahseder "Neville (1995)". 

Türkiye de beton karışım hesapları için 
TS-802 nolu standart mevcuttur. Bu standart 
ACI 211 .1-91 metoduna benzer şekilde 
karışım hesaplarında beton dayanımına karşı 
gelen su/çimento oranının seçimini kabul 
etmiştir "Haktanır (1986)". 

Hemen her konuda hızla yaygınlaşan bil
gisayar kullanımı inşaat mühendisliğine de 
büyük kolaylıklar ve yararlar getirmiştir. 
Amerikan beton Enstitüsünün ve Ingilizierin 
karışım tasarımları ile ilgili standartları bilgisa
yar kullanımı için programlanmıştır "Neville 
(1995)". Haktanır, Amerikan Beton Ensti
tüsü'nün standardı ACI 211 .1-81 ve Alman 
genel beton standardı DIN-1 045'in birleştir
ilmesiyle ortaya çıkan bir beton karımşım 
hesabı için bilgisayar programı geliştirmiştir 
"Haktanır (1986)". 

Bu çalışmada TS-802, de belirtilen 
esaslar çerçevesinde, verilen malzemelerle, 
betonun işlenebilirlik, dayanım ve dayanıklılık 
kriterlerini dikkate alarak karışı m hesabı yapan 
bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. 

.B~_TONU. OLUŞTURAN MALZEME
LERIN OZELLIKLERI 

Beton; çimento, su ve tane gruplarına 
ayrılmış agregalardan meydana geldiğine 
göre, bunların 1 m3 beton içindeki miktarlarını 
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bulmak problemimizin temel noktalarıdır. Beton 
karışımı hesabının yapılabilmesi için aşağıdaki 
malzeme özelliklerinin programı bilgi olarak 
verilmesi veya program tarafından sunulan 
seçeneklerin belirtilmesi gerekmektedir. 

Çimento ile ilgili Özellikler 

Çimento türü, özgül ağırlığı ve mını
mum dozajı girilir. Kullanılacak çimentonun 
özgül ağırlık değeri deneysel olarak belirlen
memiş ise ekrandan seçilen çimento türüne 
göre çimentonun özgül ağırlık değeri TS-802 
de belirtilen değerler olarak kullanılmaktadır. 

Agrega ile ilgili Özellikler 

Üretilecek betonun kullanılacağı yapı 
elemanın en dar boyutu girildiğinde program 
TS-802 ve TS-706'e uygun olarak kullanıla
cak agreganın maksimum tane büyüklüğünü 
vermektedir. Kullanılacak agreganın doğal 
karışık veya karıştırılmış olduğu ve iri agrega 
türünün doğal ufalanmış veya kırmataş 
olduğu ekrandan yönlendirici bilgi olarak gir
ilmektedir. Agrega doğal karışık ise bulunan 
maksimum agrega büyüklüğüne ve tane 
şekline ve su emme durumuna bağlı olarak 
tane sınıfı ayrımı TS-802 Çizelge 2'ye göre 
yapılmaktadır. Agrega karıştırılmış ise tane 
sınıfı sayısı ve tane grubu girilmektedir. Her 
bir agrega sınıfı için doygun kuru yüzey 
durumdaki özgül ağırlakları , birim ağırlıkları , 
su emme yüzdeleri , rutubet yüzdeleri , rutubet 
yüzdeleri girilmektedir. Agrega granülometri 
bileşimi; elekanalizi sonuçlarının girilmesiyle 
TS-706 'de belirtilen sınır şartları dikkate 
alınarak yapılmakta ve granülometri eğrisi 
çizilerek uygun agrega bileşiminin seçilme
sine yardımcı olunmaktadır. Elekanalizi sonu
cuna göre agreganın incelik modülü ve grup 
yüzdeleri hesaplanmaktadır. 

Üretilecek Setonun Özellikleri 

Beton karışımının taze halde iken belir
li bir kıvam derecesini , sertleştikten sonra da 
belirli bir basınç mukavemeti değerini 
sağlaması ve maruz kalacağı ortam şart
larına dayanıklı olması istenir. Beton taze 
halde, kullanılacağı yapı elemanına ve uygu
lanacak yerleştirme yöntemlerine göre katı, 
plastik ve akıcı kıvamlarda bulur. Kıvam 
derecesinin ölçüsü olarak çoğu zaman teze 
betonun çökme (slump) değeri alınmaktadır. 
Karışım hesabı için üretilecek betonun taze 
halde sahip olması istenen çökme değeri TS 



-802'e göre çizelge ?'de önerilen yapı ele
manları türünün ekrandan seçilmesiyle pro
grama girilir. Program maksimum, minimum 
ve hesaplanan ortalama çökme değerlerin i 
ekrana getirmektedir. 

Ayrıca beton karışım hesabı yapılırken 
göz önünde bulundurulmas ı gereken, beto
nunun kullanılacağı yapı tipi ve yapı ele
manının boyutları, elemanın maruz kalacağ ı 
dış etki tipi , elemanın hava veya su ile 
temasta bulunması durumu ve su etkisininde 
suyun tatlı su veya sülfatlı su olması durumu 
ile ilgili bilgiler de programa ekrandan seçil
erek girilmektedir. Betonun sertleşmiş halde 
sahip olacağı mukavemet değeri TS-500, 
Betonarme Yapıların Hesap ve Yap ı m 
Kuralları Standardında belirtilen beton 
sınıfiarına göre seçilmektedir. "TS-500 
(1985b)". Buna göre belirlenen ve programa 
bilgi olarak girilen beton sınıfı mukavemeti% 
90 güvenlik sağlaması istenen karakteristik 
mukavemet değeridir. Bu nedenle beton 
karışım hesaplarının daha yüksek bir ortala
ma mukavemet hedeflenerek yapılması 
gerekmektedir. Betonun üretileceği şantiye 
şartlarının bilinmesi burada etken olmak
tadır. Şantiye şartlarının bilinmesi durumun
da standart sapma değeri programa gir
ilmekte ve gerekli ortalama mukavemet 
değeri TS-500 deki 

fcm =fck + 1.28cr 
denklemine göre hesaplanmaktad ı r . 
Standart sapmanın bilinmediği veya kestir
ilemediği durumlarda ortalama mukavemet 

fcm=fck+ilf 

denkleminden yararlanarak ılf değerleri TS-
500 de BS 14 ve BS 16 için 40 kgf/cm2, BS 
20, BS 25 ve BS 30 için 60 kgf/cm2 daha 
yüksek dayanımlılar için ise 80 kgf/cm2 
alınması önerilmiştir. 

Beton Hesap Bağıntılarının Oluşturul-
ması 

Üretilecek betonun su/çimento oranı 
(W/C); beton sınıfına bağlı olarak 28 günlük 
silindir basınç dayanımı dikkate alınarak 
hesaplanan ortalama (hedef) basınç 
dayanımına göre TS-802 de çizelge 5'den 
sucim 1 olarak ve seçilen yapı tipi , dış etki
ler ve su etkisine göre gerekli dayanıkl ı lığı 
sağiaiayacak şekilde TS -802 de çizelge'5 
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den sucim 2 olarak program tarafından 

seçilmektedir. Elde edilen bu değerlerden 

küçük olanı program tarafından belirlenerek 

Eğer sucim ksicim2 ise WIC=sucim1; dayan ım sını r şart ı esas alın ır . 

Eğer sucim k sicim2 ise WIC=sucim2; dayanım sı nı r şart ı esas al ı n ır. 

kullanılmaktadır. 

Taze betonun iş lenebilmesiyle ilgili pro
grama girilen, betonun katk ı durumu, çökme 
değeri, agrega maksimum tane büyüklüğü 
ve elek anal izi sonucunda program 
tarafından hesaplanan incelik modülü 
değerleri ışığında 1 m3 betona konulacak 
karışım suyu miktarı , ve s ı kışmış hava mik
tarı , TS-802'e göre program tarafından belir
lenir. 

D iğer taraftan sertleşmiş betonun geçi
rimsizlik şartını sağlayacak şekilde minimum 
çimento dozajıda , Cmin• ekrandan girilerek 
oluşturulmakta veya program tarafından 

hesaplanmaktad ı r. Bir betonarme taşıyıcı 

yap ıda minimum dozaj 300 kgfm3 den aşağı 

olması tavsiye edilmez. Endüstri böl
gelerinde ve deniz yapılarında ise bu değer 
350 kgfm3 'd ı r. Ayrıca yapının geçirimsiz 
o l ması isteniyorsa dozaj 300 kgfm3'ün 
altında olmamalıdır. Diğer taraftan Fransız 
betonarme şartnames i tarafından verilen ve 
Akman tarafından da tavsiye edilen mini
mum çimento miktarı ile ilgil i aşağıdaki 

bağıntı da proğram tarafından hesaplanarak 
dikkate alınmaktadır "Akman,(1990)". 

Cmin=550 

1o 
D: agrega maksimim tane büyüklüğü 

(mm) 

Cmin: Minimum çimento dozajı (kg) 
Çimento miktarı; bulunan su miktarının 

(W), su/çimento oranına bölünmesi ile 
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C=_:jj_ 
W/C 

denkleminden elde edilir. 

Çimento miktarı için 
c~c min şartı sağlanmak zorundadır. 

Hesapta bulunan çimento miktarı minimum 
dozajdan az ise minimum dozaj alınır. 

Beton karışım hesaplarında ayrıca, 

beton karışımına giren tüm bileşenterin mut
lak hacimleriyle beton içindeki hava hacmi 
toplanının 1 m3 yani 1000 dm3 olmasını ge
rektiren aşağıdaki geometrik uygunluk 
şartının da sağlanması gerekir. 

s;_+ W+ Wa + 1000 dm3 
Oc Oa 

Bu bağıntıdan, bilinmeyen olarak 1 m3 
beton içindeki agrega miktarı, Wa, değeri 

bulunur. Her tane sınıfındaki agrega miktar
ları yüzde oranlarına göre hesaplanır. Beton 
üretiminde kullanılacak agregatarın rutubet 
muhtevaları doygun kuru yüzey durumundan 
farklı olduğundan, kullanılacak agregatarın 

özgül ağırlıkları doygun kuru yüzey duruma 
göre verildiği varsayılarak, program ıslak 

agregadan daha çok, kuru agregadan daha 
az kullanılması ve karışım suyu miktarının 

da buna göre düzeltilmesi görüşü doğrul

tusunda, agrega rutubet muhtevasına göre 
düzeltilmiş karışımı vermektedir. Bundan 
sonraki aşamada ise deneme karışımının bu 
düzeltilmiş karışımı vermektedir. Bundan 
sonraki aşamada ise deneme karışımının bu 
düzeltilmiş miktarlara göre üretilmesi ve taze 
betonda istenilen çökme değerini sağlaya

cak su miktarı ile taze betonun birim ağırlık 
değerinin belirlenmesi gelmektedir. Ayrıca 
bu deneme karışımından silindir numuneler 
üretilerek 28 günlük basınç mukavemeti kont
rolü yapılmalıdır. 

işlenebiiiriik Düzeltmesi 

ilk karışım oranlarına göre üretilen 
betonun çökme değeri belirlenir. Gerekli olan 
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çökme miktarını sağlamak için su ilave edilir 
veya su eksiltilir. Bu değer veri olarak pro
grama girilir. ilave edilen veya eksiitilen su 
miktarı ile betonun hacmi 1 m3'ten farklı 

olmuş ve su/çimento oranı sabit olması 

gerekirken su miktarı artınidığında bu oran 
bozulmuştur. Bu değerler yardımıyla 1 m3 
beton içindeki gerçek malzeme miktarları 

yeniden hesaplanır. 

Verim Düzeltmesi 

istenilen çökme değerini sağlayan 
karışım oranlarında hazırlanan betonun 
gerçek birim ağırlığı deneyle bulunur ve 
teorik birim hacim ağırlığı, bu değere 

bölünerek betonun verimi bulunur. Verimi 
göre beton karışım oranları yeniden hesap
lanır. 

Optimum Dozaj Tayini 

Son bulunan karışım oranlarına göre 
üretilen beton silindir numunelere dökülerek 
28 gün suda saklandıktan sonra basınç 

dayanımına tabi tutulur. "TS-3114 (1990 a)". 
Bu deney sonucunda mukavemet, hedefle
nen değerin altında veya çok farklı şekilde 

üstünde çıkarsa, su miktarını değiştirmeden 
(zira bu işlenebiiiriik için yeterli ve gerekli 
sudur) karışımın çimento miktarını 

değiştirmek ve dolayısıyla agrega miktarını 
değiştirme yoluna gidilir. Bunun için değişik 
su/çimento oranlarında hazırlanmış en az üç 
numune 28 gün suda saklandıktan sonra 
kırılarak basınç dayanımları ve bu 
dayanımların ortalamaları bulunur. Değişik 

su/çimento oranında hazırlanan karışımlar
dan elde edilen basınç dayanımları ve bu 
dayanımları veren su/çimento oranları 

arasındaki bağıntı regresyon analizi 
yapılarak bulunur. Su miktarı sabit 
olduğundan bu su/çimento dozu bulunur. Bu 
doza göre diğer miktarlar yeniden hesap
lanır. 



SONUÇ 

Taze ve sertleşmiş halde iken istenilen 

özellikleri veren betonu elde etmek için 

karışım oranlarını doğru olarak tespit etmek 

gerekir. Dayanım, dayanıklılık ve işlenebiiir

Iik kriterlerine bağlı olarak standartlarda 

önerilen ve deney verilerine dayanarak 

oluşturulan tablolardan yararlanılarak hesap 

yapılır. Bu çalışmada TS-802 esas alınarak 

geliştirilen program sayesinde hem yoğun 

tablo kullanma ve hem de hesap yapma 

işlemlerinden kurtulmuş olunarak kolay bir 

şekilde beton karışım hesabının yapılması 

sağlanmış ve ACI-211 .1 ve CP-11 O standart

larından yararlanarak daha doğru oranların 
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hesaplanması gerçekleştirilmiştir. Micromix 
adını verdiğimiz program, agreganın ideal 
gradasyonunu belirlemek için elek analizi 
yapmakta ve maksimum tane çapına bağlı 
olarak TS-706 da belirtilen sınır şartlarına 

göre granülometri eğrisini çizmektedir. Ekte 
program çıktısı verilen örneğin ACI-211.1 , 
TS-802 ve Micromix'e göre sonuçları tablo 
1 'de karşılaştırılmıştır. TS-802'e göre bulu
nan sonuçlar hiç düzeltme yapılmadan ver
ilen ilk karışım oranlarıdır. Micromix pro
gramı ACI 211.1 ve CP-110 metotlarında 

olduğu gibi işlenebilirlik, birim hacim ve 
verim düzeltmesi yaptığından ACI 211.1 ile 
Micromix sonuçları çok yakın çıkmaktadır. 

Ayrıca Micromix agreganın doygun yüzey 
kuru durumundan farklı olması durumunda 
su ve agrega miktarında düzeltme yapmak
tadır. 

Tablo 1 ACI-211.1, TS-802 ve Micromix sonuçlarının karşılaştırılması 

ACI 211.1 Metoduna TS 802 Micromix 

Ağırlığa Göre Mutlak H. Göre Mut. Hac. Sonuçları 

Gör 

Malzeme Kütle (kg) Kütle (kg) Kütle (kg) Kütle (kg) 

D yk Nem D yk Nem D yk D yk Nem 

Çimento 319 319 323 323 289 320 320 

Su 198 141 200 142 179 199 142 

Kaba Agrega 1120 1136 1136 1153 1136 1111 1128 

ince Agrega 753 798 731 775 779 761 801 
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Micromix Akış Şeması 

Proje adı, Hesabı yapan 
Tarih, Beton sınıfi, çimento 
türünü klavyeden oku 

HedefDayanım 

hesapla 

Yapının en dar 
boyunınu,betonun 
kullanılacağı yeri oku 

Maksimum agrega 
çapını hesapla 

Gerekli bütün 
verileri kayıtlı 
dos adan oku 

Standart 
sapınayı oku 

Kanstınlrnıs 

Verileri 
Ekrana 
Yaz 

>----~~ Çakıl sayısını oku 

Tane grup sayısı hes. 
Tane sınıfina ayır 

Sonraki sayfa 
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Önceki sayfa 

Agrega Özgül ağırlığım (Dyk) 
Agrega Birim ağırlığım (Dyk) 
Su emme yüzdesini 
Rutubet Yüzdesini 
klavyeden oku 

awe~a 

Tane grup yüzdesini 
hesapla 

Her etek için, yüzde 
geçeni, yüzde kalarn 

hesapla 

Sonraki sayfa 

Agrega 
sayısım 

oku 
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Kanşım 

oranlanm oku 
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Önceki sayfa 

İncelik Modülünü hesapla 

Granülometti eğrisini çiz 

Yapı tipini 
Dış ortam şartlannı 
Betonun katkı durumu 
Ekrandan oku 

Sulçimento oranını hesapla 
a )Dış ortam şartlan göre 
b )Mukavemet göre 
c) İkisinden küçük olanı seç 

1 m3 beton için doygun yüzey kuru ve 
agrega rutubetine göre kanşım oranlan 

a) Çimentonun kütle ve hacmi 
b) Su miktan 
c) Hava miktan 
d) Agreganın kütlesi, mutlak hacmi, 

görünen hacmi 
e) B etonun teorik ağırlığının 

hesaplanması 

Evet 

Sonraki sayfa 
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Önceki sayfa 

Betonun gerçek yoğunluğunu 
klavyeden oku 

Verim yüzdesini Hesapla 

Kanşım Oranlan 

Değişik su/çimento oranlannda 
numunelerin basınç 
dayanımlarını ve istenilen 
dayanımı klavyeden oku 

Yeni su/ çimento oranı ve 
düzeltilmiş kanşım oranlaoru 

hesaola 

Hayır 

a) Genel bilgiler 
b) Agrega bilgileri 
c) El ek analiz sonuçlan 
d) Betonun kullanılacağı yer 
e) Betonun özellikleri 
f) Agreganın doygun yüzey kuru ve nemli agregaya 

göre ilk deneme kanşım oranlan 
g) işlenebiiirlik düzeltmesine göre kanşım oranlan 
h) Verim düzeltmesine göre kanşım oranlan 
i) Optimum doz tayinine göre kanşım oranlan 

Önceki sayfa 
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DENEME BETON KARlŞIM ORAN
LARI 

Genel Bilgiler 
Proje Adı 
Hesapı Yapan 
Tarih 
Beton Sınıfı 
Standart Sapma 
Hedef Mukavemet 
Çimento Türü 
Çimento Yoğunluğu 

: Örneki 
:Murat KURT 
: 03.06.1998 
:BS 20 
: Bilinmiyar 
: 260 kgf/cm2 
: PÇ 325 
: 3.1 kg/dm3 

Bütün verileri 
temizle 

Agrega Bilgileri 
Maksimum Agrega Çapı 
Agrega Türü 

Tane Sınıfı 
incelik Modülü 
Agrega (DYK) 
Özgül Ağırlık (kg/dm3) 
Birim Ağırlık (kg/dm3) 
Grup Yüzdesi (%) 
Su Emme Yüzdesi 
Agrega Rutubeti 

: 31 .5 mm 
: Karıştırılmış 

Agrega 
: Kum/Çakıl 
:4.22 
: Kum 
:2.64 
:1.64 
:41 
:0.7 
:6 

:Çakıl 
:2.68 
: 1.68 
:59 
:0.5 
: 2 

Agrega Elek Analizi 

Elek Göz Yüzde Geçen (%) Sınır Değerleri 

Açıklığı Kum Çakıl Toplam Alt Üst Süreksiz 
(mm) 

31.5 100 99 99 100 100 100 

16 100 78 87 62 89 30 

8 95 54 71 38 77 30 

4 78 36 53 23 65 30 

2 57 22 36 14 53 30 

1 29 14 20 8 42 8 

0.5 15 7 10 5 29 5 

0.25 4 o 2 2 15 2 
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Setonun Kullanılacağı Yer Setonun Özellikleri 

Yapı Tipi : Kolon, kiriş, istinat duvarı 
gibi orta kalınlıklı elemanlarda kullanılacak 
beton 

Setonun Katkı Durumu 
beton 

: Hava katkısız 

Dış Etkiler : Pek az donma etkisinde 
kalan ılımlı sıcaklıkta, yağmurlu veya kurak 

Setonun Çökmesi (Siump) : 7 cm 
Verim Düzeltmesi 
Setonun Teorik Yoğunluğu 
Setonun Gerçek Yoğunluğu 
Verim Yüzdesi 

: 2355 
: 2390 
:98.5 

bölgeler 
Dış Ortam 
Su Etkisi 

:Havada 
:Etki yok 

Malzeme 

Çimento 
Su 
Hava 
Kum 
Çakıl 

Toplam Beton 

Beton Karışım Oranları 

Deneme Beton Karışım Oranları 

Kütle (kg) Mutlak Görünen 
DYK'e Göre Rutubete G. Hacim(dm3) Hacim (dm3) 

289 289 93 
179 121 179 

10 
776 817 294 473 

1136 1153 424 676 

2380 2380 1000 

istenilen Çökme Miktarı için Deneme Karışım Sonuçları 
ilave su miktarı : 21 lt 

Malzeme 
Kütle (kg) Mutlak l.iôrünen 

DYK'e Göre Rutubete G. Hacim(dm3) Hacim (dm3) 

Çimento 
Su 
Havasi 
Kum 
Çakıl 

Toplam Beton 

Verim Düzeltme 
Setonun Teorik Yoğunluğu 

Malzeme 

Çimento 
Su 
Hava 
Kum 
Çakıl 

Toplam Beton 

316 316 102 
196 140 196 

10 
749 789 284 457 
1094 111 o 408 651 

2355 2355 1000 

: 2355 
Setonun Gerçek Yoğunluğu 

Verim Yüzdesi 
:2390 
:98.5 

Beton Karışım Oranları 

Kütle (kg) Mutlak Görünen 
DYK'e Göre Rutubete G. Hacim(dm3} Hacim (dm3) 

321 321 104 
199 142 199 

10 
760 801 282 464 
1111 1127 405 661 

2390 2390 1000 
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KlYI ADA AKİFERLERİNDE KUYULARDAKi DÜŞEY SU BASlNCI 
FARKLARlNDAN TATLISUffUZLUSU GİRİŞİM ARA DÜZLEM 

DERİNLiGİNİN HESAPLANMASI 
Scot K. IZUKA * -Stephan B. GINGERICH(*) 

Tercüme: A. Uğur SÜRAL ** Erol ÖNHON** 

Jeoloji Müh Jeoloji Yük Müh 

ÖZET 

Tatlısu ve arasındaki girişim ara düzlem derinliğinin doğru olarak tahmin edilme
si, kıyı ve ada akiferlerinde açılan kuyuların debilerinin kararlaş tırılmasında son 
derece önemlidir. Girişim ara düzlem derinliğinin tahmin edilmesinde genel olarak 
yararlanılan Ghyben-Herzberg yönteminde, düşey akımlar ve düşey yük basınçları 
dikkate alınmadığından ara düzlem derinliği gerçeğin çok altında ya da çok üzerinde 
çıkabilmektedir. Ara düzlemin derinliğinin bulunmasında düşey y öndeki yük 
basınçlarının ve akiferin anizotropisinin dikkate alınması gereklidir. Bu makalede, 
akiferdeki yarı penetrasyon/u kuyuların su seviye ölçümlerinden gidilerek girişim ara 
düzlemi derinliğinin hesap edilebilmesine yönelik bir yöntem açıklanmaktadır. 
Yöntemin sayısal benzeşimle tatlısu / tuzlusu sistemine uygulanması tam penetras
yon/u kuyularda daha doğru sonuçlar verdiğini göstermektedir. Bu yöntemde sığ bir 
kuyudan yararlanılmış olunsa bile doğru ölçülmüş su seviyesi farkları ile Ghyben
Herzberg yöntemine göre daha sağlıklı sonuçlar elde edilmektedir. Sondaj kuyusu 
açılması esnasında, su seviyelerinin toplanma yöntemi ve akiferin homojen olmaması 
bazı güçlükler yaratmasına rağmen bu zorlukların etkisi en düşük düzeye 
indirilebilmektedir. 

1. GiRiŞ 

Kıyı akiferlerinde ve adalarda tatlısuyun 
altında bulunan tuzlusuyun derinliğinin tam 
olarak bilinmesi, kuyu verimlerinin doğru 
olarak belirlenebilmesi bakımından çok 
önemlidir. Aşırı çekimierin neden olacağı 
tuzlusu girişiminin önlenebilmesi amacıyla 
kuyulardan olan çekimiere sınırlamalar geti
rilebilmesi ve dolayısı ile tatlısu/tuzlusu sis
teminin tabakalanmasının araştırılması 
konularında sayısız incelemeler yapılmıştır. 

Tatlısudan tuzlusuya geçiş bir karışım 
bölgesi ile olur. Yapılan hesaplamalarda ba-

* Hydrogeology Jaurnal Ekim 1998-Cilt 6 Sayı 3 
** DSi Jeotek. Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi 

Başkanlığı Karst Araştırmaları Şube Müdürlüğü 

site indirgenerek, tatlısu ve tuzlusu böl
gelerinin karışamaz olduğu ve geçiş böl
gesinin kesin bir aradüzlem olduğu kabul 
edilir. Birçok yayında % 50 tatlı ve % 50 
tuzlusuyun bulunduğu yer aradüzlem olarak 
tanımlanmaktadır. Bugüne kadar aradüz
lemin derinliğinin tahmin edilmesinde genel
likle daha yoğun olan tuzlusuyun üzerinde 
bir şamandıra halinde yüzen tatlısu modelini 
kabul eden Gyhben -Herzberg yöntemi kul
lanılmıştır. Tatlısu basınç yüksekliğinin derin
likle değişmediği dolayısıyla hesaba 
katılmadığı, hidrostatik veya yatay akım şart
larının geçerli olduğu bu yöntemde aradüz
lem derinliği şekil-1 de gösterildiği gibi deniz 
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seviyesi üzerindeki tatlısu yüksekliğinin 40 
katı olmaktadır. 

Ada ve kıyı akiferlerinin dinamik sistem
lerinde hidrostatik veya yatay akım 

şartlarının kabulü gerçekçi olmamaktadır. 

Şekil-2 de gösterildiği gibi beslenme 
sahasında su hareketi yukarıdan aşağı 

doğru olurken, yeraltısuyu boşalımının 

olduğu sahile yakın yerlerde aşağıdan 

yukarıya doğru bir su hareketi söz 
konusudur. Hidrolik basınç suyun düşey 

hareketi sırasında azalırken , suyun yukarı 

doğru hareketinde ise derinliğe bağlı olarak 
artar. Akiferdeki hidrolik iletkenliğin anizotro
pisi hidrolik yükü daha da arttırılır. Bu neden-

,.....;::; .......... 
.; ......... 

Tanı SY / T ıu ı u Sıı - ·--

Tuılu Su 

Şekil-1 Gyben-Herzberg ilişkisinde 
kabul edilen statik şartlar 

le düşey basınç etkisinin bulunduğu sahalar
da Ghyben -Herzberg ilişkisi aradüzlemin 
durumunu doğru olarak ortaya koyamaz. 

Girişim aradüzlem derinliğinin hesap
lanmasında asıl olarak düşey basınç yük
lerinin ve dinamik sistemde mevcut olabile
cek akifer anizotropisinin dikkate alınması 

gerekir. Hubert (1940) , Glover {1959) ve 
Heinz {1964), Ghyben-Herzberg ilişkisinin , 

düşey basınç yüklerinin etkin olduğu sahile 
yakın boşalım sahaları için doğru olmadığını 
ve ara düzlernin şekli ve pozisyonu hakkında 
teorik çözümler verdiğini ortaya koymuştur. 
Bununla beraber daha iç kesimlerde, kendi 
çözümlerinde de yatay yeraltısuyu akım şart
larını kabul ettiklerinden aradüzlemin pozis
yonu ile ilgili bir tahminde bulunmamışlardır. 
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Bu makalede, doğrudan doğruya 
dinamik şartların geçerli olduğu bir akiferde 
açılmış yarı penetrasyonlu bir kuyudayapılan 
su seviyesi ölçümlerinden yararlanılarak 
tatlısu/tuzlusu girişim aradüzlem derinliğinin 
hesaplanmasını sağlayan bir yöntem açıklan
maktadır. Bu yöntem Ghyben-Herzberg yön
teminin yetersiz kaldığı ve özellikle düşey 
hidrolik basınçların etkili olduğu sahalarda 
kullanılır. Alınacak sonuçların doğruluğunun 
araştırılması amacıyla yöntemin hipotetik bir 
tuzlusu/tatlısu sisteminde sonlu elemanlı 
sayısal bir modelle uygulaması yapılmış ve 
hesaplanan ara düzlem ile model benzeşimi 
sonucu bulunan % 50 denizsuyu yoğunluk 
hattı karşılaştırılmıştır. Yöntem, pratikte 
karşılaşılabilecek sorunlara verebileceği 
cevaplar bakımından saha verilerine de 
uygulanmıştır. 

Sah ıl dtkı 

\, .. .. ~--/ ·._"'-\ ). ·-... 
. , _· ~~/Altı,;·~ 

'~ / ; Ta th ~ ' ~-.. ~ i 'll •t orl· ·. 
Toftı Su /Tur" Sw - -.. ~ : · . ·.. ·· .. 

Qir i~ft orockleml ... · ... ~ . Eı Su ..... ""u .... .. . _________ :;,. __ - -- >Y'_• '_!_i_-
Tu:ıu Su ~~·--A,-~-...., d,-'*"--, 

o lt ı m yoı oyolım o lı ım 

Şekil-2 Kıyı ve ada akiferlerinde dinamik 
tatlı su dolaşımını gösterir genel
leştirilmiş kesit 

2-ARADÜZLEMiN POZiSYONU iÇiN 
GHYBEN-HERZBERG YAKLAŞlMI 

Tatlısu ve tuzlusu arasındaki ara 
düzlernin pozisyonu, ters kuvvetler olarak 
üstteki tatlısuyun ağırlığı ile alttaki 
tuzlusuyun yüzdürücü kaldırma kuvveti 
arasındaki denge ile oluşur. Aradüzlemin 
deniz seviyesine göre konumu, üstteki su 
sütununun basıncı ile altında bulunan 
tuzlusu basıncının dengelenmesi ile 
bağlantılıdır: 

-Zj Ps = ( -Zj +hı) Pt 



Burada; 
Zi = Aradüzlem (L) 
Pı= Tatlısuyun yoğunluğu (ML-3) 
hı=Aradüzlemde tatlısu basıncı (L) 
p5= Tuzlusuyun yoğunluğu (ML-3))dir. 

zi nin çözümü ile zi = hı [___fL_] (2) 
olur. Ps- Pt 

Çoğu sahil ve ada akiferlerinde 
tuzlusuyun yoğunluğu 1.025 gr/cm3 (deniz
suyu yoğunluğuna eşit) olup, tatlısuyun ise 
1 ,000 gr/cm3'dür. Buradan denklem (2) 

Zj = -40 hı 

haline gelir. 
(3) 

Ghyben-Herzberg çözümü tatlısuyun 

basınç yüksekliği (hı) ile su tablası yüksek
liğinin eşit olduğunu kabul eder. Aradüzlemin 
kotu su katunun -40 ile çarpılması sonucu 
bulunur. Bu yaklaşım statik (doğada 
rastanılmayan/nadiren rastlanılan) veya 
düşey basınç etkisinin olmadığı sadece 
yatay akımasahip tatlısu kütleleri için geçer
lidir. 

Doğal olarak dinamik akım şartlarının 
geçerli olduğu sahil ve ada akiferlerinde sta
tik şartların kabulu geçerli olamaz . Aynı 

K ar o Yüztyi 

Su tablaSI 
-----~--- --~ ------------

Deniz :evi)eSI ..- (ÖI~ültn il lt su seviytai) 

'" ······· ············ ······ ········ ............... ......... ..... . . . 
'" + ,., 

...... ..... .................... ,.-. - ·················· ········ ········ ··il ··· 
l<uyv ponotrooyon " ..... .. . ............ ... ........ !:! 

o orta nokta• 

·-·········· - ······· ····· ··· ··-··· "' . 

······ ·· ······ .... ... ................... ...._ ········ ·······--······ ··· ····1·· 
[f tu yükü oQri lori 
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şekilde esasen düşey yönlü basınçların et
kili olduğu bu tür akiferlerde yatay akımların 
kabulu de geçerli değildir. Bu durumda, 
tatlısu basınç yüksekliği (hf) su tablası 

katundan çok farklı olabileceğinden Ghyben
Herzberg ilişkisi ile aradüzlemin derinliğinin 
doğru olarak tahmini mümkün olamamak
tadır. 

3.DÜŞEY HiDROLiK BASlNÇLI 
KUYULARDA ARA DÜZLEMiN DURUMU 

Yarı penetrasyonlu bir kuyuda sondaj 
esnasında kayıt edilen su seviyelerinden 
tatlısu basınç yönü tahmin edilebilir. Düşey 
basınçların etkili olduğu yerlerde açılan bir 
sondaj kuyusundaki su seviyesi, kuyudaki su 
sütununun herhangi noktasındaki hidrolik 
yüke eşittir. Bu nokta da, kuyuda o andaki su 
sütunu kalınlığının yaklaşık orta noktası 

olarak alınabilir. Kuyu derinleştikçe düşük 

hidrolik basınç şartlarında su seviyesi düşer, 
yüksek hidrolik basınç şartlarında ise su 
seviyesi yükselir. Ordinata kuyudaki su sütu
nunun orta nokta katiarına karşılık Şekil-3 de 
olduğu gibi absise su katlarının noktalan
ması sonucu elde edilen doğrudan aşağıdaki 
denkleme ulaşılır: 

" ~ 
! 

:M "i 
o"' 
~-,., 
" >t: 

1 

hı· o 

.! 

! 
"' 

Artma z,.-
l<vyv ponotroayon 

orta nokta kolv(Z,.I 

Şekil-3 Bir sondaj kuyusundaki düşey hidrolik yük eğimini gösterir diyagram 
ve sondaj sırasında su seviye değişimini gösterir grafik. 
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Burada; 

ht= Zj [ll h w] + hz=O 
llh nı 

ht = Akiferin z kotundaki su seviyesi (L) 

(4) 

zi= Akiferde herhangi bir noktanın yükseltisi (L) 
l1hw1Mm = Bir kuyudaki su seviyelerine 
karşılık (hw) , su sutünu orta noktalarının (zm) 
grafiklenmesinden elde edilen düşey basınç 
eğimi (boyutsuz) 
hz=O = Sıfır kotundaki tatlı su seviyesi (Şekil-
3'te doğrunun y eksenini kestiği nokta) 
Buradan ; aradüzlem derinliği (zi) için eşitlik , 

(5) 

şekline dönüşü r. 

Denklem (5) de denklem (2)yi kullanarak 

(6) Zj = -hz= O 

[
Ps-Pt +llhw ] 

Pt llzw 
olur. 

Tatlı suyun altında denizsuyu ile aynı 
yoğunluktaki tuzlusuyun bulunduğu çoğu 

sahil ve ada akiferlerindeki özel durumlarda, 
tatlı ve tuzlusu yoğunluklarının denklem (6) 
ya uygulanması ile aşağıdak i eşitlik elde 
edilir. 

-h =o Zj = z 

[
0.025 +l1 hw] 

llZw 

(7) 

Denklem (6) ve (7) ile yarı penetras
yonlu bir kuyuda, sondaj açılması 

esnasındaki su seviyesi ölçümleri ve kuyu 
deri nliği bilgilerinden yararlanılarak girişim 

ara düzlem derinliği hesaplanabilir. Ara 
düzlemdeki tatlısuyun basınç yükü, kuyuda 
ölçülen düşey hidrol ik yük eğiminin aşağı 
doğru uzatılması sonucu ekstropolasyonla 
bulunur. Düşey basınçların mevcut olmadığı 
hallerde denklem Ghyben-Herzberg 
ilişkisine indirgenebilir. Denklem (6) ve (7) 
ile önerilen yöntem, homojen bir akiferi tuz-
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lusuda akım olmadığını ve basıç eğiminin 

yaklaşık bir doğru olarak alınabileceğini 

kabul eder. Yöntem geçiş bölgesinin 
kalınlığını vermez ve eşitliklerde izotropi 
kabul edilemez. 

4. SAYlSAL 
KARŞlLAŞTlRMA 

BiR MODELLE 

Denklem (6) 'nın hangi şartlar altında 

daha doğru sonuçlar verdiğini araştırmak 

için, sıvı yoğunluğuna bağlı yeraltısuyu 

akımı ve katı taşınımı için geliştirilmiş sonlu 
elemanlı bir akım modeli olan SUTRA (Voss, 
1994) bilgisayar programı kullanılarak 

dinamik yeraltısuyu şartlarındaki bir kıyı 

akiferinin benzeşimi yapılmıştır. SUTRA prog
ramı , denklem (6) ve Ghyben-Herzberg 
ilişkisinin aksine tatlı ve tuzlu suyun 
karışmaz olduğunu ve aralarında kesin bir 
geçiş olduğunu kabul etmediğinden , 

benzeşimi tatlı sudan tuzlu suya bir geçiş 
zonu ile yapmaktadır. Bu nedenle denklem 
(6) ve Ghyben-Herzberg ilişkisinden elde 
edilen sonuçların , modelde kesin geçiş zonu 
olarak kabul ed ilen % 50 denizsuyu 
yoğunluk çizgisine göre karşılaştırması 

yapılmıştır. 

Şekil-4 te gösterildiği gibi modelde 
11 900 m uzunlukta, 6840 m derinliğe sahip, 
sahil boyunca 1 m genişlikteki bir kıyı akiferi 
kabul edilmiştir. Model sınırları akiferin hidro
dinamik şartlarından etkilenmeyecek şekilde 
denize doğru yeterince uzatılmıştır. Denizle 
olan sınırda, belirli bir hidrostatik basınç 

değeri ve sabit denizsuyu yoğunluğu kabul 
edilmiştir. Yeraltısuyu hızının daha yüksek 
olduğu sahil kesimlerinde grid ağının sık 

seçilmiş olması daha yüksek bir çözünürlüğü 
sağlamaktadır. Modelde kullanılan yatay 
permeabilite (4.7434x10-13 m2 gün-1) 0.4 m 
gün-1 tatlısu iletkenlik değerine eşit , yatay 
permeabilitenin düşey permeabiliteye oranı 
ise 1 O: 1 alınmıştır. Modelde kullanılan akifer 
ve yeraltısuyuna ait diğer fiziksel özellikler 
Tablo-1 de veri lmiştir. 



Geçirimsiz 
s ınır 

! ' 1 :ı L. h J.. ( nı ) G~ç:rırns iz s ın ı r 

Şekil -4 Modelierne çalışmalarında 
kullanılan kuramsal kıyı akiferine 
ait grid ağı 

Tablo-1 SUTRA yeraltısuyu model
lernesinde kullanılan fiziksel parametreler 

Su sı kışabilirliği 4.47x1 o-10 Pa-1 
Moleküler diffüzyon 1 x1 0-9m2s-1 
Tatlısu yoğunluğu 997.00 kg m-3 
Denizsuyu yoğunluğu1021 . 99 kg m-3 
Sıvı vizkozitesi 1.002x1 0-2 kg m-1 s-1 
Akifer matriks 
sı kışabilirliği 2.5x1 0-9 pa-1 
Yatay permeabilite 4.7434x10-13 m2 gün-1 
Anizotropi oranı (kh :kv) 10:1 
Porozite 0.05 
Boyuna dispersivite 80 m 
Çapraz dispersivite 0.8 m 

Benzeşime, başlangıçta tamamen kon
santrasyonu deniz suyu konsantrasyonuna 
eşit tuzlusu (kg da 3.57x1 0-2 kg erimiş 

toplam katı madde, TDS) içeren anizotropik 
bir akiferle başlanmıştır. Daha sonra bu sis
tem yılda 76.2 cm tatlısu (konsantrasyonu 
kg 'da 1.89x1 0-5 kg TDS) ilave edilerek 
yüzey alanı boyunca düzenli olarak beslen
miş ve model başlangıç koşullarından 

itibaren tatlısu/tuzlusu sisteminin geliştirilip, 

konsantrasyonlarda veya basınçlarda önem
li bir değişikliğin gözlenmediği duraylı 
(steady-state) akım koşullarına (sisteme 
giren ve çıkan akım miktarının zamanla 
değişmeyip eşit olduğu) eriş i nceye kadar 
çalıştırılmıştır. Bu durumda modelin her hüc-

~~~ h il 
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resindeki basınçlar (Lusczynski 1961) for
mülü (8) ile nokta su yüküne çevri lmiştir. 

h = - p- + z (8) 
P Pm9 

Burada 

hp = Noktasal su yükü (L) 
P= Model tarafından hesaplanan 

basınç (ML-1 T-2) 
Pm = Model tarafından hesaplanan su 

yoğunluğu (ML-3) 
g=Yerçekimi ivmesi (Lr2) 
z=Hücrenin orta nokta kotu (L) 

Şekil-5 'te modelin çalışması ve 
benzeşimi ile duraylı akım şartlarında elde 
edilen yük dağılımı ve% 50 denizsuyu kon
santrasyon çizgisinin konumu görülmektedir. 
Model benzeşimi ile elde edilen maksimum 
su yükü 180 m civarındadır. % 50 deniz suyu 
konsantrasyon çizgisi ise deniz kotuna göre 
3 370 m aşağıya karşılık gelmektedir. 

Denklem (6) ile iki farklı su yükü 
eğiminden (~hwlllzm) hesaplanan girişim ara 
düzlem derinliği şekil-5'te işaretlenmiştir. ilk 
yöntemde, modelin dikey profilleri boyunca 
en üstteki hücre (deniz seviyesi) ile en altta
ki hücre (-1840 m kotu) arasındaki yük farkı 
kullanılarak her profil için denklem (6) ile 
girişim aradüzlemi derinliği hesaplanmıştır. 

-hz =0 
Zj= ~--------~~--------~ 

[
(1 021.99-997.00) + hz=O- h1840] (

9
) 

997.00 1840 

Burada; h1840=modelde -1840 katun
daki hücre için model tarafından hesaplanan 
hidrolik yük değeridir. Bu yöntemde biri deniz 
kotuna diğeri ise -1840 m kotuna kadar 
açılmış yanyana iki piyezometre kuyusunda 
oluşacak su seviyelerinden hesaplanan 
düşey basınç eğimi kabul edilmektedir. 

ikinci olarak yarı panetrasyonlu kuyu
larda sondaj sırasında ölçülen su 
seviyelerinin kullanıldığı bir yöntemle 
hesaplamalar yapılmıştır. Burada modeldeki 
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dikey profiller boyunca açıldığı varsayılan 

kısmi penetrasyonlu kuyularda oluşabilecek 
piyezometrik seviyeler kullanılmıştır. Herbir 
dikey profilde -120 m üzerindeki hücrelerde 
oluşacak hidrolik yüklerin hesabı için 
aşağıdaki eşitlik kullanılmıştır: 

h -he le , 
ort---

120 

Burada; 

(1 O) 

h0 rt = Seçilen profil boyunca deniz 
seviyesi ile -120 m kotu arasındaki ortalama 
hidrolik yük değeri (L) 

e=profilde -120 m üzerindeki hücre 
sayısı 

he=Model tarafından hesaplanmış 

hücredeki nokta su yükü degeri (L) 
le = Hücre boyu (L}dir. 

Daha sonra herbir profil için hidrolik yük 
eğimleri h z=O ile h0 rt arasındaki farkın 60 m 
ye (deniz seviyesi ile açıldığı varsayılan 
kuyunun orta noktası arasındaki kot farkı) 
bölünmesi ile girişim ara düzlem derinliği 
denklem (6) ile hesap edilmiştir. 

-h =0 
Zj= z (11} 

[
( 1021 .99-997 .00) + hz=O- h1840] 

997.00 60 

-c 
ı 

Karşılaştırma yapabilmek için gırışım 
aradüzlem derinliği, aynı zamanda ortalama 
hidrolik yüklere göre üstteki 120 m için 
Ghyben-Herzberg ilişkisi ile de hesap
lanmıştır. 

Denklem (6) kullanılarak ilk yöntemle 
(iki piyezometre ile} hesaplanan girişim 
aradüzlem derinl i ği ile model tarafından 
benzeşimi yapılan % 50 deniz suyu kon
santrasyon çizgisi arasında yaklaşık 240 m 
fark bulunmaktadır. Denklem (6} ve model 
tarafından hesaplanan tatlısu kalınlıkları ise 
% 93 uyum göstermektedir. Sahildeki Profil
B civarında girişim aradüzlem derinliği% 50 
deniz suyu konsantrasyon çizgisinin sadece 
30 m yukarısında hesaplanmış, model ve 
denklem (6) ile hesaplanan tatlısu kalınlıkları 
% 99 benzerlik göstermiştir. 

Yarı penetrasyonlu bir kuyudaki seviye 
ölçümlerinden yararlanılarak elde edilen 
eğime göre (ikinci yöntem) denklem (6} dan 
hesaplanan girişim aradüzlemi de % 50 
denizsuyu konsantrasyon çizgisinin üzerinde 
yer almıştır. Arada fark 870 m dir. Ayrıca 
denklem (6) ve model tarafından hesaplanan 
tatlısu kalınlıkları ise % 75 oranında benzer
lik göstermektedir. Profil-B civarında denk
lem (6) ile hesaplanan girişim aradüzlem 
derinliği % 50 denizsuyu konsantrasyon 
çizgisine göre 1 630 m daha yukarıda ve 
tatlısu kalınlığı ise % 38 oranında benzerlik 
göstermektedir 

aı 
ı 

.. . 1Q .... J.Iodol ıarofından h-planmıf 
., su yükU çi ıoiirwi 
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Şekil-S Modelierne ile hesaı'lanan tatlı su-tuzlu su girişim aradüzlemleri 

40 



Beklenildiği gibi derin piyozometre 
kuyuları ile elde edilen sonuçlar (yöntem-1 ), 
sığ kuyudan elde edilenlere göre daha 
doğru değerler vermiştir. Şekil-6 da derin 
piyezometre çifti ile sığ kuyudan elde edilen 
eğimler arasındaki fark görülmektedir. Şekil-
5 te gösterildiği gibi Profii-A, akiferde su 
hareketinin genel olarak aşağıya doğru 
olduğu ve hidrolik yükün derinlikle azaldığı 
kesiminde yer almaktadır. Bundan dolayı 

Profil-A civarında düşey hidrolik yük eğimi 
yaklaşık doğrusal , sığ kuyu ve derin piye
zometrelerle elde edilen sonuçlar benzerdir. 
Bu kesimlerde denklem (6) sığ kuyuya ait 
verilerle dahi Ghyben-Herzberg i l i şkis i ne 

göre girişim aradüzlemi derinliğini % 50 kon
santrasyon çizgisine çok daha yakın olarak 
vermiştir. Beslenme sahasının başlangıç 
kısımlarında Ghyben-Herzberg ilişkisi ile 
hesaplanan girişim aradüzlem derinliği 
model tarafından benzeşimi yapılan % 50 
konsantrasyon çizgisinden 3760 m daha 
derinde yer alırken , model ve Ghyben
Herzberg ilişkisi ile hesaplanan tatlısu 

kalınları arasında 2 katından daha fazla fark 
bulunmaktadır. 
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Profil-B akiferin düşey hidrol ik yük 
eğiminin doğrusal olmadığı kesiminde yer 
almaktadır. Burada, akiferin üst tarafındaki 
etkin su hareketi yukarıdan aşağıya doğru 
olup hidrolik yük azalırken , akiferin daha 
derin kısımlarında su hareketi aşağıdan 

yukarıya doğrudur ve hidrolik yük derinlikle 
artar. Düşey hidrolik yük eğiminin doğrusal 
olmaması nedeniyle sığ kuyudan elde edilen 
sonuçlarla girişim aradüzlem derinliğinde 

büyük hata yapılmıştır. Bu kesimde sığ kuyu 
verileri kullanılarak yapılan hesaplamada 
Ghyben-Herzberg ilişkisi denklem (6) ya 
göre % 50 denizsuyu konsantrasyon çizgi
sine daha yakın sonuç vermişti r. Profil-B 
akiferde etkin su hereketin in yukarıdan 

aşağıya doğru olduğu beslenme sahası ile 
etkin su hareketinin aşağıdan yukarıya 

doğru olduğu sahil kesimi arasındaki geçiş 
sahasında yeralmaktadır. Sayısal model 
sonuçlarına göre, denklem (6) ile sığ kuyu 
verileri kullanılması durumunda özellikle bu 
kesimlerde hatalar oluşabilmekted i r. 

5. SONDAJ YÖNTEMLERiNiN VE 
HETEROJENLiGiN ETKiLERi 

Denklem (6) ile ilgili bilgileri deriemek 
zordur. Derlemenin zorluğu bilgilerin derin 
kuyulardan çok sığ ve yarı penetrasyonlu 
kuyulardan sağlanmış olmasının yanısıra 

sondaj esnasında su seviyelerinin sondaj 
yönteminden etkilenmiş olması ve akiferin 
de homojen olmayışından kaynaklanmak
tadır. 

5.1 SONDAJ AÇlLMASlNlN ETKiLERi 

Hawai Kauai adasındaki Hanamaulu 
araştırma kuyusundan elde edilen verilerin 
denklem (6) 'ya uygulanması , Şekil-7 de gös
terild iği gibi sondaj yönteminin ve su seviye
si ölçümünün zamanlamasının , düşey 

basınç eğiminde ve dolayısıyla aradüzlem 
katunun tahmin edilmesinde nasıl yanıltıcı 

olduğunu göstermektedir. 83 m kotundaki 
Hanamaulu araştırma kuyusu lav akıntiları 

ve Lihue havzası çökeileri içerisinde 306 m 
il erlem i ştir. Kuyu adanın doğu sahi linden 4.5 
km içerdedir. 
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Şekil -7 Hanamaulu ve Puhi 5 kuyularının lokasyonları 

Şekil -8 de gösterildiği gibi, hergün son
daja başlamadan önce ölçülen su 
seviyelerinde derinliğin artması ile birlikte +2 
m kotuna kadar keskin bir düşüş eğimi 

gözlenmektedir. Kuyunun tamamlanmasın
dan 13 gün sonra su seviyesi +65.7 m kotu
na kadar yükselmiştir. Su seviyesindeki yük
selim muhtemelen sondaj nedeni ile bozul
muş olan yeraltısuyu sisteminin toplarlan-
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Şekil-8 Sondaj açımı sırasında Hanamaulu 
kuyusundaki su seviye 
değişimi 
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masının sonucudur. Sondaj kuyusu rotari 
sistemi ile açılmış ve kesilen kırıntılar havay
la dışarı atılmıştır. Sondaj esnasında suyun 
sürekli olarak atılması kuyudan su çekimi ile 
aynı etkiyi yapmış, seviye düşümü ve düşüm 
konisi oluşturulmuştur. Akifer oldukça düşük 
iletkenlikte (yaklaşık 0.02 m/gün) 
olduğunudan , sondajın tamamlanmasından 

sonra yükselim birkaç gün sürmüştür. 
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Şekil-9 Sondaj açılması sırasında PUHI 5 
kuyusundaki su seviye değişimleri 



Hergün sondaja başlamadan ölçülen 
su seviyesi , büyük olasılıkla bir gün önceki 
su seviyesine erişmemektedir. Yükselimin 
tam olarak sağlanamaması şekil-S de göste
rilen düşey basınç eğiminin çok dik olması 
ve buna bağlı olarak da denklem (6) ile 
hesaplanan aradüzlem derinliğinin (-91 .5 m) 
daha sığ çıkması anlamını taşımaktadır. Bu 
sorun, ratari veya çekiçli sondaj sistemine 
göre hızlı ilerleme yapılan ve kuyudaki 
suyun yüksek debi ile uzaklaştı rı ldığı sondaj
larda, akiferlerdeki düşük permeabilite 
nedeniyle yükselimin tam olarak sağlanama
ması durumunda daha da artmaktadır. 

Doğru ölçülmemiş su seviyelerinin 
meydana getirdiği sorunlar, hesaplamanın 

sondajdan etkilenmemiş seviye ölçümleri ile 
yapılması sonucu ortadan kaldırılabilir . 

Hanamaulu araştırma kuyusundaki olduğu 

gibi sondajdan etkilenmemiş olan aradüzlem 
derinliği, sadece ilk su seviye kayıtları (zm = 
59.2 m iken hw=75.5 m) ve sondaj bitimin
den birkaç gün sonra tam yükselime 
ulaşılmış haldeki su seviyesi (Zm=-73.S m 
iken hw =65.7 m) ölçümleri kullanılarak elde 
edilen doğru eğiminden hesaplanabilir (şekil-S 
kesikli çizgi). Bu verilerden, aradüzlemin 
-721 m kotunda olabileceği tahmin edilmiştir. 
Karşılaştırma yapmak amacı ile yapılan 

hesaplamalarda Ghyben -Herzberg yöntemi 
ile derinliğin -3020 ile -262S m olabileceği 
bulunmuştur. 

5.2 AKiFERiN HETEROJEN 
OLMASININ ETKiSi 

Şekil-7 de gösterilen Puhi 5 (şekil-7) 
kuyusundan elde edilen verilerin denklem 
(6)'ya uygulanması akiferin büyük boyutta 
heterojen olmasının, aradüzlemin yerinin 
doğru olarak saptanmasında ne kadar etkili 
olabileceğini göstermektedir. Hanamaulu 
araştırma kuyusunun 2.7 km güneybatısında 
olan Puhi 5 kuyusu, bazalt akıntısı içinde 275 m, 
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sedimanter kayaçlar içerisinde 147 m ilerle
miştir. Kuyu Hanamaulu kuyusuna benzer 
şekilde ratari yöntemi ile açılmış olmakla 
beraber sondaj hızı daha düşük ve pompala
ma deney sonuçlarına göre kayacın hidrolik 
iletkenliği daha fazladır. Büyük olasılıkla 

sondaj açımı esnasında ölçülen günlük su 
seviyeleri, sondaj yönteminden daha az etki
lenmiştir. 

Sondaj esnasında günlük su 
seviyelerinin kuyudaki su sütunu 
yüksekliğinin orta noktasına karşılık nokta
lanması grafiği Hanamaulu kuyusuna göre 
Puhi 5 kuyusunun farklı bir hidrojeolojik 
yapıda ilerlediğini göstermektedir. Şekil 9/A 
da orta nokta (mid point) 55.3 ile 9S.6 m 
arasında olduğu zaman, su seviyesi tedricen 
1 07.4 m den 116.0 m'ye düşmektedir. Kuyu 
daha fazla derinleştiğinde ve orta nokta 55.3 
m den 29.9 m'ye düşürüldüğünde , su 
seviyesi keskin bir şekilde 21 m civarına 
inmektedir. Sondajın devam etmesi ve orta 
noktanın 29.9 m den -6.6 m'ye inmesinden 
sonra, su seviyeleri yaklaşık 21 m kotunda 
kalmıştır. Su seviyelerinin sondaj esnasında 
gözlenen düşümü homojen olmayan bir 
geçirimliliği göstermektedir. Şayet akiferin 
homojen olmaması durumu ihmal edilir ve 
düşey basınç eğimi kuyudaki ilk su 
seviyelerinden çizilen doğru (zm=9S.6 m 
iken hw = 114.S m ) ile son su seviyelerinden 
çizilen doğrudan (zm = -6.6 m iken hw = 21.2 
m) hesaplanırsa ara düzlem derinliği -29.6 m 
olarak bulunur. 

Bu kesinlikle hatalıdır çünkü Puhi 5 
kuyusunda tuzlusuya girilmeden bu kat 
geçilmiştir. Hata akiferlerin homojen olma
masından dolayı doğrusal bir ilişki vermeyen 
düşey basınç eğimlerinden bir doğrunun 
geçirilerek hesaplama yapılmasından kay
naklanmaktadır. Daha doğru bir aradüzlem 
derinliği Şekii-9/B de gösterildiği gibi 
yukarıda belirtilen ve homojen olmayan ke
simlere ait bilgilerin dikkate alınmaması ile 
(29.9 m ve altına ait orta nokta değerlerinin 
kabulü ile ) sağlanabilir. Bu durumda doğru-
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nun eğimi 0.016 ve tahmin edilen aradüzlem 
derinl iğ i -511 m olmaktadır. Ghyben-Herz
berg yöntemi ile karşılaştırıldığında ise 21 m 
ortalama hidrolik basınç için aradüzlem 
derinliği -840 m bulunur. 

Denklem (6) doğrusal bir hidrolik 
basınç eğimini kabul ettiğinden , akiferin 
homojen olmamasından dolayı 
doğrusallıktan olabilecek sapmaların dikkate 
alınması önem kazanmaktadır. Akiferin 
homojen olmamasından kaynaklanan olum
suzluklar ancak sondaj esnasında sağlıklı su 
seviye kayıtlarının tutulmas ı ile giderilebilinir. 
Bu bakımdan Puhi 5 kuyusunda yapılan 
ölçümlerle sadece düşük geçirimliliğe sahip 
tabakalar tesbit edilmekle kalmamış aynı 

zamanda bu seviyelerin altında derinliğe 
bağlı olarak su seviyelerinde doğrusal bir 
ilişkiyi ortaya koyup analiz yapmaya yetecek 
kadar veri sağlanmıştır. 

6. ÖZET VE SONUÇLAR 

Geliştirilen yöntemde kuyudaki 
tatlısu/tuzlusu girişim aradüzlemi derinliğini 
tahmin etmek için akifere yarı penetre olmuş 
bir kuyuda ölçülen düşey basınç yükseklik
leri kullanılmakta ve kuyuda ölçülen düşey 
basınç yükseklikleri doğrusal şekilde derine 
doğru uzatılarak ara düzlemdeki tatlısu 
basınç yüksekliği elde edilmektedir. Ghyben 
-Herzberg ilişkisinin aksine, yöntem statik 
veya yatay akımı kabul etmemekte, böylece 
düşey basınçların etkili olduğu akifer şart
larında aradüzlemin gerçek durumu daha 
doğru olarak tahmin edilebilmektedir. 
Yöntemde akiferin homojen olduğu (mutlaka 
izotrop olması gerekli değildir) , tuzlusuda 
etkin akım olmadığı ve tatlısuya ait düşey 
basınç yüksekliklerinin bir doğru ile temsil 
edilebileceği kabul edilmektedir. Yöntem 
aradüzlem kalınlığını verememektedir. 

Aradüzlemdeki tatlı su basıncı yarı pen
etrasyonlu bir kuyudaki düşey basınç fark
larının ekstraspolasyonu ile hesaplandı

ğından, kuyu derinlikleri sağlıklı bir ilişki 
ortaya koymaya yetecek miktarda olmalıdır. 
Yeteri derinlikte olmayan kuyulardan yanlış 
sonuçlar elde edilmektedir. Yöntem düşey 
basınç yükseklikleri arasında doğrusal bir 
ilişkiyi kabul etmiş olduğundan özellikle, 1) 
etkin akımın yukarıdan aşağıya doğru olduğu 
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beslenme sahaları ile etkin akımın aşağıdan 
yukarıya doğru olduğu kıyısal boşalım 
sahaları arasındaki geçiş sahaları ve 2) 
akiferin homojen olmamasından dolayı 
eğimde dönmelerin oluştuğu sahalarda sığ 
kuyularla yapılacak yorumlar son derece 
yanıltıcı olmaktadır. Homojen olmamaktan 
doğacak sorunlar, sondaj esnasında hetero
jenliği ortaya koyacak şekilde yapılacak 
güvenilir bir seviye ölçümü ile ortadan 
kaldı rı labilir. 

Düşük geçirimliliğe sahip akiferlerde 
süratli ilerleme yapılması ve suyun hızlı uzak
laştırılması gibi sondaj yöntemlerinden kay
naklanan nedenlerle kuyudaki su seviyesi 
etkilenir. Sondaj esnasında su atılmaları 
sonucu kuyularda düşüm ve alçalma konisi 
meydana gelebilir (havalı sondajlarda) . Kuyu 
açılmaya başlamadan önce yapılacak gün
lük su seviye ölçümleri , sondaj etkisi ile 
düşey basınç yüksekliklerinin ölçülmesinde 
meydana gelecek hataların ortadan 
kaldırılmasında yardımcı olur. Bu sorun 
sadece sondajdan etkilenmemiş olan su 
seviye gözlemlerinin sağlanması ile 
çözülebilir. Yüksek geçirimli akiferlerde yük
selim süratle gerçekleştiğinden bu tür bir 
sorun olmaz. Bu pratik olmuyor ise düşük 
geçirimli akiferlerde sondajın her ilerleme 
aşamasından sonra, sadece ilk su seviyesi
ni kullanılarak (sondaj esnasında elde edilen 
ilk veri) veya sondajın tamamlanmasından 
sonra (yükselimin tamamen sağlanmasına 
yetecek süre beklenerek) ölçülecek su 
seviyesinden düşey basınç eğimi hesapla
nabilir. 

Bu makalede sınırları olmasına 
rağmen , Ghyben -Herzberg yönteminin 
geçersiz olduğu ve düşey basınçların etkili 
olduğu kıyı veya ada akiferlerinde girişim 
aradüzleminin konumunun belirlenmesi için 
kullanılacak bir yöntem açıklanmıştır. Bir 
akiferin düşey basınç değişimlerinin 
olmadığı , Ghyben -Herzberg ilişkisinin 
geçerli olduğu kısımlarının dışında, sığ son
daj kuyularından elde edilecek verilerin kul
lanılması durumunda dahi bu yöntem, 
aradüzlemin derinliğini daha doğru olarak 
vermektedir. 

BiRiM KlSALTMALARI 
L= Uzunluk boyutu 
M=Kütle boyutu 
T =Zaman boyutu 



POMPAJLI SU ALMA YAPILARINDA 
BALIK KORUNMASI 

ÖZET 

Yazanlar: Vehbi ÖZAYDIN * 
M. Ali KÖKPINAR* 

Türkiye'nin en büyük göllerinden biri olan Eğirdir Gölü genellikle tarım ve balıkçılık 
için kullanılmaktadır. Gölde ekonomik değere sahip balıklar (sazan, levrek ve az mik
tardaki eğrez) ve ekonomik değeri olmayan (gobius sp ile gambusia sp) balıklar vardır. 
Ekonomik değeri olmayan balıklar levreğin ana besin kaynağıdır. Sulama sezonunun 
başlama zamanı ile çakışan balıkların yavrulama sezonunda bütün balıklar sakin bir 
ortam olan pompa istasyonlarının yaklaşım kanallarını seçmektedirler. Ayrıca gölün 
dalgalı olduğu zamanlarda yaklaşım kanalları balıklar için ideal korunma yerleridir. 
Yaklaşım kanalındaki yavru ve ekonomik değeri olmayan küçük balıklar. pompalar 
çalışırken pompanın çekim gücüne day anamayarak telej olmaktadırlar. Bu çalışmada, 

balık kaybının önlenmesi veya azaltılması amacıyla laboratuvarda deneysel çalışmalar 
sonucunda bulunan yapı şekli anlatılmaktadır. Bu yapı sayesinde balık kaybı ihmal 
edilebilecek bir yüzde olan % 7 civarına çeki/miştir. 

Anahtar Kelimeler : Göl, Balık, Göl Balıkçılığı, Pompajlı Su Alma Yapıları, Geri 
Basamak 

1. GiRiŞ 

Su kaynakları projeleri genellikle tarım, 
enerji, endüstri, su temini ve taşımacılık gibi 
çok amaçlı olarak tasarlanırlar. Su kay
naklarının verimli kullanımı bu alanda çalışan 
mühendislerin en önemli amaçlarındandır. 
Kara ve denizdeki su kaynaklarının aşırı kul
lanımı ekolojik yaşamı önemli ölçüde etki
leyip su içindeki yaşamın ani düşüşüne se
bep olabilmektedir. Sularda yaşayan canlıları 
özellikle balık nüfusunu korumak ve doğal 
dengeyi bozmamak için bazı önlemlerin 
alınıp pratiğe dökülmesi lazımdır. Balık nüfu-

* Dr. Müh., DSi Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol 
Dairesi, 06100 Ankara 

su üzerindeki olumsuz etkilerin giderilmesi 
çok karışıktır ve özellikle planlamacılar, bi
yologlar, mühendisler ve karar vericilerin or
tak hareket etmesi gerekmektedir. Balık ko
ruma yapılarının biyolojik verimliliği ve 
mühendislik olarak uygulanabilirliği konusun
da geçmişte birkaç araştırma ve kalkınma 
programı yapılmıştır. 

Bu çalışmada , tarım amacıyla Eğirdir 

Gölü su alma yapılarındaki tipik balık kaybı 
incelenmiştir. Gölde ekonomik değere sahip 
sazan (cyprinus carpio), levrek (pike perch) 
ve az miktarda da eğrez (vimba vimba) ile 
ekonomik değeri olmayan gobius sp ve 
gambisia sp balıkları mevcuttur, (DSi 1996, 
1999). Bu çalışmada sadece levreğin 
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ana besin kaynağını oluşturan ve ekonomik 
değere sahip olmayan balıklar üzerine 
araştırma yapılmıştır. En yüksek göl işletme 
seviyesi olan 918.84 kotunda göl hacmi 
4,361 *1 06 m3 ve göl yüzey alanı 480 km2dir. 
Eğirdir Gölü etrafında 6 pompa istasyonu ile 
yaklaşık 37,500 ha tarım alanı sulanmakta
dır, DSi (1994). 

DSi Teknik Araştırma ve Kal ite Kontrol 
Dairesi Başkanlığı Hidrolik Model Laboratu
varı 'nda pompajlı su alma yapılarındaki balık 
kaybını önlemek veya en az seviyeye in
dirmek amacıyla deneysel çalışmalar 
yapılmıştır. Özellikle ekonomik değere sahip 
olmayan ve pompanın emme hızına dayana
mayacak kadar küçük balıklar göz önüne 
alınmıştır. Büyük balıkların yüzme kabiliyeti 
daha fazla olduğundan , bu balıklar göz 
önüne alınmamıştır. Deneyimler ve deneyler
den elde edilen sonuçlar pratikte balık 
kaybını önleyebilecek bir yapıyı önermemize 
yardımcı olmuştur. 

2. LiTERATÜRDE YAPILAN 
ÇALIŞMALAR 

Literatürde balık koruma yapıları üze
rine bir çok çalışma vardır. Fakat, çoğunluğu 
yapının hidrolik performansını incelemiş 
olup, çok azı deneylerde canlı balık kul
lanmıştır. Çok çeşitli yönlendirme, caydırma 
ve toplama cihaziarı su alma yapılarına öne
rilmiş ve teorik olarak uygunluğu kanıtlanmış 
olsa da, birçoğu laboratuvarda denenme
mişt i r. 

Downs ve Meddock (1974) tarafından 
sivrisinek balıkları deneylerde kullanılarak 
balık koruma yapısı kıyı dolaşım sistemleri , 
kıyılardaki açık kanallar veya limanlar için 
tasarlanmıştır. Hız şapkası ve perdeler balık 
korumasında %99.5 oranında verimli 
çalışmışlardır. 

Schuler ve Larson (1975) su alma sis
temleri için gelişmiş balık koruma sistemleri 
önermişlerdir. Amaç kıyı su alma yapılarında
ki balık girişini engellemek ve giren balıkları 
ise güvenli şekilde geri döndürmektir. 20 
çeşitten fazla canlı balık ile deneyler 
yapılmıştır. Güney California 'daki kıyı 
balıkları başarılı bir şekilde ızgaralara gelme
den yönlendirilerek toplanmış ve doğal 
yaşam alanlarına geri döndürülmüştür. 
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Cogleton ve Maya (1975) basit bir 
kanalda, balık ızgaraları ve yönlendirme ci
hazlarını kontrollü şartlar altında 
geliştirmiştir. Bu çalışmada , yetişk i n sam 
balığı kullanılmıştır. Yüzen cisimleri koru
madan ziyade balık korunması için tasar
lanan yeni tip hareketli ızgaralar, soğutma 

suyu alma yapılarındaki balıkların korun
masında verimli olduğu bulunmuştur. 

Richard ve Hroncich (1976) pompajl ı su 
alma yapıları için çok sayıda küçük delikierin 
bulunduğu boruları tasarlamıştır. Deneylerde 
canlı balık kullanılmamıştır. Anlatılan sistem 
Washington Resmi Santralı 'nın 2 nolu Nük
leer Projesindeki soğutma kules i için tasar
lanmıştır. 

Taft ve Mussalli (1978) balıkları santral 
g i riş ızgaralarından uzaklaşt ı rıcı açılı 
hareketli veya sabit ızgaralar (elek veya ağ 
şeklinde) tasarlamışlardır. Canlı balık olarak 
ekonomik değere sahip beyaz levrek, çizgili 
levrek ve kedi balığı kullanmışlard ı r. 

Gıda ve Tarım Örgütü , FAO, (1989) 
Rusya'daki mühendislik yapıları veya daral
malar sonucunda değişen nehir akım şart
larında balık göçünden elde edilen bilgileri 
yayınlamıştır. Kitap göç eden türlerin fizyolo
jisi, biyolojisi ve davranışlarından elde edilen 
bilgilerden faydalanılarak balık geçitleri ve 
balık koruma yapılarından bahsetmektedir. 

Çeşitli geometrilerdeki balık geçitlerinin 
tasarımını geliştirmek için laboratuvar 
çalışmaları Katopodis ve diğerleri (1997) ve 
iki balık geçidi arasındaki balıkların dinlenme 
alanının laboratuvar ortamında hidroliği Ra
jaratman ve d iğerleri (1997) tarafından can l ı 

balık kullanılmadan gerçekleştirilmiştir. Bu 
çalışmalarda önerilen yapılardaki hız 

değişimi çeşitleri geometriler de bulunmuş
tur. 

Eğirdir Gölü su alma yapılarındaki balık 
kaybını önleyici öneriler ilk önce Çeçen ve 
Denker (1980) tarafından belirtilmiştir. Balık 
geçitleri yapısının yanısıra , Eğird i r Gölü'nde
ki levrek populasyonunun artırmak için de 
araştırmalar yapılmıştır, Becer (1996) . Demir 
ve diğerleri (1998) tarafından Eğirdir Gölü ' n-



deki balık kaybını azaltıcı hava perdesi+batık 
perde duvar + yönlendirici sistem ile yapılan 
deneylerden başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 

3. DENEYLER 

Deneyler beş seride, çok miktarda gobi
us sp ve gambusia sp balıklarının denek 
olarak kullanılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Bi
rincisi (CH1) 0.5 m genişlikte, 0.6 m derinlikte 
ve 40.0 m uzunlukta, ikincisi (CH2) 2.37 m 
genişlikte, 1.65 m derinlikte ve 40.0 m uzun
lukta olan iki farklı boyuttaki kanalda 
deneyler yapılmıştır. Bu çalışmalarda 
aşağıdaki hususlar özellikle araştırılmıştır: 

i) Balıkların dayanabiieceği en yüksek 
akım hızının bulunması, 

ii) Balıkların durgun su ortamında ışığa 
ve düşey batık perdeye karşı davranışları, 

iii) Balıkların durgun su ve akım hal
lerinde hava perdesine karşı davranışları , 

iv) Kanal geometrisinin belirlenmesi , 
v) Yaklaşım kanallı su alma yapıları için 

yeni bir tasarım geliştirilmesi. 

3.1 Balıkların akıma dayanma hızı 
Gobius sp ve gambusia sp denekieri CH1 
kanalının girişine akıma karşı yüzebildikleri 
en yüksek güvenli hızı bulmak amacıyla 
bırakılmışlardır. Kanaldaki akım hızı düzenli 
olarak her 5 dakikada artırılmış ve kanal so
nundaki balık adedi sayılmıştır. Deneyler ne
ticesinde denekierin ortalama 8 cm/s hıza 
kadar dayanabildikleri ortaya çıkmıştır. Orta
lama hızın 8 cm/s ile 10.1 cm/s arasında ol
ması durumunda balıkların akıma karşı zor
lukla yüzebildikleri bir geçiş bölgesi olduğu 
ve 10.1 cm/s ortalama akım hızından daha 
büyük hıziara dayanamadıkları deneylerden 
anlaşılmıştır. · 

3.2 Işık ve düşey batık perdenin 
etkisi : Bu deneyde CH2 kanalı ışık ve 
düşey batık perdesinin balıklar üzerindeki 
etkisini incelemek için kullanılmıştır. Durgun 
suda balıkların hangi su derinliğini tercih et
tiğinin bilinmesi çok önemlidir. Tahtadan 
yapılmış düşey batık bir perde CH2'ye yer
leştirilmiş ve çok miktarda balık Şekil 1 'de 
görülen kanalın bir kenanndan bırakılmıştır. 
Bütün balıkların kanalın tabanına doğru hare-
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ket ettiği ve bir zaman sonra perdenin 
altından yüzerek kanalın diğer tarafına 
geçtikleri görülmüştür. Deneylerden 
balıkların derin ve kanalın karanlık tarafını 
tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. 

PLAN 

1.76 ın 

KESiT 

Hava: 10.5 

1' r 
1.63 ın ı 

Su: 8 •c 
0.84 ın 

l Düşey batık perde Su : ı o •c 

Şekil1- Balıkların ışığa ve hava perdesine 
tepkilerini; ve yaşam derinliklerini bulmak 
için yapılan deney düzeneği (CH2) 

3.3 Hava Perdesi : Balıkların hava 
perdesine karşı davranışını belirlemek için 
üzerinde düzenli aralıklarla delikler bulunan 
3 mm çapındaki plastik borular CH1 ve 
CH2'nin tabanına yerleştirilmiştir. Balıklar 
CH1 'e bırakıldıkları zaman, durgun suda ha
va perdesini geçemedikleri görülmüştür. 
Ayrıca, bu deney CH2'de akım hızını her 5 
dakikada bir artırarak tekrar edilmiştir. Bu du
rumda, balıklar hava perdesini 6 cm/s 'ye 
kadar geçemedikleri gözlenmiştir. Ortalama 
akım hızı 1 O cm/s'den fazla olduğu zaman 
hem balıklar hemde hava kabarcıkları akım 
tarafından taşınmışlardır. 

3.4 Kanal geometrisi : CH1 'de yapılan 
geri basamak ile akım alanı artırılıp ters akım 
bölgesi elde edilmiştir. Böylece geri ba
samak bölgesindeki ters akım ve akım hı
zının düşmesinden dolayı balıklar bu 
bölgede toplanmışlardır. Ani düşüş yerine, 
balıkların geri basamak bölümüne rahatça 
geçebilmeleri için düzgün bir geçiş (eğim 1 :1) 
ile sağlanmıştır. Şekil 2'de gösterilen ters 
akım uzunluğu, L, (ters akımın bittiği yer) ve 
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geri basamak yüksekliği, H, ortalama üç 
akım hızı ile bulunmuştur. v1=19,2 cm/s, 
v2=16.5 cm/s ve v3=15.8 cm/s. H sabit 0.15 
m alınarak L bulunmuştur. Deneyler sonunda 
da ters akım uzunluğu , L, bütün akım hızları 
için yaklaşık 140 cm bulunmuş ve bu durum
da UH oranı 9.3 olmuştur. Emniyetli tarafa 
kalmak ve ekonomik tasarım için UH oranı 
bu çalışmada 7 olarak alınmıştır. 

Geri basamak bölgesinde biriken 
balıkları kendileri için güvenli bir bölge olan 
ve ana kanala paralel olarak inşaa edilen ikin
cil bir kanala Şekil 3'd.e _gö?terilen bir a~_ılı~la 
yönlendirilmişlerdir. Ikıncı! kanalın gol_ ıle 
bağlantılı olacağı ve bu kanala gır~n 
balıkların de böylelikle pompanın çekım 
gücünden kurtulabilecekleri düşünülmüştür. 
Deneyler sırasında ana kanal ile ikincil kanalı 
birleştiren açıklığın boyutları. i). 0.15*0.15 
m kare ve ii) 0.50*0.15 m dıkdertgen şek
linde tasarlanmıştır. Balıklar 40 m 
uzunluğundaki CH1 'in başında bırakılmışlar 
ve akım hızı her 5 dakikalık zaman dilim
lerinde artırılmıştır. 

balıkların ortalama %55 oranında güvenli 
bölgeye geçtiği, %2 oranında ana ka~al ve 
taban alçalması bölümünde bulundugu ve 
%43 oranında telef olduğu gözlenmiştir. 

Açıklık büyüdükçe, ikincil kanaldaki 
balık sayısı artmıştır. Akım hızı 35 cm/s'ni~ 
üzerinde olduğu zaman ana kanal ve gen 
basamak bölümünde hiçbir balığın kalmadığı 
gözlenmiştir çünkü akıma karşı yüzen 
balıklar yoruldukları için ya ikincil kanalı ter
cih etmişler yada telef olmuşlardır. 

3.5 Önerilen yeni balık koruma siste
mi : Yapılan deneylerden elde edilen bilgiler 
ışığında balık kaybı oranını daha da azalt
mak için ilave önlemler alınmıştır. Bu neden
le CH2'ye Şekil 4'de görüldüğü gibi yön
lendirici perde ve geri basamak bölümü 
inşaa edilmiştir. 

Yaklaşım kanalına dik . ve göld~ 
oluşacak rüzgar dalgasından etkılenm~mesı 
için az rüzgar alan tarafta pompa ıstas
yonuna 20-25 m uzaklıkta ikincil bir kanal 

Şekil2: H= 0.15 m olduğu zaman hız dağılımı ve ters akım bölgesi (CH1) 

* . . . . . .. önerilmiştir. Akım hızı yan genişleme veya 
0.15 0.15 m kare _ş~klı~de gırış ıçın uç geri basamak ile düşürülmüştür. Jaluziye 

deney yapılmıştır. ıkıncı! kanal gerı .. . . . d · ı b 
1 
ki "k" · ı 

basamaklı kanalın sadece tek bir tarafında benzeyen Y9nle~dırıc~per .. e ı e ~-ı ~rı ı~cı 
inşaa edilmiştir. Tablo 1' de verilen son~ç!ar~ kanala ve boylelikle gole yonlendırılmışlerdır. 
göre balıkların ortalama %45 oranında ıkıncı! ikincil kanal ve yönlendirici sistemler ile 
kanala geçtiği, %21 oranında ana kanal ve gerçekleştirilen deneylerdeki akım hızı her 5 
geri basamak bölümünde bulunduğu ve % dakikada bir artırılarak yüzde kayıp ve yüzde 
34 oranında telef olduğu gözlenmiştir. kurtulan balık oranı bulunmuştur. Tablo 3'de 

0.50*0.15 m dikdörtgen şeklindeki giriş görüldüğü gibi, özel tasarlanmış yapı ile orta-
için altı deney yapılmıştır. lkincil ka~al bu se- lama balık kaybı% 7 civarında gerçekleşmiştir. 
fer geri b~s~m.ak bölüm~nün h.~~- ikı ta[~fırı~ Diğer balıklar ise ikincil kanal yardımı ile göle 
inşaa edılmıştır. Tablo 2 den gorulecegı gıbı geri dönmüşlerdir. 
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Tablo 1 : 0.15*0.15 m kare şeklindeki açıklık ve taban al çalması olan kanalda yapılan 
deneylerden elde edilen sonuçlar 

Deneydeki en yüksek Ana kanal ve taban 
Balık hız Güvenli bölgedeki alçalması olan kanaldaki Kanalsonundakibalık 
sayısı (cm/s) balık sayısı balık sayısı sayısı (telef olan) 

52 13.3 26 (50 %) 15 (29 %) 11 (21 %) 
50 10.7 25 (50%) 1 (2%) 24 i48 %) 
182 13.5 62 (34 %) 60 (33 %) 60 33 %) 

Ortalama (45%) (21 %) (34%) 

Tablo 2: 0.50*0.15 m dikdörtgen şeklindeki açıklık ve tabanalçalması olan kanalda 
yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar 

Balık 
sayısı 

48 
48 
103 
100 
99 
100 

Ortalama 

Deneydeki en yüksek 
hız 

(cm/s) 

36.7 
40.0 
37.7 
36.6 
35.9 
36.6 

-;;r·
A 

Ana kanal ve taban 
Güvenli bölgedeki alçalması olan kanaldaki 

balık sayısı balık sayısı 

21 (44%) 0(0%) 
25 (52 %) 0(0%) 
67 (65 %) 2(2%) 
50 (50 %) 0(0%) 
58 (59 %) 4(4%) 
60 (60 %) 6(6%) 

(55%) (2%) 

PLAN 

secondory chorool 

~ Flow main channel 

X 

SECTıON B-B 

secondory thannet 

2.0~ P· '~ 

SECTıON A-A 

X •OJ& m 
X•O.Wm 

SECTION C-C 

9'~ o.5o ,o.ı~ 

Kanalsonundakibalık 

'V 
A 

sayısı (telef olan) 

27 (56 %) 
23 (48 %) 
34 (33 %) 
50 (50 %) 
37 (37 %) 
34 (34 %) 

(43%) 

Şekil 3: Tabanalçalması olan kanalın plan ve kesiti (CH1) 
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Tablo 3 : Önerilen yapıda gerçekleştirilen 
deney sonuçları 

Deneydeki en 
Kanalsonundakibalık Balık yüksek hız 

sayısı (cm/s) sayısı (telef olan) 

70 2.4 1 
t %l 66 2.1 23 % 

70 1.9 69 % 
70 1.9 1 1 % 
60 1.9 1 2 % 
60 1.9 35 % 
75 3.7 57 % 
75 3.1 68 % 
74 3.0 11 15 %ı 
74 3.3 13 18 % 
74 16.4 2 3 °1 70 19.3 1 1 % 
75 27.3 68 % 
64 27.3 9 (1 4 %) 
64 24.9 2 (3%) 

Ortalama (7 %) 

4. SONUÇLAR VE ÖNERiLER 

Bu çalışmada laboratuvar deneyleri 
sonucunda özel olarak tasarlanan bir yapı , 
yaklaşım kanallı pompajlı su alma 
yapılarındaki balık kaybını önlemek veya en 

Ala m 

En yüksek göl L:otundan yükseL: 

'"lJJj] ı ı ı ı ı ı ı ı 
KESITA-A 

aza indirmek amacı ile anlatılmıştır. 
Deneylerde ekonomik değeri olmayan 
balıklar (gobius sp ve gambusia sp) 
kullanılmıştır. Deneylerden şu sonuçlar elde 
edilm i ştir : 

1. Geri basamak bölümünün uzunluğu 
L ile geri basamak yüksekliği H arasındaki 
ilişki yapılan deneyierin sınırları içerisinde 
UH = 9.3 olarak elde edilmiştir. 

2. Ekonomik olmayan balıklar (gobius 
sp ve gambusia sp) 8 cm/s'ye kadar olan 
akım hızına karşı yüzebilmekte ; karanlık ve 
sakin yerleri yaşamak için tercih etmekte
dirler. 

3. Özel tasarlanmış yapıda gerçekleş
tirilen deneylerde yaklaşım kanalına giren 
ekonomik değeri olmayan balıkların %7'si 
telet olmuş, %93'ü göle geri dönmüştür. Ozel 
tasarlanmış yapının amacı akım hızını geri 
basamak veya yanal genişleme veya her iki
si ile düşürmektir. Geri basamak bölümünde 
biriken balıklar yönlendirici perde ile ikincil 
kanala ve böylelikle göle geçişi sağlanmıştır. 

Sedde 

Şekil 4 : Önerilen yapının görünümü 

so 



Bu çalışma sonucunda şunlar öne
rilmektedir : 

1. Eğer pompa istasyonunda birden fazla 
pompa var ise pompalar sıra ile belirli bir za
man aralığında çalışt ı rı lmaya başlanmalıdı r. 
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2. Pompaların çalışmadığı zamanlarda 
balıkların girmesini önlemek için yaklaşım 
kanallarının ağzı kapatılmalıdır. 

3. Yeni tasarlanan pompa istasyonları 
yaklaşım kanallı olmayıp gölün içinden su 
alan yapılar olmalıdır. 
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AKSU (ANTALYA) HAVZASI 
SU KANALLARI VE ÇEVRESİ BİTKİLERİ 

Yazan: Hüseyin AKKAYA(*) 

ÖZET 

Bu çalışma, AntalyaAşağıAksu Ovası Sağ Sahil Sulaması'nıngüneyinde 4490 ha 
alanın sulama ve drenajını sağlayan kanallarda yapılmıştır. Çalışmada 762 bitki 
örneği toplanmıştır. Örneklerin değerlendirilmesi sonucunda 42jamilyaya ait 93 cins, 3 
tanesi tohumsuz, 129 tanesi tohumlu bitki olmak üzere 132 tür tespit edilmiştir. 132 ya
bancıotun 6'sı endemiktir. Fitocoğrajlk bölgesi bilinen 45 türün %80'tAkdeniz,% 15.6'sı 
Avrupa-Sibirya,% 4.4'ü İran-Turan elementi, diğerlerinin çok bölgeli veya bölgesi biltn
meyenler olduğu saptanmıştır. Enjazla yabancıot içerenjamilyalar. sırası ile Legumi
nosae, Compositae, Cruciferae, Geraniaceae ve Labiatae olarak tesbit edilmiştir. 

1. GiRiŞ 

Kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, 
yağışlardan karşılanamayan eksik su mik
tarının, bitkinin ihtiyacı olduğu zaman, tarım 
arazisine suni olarak, kontrollü ve ölçülü bir 
şekilde verilmesine sulama; bitkilerin ihti
yacından fazla suyun, bitkiye zarar verme
den kök bölgesinden uzaklaştınlmasına da 
drenaj denir (Kızılkaya, 1988). Bitkilerin ihtiy
acı olan suyu, su kaynaklarından tarımsal 
alanlara ulaştıran yapılara sulama kanalı, 
bitkilerin ihtiyacından fazla suyun uzak
laştınlmasını sağlayan yapılara drenaj kanalı 
denir. 

Sulama ve drenaj kanallarının kapa
siteleri, kanalların taşıyacağı su miktarı 
gözönüne alınarak belirlenmektedir. Kanal
ların kapasiteleri ve kanallardaki akımlar; 
kanalın, derinliği genişliği ve en kesitinin 
biçimine, eğimine, akıma karşı var olan diren
ce (yatak ve şev pürüzlülüğü, su bitkisi 
örtüsü, kanal boyunca enine ve boyuna ke-

• Ziraat Müh. Işletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı 

sitlerdeki değişimler) bağlıdır. Sulama ve 
drenaj kanallarının kapasitelerini düşürerek, 
sulama ve drenajdan beklenen verimin 
sağlanmasını önleyen etkenlerden birisi de 
yabancıotlardır. Yabancıotlar, kanalların ta
ban, şev, banket ve servis yollarında sorun 
yaratırlar. ilgili elemanlarca istenmeyen ve 
zarar oluşturan bu bitkiler yabancıot olarak 
tanımlanır. Sulama sistemlerindeki yaban
cıotlar, yaşama yerlerine göre: Kara ve su 
yabancıotları olarak iki gruba ayrılır (DSi, 
1993). 

Kara yabancıotları : Yaşam dönemlerinin 
tümünü karada tamamlayan bitkilerdir. 
Değişik iklim ve toprak şartlarına uyum 
sağlayıp, zor şartlar altında bile yaşama ve 
yayılma yeteneğine sahiptirler. Kültür bitki
lerine zararlı olabilecek hastalık ve zararlılar 
için beslenme, üreme ve yaşama ortamı 
sağlayıp bulaşma kaynakları oluştu
rurlar; oyucu-kemirici hayvaniara barınma 
ortamı oluştururlar, kanalların bakım-onarım 
çalışmalarını, yaklaşımı ve gözlemi 
güçleştirirler; derin köklü bitkiler kanal kapla
malarını bozarak su kaçaklarına neden olurlar; 
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erozyonu önlemek için yapılan bitkisel 
kaplama materyallerinin gelişmesini en
gellerler; kuruyan yabancıotlar suya düşerek 
çeşitli sulama yapılarını (ızgara, sifon) tıka
yarak ve taşmalara ve yangına neden olurlar. 

Su yabancıotları : Suyun farklı kesim 
ve derinliklerinde ya da ıslak topraklarda 
yaşayan bitkilerdir. Su bulunan alanlara ko
lay uyum sağlayıp , her iklim ve bitki 
coğrafyasında görülürler (Muenscher, 1944). 
Dar yayılışlı ve endemik bitki azdır. Çok böl
geli olup, dünyadaki yayılışları çok geniştir. 
Doğal yayılış alanları dışında da gelişen , 172 
türden : Yaklaşık % 30 'nun Eski ve Yeni 
Dünya'da yaygın olduğu % 32 'sinin Eski 
Dünya'ya ait türler olmakla birlikte , Yeni 
Dünya'da da yayıldığı ; % 38'nin ise Yeni 
Dünya kökenli olmakla birlikte, Eski Dünya'
da da yayıldığı, belirtilmektedir (Pieterse and 
Murphy, 1990). 

Türkiye'de Ege Bölgesi , iç Anadolu 
Batısı ve Akdeniz Bölgesinin batıs ı nda 
(B1 ,B2,B3,C1 ,C2,C3) yapılan çalışmalar 
sonucunda saptanan 288 bataklık ve su 
bitkisinin floristik bölgelere dağılımı konusun
daki değerlendirmelerde : Türlerden 193'ü (% 
67.05) çok bölgeli; 26 'sı (% 9.02) kozmopolit ; 
~2 'si (%7.63} Avrupa-Sibirya ; 19'u (5 .59) 
Iran-Turan; 14'ü (%4.86) Akdeniz ; 6 's ı (% 
2.08} ise Doğu Akdeniz; 8'i (% 2.77) endemik 
olduğu kaydedilmektedir. Yalnızca sualtı bitk
ileriyle yapılan çalışmalar sonucunda ise 
saptanan 37 türden: 23'ü (%62.7} çok böl
geli; 9'u (%24.32) kozmopolit; 4'ü (% 1 0.8) 
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 değişikliklere 
uğramıştır. Su yüzeyinde geniş tabanla 
yayılım gösteren, geniş yüzeye sahip yüzücü 
yapraklar (Nymphaea spp.) ; su içinde 
gelişen, uzun ve dar şeritsi yapraklar (Pota
mogeton spp.); su içinde gelişen, parçalı ve 
ipliksi durum gösteren, ana gövde üzerinde 
parçalı yapraklar (Myriophllum spp.) 
görülmektedir (Güner, 1985}. Su bitkilerinde 
kara bitkilerinin aksine iyi gelişmiş kök sis
temleri yoktur. Zayıf ve tutunucu özellik 
kazanmış kökler ile kalın rizomlu kökler mev
cuttur (Seçmen, 1994) 
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Su bitkileri gelişmeleri için ışık, besin 
maddeleri ve yaşama yerine gerek duyarlar. 
Kökleri aracılığıyla su altındaki tabana tutun
muş olarak yaşayan sualtı, sualtı -yüzen ve 
su üstü yabancıotlarında gelişme temelde, ta
ban toprağının fiziksel yapısına bağlıdır. Yük
sek yoğunlukta ve çok sayıda türden oluşan 
yabancıot topluluklarının, ince organik silt, kil 
ve organik çamurun bulunduğu alanlarda 
geliştiği bilinmektedir. Gelişim su derinliği ile 
de yakından ilgilidir. Suüstü yabancıotları de
rin sularda gelişememekte, sualtı yabancıot
ları ile sualtı-yüzen yabancıatların gelişebile
cekleri derinlikte, ışık geçirgenliğine bağlı 
olarak, 3.0-3.5 m (en çok 10 m) ile sınırlan
maktadır. Su sıcaklığı, derinliğe de bağlı 
olarak gelişimi etkilemektedir. Bu faktörler 
dışında , su hızı, sudaki oksijen ve çözünmüş 
inorganik karbon, PH, besin maddeleri (özel
likle N ve P ile bunların oranları) , geniş bir 
tanımlamayla. su kalitesi de gelişimi etkile
mektedir (DSI, 1993). 

Su bitkilerinin dağılımında en önemli 
etken hiç kuşkusuz su faktörüdür. Bu bitkiler 
nemli alanlardan, su derinliğinin fazla olduğu 
yerlere kadar yayılış gösterirler. Buna bağlı 
olarak helofitler olarak iki grup altında 
toplanırlar. Helofitler; çoğunlukla suyun kara 
ile kesiştiği çamurlu alanlarda bulunurken, 
hidrofitler ise doğrudan su derinliğinin fazla 
olduğu yelerde gelişme gösterirler (Seçmen 
ve Leblebici , 1982). Hidrofitler : Yüzücü 
hidrofitler (Lemna minor), asılı hidrotitler 
(Lemna trisculsa) su içi köklü bitkiler (Cerato
phyllum spp, Potamogeton spp.), su üstünde 
yüzen köklü bitki-ler (Nymp haea alba}, su 
üstüne çıkan köklü su bitkileri (Typha spp.} 
olmak üzere 5 morfoekelojik gruba 
bölünebilir (Şişli , 1996). 

Sulama sistemlerindeki su yabancıot
ları , gelişme yer ve durumlarına göre: Yüzen 
yabancı otlar; su altı yabancıotları ; su altı
yüzen yabancıotlar ; su üstü yabancıotları ; al
gler olarak sınıflandırılır. Ancak bazı türlerin 
gelişme ve yaşama yerleri su derinliği ve 
suyun akış koşullarına bağlı olduğundan , 
sınıflandırmadaki yerleri kesin değlidir (DSi, 
1993). 

Yüzen Yabancıotlar : Su yüzeyinde ya 
da su yüzeyi altında özgürce yüzen bitki
lerdir. Su içinde yüzen türlerin (koşullara 
bağlı olarak değişmekle birlikte, Ceratophl 
lum demersum, Myriophyllum verticillatum) 
yaprak ve gövdelerinin tümüyle sualtında 
bulanmasına karşılık; su yüzeyinde yüzen 



(Salvinia natans, Lemna gibba} türlerde, 
yaprak ve gövdelerinin büyük bölümü su 
yüzeyinin dışındadır. Yüzen yabancıotlar, su 
hareketleriyle kolayca yer değ iştirdik
lerinden, genellikle su hızı düşük drenaj 
kanalları ile sığ göllerde sorun yaratırlar. 

Sualtı yabancıotları : Gelişme organ
larının hemen hemen tümü su yüzeyinin 
altında bulunan, kökleri ya da kök benzeri or
ganları ile su tabanına tutunmuş olarak 
yaşayan , üreme organları çoğu zaman su 
yüzeyi üzerine çıkabilen bitkilerdir (Pota
mogeton pectinatus Zannichellia palustris) . 
Sulama sistemlerinde sorun yaratan önemli 
yabancıotlar bu grupta bulunmaktadır. 

Sualtı-Yüzen yabancıotlar : Yaprakları 
ile çiçeklerinin tümü ya da büyük bir .. bölü.n:ıü 
su yüzeyi üzerinde bulunan, ancak koklerı ıle 
su tabanına tutunmuş olarak yaşayan ya
bancıotlar (Nyphaea alba, Nuphar lutea, Tra
pa natans). Genellikle su akışı sınırlı olan 
drenaj kanalları ile sığ göllerde aşırı 
düzeylerde gelişip sorun yaratmaktadırlar. 

Suüstü yabancıotları : Yaprak, gövde ve 
çiçeklerinin hemen hemen tümü su yüzeyi 
üzerinde bulunan, kökleri ile tabana tutu
narak yaşayan bitkilerdir. (Phragmites spp., 
Typha spp. , Cyperus spp) . Drenaj kanalların
da sorun oluşturan en önemli yabancıot 
grubudur. 

Algler : Gerçek kök, gövde ve yaprakları 
bulunmayan, genellikle sularda yaşayan talli 
ilkel bitkilerdir. (Anabaena spp. , Chara spp. , 
Rhizoclonium spp., Hydrodictyon spp., 
Cladophora spp., Vaucheria spp.). Şekilleri, 
büyüklükleri ve renkleri açısından büyük 
farklılıklar gösterirler. Tatlı sularda yaşayan 
çok sayıda türleri vardır. Tek hücreli , çok 
hücreli, ipliksi ve yüksek bitkilere benzeyen 
türleri bulunmaktadır. Sulama sistemlerinde 
sorun yaratan türler, ipliksi yeşil ve mavi-yeşil 
alglerle, çoğu zaman diğer . su altı_ ~abancıot
ları ile karıştırılan su avızelerıdır (Chara 
spp.). Su yüzeyinde ya da içinde özgürce 
yüzen türleri ile su tabanına tutunmuş olarak 
yaşayan türleri bulunmaktadır. Sulama ve 
drenaj kanallarında, genellikle diğer su ya
bancıotları ile birlikte bulunmakta ve sorun 
oluşturmaktadırlar. Algler (makroskobik alg
ler), suüstü yabancıotları ve sualtı yabancıot
larından sonra, özellikle sulama kanallarında 
sorun yaratan 3. önemli grup olarak değer
lendirilmektedir. 
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Sulama sistemlerinde yapılan çalışma
lar sonucunda, saptanan su yabancıotu 
sayısı toplam 116 adettir. Bunlardan 51 adedi 
suüstü, 36 adedi sualtı-yüzen , 14 adedi 
yüzen ve 15 adedi alg grubuna giren ya
bancıotlardır (DSi , 1993}. 

Yaşamsal , tarımsal ve endüstriyel etkin
likler sonucunda; tarımsal alanlardan gelen 
yüzeysel sular ; fabrika atıkları ; temizlik mad
deleri ; arıtma tesislerinden boşan sular ; 
kanalizasyon ve gübre ; su kaynaklarının 
besin maddelerince zenginleşip aşırı su bi!
kisi gelişmesine neden olmaktadır (DSI , 
1993). Su ve toprak kaynaklarının 
kullanımındaki değişiklikler sonucunda, su 
bitkileri aşırı derecede gelişerek doğrudan ve 
dalaylı olarak zararlı olurlar (Pieterse and 
Murphy, 1990). 

Su yabancıotlarının zararları : Sulama, 
boşaltma , içme, kullanma ve endüstriyel 
amaçlı depolama ile sulama dağıtım tesis
lerinin kapasitelerini düşürürler ; kanallarda 
su akışını sınırlayıp , taşmalara yol açarlar ; 
su hızını azaltıp askıdaki katı maddelerin 
çökmesiyle tortu birikimine neden olurlar; su
lama yapılarını (ızgara , sifon, kapak, 
yağmurlama sistemleri, pompa istasyonları) 
tıkayarak ; balıkçılığı , su araçlarının 
kullanımını , yüzme ve diğer su sporlarının 
yapılmasını engelleyerek; parçalanma ve 
ayrışmayla balık ölümlerine yol açarak; suda 
tad ve koku sorunları yaratarak; başta mavi
yeş i l alg türleri olmak üzere, bazı algler 
salgıladıkları öldürücü zehirler nedeniyle in
sanlar ve hayvanlar için tehlike yaratırlar 
(DSi , 1993). Buharlaşmayla su kaybına; bazı 
insan hastalıklarının taşıyıcıianna yatak-lık 
yaparlar; hızlı vejetatif gelişme gösterdik
lerinden, kontrol edilmezler ise özellikle sığ 
suların bataklık haline gelmesine neden 
olurlar (Pieterse and Murphy, (1990}. 

Türkiye'de modern sulama sistem
lerinin yapımı ile birlikte yabancıot sorunları 
dikkati çekmiş, bu sorunlar 1954 yılına kadar 
geleneksel yöntemlerle çö:z;ümlenmeye 
çalışılmıştır. 1958 yılında ise DSI bünyesinde 
Ziraat Fen Heyeti Müdürlüğü kurulmuştur. 
1987 yılında Ot Kontrolu ve Bitkisel Kaplama 
Şube Müdürlüğü ve 1994 yılında Yabancıot 
Savaşımı ve Bitkisel Kaplama Şube Müdür
lüğü adını alan bu birim yabancıot 
sorunlarının belirlenmesi ve çözüm yolları 
konusunda çalışmalara devam etmektedir. 

ss 
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Su bitkileri, sulama sistemlerindeki 
oluşturdukları zararları dışında, su bulunan 
çevrelerin doğal ve yararlı varlıklarından ol
ması nedeni ile de önem kazanmaktadır. Bu 
bitkiler su böcekleri, su memeli hayvanları , 
su kuşları ve balıklar için ; koruma, beslenme 
ve üreme ortamı sağladıkları ; suyun nitelik
lerini iyileştirdikleri ; kıyıların ve su tabanının 
aşınmasını önledikleri bilinmektedir (Altına
yar, 1988). 

Yabancıatların zararları yanında , yuka
rıda da belirtildiği gibi önemli yararları da bu
lunmaktadır. Bu nedenle ve özellikle de gün 
geçtikce doğanan tahrip olmasını göz 
önünde tutarsak yabancıotlarla mücadele 
yönteminin önemi ortaya çıkar. Yabancıotlar
la mücadelede; koruyucu önlemler; kültürel , 
fiziksel , mekaniksel, kimyasal ve biyolojik sa
vaşı m yöntemleri mevcuttur. En iyi yöntem ; 
en ekonomik, etkililiği yüksek, etki süresi 
uzun ve çevresel etkileri olmayan yöntemdir. 
Mücadele yaparken doğal dengeyi düşüne
rek yabancıatların tamamen ortadan kaldırıl
ması yerine, zararın ortadan kalkması se
viyesinde mücadele edilmelidir. Etkin bir mü
cadele için yabancıotların; türlerinin, yoğun
luklarının ve gelişme dönemlerinin belir
lenerek ; mücadele yönteminin seçilmesi 
gerekmektedir. 

Bu çalışma ile araştırmanın yapıldığı 
alandaki yabancıotların ; türlerinin, yoğunluk
larının, gelişme dönemlerinin belirlenerek en 
etkin mücadele yönteminin bel irlenmesi ve 
ülkemizde çok az sayıda yapılan su bitki
lerinin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bu
lunulması amaçlanmıştır. 

2. MATERYAL VE METOT 

Bitki örnekleri, vejetasyon dönemi olan 
Nisan-Eylül ayları arasında araziye çıkılarak 
toplanmıştır. Arazi çalışmaları sırasında bit
kiler, sulama ve drenaj kanallarının ; şev, ban
ket, kanal içi ve servis yolları kenarlarından , 
ayrıca alan içindeki diğer nemli alanlardan 
toplanmıştır. Bitkiler uluslararası herbaryum 
tekniklerine uygun olarak numaralandırılıp 
kurutulmuş , teşhise hazır hale getirilmiştir. 

Bitkilerin adlandırılmasında Davis 
(1965-1985) , Tutin and Heywood (1964-
1981 ), Towsend and Guest (1966-1980) , Ma
son (1957) Muenscher (1944) , Hıtchcock 
(1950), Bonnier (1934) , Hanf (1983) 'dan ya-
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rarlanılmıştır. Teşhisinde güçlük çekilen bazı 
bitkiler Prof. Dr. Mecit VURAL'ın yardımı ile 
adlandırılmıştır. Teşhis edilen su bitkileri 
Prof. Dr. Özcan SEÇMEN tarafından kontrol 
edilip, onaylanmıştır. Toplanan örnekler DSi 
Yabancıot Savaşımı ve Bitkisel Kaplama 
Şube Müdürlüğü herbaryumuna konulmuş
tur. Toplanan bitkilerin C3 karesi için durum
larının belirlenmesinde Donner (1990) adlı 
eser taranarak yeni kayıtlar belirlenmişti r. 

3- ALANININ TANIMI 

3.1 . Coğrafi Durum 
Araştırma alanı Batı Akdeniz böl

gesinde, Antalya'nın 20 km doğusunda yer 
almaktadır. Alanın kuzeyinde Antalya-Alanya 
karayolu , batısında Çalkaya, Karaçali ı ve Ke
merağzı köyleri , güneyinde Akdeniz 'e paralel 
olarak uzanan kum eksibeleri, doğusunda 
Aksu Çayı ile çevrilidir. Yükseltisi güneyden 
ku-zeye doğru 0-30 m arasında değişmekte
dir. Davis'in Grid kareleme sistemine göre C3 
karesinde bulunan araştırma alanı , Aksu 
ovasının güneybatısındadır. 

Alan; Yukarı Kemerağzı, Mandırlar ve 
Aksu nahiyesi gibi yerleşim alanlarının bulun
duğu muhtelif yerlere dağılmış olan bazı 
münferit tepecikler hariç muntazam meyilli 
bir durum arzeder. Genellikle meyil kuzeyden 
güneye doğru % 0.1-0.2'dir. Aksu nahiye
si 'nden itibaren doğu ve batı istikametinde de 
%0.00-0.05 oranından bir meyile sahiptir. 

Bölgede bulunan köylerin hepsi köy yol
ları ile Antalya-Alanya karayoluna bağlıdır. 
Bölgede yaşayan halkın büyük çoğunluğu 
geçimini tarımla sağlamaktad ı r. ·Mülk arazi
leri genelde parçalanmış küçük parsellerden 
ibarettir. Bölgenin ekolojik şartlarının uygun 
olması nedeniyle sulu ziraat önem kazanmış 
olup genelde sebze tarımı , bazı alanlarda 
sera çiçekçiliği yapılmaktadır genellikle do
mates, biber, fasülye, soğan , kabak, may
danoz, salatalık , kavun, karpuz, çilek yetişti
rilmektedir. 

Sulama suyu, Aksu Çayı üzerinde tesis 
edilmiş olan Aksu regülatöründen temin 
edilmektedir. Sulamanın tamamına yakını 
DSi tarafından yapılmakta iken son yıllarda 
çiftçi sulama örgütlerine devredilmiştir. 



3.2. Jeoloji 
Ova toprakları alüvyonlarla kaplıdır . IV. 

zaman ait halasen yaşlıdır. Tersiyer jeolojik 
zamana ait alanlar esas olarak güneyden 
başlayıp Aksu boyunca kuzeye doğru uzar. 
Burada esas formasyon miosen olup 
denizsel miosen kalkeri, marn, siltli kil , kum
taşı ve konglomera sedimentlerinden oluşur. 
Bu sedimentler bazen sertleşerek konglo
mera veya greler halinde, bazen de gevşek 
kum, çakıl kalıntıları halinde bulunur 
(TOPRAKSU,1970). 

3.3 Toprak 
Alan; kuzeyden güneye doğru akan Ak

su Çay, Acısu, Kapak Çayı ve yan dere
lerinin getirdiği materyallerden teşekkül et
miş allüvyon topraklara sahiptir. Bazı zaman
larda meydana gelen kısa süreli taşkınlar ve 
yatak değiştirmeleri sonucunda kil, kum ve 
diğer rusubat ova ya taşınarak değişik 
bünyede topraklar meydana gelmiştir. 
Kilden, kum ve çakıla kadar her çeşit toprak 
bünyesine rastlamak mümkündür. Bünye 
hafiften ağ ıra ka-dar kısa mesafe ve derinlik
lerde değişmektedir (DS i, 1971 ). Toprak ren
gi koyu kahverengiden kırmızıya ve açık 
kahverengiye kadar değişmektedir. Yapı 
genellikle granürlerdir (DSI, 1980). Hakim 
toprak tipi sığ ve taşlı kırmızı Akdeniz (ter
raroza) topraklardır. 

4.iKLiM 

Alanının içinde bulunduğu Batı Akdeniz 
Bölgesinde kış ayları ılıman ve yağışlı , son
bahar ve ilkbahar ayları az yağışlı, yaz ayları 
sıcak ve kuraktır. Subtropikal bir iklim karek
teri taşır. Yaz mevsiminde 4-5 ay gibi uzun 
bir kuraklığın oluşu, kış aylarının ılıman 
oluşu ve yağışların kış aylarında düşmesi Ak
deniz ikliminin özelliğidir. 

Araştırma alanı fazla yağış almaktadır. 
Bunun sebebi, araştırma alanının bulunduğu 
b.ölgenin kuzeyinin dağlarla çevrili olmasıdır. 
üzeilikle sahil şeridi yağış almaya çok mü
saittir (Saraçoğlu, 1990). 

. Ş . .. AR~Ş"f.IRMA ALANININ GENEL 
BITKI ORTUSU 

Tarım yapılmayan tepelerde bölgeye 
özgü olan Pistacia terebinthus, Arbutus an
drachne, Myrtus communis, Quercus coc
cifera gibi bu alanlarda yqygın bazı maki ve
jetasyonu görülmektedir. üzeilikle sulama ve 
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drenaj kanalları banketlerinde Rubus sanc
tus, Rosa canina yoğunluğu görülmekte
dir. Drenaj kanalları n kenarları nda Acacia 
cyanophylla yanında Populus niğra ve Salix 
alba gibi ağaç türleri göze çarpmak
tadır.Sahile yakın kısımlarda Ononis natrix 
yoğun olup, yine bu kesimde, deniz kıyısının 
bir kısmını resmi ve özel turistik tesisler işgal 
etmiş ve bu bölgenin flora ve vejetasyonu 
aşırı bozulmuştur. 

6.SONUÇLAR VE TARTlŞMASI 

Araştırma alanı Akdeniz Bölgesi 'nde, 
Antalya il sınırları içinde yer almaktadır. An
talya'nin 20 km doğusunda olup, Aksu 
Ovası'nın güneybatı kısmını oluşturmak

tadır. Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesine 
girmektedir.Bitki toplama çalışmaları, An
talya- Alanya karayolunun güney kısmında 
kalan 4490 ha alanda yapılmıştır. Alanın su
lama sistemini oluşturan ; Sulama ve drenaj 
kanallarının , şev, banket, kanal içi ile kanal
ların servis yollarından; pompa istasyonunun 
yaklaşım havuzunun, şev, banket ve havuz 
içinden; kanalların taşmasıyla oluşmuş nemli 
alanlardan toplam 762 adet bitki örneği 

toplanmıştır. Bitkilerin adlardırılması sonu
cunda, 42 familyaya ait 93 cins, 132 tür belir
lenmiştir (Tablo 1 ). 

Çalışma alanından toplanan taksonlar
dan 1' i Pteridophyta, 2' si Thallophyta, 129'u 
Spermatophyta bölümlerine ait olmak üzere 
132 yabancıot türü belirlenmiştir. Spermato
phyta' ya dahil olan 129 taksonu tümü An
giospermeae' ye dahildir. Angiospermeae' 
lerin 24' ü Monocotyledones, 1 OS 'i Dicotyle
dones sınıfında yer almaktadır (Tablo 2). 

Toplanan 132 türü n, 6'sı endemiktir. En
demik türler esas sulak alanlardan değil, 

yakınlarındaki banketlerden toplanmıştır. Bu 
endemik bitkiler içinde hakiki su bitkisi yoktur. 
Yapılan çalışma yabancıotlara yönelik 
olduğu için endenizm oranı hakkında fikir 
yürütmek hatalı olacaktır. Yabancıotlar, 

genellikle kozmopolit bitkiler olduklarından 
aralarında endemik bitkilerin az olması 

doğaldır. 
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Tablo 1 - Araştırma Alanında Tespit Edilen Bitkiler 

FAMiLYA CiNS TÜR 

C. globularis Thill. 
CHARACEAE CHARA Valliant 

C. vulgaris L. 

EQUISETACEAE EQUISETUM L. E. ramassimum Desf. 

ALISMA L. A. lanceolatum With. 

ALISMATACEAE SAGITTARIA L. S. sagittifolia L. 

ALKANNA Tausch 
A. tinctoria (L) Tausch subsp. 
anatolica Hub-Mor. 

ANCHUSALL. 
A. undulata L. subsp. hybrida (Ten.) 
Coutinho 

ECHIUM L. E. angustifolium Miller 
BORANGINACEAE H. hirsutissimum Graver 

HELlOTAOPlUM L. 
H. supinum L. 

NONEA Medicus 
N. melanocarpa Boiss. 

N. obtusifolia (Wild.) DC. 

CAPPARACEAE GAPPARiS L. C. spinosa L. var. inermis Turra 

ARENARIAL A. pamphylica Boiss.& Heldr. 
subsp. pamphylica 

CERASTIUM L. 
C. illyricum ard. subsp. comatum 
(Desv.). P.D. Seli &Whitehead 

CARYOPHYLLACEAE 
PETRORHAGIA (Ser.) P. velutina (Guss.) Baii&Heywood 
Lin k 

P. pamphylica (Boiss &Bal.) Bali & 
Heywood 

SILENE L. S. kotschyi Boiss. var. maritima 
Bo i ss. 

CERATOPHYLLACEAE CERATOPHYLLUM L. C. demersum L. 

HELIANTHEMUM 
H. salicifolium (L.) Miller 

CISTACEAE Adans. 

ss 
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Tablo 1 (Devamı)- Araştırma Alanında Tespit Edilen Bilgiler 

FAMiLYA CiNS TÜR 

A. ammophila Boiss. & Heldr. 
ANTHEMIS L. 

A. auriculata Boiss. 

BELLlS L. B. perennis L. 

CALENDULA L. C. arvensis L. 

C. nutans L. subsp. nutans 

CARDUUS L. C. pycnocephalus L. subsp. 

COMPOSITAE pycnocephalus 

C. fraasii Schultz Bip. 

CREPIS L. C. micrantha Czer. 

C. palaestina (Boiss.) Bornm. 

C. reuterana Boiss. subsp. reuterana 

PICRIS L. P. altissima Delile 

PULICARIA Gaertner P. dysenterica (L.) Bernh. 

SCOLYMUS L. S. hispanicus L. 

SENECIO L. S. vernalis Waldst. & Kit. 

CONVOLVULACEAE CONVOLVULUS L. C. arvensis L. 

BISCUTELLA L. B. didyma L. 

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

CARDAMINE C. hirsuta L. 
CRUCIFERAE 

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

RAPHANUS L. R. raphanistrum L. 

RAPISTRUM Cratz R. rugosum (L.) All. 

SINAPIS L. S. arvensis L. 

C. longus L. 

CYPERACEAE 
CYPERUS L. 

C. rotundus L. 

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

FAMiLYA CiNS TÜR 

CEPHALAAlA Schrader 
ex Roemer & Schultes C. cilicica Boiss. Kotschy 

DIPSACACEAE 
SCABIOSAL L. S. reuteriana Boiss. 

EUPHORBIACEAE CHROZOPHORA A. Juss. C. tinctoria (L.) Rafin. 

E. helioscopia L. 
EUPHORBIA L. 

E. terracina L. 

C. pulchellum (Swatz) Druce 

GENTIANACEAE CENTAURIUM Hill C. tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) 
Fritsch subps. acutiflorum (Schott) 
Zeltner 

E. cicutarium (L.) L'Herit. supbs. 
bipinnatum (Cav.) Tourled 

GERANIACEAE E. cicutarium (L.) L'Herit. supbs. 
ERODIUM L'Herit. cicutarium 

E. gruinum (L.) L'Herit. 

E. moschatum (L.) L'Herit. 

G. dissectum L. 
GERANIUM L. 

G. molle L. subsp. molle 

AVENA L. A. wiestii Steudel 

BROMUS L. B. tectorum L. 

PHRAGMITES L. P. australis (Cav.) Trin. ex. Steudel 
GRAMINEAE 

P. maritumus Willd. subsp. 
POLYPOGON Desf. subspathaceus (Reg.) Aschers. & 

Graebn. 

S. halepense (L.) Pers. var. 
SORGHUM Moench halepense 

HALORAGIDACEAE MYRIOPHYLLUM L. M. verticillatum L. 

IRIDACEAE IRIS L. ı. pseudacorus L. 
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Tablo 1 (Devamı)- Araştırma Alanında Tespit Edilen Bilgiler 

FAMiLYA CiNS TÜR 

J. acutus L. 

J. articulatus L. 
JUNCACEAE JUNCUS L. 

J. bufonius L. 

J. inflexus L. 

LAMIUM L. L. amplexicaule L. 

LYCOPUS L. L. europaeus L. 

MELISSA L. M. officinalis L. subsp. altissima 
LABIATAE (Sm.) arcangeli 

M. aquatica L. 
MENTHA L. 

M. pulegium L. 

SALVIA L. S. viridis L. 

CORONILLA L. C. parviflora Willd. 

GLYCYRRHIZA L. G. echinata L. 

L. corniculatus L. var. corniculatus 

L. corniculatus L var. tenufolius 

LOTUS L. L. halophilus Boiss. & Sprun. var. 
halophilus. 

L. palustris Willd. 
LEGUMINOSAE 

MEDICAGO L. M. polymorpha L. var. vulgaris 
(Benth.) Shinners 

M. alba Desr. 
MELILOTUS L. 

M. officinalis (L.) Desr. 

ONONIS L. O. natrix L. subsp. hispanica (L.fil.) 
Coutinho 

T. campestre Schreb. 

TRIFOLIUM L. T. lappeceum L. 

T. resipinatum L. var. 
microcephalum Zoh. 
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Tablo 1 (Devamı) Araştırma Alanında Tespit Edilen Bitkiler 

FAMiLYA CiNS TÜR 

LEGUMINOSAE TRIFOLIUM L. T. tomentosum L. 

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

LILIACEAE ASPHODELUS L. A. aestivus Brot. 

LYTHRACEAE LYTHRUM L. L. hyssofolia L. 

ALTHAEAL. A. cannabina L. 

MALVACEAE M. nicaeenssis All. 
MALVAL. 

M. sylvertris L. 

NYMPHAEACEAE NYMPHAEAL. N. alba L. 

PAPAVERACEAE PAPAVER L. P. rhoaes L. 

P. cretica L. 
PLANTAGO L. 

PLANTAGINACEAE P. lanceolata L. 

PLUMBAGINACEAE LIMONIUM Miller L. effusum (Boiss.) O. Kuntze 

P. persicaria L. 

POLYGONUM L. P. salicifolium Brouss. ex. Wild. 
POLYGONACEAE 

RUMEX L. R. conglomeratus Murray 

P. crispus L. 

POTAMOGETONACEAE POTAMOGETON L. P. natans L. 

P. pectinatus L. 

A. arvensis L. var. arvensis 

PRIMULACEAE ANAGALLIS L. A. arvensis L. var. caerulea (L.) 
Go uan 

LYSIMACHIA L. L. dubia Sol. 

ANEMONE L. A. coronaria L. 

R. arvensis L. 
RANUNCULACEAE 

RANUNCULUS L. R. constantinopolitanus (DC.) d'Urv. 

R. sphaerospermus Boiss. & 
Blanche 
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Tablo 1 (Devamı)- Araştırma Alanında Tespit Edilen Bilgiler 

FAMiLYA CiNS TÜR 

POTENTILLA L. P. reptans L. 

ROSACEAE ROSAL. R. canica L. 

RUBUS L. R. sanctus L. 

G. tricornutum Dandy 
RUBIACEAE 

GALIUM L. G. verum L. subsp. glabrenscens 
Ehrend. 

RUPPIACEAE RUPPIA L. R. maritima L. 

V. anagallis-aquatica L. 

SCROPHULARIACEAE VERONICA L. V. anagallodies Guss. 

SPARGAN IACEAE SPARGANIUM L. 
S. eretum L. subsp. neglectum 
(Beeby) K. Richter 

TYPHACEAE TYPHAL. T. angustifolia L. 

APIUM L. A. nodiflorum (L.) Lag. 

DAUCUS L. D. littoralis Sibth. & Sm. 
UMBELIFERAE 

SCANDIX L. S. pecten-veneris L. 

TORDYLIUM L. T. aegaeum Runem. 

PHYLA Lour P. nodiflora (L.) Greene 
VERBENACEAE 

VERBENA L. Verbena officinalis L. 

ZANNICHELLIACEAE ZANNICHELLIA L. Z. palustris L. 

Tablo 2. Toplanan Türlerin Dağiımı 

SPERMATOPHYTA 

BÖLÜM PTERIDOPHYTA THALLOPHYTA 
Angiospermeae 

Monocotyledones Dicotyledones 

TÜR SAYISI 1 2 24 105 

TOPLAM 1 2 129 
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Toplanan endemik türler yaygınlıkları ve 
yoğunlukları bakımından yabancıot olarak 
kabul edilmeyebilir. Su yabancıotlarında dar 
yayılışlı veendemik bitki azdır. Bunlar genel
likle çok bölgeli olup, dünyadaki yayılışları 
çok geniştir (Pieterse and Murphy, 1990). 

Araştırma alanından toplanan endemik 
bitkilerin oranı %45' dir. Arenaria pamphylica 
subsp. pamphylica, Saponaria pamphyylica, 
Anthemis ammophila, Cephalaria 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 elemen
tidir. Araştırma alanının Akdeniz Fitocoğrafik 
Bölge içinde yer almasından bu sonuç 
normaldir. 

Araştırma alanından toplanan yaban
cıatların ait olduğu fitocoğrafik bölgeler tespit 
edilmiştir (Davis, 1965-1988). Buna göre Ak
deniz Fitocoğrafik Bölgesi 36, Avrupa
Sibirya Fitocoğrafik Bölgesi 7, iran-Turan Fi
tocoğrafik Bölgesi 2 türle temsil edilmektedir. 
Çok bölgeli ve bilinmiyenlerin sayısı ise 87' 
dir(Tablo 3). Fitocoğrafik Bölgesi bilinen 45 
türün : 36'sı, başka bir deyişle %80'i Akdeniz 
Fitocoğrafik Bölgesine ; %15.6'sı Avr!Jpa
Sibirya Fitocoğrafik Bölgesine; %4.4'ü Iran
Turan Fitocoğrafik Bölgesine aittir (Tablo 4). 
Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesine ait türlerin 
çok olması çalışma alanının bu bölge içinde 
yer almasındandır. Avrupa-Sibirya bitkilerinin 
oranının iran-Turan'dan çok olmasının ne
deni ise çalışma ortamının o bitki coğraf
yasının iklimsel özelliğine yakın karekter
lerinden, yani su ile ilgili olmasındandır. Çok 
bölgeli ve bilinmeyenler olarak bahsedilen 
türleri n çoğu dünyada yayılı ş alanları faz 1 a 
olan kozmopolitlerdir. Yabancıotlar ekolojik 
toleransı yüksek bitkiler oldukları için tek böl
geli ve iki bölg~.li olabildikleri gibi çok bölgeli 
de olabilirler. üzeilikle su yabancıotlarının 
dağılımı çok bölgeli ve geniş olduğu için bitki 
coğrafyası bakımından heterojen bir durum 
gösterirler. 

Türkiye'de sulama sistemlerinde yaygın 
olan türler: Phragmites australis, Typha an
gustifolia, Typha latifolia, Sparganium erec
tum, Arundo donax, Schoenoplectus lacus
tris, Schoenoplectus litoralis, Bolboschoe
mus maritimus, Juncus articulatus, Juncus 
gerardii, Potamogeton pectinatus, Potamo-
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geiton nodosus, panormitanus, Potamage
ton berchtoldii, Groenlandia densa, Cerato
phyllum demersum,Myriophyllum spicatum, 
zannichellia palustris, Ranunculus sphaeros 
permus, Ranunculus tricohop hyllus, Lemna 
minor, Lemna gibba, Chara vulgaris ve 
Chara globularis türleridir(DSi, 1993). 

Tablo 3 - Çalışma Alanında Toplanan 132 
Yabancıot Türünün Fitocoğrafik Bölgelere 
Dağılımı 

Fitocoğrafik Tür Toplam 
Bölge Sayısı Yabancıotlara Oranı (%) 

Akdeniz 36 27.3 

Avrupa-Sibirya 7 5 .3 

Iran-Turan 2 1.5 

Çok Bölgeli ve 

Bilinmeyenler 87 65 .9 

Tablo 4- Fitocoğrafik Bölgesi Bilinen 45 
Türün Fitocoğrafik Dağılımları 

Fitocoğrafik Tür Bölgesi Bilinen 
Bölge Sayısı Türlere Oranı(%) 

Akdeniz 36 80 

Avrupa-Sibirya 7 15.6 

iran-Turan 2 4.4 

Alanda toplanan ve Türkiye'deki sula
ma sistemlerinde yaygın olan türler: Phrag
mites australis, Typha angustifolia, Spargani
um erectum, Schoenoplectus lacusttris, Jun
cus articulatus, Potamogeton pectinatus, Ra
nunculus sphaerospermus, Zannichellia 
palustris, Ceratophyllum demersum, Chara 
vulgaris ve Chara globularis türleridir. 

Toplanan yabancıatların en çok tür 
içeren familyasının 16 türle Leguminosae 
familyası olduğu görülür. Bunu 14 türle Com
positae; 7 türle Boraginaceae ve Cruciferae; 
6 türle Geraniaceace ve Labiatae; 5 türle 
Caryophyllaceae ve Gramineae; 4 türle Ju
naceae, Potamogetonaceae, Ranuncu
laceae ve umbeliferae; 3 türle Cyperaceae, 
Euphorbiaceae, Malvaceae, Polygonaceae 
ve Rosaceae; 2 türle Alismataceae, Dip
sacaceae, Gentianaceae, Plantaginaceae, 
Rubiaceae,Scrophulariaceae, Verbenaceae 
ve Characeae; tek türle Capparaceae, Cer
atophyllaceae,Cistaceae, Convolvulaceae, 
Haloragidaceae , lridaceae, Liliaceae, Lyth
raceae, Nymphaeaceae, Plumbaginaceae, 
Ruppiaceae, Papaveraceae, Typhaceae, Zanni-



chelliaceae, Spar ganiaceae ve Equise
taceae izler. En çok tür içeren cinsler ise : 5 
türle Trifolium ; 4 türle Lotus Crepis, Erodium, 
Juncus, Potamogeton ; 3 türle Chara, He
liotropium, Nonea, Petrorhagia, Anthemis, 
Carduus, Cyperus, Euphorbia, Centaurium 
Geranium, Mentha, Melilotus, Malva, Planta
go, Polygonum, Anagallis, Galium, Veronica 
cinsi izler. 

Sadece su bitkilerini incelediğimizde , 
en fazla türe sahip olan familyalar : Jun
caceae, Potamogetonaceae; 3 türle Cyper
aceae; 2 türle Alismataceae, Gramineae, 
Labiatae ve Characeae familyalarıdır. Su 
bitkilerini kapsayan diğer familyalar : Cerato
phyllaceae, Cruciferae, Haloragidaceae, 
lrıdaceae, Liliaceae, Nymphaeaceae, Ra
nunculaceae, Ruppiaceae, Sparganiaceae, 
Tpyhaceae, Umbelliferae, ve Zannichelli
aceae familyaları tek türle teksil edilmektedir. 
içerdikleri tür sayısına göre cinsler ise: 4 tür
le Juncus ve Potamogeton ; 2 türle Chara ve 
Cyperus; tek türle Alisma, Sagittaria, Cerato
phyllum, Nasturtium, Schoenoplectus, 
Phragmites, Sorghum, Myriophyllum, Iris, Ly
copus, Mentha, Asphodelus, Nymphaea, Ra
nunculus, Ruppia, Sparganium, Typha, Api
um ve Zannichellia olarak sıralanır. 

Toplanan bitkiler gelişme ve yaşama 
yerlerine göre sınıflandırıldığında : 99 türle 
(% 75) banket yabancıotları; 21 türle (% 
15.9) su üstü yabancıotları ; 5 türle (% 3.8) 
yüzen yabancıotlar ve sualtı yabancıotları; 2 
türle (%1.5) algler (makroskobik) olarak 
sıralan ır. 

Çalışma esnasında yapılan gözlem
lerde: Kanalların banketlerinde Alkanna, An
chusa, Echium, Nonea, Capparis, Carduus, 
Crepis, Picris, Senecio, Scolymus, Con
volvulus, Raphanus, Sinapis, Erodium, 
Geranium, Bromus, Coronilla, Lotus, Med
icago, Trifolium, Vicia, Althaea, Malva, Pa
paver, Plantago, Anagallis, Ranunculus, Po
tentilla, Rosa, Rubus, Scandix, Phyla ; 
Şevlerde özellikle su ile temas halindeki şev 
kısımlarında Nasturtium, Phragmites, Lyco
pus, Mentha, Polygonum, Lysimachia, 

· Veronica, Apium; kanal içinde Myriophyllum 
Cerotophyllum, Nymphaea, Potamogeton, 
Ruppia, Zannichellia ve Chara cinslerinin 
yoğunluklarının fazla olduğu saptanmıştır. 
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Chara türlerinin, tortu birikimi olan be
ton zeminlerde yoğunlaştığı , Nymphaea al
ba'nın su akış hızının yavaş ve rusubat biriki
mi olan kısımlarda yoğunlaştığı görülmüştür. 
Phragmites australis, Potamogeton spp. Ty
pha anggustifolia, Nymphaea alba topluluk 
oluşturmuşlardır. Özellikle Phragmites austri
alis yoğun olup, kanalların banketlerini ve 
şevlerini tamamen kaplamış durumdadır. 
Potamogeton spp., Ceratophyllum demer
sum, Myriophyllum verticillatum türleri su 
akışını yavaşlatmakta , Chara spp. ise yoğun 
gruplar oluşturarak kanal kapasitelerini 
düşürmektedir. Gapparis spinosa var. iner
mis, Rosa canina, Rubus sanctus türleri şev 
ve banketleri tamamen kapatarak kanallara 
yaklaşımı imkansız hale getirmiştir. 

Araştırma alanında yoğunlukları diğer 
bitkilere göre az ve zarar seviyesinde ol
mayan bitkiler: Heliotropium hirsutissimum, 
H. supinum, Arenaria pamphylica subsp. 
pamphylica, Petrorhagia velutina, P. pam
phylica, Cerastium illyrcum subsp. comatum, 
Silene kotschyi var. maritima, Helianthemum 
salcifolium, Biscutella didyma, Capsella bur
sapastoris, Bellis perennis, Centaurium pul
chellum, Plantago cretica Centaurium tenui
florum subsp. acutiflorum, Erodium cicutari
um subsp. cicutarium, Limonium effusum tür
leridir. 

Toplanan bitkilerin çoğunluğu bir yıllık 
ve çok yıllık olmakla birlikte, iki yıllık bitkilere 
de rastlanabilmiştir. Toplanan bitkilerin C3 
karesinde bulunup bulunmadığı araştırı l mış
tır. Bunun sonucunda: Anagallis arvensis var. 
arvensis, Anthemis auriculata, Carduus pyc
nocephalus subsp. pycnocephalus, 
Cephalaria cilicica, Cerastium illyricumsub
sp. comatum, Crepis fraasi, Euphorbia ter
racina, Galium verum subsp. Glabrescens, 
Limonium effusum, Lotus corniculatus sub
sp. corniculatus, Medicago polymorpha var. 
vulgaris, Nonea melonocarpa, Ruppia mariti
ma, Typha angustifolia 'nın C3 karesi için yeni 
kayıt olduğu tespit edilmiştir (Donner, 1990). 

Yabancıot sorunlarını ortadan 
kaldırmak için mekaniksel, kimyasal ve bi
yolojik mücadele yöntemleri mevcuttur. 
Mekanik mücadele yönteminin, uygulamanın 
uzun zaman alması , uygulamanın sık sık 
tekrarlanması gerektiği , sınırlı bir mücadele 
sağlaması, maliyetinin yüksek olması , fazla 
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işgücü istemesi ve sualtı yabancıotlarının 
yayılmasını kolaylaştırması gibi olumsuz 
yönleri bulunmaktadır. Kimyasal mücadele 
yönteminin , maliyetinin yüksek olması ve 
özellikle de çerve açısından sorunlar yarat
ması gibi olumsuz yönleri bulunmaktadır. 

Biyolojik mücadelenin uygulanması için 
DSi sulama sistemlerinde, otçul balıklar ve 
özellikle Çin Sazanı (Ctenopharyngodon 
ideila Val.) kullanılması araştırmalarına 
1970'1i yıllarda başlanmış , konu 1984'den 
sonra yeniden gündeme gelmiş olup 
araştırma çalışmaları sürdürülmektedir (DSI , 
1993). 

Mücadelede en etkili yöntem, yabancı
otların zarar oluşturacak seviyeye gelmesini 
önlemektir. Bu yöntem, ilişk i lerin gözönüne 
alınarak , çevrenin yabancıot gelişmesi için 
uygun olmayan duruma geti-rilmesiyle 
sağlanan koruyucu yöntemlerdir. Sulama 
kanallarında yabancıatların gelişimini etk
ileyen en önemli etkenlerden birisi, su ta
banındaki toprağın fiziksel nitelikleridir. Sula
ma kanallarının betonla kaplanması ve beton 
kaplamalı kanallarda tortu birikiminin önlen
mesi gerekmektedir. Kanallarda tortu biriki
minin önlenmesi tesislerin projelendirilmesi 

safhasında , çeşitli olanaklar bulunmakta ve 
bunlarla ilgili kriterlerin uygulanması gerek
mektedir. Drenaj kanallarının tabanları ya
bancıot gelişimi için genelde uygundur. Sula
ma kanallarında ise tabanda ince organik silt, 
kil ve inorganik çamurun bulunması duru
munda gelişme için en uygun şartlar 
oluşmaktadır. Bu şartların oluşumunu önle
mek için kanal taban kotlarının , şev eğ im
lerinin, drenaj kanalına su g i riş yapılarının 
proje kriterlerine göre gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. 

Araştırma alanında, sık sık görülen 
taşkınlar özellikle drenaj kanallarının proje 
kriterlerinden uzaklaşmasına neden olmuş
tur. Bu nedenle drenaj kanallarında tortu 
birikiminin bazı alanlarda yoğunlaştığı buna 
bağlı olarak da yabancıot yoğunluğunun 
arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca , kanallara 
yapılan bakım onarım çalışmalarında, kanal
ların proje kritelerine uyulması gerekmekte
dir. Drenaj kanallarının banketlerindeki 
toprak erozyonunun önlenmesi , böylece 
kanallara tortu girişinin önlenmesi için kanal 
banketlerinde bitkiselkaplama yapılması 
gerekmektedir. Kaplama materyali olarak, 
alanda doğal olarak yetişen Lotus spp. , Med
icago spp. ve Trifolium spp. gibi türleri kullan
mak mümkündür. 
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