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ÜLKEMİZDEKİ YENİ UYGULAMA, 

" BASAMAKLI DüLUSA V AKLAR" 

Yazan: İnş. Müh. Ömer Kaya! ALP(*) 

ÖZET 

Baraj inşaatında basamak/ı dolusavaklar dünyada ve ülkemizde yeniden 

gündeme gelmeye başlamıştır. Basamak/ı dolusavaklar Kum-Çakıl Dolgu ve Kaya 

Dolgu barajlarda kullanılabileceği gibi, özellikle gövde tipi SSB (Silindir/e Sıkıştırılmış 

Beton) olarak seçilen barajlarda da kullanılır. SSB barajlarda dolusavağın gövde 

üzerine yereştirilmesi zorunluluğu barajın rantabi/itesi açısından önemlidir. Ayrıca 

dolusavağın, deşarj kanalının basamak/ı olarak dizayn edilmeside maliyet azalışı 

getirmektedir. 

Bu çalışma basamak/ı dolusavak dizaynının temel uygulamalarını anlatmaktadır. 

SUMMARY 

Use oj stepped spillways in dam consruction has again started to become popular 

in Turkey and in the world. Stepped spillways can be used both in the construction oj 

earthfill dams and in rockfill dams as well as especially in the construction oj RCC 

dams (Roller Compated Concrete). Necessity to locate stepped spillways on RCC dam 

is very important in terms oj economicjeasibility. Howewer, it does not bring any extra 

cost to desing if spillway discharge channel is in theform oj a stepped type. 

This study explains thejundamental appllcations oj stepped spillway desing. 

1 (*) DSi Barajlar ve HES Dairesi Ankara 
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GiRiŞ 

Son yıllarda baraj projelendirilmesinde 
yeniden gündeme gelen ve uygulamaya 
konulan baraj boşaltım tesisleri arasında 

Basamaklı Dolusavaklar ve Kanallar yer 
almaktadır . Aslında 3 000 bin yıldan beri bu 
yöntem uygulanmaktadır. Yeni inşaat 

materyallerinin bulunması ile bu tip boşaltım 
tesislerine ilgi daha da artmıştır . 

Dünyanın bilinen en eski Basamaklı 

Dolusavağı olan baraj M.Ö. 694 yılında 
Irak'ta inşa edilmiştir. Daha sonraları 

Romalılar, Suriye, Libya ve Tunus'ta bu tip 
projeler geliştirmişlerdir. Bu Bölgelerin 
Müslümanların eline geçmesinden sonra 
müslüman mühendisler Irak, Suudi 
Arabistan ve ispanya'da bu tip yapılar 
yapmaya devam etmişlerdir. ispanyol 
mühendislerde Amerikanın keşfi ile 
Meksika'da bir kaç tane Basarnakli 
Dolusavağı olan barajlar inşa etmişlerdir . 

Barajın gövde malzemesi genellikle taş 

olmakla beraber Yeni Zellanda ve 
Avusturalya'da halen ahşap malzeme 
kullanılmış olan barajlar çalışır vaziyettedir. 

Günümüzde ise 1970'1i yıllardan sonra 
hem SSB ( Silindirle sıkıştırılmış Beton) hem 
de gabion olarak yapılmış Basamaklı 

Dolusavak kanalları inşa edilmiştir. 

Basarnakli Dolusavak Deşarj kanalları yeni 
bir teknik olmamasına rağmen günümüzde 
bu sistemin geliştirilmesine devam 
edilmektedir. 

Ülkemizde SSB baraj inşaatları 
yapımına başlanması ile baraj gövdesi 
üzerine alınan dolusavaklar klasik baraj 
dizaynına yeni bir anlayış getirilmiştir . Pek 
çok ülkede yalnızca SSB barajlarda değil. 

Kaya dolgu ve Kum-Çakıl dolgu barajlarda 
da basarnakli dolusavak dizaynları tercih 
edilmektedir. 

Dolusavak deşarj kanallarındaki 

akımın, kinetik enerjisinin kırılabilmesi için 
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pek çok yöntem denenmiş , hepsinin kendine 
göre olumlu ve olumsuz yönlerinin olduğu 
saptanmıştır. 

Basamaklı Dolusavakların projelendi
rilmesindeki amaç; enerıının daha 
basamaklarda kırılmaya başlayarak etkisinin 
azaltılıp ihtiyaç duyulan büyük enerji kırıcı 

havuzların boyutlarının mınımuma 

indirilmesidir. Dolayısıyla kavitasyon riski de 
minimize edilmektedir. 

Bu çalışma, Basamaklı Dolusavak 
deşarj kanallarının dizayn kriterlerinin temel 
uygulamaları hakkında bilgi vermek amacı 
ile hazırlanmıştır . 

Temel Akım Tipleri 

Basamaklı Dolusavak Deşarj kanalla
rının dizaynı 2 çeşit akım tipine göre 
projelendirilmektedir. 

1) Nap Akım 
2} Sıçramalı Akım 

Akım tiplerinden hangisinin seçileceği 
basamak geometrisi, akım derinliği, akım 
hızı ve hava giriş miktarı göz önüne alınarak 
seçilir. Burada basamak boyu ve kanal eğimi 
optimum akım şartları ve enerji kırıcı 

boyutlarına göre seçilmelidir. Kanal eğimide 
topografya ve inşaat yöntemlerine göre 
belirlenir. Hidrolik hesaplar neticesine göre 
Nap akım veya Sıçramalı akım'dan birinin 
seçilmesi gerekir. Ayrıca basamak ile akım 
arasındaki hidrodinamik yüklerin keşiştiği 
noktalar ve havalandırma problemlerinede 
dikkat edilmelidir. Hava girişi, kanallardaki 
akımın hacmini arttırır ve buna bağlı olarak 
da dolusavak deşarj kanallarındaki akımın 

yüksekliği artar. Genellikle % 4 ila % 8 
arasındaki hava miktarı dolusavak deşarj 
kanalını kavitasyon zararından korur. 

Basarnakli kanallarda akım şartları 
yüksek oranda türbülüns ve büyük miktarda 
hava girişi olarak tarif edilmektedir. 
Türbülünsın hızı hava giriş miktarını arttırıcı 
yönde rol aynarken hava, akım esnasında 
sıkışır ve gevşer . Türbülansın kinetik 



enerjisi, hem yüzey gerilimden hem de yer 
çekimi etkisinden büyükse hava girişimi 

başlamıştır. 

Aşağıdaki formüller ile hava giriş 

neticesinde oluşan türbülans hızını 

saptayabiliriz. 

V' >f8xcr 1 pw x dab 

V'> UrXCOS<X 

cr = Hava ile su arasındaki yüzey 
gerilimi (N/m2) 

Pw =Suyun yoğunluğu (kgfm3) 
dab = Hava Kabarcık Çapı (m) 
oc = Kanal Eğimi 
Ur= Hava kabarcık Hızı (m/sn) 
V' = Türbulans hızı (m/sn) 

Avrupada yapılan basamaklı 

dolusavaklarda basamak yüksekliği 

hesaplanırken (h=basamak yüksekliği (m) h 
en az 1.00 m olacak şekilde dizayn 
edilmektedir. Bunu sosyal olarak da iki 
nedeni vardır. Birincisi, 1.00 m'den küçük 
basamaklarda insanlar kanalın içirisine rahat 
şekilde girip çıkmaktadırlar. ikincisi ise 

Sel Rejimi Hidrolik 
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Avrupada çok yaygın olan Moto-Kros 
yarışmaları için uygun bir antreman sahası 
olmaktadır. Bu her iki durumda can emniyeti 
açısından tehlike göstermektedir. 

Nap akım , suyun bir basamaktan diğer 
basamağa düşerken küçük şelaleler 

yaratarak oluşturduğu akım tipidir. Bu 
sıçramalar esnasında akım hidrolik olarak 
her basamağın üzerinde (de) kritik 
derinlikten geçerek sel rejimine girer ve 
hidrolik sıçrama oluşur . Daha sonra tekrar 
nehir rejimine geçer. 

Bu döngü bütün basamaklarda 
tekrarlayarak devam eder (Şekil 1) ve akım 
enerji kırıcı havuzda enerjisi tamamen 
kırılarak nehir rejiminde dereye karışır. Nap 
akım da bulunan enerji hem hava etkisi ile 
hem de basarnaklara yapılan vuruş etkisi ile 
azaltılır. 

Nap akım , düşük deşarj miktarı olan 
kanallarda oluşur. Akımın debisi ve hızı 

arttıkça sıçramalı akım haline doğru geçiş 
yapar. Çok düşük akım deşarjlarında her bir 
basamaktaki yük kaybı basamak 
yüksekliğine eşit olur. 

r --
Nehlr Rejimi 

S•çrnmaT 

Şekil : 1 Nap Akım (Nappe Flow) 
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Nap Akımda, enerjinin büyük kısmı 

basamaklarda kırılır fakat barajın 

yüksekliğine bağlı olarak kanaldaki deşarj 
arttıkça kırılan enerji miktarıda azalır. 

Nap Akımda, basamağın düşey kısmı 
(Basamak Yüksekliği) ile akım arasında sub
atmosferik basınç bölgesi oluşur. Bu 
noktada oluşan kavitasyonu önlemek için bu 
bölgede havalandıncı kullanılması gereklidir. 
Basamak yüksekliği 5.00 m'den büyük olan 
kanallarda bir üst basamaktan gelen akım 
bir alt basamaktaki akım seviyesi ile kesiştiği 
nokta hava giriş noktası olarak bilinir. Akımın 
havalandığı yer burasıdır. Deşarj esnasında 
basamak yüzeyleri, büyük miktarda basınca 
maruz kalırlar . Genellikle hem nap akımdan, 
sıçramalı akıma geçiş hem de tersi durumlar 
hidrolik açıdan sakıncalıdır . 

Chansona'a göre nap akımın hidrolik 
özellikleri, 

Tanoc = h/1 < 0.20 
de/h <0.333 
oc = Kanal Eğimi Açısı 

h = Basamak yüksekliği (m) 
1= Basamak Boyu (m) 
dc=Kritik Akım (m) 

Projelendirme esnasında genellikle 
enerjiyi kırma değeri daha yüksek olduğu 
için sıçramalı akım rejimi tercih edilir. 

Nap akım kendi içerisinde üç kısımda 
incelenir. 

h 

1. Tam Hidrolik sıçramalı Akım (NA 1) 
2. Yarı Hidrolik sıçramalı Akım (NA2) 
3. Hidrolik sıçrama olmayan Akım (NA3) 

Akım birinci durumdan üçüncü duruma 
geçerek sonunda sıçramalı akım tipine geçiş 
yapmaktadır. 3. durumda kanalın basamakları 
mansaba doğru eğimli haldedir. 

Nap akımın NA 1 rejiminde akım 

derinliğinin % 20'si dolusavak deşarj kanalı 

hava payı için yeterlidir. Burada akım 

yüksekliği olarak belirtilen mesafe her basa
makta oluşan hidrolik sıçrama sırasındaki 
akım yüksekliğidir. NA3'te ise akım tipi bu 
noktadan sonra sıçramalı akıma geçtiği için 
sıçramalı akımdaki hava payı yönteminde 
kullanılan değerler aynen geçerlidir. Ayrıca 
şimdiye kadar NA2 akım rejimine ait kesin 
bir sonuç bulunamamıştır . 

H. Frizell 'e göre; nap akımda , 

dolusavak deşarj kanal duvarı yüksekliğinin 
hesaplanmasında, akımın normal olarak 
bulunan su derinliğine akımın içine giren 
hava oranı ilave edilmektedir. Sonuçta hava 
oranı kadar su derinliği artmaktadır . Bu 
yükseklik napa dolusavak deşarj kanalı 

duvar yüksekliğini vermektedir. 

SlÇRAMALI AKIM 

Sıçramalı akım, nap dolusavak deşarj 
kanalından yüksek miktardaki debinin 
basamakların köşelerinin üstünden itibaren 
su da oluşan sahte su tabakası üzerinde 
akmasına verilen isimdir (Şekil 2) . 

Şekil : 2 Sıçramalı Akım (Skimming Flow) 
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Akımın havalanma kapasitesi 
yükseldiği için su temiz ve şeffaftır. Akımın 
görünüşünü yarı homojen olarak 
tariflenebilinir. Kanal tam dolu hale geldiği 
zaman, su sanki basamak yokmuş gibi 
davranır. Bu sırada basamaklarda büyük 
kesme kuwetleri oluşur. Sıcramalı akımda 
kendi içerisinde üç kısımda incelemek 
gerekir. 

1. Az eğimli olan kanallardaki akım , 

(SK1 ). 
2. Eğim yaklaşık 27° civarında olan 

kanallardaki akım, (SK2). 
3. Yüksek eğimli kanallardaki . akım , 

(SK3). 

Sıçramalı akımların oluştuğu düşük 
eğimlerde (a < 27° SK1) akımın altındaki 
basamak aralarında miktarda vortex 
oluşmaz. Eğim düşük olduğu için sürtünme 
değeri yüksektir. Eğimin yükselmesi ile 
beraber sürtünme değeri küçülür ( a ::::.27o 
SK2). 

Kanal eğiminin a > 270 (SK3) olması ile 
beraber büyük vortexler gözlenmeye başlar. 

Bu akım tipi tarif edilirken sürtünme 
kayıpları ile tarif etmek gerekmektedir. 
Sürtünme faktörü (f); yüzey pürüzlülüğü 
kanal eğimi ve Reynold sayısından 
bağımsızdır. SK1 rejiminde sürtünme faktörü 
ks/DH oranına bağlı olarak artar. SK3 
rejiminde ise; 

f=0.1 O'dan f=S.OO'e kadar çıkabilir . ("f" 
Friction Fector) 

Ks=Yüzeydeki Pürüzlülük Yüksekliği (m) 
DwR=Hidrolik Yarıçap (m) 

Fakat genel yaklaşım olarak f=1.00 
değeri kabul edilir. Bazı projeciler akımın 
mukavemetini Manning formülü kullanarak 
hesaplamaktadırlar. Özellikle temiz sularda 
n manning ve f sürtünme faktörü arasında bir 
ilişki bulunmaktadır. 

n manning = V"f/_8_x_g"'x(F"'D_H_/4_],.H=s 

Bu kabul aşırı pürüzlü yüzeylerde ve 
basamaklı kanallarda uygun değildir . 

Kesinlikle basamaklı dolusavakların 
hesabında manning sabiti (nmanning) 
kullanmaktan kaçınılmalıdır. 
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Boyu kısa kanallarda sıçramalı akım 
üniform hale ulaşamaz. Bu durumda 
sıcramalı akıma nazaran nap akımda daha 
büyük enerji kırılması oluşur. Her iki akım 
tiplerinde de deşarj miktarının artması ile 
enerjide meydana gelen kırılma miktarı 

azalır . 

Sıçramalı akım rejiminde, türbülanslı ve 
akımın kendi yüzeyinden havalanma 
durumu en uygun durum olarak kabul edilir. 
Akım eşikten çıktıktan sonra belli bir mesafe 
havalanmamış olarak devam eder. Akımın 
hava girişinin başladığı bölgeye "Başlangıç 
Bölgesi " denir. Bu noktada akımın 
içerisindeki su ve hava biribirierine 
karışmaya başlamıştır. Biraz daha mansapta 
üniform bölgeye ulaşılır ve bu bölgede 
üniform su derinliği ölçülebilinir. Artık suyun 
içerisindeki hava miktarında bir değişiklik 
gözlenmez. Basamaklı ve basamaksız 
kanallarda akım şartları farklı olmasına 

rağmen havanın giriş mekanizmasında bir 
değişiklik yoktur. 

Kanalda sıçramalı akımın başladığı 

noktadaki başlangıç akim derinliği (de 
başlangıç) aşağıdaki yaklaşımla bulunur. 

de başlangıçfh=1 . 057 -0.465 X (h/t) 

1.25<hlt<0.20 ile 11 o <oc<52o arası 

uygun çıkmaktadır. 

de başlangıç = Tipik Kritik Derinlik (m) 

de= '4 qw2/g 

qw = Birim deşarj (m2fsn) 

g =Yerçekim ivmesi (m/sn2) 

Sıçramalı akımda SK1'den SK3 'e 
geçerken SK1 'deki basamak boşlukları ile 
suyun arasında stabil olmayan bölgeler 
oluşur. Bu durum da akım SK3 durumuna 
geçtiğinde akımın içerisinde stabil vortexler 
oluşur. Artık akım yüksek hızda ve alttaki 
akımın üzerinde kayar gibi akmaktadır. 

Basamaklı Dolusavaklarda oluşan 
akımı etkiliyen iki parametreden biri 
sürtünme diğerini diğeri de havalanma 
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Sıçramalı akımda dolusavak deşarj 
kanalından geçen akımın hava payının 
bulunması ve buna bağlı olarak duvar 
yüksekliklerinin hesaplanması için tam 
nümerik formüller bulunamamıştır . Buna 
rağmen son derece yakın yaklaşımlar 
Chanson tarafından gel i şt i rilmiştir.[1] 

Yoo = (1-Cmean) 

Y 90 = Hava Miktarının % 90 olduğu 
noktadaki s u derinliği (m) 

d= Hava ile karışmış akım derinliği (m) 
Cmean = Hava Miktarı 

Sıçramalı akım sırasında kanalın düz 
olduğu kubul edilerek o noktadaki kat, kanal 
taban kotu olarak hesaba katılır. 

Y 90 %20 ile % 40 arasında arttırılarak 
basarnakli kanal duvar yüksekliğini verir. 

Suya Oksijen Geçişi : 
Kayan Akım 

sinin artması ile oksijen transfer miktarıda 
artar. Basamaklarda oluşan hidrolik sıçrama 
esnasında maksimum oksijen transferi 
oluşur . (Grafik 1 ). 

Sıçramalı akım da ise H dam/de bağlı 
olarak akımın içerisindeki oksijen miktarı 

değişir. Serbest yüzeyli akım haline geçmesi 
ile birlikte oksijen taransferi çok hızlı bir 
biçimde artar. En büyük havalanma miktarı 
küçük deşarjlarda meydana gelir. Kanal 
eğimi ve basamak adedi sıçramalı akımdaki 
oksijen transferini arttırır . Sonuç olarak; 
sıçramalı akımda küçük deşarjlarda nap 
akımda da büyük deşarjlarda suyun içiresine 
maksimim oksijen taransferi meydana gelir. 

Hdam = Barajın Yüksekliği (m) 
de = Kritik Akım Derinliği (m) 
E = Havalanma Etkisi (Birimsiz) 

E 
ı.uo . - - ~ - - ... - - - - - -.--

/; _.--- ~-
- Kayan 
Akım 100 
Baaamak 
45 Derece 
-Basamak 
Akım 
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m2/an 

. ,.., . ~ 
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0 .20 

.. 
ı 

1 1 
1 • 

1 

. 

/ 

Baa.omak 
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m2tsn. 

0 ,(.)() ------· -~- --·r-•- r • - - • ,.._ • •• • - • . .. N• - •• ._ _ ., , 

() 20 4 () KO 1()() 

Grafik 1 

Basamaklı dolusavak kanallarının 
çevreye son derece olumlu etkisi olmaktadır. 

Bu etki basamakl ı kanaldan su deşarj 

edilirken suya dışarıdan oksijen (gas) 
transferi olmaktadır. Suyun içerisinde artan 
oksijen miktarı su içerisindeki yaşamı ve 
dolayısı ile doğal çevreyi olumlu 
etkilemektedir. Bu oksijen transferi akımın 
tipine göre değişiklik göstermektedir. 

Nap akımda suyun havalanma miktarı 
kanaldaki deşarj miktarı ve kanal boyu ile 
doğru orantılıdır . Kanal boyu ve kanal debi-
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Enerji Kırıcılar 

Düz tabliyeli (Klasik Tip) dolusavak 
deşarj kanallarında akımın enerjisini kırmak 
için barajın mansabında bulunan enerji kırıcı 
havuza kadar, akımın emniyetli bir biçimde 
indirilmesi gerekmektedir. Böyle durumlarda 
genellikle enerji kırıcı havuz boyutları çok 
büyük olmakta ve barajın rantabilitesini 
olumsuz etkilemektedir. Basarnakli 
Dolusavak Kanallarında ise enerjinin büyük 
kısmı basamaklarda kırılır ve son derece 
küçük boyutlu enerji kırıcı havuza ihtiyaç olur. 



Basamaklı dolusavaklarda enerji kırılma 

oranı % 90'1ara kadar ulaşmaktadır . 

ilk bakışta "nap akım " tipinde her 
basamakta su düştüğü için akımın daha 

fazla kırıldığı varsayıl ır. Fakat özellikle büyük 
barajlarda sıçramalı akım danapakıma göre 
daha fazla enerji kırılmaktadır . Burada kanal 
boyunun uzunluğu enerji kırılmasını olumlu 
etkileyen faktörlerden biridir. Sıçramalı 

akımda maksimum enerji kırılması yaklaşık 
30 '1ik eğimlerde oluşur . Daha az eğimli 

kanallarda akımın havalanması ile akımın 

sürükleme kuvvet i azalır ve buna bağlı 

olarak enerji kırıcıda enerji miktarıda azalır. 
Enerji kırıcı havuz tipleri hidrolik sıçramalı 
yada ortasında dişler olan havuz tipleri 
seçilmelidir. 
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Sonuç 

Ülkemizde yeni inşa edilmeye başlanan 
SSB barajlarda dolusavağın barajın 
gövdesine yerleştirilmesi ile birlikte 
basamaklı kanallar gündeme gelmiştir. 
Enerjinin büyük kısmının basamaklı 
kanallarda kırılması ile birlikte enerji kırıcı 
havuz boyutlarında tasarruf sağlanmaktadır. 
Bu sistemi sadece SSB barajlarda değil 
ülkemizde de inşa edilen Kaya dolgu ve 
Kum-Çakıl Dolgu barajlarda da uygulamak 
mümkündür. üzeilikle regülüsyon oranı 
düşük dolusavaklarda yada enerji kırıcı 
havuz için yeterli yer bulunmayan akslarda 
klasik düz dolusav ak deşarj kanalları na 
sonrada monte edilebilen basamaklarla 
dolusavak deşarj kanalını basamaklı hale 
getirilebilmesi mümkündür. Ayrıca , 
basamaklı dolusavak dizaynını yapılabilmesi 
için teorik boyutlandırmadan sonra kanal 
modelinin yapılması sonuç dizaynı için 
gereklidir. 
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ÖZET 

Akarsulardaki çözünmüş miktarı, hem su kalitesini gösteren bir özellik olarak 

hem de suda yaşayan canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gereken çok 

önemli bir kriterdir. Hidrolik yapılar, akarsu ile kısa bir süre için temasta olmalarına 

rağmen, bir akarsu sistemindeki çözünmüş oksijen miktarı üzerinde önemli bir etkiye 

sahiptirler. Bir akarsuda doğal olarak birkaç kilometrede meydana gelebilecek oksijen 

transferi, tek bir hidrolik yapı ile hızlı bir şekilde meydana getirilebilir. Bu 

hızlandırılmış oksijen transferi, çok miktarda kabarcık meydana getirilerek akım 

içerisine havanın aktarılması lle sağlanır. Bu hava kabarcıkları, kütle transferi için 

mevcut yüzey alanını büyük miktarda arttırdığından dolayı transfer edilen oksijen 

miktarı da artar. 

Bu çalışmada; ince kenarlı veya kalın kenarlı savaklar, kapaklı veya kapaksız 

dolusavaklar, kapaklı eşikler ve kapaklı dipsavak çıkış ağızları gibi hidrolik yapılar ile 

akarsularda yapılan havalandırma incelenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hidrolik yapılar, Havalandırma, Oksijen transfer verimi 

1 GiRiŞ 

Akarsu , göl ve rezervuarlarda en 
önemli su kalite parametrelerinden biri, su 
içindeki çözünmüş oksijen konsantrosyo
nudur. Tabii olarak meydana gelen birçok 
biyolojik faaliyet ve kimyasal reaksiyonlarda 
oksijen kullanılır. Bu nedenle, sudaki 
çözünmüş oksijen konsantrasyonu azalır. 

1 Bu çalışma Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu 

(FÜNAF) tarafından desteklenmiştir. 

Fiziksel olarak oksijen transfer işlemi; 

oksijenin, atmosferden alınarak yeniden 
suya kazandırılmasıdır ki buna havalandır
ma adı verilmektedir. 

Günümüzde çeşitli nedenlerle akar
sularda oluşan çözünmüş oksijen konsant
rasyonu eksikliğinin ekolojik dengeyi tehdit 
ettiği bilinmektedir. Bu doğrultuda ekolojik 
dengeyi korumak için akarsularda gerekli 
olan çözünmüş oksijen konsantrasyonu 
(5 mg/L) sağlanmalıdır. 

9 



DSi TEKNiK BÜLTEN i 2000 SA YI 96 

Akarsular üzerinde inşa edilecek olan 
hidrolik yapılarla havalandırma yıpılarak 

gerekli çözünmüş oksijen konsantrasyonu 
suya kazandırılabilir. ince kenarlı veya kalın 
kenarlı savaklar, kapaklı veya kapaksız 

dolusavaklar, kapaklı eşikler ve kapaklı 

dipsavak çıkış ağızları gibi hidrolik yapılar ile 
havalandırma kolay bir şekilde yapılabilmek
tedir. 

Oksijen transferinin hızlandırılması için, 
çıok miktarda hava kabarcığının su içerisine 
kazandırılması gerekmektedir. Bu hava 
kabarcıkları, kütle transferi için mevcut 
yüzey alanını büyük miktarda arttırdığından 
dolayı transfer edilen oksijen miktarı da 
artar. Hidrolik yapılar ile bir düşü yüksekliği 
kazandırılmış suyun, mansap tarafındaki su 
yüzeyine çarptırılması sonucu atmosferden 
absarbe edilen hava, su içerisine aktarılır. 

Böylece suya hızlı bir şekilde oksijen 
kazanımı sağlanmış olur. Hidrolik yapılarla 
yapılan oksijen transferinin verimi; su 
kalitesi, su sıcaklığı, mansap su derinliği, 

suyun düşme yüksekliği, debi, çözünmüş 

oksijen eksikliği ve hidrolik yapının tipi gibi 
ana parametrelere bağlıdır. 

Hidrolik yapılarla yapılan havalandır
madan farklı olarak uygulanan diğer 

havalandırma yöntemlerinde, su ve basınçlı 
hava pompalamak için kullanılacak elektrik 
enerjisi, işletme maliyetini arttıracağından 

hidrolik yapılar ile havalandırmanın daha 
ekonomik olduğu söylenebilir. Birçok 
akarsuda dağal ortamda oksijen tranteri için 
kilometrelerce mesafeye ihtiyaç duyulması
na rağmen, bu akarsular üzerinde yapılacak 
olan bir hidrolik yapı ile oksijen taransteri çok 
kısa bir mesafede ve düşük bir maliyet ile 
sağlanabilir . 

Bu çalışmada, hidrolik yapılar ile 
havalandırma işlemi hakkında teori ve 
uygulamalara ait bilgiler verilerek sistem 
tanıtılmaya çalışılmıştır. 
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2. OKSiJEN TRANSFERi 

Hidrolik yapılar ile yapılan havalan
dırmada oksijen konsantrasyonu değişim 

hızı aşağıdaki denklem ile ifade edilmek
tedir. 

d C = Kla (C5 - C) 
dt (1) 

Burada;~~ = oksijen konsantrasyonu 

değişim hızı (mg/L.s), Kla = kütle transter 
katsayası, Cs = sudaki çözünmüş oksijenin 
doygunluk konsantrasyonu (mg/L) ve C= 
sudaki çözünmüş oksijen konsantrasyonu
nu (mg/L) göstermektedir. KL a zamanın 
fonksiyonu olup (1) nolu denklemin hidrolik 
yapının membaındakibir noktadan mansaba 
doğru integre edilmesinden aşağıdaki 

denklem elde edilir. 

r = Cs- Cu = exp [ ( td KL a dt] (2) 
Cs- Cd Jıu 

Burada; Cu ve Cd= sırasıyla memba ve 
mansaptaki çözünmüş oksijen konsantras
yonu (mg/L) , r=oksijen eksiklik oranı ve tu ile 
td = sırasıyla kontrol hacminin memba ve 
mansap yerlerinden geçtiği sürelerdir (s) . Cu 
ve C5 deneysel olarak ölçülür. Cu ise 
literatürdeki denklenler veya tablolar (Tablo 
1.) yardımıyla bulunur. 

(3) 

2.1 Oksijen Transfer Verimi 

Oksijen transter verımı, suyun 
doygunluk konsantrasyonuna ulaşabilmesi 

için yapının oksijen kazandırma yeteneği 

olarak tanımlanır. (2) nolu denklem oksijen 
transter verimi cinsinden aşağıdaki şekilde 
yazılabilir (Gameson, 1957). 
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Tablo : 1 760 mm Hg Basıncında ve % 20.90 Nispetinde Oksijen ihtiva Eden Kuru Havaya 
Maruz Tatlı ve Tuzlu Suyun Çözünmüş Oksijen Doygunluk Konsantrasyonları 
(mg/L (Mcghee,1991) 

Sıcaklık Klorür Konsantrasyonu (mg/L) 
(OC) o 5.000 

o 14.62 13.79 

5 12.80 12.09 

10 11 .33 10.73 

15 10.15 9.65 

20 9.17 8.73 

25 8.38 7.96 

30 7.63 7.25 

Burada; E= oksijen transfer verimidir. 
E=O değeri yapıda oksijen transferinin 
olmadığını ve E= 1 değeri mansap suyunun 
doygunluğa ulaştığını gösterir E>1 değerleri 

ise mansap suyunun aşarı doygunluğa sahip 
olduğunu ifade eder (Cct>C5) . 

2.2 Su sıcaklığının Oksijen Transfer 
Verimine Etkisi 

Guliver ve diğ. (1990), oksijen 
transferirin sıcaklıkla olan değişimini (4) nolu 
denklem ile ifade etmişlerdir. 

E20 = 1-(1-E)11f (4) 

Burada "f" değeri aşağıdaki denklem ile 
ifade edilmektedir. 

f= 1.0+0.021 03 (T-20) +8.261 x1 o-5 (T-20)2 (5) 

2.3 Çözünmüş Oksijen Doygunluk 
Konsantrasyonu 

Çözünmüş Oksijen Doygunluk 
Konsantrasyonu (Cs), önemli bir su kalitesi 
parametresidir. Çözünmüş oksijen 
doygunluk konsantrasyonunun doğru olarak 
tayin edilmesi, oksijen eksiklik oranının (r) 
belirlenmesinde dolayısıila su kirlilik kontrolü 

10.000 15.000 20.000 

12.97 12.14 11 .32 

11 .39 10.70 10.01 

10.13 9.55 8.98 

9.14 8.63 8.14 

8.30 7.86 7.42 

7.56 7.15 6.74 

6.86 6.49 6.13 

çalışmalarında oldukça önemlidir (lssacs ve 
Gaudy, 1968) çözünmüş oksijen doygunluk 
konsantrasyonu; sıcaklığa ve klorür 
konsantrasyonuna bağlı olarak hazırlanmış 
aşağıdaki tablodan alınabilir (Tablo 1 ). 

Oksijen transfer ölçümlerinin yapıldığı 
bölgelerde atmosfer basıncı (mm Hg) ve 
ortalama nisbi neme {%) bağlı olarak oksijen 
transferi değişmektedir. Yani deniz 
kıyısından yükseklere çakıldıkça , havalandı
rıcıların havalandırma kapasiteleri düşmek
dir. Bu nedenle C5 değeri aşağıdaki 
denklem ile ortam şartlarına göre 
düzenlenebilir. 

C C P-Pw 
s1 = s --

760 (6) 

Burada ; P= atmosferik basınç (mm 
Hg), Pw = su buharı kısmi basıncı 
(tablolardan alınabilir) (mmHg), C51 =deney 
şartlarındaki çözünmüş oksijen doygunluk 
konsantrasyonu (mg/L) ve C5 = standart 
şartlardaki çözünmüş oksijen doygunluk 
konsantrasyonudur (mg/L). 

3. HA VALANDIRMADA HiDROLiK 
YAPILARlN KULLANILMASI 

Havalandırma ile akarsulardaki 
çözünmüş oksijen miktarını arttıran hidrolik 
yapılar; kalın kenarlı veya ince kenarlı 
savaklar, kapaklı veya kapaksız dolusavak-
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lar, kapalı eşikler ve kapaklı dipsavak çıkış 
ağızları olamak üzere dört tiptir (Şekil 1., 2., 
3., 4.,5ve 6.) Şekil ?'de hidrolik yapılarda 
hava giriş yerleri görülmektedir. Bu hidrolik 
yapılar, akarsu şartarı (büyüklüğü, yeri, vs) 
ve akım tipine bağlı olarak yapılmalıdır. 

Şekil 1. ve 2. 'de görülen savaklarda, 
suyun membadan mansaba düşme 

yüksekliğinin belirli bir kritik değeri aşması 
sonucu, serbest düşen su jeti parçacıklar 

haline gelmekte ve mansapta küçük bir 
penetrasyon derinliği oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla hava kabarcıkları ile mansap 
suyu daha az temas halinde olacağından, 
oksijen taransfer veriminin artış oranı 

azalmaktadır . Bu nedenle büyük düşme 
yüksekliğine sahip yerlerde bu tip hidrolik 
yapıların · yapılması uygun değildir. Ayrıca, 
Şekil 5'de batmış akım durumunun oluştuğu 
bir kapaklı eşik görülmektedir. Bu durumda 
hava girişi, dolayısıyla oksijen transferi az 
olacağından akarsularda batmış akım 

durumunu oluşturacak bir hidrolik yapı 

yapılması uygun değildir. 

Memba 

Hava girişi 

Mansap 

Şekil: 1 Kalın kenarlı savak 

Şekil: 2 ince kenarlı savak 
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Tablo 2'de 3 adet kapaklı eşikte ölçülen 
memba ve mansap çözünmüş oksijen 
konsantrasyonları verilmiştir. Bu tabloda Cu 
cd ve su sıcaklığı diğerleri kullanılarak 
oksijen transfer verimleri (E) hesaplanabilir. 
Ölçüm yapılan sıcaklara göre bulunan E 
değerleri 20 oc'de normalize edilerek E20 
hesaplanabilir. Hesaplanan E20 değerleri ile 
tüm ölçümler 20 °C sıcaklıkta standart hale 
getirildiğinden daha iyi bir karşılaştırma 

yapma imkanı sağlanmış olur. 

Miimkün olan hava girişi 

Şekil: 3 kapaklı dolusavak 

Havagirişi 

Şekil: 4 Kapaksız dolusavak 

Mümkün olan hava girişi 

Şekil: 5 Kapaklı eşik (Batmış akım durumu) 



A;ıikaııal ~. m:ııfrz 
akımı nındaki ~ ınllınk1ııı 
olanhavagirişi 

Enerji kıncı 
hawz 
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Şekil: 6 Kapaklı dipsavak 

Tablo 3'de (ABD) Minneapolis St. Paul 
Metropolitan bölgesi civarında , Mississippi 
nehri, Mississippi nehrinin bir kolu ve St. 
Croix nehrinin bir kolu üzerinde inşa edilen 
yükseklikleri 1-18 m ve debileri 0.28-140 
m3fs arasında değişen 14 adet hidrolik 
yapıda hasaplanan oksijen transfer verimi 
değerleri verilmektedir. Bu oksijen transfer 
verimleri yukarıda belirtildiği gibi 20 oc 
sıcaklıkta satandart hale geti rilmiştir . Bu 
tabloda verilen dolusavaklar, sürekli çalışan 
dolu savak l ardır. 

( a) (c) 

( d ) (c) 

Şekil : 7 Hidrolik yapılarda hava giriş yerleri 

Tablo : 2 Kapaklı Eşiklerde Yapılan Ç.O. konsantrasyonu Ölçümleri (Gulliver ve diğ.1998) 

Yeri Birim Suyun Kapak Mansap Kapak Memba Mansap Sıcaklık 

debi dflşme b atma su açlklıla Ç.O. ç.o. (OC) 
(m3/s.m) yüklekli~ derinliii derinlili (m) koas. kons. 

(m) (m) (m) (mE/L) (m2/L) 

Ouachita 1.39 5.36 2.10 2 .26 0 .15 3.9 5.0 28.3 
nehri 2 .79 5.36 1.95 2 .26 0 .30 3.9 5.2 28.3 
üzerindeki 4.18 5.36 1.80 2 .26 0 .46 3.9 5.2 28.3 
Columbia 5.51 5.36 1.65 2 .26 0.61 3.9 5.3 28.3 
eldüzü ve 6 .97 5.36 1.49 2 .26 0 .76 3.9 5.4 28.3 
barajı 8.36 5.36 1.34 2.26 0 .91 3.9 5.5 28.3 
Ouachita 1.49 7 .13 1.86 2 .01 0 .15 4 .2 4 .8 29.0 
nehri 3.34 7 .13 1.71 2 .01 0 .30 4 .2 4 .8 29.0 
üzerindeki 4.83 7.13 1.55 2.01 0 .46 4 .2 5.3 29.0 
Jonesville 6 .50 7 .13 1.40 2 .01 0 .61 4 .2 5.8 29.0 
eklüzü ve barajı 7 .80 7 .13 1.25 2.01 0 .76 4.2 6 .0 29.0 
Rednehri 1.21 8.78 1.65 1.80 0.15 4.7 5.4 23 .1 
üzeriııdeld 2 .42 8.78 1.49 1.80 0 .30 4.7 5.4 23 .1 
Rednehir 2 .69 8 .78 1.74 1.80 0.46 4 .7 5.6 23 . 1 
eldüzü ve 3.72 8.78 1.65 1.80 0 .61 4 .7 5.5 23 .1 
barajı No. ı 5.20 8 .78 1.19 1.80 0.76 4 .7 6.2 23 .1 

6 .22 8 .78 1.04 1.80 0 .91 4 .7 7 .3 23 .1 
7.06 8 .78 0 .88 1.80 1.07 4 .7 1.9 23.1 
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Tablo 4'de çeşitli savaklarda ölçülen 
memba ve mansaptaki çözünmüş oksijen 
santrasyonları verilmektedir. Tablo 5'de ise 
Baylar (2000) tarafından farklı enkesite 
sahip ince kenarlı savaklar (Şekil 8.) 
üzerinde yapılan deneylerde ölçülmüş 

memba ile mansaptaki çözünmüş oksijen 
konsantrasyonları ve bu ölçüm değerleri 

kullanılarak hesaplanan oksijen transfer 
verimi değerleri verilmiştir. Deneyler Fırat 

Üniversitesi Hidrolik Laboratuvarında 
yapılmıştır. Deneyierin yapıldığı mahalde 
atmosfer basıncı yaklaşık 677 mm Hg ve 
ortalama nisbi nem ise yaklaşık% 73 olarak 
tespit edilmiştir. Kullanılan suyun (Cs-Cu) 
değerinin, sodyum sülfit (Na2S03) ve kobalt 
klorür (CoC12) kullanılarak 2.5 mg/L'den 
daha büyük olması sağlanmıştır. Memba ve 
mansaptaki çözünmüş oksijen konsantras
yonlarını ölçmek için HANNA HI 9142 marka 
oksijenmetre kullanılmıştır. Bu oksijenmetre 
kullanımdan önce günlük olarak kalibre 
edilmiştir . Oksijenmetrenin probu su 
yüzeyinden 1 cm yukarıda tutularak kalibre 
edilmiştir. Bunun nedeni eğer prob kuru 
havada tutularak kalibre edilecek olursa 
yaklaşık % 2 hata oluşacaktır ki bu kabul 
edilemez bir hatadır. Kalibre işleminde % 
doygunluk değeri ayarlanırken, sudaki 
tuzluluk ve ölçüm yapılan yerdeki barometrik 
basınç dikkate alınmıştır. Ölçüm yapılırken 
oksijenmetrenin dijital ekranındaki değerin 

sabit kalması için yaklaşık 2 dakika 
beklenilmiş ve bu süre sonunda okumalar 

yapılmışt ı r (Baylar, 2000). 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada; kalın kenarlı veya ince 
kenarlı savaklar, kapaklı veya kapaksız 

dolusavaklar, kapaklı eşikler ve kapaklı 

dipsavak çıkış ağızları gibi akarsularda 
çözünmüş oksijen miktarını artırmak için 
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kullanılan hidrolik yapılar hakkında bilgi 

verilmiş ve oksijen taransfer veriminin nasıl 

hasaplanacağı belirtilmiştir . Ayrıca; oksijen 

transferinin teorisi, oksijen transfer verimi , 

oksijen transfer verimine su sıcaklığının 

etkisi ve oksijenmetrelerle sudaki çözünmüş 

oksijen konsantrasyonunun ölçülmesinde 

dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında 

detaylı bilgiler sunulmuştur. 

Bu bilgiler ışığında hidrolik yapılardaki 

oksijen transfer verimini belirlemek için 

aşağıdaki bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. 

• Hidrolik yapının yeri tipi. 

•Numunenin alındığı tarih. 

•Yapıdan geçen debi. 

•Yapının memba ve mansabı arasın

daki yükseklik farkı . 

•Mansap su derinliği. 

•Eğer mevcutsa kapak açıklığı . 

•ölçüm yapılan yerdeki barometrik 

basınç ve nisbi nem. 

•Yapının memba ve mansabındaki 

çözünmüş oksijen konsantrasyonu. 

•Sudaki çözünmüş oksijen doygunluk 

konsantrasyonu. 

•su sıcaklığı. 
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Tablo : 3 Çeşitli Hidrolik yapılarda hesaplanan E20 değerleri (Gulliver ve diğ ., 1193) 

YapUWiadı YapUWI Suyu Birim OksljeD Maıısap HavalUUila Su E:ıt 

dpl d itme debi trusfer lll liZilDluğu aıcaJdıiı 
yikselı.llt1 q (m' ILm) verimi deriııliti Lt,(m) T("C) 

h(m) E H(ııı) 

4.01 0.12 0.41 0.2 3.4 0.2 0.58 
3.98 0.14 0.39 0.3 3.4 1.8 0.54 

Kast barajı OGEEkretli 3.96 0.16 0.41 0.3 3.4 0.2 0.58 
do1usavak 3.98 0.09 0.43 0.2 3.4 0.1 0.60 

3.94 0.08 0.45 0.3 3.4 0.3 0.62 
3.97 0.11 0.40 0.3 3.4 0.2 0.56 
5.32 0.66 0.53 0.2 5.8 0.7 0.70 

St. Could barajı OGEE kretli 5.35 0.83 0.55 0.3 5.8 ı. o 0.72 
dolusavak 4.98 1.06 0.45 0.2 3.1 0.1 0.62 

5.23 0.42 0.50 0.5 3.1 0.1 0.681 

4.17 0.14 0.67 1.7 4.1 0.5 0.83 
4.17 0.15 0.64 1.7 4.0 0.2 0.81 

OGEE kretli 4.32 0.13 0.58 1.5 4.0 0.5 0.75 
Elk nehir barajı dolusavak 3.69 0.18 0.59 2.2 4.0 1.5 0.75 

4.47 0.21 0.56 1.4 4.0 0.3 0.74 
4.58 0.14 0.59 1.3 4.0 0.5 0.76 
4.52 0.17 0.56 1.3 4.0 0.1 0.74 

ArM:ry barajı Kaııııklı eşik 3.32 2.04 0.39 0.0 7.6 0.7 0.55 
OGEE kretli 3.79 1.25 0.50 0.9 0.0 0.5 0.67 

Coon R.apids barajı dolusaVlik 3.79 1.25 0.60 4.2 0.0 0.5 0.77 
2.20 1.74 0.51 2.7 0.0 0.3 0.68 

Shady Lake barajı OGEE kretli 5.16 0.13 0.65 1.2 3.4 0.1 0.82 
dolusaVlik 5.16 0.14 0.68 1.3 3.4 0.1 0.84 

New Richmond barajı y arıktan sııma 3.09 0.11 0.48 1.5 4.6 0.2 0.65 
Noı:thfield barajı OGEE kr. dolusa. 2.75 0.05 0.50 0.7 2.7 0.5 0.67 
MiımehaJ:ıakoııtJliPlsı _R.adyal kapak 0.67 1.44 0.28 0.4 - o .ı 0.41 
R.apidan barajı OGEE kr. dolusa. 17.69 - 0.93 0.3 18.3 1.1 0.99 
• Byllesby barajı Bileşik yapı 16.52 - 0.92 0.3 16.5 ı. o 0.98 

2.77 0.08 0.28 0.3 1.8 0.8 0.41 
Faribault Woolcn OGEEkretli 2.62 0.13 0.33 0.5 1.8 1.7 0.46 
deginnc:ııi dolusaVlik 2.75 0.10 0.37 0.4 1.8 0.02 0.53 

2.75 0.08 0.43 0.3 1.8 0.2 0.60 
4.00 0.74 0.63 3.6 0.3 o .ı 0.80 
3.97 1.02 0.65 3.5 0.3 0.1 0.82 
3.85 1.70 0.68 3.7 0.3 0.1 0.84 

Kapaklı 3.74 2.35 0.54 3.8 0.3 0.1 0.72 
OGEEkretli 3.73 2.96 0.44 3.7 0.3 0.1 0.61 

dolusaVlik 3.63 3.21 0.40 3.8 0.3 0.1 0.56 
Anaka Rum nehri 4.10 0.89 0.68 3.5 0.3 0.1 0.84 

3.15 0.41 0.62 3.6 0.3 0.2 0.79 
3.16 0.37 0.68 3.6 0.3 0.2 0.84 
3.13 0.60 0.59 3.6 0.3 0.2 0.76 
3.14 0.18 0.57 - . 0.2 0.75 

Savak 3.14 0.18 0.59 . - 0.2 0.76 
3.13 0.20 0.57 . - 0.2 0.75 
3.13 0.20 0.55 . . 0.2 0.73 

Yukarı Misssissippi OGEE kr. do1usa. 3.23 0.20 0.55 3.4 . 2.0 0.70 
ekl1ızQ ve barajı No.2 Savıık 3.23 1.40 0.40 4.5 . 2.0 0.54 
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Tablo : 4 Çeşitli savaklarda yapılan Ç.O. konsantrasyonu ölçümleri (Nakasone, 1987) 

Y aplllUl adı T(OC) Cu (mg/L) Cd (JD2/L) q (m"/m.s) h(m) H(m) 
21 5.38 7.81 1.04 5.03 0.67 
19 5.41 8.11 1.54 5.00 0.85 
6 9.89 10.85 1.32 4.89 1.01 
18 6.89 8.26 2.33 4.44 1.51 
17 4.97 8.43 0.16 5.71 0.30 
19 6.22 7.12 1.89 4.75 0.% 
15 6.15 8.78 1.01 4.66 1.07 
12 7.20 9.39 0.70 4.90 0.79 
20 6.10 7.% 0.93 4.90 1.54 
20 5.13 7.87 0.81 4.78 0.90 
20 4.24 7.87 0.13 5.78 0.20 
9 5.37 9.62 0.07 5.39 0.00 
15 7.71 7.81 1.67 4.80 1.03 
12 5.42 9.28 0.25 5.55 0.45 
12 5.11 9.07 0.23 5.63 0.26 
12 8.66 9.39 2.81 4.09 1.71 

Borgbaren 20 6.01 7.87 1.32 4.84 1.06 
sava~ 19 5.14 7.57 3.00 4.69 0.89 

18.5 6.01 8.10 1.09 5.21 0.71 
ll 6.83 9.28 0.39 5.38 0.48 

21.5 5.42 7.66 0.33 5.71 0.34 
19 4.% 8.1l 0.52 5.41 0.45 

18.5 5.82 7.83 0.56 5.35 0.60 
15.5 5.60 8.31 0.67 5.27 0.67 
21 5.03 7.81 1.04 4.97 0.92 

23.5 5.91 7.40 0.19 5.62 0.32 
ll 6.94 9.50 0.68 5.25 0.68 
ll 7.26 9.40 1.17 4.78 0.95 
9 7.94 9.85 1.48 4.66 1.11 
17 5.53 8.34 0.83 4.% 0.75 
17 6.28 8.43 1.55 4.46 1.14 
24 4.37 7.18 0.52 5.29 0.56 
21 5.38 7.38 0.57 5.19 0.59 
12 6.05 8.55 0.51 5.17 0.55 

Lith 9 8.84 9.06 7.83 1.52 7.48 
sava!! 13 6.22 6.63 6.01 1.73 6.90 

Hague kaskatı 10.1 3.1 8.7 0.0273 1.00 H=2/3h 
26.8 7.21 7.33 0.0114 0.54 0.25 
28.1 6.58 6.81 0.741 0.82 1.06 

Nakasone 24.3 7.73 7.83 0.133 0.86 0.34 
31.2 8.15 7.72 0.0769 1.00 0.63 
24.3 7.50 7.83 0.145 1.98 0.41 
25.7 7.10 7.17 0.0894 0.24 0.40 

Gannon 32 1.87 4.43 0.84 1.53 0.15 
14 rıo= 1.29 0.12 0.66 H-2/3h 
14 r2o = 1.56 0.088 0.66 H=2/3h 
14 r20= 1.29 0.12 0.61 H=2/3h 

Navak 14 r20 = 1.38 0.088 0.61 H=2/3h 
o r20 = 1.83 3.08 3.72 H-213h 
20 r20 = 2.87 10.12 8.41 H=2/3h 
20 r20 = 1.78 6.28 4.57 H-2/3h 

16 
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Şekil : 8 Deneylerde kullanılan ince kenarlı savak şekilleri (Baydar, 2000) 

Tablo 5. Farklı Enkesite sahip ince Kenarlı Savaklarda Hesaplanan ~o Değerleri (Baylar, 2000) 

Y anal büzülmeli dikdörtgen şekilli savak 
Sıra Q h H T c. c. c. r E E:ıe 
No (Us) (m) (m) ("C) (ıq/L) (IDKfL) (IDKfL) (-) (-) (-) 

ı. ı 0.30 0.50 23.0 4 .2 4.4 7.55 1.06 0.06 0.06 
ı. 2 0.30 0.50 21.5 4 .3 4.4 7.78 1.03 0.03 0.03 
3. 3 0.30 0.50 20.9 4.3 4.4 7.88 1.03 0.03 0.03 
4. 4 0.30 0.50 21.0 3.5 3.7 7.85 1.05 0.05 0.05 
s. ı 0.60 0.50 22.9 4.2 4.7 7.57 1.17 o. ı5 0.14 
6. 2 0.60 0.50 21.4 4.3 4.6 7.79 1.09 0.08 0.08 
7. 3 0.60 0.50 20.9 4.3 4.6 7.88 1.09 0.08 0.08 
8. 4 0.60 0.50 21.0 3.5 4. ı 7.85 1.16 0.14 0.14 
9. ı 0.90 0.50 22.9 4.2 5.5 7.57 1.63 0.39 0.37 
10. 2 0.90 0.50 21.4 4.3 5.0 7.79 1.25 0.20 0.19 
ll. 3 0.90 0.50 20.8 4.3 5.0 7.90 1.24 o.ı9 0.19 
12. 4 0.90 0.50 21.0 3.5 4.4 7.85 1.26 0.21 0.2ı 

Y2 Dairesel şekilli savak: 
ı. ı 0.30 0.50 21.3 4.0 4.2 7.8ı 1.06 0.06 0.06 
ı. 2 0.30 0.50 24.1 3.5 3.8 7.4 ı 1.08 0.07 0.06 
3. 3 0.30 0.50 22.6 4.2 4.3 7.61 1.03 0.03 0.03 
4. 4 0.30 0.50 21.7 3.9 4.2 7.75 1.08 0.07 0.07 
s. ı 0.60 0.50 21.3 4.0 5.0 7. 8ı 1.36 0.26 0.25 
6. 2 0.60 0.50 24.0 3.5 4.3 7.41 1.26 0.2ı 0.20 
7. 3 0.60 0.50 22.4 4.2 4.7 7.64 1.17 o. ı5 o. ı4 

8. 4 0.60 0.50 21.7 3.9 4.6 7.75 1.22 o. ı8 0.18 
9. ı 0.90 0.50 21.3 4.0 5.6 7.8ı 1.72 0.42 0.4ı 

ı o. 2 0.90 0.50 24.0 3.5 4.9 7.4ı 1.56 0.36 0.34 
11. 3 0.90 0.50 22.2 4.2 5.2 7.67 1.40 0.29 0.28 
ll. 4 0.90 0.50 21.7 3.9 5.0 7.75 1.40 0.29 0.28 

4/1 trapez şekilli savak: 
ı. ı 0.30 0.50 22.7 4.4 4.6 7.60 1.07 0.07 0.07 
l. 2 0.30 0.50 21.3 4.5 4.7 7.81 1.06 0.06 0.06 
3. 3 0.30 0.50 21.3 4.1 4.4 7.81 1.09 0.08 0.08 
4. 4 0.30 0.50 20.8 4.0 4.3 7.90 1.08 0.07 0.07 
s. ı 0.60 0.50 22.4 4.4 5.0 7.64 1.23 o. ı9 0.18 
6. 2 0.60 0.50 21.4 4.5 4.9 7.79 1.14 o. ı2 o. ı2 

7. 3 0.60 0.50 21.2 4. ı 4.9 7.82 1.27 0.21 0.21 
8. 4 0.60 0.50 20.8 4.0 4.7 7.90 1.22 0.1 8 o. ı8 

9. ı 0.90 0.50 22.4 4.4 5.8 7.64 1.76 0.43 0.4ı 

10. 2 0.90 0.50 21.6 4.5 5.7 7.76 1.58 0.37 0.36 
ll. 3 0.90 0.50 21.2 4 . ı 5.4 7.82 1.54 0.35 0.34 
12. 4 0.90 0.50 20.1 · 4.0 5.4 7.85 1.57 0.36 0.35 

17 
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Tablo : 5 Devamı 

45° üçgen şekilli savak 
Sıra Q b H T c. c. c. r E E:ıt 
No (Us) (m) (m) <-C) (nqVL) (nqVL) (nqVL) (-) (-) (-) 

ı. ı 0.30 0.50 23.3 4.3 5.0 7.5ı 1.28 0.22 0.2ı 

2 2 0.30 0.50 23.4 4 .2 4.8 7.50 1.22 o. ı8 o . ı7 

3. 3 0.30 0.50 23.7 4.5 5.0 7.46 1.20 0.17 0.16 
4. 4 0.30 0.50 24 . ı 4.3 4.9 7.41 1.24 o . ı9 o. ı8 

5. ı 0.60 0.50 23 . ı 4.3 5.5 7.54 1.59 0.37 0.35 
6. 2 0.60 o .so 23.2 4.2 5.4 7.52 1.57 0.36 0.34 
7. 3 0.60 0.50 23.5 4.5 5.5 7.49 1.50 0.33 0. 3ı 

8. 4 0.60 0.50 23.9 4.3 5.3 7.43 1.47 0.32 0.30 
9. ı 0.90 0.50 23 . ı 4.3 6.0 7.54 2. ıo 0.52 0.50 
ı o. 2 0.90 0.50 23.2 4.2 5.8 7.52 1.93 0.48 0.46 
ll. 3 0.90 0.50 23.5 4.5 5.8 7.49 1.77 0.44 0.42 
ı2 4 0.90 0.50 23.8 4.3 5.8 7.45 1.91 0.48 0.45 

90° üçgen şekilli savak 
ı. ı 0.30 o .so 23.4 3.7 4.3 7.50 1.19 o. ı6 0.15 
2 2 0.30 o .so 22.3 4.0 4.6 7.66 1.20 0.17 0.16 
3. 3 0.30 0.50 21.6 4.0 4 .5 7.76 1.15 0.13 0.13 
4. 4 0.30 o .so 21.4 3.8 4.3 7.79 1.14 0.12 0.12 
5. ı 0.60 0.50 23.3 3.7 5 . ı 7.5ı 1.58 0.37 0.35 
6. 2 0.60 0.50 22.2 4.0 5.2 7.67 1.49 0.33 0.32 
7. 3 0.60 o .so 21.6 4.0 5 . ı 7.76 I.4ı 0.29 0.28 
8. 4 0.60 0.50 21.4 3.8 4.9 7.79 1.38 0.28 0.27 
9. ı 0.90 0.50 23.2 3.7 5.6 7.52 1.99 o .so 0.48 
ı o. 2 0.90 0.50 22.2 4.0 5.9 7.67 2.07 0.52 0.50 
ll. 3 0.90 0.50 21.6 4.0 5.7 7.76 1.83 0.45 0.44 
ıl. 4 0.90 0.50 21.5 3.8 5.5 7.78 1.75 0.43 0.42 

135° üçgen şekilli savak 
ı. 1 0.30 0.50 20.6 5.6 6.0 7.93 1.2ı 0.17 0.17 
2. 2 0.30 0.50 20.3 4.8 5.2 7.97 1.14 0.12 o. ı2 

3. 3 0.30 0.50 22 . ı 4.2 4.5 7.69 1.09 0.08 0.08 
4. 4 0.30 0.50 21.2 3.5 3.8 7.82 1.07 0.07 0.07 
5. ı 0.60 0.50 20.5 5.3 6.2 7.94 1.52 0.34 0.34 
6. 2 0.60 0.50 20.5 4.8 5.8 7.94 1.47 0.32 0.32 
7. 3 0.60 0.50 21.9 4.2 5.2 7.72 1.40 0.29 0.28 
8. 4 0.60 0.50 21.0 3.5 4.5 7.85 1.30 0.23 0.23 
9. 1 0.90 0.50 20.6 5.3 6.5 7.93 1.84 0.46 0.46 
ı o. 2 0.90 o.so 20.5 4 .8 6.1 7.94 1.71 0.42 0.42 
ll. 3 0.90 0.50 21.9 4.2 5.8 7.72 1.83 0.45 0.44 
ıl. 4 0.90 o .so 21.0 3.5 5.1 7.85 1.58 0.37 0.36 

Lineer şekilli savak (180°) (Yanal büzülmesiz dikdörtgen ;ekilli savak) 
ı. ı 0.30 0.50 21.7 4.6 5.1 7.75 1.19 o. ı6 o. ı5 

2. 2 0.30 o.so 20.7 4.2 4.6 7.9ı 1.12 0.11 0.11 
3. 3 0.30 0.50 20.2 3.8 4.2 7.98 ı.ıı o. ıo o. ı o 
4. 4 0.30 0.50 20. ı 3.1 3.5 8.00 1.09 0.08 0.08 
5. ı 0.60 0.50 21.5 4.6 5.6 7.78 1.46 0.32 0.3ı 

6. 2 0.60 o.so 20.6 4.2 5.2 7.93 1.37 0.27 0.27 
7. 3 0.60 0.50 20.2 3.8 4.7 7.98 1.27 0.2ı 0.2ı 

8. 4 0.60 0.50 20.0 3 . ı 3.9 8.oı 1.19 o. ı6 o.ı6 

9. ı 0.90 0.50 21.5 4.6 6. ı 7.78 1.89 0.47 0.46 
10. 2 0.90 o.so 20.6 4.2 5.8 7.93 1.75 0.43 0.43 
ll. 3 0.90 o.so 20.2 3.8 5.2 7.98 ı. so 0.33 0.33 
12. 4 0.90 O.SO 20.0 3 . ı 4.6 8.01 1.44 0.3ı 0.31 
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DEPREMLERİN YERALTISUYU SEVİYELERİNDE MEYDANA GETİRDİGİ 

DEGiŞiKLİKLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

ÖZET 

Yazanlar : Hasan KIRMIZITAŞ * 
: Nurettin KAYA ** 

Dünyanın bir çok ülkesinde yeraltısuyu seviye değişimlerinin depremle ilişkisi bi
limsel ve proje bazında yapılmaktadır. Deprem ve yeraltısuyu potansiyeli yönünden 
önemli olan Ülkemizde de, depremierin akiferler üzerindeki etleisinin aleademik 
düzeyde ortaya konması , bu gelişmelerden sonra önem kazanmaktadır. 

Türkiye çapında yeraltısuyu potansiyelini tespit etmek ve akiferlerde meydana 
gelebilecek değişiklikleri izleyebilmek için amaca uygun sondaj kuyularında limnigraj 
aletleriyle yeraltısuyu seviye ölçümleri yapılmaktadır. Zaman zaman limnigraj alet
lerinin kaydettiği bazı sondaj kuyularına ait grafiklerde seviye değişimleri sıra dışı 
anamaliler oluşturmuş ve yapılan incelemelerde bu değişikliklerde bazı depremierin 
etkili olduğu belirlenmiştir. 

17 Ağustos 1999 Depreminde Eskişehir-Sivrihisar ve Ankara-Beypazarı'nda 

bulunan bazı sondaj kuyularında da deprem nedeniyle meydana gelen yeraltısuyu 
değişimleri, bu limnigraj aletleri ile tespit edilmiştir. Esasen 1960'lı yıllardan beri bazı 
sondaj kuyularında limnigrajlarla yapılan ölçümlerde yeryüzünde oluşan depremierin 
gözlendiği görülmüştür. Örneğin: Van-Muradiye (1976) , İran ( 1979) depremleri 
Şanlıuifa-Ceylanpınar ve Harran, Konya-Çumra-Karapınar ile Niğde-Altunhisar 

ovalarında yer alan bazı sondaj kuyularında belirgin yeraltısuyu seviye değişimleri 
yaratmış/ardır. Seviye değişimleri basınçlı, yarı basınçlı ya da serbest akifer koşulların 
tamamında gözlenmiştir. Akifer malzemeleri; alüvyon gibi taneli ortamların yanı sıra 
kireçtaşı gibi sağlam kayaçiardan da oluşmaktadır. Deprem merkezlerinde en büyük 
değişim 1,48 m olup, salınım şeklinde kaydedilmiştir. 

Deprem nedeniyle seviye değişimleri; yükselme, düşme ve aynı noktada aşağı
yukarı salınım şeklinde olmaktadır. 

Ülkemizi yasa boğan 1 7 Ağustos 1999 Depreminin sonrasında gerek yazılı 
gerekse görsel basında yeraltısuyu seviye değişim/erinin, depremierin önceden belir
lenmesi ile ilişkilendirilmesi üzerine yalnız Kuruluşumuzca Türkiye 'de düzenli olarale 
alınan ve genellikle eski olan bu verilerin günümüzde değerlendirilerek, kamuoyu ile 
paylaşılması amacıyla bu makale hazırlanmıştır. 

(*) DSi Jeotek. Hiz. ve YAS Dai. Bşk.lığı, Etüt ve 
Değerlendirme Şube Müdürü 

(**) DSi Jeotek. Hiz. ve YAS Dai. Bşk.lığı, Jeoloji 
Mühendisi 
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1. GiRiŞ: 

167 Say,ılı Yeraltısuları Hakkındaki 
Kanunun DSI Teşkilatına verdiği yetki 
dahilinde Türkiye 'deki yeraltısuyu potan
siyaHnin belirlenmesi amacıyla yıllardan beri 
hidrojeolojik etütler yapılmaktadır. Bu etütler 
kapsamında gerek yeraltısuları potansiyelini 
sağ l ıklı ve doğru olarak belirleyebilmek, 
gerekse bugün ve gelecekte akiferlerde ola
bi lecek değişimleri kısaca akiferlerin nabz ı nı 
elde tutabiirnek için özel olarak açılan sondaj 
kuyularında yeraltısuyu seviyeleri amaca 
uygun olarak aylık ve mevsimlik peryotlarda 
ölçülmektedir. 

1960 yılından beri Türkiye çap ında 
uygun görülen sondaj kuyular ı nda 
yeraltısuyu seviye ölçümlerinin sağlıklı ve sık 
aralıklarla alınabilmesi için mekanik ve elek
tronik limnigraf aletleri kullanılmaktad ı r . 
Mekanik limnigraflarla yapılan ölçümlerde 
alet, tambur üzerinde bulunan milimetrik 
kağıda, sondaj kuyularındaki yeraltı suyu 
seviye değişimlerini sismograflarda o lduğu 
gibi grafik halinde çizmektedir. Aylık alı nan 
bu ölçüm sonuçları incelendiğinde, bazen 
s ıra dışı anemaliler görülmüş ve yapılan 
incelemelerde bazı depremierin bu anamo
lileri oluşturduğu belirlenmiştir. 

Türkiye'yi yasa boğan 17 Ağustos 1999 
Depreminde de bazı sondaj kuyularında sıra 
dış ı anemaliler (Şekil 14) elektronik limni
graflarla tespit ed i lmiştir. 

Gölcük depreminin oluşumu ve önce
den belirlenebilma i mkanları üzerinde haklı 
olarak çok tartışıldı. Depremierin önceden 
bel irlenebilma ihtimalleri tartışılırken bazı 
ulusal ve bölgesel basın organlarında , son
daj kuyularındaki yeraltısuyu seviyelerinin 
ölçülmesi ve bu seviyelerin anında takip 
edilmesi halinde 1-2 gün gibi çok uzun 
zaman önceden depremierin belir
lenebileceği ifade edildi. 

Depremlerden sonra bazı kaynakların 
kuruduğu , bazı yeni kaynakların oluştuğu, 
bazı kuyuların da artezyen yaptığı bilinmek
tedir (Şekil-21 ). 

Genellikle DSi Teşkilatı tarafından 
hidrojeolojik etüt amaçlı olarak limnigraflarla 
alınan bu rasat değerleri üzerinde, bazı 
depremierin oluşturduğu etkiyi doğru olarak 
ilgili kişi ve kuruluşlara aktarmak bu 
makalenin temel amacını teşkil etmektedir. 

Deprem sonucu sondaj kuyusunda oluşan artezyenin görünümü 
(17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi) 

Adapazarı -Merkez -Dernekkırı Köyü (49160 numaralı sondaj kuyusu) 
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Bugüne kadar limnigraf monte 
edilen sondaj kuyu yerleri , yeraltısuyu 
potansiyelinin hesaplanmasına yönelik 
olarak belirlenmişlerdir. Yeraltısuyu 

seviye değişimlerinin depremlerle olan 
olası ilişkilerinin belirlenmesi yönünde 
kesinlikle bir çalışma olmadığı gibi bu 
amaçla da kuyu açılmamıştır. 

2. JEOLOJi 

Deprem etkilerinin görüldüğü limnigraflı 
sondaj kuyularında yapılan incelemelerde 
çok farklı litolojik yapıda (pekişmiş ve 
pekişmemiş tüm kayaçlar) birimler 
görüldüğü gibi akifer tipleri de (serbest, 
basınçlı ve yarı basınçlı) farklılık göstere
bilmektedir. Bu nedenle limnigraf 
değerlerinin gösterildiği grafiklerin yanına 

akifer ile ilgili bazı hidrolojik bilgilerin 
yazılması yeterli görülmüştür. Ayrıca adı 

geçen kuyulara ait bilgi formları Şekil -
16,17, 18,19 ve 20'de verilmiştir. Bu başlık 

altında jeolojik yapıyla ilgili daha fazla 
ayrıntıya girmenin bir yarar getirmeyeceği 
kabul edilmiştir. 

3. DEPREMLERiN OLUŞTUGU VE 
KAYDEDiLDiGi YÖRELER 

Depremierin oluştuğu yöreler ile bu 
depremierin kaydedildiği sondaj kuyularının 
bulunduğu yerler aşağıda sırasıyla verilmiştir 
(Şekil-1 ). 

Depremierin Oluştuğu Tarih ve Yerler: 

- 28.03.1970 Kütahya-Gediz Depremi, 
- 06.09.1975 Diyarbakır- Lice Depremi 
- 24.11 .1976 Van-Muradiye Depremi, 
- 27.11 .1979 iran Depremi, 
- 30.1 O. 1983 Erzurum-Kars Depremi, 
- 17.08.1999 Gölcük Depremi, 

Bu Depremierin Kaydedildiği Yöreler 
ise 

- Şanlıurfa-Ceylanpınar ve Harran 
Ovaları 

- Erzurum Ovası , 
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- Konya Ovaları , 
- Edremit-Harran Ovası , 
- izmir-Menemen Ovası , 
- Manisa-Sarıkız Kaynakları, 
- Niğde-Aitunhisar Ovası, 
-Ankara-Beypazarı, 

- Eskişehir-Sivrihisar yöreleridir. 

4. LiMNiGRAFLARIN ÇALIŞMA 
ŞARTLARI 

Limnigraf kayıtlarının kaydedildiği 
milimetrik kağıdın zaman ölçeği (x ekseni) 1 
(bir) aylık bir süreyi kapsamakta olup, 1 mm 
8 saati temsil etmektedir. Bu nedenle 
deprem anında meydana gelen anlık 
değişimler 1 mm hassasiyetinde bir aralıkta 
kayıt edilmiştir. Yeraltısuyu seviye 
değişimleri ise y ekseninde temsil edilmekte 
olup, her 1 mm'lik aralık 1 cm'yi göstermek-
tedir. · 

Elektronik limniğraflarda ise istenen 
zaman aralığında yeraltısuyu seviye 
değişimleri sayısal olarak kaydedilmektedir 
(Şekil-13). 

Yukarıda belirtilen depremierin 
yeraltısuyu seviyeleri üzerinde oluşturdukları 
etkiler, depremierin oluştuğu merkezler 
dahilinde bir bütünlük (deprem alanları 
grafikler üzerinde alt alta getirilmeye 
çalışılmış) içinde grafiklerde verilmeye 
çalışılmıştır. Ekte verilen ilgili grafikler ince
lendiğinde 3 ayrı etki şekli görülecektir. (Şekil-
2). 

• Özellikle mekanik limnigrafların aynı 
noktada aşağı-yukarı yönlü salınım şeklinde 
kaydattiği değişiklikler, 

• Depremden sonra su seviyelerinde 
belirli süreli veya kalıcı düşümler, 

• Su seviyelerinde belirli süreli veya 
kalıcı yükselimler. 

5. DEPREMiN OLUŞTURDUGU 
SEViYE DEGiŞiMLERiNiN GRAFiKLER 
ÜZERiNDE iNCELENMESi 

Limnigraflarla kaydedilen her ana 
deprem anı grafiklerde daire içine alınmış ve 
her deprem ayrı ayrı incelenmeye 
çalışılmıştır. 
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• Lice Depremi 

Bu deprem daha çok Şanlıurfa il i 
Harran ve Ceylanpınar'ı Ovalarındaki 

Limnigraflı kuyularda etkisini gösterm işt i r 

(Şekil-3,4) . Tüm Kuyular kireçtaşı biriminde 
açılmışlar ve akiferler grafiklerin yanlarında 
da belirtildiği gibi serbest, basınçlı ve yarı 

basınçlı olabilmektedirler. 3839 numaralı 

Harran-Ümmülhacer kuyusu (Şekil-4) hariç 
(bu kuyuda düşüm olmuştur) diğer tüm kuyu
larda salınım şeklinde etki görülmektedir. 
Salınım miktarları 0,03-0,66 m arasında 

değişmektedir. Telhamut işletme sahasında 
4 ayrı kuyuda çok farklı salınım miktarı 

gerçekleşmiştir. 8439 numaralı Ceylanpınar
Akrepli kuyusunda (Şekil-3) 6 Eylül 1975 
tarihinde meydana gelen deprem (O, 14 m) 
haricinde 3 ayrı salınım daha kaydedilmiştir. 

Daha önceki salınıma benzerlik gösteren bu 
salınımlarında deprem etkisiyle oluştuğu 
tahmin edilmektedir. 

• Van-Muradiye Depremi 

Bu deprem, Şanlıurfa-Harran ve 
Ceylanpınar'ı, Mardin-Kızıltepe , Konya ve 
Niğde illerindeki bazı sondaj kuyularında 

tespit edilmiştir (Şekil-5 , 6,7). En yüksek 
salınım değeri Ceylanpınar-Telhamut 12754 
(1 ,48 m) ve 12766 numaralı (1 , 12 m) kuyu
larda görülmektedir (Şekil-5) . Tüm kuyularda 
deprem etkisi salınım şeklinde kendini gös
terirken 3839 numaralı Harran-Ümmülhacer 
kuyusunda Lice Depreminde olduğu gibi 
takriben O, 12 m'lik düşüm meydana gelmiş 
ve grafik sonuna kadar aynı seviyede 
kalmıştır. Başka bir deyişle daha sonraki 
günlerde yeraltısuyu seviyesi tekrar eski 
haline dönmemiştir. 

Şekil-5 ve 6'da yer alan grafikler ince
lendiğinde özellikle Urfa-Ceylanpınar ' ı 

12766, 12754, 13528, 8441 ve 12967 
numaralı kuyulara ait grafiklerin sonunda 
görülen çan eğrilerinin de bir başka depremi 
gösterdigi yapılan araştırmalarda tespit edil
miştir. Her iki depremin neden ayrı tepkileri 
gösterdiği ise (salınım-çan eğrisi şeklinde) 

anlaşılamamıştır. 
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• Erzurum-Kars Depremi 

Bu deprem, Erzurum-Horasan , 
Şanlıurfa, Konya, Manisa, izmir ve Balıkesir
Edremit-Havran 'daki bazı limn i graflı sondaj 
kuyularında kaydedilmiştir (Şekil-8 , 9 , 1 O) . 
Deprem etkisi tüm kuyularda sa l ı n ı m 
şeklinde kaydedilirken Erzurum-Horasan 
Ovasındaki 9712 numaralı kuyuda 0,60 m 
salınımdan sonra 0,30 m'lik bir düşüm 
kaydedilmiş ve bu düşüm o ay boyunca 
devam etmiştir, 

Şekil-8'de 12754, 13528 ve 12766 
numaralı kuyulara ait grafiklere dikkatle 
bakıldığında 30 Ekim 1983 tarihindeki 
depremden önce ve takriben 27 Ekim 1983 
(depremden 3 gün önce) tarihinde de ufak 
boyutlu çan eğrilerinin oluştuğu görülecektir. 
Yapılan araştırmada bu tarihlerde de en az 
5,0 büyüklüğünde depremierin olduğu belir
lenmiştir. Ayrıca 13528 numaralı kuyu 
grafiginde 1 O, 12,19 ve 20 Ekim tarihlerinde 
de düşüm şeklinde sıra dışı anamaliler 
görülmektedir. Bu grafiğin kaydedildiği tarih
te yağış , atmosferik basınç, çekim gibi 
değerler araştırılabilseydi, bu oluşan sıra 
dışı anamaliler hakkında daha doğru ve 
sağlıklı yorum yapma imkanı olabilirdi . 
Ayrıca aynı grafik (13528 numaralı kuyu 
grafiği) üzerinde salınım , düşüm ve çan 
eğrisi şeklinde görülen 3 çeşit seviye 
değişiminin nedenleri de anlaşılamamak
tadır. 

Bu deprem takriben 1500 km uzaklıkta 
yer alan Manisa-Sarıkız kaynaklarında 
açılan 25223/R1 ve 25223/R2 kuyularında 
0,20 ve 0,50 m'lik düşümler meydana getir
miştir. 

• iran Depremi 

Bu deprem sadece Şanlıurfa-
Ceylanpınar ' ı kuyularında kaydedilebilmiştir 
(Şekil-11 ). Grafiklere dikkatle bakıldığında 
tüm kuyularda 0,20-0,50 m'lik salınım 

şeklinde kaydedilen depremden sonra 5-6 
mm'lik bir yükselim oluşmuş ve tabriben 2-3 
günlük bir süre sonunda da 10-12 mm'lik 
düşüm meydana gelmiştir. Daha sonra o ay 
boyunca yeraltısuyu seviye değişimlerinin 
sinüzoidal eğriler oluşturarak devam ettiği 
görülecektir. 



• Kütahya Depremi 

Bu deprem daha çok Ege Bölgesinde 
hissedilmişti r (Şekil-12 ). Bu deprem de 
dikkati çeken Ödemiş -Yeniköy 'e ait grafiktir. 
Bu grafikte 28 Mart 1970 tarihinde meydana 
gelen depremden önce 4 ayrı yerde 
salınımlar kaydedilmiştir. Bu salınımlardan 
biri de ana depremden takriben 1 O saat önce 
olmuştur. 

• Gölcük Depremi 

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana 
gelen ve tüm Marmara Bölgesinde felakete 
yol açan bu depremin yeraltı suları üzerinde
ki etkisi Ankara-Beypazarı ve Eskişehir ili 
dahilinde sondaj kuyularına monte edilmiş 
ve bazı dijital limnigraflarda sayısal olarak 
kaydedilmiştir. 

(Şekil-13) . Bu sayısal değerler grafik 
haline getirildiğinde (şekil-14) 49863 numa
ralı Sivrihisar sondaj kuyusunda 1.0 m 
civarında yükselim gözlenirken diğer kuyu
larda 1.00 m'ye yakın düşümler gözlenmiştir. 

Ayrıca bu deprem esnasında Adapazarı 
-Merkez-Dernekkırı köyünde 49160 numa
ralı sondaj kuyusunda da artezyen 
oluşmuştur (şekil -21 ). 

Bir çok grafik içerik olarak benzerlik 
gösterdiğinden tümü bu makale kapsamına 
alınmamıştır. Yukarıda bahsedilen kuyularda 
bu değişimler gözlenirken bir çok sondaj 
kuyusunda da yeraltısuyu seviyelerinde 
gözle görülür değişiklik gözlenmemiştir. 

• Diğer Ülkelerdeki Çalışmalar 

Birçok yabancı ülkede halen bizde 
olduğu gibi önceleri tesadüfen kaydedilen 
deprem etkileri zamanla proje bazında ve 
akademik düzeyde incelenmeye başlanmış
tır. 

Bir çok Türk Cumhuriyetleri dahil 
Avrupa, Amerika ve Japonya'da yeraltısuyu 
seviye değişikliklerinin depremle ilişkisi 
araştırılmaktadır. Japonya ' nın Tono 
yöresinde (King vd .) bu çalışmalar proje 
bazında ele alınmış ve depremierin 
yeraltısuyu seviyeleri ile ilişkisi araştınimaya 
çalışılmıştır (Şekil-15) . 
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6. SONUÇ VE ÖNERiLER 

Depremlerden sonra bazı kaynakların 
kuruduğu , bazı yeni kaynakların oluştuğu , 
baz ı kuyuların da artezyen yaptığı bilinmek
tedir. 

Yeraltısuyu seviyelerindeki değişik
likler, başta atmosferik basınç olmak 
üzere yağış, sulama, çekim v.b. nedenler
den dolayı çok rahat değişebilmektedir. 
Dolayısıyla yeraltısuyu seviyelerinde her
hangi bir anda oluşan değişiklikler 
depremlerle ilişkilendirilmeden önce 
dikkatle ve zamanında incelenmeli sebebi 
doğru olarak belirlenmelidir. 

Türkiye bir deprem bölgesi olduğu gibi 
yeraltısuları yönünden de önemli bir potan
siyele sahiptir. Bugüne kadar yeraltısularının 
potansiyelini belirlemek amacıyla limni
graflarla seviye gözlemleri yapılan sondaj 
kuyularında , tesadüfen depremierin etkisi 
kayded i lmiştir. Gerek depremierin ve 
gerekse yeraltısularının önemi dikkate 
alındığında bunların arasındaki ilişkilerin bil
imsel olarak aydınlatılması gerekir. 

Dünyada, depremierin gerek önceden 
belirlenmesi ve gerekse yeraltısuları 
üzerindeki etkisi konularında bir çok çalışma 
yapıldığı bilinmekle beraber henüz doyurucu 
sonuçlar alındığını söylemek mümkün 
değildir. 

600 km2 yüzey alanına sahip bir 
akiferde (bu boyutta bir çok akifer mevcuttur) 
deprem nedeniyle oluşacak bir metrelik yük
selim veya düşüm , depolama katsayısının 
%10 olması halinde bile 60 milyon m3 suyun 
artması veya azalması demektir. Dolayısıyla 
böyle bir çalışmanın sonucunda depremierin 
belirlenmesinin mümkün olmaması halinde 
bile en kötü ihtimalle depremierin 
yeraltısuları üzerinde yapacağı etkinin 
akiferde oluşturacağı değişiklikler mutlaka 
akademik düzeyde ciddi olarak ilgili 
kuruluşlarca araştırılmalıdır. 

Depremierin yeraltısuları üzerindeki 
etkisi ancak limnigraf aletleriyle tespit 
edilebilmektedir. Yapılacak bu tür bir 
çalışmada şamandralı limnigraflardan 
ziyade kullanım kolaylığı nedeniyle basınç 
sensörlü limnigraflar tercih edilmelidir. 
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Depremierin Yeraltısuyu Seviyeleri Üzerinde Oluşturduğu Etki Türleri 
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. -· " 

h: 

+ 

Uıfa- Ceylanpınar- Telhamut (12754) 9 Kasım- 15 Aralık 1976 

Urfa- Harran- Ümmülhacer (3839) lO Kasım -14 Aralık 1976 

Şekil-S 
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(M: 7.5) 

58.7 175 Kçt Y.B 
ôh = 1,12 

:t:f+ 
- -

-· 

!i 

57.0 175 Kçt B 

Mı= 1,48 

Kçt B 
6h =0,06 
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300 Kçt S 

120 Kçt S 

Urfa- Ceylanpınar- Akrepli (8441) 9 Kasım- ll Aralık 1976 .:\h= 0,18 

122 Kçt S 

Ceylanpınar- İkicırcıp (12967) 9 Kasım- ll Aralık 1976 .:\h =0,08 

175 Kçt S 

61 Alüv. s 
Mardin- Kızıltepe- Girmelhip (9720) 8 Kasım- 10 Aralık 1976 .:\h= ? 

V~ MURADlYE DEPREMİ24 KASIM 1976 (M7.5) 

Şekil-S 
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so Kçt B 

Konya- Ankören (133 ı2) ı2 Kasım- 9 Aralık ı976 6h=O,Q7 

139 Kçt S 
Konya-Muğur (5649) ı2 Kasım- 9 Aralık ı976 6h=0,35 

37 Kçt S 
Niğde - Kiledere (7034) 9 Kasım- 8 Aralık ı 976 ~h=0,04 

153 Alüv. s 
Niğde- Altunhisar (9840) 8 Kasım- ı Aralık ı976 ~h= 0,12 

100 Kçt S 
Konya- Eğilmez (133ı7) ı2 Kasım- 9 Aralık ı976 ~h= o, ı o 

V />Ji MURADİYE DEPREMİ24 KASIM 1976 00.5) 

Şekil-7 
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ERZURUM- KARS DEPREMi 30 EKİM 1983 (M i 6.9) 

•ııııll!lllllll'lllllllllllllllllllll!lllll ... 139 Kçt S 
Konya-Muğur (5649) 21 Ekim- 21 Kasım 1983 t.h=0,08 m 

Urfa- Ceylanpınar- Telharout (12754) 8 Ekim- 9 Kasım 1983 t.h=0.15 m 

120 Kçt S 

Urfa - Ceylanpınar- Akrep li (844 1) 8 Ekim - 9 Kasım 1983 t.h=0.03 m 

t.h= 0,06 m 

175 Kçt Y.B 

Urfa- Ceylanpınar- Telharnut (12766) 8 Ekim- 9 Kasım 1983 t.h = 0,06 m 

-· 
. ·.· ·r i rz.'· r: ~ ~"l:fr 

~· ·. - ~~ .. 
,-+-

}= ;:.;_ : l rt 
1.,.._ ... ft1 :I 1 :.f'rt' . 1+ . 

- t t++' !fu' - :-1-11 ' •. 
1+ .. ; 

. ' -+-

Urfa- Harran- Şernsettin (19927) 6 Ekim- 8 Kasım 1983 t.h=0,03 m 

HI.MR!Iitiillı!Uill111HOOIIIII!IIflllutiii/11Ui11114.0 ııo Kçt s 

Konya- Alakova (1617) 21 Ekim- 21 Kasım 1983 t.h = 0.08 m 

Erzıınıııı- I<.m Depıı::mi (M6.9) 

Şekil-B 
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Konya- Ankören (13313) 21 Eldm- 21 Kasım 1983 dh=0,62m 

1. - 1'+ 

Baturo (182) 21 Eldm- 21 Kasım 1983 dh =0,10 m 

Edremit-Havran (Kızıklı Kuyu) 4 Eldm- 4 Kasım 1983 dh=0,07m 

ti lt 
l=i:P: R-ı-

::±:!:4 ı:ı:ıı 

ı:ı 5.0 150 Alüv. B 

Manisa -Sarıkız Kaynakları (25223/R2) 4 Ekim -2 Kasım 1983 dh=0,20m 

If~ ~)H 

Manisa- Gediz (25223 R1) 4 Eldm- 2 Kasım 1983 dh=O,SOm 

Eızıınıın- Kan Depremi (M6. 9) 

Şekil-9 

35 



DSi TEKNiK BÜLTENi 2000 SAYI 96 

+ı• 
iii· n>,r,\ l : .... ,t:;: __ · , -+ 

. 1-"--

-+- .I . 

ı 
. ı 

-i+ı-,.. 

İzmir-Menemen (19024) 3 Ekim- 3 Kasım 1983 ~h=O,lS m 

Erzurum-Pasinler (Ebsemece-9712) 20Ekim- 3 Kasim Mı = 0,60 m M2 = 0,30 m 

Erzurum- Kan Deıx=i (M6.9) 

Şekil-10 
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İRAN DEPREMi 24.11.1979 (M :7.1) 

"~ .. 
·i:d±t +-+ li ' . ı 

i+tj:· -v+ t+ . ':_ . 
'ı ; . ··:- t~ rft mr ~ : ~ ~ .: 

. : i fJ-lt . f-tf+ ı . f-'ftt 1-t c f . lll ' T 

. .1 ' • • . ' 

h~~~~ f~~J#H.t ~j:r.-:1 i +i -:;+. . -r: ;·~ı .. -,.··1 !IIJ 
'h-+ " '"'1" 1~ r--t-r' 1: ı .. ! ' . ; ·] 1 11-r-:- --1- ,. ' ""TTI 

-+t-t+~ - . - 47,5 175 Kçt S 

Urfa· Ceylanpınar-Telhamut (I 1956) 16 Kasım -17 Aralık 1979 L\h = 0,30 m 

·urfa- Ceylanpınar-Telhamut (12766) 16 Kasım -17 Aralık 1979 L\h = 0,14 m 

ll
i± · rm -: ı - ···+'"' ·: ++ 

j . ·_ i:! ı' 

t·f: .lı i~ . - :-'- ~c:J:r· 1-'- Tl lt •-=t 

i:t!ı · ~-- ıtt r- _ . .J . .- ı-r-- .. . ... . . · ~ 
Ei:lt-ı -t-tn-r . . : .l :Tfı~tffit:~l~!~l : E - ın+t+ "ı ·. :.L_,_.u 59,6 175 Kçt S 
it'·i:l "'-ı ::.ı+ .iii: Ht 1 1 , ~ ıi::""'::I· 

Urfa- Ceylanpınar-Telhamut (12747) 16 Kasını -17 Aralık 1979 L\h =0,20 m 

Şekil-11 
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KÜTAHYA-GEDİZ DEPREMİ 28 MART 1970 (M7,2) .Sev.(m) Der.(m) Lito. A.Tip. 

lli~ i~~~~~~i~r~;~~::ı~ı~~:~~~ 15,5 1620,0 Mü• YB 

Ödemiş- Yeniköy (10) 4 Mart- 2 Nisan 1970 6.lı =0,06 m 

· ··,··t- ·· · ·· ; .. .. ' -~If-H · ·•····· ·· · ·• · ·-· ·/ ··J'ooı.. ---+==±l-:c- ·. 
:: ı.::ı· . : :::. ::..:·.:: :::~: ~-··:·_r:rr.rfr-ı=-:-.: · : - .·:.· :··:::: ~ .::.: . ....... ::.. .. · 

""'' .. - --· ... .... ,--·-··-... ~-ıli··-..,-·- -- ''""' .. ' ' --. · \,..:-~- "C_-"[ · ! · ~· ·-·-· ...... ·--·---- -· 1:···1 1i ·· ··· ··--·-· --· ·- . . ı •• 

;·:11::~: :·: .-<. :·~ .:-:::dl1JL. :~-~?:7: Kf-:-: tr~.Wk=t-
::_~:~~. - : -. j:·::: ~ ·:: ·--drFli~: .... ·::·: ~·-= ·~= :.· ·.: .. ~::·:~ ::~::~ ~!=':.:~ n,s 182,0 Aiüv. s 

İzmir- Kahrat (1 0066) 3 Mart - 29 Mart 1970 6.lı = ? 

80,0 Alüv. S 
İzmir - Bayındır (3) 3 Mart - 2 Nisan 1970 Mı = 0,22 m 

KÜTAHYA GEDİZ DEPREMi 28 MART 1970 (M7.2) 

Şekil-12 
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52786- Koçaş kuyusuna ait 21/07/1999- 29/08/1999 tarihleri arasendaki 

günlük seviye değişimleri listesi 

TARİH OrtCCm) MinCCm) Mi!ks{~m) 

21/07/1999 :usa 11:02=2286 11:05=2291 

22/07/1999 2288 OO:OO=:UU OO:OO=:UU 

23/07/1999 2289 00:00=2291 08:39z2290 

24/07/1999 2291 00:00=2290 10:02=2292 

25/07/1999 2291 04:00=2291 00:00=2291 

26/07/1999 2292 00:00•2291 16:00=2293 

27/07/1999 2300 00:00=2293 23:40=2310 

28/07/1999 2315 00:00=2310 19:50=2322 

29/07/1999 2323 00:00•2322 00:00=2323 

30/07/1999 2323 16:00=2322 00:00=2323 

31/07/1999 2322 00:00=2322 23:16=2325 

01/08/1999 2325 04:00=2325 00:00=2325 

02/08/1999 2326 00:00=2325 16:00=2326 

03/08/1999 2327 00:00=2326 20:25=2329 

04/08/1999 2329 00:00=2329 21:23=2331 

05/08/1999 2331 00:00=2331 20:13=2333 

06/08/1999 2338 00:00=2333 19:06=2343 

07/08/1999 2343 04:00=2343 00:00=2343 

08/08/1999 2343 00:00=2343 00:00=2343 

09/08/1999 2345 00:00•2343 20:37=2346 

10/08/1999 2347 00:00=2346 21:43=2348 

11/08/1999 2348 00:00=2348 00:00=2348 

12/08/1999 2350 00:00=2348 16:00=2351 

13/08/1999 2353 00:00=2351 16:00=2354 

14/08/1999 2354 00:00=2353 08:00=2354 

15/08/1999 2354 20:00=2353 00:00=2354 

16/08/1999 2353 20:00=2352 00:00=2353 

17/CW./1999 2371 02:56•2337 02:56•2380 

18/08/1999 2373 00:00•2373 00:00•2373 

19/08/1999 2373 00:00•2373 00:00=2373 

20/08/1999 2373 04:00•2373 00:00=2373 

21/08/1999 2377 00:00•2373 21:35=23&4 

22/08/1999 2387 00:00=2384 22:30=2391 

23/08/1999 2393 00:00=2391 20:00•2395 

24/08/1999 2395 00:00=2395 00:00=2395 

25/08/1999 2394 16:00•2392 00:00•2395 

26/08/1999 2390 20:00=2388 00:00•2392 

27/08/1999 2385 16:00=2383 00:00=2388 

28/08/1999 2382 12:00 .. 2382 00:00=2383 

29/08/1999 2379 08:17=2376 00:00=2382 

17 Atlustos 1999 Gölcük depremi (M: 7.4) 

Şekil-13 
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Gölcük Depremi 17 AOustos 1999 (M :7,.ı4) 

GOn (AOuatce 1999) 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 :20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3) 31 

i~~~f . . • . . • • • • • • . . • KJ ; ; ; ; ; ; ; ; ;ı-t4t:rG~fi 

I ~ t : : : : : : : : : : : : : : 21: . . . . . . ·~_: .. ~:...: t=J 
1,5..____ ________ ---..J 

I : ! : : : : : : : : : : : : : : ::I : : : : : : : : ~tt'~~: : ı 
5,5.ı.____--------~~j 

g :: [ : : ; ; ; : : : ; : ; ; ; ; a: : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : : ı 
~ 13,0 1-+-SEOÇımışık l 

13,5 
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ı ./'-ı 

KAl k 

·~ 
KA2~ 

1 0 .5m 

. 
ı 

~ 
KA3 

\. ....... -;j ; 
~ GOl ............. _ 
~ 003 ~ 
:ı: GFt 

~t--:--GM1 
_. --.:- -v_..... 

GM2 

~~ 
V 

GM3 - -"".. 
GU1 

ı 
.V: 

GU2 _.,....,.- /-.;..... :;....,_ 
GU3 ı 

ı 

1 ll 21 ~~ 
u.~ tV97 M5.8 

.g 1000 00 

I~ • !! - .90 
~=~ 880 40 
~~c !JTO 20 ~~ 
:;c"- NO 1 11 21 31 O 

March 111V7 

Figure 8. Waıcr·lo::vel doııa ro::cordcd during March 1997 at 
KA- ı. KA-2. KA-3. oınd ;ıli ı ho:: shallow wells. togeıher with 
local baromc:ıric-pro::ssure oınd doıily rainfall data. The occ:ur-
re nce time of the March 16. 1997. earıhquake is indicated by a 
dasho::d line in the middlo:: . 

·5 Earthquaka 5 
Time (days) 

·15 ·lO 10 15 

Fi~un: 2c. Doıta at SN-3 well during pı.:riı ·ds ur JO days cı.:n
tcn:d ;ıt the time ur the <mrthquakcs fur which hırgı.:r cus..:ismiı.: 
chanı;cs wı.:re reconJed. 

Şekil-15 
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TABLO 
Tab lt 

e 
.c 
l 
o 
ı 

"' "i 
·o: 
~ 

ı 
KUYU NO. 
Woll NO. 
KUYU ADI 
Namo of Woll 

o 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

220 

240 

AÇlLMA AMACI 
Purpooe of DrlllinQ 
AÇLDIGI YIL 
Conotnıctlon Yoar 
ZEMIN KOTU 
Ground AHitudo ( m 1 
DER~LIK 
Dopth (m) 
QLCME TARIHI 
Dato of Moasu.......,t 
STATIK SEVIYE 
Static ı..voı (m) . ı ARTEZYEN 
DEBI lt /an Artnion , 
Dloc'ı?:.e ı POMPA 

Pump 

~ı.=.., (m) 
QZ~ teli Hlon/m 
Spodflc: Qıpoclfy llooe/m 
bwnioıibllllo /r;"ll /m Tnıwnllolılfty :;:i; day/m 

EC 

SUYUN SIN IFI 
CcıteQory of Wator 

. 

. . 

o 

o/ 
o o . 

1617 

Alakova 

Ar~ . 

05/958 

1018 

110 

05/958 

3 . 6 

45 .0 

2 . 10 

1~==/Kiı 

SONDAJ KUYULARINA AiT BiLGILER 
Data on Drilled 'Wells 

- . N 
K O N YA 

ı 

5649 13312 13313 13317 7034 

G 

MuQur Arıkören Arıkören Eğilmez G iledere 

ı~ ı . Ar~ . Ar~ . Ar ş. Arş . 

09/964 10/969 12/969 08/972 10/965 

139 .0 50 .0 50 . 0 100 .0 250 . 

09/964 10/969 12/969 08/972 10/965 

7.4 16 .70 15. o 12 . 0 ll .45 

24 .5 3 . 0 24 

0 . 8 1. 0 3.0 

8 . 0 

~Aiüvyon ı:::= := ıKiıtaşı =Marn ~ Kireçtaşı 

Şekil-16 
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D E ~li:ONYA -1 
9840 182 

A .Hisar C um ro 

Ar~ . Ar~. 

11/967 04/957 

153 .0 138.0 

ll/ 967 04/957 

2 .2 3.10 

35. 0 26 

9 . 0 4 . 4 

Şek i l : 16 



TABLO 
Tablo 

e 
t . 
o 
ı 

"' "i 
·;;: 
~ 

KUYU NO. 
Woll NO. 

KUYU AOI 
Na.,. of Woll 

o 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

220 

240 

AClLMA AMACI 
Pvrpooo of Drllli119 
AÇLDIGI YIL 
Conolnlcllon Yoa r 
ZEMIN KOTU 
Graund Altillldo ( m ) 

~;~~~) 
1 ~!f T,::,_,, 

STATIK SEVIYE 
Slalic !Mel (m) 

• 
1 

ı AliTEZYEN 
DEBI ll /111 Arl•ian , 

Dloc'?.c ı PO-
Pump 

~ D wn (m) 

~~~~lly"=m 
~==~!tt.: 

EC 

SUYUN SIN IFI 
C~ry of Wator 

727 

Horran 

Ar~ -

021955 

220 

02/955 

17. 7 

2 

12 .3 

DSi TEKNiK BÜLTENi 2000 SAYI 96 

SONDAJ KUYULARINA AiT BILGiLER 
Data on Drilled Wells 

N L u R 

3839 19927 8439 8441 11948 

Harran H ar ran C . Pınar C . Pııar C. Pınar 

Arş. Ar~ . ~~ - işi 1~1. 

06/963 09/974 06!967 07/967 02/969 

209 .0 250 122.7 120 150 

06 / 963 09/974 06/967 07/967 02 / 969 

9.5 17 .8 31 .0 27. 0 38 .4 

6.2 42 35 35 20 

21 . 6 42 .80 1.0 6.0 6 . 5 

Şekil-17 

F A ·i 
11956 12747 

C . Pınar C. Pınar 

i,ı. 1?1. 

031969 05/969 

175 175 

03/969 05/969 

47. 0 59.0 

70 50 

5 .0 2 .90 

43 
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TABLO 
Tablo 

e 
~ 

i 
o 
ı 

"' ·::::; 
z 
"ii' 
~ 

o 

20 

40 

60 

BO 

100 

120 

140 
en 
:ı.: 

160 

180 

200 

220 

240 

SONDAJ KUYULARINA AiT BILGILER 
Data on Drilled Wells 

en 
lı:: 

en 

lı:: 

• • o 
o • 

o o 

~S ANLlURFA ·1 t-M AR D j N --fERZURUM-j 
KUYU NO. 12754 12766 12967 13528 7824 9720 9617 Well NO. 

KUYU ADI C. Pınar C . Pınar C.Pınor c. Pınar Kızıltepe Kızıltepe Pasiller Name of Well 

AClLMA AMACI işi. ı~ı. Işi. işi. işi . 1~1. Işi. Purpo• ol Drilling 
ACLDIGI YIL 06/969 04/969 7/969 9/970 7/966 IQ/967 10/967 Conotnıcllon Year 
ZEMIN KOTU - -Ground Altitudo 1 m ) 

g;;~1~, 175 175 175 300 6~. 0. 61 80 
Ql.CME TARIHI 
Datoof Moasu,_,t 06/969 04/969 8/969 9/970 7/966 10/967 10/967 
STATiK SEViYE 57. 3 58 .6 8 5.00 97.4 11.5 29. 5 5.0 Sıatic l.avol 1 m) 

. 1 ARTEZYEN 
DEBI ll /sn Arf .. ian • 

Oloc'?-c ı POMPA 40.0 80 40.0 12 .0 6 .0 9 .0 42 .0 Pump 
OOŞUM 
Dra.dawn (m) 2 .0 0 . 3 0 .5 24 .0 7. 8 13.0 7.0 
~~~. raıl H~n/m 
Sjıocific ec:.ıac;ıy Iiiec/m 20 266. 6 80.0 0.5 0 .8 0 .7 

"i"aıomiooiblllo :;:;;rı/m 
TrınmiooY!y '/cbf/m 

EC 

SUYUN SIN IFI 
Calwgory of Wcıtw 

şek il : ıs 

Şekil-18 

44 



DSi TEKNiK BÜLTENi 2000 SAYI 96 

TAli.. O 
Tablo 

SONDAJ KUYULARINA AiT BiLGiLER 
Data on Drilled Wells 

o 
~--

20 
... . o 

o . 
o . 

40 o • 

ı 
o o 

o o 

60 
o 

·.o 
o • 

o o • o • 80 o • 
o o o 

o o o "' • 
e 100 

• o 

.c o 

i- 120 o • 
c 
1 o • " 
" 140 o 

'i o • 
·;;;: 

o • 
~ 160 

.... 
ss.s 

180 

200 

220 

240 

r.--ız M R -'-· M A N 1 S A 
--r-E SK ISEHIR., 

KUYU NO. 
19024 28402 21920(11) 10066 25223/Rı 25223/R2 49863 Well NO. 47957 

KUYU ADI 
Menemen Bayındır Ödemiş Kahrat Sarıkız Günel i Nomt of Well Sarı k ız Sivrihisar 

AÇlLMA AMACI 
Içme 1 ş 1. Işi. Ar; A rş . Ar ş Işi . 1 ş ı. Purpott of DrlllinQ 

AÇLDIGI YIL 06/974 02 /981 04/978 04/968 01/979 03/979 6/994 08/996 ConoiNcllon Year 

~...:: ~':[~. ( m ) 

g;;~~~) 163 105 105 181 50 .0 101.0 200 . 0 184 .0 
1 ~ÇME TARIHI Ootoof __ , 06 /974 02/981 04/974 04/968 01/979 03/979 6/994 08/996 

STATIK SEViYE 7 . 0 14.8 10.90 13 . 2 6 .0 12 .O 21.80 5 .7 
Stat~ LMtl (m) 

• 
1 

ı ARTEZVEN 
DEBI ll /on Artnion • 

Dloc'ir.c ı PO- 62 60 . 50 .5 34 .0 30 . 0 30 . 0 6.0 6 . 2 Pump 

00~ D (m) 1.70 3 .5 23 .0 0 .50 36 .0 61.0 

QzGI!- rm ~~n/m 
Spodllc Cqu:lly llttc/m 38 17. 1 2 .2 6 8 0 . 2 () . 1 

~== ~f=t.: 
EC 

--
SUYUN SlNlFI 
Cot.cıory of Water 

Şekil : 19 

Şekil-19 
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TABLO 
Tab le 

e 
.c 

~ 
o 
ı 

· "' ·:::; 
z ·o: 
~ 

l<t!YU NO. 
Well NO. 

KUYU ADI 
Name af Well 

o 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

220 

240 

AÇlLMA AMACI 
PurpoM af Orilii"'l 
AÇLDIGI YIL 
Conltnıc:Uon Year 
ZEMIN KOTU 
Ground Allililde ( m ) 
DERINLIK 
O.pth (m) 

! OLÇME TARIHI 
Oate af Measu.-nt 

STATiK SEViYE 
S tatic Levtl ( m) . ı ARTEZYEN 
DEBI ll /sn Artnion .• 
Obclıa90 

V•c ı POMPA 
Pump 

DÜŞ UM 
Drci..ıown (m) 

oz~ DEBi ıt.lan/m 
Spocilic Qıpacity 1/ltc/m 

r-llo m'/<Pı/rn 
Trmsm~ m1/q/m 

EC 

SUYUN SlNlFI 
Catecıory of Water 

SONDAJ KUYULARINA AiT BiLGlLER 
Data on Drilled Wells 

1- E S K i S E H j R -4-ADAPAZAR~ 

50520 53852 49160 

Çımışkı Günyüzü Dernekkın 

Iş 1. Ara ş . Aroş . 

7/996 10/998 08/995 

548 1055 28 .0 

87 131 162 

71996 10/998 08/995 

18. 8 5 .40 1.15 

3 . 0 20 .3 63. 2 

43. 50 14. 90 2.0 

O. 09 0 .3 

Şekil- 20 
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TÜRKİYE'DE EVLERDE YAGMUR SUYUNUN KULLANILMASI 

Yazan: Osman ÜÇÜNCÜ 

KTÜ Müh. Mim. Fak. İnşaat Müh. Böl. Hidrolik Anabilim Dalı 
61080 TRABZON 

ÖZET 

Büyük kentlerin içme ve kullanma suyu temininde yararlanılan akarsular, tabii 

göller ve baraj gölleri gibi yüzeysel suların beslenme havzaları, hızlı yapılaşan 

Türkiye'de yerleşim alanı haline dönüşmektedir. Hava kirliliği dalaylı olarak su ve 

toprale kirliliğini de beraberinde getirir. Bu şekilde su kaynakları giderek dahafazla 

kirlenmelcte ve içilebilir ve kullanılabilir nitelikteki suların bulunması da zorlaşmalcta 

ve zorunlu durumlarda pahalı arıtma tesisleriyle tüketicilere daha pahalı, yani maliyeti 

her geçen gün artan su satılmaktadır. İsraj etmenin yanlış olduğunu da düşünürsek, 

bu esasa uygun olarak yağmur sularının en etkili bir şekilde kullanılmasının emniyeti 

daha da artmaktadır. 

EvlerdeJel su kullanımında yağmur sularından yararlanma imkanlanları ve bunun 

için gere/eli teknik şartlar bu makalenin konusu olacaktır. 

Türkiye'de hidrolojik yapı ve şartlara dayanarak ve aynı zamanda mevcut ev 

sayısına bağlı olarak, yağmur suyunun kullanılmasıyla elde edileeele içme suyu 

tasarruf potansiyeli ve fiyatları tahmin edilmeye çalışılmaktadır. 

1 GiRiŞ 

Son zamanlarda artan su fiyatları ve 
düşünülmeye başlanan su tasarrufu 
tedbirleri, yağmur sularının çatı yüzeylerinde 
toplanarak evlerde kullanılmasını tartışmaya 
açmaktadır. Çatı yüzeylerinden elde 
edilecek yağış sularından yararlanılmasının 
hedefi, biraz da çok daha kaliteli içme 
suyunun kullanılmasının şart olmadığı 

yerlerde onun yerine kullanılması, onun 
yerini almasıdır. 

Gayet tabii olarak yağmur suyunun 
kullanılmasında buna karşı ve buna taraf 
insanlar olacaktır. Buna taraf olanlar, çatı 

sularının değerlendirilmesiyle tassarrufu ön 
plana çıkaran savunma içinde olabilecekler
dir. Karşı olanlar ise, her şeyden önce yağış 
sularının evlerde kullanılmasına hijyen ve 
işletme güvenliği açısından olduğu gibi, 
ekonomik bakış açılarından da karşı 

çıkabilirler. Bunlar, içme sularının rasyonel 
kullanımına öncelik verirler. 
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Yağış sularının kullanılmasıyla elde 
edilebilecek tasarruf, tesislerin ekonomikli
ğinde kendini gösterecektir. 

Hava kirliliğinin büyük boyutları ulaştığı 
büyük şehirlerde yağmur suyu pek kaliteli 
sayılmayabilir. 

2. EVLERDE SU TÜKETiMiNiN 
MiKT ARI VE Y APlSI 

Evlerdeki su tüketimi istatistik olarak 
küçük işletmelerden ayrılamaz. Bunlar 
yerleşim alanı içerisinde bulunmaktadır. 

Evlerde ve küçük işletmelerdeki su tüketimi 
çok geniş olarak nüfus gelişmesine bağlıdır. 
Günlük kişi başına tüketim yaklaşık 1 O 
yıldan beri sabittir [1]. Türkiye'de kullanılan 
içme suyu tüketimi konusunda çok değişik 
değerler alınmaktadır. Alınan değerler çok 
küçük işletmeleri de kapsamaktadır. Su 
temini ve tüketimindeki gelişmelere bağlı 

olarak, Türkiye'de 150 ltikişi/gün olduğu 

kabulünden hareket edilecektir. Su 
tüketiminde küçük işletmelerin oranı % 10-
15 arasında tahmin edilebilir. Ortalama ola-

rak kişi başına evlerde tüketilen su miktarı 

120-135 lt/gün arasındadır. Küçük 
işletmelerde ortalama tüketim değeri literatür 
verilerine göre Tablo 1 'de verildiği gibi 
toplamda 135 ltikişi/gün kadardır. 

3. EVLERDE YAGIŞ SUYUNUN 
KULLANIM iMKANLARI 

Yağış sularının bahçe sulaması ve 
araba yıkaması ıçın uygunluğu 

tartışılmazdır. Şayet yağmur suyu mevcut 
ise, küçük ev bahçelerinin içme suyu ile 
sulanmasının gereksizliği görülür. Yani 
sulamada içme suyuna gerek yoktur. Tablo 
1 'e göre, içme suyunun ortalama olarak % 
4'ü bu kısımda kullanılmaktadır. Bu yaklaşık 
5 lt/kişi/gün'e tekabül eder. Bahçe 
sulamasında tüketilen su konusunda 
literatürde farklı değerler verilmektedir. Özel 
alanlarda ve cad de kenarları nda araba 
yıkanmasını yasaklamak gerekir. Çünkü 
yıkama suyu temizlik maddesi, kirlilik ve 
mineral yağlarla kirletilmiştir ve bunun 
çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması 

gereklidir ve bu genelde güvenli değildir. 

Tablo 1 Evlerde içme Suyu Kullanımı [4] 

Kullanım Alanı %Miktarı Kişi Başına Su ihtiyacı (IVkişilgün) 

Tuvalet Temizliği (WC Sifonu) 32 43~ 
Banyo ve Duş 30 41 

Çamaşır Yıkama 12 16 
------59 

El-Yüz Yıkama 6 8 

Bulaşık Yıkama 6 8 

Bahçe Sulaması 4 5 

Araba Yıkaması 2 3 

içme ve Pişirme 2 3 

Diğerleri 6 8 

TOPLAM 100 135 
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Bundan dolayı da yağmur suyunun bu 
maksat için kullanılmasının tavsiye edilip 
edilmeyeceği sorulmaktadır. Tablo 1 'e göre 
araba yıkama için % 2'si veya 3 
ltikişi/gün'Iük miktarı kullanılmaktadır. Bu 
değerler de literatürde oldukça tartışmalıdır. 

Yağmur suyunun araba yıkaması ve 
bahçe sulamasında kullanımı ile yaklaşık 8 
lt/kişi/günlük bir içme suyu tasarruf 
edilecektir. Cadde kenarlarında veya özel 
mülkiyetteki alanlarda araba yıkaması 

yasağı uygulanırsa, bu da aynı etkiyi 
gösterecektir. 

Yağmur sularının evlerde kullanımı, 

şimdilerde ilave bir su imkanı olarak artısıyla 
eksisiyle tartışılmakta, bu konuda 
araştırmalar yapılmaktadır. içme suyunun % 
32'1ik en büyük bir kısmı tuvaletlerde temizlik 
için (sifonlarda) kullanılmaktadır ve bu da 
43 lt/kişi/gündür. Çamaşır yıkamak için içme 
suyunun yaklaşık olarak % 12'si kullanılır. 

Bu da 16 lt/kişi/ gündür. Yağmur suyunun 
evlerde kullanılması, su ekonomisi ve 
yapısal şartlar, aşağıda belirtildiği gibi tarif 
edilebilir. 
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Şekil 1 Çatı Alanına Bağlı Olarak Yağmur 
Suyu Miktarı [2] 
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4. TEMEL ESASLAR 

Yağmur suyunun toplanması ıçın, 

uygun olarak boyutlandırılmış bir tank yapılıp 
onun için toplanmalıdır. Bu tanklar evlerde 
alacaksa statiği bozmayacak şekilde ya çatı 
aralarında veya badrumlarda oluşturulur. 

Genelde bu iş için plastik tanklar kullanılar 
ve varsa sızdırmazlığı sağlamak suritiyle 
havuzlarda su depo edilebilir. Bu tanklardan 
su kullanımı ya cazibeyle veya bir pompayla 
sağlanabilir. Bu durumu, tankların üzerine 
"içme Suyu Değildir" veya "Yalnız Kullanma 
Suyu" levhalarıyla işaretiemek gerekir. Bu 
suyun işletme dağıtım ağını kesinlikle içme 
suyu ağından ayırmak gerekir. Uygun 
şekilde öyle bir işaretierne yapılmalıdır ki, 
tamir çalışmalarında içme suyu ağıyla 

kesinlikle bir bağlantı kurulmasın. Şayet 

yağmur suyu tankı boşalmışsa, tuvalet 
temizliği ve çamaşır için ilave içme suyu 
vermek gerekir. Burada, yağmur suyunun 
içme suyu ağına karışmamasına çok özen 
göstermek gerekir. Türkiye'de , literatürde 
belirtilen böyle bir tesis yoktur ve dolayısıyla 
da fiyat bazında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
Fakat, böyle bir tesis kurulduktan sonra 
işletme masrafları olarak enerji fiyatları ile 
pompa bakım ve tamirinden gelecek 
masraflar söz konusudur. Bunların hepsinin 
yanında, yağmur suyunun içme suyuna 
karışması riski göz önünde bulundurulmalı 
ve karışması halinde meydana gelebilecek 
kirliliğin bertarafı, yani içme suyu tesisinin 
yıkanması için de çok fazla içme suyuna 
ihtiyaç olacağından, böyle oluşacak 

maliyetler ve rizikolar da işletme fiyatları 

olarak ekolojik toplam maliyete katılır. 

5. HiDROLOJiK TEMEL DURUM 

Türkiye'de bölgelere bağlı olarak yağış 
miktarları yıllık ortalama olarak Şekil 2'de 
verilmektedir. Türkiye'de yıllık ortalama 
yağış 700 mm civarındadır. Yerine göre 500 
mm, yerine göre de 2500 mm yüksek yerler 
de olabilmektedir. 
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Şekil 2 Türkiye'de Yıllık Ortalama Yağış [3] 

Bu su miktarı, tam olarak tanklar 
vasıtasıyla biriktirilemez. Çünkü bu miktarın 
bir kısmı, düşmüş olduğu çatı ve benzeri 
yerlerde buharlaşmaktadır ve başka kayıplar 
da vardır. Bu miktarlardaki yağmur suyu, çok 
büyük tanklar vasıtasıyla ancak tutulabilir. 

!aşık olarak % 50-70 arasında kalmaktadır . 

Bu da yıllık ortalama olarak 400-600 mm 
arasındadır. 

6. TÜRKiYE'DE EV SAYISI 

Fakat bu tankların yapılması, kullanılacak Türkiye'diki istatistikler, yalnızca 

yerlere yerleştirilmesi vb işler için ekonomik belediye teşkilatları olan yerleri "1984 Yıı 

olarak düşünürsek, yapılacak olan tanklar Bina Sayımı " verilerini kapsamaktadır. Bu 
küçük olmaladır . Tahmini olarak yağmur istatistiklerde, konut, ev, apartman, daire ve 
suyunun gerçekten kullanılabilir miktarı yak- diğer yapılar olarak alınmış, yapı sayısı , 

Tablo 2 Kişi Başına Düşen Su ve Alan ihtiyacı [2,4] 

Tüketim Alanı Su ihtiyacı (IVkişilgün) ihtiyaç Duyulan Çatı Alanı (m21kişi 

Bahçe sulaması 5 2.9-5.0 

Araba Yıkama 3 1.8-3.0 

Tuvalet Temizliği 43 25.3-43.0 

Çamaşır Yıkama 16 
9.4-16.0 

TOPLAM 67 
39.4-67.0 
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yüzölçümü ve daire sayısı olarak bilgiler 
bulunmakta olup, bahçeli nizamda yapılmış 
kısımlar ve bina tipleri net olarak 
alınmamıştır. 

Fakat bilinen şu ki, çatı yüzey alanları 
birbirinden çok farklı olarak yapılmaktadır. 
Burada, bina sayısından da önemli olan 
katların sayısı ve konutların büyüklüğü 

önemli bir rol oynamamaktadır. Yağmur 

suyundan yararlanılması, bahçeli nizamda 
yapılmış binalarda daha fazla olacak, şehir 
merkezinde TAKS (Taban Alanı Katsayısı) 

daha fazla olacağından, buralarda yağmur 
suyu kullanımı yeterli yapılamaz . Her bina 
tipinde yapılan çatı alan yüzeylerine düşen 
yağış suları, bahçe sulamalarında yeterli 
olur. 

7. EVLERDE YAGMUR SUYUNUN 
KULLANlLMASlYLA iÇME SUYU 
TASARRUFU POTANSiYELiNiN TAHMiN 
EDiLMESi 

Bina inşaatı istatistiklerine dayanılarak, 
konut, ev, apartman ve bina sayılarının belirli 
bir yüzdesi yalnızca ev ve bina olduğunu 
düşünürsek ve bunların yine belirli bir 
yüzdeleri kendi başına açık arazide evler 
olduğunu ve bu evlerin çatı yüzeylerinin 
varlağını kabul ederek, bunların belirli 
yüzdelerinin yağmur suyu tesisiyle 
donatılabileceğini hesaba katabiliriz. Bu 
evlerde tuvalet yıkama ve çamaşır yıkaması 
için kullanma suyunun (toplam olarak 59 
lt/kişi/gün) yaklaşık % 90'ı yağış suyula 
karşılanabilir. 

DS i TEKNiK BÜLTEN i 2000 SA YI 96 

Türkiye 'de yağmurdan sağlanan 

ortalama miktar kişi başına günde toplam 
olarak büyük bir miktar yapacaktır (yaklaşık 
bir değer 0.66-1 .00 lt/kişi/gün) . 

8. SONUÇ 

Şayet yağmur suyundan taydalanılırsa , 

bugünden düşünülen tuvalet yıkamasındaki 
teknik değişimlar ve çamaşır makineleri için 
düşünülen teknik değişiklik lerden vazgeçile
bilir. 

Bahçe sulamasında ve araç 
yıkamasında kullanılacak yağmur sularıyla 

içme suyu sarfiyat ı ndan tasarruf edilecektir. 
Bunun yanında , yağmur suyunun 
kullanılmasıyla da kanalizasyonlarda bir 
iyileştirme görülecektir. 

Yağmur suyunun toplanıp ve ondan 
daha fazla yararlanma yoluna gidilebilmesi 
imkanları araştırılmalıdır . Çatı sularının, 

çatının özelliğine ve hava şartlarına göre 
(kirlilik bakımından) kullanılmasını etkile
yecek parametrelerin neler olduğu ve 
bunların iyileştirme çalışmaları araştırıl

malıdır. 

Yapılacak bütün bu işlemler neticesi, 
bu konuda Türkiye'ye özgü satandart 
belirlenmelidir. 

Tüm bu işlemler yapılırken , su ile ilgili 
birimler, Mahalli idareler ve Belediyeler ile iyi 
bir işbirliği içinde olunmalıdır . 
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DEPREMDE BETON VE DAVRANlŞI 

1. GiRiŞ 

Son yıllarda ardarda yaşanan deprem
Ierin yolaçtığı ekonomik yük konu ile ilgisiz 
insanları bile olayın teknik boyutlarını 

araştırır, eleştirir düzeye getirmiştir. Görsel 
ve yazılı medya, özellikle 17 Ağustos ve 12 
Kasım depremlerinden sonra depremi med
yatik anlamda bile olsa teknik boyutu ile 
tartışmaya açmıştır. Üniversitelerden bilim 
adamlarımız, mimar-mühendis odaları 

başkanlarımız ve konu ile ilgili mühendisle
rimiz bu tartışmalara müdahil olarak 
katılmışlardır. 

Anılan bu son depremierin Türkiye'nin 
ekonomik olarak en gelişmiş bölgesinde 
meydana gelmesi, insan kaybının yüksek 
olması, depremin sanayi tesislerini vurması 
ve meydana gelen bu büyük depremleri 
özellikle istanbul'da oluşacak depremierin 
takip edeceği varsayımı gibi nedenler 17 
Ağustos ve 12 Kasım depremlerinin etkisinin 
uzunca bir süre devam etmesini sağlamıştır. 

Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına 

baktığımızda dünyada depremden etkilenen 
ve etkilenecek ülkeler sıralamasında ön 
sıralarda olduğumuzu görebiliriz. Bu haritaya 
göre, yurdumuz topraklarının % 92'si 
deprem bölgeleri içerisindedir. Nüfusumuzun 
% 95'i bu bölgelerde yaşamakta, büyük sa-

(*): DSi TAKK Oai. Başkanlığı , ANKARA 

Yazan: Ali UGURLU (*) 

nayi merkezlerimizin % 98'i bu bölgelerde 
olup barajlarımızın % 92'si de deprem böl
gelerinde bulunmaktadır. Dikkatle değer

lendirilmesi gereken bir olgu da ülkemiz 
topraklarının neredeyse dörtte üçünün 1. ve 
2. derece deprem kuşağı içerisinde olduğu 
gerçeğidir. 

17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerine 
kadar ülkemizde yüzlerce deprem olmasına 
ve can kaybı açısından da daha büyük 
depremler yaşanmasına rağmen yaşanan 
son iki depremin bu denli büyük tartışmalar 
yaratmasının altında ; günümüzde insan
oğlunun varmış olduğu teknolojik düzey 
dikkate alındığında bu denli hasarların 

olmayacağı beklentisi ve başka ülkelerde 
daha yüksek mağnitüdlü depremlerde bile 
bu kadar can ve mal kaybının olmaması 

gerçeği yatmaktadır. 

Bilindiği üzere, 18.4.1986 yılında 

96/8109 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 
Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası 

hazırlanmış ve bu harita Türkiye'yi beş dere
celi deprem bölgesine ayırmıştır. Bunun 
yanısıra 1975 yılında hazırlananak kabul 
edilimiş olan "Afet Bölgelerinde Yapılacak 
Yapılar Hakkında Yönetmelik"de afet böl
gelerinde yapılacak olan yapılar için belli 
sınırlamalar ve kurallar getirilmiştir . Bu 
yönetmelikler dışında yapı üretimi ile ilgili TS 
500 (Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım 
Kuralları) gibi uyulması zorunlu standard ve 
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şartnameler de vardır. Deprem bölgelerinde 
yapılacak yapılar bu yönetmelik ve stan
dardlarda belirtilen esaslar dahilinde 
yapılması gerekirken büyük mühendislik 
yapılarında bile projelendirmede depreme 
dayanıklı yapı şartlarının dikkate 
alınmadığını görmekteyiz. Bu vurdumduy
mazlığın altında özellikle konut yapımında 
görülen kontrol mekanizması eksikliği ya da 
bu mekanizmanın bir başka deyişle 

işlernemesi yatmaktadır. 

Adı geçen yönetmelikte, projelendirme 
amacıyla değişik deprem bölgeleri için 
deprem bölge katsayıları (Co) verilmiştir, 

Tablo 1. Deprem haritasının geçerliliği, nor
mal zemin koşulları ve özellik taşımayan 
yapılar içindir. Yalnız bu haritada her bir 
deprem bölgesi için inşaatlarda kullanılması 
zorunlu beton dayanımı sınıfları belirtilmek
tedir. Bunun yanısıra enerji santralı, baraj 
çok katlı bina, okul ve hastane gibi yapılarda 
deprem açısından detaylı hesaplamalar 
yapılması, yapıya gelecek deprem yükünün 
(yatay kuvvetlerin) bilinmesi gereklidir. Bu 
parametrelerin yanısıra yapı için sağlamlık, 
rijitlik, enerji tüketme gücü (tokluk) ve sünek
lik gibi özelliklerin de sağlanması gereklidir. 
Bu amaçların bir bütün olarak sağlanabilme
si mevcut yönetmelik kurallarının uygulan
masının yanısıra zemin, proje, malzeme 
(beton ve donatı), uygulama ve denetim gibi 
aşamaların kaliteli olarak yaşanmasını da 
zorunlu kılar, [1 ,2]. 

Bilindiği üzere betonarme sistemin iki 
ana malzemesi beton ve donatıdır. Bu 
nedenle betonarme sistemin niteliğini büyük 
ölçüde bu iki malzemenin kalitesi belirler. 
1967 Mudurnu, 1971 Bingöl, 197 4 i zmir, 
1986 Doğanşehir depremlerinde yıkılan bet
onarme binalarda maalesef sorumluluk 
düşük beton basınç dayanımdır, [3]. 17 
Ağustos ve 12 Kasım depremleri sonrasında 
yapılan çalışmalarda ise aşağıda tablo 2'de 
verilen değerler ortaya çıkmıştır, [4] . Bu 
tablodan görüleceği üzere ortaya çıkan 

değerler TS 500'e ve Afet Bölgelerinde 
Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliğe 

aykırıdır. Görüleceği üzere, çalışma yapılan 
ve depremde hasar gören yerler 1. derece 
deprem bölgesi içerisindedir. Afet 
Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki 

yönetmelik bu bölgede beton dayanımının 
minimum BS 20 düzeyinde olmasını zorunlu 
kılmaktadır. Elde edilen değerler, bırakalım 
BS 20'yi biri harç hepsi en düşük beton sınıfı 
için gereken dayanım değerinden daha 
küçüktür, foto1. 

Yine bir başka çalışmada ise istanbul 
Avcılar ve Bağcılar semtlerinde hasarlı 

binalardan alınan karotlar üzerinde belir-
lenen silindir basınç dayanımının 43 kgf/cm2 
düzeyinde olduğu, keza aynı çalışma kap-

Tablo : 1 Deprem Bölgelerinde Beklenen Maksimim Şiddetiere Karşılık Maksimum 
ivmeler ve Deprem Bölge Katsayıları 

Deprem bölgesi 

Beklenen en büyük IX 
şiddet 

Bu şiddete karşılık 0.13-1 .20 
maksimum ivme (g) 

Yönetmelikteki C0 0.10 
Katsayısı 

2. DEPREMDE SETONUN DURUMU 
VE DAVRANlŞI 

Ülkemizde üretilen yapıların tamamına 
yakını betonarme taşıyıcı sisteme sahiptir. 
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2 3 4 

VIII VII VI 

0.10-0.52 0.07-0.23 0.03-0.1( 

0.08 0.06 0.03 

samında Avcılarda 1995 yılında inşa edilmiş 
ve deprem sırasında hasar görmüş olan 
bir okul binası betonları incelendiğinde ise 
BS 18 olması gereken beton sınıfının BS 14 
düzeyinde olduğu ortaya çıkmıştır, [5] 



Tablo : 2 Deprem Bölgesinde Ağır Hasar 
Görmüş veya Yıkılmış Yapılardan 
Alınan Beton Karot Numunelere 
Ait Basınç Dayanımları 

Ortalama küp 
Basınç 

Yeri Dayanımları 

(kgf/cm2) 

Bağcılar 81 

Avcılar 79 

Kocaeli 162 

Yalova 132 

Gölcük 117 
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bir gerçektir. Düşey yükler altında yeterli gibi 
görünen dayanımı düşük bir beton, deprem 
sırasında yatay yüklere dayanamaz,foto 2. 

Foto: 2 Yumuşak kat ve düşük kaliteli 
beton nedeniyle kolon başlarında 

meydana gelen plastik mafsal olu
şumu, (iTÜ Yapı-Deprem Arşivi) 

Foto: 1 Düşük kaliteli beton nedeniyle kolon başlarında meydana gelen plastik matsal
laşma ve sonunda yapının yıkılınası 

Yukarıdaki çalışmalardan da anlaşıldığı 

üzere bu konuda elde edilen örnekler 

oldukça fazladır. Depremde göçen-yıkılan 

binaların yıkılma nedeni elbetteki tek başına 

beton olamaz. Fakat beton dayanımındaki 

düşüklüğün betonarme yapısal elemanların 

göçme riski üzerindeki etkisi de tartışılmaz 

3. BASlNÇ DAYANIMI DÜŞÜKLÜGÜ
NÜN SETONUN DEPREM DAVRANlŞlNA 
ETKiSi 

Basınç dayanımı düşüklüğü betonun ya 
da bir başka deyişle betonarmenin 
davranışını önemli ölçüde etkiler. Bilindiği 
üzere beton gevrek bir malzemedir, betonun 
enerji ernebilme (tokluk) ve çekme dayanımı 
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oldukça düşüktür. Betonarme sistemde 
beton içerisine yerleştirilen değişik donatılar 
sonucu beton daha sünek bir davranış gös
terir. Ancak beton basınç dayanımı düşükse 
bu durum beton ile donatı arasındaki ade
ransın düşük gerilmelerde bile yetirilmesine 
yol açar. Bu durumda boyuna donatılar 
betondan kolayca sıyrılır, sık etriyeler ile 
bağlanmış boyuna donatılar burkulur. Bunu 
takiben beton kırılır, donatı kopar ve yapı 

göçer, şekil 1. 

Düşük basınç dayanımı kolonların 
moment-eksenel yük taşıma gücünü ve 
kesme taşıma gücünü de düşürmektedir. 
Betonarme yapılarda rijit olan kolon ya da 
kiriş uçlarında matsaliaşma ile şiddetli 

depremin enerjisi tüketilmektedir. Sünek bir 
matsaliaşma için, kiriş ve kolon boyuna 
donatısı ile beton arasında tam bir aderans 
sağlanıp donatıdaki gerilmelerin betona 
aktarılması gerekir. Düşük dayanımlı beton
larda kesme etkisinden dolayı daha düşük 
bir yük düzeyinde betonda çatlama ve 
parçalanma başlar. Donatı bu durumdaki 
parçalanmış betondan kolayca . sıyrılır. 

Donatının akma sınırına ulaşmadan beton
dan sıyrılması kolon ve kiriş uçlarında 

geliştirilebilecek maksimum moment kapa
sitesine ulaşılmadan ek yerinin enerji 
tüketme gücünün azalması ve taşıma 
işlevinin daha hafif depremlerde yitirilmesi 
demektir, Foto 3, (3]. 

Foto: 3 Kısa kolon ve düşük dayanımil 
betondan kaynaklanan hasar, {iTÜ 
Yapı-Deprem Arşivi) 
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Ayrıca, düşük basınç dayanımı kolon
ların moment -eksenel yük taşıma gücünü 
ve kesme taşıma gücünü de düşürür. Kesme 
dayanımı , basınç dayanımının bir fonksi
yonu olduğundan , basınç dayanımının % 50 
azalması kesme dayanımının da % 30 
düzeyinde azalmasına neden olur, [6]. 

4. DEPREM AÇlSlNDAN VE DEPREM 
iÇiN BETON 

Depremlerde betonarme yapıların 

hasara uğraması , betonda kalıcı deformas
yonlar ortaya çıkması doğal bir durumdur. 
Betonarme, depreme kalıcı deformasyonlar 
yaparak karşı koyar. Bu hasar yapıda can ve 
mal kaybına yol açmayan, yapının onarımı 
ile tekrar kullanılmasına izin verebilen boyut
tadır. Bu hasar düzeyinin üzerindeki hasarlar 
ise depreme dayanıklı yapılar için normal 
kabul edilmez. 

Bir yapının servis ömrü boyunca nitelik
lerini kaybetmeden hizmet görebilmesi için 
zemin, proje, malzeme, uygulama (işçilik) ve 
denetim gibi yapı süreçlerinin kaliteli 
yaşanması gereklidir. Bu beş aşama bir
birinden bağımsız olmamakla birlikte biz 
konumuz açısından betonu inceleyeceğiz. 

4.1 Deprem için Nasıl Bir Beton 

Aslında deprem için gereken ya da 
başka bir deyişle depreme dayanıklı 
yapılarda kullanılması düşünülen beton 
normalde kaliteli olarak ürettiğimiz betondan 
farklı değildir. Kaliteli betondan kastımız 

bütün süreçleri ile standardiara uygun olan 
betondur. Sadece bir tek farklılık vardır o da 
Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar 

Hakkındaki Yönetmelikte ve Türkiye Deprem 
Haritasında belirtilen beton sınıflarını kullan
ma zorunluluğudur. Bu yönetmeliklerde 1.,2. 
ve 3. derece deprem bölgeleri için en az BS 
20 sınıfı (B.250) beton tarifi yapılmaktadır. 

4.1.1 Setonu Oluşturan Malzeme
lerin Seçimi 

Bilindiği üzere beton, kabaca; agrega, 
çimento, su ve katkı malzemeleri ile üretilen 
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bir yapı malzemesidir. Deprem açısından 
incelersek; 

Agrega: Özellikle 17 Ağustos depre
minden sonra agrega konusunda çok değişik 
tartışmalar yaşanmıştır. Basının depremin 
neden ve sonuçlarını medyatik hale getirme 
çabası , betonun önemli kütlesini oluşturan 
bu malzeme üzerinde konu ile uzaktan 
yakından ilgisi olmayan insanların bile bilinç
sizce, kulaktan -medyadan duyma mesnet
siz bilgilerle konuşmasını da beraberinde 
getirmiştir. Konunun bu düzeyde tartışılması 
toplumun yanlış bilinçlenmesine neden 
olmuştur. 

Agrega konusunun ana eksenini 
yapılarda kullanılan deniz agregası (ya da 
kumu) oluşturmaktadır. Büyük kentleri
mizde, özellikle agrega (kum) sorunun 
yaşandığı istanbul, izmit, izmir gibi kentle
rimizde beton üretiminde deniz kumu kul
lanılmaktadır. 4 mm'nin altına geçen ve 
denizden sağlanan kurnun betonda 
kullanılması, beton dayanımı açısından 

sakınca yaratmaz, donatı pasianmasına yol 
açabileceği ise tartışmalıdır. Çünkü beton 
kütlesi içerisindeki miktarı düşük olduğundan 
dolayı donatı korozyonu sakıncası olasılığı 
da düşüktür, [6,7,8] . 

Beton için, çoğu yerde sadece kum 
temininde güçlük çekilmektedir. Çakıl olarak 
kırma taş elde etmek kolaydır. Kırma taş 

kum elde etmek hem pahalı hem de teknik 
açıdan pek arzu edilmeyen bir tercihtir. Yani 
betonda deniz agregasının sadece kumu 
kullanılmaktadır. Burada asıl önemli olan 
nokta bu kurnun nereden elde edildiğinden 
çok TS 706 ve diğer ilgili standardiara uygun 
olup olmadığıdır, (9]. TS 706'da, betonda 
kullanılacak agregada aranılan nitelikler, 
yapılması gereken deneyler ve bu deneyiere 
ait limit değerler açıkça belirtilmiştir. Setonda 
kullanılması düşünülen agrega (çakıl ve 
kum) bu limitlere uyduğu müddetçe betonda 
kullanılabilir. 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta 
denizden çıkarılan agrega içerisinde genel
likle çakılın çok az olup kabuklu deniz hay
vanlarının zayıf, kırılgan ve şekilsiz ka-
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buklarının bulunması durumudur. Bunun 
yanısıra özellikle Marmara Denizi kumunda 
yüksek oranda mi kalı taneler ve yüksek 
oranda kalseduan bulunur. Denizden 
çıkarılan ya da alınan agrega; olduğu gibi , 
tüvenan olarak kullanılırsa tane dağılımı 

düzgün olmayan bir malzeme ile beton 
hazırlanmış olunur. Bu betonun taşıyıcı 

iskeleti, yani dokusu sağlam olmaz. Beton 
nitelikleri olumsuzdur. Böyle bir agrega ile 
hazırlanan beton, agrega düzgün bir derece
lenme göstermediği için taze haldeyken 
kolayca yerleştirilip , sıkıştırılamaz . ince 
(kum) kısmının çakıla göre fazla olması 

nedeniyle karışımın belli bir işlenebiiiriik 

değeri için ihtiyaç duyduğu karma suyu mik
tarı artar. Bu durum su/çimento oranını 

büyüterek betonun bütün özelliklerinin 
kötüleşmesine neden olur. Agrega içerisinde 
zayıf ve kırılgan hayvan kabuklarının bulun
ması da taşıyıcı iskeleti sağlam olmayan, 
su/çimento oranı yüksek karışımların 

doğmasına sebep olur. 

Agrega içerisinde mikalı taneler bulun
ması durumunda betonun hidratasyon süre
ci bozulur. Bu durum yapı içerisinde düşük 
dayanımlı taneler oluşturur. Mikalar yassı 

yapıları nedeniyle betonun su gereksinimini 
de büyük ölçüde arttırır, [1 0] . Keza agre
gadaki kalseduan da aktif silis içerdiği için 
alkali-agrega reaksiyonuna neden olarak 
betonun çatiayıp zayıflamasına yol açar. 

Görüleceği üzere deniz kumundan ileri 
gelen çekinceler bu kurnun doğru kullanılma
ması ve yapısal özellikleri ile ilgilidir. Yani 
kurnun içerdiği klor iyonları ile ilgili değildir. 
Kumu yıkatmakla onun yapısal özelliklerini 
(tane dağılımı, zararlı maddeler, şekilsel 

bozukluklar) iyileştirmek mümkün değildir. 

Piyasa koşullarında deniz kumunun (ya da 
agregasının) olduğu gibi kullanıldığı bilinen 
bir gerçektir. Bilinçli üretici deniz agregasını 
ıslah ederek, özelliklerinin ancak TS 706'ya 
uygun olması durumunda kullanabilir. Aksi 
durumda kullanımı yasaklanmalıdır. 

Çimento: Depreme dayanıklı 
yapılarda hangi tip çimento kullanılacağına 
dair herhangi bir kısıtlama ya da belirlenmiş 



bir kriter yoktur. Genel anlayış içerisinde 
yapı için kullanılabilecek partiand tipi her
hangi bir çimento kullanılabilir. Piyasada 
konut üretiminde, eğer hazır beton 
kullanılmıyorsa betonun nasıl hazırlandığı , 
özellikle kolay yerleşsin diye su/çimento 
oranı ve dolayısıyla da slampı yüksek beton
lar hazırlandığı bilinmektedir. Katkı kullan
maksızın üretilen bu yüksek slamplı betonlar 
hazırlanırken beton içerisine bütün beton 
teorilerini alt üst edecek miktarda su konul
duğu ve çimento dozajının da çok düşük 
tutulduğu bu gerçeğin diğer bir yüzüdür. Bu 
nedenle depreme dayanıklı yapı için beton 
üretilirken PÇ ya da KÇ 32.5 yerine PÇ 42.5 
türü norm dayanım sınıfı yüksek çimentolar 
kullanılmalıdır. Beton için çimento dozajı 

sınırlaması getirilmeli ve 1. ve 2. derece 
deprem bölgeleri için yönetmeliklerde 
öngörülen BS 20 beton sınıfı yerine BS 25 (B 
300) sınıfı beton kullanma zorunluluğu geti
rilmelid ir. 

Katkı: Depreme dayanıklı yapılar için 
beton üretilirken değişik katkıların 

kullanımında fayda vardır. Özellikle, betonun 
kolay ve boşluksuz yerleşmesini 

kolaylaştırmak amacıyla betona fazla su 
ilave etmek yerine akışkanlaştırıcı-süper 

akınlaştıncı katkılar kullanılabilir. Böylece 
daha düşük su/çimento oranında beton üre
timi mümkün olabilir. Keza temel 
betonlarında geçirimsizlik türü katkıları 

akışkanlaştırıcı katkılara ilaveten kullanmak
ta mümkün olabilir. Bu temeldeki ve temel 
üzerinde yükselen kolanlar içerisine rutubet 
ve suyun nüfuz etmesini önleyerek, 
donatının korozyona uğrayıp depremde 
kolonların kolay yıkılmasını önler. 

4.1.2 Setonun Üretimi, Yerleştirilip 
Sıkıştırılması ve Bakımı 

Beton hammaddeleri ne kadar kaliteli 
olursa olsun eğer beton üretiminde gerekli 
özen gösterilmeyip ilgili standardlar ciddiye 
alınmazsa , beton doğru yerleştirilip iyi bir 
şekilde sakıştırılmazsa ve bakımı uygun bir 
şekilde yapılmazsa üretilen betondan bekle
nilen nitelikler elde edilemez. Bu şekilde 
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olumsuz özelliklere sahip bir beton ile 
depreme dayanıklı yapı üretmek mümkün 
değildir. 

-Depreme dayanıklı yapılarda 
kullanılan betonların, özellikle de konut 
inşaatlarında kullanılanları genellikle proje 
mahallinde elle karma işlemi nitecesinde, 
göz kararı ya da daha iyimser bir ifade ile 
hacim ölçüsü ile üretilen betonlardır. Bu 
nedenle, üretilen betondan beklenilen nitelik
ler elde edilememektedir. Bu durum dikkate 
alınırsa ; kalite güvence belgesine sahip bir 
hazır beton farbirakasından beton alıp kul
lanmanın yararı gayet açıktır. 

- Deprem bölgeleri için ; Deprem 
Haritasında ve Afet Bölgelerinde Yapılacak 
Yapılar Hakkındaki Yönetmelikte BS 20 sınıfı 
beton tanımlanmıştır. Dayanım ve 
dayanıklılık açısından betona 
yaklaşıldığında özellikle 1. ve 2. derece 
deprem bölgeleri için bu değerin BS 25 
beton sınıfı olarak değiştirilmesinde fayda 
vardır. 

- Her türlü yapıda kullanılacak olan 
betonun , bir beton uzmanı mühendis 
tarafından (kamuda ya da üniversitelerde) 
karışım oranları tespit edilmeli ve beton üre
timinde buna sadık kalınmalıdır. Bu raporda 
betonun nas ı l karılacağı, nasıl yerleştirilip

sıkıştırılacağı ve bakımı açık olarak ayrıntılı 
bir şekilde belirtilmelidir. 

- Eğer hazır beton kullanılacaksa hazır 
beton üreticisinin kalite güvence belgesine 
sahip olması aranmalıdır. 

- Beton ister yerinde üretilsin isterse de 
hazır olarak alınsın her durumda betonun 
yerleştirilmesinde genel yerleştirme kural
larına uyulmalıdır. Setonun ayrışmasına izin 
verilmemelidir. Sık donatılı ve dar kesitli 
kalıplara döküm yapılırken gerekli önlemler 
alınmalıdır. 

- Beton, yapının durumu ve döküm 
koşulları dikkate alınarak betonun kolayca 
yerleşip sıkıştırılabileceği bir akışkanlıkta 

hazırlanmalıdır. 
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- Yerine dökülen beton mutlaka bir 
vibratör ile sıkıştırılmalıdır. Elle beton 
sıkıştırılmasına izin verilmemelidir. Deprem 
sonrası yapılan çalışmalarda alınan örnekler 
değerlendirildiğinde betonda sıkça 

yerleşt i rme kusurlarına rastlanmıştır. Özellik
le dar kesitlerde ve sık donatılı hacimlerde 
betonun iyi yerleşmeyip boşluklu olduğu 

donatı-beton aderansının sağlanmadığı 

görülmüştür. Yine yapılan incelemelerde çok 
sık rastlanılan bir durum da donatı paslan
masıdır. Setonun iyi yerleşmeyip boşluklu 

kaldığı bir durumda malzeminin rijitliği bozu
lur, dayanım ve dayanıklılığı azalır. Çok 
kaliteli bir beton bile eğer iyi yerleştirilmezse 
dayanımda % 40'1ara varan bir azalma mey
dana gelebil ir. Ayrıca iyi sıkıştırılmamış be
tonarme sistemlerde donatı-beton aderansı 
da düşük olur. Bu durumda sistem beton
arme gibi çalışmaz . Donatı işlevini yerine 
getiremez. 

- iyi sıkıştırılmamış beton aynı zaman
da geçirimsizlik açışından da zayıftır. Bu 
durumdaki betonlar içerisine değişik yollarla 
giren su ya da rutubet donatının paslanarak 
donatı kesitinin azalmasına ve küçük bir 
sarsıntıda kolayca kopmasına neden olur. 

-Yerleşt i rilmede sıkı nt ı yaşanıyorsa 

mutlaka akışkanlaştırıcı türü bir katkı mad
desi kullanılmalıdır. 

-Betonun daha sünek davranışını 

sağlamak amacıyla, tokluğunu (enerji emme 
kapasitesini) arttırmak için betonda çelik lif 
kullanı lab i l i r. 

- Eğer yapıda hazır beton kullanılıyorsa 
kal itesi şantiye tesliminde tespit edilmelidir. 
Döküm sırasında numuneler alınarak beton 
değerlendirilmelidir. 

-Yerine yerleştirilen beton alelusul sula
ma ile değil en az 7 gün boyunca günde en 
az 2-3 kez sulanarak üzeri ıslak telis ya da 
naylon örtüler ile korunmalıdır. Bu tip uygula
manın zor olduğu durumlarda ise kimyasal 
kür malzemesi ile kürleme yapılmal ı dır. 
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-Yerine dökülüp k ür edilen beton 
kalitesinden herhangi bir kuşku duyulması 
durumunda ya da betonun yerindeki kal itesi
ni ölçmek amacıyla betondan TS 1 0465 
standardına göre karot numuneleri alınarak 
beton test edilmelidir. 

-Biten yapıda su ile temas eden ya da 
herhangi bir yerden rutubet alan (bodrum kat 
gibi) betonlar varsa bu kesitler geçirimsizlik 
sağlayan malzemeler ile kaplanmalıdır. 

5. SONUÇ 

Son bir yıl içerisinde ülkemizde mey
dana gelen depremler maddi ve manevi 
olarak çok ağır bir külfeti de beraberinde 
getirm i ştir. Depremin ortaya çıkartığı çok 
çarpıcı bir örnek daha vardır ki o da % 92'si 
deprem kuşağı içerisinde yer alan bu ülke 
depreme karşı hazırlıklı değildir. Gerek insan 
kaybı sayısından , gerek kurtarma 
çalışmalarından ve gerekse de depreme 
dayanıklı olması gereken yapı sistemlerinin 
kolayca yıkılmasından anlaşılmıştır ki 
deprem bölgelerinde inşa edilmiş yapılar 

depreme karşı koyma özelliğini taşımamak
tadır. Bu nedenle, mühendislik eğitiminden 
başlayıp taşeron firsatçılığına kadar uzanan 
sürecin bazı kararnameler ile düzeltile
meyeceği anlaşılmaladır. Etiğini yitirmiş bir 
teknik eğitim olayı ile başlayan ve depreme 
kadar devam eden, kontrol sözcüğünün 
sadece levhalarda kaldığı, herkesin "ben 
yaptım oldu" mantığı ile davrandığı , kim
senin gerçekte (!) sorumlu olmadığı bu yapı 
sürecinin ciddi olarak tüm boyutları ile 
tartışılması , sorumlulukların paylaşılması , 
üstlenilmesi ve hiç olmazsa bu ülkenin 
yarınları için bir şeyler yapılması gereklidir. 

Yıllardan beri süre gelen depremlerde 
yık ı lan yapılarda ; kavramsal bel irsizlik, özen
sizlik, yapım bilg i s i zliği-özensizliği , yapı 

kalitesizliği gibi temel anlayışların etkisi birin
cil nedenlerdir. Ayn ı şiddetteki depremleri 
daha az kayıp ve hasarla atıatan ülkelerin 
varlığı da bilinen bir gerçektir. Yapım süreci 
birbiriyle ilintili değ işik evreleri kapsar. Bu 
evrelerin her birinde yapılan bir hata, göste-



rilen özensizlik, mühendislik-tasarım-yapım 
hataları depreme karşı yapıyı zayıflatır. 

Konumuz gereği incelemeye çalıştığımız 

beton, bir malzeme olarak bu sürecin önem
li bir parçasıdır. Çeşitli uzmanlık raporlarında 
depremde yapısal hasarın nedenleri incelen
diğinde yapı kalitesizliğinin hasarı arttırıcı 

ana kaynaklardan birisi olduğu anlaşılır, 

[11 , 12, 13]. Yapı kalitesizliği denil ince ne 
yazık ki akla ilk gelen yapının önemli kütlesi
ni oluşturan betondur. Günümüzde dayanımı 
1500 kgf/cm2'yi aşan , paralanma olmaksızın 
4-5 mm deformasyon yapabilen betonlar 
kolayca üretilebilmektedir. Buna karşın bir 
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çalışma sonrası ortaya çıkan tablo 1 'deki 
değerler ise hiçbir mazeret bulunmayacak 
kadar vahimdir. 

Kaliteli , amacına uygun, işlevini her
hangi bir sıkıntı olmaksızın sürdürebilecek 
bir beton üretilmesi için önce kaliteli 
malzemelere, beton üretiminin nasıl 

yapılacağını bilen uzmanlık bilgisine ve 
bütün bunların gerekliliğini duyan bir etik 
anlayışa ihtiyaç vardır. Bunun gerçekleşmesi 
durumunda hepimizi üzen deprem hasar
larının ortaya çıkmas ı o kadar kolay olmaya
caktır. 
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BARAJLARIN GÜVENLİGİ 

Yrd. Doc. Dr. Engin GÜLAL * 
Yrd. Doç. Dr. Gürsel HOŞBAŞ * 

ÖZET 

Bu makalede j eodezik ölçüler ile baraj hareketlerinin izlenmesinde kullanılan yön

temler açıklanmıştır. İlk olarak barajlar hakkında is tatistiksel araştırmaların sonuçları 

gösterilmiş ve sonra barajlarda dejormasyonların belirlenmesinde kullanılan ölçü yön

temleri açıklanmıştır. Son olarak da elde edilen sonuçların grajiklerle gösterimi 

tanıtılmış tır. 

1. GiRiŞ 

Baraj mühendisliği uygarlığın bir 
parçasıdır. Barajlar en az 5000 yıldan beri 
insanlığın hizmetindedir. Çin, Hindistan ve 
Mısır'da eski uygarlıklardan kalma bir çok 
baraj kalıntısına rastlanmaktadır. 

Türkiye 'de ise Romalılardan kalma iki 
eski baraj dikkati çekmektedir. Bunlardan ilki 
Ankara 'nın 190 km kuzeyinde Örükkaya'da
ki barajdır. Diğeri ise istanbul 'un 21 O km 
güneyinde Çavdarhisar'da Kocasu üzerinde
ki barajdır. Başlangıçta taşkınlardan korun
mak, içme ve sulama suyu elde etmek için 
inşa adilen barajlar, 1900'1ü yıllardan sonra 
özellikle hızlı nüfus artışı, teknolojik ve 
kültürel gelişmelere koşut olarak artan ener
ji gereksinimini karşılamak için elektrik ener
jisi üretmek üzere tasarlanmaya başlanmış 
ve bu da daha yüksek barajların yapımını 
zorunlu kılmaya başlamıştır. Yeni yapılacak 
barajlar için gittikçe daha az uygun yerlerin 
kalması, doğal arazi bozuklukları ve insan 

• Yıldız Teknik Üniversitesi inşaat Fakültesi Jeodezi 

ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 

hataları birleşerek büyük trajedilere neden 
olabilmektedir. Son yıllarda meydana gelen 
ve önemli derecede can ve mal kaybına 

neden olan yetersizlikler ve kazalar, barajlar 
vb. büyük mühendislik yapılarının davra
nışlarının yakından izlenmesi ve gerekli 
önlemleri alınmasını zorunlu kılmıştır, (UZEL 
1991 ). 

2. BARAJLAR ÜZERiNE YAPILAN 
iSTATiSTiKSEL ARAŞTIRMALAR 

Büyük Barajlar Uluslararası Komisyonu 
ICOLD (International Commission on Large 
Dams) 1928 yılında Paris'te kurulmuş ve 
Dünya Güç Konferansının bünyesinde 
çalışmalarına başlamıştır. ICOLD 1967 
yılından itibaren de bağımsız olarak faaliyet 
göstermektedir. Bu organizasyon dünyadaki 
bütün barajların kaydını tutmakta ve tecrübe 
değişimi ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. 

ICOLD kayıtlarına göre 1986 yılı sonunda 
dünyada 15 metreden yüksek 36 235 baraj 
bulunmaktadır. Barajların yüksekliklerine 
göre dağılımı Tablo-1 'de verilmiştir. 
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Tablo : 1 Yüksekliklerine göre baraj sayıları 
(ICOLD 1988) 

/ 
15<h<30 

30<h<60 ~ 6031 

60<h<100 :11247 

1 OO<h<150 ,, 321 

150<h<200m 1 64 

h>200m ·1· 26 , 
/ 

28546 

1980 yılında DSSF (Data Station for 
Dams Failures)'yı kuran Avusturyalı bilim 
adamı Dr. VOGEL'in araştırmaları sonucu 
1820-1986 yılları arasında yaklaşık 600 
baraj kazasının olduğunu ortaya çıkarmak
tadır. Bu kazalardan 309'unun nedenleri ve 
yüzdesel oranları Tablo-2 'de verilmiştir. 

Tablo : 2 Baraj kazalarının nedenleri 
(BLIND 1982) 

Neden Sayı Yüzde% 

Taşkın 111 35.92 

Temel problemleri 104 33.66 

Baraj gölüne yamaç kayması 28 9.06 

Yapım hataları 6 1.94 

Gövdedeki çatlaklar 9 2.91 

Savaş 5 1.62 

Hatalı hesaplamalar 4 1.29 

Deprem o -
Bilinmeyen sebepler 42 13.59 

Toplam 309 100.00 
.. 

Baraı kazaları, gerek bolgedekı halkı 

doğrudan etkilemesi, gerekse ekonomik 
zararları nedeniyle barajların sürekli olarak 
denetim altında tutulmalarını gerektirmekte
dir. ABD'de 1929 yılında Kaliforniya'daki St. 
Francis barajının hasara uğramasından 

sonra barajlar devlet denetimi altına 

alınmıştır. 1972 yılında da Baraj Denetleme 
Yasası kabul edilmiştir. Fransa'da Baraj 
Güvenlik Yönetmeliği çerçevesinde baraj
ların senelik denetimleri yapılmaktadır. ingil-
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tere'de 1975 yılında çıkartılan Rezervuar 
Yasasına göre ise kontrol mühendisleri 
gerekli kontrol ölçümlerini ve denetimleri 
yaparak gerekli önlemleri saptamaktadır, 

(UZEL 1991 ). 

3. BARAJLARIN JEODEZiK YÖNTEM
LERLE GÖZLEMi 

Barajlardaki deformasyon ve deplas
man ölçümleri mühendislik ölçmelerinde 
geleneksel bir çalışma alanıdır. Barajları 

köprülerde olduğu gibi belirli yükler altında 
test etmek olanağı yoktur. ilk dolum 
esnasında gövdeye etkiyen yük durumu 
önemli bir devredir. Bu nedenle deformasyon 
ve deplasman ölçümleri ilk dolum sırasında 
başlamalı ve barajın bütün ömrü boyunca 
sürmelidir. Baraj gövdesinin ve çevresinin 
jeodezik gözlemindeki amaçlar: 

• Baraj gövdesindeki ve çevresinde 
meydana gelebilecek olağan dışı 

davranışların önceden belirlenmesi, 

• Projede kabul edilen hesapların 

sınanması için beklenen hareketlerle gerçek 
hareketlerin karşılaştırılması ve 

• Hesaplama modelinin kalibrasyonudur. 

3.1 Jeodezik Mutlak Ölçü Yöntemleri 

Mutlak ölçü yöntemleri ile baraj 
gövdesinin mutlak hareketleri izlenir. Bu ölçü 
yöntemi ile kullanılan ölçü donanımları özel
likle pendulum, jointmetre, deformetre, eğim 
ölçer (inclinometer) ve strainmetredir. 
Ölçüler ya doğrudan ölçü istasyonunda 
okunur ya da kısmen veya tamamen 
otomatik olarak kaydedilerek gözlem kayıt 

odasına iletirler. Oymapınar Baraj'ında kul
lanılan jeodezik mutlak ölçü donanımları 

Şekil 1 'de gösterilmektedir. 
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Şekil-1 Mansap tarafından görüşle Oymapınar Barajındaki ölçü donanımları 
(HOŞBAŞ 1992) 

3.2 Jeodezik Bağıl Ölçü Yöntemleri 

Bu yöntem dar anlamda jeodezik defar
masyon ölçü yöntemi olarak da adlandırılır. 
Jeodezik deformasyon ölçüleri kavramın

dan, araştırılan objeyi tanımlamak için belir
lenen obje naklarının konumlarındaki 

değişimleri ölçme tekniği yöntemlerinin kulla
narak belirlenmesi anlaşılmaktadır. 

Dünyada ilk kez barajlarda deformas
yon ve deplasman ölçümleri tahminen 1920 
yılında isviçre'de yapılmıştır. Bu konuda 
gelişmeler 1950 yılından itibaren başlamıştır. 
Elektronik uzunluk ölçerierin ve bilgisayar 
ortamında veri işleme yöntemlerinin 
mühendislik ölçmelerine girmesiyle jeodezik 
ölçme yöntemlerinde de büyük gelişmeler 
olmuştur. Diğer gelişmeler ise otomatik 
olarak ölçüm yapan robot teodolitler, sayısal 
nivolar (GÜLAL 1997) ve yapay uydular 
aracılığı ile konum belirleme sistemleri 
(GPS)'dir. Günümüzde hemen hemen bütün 
jeodezik ölçme çalışmalarında veri toplama 
işlemleri, alet içerisindeki ünitelere otomatik 
kayıt veya arazide aletten diz üstü bilgisa
yarına kayıtla gerçekleştirilmektedir. 

Barajlarda kullanılan jeodezik ölçü yön
temleri jeodezik kontrol ağları aracılığı ile 

gerçekleştirilen trigonometrik konum belir
leme (tringilasyon, aliyman, poligonometri), 

yükseklik belirleme (geometrik, trigonometrik 

ve hidrostatik hassas nivelman) ve uydular 

aracılığı ile konum belirleme (GPS, 
GLONASS) 'dır. 

4. BARAJLARIN KONTROLÜNDE 
GÖZLEM ZAMANLARI 

Ölçü zamanlarının planlanmasında 
barajlarda oluşan deformasyonlar ve deplas

manların zamansal akışı önemlidir. Zaman 

ile şekil değişikliği arasındaki ilişki karakte
ristik olarak uzun ve kısa periyotlarda ortaya 
çıkar. Kısa periyotlarda ortaya çıkan yapı 

hareketleri, örneğin barajlarda bir günlük 

zaman süresince oluşan sıcaklık değişimle
riyle ortaya çıkar. Barajlarda uzun periyotlar
da oluşan deformasyonlara sebep olarak 

yıllık su seviyesindeki ve sıcaklık değişimle

rinin neden olduğu sinüs eğrisi şeklindeki 

şekil değişimleri gösterilebilir. 
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Şekil-2 Oymapınar Barajı için kurulan jeodezik kontrol ağı 

Barajların ilk dolum esnasında şekil 

değişimleri hızlı bir şekilde ortaya çıkar. Bu 

nedenle jeodezik bağıl ölçüler su seviyesine 

bağımlı olarak belirli su seviyelerinde (örneğin; 

boş, %25, %50, %75 ve % 100 doluluk 

oranında) ve mutlak ölçülerde günlük 

yapılmalıdır. işletme zamanının ilk evresinde 

yani 2-3 yıllık dönemde bağıl ölçüler yılda iki 

kez ilkbaharda tam dolu rezervuar ve sonba

harda alçak su seviyesinde yapılırken, mutlak 

ölçülerde haftalık yapılmalıdır. Normal işletme 

zamanında bağıl ölçüler için aşağıdaki zaman 

aralığı önerilir. 

Indirgenmiş Ölçüler Bütün ölçüler 

~ 

1 yıl 

5 yıl 

Şekil 3. işletme evresinde bağıl ölçüler için 
ölçü programı 
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Bütün ölçüler, nirengi ve nivelman 

ağının ve gövde içi ve gövde üzerindeki mut

lak ölçü yöntemleri ile gerçekleştirilen 

ölçülerdir. indirgenmiş ölçüler, normal bir 

ölçü programı çerçevesinde gerçekleştirilen 

ya da olağan dışı bir davranışın sebebinin 

belirlenmesi için her yıl yapılmalıdır. 

indirgenmiş ölçüler konum ve yükseklik 

değişimlerinin belirlenmesi için indirgenmiş 

nirengi ve nivelman ağının ölçülmesinden 

oluşur. Normal işletme evresinde mutlak 

ölçülerin aylık olarak yapılması önerilir. 

Tablo 3 . Barajlarda ölçü periyotları 
(GÜLAL 1997). 

Ol çü ilk işletme Normal 
Yöntemi Dolu m Devresinin işletme 

Devresi ilk evresi Devresi 
(2-3 Yıl) 

Bağıl Ölçü Belirli su Yılda iki kez ·S yılda bir 
Yöntemi seviyelerinde ·Her yıl 

Mutlak Günlük Haftalık Aylık 

Ölçü 
Yöntemi 



5. SONUÇLARlN GRAFiK iLE 
GÖSTERiMi 

ilk ölçümterin yapıldığı başlangıç peri
yoduna göre oluşan deformasyonların gös
terilmesinde en yaygın gösterim tarzı grafik 
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şekillerdir. Grafik şekiller, barajın küçük 
ölçekli şeklinin üzerine deformasyonların 
büyütülmüş bir ölçekte işlenmesiyle elde 
edilir. Şekil 4'de Oymapınar Barajının 184 
metre su seviyesindeki davranışı göste
rilmektedir. 

Şekil-4 Oymapınar Barajındaki deformasyonların grafik gösterimi 
(GÜLAL 1997) 

Barajlarda belirlenen deformasyonların 
ve deptasmanların yorumu birçok alanda 
uzmanlık bilgileri gerektirmektedir. Bu konu
da özellikle harita, jeoloji ve inşaat 

mühendislerinin ortak çalışmaları gerekmek
tedir. 

6. SONUÇ VE ÖNERiLER 

Barajların jeodezik gözlemi emniyet 
tedbirlerinin bir parçasıdır. Bu tedbirler 
barajın oluşabilecek bütün yük ve işletme 
durumlarında doğru ölçülmesi ile güçlendirilir. 

Tablo 2'den de anlaşılacağı gibi yeter
sizliklerin başlıca nedenlerinden biri de baraj 
gölüne doğru yamaçlarda meydana gelen 
toprak kaymalarıdır. Bu nedenle gözlemler 
sadece baraj gövdesi ile sınırlı kalmamalı 
özellikle barajın memba kısmındaki potan
siyel tehlikeyi de kontrol edecek şekilde 

baraj çevresini kapsamalıdır. Bilindiği gibi 

ülkemizin büyük bir bölümü deprem riski 
altındadır. Deprem bölgelerinde bulunan 
barajlarımız başta olmak üzere barajlarımız 
üzerindeki potansiyel tehlikeyi her an bilmek 
ve emniyet tedbirlerini zamanında almak için 
barajlar sürekli olarak gözlenmelidir. 

KAYNAKLAR 

Blınd, H.: Sicherheit von Talsperren, 
Wasserwirtschaft Sayı 3 1982. 

Gülal, E.: Geodaetische Überwachung 
einer Talsperre, eine Anwendung der 
KALMAN-Filtertechnik, Doktora Tezi Hannaver 
Üniversitesi 1997. 

Hoşbaş, G.: Baraj Deformasyonlarının 
Belirlenmesinde Jeodezik Yaklaşımların 
irdelenmesi, Doktora Tezi Yıldız Teknik 
Üniversitesi 1997. 

lcold : World Aegister of Damms 1988 
Uzel, T.: Barajların Güvenirliği, YTÜ 

Yayınları 1991 . 

67 


	960000073A.tif
	960000073B.tif
	960000074A.tif
	960000074B.tif
	960000075A.tif
	960000075B.tif
	960000076A.tif
	960000076B.tif
	960000077A.tif
	960000077B.tif
	960000078A.tif
	960000078B.tif
	960000079A.tif
	960000079B.tif
	960000080A.tif
	960000080B.tif
	960000081A.tif
	960000081B.tif
	960000082A.tif
	960000082B.tif
	960000083A.tif
	960000083B.tif
	960000084A.tif
	960000084B.tif
	960000085A.tif
	960000085B.tif
	960000086A.tif
	960000086B.tif
	960000087A.tif
	960000087B.tif
	960000088A.tif
	960000088B.tif
	960000089A.tif
	960000089B.tif
	960000090A.tif
	960000090B.tif
	960000091A.tif
	960000091B.tif
	960000092A.tif
	960000092B.tif
	960000093A.tif
	960000093B.tif
	960000094A.tif
	960000094B.tif
	960000095A.tif
	960000095B.tif
	960000096A.tif
	960000096B.tif
	960000097A.tif
	960000097B.tif
	960000098A.tif
	960000098B.tif
	960000099A.tif
	960000099B.tif
	960000100A.tif
	960000100B.tif
	960000101A.tif
	960000101B.tif
	960000102A.tif
	960000102B.tif
	960000103A.tif
	960000103B.tif
	960000104A.tif
	960000104B.tif
	960000105A.tif
	960000105B.tif
	960000106A.tif
	960000106B.tif
	960000107A.tif
	960000107B.tif
	960000108A.tif

