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ÇEġĠTLĠ ÜLKELERDE UYGULANAN BARAJ TASARIM 

TAġKINLARININ ĠNCELENMESĠ 

ÖZET 

Dünyada baraj yıkılmalarının neredeyse üçte biri yetersiz dolusavak tasarımı ya da 

dolusavağın iĢlevini yitirmesi nedeniyle baraj üstünden su aĢması sonucu meydana 

gelmiĢtir. Bu yıkılmalar çoğunlukla felaketle sonuçlanmıĢ, ciddi miktarda can ve mal 

kaybına neden olmuĢtur. Muhtemel bir felaketin önüne geçebilmek için barajların 

dolusavaklarının yeterli kapasitede tasarlanması gerekmektedir.  

Dolusavakların uygun kapasitede tasarlanabilmesi için o havzada meydana gelecek 

taĢkınların tahmin edilmesi hayati önem taĢımaktadır. TaĢkınların büyüklükleri ve 

tekerrürlerinin tahmini için son yüzyılda değiĢik yöntemler geliĢtirilmiĢ olsa da, 

eldeki akıĢ ve taĢkın kayıtlarının sınırlı ve çoğunlukla hatalı olması ve tahmin için 

kullanılan yöntemlerin kısıtlamaları nedeniyle, taĢkınların tekerrürlerinin ve 

büyüklüklerinin tam olarak tahmini halen mümkün değildir. Elde edilen tahmin 

sonuçları, ölçülmüĢ değerlerle karĢılaĢtırıldığında oldukça yüksektir. Hesaplanan 

değerlerin çok yüksek olması riski azaltıyor olsa da, bir taraftan da proje maliyetini 

arttırarak baĢka bir probleme neden olmaktadır. Hem riski en aza indiren hem de 

ekonomik bir çözüm bulabilmek için çeĢitli ülkelerde çalıĢmalar yapılmıĢ, taĢkın 

tahmin yöntemleri ve tasarım taĢkınlarının belirlenmesi konusunda kriterler 

oluĢturulmuĢtur.  Bazı ülkeler bu kriterleri oluĢtururken, baraj yıkılmasının ortaya 

çıkaracağı riski ve muhtemel bir yıkılmanın sonuçlarını temel alarak tasarım ilkeleri 

belirlerken, bazı ülkeler ise barajın büyüklüğünü ve türünü temel alan ilkeler 

belirlemiĢlerdir.  

Bu çalıĢmada, dünya genelinde uygulanan taĢkın tahmin yöntemleri hakkında genel 

bilgi verilmiĢ, birçok ülkenin tasarım taĢkınları ve varsa bunları düzenleyen kanun, 

yönetmelik veya kılavuzları incelenmiĢ ve Türkiye’deki uygulama ile 

karĢılaĢtırılmıĢtır. 
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THE COMPARATIVE EXAMINATION OF DAM DESIGN FLOODS OF 

VARIOUS COUNTRIES 

SUMMARY 

In the world, almost one third of the dam failures up to date had been due to 

overtopping resulted by inadequate spillway capacity or malfunction of the 

spillways. In some cases, failures posed disasters, which caused death and severe 

property of damage. In order to prevent such failures, which may pose disasters, 

spillways should be designed with a sufficient capacity.  

In order to design spillways with a sufficient capacity, estimation of the probable 

floods on the related basin is extremely important. Despite considerable progress has 

been made during the last century in the overall field of estimation of magnitude and 

frequency of rare floods, it is still impossible to estimate the floods accurately 

subjected to inaccuracies and limitation of data and imperfection of methodologies. 

All the factors are estimated from a very conservative viewpoint and as such, the 

result is often a very high flood.  This minimizes the risks but leads to another 

problem, namely the economy of the project.  Flood estimating methods and design 

flood determination criteria have been developed by various countries in the scope of 

minimizing the failure risk and the cost of the project. Some countries developed 

their dam design flood estimation and determination criteria based on the 

consequences of a potential dam failure and some of them based their criteria on the 

type and the size of dams.   

In this study, general information has been given about the flood estimating methods 

used worldwide. The dam design flood criteria and laws, regulations and guidelines 

of various countries about dam design flood determination is investigated and 

compared with the practice of Turkey. 
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1.  GĠRĠġ 

1.1 Konunun Önemi 

Kelvin “Hakkında konuĢtuğunuz Ģeyi ölçebiliyorsanız ve sayılarla ifade 

edebiliyorsanız o Ģey hakkında bilgi sahibisinizdir aksi takdirde sahip olduğunuz 

bilgi kıttır ve tatmin edici değildir.” demiĢtir.  Ancak birçok akarsu için elde çok 

uzun süreli akım verileri bulunmamaktadır ve Kelvin’in önermesine göre bilgilerimiz 

tatmin edici değildir. ġüphesiz subilimcilerin bugün karĢılaĢtığı en büyük problem 

olağanüstü taĢkınların büyüklükleri ile tekerrürleri arasında gerçekçi bir bağıntı elde 

edecek tatmin edici bir yöntemin bulunmamasıdır (Biswas, 1971). 

Geçen yüzyıl boyunca taĢkın tahmini hususunda kayda değer bir ilerleme 

kaydedilmiĢ olsa da, sonuçlar tahminden öteye gitmemekte, bütün tahminler gibi 

eldeki veriler ve uygulanan yöntem tahmin sonuçlarını etkilemektedir. Aynı havzaya 

uygulanan farklı yöntemler çok farklı sonuçlar vermekte, genellikle çok yüksek 

taĢkın değerleri elde edilmektedir. Bu durum riski en aza indirse de projenin 

ekonomikliğini ortadan kaldırarak baĢka bir problemi ortaya çıkarmaktadır.  

TaĢkın tahmini, özellikle su biriktirme yapıları gibi yıkılmaları durumunda çoğu 

zaman felakete yol açabilecek mühendislik yapılarının tasarımında hayati önem 

taĢımaktadır. Günümüzde, taĢkın tahmin yöntemleri gibi, taĢkın tahmininin önemli 

olduğu mühendislik yapılarının tasarım ilkeleri de dünya çapında değiĢiklik 

göstermektedir.  

Uruguay’da Rio Negro havzasında 1935 yılında inĢa edilen Rincon de Bonete Barajı 

tasarlanırken hesaplanan tasarım debisi 9202 m
3
/s olmuĢtur. O bölgede bulunan 27 

yıllık akım verilerine göre en yüksek taĢkın değeri 3822 m
3
/s olarak ölçülmüĢtür. 

Yapılan öteleme hesabı neticesinde gelmesi muhtemel taĢkının %62’si dolusavaktan 

tahliye edilirken geri kalanı 114000 hektarlık alana sahip baraj gölünde geçici olarak 

depolanacak Ģekilde tasarlanmıĢtır.  
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Ancak Nisan 1959’da çok yoğun yağıĢlardan dolayı meydana gelen taĢkının pik 

debisi yaklaĢık 17132 m
3
/s’ye ulaĢmıĢtır. Bunun 9627 m

3
/s’lik kısmı tahliye 

edilirken geri kalanı göl alanında, tahmin edilenden 4,6 metre yüksek bir su 

seviyesine neden olmuĢtur. Barajın tasarım taĢkını 1000 yıllık bir tekerrüre sahip 

iken 1959 yılında gelen taĢkın ise yaklaĢık 500000 yıllık bir tekerrür süresine sahiptir 

(Biswas, 1971). ġans eseri meydana gelen bu taĢkın baraj yıkılması ile 

sonuçlanmamıĢtır.   

9 Ağustos 1975’te Çin’de meydana gelen bir tayfun 24 saatte 1005 mm 

yüksekliğinde bir yağıĢa neden olmuĢtur. 1000 yıllık bir taĢkına ve 3 günde 500 mm 

yüksekliğinde bir yağıĢa göre tasarlanan 118 m. yüksekliğindeki Banqiao Barajı ile 

500 yıllık bir taĢkına ve 3 günde 480 mm yağıĢ yüksekliğine göre tasarlanan 

Shimantan Barajı yıkılmıĢlardır. Yıkılma, barajların mansabında bulunan 60 küçük 

barajın da yıkılmasına neden olmuĢ, taĢkın neticesinde 26000 kiĢi boğularak 

ölmüĢtür. 11 milyon insanın bu yıkılmalar neticesinde zarar gördüğü tahmin 

edilmektedir. Yıkılan her iki barajın da tasarım taĢkını hesap değerlerinin, meydana 

gelen taĢkının değerinin çok altında olduğu görülmektedir (Liu, 2002). 

Horton “…tekerrür aralıkları arttıkça taĢkın büyüklükleri de artmaktadır. Ancak bu 

artıĢ sonsuz değildir ve bir limit değere doğrudur. Küçük bir kaynak büyük bir 

Missisipi taĢkınına neden olamaz. Bu, sıradan bir kümes hayvanının 90 cm çapında 

bir yumurta yumurtlayamaması ile aynı nedendendir. Çünkü bu doğanın kapasitesini 

aĢmak olur (Biswas, 1971).” diyerek doğanın bir üst limiti olduğunu ifade etmiĢ olsa 

da doğanın limitleri, örneklerde de görüleceği üzere asla tam tahmin edilemez. 

Subilimciler Uruguaydaki Rio Negro havzasında benzer büyüklükte bir taĢkının 

tekrar edebileceğini dile getirmiĢlerdir. Ancak barajın 500000 yıllık bir taĢkına göre 

tasarlanması baraj maliyetini afakî boyutlara ulaĢtıracak, diğer taraftan barajın daha 

küçük bir taĢkına göre tasarlanması muhtemel bir yıkılma neticesinde ortaya 

çıkabilecek maddi hasarı hatta can kayıplarını göze almak anlamına gelecektir. 
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1.2 Ġnceleme Metodu 

Bu çalıĢma kapsamında ülkelerin baraj tasarım taĢkını kriterleri, varsa bu konuda 

yayınlanmıĢ kılavuzları, kanuni düzenlemeleri araĢtırılmıĢ, ülkeler tasarım 

kriterlerine göre tasnif edilmiĢ ve karĢılaĢtırılmıĢtır. Ayrıca dünyada kullanılan taĢkın 

hesap yöntemleri hakkında ana hatları ile bilgi verilmiĢtir. 
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2.  BARAJLARDA TAġKIN HĠDROLOJĠSĠ ÇALIġMALARI 

2.1 Genel 

ġiddetli yağıĢ ve/veya kar erimesinden oluĢan ve akarsu yatağında taĢma gösteren 

akıĢa taĢkın denir (Ağıralioğlu, 2004).  TaĢkın hidrografları veya bunlardan elde 

edilen pik değerler veya hacim verileri, su yapılarının boyutlandırılmasında 

kullanılmaktadır. Özellikle su biriktirme yapılarında, dolusavak tasarımı ve taĢkın 

ötelemesi için taĢkın hidrografının bilinmesi gereklidir.  TaĢkın hidrografı, taĢkın 

sırasında akarsuyun belli bir kesitinden geçen debinin zamana göre değiĢiminin 

grafik olarak veya tablo halinde gösterilmesidir. Bir kanal veya seddenin inĢası için 

yapılacak olan bir projede, sadece taĢkın piklerinin bilinmesi yeterli iken; sel kapanı 

veya dolusavak projelerinde hacim de önemli olmaktadır (Özdemir, 1978). Bu 

yüzden taĢkın hesabı yapılırken projenin amacı göz önünde bulundurulmalıdır.  

2.2 TaĢkın Hidrolojisi ÇalıĢmaları 

Hidrolojik ve meteorolojik verilerin Ģiddetli taĢkınlar sırasında veya sonrasında 

derlenmesi ve analiz edilmesi, taĢkın hidrolojisi çalıĢması için yararlıdır. AkıĢ 

hidrografının belirlendiği hidrolojik veriler, akım gözlem istasyonlarında ölçülen 

veriler ve baraj iĢletme çalıĢması verileridir. Ayrıca yağıĢ, sıcaklık ve rüzgâr gibi 

meteorolojik verilerin de bilinmesi gerekir. Meteorolojik veriler açısından ölçülen 

akım değerleri ve ölçülen pik değerler taĢkın hidrolojisi için son derece önemlidir.  

2.3 TaĢkın Hidrolojisi Ġçin Arazi KeĢfi 

TaĢkın hidrolojisi çalıĢmalarında arazi keĢfi çok önemlidir (Ağıralioğlu, 2004). Bir 

havzanın jeomorfolojik özellikleri ile hidrolojik özellikleri arasında yakın bir iliĢki 

olması beklenir. Havza karakteristiklerinin önemlileri Ģunlardır. 

Zemin cinsi ve jeolojik yapı: Havzanın jeolojisi ve zemin cinsi akıĢın zemine 

sızmasını ve yer altı akıĢını da etkiler. 
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Bitki Örtüsü: Terleme, tutma kayıpları ve sızma kapasitesi bitki örtüsüne bağlıdır. 

Ayrıca bitki örtüsü havza yüzeyindeki akıĢın miktarını, hızını ve kar erimesini de 

etkilemektedir.  

Havzanın büyüklüğü: Havza alanı ile ifade edilir. Havzada akıĢa katkıda 

bulunmayan bölgeler varsa bunlar hesaplanan alandan düĢülmelidir. Geçirimsiz 

kısımları olan havzalarda, bu kısımların alanlarının ayrıca belirtilmesi gereklidir. 

Havzanın büyümesi geçiĢ süresinin de büyümesine neden olmaktadır. Küçük 

havzalarda büyük havzalara göre, birim alandan gelen maksimum debi daha büyük 

iken akıĢın yıl içerisinde daha düzensiz olduğu gözlemlenmiĢtir.  

Havzanın biçimi: Havzanın biçimi hidrografın Ģeklini ve pik debisini etkilediği için 

önemli bir unsurdur. Havzanın biçimini belirlemek için biçim katsayısı, Gravelius 

katsayısı, Schumm katsayısı, eĢdeğer dikdörtgen boyutları ve havza biçimi gibi 

boyutsuz büyüklükler kullanılabilir.  

Havzanın eğimi: Havzanın eğimi arttıkça, akıĢın yıl içinde dağılımının 

düzensizleĢtiği, geçiĢ süresinin küçüldüğü, birim alandan geçen maksimum debinin 

arttığı görülmektedir.  

Havzanın ortalama kotu: Bitki örtüsü ve kar örtüsü ile iliĢkili olduğu gibi, havzanın 

yağıĢ miktarını ve ortalama sıcaklığı etkileyen bir büyüklüktür. Havza alanın çıkıĢ 

noktasından olan uzaklığa olan dağılımı, hidrografın Ģeklini etkilemesi bakımından 

önemlidir (Bayazıt,1991).  

2.4 Barajlarda Tasarım TaĢkını 

Baraj yıkılmalarının neredeyse üçte biri yetersiz dolusavak kapasitesi nedeniyle 

barajların üzerinden su aĢması neticesinde meydana gelmektedir (Cluckie ve Pessoa, 

1990). Bazı durumlarda baraj yıkılması meydana getireceği sonuçlar yüzünden kabul 

edilemez. “Büyük hacimdeki barajların yıkıldıkları zaman, mansaplarında 

yapacakları zarar büyük olduğu gibi, bunların kendi maliyetleri de büyük olur. Bu 

nedenle büyük biriktirme hacimli barajların dolusavak kapasiteleri için büyük 

frekanslı taĢkınlar esas alınmalıdır (DSĠ, 1989).”  Muhtemel bir baraj yıkılmasının 

çok ciddi zararlara neden olmayacağı durumlarda tasarım taĢkınları daha küçük 

seçilebilir. Pratikte bu yaklaĢım bizi iki farklı tasarım taĢkınına götürür.  



 
7 

2.4.1 Tahkik TaĢkını 

Barajın yıkılmadan savaklayabileceği en yüksek taĢkındır. Beton barajlarda kısmen 

gövde üstünden su aĢmasına müsaade edilebilir, dolgu barajlarda su seviyesi tepe 

seviyesine ulaĢabilir. Dolusavaklar ve dipsavaklar tam kapasite çalıĢırlar. Barajın 

kendi tesislerinde kısmen zarar oluĢabilir ancak komple bir baraj göçmesi 

beklenmez. Genel olarak muhtemel maksimum taĢkına (MMT) eĢit alınmaktadır. 

2.4.2 Tasarım TaĢkını 

Baraj için belirlenen hava payını sağlayacak Ģekilde normal koĢullarda savaklanacak 

taĢkındır. Bazı ülkelerde muhtemel maksimum taĢkının (MMT) yüzdesi Ģeklinde 

belirlenmiĢ, bazı ülkelerde ise baraj türüne göre veya baraj büyüklüğüne göre 

değiĢmek kaydıyla 500 ile 10000 yıl arasında değiĢen tekerrüre sahip taĢkınlar olarak 

belirlenmiĢtir. Standart proje taĢkını (SPT) olarak da ifade edilmektedir. 

2.5 Tasarım TaĢkınlarının Hesaplanması 

Tasarım taĢkının hesaplanması meteoroloji, olasılık ve istatistik gibi disiplinlerin 

birlikte kullanıldığı kapsamlı bir çalıĢmadır. Dünya genelinde tasarım taĢkınlarının 

hesaplanması hususunda kullanılan yöntemler çok büyük çeĢitlilik göstermektedir. 

Bu yöntemler akıĢ verilerine ve yağıĢ verilerine dayalı yöntemler olarak iki ana 

grupta sınıflandırılabilir (ICOLD, 1992). Bu çalıĢmada bu yöntemler hakkında kısaca 

bilgi verilecektir. 

2.5.1 AkıĢ Verilerini Temel Alan Hesap Yöntemleri 

2.5.1.1 Tarihi yöntem 

Meydana gelmiĢ taĢkınların akarsu yataklarında, köprülerde, binalarda, ağaçlarda 

bıraktığı izlerden, taĢkınların seviyelerini belirleme esasına dayanmaktadır. Tek 

baĢına tasarım için yeterli değildir ancak diğer yöntemlerle elde edilen değerleri ya 

da var olan hidrolojik verileri kontrol etmekte kullanılabilir. 
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2.5.1.2 Ampirik ve bölgesel formüller 

GeçmiĢte taĢkın tahmini, gözlemlenmiĢ taĢkın pikleri ile havza alanı, yağıĢ 

yoğunluğu gibi kolay ölçülebilen değiĢkenler arasında oluĢturulan ampirik ve 

bölgesel formüllerle yapılmıĢtır. 

Ancak bu formüllerin en büyük eksiği sonuç olarak sadece taĢkın debisini veriyor 

olmasıdır. Zira bir kanal veya seddenin tasarımında taĢkınların pik değerleri yeterli 

iken, sel kapanı veya dolusavak projelerinde taĢkın hacmi de önemlidir. Ampirik 

formüller ana hatları ile Ģu üç grupta sınıflandırılabilir (Khatsuria, 2005). 

TaĢkın debisinin sadece havza alanının (A) bir fonksiyonu olduğu formüller: 

Q=f(A) (2.1) 

TaĢkın debisinin havza alanı (A), topografik veriler ve yağıĢ yüksekliği (P) gibi 

meteorolojik verilerinin fonksiyonu olduğu formüller:   

Q=f(A,P) (2.2) 

TaĢkın debisinin yağıĢ yoğunluğu (I), toplanma zamanı (tp), ve dönüĢ aralığı (T) gibi 

değiĢkenlerin bir fonksiyonu olduğu formüller: 

Q=f(A,I,tp,T) (2.3) 

Bu konudaki ilk yaklaĢımlarda taĢkın debisinin havza alanı ile doğru ama eğrisel bir 

iliĢkide olacağı düĢüncesi ile aĢağıdaki Ģekilde verilmiĢtir (ġen, 2009). 

      
    (2.4) 

Burada Qt [m
3
/s] taĢkın pik debisi, A [km

2
] cinsinden havza alanıdır. C1 sabiti, değeri 

10-25 arasında değiĢen bir sabittir ve ortalama olarak 15 alınabilir. Ancak arazinin 

engebeli olması durumunda arttırılması gereklidir. Özer (1986) tarafından sunulan 

bir baĢka ifade ise Ģöyledir (ġen, 2009).  

           (2.5) 

C3 değeri 0-1 arasında değiĢen bir katsayıdır. Buradaki katsayının değerleri Çizelge 

2.1 de verilmiĢtir. Bu formüle göre havza alanı arttıkça debi artıĢı da artmaktadır.  
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Çizelge 2.1 : Havzanın durumuna göre C3 katsayıları (ġen, 2009). 

Havzanın Topografik Durumu C3 Katsayısı 

Ova için 0,25< C3<0,35 

Tepelik arazi için 0,35< C3<0,50 

Dağlık arazi için 0,25< C3<0,70 

Rasyonel Metot 

Alanı A olan bir havzaya düĢen i Ģiddetindeki bir yağıĢın meydana getireceği 

maksimum Q debisi aĢağıdaki formülle hesaplanır: 

        (2.6) 

Buradaki i yağıĢ Ģiddeti, havzanın geçiĢ süresi kadar devam eden bir yağıĢın 

Ģiddetidir. i yağıĢ Ģiddeti, tp havzanın geçiĢ süresine eĢit alınarak 2.7 formülü ile 

hesaplanabilir. Formüldeki T değeri (bu Ģiddetteki bir yağıĢın ortalama olarak kaç 

yılda bir görüldüğü) projelendirilen yapının cinsine göre seçilir. K,X,a ve n değerleri 

her bir bölge için ölçme sonuçlarından elde edilecektir. 

  
   

      
  (2.7) 

2.6 formülündeki C akıĢ katsayısı formüldeki sızmaları ve kayıpları ifade eder ve 

zeminin geçirimliliğine bağlıdır. Bir havzada farklı akıĢ katsayısına sahip bölgeler 

olması durumunda, C akıĢ katsayısı, bölgelerin alanlarının yüzdesi ağırlıklı olarak 

alınmak üzere, ağırlıklı bir ortalama ile hesaplanır. AkıĢ katsayısı ile ilgili değerler 

Çizelge 2.2’ten alınabilir. Çizelgede küçük değerler düz, büyük değerler eğimli 

bölgeler içindir.   
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Çizelge 2.2 : Rasyonel metodun C akıĢ katsayısının değerleri (Bayazıt, 1991). 

Havzanın Özelliği C 

Ormanlık bölgeler 0,05-0,20 

Otla kaplı bölgeler 

Kumlu zemin 0,05-0,20 

Az geçirimli zemin 0,13-0,35 

YerleĢme Bölgeleri 

Ayrık nizam 0,30-0,60 

BitiĢik nizam 0,60-0,75 

ĠĢ ve endüstri bölgeleri 

Seyrek 0,50-0,70 

Sık 0,70-0,95 

Yollar 0,70-0,95 

2.5.1.3 Zarf eğrileri ile taĢkın tahmini yapılması 

Bu yöntemde bir bölgedeki gözlenmiĢ büyük taĢkın debilerinin havza alanına göre 

değiĢimi noktalanarak, bütün taĢkın gözlemlerinin altında kaldığı bir zarf eğrisi elde 

edilir. Böyle bir eğri bölgedeki belli büyüklükteki bir havzada görülebilecek en 

büyük taĢkının tahmininde kullanılabilir. Zarf eğrisi yöntemi bölgesel analiz yöntemi 

olup hidroklimatik bakımdan benzer havzalarda en büyük taĢkınla havza alanı 

arasında bir iliĢki bulunduğu kabulüne dayanmaktadır. Diğer alan yöntemleri gibi, bu 

yöntemde de taĢkın debisinin havza alanı ile iliĢkili olduğu kabulü yapılır. Bu 

kabulün büyük taĢkınlarda geçerli olduğunu görülmektedir. Zarf eğrisi yaklaĢımında 

bir havzaya düĢebilecek yağıĢtaki ve havzanın bu yağıĢı akıĢa dönüĢtürme 

mekanizmasındaki fiziksel sınırlamalar nedeniyle görülebilecek en büyük taĢkın için 

bir üst sınır bulunduğu kabul edilmektedir.  

Türkiye’de DSĠ 26 akarsu havzasındaki 2938 akım gözlem istasyonunda 1990 su 

yılına kadar toplanan taĢkın verilerini kullanarak, her bir havzada taĢkın debilerini 

yağıĢ alanına göre noktalamıĢtır. Ancak havzalar için zarf eğrileri verilmemiĢtir. Bu 

veriler kullanılarak Bayazıt ve Önöz (2004) tarafından yapılan çalıĢma ile her bir 

havza için yağıĢ alanı arttıkça eğimi giderek azalan üç doğru parçası Ģeklinde zarf 

eğrileri belirlenmiĢtir. Akarçay havzası, Konya kapalı havzası, Asi havzası, Doğu 

Karadeniz havzası ve Van kapalı havzası için anlamlı zarf eğrileri elde 

edilememiĢtir. Geriye kalan 21 havzanın zarf eğrilerinden birbirlerine yakın olanlar 

Çizelge 2.3’teki gibi bir araya getirilerek 8 zarf eğrisi Ģeklinde gösterilmiĢtir. 
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Çizelge 2.3 : Türkiye havzaları için taĢkın zarf eğrileri (Bayazıt ve Önöz, 2004). 

Sıra 

No 
Bölge Kapladığı Havzalar 

ġekil 

No. 

1 Trakya-Marmara Meriç-Ergene, Marmara, Susurluk 2.1 

2 Ege Kuzey Ege, Gezi, K.Menderes, B. Menderes 2.1 

3 Batı Akdeniz Batı Akdeniz, Antalya, Burdur 2.1 

4 Ġç Anadolu Sakarya, Batı Karadeniz, YeĢilırmak, Kızılırmak 2.1 

5 Doğu Akdeniz Doğu Akdeniz, Seyhan, Ceyhan 2.2 

6 Çoruh-Aras Çoruh, Aras 2.2 

7 Fırat Fırat 2.2 

8 Dicle Dicle 2.2 

 

 

ġekil 2.1 : Trakya-Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Ġç Anadolu Bölgelerinin zarf 

eğrileri (Bayazıt ve Önöz, 2004) 

 

ġekil 2.2 : Doğu Akdeniz, Çoruh-Aras, Fırat, Dicle Bölgelerinin zarf eğrileri 

(Bayazıt ve Önöz, 2004). 
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ġekil 2.1 de gösterilen 4 bölge için zarf eğrilerinin birbirlerine oldukça yakın olduğu 

görülürken, ġekil 2.2’de gösterilen bölgelerin zarf eğrilerinin birbirlerinden çok 

farklı olduğu görülmektedir. Türkiye havzaları için taĢkın zarf eğrisi Ģu denklemlerle 

gösterilebilir. Burada A [km
2
] cinsinden havza alanı Q [m

3
/s] cinsinden taĢkın 

debisidir.   

Qt=1,81A
1,22

 A≤300 (2.8) 

Qt=79A
0,5

 300≤A≤10000 (2.9) 

Qt=7900 10000≤A (2.10) 

2.5.1.4 TaĢkın frekans analizleri 

Bir bölgedeki yıllık taĢkınların tekerrürlerini önceden kesin tahmin mümkün değildir 

çünkü taĢkın pik debileri rastgele bir değiĢkendir. Bundan dolayı tasarım taĢkınını 

belirlemek için istatistik yöntemler kullanılır. TaĢkın tahmini geçmiĢte meydana 

gelmiĢ taĢkınların 20 ile 60 yıllık verilerinin analizi ile yapılır (Khatsuria, 2005). 

Burada veriler o bölgede meydana gelmiĢ yıllık taĢkınlardan oluĢan toplumdan 

alınan örnektir. Veri olarak kullanılacak toplumun homojen olması; verilerin baraj, 

regülatör ve ĢehirleĢmeden etkilenmemiĢ olmasıdır. Örneklerin alındığı toplumun 

karakterinin zamanla değiĢmemesi de gerekir.  

Bu tür tahminlerde hidrologlar iki farklı taĢkın serisi kullanırlar. Bunlardan bir tanesi 

yıllık taĢkın serisidir ve meydana gelen taĢkınların pik debilerinden oluĢur. 

Kullanılan ikinci seri ise kısmi süreli serilerdir. Kısmi süreli seriler, belli bir eĢik 

değerin üstündeki taĢkın pikleri kullanılarak oluĢturulurlar. Kısmi süreli seriler düĢük 

tekerrür süreli taĢkınların tahmininde kullanılır. Ancak yıl mevsimine göre ortaya 

çıkan risklerin risklerin belirlenmesinde yıllık akım serilerini kullanmak daha 

faydalıdır. 10 yıllık bir tekerrür süresinde iki serinin kullanımı da genellikle aynı 

sonuçları vermektedir.  

TaĢkın frekans analizi için en az 10 elamandan oluĢan bir örnek olması gerekir 

(Bayazıt, 1991). Örnekteki elemanlar x1<x2<x3<x4<…..<xn olacak Ģekilde 

düzenlenir. DüzenlenmiĢ örnekte m’inci eleman xm olduğuna göre taĢkın debisinin 

xm’den küçük kalması olayının frekansı 2.11 denklemi ile hesaplanır.  
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 (2.11) 

Böylece her xm değeri için F(xm) frekansı hesaplandıktan sonra xm-F(xm) değer 

çiftleri uygun bir kâğıda noktalanırlar.  

Hidrolojide en çok kullanılan olasılık dağılımları; Gauss dağılımı veya normal 

dağılım, log-Pearson Tip III, ekstrem değer dağılımları ve Gumbel dağılımıdır. 

Hidrolojik veriler genellikle Gumbel dağılımına uyarlar ancak hangi dağılımın en 

uygun olacağını saçılma diyagramlarına bakarak belirlemek ve onu kullanmak 

isabetli olacaktır. 

2.5.2 YağıĢ Verilerini Temel Alan Yöntemler 

Bu yöntemler yağıĢ ve akıĢın rasyonel olarak analizine dayanan yöntemlerdir ve 

taĢkın tahmininde daha güvenilir kabul edilmektedirler. Bu yöntemler sonuç olarak 

sadece taĢkın piklerini vermekle kalmayıp bütün bir taĢkın hidrografını dolayısıyla 

taĢkın hacmini de vermektedir. Bu da biriktirme haznelerinin tasarımında bu 

yöntemin kullanılması için bir avantaj oluĢturmaktadır. Yöntemin uygulanabilmesi 

için elde en az 4-5 yağıĢlı sezona ait yeterli ve düzenli yağıĢ verisinin bulunması 

gereklidir. Ek olarak, yağıĢın alan yağıĢ dağılımını belirlemek için havzada veya 

yakın bir havzada  bulunan olabildiğince çok yağıĢ gözlem istasyonlarına ait saatlik 

yağıĢ verilerini içeren verilerin bulunması çok iyi olacaktır. Çok büyük havzalarda, 

alt havzalara sonuç akımlarının hidrolojik veya hidrolik ötelemesi yapılarak 

uygulanabilir. 

Muhtemel maksimum taĢkın (MMT) 

Havzada aynı anda meydana gelmesi ihtimali az olan ciddi meteorolojik ve 

hidrolojik Ģartların aynı anda meydana gelmesi sonucu ortaya çıkması beklenen 

taĢkındır. Muhtemel maksimum taĢkın, havzadaki maksimum yağıĢın fiziksel üst 

limitinin tahmini olan muhtemel maksimum fırtına (MMF) kullanılarak hesaplanır. 

Muhtemel maksimum fırtına,  bölgede meydana gelmiĢ en büyük fırtınaların 

transpoze edilip kritik atmosfer koĢulları için maksimizasyonu ile elde edilir. 
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Standart proje taĢkını (SPT) 

Havzada meydana gelen ve havzanın karakteristiklerini yansıtan ciddi meteorolojik 

ve hidrolojik olaylar neticesinde ortaya çıkması beklenen taĢkındır. Standart proje 

taĢkını, standart proje fırtınası (SPF) kullanılarak hesaplanır. Standart proje 

fırtınasının belirlenmesi sırasında havzadaki veya yakın havzadaki fırtınalar 

transpoze edilirken, mevcut havzanın karakteristik özelliğini yansıtmayan nadir 

fırtınalar hariç tutulurlar. Muhtemel maksimum fırtına belirlenirken yapılan 

faktörlerin maksimizasyonu standart proje fırtınası belirlenirken yapılmaz.   

2.5.2.1 Muhtemel maksimum fırtına (yağıĢ) 

Muhtemel maksimum yağıĢ havzada belli bir yağıĢ süresi için fiziksel olarak 

mümkün olabilecek en büyük yağıĢ yüksekliğidir. Bu yağıĢın aĢılması olasılığının 

ihmal edilebilecek kadar küçük olduğu kabul edilir (Bayazıt, 1991). 

Muhtemel maksimum yağıĢın tahmini için önce gözlenmiĢ en Ģiddetli yağıĢlara göre 

havzanın yağıĢ yüksekliği-alan-süre eğrileri hazırlanır. Sonra bu eğrilerdeki yağıĢ 

yükseklikleri iki yönden arttırılır. Bir yandan gözlenmiĢ olan yağıĢlardaki hava 

kütlelerinin su buharı muhtevası, rüzgârlar ve su buharını yağıĢa çeviren 

mekanizmanın etkinliği mümkün olabilecek maksimum değerlerine çıkarılır. Öte 

yandan meteorolojik bakımdan benzer olan komĢu bölgelerde gözlenmiĢ Ģiddetli 

yağıĢlar da meteorolojik farklar göz önüne alınacak Ģekilde o bölgeye kaydırılır. 

Böylece gözlenmiĢ olan sağanaklarda ölçülen yağıĢ yükseklikleri fiziksel bakımdan 

mümkün olabilecek en büyük değerlerine çıkarılmıĢ olur. Bu metodu orografik 

yağıĢlar için kullanmak doğru olmaz çünkü burada yağıĢ yüksekliği yerden yere hızla 

değiĢir. Bu durumda muhtemel maksimum yağıĢı belirlemek için yağıĢ modelleri 

kullanılır. Bütün bu çalıĢmalarda meteoroloji uzmanlarıyla iĢbirliği yapmak gerekir.  

Muhtemel maksimum yağıĢın aĢılması olasılığı çok küçük kabul edildiği için 

istatistik yöntemlerle belirlenmesi doğru olmaz. Ancak bazen 10000 yıldan büyük bir 

dönüĢ aralığına karĢı geldiği düĢünülerek µ ve σ yıllık yağıĢların ortalama ve standart 

sapması olmak üzere, muhtemel maksimum yağıĢ µ+(5-30) σ Ģeklinde tahmin 

edilmektedir (Bayazıt, 1991). 
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2.5.2.2 Birim hidrograf metodu 

YağıĢtan tutma, yüzey birikintileri ve sızmanın çıkarılması ile kalan kısmına artık 

(etkin) etkin yağıĢ denir. Toplam akıĢtan taban akıĢını çıkararak elde edilen akıĢa da 

dolaysız akıĢ denir. Su toplama havzasını artık yağıĢı, dolaysız akıĢa dönüĢtüren 

lineer bir sistem olarak göz önüne alan havza modeline birim hidrograf modeli denir. 

Birim hidrograf, akarsu havzasına belli bir zaman süresince sabit Ģiddette düĢen ve 1 

cm yükseklikte artık yağıĢın meydana getirdiği dolaysız akıĢın hidrografına denir. Bu 

teorinin kabulleri Ģu Ģekildedir.  

1. Artık yağıĢ sabit Ģiddettedir.  

2. Artık yağıĢ havzanın tamamına üniform bir biçimde dağılır.  

3. Belli bir zaman süresince devam eden artık yağıĢın meydana getirdiği 

dolaysız akıĢın süresi, yağıĢ Ģiddetine bağlı olmayan sabit bir değerdir.  

4. Süresi aynı olan çeĢitli yağıĢlara ait olan dolaysız akıĢların hidrograflarının 

ordinatları, her birinin artık yağıĢ yüksekliği ile orantılıdır.  

Bir havzada, belli bir süre devam eden sabit Ģiddette bir yağıĢın hidrografı, havzanın 

bütün fiziksel karakteristiklerini yansıtır. Pratikte birim hidrograf metodu ile elde 

edilen sonuçlar yeterli doğruluktadır. YağıĢ süresinin havzanın geçiĢ süresinden uzun 

olması hallerinde bu yöntem uygulanamaz. Büyük havzalarda ise yağıĢın üniform 

dağılması mümkün olmadığından, havzayı küçük daha küçük parçalara ayırmak daha 

uygun olacaktır.  

Birim hidrografın elde edilmesi 

Birim hidrografın hesabı Ģu adımlarla yapılır.  

1. Havzadaki yağıĢ okumalarından faydalanılarak karakteristik bir havzasal 

ortalama toplam yağıĢ eğrisi elde edilir ve hiyetografa geçilir.  

2. Hidrograftan taban akıĢı ayrılır. Hidrografın ordinatlarından taban akıĢının 

ordinatları çıkarılarak dolaysız akıĢ hidrografı elde edilir.  

3. Dolaysız akıĢ hidrografının altında kalan alan hesaplanır. Bu dolaysız akıĢ 

hacmine eĢittir. Dolaysız akıĢ hacmi havza alanına bölünerek dolaysız akıĢ 

yüksekliği hesaplanır.  
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4. Artık yağıĢın tamamının dolaysız akıĢa çevrildiği kabul edildiğinden artık 

yağıĢ yüksekliği dolaysız akıĢ yüksekliğine eĢittir. Dolaysız akıĢ 

hidrografının ordinatları dolaysız akıĢ yüksekliğine bölünür ve birim 

hidrografın U ordinatları bulunur.  

5. Hidrografın t0 artık yağıĢ süresini bulabilmek için, hiyetografta, üstünde kalan 

alan artık yağıĢ yüksekliğine eĢit olacak yatay bir çizgi çizilir. Bu çizginin 

hiyetografla kesiĢme noktaları arasındaki zaman aralığı artık yağıĢ süresine 

eĢit olur. 

Bu Ģekilde belli bir artık yağıĢ süresine ait birim hidrograf elde edilmiĢ olur.  

Süperpozisyon ilkesi 

t0 artık yağıĢ süresi için birim hidrografın bilinmesi durumunda, istenilen süre t0’ın 

tam katı ise süperpozisyon prensibi kullanılarak yeni hidrograf elde edilebilir. 

Örneğin, 2t0 süreli birim hidrografın elde edilmesi için to süreli birim hidrograf t0 

kadar sağa ötelenir ve toplanır. Elde edilen dolaysız akıĢın ordinatları 2 birim 

yüksekliğinde yağıĢa ait olduğu için, ordinatlar 2’ye bölünerek 1 birim yağıĢın 2t0 

sürede oluĢturacağı dolaysız akıĢa ait birim hidrograf bulunmuĢ olur.  

S birim hidrograf ilkesi 

Bu hidrograf i Ģiddetinde sonsuz süreli bir yağıĢın hidrografı olarak 

tanımlanmaktadır. Bir havzanın S hidrografını elde etmek için to süreli birim 

hidrograflar to zaman aralıkları ile sonsuz sayıda kaydırılarak ordinatlarını toplanır. 

Ancak, sonlu sayıda birim hidrografın süperpoze edilmesi bunun için yeterli 

olacaktır. Bu sayı, hidrografın taban geniĢliğinin o hidrografa ait yağıĢ süresine 

oranına eĢit alınabilir.   

Birim hidrograf ile yağıĢtan akıĢa geçilmesi 

Bir havzanın t0 süreli birim hidrografı biliniyorsa, bir yağıĢ kaydına karĢı gelen 

hidrografı hesaplamak için aĢağıdaki adımlar izlenir.  

YağıĢ Ģiddetinden sızma eğrisi çıkarılarak artık yağıĢ eğrisi bulunur. Sabit bir sızma 

indisi kullanılması daha uygun olur. Duruma göre havzada meydana gelecek yüzey 

birikintileri de göz önünde bulundurulabilir.  

Artık yağıĢ eğrisi to süreli parçalara ayrılır. Her parçadaki ortalama artık yağıĢ Ģiddeti 

hesaplanır.  
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t anındaki hidrograf ordinatı süperpozisyon ilkesine göre 2.12 formülü ile hesaplanır.  

                       (2.12) 

2.12 formülü hesaplanan dolaysız akıĢa, taban akıĢı da eklenir. Kullanılacak to birim 

hidrograf süresinin, havzanın gecikme zamanının 1/4’üne eĢit süreli birim hidrograf 

olması daha iyi sonuçlar vermektedir. 

Synder Metodu 

Synder A.B.D’deki çeĢitli havzaların birim hidrograflarını inceleyerek birim 

hidrografın tPR gecikme zamanı [saat] ve QPR maksimum debisi [m
3
/s] için Ģu 

formülleri önermiĢtir.  

                   

(2.13) 

        
  

   
  

Yukarıdaki formüllerdeki tp ve tr değerleri aĢağıdaki formüllerden hesaplanır.  

               
    

(2.14) 

   
  
   

 

Burada A havza alanı [km
2
], L çıkıĢ noktası ile havzanın en uzak noktası arasındaki 

akarsu uzunluğu [km], Lc çıkıĢ noktası ile havzanın ağırlık merkezi arasındaki akarsu 

uzunluğu [km], t0 artık yağıĢ süresi [saat] alınacaktır. Ct ve Cp katsayıları havzadan 

havzaya göre değiĢen katsayılardır. (Ct=0,4-2,2)( Cp=0,56-0,94) Ct dağlık bölgelerde 

küçük değerler alırken Cp dağlık bölgelerde artar. Birim hidrografın taban geniĢliği 

için ise aĢağıdaki formül önerilmiĢtir. Formülde tb ve tPR gün cinsinden alınacaktır.  

     
   

 
 (2.15) 

Mockus Metodu 

Toplanma zamanı T, 30 saate kadar olan havzalarda uygulanabilir bir yöntemdir. 

Birim hidrografın tepe debisi QT ,[m
3
/sn/mm] olmak üzere: 
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 (2.16) 

YağıĢ yüksekliği h=1 m alınması durumunda: 

  
    

 
 (2.17) 

H katsayısı: 

  
        

 
 (2.18) 

Birim hidrografın alçalma ve taban süreleri de sırasıyla Ģu Ģekildedir.  

       

         
(2. 19) 

2.5.2.3 Hidrolojik modeller 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,  sed diam nonumy eirmod 

tempor invidunt ut lab  ore sit et dolore magna. tempor invidunt ut labore et dolore 

magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero. sadipscing elitr,  sed diam nonumy 

eirmod et dolore magna. At vero. sadipscing elitr,  sed diam nonumy eirmod  

Hidrolojik model doğadaki hidrolojik sistemin soyutlanmıĢ bir benzeridir ve modelin 

doğruluğu ancak model çıktılarının ölçülen değerlerle karĢılaĢtırılması sonucu 

kontrol edilebilir. Hidrolojik modeller Ģu Ģekilde sınıflandırılabilirler.  

1. Deterministik ve stokastik (probabilistik) modeller: Deterministik modelde, 

modele girilen bir çıktının daima aynı çıktıyı oluĢturacağı kabul edilir. 

Stokastik modelde ise çıktılar rastgele karakterdedir. Bu iki model arasında 

seçim yapılırken, çıktılardaki rastgele değiĢkenliğin önemli olup olmadığına 

bakılmalıdır. Örneğin, yağıĢ modelleri genellikle stokastik modellerdir. 

Çünkü yağıĢın karakteri rastgele bir yapıdadır.  
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2. Toplu ve sayılı modeller: Hidrolojik büyüklükler genelde uzayda hızlı 

değiĢen yapıdadırlar. Kurulan modellerde bu değiĢkenliğin göz önüne 

alınması halinde kurulan modeller yayılı modellerdir. Hidrolojik 

büyüklüklerin sistemin her yerinde sabit bir ortalama değerde olduğunun 

kabul edildiği modeller toplu modellerdir. Toplu modeller, yayılı modellere 

göre daha kolaydır.  

3. Zamanla değiĢmeyen ve değiĢen modeller: Hidrolojik büyüklüklerin zamanla 

değiĢip değiĢmedikleri konusunda yapılan kabule göre kurulan modellerdir. 

Zamanla değiĢmeyen modeller daha basit yapıdadırlar.  

Hidrolojide yukarda bahsi geçen bütün modellerin hepsine rastlanmaktadır. En basit 

model tipi zamanla değiĢmeyen, toplu, deterministik modeldir. Ancak bilgisayar 

teknolojisindeki geliĢmeler sayesinde daha karmaĢık modeller yaygınlaĢmaya 

baĢlamıĢtır (Bayazıt, 1998). 

2.5.2.4 Gradex Yöntemi 

Ekstrem değerlerin gradyanı (Gradient of Extreme Values) veya Gradex yöntemi 

yakın zamanlarda Fransa’da geliĢtirilmiĢtir. Bu yöntemin en temel kabullerinden 

birisi havzadaki bölgesel yağıĢın kümülatif dağılım fonksiyonlarının çok geniĢ bir 

yelpazede olasılıklara sahip olduğudur (Khatsuria, 2005). Gradex yöntemi taban 

zamanı veya toplanma zamanı 3 günden daha az olan havzalara uygulanabilir. 20 ve 

50 yıllık tekerrür süresine bağlı büyüklükleri ile elde edebilmek için 10 yıllık taĢkın 

kayıtlarına gereklidir. Bu yöntem kümülatif bir dağılım fonksiyonuna uymayan 

siklonik yağıĢlara uygulanamaz. 
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3.  RĠSK KRĠTERĠNE GÖRE TASARIM TAġKINI BELĠRLEYEN BAZI 

ÜLKELER 

3.1 Amerika BirleĢik Devletleri 

Tasarım belirlenmesinde iĢin sahibi her kurum farklı bir kılavuz kullanmaktadır. 

Zarar riski yüksek olan barajların dolusavak tasarım gereklilikleri hususunda açık bir 

fikir birliği var iken, zarar riski düĢük olan barajlar için geniĢ bir uygulama çeĢitliliği 

bulunmaktadır (FEMA 94, 1998). Risk potansiyeli yüksek barajlar için tasarım 

taĢkını genellikle muhtemel maksimum taĢkındır (MMT). 

3.1.1 USACE tarafından önerilen kriterler 

U.S. Army Corps of Engineers (USACE)’nin mevcut kılavuzlarında tasarım 

taĢkınının seçilmesinde deterministik yöntemler kullanılmaktadır. Yıkılması halinde 

insan hayatını riske atacak ve felakete yol açacak barajların dolusavaklarının tasarım 

taĢkını için muhtemel maksimum taĢkın  (MMT) önerilmektedir. Ancak probabilistik 

yöntemlerle yeni kılavuzlar hazırlanmaktadır. USACE tarafından önerilen baraj 

sınıflamaları Çizelge 3.1 ve 3.2’ de,  tasarım taĢkınları Çizelge 3.3’te verilmiĢtir. 

Çizelge 3.1 : USACE tarafından önerilen baraj büyüklük sınıflaması (Liu,2002). 

Sınıflama Hazne hacmi (V) [hm
3
] Baraj yüksekliği (H) [m] 

Küçük 0,62<V<1,23 7,6<H<12,2 

Orta 1,23<V<61,5 12,2<H<30,5 

Büyük 61,5<V 30,5<H 

Çizelge 3.2 : USACE tarafından önerilen baraj risk sınıflaması (Liu, 2002).  

Risk Can kaybı Ekonomik kayıp 

DüĢük 
Can kaybı yok ve kalıcı yerleĢim 

birimleri zarar görmüyor.  

Az: Tarımsal alanlar ve 

geliĢmemiĢ yerleĢim birimleri. 

Önemli 

Az sayıda can kaybı bekleniyor. 

GeliĢmemiĢ yerleĢim birimleri ve az 

sayıda mesken zarar görüyor 

Kabul edilebilir: Mahsül, 

sanayi tesisleri ve yapılar 

kayda değer zarar görür. 

Yüksek Önemli sayıda can kaybı bekleniyor. 

Yüksek: Sanayi tesisleri ve 

tarımsal alanlar zarar görür, 

toplumsal zarar büyüktür.  
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Çizelge 3.3 : USACE tarafından önerilen tasarım taĢkınları (Liu, 2002). 

Risk Büyüklük Tekerrür süresi (yıl) 

DüĢük 

Küçük 

Orta 

Büyük 

50-100 

100-MMT/2 

MMT/2-MMT 

Önemli 

Küçük 

Orta 

Büyük 

100-MMT/2 

MMT/2-MMT 

MMT 

Yüksek 

Küçük 

Orta 

Büyük 

MMT/2-MMT 

MMT 

MMT 

3.1.2 USBR tarafından önerilen kriterler 

United States Bureau of Reclamation (USBR), tasarım taĢkınını seçerken  risk 

değerlendirmesi yapmaktadır. Baraj yıkılması olasılıkları ve muhtemel yıkılmanın 

sonuçları değerlendirilerek ve iterasyon yöntemi ile tasarım taĢkını belirlenmektedir. 

Risk potansiyeli açısından yüksek risk potansiyeline sahip barajların tasarım 

kriterleri belirtilmiĢ ancak önemli ve düĢük risk potansiyeli olan barajların tasarım 

kriterleri net olarak tanımlanmamıĢtır. USBR tarafından önerilen tasarım taĢkınları 

Çizelge 3.4’te verilmiĢtir. 

Çizelge 3.4 : USBR tarafından önerilen tasarım taĢkın kriterleri (Liu, 2002). 

Zarar Boyut Güvenlik standardı 

Yüksek 

Küçük 

Orta 

Büyük 

MMT 

MMT 

MMT 

3.1.3 Colorado Eyaleti kriterleri 

A.B.D Colorado Eyaleti Doğal Kaynaklar Departmanı Su Kaynakları Baraj 

Güvenliği Bölümü (Colorado Division of Water Resources, CDWR) tarafından baraj 

güvenliği ve tasarım ilkeleri ile ilgili 2007 yılında yeni bir düzenleme yayınlanmıĢtır. 

Tasarım taĢkınları belirlenirken meteorolojik veriler kullanılmaktadır. Colorado 

Eyaleti için muhtemel maksimum yağıĢ (MMY) tabanlı tasarım taĢkınları Çizelge 

3.5’te verilmiĢtir.  

Çizelge 3.5 : Colorado Eyaleti MMY tabanlı tasarım taĢkınları (CDWR, 2007). 

 Risk sınıflaması 

Büyüklük Yüksek Önemli DüĢük Risk yok 

Büyük 0,9 MMY 0,68 MMY 100 Yıl 50 Yıl 

Küçük 0,9 MMY 0,45 MMY 100 Yıl 25 Yıl 

Çok küçük 0,45 MMY 100 Yıl 50 Yıl 25 Yıl 
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3.1.4 Iowa Eyaleti kriterleri 

Iowa Eyaleti Doğal Kaynaklar Departmanı (Iowa Department of Natural 

Resources)(IDNR) kılavuzlarına göre barajlar, yıkılmaları durumunda baraj 

mansabından oluĢturacakları riske göre Çizelge 3.6’daki gibi sınıflandırılmıĢtır..  

Çizelge 3.6 : Iowa Eyaleti risk sınıflaması (IDNR, 1990). 

Risk Sınıfı Sınıflama kriterleri 

DüĢük risk 

Yıkılması durumunda can kaybı beklenmeyen, çiftliklere, 

çiftlik hayvanlarına, tarımsal arazilere az zarar veren ve 

tali yollara zarar veren yapılar. 

Orta risk 

Yıkılması durumunda can kaybı beklenmeyen ancak 

evlere, sanayi binalarına ve ticari binalara, az kullanılan 

karayolları ve demiryollarına zarar veren; ana kamu 

hizmetlerini sekteye uğratan yapılardır. Ayrıca içme ve 

kullanım suyu temini için kullanılan barajlar, rekreasyon 

amacı ile yada büyük bir kompleksin parçası olarak inĢa 

edilen  barajlar da bu sınıfta değerlendirilebilirler.  

Yüksek risk 

Yıkılması durumunda can kaybına neden olan, yerleĢim 

yerlerine, sanayi ve ticaret alanlarına kamu binalarına, 

ulaĢım yollarına zarar veren yapılar bu sınıfta 

değerlendirilirler.  

Çoklu risk durumu 
Kendisi düĢük risk sınıfında olan ancak mansabında daha 

yüksek risk potansiyeli olan baraj  bulunan, barajlardır.  

Iowa Eyaleti kılavuzlarına göre tasarım taĢkını dolusavak tasarım taĢkını ve hava 

payı tasarım taĢkını olmak üzere ikiye ayrılmıĢtır. Dolusavak tasarım taĢkını, 

bünyesinde tehlike dolusavağı ve birincil dolusavak bulunduran barajların gelen 

tehlike dolusavağının çalıĢmasına gerek kalmadan ana dolusavaktan geçirebileceği 

taĢkındır. Hava payı tasarım taĢkını ise gelmesi muhtemel en yüksek taĢkındır. Baraj 

güvenliği açısından değerlendirilmesi gereken taĢkın, hava payı tasarım taĢkınıdır. 

Barajların risk durumlarına göre tasarım taĢkınları Çizelge 3.7’de verilmiĢtir.  

Çizelge 3.7 : Iowa Eyaleti için baraj tasarım taĢkınları (IDNR, 1990).  

Risk Sınıfı Tasarım taĢkını tekerrürü Hava payı tasarım debisi 

Yüksek risk 100 yıl MMT 

Orta risk 50 yıl 0,5 x MMT 

DüĢük risk 
25 yıl ; Drenaj Alanı>100 Ha 

10 Yıl ; Drenaj Alanı<100 Ha 
0,5 x MMT 
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3.1.5 New Jersey Eyaleti kriterleri 

New Jersey Eyaleti’nde bütün barajlara ait tasarım kriterleri New Jersey Çevre 

Koruma Departmanı Baraj Güvenliği Bölümü (New Jersey Department of 

Environmenal Protection Dam Safety Section) (NJDEP) tarafından belirlenmektedir. 

NJDEP, barajları mansabında oluĢturacakları riske göre Çizelge 3.8’deki gibi 

sınıflandırmıĢtır. 

Çizelge 3.8 : New Jersey Eyaleti tasarım fırtınaları (FEMA, 2001)  

Risk sınıfı Mansapta oluĢturacağı risk Dolusavak tasarım fırtınası 

I-Yüksek Can kaybı veya ciddi maddi hasar MMY 

II-Önemli Önemli maddi zarar 0,5xMMY 

III-DüĢük DüĢük maddi zarar 100 yıllık NRCS* Tip III  

IV-Küçük 

barajlar 

H<4,6 m V<18500 m
3
 A<60 Ha 100 Yıllık + %50 NRCS Tip 

III 

3.1.6 New York Eyaleti kriterleri 

New York Eyaleti Çevre Koruma Departmanı (New York State Department of 

Environmental Conservation) (NYDEC)  baraj tasarım kılavuzlarına göre barajların 

risk durumuna göre sınıflaması Çizelge 3.9’da verilmiĢtir. Yüksekliği 12 m veya 

biriktirmesı 1 milyon m
3
’ten fazla olan barajlar büyük barajlar olarak 

değerlendirilmektedir.   

Çizelge 3.9 : New York Eyaleti baraj risk sınıflaması (NYDEC, 1989). 

Sınıflandırma Sınıflandırma kriteri 

A 
Yıkılması durumunda çiftlik evleri, geliĢmemiĢ araziler ve tali 

yollara zarar görür. 

B 
Yıkılması durumunda evler, ana karayolları, bazı demiryolları 

zarar görür kısmen kamu hizmetlerinin aksamasına neden olur. 

C Can kaybı yaĢanır. Büyük ekonomik zararlar ortaya çıkar. 

Çizelge 3.10 : New York Eyaleti tasarım taĢkınları (NYDEC, 1989). 

Risk 

sınıfı 

Baraj 

büyüklüğü 

Tasarım 

taĢkını 

tekerrürü  

Servis 

dolusavağı 

tasarım taĢkını 

tekerrürü  

Minimum hava 

payı  

(m) 

A Küçük 100 yıl 5 yıl 1 

A Büyük 1,5 x 100 yıl 10 yıl 2 

B Küçük 2,25 x 100 yıl 25 yıl 1 

B Büyük 0,4 x MMT 50 yıl 2 

C Küçük 0,5 x MMT 25 yıl 1 

C Büyük MMT 100 yıl 2 
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3.1.7 Ohio Eyaleti kriterleri 

Ohio Eyaleti için baraj sınıflamaları ve tasarım kriterleri Ohio Doğal Kaynaklar 

Departmanı Toprak ve Su Kaynakları Bölümü Baraj Güvenliği Birimi (Ohio 

Department of Natural Resources Division of Soil and Water Resources Dam Safety 

Program) (ODNR) tarafından belirlenmektedir.  Ohio Eyaleti’nde barajlar 

büyüklüklerine göre Çizelge 3.11’deki gibi sınıflandırılmıĢtır.  

Çizelge 3.11 : Ohio Eyaleti büyüklüklerine göre baraj sınıflaması 

Sınıflandırma Hazne hacmi (V) (10
6
 

m
3
) 

Yükseklik (H) (m) 

Sınıf I 6<V 18<H 

Sınıf II V<0,6 12<H<18 

Sınıf III V<0,06 8<H<12 

Sınıf IV V<0,06 H<8 

Ohio Eyaleti için barajlar risk sınıflaması Çizelge 3.12’de verilmiĢtir.  

Çizelge 3.12 : Ohio Eyaleti baraj risk sınıflaması. 

Sınıflandırma Sınıflandırma kriteri 

Sınıf I 
Can kaybı ihtimali bulunmaktadır. Evler, sanayi tesisleri, temel 

altyapı hizmetleri zarar görebilir. Maddi hasan büyüktür. 

Sınıf II 

Evlerde taĢkın suyu zararları var. Can kaybı görülmüyor, iĢ ve 

sanayi yapıları, devlet yolları, demiryolları ve yerleĢim yerlerine 

bir tek giriĢler tehlike altındadır. 

Sınıf III 
YerleĢim olmayan binalarda, mahalli yollarda, tarım ürünlerinde 

ve evcil hayvanlarda düĢük değerli hasarlar söz konusudur. 

Sınıf IV Kayıplar yalnız baraj ve tesisleri ile sınırlıdır. 

Ohio Eyaleti tasarım taĢkın kriterleri Çizelge 3.13’te verilmiĢtir.  

Çizelge 3.13 : Ohio Eyaleti tasarım taĢkın kriterleri (ODNR, 1999).  

Tehlike veya Büyüklük Sınıfı Minimum Tasarım TaĢkını 

I. Sınıf MMT* 

II. Sınıf 0,5 MMT 

III. Sınıf 0,25 MMT 

IV. Sınıf Sınırlandırma yok. 

3.1.8 Teksas Eyaleti kriterleri 

Teksas Eyaleti’nde barajlar için tasarım kriterleri Çevre Komisyonu tarafından 

yayınlanan Barajlar ve Biriktirme Hazneleri adlı kanunun 299. Maddesi ile 

düzenlenmiĢtir. Ġlgili kanuna görebaraj büyüklük sınıflaması Çizelge 3.14’te 

verilmiĢtir.  
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Çizelge 3.14 : Teksas Eyaleti baraj büyüklük sınıflaması (TAC, 2009). 

Sınıflandırma Biriktirme hacmi (V) (1o
6
 m

3
) Yükseklik (m) (H) 

Büyük 60<V 30<H 

Orta 1,2<V<60 12<H<30 

Küçük V<1,2 H<12 

Teksas Eyaleti baraj risk sınıflaması Çizelge 3.15’te; tasarım taĢkınları Çizelge 

3.16’da verilmiĢtir. 

Çizelge 3.15 : Teksas Eyaleti baraj risk sınıflaması (TAC, 2009). 

Sınıflandırma Sınıflandırma kriterleri 

Yüksek Tehlike 

Can kaybı tahmin ediliyor. Fakat mansapta Ģehir büyümeleri 

veya yerleĢim alanı olmayan yapılar söz konusudur. Büyük 

ekonomik kayıplar  ortaya çıkar. 

Önemli Tehlike Muhtemel hayat kaybı az ihtimalle olabilir, fakat beklenmiyor. 

DüĢük Tehlike 

Can kaybı beklenmiyor. Ġnsan yerleĢim için sürekli 

oturulmayan yapılar ve az miktarlı ekonomik kayıplar. Bu 

durumda geliĢmemiĢ veya seyrek yapılar ile tarım alanları 

tehlike altındadır. Mansapta oturulmayan bazı yapılar vardır. 

Bu durumda oldukça büyük ekonomik kayıplar, dikkate değer 

tarım, sanayi ve ticarî geliĢmelerde kayıplar söz konusu 

değildir. 

Çizelge 3.16 : Teksas Eyaleti tasarım taĢkınları (TAC, 2009).  

Sınıflandırma 
En Küçük Tasarım TaĢkını 

Tehlike Baraj Büyüklüğü 

Yüksek 

Büyük MMT 

Orta 0,75 MMT- MMT 

Küçük 0,75 MMT 

Önemli 

Büyük 0,75 MMT 

Orta 0,5 MMT – 0,75 MMT 

Küçük 0,50 MMT 

DüĢük 

Büyük 0,50 MMT- 0,75 MMT 

Orta 0,25 MMT – 0,5 MMT 

Küçük 0,25 MMT 

3.1.9 Tennessee Eyaleti kriterleri 

Tennesse Eyaleti Çevre ve Koruma Departmanı (Tennessee Department of 

Environment and Conservation, Division of Water Supply) (TDEC) tarafından 2007 

yılında yayınlanan düzenlemelere göre, Tennessee Eyaleti baraj büyüklük sınıflaması 

Çizelge 3.17’de gösterilmiĢtir.  
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Çizelge 3.17 : Tennessee Eyaleti baraj büyüklük sınıflaması (TDEC, 2007). 

Sınıf Biriktirme hacmi (V) (10
6
 m

3
) Yükseklik (H) (m) 

Küçük 0,4<V<1,2 6<H<12 

Orta 1,2<V<60 13<H< 30 

Büyük 60<V 30<H 

Tennessee Eyaleti baraj risk sınıflaması Çizelge 3.18’deki gibidir.  

Çizelge 3.18 : Tennessee Eyaleti için tehlike sınıflaması (TDEC, 2007). 

Sınıflandırma Sınıflandırma kriteri 

Sınıf 1 

Yıkılmaları sonucunda can kaybına ve su yükselmesi neticesinde 

yollara, özel sektöre veya kamuya ait altyapı tesislerine, yollara 

zarar vererek büyük ekonomik kayba neden olan barajlar bu 

sınıfa girerler.  

Sınıf 2 

Yıkılması durumunda can kaybı ihtimali zayıf olan ve baraj 

mansabındaki kamuya ve özel sektöre ait tesislere kalıcı olmayan 

az hazarlar veren barajlar bu sınıfa girerler.  

Sınıf 3 

Can kaybı beklenmez. Yıkılmaları durumunda meskun 

mahallerde zarar beklenmez. Zararlar oturulmayan yerlerde ve 

arazilerde meydana geliyorsa, barajlar bu sınıfa girerler.  

Tennessee Eyaleti için 6 saat süreli muhtemel maksimum yağıĢ (MMY) tasarım 

fırtınası kullanılmaktadır. Tennessee Eyaleti tasarım kriterleri Çizelge 3.19’da 

verilmiĢtir.   

Çizelge 3.19 : Tennessee Eyaleti tasarım kriterleri (TDEC, 2007). 

Tehlike Potansiyeli Baraj büyüklüğü 
Tasarım fırtınası 

(6 Saat süreli) 

Sınıf 3 (DüĢük) 

Küçük 

Orta 

Büyük 

100 Yıl 

1/3 MMY 

1/2 MMY 

Sınıf 2 (Orta) 

Küçük 

Orta 

Büyük 

1/3 MMY 

1/2 MMY 

MMY 

Sınıf 1 (Yüksek) 

Küçük 

Orta 

Büyük 

1/2 MMY 

MMY 

MMY 

3.1.10 Virginia Eyaleti kriterleri 

Virginia Eyaleti Toprak ve Koruma Departmanı (Virginia Department of 

Conservation and Recreation) (VDCR) tarafından belirlenen tasarım taĢkınları ve 

baraj sınıflamaları Çizelge 3.20’de verilmiĢtir.  
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Çizelge 3.20 : Virginia Eyaleti baraj sınıflaması ve tasarım taĢkınları (VDCR, 2004). 

Risk 

Sınıfı 

Risk kriteri Büyüklük 

sınıflaması 

Tasarım taĢkını 

I 
Can kaybı ihtimali  ve 

büyük maddi hasar var. 

Büyük 

Orta 

Küçük 

MMT 

MMT 

0,5 MMT-MMT 

II 

Can kaybı ihtimali var. 

Maddi hasar kabul 

edilebilir düzeyde. 

Büyük 

Orta 

Küçük 

MMT 

0,5 MMT-MMT 

100 yıl – 0,5 MMT 

III 
Can kaybı ihtimali yok. 

Ekonomik kayıp az. 

Büyük 

Orta 

Küçük 

0,5 MMT-MMT 

100 yıl – 0,5 MMT 

50 yıl- 100 yıl 

IV 
Can kaybı yok. 

Ekonomik kayıp yok. 
Her ikisi 50 yıl- 100 yıl 

3.2 Avustralya 

3.2.1 Avustralya Büyük Barajlar Ulusal Komitesi kriterleri 

Avustralya Ulusal Büyük Baraj Komitesi (Australian National Committee on Large 

Dams) (ANCOLD) tasarım taĢkını yönetmelikleri kapsamlı bir risk değerlendirmesi 

içermektedir.  2000 yılında barajların kabul edilebilir taĢkın kapasitesi (acceptable  

flood capacity) hususunda yeni bir yönetmelik yayınlanmıĢtır. Bu yeni 

yönetmeliklerde tasarım taĢkınının belirlenmesi konusuna risk değerlendirmeleri 

eklenmiĢtir.  Bu kılavuzlarda bir baraj için kabul edilebilir taĢkın kapasitesi,  toplumu 

ve çevreyi her yük durumu için, kabul edilebilir risk sınırları içerisinde, baraj 

güvenliği kavramının bütün Ģartlarını yerine getirerek, yıkılma baĢlatabilecek bir 

taĢkına karĢı koruyan ve yeterli hava payını da içeren toplam taĢkın kapasitesi 

Ģeklinde tanımlanmıĢtır.  

Kabul edilebilir taĢkın kapasitesi kılavuzlarına göre, hidrolojik güvenlik optimum 

güvenlik ve ekonomiyi sağlamak amacıyla bütün yük durumlarında sağlanmalıdır.  

Avustralya’da giriĢ tasarım taĢkını (inflow design flood) yerine, baraj tepe taĢkını 

(dam crest flood) önerilmiĢtir. Baraj tepe taĢkını, taĢkının baraj gölünde meydana 

getireceği su seviyesi olarak tanımlanmıĢtır. Dolgu barajlar için tepe kotunun en 

düĢük yeri, beton barajlar için tepenin en yüksek yeri (korkuluk duvarı üst kotu), 

beton kaplı dolgu barajlar için ise yine tepenin en düĢük kotu olarak tanımlanmıĢtır. 

Hava payının belirlenmesi barajın özelliğine ve muhtemel bir yıkılmanın meydana 

getireceği sonuçlara göre belirlenecektir.  
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Kabul edilebilir taĢkın kapasitesi kılavuzlarında, kapsamlı bir risk analizinin çok 

maliyetli olması ve uygulanabilir olmaması durumunda uygulanması için risk 

altındaki nüfus (Population at Risk:PAR) ve muhtemel zararların ve kayıpların 

büyüklüğünü temel alan 5 farklı risk durumu için önerilen baraj sınıflaması Çizelge 

3.21 ve Çizelge 3.22’de verilmiĢtir. 

Çizelge 3.21 : Avustralya için  baraj risk sınıflaması. 

Risk 

altındaki 

nüfus 

Zararın ve kaybın büyüklüğü 

Ġhmal edilebilir Küçük Orta Büyük 

2-10 
DüĢük. 

Not 1 ve 4 

DüĢük 

Not 4 ve 4 

Önemli 

Not 5 

Yüksek C 

Not 6 

11-100 

Not 1 

Önemli 

Not 2 ve 5 

Yüksek C 

Not 6 

Yüksek B 

Not 6 

100-1000 

Not 2 

Yüksek A 

Not 6 

Yüksek A 

Not 6 

>1000 Not 3 
Ektrem 

Not 6 

Not 1: Risk altındaki kiĢi (population at risk) sayısı 5 veya daha fazla kiĢi ise, zarar 

ihmal edilebilir düzeyde kabul edilmektedir.  

Not 2:  Risk altındaki kiĢi sayısı 10’u geçiyorsa kayıp ve zarar düĢük düzeyde olarak 

kabul edilmektedir.  

Not 3: Risk altındaki kiĢi sayısı 1000’i geçerse kayıp ve zarar orta düzeyde kabul 

edilmektedir.  

Not 4: Eğer can kaybı ihtimali var ise risk düzeyi önemli kabul edilmektedir.   

Not 5: Eğer birden fazla can kaybı ihtimali var ise risk düzeyi yüksek olarak kabul 

edilmektedir.   

Not 6: Baraj yıkılmalarının sonuçlarının belirlenmesi kılavuzları 2.7 ve 1.6 

bölümlerinde açıklanan yüksek zarar kategorilerinde belirtildiği gibidir. 
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Çizelge 3.22 : Avustralya tasarım taĢkınları. 

Artan risk sınıflaması Tasarım TaĢkın Debisi 

Ekstrem MMT  

Yüksek A SPT  

Yüksek B 10000-SPT veya 1000000 (küçük olan) 

Yüksek C 1000 yıl –SPT veya 100000 (küçük olan) 

Önemli 1000 yıl -10000 yıl 

DüĢük*/Çok DüĢük 100 yıl -1000 yıl 

3.2.2 New South Wales Baraj Güvenliği Komitesi kriterleri 

New South Wales Eyaleti Baraj Güvenliği Komitesi (The New South Wales Dam 

Safety Committee) (NSWDSC) mevcut kılavuzlarını güncelleyerek 2010 yılında 

yeni tasarım kriterlerini yayınlamıĢtır. Yenilenen sınıflama çizelge 3.23’de 

verilmiĢtir.  

Çizelge 3.23 : DSC risk sınıflandırması ve tasarım taĢkınları (NSWDSC, 2010) 

Sınıflandırma Tasarım TaĢkını  

Ekstrem MMT (Hazne dolu kabul edilir) 

Yüksek A SPT (Hazne dolu kabul edilir) 

Yüksek B SPT veya 1000000 yıl’dan büyük olanı.   

Yüksek C SPT veya 100000 yıl’dan büyük olanı.   

Önemli 10000 yıl 

DüĢük 100 yıl – 1000 yıl 

3.3 Çek Cumhuriyeti 

Çek Cumhuriyeti’nde barajlar risk durumlarına göre üç grupta sınıflandırılmıĢlardır. 

Sınıflandırmada risk kriteri can kaybı olarak öne çıkmaktadır. Çek Cumhuriyeti için 

baraj sınıfları ve tasarım taĢkınları Çizelge 3.24’te verilmiĢtir (Machacek, 1998). 

Çizelge 3.24 : Çek Cumhuriyeti baraj sınıflaması ve tasarım taĢkınları (Machacek, 

1998). 

Sınıf Sınıflandırma Ölçütü TaĢkın taĢkını 

Tekerrürü (yıl) 

A 
10 veya daha fazla kiĢinin can kaybı ihtimali var 

Can kaybı ihtimali yok 

10000  

2000 

B 
10 kiĢiden daha az can kaybı ihtimali var 

Can kaybı ihtimali yok 

1000  

200 

C 
3. Ģahıslara ciddi ekonomik zarar verecek 

3. Ģahıslara verilecek zarar ihmal edilir düzeyde 

100  

50-20 
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3.4 Çin 

560 milyar m
3
 biriktirme hacmiyle 86000 tane baraja sahip olan Çin’de, barajların 

%90’ı dolgu barajlardır. 1999 yılında büyük baraj sınıfındaki baraj sayısı 24136’dır 

ve bu rakam dünyadaki büyük barajların yaklaĢık %50’sine tekabül etmektedir  

(Pan&He, 2000). Çin için tasarım taĢkın kriterleri ilk olarak 1964 yılında çalıĢılmıĢ, 

Banqiao ve Shimantan Barajları’nın yıkılması ile 1978 yılında revize edilmiĢ, son 

olarak da 1990 yılında revize edilmiĢtir. Barajlar ve diğer ilgili yapılar için tasarım 

taĢkınları, proje derecesi, yapı sınıfı ve baraj tipine göre sınıflandırılmıĢtır. Su 

yapıları ve hidroelektrik tesisler ölçeklerine, faydalarına ve ülke ekonomisine 

katkılarına göre beĢ farklı grupta sınıflandırılmıĢtır. Çin tasarım yönetmeliklerine 

göre proje fonksiyonlarının sınıflandırma kriterleri Çizelge 3.25’te verilmiĢtir. 

Çizelge 3.25 : Çin  su ve enerji yapıları sınıflaması (Liu, 2002). 

Proje 

Önem 

Derecesi 

Biriktirme 

Kapasitesi 

(10
6
 m3) 

TaĢkın Koruma 

Drenaj 

alanı Sulama 

Su 

temini 

Su 

gücü 

ġehirler 

ve 

Sanayi 

Bölgeleri 

Tarım 

Arazisi 

(10
3
 Ha) 

Drenaj 

Alanı 

(10
3

 Ha) 

Sulama 

Alanı 

(10
3

 

Ha) 

ġehirler 

ve 

madenler 

Kurulu 

güç 

(MW) 

I >1000 
Çok 

Önemli 
>333 >133,3 >100 

Çok 

Önemli 
>750 

II 1000-100 Önemli 333-67 133,3>40 
100-

33,3 
Önemli 

750-

250 

III 100-10 
Kısmen 

Önemli 
67-20 40-10 

33,3-

3,3 

Kısmen 

Önemli 
250-25 

IV 10-1 
Az 

önemli 
20-3,3 10,2,0 3,3-0,3 

Az 

Önemli 
25-0,5 

V <1 - <3,3 <2,0 <0,3  <0,5 

Notlar:   

1. Biriktirme kapasitesi barajın tahkik taĢkın seviyesi altında kalan biriktirmedır.  

2. Sulama ve drenaj alanları tasarım alanlarına bağlıdır.  

3. Gel-git koruma projelerinin proje derecesi taĢkın koruma Ģartlarına göre 

tanımlanabilir. Gel git zararlarının büyük olduğu yerlerde sınıflandırılması 

arttırılabilir.  

4. Su temini iĢlerinin önemi ölçeklerine, ekonomik ve sosyal faydalarına göre 

sınıflandırılabilir.  
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Hidrolik yapıların diğer bölümleri, projenin önem derecesine ve bu bölümlerin 

yapının çalıĢmasında aldığı görev ve projedeki önemine göre beĢ sınıfa ayrılmıĢtır. 

Bu sınıflandırma Çizelge 3.26’da verilmiĢtir. Örneğin, 1 GW kurulu güce sahip bir 

hidroelektrik santral projesinin önem derecesi “1. Sınıf” iken, santrale ulaĢmak için 

kullanılacak ulaĢım yollarından birisi üzerinde inĢa edilen köprü “3. Sınıf” ve 

batardo ise “4. Sınıf” bir yapı olarak değerlendirilecektir.  

Çizelge 3.26 : Çin hidrolik yapı sınıflaması (Liu, 2002). 

Proje Önem 

Derecesi 

Kalıcı yapıların sınıfı Geçici yapıların 

sınıfı Ana yapılar Ġkincil yapılar 

I 1 3 4 

II 2 3 4 

III 3 4 5 

IV 4 5 5 

V 5 5 - 

Notlar: 

1. Sürekli yapılar projenin çalıĢması için kullanılan ve önemine göre iki 

kategoriye ayrılmıĢ yapılardır. Ana yapılar yıkılması durumunda yapının 

mansabında felakete yol açan ve projeye ciddi zararlar veren barajlar, 

dolusavaklar ve hidroelektrik santrallerinin pompa istasyonları gibi 

yapılardır. Daha az önemli yapılar ise yıkılması durumunda mansabında 

felakete yol açmayacak, yapının iĢleyiĢini bozmayacak istinat duvarı, 

derivasyon duvarları gibi yapılardır.  

2. Geçici yapılar inĢaat sırasında kullanılan batardo ve geçici derivasyon tüneli 

gibi yapılardır. 

3. Proje önem derecesi II ile V arasında olan bir yapının sınıflandırması 

aĢağıdaki durumlarda arttırılabilir veya azaltılabilir.  

a. Eğer yapılar inĢa yerleri olarak hayati önem taĢıyorsa ve yıkılmaları bir 

felakete neden olacaksa yapıların sınıfları arttırılabilir.  

b. Eğer jeolojik koĢulları çok karmaĢıksa veya yeni ilk defa uygulanan bir 

proje ise yapıların sınıfları bir derece arttırılabilir.  

c. Yıkılmaları durumunda felakete neden olacak veya inĢaat programını 

etkileyecek geçici hidrolik yapıların sınıfları da 1 veya 2 derece 

arttırılabilir.  

d. Yıkılmaları durumunda ciddi bir zarar vermeyecek yapıların sınıfları da 

azaltılabilir.  

Farklı sınıflardaki farklı hidrolik yapılar farklı taĢkından koruma gereksinimleri ve 

yük durumlarına göre tasarlanırlar. Genelde iki farklı durum göz önüne alınır. 

Birincisi normal iĢletme durumu (tasarım durumu) ikincisi ise olağan üstü durumdur 

(check condition). Tesisin çalıĢması için gerekli olan çeĢitli sınıflarda ve özellikteki 

kalıcı yapılar için normal koĢul (proje taĢkını) Çizelge 3.27’de verilmiĢtir.  
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Çizelge 3.27 : Çin tasarım taĢkınları (Liu, 2002). 

Yapı sınıfı 1 2 3 4 5 

TaĢkın tekerrür süresi 500 yıl 100 yıl 50 yıl 30 yıl 20 yıl 

Yıkılması durumunda ciddi can kaybına ve zarara yol açacak dolgu barajlarda tahkik 

taĢkını diye tabir edilen muhtemel maksimum taĢkın kullanılır. Beton barajlar 

tekerrür süresi 10000 yıl olan taĢkına göre tasarlanırlar. Diğerlerine göre daha az 

önemli yapıların tasarımı için düĢünülmesi gereken ve sıra dıĢı çalıĢma koĢulları için 

önerilen taĢkınlar Çizelge 3.28’de verilmiĢtir.  

Çizelge 3.28 : Çin tahkik taĢkınları (Liu, 2002). 

Yapı sınıfı 1 2 3 4 5 

Dolgu barajlar 
10000 yıl 

veya MMT 
2000 yıl 1000 yıl 500 yıl 200 yıl 

Beton barajlar 5000 yıl 1000 yıl 500 yıl 200 yıl 100 yıl 

Notlar: 

1. Hidroelektrik santrallerin ve sulama yapılarının (sınıf 4 ve 5) standartları 

gerçek durumlara göre azaltılabilir. 

2. Yapı sınıfı 1 olan dolgu baraj için eğer mansabında felakete yol açma ihtimali 

varsa  MMT kullanılmalıdır. Yapı sınıfı 2 ve 4 olan dolgu barajlar için (check 

flood) tahkik tasarım taĢkını bir derece arttırılabilir.  

3. Su aĢması sonucu ciddi zararlar ortaya çıkaracak beton barajların taĢknları, 

gerekli otoritelerin izni ile 10000 yıllık taĢkın seçilebilir.  

4. Ciddi zararlar vermeyecek ve küçük su yapılarının tahkik taĢkınları gerekli 

otoritelerin izni ile bir derece azaltılabilir.  

Santraller ve biriktirmesız yapılar için tasarım taĢkınları Çizelge 3.29’da verilmiĢtir.  

Çizelge 3.29 : Çin’de santraller ve biriktirmesiz yapıların tasarım taĢkınları (Liu, 

2002). 

Yapı Sınıfı 1 2 3 4 5 

Tasarım debisi 100 50 30 20 10 

Güvenlik tasarım debisi 1000 500 200 100 50 

ĠnĢaat süresince kullanılacak ve inĢaat sonrasında kaldırılacak geçici yapılar için 

tasarım taĢkınları Çizelge 3.30’da verilmiĢtir.  

Çizelge 3.30 : Çin’de geçici yapılar için tasarım taĢkınları (Liu, 2002). 

Yapı sınıfı 2 3 4 5 

Dolgu >50 yıl  50 yıl – 30 yıl 30 yıl – 20  yıl 20 yıl – 10 yıl 

Beton / kargir >20 yıl 20 yıl – 10 yıl 10 yıl – 5 yıl 5 yıl – 3 yıl 
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3.5 Finlandiya 

Finlandiya’da tasarım taĢkını frekans analizleri ile belirlenir. Barajlar P,N,O,T 

barajları olmak üzere 4 farklı Ģekilde sınıflandırılmıĢtır. 

P Tipi Barajlar: Yıkılması durumunda yüksek derecede can ve mal kaybına sebep 

olacak, çevreye ve toplumsal düzene büyük ölçüde zarara sebebiyet verecek barajlar 

bu sınıfa girerler.  

N Tipi Barajlar: Yıkılması halinde P tipi barajlar kadar zarar oluĢturmayacak ancak 

O tipi barajlarından daha fazla zarara neden olacak barajlardır.  

O Tipi Barajlar: Yüksekliği 3 m’den fazla olan ve yıkılması durumunda meydana 

kabul edilemez ölçüde zarar verebilecek barajlardır. Örneğin,, küçük yükseklikli 

balık barajları, nehrin bir kısmını çeviren çevirme yapıları, tomruk yüzdürmek için 

kullanılan barajlar bu sınıfa girerler.  

T Tipi Barajlar: Geçici çevirme yapıları, batardolar bu sınıfa girerler.  

Ölçülen yüksek akım değerlerinden Gumbel dağılımı kullanılarak elde edilen ve 

Finlandiya için önerilen tasarım taĢkınları Çizelge 3.31’de verilmiĢtir.  

Çizelge 3.31 : Finlandiya tasarım taĢkınları (Fridolf, 2001). 

Baraj Sınıfı Tekerrür süresi (Yıl) 

P Tipi 5.000-10.000 

N Tipi 500-1000 

O Tipi 100-500 

3.6 Hindistan 

3.6.1 Merkezi Su Komisyonu standartları 

Tasarım taĢkını barajın yapısal hatalardan dolayı veya üzerinden aĢma sonucunda 

yıkılmayacağı, dolusavağın ve enerji kırıcı yapıların ise rahatlıkla görevini yerine 

getirebileceği taĢkındır. Hindistan Merkezi Su Komisyonu (Central Water 

Commission) (CWC) tarafından önerilen baraj sınıflaması ve tasarım taĢkınları 

Çizelge 3.32’de verilmiĢtir. Baraj sınıflamasında baraj yüksekliği ve biriktirme 

hacmi ölçüt olarak kullanılmıĢtır. 
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Çizelge 3.32 : Hindistan, barajlar sınıflaması ve tasarım taĢkınları.(CWC, 2010) 

Sınıflandırma 

Depo hacmi  

(10
6
 m

3
) 

Hidrolik Yükseklik 

(m) Tasarım taĢkını 

Küçük 0,5-10 7,5-12 100 

Orta 10-60 12-30 SPT 

Büyük >60 >30 MMT 

Ancak tasarım taĢkınları seçilirken,  gelecekteki geliĢmeler de göz önünde 

bulundurularak proje mansabında yerleĢim yerlerinin uzaklıkları ve tahliye edilen 

suyu taĢıyacak kanalın büyüklüğü ve kesiti göz önünde bulundurulmalı; olası bir 

felakete yol açma ihtimali varsa tasarım taĢkını büyütülmelidir. Daha büyük projeler 

için baraj yıkılması modellemeleri yapılmalı, gerekiyorsa muhtemel maksimum 

taĢkın (MMT) proje taĢkını olarak seçilmelidir.  

Hindistan standartları açık bir Ģekilde, bir olayın sonunda zararın az veya çok olma 

ihtimali düĢük veya yüksek ise tasarım taĢkınının tekerrür süresinin arttırılıp 

azaltılabileceğini önermektedir. Yani 1000 yıllık tekerrüre sahip bir taĢkın, muhtemel 

maksimum taĢkın olabilirken diğer taraftan aynı tekerrüre sahip taĢkın, standart proje 

taĢkını olarak da düĢünülebilir.  

Sonuç olarak, geliĢmeler sonucunda CWC tarafından 2001 yılında tasarım taĢkını 

seçimi için risk değerlendirmesi içeren bir kılavuz yayınlamıĢtır. CWC tarafından 

önerilen baraj risk sınıflaması Çizelge 3.33’te verilmiĢtir.  
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Çizelge 3.33 : Hindistan baraj risk sınıflaması (CWC, 2010).  

Risk 

Sınıfı 

Yıkılmanın olası sonuçları 

Tasarım 

taĢkını 

Risk altındaki 

nüfus (N) Ekonomik ve sosyal zararlar 

Çok 

Yüksek 
N>100.000 

Altyapıya ticari tesislere ve topluma çok 

büyük zararlar verir. Büyük yerleĢim 

alanlarına, organize ticaret bölgelerine, 

karayollarına, demiryollarına, enerji 

iletim hatlarına ve diğer tesisler yok olur. 

Muhtemel 

maksimum 

taĢkın 

(MMT) 

Yüksek 10.000<N<100.000 

Altyapıya ticari tesislere ve topluma çok 

büyük zararlar verir. Büyük yerleĢim 

alanlarına, organize ticaret bölgelerine, 

karayollarına, demiryollarına, enerji 

iletim hatlarına ve diğer tesisler yok olur. 

Dağınık yerleĢim yerleri ya tamamen 

yok olur ya da ciddi hasar görür.  

1000 yıl 

veya 

SPT veya 

MMT 

Orta 2.000<N<10.000 
Ekonomik zararlar, alt yapıya, topluma 

ve ticari faaliyetlere verilen zararlar çok 

değildir.  

100-1000 

veya SPT 

DüĢük N<2.000 
Ekonomik zararlar azdır. Geleceğe 

yönelik geliĢme de göz önünde 

bulundurulduğunda zarar öngörülmez.  
≤ 100 yıl 

3.6.2 Hindistan Standartları Bürosu (BIS) kriterleri 

3.6.2.1 Büyük ve orta büyüklükteki hazneler 

Orta büyüklükte ve büyük (6 milyon m
3
) hazneler için kullanılması gereken tasarım 

taĢkını muhtemel maksimum taĢkındır (MMT). Muhtemel maksimum taĢkın 

muhtemel maksimum yağıĢtan birim hidrograf metoduyla elde edilir.  

Bazı durumlarda barajın ana yapı elemanları için seçilecek taĢkın 1000 yıllık 

tekerrüre sahip olan taĢkından daha az olamaz. Yeterli uzunlukta yıllık taĢkın 

verilerinin bulunduğu durumlarda veriler Gumbel dağılımı ile, eldeki verilerin 

serileri kısa ise kısmi süre yöntemi (partial duration method) ya da bölgesel frekans 

analizi yöntemleri uygulanır. Elde edilen sonuçlar hidrolojik yaklaĢımlarla kontrol 

edilir. ġayet elde taĢkın verileri uygun değil ise kaydedilen yağıĢ verilerine frekans 

analizi uygulanır ve birim hidrograf yöntemi ile akıĢa dönüĢtürülür. Revize edilen 

Hindistan standartlarında barajların büyüklüklerine göre sınıflandırması Çizelge 

3.32’de verilen CWC standartlarında önerilen taĢkınlarla aynıdır (CWC, 2010). 
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3.6.2.2 Bentler ve küçük barajlar 

Kalıcı bentler (barrages) veya küçük barajlar için seçilecek tasarım taĢkını ya 

standart proje taĢkını (SPT) olmalı ya da 100 yıllık bir tekerrüre sahip bir taĢkın 

olmalıdır. Bağlamalar ise önemine veya yüksekliğine göre 50 veya 100 yıllık 

tekerrüre sahip taĢkın ile tasarlanabilirler. 

3.6.3 Derivasyon tesisleri ve batardolar 

Batardolar normal koĢullarda barajın tasarım taĢkını tekerrüründen daha küçük 

tekerrüre sahip bir taĢkın ile tasarlanan geçici yapılardır. Batardolar için tasarım 

taĢkını inĢaat süresi, ana yapının inĢaat programı ve önemi göz önünde bulundurarak 

yapılan bir çalıĢma ile seçilebilir.  

Mevsimlik batardolar ve ana yapının baĢlangıç safhaları için 20 yıl veya daha fazla 

tekerrüre sahip bir tasarım taĢkını seçilebilir. ġayet batardolar birden fazla mevsimde 

ve ana yapı inĢaatının ilerleyen safhalarında hizmet verecek ise tasarım taĢkını 100 

yıllık tekerrüre göre seçilebilir. 

3.7 Ġngiltere 

Ġngiltere’de  barajlar 4 grupta sınıflandırılırlar. Tasarım taĢkını seçimi barajın ait 

olduğu kuruma göre değiĢir. En yüksek kategorideki barajlar için tasarım taĢkını 

muhtemel maksimum taĢkındır (Minor, 1998). 

A Tipi Barajlar: Büyük yaĢam alanlarının yakınındaki, yıkılması hayati tehlike 

oluĢturan barajlardır.  

B Tipi Barajlar: Yıkılması halinde çok yakınında yaĢam alanı bulunmayan ancak 

ciddi maddi hasara yol açacak barajlardır.  

C Tipi Barajlar: Yıkılması durumunda meydana getireceği can kaybı ihtimali ihmal 

edilebilir olan ve sınırlı maddi hasara yol açacak barajlardır.  

D Tipi Barajlar: Yıkılması durumunda can kaybı öngörülmeyen ve çok az maddi 

hasara yol açacak özel durumdaki barajlardır.  

Ġngiltere için yukarda sınıflaması yapılan barajlar için tasarım taĢkın kriterleri 

Çizelge 3.34’te sunulmuĢtur.  
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Çizelge 3.34 : Ġngiltere tasarım taĢkınları (Novak v.d,2007). 

Baraj 

Sınıfı 

BaĢlangıç 

Hazne 

KoĢulları 

Baraj Tasarım TaĢkını 

Hakim rüzgar 

hızı ve izin 

verilen hava payı 

yüksekliği 

Genel 

Standartlar 

Nadiren taĢmaya 

izin verilen 

minimum 

standartlar 

A Tipi 

Uzun zamanlı 

günlük ortalama 

akım 

savaklanıyor 

MMT 10000 yıl 

KıĢın: Maksimum 

saatlik rüzgar, 

tekerrür süresi 10 

yıl. 

Yazın: Ortalam 

yıllık maksimum 

saatlik rüzgar 

Hava payı >0,6m 

B Tipi 

Tam dolu. 

(savaklanma 

yok) 

10000 yıl 1000 yıl 

C Tipi 

Tam dolu. 

(savaklanma 

yok) 

1000 yıl 150 yıl 

Ortalama yıllık 

maks. saatlik 

rüzgar 

Hava payı>0,4m 

D Tipi 

Uzun zamanlı 

günlük ortalama 

akım 

savaklanıyor 

150 yıl - 

Ortalama yıllık 

maks. saatlik 

rüzgar 

Hava payı>0,3m 

3.8 Ġspanya 

Ġspanya’da barajlar büyüklük, risk potansiyeli ve baraj türüne göre sınıflandırılmıĢtır. 

Tasarımlarda, proje taĢkını ve tahkik taĢkını olarak iki farklı tasarım taĢkını 

kullanılmaktadır. Yüksek risk potansiyeli bulunan barajlarda tasarım taĢkını olarak 

1000 yıllık taĢkın kullanılırken, yüksek risk potansiyeli bulunan barajlar için 5000 

yıllık ve 10000 yıllık taĢkın, tahkik taĢkını olarak tanımlanmıĢtır. Çok yüksek 

tekerrürlü tasarım taĢkınları dolgu barajlar için kullanılmaktadır (Minor, 1998). 

Ġspanya’da risk sınıflandırması ve baraj türüne göre barajlarda kullanılacak tasarım 

taĢkınları Çizelge 3.35’te verilmiĢtir. Çizelgedeki tahkik taĢkınlarından büyük 

tekerrürlü olanlar dolgu barajlar için, küçük tekerrürlü olanlar ise beton barajlar için 

kullanılmaktadır. Dolgu barajlarda baraj üzerinden su aĢmasına müsaade edilmezken, 

beton barajlar için az miktarda su aĢmasına müsaade edilecektir.  
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Çizelge 3.35 : Ġspanya tasarım taĢkınları (Minor, 1998).  

Barajın risk sınıfı 
Tasarım taĢkınlarının tekerrür süreleri 

Proje taĢkını Tahkik taĢkını 

A (En büyük risk) 1000 5000-10000 

B (Önemli risk) 500 1000-5000 

C (DüĢük risk) 100 100-500 

3.9 Ġsveç 

Ġsveç tasarım taĢkını kılavuzları ilk olarak 1990 yılında Ġsveç Tasarım TaĢkını 

Belirlemesi Komitesi (The Sweedish Committe for Design Flood Determination) 

tarafından yayınlanmıĢtır. Bu kılavuzlar 2007 yılında tekrardan güncellenmiĢtir.  

Ġsveç için tasarım taĢkını belirlenmesi taĢkın anında meydana gelecek baraj 

yıkılmalarının olası sonuçlarına göre yapılan sınıflandırmaya dayanmaktadır. 1. 

Kategori Tasarım TaĢkını yüksek risk potansiyeline sahip barajların tasarımında 

kullanılırken, 2. Kategori Tasarım TaĢkını risk potansiyeli düĢük barajlar için 

kullanılmaktadır. 

Yüksek risk potansiyeli bulununan 1. Kategori barajların tasarım taĢkınları 

belirlenirken, olağanüstü hidrolojik olaylar neticesinde meydana gelen yağıĢlar 

kullanılarak oluĢturulan bir hidrolojik model kullanılmaktadır. Hesaplarda muhtemel 

maksimum yağıĢa (MMY) kar erimesi de eklenir ve zeminin tamamen suya doygun 

olduğu kabulü yapılır. GözlemlenmiĢ değiĢik bölgelerdeki yağıĢlar 14 günlük bir 

tasarım yağıĢ serisi Ģeklinde ötelenerek en az on yıllık bir kritik akım ve su seviyesi 

modeli oluĢturulur. TaĢkına neden olabilecek gözlemlenmiĢ bütün faktörler bir araya 

getirilerek havzadaki akıĢı etkileyecek en kritik durum oluĢturulmaya çalıĢılır. Bütün 

olumsuz sonuçlar göz önüne alındığı için ortaya çok büyük taĢkın değerleri çıkar. 

Kategori 1’deki barajların ciddi zarar görmeden bu taĢkınları geçirmesi beklenir. Bu 

yöntemle hesaplanan taĢkınların tekerrür süreleri hesaplanamaz ama frekans 

analizleri ile karĢılaĢtırıldığında elde edilen sonuçlarının çoğununun 10000 yıldan 

fazla bir tekerrüre sahip taĢkına tekabül ettiği görülmektedir.  Hidrolojik modelin tek 

koĢulu model sonucu elde edilen taĢkının frekans analizleri ile elde edilen 100 yıllık 

bir taĢkından daha küçük olmamasıdır.  
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Kategori 2’deki barajlar için önerilen taĢkın tekerrür süresi ise 100 yıldır. Tasarım 

taĢkını frekans analizleri kullanılarak elde edilir. Kategori 2’deki barajlar için fayda 

maliyet analizinin de yapılması gerekmektedir. ġayet daha yüksek bir taĢkın 

tekerrürü seçilmesi maliyeti çok arttırmıyor ise tasarımda daha yüksek tekerrüre 

sahip taĢkın kullanılmalıdır. Ġsveç için son düzenlemelerle önerilen baraj sınıflaması 

Çizelge 3.36’daki gibidir.  

Çizelge 3.36 : Ġsveç baraj sınıflaması (SCDFD, 2007).  

TaĢkın 

Tasarım Sınıf Baraj göçmesi sonuçları Savaklama gereksinimleri 

I 

Göz ardı edilmeyecek düzeyde can 

kaybına veya ciddi yaralanmalara 

neden olacak, 

Önemli alt yapı hizmetlerine, baraj 

tesislerine veya benzer tesislere ya 

da çevre değerlerine zarar verecek, 

Büyük ekonomik zararlar verecek 

yapılar. 

Baraj model sonucu 

hesaplanan taĢkını ciddi 

zarar görmeden 

savaklayabilemelidir.  

Normal su seviyesinde en az 

100 yıllık bir taĢkını kolayca 

savaklayabilmelidir.  

II 

Önemli altyapı hizmetlerine, baraj 

tesislerine veya benzer tesislere, 

ekosisteme ve 3. ġahıslara ait 

mallara göz ardı edilemeyen ölçüde 

zarar verecek yapılar 

Normal su seviyesinde en az 

100 yıllık bir taĢkını 

savaklayabilmelidir.  

Fayda/maliyet analizi 

sonucunda belirlenen bir 

taĢkını da geçirebilmelidir.  

3.10 Kanada 

Kanada tasarım kuralları eyaletten eyalete değiĢmektedir. Ontario’da ve British 

Columbia’da muhtemel maksimum yağıĢ hesaplarında hidrolojik modeller 

kullanılırken, Hydro Quebec varolan ölçülmüĢ yağıĢ serilerini gruplandırıp yeniden 

sıralamaya dayanan kendi yöntemini geliĢtirmiĢ ve kullanmaktadır. Kanada Su 

Bakanlığı baraj ve kanal güvenliği kılavuzlarına göre baraj sınıflaması ve tasarım 

taĢkınları Çizelge 3.37’de verilmiĢtir.  

Çizelge 3.37 : Kanada baraj sınıflaması ve tasarım taĢkınları.  

Baraj 

Sınıfı 

Yıkılma sonuçları 

Tasarım TaĢkını Can güvenliği 

Sosyo-ekonomik 

Finansal ve ticari 

Çok yüksek Çok sayıda can kaybı Ekstrem zararlar MMT 

Yüksek Az sayıda can kaybı Büyük zararlar 1000 yıl<SPT<MMT 

DüĢük Can kaybı beklenmiyor Orta zararlar 100 y.<SPT<1000 y. 

Çok düĢük Can kaybı yok Az zarar  
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3.11 Norveç 

Norveç hidrolojik düzenlemelerine göre, tasarım taĢkını ve tahkik taĢkını (safety 

check flood) ayrı kavramlar olarak ele alınmıĢtır. Buna göre; tasarım taĢkını frekans 

analizleri ile belirlenen normal koĢullarda barajın karĢı koyabileceği taĢkın iken 

tahkik taĢkın olağan üstü hallerde gelen ve barajın yıkılmadan karĢı koyabileceği 

taĢkındır. Tahkik taĢkını, muhtemel maksimum yağıĢ ve bir hidrolojik modelin 

değerlerinin ortalamasıdır (Fridolf, 2001).  

Barajlar yıkılması durumunda meydana gelecek sonuçlara göre 3 kategoride 

sınıflandırılırlar. Norveç için barajların sınıflandırması Çizelge 3.38’de verilmiĢtir.  

DüĢük riskli barajların tasarımında tasarım taĢkını kullanılırken, orta ve yüksek riskli 

barajların dolusavakları tahkik taĢkınına göre tasarlanırlar.   

Çizelge 3.38 : Norveç için tasarım ve tahkik taĢkınları (Molkersrod v.d., 2001).  

Baraj risk 

sınıflandırması 

Bina kaybı 

(adet) 

Tasarım  

taĢkını Tahkik taĢkını 

DüĢük risk 0 50 yıl - 

Orta risk 1-20 1000 yıl   MMT veya 1,5x1000 yıl 

Yüksek risk >20 1000 yıl MMT 

3.12 ICOLD 

Uluslar arası Büyük Barajlar Komisyonu (International Commission on Large Dams) 

ICOLD  2003 yılında yayınlanan 125 numaralı  bülteninde, ülkelerin, mansap riski 

yüksek barajlarda emniyet tedbirlerini en yüksekte tutabilmek için, kendi öz 

kaynaklarına, teknik, ekonomik, sosyal kültürel ve politik kriterlere göre kabul 

edilebilir risk seviyesini kendilerinin tayin etmesi gerektiğini dile getirmiĢtir. ICOLD 

tasarım taĢkınları Çizelge 3.39’ta verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.39 : ICOLD tasarım  taĢkınları (ICOLD,2003).  

Baraj 

risk 

sınıfı 

Can 

kaybı 

Ekonomik,sosyal, 

çevresel ve politik 

etki Proje taĢkını Tahkik taĢkını 

Yüksek 

 

N (sayı) 

 

AĢırı 
%MMT veya 

1000-5000 yıl 

MMT veya 

5000-10000 yıl 

Önemli 

 

 

0-N 

 

 

Önemli 

%MMT veya 500-

1000 yıl 
(Ekonomik risk 

analizi) 

%MMT veya 

1000-5000 yıl 
(Ekonomik risk 

analizi) 

Az 0 Minimum 100 yıl 100-150 yıl 
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4.  BARAJ BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE TASARIM TAġKINI BELĠRLEYEN 

BAZI ÜLKELER 

4.1 Almanya 

Almanya’da tasarım taĢkınları ikiye ayrılmıĢtır. Birinci durum tasarım taĢkını (design 

flood case 1) dolusavakların boyutlandırılması için kullanılırken, ikinci durum 

tasarım taĢkını (design flood case 2) güvenlik değerlendirmesi için kullanılmaktadır. 

Barajlar büyüklüklerine göre orta/büyük barajlar ve küçük barajlar olarak 

sınıflandırılmıĢtır. Sınıflandırma ölçütü yükseklik için 5 m, biriktirme hacmi için ise 

100.000 m
3
’tür.  Birinci durum tasarım taĢkınının gelmesi durumunda barajın hiçbir 

zarar görmeden geçireceği, ikinci durumda ise baraj yapılarının biraz zarar 

görebileceği ön görülmüĢtür. Almanya için tasarım taĢkınları Çizelge 4.1’de 

sunulmuĢtur.  

Çizelge 4.1 : Almanya tasarım taĢkınları 

Baraj büyüklüğü 

Tasarım TaĢkını  

1. Durum 

Tasarım TaĢkını 

 2. Durum 

Orta ve büyük barajlar 1000 yıl 10000 yıl 

Küçük barajlar 100 yıl – 500 yıl 1000 yıl -5000 yıl 

4.2 Ġsviçre 

Ġsviçre’de 2002 yılında yayınlanan yönetmelikle dolusavakların 

boyutlandırılmasında kullanılan taĢkınlar proje taĢkını ve tahkik taĢkını olmak üzere 

sınıflandırılmıĢtır. Orta ve büyük barajlarda proje taĢkını olarak 1000 yıl tekerrürlü 

taĢkın kullanılırken tahkik taĢkını olarak muhtemel maksimum taĢkın(MMT) 

kullanılmaktadır. Muhtemel maksimum taĢkın 1000 yıl tekerrürlü taĢkının 1,5 

katından küçük ise tahkik taĢkını 1000 yıl tekerrürlü taĢkının 1,5 katı alınmalıdır. Bu 

son Ģart yüz ölçümü 200 km
2
’yi geçmeyen drenaj havzaları için geçerlidir. Küçük 

barajlarda tahkik taĢkını olarak 1000 yıllık taĢkın alınabilir.    
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4.3 Avusturya 

Avusturya’da dolusavakların tasarımında 5000 yıl tekerrürlü taĢkın kullanılmaktadır. 

TaĢkın anında barajın dolu olduğu kabul edilir. Dip savaktan atılan ve enerji 

türbinlerin kullandığı su hesaba katılmaz. ġayet dolusavaklar kapaklı ise mevcut 

kapaklardan bir eksik kapağın açık olduğu kabulü yapılır. Ancak tasarım için 

belirlenen kriterler yüksekliği temelden 15 m olan veya biriktirme hacmi 500000 

m
3
’ten fazla olan barajlara uygulanmaktadır. Muhtemel maksimum taĢkın ile ilgili 

çalıĢmalar yapılmaktadır ancak muhtemel maksimum taĢkının hesaplanması dağlık 

bölgelerdeki küçük havzalar için oldukça zordur (Melbinger, 1998).
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5.  BARAJ TÜRÜNE GÖRE TASARIM TAġKINI BELĠRLEYEN BAZI 

ÜLKELER 

5.1 Ġtalya 

Ġtalya’da genellikle 1000 yıllık tekerrüre sahip taĢkınlar kullanılmaktadır. Haznenin 

gelecek taĢkınları sönümleme ihtimali göz önüne alınmamaktadır. Beton barajlarda 1 

metre hava payı alınırken dolgu barajlarda hava payı yüksekliği 1,5 metre ile 4 metre 

arasında değiĢmektedir. Rüzgârdan kaynaklanacak dalga yükü de beklenen en 

yüksek ortalama saatlik rüzgâra göre hesaplanır ve hava payına eklenir. Sonradan 

meydana gelecek oturmalar da hesaba katılmaktadır. Sismik bölgelerde baraj 

yüksekliğine göre 0,3 metre ile 1 metre arasında değiĢen fazladan bir hava payı daha 

eklenmektedir  (Minor, 1998). 

5.2 Japonya 

Japonya’da tasarım taĢkınları Standarts for River Protective Facilities (Cabinet 

Order) ile belirlenmiĢtir. Standartlara göre beton bir baraj için tasarım taĢkını 

belirlenirken aĢağıdaki üç durumdan en yüksek olanı seçilecektir.   

1. Barajın inĢa edileceği havzadaki 200 yıllık taĢkın. 

2. Barajın inĢa edildiği havzadaki ölçülmüĢ en yüksek taĢkın. 

3. Benzer havza ve iklim özelliklerini taĢıyan havzalardaki ölçülmüĢ en yüksek 

taĢkın.  

ġayet baraj tipi dolgu baraj ise tasarım taĢkını beton baraj için hesaplanan taĢkının 

1,2 katı kadar fazlası olur(JICE, 2000). Dolgu bir barajın tasarım taĢkını 1000 yıllık 

veya daha fazladır (Liu, 2002). 
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5.3 Fransa 

Fransa’da, frekans analizlerinde akıĢ değerleri yerine yağıĢ değerlerinin uygulandığı 

Gradex (Gradient of Extreme Values) metodu kullanılmaktadır. Bu metoda göre, 

yağıĢ, sızma kayıpları dikkate alınarak dolaysız akıĢa dönüĢtürülür. Yüksek risk 

taĢıyan beton barajlar için tasarım taĢkını olarak 5000 yıl, daha az riskli beton 

barajlar için 1000 yıl tekerrürlü taĢkın kullanılmakdır. Fransa’da dolgu barajlar 

tasarım taĢkını 10000 yıllık tekerrüre sahip taĢkındır (Minor, 1998). 
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6.  ZARF EĞRĠLERĠ ĠLE TASARIM TAġKINI BELĠRLEYEN BAZI 

ÜLKELER 

6.1 Güney Afrika 

Güney Afrika’da tasarım taĢkınlarının belirlenmesinde zarf eğrileri yöntemi 

kullanılmaktadır. Hidrolojik olarak homojen bir bölgeden elde edilen taĢkın pik 

değerleri ile havza alanlarının grafik üzerinde noktalanması ile elde edilen zarf 

eğrileri, çalıĢılan bölgenin maksimum taĢkını değeri olarak değerlendirilmekte ve 

bölgesel maksimum taĢkın (BMT) olarak adlandırılmaktadır. Zarf eğrileri, Güney 

Afrika, Lesoto, Svaziland, Namibya, Botsvana, Zimbabve ve Mozambik’te 

gözlemlenen 519 taĢkın pik değerleri ile oluĢturulmuĢtur. (ICOLD, 1992) 

Güney Afrika’da dolusavak tasarımlarında kullanılan tasarım taĢkınının tekerrür 

süresi genellikle 200 yıldır. 
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7.  TÜRKĠYE’DE TASARIM TAġKINLARI 

Türkiye’de bütün su kaynaklarının planlanması, yönetimi ve geliĢtirilmesi ve 

iĢletilmesinden sorumlu olan Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan 

genelge ile barajlarda kullanılacak tasarım taĢkınları belirlenmiĢtir. Genelgeye göre 

Türkiye’de barajların dolusavaklarının projelendirmesinde kullanılacak olan tasarım 

taĢkınları; baraj yüksekliğine, tipine ve biriktirme hacmine göre belirlenmiĢtir. 

Genelgede baraj membasında inĢa edilen veya kısa bir süre içerisinde inĢa edilmesi 

söz konusu olan barajların haznelerinde meydana gelecek taĢkın sönümlemelerinin 

de göz önünden bulundurulması gerektiği vurgulanmıĢtır.  

7.1  Talvegden Yüksekliği 25 m’den Büyük Olan Barajlar 

Dolusavak tasarım taĢkın debisinin seçiminde baraj tipi dikkate alınacak, dolgu ve 

beton barajlar için ayrı ayrı tasarım taĢkını belirlenecektir.  

7.1.1 Dolgu barajlar 

Dolgu barajlarda, dolusavak boyutlandırılırken muhtemel maksimum taĢkın 

kullanılacaktır. Kapaklı kapaksız bütün dolusavaklar için taĢkın öteleme hesabı 

yapılacaktır. TaĢkın öteleme hesabı yapılırken, merkezi geçirimsiz çekirdekli (kil, 

asfalt, beton) dolgu barajlarda su seviyesinin hava payı kullanılarak geçirimsizlik 

elemanı tepe seviyesine kadar yükselebileceği kabul edilecektir. Memba yüzü beton 

kaplı dolgu barajlarda ise su seviyesinin korkuluk duvarı üst kotuna kadar 

yükselebileceği kabul edilecektir. Bütün dolgu baraj türleri için taĢkın öteleme hesabı 

yapılırken, meydana gelebilecek oturmalar göz önünde bulundurulacaktır. Öteleme 

ile gövde yüksekliği dolusavak boyutları arasında bir optimizasyon yapılacak, en 

ekonomik durumdaki dolusavak boyutları tespit edilecektir. Ötelemenin 

baĢlangıcında mevcut hava payı kullanılacaktır. 



 
50 

7.1.2 Beton Barajlar 

Bütün tip beton barajlarda, su seviyesi en yüksek seviyesinde iken, dolusavak tasarım 

taĢkını 1000 yıllık tekerrüre sahip taĢkının pik debisine eĢit alınacak, ancak öteleme 

hesabı 10000 yıllık bir tekerrüre sahip taĢkına göre yapılacaktır. ġayet mansap 

koĢulları uygun ise 10000 yıllık taĢkının veya muhtemel maksimum taĢkının gelmesi 

durumunda barajın üstünden su aĢmasına müsaade edilebilecektir. 

7.2 Talvegden Yüksekliği 25 m’den Küçük Olan Barajlar 

Talvegden yüksekliği 25 m’den küçük olan baraj ve göletlerin tasarımında esas 

olacak taĢkının belirlenmesinde baraj veya göletlerin biriktirme hacimleri ve 

yıkılmaları durumunda mansaplarında meydana getirecekleri zararlar göz önünde 

bulundurulmuĢtur. 

7.2.1 Dolgu barajlar 

Yüksekliği 25 m’den küçük dolgu barajların tasarım taĢkınları belirlenirken, 

barajların biriktirme hacimleri ve yıkılmaları durumunda mansaplarında 

oluĢturacakları risk durumu göz önüne alınmıĢtır. 

7.2.1.1 Biriktirme hacmi 1 milyon m3’ten az olan barajlar 

Biriktirme hacmi 1 milyon m3’ten az olan dolgu barajların mansabında yerleĢim 

alanı yoksa ve yıkılması durumunda büyük maddi zarar beklenmiyorsa tasarım 

taĢkınının tekerrür süresi 500 yıl seçilecektir. Genelgede, baraj mansabında yerleĢim 

alanı bulunması veya barajın yıkılması durumunda büyük maddi hasarlar meydana 

gelmesi durumunda seçilecek taĢkın belirtilmemiĢtir.  

7.2.1.2 Biriktirme hacmi 1-5 milyon m
3
 arasında olan barajlar 

Baraj mansabında yerleĢim alanı bulunmuyorsa ve yıkılması durumunda büyük 

maddi hasar beklenmiyor ise tasarım taĢkını 1000 yıllık seçilmeli ancak baraj 

mansabında yerleĢim yeri varsa veya yıkılması durumunda baraj mansabında büyük 

maddi zarar meydana gelecekse dolusavağın tasarım taĢkını 10000 yıllık tekerrüre 

sahip taĢkın olarak seçilecektir. 
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7.2.1.3 Biriktirme hacmi 5 milyon m
3
’ten çok olan barajlar 

Mansap riski mevcut ise yüksekliği 25’den büyük olan dolgu barajlar gibi 

değerlendirilmeli tasarım taĢkını muhtemel maksimum taĢkın olarak seçilmelidir. 

Ancak genelgede mansap riskinin bulunmaması durumunda tasarım taĢkınının seçimi 

hususu belirtilmemiĢtir. 

7.2.2 Beton barajlar 

Depolama hacmine bakılmaksızın beton baraj ve göletlerin tasarım taĢkını 500 yıl 

tekerrüre sahip taĢkın olarak seçilecektir. Genelgede talvegden yüksekliği 25 m’den 

küçük barajlar için bir risk değerlendirmesi yapılmamıĢtır. 
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Çizelge 7.1 : Türkiye baraj sınıflaması ve tasarım taĢkınları (DSĠ, 2006). 

Baraj Yüksekliği Baraj Türü 

Baraj Hacmi 

(10
6

 m
3

) 

Tasarım TaĢkını 

Tekerrürü TaĢkın Öteleme Hesabı 

H>25 m 
Dolgu barajlar -  MMT  * 

Beton barajlar -  1000 yıl *10000 yıllık taĢkına göre. 

H<25 m 
Dolgu barajlar 

V<1
 

 500 yıl * 

1<V<5
 

 1000 yıl  -10000** yıl  * 

5<V
 

 MMT  * 

Beton Barajlar -  500 yıl  * 

* TaĢkın öteleme hesabı yapılırken, merkezi geçirimsiz çekirdekli (kil, asfalt, beton) dolgu barajlarda, su seviyesinin hava payı kullanılarak 

geçirimsizlik elemanı tepe seviyesine kadar yükselebileceği kabul edilecektir. Memba yüzü beton kaplı dolgu barajlarda ise su seviyesinin 

korkuluk duvarı üst kotuna kadar yükselebileceği kabul edilecektir.  

**Mansap riski varsa seçilmelidir.  
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8.  DÜNYA TASARIM KRĠTERLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Dünya üzerinde dolusavakların yaklaĢık %85’inin muhtemel maksimum taĢkına veya 

10000 yıllık bir tekerrüre sahip taĢkına göre tasarlanmaktadır (Fridolf, 2001).   

Barajları risk değerlendirmesine göre sınıflandıran Ġsveç, Norveç, Finlandiya, 

Ġngiltere, Ġspanya,  Çek Cumhuriyeti, Avustralya, Çin, Hindistan gibi ülkelerin 

tasarım taĢkınlarının 10000 yıllık tekerrüre sahip taĢkın ve muhtemel maksimum 

taĢkın arasında değiĢtiği görülmektedir.  

Barajları büyüklüklerine göre sınıflandıran Almanya, Ġsviçre ve Avusturya için 

önerilen tasarım taĢkınları risk sınıflandırması yapan ülkelere göre daha küçüktür. 

Almanya büyük barajlar için 10000 yıllık taĢkını kullanırken, Ġsviçre en güvenli 

tarafta kalabilmek için 1000 yıllık tekerrüre sahip bir taĢkının %50 fazlasını almakta, 

Avusturya ise büyük barajlar için 5000 yıllık tekerrüre sahip taĢkını kullanmaktadır.  

Barajlarda tasarım taĢkınlarının belirlenmesinde baraj tipini ön plana çıkaran Fransa 

dolgu barajlar için 10000 yıllık, beton barajlar için 5000 yıllık tekerrüre sahip bir 

taĢkın kullanırken dolgu barajlar için bu değer Japonya’da ve Ġtalya’da 1000 yıllık 

bir tekerrüre sahip taĢkındır. Japonya’da dolgu barajların tasarım taĢkınları beton 

barajların için kullanılan debilerin 1,2 katı olarak belirlenmiĢtir.  

Zarf eğrileri metodunu kullanan Güney Afrika ve çevreleyen ülkelerde ise tasarım 

taĢkını 200 yıllık bir taĢkına tekabül etmektedir.  

Türkiye’de ise baraj sınıflandırması baraj yüksekliği ve baraj tipine göre yapılmıĢtır. 

Yüksek dolgu barajlar için muhtemel maksimum taĢkın kullanılırken beton barajlar 

için tasarım 1000 yıllık taĢkına göre yapılmakta ancak 10000 yıl tekerrüre sahip bir 

taĢkın için taĢkın öteleme hesabı yapılmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’nin de çok 

güvenli tarafta kaldığı görülmektedir.  
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Dünyada tasarım taĢkınları belirlenirken kullanılan yöntemler hususunda da ülkeler 

çapında büyük farklılıklar olduğu görülmektedir. Ġsveç ve Fransa kendi geliĢtirdikleri 

yöntemleri kullanmaktadır. Ġsveç, normal Ģartlarda aynı anda gerçekleĢmesi mümkün 

olmayan meteorolojik ve hidrolojik olayların dâhil edildiği bir hidrolojik model 

kullanarak tasarım debisini hesaplamaktadır.  Fransa ise kendi geliĢtirdiği Gradex 

metodu ile tasarım debilerini belirlemektedir. Bu yöntemde frekans analizlerinde 

akım değerleri yerine yağıĢ değerleri kullanılmaktadır.   

Norveç ve Ġsviçre tasarım debisini akım değerlerinin kullanıldığı frekans analizi ile 

belirlerken, tahkik debisini yağıĢ verilerini kullanarak hesaplamaktadır. Kanada’da 

Ontario ve British Columbia hidrolojik modellerle muhtemel maksimum yağıĢı 

belirlerken Hydro Quebec kendi geliĢtirdiği bir yöntemle belirlemektedir. Genel 

olarak tasarım debisi frekans analizleri ile ya da muhtemel maksimum yağıĢtan 

muhtemel maksimum taĢkının elde edilmesi ile belirlenmektedir.  

Türkiye’de tasarım taĢkınları rasyonel metot, frekans analizleri ve birim hidrograf 

yöntemleri ile belirlenmektedir. Türkiye’de kullanılan yöntemler ve kullanıldıkları 

yerler aĢağıda belirtilmiĢtir. Burada A [km
2
] cinsinden havza alanıdır.  

Rasyonel Yöntemi A≤5 

Mockus Yöntemi 5≤A≤50 

Synder Yöntemi A>1000 

DSĠ Sentetik Yöntemi (SCS) 10<A<1000 

Çevirme yapıları için neredeyse hiçbir ülke belirgin bir kriter belirtmemiĢtir. Ancak 

yapıları ayrıntılı bir biçimde sınıflandıran Çin’de geçici yapıların tasarım taĢkını yapı 

tipine göre 3 ile 50 yıllık debi arasında değiĢmektedir. Yine Hindistan için CWC 

tarafından derivasyon tesisleri ve batardolar için tekerrür süresi 20 ile 50 yıl arasında 

değiĢen tasarım debileri önerilmiĢtir. 
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9.  SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Yıkılma tehlikesinin ortaya çıkması nedeniyle dolgu barajların üzerinden su aĢması 

kesinlikle müsaade edilemeyecek bir durumdur. Beton barajların üzerinden su 

aĢmasına kısmen müsaade edilebilir. Ancak baraj tepesi üzerinden aĢacak önemli 

debiler uzun bir süre devam ederse baraj topuğunda oyulmalara dolayısıyla stabilite 

problemlerine neden olabilirler. Diğer taraftan elektrik üretimi maksadı ile tesis 

edilen beton barajlarda santralin hemen baraj topuğunda olması durumunda, 

yüksekten düĢecek suyun santral binasına ve tesislerine zarar verme ihtimali de göz 

önünde bulundurulmalıdır.  

Baraj üstünden su aĢılmasına müsaade edilmeyecek durumlarda dolusavakların 

gelmesi muhtemel taĢkınları rahatlıkla uzaklaĢtırabilecek kapasitede tasarlanması 

gereklidir. Bu yüzden dolusavak kapasitesi dikkatlice belirlenmelidir. Özellikle 

mansabında önemli yerleĢim birimleri, verimli tarım arazileri, ticari tesisler ve sanayi 

tesisleri bulunduran barajların tasarım taĢkınları belirlenirken yapılacak olan 

ekonomik analize, mansap riski koĢulları da dâhil edilmelidir. Zira muhtemel bir 

yıkılma durumunda meydana getireceği zarar daha büyük bir dolusavak için 

harcanacak ekonomik değerin kat be kat üstünde olacaktır.  

Ancak mansap riski analizi yapmak oldukça karmaĢık bir iĢtir. Barajlar ortalama 

hizmet süresi 50 yıl olan tesislerdir. Bu yüzden mansap koĢullarını değerlendirirken, 

gelecekte meydana gelecek geliĢmeleri de öngörmek gereklidir. Uzun vadeli geliĢme 

planları bulunan Ģehirler ve ülkeler için bu mümkün olsa da ülkemizde bu kadar uzun 

vadeli bir geliĢmeyi tahmin etmek oldukça güçtür. Diğer taraftan muhtemel bir can 

kaybı durumu risk analizini daha da karmaĢıklaĢtırmaktadır. Çünkü insan canı için 

takdir edilecek bir kıymet özellikle geliĢmiĢ ülkelerde mevcut değildir. 
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Ayrıca baraj mansabı için sadece barajın yıkılması tehlikeli değildir. Çünkü çok 

büyük tekerrür sürelerine göre tasarlanan özellikle kapaklı dolusavaklarda meydana 

gelebilecek bir aksaklık nedeniyle, belki de o yörede gerçekleĢmesi mümkün 

olmayan bir Ģiddette taĢkına bizzat barajın kendisi neden olabilir. Baraj tasarlanırken 

bu durumda göz önünde bulundurulmalı ilave olarak baraj mansabında akarsu yatağı 

çalıĢması yaptırılmalıdır.  

Dolusavak tasarımı yapılırken bütün barajlarda taĢkın ötelemesi hesabı yapılmalıdır. 

Böylelikle gelecek taĢkının bir kısmının baraj haznesinde sönümlenmesi 

mümkündür. TaĢkın ötelemesi yapılırken baraj membasında bulunan veya kısa 

vadede inĢa edilebilecek diğer biriktirme tesisleri de dikkate alınmalı dolusavak 

tasarımı için gerekli olan ekonomi bu Ģekilde sağlanmalıdır. Hatta aynı akarsu 

üzerinde birden fazla baraj inĢa edilmesi durumu var ise barajlar membadan mansaba 

doğru inĢa edilmelidir.  Türkiye’de taĢkın ötelemesi hesabında suyun yükselmesi için 

müsaade edilebilecek yükseklik ilgili bölümde belirtilmiĢtir.  

Çevirme yapıları baraj inĢası sırasında inĢa edilen ve inĢaat sahasından suyu 

uzaklaĢtırmak için kullanılan geçici yapılardır. Genel uygulama inĢa edilen barajın 

aks yerinin membasında uygun bir yere memba batardosu, hemen mansaba ise 

mansap batardosu inĢa edilir. Ve bunların arasında yapılan tünel, açık kanal veya 

konduvi ile su inĢaat sahasında uzaklaĢtırılmıĢ olur.  

Çevirme yapıları yapılırken uygun bir tasarım debisinin seçilmesi gereklidir. Uygun 

bir tasarım debisinin seçilmemesi durumunda, meydana gelecek bir taĢkında suyun 

batardo üstünden aĢması ve/veya batardonun yıkılması nedeniyle inĢaat sahası ve 

tesisleri, iĢ makineleri ciddi zararlar görebilir. Türkiye’de DSĠ projelerinde,  çevirme 

yapıları için küçük barajlarda 25 yıllık bir taĢkın kullanılırken, daha büyük barajlarda 

tekerrür süresi 50 yıla kadar arttırılmaktadır.  

Çevirme yapılarının tasarım taĢkınları seçilirken dikkat edilmesi gereken en önemli 

husus, çevirme yapısının görev yapacağı sürenin iyi belirlenmesidir. Arkasında inĢa 

edilecek barajın yüksekliği batardo seviyesine çıkana kadar geçecek süre Ģayet bir 

mevsim ise batardo tasarım taĢkını küçük tekerrürlü alınabilir. Ancak batardo birden 

fazla mevsimde görev yapacaksa debinin tekerrür süresi arttırılmalıdır.  

Dolusavaklarda olduğu gibi çevirmeler için de taĢkın öteleme hesabı yapılmalı uygun 

tünel çapı batardo yüksekliği ekonomik analizi yapılmalıdır. 
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