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BAHÇE SULAMA AMAÇLI 
EN UYGUN YAĞMUR SUYU SARNIÇ 
HACİM HESAP YAKLAŞIMI

1. GİRİŞ

Suyun, tüm canlılar için geçerli olan yaşamsal önemin-
den dolayı, insanların yerleşim yerleri ve yaşam biçimleri 
her zaman su kaynaklarına göre şekillenmiştir [1]. Dünya 
nüfusunun giderek artması nedeniyle kaynaklar giderek 
azalmaktadır [2]. Son zamanlarda artan küresel ısınmanın 
da etkisiyle artan küresel sıcaklık ve ortaya çıkan kuraklık, 
suya olan gereksinimini daha çok artırmış, bunun sonu-
cunda suyun idareli kullanılması ve alternatif su kaynak-
larına ilişkin teknolojilerin geliştirilmesinin giderek önem 
kazanmasına yol açmıştır. 

Dünyadaki su miktarının sadece %2,5’luk bölümü tatlı 
sudur [2], [3]. Tatlı suların ise %70’ini buzullar oluşturdu-
ğundan, sonuçta kullanılabilir su miktarı, dünyadaki su 
miktarının yaklaşık %1’inden daha az bir bölümünü oluş-
turmaktadır. Dünya ekonomik forumu için 2014’te hazır-
lanan risk analiz raporuna göre, su kıtlığı dünyadaki en 
önemli üç risk arasında yer almıştır [2]. Yağmur suyunun 
sadece %30’u yeraltı sularına karışmakta, geri kalan %70’i 
ise kanalizasyon dolayısıyla denizlere karıştığı için fayda-
lanılamamaktadır [3]. 

Suyun depolanarak kullanılması ile ilgili çalışmalar, mi-

lattan öncesi devirlerden beri, suyun depolanıp yerleşim 
yerlerine aktarılması ile başlamıştır [1].

Son yıllarda küresel ısınma nedeniyle iklimler değişirken, 
yağmur rejim ve miktarı da değişmektedir. Yağmurların 
sağanak şeklinde yağma rejimleri artmıştır. Uzun süre 
yağmur yağmayıp, yağması gereken yağmur kısa zaman-
larda yağmaya başlamış, bu yüzden fazla yağmur sel ve 
taşkınlara neden olup, doğal afetlere yol açtığı gibi kana-
lizasyonlara karışan yağmur miktarı da arttığından, yağ-
murdan faydalanma oranı da azalmıştır. Bu nedenlerden 
dolayı, suyu depolamanın önemi artmıştır. 

Yağmur suyu sarnıç hacim hesabı yapılırken çeşitli hesap-
lama yöntemleri kullanılmaktadır. Bunlardan en yaygını, 
ilgili bölgedeki birim alana düşen yıllık toplam yağış mik-
tarının çatı alanı, çatı ve filtre katsayıları (DIN 1989 stan-
dardı) ile çarpılarak hesaplanmasıdır [3]. Burada yıllık top-
lam yağışın hepsinin depolanabileceği düşünülmekte, yıl 
boyunca yapılan tüketim hesaba katılmamaktadır. Ayrıca 
bu hesaplamalarda her ay aynı yağış miktarının olduğu 
varsayılmaktadır. Ne var ki her ay yağış miktarları değiş-
mektedir ve hatta bazı aylar hiç yağmur yağmamaktadır.  
Bu yüzden genel olarak, gereğinden büyük sarnıç hacim-
leri hesaplanmaktadır. 
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Sarnıçta biriken yağmur suyu, tuvalet rezervuarları, bah-
çe sulama, yangın suyu gibi çeşitle amaçlarla kullanı-
labilir. Bahçe sulama için kullanılacak sarnıç hesabının 
diğer hesaplardan farklı yapılması gerekir. Çünkü diğer 
kullanım türlerinde rezervuarlardaki tüketim tüm yıl bo-
yunca devam etmekte, fakat bahçe sulama ise genelde 
yağmurların azaldığı aylarda olmaktadır. Bu iki durumun 
ayrı değerlendirilmesi gerekir. Yağmurlu günlerde sarnıç-
ta su birikirken, diğer kullanımlarda günlük olarak rezer-
vuarlarda su tüketilmekte; bahçe sulama için kullanımda 
ise tüketim sulama mevsiminde başlamaktadır ve sulama 
mevsimine kadar, olabildiğince, suyun sarnıçta birikmesi 
gerekmektedir. En fazla yağış alan aya göre yapılan he-
saplamanın bahçe sulama için kullanılması durumunda, 
her ay aynı yağış miktarı yağıyormuş gibi düşünülmekte 
ve yağmur miktarının çoğu sulama yapılmayan aylarda 
yağdığı için suyun biriktirilme durumu öngörülmemek-
tedir. Ayrıca, sarnıç yapımı maliyeti ve sarnıç yapımı için 
gerekli toplam alan düşünüldüğünde, çatı alanı gereken 
suyu üretecek kadar büyük değil ise, sarnıç hacmi çatı 
alanından gelebilecek su ile sınırlanmalıdır. Çünkü gere-
ğinden büyük yapılacak sarnıç ya kullanılmayacak ya da 
şebeke suyu ile doldurulacaktır ve yağmur suyu depola-
ma amacından uzaklaşılacaktır. 

Bu yazıda, sarnıçta depolanan yağmur suyunun bahçe 
sulama amaçlı kullanıldığı düşünülerek optimum sarnıç 
hacminin belirlenmesi için yön gösterecek hesap yönte-
mi incelenmiştir.

2. HESAP YÖNTEMİ

Suyun bahçe sulamada kullanılması durumunda, yıllık or-
talama yağmur suyu verileri çatı alanı ile çarpılmakta ve bu 
şekilde yapılan hesaplamada sulama yapılmayan aylarda, 
ki bu aylar yağmurun en fazla yağdığı aylardır, sarnıçtaki 
biriktirme durumu göz ardı edilmekte ve sarnıç hacimleri 
küçük seçilebilmektedir. Bu hacim değerinin büyütülmek 
istenilmesi durumunda ise ne kadar büyütülmesi gerek-
tiği konusunda bir parametre bulunmadığından, bazen 
hacim çok yetersiz kalırken bazen de gereksiz yere büyük 
sarnıç hacimleri seçilebilmektedir. Geliştirilmiş olan yön-
tem ile sarnıç hacim belirlenmesinde birden çok paramet-
re hesaplanıp bu parametreler göz önünde bulundurula-
rak optimum sarnıç hacmi belirlenebilmektedir.

Hesap yapılacak bölge için, Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nden alınan aylık yağış verileri (kg/m2), çatı 
yüzey alanı (m2) ile çarpılarak çatıya yağan aylık yağmur 

miktarı hesaplanır. Son yıllarda değişen yağmur rejim ve 
miktarından dolayı yağış verilerinin son yılların ortalaması 
şeklinde olması daha doğru bir sonuç bulunabilmesi için 
önemlidir. Çatı şekli, çatıda biriken kirletici maddeler, kuş 
tüyü, yaprak gibi büyük parçaların filtrasyonu gibi neden-
lerle çatıya yağan yağışın hepsi kullanılamaz. Çatıya yağan 
yağmurun kullanılabilme durumu için hesaplanan yağış 
miktarı çatı katsayısı ve filtre etkinlik katsayısı ile çarpılır.

Sarnıçtaki yağmur suyu, tuvalet rezervuarları, bahçe su-
lama, yangın suyu gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Bu 
arada bahçe sulama için kullanımdaki sarnıç hesabında 
bahçe sulama yapılan ayların yılın tümünde göz önüne 
alınmaması gerekir. Sulama yapılmadığı zamanlar yağ-
mur miktarının fazla olduğu aylardır ve yağmurun fazla 
olduğu aylarda sarnıçta depolama yapılmalıdır. 

Belirlenecek depolama hacmi, çatıdan elde edilebilecek 
yağmur suyu miktarına, sulama için gerekli suya, topla-
nacak yağmur suyunun sulama gereksinimini karşılama 
oranına, yer altına yapılacak betonarme sarnıç için ne ka-
dar yer olduğuna, sarnıç betonarme hesaplarına ve su ge-
reksiniminin önemi nedeniyle son olarak maliyete bağlı 
olarak değişmektedir. 

Çatı katsayısı: Alman standartları tarafından DIN1989’da 
0,8 olarak belirtilen katsayıdır. Çatıya düşen bütün yağ-
murun geri dönüştürülemeyeceğini göstermektedir.

Filtre etkinlik katsayısı: Alman standartları tarafından 
DIN1989’da belirtilen katsayıdır (0,9). Çatıdan elde edilen 
yağmur suyunun, görünen katı maddelerden ayrıştırıl-
ması için geçirilen ilk filtrenin verimlilik katsayısıdır. Su-
yun bir miktarının buradan geçemeyeceği dikkate alına-
rak kullanılan bir katsayıdır.

Hesaplama şu şekilde yapılmaktadır.

Aylık olarak çatıdan toplanabilecek yağmur suyu mikta-
rı hesaplanır excel formülü “ =B3*C3/1000 ” şeklindedir. 
Burada “B3” hücresindeki değer, kg cinsinden birim alana 
(m2) düşen yağmur miktarı, “C3” hücresindeki değer ise, 
m2 cinsinden çatı alanıdır. Bu değer, hesaplama yapılan 
ilk ay için “D3” hücresine yazılır (Tablo 1). Çatıya yağan 
yağmurun verim hesabı, çatı katsayısı (0,8) ve filtre et-
kinlik katsayısı (0,9) ile çarpılarak hesaplanır ve kullanı-
labilen yağmur suyu miktarı hesaplanır, excel formülü 
”=D3*$E$3 “ şeklindedir ve bu değer hesaplama yapılan 
ilk ay için “F3” hücresine yazılır

Sulama yapılmayan aylarda elde edilen yağmur suları top-
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Bahçe sulama gereksinimi hesaplanırken su tüketimi faz-
la olan çim için en kurak zamandaki günlük birim (m2) 
alandaki sugereksinimi, sulanacak alan, sulama için ge-
reken su miktarı, sulama yapılacak ayın su gereksinimi-
nin en kurak zamandaki su gereksinimine olan oranı ve 
o aydaki gün sayısı çarpılarak ton cinsinden aylık olarak 
hesaplanır ve “M” kolonuna yazılır. Bu kolon için excel for-
mülü “ =$J$3*$K$3*30*L8/1000 “ şeklindedir. Burada “J3” 
hücresindeki değer, m2 cinsinden sulanacak alan, “K3” 
hücresindeki değer, en kurak gündeki lt/m2 cinsinden su-
lama için gereken su miktarı,  “L” kolonundaki değer  he-
saplama yapılan ayın su gereksiniminin en kurak zaman-
daki su gereksinimine olan oranıdır.

Yağmur suyunun gereksinimi karşılama oranı sarnıç kapa-
sitesi belirlenirken kullanılan en önemli parametrelerden-
dir. Yedinci satır için hesaplama yapılırken, sulama zamanı 
başladığında sarnıçtaki bir önceki aydan kalan su miktarı 
(L7) o aydaki sulama için gerekli su miktarından (P8) fazla 
ise %100; az ise sarnıçtaki bir önceki aydan kalan su mik-
tarı (L7) ve o aydaki çatıdan gelen su miktarı (I8) toplamı 
seçilen sarnıç kapasitesine (K3) eşit veya büyük ise ve aynı 
zamanda o ayki sulama gereksinimine (P8) eşit veya bü-
yükse %100; o ayki sulama gereksiniminden (P8) küçük ise 
sarnıçta bir önceki aydan kalan su miktarı (L7) ve o aydaki 
çatıdan gelen su miktarı (I8) toplamı o ayki sulama gerek-
sinimine (P8) bölünür. Sarnıçtaki bir önceki aydan kalan 
su miktarı (L7) ve o aydaki çatıdan gelen su miktarı (I8) 
toplamı, seçilen sarnıç kapasitesinden (K3) küçük ise ve 
aynı zamanda o ayki sulama gereksinimine (P8) eşit veya 
büyükse %100; o ayki sulama gereksiniminden (P8) küçük 
ise sarnıçta bir önceki aydan kalan su miktarı (L7) ve o ay-
daki çatıdan gelen su miktarı (I8) toplamı o ayki sulama 
gereksinimine (P8) bölünür (Şekil 1) ve elde edilen değer 
“N” kolonuna yazılır. “N7” sayılı hücre için excel formülü, 

“=EĞER(I7>=M8;1;EĞER((I7+F8)>=$H$3;EĞER((I7+F8)>
=M8;1;(I7+F8)/M8);EĞER((I7+F8)>=M8;1;(I7+F8)/M8))) ” 
şeklindedir.

3. SONUÇ

Tablo 1’de Bursa ilinde 1.000 m2 çatı, 750 m2 bahçe sula-
ma alanlı bir binanın bahçe sulama amaçlı sarnıç hacim 
hesaplaması yapılırken sulama dönemi öncesi sarnıçta 
birikebilecek en fazla su miktarının 258,7 ton olduğu ve 
bu değere göre 250 tonluk bir sarnıç seçilirse nisan, mayıs 
ve haziran aylarında bahçe sulama gereksiniminin tama-
mını; temmuz ayında ise yaklaşık %50’sini karşılayabilece-

lanarak sulama yapılacak ay başladığı zaman sarnıçta biri-
kebilecek en fazla su miktarı (seçilebilecek en fazla sarnıç 
hacmi) hesaplanır ve bu değer sarnıç hacmi belirlemede 
kullanılacak önemli bir veridir. Bu hesaplama yapılırken de 
kullanılacak su miktarı, bir önceki aydan kalan su miktarı 
ile o ay rezervuarlara ayrıldıktan sonra kullanılabilecek su 
miktarının toplamı ile hesaplanır, excel formülü bir sonra-
ki ay için “ =G3+F4” şeklindedir. Burada “G3” hücresindeki 
değer, bir önceki (ilk) aya ait ton cinsinden sarnıçta var 
olan su miktarıdır ve “F4” hücresindeki değer hesaplama 
yapılan ikinci aya ait ton cinsinden kullanılabilir su mikta-
rıdır. Hesaplanan bu değer “G4” hücresine yazılır. 

Bu değer, sarnıç hacmi belirlemede önemli bir veridir. He-
saplamanın diğer verilerini elde edebilmek için sarnıçta 
birikebilecek en fazla su hacmine göre bir sarnıç hacmi 
belirlenir fakat bu hacim diğer verilere göre hesaplama-
nın sonunda değiştirilebilir.

Sulama yapılacak ayla birlikte sarnıçtaki mevcut su mik-
tarı, sulama zamanı başlayana kadar seçilen sarnıçta art-
maktadır. Birikecek suyun, en fazla seçilecek sarnıç hacmi 
kadar olacağı önemli bir noktadır. Sulama döneminde ise 
sarnıçtaki su, bahçe sulama için harcanırken, ay içindeki 
yağmur suyu miktarı da sarnıca eklenir. Burada aylık çatı-
dan gelen kullanılabilecek su miktarı ve bir önceki aydan 
sarnıçta kalan su miktarı toplamı, seçilen sarnıç hacmin-
den büyük ise sarnıçtaki mevcut su miktarı seçilen sarnıç 
hacmi kadar; küçük ise aylık çatıdan gelen kullanılabile-
cek su miktarı ve bir önceki aydan sarnıçta kalan su mik-
tarı toplamı kadardır.

Sarnıçtaki ton cinsinden mevcut su miktarı aylık olarak 
hesaplanır ve hesap yapılan ay için “I” kolonuna yazılır. su-
lama zamanına kadar “I” kolonu için excel formülü 

“ =EĞER(I3+F4>=$H$3;$H$3;I3+F4) “ şeklindedir (ilk hesap 
yapılan aya karşılık satırda “ =EĞER(F3>=$H$3;$H$3;F3” 
şeklindedir). Burada “H3” hücresindeki değer, ton cinsin-
den seçilen sarnıç kapasitesidir. Sulama zamanı başla-
dığında ise sarnıçtaki su miktarı hesabı için “I” kolonuna 
yazılacak  excel formülü, 

“ = E Ğ E R ( ( I 7 + F 8 - M 8 ) < = 0 ; 0 ; E Ğ E R ( ( I 7 + F 8 -
M8)>=$H$3;$H$3;I7+F8-M8)) “ şeklindedir. 

Sarnıç hacmi belirlenirken sarnıç dibinde oluşabilecek ça-
murlaşma, taban alanına göre suyun yüksekliği ve pompa 
su emiş yüksekliği gibi faktörler göz önünde bulundurul-
duğunda dip kısımda bir miktar suyun kullanılamayacağı 
da düşünülmelidir.
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ği görülmektedir. 250 tonluk sarnıç yapabilmek için yerin 
olup olmadığı ve sarnıç yapım maliyetleri de göz önünde 
bulundurularak sarnıcın nihai hacmi belirlenebilir.

Yaşamsal önemi olan suyun verimli şekilde biriktirilmesi 
ve değerlendirilebilmesi için geliştirilmiş sarnıç hacmi he-
sap yöntemi ile tasarımcının sarnıç hacmini gereğinden 
küçük belirleyerek suyun kullanılamaması veya gereğin-
den büyük belirleyerek gereksiz maliyet harcamalarının 
ve kısıtlı sarnıç alanı olan yerlerdeki projelendirme zor-
luklarının önüne geçilecektir. 
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